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 السياسي. المملكة المغربية
د. م.محمد محمد عبد ربه المغير  دكتور وي هندسة التخطيط، استاذ مساعد وي التخطيط وادارا  

 المخاطر بالجامعات الفلسطينية، ولسطين
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 العلمي، جمكورية العراق
دكتورا متخ ييييييييييين وي القانون الجنائي لةعمال اسيييييييييييتاذا مسييييييييييياعدا بالمركز  نوال د. مجدوب  

 الجامعي مغنية تلمسان. الجزائر
  مسعودا ولوس  جامعة محمد خي ر بسكرا، الجزائر  
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الدولية المحكمة  اإلعالميةشروط وضوابط النشر على مجلة الدراسات 
 _ برلينألمانياالصادرة عن المركز الديمقراطي العربي 

في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجالت  اإلعالميةتعتمد مجلة الدراسات 

 :ولية المحّكمة علميا، وفقًا لما يأتيالد

 أوال :إجراءات تقديم البحث ومواصفاته

ا للمجلة، وأّ  يكون قد نشر جزئياا أو كليًّا أو ُنشر ما يشبكه وي أّة  - أن يكون البح  أ يالا معّدا خ ي ا
 .وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية

 .ة واإلنكليزيةأن يروق البح  بالسيرا العلمية للباح  باللغتين العربي -
 :يقوم الباح  بإرسال البح  المنسق على شكل ملف مايكروسووت وورد، إلى البريد ا لكتروني -

media@democraticac.de  
 يجب أن يكون البح  مكتوباا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خ و يات ال بط والرسم واألشكال -
 . يتّم تقويم البح  من  ال ة محّكمين -
 الباح  بالقبول المبدئي للبح  أو الروض إبالغيتم  -
 مالحظات التحكيم الى الباح  إرساليتم  -
رساليقوم الباح  بإجراي التعديالت المطلوبة  -  نفسه عالهأالبح  المعدل الى البريد ا لكتروني المذكور  وا 

 :ثانيا : كيفية إعداد البحث للنشر

 للنشر وي أة جكة أخرى ويقدم الباح  إقرارا بذلك أن تكون المادا المرسلة للنشر أ يلة ولم ترسل -
  فحة بما وي ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال وال ور 20أن يكون المقال وي حدود  -
ا، المقدمة وعنا ره كا وي إعداد وكتابة البحو  وخا ةأن يتبع المؤلف األ ول العلمية المتعارف علي -

ع والمراج اإلحا تاألمانة العلمية وي  واحترامو يق ا قتباس والخاتمة، وبإ بات م ادر المعلومات وت
 (والم ادر )وجوبا

تت من الورقة األولى العنوان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة اإلنجليزية، كما  -
وني وملخ ين،  لكتر تت من اسم الباح  ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لكا، الكاتف، والفاكس والبريد ا

أسطر بخط  10وي حدود مائتي كلمة للملخ ين مجتمعين، )حي    يزيد عدد أسطر الملخن الواحد عن 
12 Simplified Arabic   12للملخن العربي و  Times New Roman   ،)للملخن باللغة ا نجليزية

 (ملخ ين باللغة العربية. )وجوباأحدهما بلغة المقال وال اني باللغة ا نجليزية على أن يكون أحد ال
بين األسطر، بالنسبة  1.00بمساوة  14مقاسه  Simplified Arabic تكتب المادا العلمية العربية بخط نوع -

 16، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Gras للعناوين تكون
سفل ، أ2، رأس الورقة  3وأيسر  3وأيمن  2.5وأسفل  2.5ال فحة أعلى  (LES MARGES) هوامش -

 (وجوبا) (A4) حجم الورقة عادة 2الورقة 
 (يجب أن يكون المقال خاليا من األخطاي اإلمالئية والنحوية واللغوية والمطبعية )وجوبا -
بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنكجية المعرووة كاستعراض المشكلة، واإلجرايات المنكجية  -

 أدوات الدراسة واألساليب اإلح ائية وعرض النتائج ومناقشتكاللدراسة، وما يتعلق بالمنكج والعينة و 
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المقال،  خرآترقم اإلحا ت بطريقة أكاديمية وي آخر كل  فحة من المقال وجوبا وليس  من الفقرات أو وي  -
بالترتيب التالي  المؤلف  عنوان الكتاب أو المقال، عنوان المجلة أو الملتقى، الناشر، البلد، السنة، الطبعة 

 .وال فحة
 ، )وجوبا(األجنبيللخط العربي و للخط ARIAL نوع الخط  9تكون بحجم خط  اإلحا ت -
 (ترقم ال فحات بشكل متتابع )وجوبا -
 :ذكر قائمة المراجع وي نكاية البح  وترتيبكا هجائيا، وم ال ذلك -

o  :مكان النشر، الكامل للمؤلف)السنة(، عنوان الكتاب، ط)الطبعة إن وجدت(، دار النشر االسمالكتاب ،

 .البلد

o  :الكامل للمؤلف)السنة(، عنوان املقال، املجلة، م)املجلد(، ع)العدد(، مصدر املجلة )الجامعة  االسماملقال

 .أو املخبر مثال(، مكان النشر، البلد

o  :الكامل لصاحب الرسالة)السنة(، عنوان الرسالة، نوع الرسالة وتخصصها،  االسمالرسائل واألطروحات

 .لكلية، الجامعةالقسم، ا

o  :الكامل لصاحب الورقة العلمية)السنة(، عنوان الورقة، عنوان املؤتمر، منظم  االسماملؤتمرات وامللتقيات

 .املؤتمر، البلد

 إرواق أدوات الدراسة وي حالة الدراسات الميدانية -
 المقا ت المرسلة   تعاد إلى أ حابكا سواي نشرت أو لم تنشر -
 المجلة   تعبر إ  على رأة أ حابكاالمقا ت المنشورا وي  -
 .كل مقال   تتوور ويه الشروط   يؤخذ بعين ا عتبار و  ينشر مكما كانت قيمته العلمية -
يحق لكيئة التحرير إجراي بعض التعديالت الشكلية على المادا المقدمة متى لزم األمر دون المساس  -

 .بالمو وع
 إرسالهي ع الباح  مقاله  من قالب المجلة قبل  -
 يقوم الباح  بإرسال البح  المنسق على شكل ملف مايكروسووت وورد، إلى البريد اإللكتروني -

media@democraticac.de 
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 تعريف بالمجلة
ولكا هيئة علمية دولية واعلة، تشمل  مجلة دولية محّكمة، ت در بشكل دورة، مجلة الدراسات ا عالمية،

عدا دول، حي  تشرف على تحكيم األبحا  الواردا إلى المجلة وتنقيحكا من  األكاديميينمجموعة كبيرا ألو ل 
ا ت ال نين ا عالم و وتقويمكا. وتكتم المجلة بنشر البحو  العلمية وي ميدان علوم ا عالم وا ت ال، وقوا

 لكتروني..عالم اإللى اإلإ اوة إو الورقي، أوال حاوة والنشر سواي الرقمي 
لىإلى مي ا وتستند المجلة مجلة “ما تعتمد ، ك ئحة داخلية تنّظم عمل التحكيم ق أخالقي لقواعد النشر ويكا، وا 

 وي انتقاي محتويات أعدادها الموا فات الشكلية والمو وعية للمجالت الدولية المحّكمة.” الدراسات ا عالمية 
، تحت رقم لمانياأ-برلينقره سياسية وا قت ادية مالمركز الديمقراطي العربي للدارسات ال“وت در المجلة عن 

 ISSN (Online) 2512-3203 معيارة 
ويعتبر المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل وي إطار البح  العلمي األكاديمي والتحليالت 
السياسية والقانونية واإلعالمية وا قت ادية حول الشؤون الدولية واإلقليمية ذات ال لة بالواقع العربي ب فة 

  ة والدولي ب فة عامة.خا
واإلعالميين واألقالم الحرا من طرح أرايهم  ولوياتكا العمل على تمكين الباح ينأوت ع المجلة وي قائمة 

بمو وعية ودون قيود، تحت شعار حرية التعبير والرأة ونشر المعلومات بمكنية علمية واحتراوية، وبكدف 
 .الديمقراطية التشاركية والشموليةتكريس مفكوم 
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 محتويـــــــــــــــــــــات العدد
 عشر الخامسفهرس العدد 

 المحكمةبحوث ال
)ة(اسم الباحث  رقم الصفحة عنوان البحث باإلنجليزية عنوان البحث بالعربية 

 نحييييييو ا لكترونيييييي العربييييييي اإلعيييييالم اتجييييياه مروة حمزة .أ
 دراسيييييية، اوريقيييييييا شييييييمال وييييييي تركيييييييا تواجييييييد
 خبارةا  الجزيرا لموقع تحليلية

The attitude of Arab electronic 

media toward Turkey’s 

presence in North Africa 

Analytical study of Aljazeera 

news site 

10 

 أزميييييية خييييييالل بييييييالمغرب األمنييييييي التوا ييييييل المنوار الحفيظ عبدأ. 
 كورونا جائحة

Security communication in 

Morocco during the Corona 

virus crisis 

27 

 أحمد عبداهلل د. عفاف
 إسماعيل

ة ال حفي التغطية نحو الجمكور اتجاهات
 نةعي ميدانية على دراسة) -الجريمة ألخبار

 (العربية الدول مواطني من

Attitudes of the public towards 

press coverage of crime news 

(A field study on a sample of 

citizens of Arab countries 

40 

 ركم د ا جتماعي التوا ل وسائل اعتماد يسعد زهيةأ. 
-اإلخبارية للتغطيات جديدا سمات وبروز

 لتفاع برنامج من لعينة تحليلية دراسة"
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  فحات على الساخر السياسي النقد اهلل عبد بن شهيرةأ. 
 شييدت استراتيجيات  التونسية" ويسبوك"

 دراسة) وا خر الذات وتسريد الواقع
 (سيميولسانية

Satirical political criticism on 

Tunisian Facebook pages : 

Strategies for constructing 

the reality and narrativizing 

the self and the other (a 

semiolinguistic study 

95 
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Analytical journalistic 

writing: the language of the 

article as a model 
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 حمود بن سالم بن محمدأ. 
 السعدي

 أحمد محمد محمودأ. 

 للتطبيقات الجامعي الشباب استخدامات
 كم در الذكية للكواتف  اليةا ت

  حول للمعلومات
 طالب علي ميدانية دراسة" كورونا   جائحة
 "العربية بالجامعات اإلعالم كليات

University youth's use of 

smartphone communication 

applications as a source of 

information about Corona 

pandemic 'Field study on 

students of media faculties 

in Arab universities' 

139 

 ترنتاإلن عبر اإللكتروني التسويق واعلية آدم أحمد آدم. د
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Marketing through Internet. 
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Mobile Telecommunications 

Company – Sudan. 

 محور مقاالت الفكر والرأي
 ربه عبد محمد محمد. د

 المغير
 معركييييييية ويييييييي الداخليييييييية والجبكييييييية اإلعيييييييالم
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 والشييييييييعبي سييييييييميالر  الفلسييييييييطيني الموقييييييييف عليوي صبحي معاذأ. 
 اإلسييييييييييييييييرائيلي التكجييييييييييييييييير  ييييييييييييييييوي وييييييييييييييييي

 وييييييي جييييييراح الشيييييي  حييييييي وييييييي للفلسيييييطينين
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 اتجاه اإلعالم العربي االلكتروني نحو تواجد تركيا يف شمال
 افريقيا

  دراسة تحليلية ملوقع الجزيرة االخباري
The attitude of Arab electronic media toward Turkey’s presence in 

North Africa 
Analytical study of Aljazeera news site 

 حمزة مروة طالبة دكتوراه علوم اإلعالم واالتصال 
 -قسنطينة-بد القادر تخصص: علوم اإلعالم واالتصال جامعة األمير ع

     امللخص:

 تحليل خالل نم وهذا اوريقيا، شمال دول وي التركي التواجد نحو ا لكتروني العربي اإلعالم اتجاه لمعالجة الدراسة هذه تكدف
 الفئات مختلف ودراسة المقا ت هذه م مون بتحليل وهذا نت الجزيرا موقع عبر المو وع تناولت التي المقا ت من عينة

 دول وي ركيات تواجد تجاه معار ا موقفا يتخذ العربي اإلعالم أن إلى الدراسة تو لت وقد الدراسة. أهداف تخدم التي والوحدات
 استراتيجية رابؤ  تعد التي المنطقة تخن وأمنية واقت ادية سياسية أطر ووق المو وع هذا معالجة كانت أين اإلوريقي الشمال
   لكبرى.ا العالمية للقوى  راع ومحل

 المفتاحية: الكلمات
  إفريقيا شمال تركيا، االلكتروني، اإلعالم العربي، اإلعالم

 ABSTRACT: 
    This study aims at addressing the trend of Arab electronic media toward Turkish 
presence in North African countries, through analyzing a sample of articles that dealt with 
the subject through Al Jazeera Net site, by analyzing the content of these articles and 
studying the different categories and units that serve the study goals. The study concluded 
that the Arab media takes an opposing attitude toward Turkey's presence in the North 
African countries, where the issue was dealt with according to political, economic and 
security frameworks that belong to the region that is considered a strategic focus and a 
conflict place for the major international powers. 

Africa North Turkey, media,-e media, Arab :words Key 
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I.  مقدمة 
 أجندا تحتلو  اإلخبارية ال فحات أول تت در دسمة إعالمية مادا اوريقيا شمال وي السياسية الق ايا تم ل

 تسعى لتيا ا لكترونية ال حاوة اهتمام تنال كما األجنبية، حتى و العربية القنوات وي السياسية البرامج
 المو وع كذاب ا لكترونية العربية ال حاوة إهتمام وظكر تغطيتكا، و المتسارعة األحدا  تغطية و كبةلموا
 للتعبير سعاوا مجا  يتيح ا لكتروني والف اي الشأن هذا تعالج التي اإلعالمية المقا ت من العديد خالل من

 التركي لتدخلا بينكا ومن مختلفة نظر جكاتو  من  تفسيرها و تحليلكا و السياسية األحدا  حول ا راي وابداي
 المقا ت نم عينة على ال وي لتسليط التحليلية الدراسة هذه جايت ،وعليه اوريقيا شمال دول شؤون وي

 . اوريقيا شمال دول وي التركي التدخل تجاه موقفكا لتحديد ا لكترونية العربية ال حفية
II. :اإلجراءات المنهجية للدراسة 

 كا تي  ونعر كا الدراسة وي الموظفة المنكجية الخطوات ملمج وي وتتم ل
 :اإلشكالية

 ظروف ية،أهل  راعات من الداخلية والتغيرات األحدا  من جملة اوريقيا شمال لدول السياسية البيئة تشكد
 محط علكاج ما والجزائر ليبيا ال ومال، المغرب تونس السودان، أبرزها ومن والسلم األمن ق ايا اقت ادية،

 األبرز ةالسياسي للقوى خارجية بسياسات بع كا استنجدت الظروف هذه ظل وفي الدول، من العديد أنظار
 يو تساهم مفاو ات أو المدني المجتمع من واعانات دعم سياسة شكل وي جاي ما ا خر ومنكا العالم، وي

 مع خا ة  التاري وي ال اربة كابعالقات المعرووة التركية الحكومة أبرزها ولعل الداخلية األو اع تحسين
 استشاراتو  دبلوماسية عالقات شكل وي اوريقيا شمال مع التركية العالقات تجسدت .وقد اإلوريقي الشمال
 تمت كما وأ العالقات هذه قرايات تنوعت الدول هذه تعيشكا التي الظروف حساسية ظل ووي لكن  سياسية
 . العالمية و العربية عالماإل وسائل طرف من التركي بالتواجد اتسميتك

 اختيارنا وقع وقد مختلفة نظر ووجكات زوايا من الق ايا هذه اختالوكا على العربية اإلعالم وسائل عالجت وقد
 بأهم وجالخر  خاللكا من محاولين المو وع، تناولت التي ال حفية المقا ت من عينة على الدراسة هذه وي

 هذا بعادأ تحديد مع اوريقيا شمال دول وي التركي التدخل تجاه ونيا لكتر  العربي اإلعالم موقف محددات
 الدول. هذه بين المتبادلة السياسية العالقات على ونتائجه التدخل
من خالل ما تقدم نطرح التساؤل الرئيس التالي  ما موقف اإلعالم العربي ا لكتروني من خالل موقع  ·

 اوريقيا؟  الجزيرا نت تجاه التدخل التركي وي دول شمال
  يلي  ويما تتم ل الفرعية التساؤ ت من جملة السؤال هذا تحت وتندرج
ماهي األطر اإلعالمية التي عالج من خاللكا موقع الجزيرا نت مو وع التدخل التركي وي دول  ·

 شمال اوريقيا؟
 ما هو اتجاه موقع الجزيرا نت تجاه هذا التدخل؟ ·
 تدخل التركي وي شمال اوريقيا؟من هم الفاعلون األساسيون وي معالجة ال ·
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 ماهي الوسائط ا لكترونية المعتمدا وي عرض الموا يع؟ ·
 الدراسة: مفاهيم 2-1

 attitude the: 1 الموقف
 يتعلق ويما راداألو يعتمدها التي والقيم ا راي باعتبارها واسع نطاق على السياسية المواقف تعريف الممكن من

  ال ينيات يو المواقف لكذه منكجية دراسة أو ا  ا جتماع علماي بدأ الشخ يات.و  واألحدا ، السياسية، بالق ايا
 وي العلماي بدأي لم ولكن الفترا، هذه قبل متقطع بشكل ا ستق ائية الدراسات استخدمت وقد واألربعينيات.

 لحملةاب المت لة واألحدا  اإلعالم لوسائل التعرض أ ر دراسة وي الشعوب، خيار نشر حتى ،1944 عام
 الزارسفيلد بول أجراها التي الدراسة هذه ركزت الحزب. لرئاسة الرئيسيين المرشحين تقييمات على ا نتخابية
 أوهايو وي واحد مجتمع على 1940 عام األميركية الرئاسة انتخابات وي غوديت وهيلين بيرلسون وبرنار
 بد ا  أنه نييع وهذا خان. بشكل مقنعة  ير اإلعالم وسائل عبر نقلكا تم التي السياسية الرسائل أن ووجدت

 ببساطة وإنه ك،ذل لو  يعار ونه كانوا ربما الذة المرشح لدعم الناخبين على تؤ ر التي اإلعالمية الرسائل من
 القائمة. المسبقة المواقف تعزيز وي سبباا  كان

 2:اإلعالم
 لغة: اإلعالم

 بلغك ما والبالغ المطلوب، الشيي أو لتكم أة بال ا قومال بلغت يقال  اإلي ال، أة واإلبالغ التبليغ هو
 الشاهد لغوليب“ وأي ا  ا خرين، وأعلموا  يركم أو لوها أة ،”آية ولو عني بلغوا“ الحدي   ووي و لك، أة

 أة أمره( الغب اهلل )إن تعالى  قوله من وذلك بالغ، أة بلغ اهلل أمر ويقال  الغائب، الشاهد وليعلم أة ”الغائب
 به. أريد أين يبلغ اوذن

 لإلعالم العام التعريف
 ياتالنظر   وي وي الق ايا هذه معالجة وكيفية وبمشاكله، الع ر بق ايا التعريف هو اإلعالم:   

 بوباألسالي وخارجيا، داخليا المتاحة اإلعالم وسائل خالل من دولة أو نظام كل لدى اعتمدت التي والمبادئ
 دولة. وكل نظام كل لدى أي ا المشروعة

 جاهاتكاوات وميولكا الجماهير لعقلية المو وعي التعبير هو بأنه اإلعالم يعرف األلماني ”أوتوجروت“ أما
 ”.نفسه الوقت وي
 المنهج: 2-2
 المنكجية  وأدواتكا أهداوكا تتطلبه ما حسب للدراسة المناسبة المنكجية المقاربات اعتماد تم وقد

                                           
1 Political Attitudes, encyclopedia .com ,downloaded on 15/10/2020,at:6:46on the following link: 

https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/attitudes-political  
، متوور على 16 5 بتوقيت ، 10/11/2020، تن التحميل بتاري   13/10/2017  مفكوم اإلعالم، جريدا اإلعالمي ا لكترونية، تم النشر بتاري  2

 .   http://themediamagazine.com/ArticleDetail.aspx?id=8288الرابط التالي 

https://www.encyclopedia.com/social-sciences/applied-and-social-sciences-magazines/attitudes-political
http://themediamagazine.com/ArticleDetail.aspx?id=8288
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 ب فة و فيةال للدراسات مالئمة وأك رها العلمية المناهج أنسب من تبارهباع المسحي المنهج توظيف تم وقد
 والكاوية الزمةال البيانات جمع بعد الراهن و عكا وي الظاهرا وتفسير وتحليل تسجيل يستكدف كونه عامة
 وطرق وم درها البيانات نوع تّحدد اّلتي المنظمة ا جرايات من مجموعة خالل من عنا رها وعن عنكا
 1عليكا.  ولالح
 البيانات: جمع أدوات 2-3

 لنتائج و وللل تساؤ ته عن اإلجابة من الباح  يتمكن خاللكا من التي الوسيلة البيانات جمع أدوات تعتبر
 لمستخدمةا األدوات من تعتبر التي الم مون تحليل استمارا األدوات هذه بين ومن أهداوه. وتحقيق دراسته

  ير يةبأنكا "تقن أنجرس موريس ويعروكا اإلعالم، وسائل تحمله ما م مون لو ف اإلعالمية الدراسات وي
 التيو  منكم مجموعة أو أوراد من  ادرا ب رية سمعية أو سمعية أو مكتوبة منتجات وي تستخدم مباشرا
 تم ال نه،م الرئيسي الغرض لتحقق رئيسيين جانبين الم مون تحليل ويت من .2مرقم" بشكل محتواها يظكر
 قيل؟" "ماذا الم موني والجانب قيل؟" "كيف الشكلي لجانبا وي
 بتحليل ةالخا  الفئات ت م المحاور، من مجموعة إلى بالدراسة الخا ة الم مون تحليل استمارا تقسيم وتم

 اوريقيا شمال يو التركي التدخل مو وع تناولت التي ال حفية المقا ت وي المتم لة اإلعالمية، المادا محتوى
 وي منتك المحتوى تحليل قيمة أن وبما،  نت الجزيرا موقع خالل من تجاهه العربية الدول موقف تبرز و

 وئات لحميد"ا عبد "محمد يحدد والخ و ية، والتفرد والو وح بالتحديد تت ف أن يجب التي وئاته قيمة
 التي لتحليلا وحدات توزيع وي الباح  يعتمدها التي واألركان والتوزيعات التقسيمات " أنكا على التحليل
 3 ائن.خ من ويه تختلف أو  فات من ويه تتحدد ما على بناي وهذا المدروسة، المادا وي إليكا تو لنا

 التحليل: فئات 2-4
 واألمني. القومي التاريخي، ا قت ادة، ا جتماعي، السياسي، اإلطار  اإلعالمية األطر فئة

  فئة االتجاه  اتجاه مؤيد، محايد ومعارض.
 حكومات. دولية، منظمات سياسية، شخ يات  الفاعلين ئةف

 تشعبية. روابط بيانية، ورسوم أشكال ويديوهات،  حفية،  ور المتعددة: الوسائط فئة
 وحدات التحليل: ·

 وحدا  على الدراسة هذه وي اعتمدنا
 4أساسا. بالمعنى خا ة وحدا وهي ما معنى تحمل التي الفقرا أو الجملة وهي الفكرة:

                                           
 .55(، ن 1985، )المطبعة الم رية، اإلسكندرية  1ط االجتماعي،الخطوات المنهجية إلعداد البحث ُمحمد شفيق، 1
)، تر  بوزيد  حراوة، كمال بوشرك وسعيد سبعون، مراجعة  م طفى  منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية تدريبات عمليةموريس أنجرس، 2

 218(، ن2004ما ي، )دار الق بة للنشر، الجزائر  
 .13(، ن2000، )ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر حث العلمي، في بحوث اإلعالم واالتصالمناهج الباحمد بن مرسلي، 3
، (2012 دار الق بة للنشر، الجزائر )سعيد سبعون وحف ة دراجي، الدليل المنكجي وي إعداد المذكرات والرسائل الجامعية وي علم ا جتماع،  4  

 .273ن 
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 الدراسة: عينة توصيف 2-5
 خالل نت يراالجز  موقع عبر المنشورا السياسية التحليلية المقا ت من مجموعة محتوى تحليل الدراسة شملت  

 اختيار تم التي الزمنية لفترا محددا 2020 جانفي شكر واعتمد مقا ت 5 تحليل تم وقد مختلفة زمنية وترات
 السياسية الساحة ىعل خا ة التغيرات من العديد ويه وتكون الجديدا نةالس لبداية األول الشكر كونه ويكا العينة

 التالي  الجدول وي مو حة العينة وعنا ر
 نت الجزيرة موقع من الدراسة عينة يوضح :01 رقم جدول

 الرابط النشر تاريخ المقال عنوان

 شعرة ليبيا تقطع هل
 يةالفرنس التركية العالقات

02/01/2020 https://www.aljazeera.net/blogs/2020  

 يقرر التركي البرلمان
 ليبيا إلى قوات ارسال

10/01/2020 https://www.aljazeera.net/news/politics/202 // 

 في رالجزائ ستخسر ماذا
 ليبيا؟ أزمة

14/01/2020 https://www.aljazeera.net/blogs/2020/1/14/  

 المدرك في ليبيا مكانة
 التركي االستراتيجي

15/01/2020 azeera.net/blogs/2020/1/15https://www.alj  

 والتدخل الليبي الصراع
 المصالح جدلية التركي

 والمبادئ

20/01/2020 https://www.aljazeera.net/blogs  

 1 االخباري الجزيرة بموقع التعريف
  التأسيس تاريخ التصويرية الهوية الشعار الرابط الموقع اسم

  /https://www.aljazeera.net االخباري الجزيرة موقع

 

 2001 يناير

 على لألخبار عربي رئيسي موقع أول ليكون 2001 عام يناير وي نت للجزيرا العربي الموقع اوتتاح تم
 2003 امع وخالل العربي. العالم وي له المناظرا المواقع بين لاألو  المركز على تربع ما وسرعان اإلنترنت،

 زيارا. ومليون إطاللة مليون من أك ر اجتذاب من نت للجزيرا العربي الموقع تمكن

                                           
  ، متوور على الرابط التالي21 17 ، بتوقيت 09/10/2020ا نت، تمت الزيارا بتاري  تعريف بقناا الجزيرا وموقع الجزير  1

https://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2004/2004/10/27/%D8  

https://www.aljazeera.net/blogs/2020
https://www.aljazeera.net/news/politics/202
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/1/14/
https://www.aljazeera.net/blogs/2020/1/15
https://www.aljazeera.net/blogs
https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/specialcoverage/coverage2004/2004/10/27/%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2581-%25D8%25A8%25D9%2582%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B2%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D9%2586%25D8%25AA
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 لمو وعيةا اإلخبارية التقارير على عالوا الجريئة والحوارات الساخنة للمو وعات نت الجزيرا نشر أدى لقد
 على زوارال عدد حي  من تميزا األك ر مواقع العشر قائمة بين الموقع و ع وي دورا التفاعلية والمداخالت

 إنجازها تم والتي نت للجزيرا الجديدا العربية ال يغة خالل من تحقيقه يتوقع مما الك ير وهناك العالم. مستوى
 وقد إلنترنت،ا على زيراالج لمواقع متكاملة شبكة بناي نحو أولى خطوا يشكل للموقع الجديد والت ميم مؤخرا.
 هي  المواقع وهذه للمعلومات. م ادر أربعة للزوار ليوور الجديد الموقع  مم

 ألحدا .ا وتطورات العالمية لألخبار شاملة تغطية يقدم حي  لألخبار الرئيس العربي الموقع وهو  األخبار
 البح و  التحليل طريق عن وذلك ألخبارا وراي لما عمقا األك ر األبعاد ذات ا راي يقدم موقع وهو المعرفة:
 المتعمقة. والدراسات العلمي

 لما كاملة بسجالت ويحتفظ القناا وي التطورات آخر يعرض حي  الجزيرا بقناا الخان الموقع وهو القناة: 
 للزوار. توويرها يتم  خمة بيانات قاعدا وي القناا تنتجه

 وي لخدماتا لبيع الترويج يتم حي  اإللكتروني للتسويق راالجزي أداا هو الموقع وهذا التجارية: األعمال 
 المختلفة. القناا ولمنتجات اإلنترنت مجال

 المواقع. هذه من موقع كل وي ينشر ما وأهم آخر تو ح ببوابة األربعة المواقع هذه وترتبط 
 للدراسة: النظري المدخل 3

  Theory Framing التأطير نظرية
 مي(اإلعال التأطير )نظرية3-1

 أن اسأس على النظرية هذه وتقوم الرسالة، تأ ير ظروف تدرس نظرية هي ا عالمي اإلطار تحليل نظرية
 روأط وسياق تنظيم وي و عت إذا ا  ذاتكا حد وي مغزى لكا يكون   اإلعالم وسائل وم امين أحدا 
 ا.السائد ا جتماعية القيمو  الخبرات وتستخدم والمعاني والن ون األلفاظ تنظم األطر هذه إعالمية
 وا تجاهات ا راي على التأ ير وي دورها ويفسر الرسالة محتوى قياس على القدرا يوور ا عالمية الرسالة تأطير
 وي  فهت ا عالم وسائل ولكن الناس عند كبرى د لة له تكون   قد والحد  معين حاد  يقع عندما يعني
 اإلطار قلب وي هاما ي بح حتى معين عن ر على والتركيز ةوال يا  اللغة حي  من اعالمي إطار

 كله. ا جتماعي
 ادراكا ك رأ الناس لتجعل ا عالم وسائل تستخدمكا التي للتوقعات محدد بناي بأنه  االعالمي اإلطار ويعرف
 حتى سالةر ال تنظيم يعيد عندما با ت ال القائم من هادوة عملية اذن وكي ما، وقت وي ا جتماعية للمواقف
 اإلقناعية. ومؤ راتكم الناس ادراكات خانة وي ت ب

 وتشكيلكا رسالةال بناي وبين اليومية حياتكم وي الناس يدركه ما بين ويما ل يشابه أن يحاول ا عالمي واإلطار
 اولكنك داجدي قيم بناي أو التغيير الى تكدف   ا عالمية الوسيلة أن بمعنى ا عالمية الوسيلة تفعل كما

 1الموجود. العام الفكم من ا ستفادا الى أك ر تكدف
                                           

 202، ن(2006 الدار الم رية اللبنانية، القاهرا)، 1ن عماد مكاوة، ليلى حسين السيد، ا ت ال ونظرياته المعا را، طحس 1
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 1اإلعالمية: األطر أنواع 3-2
 تي كا  نلخ كا لألخبار اإلعالم وسائل بتغطية  البا المرتبطة ا عالمية لألطر أنواع عدا العلماي قدم
 حد  ألنه الجمكور عند وا حة جوانبه حد  أو ق ية على التركيز يتم حي  بقضية: المحدد اإلطار-1

 )م ل هوتداعيات الحد  عنا ر تقديم أو الشخ ي المدخل على اإلطار يركز عندئذ ملموسة بوقائع مرتبط
 ةوطبي سلوكية اجرايات ن ائح ا  ابة مظاهر انتشار الحد  2020 لسنة كورونا ويروس أو الطيور أنفلونزا
 لمتاحةا البدائل ت ررت، التي ما لعةس  ناعة أو ا  ابات عن اخبارية ق ن المسئولين وقرارات أدوار
 والشعب(. الحكومة عند
 ل قاويةا بالمعايير يربطكا للوقائع عامة تفسيرات يقدم مجرد عام سياق وي األحدا  يرى العام: اإلطار-2

 لالحلو  وتقديم تالمشكال لفكم هامة أنكا إ  المكنية الناحية من المتلقي نفسية على  قيلة تكون وقد والسياسية
 إطار  يو يعالج ألو ده الجامعة رسوم دوع عن عجز الذة الرجل انتحار )وحاد  البعيد المدى على وا قناع
 هل ’الريح مع ذهبت التي التعليم مجانية ’ ا جتماعي الت امن  ياب ’ المجتمع يكدد الذة الفقر أو البطالة
 وهكذا(. ألو دهم  منا حياتكم ا باي يدوع
 هذا اليميت ’القومي الدولة أمن على المؤ ر ا ستراتيجي سياقكا وي األحدا  يرى تيجية:االسترا إطار-3

                                                                                      م ل  قيم على ويركز والعسكرية السياسية ا حدا  مع اإلطار
 ا نكيار أو والنك ة تأخروال والتقدم والخسارا الفوز مبدأ -
 والدولي الوطني والتناوس وال راعات الحروب لغة -
 ومظاهره وأشخا ه وم ادره والقوا النفوذ مبدأ -
 الكبرى وا نتقادات ا خفاقات أو ال خمة ا نجازات تقديم -
 الرسائل اغت  ’عامةال والعاطفية ا نسانية تأ يراتكا سياق وي األحدا  يرى االنسانية: االهتمامات إطار-4
 مؤ را. عاطفية نزعة ذات درامية وق ن قوالب وي
 األحدا  عن تنتج التي ا قت ادية النتائج سياق وي الوقائع اإلطار هذا ي ع االقتصادية: النتائج إطار -5

 ائمونالق والمؤسسات والدول األوراد على القائم أو المتوقع للتأ ير يشير اإلعالمية الوسيلة عالجتكا التي
 بم الحكم طاارتبا وأك ر الناس على واعلية أك ر اإلعالمية الرسالة لجعل المادة الناتج يستخدمون با ت ال

 أطر خالل من الخبر اإلعالمية الوسيلة تعالج العام القطاع شركات إحدى بيع حال وي  الم ال  سبيل )وعلى
 للشباب يداجد عمل ورن إيجاد الفردة، المال رأس تشغيل الحالية، المادية الخسائر عالج وي  تتم ل متعددا
 .( بالمؤسسة العامل

 المؤسساتو  األوراد عن؟" المسؤول "من السؤال عن لةجابة الرسالة با ت ال القائم ي ع المسؤولية: إطار-6
 مةحكو  أو سلوك أو قانون أو مؤسسة أو شخن وي وتحديده الحد  عن المسؤول بمعروة معنيون والدولة
 ا.محدد

                                           
 .265، ن(2009 المكتبة الم رية، القاهرا)، 1أحمد زكريا أحمد، نظريات اإلعالم مدخل  هتمامات وسائل اإلعالم وجمكورها، ط 1
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 امةه عنا ر اإلعالمية الرسائل تتجاهل قد حاد،  راعي تناوسي إطار وي األحدا  تقدم الصراع: إطار-7
 األحدا  ترى نأ قبل األشخان ترى المسؤولين، وي ال قة وعدم الفساد تبرز ال راع، سياق إبراز سبيل وي

 والمكزوم والمنت ر والرابح اسرالخ بمقياس  البا الرسالة وتقيس األهداف تر د أن قبل الم الح وتر د
 خوض نع الحزب مرشحي أحد )اعتذار لألحدا  إطارا جعله وي ك يرا والمذيعون ال حفيون يبالغ بعد وهو

 تيارال والجديد، القديم الحرس بين تناوس الحزب، داخل خطير  راع سياق  وي يؤطر قد ا نتخابات
 القدامى( يكزم اإل الحي

 والمبادئ المعتقدات يخاطب للمجتمع، والقيمي األخالقي السياق وي الوقائع عرض ية:األخالق المبادئ إطار-8
 با قتباسات كديستش قد األخالقي، المجتمع لوعاي مباشرا ردا الحد  يرد با ت ال القائم المتلقي، عند الراسخة
 اإلطار. هذا تؤكد التي المرجعية والجماعات بالم ادر أو للوقائع سوقه تدعم التي الدينية واألدلة

 1اإلعالمي: اإلطار عناصر3-3
 والنن ،Communicator با ت ال القائم هي  ا ت الية العملية وي األربعة العنا ر   أن   Entman يعتبر
Text، والمتلقي Receiver، وال قاوة Culture.    
 تسمى ت ْحُكمكا أطر خالل من أحكاماا-ع مد  ير أو ع مد   عن- ُيقدِّم قد )الصحفي(: باالتصال القائم-1

Schemata اللغوية، اتا ختيار  حي  من األخبار وتشكيل بناي وي هاماا دوراا ويمارس ومعتقداته، قيم ه تنظِّم 
 يؤّطرو  الخبرية، الق ة وي معينة جوانب أو عنا ر على للتأكيد تقود التي والمعلومات وا قتباسات،
 الق ن، تلكل وتحريرهم كتابتكم أ ناي بكا يقومون التي ياراتكماخت خالل من الخبرية الق ن ال حفيون

 خاللكا. من الق ن القراي يفّسر التي الطريقة وي بدورها تؤ ر ا ختيارات وهذه
 األوراد، معلومات مستوى وي وتؤ ر العامة، المناقشات وي معروياا ت ب أطراا أو أنماطاا ال حفيون ويرسم
 تفسير  عو  مع ما، ق ية أو لحد  كليكما الجانبين أو جانب لتغطية ا نتقائي ا ختيار خالل من يتم وهذا
 محكومون وهم األخرى، حساب على واحدا لق ية   أكبر   تغطية   خالل من أو والق ن، لألحدا  مبسط  
 السيطرا غوط  م ل  ظلكا وي يعملون التي المكنية وال غوط المعروية أنساقكم تنظِّم التي باألطر بدورهم
 اإلعالمي، العمل وسرعة المساحة  غوط إلى باإل اوة التحريرية، السياسة تحدد والتي والتمويل، والملكية
 بديلة أطر   ىإل تقود التي ا نتقائي اإلدراك بعملية تتعلق اليومي التحرير عمل وي تحد  التي والمشكلة
 بذلك. وعي عدم أو وعي عن باأليديولوجية ت طبغ
 الق  ية، المو وعات وي عليكا ال حفيون ي عتمد حي  ال حفية، الكتابة وي باريةاإلخ الم ادر وتؤ ر

 والتنظيمية. المؤسسية العوامل أو الفردية األحكام يعكس قد الم در اختيار أن   كما وم مونكا،

                                           
1
 framing theory, mass communication theory, visited on 12/11/2020, at 5:03, downloaded on the following link : 

https://masscommtheory.com/theory-overviews/framing-theory/  

https://masscommtheory.com/theory-overviews/framing-theory/
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 الق ية إبراز يعززون وم ادرهم ال حفيين أن   من Chyi&McCombs،1 إليه تو ل ما سبق بما ويتعلق
 يجعلُ  اإلخبارة الحد  بطبيعة المرتبط المحتمل المغزى وأن   اإلطار، تغيير خالل من اإلعالمية جندااأل وي

 خ يةالش القيم اختالف عن ينتج التغطية وي ا ختالف أن   كما متعددا، مستويات على ممكناا التأطير  
 األخبار. ُ ر ف وي يعملون الذة لل حفيين والمكنية

 ورو  معينة، وتراكيب أساسية، كلمات  ياب أو ح ور خالل من تبرز التي راألط يت من :النص-2
 معينة. وأحكاماا حقائق   تت من التي والجمل المعلومات، وم ادر نمطية،

 القائم لدى التأطير ق د أو ونية النن، وي األطر واستنتاجه المتلقي تفكير يعكس قد حي  :المتلقي-3
 يعكس.   وقد با ت ال،

 ماعيةاجت جماعة وي تفكيرهم أو األوراد خطاب وي المقد مة المشتركة األطر من "مجموعة وهي :الثقافة-4
 تعر ف أن الممكن ومن بكا"، ا ستشكاد يتم التي األطر من "مجموعة Entman عر وكا كما وهي معينة"،
 جتماعيةا جماعة أو الناس، ممعظ وتفكير خطاب وي تظكر التي الشائعة األطر من "مجموعة بأن كا إمبريقياا 
 ا ختيار هي  متشابكة وظائف يت من األربعة المواقع أو العنا ر وي التأطير   أن   األخير ويذكر معينة"،
 لكا. حلول   قديموت بتقييمكا انتكايا  ومسبباتكا، المشكالت حول الجدل لبناي العنا ر تلك واستخدام واإلبراز،
 من  ختيارا ذلك ت نقلُ  حي  العالم، وتأطير اختيار وي نشطاا مشاركاا الماإلع وسائل ُتعتبر عامة وب فة  
 عمليات ساسأ على تُبنى بطرق ذلك مؤديةا  الخطاب، لتطور ات الية شبكات   وُتم ِّل  قاوية، ممارسات   خالل
 اإلنسانية. المعروة وي مكمة  PsycholinguisticProcesses لغوية نفسية
 على قطو ليس- ا ختالوات تسوية إلى الحاجة الوسائل هذه لكا تتعرض التي الخارجية ال غوط وتخلق
 ل غوطا تتم ل وقد األخبار،  رف  قاوة مستوى على أي اا  ولكن ،-األخبار  رف وي المكنيين مستوى

 وا قت ادية". السياسية ا عتبارات من حاوزهم ينطلق الذة "المالكين وي الخارجية
 لدراسة:ا في النظرية تطبيق 3-4

  يا تكا و اإلنساني ا هتمام ذات الق ايا أبرز على ال وي بتسليط اإلعالمي اإلطار تحليل نظرية تكتم
 و العام الرأة توجيه ،بكدف ا قت ادة أو ال قاوي ، ا جتماعي السياسي سياقكا حسب معين قالب ووق

 على اإلعالم لوسائ تب ه الذة اإلعالمي بالخطا اتجاه نفس وي توجكاته و قناعاته تحويل و عليه التأ ير
 هذه وي يقكاتطب تم "،وقد األولويات "ترتيب األجندا و ع لنظرية ال اني المستوى اعتبارها على اختالوكا
 مو وع العربية ا لكترونية ال حاوة خاللكا من عالجت التي اإلعالمية األطر مختلف عرض بكدف الدراسة
 تناولت التي ال حفية المقا ت من لعينة تحليلية  دراسة خالل من ،وهذا وريقياا شمل دول وي التركي التدخل

 . المو وع
 

                                           
1

 ERVING GOFFMAN, FRAME ANALYSIS: AN ESSAY ON THE ORGANIZATION OF EXPERIENCE, NORTHESTERN 

UNIVERSITY PRESS, BOSTON, 1974.P31. 
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 افريقيا: شمال دول مع التركية لعالقاتا 4
 وي  اربة قاتعال والسودان ليبيا تونس، الجزائر، أبرزها ولعل اوريقيا شمال دول مع التركية العالقات تم ل

 وحتى لتاريخيةا السياسية المواقف من العديد وي برزت وقد البلدان، لكذه ةالدولي للعالقات التاريخية الجذور
 األول بسببين  ألمرا هذا وُيفس رُ  لتركيا، بالنسبة جدا هامة جغراوية منطقة الشمالية إوريقيا ُتع دّ   ا قت ادية.

 بأن اشعورا  أعطى وهذا ،الع ماني بالتاري  قريبة روابط  من وكونكا ،1المنطقة هذه وي اإلسالمي العامل هو
 مع قت اديةوا  السياسية العالقات تطوير مسألة تكن ولم له، وامتداد التركي المحيط من جزي إوريقيا شمال
 الدول، كذهل الخارجية السياسات تاري  طول على واسعاا قبو ا   قت العكس على خالف، محط اإلوريقي الشمال

 إليه. األوسط الشرق مجتمعات أقرب أحد أنه على التركي للمجتمع يقياإور  شمال تقّبل وكو ال اني السبب أما
III.  :نتائج الدراسة التحليلية 
  كمايلي  مو حة اإلح ائية النتائج من جملة الدراسة لعينة التحليلية الدراسة نتائج من يت ح

 افريقيا: شمال ولد في التركي التواجد موضوع معالجة في الموظفة اإلعالمية األطر يوضح :01 رقم الشكل

 
 وي كيالتر  التدخل مو وع العربية ا لكترونية ال حاوة خاللكا من عالجت التي اإلعالمية األطر تعددت
 واألمنية. قوميةال التاريخية، ا قت ادية، ا جتماعية، السياسية، األطر بين ما تنوعت حي  اوريقيا، شمال دول
 تقدر حي  المو وع لمعالجة كبير بشكل السياسية األطر استخدام يبرز هأعال المبين الجدول خالل ومن

 خنت التي األخبار  يا ة قي األكبر الخلفية يحتل السياسي واإلطار الكلي المجموع من %30 بنسبة 
 تركيا عالقة تخن التي السياسية الخلفيات من جملة توظيف خالل من اوريقيا شمال دول وي التركي التدخل
 لدوليا ال راع وت اعد الخ ون وجه على ليبيا تشكدها التي األحدا  ظل وي وخا ة لمنطقةا بدول
 المتوسط. األبيض البحر بحوض المحيطة الدول م الح التقاي نقطة تم ل كونكا المنطقة على

                                           
ديسمبر  1 ، تم النشر بتاري  4، مجلة رؤية تركية ع2015-1998اإلوريقية وتحليلكا -محمد أوزكان، من القول إلى الفعل العالقات التركية  1

   commentaries/%D9%85%D9%86-and-articles-https://rouyaturkiyyah.com/research- ،متوور على الرابط التالي 2015
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سياسي اجتماعي اقتصادي تاريخي قومي أمني المجموع

األطر اإلعالمية للتحليل

التكرار النسبة

https://rouyaturkiyyah.com/research-articles-and-commentaries/%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B9%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A9%25E2%2580%2593-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25A7-1998%25E2%2580%2593-2015%25D9%2585
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 سمي ما حول بارز بشكل أي ا األخبار ومعالجة  يا ة وي ا قت ادة اإلعالمي اإلطار وظكر هذا
 لرئيسا أن العربية ال حفية المقا ت بعض وي جاي وقد اوريقيا، شمال دول به تزخر بما 1تركيا" "بأطماع
 إسالمية ياتميليش دعم عبر المتوسط البحر شرق بالده نفوذ لتعزيز جاهدا يعمل أردو ان طيب رجب التركي
 طرابلس. العا مة على تسيطر

 الوواق مةوحكو  تركيا بين التفاهم مذكرا شكلت حي   حوا ظكور أي ا واألمني العسكرة لةطار كان وقد
  د واسع يودول عربي جدل م ار البحرية الحدود وترسيم والعسكرة األمني التعاون حول السراج وايز بقيادا

 أمنية أهداف مسمى تحت التدخل هذا تأويالت وك رت عربي، بلد من أك ر وي أنقرا لنظام المتتالية التدخالت
  معلنة.  ير استراتيجية وأهداف العسكرية يةالتغط ظل وي
 تحت وريقياا شمال دول وي التركي التدخل ليبرر الجزئيات بعض وي والقومي ا جتماعي اإلطار ظكر بينما

 لبنيةا وي تشابه اإلسالمي، كالدين الدول هذه بين التما ل مقومات أهم ووجود المشترك التاري  مسمى
 الدولة مع جذريا متأ لة عالقات تربطكا التي كالجزائر معينة دول وي خا ة األجناس وتمازج ا جتماعية
لُمأ   و ير مبرر  ير تدخل أة  د تحفظه العربي اإلعالم يبدة هذا من وبالر م سابقا، الع مانية  بموا يق   
 الدول. هذه شؤون وي وا حة دولية

 افريقيا: شمال دول في التركي التواجد نحو السائد االتجاه يوضح :02رقم شكل

 
 بينت ينأ ا خبارة الجزيرا موقع من مقا ت وي مم لة الدراسة عينة اتجاه أعاله المبين الشكل يو ح     
 أن لسياسيا المجال وي والمتخ  ين ال حفيين من لمجموعة اإلعالمي والتحليل الطرح أن التحليل نتائج
 الشرق لدو  خا ة اوريقيا شمال دول شؤون وي كيالتر  للتدخل معارض األ لبية وي العربية الدول موقف
 ولح ا راي وت اربت المنطقة وي المشتركة الم الح حول ال راع احتدم أين م ر أبرزها ومن األوسط
 اعتبرها وقد، السياسية الساحة تشكدها التي األحدا  ظل وي خا ة الدول هذه شؤون تسيير و التدخل أحقية

                                           
، متوور على الرابط 04 06 ، بتوقيت 1/12/2020 ، موقع  حيفة العرب اإللكترونية، تم التحميل بتاري  ...التدخل التركي وي ليبيا إلى أين  1

 .  https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-  التالي

0. 15. 30. 45. 60.

المجموع

معارض

محايد

مؤيد

فئة االتجاه 

النسبة التكرار

https://alarab.co.uk/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AF%25D8%25AE%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25A5%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A3%25D9%258A%25D9%2586%25D8%259F
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 لدورها يكون أن تركيا أرادت حينما الحمالت تلك "انطلقت حي   1 تركيا ىعل إعالمية حربا ا خر البعض
سالمية عربية دول مع المتداخلة جغراويتكا  من المنطقة وبلدان مجتمعات وتطور تنمية وي أ ر  تحتفظ وا 

 يكن لم ما وهو راهنا، عليه الُمختلف (1923  1299) الع مانية الدولة حكم من لقرون يمتد تاريخي بإر 
 قريب." وقت حتى
 والتاري  مشتركةال للم الح راجع وهذا أخرى تارا والمحايدا المؤيدا المواقف بين تارا الطرح وي تنوع ظكر بينما

 تونس الجزائرك اوريقيا شمال دول وخا ة العربية الدول من العديد تعتبر أين وتركيا، الدول هذه بين المتما ل
 الدولية اتالعالق عل اإلبقاي وتف ل خارجية لتدخالت تحتاج و  خا ة لكا الداخلية الشؤون والمغرب ليبيا
 قد التي الداخلية التفا يل وي الخوض دون السياسية التعامالت على حفاظا وقط ودة إطار وي تركيا مع

 الدول. هذه بين مشاكل إلى تؤدة
 افريقيا: شمال دول في التركي التواجد موضوع معالجة في األساسيين الفاعلين يوضح :2رقم جدول

 الفاعلون التكرار النسبة

  سياسية شخصيات 10 43,47

  دولية منظمات 2 8,69

  دول 8 34,78

  حكومات 3 13,04

 المجموع 23 100%

 شمال دول يو التركي التواجد مو وع معالجة وي الفاعلين مختلف أعاله المو ح الجدول بيانات من يت ح
 عملية خالل ومن وحكومات، دول دولية، منظمات سياسية، شخ يات بين تنوعكا لالجدو  ويبين اوريقيا،
 طيب رجب التركي الرئيس أبرزها وكان السياسية الساحة وي البارزا الشخ يات من العديد ظكرت التحليل
 ياراتهز  أدت ،حي  والتحالفات الدول من العديد أنظار وتحت واعلة جد سياسية شخ ية يعد الذة أردو ان

 يمانويلا الفرنسي كالرئيس أخرى دول رؤساي مع اقليمية مشاكل الى اوريقيا شمال دول مع الودية عالقاتهو 
 لحو  حاد راع  برز أين ،ترامب دونالد السابق األمريكي يسوالرئ بوتين والديمير الروسي الرئيسو  ،ماكرون
 الحوض منطقةل السياسية الجغراويا على االسيطر  احكام وي شخ ية كل ر بةو  المنطقة وي المشتركة الم الح

 . الكبرى الدولية العالمية القوى أنظار تحتو  استراتيجية منطقة تعد كونكا سطالمتو 

                                           
،بتوقيت 27/11/2020 تحميل بتاري  ،تم ال3/06/2020احسان الفقيه ،الحرب اإلعالمية على تركيا الجذور و أبر المحطات ،تم النشر بتاري    1 

    D8-https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%  ، متوور على الرابط التالي 49 05

https://www.aa.com.tr/ar/%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A9/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B0%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%2588%25D8%25A3%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B2-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2584/1863004
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 التواجد ع ر"ب حي  للم الح احتدام وجود األخيرا المرحلة أ ناي وا ستراتيجية السياسية التراكمات وأظكرت
 هذه وي األكبر الخاسر تعد التي ورنسا رأسكا وعلى الكبرى دولال أوراق الخ ون وجه على ليبيا وي التركي

 .1مغاربي"ال البلد هذا وي الكبرى الم الح  احبة وهي الحائر، موقف وي إيطاليا تقف بينما التطورات.
 تكاومحاو  تركيا  د وا حا عداي يبدة الذة األوروبي كا تحاد الدولية المنظمات من العديد وظكرت هذا
 ع وية تركيا منح ”ال ارم“ رو كم وي األوروبيون يستند حي " لذلك، سياسية ذرائع عدا متخذا لكا ن ماما 

 أع اي دول د  والعدوانية الديمقراطية على التعسف بين تتراوح التبريرات من العديد إلى ا تحاد وي كاملة
 التكتل. هذا دخول عن بعيدا يجعلكا ما ،2بالدين" عالقة لكا وأخرى المتحدا، األمم وي
 اعتراض يةخلف على وورنسا تركيا من كل بين حد  الذة التالسن بعد ال راع لواجكة الناتو حلف ظكر كما

 لدعم ليبيا وي كيالتر  التواجد بشدا ورنسا وتنتقد ليبيا، سواحل قرابة ورنسية ورقاطة تركية ورقاطات  ال 
 للسيطرا الساعيو  حفتر خليفة المنقلب اللواي ورنسا تدعم وقت وي دوليا، بكا المعترف الوطني الوواق حكومة
 يحمل ماكرون يلإيمانو  الفرنسي الرئيس أن والغريب الشرعية، الدولة على نفوذه وورض الليبية، العا مة على
 تركيا على هجومكا من ورنسا و عدت3 الليبي – الليبي ال راع جراي والجنائية التاريخية المسؤولية تركيا

 بعد الحلف يو تركيا على اإلبقاي شاجبة ناتو حلف إلى لفرقاطتكا التركية الفرقاطات اعتراض أمر وروعت
 الحلف. وي زميل دولة تجاه الت روات هذه

 الرئاسة ذكرت حي  تركيا، مع الدبلوماسية وعالقاتكا السراج وايز حكومة ظكرت الفاعلة األطراف لكل باإل اوة
 مع نكات ام ستوا ل تركيا بأن مم لكا مع ا جتماع خالل " رح دو انأر  طيب رجب الرئيس أن التركية
 ليبيا وي رارا ستق استعادا هي تركيا أولوية أن وأكد المتحدا، األمم من بكا المعترف الشرعية الليبية الحكومة
 4."التأخير من مزيد بدون
 بأسرها منطقةوال جيرانكا سيفيدان اواستقراره ليبيا "سالم إن قوله أردو ان طيب رجب الرئيس عن نقلت كما
 ."ال دد هذا وي مبدئيا موقفا يتخذ أن يجب الدولي "المجتمع أن م يفا بأوروبا"، بديا

  

                                           

، تم تحميله بتاري  2020يونيو  14دوبي، التدخل التركي وي ليبيا تفاهم مع روسيا واق اي لفرنسا، القدس العربي، نشر بتاري  حسين مج  1 
  /و-روسيا-مع-تفاهم-ليبيا-وي-التركي-التدخل/https://www.alquds.co.uk  ، متوور على الرابط التالي48 5، بتوقيت 28/11/2020 
، بتوقيت 28/11/2020، تم تحميله بتاري  07/10/2020م تركيا إلى ا تحاد األوروبي، موقع جريدا العرب، نشر بتاري  متى ينتكي سراب ان ما 2
  األوروبي-ا تحاد-إلى-تركيا-ان مام-سراب-ينتكي-متى/ https://alarab.co.uk ، متوور على الرابط التالي50 15 

، تم تحميله بتاري  07/07/2020؟ مدونات الجزيرا ننشر بتاري  الفرنسية-قات التركية هل تقطع ليبيا شعرة العالياسر عبد العزيز،  3  
  a.net/blogs/2020/7/7/%D9%87%D9%https://www.aljazeer  ، متوور على الرابط التالي15 15، بتوقيت 25/11/2020

، تم التحميل بتاري  06/09/2020 ، نشر بتاري  أردوغان يتعهد بمواصلة دعم حكومة الوفاق الليبية خالل لقائه فايز السراج في إسطنبول 4
-دعم-بموا لة-يتعكد-أردو ان-https://www.france24.com/ar/20200906  ، متوور على الرابط التالي08 17  ، بتوقيت28/11/2020

  اسطنبول-وي-السراج-وايز-لقائه-خالل-الليبية-الوواق-حكومة

https://www.aljazeera.net/blogs/2020/7/7/%25D9%2587%25D9%2584-%25D8%25AA%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B9-%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7-%25D8%25B4%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A9
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 افريقيا شمال في التركي التواجد موضوع معالجة في الموظفة المتعددة الوسائط يوضح :3 رقم شكل

 
 وي لتركيا التواجد مو وع تأطير وي المستخدمة المتعددا الوسائط مختلف أعاله المبين الشكل من يت ح
 الكلي المجموع من % 44,44 ب قدرت حي  األكبر النسبة ال حفية لل ور كان أين اوريقيا، شمال دول

  اإلعالمية. المادا تدعيم وي بالغة أهمية من ال ورا تكتسيه لما وهذا للنسب
 عالمية لغة ونكاك اللغوة؛ الحاجز كسر مقدمتكا وي ويأتي ختلفة،الم مزاياها من ال حفية ال ورا أهمية وتنبع
 الذة إلعالما وسائل محتوى على سيطرتكا خالل من أهميتكا ال حفية ال ورا اكتسبت وقد الجميع. يفكمكا
 لمتلقين،ل اقناع وسائل أهم إحدى هي ال ورا ألن استقبالكا؛ وي الجميع يتساوى 1مكيمنة  قاوية أداا إلى حولكا
 ستعداداا أك ر المتلقي تجعل والخطابات، والد  ت بالرسائل  نية مادا هي وانما شكل مجرد ليست وكي

 تنقله. لذةا الم مون مع أك ر  ا التفاعل من تمكنه مما متحركة، أو  ابتة  ورا كانت سواي يراه، ما لت ديق
 المو وع راياق إلى المتلقي تباهان جذب وي كبير وبشكل تساهم كونكا وي ال حفية ال ورا أهمية وتكمن

 عن ر ولكونكا ه،مع المروقة ال ورا بسبب المنشور المحتوى قرايا على يقبلون المتلقين من والعديد المنشور،
 الجرائد وي عملةالمست ال حفية الفنون أشكال من كشكل الم ور التقرير استعمال شاع وقد للقراي كبير جذب

 الكترونية. أو ورقية كانت سواي أنواعكا اختالف على والمجالت
 وي لمتاحةا المتعددا الوسائط مختلف بين المزج على الموقع اعتماد أعاله الشكل بيانات من أي ا ويت ح
 بين يعالموا  عرض وي الفاعلة الشخ يات ألهم ال حفية ال ور بين الجمع ونالحظ الرقمي الف اي
  اوةإ التركية للدولة الخارجية الشؤون وزير أو لو جاويش مولود و أردو ان طيب رجب التركي الرئيس

  حفية تقارير كلش وي الفيديوهات ،  ويكا الفاعلة السياسية األطراف مختلف و الليبية المقاومة من لمقتطفات
 التوا ل واقعم من أخرى ل فحات تشعبية روابط إلى إ اوة ، اإلخبارية الجزيرا لقناا تابعة م ورا أخبار أو

 التفا يل نم مزيد على الح ول و عليكا لالطالع سابقة موا يع أو يوتيوب و تويتر كفيسبوك يا جتماع
 ا لكترونية ةلل حاو بالنسبة خا ة المحتوى على التفاعلية إ فاي هي األساسية الوسائط تعددية .وخا ية
 . مختلفة بشواهد يكون األكبر ا ستد ل و باخت ار يكون الموا يع وعرض

                                           
1
نت،  .دراسة تحليلية لموقع الجزيرة العربية- الصورة الصحفية في المحتوى الرقمي للتنظيمات اإلرهابية حنين سعد سليمان عبد هللا، توظيف  

 .24، ص 2019لية اآلداب، قسم اإلعالم، الدراسات العليا ،جمعة تكريت، ك-رسالة الماجيستير في اإلعالم، الصحافة 

8 2 0 3 5

18

44.4

11.1
0.

16.7

27.8

1.
0.

12.5

25.

37.5

50.

صور صحفية فيديوهات أشكال ورسوم 
بيانية

روابط تشعبية مزيج من الكل المجموع

توظيف الوسائط المتعددة

التكرار النسبة



 م2021مايو  رالخامس عشالعدد  -ألمانيا -برلين -كز الديمقراطي العربيالمر  -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 
 

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

 

IV. دراسة:نتائج ال 
 تو لت الدراسة التحليلية لجملة من النتائج نلح كا ويما يلي  

اعتمدت أ لب مقا ت عينة الدراسة وي معالجتكا لمو وع التواجد التركي وي دول شمال اوريقيا على  ·
األطر السياسية وا قت ادية بشكل بارز انطالقا من التعريج على العالقات الدولية ومستقبلكا وي ظل 

 التي تشكدها البيئة السياسية وي المنطقة.الظروف 
من خالل الدراسة التحليلية أبرزت وئة الفاعلين عدا جكات متنوعة وواعلة من ذوة ا هتمام المشترك  ·

بالتواجد التركي وي دول شمال اوريقيا، وتعددت ما بين شخ يات سياسية ارزا على الساحة الدولية ندول 
 ت الدولية الفاعلة وي ق ايا األمن وي منطقة البحر المتوسط.وحكومات كبرى، باإل اوة للمنظما

بينت نتائج الدراسة لفئة اتجاه عينة الدراسة أن أ لبية المقا ت لكا اتجاه معارض للتواجد التركي وي دول  ·
شمال اوريقيا على اختالوكا وخا ة ليبيا وي ظل ما تشكده من  راعات داخلية جعلتكا تحت األنظار 

 الدولية. 
تو ح نتائج الدراسة اعتماد ال حاوة العربية ا لكترونية وي معالجة مو وع التدخل التركي وي دول  ·

شمال اوريقيا على الدمج بين تعددية الوسائط لتو يح المو ع أك ر وا  فاي عمق أك ر للتحليل، وال حاوة 
ير ال حفية بال ور والتقار ا لكترونية ترتكز على التفاعلية وي عرض المحتوى وهذا من خالل ا ستد ل 

 الم ورا من دمج قناا الجزيرا اإلخبارية.
V. :خاتمة 

تم ل وسائل اإلعالم حلقة هامة تساعد الجمكور وي متابعة األخبار والمستجدات على الساحة اإلعالمية على 
ي  تسعى نية، حاختالف مجا تكا ا جتماعية، ا قت ادية والسياسية واختالف دعاماتكا تقليدية او الكترو 

هذه الوسائل لمعالجة مختلف الق ايا ذات ا هتمام وبالتالي التأ ير على الرأة العام، وهذا ما تسعى هذه 
 الدراسة الى الو ول اليه.

 المعارض لموقفا تجلي المجمل وي لنا يت ح الدراسة لعينة التحليلية الدراسة هذه نتائج من تقدم ما خالل ومن
 المحللين نم العديد بريعت حي  اوريقيا، شمال دول وي التركي التواجد تجاه لكترونيا  العربي لةعالم

 أة وتحت ظرف ةأ تحت ويه التدخل يجب و  الدول بكذه وخا ا داخليا الشأن هذا واإلعالميين السياسيين
 إلبقايا وتف يل  يرها، أو اعانات أو لوجستية عسكرية مساعدات شكله كان مكما لة الح سياسي مسمى
 .المتبادلة الم الح ظل وي المشتركة الودية العالقات على
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 التواصل األمني باملغرب خالل أزمة جائحة كورونا
Security communication in Morocco during the Corona virus 

crisis 

 عبد الحفيظ المنوار 
 –باحث في سلك الدكتوراه بمختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية 

 جامعة الحسن الثاني. –كلية الحقوق المحمدية 
 :لخصم

دراسة على مقاربة ا عالم والتوا ل األمني للمديرية العامة لألمن الوطني بالمغرب من خالل التركيز على شكل تعمل ال
وم امين ا عالم األمني وي محاولة لتفكيك التوا ل الخارجي لكذه المؤسسة األمنية وي انفتاحكا على محيطكا، خا ة خالل 

 .م منكا المغربأزمة جائحة كورونا التي شكدها العالم ولم يسل
وتكدف هذه الدراسة إلى إبراز خ ائن ومميزات التوا ل األمني للمديرية العامة لألمن الوطني خالل جائحة كورونا، وذلك 
من خالل تتبع المسار الذة تأخذه المعلومة األمنية انطالقا من الم در إلى نشرها على الحساب الرسمي للمؤسسة األمنية 

 على تويتر.
ABSTRACT : 

The study works on an approach to media and security communication of de General 

Directorate of National security in Morocco through the concentration on the form of security 

media attempting to dismantle the external communication of this security institutionwhen having 

being opned on its surroundings especially during this pandemy of Corona which has invaded the 

world ans Morocco as well. 

This study aims to highlight the caracteristics and features of security communication of de 

General Directorate of National security during this era of corona virus, that's by attentively the 

right path that the security information takes starting from the source that published it on the 

official account of the security organism on Twitter. 

 الكلمات المفاتيح:
 توا ل األمني، توا ل األزمة، جائحة كورونا، وسائل التوا ل ا جتماعي. اإلعالم، ال
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 مقدمة:
يشكد المغرب منذ نحو عقدين من الزمن دينامية كبيرا على مستوى التنمية المؤسساتية وتحدي  اإلدارا، وذلك 

ذه القاعدا من عن هاستجابة للتحو ت التي يعروكا المجتمع على  وي التغيرات العالمية.   يخرج قطاع األ
باعتباره من المجا ت الحيوية وي المجتمع بالنظر إلى األدوار الكبيرا الملقاا على عاتقه. ووي هذا السياق، 

، 1كاتوالممتل وحماية األشخانمن المكام المنوطة بالمديرية العامة لألمن الوطني المحاوظة على النظام العام 
س التي يقوم عليكا المجتمع ل رورته وي استقرار باقي القطاعات ألن مكمة استتباب األمن من بين األس

 ا قت ادية وا جتماعية و يرها.
عملت المديرية العامة لألمن الوطني على إيالي عملية التوا ل مكانة مركزية داخل منظومته من خالل 

حدا  أقسام خا ة بالتوا ل على مستو  األمن  ى و ياتتأسيس قسم التوا ل على المستوى المركزة، وا 
بمختلف جكات المملكة، كذلك، بغية تنزيل محكم  ستراتيجية توا لية محددا األهداف ت ع ن ب أهداوكا 
اإلجابة على أسئلة المواطنين المختلفة، والتوا ل معكم، وتوعيتكم بالمخاطر اليومية المحدقة بكم سواي تعلق 

 أو بالوقوع وي وخاخ الحركات الجكادية.  بالجرائم اإللكترونية األمر بالسالمة الطرقية، أو
ووي هذا اإلطار، أ حى اإلعالم األمني، الموكول له مكمة إطالع الجمكور على مختلف األنشطة التي 

خبار بمو وعات تخن األمن ويقوم به رجال األمن ذاتكم، من بين المفاهيم الحدي ة  2تخن قطاع األمن وا 
وي سياق ظكور اإلعالم المتخ ن والذة يق د به اطالع الجمكور  التي ظكرت خالل نكاية القرن العشرين

خبار بمو وعات تخن األمن ويقوم به رجال األمن ذاتكم.  على مختلف األنشطة التي تخن قطاع األمن وا 
يمكن هذا التوا ل، بشقيه المركزة والجكوة، المؤسسة األمنية من ت حيح بعض المغالطات واألخبار الزائفة 

 لترويج لكا على مواقع التوا ل ا جتماعي، وسد الفراغ الذة قد تتسرب عبره الشائعات.التي يتم ا
وكو اإلعالم الذة يتحقق بمبادرا من رجال األمن إما بطريقة مباشرا إلنتاج الرسائل اإلعالمية، كالبرامج 

حف باألخبار م ل تزويد ال  األمنية اإلذاعية والتلفزيونية واألوالم السينمائية و يرها، أو بطريقة  ير مباشرا
 3واألحوال األمنية ومجرياتكا بشكل مو وعي يعتمد على المعلومات المو وق بكا.

يق د باإلعالم األمني مختلف الرسائل اإلعالمية المدروسة التي ت در بكدف توجيه الرأة والت دة لألسباب 
رشاد أو سة راد المجتمع ألسلوب ي من عدم وقوعكم وريالداوعة  رتكاب الجريمة، والتوعية بمخاطر الجرائم،  وا 

شعارهم بمسؤولياتكم الجماعية وي مكاوحة ا نحراف والجريمة ونشر الحقائق  للجريمة أو التورط وي ارتكابكا، وا 
براز  عن األحدا  األمنية دون تكوين، باإل اوة الى تشجيع المواطنين على التعاون مع رجال الشرطة، وا 

                                           
( يتعلق بالمديرية العامة لألمن الوطني و النظام األساسي 2010وبراير 23) 1431ربيع األول  8 ادر وي  213-09-1  ظكير شريف رقم 1

 .لوطنيلموظفي األمن ا
، اإلمارات العربية المتحدا، مركز اإلعالم األمني  على الموقع  ”التعريف، الوظائف، اإلشكاليات…اإلعالم األمني“سعد الد مان،  2
-baf5-4c47-7390-store/pdf/098ff9b3-https://www.policemc.gov.bh/mcms

70feb474f06f_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86

%D9%8A%202.pdf  ) 32الساعة  2020أبريل  24يوم (. 
 سعد الد مان، مرجع سابق. 3 

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/5364-Dahir.aspx
https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/098ff9b3-7390-4c47-baf5-70feb474f06f_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%202.pdf
https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/098ff9b3-7390-4c47-baf5-70feb474f06f_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%202.pdf
https://www.policemc.gov.bh/mcms-store/pdf/098ff9b3-7390-4c47-baf5-70feb474f06f_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%202.pdf
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سكامكم وي حفظ حركة الوجه الحقيقي واإلي جابي لخدمات رجال الشرطة ودورهم اإلنساني وا جتماعي، وا 
طراد مع إظكار ت حيات رجال الشرطة وي تحقيق األمن واألمان  .1الحياا بانتظام وا 

وانطالقا من التعريف السابق يمكن التمييز بين اإلعالم األمني ووظائفه المختلفة وبين التوا ل األمني باعتباره 
ية منظمة تستكدف الو ول للمتلقي والتأ ير ويه من خالل رسالة م بوطة تتغيى أهداوا تتجاوز اإلعالم عمل

 إلى توجيه المتلقي وترسي   ور خا ة وي ذهنه.
وسنعمل من خالل هذا المو وع على مقاربة ا عالم والتوا ل األمني للمديرية العامة لألمن الوطني من 

ين ا عالم األمني وي محاولة لتفكيك التوا ل الخارجي لكذه المؤسسة خالل التركيز على شكل وم ام
 األمنية وي انفتاحكا على محيطكا، خا ة خالل أزمة جائحة كورونا التي شكدها العالم ولم يسلم منكا المغرب.

 أهمية الدراسة:
 طني خالل جائحةتكدف الدراسة إلى إبراز خ ائن ومميزات التوا ل األمني للمديرية العامة لألمن الو 

كورونا، وذلك من خالل تتبع المسار الذة تأخذه المعلومة األمنية انطالقا من الم در إلى نشرها على 
 الحساب الرسمي للمؤسسة األمنية على تويتر، مع تحليل هذه المعلومة على مستوى الشكل والم مون.

 أهداف الدراسة:
التوا ل األمني خا ة وي خالل األزمات وطبيعة تتجلى أهمية هذه الدراسة وي التعرف على خ ائن 

 الرسائل التي توجككا المؤسسة األمنية للجمكور من خالل وسائل التوا ل ا جتماعي.
 إشكالية الدراسة:

تتمحور هذه الدراسة حول إشكالية مركزية تتعلق بكيفية توا ل المديرية العامة لألمن الوطني خالل أزمة 
 جائحة كورونا.

 الفرضيات:
يساهم تطوير توا ل المديرية العامة لألمن الوطني وي الو ول ألكبر عدد ممكن من الجمكور  ·

 وتعزيز ال قة بين الطروين.
يساهم توا ل المديرية العامة لألمن الوطني وي تحسين  ورا المؤسسة لدى الرأة العام الوطني  ·

 والدولي.
لرأة العام الوطني وطمأنته وي مواجكة يساهم توا ل المديرية العامة لألمن الوطني وي تأطير ا ·

 الشائعات.
 اإلطار النظري:

تناولت هده الدراسة المو وع من خالل بعض نظريات تأ ير وسائل اإلعالم وا ت ال، وتم اعتمادهما وي 
 دراسات سابقة حول ا عالم والتوا ل األمني وهي 

                                           
 .39، ن 1996إبراهيم ناجي، اإلعالم األمني بين النظرية والتطبيق، ندوا دور مؤسسات اإلعالم والنشر، أبو ظبي، وزارا الداخلية،  1 
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 يد العالم األمريكي "هارولد  سويل" والتي ظكرت خالل الحرب العالمية األولى على نظرية الرصاصة:
استخدمت وسائل ا ت ال بشكل وعال  د ألمانيا، وكانت من أسباب هزيمة ألمانيا بسبب الحرب النفسية 
 التي شنكا الحلفاي عبر وسائل اإلعالم، لتكون هذه النظرية بعد ذلك أك ر شيوعا قبل الحرب العالمية ال انية.

لموحدا باعتبار الرسائل اإلعالمية كطلقات سحرية، وكانت الفكرا األساسية التي وتسمى أي ا بنظرية ا  ار ا
اعتمد عليكا هذا ا عتقاد هي أن الرسائل اإلعالمية ت ل إلى جميع أوراد المجتمع بطريقة متشابكة، وأن 

 .1ا ستجابات الفورية والمباشرا تأتي نتيجة للتعرض
 Kurt وي الن ف ال اني من القرن العشرين على يد كيرت لوين ظكرت هذه النظرية  :نظرية حارس البوابة

Lewin  م، تفترض أن القائم با ت ال وي وسائل اإلعالم األمني كالحارس الذة يقرر من يدخل 1977عام
أو   يدخل ووقا  عتبارات قانونية وأمنية، وبالتالي وحارس البوابة هنا هو اإلعالمي الذة يتحكم وي الرسالة 

ية المراد تبليغكا من خالل عرض المعلومات التي يراها مناسبة لتحقيق  ايته، ووي المقابل حجب األمن
المعلومات التي يراها متعار ة مع أهداوه، وذلك  عتبارات أمنية ولكونه مسؤو  عن ردا وعل الجمكور 

ية م وا نحراوات السلوكالمتلقي لرسالته. تدعم هذه النظرية دور اإلعالم األمني وي مجال مكاوحة الجرائ
 2والمخدرات.

 اختيار الرسائل ا عالمية من بين الكم علىوتؤكد أن الجمكور يعمل   نظرية االستعماالت وتلبية الحاجات:
أة  إليه،ا يحتاج م علىالكائل المعرو ة عليه، والجمكور يعتمد على هذه الوسائل لتلبية احتياجاته ويح ل 

ا عالم بم ابة استجابة منه للحاجة التي يستشعرها ويتوقع أن ينال ما يحتاجه  أن استخدام المتلقي لوسائل
 .3وما يلزمه

 منهج الدراسة:
تعد هذه الدراسة من البحو  الو فية التي تستكدف تطوير وتحليل خ ائن مجموعة معينة أو موقف معين 

غيب عليه أو موقف معين ت تغيب عليه  فة التحديد التي تستكدف تطوير وتحليل خ ائن مجموعة معينة
 . وقد تم ا عتماد على المنكج الو في التحليلي.4 فة التحديد
 أداة البحث:

اعتمدت الدراسة على تقنية تحليل الم مون باعتبارها أداا للو ول إلى نتائج علمية دقيقة، ذلك أن تحليل 
ما، والتفسير الدقيق للمفكوم أو الم مون يمكن اعتباره أداا "البح  عن المعلومات الموجودا داخل وعاي 

 5المفاهيم التي جايت وي النن أو الحدي  أو ال ورا، والتعبير عنكا بو وح ومو وعية وشمولية ودقة".
                                           

 لماجستيرا اداھودية، بح  تخرج لنيل شبدر بن خالد حزام القحطاني، دور اإلعالم األمني وي الوقاية من أخطار المخدرات وي المملكة العربية السع 1 
 . 44 ن ،2005 اإلدارية، العلوم قسم العليا، والدراسات األمنية للعلوم العربية الجامعة اإلدارية، العلوم وي
لعلوم األمنية  كلية نايف العربية ل  جامعة ماجستير، رسالة اإلرهابية، الظاهرا مكاوحة وي األمني ا عالم امھتركي بن  الح عبد اهلل ، مدى إس 2 

 26، ن.2006الدراسات العليا، 
 .201، ن1978جيكان أحمد رشتي، األسس العلمية لنظريات ا عالم، دار الفكر العربي، القاهرا،  3 
 .131، ن 1995، القاهرا، عالم الكتب ،2حسين سمير محمد، بحو  ا عالم، ط 4 
 5، ن 1989، 10ع، مجلد،2للمعلومات، تونس،  الكبائلي، حسن، تحليل المحتوى، المجلة العربية 5 
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 عينة الدراسة:
تم تحديد عينة الدراسة وي مواقع التوا ل ا جتماعي للمديرية العامة لألمن الوطني خا ة الحساب الرسمي 

ا تم اختيار المجال الزمني انطالقا من أول تغريدا تكم ويروس كورونا المنشورا للمؤسسة على تويتر، كم
أة أربعة أيام وقط على اإلعالن على تسجيل أول حالة مؤكدا باإل ابة بكوويد  2020فبراير  27بتاريخ 

 ال حية( قبلتاري  نكاية حالة الطوارئ  2020 يوليوز 10غاية بالمغرب. وامتدت الدراسة الى  19
 .1)لتمديدا

 صعوبة الدراسة:
لم تواجه الدراسة  عوبات كبيرا بالنظر لحرن القائمين على التوا ل بالمديرية العامة لألمن الوطني على 
ا نفتاح على المحيط،  ير أن حساسية المو وع المرتبط باشتغال الجكاز األمني والسبل التي تسلككا 

 حتم عليكم وي بعض األحيان عدم الكشف عن كل المعطيات.المعلومة األمنية الى مرحلة النشر النكائي ي
كما أن الخزانة المغربية تفتقر للمراجع المتعلقة باألمن واإلعالم، وي اف الى هذه ال عوبات إ الق المكتبات 

 العامة وتلك المتواجدا وي قلب المؤسسات الجامعية بسبب اإلجرايات ا حترازية جراي ويروس كورونا.
 ل: التواصل األمني خالل جائحة كوروناالمبحث األو

وسنتوقف خالل هذا المبح  عند جكود المديرية العامة لألمن الوطني لتقريب المعلومة األمنية من المواطن 
 وخ ائن اإلعالم األمني خالل األزمات، جائحة كورونا.

 ن المواطنجهود المديرية العامة لألمن الوطني لتقريب المعلومة األمنية م المطلب األول:
بنية أمنية جديدا خا ة بالتوا ل األمني  (21)أحد ت المديرية العامة ألمن الوطني إحدى وعشرين 

المؤسساتي واحدا مركزية على مستوى ديوان المدير العام لألمن الوطني، وعشرين م لحة  ممركزا على 
ير سكيل عمل وسائل ا عالم وتيس عيد و يات األمن واألمن الجكوة واإلقليمي والتي تتحدد مكمتكا وي ت

و ول المواطن وال حفي للحق وي المعلومة األمنية، و ال عن تسكيل إنجاز األنشطة التوا لية ذات 
 . 2ال لة بالمنتوج األمني وبالمروق العام الشرطي

 وقد عملت المديرية العامة لألمن الوطني، خالل أزمة جائحة كورونا، على تعزيز الفعل التوا لي من
خالل مختلف األشكال التي من شأنكا خلق الجسور بينكا وبين المواطنين، ويتخذ هذا التوا ل عدا أشكال، 

 نذكر منكا  
 التواصل الميداني المباشر: .1

، األبواب المفتوحة باعتبارها شكال من أشكال التوا ل 2017تنظم المديرية العامة لألمن الوطني، ومنذ 
ن واإلجابة على تساؤ تكم المختلفة، إ  أن جائحة كورونا ور ت هذه السنة إلغاي المباشر بينكا وبين المواطني

                                           
  شت 10تم تمديدها لشكر إ اوي الى  اية  1 
 .4، ن 2020مجلة الشرطة المغربية، عدد يونيو  2 
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تنظيم هذه التظاهرا وي دورتكا الرابعة، وذلك انسجاما مع التدابير ا حترازية واإلجرايات الوقائية المعتدا من 
 لدن الحكومة.

ادية ي وي  مان الخدمات األمنية ا عتيوتم لت مكام الم الح األمنية خالل وترا تنزيل إجرايات الحجر ال ح
والمساهمة وي ورض حالة الطوارئ ال حية، وتشير إح ائيات للمديرية العامة لألمن الوطني إلى أنه تم 

، باإل اوة الى تطوير 1نقطة تفتيش بالمدار الح رة 1699موظفة وموظف للشرطة وي  15658نشر 
 تطبيق معلوماتي ل بط تنقالت المواطنين.

 اصل عبر وسائل االعالمالتو  .2
عملت المديرية العامة لألمن الوطني على ا ستجابة لمختلف الطلبات المتعلقة بالتعامل مع مختلف وسائل 
ا عالم الوطنية والدولية، وكانت المؤسسة األمنية تعمل على انتداب من يم لكا وي مختلف وسائل ا عالم، 

 رتبطة مختلف الموا يع التي ميزت الفترا المدروسة.لةجابة عن مختلف التساؤ ت المطروحة والم
 التواصل عبر وسائل التواصل االجتماعي .3

حسابا رسميا على موقع التوا ل ا جتماعي  2019وبراة  14أنشأت المديرية العامة لألمن الوطني خالل 
لكالسيكية. عالم اتويتر كناوذا للتوا ل المباشر مع المواطنين، بعيدا عن الوسائط التقليدية ووسائل ا 

 .2ألف متابع 170ويحظى الحساب بمتابعة ما يزيد على 
وقالت المديرية وي أول تغريدا لكا  تتشرف المديرية العامة لألمن الوطني بأن تتوا ل مع الرأة العام، عبر 

وطيد ت  فحتكا الرسمية على موقع تويتر، منطلقة وي ذلك من إدراككا الراس  بقيمة التوا ل المؤسساتي وي
شعار  الشعور باألمن ويقينكا بأهمية ا نفتاح على من ات التوا ل ا جتماعي كآليات لنشر التوعية األمنية وا 

 المواطنين والمقيمين بمختلف الق ايا ذات ال لة بالعمل األمني.
تعلن  2020وبراير  27خرجت المديرية العامة لألمن الوطني وي تغريدا على حسابكا الرسمي بتويتر يوم 

عن توقيف الم الح األمنية بمدينة تطوان لشخن ظكر وي شريط ويديو مدعيا تسجيل وويات مزعومة بسبب 
ويروس كورونا الوبائي وقد تم إيداع الشخن المشتبه ويه تحت الحراسة النظرية على خلفية البح  التمكيدة 

ة إ ابة مؤكدا بالمغرب يوم  اني مارس الذة أمرت به النيابة العامة، وقد كان ذلك قبل اإلعالن عن أول حال
وتتوور المديرية العامة لألمن الوطني كذلك على حساب على موقع ويسبوك أطلق خالل واتح  الموالي.
 .2019أكتوبر
 19التواصل عبر الخط  .4

خدمة مجانية و عتكا المديرية العامة ألمن الوطني لفائدا المواطنين لالت ال عند ال رورا  19يعد الخط 
 تم اللجوي اليه وي حا ت التعرض لخطر يتكدد األرواح والممتلكات، وهو يجسد شرطة القرب.وي
 

                                           
لى  اية شكر ماة  20خالل الفترا الممتدا من  1   .2020مارس وا 
 متابع.  400ألف و  170الى  2020 شت  5و ل بتاري   2 
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 http://Covid.dgsn.gov.maالتواصل عبر بوابة  .5
  ،http://Covid.dgsn.gov.ma  ، البوابة اإللكترونية2020ماة  05أطلقت م الح األمن الوطني يوم 

للتوا ل مع المواطنين بشأن حا ت خرق إجرايات الطوارئ ال حية، وتكدف هذه البوابة ووق المديرية الى 
 .191تدعيم تفاعل وتوا ل األمن مع عموم المواطنين، وذلك عالوا على خدمات التوا ل التي يقدمكا الخط 

ت عن كل حالة مخالفة لألحكام وتسعى هذه البوابة الجديدا الى تمكين المواطنين من اإلد ي بمعلوما
واإلجرايات المتخذا وي حالة الطوارئ ال حية والتي من شأنكا أن تعرض أمنكم ال حي للخطر وذلك بموجب 

 . 2.20.293و رقم  2.20.292المرسومين رقم  
ت اوتكدف هذه الخدمة إلى إشراك المواطن وي إعمال هذه األحكام وذلك وي إطار التعاون والتفاعل مع القو 

 العمومية.
 مجلة الشرطة .6

تم وتح حقبة جديدا من  2018. ووي سنة 1961وتعد مجلة الشرطة المنشور الرسمي الوحيد للمديرية منذ 
تاري  المجلة لتعمل على مسايرا التطور الحا ل وي مجال التطور الرقمي، كما أطلقت المديرية العامة لألمن 

داد يق معلوماتي يتم تحميله على الكواتف الذكية ويت من جميع أعالوطني النسخة ا لكترونية للمجلة على تطب
 .2باللغتين العربية الفرنسية وي انتظار رقمنة باقي األعداد السابقة 2011المجلة منذ سنة 

لشكر يونيو الما ي لملف التوا ل  36رقم  عملت المديرية العامة ألمن الوطني على تخ ين عددها
بسطت المديرية أشكال وم امين التوا ل األمني خالل األزمات وخ و ا   فحة 45األمني، وعلى مدى 
 خالل جائحة كورونا.

 المطلب الثاني: خصائص اإلعالم األمني خالل األزمات، جائحة كورونا
لقد عملت المديرية العامة لألمن الوطني على ا نفتاح على التكنولوجيات الحدي ة ووسائل التوا ل 

 ف ا نخراط وي دينامية التحول اإلعالمي والتكنولوجي.ا جتماعي، وذلك بكد
 ويتميز توا ل المديرية العامة لألمن الوطني بخا يتين ا نتين أو هما إخبارية و انيكما تفاعلية.

ويتحقق من خالل مختلف القنوات التوا لية التقليدية والحدي ة، كما أن هذه  تواصل إخباري: ·
مديرية العامة لألمن الوطني سواي تعلق األمر بمكاوحة الجريمة الم امين تخبر بمختلف أنشطة ال

أو التوا ل المؤسساتي كلما تم تدشين بناية أمنية جديدا أو من خالل اإلخبار ببعض المبادرات 
 اإلنسانية أو األنشطة الريا ية.

من  عويتم من خالل ب  رسائل لتو يح مالبسات وقائع معينة حظيت باهتمام واس: تواصل تفاعلي ·
لدن الجمكور ولقيت تفاعال كبيرا، كما يقوم هذا التوا ل على تكذيب بعض األخبار الزائفة التي يتم 

                                           
 .2020ماة  5ب الرسمي للمديرية العامة لألمن الوطني بتاري  تغريدا على الحسا 1 
 .16، ن 2020مجلة الشرطة المغربية، عدد يونيو  2 

http://covid.dgsn.gov.ma/
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ائج وسنتوقف على هاذين الخا يتين بتف يل وي نت الترويج لكا على وسائل التوا ل ا جتماعي.
 الدراسة وي المبح  ال اني.

 نتائج الدراسة   المبحث الثاني
 ات المعلومة األمنية خالل أزمة كوروناالمطلب األول: مميز 

شملت دراسة م امين المعلومة األمنية على وسائل التوا ل ا جتماعي وخا ة التغريدات على ال فحة 
تغريدات، وقد تم ا عتماد على وئات التحليل  203الرسمية للمديرية على تويتر، خالل الفترا المدروسة، 

 واللغة الموظفة، ونعرض لكا كما يلي المتعلقة بم مون التغريدات وشكلكا 
 : مضمون التغريدات)1(جدول رقم 

 النسبة العدد مضمون التغريدة
 %47 96   توقيفات على خلفية خرق حالة الطوارئ ال حية/ والجرائم األخرى19كوويد 
 % 8 16  محاربة األخبار الزائفة/ تكذيبا أو ت حيحا لخبر زائف19كوويد 

 % 11 23 درات والكجرا  ير الشرعيةمكاوحة ترويج المخ
توا ل مؤسساتي  تدشين بنيات أمنية جديدا، التبرع بالدم، تعازة، مباركة 

 األعياد والمناسبات...
46 23 % 

 % 11 22 (بال ات تتعلق بحالة الطوارئ(م امين أخرى 
 100% 203 المجموع

 تركيب شخ ي
ات على خلفية خرق حالة الطوارئ ال حية والتوقيفات أن أخبار التوقيف )1 (يت ح من خالل الجدول رقم

وهذا يبرز التوجه العام لجكاز األمن لةو اح  %47على خلفية بعض الجرائم األخرى ت درت القائمة بنسبة 
عن طبيعة عمله ويما يخن ا طالعه بدور است باب األمن ومكاوحة الجريمة بمختلف أشكالكا، ذلك أن 

 لرأة العام يتطلب نكج الشفاوية وي العمل.تحسين  ورا الجكاز لدى ا
وقد احتل توا ل المديرية العامة لألمن الوطني والمبادرات التي يقوم بكا المروق الشرطي المرتبة ال انية من 

، ذلك أن ترسي   ورا إيجابية لرجال ونساي األمن لدى المتلقي % 23حي  م امين التغريدات بنسبة 
ئج المح ل عليكا، ومن بين التغريدات نجد اإلخبار بقيام عنا ر األمن بحمالت ليظكر بجالي من خالل النتا

 التبرع بالدم وح  المواطنين على القيام بذلك وي إشارا كبيرا للجانب اإلنساني لكؤ ي.
المستجدات المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف المديرية العامة لألمن الوطني من  كما ت مت التغريدات

 ية است نائية إلنجاز البطائق الوطنية للتعريف اإللكترونية لفائدا أوراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج،قبيل عمل
الموجودين بالمغرب بسبب تطبيق حالة الطوارئ ال حية، والمطالبين بتجديد جوازات سفرهم البيومترية وكذا 

 ين  متحانات الباكالوريا.إنجاز البطائق الوطنية للتعريف اإللكترونية لفائدا المترشح
 ويمكن تفسير ذلك بالر بة وي تكريس الطابع الخدماتي للحساب لفائدا المواطنين.
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 203: شكل التغريدات وعددها )2(جدول رقم 
 التغريدا العدد  %النسبة المئوية 

 نن 200 99,5
 بالغ 16 7,9

 وسم/ هاشتاغ 181 89,2
  ورا 157 77,3
 ويديو 1 0,5

  راويك 38 18,7
 رابط 6 3

 تركيب شخصي
والمرتبط بشكل التغريدات، أن الن ون شكلت أ لب الم امين،  أعاله )2(يت ح من خالل الجدول رقم 

تغريدا جايت على شكل نن باست ناي  ال  تغريدات، ويت ح من خالل ذلك اختيار التعبير  200إذ إن 
 لتي يتيحكا تويتر للتغريد.الكتابي للشرح والتو يح ر م محدودية اإلمكانيات ا

تغريدات  203وقد احتل توظيف ال ور وي التغريدات المرتبة ال انية من الم امين المراد تبليغكا، ومن أ ل 
تغريدا وكانت كل واحدا من هذه التغريدات تتوور على  157تم ب  م امين تحتوة على  ور بلغ عددها 
  ورا. 348مالي  ورا واحدا الى أربع  ور وقد بلغ عددها اإلج

وبالنظر لم امين هذه ال ورا يت ح أن أ لبكا يتعلق بعنا ر األمن و ور المقر المركزة للمديرية العامة 
 ورا، يظكر ويكا عنا ر األمن والشرطة بمظكر يبع  على العظمة والقوا  158لألمن الوطني بمجموع 

يكون ويكا المحور الب رة لل ورا موجكا  ال اعدا والتي بتوظيف لقطات من زوايا مختلفة أبرزها اللقطة
 نحو األعلى بحي  يظكر الشخن أو الشيي الم ور وي مو ع قوا.

ويتم اللجوي وي بعض األحيان الى تكرار تفس ال ور، ويمكن تفسير ذلك بالسعي وراي تكريس نفس ال ورا 
 اإلعالمية. اإليجابية عن جكاز األمن وترسيخكا لدى المتلقي من خالل ما يسمى بالمطرقة

وتتنوع ال ور األخرى بين األشياي المحجوزا من أسلحة ومخدرات وسيارات ودراجات نارية و يرها بمجموع 
 ورا، وتقوم المديرية  23 ورا، كما تظكر األشخان الموقووين على خلفية هذه الجرائم بمجموع  151

 تام لقرينة البرايا ولقواعد النشر. العامة لألمن الوطني بإخفاي مالمح األشخان الموقووين وي احترام
واحدا  38وقد احتلت ال ور البيانية المركبة أو الغراويك المرتبة ال ال ة من حي  التوظيف حي  بلغ عددها 

وتتعلق بتطور معدل اإلجرام وبالمعطيات الخا ة الموقووين بسبب خرق حالة الطوارئ  % 18.7أة بنسبة 
ير وي المدار الح رة خالل وترا الطوارئ ال حية و يرها، وهو خيار ال حية وتراجع مؤشرات حواد  الس

يمكن تفسيره با نتشار الواسع لكذا الشكل التو يحي وي وسائل التوا ل ا جتماعي لما له من قدرا كبيرا 
 على تك يف المعلومات وتقديمكا وي قالب مقبول توا ليا.
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، وتم ا كتفاي بب  ويديو وحيد (6)والروابط  (16)ية ويظكر الجدول كذلك أنه تم توظيف البال ات ال حف
خالل المددا المدروسة لعنا ر الشرطة وي عملكا الروتيني لتنفيذ إجرايات حالة الطوارئ ال حية والذة 

 وهي من النسب العالية من حي  المتابعة مقارنة بباقي التغريدات.   1إعجاب من المتابعين 1500سجل 
يتم توظيفكا وي العالم الرقمي نجد الوسم أو الكاشتاغ )#( والذة يتم استخدامه من أجل  من بين التقنيات التي

تقاسم التغريدا أو التدوينة على نطاق واسع. كما يستخدم من أجل زيادا التفاعل بين مستخدمي مواقع التوا ل 
ع تلك سكل. وتو ا جتماعي، كما تمكن من تسكيل عملية البح  عن الموا يع والتوا ل بشكل أسرع وأ

 العالمة قبل كلمة معينة لت بح مو ع نقاش مفتوح بين الناس.
من  % 89.2ومن خالل الجدول السابق يظكر أن المديرية العامة لألمن الوطني وظفت الكاشتاغ وي 

 التغريدات والتي جايت بالعبارات التالية  
#COVID__19   

 19#كوويد_
 #وباي_كورونا_المستجد

 #كورونا_الوبائي

 19#وباي_كوويد_ 
 #حالة_الطوارئ_ال حية

 #الطوارئ_ال حية
 عمليات_مكاوحة_الجريمة#
 مكاوحة_تكريب_المخدرات#

 درات#مكاوحة_المخ
 مكاوحة_المحتوى_الرقمي_الزائف#

 #محتويات زائفة
 التعاون_األمني_الدولي#

 #المديرية_العامة_لألمن_الوطني
 #مصالح_المديرية_العامة_لمراقبة_التراب_الوطني

 #أمنكم_وسالمتكم_مسؤوليتنا
 مجلة_الشرطة#

#Revue_de_Police 
 اليوم_العالمي_للمرأا#

                                           
 .2020غشت  10الى غاية  1 

https://twitter.com/hashtag/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A?src=hashtag_click
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ة وي التغريدات عينة الدراسة، يظكر أن المديرية العامة لألمن الوطني تؤكد من خالل الوسوم المختلفة الموظف
وبحالة الطوارئ ال حية  19على السياق العام الذة تندرج ويه هذه التغريدات ويتعلق بجائحة كورونا أو كوويد 

   COVID__19#المعلنة بالمغرب. وتكاد جل التغريدات تشتمل على وسم 
الوسم أو الكاشتاغ   يخرج عن م مون التغريدا، ونجده يت من ما يشبه عنوان . كما أن 19أو #كوويد_

.  ير أنه يسجل اقت ار كل )#اليوم_العالمي_للمرأا(أو المناسبة التي تأتي ويكا  )التغريدا(المادا اإلخبارية 
 .تغريدا على وسم واحد أو وسمين وي حا ت قليلة، كما يغيب الوسم تماما وي بعض التغريدات

ويمكن تفسير ذلك بوعي القائمين على الحساب الرسمي للمديرية العامة لألمن الوطني بأهمية الوسم،  ير 
 أن النقن يبقى مسجال على مستوى تنويعه والحرن على توظيفه وي كل التغريدات.

 : لغة التغريدات)3(جدول رقم 
 النسبة العدد اللغة

 % 99 201 العربية
 % 1 2 الفرنسية
 %100 203 وعالمجم

 تركيب شخ ي
، واقت ر استعمال %99يت ح من خالل الجدول التركيبي أعاله أن جل التغريدات جاي باللغة العربية بنسبة 

ما لم يتم ن وتتعلقان بالعددين الجديدين لمجلة الشرطة بالنسخة الفرنسية، ويتيللغة الفرنسية على تغريدتين ا نا
 ألمر باللغة األمازيغية الوطنية أو اللغات األجنبية األخرى.اللجوي ألة لغة أخرى سواي تعلق ا

وتؤكد المديرية العامة لألمن الوطني أن عدد المتفاعلين مع ما ينشر وي حساب تويتر يتجاوز مليوني شخن 
شكريا، يم لون شريحة واسعة من الفئات العمرية وا نتمايات الوظيفية والمكنية، بل إن هذه المعطيات أكدت 

 1أك ر من  ل  متابعي الحساب يوجدون بدول أجنبية عربية و ربية.أن 
وبا عتماد على هذه النتائج يت ح أن  ل ي المتابعين يتواجدون ووق التراب الوطني ويتلقون الم امين باللغة 

ا ما يؤ ر ذالعربية، كما أن ال ل  المتبقي للمتابعين بالخارج   يمكن أن يكون إ  للناطقين باللغة العربية، وه
 وي ا نتشار المعلومة األمنية ويحد من تلقيكا من لدن وئات واسعة من الجمكور.
 المطلب الثاني: وظائف المعلومة األمنية خالل أزمة جائحة كورونا

 ا. المعلومة األمنية وتحقيق وظيفة اإلخبار
ار توقيف على تويتر بين أخب تتنوع م امين التغريدات على الحساب الرسمي للمديرية العامة لألمن الوطني

المتكمين على خلفية خرق قانون الطوارئ ال حية أو الموقووين بسبب ارتكاب بعض الجرائم األخرى من 
 .)1الجدول رقم (قبيل الغش وترويج المخدرات والكجرا  ير الشرعية 

                                           
 .20، ص 2020مجلة الشرطة المغربية، عدد يونيو  1 
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لتو يحية. لرسومات اوتت من هذه التغريدات العنا ر األساسية للخبر وتأتي معززا بال ورا والبال ات وا
ويمكن اعتبار ذلك يدخل  من تفعيل استراتيجية المؤسسة والقائمة على ا نفتاح على محيطكا وجعل المعلومة 

 األمنية وي متناول المواطنين.
كما تم تسجيل  زارا التغريدات كلما كانت المناسبة سانحة لذلك، إذ تشير النتائج المتو ل إليكا إلى معدل 

 .)يوما 135خالل المدا المدرسة وهي (تغريدا  203وي اليوم تم تسجيل  1.5لى تغريد ي ل ا
وقد عملت المديرية العامة لألمن الوطني على تطوير اليات اإلخبار وتك يف انتاج الم امين اإلخبارية وي 

بال ا  16منكا (بالغ وي السنة  2500السنوات األخيرا، وقد واق عدد البال ات التي تكم مختلف الق ايا 
 .)1خالل المدا المدروسة

 ب. المعلومة األمنية وتحقيق وظيفة التأطير والتوجيه
وتتجلى هذه الوظيفة وي مختلف التدخالت التي يقوم بكا أطر المديرية العامة لألمن الوطني من أجل الت دة 

لفزع أجل نشر ا لألخبار الزائفة ومحا رتكا واإلسراع وي تكذيب ما يروج من معلومات خاطئة تستخدم من
والفتنة بين المواطنين، ولقد كشفت الدراسة المذكورا أعاله أن عدد التغريدات التي تت من تكذيبا أو ت حيحا 

 من مجموع التغريدات. % 8لخبر زائف أو محتويات رقمية زائفة أو ما يدخل وي حكم ذلك يشكل نسبة 
لح األمنية ودعاا الفتنة وي المجتمع، كما يمكن وهذا ما يمكن تفسيره بالحرب والحرب الم ادا بين الم ا

 تسجيل سرعة التغريد على تويتر لتنفيذ المعلومات والم امين الزائفة.
 خاتمة وتوصيات

من خالل دراسة توا ل المديرية العامة األمن الوطني بالمغرب خالل أزمة جائحة كورونا عبر حسابكا على 
را عبر الحساب الرسمي باتت تشكل م درا رسميا لجمكور وسائل تويتر يظكر أن الموا يع األمنية المنشو 

التوا ل ا جتماعي ولمكنيي اإلعالم من خالل تووير المعلومة ال حيحة وي الوقت المناسب، كما بات يتم 
 اللجوي إليكا من طرف وسائل ا عالم الوطنية والدولية.

 النقاش على مواقع التوا ل ا جتماعي ليحسب كما أن التفاعل السريع مع بعض الوقائع التي أ ير بشأنكا
للمؤسسة األمنية والتي تتدخل تارا من أجل اإلخبار بح يلة مختلف التدخالت األمنية وتارا أخرى من أجل 
التو يح تكذيب بعض األخبار الزائفة والتي ارتفع منسوبكا خالل األشكر األولى ألزمة جائحة كورونا، ومن 

 قة المواطنين والمتلقي ب فة عامة وي المؤسسة األمنية، كما يمكن من الحفاظ على  شأن هذا التوا ل تعزيز
األمن الروحي وب  الطمأنينة وي  فوف الجمكور الواسع من المواطنين ونزع ما يب  من سموم عبر وسائل 

 التوا ل ا جتماعي.
ما التوا ل ا جتماعي مكسبا مك كما يمكن اعتبار توور المديرية العامة لألمن الوطني على حسابات بمواقع

من شأنه تعزيز  ورتكا لدى الرأة العام الوطني والدولي وي الوقت الذة ما تزال ويه وزارا الداخلية الو ية 

                                           
 راقبة التراب الوطني بالمغرب.مقابلة سابقة مع الناطق الرسمي للمديرية العامة لألمن الوطني والمديرية العامة لم1 
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على المؤسسة األمنية   تتوور على أة موقع الكتروني أو حساب رسمي على مواقع التوا ل ا جتماعي 
 والعسكرية األخرى بالمملكة.شأنكا وي ذلك باقي المؤسسات األمنية 

وانطالقا من نتائج الدراسة أقترح بعض التو يات التي يمكنكا أن تعمل على تجويد توا ل المديرية العامة 
 لألمن الوطني ومنكا  

تعزيز مكانة اللغة العربية وي التوا ل وتوظيف األمازيغية كذلك، وا نفتاح على لغات أجنبية أخرى  ·
 سبانية بكدف نشر المعلومة األمنية على نطاق واسع وجعلكا وي متناول وخا ة اإلنجليزية وا

المتتبعين لتجربة المغرب وي المجال األمني وكل  المتتبع الدولي وخا ة مكنيي اإلعالم وا ت ال
 ما يتعلق بمكاوحة اإلرهاب والجريمة العابرا للحدود.

 مام كبير لدى المتلقي.توظيف تقنية المباشر والفيديو المسجل لما لذلك من اهت ·
استخدام الوسوم أو الكاشتاغ بشكل كبير مع تنويع لغته، وذلك من أجل تحقيق انتشار كبير وي  ·

 وسائل التوا ل ا جتماعي وبلوغ األهداف المسطرا.
التجاوب مع متابعي الحساب وي  ئحة التعليقات على اعتبار أن ذلك يشكل ور ة لح ول هؤ ي  ·

 ذا لتوجيه المتابعين وت حيح بعض التعاليق المت منة لمعلومات خاطئة.على أجوبة وا حة وك
 المراجع:
( يتعلق بالمديرية العامة لألمن 2010وبراير 23) 1431ربيع األول  8 ادر وي  213-09-1  ظكير شريف رقم (1

 .اسي لموظفي األمن الوطنيالوطني و النظام األس
، اإلمارات العربية المتحدا، مركز اإلعالم األمني  ”التعريف، الوظائف، اإلشكاليات…اإلعالم األمني“سعد الد مان،  (2

baf5-4c47-7390-store/pdf/098ff9b3-https://www.policemc.gov.bh/mcms-على الموقع  

70feb474f06f_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%

202.pdfA7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%  ) 23الساعة  2020يل أبر  24يوم (. 
، وزارا ظبي إبراهيم ناجي، اإلعالم األمني بين النظرية والتطبيق، ندوا دور مؤسسات اإلعالم والنشر، أبو (3

 .1996الداخلية، 
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دا الماجستير وي العلوم اإلدارية، الجامعة العربية للعلوم األمنية والدراسات اهالسعودية، بح  تخرج لنيل ش
 .العليا، قسم العلوم اإلدارية

 .1978جيكان أحمد رشتي، األسس العلمية لنظريات ا عالم، دار الفكر العربي، القاهرا،  (5
 معةبية، رسالة ماجستير، جاتركي بن  الح عبد اهلل، مدى إسكام ا عالم األمني وي مكاوحة الظاهرا اإلرها (6

 .2006نايف العربية للعلوم األمنية  كلية الدراسات العليا، 
 .1995، القاهرا، عالم الكتب، 2حسين سمير محمد، بحو  ا عالم، ط  (7
 .1989، 10ع، مجلد،2الكبائلي، حسن، تحليل المحتوى، المجلة العربية للمعلومات، تونس،  (8
 .2020و، مجلة الشرطة المغربية، عدد يوني (9

  

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/5364-Dahir.aspx
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 اتجاهات الجمهور نحو التغطية الصحفية ألخبار الجريمة
 ىلع عينة من مواطني الدول العربية()دراسة ميدانية 

Attitudes of the public towards press coverage of crime news 

(A field study on a sample of citizens of Arab countries' 

 ماعيلهللا أحمد إس د.  عفاف عبد
بجامعة  -قسم الصحافة واإلعالم  –عضو هيئة تدريس ، وأستاذ مشارك في الصحافة

 المملكة العربية السعودية -جازان 
 السودان –جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية  -وقسم الصحافة والنشر 

  :الدراسة مستخلص
ة، ومن ك را حدو كا  ارت ال حف وي ا ونة األخيرا تطالعنا ال حف بين الحين وا خر بخبر عن جريمة أو حاد  مرور 

أحد الم ادر الرئيسية التي تشغل تلك المساحات، إ اوة إلى  "أخبار المحاكم"تعطي مساحات أكبر و فحات أك ر لكا، وتعد 
ر. والسؤال نوعة النشالتي تأتي من ملفات الشرطة، لكن م ل تلك األخبار وي ا ونة األخيرا لم تعد سرية أو مم "أخبار الجرائم"

الذة يطرح نفسه، هل نشر أخبار الجرائم والحواد  يخدم المجتمع، ويعمل على حمايته ووقايته، أم هي أخبار لة ارا وزيادا 
لدراسة من وتعد هذه ااألمر الذة دوع الباح ة للبح  عن إيجابيات وسلبيات التغطية ال حفية ألخبار الجريمة،  المبيعات؟

ة عشوائية من واختارت عين منكج المسح ألنه المنكج ا ك ر مالئمة للدراسة الميدانية كا فية استخدمت الباح ة ويالدراسات الو 
 كمنأ يؤكدونمن عينة الدراسة  %80ان أظكرت الداسة  نتائج مختلفة أهمكاإلى وتو لت الدراسة  مواطني الدول العربية.

الجرائم زيادا  تغطيلمتابعة ال حف التي  مما يدوعك الدراسة أهممن عينة %48للجريمة، وأن ال حفية  التغطيةمن  وااستفاد
 ،ال حف جرائم القتل  طتكاالجرائم التي  أك رن أمن عينة الدراسة  %44ن أأو حت الدراسة  .الجرائم بمخاطرالتوعية 
 .يرون ان تغطية ال حف ألخبار الجرائم متوازنة عينة الدراسةمن  %55 الدراسة آنكشفت 

 ائل اإلعالموس –خصائص التغطية الصحفية  – أخبار الجريمة -الجريمة-الصحافة -التغطية الصحفية  الكلمات المفتاحية:
ABSTRACT: 

Newspapers tells us from time-to-time news about a crime or road traffic accident (RTA), and 

because of its frequent occurrence, newspapers have recently been giving more spaces and more 

pages for it. Undoubtedly “court news” is one of the main sources that occupy these spaces in 

addition to “crime news” that taken from police files, but such news was recently no longer 

classified confidential or banned from publication. The question that arises is, does publishing 

news of crimes and accidents serve the community and try to protect and prevent it, or is it news 

for arousing public opinion and raising sales? This prompted the female researcher to search for 

the pros and cons of press coverage of crime news. This study is one of the descriptive studies in 

which the female researcher used the survey approach because it is the most appropriate one for 

the field study and she chosen a random sample of citizens of Arab countries. 

The study concluded various conclusions, the most important of which is the study showed that 

80% of the study sample population assert that they have benefited from the press coverage of 

the crime, and that 48% of the study sample population answered that the most important factor 

driving them to follow newspapers that cover crimes is to increase awareness of crime risks. The 

study revealed that 44% of the study sample population stated that the most common crimes that 

the newspapers covered were murders. The study also revealed that 55% of the study sample 

population believe that newspaper coverage of crime news is balanced. 

Keywords: Press coverage - journalism - crime - crime news - characteristics of press coverage 

– mass media  
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 :المقدمة
تطالعنا ال حف بين الحين وا خر بخبر عن جريمة أو حاد  مرورة، ومن ك را حدو كا  ارت ال حف 

ية أحد الم ادر الرئيس« أخبار المحاكم»وي ا ونة األخيرا تعطي مساحات أكبر و فحات أك ر لكا، وتعد 
بار ي من ملفات الشرطة، لكن م ل تلك األخالتي تأت« أخبار الجرائم»التي تشغل تلك المساحات، إ اوة إلى 

 وي ا ونة األخيرا لم تعد سرية أو ممنوعة النشر. 
كما تعد الجريمة وأخبارها حد  مكم وم ير  هتمامات القراي وحب ا ستطالع لديكم، ولكن مبالغة بعض 

ياناا ائم قد يؤدة أحال حف يي وي بعض الحا ت يي وي ممارسة حقكا وواجبكا وي تووير المعلومات عن الجر 
الي حرمان المتكم من محاكمة عادلة أو قد ينطوة على اسايا للمتكم أو أسرته أو تعبئة الرأة العام  ده 
قبل  دور حكم الق اي، وبالذات وي الجرائم التي تحظي با هتمام الواسع من الجمكور، والتي جرة العرف 

 لقتل واستيراد مواد  ذائية واسدا وتوظيف األموال والقروضعلي تسميتكا) بجرائم الرأة العام( كا  ت اب وا
 تنظيم عملية نشر أخبار الجريمة وليس تقييدها، وأن يتم ة البح  وي والجرائم السياسية.من هنا جايت أهمي

هل نشر أخبار الجرائم و  .ذلك باحساس عال بالمسئولية ا جتماعية لل حاوة، ووي  وي موا يق شرف المكنة
  المبيعات؟، أم هي أخبار لة ارا وزيادا ؟يعمل على حمايته ووقايتههل و  ؟،يخدم المجتمع والحواد 
  الدراسة:اهميه 
أهمية هذه الدراسة واستناداا إلى الد  ت العلمية للدراسات السابقة ذات العالقة بمو وع الدراسة تسعى تكمن 

انعكاساتكا و  ال حاوةلقة بنشر أخبار الجريمة وي هذه الدراسة إلى بناي عالقة بين المفاهيم النظرية المتع
نحو نشر أخبار الجريمة وأساليب معالجتكا الجمكور وي الدول التطبيقية التعرف على اتجاهات عينة من 

ة للتعامل يوازن بين المتطلبات المكني  حفيألخبار الجريمة يف ي إلى أداي  ال حفيةوطرح نموذج للمعالجة 
 متابعة يالجمكور و دواوع ، ومعروةوي المجتمع لل حاوةخالقية والمسؤولية ا جتماعية مع أخبار الجريمة األ

، والعمل من أجل تنبيه أوراد بالمخاطر المحيطة بكم. والتو ل إلى أنسب الطرق ألستفادا القراي أخبار الجرائم
 من نشر أخبار الجريمة 

    :أهداف الدراسة
  .لتي تنشرها ال حفالجرائم ا أنواععلى أهم  التعرف /1
  .نحو نشر أخبارالجرائم وي ال حف العربية التعرف على اتجاهات الجماهير وي الدول /2 
 .العربيةعلى كيفية معالجة ال حف للجرائم وي الدول  الوقوف/4
 .العربيةالتعرف على ايجابيات تغطية ال حف وي الدول /5
 .العربيةول ال حف للجرائم وي الد سلبيات تغطية/التعرف على 6
 تقوم بدورها وي الحد من انتشار الجريمة.لجعل ال حف  الو ول لحلول/7
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 البحث:إشكاليات 
الجرائم وي الوقت الحالي ظاهرا مقت را على مجتمع معين او دولة معينة وانما ا بحت ظاهرا  لم تعد 

لى أوراد ع سلبياتو  تيجابيتغطية أخبار الجريمة والتي قد تكون لكا إ ويال حاوة عالمية وقد برز دور 
 المجتمعات العربية.

خدمة وي لم تكن مستجديدا  وظكور إشكال تحريرية، ال حاوةبه من  تتميزترجع إشكاليات البح  إلى ما  
واستخدام عنا ر إبراز تجعل مقروئية ال حاوة مرتفعة وبالتالي تأ يرها وي المجتمع يكون  ال حاوة المطبوعة

يؤدة إلى استفادا القراي من هذه المعلومات وي حماية أنفسكم من المجرمين، أحياناا  األمر الذة  قد، أكبر
تساهم ال حاوة وي مد المجرمين بطرق وأساليب تنفيذ الجرائم، والبعض ا خر يبح  عن الشكرا، لكن 

الجرائم أدى  رنشقانون يجرم التقنيات الفنية الجديدا الناشئة عن استخدام ا نترنت وي  اإلشكالية عدم وجود
عروة مإلى اللجوي إلى التفسير، األمر الذة أ ار إشكاليات التكييف القانوني للفعل كما ي ير مشكلة التمييز بين 

كما يتعلق األمر عدم وجود  وايط للنشر متفق عليكا عالمياا متعلقة تنفيذ الجريمة و يرها، و  الطرق اإلجرامية
 بنشر أخبار الجريمة.

 وي السؤال التالي كله الدراسة تتبلور مش وعليه
 ألخبار الجريمة؟ ةفااتجاهات الجمهور نحو تغطية الصح ماهي

 :الدراسة رضياتف
 عابرا للحدود الجريمة ب ورا كبيرا، وأ بحت تانتشر / 1 
 وال حاوة ساهمت وي مد المجرمين بألوكارمة يقت ادة شكل بيئة مغرية للجر الو ع ا / 2
 ار الجريمة.انتشار أخب يؤدة اإلنترنت وت فحكم ألخبار الجريمة قدأعداد مستخدمي  ويالمتزايد رتفاع ا / 3
 .ومكاوحتكا بوسائل عديدا الجريمة عن طريق توعية ال حاوة للقراي،الوقاية من  / تحقيق4
له دور كبير وي تداول أخبار الجريمة التي تنشر عبر  جتماعيا التوا ل  لمواقعستخدام السلبي ا / 5

 حاوة. ال 
 حة المعالم على ./ للق اي على األ ار السلبية لنشر أخبار الجريمة يتطلب من الدول و ع استراتيجية وا6

 المستوى القومي وأخرى على المستوى األقليمي والعالمي.
 :تساؤالت الدراسة

 ال حف؟الجرائم التي تعالجكا المتعلقة  المو وعات ما أنماط /1 
 ال حف؟ نحو نشر الجرائم وي ال حف الجمكورما اتجاهات  /2 
 /ما مدى معالجة ال حف ألخبار الجريمة؟3 
 للجرائم؟ما حجم التغطية ا عالمية وي ال حف  /4
 للجرائم؟ما أهم ايجابيات تغطية ال حف  /5
 ما أهم سلبيات تغطية ال حف للجرائم ؟ /6
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 الدراسات السابقة:
ون درس ج ة ذلك بتحقيق أهداف النشر اإليجابي عن الجرائمالمعالجة اإلعالمية ألخبار الجريمة وعالق/ 1

أخبار الجريمة وى  حاوة لويزيانا األمريكية با عتماد على المنكج  1(.windhuser  John wويندهوسر )
ة من خالل األمريكي "لويزيانا" المسحي التحليلي من خالل تحليل م مون الجرائم المنشورا وي  حاوة و ية

 حيفة بالو ية، وتو لت إلى أن ال حف األمريكية تعتمد وي تغطيتكا للجريمة على  24ن عينة مكونة م
المحررين، و  تعكس اتجاهات  ورا الجريمة وي الواقع ألسباب ترجع بع كا إلى المحرر و لته بأقسام 

وهت ش الشرطة، أو على ال غوط والم الح المختلفة وي المجتمع، وقد خل ت إلى أن المعالجة ال حفية
 الواقع ا جتماعي للظاهرا ا جتماعية

م( اتجاهات الشباب السعودي في الجامعات نحو 2009) / النفيسة، عبد اهلل بن عبد الرحمن بن إبراهيم،1
 2نشر أخبار الجريمة في الصحافة المحلية وعالقتها بخصائصهم االجتماعية

ة نحو نشر أخبار الجريمة وي ال حاوة المحليما اتجاهات الشباب السعودة وي الجامعات وي  تم لت مشكلة
استخدام الباح  المنكج الو في. أدوات الدراسة  أداا الدراسة "ا ستبانة".  ا جتماعية؟وعالقتكا بخ ائ يكم 

رهاب للمجتمع. واوق أوراد العينة على  أهم النتائييج  ال حف المحلية تو ح ما تخلفه الجرائم من  حايا وا 
ار الجريمة على أن نشر أخب الجريمة يختلف حسب وجكات نظر ال حفيين. واوق أوراد العينةأن تحليل أخبار 

ئية السعودية.   توجد وروق ذات د لة إح ا اإللكترونيةيساعد على معروة نوع الجريمة الشائعة وي المملكة 
جريمة قرايا أخبار الوي اتجاهات الشباب السعودة نحو نشر أخبار الجريمة وي ال حاوة المحلية و دواوع 

 وأنماط المو وعات والجرائم التي تنشرها ال حاوة المحلية. 
م ، بعنوان "التغطية االعالمية في الصحف لخطط كشف الجرائم على 2014/ دراسة األمير محمد علي، 2 

  3الشباب"
ية الجرائم تغط دراسة تطبيقية. تكدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور وسائل ا عالم وخا ة ال حف وى

جرايات  عينةالحا لة وي بعض المدن وقد أجريت الدراسة على  من الشباب وقد وجد الباح  أن خطط وا 
الجرائم بين الشباب   تختلف عن بع كا وأنكا   تتعدى أن تكون نوعاا من إجرايات التخطيط والتنفيذ لعمل 

ت نكج اإلح اي التحليلي وي دراسته وقد أو وم التحليلي،استخدم الباح  المنكج الو في  كبيرا.جرائم 
 الدراسة بوجوب تنوع الوسائل ا عالميه لمعالجة الجرائم بين الشباب.

                                           
1 John w.windhuser. M. Jennifer Seiter & L.Tomas Win free. Crime News in Louisiana Press, Journalism 

Quarterly, vol, 67, No, 3, 1990 
ر أخبار الجريمة وي ال حاوة المحلية م( اتجاهات الشباب السعودة وي الجامعات نحو نش2009النفيسة، عبد اهلل بن عبد الرحمن بن إبراهيم،) 2

 م(2009جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، وعالقتكا بخ ائ كم ا جتماعية، رسالة ماجستير،)الرياض 
http://repository.nauss.edu.sa/123456789/52759 

 م( "التغطية ا عالميه وي ال حف لخطط كشف الجرائم على الشباب" رسالة ماجستير، جامعة الكويت ، 2014، )األمير محمد علي 3

http://repository.nauss.edu.sa/123456789/52759
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 1(، دور الصحافة في نشر الوعي االجتماعي لمكافحة الجريمة2015) عبير عثمان الحسن، ،/ طه3
تماعية وعلي مؤسسات التنشئة ا ج هدوت الدراسة الي التعرف علي مفاهيم الوعي ا جتماعي لمكاوحة الجريمة

ومحتوة الرسائل اإلعالمية المقرويا وي نشر الوعي ا جتماعي والدور الذة تقوم به ال حاوة وي نشر الوعي 
ا جتماعي و معروة م ادر معلومات التغطية ال حفية للجرائم والحواد  والتعرف علي اتجاه م مون 

ال حاطة بأهداف التغطية ال حفية للق ايا ا جتماعية واإللمام باإلشكالتغطية ال حفية وتحليلكا للجرائم واإل
التحريرية لتناول ق ايا الجريمة. استخدمت الباح ة المنكج الو في التحليلي وأسلوب التحليل الذة يستكدف 
 و ف وتحليل المتغيرات التي توجد بين أطراف البح  بعد جمع البيانات الالزمة والكاوية عن المو وعات
ذات ال لة بالق ية مو ع البح  واستخدمته الباح ة  نه ي لح لم ل هذا الدراسة التي تدل علي جمع 
البيانات من مجتمع البح  وتحليل المتغيرات الخا ة بدور ال حاوة وي نشر الوعي ا جتماعي لمكاوحة 

 الجريمة .
 2ريمة في الصحافة المصريةالجمهور إزاء تغطية الج اتجاهات م(،2018) األزرق، نرمين نبيل، /4

وإنه من األهمية بمکان أن تولي ال حاوة الم رية التي تكتم بتغطية أخبار الجريمة ومعالجتكا اهتماما وعليا 
بمتابعة ودراسة آراي الجمكور واتجاهاته واحتياجاته، والعمل على  –وهو تحديدا ما يسعى البح  لدراسته  -

شفت نتائج ک شکل مكني واعل ويما يت ل بتغطية ونشر أخبار الجرائم.ا ستفادا منكا حتى تقوم بعملكا ب
وجود تشابه وي بعض أنواع الق ور الموجودا بتغطية الجريمة منكا الدراسة عن العديد من المالحظات 

كور ، کما أظكرت ذلک إجابات الجم العربية، بال حف سواي على مستوى العالم کله أو على مستوى البلدان
دراسة عدم ا هتمام باللجوي للمتخ  ين م ل المتخ  ين وي علم ا جتماع ووي علم النفس وي هذه ال

  .بكدف ا ستعانة بكم وي تفسير الجريمة ودواوعكا وتطور أنماطكا
المعالجة اإلعالمية للجريمة في الصحافة  (2018صاحبي، أميرة براهمي، لطيفة ضيف، ليندة، ) /5

 3الجزائرية الخاصة
تحليلية، الى الدراسات ال ةدراسالحول المعالجة ا عالمية للجريمة وي الجريدا النكار وتنتمي  دراسةالتمحورت 

  ان وقد تو لت الى النتائج التالية ،على تحليل المحتوى كاداا لجمع البيانات ومنكج المسح تحي  اعتمد
. ان الكدف ال فحات الداخلية اخبار الجريمة تنشر وي جميع  فحات الجريدا وبشكل متفاوت، وتغلب عليكا

من المعالجة اعطاي المعلومة لتحقيق ا  ارا والسبق ال حفي. اعتمدت الجريدا على الموا يع الساخنة   ارا 
انتباه القارئ. اعتمدت جريدا النكار الجديد على الحياد وي معالجتكا  خبار الجريمة. اعتمدت جريدا النكار 

                                           
(، دور ال حاوة وي نشر الوعي ا جتماعي لمكاوحة الجريمة، رسالة ماجستير،)الخرطوم  جامعة السودان للعلوم 2015طه، عبير ع مان الحسن،) .1

 http://repository.sustech.edu/handle/123456789/11945م( 2015والتكنولوجيا،
 )القاهرا  المجلة العلمية لبحو  ال حاوة 13م(اتجاهات الجمكور إزاي تغطية الجريمة وي ال حاوة الم رية،العدد 2018. األزرق، نرمين نبيل،)2
 (، لطيفة  يف، ليندا، المعالجة اإلعالمية للجريمة وي ال حاوة الجزائرية الخا ة،)الجزائر  جامعة أم البواقي(،2018يرا براهمي،) احبي، أم .3

http://hdl.handle.net/123456789/4835 

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/11945
http://hdl.handle.net/123456789/4835
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جريمة على قالب الخبر ال حفي، أة التغطية اإلخبارية ولم تحد  توازن بين الجديد وي تحريرها ألخبار ال
 القوالب ال حفية وعدم ا عتماد على أنوع الرأة. 

دركات الصحفيين لمواثيق الشرف الصحفي وحقوق اإلنسان م م(2018) آية نصر الدين أحمد حمود، /6
 "1 ةوعالقتها بأنماط تغطيتهم لشئون الجريمة في الصحف المصري

هذه الدراسة وي ر د وتحليل مدى وعى ال حفي المتخ ن وي شئون الجريمة بالموا يق األخالقية  تتلخن 
ومفاهيم حقوق اإلنسان، وأنماط تجسد مدركاتكا وي ا داي ال حفي، كما تر د المؤشرات واألسباب الخا ة 

دى الدراسة لتحقيقكا  التعرف على مبالتجاوزات والخروج على هذه األخالقيات، ومن أهم األهداف التي سعت 
التزام ال حف الم رية بأخالقيات نشر أخبار الجريمة، وكذلك استكشاف رؤية ال حفيين لممارستكم المكنية 
من المنظور األخالقي، وتحديد أبرز العوامل والمؤ رات التي تشكل القرارات األخالقية وي نشر المحتوى 

سة طابع الدراسات النقدية، واستخدمت المنكج المقارن ومنكج المسح الخان بالجريمة، واتخذت هذه الدرا
وتم تحليل الم مون لجريدا األهرام وأخبار الحواد  والوود و وت ، على مستوى الم مون والقائم با ت ال

األمة. كما استعانت الباح ة بأسلوب عينة الح ر الشامل للعاملين بأقسام الحواد  بال حف محل الدراسة، 
نطلقت هذه الدراسة من الفكم العام لمبادئ نظرية المسئولية ا جتماعية. وتتلخن أهم النتائج التي تو لت وا

إليكا الدراسة ويما يلى  ر م انخفاض النسب اإلح ائية لالنتكاكات األخالقية والمكنية تظل حا را على 
السبق والمناوسة تؤ ر إلى حد من  حفيي الدراسة أن قيم  %50 فحات الجريمة بال حف الم رية، وأكد 

ما على التزامكم بموا يق الشرف المكني، ورأى  حفيي الدراسة أن أك ر المبادئ قابلية للتطبيق بمي اق الشرف 
من  حفيي  %86ال حفي هو ا لتزام بحق الرد والت حيح، أظكرت الدراسة أن الغالبية العظمي بنسبة 

 . حقوق اإلنسان و حاوة الجريمةالدراسة يرون أن هناك عالقة بين تعزيز 
 التعليق على الدراسات السابقة:

وي جوانب أ اوت أبعاداا مكمة وي و ع ت ور عام للدراسة والتحديد  ةالباح  ت الدراسات السابقةأواد
تغطية  ف لرأة الجمكورحي  تطرقت مباشرا إلى دراسة الواقع التطبيقي  ،لمشكلة الدراسة وأهداوكا  الدقيق

اسات ، كما ساهمت على المستوى اإلجرائي هذه الدر ألخبار الجريمة باعتبارهم المتابعين لكذه األخبار ال حاوة
متغيرات  وتحويل المحاور إلى أستبانة الدراسةو ال عن ت ميم  ،وي تحديد  يا ة تساؤ ت الدراسة الحالية

المتبعة  لتغطيةاكا لواقع النشر وأساليب وتحليل الجمكورقابلة للدراسة، وبالتالي وإن هذه الدراسة باستكداوكا 
تحاول أن ت يف جديداا للدراسات السابقة وتلفت النظر إلى مجال قل التركيز عليه من قبل الباح ين بشكل 

 عام ووي بيئة الدراسة بشكل خان.
 
 

                                           
ال حفيين لموا يق الشرف ال حفي وحقوق اإلنسان وعالقتكا بأنماط تغطيتكم لشئون الجريمة وي م(، مدركات 2018ن ر الدين أحمد حمود، آية ،) .1

 http://erepository.cu.edu.eg/index.php/cutheses/article/view/7935ال حف الم رية، رسالة ماجستير،)القاهرا  جامعة القاهرا( 
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  :اإلطار المنهجي لدراسة
  :نوع الدراســـة

 ف ظاهرا معينة تتم ل هذه الظاهرا وي )اتجاهات تعد الدراسة من الدراسات الو فية التي تسعى الى و 
 .(للجريمةال حاوة  تغطيةنحو  الجمكو

  :توصيف منهج الدراســة
تعد هذه الدراسة  من الدراسات الو فية الكيفية و اية البحو  الكيفية هي و ف حالة اجتماعية معينة أو 

عتمد على النن أك ر من اعتماده على حد  معين وتقديم وكم شمولي عن الحالة أو الحد  وهذا الو ف ي
 األرقام.

ولذلك وإن البحو  الكيفية تعتمد وي عر كا للنتائج على التحليل والتفسير إلجابات المبحو ين واستخالن 
الرؤى منكا وهي إجابات تقدم إلى الباح  بطريقة مكتوبة ومف لة من خالل أداا البح  التي يتم ت ميمكا 

 لتحقيق هذا الكدف.
منكج المسح اإلعالمي باعتباره انسب المناهج العلمية المالئمة إلى استخدام  هالباح  تهذه الدراسة عمدووي 

المسح ا عالمي للح ول على بيانات ومعلومات وأو اف عن الظاهرا المراد  ويعد منكجلدراسات الو فية 
ين لتركيز على مدى إدراك المبحو خالل ا استخدام اسلوب المسح إطاروقد تم توظيف هذا المنكج وي  .دراستكا

جاباتكم عن أسئلتكا المبنية على خبراتكم وتجاربكم عن محاورها وتفسيراتكم  للق ايا التي ت يرها الدراسة وا 
للمشكالت التي تعر كا وهي إجابات تعامل الباح  معكا على أنكا معلومات أ لية وحقائق واقعية مرتبطة 

  .بالظاهرا مو وع الدراسة
  :مع البياناتأداة ج

ت ليتمكن  ستبانة ذات التساؤ المفتوحة إذ تم ت ميم او  المغلقة ا ستبانة ذات التساؤ ت استخدمت الباح ة
لباح ون من اإلجابة المتأنية للتأكد من المعلومات ذات العالقة بكل تساؤل من تساؤ ت ا ستبانة أو التساؤ ت ا

 بكدف التعرف على الحقائق ووجكات النظر لدى المبح ين التي تبانةا ستم استخدام الفرعية المرتبطة بكا 
  .تدوعكم لسلوك معين
  :مصطلحات الدراسة

 مفكوم ا تجاه ونتج عن رؤيتكم العديد من التعريفات ومنكا تحديداختلف علماي النفس وي : االتجاهات/1
حو جميع ا وتباشر تأ يرا موجكا نلغته  يق د با تجاه حالة استعداد عقلي ع بي تنظيم عن طريق الخبر 

  .لمو وعات
يق د به اي ا تنظيم مكتسب له  فة ا ستمرار النسبي للمعتقدات التي يعقدها الفرد نحو مو وع اصطالحا: 

  .او موقف ويكيئه لالستجابة
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تكا يّ جمع األخبار، وتحليلكا، والتحقُّق من مدى م داق وسيلة ات ال جماهيرة تنشر عبرهاهي  :ةفاالصح /3
قبل تقديمكا للجمكور، وتكون هذه األخبار وي معظم األحيان ُمتعلِّقةا باألحدا  الُمستِجّدا؛ سوايا كانت سياسّيةا، 

  .أو  قاوّيةا، أو محلّيةا، أو ريا ّيةا، و يرها الك ير من المجا ت الُمختلفة
نحراف عن مسار المقاييس الجمعّية بأّنكا أّة ا (Crime) ُتعّرف الجريمة باإلنجليزية تعريف الجريمة / 4

التي تتمّيز بدرجة  عالية  من النوعّية والجبرّية والكلّية؛ ومعناه أنه   ُيمكن للجريمة أْن تكون إّ  وي حالة وجود 
قيمة تحترمكا الجماعة ويكا، كما أّنكا توّجه عدواني من ِقبل األشخان الذين يحترمون القيمة الجمعّية، تجاه 

  .لذين   يحترمونكااألشخان ا
 الفصل الثاني

 تعريف الصحافة ووظائفها وتغطيتها ألخبار الجريمة
 للجرائم  الصحفووظائفها تعريف الصحافة  االول:المبحث 
 :االولالمبحث 

 :الصحافةتعريف  
وهي األسبق وي الظكور على الساحة اإلعالمية من  الجماهيرة،تعد ال حاوة من أقدم وسائل ا ت ال 

وهي مكمة وي حياا اإلنسان المعا ر لما تتميز به ال حاوة من  والمرئية،ل اإلعالم األخرى المسموعة وسائ
 ".مميزات تجعل منكا وسيلة إعالمية لكا تأ يرها الفعال وي ت قيف وتوعية األوراد 

 قاموسلالعرب، ا المعا ر، الرائد، لسانالعربية  الوسيط، اللغةوي قاموس المعجم   حاوة تعريف ومعنى
 المحيط. قاموس عربي عربي
حاو أو مجلة والنسبة   حيفة مكنة من يجمع األخبار وا راي وينشرها وي ’ ةتعريفكا وي المعاجم ال ِّ

 1ِ حاويّ : إليكا
والتحقق من م داقيتكا وتقديمكا للجمكور،  واآلراء األخبار هي المكنة التي تقوم على جمع وتحليل لّصَحاَفة  ا

و البا ما تكون هذه األخبار متعلقة بمستجدات األحدا  على الساحة السياسية أو المحلية أوال قاوية أو 
 .ا جتماعية و يرهاالريا ية أو 

استخدم العرب واألوروبيون عديدا من الم طلحات لو ف ال حاوة، بأشكالكا المختلفة. وعند دخول 
الوقائع  ال حاوة، ألول مرا، وي مطلع القرن التاسع عشر، كان يطلق عليكا لفظة "الوقائع"، ومنكا جريدا

وسميت كذلك " ازته"، نسبة إلى قطعة من النقود، كانت تباع بكا  .رواعة الطكطاوة ، كما سماهاالم رية
ال حيفة. كما أطلق عليكا الجورنال. وقد استعمل العرب األقدمون كلمة "  حفي" بمعنى الوراق الذة ينقل 

بمعنى أنه ينقل عن ال حف  "والن من أعلم الناس لو  أنه  حفي" :وي ال حف، وقيل وي ذلك عن بع كم
ائف. وقد عرف بع كم ال حاوة الحدي ة بأنكا كل نشرا مطبوعة تشتمل على أخبار ومعلومات أو ال ح

عامة وتت من سير الحواد  والمالحظات وا نتقادات التي تعبر عن مشاعر الرأة العام وتباع وي مواعيد 

                                           
1 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A92010م./ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%87%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%8A
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ه على ال حف، تيوقد أطلق العرب لفظ الغاز .دورية محددا وتعرض على الجمكور عن طريق ا شتراك والشراي
، كانت 1656، عام البندقية وي أوائل عكدها، تقليدا لألوروبيين؛ حي  يقال إن أول  حيفة، ظكرت وي

  .1ل حف بال است نايتسمى  ازته؛ وشملت هذه التسمية ويما بعد كل ا
، جريدا "حديقة األخبار" وي بيروت أطلق عليكا اللفظ الفرنسي 1858، عام خليل الخورة وعندما أنشأ

اللبناني،  احب جريدا "برجيس باريس"، الباريسية، هو أول من اختار  رشيد الدحداح ت"جورنال". وكان الكون
أحمد وارس  لك العكد، وبعده؛ وما كان منلفظ " حيفة"، وجرى مجراه أك ر أرباب ال حف، وي ذ

وي القسطنطينية، وهو الذة ناظر الكونت رشيد الدحداح، وي بعض  "الجوائب "اللبناني،  احب الشدياق
عاجم كما وردت وي مالمسائل اللغوية، إ  أن عقد العزم على استعمال لفظ "جريدا" )وهي ال حف المكتوبة 

 .اللغة( ومن ذاك الوقت شاع لفظ الجريدا، لدى جميع ال حفيين، بمعناها الع رة
وقد استعمل بع كم، كالقس لويس  ابونجي،  احب "النحلة"، لفظة "النشرا"، بمعنى الجريدا، أو المجلة، 

 .رهمعية"، وي بيروت و يوهكذا  نع المراسلون األمريكيون، أ حاب "النشرا الشكرية"، و"النشرا األسبو 
ومن المسميات، التي أطلقت على ال حاوة، "الورقة الخبرية" و"الرسالة الخبرية" وقد استعملتكا جريدا المبشر، 
وأك ر ال حف العربية، وي الجزائر ومنكا كذلك "أوراق الحواد "، وهو ا سم الذة أطلقه، للد لة على  حف 

 .ة "كوكب العلم"، وي القسطنطينيةاألخبار، نجيب نادر  ويا، منشئ مجل
، عندما إبراهيم اليازجي وأول من استعمله، وي الوطن العربي، كان الشي  "المجلة "وهناك، كذلك، اسم

. ولفظة المجلة أ لكا الفعل "جل"، أة عال وسما مقاما، أو و ح وظكر. 8418، عام مجلة الطبيب أ در
 .2ومن  م وإن اسم المجلة يعني إي اح الحقائق

وتتميز ال حف كوسيلة إعالمية بك ير من خ ائن الكتاب، م ل ا حتفاظ بكا وقرايتكا وي الوقت المناسب 
لك ا ستفادا من إمكانيات الطباعة الحدي ة ومخاطبة ، وكذلك ا حتفاظ بكا كو يقة والرجوع إلى مادتكا ، وكذ

الطبقة الم قفة ومتابعة المعارف  تكون الزيادا وي المساحة المخ  ة للمو وع أو النق ان حسب أهمية 
المو وع ، كما أن ال حف قابلة للنقل إلى أة جكة ومكان، ومن مميزاتكا أنكا دورية ومتكررا ، وتمنح 

 مناسب لمطالعتكا وأنه يمكن ا حتفاظ بكاالشخن اختيار الوقت ال
 : وظائف الصحافة -٢

تقع على وسائل اإلعالم ب فة عامة وال حاوة ب فة خا ة مسئولية وي المجتمع وكي مرآته التي تعكس 
، وهي تختلف من مجتمع إلى آخر وذلك باختالف األيديولوجيات والنظم القائمة وي  كل مايدور وي المجتمع

سية وا قت ادية والتعليمية وا جتماعية وكي تنمو وتتطور مع التقدم العلمي والتكنولوجي ، المجتمع السيا
وحسب ما يتواور لكا من إمكانيات مادية وتقنية ، وهي تعبر عن تطور المجتمع الذة توجد ويه ومدى تقدمه 

لتعبير ذة يمكن من خالله ا، وهي تساهم وي مجا ت التنمية المختلفة وي المجتمعات النامية ، هي المنبر ال
 .عن ا راي المختلفة عن وي المجتمع

                                           
1 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A92021م ، 
2 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A92021م ، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%A8_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D8%AC%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8_(%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
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 :هي مكمة أربعاا وظائفلكنكا  لل حاوةتوجد وظائف مختلفة 
 .وظيفة اإلعالم .1
 .وظيفة التوجيه واإلرشاد  .2
 .وظيفة التسلية واإلمتاع .3
 .وظيفة التسويق أو اإلعالن .4

سية ال حفي التي يجملكا وي أربع وظائف رئي ويتسايل رايت عن ا  ار اإليجابية والسلبية لوظائف الفن
األخبار ونشر المعلومات حول البيئة المحيطة بالفرد أو المجتمع الذة يعيش ويه،  م وظيفة اإلرشاد  :هي

والتفسير والتوجيه التي تقوم بكا المقا ت وا وتتاحيات و يرها، وكذلك وظيفة نقل الترا  ال قاوي والتنشئة 
ا وظيفة اإلمتاع أو التسلية أو الترويه. وهكذا يتفق رايت مع  سويل وي أن وظيفة ال حاوة ا جتماعية، وأخير 

بمراقبة البيئة وجمع أخبارها، والربط بين أجزاي المجتمع لخلق ا تفاق العام أو الرأة  تت ل-إعالمكوسيلة -
وقد   هذه الوظائف ال ال العام، وكذلك نقل الترا  ال قاوي من جيل إلى جيل، وي اف الترويه أي ا إلى

ت دى رايت لمكمة التحليل الوظيفي لبيان آ ار ال حاوة على الفرد والجماعة الفرعية والنظام ا جتماعي 
 .1والنظام ال قاوي بوجه عام

وتعمل  كمكم،توتقوم ال حاوة بدورها الرائد بتوعية أوراد المجتمع ونقل ما يقع ويه من أحدا  وأزمات وق ايا 
فكم وتعليمكم المعارف التي تنفعكم وي حياتكم وتوجيككم الوجكة ال حيحة نحو القيم واألهداف المراد على ت قي
ا وي ك ير من الدول النامية التي تعمل على إعداد  تحقيقكا، وتقوم بدور حيوة وي مجال التنمية خ و ا

التعارف خالل تبادل ا راي و وهي تقوم بدور اجتماعي من  ويكا،برامج تنموية تروع من مستوى معيشة الفرد 
ا الم قفين  بين أوراد المجتمع خ و ا

 المبحث الثاني: تعريف الجريمة ومذاهب نشرها
 المطلب األول: تعريف الجريمة

وجرم إليكم وعليكم جريمة وأجرم  : "قال وي اللسان. الجريمة عند أهل اللغة تأتي بمعنى الجناية وبمعنى الذنب
  2.جنى جناية
ك ذ ِلك  ن ْجِزة { :والمجرمون وي قوله تعالى :وقال .عروس، والجرم بال م الذنب كالجريمةووي تاج ال و 
، والذة  3الكاورون ألن الذة ذكر من ق تكم التكذيب بآيات اهلل وا ستكبار عنكا قاله الزجاج{ اْلُمْجِرِمين  

ن أو اهلل أعلم يق د بكا الكاورو يلفت النظر، أن لفظة اإلجرام وردت وي ك ير من ا يات الكريمة، وكلكا و 
كما ورد وي قوله  المشركون ونحوهم من المكذبين والمناوقين. كما نقله  احب التاج عن الزجاج،

غ اٌر ِعْند  الل ِه و ع ذ اٌب ش ِديٌد ِبم ا ك اُنوا ي ْمُكُرون  : }تعالى  .1244األنعام  { س ُيِ يُب ال ِذين  أ ْجر ُموا   
                                           

 87، )القاهرا، مكتبة ا نجلو الم رية( ن كتاب دراسات وي الفن ال حفيم(، 1972إبراهيم، ) إمام،1
 91لسان العرب(ن  )بيروت  دار  12( ج/1970 بن منظور، لسان العرب، ) 2
 224ن  8  دار الفكر( ج/)بيروتم( تاج العروس للزبيدة، 1944الزبيدة، مرت ى، ) 3
 208( ، ن 64 - 63، )المدينة المنورا العدد 31مجموعة مؤلفين، كتاب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورا، ج 4

https://al-maktaba.org/book/11735
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ظورات والمح .الشريعة اإلسالمية بأنكا محظورات شرعية زجر اهلل عنكا بحد أو تعزيرتعرف الجرائم وي 
إما إتيان وعل منكي عنه، أو ترك وعل مأمور به، وقد و فت المحظورات بأنكا شريعة، إشارا إلى أنه  :هي

 .يجب وي الجريمة أن تحظرها الشريعة
ترك وعل محرم الترك معاقب على تركه، أو هي والجريمة إذن هي إتيان وعل محرم معاقب على وعله، أو 

 .وعل أو ترك ن ت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه
ويتبين من تعريف الجريمة أن الفعل أو الترك   يعتبر جريمة إ  إذا تقررت عليه عقوبة. ويعبر الفقكاي عن 

 .1وليس بجريمةالعقوبات باألجزية، ومفردها جزاي، وإن لم تكن على الفعل أو ترك عقوبة 
وب فة عامة تعرف الجريمة على أنكا "كل وعل يعاقب عليه القانون وينتكك القيم والمعايير ا جتماعية السائدا 

كل خرق للقوانين م ل  القتل والخطف  وتشمل الجريمةانتكاكا  ارما يتجاوز حدود التسامح الممكنة. 
 التبديد والسب والقذف وانحراف السلطة واستغاللوا  ت اب وجرائم العرض والشرف والسرقة وا ختالس و 

 2 :تنقسم الجرائمإلى  ال ة أقسام .النفوذ والن ب والتحايل على القانون
 .جرائم  د األوراد العاديين .1
 .جرائم  د الدولة .2
 ع.جرائم  د المجتم .3

 نشر أخبار الجريمة المطلب الثاني: مذهب
الفوائد واأل رار المترتبة على نشر أخبار الجرائم وي  تعددت آراي المكتمين وتباينت وجكات نظرهم حول

وسائل اإلعالم، وا  ار اإليجابية والسلبية الناتجة عن ذلك؛ وكناك من يؤيد نشر هذه األخبار وهناك من 
 :ريمةذهب المؤيد ألخبار الجالميعار ه، الذين يؤيدون نشر أخبار الجرائم وي وسائل اإلعالم يستندون إلى 

هي "مرآا المجتمع" ومن  م يجب أن تعكس كل ما يدور وي المجتمع، وأن العنف بكل  وره ة ال حاوإن 
بما وي ذلك الجرائم البشعة كالقتل وا  ت اب والسرقة تعد ظواهر اجتماعية يلزم التنبيه إليكا؛ ليعلم األوراد 

حيفة ل هذا الواقع يحرم ال حقيقة المجتمع الذة يعيشون به. والجريمة هي جزي من الواقع ا جتماعي وتجاه
من أداي واجبكا كمرآا للحياا ا جتماعية، كما أن تجاهل بعض الظواهر ا جرامية يحولكا الى وباي اجتماعي 
ي عب عالجه م ل انتشار المخدرات والرشوا وا ختالس وسوي استغالل النفوذ. وكذلك وإن منع نشر الجريمة 

نما يزيد من انت شارها وعدم تحرك ال حاوة لنشرها يحرمكا من حق تنبيه المجتمع إلى   يقلل من وقوعكا وا 
 .خطورتكا

أن النشر يعد عمال مفيدا إلخبار أوراد المجتمع بكل ما يدور وي المجتمع  يرون المؤيدون لنشر أخبار الجريمة
ي لق وعسواي كانت أحدا  سارا أم  ير ذلك. ومن وجكة نظر هؤ ي وإن نشر أخبار الجريمة يساهم وي خ

 جماهيرة حول بشاعتكا ما قد يؤدة إلى تناقن عدد الجرائم.

                                           
 60ن  ، )بيروت  دار الكاتب العربي(،1، جكتاب التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الو عيم(، 2009) القادر، عودا، عبد 1
 238م( اإلعالم له تاريخه ومذاهبه، )القاهرا  الكيئة الم رية العامة للكتاب(، ن 2002) حمزا، عبد اللطيف محمود، 2

https://al-maktaba.org/book/9842
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نشر أخبار الجريمة ير م الشخن الذة تسّول له نفسه وي القيام بجريمة، على ا متناع عن ذلك السلوك، 
إ اوة إلى أن نشر أساليب المجرمين يساعد المجتمع على أخذ الحيطة والحذر، ونشر الجريمة يعطي 

المجتمع بوجود عنا ر شرطة، حي  يب  الطمأنينة، وأن خطوات سير العدالة تمشي وي  الطمأنينة إلى
 .مسارها ال حيح

إن عرض أخبار الجرائم والحواد  يجب أن يتم من خالل ا هتمام بأسباب الجريمة ودواوعكا وبأ رها السلبي 
 .اقتراف الجريمة على المجتمع، وا بتعاد عن طريقة حدو كا وعن مكارا المجرم، ومقدرته على

نشر العقاب يردع ا خرين من ارتكاب الجريمة، حي  يجعل الناس يتجنبون اإلقدام على ارتكابكا خووا من 
 .ناهيك عن أنكا تعرف ال بيان والفتيات وخ و ا المراهقين بما وي مجتمعكم من خير وشر الف يحة،

م العدالة وسائل اإلعالم يجعل الناس تطمئن إلى نظا وق ائياا وينشر أخبار الجريمة ومتابعة تفا يلكا جنائياا 
الجنائية وأنه يقوم بدوره كما ينبغي، وان مقولة "الشرطة وي خدمة الشعب" هي  حيحة إلى حد كبير. كما 

ليسوا بمأمن من رقابة المجتمع ما يدوعكم إلى بذل جكود م اعفة  والعدالة أنكمأن النشر يشعر رجال الشرطة 
 .م على أكمل وجه ألن ال حاوة سوف تف حكم عندما يتقاعسون عن واجبكم تجاه أمن المجتمعللقيام بأعمالك

 المذهب المعارض لنشر أخبار الجريمة:
يتأسس رأة معار ي النشر على الفكرا التي مؤداها أن نشر أخبار الجرائم يساعد وي الترويج لكا عند 

خا ة وأن نشر أخبار الجرائم و  وتشويقية،راماتيكية الناشئة، وخا ة عندما تعرض أخبار الجريمة بطريقة د
جرائم ا  ت اب   يساعد وي الحد من الجريمة والوعي بخطورتكا، بل إنه قد يكون عامال وي إ ارا الغرائز 
وخا ة عند نشر أخبار الجرائم الجنسية حي  يسلط ال وي عليكا بدرجة تتجاوز نقل الحقائق إلى اإل ارا 

 ل ال حف ألهداف ترويجية وتسويقية وهو ما يأتي بمردود عكسي."المق ودا" من قب
ك يراا ما تكتفي بمجرد عرض أخبار الجريمة دون التعرض ألسبابكا  ألخبار الجريمة أن التغطية ونير كما 

أوالتحليل الدقيق لكذه األسباب، وأي اا إلى المبالغة وي تأكيد الجريمة، مما قد يعطي  ورا خاطئة للقارئ، 
ة إلى أن نشر التفا يل الدقيقة عن الجريمة، قد يفيد المجرمين وي اإلمعان والتخفي، إ اوة إلى تعظيم إ او

 شأن المجرم وت ويره ب ورا البطل
الذة حير رجال األمن واسترعى انتباه العامة والخا ة ما يغرة الشباب و غار السن على تقليدهم لكسب 

 .1البطولة الزائفة والشكرا الكاذبة
 :أن نميز بين  ال ة مذاهبطيع نست

أو إي ار الف ول العام على ال الح العام، وهو ما نتج عن ظكور  اإل ارا،المذهب المعتمد على  .1
 .ال حاوة ال فراي

أو المذهب الذة يؤ ر ال الح العام على الف ول العام، وهو ما تبح  عنه  حاوة  الجاد،المذهب  .2
 .الرأة

                                           
 ، الرياض17346العدد بار الجرائم وي وسائل اإلعالم،  حيفة الرياض، (، نشر أخ2015) الحي، التميمي، جمال عبد 1
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المذهبين السابقين، وهو ما تسير عليه أك ر ال حف المتزنة وي  أو الجامع بين ،المذهب المعتدل .3
 .العالم وي الوقت الحا ر

إن الدول الحدي ة انقسمت بشأن هذا المذاهب ال ال ة؛ وال حاوة األمريكية تميل إلى اإل ارا، والشعب األمريكّي 
 1بارها،دة أة اهتمام بالجريمة وأخيقف وراي المجرم، وال حاوة السوويتية تأتمر بأوامر الحزب الواحد، و  تب

 الفصل الثالث
 نتائج الدراسة الميدانية

 :اإلطار اإلجرائي لدراسة
يعد لمية المالئمة لدراسات الو فية و اعتمدت الدراسة على منكج المسح اإلعالمي باعتباره انسب المناهج الع
 .ااف عن الظاهرا المراد دراستكوأو منكج المسح ا عالمي علميا منظما للح ول على بيانات ومعلومات 

ن خالل م ا ستبانة ت الباح ةاستخدامحي    .استخدام اسلوب المسح إطاروقد تم توظيف هذا المنكج وي 
توجيه مجموعة من األسئلة المعدا مسبقا بكدف التعرف على الحقائق ووجكات النظر لدى المبح ين التي 

  .تدوعكم لسلوك معين
  :مجتمع الدراســـة

مواطني الدول العربية الذين يطلعون على أخبار الجريمة التي تنشر وي ال حف،  م ل مجتمع الدراسةيت
 م2021خالل الربع األول من عام 

  :عينة الدراســـة
ذكور  مفردا 50ومفردا إنا   50مفردا مقسمة الى  100طبقت الدراسة على عينة عشوائيه بسيطة قوامكا 

  غيرا نسبيا ل يق الوقت.ألنه تم ا عتماد على عينة 
 يو ح بيانات المبحو ين وي الدراسة

 يوضح نوع المبحوثين (1جدول رقم )
 النسبة  التكرار الفئة
 %50 50 إنا 
 %50 50 ذكور

 %100 100 المجموع
 من الذكور. 50من األنا  و 50( أن عدد أوراد العينة 1يو ح الجدول رقم )

 ي للمبحوثينيبين المستوى الدراس (2جدول رقم )
  االجمالي أناث ذكور الفئة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 %12 12 14 7 %10 5 مستوى ثانوي
 %83 83 82 41 %84 42 البكالوريوس

                                           
 239،)القكرا  الكيئة الم رية العامة للكتاب( ن كتاب المدخل وي ون التحرير ال حفي م(2002حمزا، عبداللطيف محمود، ) 1

https://al-maktaba.org/book/11543
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 %5 5 4 2 %6 3 دراسات عليا
 100 100 100 50 100 50 المجموع

ا و عت لقياسه وقد أجرى اختبار ال دق لتأكد من يق د بال دق ان تقيس ا ستمارا م إجراءات الــصدق:
 حقق منتم الت وورو كا، وقد دق ا ستمارا من حي  المحتوى حي  تم تحديد أهداف الدراسة وتساؤ تكا 

تم  التخ ن، وقدال دق الظاهرة لالستمارا من خالل عر كا على مجموعة من المحكمين وي مجال 
  .مالحظاتتعديل ا ستمارا ووقآ لما ابدون من 

يق د بال بات أن تعطي ا ستمارا نفس النتائج تقريبا إذا ما طبقت على نفس العينة وقد  إجراءات الثبات:
مفردا  م تم إعادا التطبيق على نفس  10قامت الباح تان بتطبيق ا ستمارا على عينة من الجمكور عددها 

  .بأسبوعينالعينة بعد التطبيق األول 
  :للبيانات المعالجة اإلحصائية

طريق ح ر  عنالنتائج  ت منهاستخراجو  على تنزيل ملف األكسل من الستبيان اإللكتروني اعتمدت الدراسة
  .التكرارات والنسب المئوية

 2021تم تطبيق الدراسة الميدانية خالل الربع األول من عام  الزمانية:حدود 
 اا.لكترونيا الدول العربية وتم توزيع ا ستبانة عينة من مواطنيهذه الدراسة على  تخت رالمكانية: الحدود 

 يوضح توزيع مفردات العينة التابعة لمتابعة الصحف: ( 3) جدول رقم
 

 الفئة
 األجيييماليي إنيييييا  ذكيييييور
 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 %97 97 %96 48 %98 49 نعم 
 %3 3 %4 2 %2 1 أل 

 %100 100 %100 50 %100 50 المجموع
واإلنا  بنسبة    %98الذكور بنسبة  ،من عينة الدراسة نعم يتابعون ال حف%97أن  (3يبين الجدول رقم )

وبذلك   %2الذكور بنسبة و ،  %4واإلنا  بنسبة من عينة الدراسة   يتابعون ال حف %3 ، بينما96%
 .عينة الدراسة يتابعون ال حفمعظم أن  يت ح

 يوضح توزيع مفردات العينة حجم متابعتك للصحف  (4جدول رقم )
 اإلجمالي إنيييييا  ذكيييييور الفئة
 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار الفئة

 %48 48 %56 28 %40 20 دائما 
 %15 15 %12 6 %18 9 نادر 

 %37 37 %32 16 %32 21 أحيانا
 100% 100 %100 50 %100 50 المجموع

بنسبة على حدى الذكور  دائماا، موزعةيتابعون ال حف  عينة الدراسةمن  %48ان  (4بين الجدول رقم )ي
 على حدى الذكور أحيانا، موزعةمن عينة الدراسة يتابعون ال حف  %37بينما، %56بنسبة  واإلنا  40%
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الدراسة يتابعون من عينة  %15ويو ح الجدول السابق ان    %32  الذكور واإلنا  بينالنسبة تساوت 
 .ائمادال حف  أخبار الجريمة الدراسة يتابعونحي  يت ح من الجدول السابق ان عينة  .ال حف نادراا 

 العينة بالجرائم التي تنتشر بالصحف أهتمام أفراديوضح : (5جدول رقم)
 

 الفئة
 األجيييماليي إنيييييا  ذكيييييور
 نسبةال التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار

 %87 87 %86 43 %88 44 نعم 
 %13 13 %14 7 %12 6 أل 

 %100 100 %100 50 %100 50 المجموع
عن  وي وي ال حفمن عينة الدراسة يكتمون بأخبار الجريمة التي تنتشر  %87 أن (5يو ح الجدول رقم )

 .%86واإلنا  بنسبة %88الذكور بنسبة  اموزعة على حد الدول العربية
 .%13لعينة الذين   يكتمون بمتابعة أخبار الجريم أما أوراد ا

 يبين متابعة المبحوثين ألخبار الجريمة التي تغطيها الصحف: (6جدول رقم)
 اإلجمالي انا  ذكور الفئة

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار
 %44 44 %42 21 %46 23 القتل
 %10 10 %10 5 %10 5 السرقة

 %32 32 %34 17 %30 15 ا  ت اب
 %14 14 %14 7 %14 7 اخرى

 %100 100 %100 50 %100 50 المجموع
يتابعون جرائم ا  ت اب، بينما  %32من المبحو ين يتابعون جرائم القتل، و %44( بأن 6رقم ) بين الجدول

من المبحو ين  %10من المبحو ين يتابعون جرائم أخرى م ل الفساد المالي واألدارى، والغش التجارة، و 14%
 يتابعون جرائم السرقة.

 يبين اتجاهات العينة نحو نشر الصحف آلخبار الجريمة: (7جدول رقم)
 اإلجمالي انا  ذكور الفئة

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار
 %33 33 %16 8 %50 25 سلبي
 %39 39 %38 19 %40 20 ايجابي
 %28 28 %46 23 %10 5 محايد

 %100 100 %100 50 %100 50 المجموع
 الجريمة ايجابي، موزعة نشر ال حف للجريمةمن عينة الدراسة اتجاهكم نحو  %39أن  (7يبين الجدول )

 سلبي نحو نشر أخبارعينة الدراسة  اتجاهكم %33، و  %38واإلنا  بنسبة  %50بنسبة على حدى الذكور 
من عينة الدراسة  اتجاهكم نحو  %28و  %16واإلنا   %50الجريمة  موزعة على حدى الذكور بنسبة 
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يبين من الجدول السابق ان عينة الدراسة اتجاهكم نحو  حي . ال حف معالجتكا لق ايا الجريمة محايد نشر
 . ال حف معالجتكا لق ايا الجريمة ايجابي نشر

 في التغطية الصحفية ألخبار الجرائم  يوضح رأي المبحوثين: (8جدول رقم )
 اإلجمالي ا نا    الذكور  لفئةا

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار
 %15 15 %56 28 %40 20  ير وا حة 
 %30 30 %12 6 %18 9 متحيزا 
 %55 55 %16 42 %32 21 متوازنة 

 %100 100  %100 50 %100 50 المجموع
 متوازنة، موزعةتغطية ال حف ألخبار الجرائم ان يرون  عينة الدراسةمن  %55ن أ( 8يو ح الجدول رقم )

تغطية ال حف من عينة الدراسة يرون ان  %30بينما  ،% 16بنسبة  وا نا  %32بنسبة الذكور  احدعلى 
 12بنسبة وا نا   %18بنسبة الذكور  اعلى حد متحيزه، موزعة السعودية ألخبار الجرائم وي منطقة جازان

تغطية ال حف السعودية ألخبار الجرائم من عينة الدراسة يرون ان  %15ان ويو ح الجدول السابق  %
 .%40الذكور بنسبة  %56وا نا  بنسبة  ا، موزعة على حد ير وا حة وي منطقة جازان

 يبين تقييم المبحوثين لمستوى تغطية  الصحف ألخبار الجرائم: ( 9) جدول رقم
 

 الفئة
 اإلجمالي ا نا  الذكور
 النسبة التكرار  النسبة التكرار  ةالنسب التكرار

 %56 56 %62 31 %50 25 ممتاز
 %39 39 %38 19 %40 20 جيد

 %5 5 0 0 %10 5  عيف
 %100 100 %100 50 %100 50 المجموع

  حف ألخبار الجرائم جازان ممتاز،معالجة ال ىمن عينة الدراسة تقيمكم لمستو  %56أن ( 9يبين الجدول )
 %5معالجة ال حف السعوديه ألخبار الجرائم جيد ، بينما  ىالدراسة  تقيمكم لمستو من عينة  %39بينما 

 . معالجة ال حف ألخبار الجرائم وي  عيف ىمن عينة الدراسة تقيمكم لمستو 
 يوضح دوافع المبحوثين لمتابعة الصحف التي تعالج الجرائم: )10) جدول رقم

 
 الفئة

 اإلجمالي انا   ذكور
 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

 %48  48 %16 8 %80 40 لزياده التوعية بمخاطر الجرائم  
 %19  19 %32 16 %6 3  للتعرف على اسباب انتشار الجريمة

 %19  19 %36 18 %2 1   هتمامي بكذه الجرائم المخله با داب
 %14  14 %16 8 %12 6  لشغل وقت ورا ي وقط

 %100 100  %100 50 %100 50 المجموع
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مايدوعكم لمتابعة ال حف السعودية التي تعالج الجرائم زيادا  الدراسة أهممن عينة %48أن ( 10يو ح رقم )
من  %19و %16,00واإلنا   %80,00موزعة على حدى الذكور بنسبة  الحا لة،التوعية من الجرائم 

شارها ية التي تعالج الجرائم لتعرف على اسباب انتعينة الدراسة يرون ان أهم مايدوعكم لمتابعة ال حف السعود
 %32واإلنا  بنسبة  %6على حدى الذكور بنسبة  ، موزعةبا داب المخله الجرائمواي ا لكتمامكم بكذا 

 أهم مايدوعكم لمتابعة ال حف. %14و
 يوضح إستفادة أفراد العينة التغطية الصحفية للجرائم: (11جدول رقم )

 
 الفئة

 اإلجمالي يييييا إن ذكيييييور
 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

 80 80 94 47 66 33 نعم
  17 34 3 6 20 20 

 100 100 100 50 100 50 المجموع
جريمة، ألخبار الال حفية  التغطيةمن  تكماستفاد يؤكدونمن عينة الدراسة  %80ان ( 11يو ح الجدول رقم )

ابق ان يتبين من الجدول الس .ألخبار الجريمةال حفية  التغطيةالدراسة لم يستفيد من من عينة  % 20بينما 
 ألخبار الجريمة ب ورا كبيرا.ال حفية  التغطيةعينة الدراسة يرون انكم استفادو 

 يوضح  سلبيات  التغطية الصحفية للجرائم من وجهة نظر المبحوثين: )12جدول رقم)
 اإلجمالي ا نا  الذكور 

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة تكرارال
 47 47 44 22 50 25 حول الجريمة أك ر تقدم تفا يل 

 45 45 52 26 38 19  تقدم حلو  وتكتفي وقط بالعقوبات
 8 8 4 2 12 6 التشكير بفاعلي الجريمة

 100 100 100 50 100 50 المجموع
حفية ال  الناتجة من التغطيةان الجوانب السلبية  راسة يرونالدمن عينة  %47أن ( 12يو ح الجدول رقم )

تقدم حلول   ال حف يرون ان الجوانب السلبية   %45تقدم تفا يل اك ر حول الجريمة،  و للجرائم  
 . التشكير بفاعلي الجريمةمن السلبيات  من عينة الدراسة  يرون ان %8وتكتفي وقط بالعقوبات بينما 
 ن ايجابيات التغطية الصحفية للجرائم من وجهة نظر المبحوثينيبي: (13جدول رقم)

 اإلجمالي ا نا    الذكور  
 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار 

 %25 25 %30 15 %20 10 توعية الشباب بمخاطر الجريمة
 %41 41 %48  24  %34 17  الكشف عن الردع القانوني

 %34 34  %22 11 %46 23  الحد من الجرائم
 %100 100  %100 50 %100 50 المجموع

من عينة الدراسة يرون ان أهم ايجابيات تغطية ال حف للجرائم الكشف  %41ن أ (13الجدول رقم ) يبين
من عينة الدراسة يرون ان أهم ايجابيات تغطية  %34عن الردع القانوني لمن ارتكب أة مخالفة او جريمة و
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من عينة الدراسة يرون ان أهم ايجابيات تغطية ال حف للجرائم  %25الجرائم، ومن  ال حف للجرائم الحد
 .الجريمةبمخاطر  الجمكورتوعية 

 يوضح تحديد أفراد العينة للقيم السلبية التي تبثها أخبار الجرائم: )14جدول رقم)
 

 الفئة
 اإلجمالي انا  ذكور
 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

 %33 33 %16 8 %50 25 التقليد األعمى
 %39 39 %38 19 %40 20 كسب الذنوب 
 %28 28 %46 23 %10 5 م يعة الوقت 

 %100 50 %100 50 %100 50 المجموع
ان القيم السلبية التي تب كا هذه الجرائم كسب  الدراسة يرونمن عينة  %39أن  (14يو ح الجدول رقم )

من عينة الدراسة يرون للوقت حي  يبين من الجدول  %28لتقليد األعمى وايرون عينة الدراسة %33 ،الذنوب
 السابق ان عينة الدراسة يرون ان القيم السلبية التي تب كا هذه الجرائم كسب الذنوب.

 يوضح مقترحات المبحوثين حول لتحسين تغطية الصحف ألخبار الجرائم: )15جدول رقم)
 

 الفئة
 جمالياإل إنيييييا  ذكيييييور
 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار

 %40 40 %56 28 %24 12 زيادا توعية الجمكور بالجرائم 
 %49 49 %34 17 %64 32 تو يح سلبياتكا الجريمة

 %11 11 %10 5 %12 6  بيان الردع القانوني
 المجموع

50 100% 50 
100
% 

100 100% 

 ،رائمالج على سلبيات التركيزمن عينة الدراسة يقترحون على ال حف  %49أن ( 15يو ح الجدول رقم )
من %11 ،الجرائمعلى توعية الجمكور بمخاطر  أن تركز ال حفأن عينة الدراسة يقترحون  % 40بينما 

 .للمجرميندع االر  العقاب عينة الدراسة يقترحون لل حف بيان
 الخاتمة

 النتائج  أو ا  
 ،الجريمة ايجابي ألخبارال حف تغطية ن عينة الدراسة اتجاهكم نحو م %39ن  يتبين من الدراسة .1

 .الجريمة سلبيلق ايا  التغطية ال حفية عينة الدراسة اتجاهكم نحو دور ال حف وي%33و
نما بي  ،متوازنةتغطية ال حف ألخبار الجرائم من عينة  الدراسة يرون ان  %55 آنالدراسة كشفت  .2

يرون أنكا  %15،ومتحيزهتغطية ال حف ألخبار الجرائم وي  من عينة الدراسة يرون ان 30%
 .محايدا

معالجة ال حف ألخبار الجرائم ممتاز،  ىمن عينة الدراسة تقيمكم لمستو  %56أن  أو حت الدراسة .3
 . عيفمعالجة ال حف ألخبار الجرائم  ىمن عينة الدراسة تقيمكم لمستو  %5بينما 
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ادا الجرائم زي تغطيمايدوعكم لمتابعة ال حف التي  ة أهمالدراسمن عينة %48بينت الدراسة ان أن  .4
من عينة الدراسة يرون ان أهم مايدوعكم لمتابعة ال حف التي  %19الجرائم و بمخاطرالتوعية 
 أساليب المجرمين وبالتالي حماية أنفسكم.لتعرف على االجرائم  تغطي

 ينماب للجريمةال حفية  التغطيةمن  وااستفاد كمنأ يؤكدونمن عينة الدراسة  %80ان أظكرت الداسة  .5
 كا.لم يستفيد من كمنأ يؤكدونمن عينة الدراسة  % 20

 القتل،ال حف جرائم   طتكان أهم الجرائم التي أمن عينة الدراسة  %44ن أأو حت الدراسة  .6
 %14ا  ت اب،و ال حف وي جرائم   طتكامن عينة الدراسة يرون ان أهم الجرائم التي  %32و

 .%10السرقة يتابعكا جرائم ، و 
جرائم ال حفية لل التغطيةان الجوانب السلبية نحو  الدراسة يرونمن عينة  %47أن يتبين من الدراسة  .7

 . تقدم تفا يل اك ر حول الجريمة وي  
من عينة الدراسة يرون ان أهم ايجابيات تغطية ال حف للجرائم وي المجتمع  %41بينت الدراسة ان  .8

 .جريمةدع لمن ارتكب أة مخالفة او االر  العقاب الكشف عن
التركيز على توعية الجمكور، الدراسة يقترحون على ال حف   عينة من %49أظكرت الداسة أن  .9

 أن تركز على عقاب المجرمينمن عينة الدراسة يقترحون لل حف 11%
 التوصياتثانيًا: 
ي جال العام وتطبيقاتكما وإجراي المزيد من الدراسات عن ور يات كل من نموذج التلقي ونموذج الم .1

  الوطن العربي.مجال الدراسات الميدانية حول ق ايا الجرائم وي 
د ور  الجريمة تناول ال حف لق اياالجمكور نحو  اتجاهات لمعروةإجراي المزيد من البحو   .2

 .التأ يرات المحتملة
سلبيات لى حلول ناجعة للوالعمل من أجل التو ل إ الدول العربية رورا ا نتباه لخطورا الجرائم وي  .3

 إلكا. الناتجة عن النشر
 مراجعال

 أواًل: الكتب
 ، )القاهرا، مكتبة ا نجلو الم رية(كتاب دراسات وي الفن ال حفيم(، 1972، )إبراهيم ،إمام .1
 .كلية ا داب، جامعة دمنكور ،ا نحراوىاجتماع السلوك  معل (م2011)ناجى بدر،  ،إبراهيم .2
، (وي السياسة التشريعية وعالقتكا بالتطوير الديقراطى )دراسةحرية ال حاوة  (م1997) سعد،محمد  ،إبراهيم .3

 .دار الكتب العلمية للنشر
 لسان العرب( بيروت  دار) 12( ج/1970 بن منظور، لسان العرب، ) .4
 .2009 القاهرا، للنشر،الجامعة الجديدا  والرقابة، دارحرية اإلعالم  را ب،ماجد  ،الحلو .5
 جرائم ال حاوة، الجزيرا نت،  (،2009وبراير  12بتاري  ) سكينة، ،بوشلوح .6

https://al-maktaba.org/book/11735
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   2008، اإللكترونيةدار النك ة  ال حف،المبادىي العامة وي جرائم  ،حعبد الفتا ،بيومى .7
 .1971القاهرا، للكتاب،ية العامة الم ر  الدولة، الكيئةالحملة الجنائية  سرار  محسب،مجدى  ،حاوظ .8
 م( اإلعالم له تاريخه ومذاهبه، )القاهرا  الكيئة الم رية العامة للكتاب(2002)محمود، حمزا، عبد اللطيف  .9

 انونية،القمكتبة الوواي  التعبير،التشريعات ا عالمية بين الرقابة وحرية  وكمى،أشرف  ،خوخة .10
 2013اإلسكندرية ،

   دار الفكر( )بيروت ،8العروس للزبيدة، ج/ م( تاج1944الزبيدة، مرت ى، ) .11
  826العدد  المتمدن،الحوار  اإلرهاب،التحريض وي جرائم  (م2005) كاظم،زهير  ،عبود .12
 اإللكترونية،دار النك ة  العامة،جرائم النشر الم رية بالم لحة  (1999) محمد، ،فعبد اللطي .13

 .القاهرا
، 1، جكتاب التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانون الو عيم(، 2009)عبد القادر، عودا،  .14

 بيروت  دار الكاتب العربي()
  ا ولى،الطبعة  للنشر، الجزائر،الكدى  ردا ال حاوة،جرائم  (2008) كور،طارق  ،كور .15
 (64- 63، )المدينة المنورا العدد 31 مجموعة مؤلفين، كتاب الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورا، ج .16
 2003شرح القواعد العامة لالجرايات الجنائية ، القاهرا،  مكدى،عبدالرؤؤف  ،مكدى .17

 الرسائل العلميةثانيا: 
م( اتجاهات الشباب السعودة وي الجامعات نحو 2009)إبراهيم، النفيسة، عبد اهلل بن عبد الرحمن بن . 1

 الرياض )ماجستير، ة المحلية وعالقتكا بخ ائ كم ا جتماعية، رسالة نشر أخبار الجريمة وي ال حاو
 http://repository.nauss.edu.sa/123456789/52759 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،(

ال حف لخطط كشف الجرائم على الشباب"  وي اإلعالميةم( "التغطية 2014األمير محمد علي، ) .2
 رسالة ماجستير، جامعة الكويت

(، لطيفة  يف، ليندا، المعالجة اإلعالمية للجريمة وي ال حاوة 2018)براهيمي،  احبي، أميرا  .3
  //:hdl.handle.net/123456789/4835http)الجزائر  جامعة أم البواقي(،الخا ة، الجزائرية 

م(، مدركات ال حفيين لموا يق الشرف ال حفي وحقوق اإلنسان 2018)آية، ن ر الدين أحمد حمود،  .4
 رسالة ماجستير،)القاهرا  جامعة وعالقتكا بأنماط تغطيتكم لشئون الجريمة وي ال حف الم رية،

 القاهرا(
 ثالثًا: الصحف والمجالت

 العدد(، نشر أخبار الجرائم وي وسائل اإلعالم،  حيفة الرياض، 2015)، يعبد الحالتميمي، جمال  .1
 .، الرياض17346

بح  منشور بمجلة المحاماا، العدد العاشر،  و وابطكا،السياسية  ةالجريم (م1961) محمد، ،الفا ل .2
 .القاهرا

https://al-maktaba.org/book/9842
http://repository.nauss.edu.sa/123456789/52759
http://hdl.handle.net/123456789/4835
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 .ق ية سوزان تميم ،(2008أ سطس  3) جريدا الشرق ا وسط، .3
 أ سطس 2نشر الرد وي ال حف ، قح م(2011) ا هرام،جريدا  .4
 2012يوليو  الشبابي، الوعيمجلة  الشباب،ا نترنت على مقاس  احمد، جرائمووقيه  ،هاشم .5
ماجستير  ير  رسالة“" مواقع التوا ل ا جتماعية " برنامج السناب شات  (م2017) الرحباني،قاسم  .6

 .ا عالم  زا، كلية)الجامعة ا سالمية  منشورا، 
<  21العدد < الجريدا ا لكترونية < المكتب العربي لةعالم األمني < ي الداخلية العرب مجلس وزرا .7

 قانون مكاوحة جرائم اإلنترنت// األمن والحاسوب 
  :نترنتاإل  ثانيًا: مواقع

1. 9/arabic.alibaba.com/products/twitter-definition.html  

2. http://erepository.cu.edu.eg/index.php/cutheses/article/view/7935 

3. https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9 

4. John w.windhuser. M. Jennifer Seiter & L.Tomas Win free. Crime News in 

Louisiana Press, Journalism Quarterly, vol, 67, No, 3, 1990 

5. 10/ http 

6. www.alriyadh.com/2009/05/06/article427260.html 
 
  

  

http://erepository.cu.edu.eg/index.php/cutheses/article/view/7935
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://www.alriyadh.com/2009/05/06/article427260.html
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 (االستبانةملحق )    
 ألخبار الجريمة يةالصحف التغطيةاتجاهات نحو 
 (على عينة من مواطني الدول العربية )دراسة ميدانية

 مشارك في الصحافة أستاذ-إسماعيلعفاف عبداهلل أحمد   .د الباحثة/
 م2021الــعــــــام 

 (بيانات هذه االستمارة سرية وال تستخدم اال ألغراض البحث العلمي)
 لألجابة ( في المكان المخصص√الرجاء وضع عالمة ) زائيأع
 ؟العربية/هل تتابع الصحف 1
 نعم
  
 ؟ العربية ةفا/ما حجم متابعتك للصح2  

 دائما
 أحيانا
 نادراا 
  ؟في الصحافة/هل تهتم با أخبار الجريمة التي تنشر 3 

 نعم
   
 ؟ الجريمة ألخبار تغطينهافي  ةفاما اتجاهك نحو دور الصح /5

  سلبي
  ايجابي
  محايد

 ؟ للجريمة ةفا/كيف ترى تغطية الصح6
 متوازنة
  متحيزه

   ير وا حه
 ؟ للجريمة ةفا/كيف تقيم مستوى معالجة الصح7

  ممتاز
  جيد

   عيف
 ؟ الجريمة تغطيالتي  ةفا/ما اهم دوافعك لمتابعه الصح8

 لزياده التوعية من الجرائم 
  للتعرف على اسباب انتشار الجريمة

 با داب  المخلةلجرائم هتمامي بكذه  
  لشغل وقت ورا ي وقط

 ؟ للجريمةالصحيفة  التغطيةاستفاد من الجمهور  / هل ترى أن 9
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 نعم                                             
   

 ؟ الدول العربيةفي  ةفاالصح غطتهاما اهم الجرائم التي  /10
  جرائم السرقة

  جرائم ا  ت اب
  ائم القتلجر 

  اخرى تذكر
 في الصحف ؟ للجريمةالصحفية  تغطية/ما لجوانب السلبية  نحو 11

    تقدم تفا يل اك ر حول الجريمة
   تقدم حلو  

  التشكير بفاعلي الجريمة
 ؟ للجريمة ةفا/ما اهم ايجابيات تغطيه الصح12

  بمخاطر الجريمة الجمكورتوعيه 
 كب جريمةرتلمدع لم االر العقاب الكشف عن 

  الحد من الجرائم عن طريق نشر تفا يلكا
 ؟ للجريمة تغطية الصحافة/ ما القيم السلبية التي تبثها 13

  التقليد ا عمى
 كسب الذنوب 
 م يعه الوقت 

 ؟ الجريمة ألخبار ةفاالصح للتغطية/ ما مقترحاتك 14
 بجرائم  الجمكور بمخاظرزياده توعيه 
 الجرائم سلبياتالتركيز على 

  لمرتكبي الجرائمدع االر  الغقاب يانب
 البيانات الشخصية :

 )   ...................... ) اختيارةاالسم 
  الجنس 

 ذكر  
  ان ى

 المستوى الدراسي: 
  انوة 
 جامعي 

 ووق الجامعي
  البلد ..........................
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اعتماد وسائل التواصل االجتماعي كمصدر وبروز سمات 
 ت اإلخبارية جديدة للتغطيا

 ىلع قناة العربية" com" دراسة تحليلية لعينة من برنامج تفاعل 
 

Social media accreditation As a source and emergence of new 

features for TV news coverage 
An analytical study of a sample from the "interactioncom" program on 

Al-Arabiya channel 

 ة يسعدزهي
 الجزائر -أستاذ محاضر. أ بقسم اإلعالم، بجامعة ورقلة 

 ملخص:
متسارع وزادت وتيرا استخدامكا، مع ظكور واتساع، شعبية  بشكل 21خدمات الشبكة العنكبوتية بداية العشرية األولى للقرن  تطورت

ير ا خر، و ارت وسيطا هاما بين األحدا  والجماهمواقع التوا ل ا جتماعي التي أتاحت لمستخدميكا خدمات ك يرا تزيد اليوم بعد 
وي زمن وقوعكا الفعلي، وم درا    نى عنه لوسائل اإلعالم التقليدية، بعد بروز قائم با ت ال مختلف ما جعلنا نتسايل  ما هي 

وكيف  ارت  التلفزيونية؟نوات انعكاسات اعتماد مواقع التوا ل ا جتماعي كم در على التغطيات اإلخبارية لألحدا  اليومية على الق
مالمحكا العامة بعد أن اختزلت هذه الوسائط المكان والزمان دون أية تكاليف أو  عوبات تذكر، لذلك تسعى هذه الدراسة إلى تو يح 

قناا العربية  ىمالمح التغطيات اإلخبارية وي ع ر ال ورا التكنولوجية الرابعة من خالل دراسة تحليلية لعينة من المواد ا خبارية عل
تحقيق  وي القيم ا خبارية وي مقابل با عتماد على المنكج الو في وأداا تحليل المحتوى حي  أكدت النتائج الكمية تراجعا وا حا

واعتمدت عليكا  %66وبدت مواقع التوا ل ا جتماعي ك انع لألحدا  بنسبة تجاوزت  السبق ال حفي وروع نسب المشاهدا،
 %32 وتتبع األحدا  وتطوراتكا بنسبة تخطت على توتير %67ر لر د ردود األوعال حول األحدا  بنسبة تجاوزت التلفزيونات كم د
 عبر الفيس بوك. 
 اإلخبارية، التغطية التلفزيونية، القيم ا خباربة. ا جتماعي، التغطيةمواقع التوا ل  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

Web services developed at the beginning of the first decade of the 21st century at an accelerated rate 

and increased the frequency of their use. With the emergence and expansion of the popularity of social 

networking sites that made available to its users many services is increasing day after day, It became 

an important mediator between events and the masses in the time of their actual occurrence, and an 

indispensable source for traditional media. After the emergence of a different caller, what made us 

wonder: What are the implications of social media reliance as a source of news coverage of daily events 

on TV channels? And how its general features became after these media reduced space and time without 

any costs or difficulties, so this study seeks to clarify the features of news coverage in the era of the 

fourth technological revolution through an analytical study of a sample of news items on Al-Arabiya 

channel by relying on the descriptive approach and the content analysis tool where the quantitative 

results confirmed a clear decline in news values in exchange for achieving a scoop and raising 

viewership, Social media appeared as a juvenile maker by more than 66%, and television relied on it 

as a source to monitor reactions about events by more than 67% on the tension and tracking of events 

and their developments by more than 32% through Facebook. 

Key words: Social media, news coverage, TV coverage, news values. 
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 مقدمة:
لى  اية ا   ن قنوات للمعروة ونقل التجارب اإلنسانية، تتزايد أهميتكاتعتبر وسائل ا ت ال منذ نشأتكا وا 

ور المتسارع وي تقنيات ا ت ال، ما جعلكا وي دائرا اهتمام الجمكور الذة بات يخ ن باستمرار نتيجة التط
من وقته ساعات طويلة لتلقي الم امين ا ت الية، وتأت مسألة التغطية التلفزيونية اإلخبارية وي  اية 

ول الق ايا ح اتهآرائه واتجاهمن مساهمة واعلة وي ترتيب أولويات الجمكور والتأ ير على  كااألهمية، لما ل
 .اإلقليمية والدولية المحلية،

ترتكز التغطيات اإلخبارية وي  ناعة الخبر والمادا اإلعالمية على معايير وأسس مكنية  ابتة   تتغير بتغير 
الزمان، وان كانت تتفاوت بين الوسيلة واألخرى تبعا لبيئة النظام السياسي، وطبيعة الحياا ا جتماعية الذة 

 الية وخدماتكا ا ت وتطور مميزاتكامع ظكور مواقع التوا ل ا جتماعي والشبكات ا جتماعية  تنتج منه.
و ارت جزي   يتجزأ من العملية اإلعالمية، تتسع  ،واإلعالمية امتزج كل ما هو يومي بالعمل اإلخبارة

 .وي وسائل ا عالم التقليدية خر على الشبكات البرامجيةمساحاتكا اليوم بعد ا 
 ة:مشكلتحديد ال

 سائلو  إعالمية جعلتتحولت وسائط ا ت ال الفردة وا جتماعي من أدوات لالت ال الشخ ي إلى وسائط 
حول األحدا  اليومية وي زمن وقوعكا الفعلي، واكتسحت الساحة  لألخبار،التوا ل ا جتماعي م درا مكما 

ن روز قائم با ت ال مختلف تماما عما عرف موسائل ا عالم التقليدية، بعد ب نفسكا ويا عالمية وور ت 
 قبل، ما دوعنا إلى طرح التساؤل التالي 

التواصل االجتماعي كمصدر، على التغطيات اإلخبارية لألحداث على القنوات وسائل ما أثر اعتماد 
 الفضائية؟ 

 اسة هما الدر  ةهذه اإلشكالية سنتناولكا بالبح  من خالل اإلجابة على سؤالين رئيسين سيشكالن محور 
 التواصل االجتماعي في التغطيات اإلخبارية للقنوات التلفزيونية؟ وسائلما مكانة  ·
عتماد اما السمات التي تطبع التغطيات اإلخبارية للقنوات التلفزيونية لألحداث اليومية في ظل  ·

 ؟كمصدر التواصل االجتماعيوسائل 
 أهمية الدراسة وأهدافها:

من الحجم الكائل للم امين اإلعالمية التي  ارت تنتجكا شبكات اإلعالم ا جتماعي  تنبع أهمية هذه الدراسة 
والذة نتج عنه تزايد مطرد وي حجمكا على وسائل ا عالم التقليدية التي سارعت للتكيف مع المستجدات 

ت ر خر  وتتفاوت من مؤسسة إلى أخرى لكنكا  اوخ  ت مساحات لتلك المحتويات،  تتسع اليوم بعد ا 
م درا   نى عنه وي ا لمام بالمستجدات والت ريحات الرسمية واألحدا  ا جتماعية وي زوايا العالم ، 
وتكدف هذه الدراسة إلى ر د انعكاسات ذلك على العمل ال حفي الميداني وقيمه األساسية، وتنبيه المؤسسات 

ى المواد عمل ال حفي وانعكاساتكا السلبية علساسية للا عالمية إلى خطر لفت ا نتباه عن القيم اإلخبارية األ
 اهدا.إلى  رورا تغليب المكنية على روع نسب المش ا لتفاتا خبارية من حي  شكلكا وم مونكا، وبالتالي 
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 النظري للدراسة: طاراإل
يشير مفكوم إعالم المجتمع الذة انتشر على نطاق واسع (: Society Media) إعالم المجتمع -1

وى اإلعالمي الذة يقوم أوراد المجتمع أو الجمكور بإنتاجه و ب ه عبر الوسائل ا ت الية إلى ذلك المحت
الشبكية المتم لة وي ا نترنت ب فة أولى، وساعد وي انتشار هذا النوع من اإلعالم انتشار أدوات اإلنتاج 

ستخدم يب التي سمحت للمم ل كاميرات الفيديو والكاميرات الرقمية والكواتف الذكية، وكذا تطور أجيال الو 
بإدراج منتجات إعالمية كما ساعدت على انتشار المواقع اإللكترونية التي تسمح بإرواق وب  هذا النوع من 

  1.اليوتيوب هاالمعلومات على اإلنترنت وأشكر 
حاجاتكم و  فسكمأنتاحت ور ة لألوراد للتعبير عن أ كونكا االجتماعيةاإلعالم  اسم وسائلعليكا  حقا  أطلقوقد 

كل الحواجز ا عالمية السابقة عندما اعتمدت على تطبيقات على اإلنترنت بنيت على  وتطلعاتكم وكسرت
منذ بداية التسعينيات، كان  مة عدد   يكف عن التنامي من و ،2.0أسس أيديولوجية وتكنولوجية من الويب 

 شؤون حياتكم اليومية، مما دوع بعض الناس الذين شرعوا بنشر مجالتكم المدونة على شبكة ا نترنت حول
مطورة خدمات ا نترنت إلى ت ميم أدوات لتسكيل نشر ن ون على الخط مباشرا، وقد طورت هذه الظاهرا 

 (Social Media)وم طلح  (2.0Web)الخا ة بكا، ومن بينكا م طلح  الفنية وم طلحاتكابسرعة مفرداتكا 
"مجموعة من الخدمات التي تسعى  (Kavaza Fréde)يد كاوازا حي  أنكا حسب ور  ، 2أة اإلعالم ا جتماعي

متسارع ما و  ويتم تطوير خدماتكا بشكل دائم  "3إلى تطوير التحاور والتفاعلية ا جتماعية على شبكة ا نترنت
 بروز  حاوة المواطن.مكن من 

ظكر  ة المكتوبةظكر م طلح  حاوة المواطن قبل ظكور ا نترنت لةشارا إلى نوع مستحد  من ال حاو
وي السبعينات من القرن الفائت، يقوم على تخ ين مساحات على  فحات الجرائد ب فة خا ة لجماهير 

وعات  م تطور مختلف المو  وميو تكم نحواهتماماتكم  والتعبير عنإبداي آرائكم بالقراي والمتابعين، للمشاركة 
اط لمواطنين يلعبون خالله دورا حيا وي عملية نشهذا النوع حسب ميزات وسائل اإلعالم لذا يمكن و فه 

جمع وتحرير وتحليل األخبار، تتم بنية مد الوسائل اإلعالمية بمعلومات دقيقة ومو وق بكا ومستقلة تستجيب 
مع  and  (Chris Willis)(Dan Gillmor) وقد أطلق دان  ليمور و"كريس ويليس" ، 4"لمتطلبات الديمقراطية

وي تقريرهم السنوة  (Citizen Journalismeتسمية  حاوة المواطن ) (Shayne Bowman)"شين بومان" 
 WeMedia: How audiences are shaping the future of news and)والذة حمل عنوان    2002سنة  

5information  وهي معرووة كذلك بال حاوة التشاركية(Participatory Journalisme)  وقد ناقش هذه

                                           
 .129ن، 2015 ،بيروت ،الت المجتمع وي ع ر العولمة، دار الكتب العلميةالتربية ومشك أيوب دخل اهلل، -1 
 (.76-75ن ) -ن ،2009 الجزائر،أوباما نموذجا". منشورات دار ال باح، "لعقاب، تأ ير ا نترنت على العمل السياسي  محمد2 

3 Wellcom, Agence. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les médias sociaux sans jamais oser le 
demander. 75017 Paris. 2003,p06. 

 .34 ، ن2008 والتوزيع.الجديد  المفاهيم والوسائل والتطبيقات. د م  دار الشروق للنشر   ادق، اإلعالمعباس م طفى 4 
Brwmam Shayne   -5&the ,   ews and informationWillis Chris,. We media, how audience are shaping the future of n 

media center at the American press Institute,USA ,2011,p 03 



 م2021مايو  رالخامس عشالعدد  -ألمانيا -برلين -كز الديمقراطي العربيالمر  -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 
 

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

 

وي كتابات مختلفة، وبحسب " سيكا" وإن  "ال حاوي المواطن يلعب  (J.D.Lasica) سيكا"  التسمية "جي 
  ."1دورا نشطا وي عملية جمع وتحليل ونشر األخبار

 Public) الجمكور حاوة  من هنا تظكر ماهية المواطن اإلعالمي حي  أنه م طلح يطلق على

Journalisme)  تعمل على ا ستفادا منكم بمن وي ذلك الذين يعيشون التي يقوم بكا الناس العاديون، وهي
على هامش المجتمع، وذلك للدخول وي نشاط كان سابقا حكرا على المؤسسات ال حاوية وال حاويين 

 .المحتروين، وهو ما أعلن عن انتقال جمكور وسائل اإلعالم من التبعية إلى المشاركة وي انتاج المحتوى
 التغطية اإلخبارية:  -2

اإلخبارية هي أسلوب  حفي يمكن المحرر من الح ول على معلومات وتفا يل، وتطورات الحد   التغطية
يقيم  لواقعة،  مامن جوانبه المختلفة بحي  يجيب على كل األسئلة التي قد تتبادر إلى ذهن القارئ بشأن هذه 

 بأسلوب مناسب وي قالب  حفي مالئم. المعلومات ويحررهاتلك 
 غطية اإلخبارية من حيث اتجاه المضمون هي: وهناك عدة أنواع للت

وويكا يقدم ال حفي الحقائق خالية من  :(Objective News coverage) االخبارية الموضوعيةالتغطية  -
 العن ر الذاتي الشخ ي، وأة دون تحيز، أو خلفيات، أو تدخل بالرأة، أو أة مزج للوقائع، بوجكات النظر. 

يجمع ال حفي المعلومات المساعدا، : (Interpretative News coverage)رية التفسي االخبارية التغطية -
إلى جانب الحقائق األساسية للق ة اإلخبارية بكدف تفسير الخبر، وشرح خلفياته وأبعاده بشرط أن تكون هذه 

 التغطية مو وعية ومن فة.
ل حفي على جانب معين من يركز ويكا ا: (Advocacy News coverage)المتحيزة االخبارية التغطية  -

الخبر، وقد يحذف بعض الوقائع، أو يبالغ وي بع كا، أو يشوه بع كا ا خر، وقد يخلط وقائع الخبر برأيه 
 رأة. جل ا نحياز إلى وئة أو شخن أوألالشخ ي، وهدف هذه التغطية هو تلوين الخبر بالك ير من الذاتية 

  يخلو العمل المكني وي مجال ال حاوة من  :لألحداثنية التلفزيو  تغطياتلا المهنية في المعايير-3  
وي و ول المادا الخبرية خالية من أة تلوين  معايير ومبادئ تنظم العمل وتحاول حفظ حق الجمكور

  2وذلك لن يكون إ  بمراعاا عدد من القيم وهي ،إيديولوجي أو تجارة
ين حد  وتفا يله وتقليل المدا الفا لة بالسرعة وي ب  الخبر أو اإلعالن عن ال يق د بكا  الجدة ·

 وقوع الحد  وزمن ب ه قدر اإلمكان وهو األمر الذة تتسابق عليه جل المؤسسات اإلعالمية.زمن 
 من الجمكور المشاهد زاد اهتمامه عاطفيا(ووجدانيا ) )المكان(كل ما كان الحد  قريبا جغراويا  القرب: ·

ميو ته و المية إلى التقرب من الجمكور ومعروة ر باته . لذلك تسعى المؤسسات اإلعله به وتتبعه
 لب  الرسائل التي تلقى  دى واسعا من عمق اهتمامات ذاك الجمكور. واهتماماته

                                           
حا  المؤتمر الدولي أب البحرين م ادر التنظير وبناي المفاهيم حول اإلعالم الجديد. من وانفربوش إلى نيكو  سنيغرو بونتي.   ادق،عباس م طفى 1 

 .183 ن، 2009 .العالم جديد. جامعة البحريناإلعالم الجديد  تكنولوجيا جديدا...
  2017زهية يسعد،.. ونيات التحرير وي ال حاوة المكتوبة، مطبوعة علمية محكمة، قسم ا عالم وا ت ال، جامعة قا دة مرباح، الجزائر.  -2 

 .53ن
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منا منذ قليل، اللحظة، عل م ل و لناوي التلفزيونات الف ائية ك يرا ما نسمع عبارات توحي ببعض ا نية 
بر أما بظكور تقنية الب  المباشر ع ال  ،شرا من موقع الحد ،...نربط ا ت ال بالمبعو ، معنا ات ال مبا

 .بين زمن وقوعه وزمن ب ه وا ل وقوع الحد  و لحظة و ار الب  مزامنا لا جتماعي التوا ل  وسائل
  تحرة الحقيقة كاملة دون إخفاي بعض منكا أو إخفائكا كلكا ومن  ير تزييف ألة جزئية الصدق ·

 ويكا.
  معلوم لدى وسائل اإلعالم أن الحياد وي الطرح والمعالجة مطلب  عب المنال مكانالحياد قدر اإل ·

لحة بيعة العالقة أو الم طومكما كانت  ،لكن المكنية وي الممارسة تفرض عدم التحيز ألة طرف كان
 التي تجمع بين المؤسسة واألطراف الفاعلة وي  ناعة األحدا  المختلفة.

ف وعدم ا نسياق خلف األ راض يدون تزييف و  تحر  كما هي حقيقةالابراز  الدقة والموضوعية: ·
واألمزجة الشخ ية والتحرة عن ال دق والتأكد من سالمة و حة الخبر بعيدا عن الركض خلف 

  .السبق ال حفي
دارتها · ياسي، س )نظامومستويات التبعية للمالك  طبيعة عالقة الملكية المرتبطة بوجود الوسيلة وا 

 ، قوا رأس المال الخان(.كيان اجتماعي
بالخطاب اإلخبارة وطبيعة حاجاته المعروية ومداخل التأ ير  الهوية الحضارية للجمهور المستهدف ·

 ويه.
 وتتحكم في هذه القيم عدة اعتبارات وعوامل منها:

الف اي ا جتماعي، السياسي، ال قاوي، وا قت ادة الذة تعمل وي إطاره القناا ومن  م تنتج المادا  -
لخبرية تحت  غوط مختلفة وال يمكن ألحد أن ينكر وجود  غوط على القناا حتى تكيف معالجتكا ا

 الخبرية ووق محيطكا العام وخ و ياته ومتغيراته.
 التغطية. محورالقوا الذاتية المو وعية للحد   -
لتي تقوم االسياسة التحريرية للقناا وما تت منه من رؤى ومواقف بعينكا إزاي األحدا  والمتغيرات  -

 .بتغطيتكا
 محتوى القنوات التلفزيونية:ل كمصدروسائل التواصل االجتماعي   -4

لف اي وي ا وي البداية للتوا ل بين األشخان وتكوين  داقات ا جتماعي التوا ل وسائلاستخدمت 
 تحولت مع مرور الوقت إلى وسائط لةعالم المحترف والكاوة، ي ل الناس من خالله إلى م  ا وترا ي،

معلومات وأخبار أك ر من أة وقت م ى، بعد أن  ار النشر أسكل بك ير مع الكواتف المحمولة الذكية 
من إنشاي ونشر المحتويات والمشاركة ويكا وبات المواطنون جزيا من األحدا  الرئيسة التي تجرة  تكنمالتي 

 لخا ة بكا.وي العالم واعتمدت وسائل اإلعالم التقليدية على مخرجاتكم وي التغطية ا
لم تعد الشركات الكبرى المالكة لرؤوس األموال والتقنية هي المسيطرا على الف اي  2.0بظكور الويب 

 ة الذين وتمكن مستخدمو اإلنترنت وتطبيقاته الحدي وا قت ادية،المعلوماتي، بكل مجا ته اإلعالمية وال قاوية 
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ع الشبكي لكذا من الطاب والتطبيقات، وا ستفادا ات يتميزون بمستوى  قاوي وتقني من التعامل مع هذه المن
نتاج وتبادل وبيع المحتويات  م تلقيالف اي ومن  ال  عوامل  هناك يرى العديد من الباح ين أن ، حي  وا 

 كانت سببا وي هذا التحول اإلعالمي وهي 
 أزمة وسائل اإلعالم التقليدية وانخفاض مستوى  قة الجماهير وي م داقيتكا. ·
ور الحا ل وي منظومة الويب التي ساعدت على إتاحة المواقع وأدوات التحرير بسكولة ويسر التط ·

 دون تكلفة.
حقه وي متمسكا ب التقليدية، وأ بحتمرد الجمكور على الكيمنة التي كانت تمارسكا وسائل اإلعالم  ·

 .1تلقي المعلومة التي يريد متى يريد بال يغة التي يريد
بع كا، ولو أن التطور قد حد  على شبكة الويب وحدها مع وجود الم داقية و وابطكا "وترتبط هذه العوامل ب

ما كان الجمكور قد لجأ إلى الشبكة، ألن وسائل اإلعالم كانت ستستفيد من هذا التطور أي ا وينعكس بالتالي 
جماعاته ويلجأ و  على جمكورها الذة ي ق ويكا ووي م داقيتكا ولم يكن ليتمرد عليكا ويشكل اإلعالم البديل

 والو ول الحر إلى المعلومة. 2.إلى وسائل أخرى لالحتفاظ بحقه وي التعبير
تكنولوجيا  ، وإنالمواقفو ا راي  ويعبر عنوإذا كان من حق ال حفي وي السابق أن ينشر األخبار والمعلومات 

كما أن المعار ة المعلومات اليوم جعلت من كل مواطن  حفيا ينشر ما يشاي وي الوقت الذة يشاي، 
 والممارسة السياسية لم تبق م لما كانت عليه وي الما ي.

لقد بدا وا حا تأ ير شبكات التوا ل ا جتماعي على وسائل اإلعالم التقليدية التي سعت جاهدا إلى ا ستفادا 
ة إليكا لمن تطبيقات تلك الشبكات وأ بحت الف ائيات تنقل أحدا ا ك يرا بسرعة وتعرض الفيديوهات المرس

يقات الم مون و يرها من المع والحجب وت فيةب ورا جعلتكا تتغلب على عوامل الزمان والمكان والرقابة 
ى المواد اإلعالمية عل التقليدية ار من الالوت لالنتباه وي السنوات األخيرا اعتماد وسائل اإلعالم و  التقليدية،

موقع قريب من الحد  وتجمعكم به  لة و يقة أو روابط التي يرسلكا المواطنون الذين  البا ما يكونون وي 
 لتغطية األحدا  حي  طلبت من( العربية على الجمكور bbc"حرب العراق كان اعتماد قناا ) وخاللقوية 

نظرا لعدم قدرا القناا على  3نشرها. لتعيد القريبة منكم المشاهدين إرسال ال ور التي يلتقطونكا عن األحدا 
 .إلى كل نقاط التوتر بالعراقإرسال مراسلين 

من  (France 24على  رار القناا الفرنسية الناطقة بالعربية ) تلفزيونية أخرى ولقد حذت حذوها قنوات 
خالل برنامجكا مراسلون والك ير من القنوات التي خ ت ال حاوة التشاركية بمساحة واسعة  من شبكاتكا 

ربيع العربي  عندما  ارت القنوات العربية تخ ن و اي البرامجية ولقد ت اعد األمر بعد ما عرف بال
ت كاميرات عجز حينما واسعا للمواطنين إلرسال تعليقاتكم ومشاركتكم وويديوهات عن األحدا  الجارية أمامكم 

                                           
 .ن2009، مارس 18، جامعة القاهرا، عدد nal Cybrarians jourمحمود عبد السيييييييييييييتار خليفة، ، الجيل ال اني من خدمات اإلنترنيت، مجلة -1 

36. 
 .13،  ن2009عبد الحميد،. المدونات واإلعالم الجديد.، دار عالم الكتب، القاهرا،   محمد -2 

3-  Brwmam Shayne & Willis Chris, , ibid, p08. 
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 ،اليمن، و يرها من الدول األخرى ،الو ول إليكا وي سوريا، العراق، م ر، تونسمن القنوات ومراسليكم 
د  أبرز استعانة وسائل اإلعالم التقليدية بالمواطنين وي تغطية األحدا  ال ور التي أعادت ولقد كان أهم ح

ب كا كل القنوات التلفزيونية الخا ة بإعدام الرئيس الراحل  دام حسين، تلك التي التقطكا مواطن بكاتفه 
   1اإلعالم.كاميرات القنوات التلفزيونية لتكون مرجعية هامة لمختلف وسائل  وي  يابالنقال 

ونظرا ليقين المسؤولين بأهمية وسائل اإلعالم الجديد وي تح يل المعلومة أم ت ال حيفة األمريكية 
(International Herald Tribune)  عقدا مع موقع(Oh my News)  وهو موقع خان بالمواطنين ال حفيين

ات، مستجدات من األخبار والمعلومينشرون ويه األخبار عن مختلف األحدا  التي يعايشونكا لتزويدها بال
 . 2ألف  حفي مواطن من كل أنحاي العالم 26حي  ينشر وي هذا الموقع حوالي 

 إجراءات الدراسة الميدانية: -5
  إلقاي ال وي على واحدا من الظواهر اإلعالمية  ه الدراسةأردنا من خالل هذوأدواته: الدراسة منهج

دان العربية، وزاد استخدامكا بعد تطور تقنيات ا ت ال وتمكين ا جتماعية التي ما وتئت تتنامى وي البل
التي سكلت استخدام ا نترنيت ومنحت الفر ة لتداول  لالت الاألوراد من خدمات األجيال الرابعة وما بعدها 

وهو ما أردنا تو يفه من خالل  هذه الدراسة التحليلية التي اعتمدنا  المعلومات وتشارككا على نطاق واسع،
ويكا على المنكج الو في األنسب لتو يف انعكاسات اعتماد شبكات التوا ل كم در على الممارسة 
عادا ت نيفه  ا عالمية بالتعامل المباشر مع عينة مختارا، باستخدام أداا تحليل المحتوى لتفكيك الم مون وا 

 .دراسةال هوتبويبه عن طريق استمارا تحليل تم ت ميمكا خ ي ا لكذ
  اخترنا لكذه الدراسة عينة  ير احتمالية ق دنا ويكا المواد اإلخبارية التي تعنى اسة: عينة الدر

بم امين مواقع التوا ل ا جتماعي على قناا العربية وكانت واحدا من النشرات التي استحد تكا القناا لمواكبة 
ينة با عتماد على العينة وقد جمعنا مفردات الع* com * تفاعلالمستجدات وي المجال وهي النشرا التفاعلية
 كما هو مو ح وي الجدول التالي  2017العشوائية المنتظمة خالل شكر ديسمبر 

 : خصائص عينة الدراسة التحليلية01جدول رقم 
المادة 
 اإلخبارية

المدة  المفردات القناة
 الزمنية

 هيكل المادة اإلخبارية تاريخ البث

النشرا 
 التفاعلية
 com تفاعل

 العناوين. .1 02/12/2016 24:27 01 العربية
المو وعات األك ر تداو  على مواقع التوا ل  .2

 ا جتماعي.
 تفا يل المو وعات المنتقاا .3
 حوارات مباشرا مع الشخ يات  انعة المحتوى .4

02 24:53 08/12/2012 
03 24:51 14/12/2012 
04 24:29 20/12/2012 
05 24:50 26/12/2012 

                                           
. ماجستير  ير منشورا.  زا  قسم ال حاوة واإلعالم. الجامعة . اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو استخدام ا نترنيت، دراسة ميدانية،إياد القرا -1

 .65ن ،  2000 ،اإلسالمية
2- Brwmam Shayne & Willis Chris, , ibid,    p20 
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ات المنهجية السالفة الذكر تحصلنا على خمس مفردات من النشرة التفاعلية الخاصة بأكثر عمال باإلجراء
 األحداث والقضايا تداوال على مواقع التواصل االجتماعي.

 التواصل االجتماعي في البث التلفزيوني الفضائي مواد وسائلالمحور األول: مكانة 
الرأة العام وبدأت المناوسة بين الحكومات العربية  برز دور التلفزيون وي تشكيل 1990منذ حرب الخليج 

ذلك لورجال األعمال تشتد وتوالت المبادرات الحكومية والفردية وي إطالق أنواع مختلفة من القنوات التلفازية، 
ظلت المادا اإلخبارية على القنوات العربية تخ ع للرقابة وتسير ووق توجيكات حكومية ظاهرا حينا وخفية 

، لذلك نزح المشاهدون من التلفزيون كوسيلة ات ال إلى ا نترنيت وتحديدا شبكات التوا ل حينا آخر
ت وعليه قررت إدارات القنوا، ا جتماعي التي تمكنكم من  يا ة األحدا  على طريقتكم وحسب قناعاتكم

ل اإلعالمية الوسائالتلفزيونية اإلخبارية ومؤسسات اإلعالم بشكل عام تطوير أساليبكا وخدماتكا "بعد ظكور 
معظم خ ائن ومميزات الوسائل اإلعالمية التقليدية وي وسيلة إعالمية تفاعلية واحدا وقط  تقدمالجديدا التي 

لتوا ل ا وسائلخدمات إعالمية متنوعة ومميزا إ اوة إلى العمل على است مار خالل هي شبكة ا نترنيت من 
ي خدمة ق ايا األمة السياسية، ا جتماعية، ا قت ادية، ا جتماعي وا ستفادا من خدماتكا المتجددا و

خلق و ايات جديدا تبح  من خاللكا عن عن طريق الريا ية و يرها و التعليمية، التربوية، ال قاوية، 
   1.الجمكور

 تماعي التي أعطتالتوا ل ا ج لوسائلولقد ك فت القنوات التلفزيونية من تواجدها على ا نترنيت باستخدامكا 
اعل وكذا تقديم األخبار العاجلة والتف ،لكا ور ا  مينة لةعالن عن البرامج تارا ولعرض البرامج تارا أخرى

وي سعيكا إلى نقل واقع ،أة حد ني عني  parler moi de moiمعكا وطبقت وعليا المقولة الفرنسية الشكيرا 
ه الذة يريد أن يشاهد نفسه واهتمامات الناس من خالل الم امين التي يشاركونكا، واستغلت ر بة الجمكور

بنفسه، وخ  ت له برامج تعنى بالمحتويات التي يشارككا، وأركانا  وطموحاته وحتى مآسيه كما يعبر عنكا
 2قارا وي الك ير من البرامج األخرى.

 لعربيةا ااالتطبيقية سنتعرف على أهم مواقع التوا ل ظكورا على قن من الدراسةوخالل المحور األول 
 كما ستبينه الجداول التالية  بكا،وخ ائ كا وأهم المواد التي تستعين 

 : مواقع التواصل االجتماعي األكثر بروزا عبر قناة العربية02جدول رقم 
 النسبة المئوية% ك التواصل االجتماعي وسائل

 Twitter 35 47،94 تويتر

 Face book   24 32،87     الفيس بوك

 YouTube  10 13،70 اليوتيوب

 Les blogs   03 04،11  المدونات

 Periscope  01 01،37 الباريسكوب

 100 73 مجموع التكرارات

                                           
 .63اياد القرا، مرجع سبق ذكره، ن -1 
 .43  ن 2006س،تون، توجكات السياسية، اتحاد اإلذاعات العربيةالمن ف العيارة، وآخرون،. المعالجة الخبرية التلفزيونية العربية بين المتطلبات المكنية وال -2 
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أك ر مواقع التوا ل ا جتماعي ظكورا على قناا العربية من خالل نشرتكا التفاعلية  02يو ح الجدول رقم 
وي حين احتل المرتبة  %47،94حي  أن موقع التويتر كان المسيطر، من عدد مرات الظكور بنسبة بلغت 

 %13،70 أما المرتبة ال ال ة من حي  الظكور وكانت لليوتيوب بنسبة %32،87ال انية الفيس بوك بنسبة 
 .%01،37وبنسبة أقل تطبيق الباريسكوب بنسبة  %04،11تليكا المدونات بنسبة 
ستقاء مصادر لها البوك توتير والفيس  نصتيم أن القنوات التلفزيونية تتخذ منوعليه يبدو جليا 

 .األخرى التواصل االجتماعي وسائل المعلومات والتصريحات مقارنة ببقية
 تلفزيونيا بثها يعادالتي حتويات الرقمية : طبيعة الم03جدول رقم 

 % ك نوع المادة التواصل االجتماعي وسائل
 

 التويتر
 51،43 18 تغريدات

 42،86 15 هاشتاج

 05،71 02 ويديوهات 

 00 00  ور  

 100 35 المجموع                      

 
 الفيس بوك 

 75 18 ويديوهات

 20،83 05 تعليقات

 04،16 01  ور  

 100 24 المجموع                     

 66،67 02 ن ون   المدونات 

 33،33 01 تعليقات 

 100 03 المجموع                        

 90 09 تويديوها اليوتيوب 

 10 01  ور  

 100 10 المجموع                       

 100 01 ويديوهات  الباريسكوب

 100 01 المجموع                           

طبيعة المواد التي تم عر كا انطالقا من مواقع التوا ل ا جتماعي ونوردها مرتبة  03يبين لنا الجدول 
 حسب عدد مرات الظكور 

تليكا بنسبة ليست بالبعيدا  %51،43سيطرت التغريدات على المواد المقتبسة من توتيتر بنسبة  التويتر: :أوال
، %05،71أما الفيديوهات وكانت بنسبة  ئيلة جدا بلغت  %42،86عنكا الكاشتاقات التي بلغت هي األخرى 

 وي حين لم يتم عرض أية  ورا على الشاشة م درها التويتر. 
للتوتير كانت أك ر المواد بروزا التغريدات والكاشتاقات التي لجأت إليكا القناا لمعروة أراي وعليه بالنسبة 

وت ريحات مختلف الشخ يات السياسية والمدنية ذات ال لة بمختلف األحدا  التي تتناولكا معتبرا إياه 
 كم در رسمي لتناقلكا عن أ حابكا.
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زا تجلبة من موقع الفيس بوك على ال دارا من حي  المواد البار لقد حازت الفيديوهات المسالفيس بوك:  :ثانياً 
حين قدرت نسبة ال ور من الفيس بوك ب  وي %20،83بلغت التعليقات بنسبة  ئيلة  تليكا %75بنسبة 
04،16%. 

وعليه يمكن االستنتاج أن الفيديوهات التي ينتجها موقع الفيس بوك تلقى صدى واسعا وتعد مصدرا هاما 
 تناقله القنوات وتعيد بثه عند معالجة مجريات األحداث.لألحداث ت

عادت العربية إلى اليوتيوب كم در هام للح ول على بعض الفيديوهات التي أعادت ب كا  : اليوتيوب:ثالثاً 
حين لجأت إليه للح ول على عدد من ال ور لتعيد ب كا  وي %90والمتعلقة بمختلف األحدا  بنسبة بلغت 

 .%10أي ا بنسبة 
ومنه نستنتج أن اليوتيوب أيضا مصدر هام يأتي في المرتبة الثالثة من حيث كونه مصدرا للفيديوهات التي 

 يعاد بثها.
 %66،67وقد عادت إليكا القناا لعرض بعض الن ون المتعلقة باألحدا  الجارية بنسبة المدونات:  :رابعاً 

 .%33،33نسبة لم تتجاوز وبنسبة أقل التعليقات على األحدا  وا راي حول األحدا  ب
ولقد استعانت به القناا وي ويديو مباشر تم عر ه أ ناي ا جتماع الروسي على خلفية الباريسكوب:  :خامساً 

 مقتل سفيرها وي تركيا.
 : طبيعة األحداث التي أعيد بثها على القناة04جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار طبيعة األحداث
 66،67 30   مواقع التوا ل ا جتماعيأحدا  وق ايا أنتجتكا  

 33،33 15   أحدا  تداولتكا مواقع التوا ل بعد ب كا على التلفزيون
 100 45   المجموع 

طبيعة األحدا  التي تمت معالجتكا عبر قناا العربية انطالقا من مواقع التوا ل  04يبين الجدول رقم 
رحكا أنتجتكا وور تكا مواقع التو ل ا جتماعي من الق ايا التي تم ط %66،67ا جتماعي حي  أن 

وكانت األك ر تداو  على من اتكا وي حين كانت المرتبة ال انية للق ايا واألحدا  التي تم ب كا عبر مختلف 
نسبة لم مستخدمو مواقع التوا ل ا جتماعي ب وتداولكا وعلق عليكاالقنوات التلفزيونية بادئ األمر  م تناقلكا 

 .%33،33تتجاوز 
وعليه تؤكد بيانات الجدول أن مواقع التواصل االجتماعي فرضت نفسها كصانع لألحداث ومن ثم فرضتها 

 .%66على القنوات التلفزيونية فأعادت بثها وناقشتها عبر شاشاتها بنسبة تجاوزت 
 : نوع األحداث التي تمت طرحها إعالميا انطالقا من مواقع التواصل االجتماعي05جدول رقم 
 %النسبة المئوية  التكرار وع األحداث القضايا والمطروحةن

ردود أوعال الشخ يات الفاعلة واألوراد حول 
 األحدا  الجارية

 

 /   74،07 20 تويتر
 /   18،52 05 الفيس بوك
 /   07،41 02 المدونات
 67،50   100 27 المجموع
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 مجريات أحدا  ميدانية مباشرا
 

 /   76،92  10 الفيس بوك
 /   15،38  02 التويتر

 /   07،69  01 الباريسكوب
        32،50 100 13  المجموع

 100  40  المجموع الكلي 

نوع األحدا  التي أعيد ب كا على شاشة العربية وكان م درها مواقع التوا ل  05يو ح الجدول رقم 
كانت ردود أوعال الشخ يات الفاعلة من المو وعات المطروحة وي القناا %67،50ا جتماعي حي  أن 

من المواد التي أعيد ب كا كانت  %32،50وي الساحة الدولية حول مختلف األحدا  الجارية وي العالم،  بينما 
تتعلق بمجريات أحدا  رأت القناا أنكا األك ر تداو  عبر مواقع التوا ل ا جتماعي لكن لكل موقع منكا 

 كانت تلجأ إلى تويتر للتعرف على ردود أوعال الشخ ياتقناا حي  أن ال، خر جانب برز ويكا أك ر من ا 
حول األحدا  وتطوراتكا بينما لجأت إلى الفيس بوك وتحديدا عبر الب  المباشر لر د مجريات  الفاعلة

  األحدا  وي الميدان.
لفاعلين د تصريحات اورصمعرفة ردود األفعال لالتواصل االجتماعي  رجعت قناة العربية لوسائلوعليه فقد 

تتبع األحداث مصدرا لالفيس بوك اتخذت من  كما %67توتير بنسبة تجاوزت على منصة  حول األحداث
 . %32وتطوراتها في الميدان بنسبة تخطت 

 : المواضيع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل االجتماعي وشاركتها القناة06جدول رقم 
 %المئوية  النسبة التكرار تصنيفات األحداث

 35،55 16  أحدا  وق ايا سياسية 
 26،67 12  ق ايا إنسانية

 20 09  جرائم واعتدايات  
 08،89 04  ق ايا تكنولوجية 

 04،44 02  أحدا   قاوية
 04،44 02  أحدا  اجتماعية
 100 45  مجموع التكرارات

منكا  %35،55ي نشرتكا التفاعلية وكانت أ ناف الق ايا التي اختارتكا العربية لتكون و 06يبين الجدول 
ا عتدايات وي مختلف و األخرى كانت للجرائم  %20كانت انسانية اجتماعية، بينما  %26،67سياسية بينما 

تقنيات الئل و وساالاو ت تطوير محولق ايا التكنولوجيا والتي كانت وي الغالب حول  %08،89أنحاي العالم، أما 
 وبنفس النسبة الق ايا ا جتماعية. %04،44طرحت بنسبة بينما الق ايا ال قاوية 

إن رواد مواقع و تخ  كا، وحسبكاوعليه وقد  لب الجانب السياسي لألحدا  ووقا للتوجه العام للقناا ومجال 
التوا ل ا جتماعي يكتمون بالق ايا السياسية كونكا اختارت الق ايا األك ر تداو  على من ات التوا ل 

 ا جتماعي.
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 :جتماعيالعامة للتغطيات اإلخبارية في ظل وسائل اإلعالم اال المالمح-3
المالمح  عضب م درا لكا بدت لنا اإلعالم الجديدابعد النظر وي واقع التغطيات ا خبارية التي تتخذ وسائل 

  نوردها كما سيأتي كاالتي ميزت
 إلغاء الوساطة بين الجمهور ووسائل اإلعالم ( حسب جيم هالJim Hall ) وقد أزيلت الوساطة التي

كانت بين ال حفيين المحتروين والجمكور "واألدوار التي كانت تقوم بكا ال حاوة ا حتراوية كحارس للبوابة 
ومحدد لألولويات ومغربل لألخبار، كل هذه األدوار و عت على المحك نظرا ألن م ادر ال حاوة األولية 

و مكنت من  ،التوا ل ا جتماعي دوعت إلى أبعد من ذلك لوسائ بل نرى أن 1"أ بحت متاحة للجمكور
إلغاي الوساطة بين  ناع القرار والجمكور، أو ما يمكن  أن نسميه الكفالة التي كان يقوم بكا ال حفيون 
لرعاية المعلومات والبيانات التي تح لوا عليكا من المسؤولين إلي الكا إلى الشعب، وقد  ار أوراد الشعب 

ين يطلعون بمفردهم على تلك المعلومات عبر ال فحات والحسابات الرسمية لكؤ ي القادا أو المواطن
بداي رأيكم حولكا دون أة  أ بح بل،ا جتماعي التوا ل وسائلوالمسؤولين عبر  بإمكانكم التعليق عليكا وا 

تلف واقع وي مخخوف أو رهبة، وهو ما حتم على وسائل اإلعالم التقليدية ا ن ياع وا ستعانة بكذه الم
 م امينكا وتبنيكا ومن  م إعادا ب كا.

التوا ل ا جتماعي من إمكانية التعبير بكل حرية عن انشغا ت الفئات  وسائلوي ذات السياق وسعت 
ي ال أ واتكم إلى المسؤولين كما مكنت من روع هامش الحرية وي الك ير من البلدان حتى وي  المكمشة وا 

 لشفاوية،اوعليه وان هناك من يرى أن التكنولوجيا ستحقق درجة  ير مسبوقة من  المو وعات المسكوت عنكا،
ألنكا وسيلة عملية إلطالق حرية اإلنسان وي أن يح ل وي أة وقت ووي أة مكان على كل ما يحتاجه من 

 .معلومات، وأن ينشر وي أة وقت ووي أة مكان ما يترايى له من أوكار وآراي
 د وتحت ا نترنيت مجا  للتفاعل وتشكيل الحركات ا جتماعية خا ة أن   لقالتفاعلية التزامنية

تفاعالته   ترتبط بقيود المكان و  قيود السلطة و  قيود الزمن، ويستدعي ذلك إلغاي التفرقة بين ما هو 
باشر بين ماجتماعي وسياسي و قاوي على خلفية السياقات ا وترا ية والواقعية التي لم تعد مقبولة، التفاعل ال

الوقت ا ني لحدو  الحاد ة والجمكور من خالل التعليقات واإل اوات وردود األوعال المتاحة، إ اوة إلى 
 إقدام المشاهد على التفاعل الفورة أ ناي الب  الحي للحد  المباشر وتأري  كل ذلك.   

 :مجال زمني أو   وا ل بين زمن وقوع الحد  ووقت ب ه. اآلنية الفعلية   
  :تعتبر هيئات رقابة وي العديد من الدول الك ير من األحدا  خطوطا حمراي   كسر هيئات الرقابة

 ير من وهذا تغليط وقعت ويه الك العام،ينبغي طرحكا إعالميا، وأن التطرق إليكا أو أن ب كا مخالف لل الح 
كا، وجايت يدا لكيانكا واستمراريتالمؤسسات اإلعالمية سيما الرسمية منكا التي تعتبر تجاوز تلك الخطوط تكد

  جتماعي وحطمت تلك القيود وور ت طرح الك ير من الق ايا.امواقع التوا ل 

                                           
1 -Hall, Jim,  Online Journalism , a critical primer, Pluto press. 2001, p53. 
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إ اوة إلى السمات السابقة، مكنتنا الدراسة التحليلية من استنباط بعض المالمح التي ميزت تغطيات 
 ا حدا  بعد تطور تقنيات النشر ا لكتروني لعل أهمكا ما يلي 

  همال السياقات المفسرة للحادثة: نقل تخدم من يتمكن المس ختلفةالب  الم اتعبر تقنيالمجريات وا 
ت وير الحاد ة التي وقعت وي مجاله وب كا مباشرا على حساباته، لكن ال ورا وحدها   تكف للكشف عن 

ة، ولن العامة للحاد  على كشف المكان، و  الزمان، و  الظروف ولن تقدرالحاد ة واإللمام بكاوة تفا يلكا 
تقدر على تفسير أبعادها و  كشف مسبباتكا و  حتى مجمل نتائجكا، وهذا ما يتكفل به ال حفي وي الوسائل 

 التقليدية من خالل النزول إلى الميدان للح ول على كل هذه المعلومات والتفا يل وربما أك ر.  
  :بوك  هات المباشرا التي تم ب كا على الفيسلفت انتباهنا من خالل الفيديو غياب التعليق الصوتي

عادا ب كا على القنوات التلفزيوينة أن المادا الفيلمية حول مختلف الوقائع خالية، من التعليق ال وتي الذة  وا 
عكدناه وي المواد التلفزيونية لشرح ما يجرة وتق ي الك ير من المعلومات للجمكور ور م أن بعض الناشطين 

ن ون مقت بة وأحيانا يدلون بت ريحاتكم، لكنكا قليلة جدا   تمكن من وكم الحاد ة وتفسير لجأوا إلى كتابة 
ظرووكا، وعليه وإننا نجد العشرات من التعليقات تتسايل عن ما جرى ومكانه وزمانه ر م مشاهدتكا للفيديوهات 

 عديد المرات. 
 :رسة اإلعالمية عبر التلفزيوناتشاع وي المما توثيق األحداث بالمادة الفيلمية على حساب النص 

تواجد المراسل وي مكان الحد  وتزويده الجمكور أول بأول عن الحاد ة من خالل مراسالت شفكية معدا 
بعناية و ور داعمة ،وبتواجد الناشطين على مختلف مواقع التوا ل ا جتماعي وي أماكن األحدا  سادت 

ن بعد خدمة الب  المباشر التي جعلت الك ير من المستخدمي  قاوة ت وير كل شيي وزادت هذه الظاهرا تعاظما
يب ون كل شيي وي شكل تعاظمت ويه ال ورا على حساب الن ون الشفكية لألحدا  ووي ذلك تجسيد 
وا ح لمقولة بيل  ايتس )رئيس شركة مايكروسووت(  "من يسيطر على ال ورا يسيطر على العقول" لكن 

الغة وي ال ورا بشكل يتجاوز حدود الخبر قد يحول من الواقع إلى درجة  عديمة هنا ينبغي اإلشارا إلى أن المب
وربما ما يح ل حول المواد الفيلمية التي ت لنا من األرا ي   1.الجدوى وحتى وي األ ر لدى المشاهد

سابق لالسورية أو الفلسطينية أو اليمنية يؤكد ذلك حي  أنكا لم تعد تخلف ذات األ ر الذة كانت عليه وي ا
  وي نفوس الجماهير.

  :يعد أكبر خلل وي العمل التلفزيوني عدم التواوق بين غياب التوافق والتكامل بين النص والصورة
 ،ا الننلكو ومعلومات   يق وا  اوة بياناتالنن المنطوق وال ورا التي يعد دورها األساس شرح ما يجرة 

ينما طة بكا وي شكل متكامل مع التعليق بيوف المححي  تو ح الحاد ة وظروكا ووقتكا ومكانكا وت ف الظر 
وي الفيديوهات التي  ارت تنتجكا مواقع التوا ل وتعيد ب كا القنوات خلل وا ح بين ال ورا وبعض الكلمات 
المنطوقة ما يسمح أو يتيح الفرن باستخدام الفيديوهات بل وتوظيفكا ووقا لما يخدم سياسة كل مؤسسة 

 وأهداوكا.

                                           
 .40نالعيارة وآخرون، مرجع سبق ذكره ،  المن ف-1 
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 أحيانا ما يلجأ ال حفيون إلى ا ستشكاد بمواد ويلمية م درها مواقع التوا ل ية: ضرب المصداق
ا جتماعي وكتابة نن   تو قه المادا الفيلمية التي يب كا، وهذا قد يدوع إلى التشكيك وي الم ادر وحقيقة 

 ان عليكا.شاهد عياألحدا  وارتباطكا الفعلي بالنن، الذة أعده  حفي لم يكن طروا واعال وي األحدا  و  
  :يفترض وي العمل ال حفي التأكد من سالمة الخبر و حة  ودقة البيانات وي طياته غياب الدقة

ما يستوجب التحرة التام قبل الب ، لكن ركض المؤسسات خلف السبق ال حفي جعل القائمين عليكا 
ر للجماهير وهو  رب  ي والعاملين بكا يغلبون السكووب على سالمة و حة المعلومات، التي يقدمونكا

مباشر للم داقية ألن الجمكور ذكي ويتتبع مسار ومسيرا المؤسسات ولن ينسى المتناق ات التي يسجلكا 
قتل   ل  م حول التلّون وي الطرح والتغير وي المواقف ولو بعد حين، من جكة أخرى ك يرا ما نسمع عبارات

لبعض... وهذا يتناوى مع العمل ال حفي الذة يستدعي عدد من المواطنين، أدت إلى مقتل العشرات، أ يب ا
 التحرة والتدقيق قبل تقديم المادا الخبرية.

 بدل خروج ال حفي وانتقاله إلى مكان تراجع العمل الصحفي الميداني وتحوله إلى عمل مكتبي  
يقوم بإعادا زا ووقوع الحاد ة لجمع بياناته وتغطية الحد  من كل جوانبه، ت له عبر ا نترنيت المادا جاه

 يا تكا ووق السياسة العامة للقناا وب كا، ولئن سكلت التكنولوجيا مكمته وي انجاز عمله وي وقت أقل 
من وزن المادا التلفزيونية و يبت الك ير من العنا ر ال رورية التي  توبتكلفة أقل وجكد أقل، وإنكا خفف
 ت ع الحاد ة وي سياقكا العام.

 التوا ل  على مواقعالب   اتتقني   مكنتالمعالجةة في العرض وغيابها في ارتفاع نسبة الموضوعي
من روع نسبة المو وعية وي نقل بعض األحدا  الجارية بال ورا ألنكا ت ور الحد  تماما كما ا جتماعي 
ا وتحت تو ق الحاد ة وإنك ن ية لكنكا وي ظل  ياب بيانات ،سواي بالزيادا أو بالنق ان أة تدخلهو دون 
 الحاد ة ل الح أجندات المؤسسات اإلعالمية وووقا لما تشتكي بكل سكولة.تلك  واسعا لتأويلالمجال 

ولئن أشرنا وي السابق إلى أهم السمات العامة التي ميزت العمل ال حفي خالل تغطية األحدا  
دول الموالي الفروق ي الجوالمستجدات انطالقا من التقنيات الحدي ة التي استجلبتكا التكنولوجيا، وإننا سنورد و

ائل اإلعالم الحدي ة التي  ارت تعتمد وس وبين التغطياتبين التغطيات اإلخبارية التقليدية وي التلفزيون 
 العالم  مختلف مناطق ألحدا  ويلالجديدا كم ادر 

 دةالفرق بين التغطيات اإلخبارية التقليدية والمستحدثة في ظل وسائل اإلعالم الجدي :07جدول رقم 
 نوع التغطية 

 المحددات
التغطية اإلخبارية في ظل وسائل اإلعالم  التغطية اإلخبارية التقليدية 

 الجديدة 
 
 

من حي  
 الخ ائن

 

  )ارتفاع التكلفة وي اإلنتاج )التنقل والعتاد
إلى الميدان،  )الخروجوالجكد والوقت وي اإلعداد 

، قاللقايات مع األطراف الفاعلة، كتابة النن، التعلي
 تركيب(

  الحاجة إلى وقت لةخبار 

  انعدام التكاليف وي اإلنتاج دون بذل
وي التنقل أو التح ير على حساب أة جكد 

 المحتوى العام.
  السرعة وي اإلخبار عن الحاد ة

 وتفا يلكا و ياب أسس المادا اإلخبارية. 
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 .يقوم بكا  حفي ينتمي للمؤسسة 
 .خروج ال حفي للميدان 
  تلعب دور الوسيط بين األحدا  والجمكور

 وبين  ناع القرار والجمكور.
 .تفاعل  ئيل ويكون بعد الحاد ة 
 .تسقيف الحرية عند حدود سياسة القناا 

  يقوم بكا أة شخن متواجد مكان وقوع
 الحاد ة.

  إلغاي الوساطة بين األحدا  والجمكور
 وبين  ناع القرار والجماهير.

  و ول المادا إلى المكتب دون خروج
 . ال حفي

   تفاعل كبير أ ناي وقوع الحاد ة
 وبعدها.

 .مجال أوسع للحريات 
 

من حي  
 الم مون

 

  اإللمام بالمو وع من حي  الظروف
 العامة، الزمان، المكان، األطراف.

 .و ع الحد  وي سياقاته العامة 
 .الدقة وي المعلومات والبيانات 
  .سرد األدلة والحج المدعمة لكل طرف 
 ات الخبر ال حفي.اإلجابة عن أهم شقيق 

  ت وير الحاد ة مجردا من سياقاتكا
 العامة.

 . التركيز على رؤية واحدا وي الحد 
  ا وتقار إلى المعلومات والبيانات حول

 الحاد ة.
  ياب األطراف الفاعلة و ياب 

 وجكات النظر المختلفة.
 

من حي  
 الشكل

  احترام البناي الفني الكرمي وي كتابة
 التعليق.

 تكامل بين ال وت وال ورا.التواوق وال 
   ال بات وي ال ورا والتنويع وي اللقطات

 والمشاهد.
   بط مستوى ال وت والتحكم وي 

 المؤ رات الخارجية.
  جودا عالية ودقة متناهية وي ال وت

 وال ورا.

  وجود ألة بناي وني و ياب تام  
 للتعليق. 

  وجود ألة تواوق بين ال وت والمادا
 الفيلمية المدرجة.

  را ا هتزازات و ياب الرؤية الفنية ك
 وي ت وير الحاد ة.

  عدم القدرا التقنية و  الطبيعية على
 التحكم وي ال وت و  وي المؤ رات.

  تخ ع لطبيعة الجكاز الذة تم
 الت وير به.

من حي  
 المكنية

 

  تعالج الحد  ووقا للسياسة العامة للمؤسسة
 اإلعالمية.

 من  تتحرى  دق المعلومة قبل نشرها
 الم ادر المعتمدا

 .تقدم الحد  تماما كما هو دون تدخل 
  تنقل الحاد ة على المباشر من دون

 تفا يل ما يفتح الباب أمام التأويل والتوظيف.

 خاتمة:
يفترض أن تتسم المواد التلفزيونية بعدد من المعايير و لناها وي  نايا البح ، يستوجب على المؤسسات 

جوهر العمل التلفزيوني التي   ينبغي ا نسالخ منكا مكا كانت األسباب ألنكا  اإلعالمية ا لتزام بكا،
التوا ل ا جتماعي وما استتبعكا من وسائل لكن المالحظ ان ا عتماد المتزايد على ما أنتجته  والظروف،
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 ايجابيات وي اي ال  وت وئات كانت مسحوقة اجتماعيا، دون أية وساطة أو وارق زمني ومكنتكا من
ظكرت مفتقرا و  ا نتشار على نطاق عالمي، إ  انكا وي الحقيقة  ربت بالك ير من القيم ا خبارية األساسية

يفترض أن يلم بتفا يل الحاد ة و المعلومات والبيانات المتعلقة بكا   ة بناي وني، سواي وي النن الذأل
كا م تأويل المواد وتوظيفكا وي  ير محلووجكات نظر األطراف الفاعلة ويكا، التي  يفتح  يابكا الباب أما

والدقة   رب للمو وعية ذلك ، كلاألساسيةمكنية تعرض خارقة للمعايير ال، أو وي ال ور التي ..و يرها 
لدى  وتشكيل ال ورا الذهنية ا يجابية ،التي تعد الميزات األهم للحفاظ على الم داقيةواإلبكار والتحرة 

 كا نقطة  قل أة قناا مكما كانت.نأالجماهير التي يمكن القول 
وعليه نأمل من القنوات التلفزيونية التمسك بالمكنية وي العمل ال حفي من حي  الشكل والمحتوى مكما كانت 
التحديات، ولئن دعت ال رورا إلى استخدام مواد   تتماشى ونيا مع المعايير المكنية ويتم و عكا والتعامل 

 من القيم الخبرية. دنىظ الحد األخان، يمكن من حف إطاروي معكا 
 المراجع:

 أواًل: المراجع العربية
 ( .الجيل ال اني من خدمات األنترنيت، مجلة2009خليفة، محمود عبد السيييييييييييييييتار .)Cybrarians journal  جامعة ،

 .2009، مارس 18القاهرا، عدد 
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نشر األخبار الزائفة حول فيروس كورونا املستجد عبر 
 شبكات التواصل االجتماعي

Spreading fake news about COVID-19 via Social Media 

 أ.د. حسن نيازي الصيفي
 أستاذ العالقات العامة واإلعالن بجامعتي الملك فيصل واألزهر

 الملخص
عبر شبكات التوا ل 19حول كوويد  لنشر األخبار الزائفةية وجكود التنظير سعت الدراسة إلى و ف وتحليل المعالجة البح  

 والتقارير الدولية ال ادرا عن المراكز والكيئات ال حية للكشف المنشورا،ا جتماعي، كما تعكسه الرسائل الجامعية والبحو  
ي، وتحديد أشكال المعلومات الم للة عبر شبكات التوا ل ا جتماع 19عن " مدى انتشار المعلومات الم للة حول كوويد 

التي تم نشرها عن وباي كورونا، وكيفية انتشارها، وا  ار السلبية المترتبة على انتشارها، وذلك من خالل تحليل كيفي من 
وتو لت الدراسة إلى انتشار المعلومات الخاطئة على من ات التوا ل ا جتماعي . المستوى ال اني لكل البحو  والتقارير
( أول جائحة عالمية لوسائل التوا ل ا جتماعي، وكناك تساونامي معلوماتي م لل 19أسرع من انتشار ويروس كورونا )كوويد 

 .حول الوباي، يفاقم األزمة ويشكل خطورا على ال حة العامة
Abstract 
The study sought to describe and analyze the research treatment and endoscopy efforts to spread 

false news about Covid 19 through social networks, as reflected in university messages, published 

research, and international reports issued by health centers and authorities to reveal "the extent 

of the spread of misleading information about Covid 19 through social networks, and to determine 

the forms of The misleading information that has been published about the Corona epidemic, how 

it spreads, and the negative effects of its spread, through a qualitative analysis from the second 

level of all research and reports The study has found that the spread of false information on social 

media platforms is faster than the spread of the Corona virus (Covid 19) first A global social 

media pandemic, as there is a misleading information tsunami about the epidemic, which 

exacerbates the crisis and poses a threat to public health. 

  



 م2021مايو  رالخامس عشالعدد  -ألمانيا -برلين -كز الديمقراطي العربيالمر  -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 
 

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

 

 مقدمة
ماعي على وسائل التوا ل ا جت عامةب فة  والجمكور العربي خا ةيعتمد  البية الشباب العربي ب فة 

وي استقاي المعلومات وقرايا األخبار، حي  تأتي وي طليعة الوسائل المف لة لديكم، وقد سكلت إجرايات 
رعة يقية أو وهمية دون  ابط، وسالتباعد ا حترازة، وسماح وسائل التوا ل ا جتماعي بإنشاي حسابات حق

تت من أكاذيب مسمومة ونظريات  19نشرها لألخبار؛ على إنشاي ونشر أخبار ومعلومات م للة حول كوويد 
مؤامرا ، ويمكن أن يؤدة الكم الكائل من المعلومات وطول وترا ا نتباه على وسائل التوا ل ا جتماعي إلى 

 شي للمعلومات الخاطئة كفيل بأن يفاقم أزمة الوباي. ومن  م أ بح كيفيةتمريرها وعدم التحقق منكا، وهذا التف
اكتشاف المعلومات الخاطئة وي وسائل التوا ل ا جتماعي مشكلة مكمة، تكتنفكا تحديات  ير مسبوقة، 
وتتخذ المعلومات الم للة شكل الخدع، ونظريات المؤامرا، والمعلومات واألخبار الملفقة، وحتى الساخرا، 

نما تشكيل الرأة العام أو تغييره حيال وا لمحتوى الخاطئ، ووي الغالب   يكون الخداع مق ودا أو متعمداا، وا 
  .مو وع معين

ويعد انتشار المعلومات الخاطئة على من ات التوا ل ا جتماعي أسرع من انتشار ويروس كورونا )كوويد 
 ة القرن الحادة والعشرين الكبيرا التي أدت إلى ( أول جائحة عالمية لوسائل التوا ل ا جتماعي، وكار 19

عواقب وخيمة على ال حة وا قت اد والتعليم والسفر وكاوة مجا ت الحياا تقريبا. لقد أدرك الجمكور وي 
بسبب سرعة عملية ا ت ال ونشر المعلومات واألخبار 19جميع أنحاي العالم حجم ال رر الشديد لي كوويد 

. وقد أعلن المدير العام لمنظمة 2ي تت من معلومات م للة عن الوباي ذات أ رار بالغة. والت1المتعلقة بكا 
ينتشر بالتزامن مع انتشار "وباي معلوماتي" وأن "عدونا كل من 19( أن وباي كوويد WHOال حة العالمية )

ا أن المعلومات الخاطئة المتعلقة 3والمعلومات الم للة 19كوويد   19بوباي كوويد  كما  حظ الباح ون أي ا
مؤكدين  حة ما أشارت إليه منظمة ال حة العالمية  4تنتشر بمعدل مخيف على وسائل التوا ل ا جتماعي

من أنه سيكون هناك تسونامي معلوماتي على وسائل التوا ل ا جتماعي. وأن المعلومات الخاطئة المتعلقة 
 .5ا على ال حة العامةبجائحة كورونا األزمة ال حية العالمية تولد خطراا شديدا 

 مشكلة الدراسة:
لمعلومات فة وااألخبار الزائ المتعلقة بنشرتسعى الدراسة إلى و ف وتحليل المعالجة البح ية وجكود التنظير 

عبر شبكات التوا ل ا جتماعي، كما تعكسه الرسائل الجامعية والبحو  المنشورا، 19الم للة حول كوويد 

                                           
1 Vallejo  (2020). Policy responses and government science advice for the COVID 19 pandemic in the Philippines: 
January to April 2020. Progress in Disaster Science, 7, 100115. 
2 Rosenberg, H., Syed, S., & Rezaie, S. (2020). The Twitter pandemic: The critical role of Twitter in the 
dissemination of medical information and misinformation during the Covid 19 pandemic. Canadian Journal of 
Emergency Medicine, 1-4. 
3 World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (Covid 19): situation report, 82. 
4 Frenkel, S., Alba, D., & Zhong, R. (2020). Surge of virus misinformation stumps Facebook and Twitter. The New 
York Times. 
5 Brennen, J. S., Simon, F., Howard, P. N., & Nielsen, R. K. (2020). Types, sources, and claims of Covid 19 
misinformation. Reuters Institute, 7, 3-1. 
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عن المراكز والكيئات ال حية للكشف عن " مدى انتشار المعلومات الم للة حول والتقارير الدولية ال ادرا 
عبر شبكات التوا ل ا جتماعي، وتحديد أشكال المعلومات الم للة التي تم نشرها عن وباي  19كوويد 

ا، والكشف هكورونا، وكيفية انتشارها، وا  ار السلبية المترتبة على انتشارها، وأبرز النظريات المفسرا  نتشار 
عن سبب نشر المستخدمين لكا على وسائل التوا ل ا جتماعي، وأبرز العوامل المؤ را على قبول الناس 
للمعلومات الم للة، وتحديد هوية من ينشرها عبر شبكات التوا ل ا جتماعي، وأخيرا اقتراح العوامل التي 

 جتماعية" ، وذلك من خالل تحليل كيفي تساعد على الحد من انتشار المعلومات الم للة عبر المن ات ا
من المستوى ال اني لكل البحو  والتقارير لتووير إطار معروي يفيد وي وكم استراتيجيات وتكتيكات توظيف 
وسائل التوا ل اإلعالم ا جتماعي وي انتاج واستكالك المعلومات الم للة حول هذا الوباي، وطرق مواجكتكا 

 مواجكة أك ر وعالية وشمولية.باعتماد استراتيجية رسائل 
 أهداف الدراسة:

لزائفة اتكدف الدراسة بشكل رئيس تتبع وتحليل المعالجة البح ية والتنظيرية لبحو  ودراسات نشر األخبار 
وتقديم المفاهيم والنظريات التي يمكن أن تقود البحو  وي هذا  بالمستخدمين،ا نترنت وعالقتكا  عبر

 تكدف الدراسة إلى كشف وتحليل وتو يف خمسة مناطق هي  المجال، وعلى هذا األساس
 .و ف وتحديد كيفية انتشار المعلومات الم للة على وسائل التوا ل ا جتماعي وأشكالكا 
 .تحديد النظريات المفسرا  نتشار المعلومات الم للة عبر شبكات التوا ل ا جتماعي 
  ا ل ا جتماعي وأسباب قبولكا.و ف وتحليل سبب نشر معلومات م للة على وسائل التو 
 .تحليل وو ف العوامل التي تساعد على الحد من انتشار المعلومات الم للة 
 .تحديد ا  ار المترتبة على انتشار المعلومات الم للة على وسائل التوا ل ا جتماعي 

 :منهج الدراسة، وأداة جمع البيانات
والرسائل والتقارير الخا ة بالمعلومات ال حية الم للة  تعتمد الدراسة على منكج المسح الشامل للدراسات 

عبر اإلعالم ا جتماعي والمنشورا لر د توجكات هذه الدراسات من الناحيتين البح ية والتنظيرية ومسح 
 نتائجكا بما يحقق أهداف الدراسة.

يل ما تو لت إليه ومن خاللكا تم تحل Secondary Analysisتم توظيف أداا التحليل من المستوة ال اني  
 هذه الدراسات والبحو  والتقارير باللغتين العربية واإلنجليزية من نتائج مت لة بالمو وع.

من البحو  والدراسات والتقارير التي أجريت   available sampleتم تطبيق هذه الدراسة على عينة متاحة  
ة أو أجنبية، والتي استطاع الباح  على المعلومات ال حية عبر اإلعالم ا جتماعي، سواي كانت عربي

  بح ا ومؤلفا موزعة كالتالي  40م، وت منت العينة 2040م إلى عام 2005توويرها، بدي من عام 
 ( توزيع بحوث اإلعالم االجتماعي الصحية1جدول )

 البحو  األجنبية البحو  العربية
13 27 
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ة وقواعد المعلومات التي توورها مكتبة جامعة وقد تم الو ول إليكا عن طريق خدمات المكتبة اإلليكتروني
 الملك وي ل ومواقع المجالت اإلعالمية ووي مقدمتكا مجلة البحو  اإلعالمية.
  أداة جمع البيانات وفئات تحليل بحوث اإلعالم االجتماعي الصحية:

سة وتساؤ تكا( اتم لت وي  حيفة تحليل ت منت اإلشكاليات البح ية الخمسة )المشار إليكا وي مشكلة الدر 
الم ارا وي مجال اإلعالم ا جتماعي وعالقته بالمعلومات ال حية واألطر النظرية وأهم ا ستخال ات، وقد 
تم استخدام البح  المنشور وحدا للتحليل للكيفي، حي  تم إخ اع كل بح  للتحليل النقدة الكيفي، والذة 

بح ، وتحديد مدة ما أسكم به وي تطور المعروة تركز وي استخالن اإل اوات المعروية والنظرية وي ال
 البح ية والنظرية وي هذا المجال البح ي.

 تعريف التضليل: 
تعد المعلومات الم للة حالياا مشكلة بالغة األهمية وخ و ا وي وسائل التوا ل ا جتماعي. ُيعر ف 

نقيض اي أة شخن.  وعلى ال"الت ليل" بانه معلومات  ير  حيحة يتم مشاركتكا دون وعي وبدون ق د إيذ
من ذلك تعر ف المعلومات الم للة على أنكا "اإلنشاي المتعمد لمعلومات خاطئة أو تم التالعب بكا ومشاركتكا 
بكدف خداع وت ليل الجمكور، إما أل راض التسبب وي  رر، أو لتحقيق مكاسب سياسية أو شخ ية أو 

كا بأنكا تكديد كبير للديمقراطية، أما الطبية وو فت بأن مالية"، وقد تم و ف المعلومات الم للة السياسية
. وهي تشكل جزياا من مشكد أوسع للعمليات اإلعالمية التي تجريكا الكيانات 1مكددا ل حة وحياا اإلنسان 

المعادية، وتشمل آ ارها المق ودا التأ ير السياسي، وزيادا ا ستقطاب الجماعي، وتقلين ال قة، وتقويض 
لمدني بشكل عام. وقد أظكرت الدراسات أن التعرض للمعلومات الم للة يمكن أن يؤدة إلى تغيير المجتمع ا
وهناك العديد من األم لة الواقعية للسلوكيات التي تُنسب بشكل مباشر إلى المعلومات الم للة، م ل  ا تجاه، 

 .2احدو  ويروس كورون مكاجمة أبراج ا ت ا ت استجابةا لق ن مزيفة حول تسبب الجيل الخامس وي
 عبر شبكات التواصل االجتماعي 19انتشار المعلومات المضللة حول كوفيد 

أ بح اإلنترنت أكبر م در للمعلومات ال حية وي جميع أنحاي العالم بسبب استخدام عدد كبير من الناس 
ي وآخرون م. وقد  حظ للألجكزا المحمولة وا ت ال السكل ومنخفض التكلفة باإلنترنت وي جميع أنحاي العال

من البالغين يستخدمون خدمات اإلنترنت للبح  عن المعلومات المتعلقة بالرعاية ال حية،  ٪70أن أك ر من 
من مقاطع ويديو يوتيوب كانت م للة، أة أنكا تشارك وي نشر معلومات  ٪26- ٪23وأن ما يقرب من 

                                           
1 Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146-
1151. 
2 Parveen, N., & Waterson, J. (2020). UK phone masts attacked amid 5G-coronavirus conspiracy theory. The 
Guardian. 
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من ال ينيين استخدموا اإلنترنت وسيلة  ٪5.93إلى أن  2.وتو ل وانغ وآخرون.191م للة بشأن كوويد 
 . 19للبح  عن معلومات الرعاية ال حية األولية خالل المرحلة األولى من جائحة كوويد 

من السعوديين على مواقع التوا ل ا جتماعي للح ول  %67وعربيا تو لت دراسة دعاي عادل إلى اعتماد 
من المستخدمين وي  %99.3إلى أن  4 ايز  عبد الحيو بينما تو لت دراسة3 19على معلومات حول كوويد 

وسائل وی مقدمة ال ا جتماعي، وجايت مواقع التوا ل الجديدم ر تابعوا جائحة کورونا عبر وسائل اإلعالم 
على  الم رةإلى ارتفاع اعتماد الشباب 5ال عيدة التی استقوا منكا معلوماتكم منكا، وتو لت دراسة  

 بكةشللمعلومات وا ت ا ت خا ة أ ناي جائحة کورونا، وارتفاع ا عتماد على  ا ري م درا الموبايل حاوة 
 وتويتر و واتس آب. الفيسبوكوخا ة  ا جتماعياإلنترنت ومت فحات الموبايل ومواقع التوا ل 

مليون تغريدا خالل  90من ناحية أخرى، أواد موقع ويسبوك أنه و ع مل قات تحذيرية على ما يقرب من  
م ل ذكر العالجات الكاذبة، ومكاوحة 19، ألنكا معلومات م للة عن كوويد 2020رة مارس وأبريل عام شك

الدعاوى ا حترازية والترويج لنظريات المؤامرا، وأن التكلفة البشرية للمعلومات الم للة قد تكون  خمة ألنكا 
 تقوض واعلية رسائل ال حة.

على موقع ويسبوك من كل من الو يات المتحدا، والمملكة  وقد أجرى آواز دراسة شملت عينتكا حسابات  
يطاليا. وتو لت إلى وجود ما يقرب من  مليون تغريدا م للة، و الا عن  98المتحدا، وورنسا، وألمانيا، وا 

وقط من المعلومات  %16حْذف سبعة ماليين منشور كانت كفيلة بالتسبب وي وقوع  رر وشيك، وأن 
 رت عليكا حملت مل قات تحذيرية من ويسبوك. وأن أعلى عشرا مواقع إلكترونية ال حية الخاطئة التي ع

وي نْشر معلومات  حية خاطئة تحظى بعدد مشاهدات على من ة ويسبوك أعلى بمعدل أربعة أم ال ما 
تحظى به مواقع رسمية كمنظمة ال حة العالمية من مشاهدات على المن ة نفسكا. وُنقل كم هائل من 

مليون شخن. ومن  28 فحة يتابعكا أك ر من  42ال حية الخاطئة عن  فحات عامة بينكا المعلومات 
بين المنشورات التي  قت رواجا كبيرا منشوٌر يزعم أن بيل  يتس مول لقاحا  د اإل ابة بشلل األطفال 

 مة مليون مشاهدا. و  8.4أسفر عن إ ابة ن ف مليون طفل هندة بالشلل، وقد حظي هذا المنشور بنحو 
مليون مشاهدا. وخل ت الدراسة  2.4منشور آخر يزعم أن الحجر ال حي أ ر بال حة العامة حظي بنحو 

                                           
1 Sahajpal, K. K., Lindsay, C. A., & Khan, F. (2020). YouTube as a source on information on 19 كوفيد: a pandemic of 
misinformation? Response.  
2 Brennen, J. S., Simon, F., Howard, P. N., & Nielsen, R. K. (2020). Op.cit. 

-Covidورونا )(. اتجاهات الجمكور نحو جكود التوعية بفيروس ك2020عادل، د.، عبده شييييييييييييييبيلى، ل.، عادل محمود، ع.، . محمد بكرى، م. ) 3
 .2784-2723الجزي الرابع )جائحة كورونا((، -54), 54مجلة البحو  اإلعالمية ( وي منطقة جازان.19

 19(. اعتماد طلبة الجامعات على وسيييييييييييائل اإلعالم الجديد وي اسيييييييييييتقاي المعلومات واألخبار عن جائحة كورونا كوويد 2020وايز عبد الحي، ح. ) 4
 .2660-2599الجزي الرابع )جائحة كورونا((، -54), 54مجلة البحو  اإلعالمية می لديكم.وعالقته با ندماج األکادي

مجلة  (. اعتماد الشباب على  حاوة الموبايل ودورها وی التوعية ال حية بجائحة كورونا وي م ر.. دراسة ميدانية.2020محمد محمد ال عيدة ) 5
 .2226-2169رونا((، الجزي الرابع )جائحة كو -54), 54 البحو  اإلعالمية
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مليار من مستخدمي  2.7إلى أن "خوارزمية ويسبوك تم ل تكديدا كبيرا لل حة العامة، عبر تعريض نحو 
 . 1ويسبوك لمعلومات  حية خاطئة تنتشر عبر من ة التوا ل"

 ت المضللة على وسائل التواصل االجتماعي؟كيف تنتشر المعلوما
بمجرد أن يتم نشييييير المعلومات الم يييييللة وي البداية عبر اإلنترنت من قبل منشيييييئيكا، وإن إحدى الطرق التي 
تنتشيييير بكا هي تفاعل مسييييتخدمي وسييييائل التوا ييييل ا جتماعي. م ل أن يشييييارك األشييييخان المنشييييور، وهي 

ر. أو التفاعالت األخرى م ل "اإلعجاب"، التي تؤدة إلى تشغيل وظيفة أساسية لمن ات م ل ويسبوك وتويت
خوارزميات من يييات وسيييائل التوا يييل ا جتماعي لعر يييكا على المسيييتخدمين ا خرين. وُتعرف هذه الظاهرا 
باسم "الو ول الع وة" حي  ت ل ألع اي المجموعة أو األ دقاي. وهو ما يمكن أن يؤدة إلى انتشار 

شكل كبير. وقد خلن تحليل لنشاط المعلومات الم للة وي الو يات المتحدا األمريكية المعلومات الخاطئة ب
مليون  30والتي نشييييييييييييييرتكا "وكالة أبحا  اإلنترنت" الروسييييييييييييييية؛ إلى أن أك ر من  2017و 2015بين عامي 

 يمسييييييتخدم شيييييياركوا وتفاعلوا بطريقة أخرى مع هذه المنشييييييورات على ويسييييييبوك وانسييييييتجرام، وقاموا بنشييييييرها و
. وهذا دليل على أن المواد الكاذبة تنتشيييير على نطاق واسييييع وبسييييرعة عبر 2 ييييفحاتكم لعائالتكم وأ ييييدقائكم

 وسائل التوا ل ا جتماعي بسبب هذا السلوك البشرة.
 عبر شبكات التواصل االجتماعي 19أشكال المعلومات المضللة المنشورة عن كوفيد 
 :كال عديدا، أبرزهاوي أش19وتنشر معلومات الخاطئة حول كوويد 

  نظريات المؤامرة 1
التي ترى أنه تم نشييير الفيروس الذة يتم إنتاجه وي مختبرات ما  سيييتخدامه كسيييالح بيولوجي، ومنذ المراحل 
األولى لتفشييييي ويروس كورونا انتشييييرت نظريات المؤامرا حول أ ييييل المرض ونطاقه على شييييبكات التوا يييل 

سيييييييييب شيييييييييركات األدوية واللقاحات أرباحاا خيالية. أو مخطط قديم ا جتماعي، ومنكم من رآه وسييييييييييلة لكي تك
لخفض عدد سكان العالم. وكان من بين هذه ا دعايات أن الفيروس جزي من "برنامج  يني سرة لألسلحة 
البيولوجية، وهناك من قال بأن الفيروس سييييييييالح بيولوجي، أنشييييييييأته الو يات المتحدا )لتدمير ال ييييييييينيين( أو 

األمريكيين(. قال المرشيييييييد اإليراني علي خامنئي إن هناك مؤشيييييييرات ود ئل تعزز ور يييييييية  ال يييييييين )لتدمير
كما وعل الرئيس األمريكي  4. وقد حاولت بعض الدول التكوين من شيييييييييييييييأن كورونا3حدو  هجوم بيولوجي

كإيران  لبكدف الحفاظ على ا قت اد. ويعتقد مغردون أن سياسة اإلنكار والالمبا ا "التي اتبعتكا بعض الدو 

                                           
على الرابط التالي   5/5/2021جين وايكفيلد، موقع ويسبوك يشكل "خطرا كبيرا" على ال حة العامة، متاح وي  1

https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-53850470 
2 Brennen, J. S., Simon, F., Howard, P. N., & Nielsen, R. K. (2020). Op.cit. 

مجلة  (. التماس المعلومات ال حية حول ويروس كورونا المستجد وعالقته بمستوى إدراك المخاطر لدى المرأا الم رية.2020ن عقل نشوا. )سليما 3
 .2092-2037الجزي الرابع )جائحة كورونا(، -54), 54البحو  اإلعالمية

الجزي -54), 54مجلة البحو  اإلعالمية بجائحة كورونا والوقاية منكا. (. توظيف مقاطع الفيديو الّتشييارکية وی التوعية2020بسييوني جبريل محمد. ) 4
 .2290-2227الرابع ( )جائحة كورونا(، 



 م2021مايو  رالخامس عشالعدد  -ألمانيا -برلين -كز الديمقراطي العربيالمر  -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 
 

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

 

وي البداية ساهمت وي زيادا انتشار الفيروس". وبعد أشكر من تفشي الوباي، مازالت هذه النظريات مستمرا، 
 بل ويتم الترويج لمزاعم جديدا بين الفينة واألخرى.

بعد ظكوره. والتي تو ييح كيف اختلف تعامل  19وعلى هذا انتشييرت بعض نظريات المؤامرا المتعلقة بكوويد 
لم مع الوباي المسيييييييتجد، من متكتم  ير مبال، إلى متخوف يسيييييييابق الزمن لمكاوحته، إلى آخر يروج دول العا

للحد  على أنه إشييييييييييييييعار بحلول نكاية العالم، أو يعتبره جزيا من مؤامرا أو حربا بيولوجية. ولذا وإن الباح  
 .19ات األوراد لي كوويدله تأ ير سلبي على استجاب 19يفترض أن  ا عتقاد بنظرية المؤامرا وي كوويد 

 المعتقدات الدينية: 2
. وبأن الكمامة 19تم الزج بالمعتقدات الدينية وي نشيييير معلومات م ييييللة م ل عدم تأ ر المؤمنين بييييييييييييييييييكوويد 

جييايت لت بييت أهمييية النقيياب. وأنييه   يجوز ترك الجمع والجميياعييات وهجر دور العبييادا امت ييا  لةجرايات 
 ا حترازية.

، وبعد أن أيقن الكل أن الم يييييييييل الشييييييييياوي بعيد، 1اإلنسيييييييييانية وقفت حائرا أمام هذا الفيروسومن المؤكد أن 
 والمجكول وقط هو ما يواجه الخليقة وي هذه األوقات ال عبة لم ي بح أمام البشر سوى ا ستعانة بالسماي

 عالى )لم ينزل، قال توا لتجاي إلى اهلل بالدعاي أن يروع عن خلقه ما نزل بكم والدعاي ينفع مما نزل ومما 

اُؤُكمْ  بِّي ل ْو   ُدع  ا ي ْعب ُأ ِبُكْم ر  ، على أن ا لتجاي إلى األديان يمكن أن يم ييييييييييييييي وي طريق عقالني   2(ُقْل م 
تعاُرض  ويه بين المعطيات العلمية والحقائق اإليمانية، ويمكنه أي ييييييييييييييا أن يكون وكما مغلوطا يتسييييييييييييييبب وي 

عض ذهب به الشييييييييطط بعيدا إلى الحد الذة تسييييييييبب معه وي زيادا سييييييييرعة كوار  م يييييييياوة لةنسييييييييانية. والب
ومعد ت ا نتشار وسقوط  حايا جدد. وفي أمريكا اعتبر بعض من أن ار اليمين الديني المتطرف أن وي 
األمر خدعة من حكوماتكم، وأن عليكم القيام بأداي شعائرهم الدينية مكما يكن من شأن انتشار المرض، ووي 

ر على وتح المزارات الدينية، انطالقا من أن المؤمنين   يمكن أن ي ييييييابوا، وأن ال ييييييرر والموت إيران أ يييييي
سيقعان بالكفار الغربيين وقط حسب زعمكم. كما حاول بعض الناس إقامة الجمع والجماعات خارج المساجد 

كا اليكوُد طن  البيتوألقي القبض عليكم. ووي ال يييييياحية الشييييييمالية الشييييييرقية من مدينة القدس، حي  أحياي يق
 3المتشددون، كانت أعلى نسب  نتشار كورونا وي إسرائيل، بسبب رو كم التباعد ا جتماعي 

لكا تأ ير سييييييييلبي على اسييييييييتجابات  19ومن  م يفترض الباح  أن  المعلومات الدينية الم ييييييييللة حول كوويد 
 .19األوراد لي كوويد 

 
 

                                           
()دراسييييييييية 19(. معالجة البرامج الحوارية بالف يييييييييائيات الم يييييييييرية الحكومية والخا ييييييييية ألزمة ويروس كورونا )کوويد2020مرزوق إبراهيم عبدالدايم ) 1

 .2351-2291الجزي الرابع )جائحة كورونا((، -54), 54الميةمجلة البحو  اإلع تحليلية(.
 .177سورا الفرقان،  2
3 BBC على الرابط التالي  8/5/2021، القدس  إ ابة العشرات وي ليلة  انية من الم ادمات، متاح وي 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-57034318 
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 المعلومات الخاطئة العامة: 3
-26معلومات خاطئة م ل "ويروس كورونا ليس مقاوما للحرارا وسيييوف يقتل وي درجة حرارا عندما انتشيييرت 

" و "الفيروس   يسييييييييييييييتقر وي الكواي ولكن على األرض، لذلك   ينتقل عبر الكواي"، نشيييييييييييييير الك ير من  27
أن كوويد . نتيجة لذلك، أو ييييييحت منظمة ال ييييييحة العالمية، باألدلة، 1الشييييييباب أننا لن نتأ ر بفيروس كورونا

يمكن أن ينتقييل وي جميع األميياكن، بمييا وي ذلييك األميياكن ذات المنيياخ الحييار والرطييب. وي دول عربييية  19
انتشييييير أن تناول أعشييييياب معينة سييييييمنع اإل يييييابة بالفيروس التاجي، وقد تؤدة المعلومات  ير المو وقة أو 

قرارات الفرد المرتبطة بال حة وي  وي  ، مما يؤ ر سلباا وي النكاية على2المعلومات الخاطئة إلى عدم ال قة
سييييييلباا على اسييييييتجابة الفرد  19ذلك، وإن الفر ييييييية األولى هي  تؤ ر المعلومات الخاطئة العامة حول كوويد 

  19لكوويد 
 عبر شبكات التواصل االجتماعي 19اآلثار السلبية النتشار المعلومات المضللة حول كوفيد 

لم ييييللة يمكن أن تؤدة إلى تك يف العن ييييرية والخوف وو ييييم الشييييخن أن المعلومات ا 3و حظ الباح ون 
بداي سييلوك  ير بناي ومكدد. وبسييبب الخوف أظكر الجمكور نمطاا  ير عادة من سييلوك  الم يياب بالعار وا 

أن المعلومات ال ييييحية الخاطئة على وسييييائل  5. وجد تشييييو 4التسييييوق عند شييييراي معدات الحماية الشييييخ ييييية
ن أن تدوع الناس إلى اسيييتخدام مواد سيييامة. كما أن المعلومات الم يييللة عن كوويد التوا يييل ا جتماعي يمك

يمكن أن تسيييييييييكم وي اإلجكاد والمرض العقلي. كما يمكن للمعلومات  ير الدقيقة أو الم يييييييييللة أو المبالغ 19
مكن ، ي. الى جانب شراي األدوية وتناولكا بدون و فة طبية من استشارة. لذلك6ويكا أن تولد القلق ال حي

أن يكون للمعلومات الم ييييييللة وي وسييييييائل اإلعالم المختلفة بما وي ذلك وسييييييائل التوا ييييييل ا جتماعي أ ناي 
الوباي تأ ير يكدد الحياا. على سيييييييييبيل الم ال، تووي أحد سيييييييييكان وينيكس وي الو يات المتحدا، بعد سيييييييييماعه 

تنيياول الكلوروكين الييذة كييان يشيييييييييييييييع ، حييي  19األخبييار التي تفيييد بييأن الكلوروكين يمكن أن يعييالج كوويييد 
 .7استخدامه وي أحواض السمك لتنظيف أحواض األسماك

                                           
عالمكا الرسييييييييمي وي إدارا أزمة كورونا  تقيم مرحلي.(. تقييم الن2020إسييييييييماعيل محمد زيدان، آ. ) 1 لة مج خبة الم ييييييييرية  سييييييييتراتيجيات الحكومة وا 

 .2432-2353الجزي الرابع )جائحة کورونا((، -54), 54البحو  اإلعالمية 
ا )دراسيييييييية تحليلية على (. اسييييييييتراتيجيات ات ييييييييا ت المخاطر ال ييييييييحية عبر مواقع التوا ييييييييل ا جتماعي إزاي جائحة كورون2020علی عجوا، ن. ) 2

 .2494-2433الجزي الرابع )جائحة كورونا((، -54), 54مجلة البحو  اإلعالمية ال فحات الرسمية لوزارا ال حة الم رية(.
3 Hopman, J., Allegranzi, B., & Mehtar, S. (2020). Managing COVID 19 in low-and middle-income 
countries. Jama, 323(16), 1549-1550. 
4 Addo, P. C., Jiaming, F., Kulbo, N. B., & Liangqiang, L. (2020). COVID 19: fear appeal favoring purchase behavior 
towards personal protective equipment. The Service Industries Journal, 40(7-8), 471-490. 
5 Chou, W. Y. S., Oh, A., & Klein, W. M. (2018). Addressing health-related misinformation on social 
media. Jama, 320(23), 2417-2418. 

(. دور ا نفوجراويك بال ييييييييييفحات الحكومية الم ييييييييييرية على الفيسييييييييييبوك وي إمداد الشييييييييييباب الجامعي 2020محمد  ييييييييييالح العميرح، ا.، . احمد. ) 6
 .2536-2495الجزي الرابع )جائحة كورونا((، -54), 54عالمية مجلة البحو  اإل بالمعلومات تجاه ويروس كورونا.

7 Cuan-Baltazar, J. Y., Muñoz-Perez, M. J., Robledo-Vega, C., Pérez-Zepeda, M. F., & Soto-Vega, E. (2020). 
Misinformation of 19 كوفيد on the internet: infodemiology study. JMIR public health and surveillance, 6(2), 
e18444. 
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ومن المكم التأكيد على أن مسيييييييتخدمي اإلنترنت مسيييييييؤولون عن جودا المعلومات التي يح يييييييلون عليكا من 
ر من يو  يميييل المسييييييييييييييتخييدمين إلى إجراي تقييم نقييدة للمعلومييات التي يقرؤونكييا، ووي ك   .1المواقع الويييب

يمكن أن يكون تأ ير المعلومات الم يييييييييييييللة  األحيان و  عند اتخاذ قرارات مكمة تتعلق بحياتكم و يييييييييييييحتكم.
مدمراا، يقرأ الناس التجارب على وسييييييائل التوا ييييييل ا جتماعي ويذهبون إلى ال يييييييدلية لشييييييراي جميع األدوية 

 ى لقاح م اد للمعلومات الخاطئة".المتوورا كما لو كانت مناديل تواليت. وهو ما يعني أننا "نحتاج إل
 النظريات المفسرة النتشار المعلومات المضللة عبر شبكات التواصل االجتماعي

 حظ الباح ون أن تطوير نظرية لفكم آ ار المعلومات الم ييييييللة على ال ييييييحة العامة من شييييييأنه أن يسيييييياعد 
آ ار  ة وبنايا على ذلك، وإن وحنك يراا وي وكم كيفية التخفيف من ا  ار السييييييييييييييلبية للمعلومات الم ييييييييييييييلل

المعلومات الخاطئة بما ويكا نظريات المؤامراا والمعتقدات الدينية على ا سييييييييييييييتجابات الفردية لييييييييييييييييييييييييييييي كوويد 
وربطكا بنظرية المنبه وا سييييتجابة )نظرية اإلبرا تحت الجلد( ونظرية ال ييييمود النفسييييي أو المرونة. يمكن 19

 ر ية للمعلومات الم للة.أن يسكم وي التخفيف من ا  ار الكا
ا باسيييييم "نظرية اإلبرا تحت الجلد"، تعتبر من أوائل النظريات التي -نظرية المنبه وا سيييييتجابة  المعرووة أي يييييا

تشيييرح تأ يرات وسيييائل اإلعالم. تم تطويرها وي بداية القرن العشيييرين من خالل الجمع بين النظريات النفسيييية 
ة ظرية أن اسيتقبال منبه معين يمكن أن يقترن من الناحية الفسييولوجيوا جتماعية وي ذلك الوقت. تفترض الن

أن زيادا شيييييدا المنبه تولد مسيييييتوى أكبر من ا سيييييتجابة.  2بتفاعل أو اسيييييتجابة معينة. وقد اكتشيييييف دة ولور 
. 19لكذا تعتبر "المعلومات الخاطئة" منبكات يمكن أن تولد استجابات مواتية أو  ير مواتية تتعلق بييييييي كوويد 

من ناحية أخرى، تشييييييييييير نظرية المنبه وا سييييييييييتجابة إلى أن الناس يعيشييييييييييون حياا متميزا ومعزولة مع تحكم 
 اجتماعي محدود، ألنكم من أ ول مختلفة وليسوا مجموعة موحدا وأن معاييرهم وقيمكم ومعتقداتكم متباينة. 

ة( ا يتلقى الناس معلومات )خاطئويمكن أن يتم ربط نظرية المرونة بنظرية المنبه وا سييييييييييييييتجابة ألنه عندم
ا إلى تبرير أو تقييم المعلومييات )الخيياطئيية( على أنكييا مرونيية. وُتعِرف الجمعييية األمريكييية لعلم  يميلون أحيييانييا
النفس المرونة بأنكا "عملية التكيف الجيد وي مواجكة م ييادر التوتر والقلق المحن أو ال ييدمات أو المأسيياا 

ألسييييرا، أو المشييييكالت ال ييييحية الخطيرا، أو مكان العمل وال ييييغوط المالية". أو التكديدات أو م ل مشيييياكل ا
ويمكن تعريف المرونة إجرائيا بأنكا "القدرا على التغلب على المحن وتحقيق النجاح حتى مع وجود مخاطر 

كوويد و 19عالية". وكما لوحظ وي الجزي التمكيدة من هذه الورقة، وإن المعلومات الخاطئة المتعلقة بيييييي كوويد 
 نفسكا قد اعتبرت محنة وم در توتر وقلق ألنكا مرتبطة بشكل مباشر بمشكلة  حية خطيرا.19

                                           
عبر المواقع ا جتماعية وعالقته بالمناعة النفسيييييييية 19(. التماس الجمكور الم يييييييرح للمعلومات المتعلقة بکوويد 2020عاشيييييييور سييييييييد حسيييييييين، إ. ) 1

 .2598-2537الجزي الرابع )جائحة كورونا((، -54), 54 مجلة البحو  اإلعالمية لديكم.
2 Barua, Z., Barua, S., Aktar, S., Kabir, N., & Li, M. (2020). Effects of misinformation on Covid 19 individual 
responses and recommendations for resilience of disastrous consequences of misinformation. Progress in 
Disaster Science, 8, 100119. 
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 لماذا ينشر المستخدمين معلومات مضللة على وسائل التواصل االجتماعي؟
هناك مجموعة متنوعة من األسييباب التي تقف وراي نشيير األوراد والمؤسييسييات لمعلومات م ييللة عبر وسييائل 

تماعي، قد يكون ذلك لزيادا وعالية التسييويق عبر وسييائل التوا ييل ا جتماعي، أو لزيادا حركة التوا ييل ا ج
 أو أعمالكم ، أو إلنشييياي اسيييتجابة عاطفية، ل يييفحتكم تابعينالم من المزيد لجلب المرور عبر اإلنترنت ، أو
 .  1أو ربما إللكاي المستخدمين

ا نت أو يتفاعلون معكا، يتم إقناعكم بكوعندما يشيييييييييييارك األوراد المعلومات الم يييييييييييللة التي يرونكا على اإلنتر 
وربما طلب مشيياركتكا من قبل منشييئيكا. تشييير نماذج معالجة المعلومات ا جتماعية إلى وجود طرق مختلفة 
لةقنيياع. وي ظييل بعض الظروف، قييد نفكر بعنيياييية وي المعلومييات المتيياحيية، بينمييا وي أوقييات أخرى، نتخييذ 

إلشارات المحيطة. وعندما تتم مشاركة المعلومات على وسائل التوا ل قرارات سريعة بنايا على ا ستد ل وا
ا جتماعي، ومن المرجح أن تكون عفوية وسريعة، ر م أنه ينبغي أن تكون عمالا مدروساا يق ي الناس وقتاا 
وي التفكير ويه. على سبيل الم ال، هناك مؤشرات على استخدام األشخان لخ ائن التفاعل وي ويسبوك 

 .تلقائية ودون تفكير وترو بطريقة
وهناك  ال  عوامل بارزا تسييييياعد على قبول الرسيييييائل الم يييييللة هي  ا تسييييياق والتواوق والنفوذ، وهي ليسييييت 
الوحيدا التي قد تؤ ر على ما إذا كنا نشييارك مواد م ييللة أم  . ولكن يوجد وي كل عامل منكا أدلة وا ييحة 

 ومحاو ت واقعية.
 االتساق 1

. وكناك قدر كبير من 2تواوق المشييييييييييياركة مع السيييييييييييلوكيات أو المعتقدات السيييييييييييابقة للفردا تسييييييييييياق هو مدى 
السيييوكيات تقوم على وكرا أن الناس يف يييلون العمل بطرق تتفق مع اتجاهاتكم. وقد أشيييارت األبحا  إلى أن 

سييييبقاا م مسييييتخدمي وسييييائل التوا ييييل ا جتماعي يعتبرون العناوين الرئيسييييية المتسييييقة مع معتقداتكم الموجودا
السيييييييياق قد يجعل المعلومات الم يييييييللة مر وبة لدى  هذا ،خاطئةأك ر م يييييييداقية، حتى عندما يتم ذكر أنكا 
 الجمكور المتعاطف مع محتوى الرسالة.

 اإلجماع. 2
اإلجماع هو مدى اعتقاد الناس بأن سيييييلوككم سييييييكون متسيييييقاا مع سيييييلوك معظم األشيييييخان ا خرين. ورؤية 

طاق واسييع، قد تجعل المسييتخدمين أك ر عر يية إلعادا توجيككا أو مشيياركتكا. رسييالة تمت مشيياركتكا على ن
. ويسييييييتخدم على نطاق واسييييييع وي التجارا 3وي التسييييييويق، ُيعرف تكتيك التأ ير هذا باسييييييم "الدليل ا جتماعي"

عبر اإلنترنت وي محاو ت إلقناع المسييتكلكين بشييراي سييلع أو خدمات )على سييبيل الم ال عن طريق عرض 
                                           

ر الم ييييييييييرة على وسييييييييييائل اإلعالم الجديد كم ييييييييييدر للمعلومات واألخبار حول جائحة ويروس كورونا (. اعتماد الجمكو 2020محمد لطيف رحاب ) 1
 , 526505-.2601مجلة البحو  اإلعالمية ( ودوره وي تعزيز الوعي ال حي لديه.19-)کوويد

2 Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J. (2019). Less than you think: Prevalence and predictors of fake news 
dissemination on Facebook. Science advances, 5(1), eaau4586. 
3 Roethke, K., Klumpe, J., Adam, M., & Benlian, A. (2020). Social influence tactics in e-commerce onboarding: The 
role of social proof and reciprocity in affecting user registrations. Decision Support Systems, 131, 113268. 
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https://mailchimp.com/social-media/
https://mailchimp.com/social-media/
https://mailchimp.com/social-media/
https://mailchimp.com/social-media/
https://mailchimp.com/social-media/
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اجعات أو ت يييييييييييييينيفات المبيعات(. ويمكن التالعب بآليات التغذية الراجعة عبر شييييييييييييييبكات التوا يييييييييييييييل المر 
 ا جتماعي لخلق إيكام بالدعم ا جتماعي.

ويسييييييييتخدم الروبوت لنشيييييييير معلومات منخف يييييييية الم ييييييييداقية على توتير من خالل برامج آلية. وقد تبين أن 
عادا التغريد عدا مراتالروبوتات متورطة وي ا نتشييييييييار السييييييييريع للمعلومات  . ويمكن أن يفسيييييييير 1والتغريد وا 

الناس إعادا التغريد العالية التي تتحقق من خالل شييييبكات الروبوت على أنكا إجماع العديد من األشييييخان. 
وهناك أدلة تشيييييييير إلى أن "كل مقدار من نشييييييياط المشييييييياركة بواسيييييييطة الروبوتات المحتملة يسيييييييبب قدر  ير 

 رية". ويمكن أن يكون نشاط الروبوت هذا محاولة  ستغالل تأ ير اإلجماع.متناسب من المشاركة البش
ومن السيييكل نسيييبياا التالعب بدرجة اإلجماع أو الدليل ا جتماعي المرتبط بمنشيييور عبر اإلنترنت. وقد أشيييار 

جداا  لالعمل الذة قام به مركز التميز لالت يييييييا ت ا سيييييييتراتيجية التابع لحلف الناتو إلى أنه كان من السيييييييك
شراي مستويات عالية من المشاركة الزائفة لمنشورات وسائل التوا ل ا جتماعي )على سبيل الم ال مشاركة 
المنشييييورات عبر شييييبكات الحسييييابات المزيفة( وأن هناك سييييوقاا سييييوداي كبيرا يتم من خاللكا التالعب بوسييييائل 

كل وعال على الو ييييييول لألع يييييياي، وقد . وبالتالي، إذا كان تعزيز اإلجماع يؤ ر بشيييييي2التوا ييييييل ا جتماعي
 يكون أداا مفيدا لمن ينشرون معلومات م للة ولمن يسعون لنشر رسائل م ادا أي ا.

 النفوذ 3
هناك احتمال أكبر  3يأتي من م يييييييييييدر مو وق وجدير بال قةالنفوذ هو المدى الذة يبدو معه أن ا ت يييييييييييال 

. وهناك دليل على 4يت من م ييدر جدير بال قةإلعادا نشيير رسييالة على وسييائل التوا ييل ا جتماعي إذا جا
ر يييييد موقع تويتر حسيييييابات مزيفة  2018وجود محاو ت  سيييييتغالل هذا التأ ير على أرض الواقع. وي عام 

والتي يتم الو وق بكا أك ر من وسيييييييائل اإلعالم الوطنية. قد  5تحاكي الخا ييييييية بال يييييييحف المحلية األمريكية
ا لغرض بناي ال قة قبل ا ستخدام النشط  حقاا. تكون هذه حسابات نائمة تم إنشاؤها  خ ي ا

 من ينشر معلومات مضللة على وسائل التواصل االجتماعي؟
  يقوم كل المسيييييييتخدمين الذين يجدون مواد  ير  يييييييحيحة عبر اإلنترنت بنشيييييييرها. وفي الواقع   يفعل ذلك 

المشيياركين شيياركوا مقا ت تندرج  من ٪10أن أقل من  6،الغالبية العظمى منكم. وجد بح  سييلوكي ومسييحي

                                           
1 Shao, C., Ciampaglia, G. L., Varol, O., Yang, K. C., Flammini, A., & Menczer, F. (2018). The spread of low-
credibility content by social bots. Nature communications, 9(1), 1-9. 
2 Bay, S., & Fredheim, R. (2019). Falling Behind: How Social Media Companies are Failing to Combat Inauthentic 
Behaviour Online. NATO StratCom COE.. 
3 Lin, X., Spence, P. R., & Lachlan, K. A. (2016). Social media and credibility indicators: The effect of influence 
cues. Computers in human behavior, 63, 264-271. 
4 Buchanan, T., & Benson, V. (2019). Spreading Disinformation on Facebook: Do Trust in Message Source, Risk 
Propensity, or Personality Affect the Organic Reach of “Fake News”?. Social Media+ Society, 5(4), 
2056305119888654. 
5 Mak, T., & Berry, L. (2018). Russian influence campaign sought to exploit Americans’ trust in local news. 
National Public Radio, 12. 
6 Guess, A., Nagler, J., & Tucker, J. (2019). Op.cit. 
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ذا تم اسييييييييييييييتقراي قاعدا  2016 ييييييييييييييمن "األخبار الزائفة" خالل حملة ا نتخابات الرئاسييييييييييييييية األمريكية لعام  وا 
 المستخدمين ال خمة لمن ات الشبكات ا جتماعية م ل ويسبوك سنجد أن هذا يعد عددا محدودا.

ين ينشييييرون معلومات م ييييللة؟ لم ي ييييل الباح  إلى والسييييؤال هو ما موا ييييفات أو سييييمات هؤ ي األوراد الذ
 اجابه على هذا السؤال وتكمن أهمية اإلجابة على هذا السؤال وي السعي  ستكداوكم وكبح جماهم.

 العوامل التي تساعد على الحد من انتشار المعلومات المضللة:
 محو األمية اإلعالمية الرقمية. 1

عاماا، كانوا األك ر عر يية  65ولئك الذين تزيد أعمارهم عن تو ييلت األبحا  إلى أن كبار السيين، خا يية أ
لنشر المواد التي تم نشرها وي األ ل من قبل مروجي "األخبار المزيفة". إحدى الفر يات الرئيسية التي تم 
تقديمكا لشييييرح ذلك هي أن كبار السيييين لديكم مسييييتويات أقل من المعروة بالوسييييائط الرقمية، وبالتالي وكم أقل 

لتمييز بين المعلومات ال يييييييحيحة والخاطئة على اإلنترنت. ويمكن النظر لل قاوة اإلعالمية الرقمية عر ييييييية ل
على أنكا تشييمل "... القدرا على التفاعل مع الوسييائط الن ييية وال ييوتية وال ييورا والفيديو ووسييائل التوا ييل 

م متعدد األبعاد يشييييييييتمل على وأنكا "مفكو  1ا جتماعي. والبح  عن هذه المعلومات ومعالجتكا واسييييييييتخدامكا"
  ."2الجوانب التقنية والمعروية وا جتماعية والعاطفية

ويعتبر محو األمية اإلعالمية الرقمية متغيراا مكماا يعوق انتشييييار المعلومات الم ييييللة ويحد من تأ يرها، على 
ر نت الرسييييييييالة  يسييييييييبيل الم ال ُيقال إن العديد من األشييييييييخان يفتقرون إلى الحنكة وي اكتشيييييييياف ما إذا كا

 يييادقة،   سييييما عندما يبدو أنكا تأتي من م يييدر مو وق به. عالوا على ذلك، قد يكون األشيييخان الذين 
يتمتعون بدرجة عالية من المعروة بالوسييييييييييائط الرقمية أك ر عر يييييييييية لالنخراط وي معالجة تف يييييييييييلية وتدقيق 

كونون أقل عر يييييييية للتأ ر بعوامل النفوذ الرسييييييييالة، مما   يجعلكم عر يييييييية للت يييييييييد أو ا حتيال، وبالتالي ي
 واإلجماع وا تساق التي تساعد على انتشار المعلومات الم للة.

يعد ت قيف المسييييييتخدمين بكدف محو أميتكم اإلعالمية الرقمية أسيييييياس العديد من مبادرات مكاوحة الت ييييييليل 
 اإلعالمي. وتعتمد وعالية م ل هذه المبادرات على اوترا ين  

ألمية اإلعالمية الرقمية تقلل من قدرا المسيييييتخدمين على تحديد المعلومات الم يييييللة، وكلما قلت األول  أن ا
 األمية الرقمية كانت القدرا على اكتشاف المعلومات الم للة أكبر. 

ال اني  أن األشيييييخان الذين ينشيييييرون معلومات م يييييللة يفعلون ذلك عن  ير ق يييييد، بعد أن يتم خداعكم. 
ومع ذلك ينشيرونكا.  أن يعرف بعض األشيخان على األقل أن المادا  ير  يحيحة، ومع ذلك، من الممكن

إلى أن ا عتقاد بأن ق ية ما كاذبة لم يكن عائقاا عن مشياركتكا. قد يفعل المسيتخدمين ذلك 3تو يلت دراسية 
                                           

1 Chetty, K., Qigui, L., Gcora, N., Josie, J., Wenwei, L., & Fang, C. (2018). Bridging the digital divide: measuring 
digital literacy. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 12(2018-23), 1-20. 
2 Koc, M., & Barut, E. (2016). Development and validation of New Media Literacy Scale (NMLS) for university 
students. Computers in human behavior, 63, 834-843. 
3 Barthel M, Mitchell A, Holcomb J. Many Americans Believe Fake News is Sowing Confusion. 2016 Dec [cited 
15 March 2018]. Available from: http://assets.pewresearch.org/wp-
content/uploads/sites/13/2016/12/14154753/PJ_2016.12.15_fake-news_FINAL.pdf. 

http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/13/2016/12/14154753/PJ_2016.12.15_fake-news_FINAL.pdf
http://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/13/2016/12/14154753/PJ_2016.12.15_fake-news_FINAL.pdf
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ئكم  ألنكم متعاطفون مع نوايا الق ييييية أو رسيييييالتكا، أو ألنكم يشييييييرون  يييييراحة إلى هويتكم ا جتماعية أو و 
ذا كان الناس يعيدون توجيه المعلومات التي يعروون أنكا  ير  حيحة  لمجموعة أو حركة سياسية معينة. وا 
عن عمد، وإن روع مسييييييييتوى محو األمية بالوسييييييييائط الرقمية سيييييييييكون وسيييييييييلة  ير وعالة لمواجكة المعلومات 

 ن التي تت ييييمن معلوماتالم ييييللة. وهذا يبين أهمية النظر وي معتقدات المسييييتخدمين حول  ييييحة الق يييي
 م للة، قبل ت ميم اإلجرايات الم ادا.

 الشخصية 2
معروف أن الشييييخ ييييية تؤ ر على كيفية اسييييتخدام األشييييخان لوسييييائل التوا ييييل ا جتماعي. يمكن أن تؤ ر 

ا على التفاعل مع المعلومات الم يييللة. وجدت دراسييية  أن األشيييخان األقل وواقا 1متغيرات الشيييخ يييية أي يييا
 ييية لنشييير الرسيييالة الم يييللة. هذه إمكانية مكمة يجب مراعاتكا، ألنكا ت ير احتمالية اسيييتكداف كانوا أك ر عر 

األوراد على أسيياس سييمات شييخ يييتكم إما بمعلومات م ييللة أو رسييائل م ييادا. وي سييياق وسييائل التوا ييل 
 ا جتماعي، يكون ا سييييتكداف القائم على الشييييخ ييييية ممكناا ألنه يمكن اكتشيييياف خ ييييائن الشييييخ ييييية من

أظكرت التجارب الميدانية واسعة النطاق أن اإلعالنات  2خالل تتبع األوراد على وسائل التوا ل ا جتماعي 
يمكن أن تؤ ر على سييييييييلوك  الموجكة بناي على السييييييييمات الشييييييييخ ييييييييية على وسييييييييائل التوا ييييييييل ا جتماعي

 3.المستخدم
 أبرز النتائج

ات التوا يييييل ا جتماعي أسيييييرع من انتشيييييار وتو يييييلت الدراسييييية إلى انتشيييييار المعلومات الخاطئة على من ييييي
( أول جائحة عالمية لوسييائل التوا ييل ا جتماعي، وأنه كل شييكرين ير ييد ما يزيد 19ويروس كورونا )كوويد 

مليون تغريدا م ييللة حول كوويد عبر ويسييبوك وحده، وان خوارزمية شييبكات التوا ييل تم ل تكديدا كبيرا  90
ا لمعلومات  حية خاطئة، مما يفاقم أزمة الوباي، وأن ما يقرب من لل حة العامة، عبر تعريض مستخدميك

من الشيييييييييييييباب يعتمدون على ا نترنت وي اسيييييييييييييتقاي معلوماتكم حول الوباي، وتتنوع المعلومات ما بين  70%
ادعايات مغلوطة ونظريات مؤامرا ومعتقدات دينية ذات  ييييييييييييييلة بالوباي  ير  ييييييييييييييحيحة، وأن المشيييييييييييييياركة 

نقل المعلومات المغلوطة التي تؤدة إلى تشغيل خوارزميات من ات وسائل التوا ل  واإلعجاب أبرز وسائل
 ا جتماعي لعر كا على المستخدمين ا خرين. وهي الظاهرا الُمعرووة باسم "الو ول الع وة".

وويما يتعلق بالنظريات المفسييييرا  نتشييييار المعلومات الم ييييللة تعد نظرية المنبه ونظرية ال ييييمود النفسييييي أو 
المرونة من أبرز النظريات المفسييييييرا، وهناك  ال  عوامل بارزا تسيييييياعد على قبول الرسييييييائل الم ييييييللة هي  
ا تسيياق والتواوق والنفوذ، وهي ليسييت الوحيدا التي قد تؤ ر على ما إذا كنا نشييارك مواد م ييللة أم  . ولكن 

سيييييييتخدمين الذين يجدون مواد  ير يوجد وي كل عامل منكا أدلة وا يييييييحة ومحاو ت واقعية، و  يقوم كل الم

                                           
1 Buchanan, T., & Benson, V. (2019). Op.cit 

2 Hinds, J., & Joinson, A. (2019). Human and computer personality prediction from digital footprints. Current 
Directions in Psychological Science, 28(2), 204-211. 
3 Matz, S. C., Kosinski, M., Nave, G., & Stillwell, D. J. (2017). Psychological targeting as an effective approach 
to digital mass persuasion. Proceedings of the national academy of sciences, 114(48), 12714-12719. 
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 يييييحيحة عبر اإلنترنت بنشيييييرها. وفي الواقع   يفعل ذلك الغالبية العظمى منكم، وأن محو األمية اإلعالمية 
 الرقمية والسمات الشخ ية من أبرز العوامل التي تساعد على الحد من انتشار المعلومات الم للة.

 المراجع
لمعلومات ال يييحية حول ويروس كورونا المسيييتجد وعالقته بمسيييتوى (. التماس ا2020سيييليمان عقل نشيييوا. ) ·

الجزي الرابع )جائحة كورونا(، -54), 54مجلة البحو  اإلعالمية إدراك المخاطر لدى المرأا الم يييييييييييييرية.
2037-2092. 

(. اتجاهات الجمكور الم يييييييرة نحو معالجة وسيييييييائل اإلعالم الجديد 2020محمد عبد الحاوظ ال يييييييعيدة ) ·
الجزي الرابع )جييائحيية كورونييا((، -54), 54مجليية البحو  اإلعالمييية وس كورونييا المسيييييييييييييتجييد.لجييائحيية وير 

2093-2168. 
(. توظيف مقاطع الفيديو الّتشييييييييييييييارکية وی التوعية بجائحة كورونا والوقاية 2020بسيييييييييييييوني جبريل محمد. ) ·

 .2290-2227الجزي الرابع ( )جائحة كورونا(، -54), 54مجلة البحو  اإلعالمية منكا.
(. معالجة البرامج الحوارية بالف ائيات الم رية الحكومية والخا ة ألزمة 2020مرزوق إبراهيم عبدالدايم ) ·

الجزي الرابع )جيييائحييية -54), 54مجلييية البحو  اإلعالميييية ()دراسيييييييييييييييية تحليليييية(.19ويروس كورونيييا )کووييييد
 .2351-2291كورونا((، 

عالمكا الرسيييييمي وي (. تقييم النخبة الم ييييي2020إسيييييماعيل محمد زيدان، آ. ) · رية  سيييييتراتيجيات الحكومة وا 
الجزي الرابع )جييييائحيييية کورونييييا((، -54), 54مجليييية البحو  اإلعالمييييية  إدارا أزميييية كورونييييا  تقيم مرحلي.

2353-2432. 
(. اسيييتراتيجيات ات يييا ت المخاطر ال يييحية عبر مواقع التوا يييل ا جتماعي إزاي 2020علی عجوا، ن. ) ·

مجلة البحو   حليلية على ال ييييييييييييفحات الرسييييييييييييمية لوزارا ال ييييييييييييحة الم ييييييييييييرية(.جائحة كورونا )دراسيييييييييييية ت
 .2494-2433الجزي الرابع )جائحة كورونا((، -54), 54اإلعالمية

(. دور ا نفوجراويك بال يييييييييفحات الحكومية الم يييييييييرية على 2020محمد  يييييييييالح العميرح، ا.، . احمد. ) ·
-54), 54مجلة البحو  اإلعالمية  يروس كورونا.الفيسييبوك وي إمداد الشييباب الجامعي بالمعلومات تجاه و

 .2536-2495الجزي الرابع )جائحة كورونا((، 
عبر المواقع 19(. التماس الجمكور الم ييييرح للمعلومات المتعلقة بکوويد 2020عاشييييور سيييييد حسييييين، إ. ) ·

بع )جييائحيية الجزي الرا-54), 54 مجليية البحو  اإلعالمييية ا جتميياعييية وعالقتييه بييالمنيياعيية النفسيييييييييييييييية لييديكم.
 .2598-2537كورونا((، 

(. اعتماد طلبة الجامعات على وسيييييييائل اإلعالم الجديد وي اسيييييييتقاي المعلومات 2020وايز عبد الحي، ح. ) ·
مجلييييية البحو   وعالقتيييييه بيييييا نيييييدمييييياج األکييييياديمی ليييييديكم. 19واألخبيييييار عن جيييييائحييييية كورونيييييا كووييييييد 

 .2660-2599الجزي الرابع )جائحة كورونا((، -54), 54اإلعالمية
(. دور الحمالت اإلعالمية بقنوات األطفال وي نشيييير الوعى ال ييييحي عن 2020وايز محمد السييييريتی، و. ) ·

الجزي الرابع -54), 54مجليية البحو  اإلعالمييية ويروس كورونييا وتييأ يراتكييا على طالب المرحليية اإلعييدادييية.
 .2722-2661)جائحة كورونا((، 
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(. اتجاهات الجمكور نحو 2020.، . محمد بكرى، م. )عادل، د.، عبده شيييييييييييييبيلى، ل.، عادل محمود، ع ·
الجزي -54), 54مجلية البحو  اإلعالميية ( وي منطقية جيازان.Covid-19جكود التوعيية بفيروس كورونيا )

 .2784-2723الرابع )جائحة كورونا((، 
 (. اعتماد الجمكور الم ييييرة على وسييييائل اإلعالم الجديد كم ييييدر للمعلومات2020محمد لطيف رحاب ) ·

مجلة البحو   ( ودوره وي تعزيز الوعي ال يييييييييييييحي لديه.19-واألخبار حول جائحة ويروس كورونا )کوويد
 , 526505-.2601اإلعالمية

· Addo, P. C., Jiaming, F., Kulbo, N. B., & Liangqiang, L. (2020). 19 كوفيد: fear appeal 
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النقد السياسي الساخر ىلع صفحات "فيسبوك" 
التونسية: استراتيجيات تشييد الواقع وتسريد الذات 

 واآلخر )دراسة سيميولسانية(
Satirical political criticism on Tunisian Facebook pages : Strategies for 

constructing the reality and narrativizing the self and the other (a 

semiolinguistic study) 

 شهيرة بن عبد هللا
 أستاذة مساعدة بمعهد الصحافة وعلوم اإلخبار )تونس(

 ملّخص
ما وراي الوظيفة النّ ية لبعض الم امين النقدية الساخرا المنشورا وي عدد من ال فحات التونسية  استنطاقيكدف بح نا إلى 

ع "ويسبوك" والكشف عن أبعادها اإلنجازية التوا لية. وقد تعاملنا وي هذا المو وع مع السخرية بو فكا استراتيجية على موق
حجاجية وسيرورا سردية وتم يلية قادرا على بناي رؤية للعالم ورسم  ورا للذات وا خر  من هذا العالم. واستندنا وي تحليلنا 

بين السيميائيات السردية ل" رايماس" والتحليل الن ي ا جتماعي ل"واركلوف" لنتوّ ل السيميولساني على منكج تكاملي يجمع 
الى قيمة ما تكتنزه البنية العميقة لكذه الم امين من رسائل استنكارية وطاقة تعبيرية تنبني على التقاط المفارقات واللعب على 

واطن الخلل ين لتشييد الواقع ا جتماعي بطريقة ساخرا مشّخ ة لمالتقنيات اللغوية والشيفرات ا جتماعية المشتركة بين التونسي
 ويه ومقّو ة لخطاب السلطة. 

    
 Abstract 
Our research aims to examine what lies beyond the textual function of some satirical critical 

contents published on a number of Tunisian Facebook pages and to reveal their performative and 

communicative dimensions. 

We have dealt with irony as an argumentative, narrative, and representative process that can build 

a vision of the world and draw the image of the self and the other within this world. 

We based our semiotic-linguistic analysis on an integrative approach that combines the narrative 

semiotics by« Graimas » and the sociological textual analysis by " Fairclough". And so,  we 

understood the profound structure of these contents of disapproving messages and expressive 

energy based on capturing paradoxes and maneuvering the linguistic techniques and common 

social codes among Tunisians to construct social reality, in a cynical way, diagnosing the 

shortcomings of this reality and undermining the authority's discourse. 
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 مقّدمة:
حين أوسح النظام السياسي وي تونس إ ر اإلطاحة بنظام " بن علي" المجال لحّرية الرأة والتعبير، تحّولت 

  ويسبوك" إلى و اي إلدارا النقاش السياسي حول ق ايا الشأن العاّم.شبكة "
زاي وشل النخب السياسية الجديدا وي تدبير شؤون التونسيين وتغيير حياتكم و  شل وسائل اإلعالم وبيد أّنه وا 

ا جتماعي  موقع التوا لالتقليدية وي إدارا نقاش سياسي حقيقي، تشّكلت حالة من الملل السياسي وتحّول 
 .1"ويسبوك" بذلك إلى وسيلة للتكّكم السياسي

 روقد تكون هذه النزعة التكّكمية آلية نفسية دواعية يتسّلح بكا التونسي للتنفيس عن القكر ا جتماعي والتحرّ 
ذلك . 2011جانفي  14من الشعور باليأس الناتج عن ترّدة األو اع ا قت ادية وا جتماعية عقب  ورا 

لما ويه من الترويح ت ير األشياي معه أك ر خّفة مّما ظكرت عليه، ومن  ّمة  ،"وي ال حك شيئا مفيداأّن 
  2نتحّرر منكا وتكّف عن قكرنا تحت وطأا جّديتكا القاسية".

ا. التي تتوّسل بالفكاهة لمكاجمة السلطة ونقد ممارساتككون التكّكم شكال من أشكال المقاومة السلمية ورّبما ي
ّن هذه المقاومة الساخرا تجعل من السخرية استراتيجية لغوية توا لية   تنف ل عن السياقات النفسية  وا 

هي تلبية و  ،من  غط الحياا اليومية السلطة أوأسلوب تحّرر إّما من  غط  السخريةو وا جتماعية والسياسية.
لحاجة سياقية إلى تجاوز "إكراهات العجز والمنع والحظر والتحريم و يرها مّما تفر ه سلطة ما خفّية أو 
معلنة، ت طّرنا إلى أ  نتوا ل بطريقة مباشرا ونعمد إلى تكسير القواعد حين   تّتسع األنساق ونعمد إلى 

 3ياقات".خرق المبادئ حين   تسمح الس
ويك ر تداول السخرية وا ستكزاي وقت األزمات التي تكدد بناي الجماعة وتماسككا وأمنكا واستقرارها، وحالة 
ا رتباك ا جتماعي التي تحد كا هذه األزمات تخلق ر بة وي التخفيف من وطأا الشعور باألزمة وتقييم 

  .حقيقتكا ولفت ا نتباه إلى المتسببين ويكا
السخرية هذا البعد النقدة وي وسائط اإلعالم، بعد ما يعرف ب" الربيع العربي" وما استتبعه من  وقد اّتخذت

باإل اوة إلى  4عتق للحّريات وي بعض األقطار العربية، تمظكر وي بروز نوعية جديدا من البرامج الساخرا
ف اي ج السخرية إلى النشوي عدد من ال فحات الساخرا على شبكات التوا ل ا جتماعي بما ساهم وي خرو 

 العام بشكل واسع وبالغ التأ ير. 
وتونس إحدى األقطار العربية التي ظكرت ويكا على شبكة "ويسبوك" عشرات ال فحات الساخرا التي تحظى 
بعدد كبير من المنخرطين وتتفّنن وي التفاعل مع ما يجرة من أحدا  آنية وي تونس عبر ما تنشره من 

                                           
     .04/11/2014(، ويسبوك تونس تكّكمي،  حيفة العربي الجديد بتاري  2014ال ادق الحمامي ) -1 
 .71اوي العربي، الدار البي اي، المغرب، ن، المركز ال ق2(، كتاب ال حك والنسيان، ترجمة  محّمد التكامي العمارة، ط2015) ميالن كونديرا -2 
  .121(، حدود الفكم دراسات سيميولسانية وي تدبير ا ختالف، الدار التونسية للكتاب، تونس، ن2019عبد السالم إسماعيلي علوة ) -3 
م ر    MBCوأخيرا على CBCّم على قناا   ONTVبرنامج "البرنامج" الذة يقّدمه "باسم يوسف" على قناا  من أشكر هذه البرامج الساخرا نذكر -4 

 جو شو" الذة يقّدمه "يوسف حسين" على قناتي سوريا والعربي. وبرنامج " CBCوبرنامج "ابله واهيتا" على قناا قبل أن يتم إيقاوه 
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خرا تلقى رواجا كبيرا. وتزامن ذلك مع تراجع إقبال التونسيين على مشاهدا البرامج تدوينات و"بوستات" سا
 التلفزيونية السياسية والتوّجه نحو برامج التسلية والمنّوعات التي أ بحت تسّجل نسب مشاهدا عالية.

أسلوبكا  عن وقد تعود ك را تداول الم امين الساخرا والتفاعل معكا الى حالة ا نجذاب الشديد التي تنتج
البال ي وطابعكا الساخر أو إلى قدرتكا على اإلقناع والتوجيه. ويبدو أّن هذه الم امين توّلد حالة من العدوى 
النفسية والذهنية التي تدوع بالمتلّقي إلى ا نخراط ويما تحمله من مواقف تحت تأ ير قّوتكا البال ية اإل حاكية 

وكيف تنجز هذه الم امين الساخرا األشياي بالكلمات؟ وماهي المعاني أو بفعل قدرتكا اإلنجازية الحجاجية. 
ال منية التي تحملكا وماهي د  تكا التعبيرية عن الذات التونسية وي تفاعلكا مع واقعكا السياسي 

 وا جتماعي؟ 
 الموّجهات النظرية 

يل ا حدا  لسياسي ولتم تنطلق هذه الدراسة من مقاربة مزدوجة للفيسبوك بو فه و اي حا نا للنقاش ا
ا جتماعية والسياسة وعوالم ا وراد والجماعات وي آن واحد، وهي مقاربة تجمع بين البعدين الحجاجي التداولي 

أة بين المنظور المعيارة الكابرماسي وبين المنظور التم يلي الذة اقترحه كّل من "لوة كيرة"  1والتم يلي،
 و"جون مارك ويرة".

المجال العمومي الديمقراطي لم تتبلور بعد بالشكل المطلوب وي السياق التونسي، وإّن ظكور  وإذا كانت شروط
نتاج م امين وأشكال تعبيرية جديدا يتيح لنا مسايلة هذه الم امين من  واعلين جدد قادرين على التوا ل وا 

نتاج المعروة، من جكة، ومدى مساهمتكا وي النقاش و لعاّم، ي ق ايا الشأن امنظور قدرتكا على التم يل وا 
  من جكة أخرى.

وتستند هذه المسايلة الى مقاربة "لوة كيرة" التي حّولت الف اي العمومي من و اي سياسي الى و اي 
سوسيولوجي باعتبارها له كجكاز يجّسد تمّ ل الجماعة  من سيرورا رمزية ويمنح لألوراد والق ايا واألحدا  

تأّسس على البناي ا جتماعي لألحدا  والظواهر والفاعلين، وهو بذلك و اي التي ت visibilitéخا ّية البروز 
وسائطي رمزة تتجّلى ويه الكوية الفردية والجماعية وتتشّكل المعاني والمفاهيم واألدوار وي إطار الحّس 

  2المشترك الجماعي.
وومان" اعية ل احبكا "ارونغ  وقد استندت مقاربة "كيرة"، بدورها، إلى نظرية البعد المشكدة للحياا ا جتم

لمشكدة ويلعب هذا المسرح االذة يعتبر الحياا ا جتماعية بم ابة مسرح تتمشكد ويه األحدا  واألشخان.  
حقيقة بو فكا  selfدورا استراتيجيا داّ  وي  بط السلوكات وتأسيس العالقات وتشكيل الكوية الفردية والذات 

 .veintersubjectiتفاعلية وبينذاتية 

                                           
ئة التوا ل ا جتماعي وي بي (، مواقع الشبكات ا جتماعية ورهانات دراستكا وي السياق العربي،  من كتاب شبكات2016ال ادق الحّمامي ) -1 

 .55-54إعالمية متغّيرا دروس من العالم العربي، اشغال الملتقى الدولي، معكد ال حاوة وعلوم ا خبار، تونس، ن 
2 - Quéré Louis (1992), L'espace public : de la théorie politique à la métathéorie sociologique, In: Quaderni, n°18, 
Les espaces publics. pp. 75-92. doi : 10.3406/quad.1992.972 http://www.persee.fr/doc/quad_0987-
1381_1992_num_18_1_972   

http://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1992_num_18_1_972
http://www.persee.fr/doc/quad_0987-1381_1992_num_18_1_972
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و  يبتعد "جون مارك ويرة" عن هذا الت ّور المشكدة للف اي العمومي الذة يتمّ له كف اي إلشكار األوكار 
وا راي أو كإطار وسائطي يحت ن عملية تم يل األحدا  ا جتماعية والسياسية وال قاوية. والف اي العمومي 

ة من اسطته والمنظومة التي تتمّ ل الجماععند "ويرة" هو الوسيط الذة تعرض/ تمسرح اإلنسانية نفسكا بو 
  1خاللكا ذاتكا. 

وتحتاج مقاربة الخطاب الساخر على موقع التوا ل ا جتماعي "ويسبوك"، باعتباره إطارا وسائطيا تم يليا، 
إلى استدعاي المدخل اللغوة البال ي  ستخراج الق د ا ت الي من الرسائل الساخرا وي محاولة لفكم كيفية 

 ا للواقع ا جتماعي ومدى قدرتكا على التوجيه واإلقناع والفعل.بنايه
وتأتي هذه المقاربة وي إطار البراديغم البنائي والتفكمي الذة يعتقد أ حابه أّنه، وي ظّل تحّول الجمكور الى 

قع اي بح البح  وي المعاني التي ي نعكا مستخدمو مو  منتج شريك وقابلية استخداماته وانتاجاته للمالحظة،
 ،الشبكات ا جتماعية وي مختلف المن ات الرقمية السؤال المحورة الذة يحتاج الى إجابة واوية. وال راع

وذلك من منطلق أّن "األوراد يمنحون  2ات.نمنحه لألوعال والظواهر والت ور هو  راع المعنى الذة  ،اليوم
تخداماتكم اساتكم اللغوية والرمزية و ي عبر تعبير ويبنون الواقع ا جتماع 3معنى للعالم عبر ت ّرواتكم ا ت الية"

 ا ت الية.
رمزة تجمع بين التكنولوجي واللغوة وا جتماعي ذات بعد واّن تأويل معاني ا ستخدام ي عنا امام مقاربة 

وهي مقاربة تتحّرك  من األوق النظرة للمدرسة البنائية التي ترى وي وسائل  ،ةوي تفسير الظاهرا المدروس
 م وا ت ال وسائط إلعادا البناي ا جتماعي للواقع. ا عال

 أهداف الدراسة
لم امين الذة يتجّلى وي بعض ا الساخر سيميائية الم حك وي النقد السياسينروم وي هذه الدراسة مقاربة 

را ّتسم بقدوالتي  حظنا أّنكا ت ،"ويسبوك" وي تونسموقع التوا ل ا جتماعي بك اوة على  فحات  المتداولة
 تعبيرية عن الواقع التونسي، باإل اوة إلى قدرتكا على توليد التفاعل والمشاركة. 

، وكذا النمط الساخرا وتبح  هذه المقاربة وي ما وراي العالمات اللغوية الظاهرا التي تترّكب منكا هذه األقوال
تتجاوز الوظيفة و  تتنّزل وي سياقاتكا التعبيرة الجديد   يمّ ل مدّونة لغوية مستقّلة بذاتكا، بل أوعا  اجتماعية

 تعّبر عن تمّ ل للذات والمجتمع والنظام السياسي والوطن.الن ية ل
عبيرات نتعامل معكا بو فكا تونطمح إلى تلّمس الطاقة اللغوية اإليحائية التي تحملكا هذه الم امين التي 

لى جديرا بالدرس والتفكيك والتحليل ع نعتبرها مدّونة لغوية وظاهرا توا ليةسردية وحجاجية وي آن معا و 
  وي المنكج السيميولساني. 

                                           
1 - Jean –Marc Ferry, (1989), Les transformations de la publicité politique. In : Hermès. N°4. Numéro spéciale à 
l’espace public, pp 15-26. 

، 8، العدد مجلة لباب مراجعة نقدية لنظرية ا ستخدامات واإلشباعات وي البيئة الرقمية، التفكير وي ُعد ا التفكير (، 2020ن ر الدين لعيا ي) -2 
 . 229ن قطر، مركز الجزيرا للدراسات، 

3 - Alain laramée et Bernard vallé (1991), La Recherche En communication élements de méthodologie, Presses de 
l'Université du Québec, p 97. 
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 عّينة الدراسة: 
ارتأينا أن ننتقي من هذه الم امين الساخرا التعليقات ذات الطبيعة ا ستنكارية ا نتقادية التي تحمل رسائل 

حتقار وا ستكزاي من التي   تخلو من نبرا ا  offensive L’ironieموّجكة وأن نق ي السخرية الكجومية 
السياسيين واألحزاب والتي ت ل أحيانا إلى الشتم وال لب والتجريح. ورّكزنا، بذلك، على الم امين التي تترجم 

 مواقف من ق ايا الشأن العاّم بأسلوب طريف يتخّفى بالكزل لي مر الجّد.
ا  ّم أبقينا تحظى بنسبة متابعة كبير وقد اعتمدنا وي عملية اختيار عّينة الدراسة على ال فحات الساخرا التي 

منكا على ال فحات التي  حظنا أّنكا تتوّور على م امين أك ر توّجكا الى النقد السياسي منه الى ال حك 
 .كما أق ينا ال فحات التي  حظنا أّنكا تستكدف أطراوا دون أخرى بالسخرية والنقد والتسلية

 2018تدوينة ساخرا يمتّد تاري  نشرها بين جانفي/ يناير  52نة من تحّ لنا على عّينة مكوّ  ،وعلى هذا النحو
 .وما أك ر وي ل حجم مشاركتكا والتفاعل معكا الى مليون تفاعل ومشاركة 2020 كانون ا ولوديسمبر/ 

 وي المالحق( 1)انظر جدول عدد
 منهج الدراسة: السيميولسانيات

سية المعنى التي تربط الوقائع اللغوية ببعض الظواهر النفمن بين طرق مختلفة لمقاربة الخطاب  من إشكالية 
وا جتماعية، اخترنا وي هذه الدراسة الجمع بين اللساني والسيميائي لتحليل عدد من المنشورات الساخرا 

 . تونسيال"ويسبوك"  التونسية على موقع  فحاتالالمتداولة على بعض 
ساخرا بو فكا ملفوظات منتجة  من و عية اّت الية محّددا ونتعامل، وي هذا اإلطار، مع هذه المنشورات ال
 يتطّلب وكمكا وتأويلكا ربطكا بسياق إنتاجكا. 

سنقوم باستدعاي مختلف ا ستد  ت المتدّخلة  1وبتطبيق المنكج السيميولساني الذة اقترحه "باتريك شارودو"،
وا لية اعتبارنا المستويات السياقية والت وي عملية إنتاج المعنى من أجل تأويل المعنى ال مني وا عين وي

 والد لية.
منكج هي  ،2ب"السيميائيات المدمجة" سميكا األستاذ "عبد السالم اسماعيلي علوة"ما يكأو  ،والسيميولسانيات

ية النن الداخلية والعالقات التركيبية والمعجمية التي تربط بين مكّوناته مع توظيف السياق العام ببنيعنى 
ويوظف بذلك كل العمليات اإلجرائية السيميائية واللسانية التي يمكن أن تساعد الباح  على تحليل للنن. 

النن وتأويله. وهكذا تكون المكونات التركيبية وي النن بم ابة سمات تؤ ر على د  ت معينة من أجل 
 .تحقيق مقا د تداولية

ّن تداخل مستويات التحليل قد يمنح دراستنا ما تتطّلب ه من نجاعة علمية، إذ يمّكن كّل منكج من تجاوز وا 
 تمّكننا وتقت ر على العالمات اللسانية   حدود ا خر. والمقاربة اللسانية ال روة التي تقف عند حدود الجملة

                                           
1 - Patrick Charaudeau (1995), Une analyse sémiolinguistique du discours, revue Langages n° 117, larousse, Paris, 
, consulté le 4 mai 2019 sur le site de Patrick Charaudeau - Livres, articles, publications. 
URL: http://www.patrick-charaudeau.com/Une-analyse-semiolinguistique-du,64.html. 

 .17ن(، حدود الفكم دراسات سيميولسانية وي تدبير ا ختالف، مرجع سابق، 2019عبد السالم إسماعيلي علوة ) -2 
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من إدراك الطاقة اإليحائية التي تحتويكا الملفوظات الساخرا ووكم ق دها اإلقناعي، كما أّن ا شتغال على 
والرهانات الد لية با عتماد على سياقات القول الخارجية   تمّكننا من معاينة الطريقة التي  يغ المق دية 
 وكشف تأ ير ذلك على معنى القول. le comment direبكا القول 

ولذلك وإّن الكدف من هذه الدراسة السيميولسانية، التي تعتمد تحليال متكامال للماّدا اللغوية والتوا لية التي 
 1توّور عليكا هذه المنشورات، هو مقاربة السخرية كاستراتيجية للفعل والتأ ير أة ك"وجه من وجوه الفكر"ت

 باإل اوة إلى كونكا آلية بال ية أو نوعا من أنواع المجاز اللغوة. 
ا موبنايا على ذلك، تعمل هذه الدراسة على اإلجابة عن سؤالين محوريين  ما الذة يقوله الملفوظ الساخر؟ و 

الذة يريد المتلّفظ به قوله؟ وتتطّلب اإلجابة عن السؤال األّول معاينة معنى الملفوظ با ستناد إلى العالقات 
الداخلية بين مفرداته وتراكيبه. وأّما اإلجابة عن السؤال ال اني، وتستدعي النظر إلى السياق الخارجي الذة 

 استلكم منه المتلّفظ ما تلّفظ به.  
لسؤا ن على تمّ ل السخرية منذ البال ة الرومانية على أّنكا مجاز   يكمن معناه وي ظاهر ويرتكز هذان ا

كلماته التي قد   نجد ويكا وي أحيان ك يرا أّة أ ر د لي أو معجمي للسخرية، باعتبار أّن السخرية   تنبني 
 2على قول عكس ما يريد المتلّفظ قوله.

اللغوة والمعجمي لكذه المنشورات الساخرا بل يتعّداه إلى استخراج وكدونا   يتوّقف على و ف التركيب 
ياقه سخاّ ياتكا الد لية والتمّ الت التي تنشأ عنكا  من مقاربة ت ع الخطاب الساخر وي مساره المعروي و 

 . وهكذا ننتقل من ال ورا البال ية المستخدمة وي السخرية إلى ال ورا المدركة منكا. ا جتماعي
I. فعال إنجازيا تواصليا  السخرية 

، أبعادا استراتيجية يمكن لكا كا ستعارا والكناية والمجاز تحمل السخرية، بو فكا وجكا من الوجوه البال ية
وخطاب السخرية يستبطن موقفا ما من ظاهرا أو واقع  . 3أن تدوع بالمعنى نحو رهانات إيديولوجية وسياسية

 اجتماعي. 
ens Sوي الحربين المعنى  Décalage sémantiqueي على المفارقة الد لية والسخرية أداا إجرائية تنبن

 littéral  .للكالم والمعنى المجازة اإلنزياحي    
                                           

تنحرف ويكا بعض الكلمات عن معناها األ لي لقول عكس ما   figure de mot ورا بال ية األرسطي اعتبرت السخرية وي التقليد البال ي  -1 
عبير عن تحاوظ ويكا الكلمات على د  تكا ولكن   يتّم الت figure de pensée من البال يين  ورا وكرية  آخريريد المخاطب قوله، واعتبرها شّق 

ّول،  ير الفكرا بشكل حروي بل يتّم تعوي كا عند التأويل عبر المعنى المجازة. وقد قاربت عديد الدراسات المعا را السخرية على أساس المفكوم األ
، وي ا ّتجاه الداعي بالتاليبال ي ووكرة وي ا ن نفسه مع التركيز على الطابع الفكرة. وننخرط، مجاز أّننا نقارب وي هذه الدراسة السخرية على أّنكا 

 إلى ا عتماد على األبعاد الميتالغوية والتداولية وي مقاربة السخرية. أنظر 
Laurent Perrin (1996), L’Ironie mise en trope du sens des énoncés hyperboliques et ironiques, éditions Kimé, Paris, 
pp 13-49. 
Elena Siminiciuc (2010), Approches de l’ironie dans la rhétorique antique et moderne. L’ironie une figure de mots 
ou une figure de pensée ?, Studia UBB, Philologia, LV4, pp 137-148. 
2 - Jean-Philippe Watbled (2011), L’ironie : quand vouloir dire ne veut pas dire vouloir dire, Université de La Réunion, 
Site : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00905487/document.   
3 - Danielle Forget (2001), L’Ironie Stratégie De Discours Et Pouvoir Argumentatif, Études littéraires, vol.33, nº 1, p.41- 54. 
Consulté le14/05/2019 sur: https://doi.org/10.7202/501277ar   

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00905487/document
https://doi.org/10.7202/501277ar
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والمعنى  Sens Phrastiqueبين معنى الجملة  Expression and Meaningوقد مّيز "سيرل" وي كتابه 
 ي. وتمّ ل السخرية، حسبحرون يعطي المعنى الوأّكد أّن اقتران هذين المعنيي Sens énonciatif ال مني 

سيرل، واحدا من الحا ت التي   يقترن ويكا المعنيين أة   يتطابق ويكا المعنى الحروي مع سياق التلّفظ 
  1بما ي طّر المتلّقي إلى إعادا تأويل المعنى حّتى يكون متطابقا.
بذلك "وعل  وتستخدم التورية والتعارض، وهيوالسخرية تقوم على الغموض ويمتزج ويكا ال مني بال ريح 

 ينتج قوى إنجازية تتعّدى مستوى اإلخبار إلى مستوى التأ ير. 2لغوة  ير مباشر"
و  يمكن للسخرية أن تحد  هذا التأ ير إّ  إذا كان المتلّقي قادرا على وّك شيفرا الخطاب الساخر ومعانيه 

من السياق باعتبار أّنه يحمل بين منطوقه موقفا من العالم المشترك  يشتقّ  3الجانبية، ذلك أّن "اإلنجاز الساخر"
  بين المخاطب الساخر والمتلّقي.

وكذا اإلنجاز الساخر   يستنفذ وحده الحمولة اإلنجازية ألّة قول و  يرد إّ  مواكبا لفعلين إنجازيين على  
 4 حك و ال عّما له من تأ ير.األقّل  األّول ظاهر مفارق وال اني مشتّق مالئم، وهو ي ير ال

ووي السياق ذاته، تحّدد "أوريكيوني" السخرية من خالل مكّونين  المكّون األّول إنجازة يكمن وي الق د من 
 5السخرية، والمكّون ال اني لساني يتمّ ل وي التحديد الد لي أة عملية التشفير ووّك الشيفرات.

، وطابع 7ظيفة إقناعية وأّن الملفوظ الساخر هو "حجاج  ير مباشر"أّن للسخرية و  6ويعتبر "البال يون الجدد"
 المفارقة الذة وي السخرية ليس عندهم إّ  طابعا حجاجيا. 

ير وي استخدام السخرية  ر ه التأ وتكمن القيمة الحجاجية للسخرية ويما تت ّمنه من دعوا إلى اإلجماع، و
من الق ايا التي يعالجكا. وتكمن هذه القيمة أي ا وي  المتلقي وحمله على ا قتناع بوجكة نظر الساخر

الشكل المخت ر والمحدود الذة ترد عليه السخرية، بما يمنح الذاكرا قدرا على استيعابكا واحتوايها ويسّكل 
 تناقلكا وتأ يرها.

                                           
1 - Searle, J.R (1979), Expression and Meaning, Studies in the Theory of Speech Acts, Cambridge University Press, United 
Kingdom. 

 . 136(، البال ة الجديدا بين التخّيل والتداول، إوريقيا الشرق، الدار البي اي، المغرب، ن2005) محّمد العمرة -2 
 . 116(، حدود الفكم دراسات سيميولسانية وي تدبير ا ختالف، مرجع سابق، ن 2019) عبد السالم إسماعيلي علوة -3 
 . 118(، حدود الفكم دراسات سيميولسانية وي تدبير ا ختالف، مرجع سابق ، ن1920) عبد السالم إسماعيلي علوة -4 

5 - Lucie Didio (2007), Une approche sémantico-sémiotique de l’ironie, Thèse pour l’obtention du Doctorat en 
Sciences du Langage de l’Université de Limoges, pp 61-62. 
 https://aurore.unilim.fr/theses/nxfile/default/3db8ad5b-f130-432b-a647-
bdfa3426a4eb/blobholder:0/2007LIMO2009.pdf   

ظكر وي الفترا المعا را وي الّدراسات األوروبية )خاّ ة منكا الفرنسية واإلنجليزّية( وعمل رّواده على ة الجديدا الذة نسبة إلى م طلح البال  -6 
ي  ووّجكت نحوها حدالعودا إلى الخلفيات النظرية األرسطية واليونانية والرومانية والنظر إليكا برؤية جديدا، نظرا ألّنه تّم إهمال البال ة وي الع ر ال

 ة الجديدا ّتكامات عديدا. وساهمت البالعة الجديدا وي تطوير الدرس البال ي الغربي ومّده باستراتيجيات تحليل جديدا وتنّوعت اّتجاهاتكا.  والبالا
   .Reboul بال ات كما يقول روبول

7 - PERELMAN Chaïm et OLBRECHTS-TYTECA Lucie (1983), Traité de l’argumentation – La nouvelle rhétorique, 
Bruxelles : Université de Bruxelles, P2.   

https://aurore.unilim.fr/theses/nxfile/default/3db8ad5b-f130-432b-a647-bdfa3426a4eb/blobholder:0/2007LIMO2009.pdf
https://aurore.unilim.fr/theses/nxfile/default/3db8ad5b-f130-432b-a647-bdfa3426a4eb/blobholder:0/2007LIMO2009.pdf
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 1 ل المباشر"،اوعلى الر م من أّن السخرية "طريقة للتعبير تقوم على تعطيل شفاوية التدليل وتكسير نمطية التو 
إّ  أّنكا تمّ ل بنية توا لية وريدا يقوم الفعل التوا لي ويكا "على التنّكر المفارق. والمتكّلم يخفي مراده ويساعد 
على الو ول إليه ووي ذلك متعة لمن يستكويه كشف قناع المعنى، وخيبة وشّل لحركة المسخور منه، وحّس 

عادا التفكيرانتقادة من لدن الساخر ذة بواع  تحفيزي  ة للفت ا نتباه إلى ق ية معّينة يدعو إلى تأّملكا وا 
  2بكا".

وهكذا تتجاوز السخرية، بو فكا ظاهرا تدليلية توا لية،  نائية المخاطب والمخاطب إلى واعل  ال    هو 
l’intention de l ’المستكدف من السخرية أو المسخور منه الذة يمكن كشفه عند إدراك ق د الساخر 

ironiste ..دراك هذا الق د يجعل المخاطب متواطئا مع المخاطب وي طرحه الساخر  وا 
وفعل السخرية يّتسم بخاّ ية تفاعلية تتحّقق عبر المشاركة. وهذه المشاركة مشروطة بتوّور كفايا المخاطب 

ه على اكتناه رتلتفعيل األسلوب الساخر لدى مخاطبه كما تتطّلب مراعاا كفايا المتلّقي وي مسايرا ذلك وقد
 المقا د من المعارض الساخرا. 

وهي رسالة اّت الية تقوم على "خلفية  3ف"السخرية   ينّظمكا قانون مسبق بل موا عات آنية ووقتية"،
 و  يمكن للمرسل إليه إدراك موطن الحبكة ويكا إّ  من خالل السياق. 4تفاهمية"

امين الساخرا على مواقع التوا ل ا جتماعي، باعتبار وتزداد هذه الكفايات التخاطبية أهّمية وي الم 
الخ ائن التفاعلية والتشاركية التي تقوم عليكا هذه المواقع. وهنا يتحّول وعل السخرية من خالل المشاركة 
والتداول إلى حد  توا لي وت بح التفاعالت والمشاركات والتعليقات بم ابة رجع ال دى الذة تحد ه الرسالة 

 الساخرا. 
و  تتأّتى القيمة النقدية للرسالة الساخرا من  يغتكا الحجاجية وحسب، بل من طابعكا السردة الدرامي الذة 
تتكّشف عنه عالقة مأسوية بالعالم. والملمح البال ي للسخرية يمنحكا خ و ية حجاجية وقدرا و فية 

وواقعه.  والسخرية  ي للتفكير وتأّمل ذاتهايحائية وي ا ن نفسه. وتنتج هذه الرسالة سردية ساخرا تستدرج المتلقّ 
 تساعده على اّتخاذ مساوة نقدية من الواقع.   

اعتبرها الرومانسيون األلمان، "أداا لمواجكة عماي العالم" و"برزخا وا ال وا ال بين عالم السخرية، كما إّن 
 5حا أخالقيا".ائ ه بو فه م لمنشود  ير متحّقق وواقع مفروض، يقوم الساخر ويه بدور إدراك مفارقاته ونق

II. يد الذات واآلخر عبر آلية السخريةسر يد الواقع وتشيت 

                                           
 . 115(، حدود الفكم دراسات سيميولسانية وي تدبير ا ختالف، مرجع سابق، ن 2019عبد السالم إسماعيلي علوة ) -1 
 .35يع المدارس، الدار البي اي، المغرب، ن ، شركة النشر والتوز 1(، الحجاج وبناي الخطاب وي  وي البال ة الجديدا، ط2011أمينة الدهرة ) -2 
 . 122-121(، حدود الفكم دراسات سيميولسانية وي تدبير ا ختالف، مرجع سابق، ن 2019د. عبد السالم إسماعيلي علوة ) -3 
 .12ن  ، المؤّسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،2هنرة بر سون، ال حك، ترجمة علي مقّلد، ط  -4 
 .25(، الحجاج وبناي الخطاب وي  وي البال ة الجديدا، مرجع سابق، ن 2011أمينة الدهرة ) -5 
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لدراسة م ادر القّوا التم يلية واإلنجازية وي الخطاب الساخر على موقع "ويسبوك"، نعتمد وي هذه الدراسة 
  .scursiveConstruction di 2والتشييد الخطابي Narrativisation 1على م طلحيين أساسيين  التسريد

قد استعرنا الم طلح األّول من السيميائيات السردية التي طّورها " ريماس" واستوحينا الم طلح ال اني من و 
نظرية "نورمان واركلوف" وي تحليل الخطاب التي يرّكز ويكا على ا ّتجاه ا جتماعي ال قاوي )وهو اّتجاه نقدة 

 يات ا جتماعية(.يجمع بين النظرية اللسانية النسقية والسيميائ
من بين أنماط المعنى التي يحّددها "واركلوف" وي الن ون ا جتماعية المعاني التم يلية )م درها تم يل و

العالم( والمعاني المحّددا للكوّية )م درها التشييد النّ ي لكوّيات الناس(. وهذا التشييد النّ ي أو الخطابي 
و وع مدرك )هوّية( إلى معطى مجّرد أو محسوس. ف"تحديد الكّوية هو عملية بناي تقوم ويكا الذات بإسناد م

ليس مجّرد سيرورا نّ ية، ليس وقط مسألة لغوية... و البا ما يقال إّن الكوّية )أو الذوات( نتيجة الخطاب، 
 مشّيدا وي الخطاب". 

مان ومكان. وهو أّما التسريد، وكو عملية تحويل ما هو مجّرد إلى ما هو محسوس أو إلى عن ر مؤطر بز 
   لةدراك من خالل التجلي الن ي.ما يمنح البعد الد لي العام وجكا ت ويريا قابال

 ريماس"، هو ذلك ا نتظام الخطابي المحّرك لعنا ر الملفوظ السردة أة تلك التمّ الت "والتسريد، حسب 
 المنطقية الد لية للحا ت والتحويالت.

اق الّدالة، تحمل م مونا يعمل على تسريد الواقع بشكل ساخر يستخدم ويه السخرية، بو فكا نسقا من األنسو
السارد الساخر جملة من ا ستراتيجيات وي عرض الماّدا الحد ية أو الم مون الذة تّم تحويله إلى مو وع 

ل رؤيته والجماعية من خال الفردية سخرية. ويعمد الساخر، كذلك، إلى تم يل الواقع وتشييد معالم هوّية الذات
  الساخرا للواقع وللفاعلين ويه.

 الواقع التونسي مسخورا منهالسخرية والبناء الخطابي للواقع أو  .1
كّن سخريته ل يطّل منكا على العالم بنظرا العارف، لساخر وي الف اي ا وترا ي معروةاالمدّون   يمتلك قد و 

 .وزعزعة اليقينيات التي تقّدمكا السلطة 3 وعيةتساهم وي التشكيك وي ا ّدعايات  ير المشروعة للمعروة المو 
 وهنا تعمل السخرية كآلية للكشف ومسرحة مشكديات الحياا اليومية.

م من الدراسة، وي هذا القس ،ومن هنا جاي تركيزنا على البعد السياسي المت ّمن وي وعل السخرية الذة نقاربه
 .همجا  لبناي الواقع وتم يلبو فه 

                                           
1 - Greimas A.Julien )1970( , Du sens, Essais sémiotiques, Paris, Seuil. 
Greimas A. Julien   (1973). Un problème de sémiotique narrative : les objets de valeur. In: Langages, 8e année, 
n°31,. pp. 13-35. doi : 
10.3406/lgge.1973.2233http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-
726X_1973_num_8_31_2233 

، مركز دراسات الوحدا العربية، 1(، التحليل النّ ي وي البح  ا جتماعي، ترجمة طالل وهبة، المنّظمة العربية للترجمة، ط2009نورمان واركلوف ) -2 
 بيروت، لبنان.

3 - Michaël Fœssel (2013), Hegel, Kierkegaard et l’ironie contemporaine, Esprit, N 394, pp.70 - 80 

http://dx.doi.org/10.3406/lgge.1973.2233
http://dx.doi.org/10.3406/lgge.1973.2233
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726X_1973_num_8_31_2233
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_0458-726X_1973_num_8_31_2233
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لبي للواقع تمّ ل س عنجازة الذة تتخّفى ورايه الم امين الساخرا التي قمنا بتحليلكا ويكشف القناع الم
التونسي الذة طبعته السخرية السوداي بطابع جنائزة أ بحت بمقت اه تونس مقبرا لسّكانكا يتساوى على 

 وال شيي من مقّومات العيش ويكا يغرة بالحياا أو يسمح بالتفاؤل. ،أر كا المّيت والحيّ 
الى بيئة طاردا للسعادا قاتلة لألحالم ومسكونة بالخوف من مآ ت  ،وي هذه الم امين الساخرا ،تتحّول تونسو 

الفقر و نك العيش الذين تعاني منكما شريحة هاّمة من التونسيين جّراي التدهور ا قت ادة وا جتماعي 
 الحاّد.

س الخ راي إذ يستبطن مفارقة بين  ورا تون ،وال الساخراويمّ ل هذا المشكد القاتم نواا البنية العميقة لكذه األق
 التي تغّنى الشعراي بربوعكا وطبيعتكا الغّناي وبين  ورا تحّولكا الى نفق مظلم ي يق ويه العيش وتنسّد ا واق.

ى لتحويل الواقع التونسي من معطى مجّرد إلطّوعت هذه الم امين بناها التركيبية ولغتكا المجازية وهكذا 
ن م للتعبير عن استياي من الو ع القائم واعتراض عليه بأسلوب   يخلوطى قابل للسرد والت وير و مع

 ا. حيانالتلميح والطراوة والجرأا أ
مات )توظيف الم ل الشعبي والعادات والتقاليد وكلووّظفت هذه الم امين رموزا سيميولوجية مفكومة ومتداولة 

ك رها على اللكجة العاّمية بما يسّكل تلقيكا ووكمكا من كاّوة المستويات باإل اوة الى اعتماد ا ،األ اني...(
 التعليمية المشاركة لكا.

ب سعلى الر م من بساطة أسلوبكا الذة قد يبدو  ير منا خطابا متقنا م قال بالد  ت ت هذه الم امينجتوأن
ومة بشأن ق ية أو الحد  )قرارات الحكوكي تأخذ المتلقي من السياق المباشر لل لحجم الق ايا التي تتناولكا.

قرار  ،ق ية النفايات اإليطالية وي تونس ،تلف محا يل الحبوب نتيجة سوي التخزين ،روع الحجر ال حي
لسياسية سياق السلطة والقّوا ا ،منع توريد المالبس المستعملة...( إلى السياق األوسع نطاقا الذة ينغرس ويه

 وا قت ادية.
قدرا الت ويرية لكذه الم امين الساخرا التي تنشئ واقعا  ير مر وب ويه وتبني عالقة وهنا نقف على ال

 تعارض بين ماهو كائن وما يجب ان يكون من خالل آلية المفارقة.
دم الواقع معو  لك ،وي ا ن ذاته ،ويمكن القول أّن آلية المفارقة المستخدمة وي هذا الخطاب ا عترا ي كانت

ح تشييده ووقا لما يجب أن يكون عليه الحكم وأدوار الحاكم والمحكوم لتحقيق مجتمع العدالة القائم ورسم مالم
 والكرامة المنشود.

 شيفرات الذات واآلخر في الخطاب الساخرتفكيك  .2
ذا كان التونسي يسخر من واقعهو  جلى الذات وتت وكو يسخر من نفسه ومن القائمين على هذا الواقع كذلك. ،ا 

ساخرا وي  يغة الجمع كذات تنتمي الى وطن واحد )المواطن التونسي( وي حين يتجّلى وي الم امين ال
  ا خر كوجه السلطة )النظام السياسي( الغريب عن تطّلعات هذه الذات الجماعية.

وهو مو وع  ،objet d’un désirوتروة لنا هذه الم امين الساخرا قّ ة ذات تسعى نحو مو وع ر بة 
كّن هذه لي وي ا ن نفسه يتمّ ل وي تحقيق سبل العيش الكريم وي وطن مستقّر وآمن. ذو طابع ماّدة وقيم
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الذات تبقى وي حالة انف ال مع مو وع ر بتكا و  يتحّقق ا ت ال لعدم توّور الظروف السياسية وا قت ادية 
 ة.المالئمة لذلك. وتتعّطل سيرورا الفعل وتشّل قدرا الفاعل الذات على تحقيق هذه الر ب

 ورا ذات منكزمة محبطة ت ّنف نفسكا كفاعل متأ ر  ،من هذا المستوى من التسريد ،ويمكن أن نستخلن
أو كمفعول به لم يجد قوى مساعدا تدوعه نحو تحقيق أهداوه. وهي  ورا ذات كان من المفروض أن تتسّلم 

 لفعل. سلبكا القدرا على ا مقاليد الفعل وي نظام ديمقراطي جديد ينبني على مبدا حكم الشعب لكن الواقع
ونجد أّن هذه الذات الفاقدا للقدرا عن الفعل )لم تحسن اختيار حّكامكا و  تملك رؤية وا حة لمستقبلكا( 

 عدم الراحة(. ،التعاسة ،تتجلى عبر أو اوكا التي تبدو كنتيجة للعجز عن الفعل )التشاؤم
حياا وشبح الموت وبين ارها ات الحلم واكراهات ذات مقكورا متشظية بين إرادا ال ،على هذه الحال ،وهي

 الواقع منشطرا بين الر بة وي الرحيل والر بة وي البقاي والت حية وبين جلد نفسكا وجلد الحاكم الجائر.
ولئن اّتسمت الذات المسّردا بالعجز وإّن الذات الّساردا/ الساخرا بدت متمّردا معتر ة على قرارات ا خر 

يره للدولة ومعّبرا عن هموم الذات الجماعية التي باتت   ت ق وي النظام السياسي وتتوّقع السياسي وسوي تسي
 منه األسوأ.

كّل الفاعلين السياسيين ويحمل على عاتقه أدوارهم و فاتكم  ،الم ّنف ت نيفا شامال ،ويختزل هذا ا خر
عل المعاكس الفاعل الذات. وهذا الفا السلبية ويبدو كفاعل معاكس يسير وي اتجاه م اد للمسار الذة يت ّوره

ئا لألمل بدا وي  ورا الجاّلد واعال مناو  ،الذة تتمظكر وي قراراته وسلوكاته وخطاباته عب ية اإلرادا والفعل
 والحلم والسعادا.

 ،دينالفساد والتواطؤ مع الفاس ،وقد تم ت نيف هذا الفاعل المعاكس على أساس قيمي أخالقي )خيانة األمانة
ا نحياز الى الم لحة الشخ ية...(. وكانت األدوار المسندا لكذا  ،الكذب ،الغش ،العنف ،المال العام سرقة

الفاعل اما سلبية )قراراتكم خاطئة ومرتجلة وأجورهم ت قل كاهل الدولة والمواطن و  يفّكرون ا  بمنطق الربح 
ل مع واشلون وي التوا )ؤون البالد والعباد والخسارا( أو  ائبة تعبيرا عن العجز وعدم القدرا على إدارا ش

 المواطن و  يعيرون أهّمية لم لحة الشعب أو مطالبه وهم وي قطيعة مع معاناته...(
 ،وت ل عملية الشيطنة والقتل الرمزة لآلخر ذروتكا بإسناد أو اف تحقيرية تحّ نت بال ور البيانية )الجناس

 اي جسد مّيت وكمجموعة من ا  بياي واألحمرا. ووجه الشبه هنا التشبيه( لت ّور السياسيين كأع ،المفارقة
 دائما هو عدم القدرا على الفعل والنفع.

وهنا يتجّلى لنا بو وح تحّكم ال راع وي الكون السردة لكذه األقوال الساخرا. وقد تحّولت عالقة الذات/ 
إلى معطى قابل للسرد والتشخين من معطى مجّرد  ،وي هذه األقوال ،المواطن التونسي با خر/السياسي

والت وير وتمف لت وي وحدات د لية  غرى تعكس حالة التناور بين قطبي هذه العالقة وتعّبر عن وقدان 
 المواطن  قته وي السياسيين.

وانبنت هذه الوحدات الد لية المك ّفة المعنى على التقاط المفارقات وتشخين مواطن الخلل لتفسير الوقائع 
 والق ايا بشكل يقّوض خطاب السلطة ويجعلكا تفقد طابعكا الرسمي. واألحدا 
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أّن السخرية هي تعبير سياسي مقاوم او خطاب اعتراض سلمي  ،ويمكن ان نستخلن بناي على كّل ما سبق
  كماهي أي ا خطاب تعبير عن ا نتماي.   ،على السلطة ومحاولة للتحرر الرمزة من قكرها

 الصات وآفاقخ
لى الجمع رسائل مك ّفة الم امين، إذ هي تلعب ع التي قمنا بتحليلكاوينات الفيسبوكية الساخرا التداكتنزت 

 بين التقنيات اللغوية والشيفرات ا جتماعية المشتركة بين التونسيين لتشييد الواقع ا جتماعي بطريقة ساخرا.
ذلك أّن  ،هة معان و ور معّبرا عنولم ينف ل هذا "ال حك ا وترا ي" عن الواقع، بل اختزنت بنيته العميق

 .1ا وترا ي ليس  ّد الواقعي أبدا ووق ت ّور "بيير ليفي"
 البليغة والمخت را بإحكام وحملت أدواتكا التعبيرية و ورها كارسائلالم امين الساخرا نسجت هذه قد و 

 بالرسائل السياسية والمطالب ا جتماعية.تطفح  البال ية إشارات ود  ت عميقة
ّن هذه المساحة التعبيرية المشحونة بالمعاني تنسل من المعيش اليومي للتونسي لت وغ  ورا بال ية سياقية إ

نشايات خطابية تختزن طاقة  را مستقطبة. ولعّل ذلك ما يفّسر ك  سردية حجاجيةمفعمة بمحمو ت د لية وا 
لية والتشاركية م امين تتعا د مع القّوا التفاعوالقّوا التعبيرية التي تتمّيز بكا هذه ال تداولكا والتفاعل معكا.

لموقع "ويسبوك" الذة يخرجكا من بوتقة الفردة ليجعلكا تنفتح على نطاق الجماعي. وهكذا تتداولكا الجماعة 
سّيما أّنكا مدرجة وي  فحات مستقّلة عن أّة انتماي أيديولوجي أو سياسي تعقد  ،وتتبّنى رسائلكا ا ستنكارية

 عالقة اوترا ية قوامكا تووير م مون مسّل وم ير لل حك. مع منخرطيكا
وكل أّن هذه الم امين الساخرا قادرا حّقا على تزويد مستخدمي "الفيسبوك" من التونسيين بنوع من "الروح 
الجماعية" التي تجعلكم يشعرون ويفّكرون ويتحّركون بطريقة مختلفة تماما عّما كان سيشعر به ويفّكر ويه كّل 

 ؟ 2نكم لو كان معزو ورد م
وذلك ؟ الجمعي أو العقل الواعي والمعنى هنا، هل هي وعال  يا ات تعبيرية محّفزا للتفكير محّركة للوعي

وأّن  3على اعتبار أّن السخرية من أك ر التعبيرات اإلنسانية توّجكا الى الذكاي الخالن والخيال الجمعي،
 .4ت الوعي"درجة من درجاال حك الذة ت يره السخرية هو "

 أ  يمكن القول أّن استخدام آلية السخرية وي التدوينات الفيسبوكية يتيح شكال جديدا من الفعل ا جتماعي
نتاج تغييبالليات   اتجاوز و  اوترا ية  م امين سياسية و قاوية وي و اياتل امن الف اي العمومي التقليدة وا 

 يحكمكا ا نسجام الفكرة؟ 

                                           
(، عالمنا ا وترا ي ما هو؟ وما عالقته بالواقع؟،ترجمة رياض الكحال، مراجعة من ور ورح ومحّمد المومني، مشروع نقل 2018بيير ليفي ) -1 

 المعارف، هيئة البحرين لل قاوة وا  ار.
 .94(، سيكولوجيا الجماهير، ترجمة هاشم  الح، دار الساقي، المغرب، ن 2011) اف لوبون وست -2 
 .12-11(، ال حك، مرجع سايق، ن 2007هنرة بر سون ) -3 
، ن ردن(، اللغة وسيكولوجيا الخطاب بين البال ة والرسم الساخر، المؤّسسة العربية للدراسات والنشر، عّمان، األ2002سمير شريف استيتية ) -4 

46 . 
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ذا حسنتجي هذا النمط التوا لي التعبيرة الجديد بم ابة "قادا رأة جدد"؟ وهل بإمكاننا اعتبار م منا بإمكانية وا 
وما مدى قدرا هؤ ي القادا الجدد على خلق حّس ديمقراطي مشترك وعلى تحويل الق ايا التي تعالجكا  ،ذلك

 الم امين الساخرا التي ينتجونكا من إطار الحّس المشترك إلى نطاق الرأة العاّم؟ 
القوالب الساخرا التي تزخر بكا  فحات الفيسبوك التونسية على تشكيل الف اي العام هذه وما مدى قدرا 

التونسي والتشجيع على ا نخراط وي نقاش مجتمعي عقالني  من و اي توا لي يسود ويه الملفوظ العنيف 
النقد الساخر على شبكة التوا ل  وهل يمكن أن يكون 1وتبادل الشتائم وتغيب  قاوة الحوار والكفاية الحجاجية؟

ا جتماعي "ويسبوك" أداا لتخفيف وطأا عنف النقاش العاّم وي ظّل حالة الغليان السياسي التي يعيشكا 
 مجتمعنا؟

لعّل اإلجابة عن كّل هذه التساؤ ت تستدعي جمع أشكال متنّوعة من البيانات التي يمكن استخدامكا لدعم ما 
ي هذه الدراسة وتجعلنا   نكتفي بتحليل الن ون الساخرا وأنظمتكا الد لية، بل توّ لنا إليه من نتائج و

نوّظف تقنيات بح ية أخرى كإجراي مقابالت مع منتجي هذه التدوينات والمشروين على ال فحات الساخرا أو 
 إنجاز دراسة ا نو راوية لمستخدمي هذه ال فحات. 

والوسم  "لميمزا" يرية ات الية أخرى وي الف اي ا وترا ي كنماط تعبأويمكن أن تنفتح هذه الدراسة على 
 )الكاشتاغ( والتغريدات لفكم آليات اشتغالكا ومدلو تكا المختلفة.

  

                                           
 ،(، تمظكرات الشخ ية القاعدية التونسية وي شبكة التوا ل ا جتماعي ويسبوك، المجّلة التونسية للعلوم ا جتماعية2019شكيرا بن عبد اهلل ) -1 

 .35-33مركز الدراسات والبحو  ا قت ادية وا جتماعية، تونس، ن  ،145عدد 
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 المالحق:
 المضامين الساخرة التي قمنا بتحليلها ومصادرها وحجم التفاعل معها :1جدول عدد

تاريخ  الصفحة القول الساخر 
 النشر

 التعليقات المشاركات التفاعالت

1 

 

مسكينة 
 تونس

14 
اوريل 
2019 

2.4k k3.2 179 

2 

 

Rire à 

mourir 
 ماة 22

2018 
1.5k 959 12 

3 

 

Rire à 

mourir 
14 
مارس 
2018 

1.5k 1.4k 27 

4 

 

 29 حالة عادية
اوريل 
2018 

k1.4 6.6k 25 

5 

 

Le 

comble 

de la 

bêtise 

humaine 

29 
جوان 
2020 

1k 806 22 

6 

 

تايك اشرب 
 هاني جايك

23 
جويلية 
2018 

3.498 1.802  

7 

 

ماة 1 ----
2018 

k5.4 3k 92 

8 

 

Rire à 

mourir 
ماة  3

2019 
k2.1 2.4k 34 
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9 

 

Le 

comble 

de la 

bêtise 

humaine 

15     
جويلية 
2020 

804 894 36 

10 

 

Rire à 

mourir 
13 
جويبية 
2018 

1.2k 1.1k 13 

11 

 

  فحة 
3afsus 

 جانفي7
2018 

k3 9.8k 87 

12 

 

Le 

comble 

de la 

bêtise 

humaine 

11 
ديسمبر 
2020 

758 792 20 

13 

 

---- 6 
ديسمير 
2019 

2.3k 2.2k 84 

14 

 

 17 تونسي بليد
جوان 
2020 

k1.9 1.2k 49 

15 

 

 فحة 
و ائح 
 تونسية

جانفي 3
2020 

653 397 42 

16 

 

و ائح 
 تونسية

جانفي 3
2020 

1.2k 2k 35 



 م2021مايو  رالخامس عشالعدد  -ألمانيا -برلين -كز الديمقراطي العربيالمر  -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 
 

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

 

17 

 

 28 تونسي بليد
جوان 
2020 

1.2k 1k  63 

18 

 

الساخر 
 التونسي

15 
أوريل 
2020 

368 789 7 

19 

 

ال حك 
 هو الحلّ 

اوت 2
2020 

k2.1 2.3k 60 

20 

 

---- 5 
ديسمبر 
2019 

k3.2 2.4k 34 

21 

 

اوت  29 ---
2020 

1.5k 1k 19 

22 

 

اوت 11 ---
2020 

1.2k 648 14 

23 

 

--- 22 
نوومبر 
2019 

1k1. 797 26 

24 

 

le 

comble 

de la 

bêtise 

humaine 

ديسمير 8
2020 

1.9k 1.5k 66 

تونس البلد الوحيد في العالم ما لقاش وين  25

أما لقى وين يخّزن يخّزن القمح والحليب

 زبلة إيطاليا 

وخار 
2020 

23 
ديسمبر 
2020 

1.2 2.1 40 
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 : التحليل السميولساني لألقوال الساخرة2جدول
 سياق القول القصد الداللي الداللة المباشرة صيغة القول القول
وجود مواطن تونسي مرتاح البال  القلب 1

ومتفائل أ بح أمرا م يرا 
 لالستغراب والتساؤل

لم يعد هناك تونسي واحد 
مرتاح البال او متفائال 

 بمستقبله

وي ظّل تكور األو اع ا جتماعية 
وا قت ادية والسياسية  ارت 

 طاردا للسعادا   تونس بيئة
المعنى  2

 الت ميني
  وجود لمشروع منجز ومع ذلك 
 تعلن الدولة أّن كلفته قّدرت بمليار

 ون ف 

الدولة تسرق المال العام 
من خالل اإلعالن عن 

 مشاريع وهمية 

أعلنت الحكومات المتعاقبة بعد 
ال ورا التونسية عن عّدا مشاريع 
كبرى منكا "مروأ تونس المالي" 

نة القرن" اّ  أّن هذه المشاريع و"مدي
بقيت إّما معّطلة أو حبرا على ورق 
 نتيجة لألزمة ا قت ادية والسياسية

يلّخن  احب المنشور العملية  التشبيه 3
السياسية وي تونس باّن 
المسؤولين السياسيين الذين 
يتقا ون رواتب  خمة يريدون 
اقناع المواطن البسيط الذة 

تحمل يتقا ى أجرا زهيدا ب
 الو ع المترّدة من أجل تونس 

رئيس الجمكورية ورئيس 
الحكومة يعيشان وي 
برجكم العاجي ووي 
قطيعة مع معاناا 

 المواطن 

"ناقفوا لتونس" هي عبارا رّددها رئيس 
الحكومة يوسف الشاهد والسياسيين 
ومفادها دعوا للمواطنين للت حية 

 وتحمل الو ع من أجل الوطن

4  
 المقارنة 

بة شكر رم ان حظي بمناس
المواطن السعودة واإلماراتي 
بدوع زيادات وحواوز مالية اما 
المواطن التونسي وينتظر الفرج 

 من اهلل.

عجز الحكومة التونسية 
عن مساعدا مواطنيكا 
على م اريف شكر 
رم ان كبقية الحكومات 

 العربية.

عبارا "دوع اهلل ما كان أعظم" تحيل 
انية الى ما راج من اخبار عن امك

عدم قدرا الحكومة على  رف أجور 
 الموظفين قبل شكر رم ان

الطلبة األ بياي هم الذين  المفارقة 5
سي بحون وي المستقبل 
مسؤولين سياسيين وليس الطلبة 

 األذكياي

المسؤولون السياسيون 
وي تونس هم مجموعة 
من األ بياي واأل بياي   
يرجى منكم التفكير وي 

  الح أمر البالد

ع قيمة التعليم كم عد اجتماعي تراج
 وظيفي وي الدولة التونسية.

أ بح التونسي يتخّلى عن  التشبيه 6
أحالمه كما يتخّلى عن قطع 
 الخبز التي لم تعد  الحة لألكل

تونس أ بحت بلدا  ير 
 الح للعيش ويكا ولم 
يعد بإمكان التونسي أن 

 يحلم بمستقبل أو ل.

كا ب استند هذا التشبيه إلى عادا يقوم
التونسي عند رمي بقايا الخبز وتتمّ ل 
وي تقبيلكا وو عكا تحت الحائط 

 حّتى   تدوسكا أرجل الماّرا.
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ا  تستحي تونس وهي تحتفل  التعّجب 7
 بعيد الشغل

  يحّق لتونس ا حتفال 
بعيد الشغل وهي لم توّور 
مواطن الشغل لنسبة 

 هاّمة من التونسيين.

 2018خالل الربع ال اني من سنة 
بلغت نسبة البطالة وي تونس 

وهي نسبة عالية مقارنة  15.4٪
بالنسب المسّجلة وي السنوات األولى 

 بعد ال ورا التونسية
المقابلة  8

 والتشبيه
تلّقب تونس ب"الخ راي" لكّن 
شعبكا متيبس كالحطب من شّدا 

 الفقر والحاجة.

تعارض بين رمزية 
التسمية التي تحيل الى 

الحال ا زدهار وواقع 
الذة يحيل الى الفقر 

 و نك العيش

سّميت تونس بالخ راي لك را اللون 
األخ ر ويكا وك را الزروع والنخيل 
والكروم واألشجار. والشجر األخ ر 
عالمة على النمو وا زدهار وي حين 
يرمز الحطب الى الجدب والجفاف 

 والبرد والفقر.
كل الظروف المتووّرا   يمكن ا   التلميح 9

ا تؤدة للفشل وي إعادا بناي ان
 الدولة

الو ع  عب والحكومة 
والمستقبل  ير وا ح 
والحكومة   تأبه 
بمطالب الشعب وتفشل 

 وي التوا ل معه

يلّخن هذا القول الو ع 
ا قت ادة والسياسي وي تونس من 
خالل م ل شعبي يقال للسخرية من 

...... 

عالقة الحكومة والشعب كعالقة  التشبيه 10
اا وزوجة ا بن األولى تريد الحم

التخلن من ال انية لالستفراد 
بابنكا وال انية تتنازل من أجل 

 الحفاظ على بيتكا وابنايها

الحكومة توّد لو يكاجر 
الشعب حتى تتمكن من 
ا ستحواذ على  روات 
البالد والشعب متمسك 
بالبقاي ر م الظروف 

 المعيشية ال عبة 

الحكومة أ بحت عاجزا عن 
شؤون الدولة وتحقيق  ت ريف

مطالب الشعب وي ظل تفاقم العجز 
 والمديونية وتفشي الفساد السياسي

يعلن  احب المنشور أّنه سيتبّرع  الجناس 11
بجميع أع اي الحكومة ومجلس 
النواب ر بة منه وي التخّلن 

 منكم

أع اي الحكومة 
والبرلمان هم أشبه 
بأع اي وي جسد مّيت 
يفّ ل التبّرع بكا قبل 

 ونهد

التونسي  ير راض عن أداي أع اي 
الحكومة والبرلمان الذين لم يكونوا 

 وي مستوى تطّلعاته

12  
 التشبيه

امرأتان تشاجرتا وي حمام عمومي 
ونّبكتكما المشروة على المكان 
قائلة هذا حّمام وليس مجلس 

 نواب الشعب

مجلس نواب الشعب وي 
تونس تفّوق على حّمام 
النساي وي الشجار 

 راكوالع

حّمام النساي وي تونس هو مكان 
معروف بك را الشجار وال راخ كما 
هو الحال وي البرلمان التونسي الذة 

 ك ر ويه العنف اللفظي والجسدة
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  يكّم ان استحوذتم على  التلميح  13
المنا ب والمسؤوليات ما يكّم 
هو ان تتركوا للمواطن التونسي 

 الفريب الذة هو ملجأ الفقراي

المواطن التونسي اتركوا 
 يعيش

قّررت الغرف الّنقابية الوطنية 
التونسي للّ ناعة والّتجارا 
والّ ناعات الّتقليدية، إيقاف نشاط 
قطاع الّتوريد والّت دير والتوزيع 
والّرسكلة والّت نيع للمالبس 

 20المستعملة بداية من يوم الجمعة 
. وقد استعان الساخر 2019ديسمبر 

ان التونسي بجملة من ا نية للفن
لطفي بوشناق "خوذوا المنا ب 

 والمكاسب لكن خلولي الوطن"
كشف التناقض بين قرار الحكومة  المفارقة 14

منع السباحة وقرارها بفتح مجالكا 
 ستقبال السائحين والحال ان 
السياح يختارون تونس لالستمتاع 

 ببحرها وشواطئكا

قرارات الحكومة مرتجلة 
 و ير مدروسة 

روع الحجر التدريجي بعد وي بداية 
الموجة األولى من وباي كورونا الذة 
تزامن مع دخول و ل ال يف أعلن 
وزير ال ّحة أّن "السباحة ممنوعة 
حّتى إشعار آخر" وي حين أعادت 
وتح حدودها أما السائحين بعد  ال ة 

 أشكر من اإل الق
المعنى  15

 الت ميني
 217وزيرا وكاتب دولة و 43

ن جيب المواطن نائبا يأكلون م
 التونسي

هذا العدد الكبير من 
أع اي الحكومة والنواب 
يتقا ون أجورا مرتفعة 
ت قل كاهل الدولة 

 والمواطن 

قسط هام من ميزانية الدولة أ بحت 
موجكة لخالن أجور هذا العدد 
المرتفع من الوزراي والنواب عو ا 
عن توجيه القسط األكبر منكا 

 ةديللمشاريع التنموية وا قت ا
البقرا تختار الذهاب الى الكند  التشبيه 16

لتحظى بالتقديس وي حين يختار 
الحمار تونس حّتى يحظى 

 بمن ب كبير.

المسؤولون الكبار 
والوزراي وي تونس هم 

 مجموعة من األحمرا

وي الكند يقّدسون البقر ووي تونس 
 ينّ بون األحمرا 

المعنى  17
 الت ميني

 الدولة منحت مساعدا مالية
للفقراي بمّدا شكرين  ّم  اعفت 
 له كلفة واتورا الككرباي وي الشكر

 الموالي

الدولة تأخذ باليد اليسرى 
ما تمنحه للمواطن باليد 

 اليمنى 

خالل وترا الحجر ال ّحي أ ناي 
الموجة األولى من ويروس كورونا 
قامت الحكومة التونسية بتقديم 
مساعدات مالية الى المواطنين 

ن بعد انتكاي الحجر المعوزين ولك
تفاجأ المواطنون بارتفاع مشّط وي 

 وواتير الككرباي



 م2021مايو  رالخامس عشالعدد  -ألمانيا -برلين -كز الديمقراطي العربيالمر  -مجلة الدراسات اإلعالمية 
 
 

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

 

الحكومة متواطئة مع الفساد  التلميح 18
 وليست محاربة له كما تّدعي

الشعب   ي ق وي 
مساعي الحكومة 

 لمحاربة الفساد

استخدم الساخر وي القسم ال اني من 
تدوينته كلمات ا نية للفنان عبد 

  عن الخيانة الحليم حاوظ تتحدّ 
وهي إحالة الى خيانة الحكومات 

 التونسية المتعاقبة ألمانة الشعب
نظرا  رتفاع درجات الحرارا  ا ستفكام 19

يتسايل  احب المنشور عّما إذا 
كانت الدولة قد باعت الغالف 
الجّوة  ّم يؤّكد اّنكا قادرا على 

 وعل ذلك

الدولة   تعير أهّمية 
لم لحة المواطن وكي 

 تعّدا لتجريده حّتى منمس
الغالف الجّوة الذة يقيه 

 من الشمس

 
 

التونسي لم يعد له  قة وي الدولة 
 ويتوّقع منكا األسوأ دائما.

المعنى  20
 الت ميني

الدولة قادرا على إ اوة الماي 
للقاح كورونا إذا لم تكفي الكميات 

 المستوردا الجميع

الدولة   تبالي ب ّحة 
ّ  المواطن و  تفّكر ا
 بمنطق الربح والخسارا

األموال المتأّتية من القروض  التشبيه 21
 الممنوحة لتونس سريعة ا ختفاي

التونسي   يعرف وي 
ماذا  روت القروض 
والكبات التي تحّ لت 

 عليكا دولته منذ ال ورا

"ولوس المطّكر" هي مبالغ مالية 
ي عكا األقرباي واأل دقاي بجانب 

هي للتكنئة. و  الطفل الذة تّم ختانه
عادا منتشرا وي ك ير من المناطق 
التونسية.  ويقوم الوالدان بإخفاي هذه 

 النقود وور مغادرا المكنئين.
المعنى  22

 الت ميني
سيكون التونسي عر ة للسخرية 
يوم القيامة إذا ما عّبر عن ندمه 

 بالقول "أ ّرتني الحياا الدنيا"

  شيي من مقّومات 
 العيش وي تونس يغرة

 بالحياا 

 
 

تدهور الو ع ا قت ادة 
وا جتماعي الذة تعّمق خاّ ة بعد 
أزمة ويروس كورونا جعلت الحياا 
  عبة وي تونس على كّل المواطنين 

  ورق وي تونس بين المّيت  المقابلة 23
 والحي والكّل مّيتون

تونس هي عبارا عن 
مقبرا لسكانكا لم ينجو 
منكا اّ  من هاجر 

 خارجكا
المعنى  24

 الت ميني
النظام السابق كان على حّق 

 عندما لم يمنحنا حّرية ا قتراع
نحن شعب   يستحّق 
الديمقراطية ألّننا   

 نحسن اختيار ممّ لينا

تزامن هذا المنشور مع حواد  عنف 
لفظي وجسدة متتالية بين عدد من 

 النواب وي البرلمان
وجدت تونس مكانا لتخزين  المفارقة 25

ت اإليطالية ولم تجده الف ال
 لتخزين القمح والحليب

عدم إيجاد مخازن كاوية 
للقمح والحليب هي حجة 
واهية تقّدمكا الحكومة 
للتغطية على ماويات 
الفساد التي تنتعش من 

 التوريد

ألف قنطار من  17أ ار إهدار 
الحبوب الممتازا جراي سوي التخزين 

جد  واسعا كما  2020وي ديسمبر 
ود ي الفترا نفسكا عن وجتّم الكشف و

عقد بين شركة تونسية وشركة 
طناا  120إيطالية تنن على نقل 
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من النفايات سنوياا من إيطاليا إلى 
يورو لكل  48تونس مقابل حوالي 

 طن مستورد.
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 الكتابة الصحفية التحليلية: لغة املقال الصحفي أنموذجًا

Analytical journalistic writing: the language of the article as a 

model 

 مروان حمي
 باحث دكتوراه، جامعة آخن التقنية، تخصص: علم اللغة واالتصال

 الملخص:
اللغوية للمقال ال حفي وأشكاله، ومحددات بنائه وي إطار عملية التحرير ال حفي با ستناد  دراسة الخوانيكدف البح  إلى 

كدف البح  من خالل استعراض شروط يإلى خ ائن الكتابة ال حفية عموماا، ووظائف المقال ال حفي خ و اا. كما 
ّظف ية جامعة لكل وّن من ونون المقال. وقد و ال يا ة الكتابية واللغوية للمقال من حي  الشكل والم مون إلى إيجاد  يغ لغو 

ر د نماذج  حفية لفنون المقال وي عدد من ال حف  عبرالباح  المنكج الو في التحليلي لدراسة هذه الخوان؛ وذلك 
 ومواقعكا التي ُتب  باللغة العربية.    

ي ئفه، محددات ال يا ة، لغة المقال ال حف  الكتابة ال حفية التحليلية، المقال ال حفي؛ أنواعه ووظاالكلمات المفتاحية
 وأشكاله.

 Abstract: 

The research aims to study the linguistic features of the press article, its forms, and the 

determinants of its construction within the framework of the press editing process, based on the 

characteristics of journalistic writing in general, and the functions of the press article in particular. 

The research also aimed, by reviewing the terms of the written and linguistic formulation of the 

article, in terms of form and content, to find inclusive language formulas for each art of the article. 

The researcher employed the descriptive and analytical method to study these properties by 

monitoring journalistic samples from the art of the article in a number of newspapers and their 

websites in the Arabic language.  

Key words: Analytical Journal Writing, Press Article; Types and functions, wording 

determinants, press article language and forms. 
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   المقدمة
يرّية جلّية تأبى تعب  يغاا -الكتابةشأن األنواع األخرى من  شأنكا-تحت ُن الكتابة ال حفية بين طياتكا    

مازج ويما بينكا. وكي تختلُف عن األدب حي  الكتابة الشعرية والكتابة الن رية، وتبتعد عن لغة العلوم أن تت
حي  المجردات وتأويالتكا لتقترب من ألوان الكتابة جّلكا؛ لكّن دون أن يغلب عليكا التداخل كما هو حال 

 األشكال الكتابّية الكجينة كالخواطر والو ف والتأويل. 
( بين الكتابة ال حفية الخبرية، حي  الخبر )البسيط والخبر المرّكب ما-ألوان الكتابة ال حفية  ولعّل تنوع

والق ة الخبرية، والكتابة ال حفية التقريرية، حي  التقرير اإلخبارة والريبورتاج والتحقيق ال حفي، والكتابة 
تكز أساساا على جتمعية. والعمُل ال حفي ير مرده تعدد األنشطة الحياتية والم –ال حفية التحليلية أو التفسيرية

 Opinions، وا راي Issues، والق ايا Eventsالفكرا ال حفية التي يبتدعكا ال حفي من األحدا  
وتطوراتكا. والحد  قد ُيتوقع حدو ه أو وقع وعالا، وكذلك الرؤى والق ايا الخالوية المجتمعية أو الفردية؛ وكي 

ن ما يميز الكتابة أوكار  حفية   بد أكلكا  ن ُتعالج وي قوالب تعبيرية إخبارية أو تقريرية أو تحليلية. وا 
ال حفية التحليلية، التي تعد تاج األنواع ال حفية وأرقاها، أنكا تمتاز بأساليبكا الفنية والكتابية حي  "ون 

اتكا وأبعادها تكشاف مكنونالمقال" الذة يجمع ما بين تحليل وتفسير األحدا  الراهنة والتعليق عليكا بغية اس
 المختلفة.

والمقالة  articleووي وّنيات التحرير ال حفي واألدبيات ال حفية  مة تمييز وا ح ما بين المقال ال حفي 
األدبية ر م التشابه بينمكا وتأ ير ال اني وي األول لعقود من الزمن. وتؤكد األدبيات ال حفية أن ال حفي 

وظيفّية  الكتابة ال حفية بشتى أشكالكا وأنواعكا كتابة"الن رة وي المقالة؛ ذلك أن ليس معنياا بالجانب الفني 
 وي حين تتقدم جمالية اللغة على الغاية الوظيفية وي الكتابة األدبية.   ، 1"ترتبط بغاية معينة وهدف عملي محدد

اب السياسية فكرية، وظكور األحز تشّكل التّيارات ال إ ر-ال حفّيةدون  يره من الفنون -وقد برز دور هذا الفن 
التي سخرت المقال ال حفي بأنواعه ألجل كسب ود المتلّقي وتغيير ميوله. والمقال ال حفي يكاد يكون النوع 

؛ سواي 2الوحيد الذة يتفرد على أقرانه من األنواع ال حفية، بأنه ُيمّكن كاتبه من "توجيه القّراي والرأة العام"
العاملة لدى ال حيفة أو خارجكا. وتنبع قوا المقال ال حفي من حقيقة احتوائه كماا  أكان الكاتب من الكوادر

كبيراا من الحقائق والبراهين التي تعمل أساساا على إقناع القارئ بالخطوط العري ة لفحواه، وتأكيد اوترا ات 
كر بكا مكارا لغوية وذا ُيبوأحكام توجيكية محددا وي ذهنه. بالتأكيد   يتم هذا إ  من خالل امتالك الكاتب 

 المتلقي، ويعيد تشكيل مواقفه إزاي الق ايا المطروحة. 
بدوره لم يجد المقال ال حفي بداا وي أن يتخّلن من التكّلف اللفظي، كونه أ حى حلقة و ل بين المقا ت 

لغة  من جكة، وبينالعلمية والمقا ت األدبية؛ وهو ما أتاح للكاتب أن يمزج بين لغة األرقام واإلح ائيات 
الوجدان والتجارب الذاتية تجاه موقف خان أو عام من جكة أخرى. وبما أن لغة المقال ال حفي مستوحاا 

                                           
 .214، ن 2002ن  دار الكندة، نبيل حداد، وي الكتابة ال حفية، األرد -1 
 .67، ن 1984، جدا  دار الشروق، 1محمد وريد محمود عزت، دراسات وي ون التحرير ال حفي، ط 2-
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من لغة الحياا العامة، وإن الكاتب مجبٌر أن يقدُم مقاله بشكل سلس وي قالب ُمكّذب لغةا وُمنّمق  يا ةا، 
وألجل ذلك ُتعد دراسة لغة المقال ال حفي بشيي من  .1دون أن يعني ذلك أن تكون لغة المقال هي العامية

التأني والتمحين المدّعم بشواهد مكتوبة من وحي ال حاوة العربية أمراا وي  اية األهمية؛ حي  ترنو هذه 
الورقة الو ول إلى خ ائن بعينكا تمّيز المقال عن  يره من األشكال ال حفية من حي  ال يا ة اللغوية 

 ف والخطابية.ابع التحليل، ومن حي  الحبكة ال حفية التي تتعدى التكلّ التي يطغى عليكا ط
 أوال: اإلطار المنهجي للبحث: 

  إشكالية البحث: -1
تكاد تخلو أدبيات التحرير ال حفي من أية خ ائن لغوية تميز المقال ال حفي عن بقية ال يغ التعبيرية 

التعبير  ل ونٌّ من ونون الكتابة ال حفية منوط به وظيفةوي ال حاوة العربية؛ والسائد بكذا الخ ون أن المقا
بشكل مباشر عن سياسة ال حيفة، وعن آراي كتابكا وي األحدا  والق ايا التي تشغل الرأة العام المحلي أو 
الدولي. كما وأنه إنشاُي وسط بين لغة المقال األدبي ولغة المقال العلمي، دون الخوض وي  مار مكنونه 

 يته التعبيرية. وكو نّن  حفي، ولكن ليس م ل أة نّن نظراا لغلبة التحليل )التفسير( على اللغوة وخ و 
شاراته اللغوية. ولكذا وإن إشكالية البح  تتم ل وي التساؤل التالي    اإلخبار والتقرير وي رموزه وا 

 وبنيةا؟ لطالما رية شكالا ما الخوان والسمات اللغوية التي يتمتع بكا ون المقال ال حفي وأشكاله التعبي      
ونظراا لكون اللغة هي . 2أّن اللغة "تتكون من دال هو ال ورا ال وتية ومن مدلول هو الفكرا أو المفكوم"

الوسيلة األنسب وي إدراك معالم الحياا ومظاهرها من خالل الوظيفة التي تؤديكا وي ا ت ال الجماهيرة، 
وقد سبق . 3"جلى بو وح وي "تم يل الرأة العام على مرآا تعكسهوإن وظيفة اللغة وي ا ت ال اإلعالمي تت

للغوة السويسرة "دة سوسور" أن عّزز هذه الفكرا بقوله    كيان للغة إ  وي ذهن األوراد؛ وما المتلقي إ  
 وئة من هذه الشريحة. 

   أهداف البحث -2
طار عملية ه الكتابية، ومحددات بنائه وي إوتتم ل وي تحديد الخوان والسمات اللغوية للمقال ال حفي وأشكال

التحرير ال حفي با ستناد إلى محددات الكتابة ال حفية عموماا ووظائف المقال ال حفي خ و اا. وكذلك 
التعّرف على شروط ال يا ة الكتابية من حي  الشكل والم مون معاا بغية الخروج ب يغ لغوية جامعة 

 اللبس  بينه وبين األنواع ال حفية األخرى؛ بما يخفُف عن كتّاب المقا ت للمقال بشّتى ألوانه، ومانعة تزيلُ 
 ال حفية عناي ال يا ة.   

   منهج البحث-3

                                           
 .181، ن 1990، 4واروق أبو زيد، ون الكتابة ال حفية، القاهرا  عالم الكتب، ط -1 
 .547، ن2012عربية للترجمة، بيروت،سيلفان أورو وأخرون، ولسفة اللغة، ترجمة بسام بركة، المنظمة ال -2  
 .22، ن 1981، المركز ال قاوي الجامعي، القاهرا، 1عبد العزيز شرف، المدخل إلى علم اإلعالم اللغوة، ط-3 
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استخدم الباح  المنكج الو في التحليلي من أجل و ف الظاهرا و فاا كمياا؛ للوقوف على واقع المقال 
اشراا على التفسيرية، المؤ را مب –ة، التحليلية ال حفي لغةا ووظيفةا؛ كونه من أهم أشكال الكتابة ال حفي

سلوك ومواقف األوراد. و الا عن أن المقال ال حفي معّقٌد على نحو خان، إذ يسمو بمنكاجية  يا ته 
ّد المنكج الو في ويع العلمّية.وبم امينه من التحليل والعليق والتنبؤ إلى درجة تقترب من موا فات األبحا  

دراسات، حي  يقوم على" ر د ومتابعة دقيقة لظاهرا أو حد  معين بطريقة كمية، أو األنسب لم ل هذه ال
نوعية وي مدا زمنية معينة، أو عدا وترات للتعرف على الظاهرا أو الحد  من حي  المحتوى أو الم مون، 

 .1والو ول إلى نتائج وتعميمات تساعد وي وكم الواقع وتطويره"
  نوع الدراسة: -4

البح  تحت إطار الدراسات الو فية التي تقّدم حقائق راهنة عن طبيعة الظاهرا المدروسة يندرج مو وع 
بغية "و ف حركة الظواهر اإلعالمية وعالقاتكا واتجاهاتكا والعوامل المحركة والداوعة لعنا رها، وعالقات 

 ة ت در ويهوبما أن وظيفة المقال ال حفي تختلف حسب طبيعة المجتمع الذ .2"هذه العنا ر ببع كا
ال حيفة؛ وفي المجتمعات الليبرالية يعبر عن رأة مالك ال حيفة، ويما يعبر وي المجتمعات النامية عن 
سياسة الدولة أو الحزب الحاكم ويكا، وإن دراسة لغة المقال ال حفي ومحددات كتابته يكيئ القارئ بشكل 

خبارياا لما ي بو إليه المقال ال حفي الذة  واألحدا   تقوم قائمته على شرح وتفسير األخبارمسبق معروياا وا 
 ومختلف الق ايا اليومية.

   أدوات البحث والعينة -5
لجأ الباح  إلى أداا المالحظة وي جمع المعلومات المتعلقة بتحليل ومراقبة الظاهرا قيد الدراسة، وذلك باتباع 

تّاب والتدريس األكاديمي، وقد  حظ أن ك أسلوب علمّي ُمنظم. ونظراا لخبرا الباح  وي مجالي العمل ال حفي
المقا ت ال حفية تنق كم المعروة اللغوية بمفاتيح الكتابة ال حفية التحليلية، و سيما وي  يا ة المقا ت 
ال حفية بألوانكا من جكة. كما   يألون جكداا وي و ع محددات كتابية تغدو لبنة أساسية وي تشكيل النن 

اهرياا وباطنياا من جكة أخرى. وواقع ال حاوة اليومية يشير إلى أن ال حفيين ما ال حفي "ون المقال" ظ
نما عن  يزالون يدأبون على اتباع قواعد التحرير واللغة الخا ة بالمقالة األدبية؛ وقد   يكون هذا عن تعمد وا 

 ت من المقاعدم المعروة بخ و ية هذا النوع ال حفي الراقي. أما العينة، وتتمّ ل وي عرض نماذج 
ال حفية المنشورا مسبقاا وي ال حف العربية، بحي  ُيسّلط ال وي مطو ا على كيفية  وغ األلفاظ والعبارات 

 التي تتألف منكا ن ون المقال ال حفي بأنواعه.
 
 
 

                                           
 .162، ن2017، 1سعد سلمان المشكداني، مناهج البح  اإلعالمي، دولة ا مارات العربية المتحدا  دار الكتاب الجامعي، ط -1 
 .28مان المشكداني، المرجع السابق، نسعد سل -2 
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 مصطلحات البحث:  -6
 الكتابة الصحفية التحليلية: -

ستؤول إليه  والتفسير والشرح إلى جانب التنبؤ بماهي إحدى  يغ الكتابة ال حفية التي يطغى عليكا التحليل 
األحدا ، ويمتاز هذا اللون بقوالبه الفنّية وأساليبه الكتابّية الراقية، وهي ما نطلق عليكا "ون المقال". ويتيّح 

كا تكاتب إمكانية تسجيل ونقل الوقائع وا راي والق ايا والمشكالت والمواقف ونتائجكا وتطوراللشكل الكتابة هذه 
بما يتناسب وسياسة  حيفته وي شكل قوالب  حفية تتنا م وأشكال المقال ال حفي. وقد يكون ، 1المتتابعة

هذا القالب مقا ا اوتتاحياا أو عموداا عمود رأة، أو مقال  ورا قلمية )البروويل والبورتريه(، أو مقال اليوميات، 
 .أو مقا ا نقدياا، أو مقا ا إعالنياا )مقال الخدمة(

 لغة المقال الصحفي: -
وُيق د باللغة وي هذا البح  اللغة ال حفية التي تشكل وي النكاية جزياا من النظام اللغوة العام السائد. وتنبع 
أهمية دراسة لغة األشكال ال حفية من كونكا تشّكل تراكيب لغوية تحمل وي  ناياها رسائل من م لحة 

دا. وبما أن ا ت ال وي جوهره هو نقل للمعاني عن طريق المرسل إي الكا إلى القارئ ووق أجندا محد
الرموز المتعارف عليكا، ُيسّلط هذا العمل ال وي على مكنونات اللغة ال حفية المتبعة وي تحرير قالب المقال 
كنوع  حفي مستقل عبر التركيز على د  ت الكلمات والشروط الواجب تواورها وي الرموز اللغوية كي 

 .2نقل المعنى لدى المتلقيت بح قابلة ل
 ثانيًا: اإلطار النظري للبحث:

 مفهوم المقال الصحفي ومعالمه:  -1
تقدم األدبيات ال حفية تعاريف عّدا للمقال ال حفي، ولعّل أنسب تعريف له هو التعريف الذة يرتكز على 

ي تحليلي  حفي "شكٌل كتابماهيته وقط بعيداا عن األطر ا يديولوجية وتأويالتكا؛ وينّن على أن المقال ال
يتناول مختلف جوانب وعنا ر ظاهرا أو حد ، أو مجموعة ظواهر وأحدا  ذات ح ور و يق ومعنى 

 بد من التذكير بأن القسم األكبر من المقا ت ال حفية يعبر عن سياسة ال حفية، ويما و . 3"اجتماعي هام
ا أن يكتب ليس من ال رور و ال حيفة. ب  يعملون  اب والمفكرين الذينيعبر القسم ا خر منكا عن رأة الكتّ 

الكتّاب مقا تكم بما يؤيد سياسة ال حيفة،   بل ربما تنشر لكم ال حف مقا ت تخالف سياساتكا، وذلك 
 . 4عمالا بحرية الرأة والتعبير

ساس وكرا يشتغل التفسيرية، ذلك أنه وي األ -ويعتبُر المقال ال حفي من أهم أشكال الكتابة ال حفية التحليلية
عليكا ال حفي بأسلوبه الخان وطابعه المتمّيز؛ لذلك تتعدد أساليب المعالجة من قبله. وقد يجيب وي مقالته 
عن تساؤ ت تتعّلق باألحدا  أو المشكالت أو الق ايا التي تشغل الرأة العام، أو يتناول مو وعات من 

                                           
 .58، ن2002محمود خليل ومحمد من ور هيبة، إنتاج اللغة اإلعالمية وي الن ون اإلعالمية، جامعة القاهرا، مركز التعليم المفتوح  -1 
 .   253، ن2000، 1محمد عبد الحميد، البح  العلمي وي الدراسات اإلعالمية، القاهرا  عالم الكتب، ط  -2 
 .187، ن1996، بيروت  المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1محمد الدروبي، ال حاوة وال حفي المعا ر، ط -3 
 .179، ن 1990، 4واروق أبو زيد، ون الكتابة ال حفية، القاهرا  عالم الكتب، ط -4 
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في نكا من الجمكور مستقبالا. و الباا ما يتسم المقال ال حالممكن أن تحد  مع الشرائح المختلفة أو شريحة بيع
  1بجملة من المعالم الفنّية التي تكسبه شخ ية  حفية متفردا، ومن أبرزها ما يلي

ل بة الرأة والتحليل والمناقشة ويه مقارنة باألنواع ال حفية األخرى ·   . 
 ي وال حفية.مسؤولّيته ومسؤولية كتابته البالغة األهمّية بالنسبة للمتلق ·
 تناسب أطواله مع نوعّيته وأهميته والمساحة المفردا له وي ال فحة. ·
 تحمل مو وعه إمكانية اإل اوة الدائمة عليه بأبعادها المختلفة والمتميزا. ·
عدم اإلحاطة الكاملة والشاملة بمو وعه وي حدود مقال واحد، لذلك يحتمل مو وعه ميزا التتمة وي  ·

 ون المقال محاولة طرح جزي من وكرا أو مو وع بعينه.النشر المتعاقب. وقد يك
 أنواع المقال الصحفي: -2 

تكاد تخلو األدبيات التحريرية وال حفية من إجماع أو اتفاق على ألوان المقال ال حفي. و مة م ن قّسمه ووق 
 ة، المقالالم مون إلى  مانية ونون؛ وهي المقال العر ي أو الو في، المقال النزالي، المقال النقد

الكاريكاتيرة، المقال الق  ي، المقال الم اغ على شكل تبادل رسائل مع القّراي، مقال المذكرات أو اليوميات 
و مة مذهب آخر ذهب إلى تقسيم المقال ال حفي بناي على عن ر الرأة ويه، وإذا مّ ل . 2والمقال العلمي

ذا مّ ل رأة ال   حفية ُعِرف با وتتاحّية. الرأة شخن الكاتب كان المقال عموداا وا 
وهناك من ي يف إلى أعاله الق ة ال حفية، المقال اإلبداعي، مقال ال ورا القلمية )البروويل والبورتريه(، 
مقال العلوم ا جتماعية، والمقال اإلعالني اإلشكارة )مقال الخدمة(. ولكّن إجما ا  مة خمسة أنواع للمقال 

 ال حف واألك ر كتابةا من قبل الكتّاب ال حفيين؛ وهي ال حفي تعّد األك ر رواجاا وي 
  وتتم ل مكمته وي ربط القارئ بال حيفة من جكة، وباألحدا  اليومية  Editorial المقال االفتتاحي -2-1

الجارية من جكة أخرى. ويكتب ا وتتاحية رئيس التحرير أو كبار كتّاب ال حيفة، كما   ُيوّقع لكونه يعّبر 
ويعتمد هذا الفن الشرح، والتفسير، والحجج المنطقية حيناا، والعاطفية  .3 حيفة وليس عن رأة كاتبكاعن رأة ال

 .4حيناا آخر للو ول إلى  اية واحدا هي إقناع القارئ
  وي نف من أبرز ونون المقال ال حفي وأك رها تأ يراا، إذ يقوم على التحليل العميق المقال التحليلي -2-2

يا التي تشغل الرأة العام. ويختلف هذا اللون عن المقال ا وتتاحي، بأنه   يعبر عن سياسة لألحدا  والق ا
ن كان يجب أ  يختلف معكا. وكناك مساحة كبيرا من الحرية التي تمنح لكتاب المقال التحليلي  ال حيفة وا 

  .5متسمح لكم بالتميز عن رأة ال حيفةي وعرض ا راي المعار ة والمؤيدا لوجكات نظره

                                           
 .180-179، ن 1979محمود أدهم، ونون التحرير ال حفي بين النظرية والتطبيق، القاهرا  د.ن،  -1 
 . 219ن نبيل حداد، المرجع السابق، -2 
 .183واروق أبو زيد، المرجع السابق، ن  -3 
 .290، القاهرا  دار الفكر العربي، )د.ت(، ن4عبد اللطيف حمزا، المدخل وي ون التحرير ال حفي، ط  -4 
 .96محمد وريد محمود عزت، المرجع السابق، ن  5-
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أو عمود ت عه ” نكر“و مساحة محدودا من ال حيفة   تزيد عن وه   column المقال العمودي -2-3
ال حيفة تحت ت رف أحد كبار الكتّاب. ويعّبر الكاتب من خالل هذه المساحة عما يراه من آراي، أو أوكار، 

ابتاا ل العمود ال حفي مكاناا  أو خواطر، أو انطباعات تجاه مختلف الق ايا والمو وعات والمشكالت. ويحت
يوم،  لّ وقد يكون ك .  يتغير على إحدى  فحات الجريدا، وينشر تحت عنوان  ابت، ويظكر وي موعد  اب

   .1أسبوع أو ربما كلّ 
  وتقوم قائمته على تفسير وتحليل وعرض اإلنتاج األدبي والفني والعلمي، بكدف توعية المقال النقدي -2-4

 رشاده ويما يقرأ على المستوى المحلي أو الدولي.ا  ذا اإلنتاج و القارئ بأهمية ه
وهو وي حقيقة األمر مجموعة من األعمدا ال حفية، ويعد أقرب إلى ون العمود مقال اليوميات:  -2-5

ال حفي، يكتبه كاتب واحد مراا وي األسبوع، وتستوعب مو وعاته مجا ت الحياا كاوة بما ويكا هموم 
وقد أخذ هذا الفن ال حفي با نحسار نظراا ألن العمود ال حفي أ بح يؤدة كّل وظائفه،  ومشكالت القّراي.

 .2 و غر مساحة نشره
 :وظائف المقال الصحفي -3

  يقوم كاتب المقال ال حفي بشرح األحدا  الراهنة من خالل معايشته لألنباي وا راي والق ايا والمشكالت 
نما يطر  ح وي بعض األحيان رؤية خاّ ة أو حلو ا مبتكرا لق ية تشغل الرأة العام. المؤ را على القراي وقط، وا 

والكدف من كتابة المقال ال حفي ليس التعرف على ا راي ب ورا مجردا أو تبادل األوكار، بل أن يؤدة 
     3العديد من الوظائف أهمكا

ار الجديدا عن الق ايا أو ويتجلى هذه الوظيفة عبر تقديم المعلومات واألوك: اإلعالم أو اإلخبار ·
  .المشاكل أو األحدا  التي تشغل الرأة العام

ويسرة هذا من خالل التعليق عليكا بما يو ح أبعادها أو جوانبكا : شرح وتفسير األخبار اليومية ·
 .المختلفة، إ اوة إلى الت قيف عن طريق نشر المعارف اإلنسانية

ة وي شكلين، األول؛ وهو الدعاية السياسية من خالل وتبرز هذه الوظيف: الدعاية وتعبئة الجماهير ·
نشر سياسة الحكومات واألحزاب ومواقفكا المختلفة من ق ايا المجتمع. ويما تتجلى الدعاية األخرى؛ 
وهي األيديولوجية عن طريق نشر األوكار والفلسفات والدواع عنكا  د خ ومكا أو مناوسيكا. أما 

  .ظام سياسي أو اجتماعي معينتجنيد الجماهير، ويكون خدمةا لن
 .بوذلك من خالل التأ ير على اتجاهات المجتمع سواي بالّسلب أو اإليجا: تكوين الرأي العام ·
 وهو األمر الذة تحققه المقا ت الترويكية، أو الساخرا أو المسلية.التسلية واالمتاع:  ·

 

                                           
 .217ن  نبيل حداد، المرجع السابق، -1 
 .93محمد وريد، المرجع السابق، ن 2-
 . 180-179واروق أبو زيد، المرجع السابق، ن  -3 
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 :ثالثًا: اإلطار العملي للبحث
يؤدة وظائف الو ف والتفسير وتحليل الوقائع واألحدا ، وإّن لغته  نظراا لخ و ّية المقال كفّن  حفي

تتطلب إيقاعاا خاّ اا من حي  استخدام المفردات، وال يغ ال روية، والتراكيب النحوية مقارنة باللغة 
المستخدمة وي األنواع ال حفية األخرى. و بد لدقة ال يا ة وسالمة اللغة أن تأتي بالمقام األول لدى م ن 

 وغ المقال ال حفي، ومن  م أن يتمكن من اللغة بق د التبليغ. ولكذا، وإّن مسار العمل وي هذه الورقة ي
 يجرة من خالل المحددات التالية 

يعرض ال يغ التعبيرية المتبعة وي تحرير كّل جزي من و   )مكونات البناء المقالي( المحدد األول ·
 ا ت الّية والمعروّية.أجزاي المقال ال حفي تلبيةا لر بات القّراي 

ويتطرق إلى السمات اللغوية األنسب  حفياا لكل وّن المحدد الثاني )خواص لغة المقال الصحفي(:  ·
 .من ونون المقال ال حفي على حدا

 مكونات البناء المقالي: أواًل: 
ا ّية لمقال خُيعتبر هذا المحدد من أبرز محددات كتابة وبناي مكونات المقال ال حفي، كونه يمنح كاتب ا

تجّنب الغلو والتشدق وي الكتابة أ ناي ال يا ة، وعدم الخروج عن اإلطار الرئيس للمو وع المعالج وي 
المقال. وهو ما يستوجب توخي الدقة وي اختيار الكلمات واأللفاظ المعّبرا عن المحتوى المقدم. باإل اوة الى 

ي مفردات اللغة المستخدمة وي معالجة الحد . وتنبغي ذلك،  بّد أن يتراوق هذا المحدد بسكولة  وي أنتقا
نما عليه ا قتراب  اإلشارا وي هذه المرحلة إلى أن هذا   يعني أن ينزلق الكاتب إلى استخدام اللغة العامية، وا 
من لغة العوام. والمأنوس   ُيّعبر وي جمال القول من أدب وشعر كما هو حال المقا ت األدبية، بل ُيمّرر 

ر داوق وي المقت ب والُميّسر. ولعّل ارتباط األسلوب ال حفي بالمعلومة وبالواقع الحي، وتجريده اللحظة كنك
 عند تشّكلكا، جعل البعض ينعت ال حفي "بيمؤرخ اللحظة "، واألسلوب ال حفي بي "األدب العاجل".

، يتقدمكا نقل تؤدة أهداواا شّتى تُفّسر بوظائفه كونكا -ووق المنظور اللساني  -وبما أن بنّية النسق اللغوة 
المعلومات، والتأ ير وي ا خرين، وإّن كالا من مكّونات المقال الّ حفي يؤدة وظيفتين األولى بنائّية؛ وتختن 
ببناي الم مون المقالي واألخرى تعبيرّية؛ وتحدد أسلوب الكتابة وشكل المقال. وتكاد تكون جميع أشكال المقال 

ذات شكل وني واحد. ومنكا ما هو مكتوب بأسلوب عقالني علمي، وآخر  -شكلمن ناحية ال-ال حفي 
بأسلوب التلقين، و ال  بأسلوب الوعظ واإلرشاد. وهناك أي اا المقا ت الم ا ة بأسلوب الخطابة ا نشائية 

ن و الو فية وأسلوب النزال الجدلي. وبكذا المعنى يكون الكدف األساسي للمقال ال حفي التعبير عن شؤ  –
ن الوظيفة ا جتماعية الفكرية ويه تتقدم الوظائف األخرى مقارنة بالمقال األدبي؛ أحة، وكوق ايا اجتماعية ملّ 

 . 1إذ يختلف عن األخير من حي  الوظيفة واألسلوب

                                           
  1- عبد العزيز شرف، ون المقال ال حفي، القاهرا  دار قباي للطباعة والنشر والتوزيع،2000، ب، ن24.  
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ويكتب المقال ال حفي بقالب الكرم المعتدل على عكس الخبر ال حفي الذة ي اغ على شكل الكرم 
الخال ة وي نكاية المقال لذلك   يمكن ا ستغناي عن أة جزي من أجزائه حتى    ، بحي  تأتي1المقلوب

ُيقلل من شأنه أو واعليته. وقد درجت العادا وي أدبيات التحرير ال حفي أن يتكون البناي الفني األساسي 
 للمقال من األجزاي الّرئيسة ا تية 

وعادا ما يتبع  ،2يكون داّ ا على الُمحتوى المقّدم  و بّد أن يشّد انتباه القارئ، وأن  عنوان المقال (1
ذا كانت و العنوان بالّسطر ال اني اسم الكاتب؛ و  يكون هذا التوقيع دارجاا وي المقا ت ا وتتاحّية إ  ما ندر.  ا 

ج وّ المانشيت جملة تتوج بكا المادا اإلخبارية األساسية، ومرآا تعكس األحدا ، وإن عنوان المقال هو عبارا يت
بكا المقال. و بد له أن يعكس رأة الكاتب وموقفه واستنتاجاته. كما أن مجال التفنن ويه أوسع لما يتاح ويه 
من سبل الت وير والمجاز واإليحاي. ويتاح وي عنوان المقال ا ستعانة بالق ن الشائعة أو األقوال المأ ورا 

  أبرزها العنوان وي ال حف العربية، من أو عناوين اإل ارا المشكورا. و مة ب عة أشكال ل يا ة 
   الطرح ا ستفكامي أو ا ستفسارة للعنوان بي "هل أو كيف أو متى"؟ الشكل األول -

 : هل ننتقد "حماس" في وسط األزمة؟ م ال
 (2021مايو  17)عنوان مقال منشور وي جريدا الشرق األوسط  

 كالية أو حد  أو مو وع وي العنوان    طرح رؤية عامة أو خا ة عن ق ية أو إشالشكل الثاني -
 مستقبل القطاع المصرفي :م ال

 (2021مايو  17)مقال منشور وي جريدا الشرق األوسط  
 في حرب باردة« تيك توك»: معركة آخر م ال

 (2020أ سطس  11)مقال منشور وي "جريدا العرب ا قت ادية الدولية"  
  على التنبيه والحيطة من أمر وو ع معين العنوان التحذيرة أو القائم الشكل الثالث:  -

 : أوضاع مقلوبة!  م ال
 إياكم والمثّبطين!      

 (.2021مايو  16)مقال منشور وي موقع جريدا الرأة الكويتية  
   العنوان الو في الذة ي ف المو وع بألفاظ قوية معبرا  الشكل الرابع -

 : فلسطين.. تجارة الدم وضرورة السالمم ال
 (2021-5-16 شور وي  حيفة العين اإلخبارية  )مقال من

  العنوان التلخي ي الذة يلخن لب المو وع أو اإلشكالية وي ب عة كلمات الشكل الخامس:  -
 : تركيا وتشويه الحقيقة الكرديةم ال

 (2019-12-26 )مقال منشور وي موقع جريدا العين اإلخبارية 
 و ق ية أو شأن عام  يكم الجمكور العنوان التحري ي إزاي ظاهرا أ الشكل السادس: -

                                           
 .285المرجع السابق، صعبد اللطيف حمزة،  -1 

 .201، ص1981، المركز الثقافي الجامعي، القاهرة،1علم اإلعالم اللغوي، ط عبد العزيز شرف، المدخل إلى -2 
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 ال تخافوا –: استِقْل يا سعد م ال
 ( 2019-10-24 )مقال منشور وي جريدا النكار اللبنانية 

 : إلى وزراء األردن: تواضعوا قليالآخر م ال
 ( 2021يناير 26)مقال منشور وي جريدا القدس العربي  

 غرابة و ير ا عتيادية وي طرح المو وع  العنوان التشويقي أو الذة يعمتد الالشكل السابع:  -
 : هذا المقال بال عنوانم ال

 (2021مايو  10)مقال منشور وي موقع  حيفة الوطن السعودية  ا  نين 
 العنوان الفكاهي أو الكزلي ويتعّمد السخرية وي الطرح  الشكل الثامن: -

 الدولي « النكد»: عن صندوق م ال
 (2021مايو  07  )مقال منشور وي موقع ساسة بوست

 العنوان األدبي ويستخدم أياا من ال ور وا ستعارات والمحسنات اللفظية  الشكل التاسع:  -
 :  عبس الخطب فابتسمم ال

    (2021-05-16)مقال منشور وي وكالة عمون اإلخبارية األردنية  
 : حرب باردة في محيط ساخنم ال آخر

 (2020أ سطس  4الدولية"  ال ال اي )مقال منشور وي "جريدا العرب ا قت ادية 
 العنوان التنبؤة ويلجأ إلى ا ستشراف والتوقع المسبق بأبعاد ظاهرا ما   الشكل العاشر: -

 : فقاعة البيتكوينم ال
 (2021وبراير  28حد )مقال منشور وي ا قت ادية "جريدا العرب ا قت ادية الدولية"  األ

ناوين المقال ال حفي  مة ألوان تعبيرية أخرى يمكن لكتّاب المقا ت باإل اوة إلى هذه األشكال ال يا ية لع
ا ستعانة بكا، وذلك بما يتناسب وم مون المقال وشكل المعالجة ونوع الحد  ومدى حساسيته. ومن المف ل 

ض عأن يلجأ الكاتب إلى عملية مشاركة لمعلومات مقاله مع ا خرين، وأن يتخّيل أنه القارئ لمقاله، ويفترض ب
حياا، كي وأخيراا ينبغي أن ينبض عنوان المقال بالاألسئلة التي قد يطرحكا القّراي بمختلف وئاتكم وشرائحكم. 

 ُيقحم القارئ وي  لب المقال.
   الصحفي مقدمة المقال (2

وتعرف أي اا بالمقدمة ا وتتاحية للمقال ال حفي، لكونكا أول ما يستقبله المتلقي عند قرائته للمو وع الذة 
يعالجه المقال. وتتوقف استمرارية أو عزوف الجمكور عن قرايا المقال على المقدمة ا وتتاحية ودرجة اإل ارا 
التي تخلقكا لديه. والمقدمة الجّيدا تمنح القارئ معروة عامة بما قد يحتويه المو وع، وتحدد إطار المعالجة. 

ستخدام اوتتاحية مشوقة؛ تليكا بعض الجمل وألجل كتابة مقدمة جيدا،  بد من جذب القارئ لملو وع با
المقتطفة من المو وع، والتي تعبر عن وكرته العامة، ومنكا إلى األوكار األك ر تحديداا، والتي يت منكا 

 مو وع الحد . 
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وتعتبر المقدمة ا وتتاحية سالحاا ذة حدين؛ وقد تكون بم ابة استكالل م يراا لالهتمام للولوج إلى متن المقال 
اتمته. وقد تكون بم ابة وأل شر ت رف القارئ عن موا لة قرايا المقال. وين ح بأن ت اغ المقدمة وي وخ

 70و 30وقرا أو وقرتين على أبعد تقدير؛ بحي  يكون عدد كلمات الفقرا األولى، وهي الفقرا األساسية بين 
يف ل ا الفقرا ال انية من المقدمة، وكلمة تقريباا. وبدورها تتكون الفقرا من عدا جمل تشرح مو وع المقال. أم

كلمة تقريباا. ومن المعلوم أنه "  يوجد من ناحية المبدأ حدٌّ لعدد الكلمات التي يمكن  40و 30أن تتراوح بين 
 إ  أن الطول وي الجملة والفقرا يبع  على الملل، ويشتت ذهن القارئ.، 1أن تحويكا الجملة"

 لية: محددات صياغة المقدمات المقا -2-1
مقدمة كل مقال عن  يره من المقا ت، نظرا  ختالف طبيعة المو وعات التي يعالجكا، لكن  مة  تختلفُ 

 جملة من المحددات التي ُين ح بكا لدى كتابة المقدمات؛ بحي  يبدأ المقال باستكالل مكني، وهي 
 أواًل: التالزم بين المقدمة والخاتمة: 

ال حفية لمقاله، أن ُيوجد تالزماا وترابطاا بين المقدمة ا وتتاحية والخاتمة؛ ينبغي على الكاتب عند ال يا ة  
و الباا ما يكون هذا الترابط . 2لئال يكون بينكما انفكاك يفسد الغرض الذة ُتكتب من أجله المقدمات والخواتم

ر والتفا يل ن العنا حقائق ومعلومات تت ل بفكرا المقال األساسية؛ بحي  تنقل المقدمة القارئ إلى  يرها م
التي ترد وي المادا المقالية إلى أن ينتكي بالخاتمة. ولكّل من المقدمة والخاتمة دوٌر وي الكتابة المقالية، ُيكمل 

 . المقال منكما ا خر بغرض جذب القارئ إلى إتمام قرايا كلٌّ 
 ثانيًا: خلق التشويق: 

ا الكاتب انتباه القارئ إلى أهمية الخبر أو الق ية أو ويت ح التشويق وي المقدمة المقالية من خالل إ ار  
المشكلة التي يدور حولكا المقال. و يعني هذا أن نطاق معالجة المقال ال حفي لألحدا  والق ايا عام، 

نما خان؛ بمعنى أن الحد  قيد المعالجة  بّد أن يمس م الح الجمكور أو ُيشغل الرأة العام،   تمتعوأن يوا 
جح هذا األسلوب ال يا ي وي كتابة مقدمات المقال ا وتتاحي، خالف الق ايا األخرى. وين بخ و ية على

   3لكونكا تقوم بعدد من الوظائف أبرزها
 تكيئة ذهن القارئ لمو وع المقال. -
 دوع القارئ إلى قرايا المقال عبر الطرح الجيد والشّيق لمو وع المقال.  -
أو المشكلة مو وع المقال دون إ راقه وي سرد التفا يل، إعادا تذكير القارئ بالخبر أو الق ية  -

 ذلك أن المقال يعالج خبراا جارياا وليس بائتاا.  
يكون هدية مجانية يقدمها الغرب، األميركي األوروبي،  2015: يكاد االتفاق النووي مع إيران لعام م ال

ي فين. غير أن هذا االتفاق يمثل الى روسيا والصين، بحيث يوفر لهما إيران آمنة خاضعة لنفوذ البلد

                                           
 .231، ن1990، الدار البي اي  دار توبقال، 1نعوم تشومسكي، اللغة ومشكالت المعروة، ترجمة حمزا بن قبالن المزيني، ط -1 
 .207محمد وريد محمود عزت، المرجع السابق، ن  2-
 .187سابق، ن واروق أبو زيد، المرجع ال -3 
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نفسه خريطة طريق مقلقة للروس والصينيين، من حيث طبيعته الجاذبة لطهران نحو خيارات مفتوحة،  الوقت
 توفر إليران هامشًا متاحًا من االستقاللية عن أجندات موسكو وبكين.

 (2021-04-29)مقال منشور وي النكار العربي بعنوان "تسريبات ظريف  الّنزوع  رباا"  
 ثالثًا: االقتباس المصدري:

تكتسب المقدمة المقالية قوا وح وراا  وتاا حين تتبدئ باقتباس قول أو ت ريح لشخ ية واعلة أو م در 
رسمي. وينبغي أن يكون اقتباس كاتب المقال مرتبطاا بالمو وع، وأن يدور وي نطاق ما تتحد  عنه المقدمة. 

م ا قتباسات الشاعرية وي المقا ت، وكذا النوع من ا قتباس يناسب الكتابات كما يجب عليه أن يتجنب استخدا
الشخ ية. ويف ل أن يكون الت ريح الذة ي منه الكاتب وي مقاله جريئاا لزيادا واعلية المقدمة. إذ يعبر 

 الت ريح الجرةي عن الرأة بطريقة م يرا قد ت ل لحد ا ستفزاز، م الا يمكن أن يكتب 
ب أن تجَد بلدًا غير لبنان يتعرَّض قادته لهذا القدر من اإلهانات التي توجهها إليهم الحكومة "من الصع

 الفرنسية، ويستمرون في فتح أبوابهم وأذرعهم أمام كل مسؤول قادم إليهم من باريس".
 (2021مايو  08)مقال منشور وي الشرق األوسط بعنوان" مذنبون.. ويستحّقون التأنيب"   

ألحيان يخالف كاتب المقال حقيقة متعارف عليكا، وذلك حينما يكون ب دد كتابة مقال  جدلي ووي بعض ا
 تفاعلي يطالب الحكومة بت بيت األسعار قبيل زيادا مرتقبة لألجور، وقد يبدأ مقدمته كما يلي  
 بيت األسعار".تث"إنَّ زيادة الرواتب المرتقبة لن تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في حال لم يتم 

ومن  م يسرد التفا يل ُمدعمة بالحقائق واألدلة. ويمكن أن يبدأ الكاتب مقاله بت ريح الم در الذة كشف 
 عن زيادا الراتب، وقد يكون الم در رئيس الحكومة أو وزير المالية أو..أل . 

نين ع المعيشي للمواط"زيادة األجور التي كشف عنها أمس رئيس الحكومة لن تؤدي إلى تحسين الوضم ال 
  في حال لم يتم تثبيت األسعار".

 رابعًا: الحبكة القصصية: 
من الشائع وي أدبيات المقال أن يختار الكاتب حبكة ق  ية بسيطة و ير معقدا لمقاله بق د تو يح مسار 

انتباه   يرا كطريقة لطيفة لجذبمقاله، شرط أ  ُتحبك حبكة أدبية. وبإمكانه أن يستخدم طروة أو حكاية ق
، أن تكون الطروة متعلقة بالمو وع كي   يتشتت القارئ، ومن المكم أن أ  يزيد حجمكا  القراي. ومن البديكيِّ
عن حجم الفقرا العادية خ و اا عند كتابة الزوايا واألعمدا ال حفية. وقد تكون الطروة حقيقية أو من وحي 

ا كما لو أن السارد يحكي أو يقن ق ة ل ديقه، مع الحفاظ على الشكل الخيال، ولكن يف  ل  يا تك
ا حتراوّي للقالب ال حفي ولغة ال حاوة؛ بحي    تنزل لغة المقال إلى العامية أو اللجات المحكية كما هو 

 شائع وي العديد من ال حف. كأن يكتب 
رة تسلل. علينا احترام اإلرشادات. هذه الشجفي الغابة كانت السيدة تشرح  البنها الذي راودته رغبة في ال"

جزٌء من ثروتنا الوطنية. إنَّها ملك  األجيال المقبلة أيضًا. ال يحقُّ ألحد أن يتسبب في إتالفها. قتل األشجار 
 جريمة يعاقب عليها القانون". 

 ( 2020أكتوبر  12  "خرائط... وحرائق")مقال منشور وي الشرق األوسط بعنوان 
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لو قّيد لنابليون بونابرت أن يعود الى الحياة ويستعيد الحكم الذي خسره إلى األبد في "واترلو"، " :م ال آخر
 لكان إطالق إسم إيمانويل ماكرون على جادة "شانزليزيه"، أّول قراراته".

 (2021-05-04)مقال منشور وي النكار العربي بعنوان "نابليون بونابرت ينت ر وي ذكرى وواته" 
 لتساؤالت : خامسًا: ا

يمكن أن تبدأ المقدمة المقالية بطرح تساؤل أو عدا تساؤ ت عن مو وع الخبر أو اإلشكالية التي يقدمكا 
الكاتب وي مقاله. ويك ر استخدام هذا ا ستفتاح الكتابي الذة يسمى بمقدمة السؤال وي المو وعات السياسية 

شراك القارئ مباشالمباشرا التي تتناولكا ا وتتاحيات. وعادا ما يستع را وي ين الكاتب بكذا النمط بغية إقحام وا 
 المو وع من خالل طرح التساؤ ت واإلجابة عليكا. وعلى سبيل الم ال قد يكتب الكاتب   

: "هل العرب في حاجة الى التقارب مع تركيا؟ الجواب: نعم، تحّسبًا لخيارات اإلدارة األميركية الجديدة، م ال
مستقبلية. هل تركيا تغّيرت وأجرت مراجعة لسياساتها خالل العقد الماضي؟ مسألة قيد  وتمهيدًا لتفاهمات

 االختبار. هل خطاب رجب طيب أردوغان وسلوكه أصبحا مالئَمين؟ ليس بعد".
 (2021-03-22  "مقال منشور وي النكار العربي بعنوان "تركيا أردو ان وتشويه الّنموذج اإلسالمي)

 ألمثال والتجارب:سادسًا: االستشهاد با
من الدارج أن يفتتح الكاتب ال حفي مقاله بم ل شعبي، أو يستشكد بسيرا أو تجربة ذاتية أو من الترا  
الجمعي ا جتماعي. ويشترط وي هذا الت مين المناسبة بين المو وع المطروح وما تم ا ستشكاد به؛ كأن 

  أو التجربة المستشكد بكا.ومن األم لة على ذلك يقارن الكاتب بين ظاهرتين ويقدم زبدا كالمه وي الم ل 
ك رد  ."الكالم الذي ي لقى جزافا بأن كردستان المستقلة هي إسرائيل ثانية، كالم خطأ يتجاهل الحقيقة والحق

يران وسوريا ليسوا شعبا غريبا أتى ليستوطن بالدا ليست بالدهم باسم حق إلهي مزعوم  .العراق وتركيا وا 
كم عليه باالضطهاد، وق ّسمت بالده بين الدول المجاورة، وصودرت إنهم أبناء األر  ض وأصحابها، شعب ح 

ذا كانت  .وهو ال يطالب اليوم إاّل بحقه في تقرير المصير .لغته وثقافته، وعاش على إيقاع قمع لم يتوقف وا 
 هناك من مقارنة ممكنة فكردستان هي فلسطين جديدة". 

 (2017أكتوبر  2كردستان ليست إسرائيل  انية"  نوان " )مقال منشور وي القدس العربي بع
ووي إطار ا ستشكاد قد يستعين الكاتب بحكمة أو قول مأ ور معروف لدى القراي  م يلج بعده وي مو وعه 

 الذة يجب أن يكون له عالقة مباشرا بالقول أو الحكمة م الا  
العبارة  ولم يقل أحد إنَّ هذه«. لتاريخ مثلما كان قبلهلن يكون العالم بعد هذا ا»"سمعنا هذه العبارة من قبل. 

كاذبة حين تستخدم بعد حدث استثنائي. لكنَّنا كنا نكتشف قدرًا من المبالغة فيها، خصوصًا أنَّ العالم كان 
 يبدي مقاومة شديدة متمسكًا بموازينه وعاداته وأسلوب عيشه".

 (2020مايو  04«"  كورونا»ر وطريق )مقال منشور وي الشرق األوسط بعنوان "طريق الحري
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 سابعًا: العرض التفصيلي أو الوصفي: 
تكاد تنح ر المقدمات التي تبدأ بكذا األسلوب من الكتابة وي المقا ت التحليلية التي تتطلب  يا تكا عادا 

حاطة باإلشكالية المطروحة؛ دون أن تخرج عن أدبيات التحرير ال حفي حتى   تقترب  تفا يل واستفا ة وا 
 من المقا ت العليمة التخ  ية. وقد يبدأ كاتب مقاله كما يلي    

طويلة هي الئحة الحيوانات المهّددة باالنقراض في عالمنا العربي، بدءًا من غزالن شبه الجزيرة، مروراً "
 13ذه الـه بالدب السوري، وانتهاًء بالفهد البربري. إن الخطر يحدق بالبيئة التي سبقتنا إلى الوجود على

 ."مليون كيلومتر مربع من اليابسة
 (2021-05-01)مقال منشور وي النكار العربي بعنوان " ر ا ة   بّد منكا"  

وليس بال رورا أن يكون هذا اللون من الو ف ايجابياا، وقد ي اغ بلغة انتقادية وكأن الكاتب يشّن هجوماا 
 مبا تاا  د خ ومه. 

يعة مهنتهم. يعيشون من األخبار الفاقعة؛ أي من مآسي الدول أو األفراد. ال الصحافيون أشرار بطبم ال  "
يستوقفهم أهل المنطق واالعتدال. يفضلون أهل اإلثارة والصخب والضربات المدوية لثقتهم أن القراء 
ذا كان الصحافي يبتهج بمالحقة رئيس مثير لدولة عادية  يشبهونهم في تعطشهم إلى الوالئم الساخنة. وا 

 و متوسطة، فكيف يكون الحال إذا كان الرئيس المثير رئيس القوة العظمى الوحيدة".أ
 (2021يناير  11)مقال منشور وي الشرق األوسط بعنوان "وداع  اخب للعازف المنفرد"  

   ( جسم المقال3
ألولى وي المقال، ا اتنبع أهمية هذا المكّون البنائي من كونه يتبع مباشرا الُمقّدمة ا وتتاحّية التي هي الفقر 

وتشتمل على التفا يل والمعلومات األساسّية للمقال بشكل ُملّخن؛ بحي  ُتحّدد ر بة القارئ بمتابعة قرايا 
المقال أو ا كتفاي بكمّية التّفا يل التي ح ل عليكا. ويعني هذا أن مقروئية جسم المقال أو ما يعّرف بقّ ة 

 قّدمة ا وتتاحّية. المقال تتوقف على ما تّم عر ه وي الم
وي م هذا الجزي جميع الحجج والحقائق واألدلة التي تّم ا لمام بكا من قبل كاتب المقال، باإل اوة إلى 
عرض ا راي واألسانيد التي ح ل عليكا وتؤيد وجكة نظره، شرط أن يتجنب ت مين ا راي الّشخ ّية وي 

يؤدة و التاريخة للمو وع المطروح، واألبعاد المختلفة له. ه. وينبغي أن يحتوة الجسم أي اا على الخلفية مقال
   . 1جسم المقال ال حفي عدا وظائف، أبرزها أن يقنع القارئ بموقف ال حيفة أوسياستكا تجاه مو وع المقال
 ٧٠أما بالنسبة لطول وق ر حجم جسم المقال، ويف ل أ  يتجاوز عدد كلمات الفقرا األولى من المحتوى

كلمة تقريباا، بحي  تبدأ الفقرا بذكر الفكرا األساسية التي تتحد  عنكا الفقرا، ومن  م  30ل عن كلمة وأ  تق
تو يح ارتباطكا بالمو وع الوارد وي العنوان. كما يمكن إ اوة وقرا أخرى أو وقرات، وذلك حسب طبيعة 

 طالة وا  راق القارئ بالتفا يل.كلمة تجنباا لة ٧٠المو وع، لكن يف ل أ  يتجاوز عدد كلمات الفقرا الواحدا 
 

                                           
 .188واروق أبو زيد، المرجع السابق، ن  -1 
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 ( الخاتمة أو خالصة المقال: 4
وتعد أهم أجزاي المقال التي يتوقف عليكا مدى اقتناع القارئ أو عدم اقتناعه بفكرا المو وع وبآراي الكاتب، 
 ةو الباا ما ت اغ على شكل خال ة لما تو ل إليه الكاتب، أو دعوا القارئ للمشاركة وي إيجاد حلول للق ي

 .أو المشكلة المطروحة، أو دوعه  تخاذ موقف معين تجاه المو وع المطروح
و  بّد لكاتب المقال ال حفي أن يسّير مو وع مقاله سيراا منطقياا متجنباا الف ول وي سرد تفا يل الحد . 

طاا أساسياا ر كما ينبغي أن يكون لمو وع المقال وحدا تربط بين أجزائه، و الا عن تنسيق األوكار الذة يعد ش
 .1من شروط ا ت ال المؤ ر

كلمة للفقرا( أو وقرتين، تلخن المحتوى بكلمات قليلة ومعبرا،  70-30وتتكون خاتمة المقال عادا من وقرا )
بحي  تذكر اإلستنتاج الذة تم الو ول إليه، وتو ح الفائدا منه. وي حين أن كاتب المقال له حرية ا ختيار 

كلمة تفكير القارئ وتترك  40ة أو بدون. ووي الغالب ت ير القفلة التي يجب أ  تتجاوز وي أن ينكي مقاله بقفل
 انطباعاا قوياا لديه، وتعتبر تكملة للخاتمة، وتتكون عادا من  ال  جمل.

 ثانيًا: خواص لغة فنون المقال الصحفي: 
، دون أن ن مقا ده ووظائفهيكاُد كّل وّن من ونون المقال ال حفي يحمُل سمات لغوية تتكفل بالتعبير ع

تخرج هذه األشكال المقالّية عن قواعد اللغة العامة ووظائفكا. والوظيفة اللغوية عموماا ولغة المقال ال حفي 
خ و اا، من شأنكا أن تزود المرسل )ال حيفة وكاتب المقال( بإمكانية أن يعّبر عن مقا ده، ويحقق أهداوه 

وعلى اعتبار أن . 2برز العالقة المتبادلة بين نظام اللغة وسياق استعمالكامن كتابة المقال ال حفي. وهو ما يُ 
نما وي سياق اجتماعي و قاوي  ّد من النظر محدد، والب تاريخي-وأحيانا-المقال ال حفي   ُينتج من وراغ، وا 

لخا ة اإليه على أنه "طريقة معينة للتحد  عن الواقع ووكمه. كما أنه مجموعة من الن ون والممارسات 
 . 3"بإنتاج الن ون وانتشارها واستقبالكا، مما يؤدة إلى إنشاي أو وكم الواقع ا جتماعي

 لغة المقال االفتتاحي: ( 1
مع تطور ال حف وعلو شأنكا نظراا لدورها القيادة وي توجيه الرأة العام، وإّن المقال ا وتتاحي لم يعد مجرد 

نما أ حى وي م اوي مواد الرأة بعد خروجه عن توجيه بال ي كما كان وي طور التكوين ال  حفي، وا 
، وإن كاتب 4مسار الفنون ال حفية اإلخبارية. ولكون من وظائف هذا الفن ال حفي المكم اإلقناع والتوجيه

ا وتتاحية ملزم بأن يستخدم لغة بسيطة وي  يا ة مقاله، وأن يبتعد عن الغموض والم طلحات المعقدا. 
متجذرا وي الكتابة ال حفية التي ُتعرف لغتكا بالسكلة، حي  تتجلى بقوا وي مرحلة  ذلك أن البساطة سمة

ة سالمة اللغة وي حبك مقاله؛ والسالمينبغي على كاتب المقال و الا عما سبق أن يراعي كما  .5إبالغ المعنى

                                           
 .328، أ، ن2000عبد العزيز شرف، األساليب الفنية وي التحرير ال حفي، القاهرا  دار قباي للطباعة والنشر والتوزيع،  -1 
 .228، ن2004، 1ب الجديدا المتحدا  بيروت، طعبد الكادة بن ظاور الشكرة، استراتيجيات الخطاب اللغوة  مقاربة لغوية تداولية، دار الكتا -2 
 .25، ن2007، القاهرا  الدار الم رية اللبنانية، 1محمد شومان، تحليل الخطاب اإلعالمي  أطر نظرية ونماذج تطبيقية، ط -3 

  -62.4، نعبد العزيز شرف، المرجع السابق، ب
 .168محمود خليل ومحمد من ور هيبة، المرجع السابق، ن -5 
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تقان التنقيط  فردات،تعني معروته الحّقة بالقواعد اإلمالئية وتطبيق قواعد النحو وال رف، وحسن اختيار الم وا 
بعالماته بما   يتعارض وأسلوب الكتابة ال حفية. باإل اوة إلى ذلك، عليه أ  يخرج عن اإلطار الرئيسي 

 للمو وع وعن لغته.  
ولجكة سالمة التراكيب النحوية وي ا وتتاحية، وإنكا تحتاج عناية خا ة ألنه عادا ما تكتنف هذه التراكيب 

ة األوعال المتعدية أ الا بأحرف جر، ما يجعكا زائدا عن المعنى. كذلك التشديد على أخطاي من قبيل تعدي
ا سم بد ا من الفعل، وتغيير أزمنة الفعل، مع العمل على  بط إيقاع الجمل والفقرات من حي  الطول 

  ة.    والق ر وا ستعانة بروابط الو ل ال حفية كونكا تؤدة وظائف تختلف عن اللغة المجردا والمتخ

 
 (2020يوليو  7)مقال افتتاحي منشور في جريدة القبس الكويتية: 

 غة المقال العمودي: ( ل2    
ه لكوني ا دى لدى القرّ . كما يلقى قراياا  المقالونون من أك ر يعتبُر المقاُل العمودة أو العمود ال حفي 
 ،و وعاتهتجدد م. باإل اوة إلى معانيه وقوا ،وبال ة كلماته ،يمتاز "بخفة الظل" النابعة من ق ر مساحته

كولة سعلى ولعّل ما سبق من مزايا يفرض على كتّاب العمود ال حفي الحفاظ  خا ة المقا ت اليومية.
فن الظريف هذا الكما يمزج .  يغ المبني للمعلومكذلك  سلوب واستخدام ال يغ ا ستفكامية والتعجبيةاأل

  .واألم ال المتداولة التعبير بالتككم والسخرية مع الحكم
رح ؛ وهو ما ُيلكم كاتبه بأن يسالمعتدل حي  السرد يالقالب الكرموي إطار المقال العمودى وعادا ما ي اغ 

وي عالم اللغة لينتقي ما يناسبه من مفردات ترابطية وأوعال كأوعال التعاقب التي تنسجم وحبكة الحكاية والسرد. 
كما يفعل المتخ  ون وكتاب المقا ت التحليلية، وي مو وعه  حفى كاتب العمود الوالدارج أ  يتعمق 

نّ   لحزنكم. يفرح بفرحكم، ويتألم بين قرائه يعيش كأنه ما يكتب على سجيته وا 
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 (2019آذار 30)عمود صحفي منشور في صحيفة النهار اللبنانية: 

 لغة المقال النقدي:( 3
قييم اإلنتاج وت ،وتحليل ،وتفسير ،على عرضائمته تقوم ينفرد هذا اللون من ألوان المقال ال حفي بأن ق

. بالطبع، نتاجذا اإلوي خاتمة المقال بمتابعة أو قرايا هللقراي  راحة دعوا الكاتب ؛ حي  تتجلى األدبي والفني
ني أو تقييم شكل وم مون العمل الفأن عملية النقد تسرة بواسطة لغة الكاتب ومفرداته ا نتقائية بكدف 

قسوا . ونظراا ألن النقد وي طبيعته يتطلب خشونة و لكشف عن الجوانب اإليجابية والسلبيةلأو العلمي  األدبي
لجمل الق يرا االنقدة   بد أن تكون جمله ووقراته ق يرا. ذلك أن  وإن المقالوي اللغة، وأحياناا قدحاا وذماا، 

 كما يعّد اإليجاز على خالف اإلطنابوخا ة خالل ممارسة النقد.  هي أو ل وسيلة للتعبير وي الكتابة
ي ، ووي بعض األحيان تكسر رتابته، و سيما أن هذا الشكل الكتابأسرع وسيلة لتو يل األوكار وتجنب الملل

  . على طريقة الكرم المعتدلؤه بنامن المقا ت يقوم 
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 (38، صفحة 2013يونيو  4)مقال منشور في جريدة الراي الكويتية، 

 التحليلي: لغة المقال( 4
والذة يقوم على التحليل العميق لألحدا  والق ايا والظواهر -من  ير الالئق وي هذا النوع من المقا ت 

أن يستعين الكاتب باألوعال الناق ة وي سرد الحقائق ومعالجة مو وع مقاله. ذلك  -التي تشغل الرأة العام
والتي   يمكن أن يستغني عنكا ، 1ية وي عالم الخطاب"ألحدا  الرئيسأن التاّمة من األوعال  الباا ما "تم ل ا

القارئ. كما يشترط وي  يغ أوعال ال يا ة المقالية ال يغة الم ارعة، وأن تكون مبنية للمعلوم، كون 
    األخيرا أك ر مباشرا من  يغ المبني للمجكول. 

 لكونكا تقدم المعلومات واألدلة ويولعّل أدوات الربط تعد من أبرز المحددات اللغوية وي  يا ة هذا الفّن 
إطار تتابعي إنجازاا لمبتغى النشر. ويأتي وي مقدمة هذه األدوات التحول وي رأس مو وع المقال م ل "وي 
سياق جديد"، أو ا ناي ا نتقال من ت ريح ألخر. وقاعدا الربط المتعارف عليكا وي الن ون ال حفية هي" 

 .  2ارتبطت الواحدا منكما باألخرى ارتباطاا بأداا أو بغير أداا" إذا توور وي أة نن جملتان أو أك ر

                                           
 .87، بيروت  المركز ال قاوي العربي، ن1993، 1ألزهر الزناد، نسيج النن، طا -1
 . 28األزهر الزناد، المرجع السابق، ن -2
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 (2019فبراير  6)مقال تحليلي منشور في جريدة الرياض السعودية: 

 لغة مقال اليوميات: ( 5
بالر م من أن أدبيات التحرير ال حفي تطلب من المحرر ال حفي أن يترك أرايه عند باب  روة التحرير، 

ل اليوميات يجنح وي خياله وكأنه وي جلسة سمر، تاركاا العنان لخواطره يسوُق بع كا بع اا إ  أن كاتب مقا
. ولكن هذا   يعني أن يتوه 1ا خريندون رادع. ولعل مقال اليوميات وي أبلغ  وره هو نقل  ورا النفس إلى 

ي ألفاظه نما عليه ا قت ار وكاتب اليوميات قرايه وي عوالم مجردا. لذلك وكو مطالب بعدم الجنوح والغلو، وا  
الكتابية على المألوف والمأنوس، وعدم ا سراف وي "ا طناع المترادف الذة يجعل األلفاظ  ير مف لة على 

                                           
  1- عبد العزيز شرف، المرجع السابق، ب، ن155.  
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كذلك ا بتعاد عن األلفاظ األدبية الجزلة وعن المحسنات البديعية وا ستعارات وما شابه من  .1قدود المعاني"
 ال ور البال ية. 

 
 ت منشور في جريدة فلسطين ()مقال يوميا

 الخالصة:  
يكاد يكون المقال ال حفي الفن الوحيد الذة يختلف عن الفنون ال حفية ا خرى من حي  أنه تعبير ذاتي 
عن األوكار الق ايا والتجارب حتى لو كان رأة كاتبه معار اا لرأة ال حيفة كما هو حال األعمدا ال حفية. 

أن التعبير عن الم مون يحتاج شكالا وهذا الشكل هو اللغة. واللغة بدورها  ،وال ابت وي األدبيات ال حفية
نسق من اإلشارات موجود وي كّل مجتمع، وكّل كلمة تقوم مقام رمز. والرموز بدورها ليست ا طالحات 

ّنما هي تراكيب لغوية تكدف إلى نقل المعاني. لذلك يتغير مدلوله اللغة تبعاا للحا ت التي  ك ر ويكا يمجردا، وا 
   .2استخدامكا

وإن هذا التغّير الد لي يعزز عملية التفاهم وا ت ال ما بين وبما أن ال حاوة تتعاطي مع شأن يومي، 
المرسل والمستقبل عن طريق الرسيالة اللغوية. وتنقل هذه األخيرا المعلومات بأنواعكا للمتلقي وي إطار اللغة 

 دت لغة وقد  .3 "ل ا ت ال بين أع اي المجموعة اللغوية الواحداالمكتوبة التي "تساعد على تحسين وسائ
                                           

هي، 1415دة المدينة المنورا األدبي، ، إ دارات نا150جابر قميحة، أ ر وسائل اإلعالم المقرويا والمسموعة والمرئية وي اللغة العربية، الكتاب -1 
 .26ن

 .319، ن2004، 9علي عبد الواحد واوي، علم اللغة، نك ة م ر للطباعة والنشر والتوزيع، ط  -2 
 .62، ن1998، 8ماريو باة، أسس علم اللغة، ترجمة وتعليق أحمد مختار عمر، القاهرا  عالم الكتب، ط -3 
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ال حاوة ألجل هذا السبب على خالف لغة األدب تمتاز بأن ما يتخذه  يرها وسيلة تتخذه هي  اية، مجرد 
 وسيلة تعبير عن الحقائق والوقائع الحياتية.

ناا ة إلى روع سوية المقال ال حفي م مو وبناي على ما تقدم تو ي هذه الدراسة بجملة من المقترحات الرامي
 وشكالا؛ أة  يا ة ولغة، ومن أبرزها  

ابتعاد كتّاب المقال بفنونه عن التكلف اللفظي والكلمات الزائدا والجمل الطويلة. واإليجاز م الا وي  ·
 يا ة هذه األلوان المقالية يعني أن ت اغ الجمل مباشرا، ومن خالل أوعال وأسماي  ريحة و ير 

 بكمة وي المعنى.م
نظرا ألن هذا الفن يتمتع بشعبية ويلقى  دى لدى الجماهير، وإن العفوية وي التعبير وا بتعاد عن  ·

التعقيد والغموض وي  يا ة أشكاله المقالية يعد من أهم شروط سالمة التراكيب النحوية، وأدوات 
 ريف.ع وي و  التأويل والتحالربط وي النّن المقالي. و ال عن ذلك، وإنكا ُتجنب الكاتب الوقو 

إدراج أكبر قدر من المعلومات لةجابة على أسئلة أين، وماذا، ولماذا، ومتى، وكيف وي الفقرا   ·
 ا وتتاحية، واشتمالكا على عنا ر الزمان، والمكان، واألشخان حتى  يتوه القارئ.

ين ة بشرط أن ُيخلق تالزم بت مين بداية المقال المعلومات األساسّية، وعدم تأخيرها حّتى الّنكاي ·
 المقدمة والخاتمة وي المقال.

من  ير الالئق أن ي من الكاتب مقاله استنتاجات وآراي شخ ّية، وترك هذه الُمكّمة للقّراي. وال حفي  ·
يحق له ا ستشراف المستقبلي، ولكنه  ير مطالب بتقديم رؤى واستنتاجات شخ ية. والمقال يجب 

 .قدم ويه الكاتب المو وع بعيداا عن رأيه الشخ يأن يكون مو وعياا، حي  ي
كتابة المقال بطريقة تتيح للقارئ التوقف عن القرايا عند الح ول على المعلومات التي يحتاجكا؛  ·

 وعدم ت مين قائمة بالم ادر والمراجع وي نكاية المقال. 
ابة النقاط المقال كت عدم الخروج عن قواعد التحرير ال حفي وي ال يا ة ال حفية؛ لذلك على كاتب ·

األك ر أهمية تليكا األقل وي األهمية، بحي  أن ت من بداية الق ة كل العنا ر المكمة التي يدور 
 حولكا مو وع المقال.

الي هذا الفن بألوانه عناية خا ة لكونه من أساسيات يأما على  عيد التكوين المكني، والبد من إ ·
ايا . ذلك أن هذا يسكم وي تقديم معالجة معمقة لمختلف الق الكتابة ال حفية التحليلية والتفسيرية

   .والظواهر، وبما يلبي احتياجات المتخ  ين والعوام من القّراي، إلى جانب تب ير الرأة العام
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استخدامات الشباب الجامعي للتطبيقات االتصالية 
 للهواتف الذكية كمصدر للمعلومات حول 

جائحة كورونَا "دراسة ميدانية علي طالب كليات اإلعالم 
 بالجامعات العربية"

University youth's use of smartphone communication applications 

as a source of information about Corona pandemic 'Field study on 

students of media faculties in Arab universities' 

 -السعدي حمود بن سالم بن محمد .أ
-وبةمن جامعة-األخبار وعلوم الصحافة بمعهد واإلعالم الصحافة في دكتوراه باحث 

 .تونس
 أ. محمود محمد أحمد     

 مصر.  -جامعة المنيا   -باحث دكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال 
 م لخص:

 حول اتللمعلوم كم ييييييدر الذكية للكواتف ا ت ييييييالية للتطبيقات الجامعي الشييييييباب اسييييييتخدامات على التعرف الدراسيييييية هدوت
 من مفردا( 240) من العينة وتكونت، البيانات لجمع كأداا بالعينة المسح بأسلوب الو في المنكج واستخدمت كورونا، جائحة
، سقابو  السيييلطان جامعة – ا جتماعية والعلوم ا داب بكلية اإلعالم قسيييم م ييير، -سيييويف بني جامعة اإلعالم كليتي طالب

 التطبيقات عبر ُكوُرون ا وسبفير  المتعلقة المعلومات مع المبحو ين تفاعل أشكال بين إح ائية دالة وروق وجود  إلى وتو لت
 وهذا س،قابو  السيييييلطان جامعة – ا جتماعية والعلوم ا داب بكلية اإلعالم قسيييييم طالب اتجاه ووي الذكية، للكواتف ا ت يييييالية

 أِل د و ات إ يياوة ه،اهتمام ت ير التي المعلومات على للح ييول باحتراوية التطبيقات هذه اسييتخدام على قدرا أك ر أنكم إلى يشييير
 .المستخدمين بين التفاعلية والُمشاركة ا ت ال عملية تسير التي التفاعل
 ُكوُرون ا. جائحة ،الكواتف الذكية ،التطبيقات ا ت الية المفتاحية: الكلمات

Abstract: 
The study aimed to identify the use of mobile applications by young university students for 

smartphones as a source of information about the Corona pandemic, The descriptive method was 

used in sample scanning as a data collection tool, The sample consisted of (240) individual 

students of the Faculty of Media, Beni Suef University, Egypt, Department of Media, Faculty of 

Arts and Social Sciences, Sultan Qaboos University, Results show the existence of statistical 

differences Among Between the Forms of interaction of students with mers's virus information 

via smartphone communication applications, In the direction of students of the Department of 

Media at the Faculty of Arts and Social Sciences - Sultan Qaboos University ,This indicates that 

they are better able to use these applications professionally to obtain information that interests 

them, Add interaction tools that go into the process of communication and interactive sharing 

between users. 

Keywords: Communication applications, smart phones, Informational courses, Corona 

pandemic.  
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 م قدمة
وسيلة واسع أ بحت هذه ال قنطا النقالة على تطبيقات الكواتف مع التطور التكنولوجي وانتشار استخدام

لتبادل األخبار والمعلومات وخا ة وي أوقات األزمات بين األوراد والمؤسسات المختلفة، وهو الرقمية ساحة 
تحدة كبير وهو استخدام التطبيقات تطبيقات الكواتف  أمام ما جعل وسائل اإلعالم والمؤسسات المختلفة
تعاظم اإلقبال على استخدام تطبيقات الكواتف الذكية وما تتميز  النقالة إلمداد جمكورها بالمعلومات، وي ظل

ت ب اُدلك ا به من مساحة أكبر من الحرية والتنوع والسرعة وي نقل المعلومات بين  و 
م ر، قسم اإلعالم  -وخا ة إمداد طالب كليتي اإلعالم جامعة بني سويف األزمات، أ ناي المستخدمين

المستجد  ُكوُرون ا جامعة السلطان قابوس، بالمعلومات المتعلقة بفيروس –عية بكلية ا داب والعلوم ا جتما
ا وال ورا، وهووال وت بالنن  التفاعل والحوار والمشاركة بين  على خلق ورن جديدا تقوم إلى أدى م 

وِّره ا من األمور التي و   ْيره ا المستخدمين والمؤسسات المختلفة الدراسة من  هذه التطبيقات، لذلك ستبح  ُتو 
منظور حدي  حول  استخدامات الشباب الجامعي للتطبيقات ا ت الية للكواتف الذكية كم در للمعلومات 

 .اإلعالمية ك و ْرن ا حول جائحة
 الدراسات السابقة:

حظي استخدام التطبيقات ا ت الية للكواتف الذكية كم در للمعلومات حول جائحة كورونا  علي عدا 
إطار ما  تم ا طالع عليه من دارسات سابقة ذات ال لة بالمو وع تحت محور الدراسات ُمستويات ووي 

الُمرتبطة باستخدام التطبيقات ا ت الية للكواتف الذكية وي أوقات ا زمات، وويما  يلي عر ا  للدارسات 
 السابقة 

لكاتف للعمل اإلعالمي ا التعرف علي مجل الخدمات التي يقدمكا م(.2020صغير ) بن زكرياء هدفت دراسة
 نتدريجيا بداية م اإلعالمي العمل ميدان دخلت الذكية جديدا، وتبين  أّن الكواتف إعالمية بيئة ظل وي

 ,Rama Krishna)سعت دراسة رامَا وفي ذات اإلطار ، (1)األخبار العاجلة وحتي  ناعة الرسائل خدمات

 أنّ  :وتبين ،عامل مع جائحة ويروس كوروناإلي توظيف تكنولوجيا ا ت ال الحدي ة وي الت (.2020
اختالف  خر ب مكان من كورونا تختلف ويروس أزمة مع وي التعامل المستخدمة ا ت الية ا ستراتيجيات

إلي التعرف علي . (Jad Ouaidat, Mahmoud Ahmed,2020) وفي سياق متصل سعت دراسة، (2)الدول
إح ائية  وجود وروق دالة يروس كورنا  عبر "ويسبوك"، وتبين،تفاعل الشباب الجامعي مع طرق الوقاية من و

" France24بين أشكال تفاعل المبحو ين مع طرق الوقاية من ويروس كورنا ، ووي اتجاه متابعي  فحة قناا 

                                           
عة ، الجزائر، جامبحث منشور في مجلة العلوم اإلنسانيةوة الموبايل وتأ يراتكا على الممارسة ا عالمية، (. خدمات  حا2020زكرياي بن  غير ) 1

 م.2020، نوومبر2، المجلد1محمد خي ر بسكرا، العدد
2 Rama Krishna (2020): Smart Technologies for fighting pandemics: The technoand human-driven approaches in 
controlling the virus transmission Govermment Information Quarterl. 
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ا جتماعي  التوا ل موقع تأ ير بمعروة مدى. (Lisa singh, 2020)كمَا اهتمت دراسة ، (1)"عربي
Twitter"ب وجود ارتفاع وي اكتساكور وي نشر الوعي ال حي حول ويروس كورونا ، وتبين  " علي الجم

 كيفيةو  به اإل ابة المتعلقة بفيروس كورونا  وطرق الوقاية منه وأعراض ال حية الجمكور حول المعلومات
 .(2)األمريكي بالجائحة الجمكور بالفيروس وهذا ما يدل على وعي الم ابين مع التعامل

 لدراسات السابقة:ا تعليق على
 ا ت يييالية للتطبيقات واألوراد المؤسيييسيييات اسيييتخدام  يييرورا على واألجنبية العربية المدرسيييتين اتفقت ·

ا نظراا  األزميييات أوقيييات وي اليييذكيييية للكواتف ي ِتكييي  ا أِل ه مِّ ُدورهييي   لمعلومييياتا تقيييديم وي والفعيييال الكيييام و 
 .اهتمامكم ت ير التي تالمو وعا حول بع كم مع والتفاعل والتوا ل للمستخدمين

 هدافاأل حي  من المنكجية ِإْجر اي اتك ا وي ُمتنوعة السيييييابقة الدراسيييييات جايت :المدرســــتين اختالف  ·
 الدراسيييييية توتسيييييياؤ  ووروض وأهداف ُمشييييييكلة بلورا وي الباح ون أواد ِمم ا والنتائج، والُمجتمع والعينة
ْنك جك ا واختيار ُمت غ   البح ية و أ د و اتك ا م  ط اره ا يِّر اتك او   أو ييييييييل إلى لو ييييييييولا وي ُيسيييييييياعد ِمم ا النظرة و اِ 
ل ْيك ا التعليق تم التي السيييييييييابقة للدارسيييييييييات النظرية األطر ترتبط حي ُ  النتائج،  الحالية لدراسيييييييييةا وي ع 

 ائحةج للمعلومات كم يييييييدر الذكية للكواتف ا ت يييييييالية للتطبيقات الجامعي الشيييييييباب باسيييييييتخدامات
 عليه نايالب محاولة مع الدراسيييييية عليه اعتمدت الذة العلمي األسيييييياس ن ت اِئجك ا شييييييكلت لتيوا، ُكوُرون ا
 الدراسيييييية ائجبنت ن ت اِئجك ا ُمقارنة وي أسيييييياسييييييي بشييييييكل ُمط ال ع تك ا من وا سييييييتفادا علمية إ يييييياوة لتقديم

 ِبك ا، نةا سييييييتعا ُيمكن التي المراجع من مزيد على لالطالع الباح ون الُمرشييييييد بم ابة وكانت الراهنة،
 و ينالمبح ُمتابعة بين العالقة دراسييييييييييييييية وي مكماا  بح ياا  وُمبرراا  مو ييييييييييييييوعياا  ُبعداا  أعطى الذة األمر

  سيييييييييييييتفاداا ودرجة الذكية، للكواتف ا ت يييييييييييييالية التطبيقات عبر ُكوُرون ا بجائحة المتعلقة للمعلومات
 .ُكوُرون ا ويروس نتشارا من وللحد التكنولوجية التطورات لُمواكبة وذلك ِمْنك ا،

 الدراسة:م شكلة 
ا وبرامج الميديا ا جتماعية اإلعالم وا ت يييييييال ِلِتْكُنوُلوْجي ا نظراا للتطورات الُمتسيييييييارعة م  تُقدمه الدراسييييييية من  و 

وي  والمعلوماتي و ت يييييييالي اإلعالمي ُدوره ايتعاظم  والذة اسيييييييتعراض للتطبيقات ا ت يييييييالية للكواتف الذكية
و  سيييييييييما األزمات ال ييييييييحية العالمية من خالل إ ارا النقاش والجدل حول بين مسييييييييتخدميكا   زماتأوقات األ
ه، مشييكلة بذلك رأة عام يدار عبر انتشييار  وطرق الوقاية للحد من ا  خطورتك ومدىا مراض المسييتجدا طبيعة 

كم يييييييييييييدر  سيييييييييييييتقاي  الذة زاد حاجة الجمكور  سيييييييييييييتخدام هذه التطبيقات األمر ادوات الميديا ا جتماعية 
وسيلة إعالمية تفاعلية سريعة وي نقل المعلومات، وذلك ألّن  ك ْونك ا المستجد ُكوُرون ا المعلومات حول ويروس

قطاعاا واعالا وي المجتمع البشيييييييييرة، وقد قامت كاوة الدول باتخاذ اإلجرايات ا حترازية من  ونالشيييييييييباب يم ل
                                           

1 Jad Ouaidat & Mahmoud Ahmed .(2020).” University youth interact with crohn's virus prevention methods via 
Facebook :A field study on the users of my page Channel "Kingdom of Jordan", and channel "France24 Arabic” 
.Journal of Media Studies. The democratic Arabic center –Germany- Berlin. Vol.11. pp.572:586. 
2  Lisa Singha (2020). Afirst Look at Covid-19, Information and misinformation on Twitter: apaper presented to 
University of minnesoto, 2020. 
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زاد الحاجة إلى الذة  األمر حظر التجوال وا  الق جميع المؤسسات،المستجد  ك و ْرن ا أجل الوقاية من ويروس
اسييييييييييييييتخييدام هييذه التطبيقييات كم ييييييييييييييييدر للمعلومييات حول الجييائحيية والتي أودت بحييياا الماليين من النيياس، 

لشــــباب ا يســــتخدم فيها مَا هي الكيفية التي  تتمحور ُمشييييييكلة الدراسيييييية وي تسيييييياؤل رئيسييييييي يقول ُهن ا ومن
وَنا؟ االتصالية للهواتف الذكية كمصدر للمعلومات حول جائحةالجامعي للتطبيقات   ك ور 

 الفرعية األتية:وينبثق من التساؤل الرئيس التساؤالت 
 للمعلومات دركم  الذكية للكواتف ا ت الية المبحو ين للتطبيقات استخدامات بين وروق هناك هل -1

 للنوع؟ ووقاا  ُكوُرون ا جائحة حول
ا -2 ا بجائحة المتعلقة المعلومات مع المبحو ين تفاعل شييييييييييييييكالأ بين الفروق م   طبيقاتالت عبر ُكوُرون 

 الذكية؟ للكواتف ا ت الية
  ت ييييييييييييييياليةا التطبيقات عبر ُكوُرون ا بجائحة المتعلقة المبحو ين للمعلومات ُمتابعة بين ما  العالقة -3

 ِمْنك ا؟ ا ستفادا ودرجة الذكية، للكواتف
 فروض الدراسة:

 الذكية للكواتف ا ت الية للتطبيقات المبحو ين استخدامات بين إح ائية دالة وروق وجدت -1
 للنوع. ووقاا  ُكوُرون ا جائحة حول للمعلومات كم در

 ُكوُرون ا بجائحة المتعلقة المعلومات مع المبحو ين تفاعل أشييييكال بين إح ييييائية دالة وروق توجد -2
 كية.الذ للكواتف ا ت الية التطبيقات عبر

 ُكوُرون ا حةبجائ المتعلقة للمعلومات المبحو ين ُمتابعة بين إح ييييييييييييائية دالة ارتباطية عالقة توجد -3
 .ِمْنك ا ا ستفادا ودرجة الذكية، للكواتف ا ت الية التطبيقات عبر

 أهميته الدراسة:

 كوسيلة الذكية اتفلكو ل ا ت الية للتطبيقات الكام الدور على التركيز الى للبح  العلمية األهمية ترجع ·
 لوقايةل المتعبة واإلرشادات ُكوُرون ا جائحة حول بالمعلومات الجامعي الشباب إمداد وي ُتسكم إعالمية
 مليوني يااح من بأك ر أدوت والتي الجائحة هذه حول والتطورات الُمستجدات أخر لُمواكبة وذلك ِمْنك ا،

 .العالم حول شخن

ا ·  المعلومات قديمت وي الذكية للكواتف ا ت الية التطبيقات توظيف من ي تك اأ ه مِّ  الدراسة تستمد ك م 
 رقوط الفيروس هذا بمخاطر توعية حمالت بإقامة وذلك المستجد، ُكوُرون ا ويروس حول للطالب
 تقييم يو ُيسكم ِمم ا والوويات، اإل ابات إعداد إليه و لت وما انتشاره من وذلك للحد منه الوقاية
 بين ُمشاركةوال والحوار التفاعل على تقوم  حية بيئة خلق خالل إعالمية تفاعلية من كوسيلة إدائكا  

 ذات تائجلن الو ول  م ومن التطبيقات، هذه عبر الفيروس بمخاطر التوعية حمالت على القائمين
 .الدراسة بمو وع تتعلق أهمية
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 أهداف الدراسة:

 لتطبيقاتل الجامعي الشباب استخدامات  وهو ا تي، رئيسيال الكدف على للتعرف الحالية الدراسة تسعى
ْرَنا جائحة حول للمعلومات كمصدر الذكية للهواتف االتصالية  .اإلعالمية َكوَّ

 :الفرعية اآلتيةوينبثق من الهدف الرئيس األهداف 
 معلوماتلل م درك الذكية للكواتف ا ت الية للتطبيقات المبحو ين استخدامات بين الفروق معروة -1

 للنوع. ووقاا  ُكوُرون ا جائحة حول
 التطبيقات برع ُكوُرون ا بجائحة المتعلقة المعلومات مع المبحو ين تفاعل أشكال بين الفروق تبيان -2

 الذكية. للكواتف ا ت الية
 اليةا ت  طبيقاتالت عبر ُكوُرون ا بجائحة المتعلقة للمعلومات المبحو ين ُمتابعة بين العالقة تحديد -3

 ِمْنك ا. ا ستفادا ودرجة الذكية، للكواتف
 المعرفي: اإلطار

 فيروس كورونَا:
 التنفسي كازالج عدوى بأمراض والمعرووة واإلنسان للحيوان المرض تسبب الفيروسات من كبيرا و يلة هي
 التنفسييية األوسييط قالشيير  ُمتالزمة م ل وخامة األشييد األمراض إلى الشييائعة البرد نز ت من ِحد تك ا تتراوح التي

 يوهان مدينة يو مؤخراا  اكتشييييياوه تم كوويد يسيييييمي ويروس وكو السيييييارس، الوخيمة الحادا التنفسيييييية والُمتالزمة
 .(1)م2019 ديسمبر األول كانون وي ال ينية

الشـــباب الجامعي والحصـــول على المعلومات المتعلقة بجائحة كوروناَ عبر التطبيقات االتصـــالية للهواتف 
 :الذكية
، (2)األكاديمية أو نوعكم ا جتماعي يدرسييييون بالجامعة بغض النظر عن تخ يييي يييياتكم طالبيةمجموعة هي 

  .(3)العقلي ن جه ويكا   يكتمل الذة األنسان نمو أطوار من طور أو عمرية وكي مرحلة
اتف النقالة و نكا  تطبيقات يتم اسييتخدامكم عبر الحواسيييب والكأويق ييد بالتطبيقات ا ت ييالية للكواتف الذكية ب

كما  ُيمكن القول أّن هذه التطبيقات سيييييييييييياعدت ، (4)ومن ييييييييييييات التوا ييييييييييييل ا جتماعي Google Playالذكية 
مسيييييييييييتخدميكا  وي البح  عن األخبار وتحدي كا  لتلبية حاجات الجمكور بد ا من توجه الجمكور لُمؤسيييييييييييسييييييييييية 

                                           
متاح علي الرابط التالي   ما هو فيروي كرونَا،(. 2020منظمة ال حة العالمية ) 1

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronaviru 
، غير منشورة تيررسالة ماجس(. دور التليفزيون األردني وي تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي الكويتي نحو ق ايا  اإلرهاب، 2019باسم مبارك رجا ) 2

 .9األردن  جامعة اليرموك، كلية اإلعالم، ن
جلة ، بحث منشور في م(. استخدامات الشباب العربي المكاجر لمواقع التوا ل ا جتماعي "الفيسبوك" واإلشباعات المحققة2020عبد الرازق ورج ) 3

 .464م، ن2020، أكتوبر3، ليبيا   كلية اإلعالم وونون ا ت ال، العدداإلعالم والفنون
جلة بحوث بحث منشور في مواحتياجاتكم اليومية،  الذكية،(. العالقة بين استخدام الجالية اليمنية وي األردن لتطبيقات الكواتف 2020عمر عبرين ) 4

 .171م، ن2020، ديسمبر 8، جامعة الزيتونة، كلية الفنون واإلعالم، العدداالتصال
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ت ال حية واألوراد  ستخدام التطبيقا ومع تفشي وانتشار جائحة كورونا  اتجكت المؤسسات (1 )ىأخرإعالمية 
ا ت ييييييالية للكواتف الذكية وي معروة أخر األخبار حول ويروس كورونا  المسييييييتجد وتقديم اإلرشييييييادات الطبية 

 للوقاية منه.
والكواتف الذكية أنظمة تشييييغيل توور مجموعة من البرامج التكنولوجية تتم ل وي تشييييغيل برنامج ويديو تخزينه 

ة ن ية أ إجراي مكالمة جماعية بين المستخدمين، وكي أجكزا حاسوب  غيرا مرتبطة بشبكة أو إرسال رسال
 .(2) الخدمات ا ت الية األخرى علىاإلنترنت التي تساعد وي الح ول 

ستخدمة فيوتتعدد أشكال التطبيقات االتصالية للهواتف الذكية  ة إمداد الشباب بالمعلومات حول جائح الم 
 كورونَا، ومنهَا:

موقع يتيح لمستخدميه التوا ل ا جتماعي وتبادل األخبار والمعلومات وال ور ومقاطع  الفيسبوك: -1
 .(3)يو دون التقيد بالزمان أو المكانالفيد

يتيح لُمستخدميه إمكانية إرسال رسائل ن ية ق يرا، وكو يتيح إمكانية التوا ل موقع  :توتيرشبكة  -2
  .(4)يومياا  تغريده مليون 500التغريدات إلي عدد تخدمين وي لاألوراد الُمس والتفاعل بين ا وترا ي

 وتبادل  ييييييييييييةأوترا بيئة وي األوراد بين التوا يييييييييييل تتيح القنوات ُمتعددا اجتماعية شيييييييييييبكة اليوتيوب: -3
 .(5)ةالساع مدار علي ُمتاحة الفيديو أو ال ورا أو بالنن األشكال بُمختلف والرسائل المعلومات

ن تطبيقات الكواتف الذكية يستخدم للمراسلة الفورية بين المستخدمين وتبادل هو تطبيق م الواتساب: -1
تطبيق إلمداد وكو ، (6)الرسيييائل الن يييية ورسيييائل الوسيييائط المتعددا بين المسيييتخدمين وي المجموعات

  .(7)خبار العاجلة من خالل مجموعة إخبارية رسميةالجمكور بالمعلومات واأل
بالجامعات العربية للتطبيقات االتصــــــالية للهواتف الذكية كوســــــيلة اإلعالم طلبة ويتضــــــح اســــــتخدام 

 ، كاآلتي:"إعالمية لمعرفة أخر المستجدات حول فيروس كوروناَ 
 .منه نم للوقاية ال حية للمؤسسات الطبية اإلرشادات واتباع الفيروس أعراض أهم على التعرف -1

                                           
1Anga verena Böttcher(2014).twitter, news aggregators co journalistic gate keeping age of digital media 

culture, balking in situate of technology, department of technology and., ascetics, pp2-35.  
ة رسال ي التعليم وي  وي معايير الجودا،(. درجة استخدام طلبة الجامعات األردنية الخا ة للكواتف الذكية و2019بشائر إبراهيم عبد الغني ) 2

 .8  جامعة الشرق األوسط، كلية العلوم التربوية، قسم علوم التربية، نماجستير غير منشورة، األردن
ية نبحث منشور في مجلة الباحث في العلوم اإلنسا(. التشبيك ا جتماعي وتأ يره علي قيم المواطنة لدة الشباب الجزائرة، 2020سامية عواج ) 3

 .177م، ن2020، أ سطس 12، المجلد1، الجزائر  جامعة قا دة مرباح، العددواالجتماعية
ية بحث منشور في المجلة العرب (. استخدام الشباب الجامعي لموقع توتير وي النقاش حول الق ايا السياسية وا جتماعية،2018مني جابر سيد ) 4

 .146م، 2020، مارس 20لكندية، كلية اإلعالم، العدد ، م ر  جامعة األهرام البحوث اإلعالم واالتصال
العدد  ،بحث منشور في مجلة كلية اآلداب، جامعة كفر الشيخ(. الشائعات والوعي السياسي لدى الشباب مرتادة اليوتيوب، 2020أيمن أحمد ورج ) 5

 .92م.، ن2020، أبريل 2، المجلد53
6 Kumar, Naveen and Sharma, Sudhahsh (2017) Survey Analysis on the usage and Impact of Whatsapp Messenger, 

8(3), Global Journal of Enterprise Information System.  
(. استخدام ال حفيين الفلسطينيين لمجموعات الواتس آب للح ول علي ا خبار والمعلومات، 2020همسة بسام أسماعيل، أيكاب أحمد عواين ) 7

 .28، نم2020، نوومبر13، ألمانيا   برلين، المركز العربي الديمقراطي، العددمجلة الدارسات اإلعالميةبحث منشور في 
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 .الشفاي ونسب  اباتاإل ومعدل الفيروس انتشار حول اإلح ايات أخر معروة -2
 .العالم دول وي الوباي انتشار اإلح ايات أخر -3
 .لقاح إليجاد للعلماي السريرية والتجارب الجكود أخر -4
 .الطبية والمعدات باألجكزا الطبي القطاع دعم -5
 .الوباي لمواجكة والحكومات للدول ا حترازية اإلجرايات معروة -6

 عبر التطبيقات االتصالية للهواتف الذكية:التفاعل مع المقررات اإلعالمية 
 عبر عالميةاإل المادا م امين وي والُمشاركة والحوار األدوار والُمستقبل الُمرسل ويكا يتبادل ذكية عملية هو

 ا ت ال درجة على التفاعل يتوقف ك م ا ،(1)الُمشاركة أو التعليق أو باإلعجاب سواي الحدي ة ا ت ال وسائل
 .(2)اإلعالمية الرسالة بم مون الجمكور تأ ر ومدى ا ت الية عمليةال أطراف بين

 أشكال التفاعل مع المقررات اإلعالمية عبر مواقع التواصل االجتماعي:
 ا داب بكلية اإلعالم ، قسييييييييمم يييييييير-سييييييييويف بني جامعة اإلعالم كليتي طالب تفاعل تعددت أشييييييييكال

 لمعلومات المتعلقة بفيروس كورونا  ومنكا  ا قابوس، مع السلطان جامعة – ا جتماعية والعلوم
وتعني إظكار اإلعجاب للُمحتوة الموجود علي Interaction with admiration: اإلعجابالتفاعل ب -1

  .(3)الموقع وهي ُمتاحة بين األ دقاي والمجموعات والقنوات الُمن مين لكا  
اعل ُمتاح بال يييييييييييييفحات شيييييييييييييكل من أشيييييييييييييكال التفهو Comment interaction: التفاعل بالتعليق  -2

حي  ُيمكن لُمسييتخدمين كتابة التعليقات  "Facebook"اإلخبارية بموقع شييبكة التوا ييل ا جتماعي 
"comment " حول الق يييييييييايا  التي ت ير اهتماهم  م ال يييييييييغط على زرinter وتتميز هذه الوسييييييييييلة ،

  .(4)بتحقيق آلية التفاعل بين الُمستخدمين
 بموقع اإلخبارية ال يييييفحات تقدمه الذة للُمحتوة الُمسيييييتخدمين شييييياركةمُ  وتعني: ةالم شـــاركالتفاعل  -3

 لخانا اإللكتروني البريد عبر الُمسييييييييييتخدمين بين وتداوله ويسييييييييييبوك ا جتماعي التوا ييييييييييل شييييييييييبكة
 التوا ييييييييييل مواقع أخرمن موقع أو الُمسييييييييييتخدمين بين ُمشييييييييييترك جروب على نشييييييييييره أو بالُمسييييييييييتخدم
 .(5) ا جتماعي

                                           
(. تفاعلية الجمكور مع التطبيقات اإلعالنية وي الف ائيات عبر أجكزا الكاتف المحمول، بح  منشور وي مجلة كلية 2020جعفر شكيد هاشم ) 1

 .562م، ن2020، حزيران133إلعالم، العدد ا داب، العراق  جامعة بغداد، كلية ا
2 Jean-Marie Charon  (2017). La presse est plus dans une situation de réinvention qu’en crise, pour les autres, 
d'une information à forte valeur ajoutée et sur l'interactivité , Sur le lien suivant:Www.telerama.fr/medias/ 

ر، جامعة األزه رسالة ماجستير غير منشورة،م(. الُمعالجة وي قنوات اليوتيوب ومدى ادراك الجمُكور الم رة لكا، 2018خالد مكدة حامد الشاعر ) 3
 .59كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتليفزيون، ن

رية بمواقع الشبكات ا جتماعية واإلشباعات الُمتحققة منكا، (. ا ت ال التفاعلي لدة مستخدمي  فحات القنوات اإلخبا2017محمود محمد أحمد ) 4
 .58-57، جامعة المنيا  كلية التربية النوعية، قسم اإلعالم التربوة، رسالة ماجستير غير منشورة

، جامعة غير منشورةرسالة ماجستير م(. الُمعالجة وي قنوات اليوتيوب ومدى ادراك الجمُكور الم رة لكا، 2018خالد مكدة حامد الشاعر )   5
 .59األزهر، كلية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتليفزيون، ن
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ِمم ا ت ْخد ِميك ا سيييييييياعدت التطبيقات هذه أنّ  القول نُيمك سييييييييبق و   أ ناي المعلومات على الح ييييييييول وي ُمسييييييييْ
 .ُكوُرون ا جائحة ظل وي وخا ة المجا ت مختلف وي األزمات

 :إلجراءات المنهجيةا

 نوع الدراسة ومنهجهَا:
 بالعينة، مسحال أسلوب استخدام على أساسي بشكل تعتمد والتي الو فية، الدارسات إلي الدراسة هذه تنتمي
 يحتوة إذ ستبيانا   حيفة وقرات لجميع والنوعية الكمية البيانات على للح ول ا ْلِمْ ِلى الطريقة ُيعد حي 

 ا ت الية قاتللتطبي استخداماتكم لمعروة أساسية المبحو ين كأجزاي بيانات جمع بالعينة على المسح أسلوب
 تفسير على  ينللمبحو  النوعية ا ستجابات تعتمد حي ، ك و ْرن ا جائحة حول للمعلومات كم در الذكية للكواتف
 النتائج واستخراج بر د يبدؤون الدراسات من النوع هذا وي الباح ون ألنّ  وذلك ِإل ْيك ا، المتو ل الرقمية النتائج
 معروة وي ةالدراس هدف إلى يستجيب ألنه المنكج هذا ِات ب ْعن ا وقد ِإل ْيك ا، التو ل تم البيانات خالل من

 كورونا، ةجائح حول للمعلومات كم در الذكية للكواتف ا ت الية للتطبيقات الجامعي الشباب استخدامات
 استنتاج يتم لكذ على وبنايا  التطبيقات، لكذه المم لة وي استخدامكم المبحو ين استجابات قياس خالل من وذلك

 .ك و ْرن ا ةجائح حول للمعلومات كم در الذكية للكواتف ا ت الية للتطبيقات الجامعي الشباب استخدامات
 م جتمع الدراسة:عينة و 
ا عينيية ( 40  18) من أعمييارهم تتراوح العربييية، بييالجييامعييات اإلعالم كليييات طالب من ُمفردا( 240) ِقو امكيي 
  إلى العينة اختيار أسباب ويرجع عام،
 اعتبارهمب المو ييييوع  ييييفة إلى العربية جامعاتبال اإلعالم كليات طالب لعينة الباح ون اختيار جاي ·

 نظراا ، امعيةالج التعليمية البيئة وي وخا يييييييية البشييييييييرة الُمجتمع وي واعالا  قطاعاا  ُتم ل وشييييييييريحة وئة
 .دراستكم أماكن وبعض لكم التعليمية بالبيئة ِ ْرِتب اِطك ا

 ويروس حول األخبار أخر ةلمعرو ا ت يييييالية التطبيقات اسيييييتخدام تمكن الفئة العمرية الجامعية من  ·
، تلفةُمخ جنسيييييييات ومن إنا  ذكور، ُمتنوع وطابع ُمختلفة عمرية ُمسييييييتويات ذات المسييييييتجد، ُكوُرون ا
 التطورات بةلُمواك وذلك  ييييييحيحاا، تم يالا  للشييييييباب األ ييييييلي الُمجتمع ُتم ل عينة الباح ون يوور ِمم ا

 ُمم لة كونت أن العينة اختيار عند روعي وقد ا،ُكوُرون   ويروس انتشييييييييييار من للحد الحدي ة التكنولوجية
ِويم ا واإلنا ، للذكور   الديمو راوية للُمتغيرات ووقاا  العينة عر اا لتو يف يلي و 

 (240( عينة الدراسة الميدانية )ن=1جدول )
 % ك الخصائص الديموغرافية

 النوع
 %59.58 143 ذكور

 %40.42 97 إنا 

 العمر
18  25 136 56.66% 

25  40 104 43.34% 

 %62.91 151 بكالوريوس
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 %37.09 89 عليا   دراسات التعليمي الم ستوي

 التوزيع الجغرافي
 %50 120 م ر –جامعة بني سويف – كلية واإلعالم

 السيييييييييلطان جامعة – ا جتماعية والعلوم ا داب بكلية اإلعالم قسيييييييييم
 .قابوس

120 50% 

 % 100 240 المجموع

 ما يلي: إلىالجدول السابق تشير بيانات 
 ،(%59.85) ةبنسييييييييييب األولى المرتبة وي الذكور جاي النوع:فيما يتعلق بتوزيع مفردات العينة وفقًا للمتغير 

ا  وي العينة وحجم طبيعة وقد يشييييييييييييييير هذا إلى اختالف ،(%40.42) ال انية المرتبة وي اإلنا  جايت ب ْين م 
 لمعلوماتا على للح يييييول التطبيقات لكذه ا سيييييتخدام نحو للذكور واتجاهات ميول ووجود العربية الجامعات
 حاجات لبيةت وي ُيسييييييييييكم هام م ييييييييييدر ك ْونك ا والمبادأا، الجرأا من نوعاا  تحتاج والتي ُكوُرون ا بجائحة المتعلقة

 بالجائحة. المتعلقة المعلومات حول المستخدمين

 جايت( 25  18) العمرية الفئة أنّ  النتائج أظكرت :رالعم للمتغير وفقاً  العينة مفردات بتوزيع يتعلق فيما
 ويمكن تفسير ذلك بأنه (،%43.34) بنسبة( 40  25) العمرية الفئة ت ِليك ا ،(%56.66) ق ْدره ا ُمرتفعة بنسبة
ا أكبر السيييين كان ُكل م ا  األخبار أخر روةلمع الذكية للكواتف ا ت ييييالية للتطبيقات ا سييييتخدام نسييييبة زادت ُكل م 
 .الُمستجد ُكوُرون ا ويروس حول

 العينة أوراد نّ أ الدراسييييييية نتائج كشيييييييفت :العينة وفقًا للمتغير الم ســــتوي التعليمي فيما يتعلق بتوزيع مفردات
 بنسيييييييييييييبة العليا الدراسيييييييييييييات طالب يليكم ،(%62.91) بنسيييييييييييييبة األولى المرتبة وي جايوا البكالوريوس بدرجة

 لىع إقبييا  األك ر الفئيية هي البكييالوريوس مرحليية طالب أنّ  :قـةالســــــــــاب النتـائج من ويتبين ،(37.09%)
 وقد م ع ك ا، تفاعلوال كورونا بجائحة المتعلقة المعلومات لمتابعة الذكية للكواتف ا ت الية التطبيقات استخدام
 .ا ْلُعْلي ا الدراسات طالب عن ُمرتفعة ك اوة ذات البكالوريوس مرحلة طالب بأنّ  هذا يشير

 نسيييييييييييييبة على عينةال ُمفردات توزيع حظي :الجغرافي العينة وفقًا للمتغير التوزيع علق بتوزيع مفرداتفيما يت
 بكلية اإلعالم قسيييييم م ييييير، –سيييييويف بني جامعة – اإلعالم كليتي طالب من لكل( %50) ق ْدره ا ُمتسييييياوية
 بالجامعات اإلعالم لطالب اختيار الباح  ويعزو قابوس، السييييييييييييييلطان جامعة – ا جتماعية والعلوم ا داب
 حول تخدمينالُمسيييييييي إمداد وي التطبيقات هذه ألهمية إ يييييييياوة الباح ون دراسيييييييية بمكان ِ ْرِتب اِطك ا نظراا  العربية
 .المستجد ك و ْرن ا ويروس

 حدود الدراسة:
  دابا بكلية اإلعالم قسييييييم ،م يييييير-سييييييويف بني جامعة اإلعالم كليتي وي تتم ل :المكانية الحدود ·

 .قابوس السلطان جامعة –  جتماعيةا والعلوم
 نيب جامعة طالب كليتي اإلعالمتتم ل الحدود البشيييييييييرية للدراسييييييييية وي عينة من  الحدود البشــــــرية: ·

 .قابوس السلطان جامعة – ا جتماعية والعلوم ا داب بكلية اإلعالم قسم ،م ر-سويف
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 ةالتطبيقات ا ت ييييييييييالي عبر ُكوُرون ا بجائحة المعلومات معروة على تقت يييييييييير الحدود الموضــــــوعية: ·
 ."الواتساب اليوتيوب، توتير، "الفيسبوك، وي التطبيقات هذه وتتم ل الذكية للكواتف

ــة: · وي تطبيق أداا البحييي  والُمتم لييية وي العيييام  اسييييييييييييييتغرقكيييا البحييي هي الفترا التي  الحــدود الزمني
 (.م2020)

   أداة الدراسة:
 وذلك العربية، بالجامعات اإلعالم طالب من ُمفردا( 240) ِقو امك ا عمدية عينة علي طبقت استبيان  حيفة
 سلطانال جامعة – ا جتماعية والعلوم ا داب بكلية اإلعالم قسم ،م ر-سويف بني جامعة اإلعالم بكليتي
 الُمستجد، وناكور  ويروس حول المعلومات لمعروة الذكية للكواتف ا ت الية التطبيقات ُمستخدمي من قابوس
 .م30/2/2021 وحتى م،2021/ 1/1 من الُممتدا فتراال وي وذلك

 مفاهيم الدراسة:
  مجموعة برامج تحتوة وتطبيقات ات يييييييييال تسيييييييييتخدم للتوا يييييييييل بين التطبيقات االتصـــــالية للهواتف الذكية

 كم.مالُمستخدمين لتبادل لمعروة ا خبار وتبادل المعلومات حول المو وعات التي ت ير اهتما
 .19 والمعرف باسم كوويد ال ينيةمكتشف حدي اا وي مدينة ووهان ويروس  جائحة كورونا:

  م تغيرات الدراسة:
 استخدامات التطبيقات ا ت الية للكواتف الذكية.الم تغير الم ستقل:  ·

 جائحة كورونا . التابع:الم تغير  ·

 الصدق والثبات:

 اسيييةوض وتسييياؤ ت الدر تم ت يييميم  يييحيفة ا سيييتبيان والتحقق من ال يييدق الظاهرة وي  يييوي أهداف وور 
ي مجموعة من الُمحكمين و ىعلكما  تم عرض  ييييحيفة ا سييييتبيان الدراسييييات السييييابقة الُمرتبطة بمو ييييوع، و 

الب طكما  طبقت ا سييييييييييييييتمارا علي عينة من ووقاا لما  أبدوه من مالحظات، ومن  م تعديليكا  مجال اإلعالم، 
وقيييد اعتميييد م، 30/2/2021م، وحتي 2021/ 1/1وذليييك وي الفترا كلييييات األعالم بيييالجيييامعيييات العربيييية، 

( 15) مرور عدب أخرى بتطبيقه مراوي حسيياب  بات نتائج ا سييتبيان علي أسييلوب إعادا ا ختبار،  ونالباح 
معامل  هولسييييييتي لحسيييييياب لالسييييييتمارا، والجدول ا تي يو ييييييح تطبيق ُمعادلة القبلي ا ختبار تطبيق من يوم

  ال بات
 رونباخ لقياس ثبات االستمارة( م عامل ألفا ك2جدول )

 م عامل ألفا كرونباخ المجال
 0.90 م عامل الثبات لجميع فقرات االستمارة

 %18×2حي  ت= عدد حا ت ا تفاق بين التطبيق األول وال اني=) 1ت%ن2درجة الثبات=
 حجم العينة للباح ون وي التطبيق ال اني 1(، ن20من إجمالي

 .%90=100×40%36=20+20 %18× 2=2+ن1ت%ن2=درجة الثبات
 ما يلي: إلىتشير بيانات الجول السابق 
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 على يدل وهذا(، 90.0) ق ْدره ا مرتفعة بنسبة جايت ا ستمارا وقرات لجميع ال بات ُمعامل قيمة أنّ  ·
 قراتو علي المبحو ين اسييييييييييييتجابة وي كبيرا اختالوات وجود وعدم الداخلي ا تسيييييييييييياق نسييييييييييييبة زيادا

 .للتطبيق ق اِبِلي تك ا  م ومن ا ستبيان  حيفة أسئلة و وح على ليد ك م ا ا ستمارا،
  التحليل اإلحصائي:

الك ا البيانات ترميز تم الميدانية، الدراسة بيانات جمع من ا نتكاي بعد ْدخ   جرت  م ا لي، الحاسب إلى و اِ 
تك ا ت ْحِليلك ا ُمع ال ج   ا جتماعية لومللع اإلح ائية الحزمة برنامج باستخدام اإلح ائية النتائج واستخراج و 
 النسب  وهي ا تية، اإلح ائية والُمعالجات وا ختبارات الُمعامالت إلى باللجوي وذلك، spss باسم والمعروف
 بين الفروق إليجاد( T- Test) اختبار استخدام تم ك م ا ا ستبيان، ألسئلة البسيطة اإلح ائية والتكرارات
ووقاا  وُرون اكُ  جائحة حول للمعلومات كم در الذكية للكواتف ا ت الية للتطبيقات المبحو ين استخدامات

ا المعلومات سابقة الذكر، مع المبحو ين تفاعل أشكال بين الفروق و الا عن إيجاد للنوع،  ُمعامل ستخداما ك م 
 جائحةب المتعلقة ماتللمعلو  المبحو ين ُمتابعة بين ا رتباط واتجاه شدا إليجاد Pearson بيرسون ارتباط
 .ِمْنك ا ا ستفادا ودرجة الذكية، للكواتف ا ت الية التطبيقات عبر ُكوُرون ا

 نتائج:ال
 حي  العربية، بالجامعات اإلعالم كليات طالب من( 40  18) العمرية الفئة وي الميدانية الدراسة عينة تم لت
 اإلعالم قسم ،م ر-سويف بني جامعة اإلعالم كليتي طالب من ُمفردا( 240) ِقو امك ا عينة على اشتملت
 روضالف  حة اختبار نتائج إلى باإل اوة قابوس، السلطان جامعة – ا جتماعية والعلوم ا داب بكلية

ْبطك ا ا الدراسة، وأهداف بتساؤ ت و ر  ِويم    الدراسة لنتائج عر اا  يلي و 
علي المعلومات المتعلقة بجائحة  في الحصولواتف الذكية المبحوثين للتطبيقات االتصالية لله ( استخدامات3جدول )

 (240كورنَا )ن =
 % ك المبحوثين للتطبيقات االتصالية للهواتف الذكية  استخدامات م

 %40 96 جداا  كبيرا استخدم بدرجة 1

 %20 48  كبيرا بدرجة استخدم 2

 %40 96 ُمحددا  ير أوقات وي استخدم 3

 %100 240 اإلجمالي

 :يلي ما السابق إلي الجدول بيانات شيرت    
 لح يييييولا وي الذكية للكواتف ا ت يييييالية التطبيقات يسيييييتخدمون أّنكم العينة أوراد من( %40) أكد  ·

 ا سييييييييتخدم اي ِليك   ُمحددا،  ير أوقات ووي جداا، كبيرا بدرجة ك و ْرن ا بجائحة الُمتعلقة المعلومات على
 للتطبيقات اإلعالم طالب اسيييييييييييتخدام أنّ  :الســـــــابقة النتائج من ويتبين ،(%20) بنسيييييييييييبة كبيرا بدرجة

 و ْرن اك   ويروس حول المعلومات على للح يييييييول حتمية  يييييييرورا أ يييييييبح الذكية للكواتف ا ت يييييييالية
 .الُمتسارعة التكنولوجية التطورات ولُمواكبة المستجد
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مبحوثين اس4جدول ) ال التي يفضل  ذكية  ال لية للهواتف  تصا يقات اال لتطب ا ر تخدامهَا كمصد( 
)ن =  (240للمعلومات حول جائحة كورونَا

  م
التطبيقات االتصالية أشكال 

 للهواتف الذكية 

 اإلعالم كلية طالب
 -سويف بني جامعة

 مصر

 بكلية اإلعالم قسم طالب
 االجتماعية والعلوم اآلداب

 .قابوس السلطان جامعة –

 اإلجمالي

 ك ك % ك % ك
 %25 60 %16.66 20 %33.33 40 "الفيسبوك" 1
 %32.5 78 %35.84 43 %29.17 35 "توتير" 2
 %28.75 69 %32.5 39 %25 30 "اليوتيوب" 3
 %13.75 33 %15 18 %12.5 15 "الواتساب" 4

 %100 240 %100 120 %100 120 اإلجمالي

 ما يلي: السابق إليتشير بيانات الجدول 
 لمتعلقةا المعلومات على الح ول وي توتير داماستخ يف لون أّنكم العينة أوراد من( %32.5) أكد ·

ه ا ُكوُرون ا، بجاحه  وأخيراا  ،(%25) بنسييييييييييبة الفيسييييييييييبوك  م ومن ،(%28.75) بنسييييييييييبة اليوتيوب ت ال 
 (.%13.75) بنسبة الواتساب

: لذكيةا للهواتف االتصالية للتطبيقات المصرية سويف بني جامعة- اإلعالم طالب استخدام وفي ·
 اسيييييتخدام يف يييييلون أّنكم الم يييييرية سيييييويف بني بجامعة اإلعالم كلية طالب نم( %33. 33) أكد

  م ومن ،(%29.17) توتير ي ِليك ا ُكوُرون ا، بجائحة المتعلقة األخبار على الح ييييييييول وي الفيسييييييييبوك
ا نتائج مع تتفق النتيجة وهذه ،(%12.5) بنسييبة الواتسيياب وأخيراا  ،(%25) بنسييبة توتير  تو ييلت م 
 الفيسيييييييييييبوك تطبيق اسيييييييييييتخدام حظي حي  ،(2019) الكوارة شييييييييييييماي محمد، مودمح دراسييييييييييية إليه

 .(1)الحالية الدراسة وي با هتمام أي اا  وحظي للمعلومات، كم در با هتمام
 قابوس الســــلطان جامعة – االجتماعية والعلوم اآلداب بكلية اإلعالم قســــم طالب وفي اســــتخدام ·

 ا داب بكلية اإلعالم قسيييييييييييييم طالب من( %35.84) أكد :الذكية للهواتف االتصــــــــالية للتطبيقات
 لىع الح ييييييول وي توتير اسييييييتخدام يف ييييييلون أّنكم قابوس السييييييلطان جامعة – ا جتماعية والعلوم
 بنسييييييييييييبة الفيسييييييييييييبوك  م ومن ،(%32.5) بنسييييييييييييبة اليوتيوب ي ِليك ا ُكوُرون ا، بجائحة المتعلقة األخبار

تتفق مع نتائج دراسييييييييية، حي  جاي هذه النتيجة ، و (%15) بنسيييييييييبة الواتسييييييييياب وأخيراا  ،(16.16%)
 من ويتبين ،(2)الواتسييييييييييياب وي المرتبة األخيرا، وجاي أي ييييييييييياا وي المرتبة األخيرا بالدراسييييييييييية الحالية

                                           
ات مجلة الدارس(. استخدامات القائمين با ت ال للتطبيقات ا ت الية للكواتف الذكية، بح  منشور وي 2019محمود محمد، شيماي الكوارة ) 1

 .44، نم2019التاسع، أ سطس  ، ألمانيا   برلين، المركز العربي الديمقراطي، العدداإلعالمية
 رسالة، 2023-2019العمانيين للميديا ا جتماعية تويتر انموذج وي انتخابات مجلس الشورى للفترا التاسعة  (. استخدام2021محمد ) السعدة، 2

 .65، نمعكد ال حاوة وعلوم ا خبار، تونس-، جامعة منوبةماجستير غير منشورة
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 معلوماتال على للح يييييول هام شييييييي أ يييييبح للتطبيقات المبحو ين اسيييييتخدام أنّ : الســـابقة النتائج
 .الُمستجد ُكوُرون ا ويروس حول

 (240بعة المبحوثين للمعلومات المتعلقة بجائحة كورونَا عبر التطبيقات االتصالية للهواتف الذكية )ن =متا (5جدول )
 % ك كوروناَ  بجائحة المتعلقة للمعلومات المبحوثين متابعة م

 %27.5 66 اإلرشادات الطبية للمؤسسات ال حية للوقاية من منه عأهم أعراض ويروس كورونا  واتبا 1

 %19.17 46 حول انتشار ويروس كورونا  ومعدل اإل ابات ونسب الشفاي تاياأخر اإلح  2

 %9.58 23 حول انتشار الوباي وي دول العالم  اإلح ايات أخر 3
 %19.17 46 أخر الجكود والتجارب السريرية للعلماي إليجاد لقاح  4

 %12.08 29 الطبي باألجكزا والمعدات الطبية القطاع دعم 5
 %12.5 30 ا حترازية التي اتخذتكا الدول والحكومات لمواجكة الوباي اإلجرايات 6

 %100 240 اإلجمالي

 :يلي ما إلىالسابق  الجدول بيانات تشير
 لطبيةا اإلرشييييييييادات واتباع ُكوُرون ا ويروس أعراض أهم يتابعون أّنكم العينة أوراد من( %27.5) أكد ·

 معدلو  ُكوُرون ا ويروس انتشيييار حول اإلح يييايات أخر ي ِليك ا منه، من للوقاية ال يييحية للمؤسيييسيييات
 ،(%19.17) بنسبة لقاح إليجاد للعلماي السريرية والتجارب الجكود أخر الشفاي، ونسب اإل ابات

 القطاع دعم وجاي ،(%9.85) بنسييبة العالم دول وي الوباي انتشييار حول اإلح ييايات أخر  م ومن
 اتخذتكا التي ا حترازية اإلجرايات وأخيراا  ،(%12.08) بنسييييييييييييييبة الطبية والمعدات باألجكزا الطبي
 طالب أنّ  :الســـــــــابقة النتائج من ويتبين ،(%12.5) بنسييييييييييييييبة الوباي لمواجكة والحكومات الدول

 أخر وييةلمعر  الكواتف الييذكييية يتييابعون المعلومييات المتعلقيية بجييائحيية كورونييا  عبر تطبيقييات اإلعالم
 منه. وأساليب الوقاية الفيروس حول األخبار

المتعلقة بجائحة كورونَا عبر التطبيقات االتصالية للهواتف  ( درجة استفادة المبحوثين من متابعة المعلومات6جدول )
 (240الذكية )ن =

 % ك كوروناَ  بجائحة المتعلقة للمعلومات المبحوثين درجة استفادة متابعة م

 %45.83 110 جداا  كبيرا أستفيد بدرجة 1

 %8.34 20  يراكب بدرجة أستفيد 2

 %45.83 110 ُمحددا  ير أوقات وي أستفيد 3

 %100 240 اإلجمالي

 :يلي ما إلىالسابق  الجدول بيانات تشير
( من أورد العينة أّنكم يستفيدون من التطبيقات ا ت الية للكواتف الذكية وي ُمتابعة %45.83أكد ) ·

 بدرجة ُمحددا، يليكا  أسييييييييتفيد  ير ووي أوقات جداا، كبيرا بدرجة كورونا   بجائحة المعلومات المتعلقة
كواتف تطبيقات ال المبحو ين يسييييييتفيدونأّن  ويتبين من النتائج الســــابقة:(، %8.34كبيرا بنسييييييبة )
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واكبيية التطورات التكنولوجيية لمُ و  .المسييييييييييييييتجييد كورونييا ويروس حول أخر األخبييار الييذكييية وي متييابعيية
 وي أوقات األزمات.تسارعة المُ 
كال تفاعل المبحوثين مع المعلومات المتعلقة بجائحة كورونَا عبر التطبيقات االتصالية للهواتف الذكية ( أش7جدول )

 (240)ن =
  م

 أشكال التفاعل
 جامعة اإلعالم كلية طالب
 مصر -سويف بني

 بكلية اإلعالم قسم طالب
 – االجتماعية والعلوم اآلداب

 .قابوس السلطان جامعة

 اإلجمالي

 ك ك % ك % ك
 like 42 35% 15 12.5% 57 23.75% اإلعجاب تسجيالت 1
 التعليقات كتابة 2

Comment 
58 48.33% 68 56.66% 126 52.5% 

 Shaer  20 16.67% 37 30.84% 57 23.75%عمل الُمشاركة  3
 %100 240 120 120 %100 120 اإلجمالي

 ما يلي: السابق إليتشير بيانات الجدول 
و ين أّنكم يف ييلون التفاعل بالتعليق مع المعلومات الُمتعلقة بجائحة كورونا  ( من المبح%52.5أكد ) ·

 (.%23.75بنسبة ) الُمشاركات اإلعجاب، عبر التطبيقات ا ت الية للكواتف الذكية، يليكا

أّنكم  م ييييييييييير-سيييييييييييويف( من طالب كلية اإلعالم جامعة بني %35أكد ) وفي التفاعل باإلعجاب: ·
تعلقة بجائحة كورونا  عبر التطبيقات ا ت ييييييييييييييالية مع المعلومات المُ  يف ييييييييييييييلون التفاعل باإلعجاب

 جامعة – ا جتماعية والعلوم ا داب بكلية اإلعالم قسييييييم ( لطالب%12.5، مقابل )للكواتف الذكية
 .قابوس السلطان

  ا جتماعية والعلوم ا داب بكلية اإلعالم قسيييييييم طالب من( %56.66) كدأ :قالتفاعل بالتعلي وفي ·
 كورونا   حةبجائ المتعلقة المعلومات مع بالتعليق التفاعل يف يييييلون أّنكم. قابوس السيييييلطان امعةج –

 بني جييامعيية اإلعالم كلييية ( لطالب%48) مقييابييل الييذكييية، للكواتف ا ت ييييييييييييييييالييية التطبيقييات عبر
 محمد ودمحم ورحي، وي ييييل دراسيييية إليه تو ييييلت ما   نتائج ما   تتفق النتيجة ، وهذهم يييير-سييييويف

Faisal Farhi, Mahmoud Mohamed (2020،)  جاي التفاعل بالتعليق للم ييامين اإلعالمية  حي
 .1الحالية بالدراسة وي المقدمة، وجاي أي اا وي

  ا جتماعية والعلوم ا داب بكلية اإلعالم قسم طالب من( %30.84) أكد :ةالتفاعل بالم شارك وفي ·
 كورونا   ةبجائح المتعلقة المعلومات شيياركة معبالمُ  التفاعل يف ييلون قابوس أّنكم السييلطان جامعة –

                                           
1  F Farhi, M.M.A Mohamed (2020). Pilgrim interaction with services provided by the general presidency of 
Alharamain affairs, Research published in the International Journal of Ibero-American Philosophy and Social 
Theory, Venezuela: Center for Social and Anthropological Studies (CESA), Faculty of Economic and Social Sciences, 
University of Zulia, Issue 25, Volume 25, March 2020 AD,p392. 
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 بني جامعة اإلعالم كلية لطالب(  %16.67) مقابل الذكية، للكواتف ا ت ييييييييييييييالية التطبيقات عبر
ع مالمبحو ين يجدن أّن التفاعل وأدواته  أنّ  :الســـــــــابقة النتائج من ويتبينم يييييييييييييير،  -سييييييييييييييويف

وي  مهشيييييييييييييييي هام ألنه ُيسييييييييييييييياعدكواتف النقالة المعلومات المتعلقة بجائحة كورنا  عبر تطبيقات ال
أخر األخبار حول ويروس كورنا  المسيييييتجد، والمكتشيييييف  تجاه  يييييريح بشيييييكل أرائيكم عن اإلو ييييياح

 حدي اا وي مدينة ووهان ال ينية.

 نتائج الفروض:
ت طبيقاالمبحو ين للت اتاسييتخدامبين  إح ييائية دالة وروق توجدأنه   علىينن هذا الفرض  الفرض األول:

 للنوع. كم در للمعلومات حول جائحة كورونا  ووقاا ا ت الية للكواتف الذكية 

بين استخدامات المبحوثين للتطبيقات االتصالية للهواتف الذكية كمصدر للمعلومات  ( داللة الفروق اإلحصائية8جدول )
 (240حول جائحة كورونَا وفقًا للنوع. )ن =

 (0.01** دال عند م ستوي )             (0.05*دال عند م ستوي )
  لي ما يلي:تشير بيانات الجدول السابق إ

 المبحو ين اسيييييييييييتخدامات بين إح يييييييييييائية أت يييييييييييح وجود وروق دالة "T Testباســـــــتخدام اختبار " ·
 اتجاه وع، وويللن ووقاا  كورونا   جائحة حول للمعلومات كم در الذكية للكواتف ا ت الية للتطبيقات

 ي أنوهذا يشييييييييييييير إل (،0.01**(، وهي دالة عند ُمسييييييييييييتوة )3.21)الذكور، وقد بلغت قيمة ت= 

ول التكنولوجية والح ييييييييييي اإلنا   سيييييييييييتخدام هذه التطبيقات لمواكبة التطورات من جرأا أك ر الذكور
 وجدت ويهذا نقبل الفرض القائل بأنه:الجنسيييييييييييين،  بين ُمتسييييييييييياويا   يكن علي المعلومات، وبالتالي لم

كم يييييييدر  ةالمبحو ين للتطبيقات ا ت يييييييالية للكواتف الذكي اتاسيييييييتخدامبين  إح يييييييائية دالة وروق
 للنوع. للمعلومات حول جائحة كورونا  ووقاا 

 مع ينالمبحو  تفاعل أشكالبين  إح ائية دالة وروق توجد : ينص هذا الفرض علي أنه:يالفرض الثان
 الذكية. للكواتف ا ت الية التطبيقات المعلومات المتعلقة بجائحة كورونا  "عبر

  

  المقياس
 الذكور

قيمة  اإلناث
 )ت(

 تويم س
 الداللة

م ستوي 
 الداللة

 اليةاالتص للتطبيقات المبحوثين استخدامات

الُمتوسط 
 الحسابي

مجموع 
 الرتب

الُمتوسط 
 الحسابي

مجموع 
 0.01 0.05 **3.21 الرتب

1.95 0.75 1.66 0.70 
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تفاعل المبحوثين مع المعلومات المتعلقة بجائحة كورونَا  عبر التطبيقات  داللة الفروق اإلحصائية بين أشكال( 9جدول )
 (240االتصالية للهواتف الذكية. )ن =

 (0.01** دال عند م ستوي )                (0.05*دال عند م ستوي )
 :يلي ما إلي السابق الجدول بيانات تشير
 تالمعلوما مع المبحو ين تفاعل أشكال بين إح ائية دالة وجود أت ح "T Test" اختبار باستخدام ·

 اإلعالم سييييمق الذكية، ووي اتجاه طالب للكواتف ا ت ييييالية التطبيقات عبر" كورونا   بجائحة المتعلقة
(، ** 4.92) = (قيمة )توقد بلغت قابوس،  السيييييلطان جامعة – ا جتماعية والعلوم ا داب بكلية

 وأدواتكا   التطبيقات هذه قدرا اسيييييييتخدامأنكم أك ر  إلىوهذا يشيييييييير (، 0.01وهي دالة عند ُمسيييييييتوة )
 ت ييييييييييييييالا  عملية تسييييييييييييييير التي ت ير اهتماهم والتي تباحتراوية للح ييييييييييييييول علي المعلوما التفاعل

 التفاعلية بين المستخدمين. والُمشاركة
توجد عالقة ارتباطية دالة إح يييييييييييييييائية بين ُمتابعة المبحو ين نه  أ على  ينن هذا الفرض الثالث الفرض

 .منكا   ودرجة ا ستفاداالذكية،  للكواتف ا ت الية التطبيقات للمعلومات المتعلقة بجائحة كورونا  عبر
اتف الذكية، هو م تابعة المبحوثين للمعلومات المتعلقة بجائحة كورونَا عبر التطبيقات االتصالية لل بين العالقة( 10جدول )

 (240ودرجة االستفادة منهَا. )ن =

 الم تغيرات
 اإلعالمية الم قررات نشر في مدي الم ساهمة

 م ستوي الداللة م ستوي الداللة قيمة ر

 0.05 0.01 **0.319 رونا  كو  بجائحة المتعلقة للمعلومات المبحو ين ُمتابعة
 ( 0.01** دال عند م ستوي )                                                     (0.05* دال عند م ستوي )

 :يلي ما إلي السابق الجدول بيانات تشير
أت ح وجود عالقة ارتباطية دالة إح ائية بين ُمتابعة المبحو ين  personباستخدام معامل ارتباط  ·

 ،ستفادا منكا  ودرجة ا للمعلومات المتعلقة بجائحة كورونا  عبر التطبيقات ا ت الية للكواتف الذكية، 
(، وهذا يدل علي أنه 0.01(، وهي دالة عند ُمستوة )**0.319بلغت قيمة ُمعامل ا رتباط ) وقد

 ت ُمتابعة أخر ا خبار حولكلما  زادالتطبيقات ا ت الية للكواتف الذكية،  كلما  زاد استخدامات
 بين ائيةإح  دالة ارتباطية عالقة دتوج  وبهذا نقبل الفرض القائل بأنه، ويروس كورونا  المستجد

 الذكية، واتفللك ا ت الية التطبيقات عبر كورونا   بجائحة المتعلقة للمعلومات المبحو ين ُمتابعة
 .منكا   ا ستفادا ودرجة

 المقياس

 اإلعالم كلية طالب
 -سويف بني جامعة

 مصر

 اإلعالم قسم طالب
 والعلوم اآلداب بكلية

 جامعة – االجتماعية
 .قابوس السلطان

 قيمة )ت(
م ستوي 
 الداللة

م ستوي 
 اللةالد

 المعلومات أشكال التفاعل مع 
   كوروناَ  بجائحة المتعلقة

الُمتوسط 
 الحسابي

مجموع 
 الرتب

الُمتوسط 
 الحسابي

مجموع 
 0.01 0.05 **4.92 الرتب

2.58 1.02 3.07 0.93 
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 :نتائج الدراسة في ضوء اختبار صحة الفروض
 ومن أهمَا: الدراسة الميدانية توصلنا إلي مجموعة من النتائج،إجراء بعد القيام ب  

 اتللتطبيق استخدامات المبحو ين بين إح ائية دالةبوجود وروق  ول:صحة الفرض األ  وتثب ·
الذكور،  اتجاه للنوع، ووي ووقاا  كورونا   جائحة حول للمعلومات كم در الذكية للكواتف ا ت الية

لتكنولوجية ا التطورات اإلنا   ستخدام هذه التطبيقات لمواكبة من جرأا أك ر الذكور وهذا يشير إلي أن
 والح ول علي المعلومات.

 المتعلقة اتالمعلوم مع المبحو ين تفاعل أشكال بين إح ائية دالة بوجود :الفرض الثاني صحة ثبوت ·
 بكلية الماإلع قسم الذكية، ووي اتجاه طالب للكواتف ا ت الية التطبيقات عبر" كورونا   بجائحة
 ذهه استخداموهذا يشير إلي أنكم أك ر قدرا ، قابوس السلطان ةجامع – ا جتماعية والعلوم ا داب

 عملية سيرت التي ت ير اهتماهم والتي تباحتراوية للح ول علي المعلوما التفاعل وأدواتكا   التطبيقات
 التفاعلية بين المستخدمين. والُمشاركة ا ت ال

لومات ن ُمتابعة المبحو ين للمعوجود عالقة ارتباطية دالة إح يييائية بيب الثاني:الفرض صــحة ثبوت  ·
يمكن و  ،المتعلقة بجائحة كورونا  عبر التطبيقات ا ت ييييييييالية للكواتف الذكية، ودرجة ا سييييييييتفادا منكا  

ُمتابعة أخر  تكلما  زاد الذكية،التطبيقات ا ت ييييالية للكواتف  كلما  زاد اسييييتخداماتتفسييييير ذلك بأنه 
 ا خبار حول ويروس كورونا  المستجد.

 حات بحثية:مقتر 
 ات المؤسسات ال حية لتطبيقات الكواتف النقالة.استخدام ·

 استخدامات ال حفيين لشبكات التوا ل ا جتماعي. ·

 خاتمة:
 بجائحة علقةالمت بالمعلومات المسييييييييتخدمين إمداد وي كبير دور ل ك ا الذكية للكواتف ا ت ييييييييالية التطبيقات إنّ 

 شييييتى وي ةالمختلف والمعلومات األخبار على ا طالع إنتاج لكم يحتت مكمة إخبارية وسيييييلة تعد وكي، ُكوُرون ا
 التطورات لُمواكبة المجا ت شيييييييييييتى وي التطبيقات هذه اسيييييييييييتخدام ال يييييييييييرورة من أ يييييييييييبح لذلك المجا ت،
 وقد زمات،األ أوقات وي وخا ييييية الُمختلفة والمؤسيييييسيييييات المسيييييتخدمين بين والتفاعل وللتوا يييييل التكنولوجية
 كواتفال تطبيقات اسييييييتخدام أهمية علىالتأكيد   أ ه ّمك ا ومن التو يييييييات من مجموعة ىإل الدراسيييييية تو ييييييلت
 لللتوا  إ اوة، الب  لغة وسالمة  مان مراعاا مع بالمعلومات الجمكور إلمداد األزمات أوقات وي الذكية

 بفيروس قةلالمتع األخبار أخر حول التطبيقات هذه ومسيييتخدمي المختلفة ال يييحية المؤسيييسيييات بين والتفاعل
 إطار وي كراوُمبت جديدا وت ييورات نظريات إلى للو ييول وذلك، منه الوقاية أسيياليب واتباع المسييتجد ُكوُرون ا
 .اإلعالم وسائل وجمكور المختلفة المؤسسات العالقة
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 :العربية المصادر والمراجع
فترا وي انتخابات مجلس الشورى لل العمانيين للميديا ا جتماعية تويتر انموذج (. استخدام2021محمد ) السعدة، ·

 ،معكد ال حاوة وعلوم ا خبار، تونس-، جامعة منوبةدراسة ماجستير غير منشورة، 2023-2019التاسعة 
 .65ن

بحث منشــور في مجلة (. الشييائعات والوعي السييياسييي لدى الشييباب مرتادة اليوتيوب، 2020أيمن أحمد ورج ) ·
 .92م، ن2020 ، أبريل2 ، المجلد53، جامعة كفر الشي ، العدد كلية اآلداب

(. دور التليفزيون األردني وي تشيييكيل اتجاهات الشيييباب الجامعي الكويتي نحو ق يييايا  2019باسيييم مبارك رجا ) ·
 .9، ن، األردن  جامعة اليرموك، كلية اإلعالمرسالة ماجستير غير منشورةاإلرهاب، 

لجامعات األردنية الخا يية للكواتف الذكية وي التعليم (. درجة اسييتخدام طلبة ا2019بشييائر إبراهيم عبد الغني ) ·
، األردن  جامعة الشيرق األوسيط، كلية العلوم التربوية، رسالة ماجستير غير منشورةوي  يوي معايير الجودا، 

 .8، نقسم علوم التربية
ف لكات(. تفاعلية الجمكور مع التطبيقات اإلعالنية وي الف يييييييييائيات عبر أجكزا ا2020جعفر شيييييييييكيد هاشيييييييييم ) ·

، 133، العراق  جييييامعيييية بغييييداد، كلييييية اإلعالم، العييييدد بحـــث منشـــــــــور في مجلـــة كليـــة اآلدابالمحمول، 
 .562، نم2020حزيران

 رسالة الجمُكور الم ييرة لكا، إدراكم(. الُمعالجة وي قنوات اليوتيوب ومدى 2018خالد مكدة حامد الشيياعر ) ·
 .59، ن قسم اإلذاعة والتليفزيون، جامعة األزهر، كلية اإلعالم، ماجستير غير منشورة

بحث منشـــور في (. خدمات  ييييحاوة الموبايل وتأ يراتكا على الممارسيييية ا عالمية، 2020زكرياي بن  ييييغير ) ·
 م.2020، نوومبر2 ، المجلد1 ، الجزائر، جامعة محمد خي ر بسكرا، العددمجلة العلوم اإلنسانية

قيم المواطنة لدي الشــباب الجزائري، بحث منشــور  لىع(. التشــبيك االجتماعي وتأثيره 2020ســامية عواج ) ·
، 12 ، المجلد1 في مجلة الباحث في العلوم اإلنســــانية واالجتماعية، الجزائر: جامعة قاصــــدي مرباح، العدد

 .177، صم2020أغسطس 
اجاتكم تيواح الذكية،الكواتف  (. العالقة بين اسييييييييييتخدام الجالية اليمنية وي األردن لتطبيقات2020عمر عبرين ) ·

، ديسييييييييمبر 8 ، جامعة الزيتونة، كلية الفنون واإلعالم، العددبحث منشـــــور في مجلة بحوث االتصـــــالاليومية، 
 .171نم2020

(. اسييييييييييتخدامات الشييييييييييباب العربي المكاجر لمواقع التوا ييييييييييل ا جتماعي "الفيسييييييييييبوك" 2020عبد الرازق ورج ) ·
، 3 ، ليبيا   كلية اإلعالم وونون ا ت يييال، العددنبحث منشــور في مجلة اإلعالم والفنوواإلشيييباعات المحققة، 

 .464، نم.2020أكتوبر
الييرابييط الييتيييييييالييي   عييلييى، مييتييييييياح مـــــا هــو فــيــروي كــرونـــــاَ (. 2020ميينييظييمييييييية ال يييييييييييييييحييييييية الييعيييييييالييميييييييييية ) ·

coronaviru-ases/novelhttps://www.who.int/ar/emergencies/dise 
(. اسييتخدامات القائمين با ت ييال للتطبيقات ا ت ييالية للكواتف الذكية، 2019محمود محمد، شيييماي الكوارة ) ·

، ألمانيا   برلين، المركز العربي الديمقراطي، العدد التاسيييييييييييع، اإلعالمية الدارســـــــات مجلة في منشـــــــور بحث
 .44، نم2019أ سطس 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronaviru
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سييييييييتخدام الشييييييييباب الجامعي لموقع توتير وي النقاش حول الق ييييييييايا السييييييييياسييييييييية (. ا2018مني جابر سيييييييييد ) ·
، م ييير  جامعة األهرام الكندية، كلية بحث منشــور في المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصــال وا جتماعية،

 .146ن، م2020، مارس 20اإلعالم، العدد 
ات القنوات اإلخبارية بمواقع الشيييبكات (. ا ت يييال التفاعلي لدة مسيييتخدمي  يييفح2017محمود محمد أحمد ) ·

سم ، جامعة المنيا  كلية التربية النوعية، قرسالة ماجستير غير منشورة ا جتماعية واإلشباعات الُمتحققة منكا،
 .58-57ن ناإلعالم التربوي

 (. استخدام ال حفيين الفلسطينيين لمجموعات الواتس آب2020همسة بسام أسماعيل، أيكاب أحمد عواين ) ·
، ألمانيا   برلين، المركز بحث منشـــــــور في مجلة الدارســـــــات اإلعالميةللح ييييييييييول علي ا خبار والمعلومات، 

 .28ن ،م2020، نوومبر13العربي الديمقراطي، العدد
 المصادر والمراجع األجنبية:

·   Anga verena Böttcher(2014).twitter, news aggregators co journalistic gate keeping age 

of digital media culture, balking in situate of technology, department of technology and., 

ascetics, pp2-35. 

· Jean-Marie Charon  (2017). La presse est plus dans une situation de réinvention qu’en 

crise, pour les autres, d'une information à forte valeur ajoutée et sur l'interactivité , Sur le 

lien suivant:Www.telerama.fr/medias/  

· F Farhi, M.M.A Mohamed (2020). Pilgrim interaction with services provided by the 

general presidency of Alharamain affairs, Research published in the International Journal 

of Ibero-American Philosophy and Social Theory, Venezuela: Center for Social and 

Anthropological Studies (CESA), Faculty of Economic and Social Sciences, University 

of Zulia, Issue 25, Volume 25, March 2020 AD. 

· Kumar, Naveen and Sharma, Sudhahsh (2017) Survey Analysis on the usage and 

Impact of Whatsapp Messenger, 8(3), Global Journal of Enterprise Information 

System. 

· Rama Krishna (2020): Smart Technologies for fighting pandemics: The technoand 

human-driven approaches in controlling the virus transmission Govermment Information 

Quarterl. 
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 فاعلية التسويق اإللكتروني عبر اإلنترنت
 –دراسة حالة من وجهة نظر عينة من عمالء شركة زين لالتصاالت 

 السودان
The Effectiveness of Digital Marketing through Internet. 

Case study from the perspective of clients of Zain Mobile 

Telecommunications Company – Sudan. 

 د. آدم أحمد آدم
 السودان -جامعة أم درمان األهلية  -أستاذ اإلعالم واالتصال المساعد  

 ملخص الدراسة:
سكامه وي خ ق لتتناول هذه الدراسة مو وعاا مكماا وهو واعلية التسويق اإللكتروني عبر اإلنترنت وأ ره وي جذب العمالي وا 

هدوت الدراسة إلى التعرف على مفكوم التسويق اإللكتروني وأنواعه وعنا ره، كما هدوت للتعرف على أسواق جديدا ومتنوعة، 
واعلية الخدمات التي تقدمكا شركة زين عن طريق التسويق اإللكتروني عبر اإلنترنت، استخدمت الدراسة المنكج الو في 

خدمت ا ستبانة كأداا لكا، خرجت الدراسة بالعديد من النتائج منكا  بينت الدراسة أن التحليلي عن طريق المسح بالعينة واست
الخدمات التي تقدمكا شركة زين عبر اإلنترنت وعالة بشكل كبير وتقدم المعلومات التي يحتاج لمعروتكا عمالي الشركة، كما 

كتروني ُتسكم وي زيادا  قة العمالي نحو خدماتكا، أي اا أكدت الدراسة أن المعلومات التي تقدمكا الشركة من خالل موقعكا اإلل
من نتائج الدراسة ُيسكم التوا ل اإللكتروني بين الشركة وعمالئكا وي زيادا ارتباطكم بكا ويخلق عالقة جيدا ومستمرا، ومن 

عمالي د على طلبات التو يات الدراسة  تطوير أدي العاملين وي إدارا التسويق اإللكتروني للشركة وا هتمام بسرعة الر 
 واستفساراتكم من أجعل تعزيز ال ورا الذهنية للعمالي نحو الشركة.

 التسويق اإللكتروني، اإلنترنت، واعلية، شركة زين لالت ا تالكلمات المفتاحية  
Abestract:  
This study tackles an important issue which is the effectiveness and impact of e-marketing in 

striking the sight of clients, and its contribution to originating varieties of modern markets. The 

study aims at identifying the concept of digital marketing, its types and elements. The study also 

aims at identifying the effectiveness of services that Zain company provides through digital 

marketing via internet. The study adopts the descriptive analytical method via sample survey, the 

study also uses a questionnaire as a tool for collecting data. The study comes up with several 

results such as: the study reveals that the services Zain company provides through the internet are 

very effective, it provides the clients with all necessary information. The study assures that the 

information that Zain company provides for its clients through the company’s website, 

contributes to increasing the trust of clients. The study also reveals that the electronic 

communication between the company and the clients contributes to increasing the devotion of 

clients to the company besides, it creates a continuous relationship. The study recommends: 

development of the company’s digital marketing staff. Development of quick response to the 

clients’ requests and inquires to enhance the clients’ mental image towards the company.  

Key words: Digital marketing, Internet, Effectiveness, Zain Mobile Telecommunications. 
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      المقدمة
التسويق منذ نشأته بعدا مراحل حتى أ بح واحداا من أهم الفعاليات وي حياتنا، وزادت التطورات التكنولوجية  مر

ين لمن أهمية التسويق إلى أن ظكر التسويق اإللكتروني الذة ُيعد قفزا نوعية وي عملية جذب العمالي والمتعام
وأسكم بشكل كبير وي زيادا التوا ل بين الطروين، وزادت أهمية وأ ر  مع المؤسسات والشركات المختلفة

ن إلى األسواق العالمية وخلق أسواق جديدا كان م السوق والنفاذالتسويق اإللكتروني من خالل توسيعه لنطاق 
لسلع ق عبر اإلنترنت جعلت المنتجات من االمتعذر إيجادها وي ظل التسويق التقليدة. كما أن ممارسة التسوي

والخدمات متاحة ألكبر عدد ممكن من المستكلكين وأسكم وي ظكور منتجات وخدمات جديدا األمر الذة زاد 
وعمل  لعماليا ر باتتلبية حاجات و من التنوع وي المنتجات وأتاح للمستكلك خيارات أك ر وساعد أي اا على 

 ؤسسات وأسكم وي تطوير وسائل ا ت ال بين المنظمة وجمكورها.على تحسين ال ورا الذهنية للم
شركات ا ت ال وي السودان إلى ا ستفادا من تقنيات التسويق اإللكتروني  سعتانطالقاا من كل ما سبق وقد 

وي تطوير خدماتكا من أجل نيل ر ا عمالئكا، وُيعد مو وع تحقيق ر ا العمالي من أهم األهداف التي 
 ات لتحقيقكا ألنه ي من لكا اإلستمرارية وتحقيق األرباح.تسعى الشرك

 إشكالية الدراسة:
من المعروف أن التسويق اإللكتروني يم ل تخطيط وتنفيذ الفعاليات التسويقية المتعلقة بعنا ر المزيج التسويقي 

التسويق  ياتللخدمة وذلك لةيفاي بحاجات العمالي ور باتكم وتحقيق أهداف الشركات من خالل توجيه تقن
  يا ة المشكلة وي السؤال التالي  ما مدى واعلية اإلنترنت، ويمكناإللكتروني بطريقة وعالة عبر شبكة 

 التسويق اإللكتروني عبر اإلنترنت وي تحقيق ر ا عمالي شركة زين لالت ا ت؟
     التاليةويتفرع عن هذا السؤال مجموعة من التساؤ ت الفرعية 

 لكتروني وما الفرق بينة والتسويق التقليدة؟التسويق اإل ما- 1
 المعلومات التي تقدمكا الشركة عبر موقعكا اإللكتروني؟ اقيةددقة وم  ىدم ما- 2
حقيق تو  خفض تكلفة الخدمات التي تقدمكا الشركة مدى مساهمة التسويق اإللكتروني وي ما- 3

 ؟كار ا المستخدمين نحو خدمات
 أهمية الدراسة:

همية الدراسة من كونكا تناقش مو وعاا مكماا وهو التسويق اإللكتروني، حي  تركز على دراسة تنبع أ       
واعلية التسويق اإللكتروني وي تحقيق أهداف شركات ا ت ا ت تطبيقاا على شركة زين ودراسة كاوة العنا ر 

 عن ماهية التسويق التي تؤ ر على هذا المو وع، كما تبرز أهمية الدراسة وي أنكا تغطي جزياا مكماا 
 لتسويقية لقطاعاألهداف ااإللكتروني والدور الذة يلعبه التسويق اإللكتروني وي قطاع ا ت ا ت وي تحقيق 

 مع كل األطراف التسويقية. ستخدام شبكة اإلنترنت وي التعاملا ت ا ت وذلك عن طريق ا
 أهداف الدراسة:

 واعه وعنا ره.على مفكوم التسويق اإللكتروني وأن التعرف- 1
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 على واعلية الخدمات التي تقدمكا شركة زين عن طريق التسويق اإللكتروني عبر اإلنترنت. التعرف- 2
 بين التسويق اإللكتروني والتقليدة من حي  األو لية بالنسبة لعمالي شركة زين. المقارنة- 3
 .نترنت لجذب العماليعبر اإلزين على اإلستراتيجيات التسويقية المتبعة من شركة  التعرف- 4
 دور التسويق اإللكتروني وي تحقيق ر ا العمالي نحو الخدمات التي تقدمكا شركة زين. بيان- 5

 منهج الدراسة:
استخدم الباح  المنكج الو في التحليلي وي تحليل البيانات وو ف وتقييم آراي عمالي شركة زين لالت ا ت، 

وتفسيرها  يلكا م تحلا ستيانة لجمع بيانات الدراسة من العمالي ومن  يدام الم ادر األولية المتم لة ووتم استخ
للو ول إلى استنتاجات، واستخدم الباح  أي اا الم ادر ال انوية المتم لة وي ا دبيات النظرية المتعلقة 

 بمو وع الدراسة.
 مصطلحات الدراسة:

 فاعلية:
نا ر المستخدمة للح ول على النتائج المطلوبة، بأنكا مدى  الحية الع" Effectivenessتعرف الفاعلية  

 1."وكي عالقة بين نوع العنا ر وليس كميتكا
د عليكا و نشطة التي تعبقدرا المنظمة على تحقيق أهداوكا من خالل تركيز م ادرها على األلية اعتقاس الف

نما وسيلة وي حد اا والتوا ل ليس هدو ،شياي ال حيحةوكي تتبنى قيمة عمل األ بالنتائج المر وبة، لذا  ذاته وا 
 2.لمحاوظة عليه وكسب ر ايه وو يهلى األهداف التسويقية كجذب العميل ومن  م السعي لإللو ول 

 التسويق اإللكتروني:
لخبارت، اهو عملية ا ستخدام والتطوير الفعال والكفي للموارد التسويقية الرقمية )"التسويق اإللكتروني 

و يرها( واألدوات المتاحة على اإلنترنيت من أجل تحقيق ميزا  د، البيانات، العالقات، األوراد، القواعالمعارف
  3."تناوسية وي سوق األعمال اإللكتروني

 اإلنترنت:
مشتق من مسمى شبكة المعلومات الدولية التي يطلق عليكا وي اللغة اإلنجليزية  Internetمسمى اإلنترنت  "

International Net Work ق على اإلنترنت عدا مسميات منكا ، كما يطلThe Net  والشبكة العالمية ،
World Net  أو الشبكة العنكبوتية ،The Web  أو الطريق اإللكتروني السريع للمعلومات ،"Electronic 

Super High Way .4 

                                           
 .170ن   - 1944 -دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب الم رة  -عربي -ورنسي-معجم م طلحات العلوم اإلدارية  إنجليزة -أحمد بدوة  / 1

2 / Kindle, Brad. A. Strategy, Electronic Marketing in Managing E- Business, Thomson Learning USA 2000. P. 61. 
 325ن   -2008 -السعودية  -دار المري  للنشر  -اإلدارا اإللكترونية  ا ستراتيجية والوظائف والمشكالت  -/ نجم عبود نجم  3

4 / www.gn4me.com/etesalat/article.jsp?art_id=687033 
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 تزين السودان إحدى شركات مجموعة زين الرائدا وي خدمات البيانا :السودان-شركة زين لالتصاالت 
 1المتنقلة وي منطقة الشرق األوسط وشمل إوريقيا.

 مفهوم التسويق اإللكتروني:
مع تزايد مستخدمي شبكة اإلنترنت بشكل كبير واعتبارا ساحة للعرض والطلب وقد أ بح التسويق اإللكتروني 

من الوسائل  يأحد أهم الوسائل التي تستخدمكا الشركات لتحقيق أهداوكا التسويقية، ويعد التسويق اإللكترون
ز ياألك ر إنتشاراا واألقل تكلفة مقارنة بوسائل أخرة تقليدية كالتسويق عبر وسائل ا ت ال الجماهيرة، كما يتم

وهي إمكانية توجيه الخدمة التسويقية إلى وئة محددا دون  يرها وذلك من  هالتسويق اإللكتروني بميزا مكم
رنت، ويتميز أي اا بإمكانية معروة التغذية الراجعة من خالل استخدام موقع هذه الفئة على شبكة اإلنت

 المستخدمين مباشرا.
يقية نه عملية استخدام شبكة اإلنترنت والتكنولوجيا الرقمية لتحقيق األهداف التسو أب"يعرف التسويق اإللكتروني 

وموا بنشر المعلومات ق. وبالتالي يمكن للمسوقين عبر اإلنترنت أن ي"للشركات وتدعيم المفكوم التسويقي الحدي 
عن منتجاتكم وشركاتكم بسكولة أكبر وحرية أكبر مقارنة بالتسويق التقليدة، لت بح المناوسة وي ع ر 

   2اإلنترنت أقوى وأشد بشكل   يمكن ت ديقه و  يمكن التنبؤ به.
تطوير  يق ويو من الخبرا والخبراي وي مجال التسهو ا ستفادا "وهناك من يرى أن التسويق اإللكتروني 

استراتيجيات جديدا وناجحة ووورية تمكن من تحقيق األهداف والغايات الحالية بشكل أسرع من التسويق 
 3."التقليدة باإل اوة إلى توسيع نمو األعمال بدرجة كبيرا وي وقت ق ير وباست مار أقل لرأس المال

وترا ية، ن المنظمة والعميل وي و اي البيئة ا يرى أحمد أبو وارا أن التسويق اإللكتروني هو إدارا التفاعل بي"
من أجل تحقيق المناوع المشتركة، والبيئة ا وترا ية للتسويق اإللكتروني تعتمد ب ورا أساسية على تكنولوجيا 

 اا على إدارا العميل بل تركز أيط على بيع المنتجات إلى اإلنترنت، وعملية التسويق اإللكتروني   تركز وق
 4."بين المنظمة من جانب والعميل وعنا ر البيئة الخارجية من جانب آخرالعالقات 

، وعليه التسويقية ةطداء األنشأ وي سبات ا ليةوالحا تنرنتإلا امداستخبأنه "ُيعرف التسويق اإللكتروني أي اا 
 5."وإن كل أنشطة التسويق اإللكتروني ُتعد من أنشطة األعمال اإللكترونية

اإللكتروني بشكل جعل منه مو وعاا مكماا للك ير من الدراسات التي و عت عدا  وزادت أهمية التسويق
 اعتبارات لتو يح مفكوم التسويق اإللكتروني يمكن أن نجملكا وي ا تي 

رجال التسويق إلى التواوق مع مفاهيم شبكة العمل، وأن يتعلموا كيفية الح ول على المزايا التناوسية  يحتاج- 1
 لتقنيات الحدي ة.من خالل تطبيق ا

                                           
1 / https://ar.m.wikipedia.org 

 427ن    2006المكتب الجامعي الحدي  اإلسكندرية م ر  -التسويق  -/ عبد السالم أبو قحف وآخرون  2
 128ن   - 2007اتراك  -القاهرا  -تكنولوجيا المعلومات ودورها وي وي التسويق التقليدة واإللكتروني  -/ علي عبد اهلل موسى ور لي  3
 135ن   - 1ط - 2007عمان األردن   -دار وائل  -التسويق اإللكتروني  عنا ر المزيج التسويقي عبر اإلنترنت  -د أبو واره /  يوسف أحم 4
 435ن   2005م ر الدار الجامعية  -التسويق المعا ر  -محمد المرسي، جمال الدين  -/   ابت عبد الرحمن إدريس  5
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 رجال التسويق إلى تنمية مكارات العالقات اإلنسانية للتفاعل مع المستكلكين ب ورا وردية. يحتاج- 2
ن مرجال التسويق إلى وكم التأ ير اإلستراتيجي للتسويق اإللكتروني على المنظمة حتى تمكنكم  يحتاج- 3

 ل حدو ه.اإلدارا والسيطرا على مشاكل ال راع أو التعارض المحتم
لذلك ومن المتوقع أن يكون لرجال التسويق توجكات إنتاجية ب ورا أكبر خالل السنوات القليلة  وتبعاا - 4

 القادمة.
يمكن القول أن العالقات مع المستكلكين ست بح أهم مورد إستراتيجي حيوة للمنظمة، حي  أن  كما- 5

 كلك وبالتالي ينجم عن هذا عالقات جديدا.التسويق اإللكتروني سوف يتطلب تقديم خدمات جديدا للمست
 القدرا على التعامل مع المستكلكين كل على حدا أو ب ورا وردية. إدراك- 6
 على المنظمة أن   تنظر للمستكلكين باعتبارهم هدف ولكن باعتبارهم شركاي. يجب- 7
مل على تغيير ظيمية وقد يعاإللكتروني باستخدام اإلنترنت سوف يعمل على تغيير ال قاوة التن التسويق- 8

إلى تغيير  قاوة  لكذ الكياكل التنطيمية أي اا، وهذه التغيرات   تقت ر وقط على األوراد العاملين بل يتعدى
 1المديرين، كما تحتاج اإلدارا إلى و ع خطة لتدريب األوراد على األدوات الجديدا.

كا عن لمحتويات والخدمات والسلع التي يمكن تسويقويرى الباح  أن مفكوم التسويق اإللكتروني يشمل كاوة ا 
طريق اإلنترنت وتستخدم كاوة الوسائل اإللكترونية كالبريد اإللكتروني ووسائل التوا ل ا جتماعي ومحركات 
البح  ومواقع اإلنترنت، كما تستخدم الشركات أي اا ما ُيعرف بالمدونات الشخ ية لنجوم المجتمع أو ما 

 تسويق خدماتكا ومنتجاتكا عبرها.يعرف بالمؤ رين ل
 مفاهيم ذات عالقة بالتسويق اإللكتروني:

 عبر شبكة اإلنترنت: التسويق- 1
يشكل التسويق اإللكتروني مجا ا أوسع وأشمل من التسويق عبر اإلنترنت الذة يم ل أحد وسائل التسويق "

ترنت وسائل اإل اوة إلى التسويق عبر اإلنحين يشمل التسويق اإللكتروني ب استخداماا، وياإللكتروني واألك ر 
إ اوية كالشبكات التجارية األخرى والوسائط المتعددا، وأجكزا الكاتف النقال والواقع اإلوترا ي واألسطوانات 

 2."المدمجة الم غوطة و يرها
 اإللكترونية: التجارة- 2

ا ا عتقاد خاطئ، وم طلح التجار التجارا اإللكترونية هي التسويق اإللكتروني وهذا  هناك من يعتقد أن
اإللكترونية أقرب إلى التجارا منه إلى التسويق باعتبار أن التسويق هو مدخل أو مفكوم يمكن استخدامه 
، اكفلسفة إرشادية لوظائق ونشاطات المنظمة كاوة، و  يقت ر على عمليات البيع والشراي كما وي حالة المتاجر 

ن التجارا اإللكترونية هي متاجرا عبر التقنيات الرقمية، بينما التسويق "إوتأسيساا على ذلك يمكن القول 
                                           

ن   - 1ط - 2012اإلسكندرية  -الدار الجامعية  -آليات التوا ل الجديدا مع العمالي  -اإللكتروني  التسويق -/ محمد عبد العظيم أبو النجا  1
81-84 

ن   2015ريا  سو  -رسالة دكتوراا جامعة دمشق  -أ ر تقنيات التسويق اإللكتروني وي تحسين وعالية التوا ل مع العمالي  -/ سام عدنان سليمان  2
45 
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اإللكتروني هو سلسلة وظائف تسويقية متخ  ة ومدخل شامل يقت ر على عمليات المتاجرا بالسلع 
 1."والخدمات

لتي تتيح العديد اوي هذا الع ر الرقمي الذة ينتشر ويه اإلنترنت إنتشاراا هائالا شاع مفكوم التجارا اإللكترونية "
أ بح و  من المزايا، وبالنسبة لرجال األعمال أ بح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاي شركائكم وعمالئكم

بمقدورهم الحد من الوقت والمال للترويج لب ائعكم وعر كا وي األسواق، أما بالنسبة للزبائن وليس عليكم 
كفي ي طابور طويل أو حتى استخدام النقود التقليدية، إذ يالتنقل ك يراا للح ول على ما يريدونة او الوقوف و

شتراك باإلنترنت  2."إقتناي جكاز كمبيوتر وبرنامج مستعرض لةنترنت وا 
 -التالي  ويؤكد الرحباني أن التجارا اإللكترونية تمتاز بعدا ميزات يمكن جمعكا على النحو 

 لوقت نفسه.تساعد على التفاعل اإللكتروني مع أك ر من م در وي ا -
 التفاعل بين ورد وورد، أو بين ورد ومجموعة، أو بين مجموعة ومجموعة أخرى. -
 .وورا الوقت والجكد -
 كفايا عالية. -
 سرعة كبيرا. -
 خفض تكاليف البريد وعمليات الحاسب ا لي. -
 التقليل من وترا بقاي السلع المخزونة. -
 تخدام الشيكات الورقية وتحويلكا إلى شيكات إلكترونية عناستفادا بعض المؤسسات المالية من تطوير اس -

 .Clearingطريق وسيط يقوم بإجراي عملية التخلين 
 امكانية ا حتفاظ بالعمالي الحاليين وكسب عمالي جدد. -
 زيادا القدرا التناوسية للشركات التي تواجه شركات أخرى حدي ة وي مجال التجارا اإللكترونية. -
 اي.تقليل األخط -
 .السالمة العامة واألمان -
 اإللكترونية: األعمال- 3

تشكل األعمال اإللكترونية اليوم عن را أساسياا وي الفكر ا ستراتيجي للمنظمات، تفرض على كل منظمة 
التعامل معه وتعلم جوانب التأ ير المتعددا لتكنولوجيا المعلومات  وا ت ا ت على اإلدارا وتنفيذ األعمال، 

للكمبيوتر أول من استعمل  (IBMحي  كانت شركة )  1997 طلح " األعمال اإللكترونية " إلى سنة يرجع م
هذا الم طلح للتمييز بين أنشطة األعمال اإللكترونية وأنشطة التجارا اإللكترونية وحسب ما ورد وي تعريف 

ألعمال المميزا من خالل األعمال اإللكترونية تعني مدخل متكامل ومرن لتوزيع قيمة ا"وإن  (IBM)شركة 

                                           
 336ن   2007دار البازورة العلمية  -األردن  -العلمية للتسويق الحدي ، مدخل شامل  ا سس-/ حميد الطائي وآخرون  1
 -دمشق  -دار ومؤسسة رسالن للطباعة والنشر والتوزيع  -اإللكتروني وي ظل المتغيرات والتكنولوجية المعا را  التسويق-/ م طفى يوسف كاوي  2

 60-59ن   2009
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ربط النظم بالعمليات التي تنفذ من خاللكا أنشطة األعمال الجوهرية بطريقة مبسطة ومرنة وباستخدام تكنولوجيا 
 1."اإلنترنت

 نأن التسويق عبر اإلنترنت والتجارا اإللكترونية مكمالن لبع كما البعض، وم إلى ونخلن من كل ما سبق
تقديم الخدمات والترويج للمنتجات باستخدام وسائل وتقنيات ا ت ال  مكني خالل التسويق عبر اإلنترنت

الحدي ة، والتجارا اإللكترونية تعني تسويق سلعة ما إلكترونياا من قبل تاجر معين بغرض بيعكا، أما األعمال 
 اإللكترونية وتركز على إنجاز المكام وعقد ال فقات عن طريق اإلنترنت.

 روني: أهمية التسويق اإللكت
ة لکونكا م در من الم ادر الكامة يمن حياتنا اليومياا هاماا حيزل  ارت شبکة اإلنترنت ا ن تحت" 
واإلذاعة ون يوالتليفزي، التيالمج، ذلك کاوة الوسائط التقليدية )الجرائد ييعلي المعلومة مناوسة و للح ول

أ بح باإلمکان خلق مساحة وروة علي المعل  ويحيث يمکن اعتبار هذه الشبکة م در هام للحو يرها( 
ر أدوات يالمتاحة عبل واستخدام العديد من الوسائالمنتجات والخدمات جديدة يمکن است مارها لتسويق بعض 

 2."وتقنيات هذه الشبکة التي تساهم وي دعم العملية التسويقية
والخدمات  ادا على السلعإن أهمية التسويق اإللكتروني تبرز وي الوقت الحا ر إلى المناوسة العالمية الح

ووتح المجال أمام المنظمات للو ول إلى الفئة المستكدوة من المستكلكين وكيفية إتباع تلك المنظمات لطرق 
ترويجية مدروسة مما يجعلكا تناوس وي السوق العالمية الموحدا، وتكمين أهميية التسوييق اإللكتروني ويي 

 3ا تيي  
 حد  روريات الحياا وي مجتمعنا اليوم.التسويق اإللكتروني أ أ بح- 1
 نترنت يومياا من جميع أنحاي العالم.المستخدمين يت لون بشبكة اإل مئات- 2
 نترنت كوسيلة ترويج وعرض للخدمات والمنتجات  رورا  بد منكا.اإل استغالل- 3
 الو ول إلى األسواق العالمية. إمكانية- 4
 العمالي.السلع والخدمات ووقاا لحاجات  تقديم- 5

وتنبع أهمية التسويق اإللكتروني من وجكة نظر الباح  من كونه يمكن منتجي السلع والحدمات من تسويق 
منتجاتكم وي أة وقت إذ   يرتبط التسويق اإللكتروني بزمن محدد لعرض الخدمات وهذا األمر يسمح للشركات 

كم، كن عملكم أو وي المنازل أ ناي أوقات ورا بإمكانية الو ول للعمالي والمستكلكين وي كل األوقات ووي أما
كما تزداد أهمية التسويق اإللكتروني وي استخدامه للعالقات العامة الرقمية حي  تنشأ عالقة مستمرا بين 

 المسوق والعميل و  تنتكي بمجرد شراي الخدمة أو السلعة.
 

                                           
 13ن    2004األردن  -عمان  -دار المناهج  -التجارا اإللكترونية  -عباس العالق /  سعيد  الب ياسين وبشير  1
 9كلية التجارا جامعة بنكا ن   -التسويق عبر اإلنترنت  -حماد ووزة أبوزيد  -/ أحمد  الح الدين المحزرة  2
3  /2014  www.scribd.com 
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 أنواع التسويق اإللكتروني:
واع بأنه يمكن ت نيف التسويق الذة تمارسه المؤسسات إلى  ال ة أنيرى بعض الخبراي وي التسويق )كوتلر( 

 1رئيسيه 
 أواًل: التسويق الخارجي:

 (.الترويج- التوزيع- السعر-وهو مرتبط بوظائف التسويق التقليدية كت ميم وتنفيذ المزيج التسويقي )المنتج 
 ثانيًا: التسويق الداخلي:

أنه يجب على المؤسسة أن تتبع سياسات وعالة لتدريب العاملين وهو مرتبط بالعاملين داخل المؤسسة حي  
وتحفيزهم لالت ال الجيد بالعمالي ودعم العاملين للعمل كفريق يسعى إلر اي حاجات ور بات العمالي، وكل 
ورد وي المؤسسة يجب أن يكون موجه وي عمله بالعمالي، وال يكفي وجود قسم وي المؤسسة خان بالقيام 

 قليدية لوظيفة التسويق وبقية األوراد أو األقسام كل وي إتجاه آخر.باألعمال الت
 ثالثًا: التسويق التفاعلي: 

وهو مرتبط بفكرا جودا الخدمات والسلع المقدمة للعمالي، وكرا تعتمد بشكل أساسي ومك ف على الجودا 
 والعالقة بين البائع والمشترة.
 خطوات التسويق اإللكتروني: 

نشاي يتم بمجرد إ وهذا  لكتروني على عرض المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من العمالي يعمل التسويق اإل"
الموقع ولكن هناك العديد من الخطوات التي يمر بكا الموقع لي ل إلى هؤ ي العمالي من خالل شبكة 

 2، وتتم ل تلك الخطوات وي ا تي "اإلنترنت
 لكتروني ويتم عبر أو   البح  اإل

لبح  مستخدمي اإلنترنت وي ا يستعملكا جميعبح   وهي بم ابة الفكارس أو البوابات حي  محركات ال-أ 
 وي البح  هي جوجل. ا ن أك ر المحركات استخداماا  ، و عبر اإلنترنت

 بكا كال تحت المجال الخان به. أسماي المواقعالبح   وهي مواقع م ممة خ ي اا إلدراج  أدلة-ب 
 جمعة. انياا  الرسائل البريدية الم
  ال اا  اإلعالن اإللكتروني.

 رابعاا  إنشاي الموقع اإللكتروني.
 مة حقيقة منطقية هي أنه   يوجد تسويق إلكتروني بال وسائل إلكترونية، " متطلبات التسويق اإللكتروني: 

ت الواجب لبا، والمتط"لذلك   بد من دراسة الجانب التكنولوجي المتم ل بالبيئة العامة للتسويق اإللكتروني
 3تواورها والالزمة للتسويق ا لكتروني 

                                           
 2006 -دمشق  -منشورات جامعة دمشق  -التسويق الدولي  -يا  ترجمان  -/ علي الخ ر  1
 125ن   - 2010 -اإلسكندرية  -دار التعليم الجامعي  -التسويق الدولي واإللكتروني  -/ نيفين حسين شمت  2
 185ن   -/ نفس المرجع السابق  3
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 أواًل: متطلبات البنية التحتية:
 آلية متطورا وائقة السرعة وبأسعار زهيدا. حاسبات- 1
 خطوط الكاتف. توور- 2
 مزودة خدمة اإلنترنت وبأسعار مناسبة. توور- 3

 ثانيًا: متطلبات النشاط التسويقي:
 على التعامل وا ت ال بشبكة اإلنترنت.  مؤسسات أعمال قادرا البائع- 1
   سلعة ذات جودا عالية تحمل كود رقمي عالمي وتحمل عالمة تجارية مميزا.المشترة- 2
   وسيطاا يتعامل وي التسويق اإللكتروني.الوسيط- 3

 ثالثًا: متطلبات بيئة العمل:
 بيئة قانونية وتشريعية مالئمة. تواور- 1
 النظم الم روية. تطوير- 2
 واألمان وي المعامالت اإللكترونية. السرية- 3
عداد الكوادر البشرية القادرا على تفعيل دور المنتجات اإللكترونية. نشر- 4  الوعي واإلدراك وا 
 أساليب وطرق العمل وي قطاع ال رائب والجمارك ووكا ت الشحن. تطوير- 5

 عناصر المزيج التسويقي اإللكتروني:
ل قابل الجكود المتفاعلة مع بع كا البعض بشك مجموعة منبأنه "يقي اإللكتروني يمكن تعريف المزيج التسو 

هداف   يتم ، وهكذا وإن تحقيق األ"على تشكيل خطط وسياسات يؤدة تطبيقكا إلى تحقيق ا هداف المطلوبة
ويمكن  1.عإ  من خالل جكد تسويقي متكامل تتحد ويه جكود التخطيط للمنتجات مع التسعير والترويج والتوزي

 ح ر عنا ر المزيج التسويقي اإللكتروني وي ا تي 
 المنتج عبر اإلنترنت:

ب اعة  اا أم إألكترونياا ويمكن أن يكون المنتجي قت ادة سواي كان التسويق تقليدُيعد المنتج جوهر النشاط ا
بينكما، ويجب  المنفعة أو خدمة أو وكرا تلبي احتياجات المنتج والمستكلك وتجعل الطروين ير بان وي تبادل

أن يت ف المنتج المراد تسويقة عبر اإلنترنت بعدا  فات منكا تووره وي أة وقت ووجود نظام للدوع 
 اإللكتروني مع توور عالمة تجارية معرووة.

 التسعير عبر اإلنترنت:
ي  تختار حدلت الدراسات على أن هنالك عدد من استراتيجيات التسعير التي يمكن للشركات استخدامكا ب

اإلستراتيجية التي تناسبكا، أما إستراتيجية التسعير اإللكتروني يجب أن تنسجم مع المبادئ األساسية والجوهرية 

                                           
يمان وا ل السامرائي  1  125ن   - 2004 -األردن  - فاي  ردا-المعلومات  تسويق-/ ربحي م طفى عليان وا 
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تيجيات اك  ال ة أنواع من إستراألعمال المنظمة ومع أهداوكا اإلستراتيجية ومع وعودها تجاه المستكلكين. وهن
 1إلنترنت وعلى اإلنترنت وهي. ا لتسعير خارجا
 )تسعير القائمة( عند قيام البائعين بو ع سعر ويكون على التسعير ال ابتيح ل   الثابت: التسعير-أ 

ر يسعتالمشترة قبوله أو تركه وعند السعر ال ابت الكل يدوع نفس السعر، ويستخدم المسوق وي إستراتيجية ال
 قيادا السعر والتسعير الترويجي. ةال ابت إستراتيجيت

وهو عبارا عن إستراتيجية عرض أسعار مختلفة لزبائن مختلفين وتستخدم المنظمات  لديناميكي:التسعير ا -ب 
هذه اإلستراتيجية للو ول بإدارا المخزون إلى حد الكمال ولتجزئة الزبائن حسب استخدام المنتج أو متغيرات 

لطلب من ن السعر عند امعلومات حدي ة ع نيعني أن مستخدمي اإلنترنت يتلقو  أخرى. والتسعير الديناميكي
 قواعد بيانات المنتج.

بوجود المقاي ة يتم تبادل السلع أو الخدمات بمنتجات أخرى بد ا عن النقد وقد يستفيد  المقايضة: -ج 
المستخدمين من ووائد ال ريبة ولكن هذه ليست إستراتيجية تسعير ربحية، إن الكدف النكائي من التسعير هو 

ولذلك  بد إلدارا التسويق وي المنظمات أن تقوم بعمليات مستمرا لجمع البيانات تحقيق الربحية للمنظمة 
 قوالمعلومات عن األسواق المستكدوة ومعروه أسعار المناوسين لو ع إستراتيجية تسعيريه تعمل على تحقي

 رباحكا وتعزيز ح تكا السوقية.أأهداوكا وزيادا معد ت نموها و 
 الترويج اإللكتروني:

محركات ت كاألعمال اإللكترونية عبر اإلنترنوعة من األدوات األساسية التي تستخدم وي ترويج هناك مجم
 البح ، المواقع اإللكترونية، اإلعالن اإللكتروني، الفكارس، البريد اإللكتروني ومجموعات األخبار.

 التوزيع اإللكتروني:
ية وتعد المواقع لكترونجية األعمال اإليى إستراتتعد وظيفة التوزيع أحد الوظائف األساسية لتنفيذ إطار ومحتو "

ألة منظمة يتطلب  تموقع إلكتروني على شبكة اإلنترن جية، وإنشاييأحد أهم الركائز التي تدعم تنفيذ اإلسترات
ساعة يومياا وهذا األمر يتطلب التعاون مع شركات متخ  ة وي تقديم خدمات المواقع  24التواجد لمدا 

كا من احتياجات ونية بحي  ت من للمن مة اإلستمرارية ذات ا عتمادية العالية وتوور لكا وتزويدها بما يلزم
 2."سعة تخزين كبيرا وحسب الطلب وعدد  ير محدود من العناوين

 تصميم موقع الويب:
مجموعة  فحات إلكترونية مرتبطة ببع كا البعض يمكن مشاهدتكا "المواقع اإللكترونية هي عبارا عن 

المت فحات كما يمكن عر كا بواسطة الكواتف النقالة عبر تقنية  موبية تدعمعكا عبر برامج حاس والتفاعل
 3."نظام التطبيقات الالسلكية وهذه المت فحات موجودا ويما يسمى بالخادم
                                           

 308ن   - 2055 -األردن  -عمان  -دار الحامد للنشر والتوزيع  -التسويق اإللكتروني  -/ محمد طاهر ن ير  1
 249ن   -مرجع سابق  -التسويق اإللكتروني  عنا ر المزيج التسويقي عبر اإلنترنت -/ يوسف أحمد أبو واره  2
ايف العربية جامعة ن -رسالة دكتوراه  -من المعلوماتي وي المواقع اإللكترونية ومدى تواوقع مع المعايير المحلية والدولية األ -/ عمر بن العتيبي  3

 9ن   - 2010 -للعلوم األمنية 
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 خدمة العمالء:
 العمالي عن والت روات التي تستكدف تحقيق ر اهي مجموعة من األنشطة "خدمة الزبائن )العمالي( 

معامالتكم مع المؤسسة وتنمية و ئكم لكا، وهي تحتاج إلى جمع معلومات عن تف يالت وعادات الزبون 
ومعامالته السابقة مع المنظمة، وهذه المعلومات تستخدم لتحسين الخدمة المقدمة له والعميل يحكم على 

ن ظمة، لذلك خدمة الزبو الخدمة من خالل الطريقة التي يتعامل من خاللكا مع أة شخن يت ل به وي المن
مسؤولية جميع أوراد المنظمة وهذا يستلزم  رورا وجود تنسيق بين الوحدات أو األقسام ذات العالقة بالعميل 

 1."وأن تتولد المعلومات وا ت ا ت بين الوحدات والمسئولين عن أنشطة خدمة العمالي بشكل تلقائي ومنتظم
ياجاتكم التي تتسق مع احت وي الخدماتعمالي من وجكة نظر الباح  وتتم ل الخدمات الجيدا التي يتوقعكا ال

وتوقعاتكم كما أن هناك عدد من المعايير تستخدمكا إدارا التسويق وي تقييم جودا الخدمة للعمالي، تتلخن 
 وي الجدول التالي 

 2( معايير تقييم جودة الخدمات:1جدول )
 مضمونه المعيار
 خدمة بتعكداته نحو العميلدرجة التزام مقدم ال ا لتزام
 درجة ا هتمام التي يبديكا مقدم الخدمة نحو العميل ا هتمام
 بكا مقدم الخدمة درجة المرونة التي يتمتع المرونة
 مدى تكامل الخدمة المقدمة للعميل التكامل
 درجة استعداد العاملين لخدمة العمالي الو ول
 العمالي درجة استعداد العاملين لخدمة المسؤولية
 مدى امتالك العاملين للمكارات الالزمة ألداي الخدمة ا كتمال
 قدرا العاملين على ا ت ال السلس مع العمالي التعامل
 درجة احترام العاملين للعمالي الكياسة

 درجة التزام العاملين بتعكد اتكم نحو العمالي الم داقية
ة التي تعمق من الشعور الحسي بالخدمة لدى درجة تواور المظاهر المادي المظاهر المادية

 العميل
 االخصوصية:

هي أحد عنا ر المزيج التسويقي األساسية وكي تعبر عن حق األوراد والجماعات والمؤسسات وي تقرير "
مجموعة من الق ايا بخ ون البيانات والمعلومات التي تخ مكم، وهناك عدا حلول تكنولوجية يجرى 

 3."لية خ و ية البيانات والمعلومات الشخ ية للزبوناستخدامكا لتحقيق عم

                                           
 89ن   - 1ط - 3201 -اإلسكندرية  -الدار الجامعية الجديدا  -تسويق الخدمات، رؤية استراتيجية لخدمة العميل  -/ محمود أبوبكر م طفى  1
 318ن   - 2008 -اإلسكندرية  -الدار الجامعية الجديدا  -التسويق باإلنترنت والتجارا اإللكترونية  -/ طارق طه  2
 -الميو الجامعة اإلس -رسالة ماجستير  ير منشورا  -واقع استخدام التسويق اإللكتروني لدى البنوك العاملة وي قطاع  زه  -/ رند األسطل وادة  3

 43ن    2010 - زه  -كلية التجارا 
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 أمن المعلومات اإللكترونية:
هو أحد العنا ر األساسية للمزيج التسويقي اإللكتروني، ألن أمن وسرية المعلومات التي يجرى تبادلكا عند "

ق ايا ر العمل أو بإبرام  فقات األعمال اإللكترونية من الق ايا المكمة جداا خ و ا إذا تعلق األمر بأسرا
مالية م ل أرقام حسابات المشترين أو البائعين وأرقام بطاقات ا ئتمان ومسألة أمن وسرية البيانات هي من 
المسائل التي تستحوذ على اهتمام المخت ين وي مجال األعمال اإللكترونية عبر اإلنترنت وتلجأ إلى أساليب 

 1 ."متنوعة لتحقيق األمن والسرية م ل التشفير
 المجتمعات اإلفتراضية:

وا راي حول  المعلومات تتيح المجتمعات اإلوترا ية لألوراد والجماعات ا لتقاي عبر شبكة اإلنترنت وتبادل
 التي تقدمكا الشركات والمؤسسات، وهي تم ل أحد عنا ر المزيج التسويقي اإللكتروني المكمة. الخدمات

 التخصيص:
دوات التكنولوجية واألدوات والمظاهر التطبيقية التي تستخدم وي ت ميم مجموعة من األ"التخ ين يعبر عن 

وبناي نماذج معلوماتية مستقرا ومستنبطة من عمليات الشراي والتسوق التي يمارسكا المستخدم ومن خبراته وي 
 2."المجا ت التي تكتم بكا منظمة األعمال إللكترونية وذلك لجمع معلومات عن الزبون

ما سبق يمكن أن نجمل مكونات المزيج التسويقي وي ظل التسويق اإللكتروني وي الجدول من خالل كل 
 التالي 

 3( مكونات عناصر المزيج التسويقي في ظل التسويق اإللكتروني:2جدول )
 التوزيع الترويج السعر المنتج/الخدمة المقدمة

 الجودا -
 ال ورد الذهنية -
 إسم العالمة التجارية -
 الخا يات -
 التنوع -
 المزيج -
 اإلسناد -
 خدمة العمالي -
 ا ستخدام -
 ال مانات -
 تووير المنتج/أو الخدمة -

 الخ ومات -
 الحسومات -
 القيمة المدركة -
 شروط الدوع -
 اإلئتمان -
 طرق الدوع -
 عنا ر القيمة الم اوة -
 الجودا/السعر -
 تمييز األسعار -
 مكانة السعر وي السوق -
 سعارمستويات ا  -

 ا ت ا ت التسويقية -
 تنشيط المبيعات -
 العالقات العامة -
 إسم العالمة التجارية -
 التسويق المباشر -

 القنوات التجارية -
 إسناد المبيعات -
 تجزئة القنوات -
 التوزيع -
 الموقع -

                                           
مركز  -بي شرطة د -الحدي  وي الشبكات الالسلكية النقالة  -أمن المعلومات وي  وي التطور التقني والمعلوماتي  -/ سلمان بن علي القحطاني  1

 26ن   2003 - 4البحو  والدراسات العدد 
 326ن   -مرجع سابق  -مزيج التسويقي عبر اإلنترنتالتسويق اإللكتروني  عنا ر ال -/  يوسف أحمد أبو واره  2
 26ن   2002 -عمان  -مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع  -التسويق عبر اإلنترنت  -بشير عباس العالق  3
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ايشا مع أدوار أن يتعن التسويق الرقمي ليس بديالا عن التسويق التقليدة، بل إن على النوعين إ 1ويقول كوتلر
متبادلة عبر مسار الزبون ووي المرحلة األولى من التفاعل ما بين الشركات والزبائن يلعب التسويق التقليدة 

ات تت اعد ن عالقات أو ق بالشركدوراا رئيسياا وي بناي الوعي وا هتمام، وعندما يتقدم التفاعل ويطلب الزبائ
ويق الرقمي ، وما دام التسقمي هو تحريك العمل وحشد التأييدللتسويق الر  مية التسويق الرقمي، والدور األهمهأ

أك ر عر ة للمسايلة من التسويق التقليدة وإن تركيزه هو الح ول على النتائج وي حين يركز التسويق 
 التقليدة على البدي وي التعامل مع الزبائن.

عال بد ا ة ألجزاي السوق التي يمكن خدمتكا بشكل وويعرف كوتلر ا ستراتيجية التسويقية "بأنكا تحديد المنظم
من التناوس وي كل مكان، وتعنى استراتيجية التسويق بجاذبية السوق والميزا التناوسية للمنظمةوالمخاطرا 

 2المتوقعة وتطوير البرامج التسويقية تبعاا لذلك".
 مزايا التسويق اإللكتروني:

أن  ل منه وسيلة تسويقية أو ل من وسائل التسويق التقليدية ويمكنهناك عدا مزايا للتسويق اإللكتروني تجع
 3نذكر منكا ما يلي 

بيئة اإلنترنت ا ن واسعة اإلنتشار وكذلك نظراا للتطور التقني وزيادا سرعة الت فح أ بح من  أ بحت- 1
تلك  إقتناي السكل الح ول على أة معلومة تخن منتج أو خدمة ما على هذه الشبكة، كما أ بح باإلمكان

السلعة والح ول عليكا وي زمن وجيز ليتمكن بذلك أة مسوق من الترويج لسلعته وبيعكا متخطياا بذلك 
الحدود اإلقليمية لمكان تواجده وليدخل بسلعته حدود العالمية التي ت من على األقل رواجاا أك ر لتلك السلعة 

ى السلعة أو الخدمة ممكناا دون التقيد بالزمان أو أو الخدمة. بإخت ار جعل التسويق اإللكتروني الح ول عل
 المكان.

التسويق اإللكتروني وي وتح المجال أمام الجميع للتسويق لسلعكم أو خبراتكم دون التمييز بين  يساهم- 2
 الشركة العمالقة ذات رأس المال ال خم وبين الفرد العادة أو الشركة ال غيرا محدودا الموارد.

طرق التسويق اإللكتروني بالتكلفة المنخف ة والسكولة وي التنفيذ مقارنة بآليات التسويق آليات و  تمتاز- 3
شكاره ب ورا مع إمكانية تكييف نفقات المتجر اإلالتقليدة ولن ننسى بالطب جانية أو لكتروني والدعاية له وا 

شاط ليات على النبمقابل مادة ووق الميزانية المحددا له وي حين يبدو من ال عب تطبيق م ل هذه ا 
 التجارة التقليدة.

خالل استخدام التقنيات البرمجية الم احبة لبيئة التسويق اإللكتروني ولعمليات الدعاية وي هذه البيئة  من- 4
الرقمية يمكن ببساطة تقييم وقياس مدى النجاح وي أة حملة إعالنية وتحديد نقاط ال عف والقوا ويكا كما 

                                           
 -األردن  -جبل عمان ناشرون  - 1ط -ترجمة ع ام داؤود  -التسويق، ا نتقال من التسويق التقليدة إلى الرقمي  -/ ويليب كوتلر وآخرون  1

 74ن   2018
2 / Kotler, Philip. Marketing: analysis, planning, implementation and control. New delhi: prentice hall of India privet 
limited, 1997. P.29.   

 66-65ن   -مرجع سابق  -التسويق اإللكتروني وي ظل المتغيرات والتكنولوجية المعا را  -/ م طفى يوسف كاوي  3
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وزيع الجغراوي للشرائح المق ودا بكذه الحمالت و ير ذلك من األهداف والتي تبدو يمكن توجيه أو تحديد الت
  عبة التحقيق عند استخدام الوسائل التقليدية.

 عيوب التسويق اإللكتروني:
 1على الر م من المزايا المتعددا للتسويق اإللكتروني إ  أنه   يخلو من بعض العيوب منكا 

 مستكلك من الشراي عن طريق اإلنترنت.  يكون هناك قبول لل قد- 1
 بعض الشركات الوهمية سواي كانت شركات عار ة لمنتجاتكا أو شركات مستكلكة. وجود- 2
 وجود سرية وي التعامل وقد يتم كسر ودخول لمعلومات الشركات من قبل هكرز اإلنترنت. عدم- 3
 مجاراا المستكلكين للتطور اإللكتروني. عدم- 4

 الدراسةتحليل استبانة 
 مجتمع وعينة الدراسة:

( ورد من 100مجتمع الدراسة من عمالي شركة زين لال ا ت، وتم أخذ عينة عمدية تتكون من ) يتكون
 عمالي شركة زين لالت ا ت حي  استرد الباح  جميع ا ستبانات وكانت  الحة كلكا للتحليل اإلح ائي.

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة:
ج التحليل استخدام برنامبوقام بتنفيذها عن طريق الحاسوب  العديد من المعالجات اإلح ائيةاستخدم الباح  

 ( وكانت األساليب اإلح ائية المستخدمة كما يلي SPSSاإلح ائي المعروف )
 معامل ألفا كرونباخ للتأكد من درجة  بات المقياس. - 1
 مقياس ليكرت الخماسي. - 2
 نسب المئوية.التوزيعات التكرارية وال - 3
 المتوسطات الحسابية واإلنحراوات المعيارية. - 4

 صدق أداة الدراسة وثباتها:
 أواًل الصدق الظاهري:

عرض الباح  ا ستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من خمسة محكمين وهم من أع اي هيئة التدريس 
 م.بتعديل ا ستمارا حسب مقترحاتك، وقام الباح  جال التسويق واإلعالن اإللكترونيالمتخ  ين وي م
 ثانيًا ثبات األداة:

للتأكد من  بات وقرات ا ستبانة قام الباح  باستخدام معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من اتساق وقرات ا ستبانة 
 ( وهو ما يؤكد  بات وقرات ا ستبانة.0,80وبلغ معامل ال بات )

 نتائج التحليل:
ستبانة من عبارات ا ديد درجة المواوقة على كل عبارا رت الخماسي من أجل تحاعتمد الباح  تدرج مقياس ليك
 وكانت نتائج التحليل كما يلي 

                                           
 66ن   -/ نفس المرجع السابق  1
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 فراد عينة الدراسة من حيث النوع( يوضح التوزيع التكراري أل3جدول )
 النسبة المئوية العدد الفئات
 %44 44 ذكر
 %56 56 أن ى

 100% 100 المجموع
أن العينة المختارا كانت شاملة للجنسين وكانت نسبة اإلنا  أعلى من نسبة الذكور  يت ح من الجدول أعاله
، من النسبة الكلية % 44الذكور ، وي حين بلغت نسبة من النسبة الكلية % 56حي  بلغت نسبة اإلنا  

 النوع.وهذا يؤكد أن العينة المختارا كانت شاملة من حي  
 راد عينة الدراسة من حيث الفئة العمرية( يوضح التوزيع التكراري ألف4جدول )

 النسبة المئوية العدد الفئات
15-25 15 15% 
26-35 27 27% 
36-45 21 21% 
46-55 18 18% 
56-65 15 15% 
 %4 4 وأك ر 66

 100% 100 المجموع
 نيمبحو األكبر بين العدد الكلي للكانت هي الفئة  35-26يت ح من الجدول أعاله أن الفئة العمرية من 

، %18بنسبة  55-46، تليكا الفئة من %21بنسبة  45-36من النسبة الكلية،  م الفئة من  %27بنسبة 
وأك ر كانت  66، وي حين أن الفئة العمرية من % 15نسبة  65-56ومن  25-15وبلغت نسبة الفئتان من 

 من النسبة الكلية لعدد المبحو ين. %4أقل وئة بنسبة 
 لى أن عينة الدراسة كانت شاملة لمعظم الفئات العمرية لمجتمع البح  وتشير النتائج هنا إ

 ( يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة من حيث المؤهل العلمي5جدول )
 النسبة المئوية العدد الفئات
 %24 24  انوة

 %44 44 جامعي
 %32 32 ووق الجامعي

 %0 0   يوجد
 100% 100 المجموع

جدول أعاله أن العينة المختارا كانت متباينة من حي  المؤهل العلمي، حي  بلغت نسبة الذين يت ح من ال
، بينما كانت نسبة من %32، وكانت نسبة من يحمل مؤهل ووق الجامعي %44مستواهم األكاديمي جامعي 

 ولم يكن أياا من المبحو ين بال مؤهل علمي. ،%24كان مستواهم التعليمي  انوة 
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 يوضح التوزيع التكراري ألفراد عينة الدراسة من حيث المهنة (6جدول )
 النسبة المئوية العدد  الفئات
 %22 22  طالب
 %48 48  موظف

 %21 21  عمل حر
 %9 9  بال عمل
 100% 100  المجموع

 ةيت ح من الجدول أعاله أن العينة التي تم إختيارها كانت متنوعة من حي  مجال العمل، حين بلغت نسب
من العدد الكلي للمبحو ين، وي حين  %22من عدد المبحو ين، بينما بلغت نسبة الطالب  %48الموظفين 

من النسبة  %9من عدد المبحو ين، وكانت نسبة الذين بال عمل  %21بلغت نسبة من يعملون عمل حر 
 الكلية، مما يؤكد شمول العينة من حي  مجال العمل.

 ري ألفراد عينة الدراسة من حيث سنوات اإلشتراك في شركة زين لالتصاالت( يوضح التوزيع التكرا7جدول )
 النسبة المئوية العدد الفئات

 %23 23 سنوات 1-5
 %52 52 سنوات 6-10

 %25 25 سنوات 10أك ر من 
 100% 100 المجموع

 10-6زين من يت ح من الجدول أعاله أن النسبة األكبر من عينة الدراسة كانت سنوات ارتباطكم بشركة 
سنوات  5-1، وأخيراا الفئة من %25سنوات بنسبة  10،  م الفئة أك ر من %52سنوات حي  بلغت نسبتكم 

، مما يؤكد أن العينة المختارا مرتبطة بالشركة لفترات طويلة وهو أمر يسمح لكم بالحكم على %23بنسبة 
 وعالية الخدمات التي تقدمكا الشركة.

 فاعلية الخدمات التي تقدمها الشركة عبر اإلنترنت:( المحور األول: 8جدول )
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اإللكتروني 

للشركة 
المعلومات التي 
 يحتاج لكا
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المستخدمين 
 بشكل جيد

تساعد المعلومات  0 0% 70 70% 20 20% 10 10% 0 %0 2.400 6666. 4
المقدمة من خالل 
الموقع اإللكتروني 
وي زيادا  قة 

 المستخدمين
الخدمات التي  10 10% 50 50% 29 29% 11 11% 0 %0 2.410 8176. 3

تقدم من خالل 
التسويق 

  اإللكتروني وعالة
ُيسكم التسويق  10 10% 45 45% 20 20% 25 25% 0 %0 2.600 9744. 1

اإللكتروني وي 
تحقيق ر ا 
المستخدمين نحو 

 خدمات الشركة
الخدمات التي  21 21% 31 31% 40 40% 8 8% 0 %0 2.360 9158. 5

تقدم عبر الموقع 
تروني اإللك

للشركة ذات 
 م داقية كبيرا

يت ح من خالل الجدول أعاله وعند سؤال المبحو ين عن وعالية الخدمات التي تقدمكا شركة زين عبر 
ُيسكم التسويق اإللكتروني وي تحقيق ر ا المستخدمين نحو خدمات الشركة " جايت وي  اإلنترنت أن وقرا "

يقدم الموقع اإللكتروني للشركة المعلومات  وي حين جايت وقرا "( 2.600المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )
(  م وقرا "الخدمات التي 2.550التي يحتاج لكا المستخدمين بشكل جيد " وي المرتبة ال انية بمتوسط حسابي )

( وجايت وقرا "تساعد المعلومات 2.410تقدم من خالل التسويق اإللكتروني وعالة "  ال ة بمتوسط حسابي )
( 2.400قدمة من خالل الموقع اإللكتروني وي زيادا  قة المستخدمين" وي المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )الم

وأخيراا وقرا "الخدمات التي تقدم عبر الموقع اإللكتروني للشركة ذات م داقية كبيرا" وي المرتبة الخامسة 
 (.2.360واألخيرا بمتوسط حسابي )

دمكا الشركة عبر اإلنترنت ذات وعالية عالية من وجكة نظر المبحو ين يت ح من ذلك أن الخدمات التي تق
حي  كانت اجاباتكم بمواوق مطلقاا ومواوق هي ا جابات األك ر تكراراا، وي حين أن عدد المبحو ين الذين 

التي  تأجابو بال أواوق كانت نسبتكم قليلة ولم يجب أياا منكم بال أواوق مطلقاا، وهو ما يؤكد وعالية الخدما
 تقدمكا الشركة عبر اإلنترنت.
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 ( المحور الثاني: فاعلية التواصل مع العمالء عبر اإلنترنت:9جدول )
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راف
 نح
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حسا
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  أواوق 
 مطلقاا 

                أواوق مطلقاا  أواوق محايد   أوالفق
 الفئات       الفقرات

سبة
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

 

لعد
ا

سبة د
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
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تتم ا ستجابة  0 0% 10 10% 10 10% 80 80% 0 %0 3.700 6435. 1
الفورية لطلبات 
 العمالي دون تأخير

تتيح الشركة عبر  0 0% 20 20% 39 39% 41 41% 0 %0 3.200 7645. 2
موقعكا اإللكتروني 
للعمالي ابداي آرائكم 
نحو خدمات 

 الشركة
تسكم العالقة  31 31% 54 54% 10 10% 5 5% 0 %0 1.900 7849. 5

اإللكترونية مع 
العمالي وي زيادا 
 ارتباطكم بالشركة

تقدم الشركة  15 15% 35 35% 30 30% 20 20% 0 %10 2.540 9890. 4
معلومات مف لة 
بشكل كاف عبر 
 موقعكا اإللكتروني

يملك موظفي  0 0% 40 40% 30 30% 20 20% 10 %10 3.000 1.005 3
التسويق اإللكتروني 
الكفايا الالزمة للرد 
على استفسارات 

 العمالي
ن وقرا أ واعلية التوا ل مع العمالي عبر اإلنترنتيت ح من خالل الجدول أعاله وعند سؤال المبحو ين عن 

( 2.700بلغ ) ابيتتم ا ستجابة الفورية لطلبات العمالي دون تأخير " جايت وي المرتبة األولى بمتوسط حس "
تتيح الشركة عبر موقعكا اإللكتروني للعمالي ابداي آرائكم نحو خدمات الشركة " وي  وي حين جايت وقرا "

(  م وقرا "يملك موظفي التسويق اإللكتروني الكفايا الالزمة للرد على 3.200المرتبة ال انية بمتوسط حسابي )
( وجايت وقرا "تقدم الشركة معلومات مف لة بشكل كاف 3.000استفسارات العمالي "  ال ة بمتوسط حسابي )

( وأخيراا وقرا "تسكم العالقة اإللكترونية 2.540عبر موقعكا اإللكتروني" وي المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )
 (.3.000مع العمالي وي زيادا ارتباطكم بالشركة" وي المرتبة الخامسة واألخيرا بمتوسط حسابي )
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ع عمالي الية للتوا ل منا حسب تكرارات اإلجابة بأواوق مطلقاا وأواوق أن هناك وعالية عوتشير النتائج ه
من المبحو ين يرون أن  %40ن الشركة تقدم معلومات كاوية عبر موقعكا اإللكتروني، كما أن ا  الشركة، و 

لمبحو ين أنه   من ا %80موظفي الشركة يملكون الكفايا الالزمة للرد على استفسارات العمالي، ولكن يرى 
تتم ا ستجابة الفورية لطلبات العمالي، وترى نسبة كبيرا أي اا أن الشركة   تتيح لكم ابداي آرائكم نحو خدماتكا 

 عبر الموقع اإللكتروني.
 ( المحور الثالث: نظرة العميل للشركة من خالل موقعها اإللكتروني:10جدول )

يب
لترت
ا

 

رة
عيا
 الم

راف
 نح

ا
 

حسا
ط ال

وس
لمت
ا

 بي

  أواوق 
 مطلقاا 
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يعتبر الموقع  35 35% 15 15% 40 40% 10 10% 0 %0 2.350 1.242 3
اإللكتروني للشركة 
األو ل مقارنة مع 

 الشركات المناوسة
يمكن التوا ل من  10 10% 50 50% 21 21% 19 19% 0 %0 2.590 9111. 2

خالل موقع الشركة 
اإللكتروني من اتخاذ 
القرار بشأن 
ا شتراك وي خدمات 

 الشركة
تروج الشركة لنفسكا  25 25% 47 47% 4 4% 19 19% 5 %5 2.320 1.188 4

بشكل جيد من خالل 
 موقعكا اإللكتروني

توور الشركة  27 27% 57 57% 7 7% 9 9% 0 %0 1.980 8403. 5
معلومات كاوية عن 
نفسكا وخدماتكا من 
خالل موقعكا 

 اإللكتروني
1 1.045 2.910 %1

0 
1
0 

من السكل التوا ل  0 0% 49 49% 21 21% 20 20%
مع الشركة عبر 
 موقعكا اإللكتروني

 نظرا العميل للشركة من خالل موقعكا اإللكترونيعن  يت ح من خالل الجدول أعاله وعند سؤال المبحو ين
تتم ا ستجابة الفورية لطلبات العمالي دون تأخيمن السكل التوا ل مع الشركة عبر موقعكا  أن وقرا "
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يمكن التوا ل  ( وي حين جايت وقرا "2.910اإللكتروني " جايت وي المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )
إللكتروني من اتخاذ القرار بشأن ا شتراك وي خدمات الشركة" وي المرتبة ال انية من خالل موقع الشركة ا

(  م وقرا "يعتبر الموقع اإللكتروني للشركة األو ل مقارنة مع الشركات المناوسة" 2.590بمتوسط حسابي )
وني" لكتر ( وجايت وقرا "تروج الشركة لنفسكا بشكل جيد من خالل موقعكا اإل2.350 ال ة بمتوسط حسابي )

( وأخيراا وقرا "توور الشركة معلومات كاوية عن نفسكا وخدماتكا 2.320وي المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )
 (.1.980من خالل موقعكا اإللكتروني" وي المرتبة الخامسة واألخيرا بمتوسط حسابي )

كا يل للشركةمن خالل موقعوتشير النتائج هنا حسب تكرارات اإلجابة بأواوق مطلقاا وأواوق أن نظرا العم
ن الشركة تقدم معلومات كاوية عن نفسكا عبر موقعكا اإللكتروني، كما أن ا  ، و اإللكتروني إيجابية إلى حدما 

الترويج اإللكتروني لخدمات الشركة جيد نوعاا ما، ويرى ما يقارب من ن ف عدد المبحو ين أن من السكل 
، وهذا يمكن العميل من اتخاذ القرار بشأن اإلشتراك وي خدمات التوا ل مع الشركة عبر موقعكا اإللكتروني

 الشركة من عدمه.
 ( المحور الرابع: مقارنة التسويق اإللكتروني بالتسويق التقليدي من وجهة نظر العميل:11جدول )
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أرى أن التسويق  20 20% 40 40% 29 29% 11 11% 0 %0 2.310 9177. 4

اإللكتروني للشركة 
 أو ل من التقليدة

التوا ل عبر  22 22% 43 43% 10 10% 25 25% 0 %0 2.380 1.089 3
 سويق اإللكترونيالت

أو ل وأسكل من 
 التقليدة

التفاعل مع العمالي  0 0% 62 62% 28 28% 10 10% 0 %0 2.480 6739. 1
أسكل عن طريق 
التسويق اإللكتروني 

من التسويق 
 التقليدة
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استخدام التسويق  21 21% 41 41% 18 18% 10 10% 10 %10 2.470 1.218 2
اإللكتروني عبر 
اإلنترنت يسكم وي 

فيض تكاليف تخ
خدمات الشركة 
مقارنة بالتسويق 

 التقليدة
5 .6030 1.800

0 
يساعد التسويق  30 30% 60 60% 10 10% 0 0% 0 %0

اإللكتروني وي 
تخفيض زمن 
البح  عن 

الخدمات مقارنة 
 بالتسويق التقليدة

ق التقليدة من تسويمقارنة التسويق اإللكتروني بالوعند سؤال المبحو ين عن  السابقيت ح من خالل الجدول 
أن وقرا " التفاعل مع العمالي أسكل عن طريق التسويق اإللكتروني من التسويق التقليدة  وجكة نظر العميل

( وي حين جايت وقرا " استخدام التسويق اإللكتروني 2.480" جايت وي المرتبة األولى بمتوسط حسابي بلغ )
ية بمتوسط ة مقارنة بالتسويق التقليدة" وي المرتبة ال انعبر اإلنترنت يسكم وي تخفيض تكاليف خدمات الشرك

(  م وقرا "التوا ل عبر التسويق اإللكتروني أو ل وأسكل من التقليدة"  ال ة بمتوسط حسابي 2.380حسابي )
( وجايت وقرا "أرى أن التسويق اإللكتروني للشركة أو ل من التقليدة" وي المرتبة الرابعة بمتوسط 2.410)

( وأخيراا وقرا "يساعد التسويق اإللكتروني وي تخفيض زمن البح  عن الخدمات مقارنة 3.310حسابي )
 (.1.800بالتسويق التقليدة" وي المرتبة الخامسة واألخيرا بمتوسط حسابي )

يت ح من ذلك أن  البية المبحو ين عند تعداد اإلجابات بمواوق مطلقاا ومواوق يرون أن التسويق اإللكتروني 
ن التسويق التقليدة بالنسبة للعمالي وللشركة أي اا، حي  ُيسكم التسويق اإللكتروني وي تخفيض زمن أو ل م

البح  عن خدمات الشركة، كما أنه سكل ب ورا كبيرا من التفاعل مع بين العمالي والشركة، ويرى أك ر 
التسويق ركة مقارنة بمن عمالي الشركة أن التسويق اإللكتروني أسكم وي تخفيض تكاليف خدمات الش 62%

 التقليدة.
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 ( المحور الخامس: درجة رضا العميل عن الخدمات التي تقدمها الشركة عبر موقعها اإللكتروني:12جدول )
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أجد الخدمات التي  10 10% 50 50% 20 20% 10 10% 10 %10 2.600 1.1191 4
تقدمكا الشركة من 
خالل موقعكا 
 اإللكتروني مر ية

أجد أسعار الخدمات  0 0% 10 10% 40 40% 40 40% 10 %10 3.500 8102. 1
 ونية للشركةاإللكتر 

مناسبة مقارنة 
باألسعار وي مراكز 

 الشركة
ا ت ال بالشركة  0 0% 20 20% 30 30% 30 30% 20 %20 3.000 1.490 2

عبر اإلنترنت متاح 
 وي كل األوقات

تستخدم الشركة أك ر  10 10% 55 55% 10 10% 25 25% 0 %0 2.500 9795. 5
من طريقة لتسويق 
 خدماتكا عبراإلنترنت 

أشعر باإلرتياح  0 0% 45 45% 25 25% 20 20% 10 %10 2.950 1.028 3
والر ا عند التوا ل 
مع موقع الشركة 

 اإللكتروني
درجة ر ا العميل عن الخدمات التي تقدمكا يت ح من خالل الجدول أعاله وعند سؤال المبحو ين عن 

تبة ونية للشركة مناسبة" جايت وي المر أن وقرا " أجد أسعار الخدمات اإللكتر  الشركة عبر موقعكا اإللكتروني
( وي حين جايت وقرا " ا ت ال بالشركة عبر اإلنترنت متاح وي كل 3.500األولى بمتوسط حسابي بلغ )

أشعر باإلرتياح والر ا عند التوا ل مع موقع "(  م وقرا 3.000األوقات" وي المرتبة ال انية بمتوسط حسابي )
( وجايت وقرا "أجد الخدمات التي تقدمكا الشركة من 2.950وسط حسابي )الشركة اإللكتروني "  ال ة بمت

( وأخيراا وقرا "تستخدم الشركة 2.600خالل موقعكا اإللكتروني مر ية" وي المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي )
 (.2.500أك ر من طريقة لتسويق خدماتكا عبر اإلنترنت " وي المرتبة الخامسة واألخيرا بمتوسط حسابي )

تشير النتائج هنا إلى أن درجة ر ا العميل عن الخدمات التي تقدمكا الشركة عبر اإلنترنت جيدا، حي  يرى 
 %60نتجاتكا عبر اإلنترنت، وي حين أن ممن المبحو ين أن الشركة تستخدم أك ر من طريقة لتسويق  65%
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 كتروني مر ية، إ  أنه وحسبمن عدد المبحو ين يرون أن الخدمات التي تقدمكا الشركة عبر موقعكا اإلل
 النتائج ا ت ال بالشركة عبر اإلنترنت  ير متاح وي كل األوقات.

 عرض النتائج ومناقشتها:
 عرض النتائج: 
بينت الدراسة أن الخدمات التي تقدمكا شركة زين عبر اإلنترنت وعالة بشكل كبير وتقدم المعلومات التي  - 1

 يحتاج لمعروتكا عمالي الشركة.
أكدت الدراسة أن المعلومات التي تقدمكا الشركة من خالل موقعكا اإللكتروني ُتسكم وي زيادا  قة العمالي  - 2

 نحو خدماتكا.
 ُيسكم التوا ل اإللكتروني بين الشركة وعمالئكا وي زيادا ارتباطكم بكا ويخلق عالقة جيدا ومستمرا. - 3
الرد على طلبات العمالي التي تقدم عبر اإلنترنت، ات ح من خالل الدراسة أن هناك تأخير كبير وي  - 4

.  كما أن الشركة   تتيح للعمالي تقديم آرائكم نحو خدماتكا بشكل  كاف 
 أكدت الدراسة أن الشركة توور معلومات كاوية عن نفسكا وخدماتكا من خالل موقعكا اإللكتروني. - 5
ة جيد نوعاا ما ومن السكل التوا ل مع الشركة من التسويق اإللكتروني لخدمات الشرك بينت الدراسة أن - 6

 خالل موقعكا اإللكتروني.
 تؤكد نتائج الدراسة أن التفاعل مع العمالي أسكل عن طريق التسويق اإللكتروني من التسويق التقليدة. - 7
 .بينت الدراسة أن التسويق اإللكتروني أو ل من التسويق التقليدة من وجكة نظر عمالي الشركة - 8
أكدت الدراسة أن هناك ر ا عام من العمالي نحو خدمات التسويق اإللكتروني التي تقدمكا الشركة،  - 9

 وتستخدم الشركة أك ر من طريقة لتسويق خدماتكا عبر اإلنترنت.
ات ح من خالل الدراسة أن أسعار الخدمات التي تقدم عبر اإلنترنت  ير مناسبة، وهي نفس األسعار  - 10

 بر مراكز الشركة.المقدمة ع
 مناقشة النتائج:

 أواًل المحور المتعلق بفعالية الخدمات التي تقدمها الشركة عبر اإلنترنت:
بنايا على تفريغ أسئلة المحور األول وا ستنتاجات المرتبطة بكا تبين أن الخدمات التي تقدمكا الشركة من 

ي  وات ح ذلك من خالل اجابات المبحو ين حخالل التسويق اإللكتروني عبر اإلنترنت وعالة بشكل كبير، 
أن معظمكم كانت اجاباتكم بأواوق مطلقاا وأواوق على أسئلة هذا المحور، وكانت ا جابة بال أواوق بنسبة قليلة 

 وي حين لم يجب أة مبحو  بال أواوق مطلقاا، وهذا يؤكد أهمية التسويق اإللكتروني عبر اإلنترنت.
 عالية التواصل مع العمالء عبر اإلنترنت:ثانيًا المحور المتعلق بف

عند تفريغ أسئلة هذا المحور ات ح أن هناك تباين وي اجابات المبحو ين على بعض األسئلة، وفي حين ترى 
نسبة كبيرا منكم أن المعلومات التي تقدمكا الشركة من خالل موقعكا اإللكتروني ُتسكم وي زيادا  قة العمالي 
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تأخير كبير وي الرد على طلبات العمالي التي تقدم عبر اإلنترنت، كما أن الشركة  ترى نسبة أخرى أن هناك
   تأخذ وي ا عتبار ا راي الواردا من قبل المستخدمين عبر موقعكا اإللكتروني.

 ثالثًا المحمور المتعلق بنظرة العميل للشركة من خالل موقعها اإللكتروني:
أن نظرا العميل للخدمات التي تقدمكا الشركة من خالل التسويق  عند تفريغ أسئلة المحور ال ال  تبين

اإللكتروني عبر اإلنترنت ايجابية، كما أنكا توور معلومات كاوية عن خدماتكا عبر اإلنترنت مما يؤكد وجود 
 عالقة ارتباطية بين الترويج اإللكتروني وال ورا الذهنية لعمالي الشركة.

 التسويق اإللكتروني بالتسويق التقليدي من وجهة نظر العميل: رابعًا المحور المتعلق بمقارنة
بنايا على تفريغ أسئلة هذا المحور تبين أن التسويق اإللكتروني أو ل من التقليدة من وجكة نظر عمالي  

الشركة، كما أن استخدام التسويق اإللكتروني عبر اإلنترنت يسكم وي تخفيض تكاليف خدمات الشركة مقارنة 
يق التقليدة، وهذا يؤكد أن التسويق اإللكتروني أو ل للشركة من خالل تخفيض التكاليف وأي اا أو ل بالتسو 

للعمالي من خالل تووير المعلومات عن خدمات الشركة وسكولة التوا ل معكا، كما أنه أسكم وي تووير 
 الوقت والجكد عند البح  عن الخدمات مقارنة بالتسويق التقليدة.

 المتعلق بدرجة رضا العميل عن الخدمات التي تقدمها الشركة عبر موقعها اإللكتروني: خامسًا المحور
عند تفريغ أسئلة هذا المحور تبين أن هناك ر ا عام من قبل عمالي شركة زين لالت ا ت عن الخدمات 

الل ة من خالمقدمة من خالل التسويق اإللكتروني، إ  أنكم يرون عدم وجود ورق وي أسعار الخدمات المقدم
اإلنترنت عن تلك التي يدوعكا العميل عند ذهابه لمقر الشركة، وهذا يؤكد وجود عالقة ارتباطية بين واحد من 

 عنا ر المزيج التسويقي اإللكتروني وهو السعر وبين درجة ر ا العميل.
 التوصيات:

لرد على وا هتمام بسرعة ايو ي الباح  بتطوير أدي العاملين وي إدارا التسويق اإللكتروني للشركة  - 1
 طلبات العمالي واستفساراتكم من أجعل تعزيز ال ورا الذهنية للعمالي نحو الشركة.

 رورا تأكيد الشركة على أهمية التسويق اإللكتروني واتباع استراتيجيات تسويقية وعالة ُتسكم وي روع  - 2
 مستوى الخدمات المقدمة.

كتروني، لدمات المقدمة عبر موقع الشركة اإلعير المستخدمة على الخإعادا النظر وي إستراتيجية التس - 3
 بحي  يتم تقليل األسعار على قدر اإلمكان مما سيؤدة إلى تحقيق ر ا العمالي.

 رورا المحاوظة على عمالي الشركة من خالل تطبيق برامج العالقات العامة اإللكترونية، مما ُيسكم  - 4
 الشركة لفترا أطول. وي استمرار عالقة العمالي مع

الحرن على التطوير والتحدي  المستمر لموقع الشركة اإللكتروني تقنياا وخدمياا ومواكبة كاوة التطورات  - 5
 التي تحد  وي مجال الترويج اإللكتروني.

قياس درجة توا ل العمالي وتفاعلكم مع خدمات الشركة من خالل تفعيل أدوات القياس على الموقع  - 6
 وني للشركة.اإللكتر 
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ا هتمام بمتابعة ومعروة خدمات التسويق اإللكتروني للشركات المناوسة وا ستفادا منكا وي تحسين جودا  - 7
 األداي.
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 ملخص 
را ي الفلسطينية من سطوا ا حتالل الغا ب لألرض والمقدسات وا ستكداوات المباشرا لألعيان المدنية واستخدام تعاني األ

القوا العسكرية  د المجتمع الفلسطيني األعزل، وقد سجلت ا حدا  المتسارعة وي الساحة الفلسطينية استخدام ا حتالل لروايته 
ول ترويج ا عالنات الممولة لنشر السم وا شاعة وتكديد الجبكة الداخلية الفلسطينية، الكاذبة وي المن ات ا عالمية وقد حا

وذلك من خالل ا عالن على بعض ا خبار التى يزيد من معنويات المجتمع الفلسطيني ولكن هذه ا خبار عارية عن ال حة 
 ة الفلسطينية.و ير مو وقة بالم ادر الرسمية للمقاومة الفلسطينية أو الوكا ت الرسمي

حاول ا عالم ا سرائيلي نشر الفتنة والتشرذم وحالة من البلبلة وي المجتمع الفلسطيني والتي كان أخرها نشر عشرات المنشورات 
على ال فحات اإللكترونية للمنسق و فحة المتحد  باسم الجيش اوخاة درعي والتي تحارب المقاومة وت عف حجم  ورا 

لمقاومة الفلسطينية، خل ت الدراسة إلى  رورا ا هتمام بالجانب ا عالمي وي حماية وتح ين الجبكة الن ر التى اكتسبتكا ا
الداخلية ونشر الوعي وي مجال ا عالم األمني نظراا ألن ا حتالل يستخدم ا عالم لخدمة أهداوه األمنية وعلى رأسكا األمن 

 النفسي والمجتمعي.
 بكة الداخلية، سيف القدساإلعالم، الج الكلمات المفتاحية:

Abstract  

Usurper occupation of land and holy places, direct targeting of civilian objects, and the use of 

military action against the defenseless Palestinian populace are all problems in the Palestinian 

territories. The escalating events in the Palestinian arena have shown the occupation's 

employment of false narratives in the media and attempts to push commercials paid to spread 

poison and misinformation, posing a threat to the Palestinian home front. During the revelation 

of some news, that boosts the spirit of the Palestinian population, the official sources of the 

Palestinian resistance or official Palestinian agencies reveal that the news is fake and inaccurate. 

The Israeli media endeavored to promote dissension, fragmentation, and a state of confusion in 

the Palestinian society, the latest of which was the posting of dozens of publications on the web 

pages of the coordinator and the page of the army spokesperson, Afkhai Deri, which attacks the 

resistance and damages the image of success that the Palestinian resistance has earned. The 

domestic front and raising awareness in the sphere of security media, given that the occupation 

employs the media to achieve its security objectives, which include psychological and 

sociological Security. 

Key Words: Media, home front, Safe Al Quds 

 تمهيد .1
تعاني األرا ي الفلسطينية من ا عتدايات المتكررا على الشعب الفلسطيني وي كاوة أماكن تواجده مما يزيد 

هي، يواوقه 1442من حدا ا حتقان، وقد حاول ا حتالل طمس هذه ا عتدايات وعدم إظكارها حتى رم ان 
م، وقد أذعن ا حتالل وي استكداف المقدسات وي شكر رم ان وو ع العراقيل لمنع 2021 أبريل مايو

الم لين من أداي الفرائض وي القدس، مما أ ار حفيظة الشباب ال ائر وي مدينة القدس والتى على ا رها قامت 
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ترم م الذة   يحالمظاهرات وي القدس وطلبت من قيادا المقاومة وي  زا التدخل وو ع حد لالحتالل المجر 
 القدس" "سيف، وقد خا ت المقاومة الفلسطينية معركة أطلقت عليكا رم الشكر الف ل أو حرمة المقدساتح

 نظراا  نكا ارتبطت بجرائم ا حتالل  د المقدسات.
 حي الشيخ جراح .2

طلق عليكا م، وأ1967هو قرية مقدسية تقع وي الجانب الشرقي من مدينة القدس وتخ ع لالحتالل منذ العام 
حي الشي  جراح نسبة الى طبيب  الح الدين األيوبي األمير حسام الدين بن شرف الدين عيسى الجراحي 

وحدا سكنية عليه و مه للقدس الكبرى التى يحاول الترويج لكا. وقد أنشئ الحي  200ويحاول ا حتالل بناي 
حكومة الالجئين الفلسطينيين األونروا والبموجب اتفاقية وقعت بين وكالة  و  وتشغيل  1956وي القدس عام 

 1948عائلة ولسطينية ُهجرت من أرا يكا المحتلة عام  28األردنية، ووي حينه استوعب 
 اإلعالم والحراك الشعبي في القدس: .3

ساهمت وسائل ا عالم الجديد وخا ية الب  المباشر والنشطاي وي نشر تغول قطعات المستوطنين بحماية 
ل وقوات حرس الحدود وا الق أبواب المسجد األق ى واقامة الحواجز ا سمنتية وي نشر من شرطة ا حتال

 ورا وا حة عن بلطجة المحتل وعليه أعلنت مقاومة الفلسطينية وي رسالة مسجلة لقائد أركانكا القائد محمد 
م حي  2021ال يف بأنه على ا حتالل وقف التجاوزات ووقف اخالي حي الشي  جراح وذلك يوم ة مايو 

"يوجه قائد األركان تحذيرًا واضًحا وأخيًرا لالحتالل ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان عن ن ت الرسالة 
مايو  8وي و أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فأننا لن نقف مكتوفي األيدي وسيدفع العدو الثمن غالًيا"، 

د أهلنا المرابطين في القدس ونقول لهم بأن قائد "نحيي صمو م أعلن الناطق باسم القسام أبو عبيد 2021
، ولكن ا حتالل وقطعان المستوطنين لم يلتزموا  أركان القسام محمد الضيف وعدكم ولن يخلف وعده"

هي اعلنت الجماعات اليكودية عن تنظيم 1442رم ان  28واستمروا باستفزاز مشاعر المسلمين ووي يوم 
برسالة ن ت  2021مايو  10م يوم 40 4لناطق باسم القسام الساعة مسيرا ا عالم وعلى الفور خرج ا

قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح االحتالل مهلًة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب "
جنوده ومغتصبيه من المسجد األقصى المبارك وحي الشيخ جراح، واإلفراج عن كافة المعتقلين خالل هبة 

ال فقد أعذر من أنذر"القدس األخير   ة، وا 
 بدء المعركة بتفويض من الجبهة الداخلية: .4

تعتبر الجكة الداخلية الفلسطينية أك ر جكوزية وتماسك مقارنة با عتدايات العسكرية السابقة، وذلك ظكر جلياا 
ا للخطوات التى تقودها  روة العمليا المشتركة،  توي مستوى الحراك للمجتمع الفلسطيني وي أماكن تواجده دعما

 أعلن الناطق باسم كتائب القسام على  فحته على التلجرام 2021مايو  10ماي يوم  03 6ووي تمام الساعة 
كتائب القسام توجه اآلن ضربًة صاروخيًة للعدو في القدس المحتلة رداً على جرائمه وعدوانه على المدينة  "

ن المقدسة وتنكيله بأهلنا في الشيخ جراح والمسجد األقص ى، وهذه رسالة على العدو أن يفهمها جيدًا، وا 
ن زدتم زدنا"  عدتم عدنا وا 
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 ربت المقاومة الفلسطينية رشقة  اروخية استكدوت التجمعات ا ستيطانية بمدينة القدس مما ساهم وي 
إلغاي األنشطة لعدائية لقطعان المستوطنين داخل الحرم القدسي الشريف، وعليه أعلت قوات ا حتالل عن 
العديد من ال ربات الجوية لألهداف المدنية وي قطاع  زا، وبعد ذلك ذهب ا عالم ا سرائيلي للتركيز بشكل 

 وا ح على ت ريحات قادا المقاومة الفلسطينية.
 االعالم في المعركة:  .5

ساهمت الرسائل ا عالمية وي التى  درت من الناطق ا عالمي لكتائب الشكيد عز الدين القسام بردع 
 نحذر العدوحتالل وارباك الجبكة الداخلية له، مما ساهم وي لجمه، وقد  رح الناطق باسم القسام "ا 

الصهيوني بأنه في حال أقدم على قصف منشآٍت مدنية أو منازل ألهلنا في غزة فإن ردنا سيكون قوياً 
محمد الضيف ي رفع حظر "أعلن بأمر من قائد هيئة األركان أبو خالد " وكذلك ومؤلمًا وفوق توقعات العدو

التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة لياًل، وبعد 
وهذا ا عالن يعتبر تحدى  ريح ووا ح وعمل على ا عاف جبكة ذلك يعودوا للوقوف على رجٍل واحدة" 

ام ئل ا عالم ا سرائيلي أنكا ت ق وي رواية القسالعدو لعدم قدرته على السيطرا، حي  أشارت العديد من وسا
 والناطق باسمكا أك ر من الرواية الحكومية الرسمية.

عمد ا حتالل على ب  الشائعات وي  فوف المجتمع الفلسطيني من خالل وسائل التوا ل ا جتماعي 
اف بات المقاومة ا لتفوا عالنات الممولة والتي تساوق معكا بعض المرتجفين إ  وأنه وبعد مشاهدا  ر 

الجماهير ة حولكا، وقد شاركت وألول مرا منذ ال راع مع ا حتالل كاوة الشعب الفلسطيني وي أماكن 
تواجده وي الداخل المحتل ووي ال فة الغربية والقدس وأماكن الشتات، وقد أعلن ا حتالل حظر التجول وي 

 على جبكته الداخلية المنكارا. العديد من المدن العربية وي الداخل المحتل حفاظاا
 الجبهة الداخلية الفلسطينية .6

يرى المشاهد الفلسطيني لقوا وتالحم الجبكة الداخلية الفلسطينية والتفاف و ائل ورسمي وشعبي  ير مسبوق 
إذ أجمع كاوة مكونات الشعب الفلسطيني على ادارا المعركة باقتدار وللجم ا حتالل، إذ يتسم الشعب الفلسطيني 
بقوا  موده وي وجه المتغيرات واألحدا  المتسارعة، لذا نجد أنه يتأقلم مع الحواد  والت عيدات العسكرية 
بشكل كبير. هذه المرا تختلط بإعادا ا عتبار لقوا الردع الفلسطيني المقاوم والمقاومة الفلسطينية هي من بدأ 

 .عرب على الكرولة محاولة ا حتاللوحدد وترا الت عيد بكذه المرحلة الحرجة والتي عمل ويكا ال
 :المخاطر القائمة .7
اسييييييتكداف الق ييييييية الفلسييييييطينية عبيييييير ا سييييييتكداف المباشيييييير لمحييييييور ال ييييييراع العربييييييي اإلسييييييالمي  ·

 .مع ا حتالل ا سرائيلي
 .استكداف المنشآت المدنية والبنية التحتية وي قطاع  زا ·
 .استكداف األطفال بشكل جنوني ·
 .العسكرية للمقاومةاستكداف البنية األمنية و  ·
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 ا تيال قيادات ال ف األول وي أذرع المقاومة ·
 .حالة التفشي لكورونا وي المجتمع الفلسطيني ·
 .انقسام النظام السياسي الفلسطيني ·
 :الفرص .8
 .التفاف المجتمع الفلسطيني حول المقاومة ·
 استنجاد أهل القدس بغزا ومقاومتكا.  ·
 .م١٩٤٨الحراك وي أرا ي المحتلة عام  ·
 .ية ا ستكداف واختيار األحياي التى يقطنكا اليكود وي الداخل المحتلنوع  ·
 الموقف العربية وا سالمية وبعض شعوب المنطقة وا لتفاف حول المقاومة.  ·
 .ا تيال قيادات نوعية لدى ا حتالل وي جيبات على الحدود  ·
 عدم تفعيل كاوة أسلحة الدعم القتالي لدى المقاومة.  ·
 .اإلعالمية لما يحد  من استكداف األعيان المدنية سرعة نقل ال ورا  ·
الخيييييروج مييييين حالييييية دولييييية  يييييزا التيييييى حييييياول ور يييييكا ا حيييييتالل لتكيييييون  يييييزا جيييييزي أساسيييييي للجيييييم   ·

 العدوان عن كل مناطق الوطن.
 االعالم والجبهة الداخلية .9

يقة لما يدور ا حقيالحظ المشاهد وتيرا تسارع نشر ا خبار والبح  المباشر للحواد  مما ي ع المشاهد ب ور 
ولكن اإلعالم سالح ذو حدين  .حوله من وقائع كانت تظكر سابقا من اتجاه واحد ومن وزاوية ورأة واحد

وك ير من الق ايا التى تغيب عن اإلعالم ويبح  عنكا المشاهد لكا أبعاد أمنية متعددا وهذا ما ظكر جليا 
ر م أن  روتنا بحقيقة وواقع ما يتم ا عداد والتجكيز لهمن خالل جلد أنفسنا وجلد و ائلنا الفلسطينية لعدم مع

 هناك العشرات من التجارب التى خا تكا المقاومة وي قياس القدرا ال اروخية وي البحر
أن استغالل المجتمع الفلسطيني لةعالم وي إظكار الروح المعنوية وقوا و مود الجبكة الداخلية كان أحد 

ن المشاهد التى  حظناها من قلب دولة ا حتالل ساهمت وي روع الروح رواود تعزيز  مود المجتمع، وا
 المعنوية لدى المجتمع الفلسطيني والعالم العربي

 الخالصة: .10
خل ت الدراسة إلى انه   بد من متابعة ما ي در عن ا عالم الخان بالجكات الرسمية من من ات 

عتدايات العسكرية على قطاع  زا، وأن قيادا إعالمية وناطقين رسميين للحدي  عن كل ما يدور حول ا 
الغروة المشكلة والف ائل تمتلك من ات وقنوات إعالمية، لذا   بد من استقاي المعلومات من القنوات 

الرسمية والمخ  ة وعدم ا نجرار وراي الشائعات التى من شأنكا استكداف الروح المعنية للجبكة الداخلية 
وعليه يجب على كل  .تسبب وي تدهور جبكتنا الداخلية القوية المتماسكة حي  إن اإلشاعة يمكنكا أن
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النخب المجتمعية أن تكون معول بناي معول هدم للجبكة الداخلية وازالة كل األخبار  ير المو وقة، ونشر 
 الوعي بين األ دقاي، وعليه تو ي الدراسة بما يلي 

والمحالت ومحاولة و ع إجرايات امان وحماية السيطرا والتحكم بالكاميرات الموزعة وي الشوارع  ·
 .عالية من ا ختراق حفاظا على جبكتنا الداخلية

 .الشروع وي، تشكيل جيش إعالمي بكاوة أماكن تواجد المجتمع الفلسطيني ·
 .ر د كل تجاوزات ا حتالل وي ال فة الغربية والقدس وب كا على الق اي المفتوح ·
الميين وي اإلعالم األمني وذلك حفاظا على مكتسبات الجولة تقديم دورات لكاوة النشطاي وا ع ·

 .األخيرا
 .إظكار الروح المعنوية العالية للشعب الفلسطيني ·
 .زيادا مساحة التغطية اإلعالمية التى تظكر وحشية ا حتالل وتفند روايته الكاذبة ·
 .دسا معركة سيف القالعمل على بناي منظومة إعالمية تكاملية تعزز ال ورا الوحدوية التى رسمتك ·

 المراجع:
 القناا الرسمية للمتحد  الرسمي بإسم كتائب القسام أبو عبيدا على من ة التلجرام. ·
 القناا الرسمية للمختن وي الشأن ا سرائيلي المحلل مؤمن مقداد على من ة التلجرام. ·
 القناا الرسمية لوكالة الرأة الحكومية على من ة التلجرام. ·
 كالة األنباي الفلسطينية ووا.الموقع الرسمي لو  ·
 الموقع الرسمي لوكالة األنا ول. ·
 الموقع الرسمي للجزيرا نت. ·
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املوقف الفلسطيني الرسمي والشعبي يف ضوء التهجير 
اإلسرائيلي للفلسطينين يف حي الشيخ جراح يف مدينة 

 القدس

The Official and Popular Palestinian Position in Light of the 

Israeli Displacement of Palestinians in the Sheikh Jarrah 

Neighborhood of Jerusalem 

 معاذ صبحي عليوي
تركيا -باحث دكتوارة جامعة نجم الدين أربكان  

 الملخص
لقدس. اهدوت المقالة إلى بيان المواقف الرسمية والشعبية الفلسطينية من عمليات التكجير القسرة وي حي الشي  جراح وي مدينة 

حي  لعب الموقف الرسمي الفلسطيني الدبلوماسي دوراا مكماا وي تحريك ملف ق ية الشي  جراح، حي  تم نقله إلى محكمة 
الجنايات الدولية ومتابعته من قبل الرئاسة الفلسطينية والمندوب السامي لألم المتحدا، إلى جانب الموقف الشعبي الفلسطيني 

وسائل إعالمه ومواقع التوا ل ا جتماعي التي أظكرت قدرا وائقة وي إي ال معاناا المقدسيين وي مم الا بحراكاته ومظاهراته و 
نعكس ذلك إيجاباا وي تزايد التعاطف الدولي العربي والغربي مع ام، حي  2009و 2008حي الشي  جراح خالواا لةعوام 

 الق ية الفلسطينية عامة ومع حي الشي  جراح خا ةا. 
 

Abstract 
The article aimed to indicate the official and popular Palestinian positions on forced 

displacements in the Sheikh Jarrah neighborhood of Jerusalem. The official Palestinian 

diplomatic position played an important role in moving the case of Sheikh Jarrah, where it was 

transferred to the international criminal court and proceeded by the Palestinian presidency and 

the high representative of the United Nations, as well as the Palestinian people's position 

represented by his movements, demonstrations, media and social media sites that showed a great 

ability to display the suffering of Jerusalemites in the Sheikh Jarrah neighborhood contrary to the 

years 2008 and 2009, where this reflected positively in the increased arab and western 

international sympathy with the Palestinian issue in general and with Sheikh Jarrah neighborhood 

in particular. 

 مقدمة:
شكلت مدينة القدس لدى الفلسطينين خا ةا على مدار التاري  وحتى يومنا هذا قداسة دينية وتاريخية وح ارية 

العلى، وعلى  اواتمالسإلى  (عليه وسلمصلى هللا )وكي أولى القبلتين و ال  الحرمين الشريفين ومعراج نبينا محمد 
أر كا تعاقبت الح ارات، وسادت الحروب وال راعات التاريخية، وحقق المسلمون ن رهم المؤزر إعاليا 
لكلمة الحق.  والمدينة على مدار التاري  وحتى يومنا هذا لم تكدأ نتيجة للحروب وا حتال ت التي شكدتكا 

 شعوب واألمم والح ارات. الة لدى جميع لما لكا من قداسة دينية وتاريخي
مدينة القدس تكويداا إسرائيلياا تحت مزاعم وحجج واهية روجتا لكا  وحتى يومنا هذا شكدت 1967منذ العام 

التي  )هيكل سليمان(، إلى جانب الحفرياتبيسمى  الع ابات ال كوينة اإلسرائلية إلقامة هيكلكم المزعوم ما
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خرى بكدف إحدا  خلل  وي أبنية وجدران المسجد األق ى المبارك، و الا عن تقوم بكا بين الفينة واأل
سكان المدينة لومنعاا  ،اإلقتحامات التي تشنكا بروقة المستوطنين ال كاينة إلقامة الطقوس الدينية المزيفة

 .ويه، بل الت يق عليكم وحرمانكم من إقامة الشعائر الدينية المقدسة  ليين من ال الاوأهلكا األ
عاماا وحتى يومنا هذا بإحتاللكا لمدينة القدس والت يق على سكانكا  54قارب ي منذ ما لم تكتِف "إسرائيل"

اإل ليين وحرمانكم من ال الا داخله، وعمليات الحفر والتنقيب التي تجريكا بين الفينة واألخرى تنفيذاا 
مان(،  واإلقتحامات المتكررا للمسجد لمزاعمكا ال كيوينة بإقامة هيكل سليمان أو ما يعرف )بمعبد سلي

األق ى، ونقل عا متكا من تل أبيت إلى القدس تحت رعاية دولية أمريكية بحته، بل  سعت موخراا إلى تنفيذ 
عائلة مقدسية عن  58شخن مقدسي أّة إخالي أك ر من  500مشروعكا ال كيويني بتكجير ما يقارب 
لى كينونتكم ووجودهم وح ارتكم التي تحاول إسرائيل طمسكا ومحوها بيوتكا ظلماا وعدواناا، والتاري   شاهد ع

 تحت مزاعم وحجج    حة لكا  بأنكم أهل البالد وساكينكا. 
الذة سعت إليه مؤخراا الع ابات ال كيونية اإلسرائلية لم تقف العائالت  المنظمأمام عمليات التكجير القسرة 

كمة الجنايات الدولية لروع مذكرات شكاوى بكدف روع اليد الفلسطينة مكتووة األيدة، بل لجأت إلى مح
ا، بل والت يق عليكم وي حال لم يغادروه اإلسرائيلية عن بيوتكم والكف عن المحاو ت العب ية لتكجيرهم

حالل الع ابات اإلسرائيلية من المستوطنين للعيش بداخلكا وكأنكم مالكي  لبيت، اواإلستيالي عليكا عنواا وا 
 لديكم سواي مغادرته.  خيار  رباي  وه نساكوبات 

إزاي عمليات التكجير القسرة المنظم الذة تبنته الع ابات ال كيوينة اإلسرائلية بحق الشي  جراح وي مدينة 
لطة بين الطابع الرسمي الذة على أ ره توجكت الس ما والشعبية الرسمية الفلسطينية الردود القدس، تباينت

عبي الذة بين الطابع الش ملف بيوت المقدسيين إلى محكمة الجنايات الدولية، وما الوطينة الفلسطينة لروع
تميز بطابع المظاهرات وا حتجاجات التي قام بكا سكان البيوت ومعكم سكان المدينة والمتظاهرين من المدن 

اإلوطار  اول طعاموالبلدات الفلسطينية األخرى، ت امناا ومنعاا لتكويد بيوتكم من خالل إقامة الخيام أو تن
ازرا للمدينة ولحي الشي  جراح على وجه ؤ الرم اني، واإلعكتاف بداخل المسجد األق ى المبارك دعماا وم

 الخ ون.
وي هذا اإلطار سوف نشير وي هذه المقالة إلى الموقف الرسمي والشعبي الفلسطيني للتكجير اإلسرائيلي 

 على النحو األتي  للفلسطينين وي حي الشي  جراح بمدينة القدس وهي
أواًل: الموقف الفلسطيني الرسمي من عملية التهجير اإلسرائيلي للفلسطينين في حي الشيخ جراح في مدينة 

 القدس
عبّر الموقف الفلسطيني الرسمي مم الا بالرئاسة الفلسطينة وي مدينة رام اهلل عن   به الشديد من اإلنتكاكات 

ذلك وي لقاي رسمي  م كالا من السيد محمود عباس الرئيس الفلسطيني  اإلسرائلية وي مدينة القدس، حي  جاي
لماني هايكوماس على  رورا تحرك بالده لوقف اإلعتدايات اإلسرائلية على الفلسطينين، ووزير الخارجية ا 

حي  شدد على  رورا العمل على وقف إعتدايات المستوطنين المدعوميين من قبل قوات اإلحتالل اإلسرائلي 
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اإلستيالي على منازل المواطنين وي حي الشي  جراح، وكذلك اإلعتداي على المقدسات ة دينة القدس، ومحاوللم
اإلعتدايات  ماني لوقفلاإلسالمية والمسيحية. لم يكتِف الرئيس الفلسطيني باإلشارا إلى  رورا التحرك ا 

ة تحاد األوروبي وجميع األطراف المعنيلمانيا واإلااإلسرائلية على مدينة القدس، بل أشار إلى  رورا تحرك 
لوقف العدوان اإلسرائلي والعمل السياسي من أجل إنكاي اإلحتالل ألرض دولة ولسطين بعا متكا القدس 

 1الشرقية، ووق قرارات الشرعية الدولية.
مي سالموقف الفلسطيني الرسمي على الرئاسة الفلسطينية وحسب بل أجرى الموقف الفلسطيني الر  لم يقت ر

مم الا بالسيد رياض من ور المندوب الفلسطيني لدى األمم المتحدا إت ا ت  مك قة وي محاولة منكم لمنع 
إستيالي المستوطنين اإلسرائليين على منازل الفلسطينين وي حي الشي  جراح بمدينة القدس، ومن أجل ذلك 

مة  وتيويش األمين العام للمنظ عقد المندوب الفلسطيني رياض من ور اجتماعيين طارئيين مع أنطونيو
"ال ين"  وحذر من مغبة وعواقب م ل تلك الحالي الدولية ، وتشانع حيون رئيس مجلس األمن للشكر 

اإلنتكاكات واإلستفزازات ودورها وي تأجيج ال راع وخسارا المزيد من األرواح، معتبراا أن اإلنتكاكات اإلسرائلية  
ى تغيير الطابع الديمغراوي ويكا، األمر الذة يستدعي التحرك السريع المستمرا وي مدينة القدس تكدف إل

  2والعاجل من قبل المجتمع الدولي بما وي ذلك األمم المتحدا قبل ووات ا وان.
من جانب أخر أكد أحمد الديك المستشار السياسي لوزارا الخارجية والمغتربين الفلسطينين عن اإلجرايات التي 

ة وي ة وجميع الدوائر الرسمية المخت نيدر الفلسطينية بالتنسيق مع وزارا الخارجية األقامت بكا الخارجية 
المملكة. حي  أشار وي هذا ال دد إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية ما ية وي حراككا السياسي 

ل وليس والدبلوماسي  د كل إجرايات التكويد للمدينة المقدسة، وقال إن المطلوب ورض عقوبات على اإلحتال
  3اإلكتفاي ببيانات اإلدانة واإلستنكار.

لم يغب ك يراا الموقف الرسمي للمستشار السياسي عن موقف وزارا الخارجية الفلسطينية، حي  بع  وزير 
الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للمحكمة الجنائية الدولية شارحاا لكم ما يتعر ه الفلسطينيون وي حي 

ت المتعلقة بق يتكم إلى المدعية العامة للجنائية الدولية. عالواا على ذلك أجرى جملةا الشي  جراح والمستجدا
مم مين العام لألمن اإلت ا ت الرسمية مع نظرائه على مستوى العالم ووجه بإرسال رسائل متطابقة لال

جرة اإلنسان حول مايالمتحدا، رئاسة مجلس األمن، الجمعية العامة لالمم المتحدا، وللمفو ية السامية لحقوق 
  4وي القدس.

                                           
. الرابط ا لكتروني  21.5.2021اإلعتدايات اإلسرائيلية. تم ا سترجاع بتاري   أوروبي لوقف(. عباس يطالب بتحرك 2021محمد. ) غفري، 1

https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84 
. الرابط ا لكتروني  21.5.2021ينية إلنقاذ حي الشي  جراح" بالقدس". تم ا سترجاع بتاري  (. تحركات ولسط20121، عوض. )الرجوب 2

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9% 
ري  س "ويديو". تم ا سترجاع بتا(. الخارجية الفلسطينية  إسناد كبير جدا من األردن لمنع تكويد حي الشي  جراح وي القد2021. )رؤيا األخباري 3

  .https://royanews.tv/news/240627. الرابط اإللكتروني  21.5.2021
. الرابط 202121.5.(. ولسطين تطالب "الجنائية الدولية" بموقف وا ح من "جريمة الشي  جراح". تم ا سترجاع بتاري  2012عوض. ) الرجوب، 4

 ا لكتروني 

https://royanews.tv/news/240627
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لم يختلف ك يراا الموقف الرسمي للسلطة الوطنية الفلسطينية عن موقف منظمة التحرير الفلسطينية بشأن 
التكجير القسرة لحي الشي  جراح وي مدينة القدس، حي  قال ع و اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

ي ي الفلسطيني "ودا" أن اإلنتكاكات المت اعدا بحق المقدسيين تأتتحاد الديمقراطالفلسطينية األمين العام لة
ورا كا من و اإلحتالل لمدينة القدس وي إطار سياسة التطكير العرقي والتكجير القسرة التي تنتكجكا دولة  ا 

سكانكا األ ليين  وي مخالفة متعمدا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، حي  طالب بال غط على 
ئيل لوقف جرائمكا وي المدينة المقدسة وباقي األرا ي الفلسطينية المحتلة، وتووير الحماية العاجلة للشعب اإسر 

لزام دولة اإلحتالل بتنفيذ جميع القرارات ذات ال لة بال راع الفلسطيني  الفلسطيني ووقاا لقرارات الدولية، وا 
  1اإلسرائيلي.

نية ومنظمة التحرير الفلسطينية، أما بالنسبة للموقف الرسمي هذا على ال عيد الموقف الرسمي للسلطة الوط
لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس" وكو كان أقرب إلى جميع المواقف الرسمية السابقة وداعماا لكا حي  دعا 
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية حماس إلى وقفة تركية حقيقية تجاه ما 

إلحتالل من عمليات ترحيل جماعي وهدم للمنازل وي مدينة القدس المحتلة و واحيكا وخا ة ما يمارسه ا
متلكون ي يتكدد حي الشي  جراح، حي  شدد على أن أبناي الشعب الفلسطيني سيداوعون عن القدس بكل ما

ي عين ن و ولو ب دور عارية، ولن نقبل تغيير الواقع أو ورض الحقائق داخل هذه المدينة التي تمر ا
يخطط له اإلحتالل وقرر القيام به وي حي  العا فة وسنداوع عن القدس مكما كلفنا ذلك، مؤكداا على أن ما

ن كمله وسكانه الذين يشردون وتكدم منازلكم ويطردون مأالشي  جراح يشكل جريمة إنسانية وكار ة تجاه حي ب
" "حماس سم حركة المقاومة اإلسالميةاق الرسمي بوي هذا ال دد أشار ووزة برهوم الناط 2بيوتكم ومدينتكم.

إلى أن ما يقوم به اإلحتالل اإلسرائيلي من عمليات تكجير جماعي بحق أهلنا وي حي الشي  جراح وي مدينة 
القدس المحتلة، واإلستيالي على بيوتكم هو استكداف علني للكوية الفلسطينية المقدسة وللوجود الفلسطيني وي 

للزحف إلى حي الشي  جراح  48، حي  دعا ا هل وي القدس وال فة الغربية وولسطيني المدينة المحتلة
والرباط وي بيوته وأزقته وشوارعه، وتشكيل دروع بشرية مقاومة كما ح ل وي معركة البوابات وباب الرحمة، 

مكما بلغت  نيوباب العمود، للدواع عن أهلنا وي حي الشي  جراح والحيلولة دون تنفيذ هذا المخطط ال كوي
 3الت حيات.

                                           
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D 

. الرابط ا لكتروني  02122.5.2(. رأوت  إسرائيل تمارس تطكيرا عرقيا وي حي الشي  جراح. تم ا سترجاع بتاري  2021. )وكالة وفا 1
http://wafa.ps/Pages/Details/22878 

. الرابط 22.5.2021(. هنية يدعو لتحرك دولي بقيادا تركيا لوقف تكويد حي الشي  جراخ. تم ا سترجاع بتاري  2021) المركز الفلسطيني لإلعالم. 2
  https://www.palinfo.com/news/2021/3/20/%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9ا لكتروني  

. الرابط 22.5.2021(. برهوم  تكجير ا حتالل ألهالي الشي  جراح استكداف للوجود الفلسطيني. تم ا سترجاع بتاري  2021. )فلسطين أون الين 3
 -https://felesteen.ps/post/87524/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%85ا لكتروني  
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يقل أهمية عن الموقف الرسمي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"  الموقف الرسمي لحركة الجكاد اإلسالمي  
حي  أشار أحمد المدلل القيادة وي حركة الجكاد اإلسالمي إلى أن ما يحد  وي حي الشي  جراح بالقدس 

م اإلحتالل  د أهلنا وي مدينة القدس، وأردف قائالا " بأن المحتلة من تفريغ أهلكا جريمة ت اف إلى جرائ
تمت إلى القانون اإلنساني بشئ وهي نفسكا التي تغطي جريمة اإلحتالل الجديدا بحق  محكمة اإلحتالل  

 1أهلنا وي حي الشي  جراح بالقدس المحتلة".
 والجكاد اإلسالمي عن مواقف قل أهمية المواقف الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية وحركتي حماست  

الجبكة الشعبية والديمقراطية لتحرير ولسطين. حي  حذرت الجبكة الشعبية من عواقب اقتحام المتطروين اليكود 
للمسجد األق ى المبارك، وا  رار اإلحتالل على طرد مئات السكان األ ليين من حي الشي  جراح، بينما 

حرير ولسطين على أن شعبنا م مم على ت عيد المقاومة الشاملة وي المقابل شددت الجبكة الديمقراطية لت
 د قوات اإلحتالل اإلسرائيلي وع ابات المستوطنين ووق كل شبر من أرض ولسطين، وأن شعبنا لن يساوم 

 2وسيسترد كل شبر  من أر ه المحتلة.
القدس وحي  الدبلوماسية بأننخلن مما سبق بأن هناك إجماعاا ولسطينياا رسمياا على كاوة األ عد السياسية و 

ية للسلطة سا بدأ جلياا وي المواقف الدبلوماوهذا م ،قتراب منهأو اإل بهالشي  جراح خط أحمر  يمكن المساس 
الوطنية الفلسطينية وحراككا الدبلوماسي والسياسي وي محكمة الجنايات الدولية، وكذلك الموقف العسكرة الذة 

ف ائل الفلسطينية المشاركة وي المعركة والتي أطلقت عليكا )سيف القدس( تبنته حركة حماس ومعكا باقي ال
إنتفا اا للقدس ولحي الشي  جراح والتي انتكت قبل عدا أيام إلى تجميد قرار التكجير القسرة بحق الشي  

 جراح ، وعدم اإلعتداي على السكان الفلسطينين المقدسين وي مدينة القدس.
 مدينة في جراح خالشي حي في للفلسطينين اإلسرائيلي التهجير عملية من لشعبيا الفلسطيني الموقف: ثانيا

 القدس
الموقف الفلسطيني الرسمي من حي  تقديم الدعم المعنوة  اهمية عنالموقف الفلسطيني الشعبي  يقل  

لي والنشطاي اوالنفسي للسكان الفلسطينين المقدسيين المكددا بيوتكم بالم ادرا.  شعبياا قام العديد من األه
الفلسطينين ومعكم مت امنين دوليين بالتجمع أمام البيوت المكددا بالم ادرا، حي  سعى المحتجون 
الفلسطينون العرب إلى ب  أ ان  عبر سماعات كبيرا وهتفوا شعارات وطنية للقدس ولحي الشي  جراح، بينما 

للنيل  الشي  جراح أ ان  عبرية سعياا منكم هتف المستوطنون الذين سبق وأن استولوا على أحد المنازل وي حي
 من الروح المعنوية للسكان والمت امنين معكم من أهل الحي والمت امنين الدوليين.

                                           
. الرابط ا لكتروني    22.5.2021ي الشي  جراح.. هي ا نتفا ة..   سبيل!.. تم ا سترجاع بتاري (. ح2021)وكالة القدس لألنباء. 1

http://alqudsnews.net/post/167438/%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE- 
على ت عيد المقاومة  د ا حتالل. تم ا سترجاع  (. الجبكة الديمقراطية  عملية الدهس وي الشي  جراح تؤكد أن شعبنا م مم2021. )وكالة وطن 2

 https://www.wattan.net/ar/news/340718.html. الرابط ا لكتروني  22.5.2021بتاري  
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ت من الموقف الفلسطيني الشعبي عدا مواقف لعل أهمكا المظاهرات وا حتجاجات التي نظمت من قبل 
ي انتف ت ين من البلدات والمدن الفلسطينية األخرى التالسكان الفلسطينين أنفسكم أو بمشاركة ومؤازا الفلسطين

وشاركت إسناداا ودعماا لحي الشي  جراح وللفلسطينين المكددا بيوتكم بالم ادرا. وي هذا السياق نظم المئات 
من السكان الفلسطينين من السكان مدن حيفا والنا را مظاهرات دعماا ون راا للقدس والشي  جراح، حي  

ناداا وستبقى قدسنا عربية، إس كانت" حراك حيفا وجاي وي دعوا المن مين للمظاهرات "عربيةنظمت من قبل 
إلنتفا ة القدس ورو اا لعمليات التطكير العرقي وي حي الشي  جراح وتحية للمنتف ين وي ساحات األق ى 

 1وسائر نقاط اإلشتباك وي عموم ولسطين.
ينين أنفسكم، كذلك عكف الفلسطينون وي العشر األواخر إلى جانب المظاهرات التي نظمت من قبل الفلسط

من شكر رم ان المبارك إلى اإلعكتاف وال الا داخل المسجد األق ى المبارك، تقرباا هلل وطمعاا وي نيل 
األجر وال واب، وكذلك إسناداا ودعماا للقدس ولحي الشي  جراح، مماا أدى استخدام القوا المفرطة من قبل قوات 

اإلسرائيلي لتفريق الم لين من داخل ساحات وباحات المسجد األق ى المبارك، ومنع ال الا ا حتالل 
 بداخله، مما أدى إلى تعرض العشرات من الم لين لة ابة ودخولكم المستشفيات لتلقي العالج.

من  ونالفلسطيني، كذلك نظم 48عالواا على المظاهرات التي نظمكا ولسطيني الداخل او ما يعرف بفلسطيني 
مختلف أنحاي ال فة الغربية مظاهرات واحتجاحات  د ا حتالل اإلسرائيلي ومستوطينه، وعلى أ رها استشكد 

شكيداا ولسطينياا بر ان اإلحتالل اإلسرائيلي إسناداا للقدس ولحي الشي  جراج، وللفلسطينين  12أك ر من 
 وي قطاع  زا. 
سناداا للقدس ولحي الشي  جراح، و ها الفلسطينون دعماا المظاهرات وا حتجاجات التي نفذعلى الر م من  قد وا 

طينين حماس ومشاعر الفلسدوراا وعا ا ومكماا وي ب   استخدام مواقع التوا ل ا جتماعي ووسائل اإلعالمكان 
لغات تحت  6حي  تناول النشطاي الفلسطينين هاشتا ات احتوت أك ر من  ومعكم الشعوب العربية والغربية.

تغي ، للتعريف بحجم اإلنتكاكات اإلسرائيلية بحي سأنقذوا حي الشي  جراح، أو هاشتاج ا ق ى يعنوان 
سناداا لمدينة القدس، مما  قت رواجاا وتعاطفاا عربياا ودولياا قل نظيره، ت امناا مع  الشي  جراح، ودعماا وا 

يان وي قلوب تعد الروح السر  ين وي حي الشي  جراح، ون راا للق ية الفلسطينية التينيسطيلالسكان الف
 الفلسطينين والعرب و يرهم من المنا رين واألحرار والمداوعين عنكا.

علينا أن نأخذ بعين اإلعتبار أن مواقع التوا ل ا جتماعي ووسائل اإلعالم لعبت دوراا وعا ا وي ت وير 
طاع أهل الحي خا ة عائلة م، حي  است2008الواقع الذة يعايشه سكان حي الشي  جراح مقارنة وي العام 

خالل شكر واحد على  "منى الكرد" للشابةالكرد من إي ال  وتكم للعالم أجمع، حي  و ل عدد المتابعين 

                                           
  . الرابط ا لكتروني22.5.2021(. الداخل الفلسطيني يتظاهر ن را للقدس واألق ى وحي الشي  جراح. تم ا سترجاع بتاري  2021ناهد. ) درباس، 1

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84- 
  حي الشي  جراح وي مدينة القدس. استطاعت نقل الواقع السئ الذة يعايشه سكان  بالم ادرا وي حفية ولسطينية، وهي من ذوات البيوت المكددا

  يح ق يتكا ق ية عالمية أممية وليس محلية مختزلة وي مكان واحد. الحي من خالل التركيز على مواقع التوا ل ا جتماعي، لت
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اإلنستغرام أك ر من مليون شخن، مما يدُل على أهمية المكان وقدرا العائلة ومعكا وسائل اإلعالم من تحريك 
  1م.2009و 2008واا لةعوام ق يتكم أمام العالم بشكل أك ر توسعاا خال

 النتائج: 
يجب علينا أن نأخذ بعين اإلعتبار بأن تعزيز مناعة الشعب الفلسطيني سواي وي ال فة الغربية والقدس 

روح الوحدا الوطنية الفلسطينية وكي  مام األمان للحفاظ  تعزيزوقطاع  زا لن يتم إ  من خالل موا لة 
أنحاي الوطن. بدون الوحدا الوطنية الفلسطينية وو ع الخطط على المقدسات اإلسالمية وي كاوة 

كم ستبقى ، وو ع القدس على قائمة أجندتالساسة الفلسطينين وا ستراتيجيات الشعبية والدبلوماسية من قبل
تئن وتعاني ويالت اإلسرائيلين من انتكاكات   إنساينة تبدأ بتكجير الفلسطينين وتنتكي بم ادرا بيوتكم 

لبناي على ما حققته المقاومة الفلسطينية الباسلة االى ذلك  أ فمن دخول األق ى وال الا ويه. ومنعكم 
يقل أهمية عن المواقف  وللمسجد األق ى المبارك، وكو   وي قطاع  زا من ن ر  مؤزر إسناداا للقدس

 له كم ل سائر مالرسمية والشعبية، وكي مح لة وعي ولسطيني هدوه األساسي تحرير وطنه والعيش بسالم 
 الشعوب األخرى. 
 قائمة المراجع: 

 .22.5.2021. ولسطين. مقدسية مرابطة. خا ة مقابلة هنادة. ،الحلواني ·
 سترجاعا  تم. جراح الشي  وحي واألق ى للقدس ن را يتظاهر الفلسطيني الداخل(. 2021. )ناهد ،درباس ·

  ا لكتروني الرابط. 22.5.2021 بتاري 

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84

- 
 تم ".جراح الشي  جريمة" من وا ح بموقف" الدولية الجنائية" تطالب ولسطين(. 2012. )عوض ،الرجوب ·

  ا لكتروني الرابط. 21.5.2021 بتاري  ا سترجاع

 https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84- 
 اري بت ا سترجاع تم". بالقدس" جراح الشي  حي إلنقاذ ولسطينية تحركات(. 20121. )عوض جوب،الر  ·

  ا لكتروني الرابط. 21.5.2021

 https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9% 
 وي راحج الشي  حي تكويد علمن األردن من جدا كبير إسناد  الفلسطينية الخارجية(. 2021). األخباري رؤيا ·

  اإللكتروني الرابط. 21.5.2021 بتاري  ا سترجاع تم". ويديو" القدس

 https://royanews.tv/news/240627 . 
 تاري ب ا سترجاع تم. اإلسرائيلية اإلعتدايات لوقف  أوروبي بتحرك يطالب عباس(. 2021. )محمد غفري، ·

  ا لكتروني الرابط. 21.5.2021

 https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84 

                                           
 . 22.5.2021مقابلة خا ة. مرابطة مقدسية. ولسطين.  هنادة،الحلواني،  1
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 تم. يالفلسطين للوجود استكداف جراح الشي  ألهالي ا حتالل تكجير  برهوم(. 2021. )الين أون فلسطين ·
  ا لكتروني الرابط. 22.5.2021 بتاري  ا سترجاع

 https://felesteen.ps/post/87524/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%8 
. راخج الشي  حي تكويد لوقف تركيا بقيادا دولي لتحرك يدعو هنية(. 2021. )لإلعالم الفلسطيني مركزال ·

  ا لكتروني الرابط. 22.5.2021 بتاري  ا سترجاع تم

 https://www.palinfo.com/news/2021/3/20/%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9  
 ا سترجاع تم!.. سبيل  .. ا نتفا ة هي ..جراح الشي  حي(. 2021) .لألنباء القدس وكالة ·

    ا لكتروني الرابط.  22.5.2021بتاري 
http://alqudsnews.net/post/167438/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D

8%AE- 
 على م مم شعبنا أن تؤكد جراح الشي  وي الدهس عملية  الديمقراطية الجبكة(. 2021). وطن وكالة ·

  ا لكتروني الرابط. 22.5.2021 بتاري  ا سترجاع تم. ا حتالل  د ومةالمقا ت عيد
 https://www.wattan.net/ar/news/340718.html 

 ي بتار  ا سترجاع تم. جراح الشي  حي وي عرقيا تطكيرا تمارس إسرائيل  رأوت(. 2021) .وفا وكالة ·
 http://wafa.ps/Pages/Details/22878  ا لكتروني الرابط. 22.5.2021
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  دور االعالم الرقمي يف دعم القضية الفلسطينية
The role of digital media in supporting the Palestinian cause 

 مريم شارف
 ماستر كلية االقتصاد جامعة تبسة الجزائر

 الملخص
وأنكا مع، اإلعالم قوا مستقلة وي المجتلقد أ بتت العديد من الدراسات العلمية الحدي ة وي مجال ا ت ال السياسي أن لوسائل 

، ووسائل اإلعالم تتدخل وي تشكيل مفاهيم الناس واإلقت ادة واإلجتماعيأدوارا أساسية على ال عيد السياسي  تلعب
لقد استمد اإلعالم  .وت وراتكم بالنسبة للحقيقة وي كاوة مسائل الحياا خا ة وي ظل ما يشكده اإلعالم من تطور متسارع

كونه يقدم معلومات جديدا ومتوا لة وي مجا ت الحياا المختلفة، ويطلع المتابع له على ما يدور وي العالم حوله من  تأ يره
منجزات و راعات، وينعكس مقدار تأ ير اإلعالم وي الفئات المجتمعية بقدر حجم  قاوتكا ووعيكا، وكلما انخفض المستوى 

اإلعالم الموجه على أوكارها وسلوككا وأنماط حياتكا، وكأن ما تأتي به وسائل اإلعالم  ال قاوي والتعليمي لألمة كلما ازداد تأ ير
الحوار و حقائق   جدال حولكا، وي حين أن ذوة ال قاوة والتعليم والخبرا يرون ويما تأتي به وسائل اإلعالم مادا قابلة للنقاش 

 .والنقد
Abestract 
Many recent scientific studies in the field of political communication have proven that the media 

has an independent force in society, and that it plays basic roles on the political, economic and 

social levels. The media intervenes in forming people's perceptions and perceptions of the truth 

in all matters of life, especially in light of the rapid development of the media is witnessing. The 

media has derived its influence as it provides new and continuous information in different areas 

of life, and the observer is informed of what is going on in the world around it in terms of 

achievements and conflicts, and the amount of influence of the media is reflected in the societal 

groups according to the size of their culture and awareness, so the lower the cultural and 

educational level of the nation, the greater the influence of directed media On her thoughts, 

behavior and life styles, as if what the media brings are facts that are indisputable, while those 

with culture, education and experience see what the media brings as a subject for discussion, 

dialogue and criticism. 

 تمهيد 
إن الترابط الو يق بين اإلعالم والسياسة، والعالقة التبادلية ويما بينكما، واأل ر البليغ الذة تملكه كلتاهما تجاه 
األخرى، خ و اا وي المجتمعات النامية التي تمر بمرحلة ا نتقال والتحول الديمقراطي، وما لكذه العالقة 

ى المجتمع وي ظل التطور التقني والتكنولوجي وي وسائل التي تلعب دورا اخل من أ ر بالغ وكبير عل
المجتمعات على كاوة المستويات واأل عدا، ووي ظل ا مكماا وحيوياا ا ت ال، التطورات األخيرا الحا لة 

إبان وترا م اإلعالوال راع الحا ل على الساحة الفلسطينية الداخلية و الخارجية، والدور الذة لعبته وسائل 
 .معروة مدى األ ر الذة تركته وسائل اإلعالمال راع و 
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 نشاة وتطور وسائل االعالم الرقمي  1
عالم مسموعلقد تشكلت وسائل اإلعالم من إعالم مقروي اشتمل على ال حف والمجالت،  إشتمل على  وا 
 .المواقع اإللكترونيةاإلذاعات الحكومية والخا ة، واإلعالم المرئي الذة تم ل وي محطات التلفزا و 

 وسائل االعالم المقرؤة  1.1
إّن وسائل اإلعالم المكتوبة والمقرويا هي الوسائط التي تقّدم المادا اإلعالمية مكتوبةا )وعاداا ما تكون مطبوعة( 

، 1605لجمكور القراي، وتعّد أّول وسيلة من وسائل اإلعالم استخداماا وانتشارا، حي  تّم نشر أّول  حيفة عام 
وت ّم وسائل اإلعالم المكتوبة والمقرويا ال حف، والجرائد، والمجالت، والدوريات، والمل قات، والكتب، 
والمنشورات، والمطبوعات بأنواعكا المتعّددا على اختالف أشكالكا، وأحجامكا، ومحتواها، وتوجكاتكا، والتي 

ي ، كما تتنّوع طريقة  يا تكا لألخبار والمواد التيتّم إ دارها إّما يومياا، أو أسبوعياا، أو شكرياا، أو سنوياا 
تنشرها للفت انتباه القراي وجذب اهتماهم، وعلى الر م من تطّور وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية واجتياحكا 
لنطاق  واسع من الجمكور إ  أّن الوسائل المكتوبة والمقرويا ما زالت تتمّيز بأ لفتكا، و ورها، وألوانكا، 

 كا، وملمسكا الذة يختلف من نوع   خروخطوط
تم ل رأة أوراد ومؤّسسات المجتمع المحلي والعالمي وتطرحه من خالل منابرها المختلفة. تقدم هذه الوسائل 
الك ير من المعلومات المختلفة التي من شأنكا إ راي معروة القارئ. تعمل على روع مستوى الوعي ا جتماعي، 

قت ادة و يره لدى القارئ. تطرح موا يع مختلفة من شتى مناطق العالم األمر وال قاوي، والسياسي، وا 
الذة يجعل القارئ على اّطالع بكّل المستجدات حول العالم. تسّلط ال وي على تجارب  وق ن  و قاوات  

من ر يد  امتنّوعة من حول العالم. تقّدم خدمات التسويق واإلعالن والترويج. تروع الوسائل المكتوبة والمقروي
 القارئ اللغوة. تعّد القرايا خير جليس  و ديق  ومؤنس  للقارئ على مّر السنين

أ رار وسائل اإلعالم المكتوبة والمقرويا لكّل شيي إيجابيات وسلبيات، كذلك هي وسائل اإلعالم المكتوبة 
الكاذبة أو من م ادر  نشر المعلومات الخاطئة أو :والمقرويا حي  تتلّخن سلبياتكا أو أ راراها كما يلي

 ير مو وقة، تقديم محتوى معاد  للمبادئ أو القيم أو األخالق أو الدين، أو  ير  ئق مكنياا. عرض م امين 
 .ركيكة لغوياا 

  والمسموعةوسائل االعالم المرئية  2.1
تمعين، هان المسالتي تعتمد اللغة اإلعالمية المسموعة، وتنتقل إلى أذ والمرئية هيوسائل اإلعالم المسموعة 

وكي تكتّم بم واطن النبر والتنغيم، والو ل والف ل، ألن الّسامع يعتمد وي وكمه على الّ وت وقط، باإل اوة 
إلى التأ يرات الموسيقية التي ُتسكم وي تم يل الكالم المنقول سماعيا، كما تعتمد وي رسالتكا على لغة إعالمية 

حركات الجسد بشكل مباشر وي إي ال الرسالة الّلغوية، باإل اوة مسموعة ومرئية، بحي  تساهم اإليمايات و 
 .إلى أّنكا تستعين بتأ ير الّ ور واأللوان على المتلّقي لتأدية الغرض المطلوب من هذه الوسيلة
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 االعالم االلكتروني على شبكة االنترنات  3.1
تطور  جية المعروية، والتي عملت علىبرزت أهمية اإلعالم اإللكتروني بشكل كبير مع ظكور ال ورا التكنولو 

وسائل اإلعالم على نظير ظكور شبكة اإلنترنت العالمية، حي  توجكت الك ير من الدول أو المؤسسات 
ومع  .اإلعالمية ألّن ت ع لكا مواقع إلكترونيةإعالمية على شبكة اإلنترنت العنكبوتية العالمية على حد  سواي

لكا على شبكة اإلنترنت أ بح بذلك جمكور الوسيلة اإلعالمية كبير و ع ال حف مواقع بشكل إلكتروني 
وواسع و ير محدود، من حي  العدد والكمية، وبالتالي المعلومات التي. تنشرها ال حف على مواقعكا 

كما وبرزت أهمية اإلعالم اإللكتروني أو ال حاوة على مواقعكا  .اإللكترونية أي اا كبيرا و ير محدودا
ة وي معالجة الك ير من الق ايا ا جتماعية وال قاوية والسياسية والدولية وا قت ادية والمعروية على اإللكتروني

حد  سواي، حي  عالج اإلعالم اإللكتروني الك ير من ق ايا المرأا والطفل وق ايا األسرا والمجتمع، هذا 
 .هااحي السياسية وا قت ادية و ير باإل اوة إلى الق ايا اإلعالمية التي تكون بين أك ر من دولة من الن

ونظراا لسكولة التعامل مع المواقع اإلعالمية اإللكترونية على شبكة اإلنترنت  قت ال حف اإلعالمية رواجاا 
كبيراا وشريحة واسعة من أع اي المجتمع، وعلى الّر م من ذاك الرواج لدى اإلعالم الجديد أو اإلعالم 

اإللكترونية لم تستطيع أن تلغي اإلعالم التقليدة أو اإلعالم القديم على حد  سواي،  اإللكتروني إّ  أن  ال حاوة
ن ما عمل على إ اوة الك ير من المميزات لدى اإلعالم التقليدة وكذلك عمل على تطويرا وا  اوة الك ير  وا 

دماج كل المميزات بالتالي أّدى كل هذا التطور إلى ان .من المميزات أو السمات أو الخ ائن لةعالم هذا
، أو القليدة ولكي تبدأ سمة و فة العالمية تطغى على اإلعالم واإلعالم القديمما بين اإلعالم الجديد 

ولم يُكن العالم أجمع بمنأى عن اإلعالم أو ال حاوة اإللكترونية الجديدا،  .اإللكتروني الجديد على حد  سواي
ن ما عمل على مواكبته بشكل كبير، نظراا لتطلب ظروف وبمنأى عن التطورات التكنولوجية على حد  سوا ي، وا 

الحياا كل هذه المتطلبات التي أدت إلى لزوم تواجد وتواور المعلومات عبر المواقع اإللكترونية وذلك من 
خالل شبكة اإلنترنت العالمية العنكبوتية آنذاك، كما واستفاد العالم أجمع وي معالجة الك ير من الق ايا كما 

 كما وعمل اإلعالم اإللكتروني الجديد على إحدا  نقلة نوعية وي طبيعة الحياا السياسية وال قاوية .رنا آنفاا ذك
وا جتماعية أو حتى األسرية، وعمل على إنشائكا على حد  سواي، كما وبعد أن كان نشر األخبار التي تتعلق 

رقابة والك ير لبيئة التي يعيشون ويكا كان يخ ع للبالق ايا المعا را لألوراد على حد  سواي، والتي تكمكم وي ا
من الخطوات التحريرية حتى ت ل إلى الجمكور، وبكذا أ بحت الك ير من الق ايا عبر اإلعالم اإللكتروني 

 .الجديد وي  نى عن تعريفكا للجمكور المستكدف على حد  سواي
 زمات لسياسي والسياسة االعالمية ودور إعالم األ االعالم ا 2

إن أهمييية ا رتبيياط بييين السياسييات اإلعالمييية والسياسييات األخييرى للتنمييية وييي المجييا ت السياسييية 
ولقد  .وا قت ادية يكمن وي تحقيق التكامل بينكا جميعاا ووي تحقيق األهداف الوطنية وا جتماعية وال قاوية

 ة الت قييف والتنشيئة السياسيية ويي إحيدا  تغييير ويي التنظيمياتساهمت وسيائل اإلعيالم مين خيالل أدائكيا لوظيفي
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وكيذلك بيالتركيز عليى اليربط بيين اإلنتياج وأهداف المجتمع  السياسيي، وويي النشياطوالمؤسسيات ا جتماعيية 
 .السياسية
 االعالم السياسي  1.2

ليذة تقيوم بيه الكيئيات المخت ية ويي بي  المعلومات اإلعيالم السياسيي هيو ذليك الجيزي مين النشياط ا ت يالي ا
واألوكار والمواقف عن الشؤون الحكومية، لنشر أوكار ها ومعتقدا هات من أجل ترسي  وجكية نظير الدولة وي 
نفوس الشعب، بكدف الحكم ، ووي حالة توجيه هذه الجكود اإلعالمية إليى الخيارج ت يبح دعايية سياسية من 

ق ال ورا الذهنية اإليجابية لدى العالم الخارجي عن تقدم وانجازات هذه الدولة وذلك وي حالية الدولة لخل
السيلم، أميا إذا اسيتخدمت هيذه الجكيود اإلعالميية ويي حالية الحيرب ميع أة طيرف خيارجي ت يبح حيرب نفسيية 

 .ةا يحقيق ا نكييار المعنيوة ويي الم فوو يد العيدو بق يد التيأ ير ويي أويراده والنييل مين معنويياتكم بمي
واإلعالم السياسي وي م مونه يسعى إلى تحقيق أهداف النظام سواي على المستوى العام الحكومي أو على 

كسب وي محاوله ل بشكل، عامللمجتمع  العام،المستوى الخان الحزبي، وبالتالي وكو إعالم موجه للرأة 
ن تبينو  الحزب،تقوم بكا الحكومة أو للمواقف وا راي التي يتبناها تأييده ومنا رته للسياسات التي  خالل  ا 

 قة  تفقد الجكة ال ادرا،عملية ا ت ال السياسي للجمكور بأن هناك انعدام للم داقية وي المعلومات 
 .النظامالجمكور باإلعالم وبالنظام التابع له، مما يعني نكاية هذا 

 السياسة االعالمية  2.2
يادئ، المبمجموعية  والعليوم،لسياسة اإلعالمية كما عروت ها منظمة "اليونسيكو " الدوليية للتربيية تشكل ا
كيز عليكا األيديولوجية السياسيية والقييم التيي ترتو ، القواعد التي تحكم وتوجه سلوك األنظمة اإلعالمية والمعايير
 .وي كل بلد

يسييعى إلييى تحقيييق أهييداف إعالمييية محييددا خدميية للدوليية ميين ناحية، إن اإلطييار العييام للسياسيية اإلعالمييية 
وبيالر م مين أن جمييع المؤسسيات تخ يع  .اإلعالمي وي ا  طالع برسالته من ناحية أخرى وخدمة للمجتمع

مؤسسيات خ يع هيذه اللةطيار العيام للسياسية داخيل الدولية حسيب ا سيتراتيجيات وخطط التنميية المو يوعة، وت
 .للمتابعية والمراقبية، إ  أن المؤسسية اإلعالميية تحتيل القدر األكبر من اإلهتمام

 دور االعالم في االزمات السياسية واالمنية 3.2
تلعب وسائل اإلعالم دورا ية واألمنية، لما لكا من قدرا وي التأ ير على أوراد المجتمع باعتبارها الم در  

ووي ظل الظروف الطارئية كاألزميات السياسية أو األمنيية يعتبير  المعلومات،ساسي وي إ دار األول واأل
ويشيكل األداا الحكومية للسيطرا على  لألويراد،اإلعيالم الم يدر األساسيي للمعلوميات والحقيائق بالنسيبة 

 .المجتمع عبر التأ ير عليكم بما يتلقونه من معلومات
و ذليك اإلعيالم اليذة يت يمن معلوميات مكمية وكاملية ، تغطيي األحيدا  والحقيائق والقيوانين اإلعيالم األمنيي هي

المتعلقية بيأمن المجتميع واسييتقراره وا، لتيي يعيد إخفاؤهييا أو التقلييل مين أهميتكييا نوعياا ميين التعتيييم كما أن 
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عيد نوعياا اإلعالمي، مين الدعايية لخدمية أهيداف معينية ، المبالغة وي تقديمكا أو إ فاي أهميية أكبير عليكيا ي
ويشيكل اإلعيالم األمنيي الرسيائل والمعلوميات واألخبيار ال يادقة التيي ت يدر عين األجكيزا األمنيية وتب  عبر 

ماهير، الج وسائل اإلعالم المختلفية، بكيدف التوعيية واإلرشياد وتحسيين  يورا المؤسسية األمنيية ويي أذهيان
يرى الباح ية ة وقوانينكا، وتلتحقيق التفاعل اإليجابي بين المؤسسات األمنية والجماهير وي إطار سياسة الدول

ه يمكين تعرييف اإلعيالم األمنيي عليى أنيه هيو األداا الحكوميية التيي ييتم مين خاللكيا السييطرا عليى المجتميع أني
مات المجتمع خالل األز   يت وسيائل اإلعيالم مين رسيائل إعالميية موجكية ألويرادو التيأ ير علييه بواسيطة ميا هب

 .األمنيةاإلعالم و 
ياهير يلقيييد أ يييبح لةعيييالم بوسيييائله المختلفييية دور واعيييل ويييي التعاميييل ميييع األزميييات األمنيييية والسياسيييية، والجم

يية بمشيياهدا األخبييار لمعرويية األحييدا  والو قييائع واألسييباب المسييببة لألزمات ليس بمعناهييا الواسييع تكييون مكتم
مكانيييات ويي  على المسيتوى المحليي وقطو إنميا عليى المسيتوى اإلقليميي و اليدولي أي ياا ، والحكوميات أي ا إ 

كييد ، للتأالمخياطرزميات ومييا تقدميه ميين جكيود و التعاميل ميع هييذه تسييعى ليتعلن عيين جكودهييا ويي مواجكية األ
ييي ميين وميؤ را الجميياهير الت روي وبكيذا ي يبح اإلعيالم مكمياا عليى سييطرتكا والحفياظ عليى كيانكيا، لكيال الطي

التعامل  مكانياتكا ويحقكييا أن تعلييم، والحكومييات ومسييؤوليتكا وييي أن تعليين عيين بييرايا موقفكييا واسييتخدامكا إ
 .مع األزمة والسيطرا على تداعياتكا

ما تلعبه وسائل اإلعالم إبان األزمات السياسية واألمنية هو بم ابة توجيه للرأة العام تجاه األزمة القائمة، 
وعلى  عيد األزمات الخارجية يشكل الرأة العام ليكون داعم لسياسة الحكومة ومؤزر لكا، أما على ال عيد 

زمات السياسية واألمنية الداخلية ويجب أن تتعامل وسائل اإلعالم بما ا لو كانت األزمة تكدد كيان النظام األ
السياسي وتكدد يتاليم مع حل األزمة   أن تزيد من تفاقمكا، خ و ا استقراره، والذة بدوره قد ينعكس 

 .على تماسك المجتمع وتوحده
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 تغطية فلسطين وسردية اإلنحياز يف اإلعالم الغربي
Covering Palestine and the biased narrative of the western media 

 محمد الفويرس 
 صحفي /باحث في اإلعالم واإلتصال 

 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة المغربية

 ملخص:
 بة ر ألخير على حرمات المسجد األق ى و كشفت األحدا  الجارية باألرا ي الفلسطينية المحتلة  منذ اإلعتداي اإلسرائيلي  ا

ما تال ذلك من   ييييب شييييعبي و إند ع الق ييييف و حي الشييييي  جراح بالقدس الشييييرقية ،  اإلحتالل وي ترحيل عدد من سيييياكنة
وسييييييائل اإلعالم بالعالم الغربي/أوربا و   عن تورط بعض -المتبادل بين الف ييييييائل الفلسييييييطينية و الجيش اإلسييييييرائيلي المعتدة

ل و تجنب وجكة النظر الفلسييييييييييييييطينية الطرف ، وي مقابل تجاهللرواية اإلسييييييييييييييرائيلية  الو يات المتحدا األمريكية/ وي اإلنحياز
 تقديم  ييييييورا مجتزأا و مبتورا، بشييييييأن حقيقة الو ييييييع علىو  المعتدى عليه، و ييييييال عن خلفية التغطية على ال ييييييورا الحقيقية،

  .أرض الواقع 
تجاهل و  الحقيقة ومحاولتكا طمسبعض وسييييييائل اإلعالم الغربية للطرف ال ييييييكيوني،  ونماذج إنحيازير ييييييد هذا المقال أوجه 

لمقاومة الكجمة  ن،الفلسطينو إلى تسليط ال وي على األدوات واألساليب التي لجأ إليكا الناشطون  الفسلطينية، باإل اوة الرواية
اإلت يييييييييال الحدي  م ل الفيسيييييييييبوك، والتي أبانت عن انحياز وا يييييييييح للرواية  وشيييييييييركات تكنولوجياالشيييييييييرسييييييييية لةعالم الغربي 

تسويق الفلسطينيين لحقيقة ما يجرة بمختلف المناطق التي كانت مسرحا لألحدا   عوائق أمامو وو عت معيقات  اإلسرائيلية،
 ولسطين.الجارية وي 

 

  Abstract :  
The ongoing events  in the Palestinian occupied territories – due to the Israeli attack on the  

Alakssa Mosque and its intention to evacuate native  Palestinian  inhabitants of Sheik Jarrah 

neighbourhood in eastern Alquds, that ignited  the popular rage, and led to  the reciprocal 

bombardement between Palestinians factions and Israeli military  -   reveal the extent to which 

some western media outlets especially in Europe and US , showed bias towards the Israeli 

narrative while intentionally avoided and ignored the palistinian one. 

This article aims to shed light on the western media bias towards the Israeli narrative vs 

Palestinian narrative.   It also seeks to reveal how the Palestinians activists rely on different tools 

and methods to counter  the unbiased covering of the western media and mammoth companies of 

communication tech like Facebook , which adopted the Zionist narrative by restricting and 

thwarting the palestininias activists access to social media platforms in order to ignore their 

stories, and preventing them from telling the real picture of the ongoing events. 

 كلمات مفتاحية: 
 اإلعالم الغربي /الرواية اإلسرائيليةولسطين / القدس الشرقية /اإلحتالل ال كيوني / اإلنحياز /

Palestine /Eastern Alquds / Zionist occupation /  Bias / western Media / Palestinian narrative   
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 مقدمة: 
بل  ةسيييرائيلي،للم يواجه النشيييطاي الفلسيييطينييون وقط وي الت يييعيد األخير ا لة الكمجية العسيييكرية لةحتالل 

ربا لم تقل شراسة على مستوى مواقع التوا ل اإلجتماعي بسبب منعكم من إي ال  وتكم خا وا أي ا ح
التغطية المنحازا لبعض وسييييييييائل اإلعالم الغربي  وت ييييييييررهم منو ييييييييال عن تذمرهم  والحذف،عبر الحجب 

 ال كيوني.للطرف 
 األهمية:

ية التغطية اإلعالمية لكذه الذة راوق نوع والجدل الواسيييييييييييييعيسيييييييييييييتمد المقال أهميته من راهنية المو يييييييييييييوع و  
براز الحلولاألحدا  من طرف بعض وسييييييييييييائل اإلعالم الغربية،  التي لجأ إليكا النشييييييييييييطاي الفلسييييييييييييطينيون  وا 

 اإلجتماعي.الفلسطيني على مواقع التوا ل  والحذف للمحتوىلمقاومة الحجب 
 اإلشكالية:

ف و على المواجكة العسكرية وتبادل الق الن ال والمقاومة الذة لم يعد يقت ر  إشكالية وعليناقش المقال 
اإلحتجاجات السلمية ، بل برز وعل مقاومة   يقل أهمية يرتبط  بالت دة  للتغطية المنحازا لةعالم الغربي 
للجانب اإلسرائيلي خالل الت عيد األخير باألرا ي الفلسطينية المحتلة ، و بح  النشطاي الفلسطينيين عن 

 لحجب من طرف مواقع التوا ل اإلجتماعي . حلول إلشكالية الحذف وا
 ...تغطية خارج السياق DWقناة دويتشه فيال  

وجنحت  و يرهم،عدد من اإلعالميين العرب  اسييييييييييييييتغراب  DWويلةاأللمانية دويتشييييييييييييييية  القنااتغطية أ ارت 
ن بكا عامليموجكة لةعالميين ال إ ييدار و يقة اإلسييرائيلي حدوي إنحيازها للجانب DW اإلعالمية  المؤسييسيية

تحيييدد بموجبكيييا مجموعييية من "الخطوط الحمراي " الواجيييب التقييييد بكيييا أ نييياي تغطيييية األحيييدا  الجييياريييية ا ن 
 بالمنطقة.
التشييييييديد وي هذه الو يقة على عدم إعتبار المنتمين لحركة حماس منا ييييييلين أو نشييييييطاي  أخرى، تممن جكة 
سييييييية وجنحت المؤسييييييي الرسيييييييمي،لموقف األلماني وي إتسييييييياق مع ا إرهابيين-حسيييييييب الو يقة ذاتكا –بإعتبارهم 

اإلعالمية   إلى حظر " الحدي  عن إقليم ولسيييطين بدعوى أنه إقليم  ير معترف به دوليا " مطالبة العاملين 
 ". وقطاع  زابكا ب رورا إستعمال م طلح " ال فة الغربية 

نع لمؤسييييييسيييييية تعليمات ب ييييييرورا مت ييييييمنت الو يقة أو التعميم الداخلي الموجه لعموم الموظفين والموظفات با
تحد ون ال يييوف الذين ي الوجود؛حق إسييرائيل وي  اسييتعمار؛انتقاد إسييرائيل مطلقا، وعدم اإلشييارا إليكا كدولة 

نكاي... يجب مقاطعتكم عن أة شيي يشير للكراهية أو العن رية أو الالسامية أو اإلسالماووبيا  ، حدي كم وا 
رساله   ير مناسب يجب عمل برينت وأة تعليق   لةدارا.سكرين وا 

رر بمعكد الجزيرا المح–جانبا من التغطية المنحازا للقناا األلمانية دويتشه ويلة ر ده ال حفي وليام كريستو 
بحي  توقف عند أبجديات الكتابة ال ييييحفية المتعارف  المعكد،وي مجلة ال ييييحاوة ال ييييادرا عن  –لةعالم 
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ة المبني للمعلوم وليس للمجكول من أجل التركيز على الفاعل بكتابة الخبر وي  ييييييييغ والتي تو يييييييي عليكا،
  عنه. والفعل ال ادر

قال مسيييؤولون ولسيييطينيون وي ال يييحة بقطاع  زا إن عشيييرين شيييخ يييا من  ّ القناا وفي عنوان لخبر نشيييرته  
مبني ل  يغة الإستعما إلى أنال حفي كريستو  "، أشاربينكم تسعة أطفال قتلوا   بسبب قتالكم مع إسرائيل

 1الجالد.–للمجكول تجسد نية هذه المؤسسة وي تمويه المتلقي والتشويش على إدراك الفاعل الحقيقي 
ا جراي م عموما، اتجاه اليكودإحسيييييياسييييييا مالزما بالذنب  األلمانية يم لموقف المؤسييييييسيييييية اإلعالمية  ويبدو أن

د أن ذلك بي بالكولوكوست.يخيا أو ما يعرف تار  النازة،النظام  من-زعمكمحسب –وتنكيل لحق بكم من أذى 
 يييييحايا  والذين يؤدون  من كونكم " الفلسيييييطينيين،  يبرر التغطية على جرائم اإلحتالل ال يييييكيوني وي حق 

  سعيد.وي إشارا لعبارا شكيرا للراحل إدوارد –لل حايا" 
حترام حقوق األخر و  وكالة  ي يييا م الالمو يييوعية وي التغطية اإلعالمية جسيييده أزيف إدعاي حرية التعبير وا 

والتي أنكت عمل مراسييلة يكودية شييابة انتقدت عدم المو ييوعية وي تغطية ق ييف  زا من  بريس،أسييوشيييتد 
 ال كيوني.طرف اإلحتالل 

انتقدت  مل،بالعقليلة  سييييييييوى أياملما تق ييييييييي  –بالكاد –وهي ووي تعليق لكا على قرار إنكاي عملكا بالوكالة 
كتبتكا على  يييفحتكا هذا اإلجراي معتبرا بأن " المو يييوعية تبدو متقلبة  وي تغريدا *إميلي وايلدر ال يييحاوية

كاسيييييييتخدام كلمة  ادعاي،عندما تكون الم يييييييطلحات األسييييييياسيييييييية التي نسيييييييتخدمكا لنقل األخبار تنطوة على 
 "ن ليس "الح يييييييارلك" و مع اإلشيييييييارا الدائمة إلى "الحرب "،"إسيييييييرائيل " طوال الوقت من دون ذكر "ولسيييييييطين

 ."ا حتالل"و
 !! حظر رقمي للرواية الفلسطينية...

بحي  عمدتا  ،وتويتراإلنحياز للرواية اإلسرائيلية كان ديدن شبكات التوا ل اإلجتماعي خ و ا الفيسبوك 
منشيييورات ووسيييوم متعلقة باألحدا  األخيرا وي القدس المحتلة، و يييال عن ور يييكا رقابة على أة  إلى حذف

  .محتوى متعلق باألحدا 
حق الطرف األخر وي رواية ق ته عبر هذه المن ات يكشف الوجه الساور لحرية التعبير و  ذا الخرقه

مناوسة وسائل اإلعالم التقليدية  وهيمنتكا وقوتكا وي،  2الحقيقي للديكتاتورية الخفية لشركات "القارا السابعة "
  م.مظلو دية شعب سر  والتعتيم علىعبر الف اي الرقمي  اإلخبارة العالميالمحتوى  والسيطرا على

وقد أ درالمركز العربي لتطوير اإلعالم اإلجتماعي *حملة * تقريرا و ح ويه ا نتكاكات التي تعر ت لكا 
مايو/ أيار الجارة، أة خالل العدوان اإلسرائيلي األخير  19-6الحقوق الرقمية الفلسطينية وي الفترا ما بين 

يد ا نتكاكات ما بين إزالة المحتوى، وحذف وتقي سيييييييبابأ-حسيييييييب التقرير ذاته –على الفلسيييييييطينيين. تنوعت 
خفاي األوسيييمة، إ ييياوة إلى تقليل الو يييولية لمحتوى بعينه، وحذف المحتوى المؤرشيييف، وتقييد  الحسيييابات، وا 

 .3الو ول
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 جتماعي،اإلالناشيييييطون الفسيييييلطينيون قاوموا هذا التعتيم من خالل التحايل على خوارزميات مواقع التوا يييييل 
ال حفية والناشطة منى حوا على سبيل  العالم.معكا مت امنون من مختلف دول  وسوم تفاعلنشر وقاموا ب

"وأشييييركت ناشييييطين من القدس إ يييياوة إلى مواطنين  ييييحفيين وتحوا  على انسييييتغرامالم ال اسييييتغلت حسييييابكا 
ع أربكاميرات هواتفكم المحمولة وي ب  حّي من المسييييييجد األق ييييييى وشييييييوارع القدس. ُقسييييييمت الشيييييياشيييييية إلى 

شييياشيييات  يييغيرا، وتم وي زمن قياسيييي حشيييد جمكور أكبر من المتابعين يواكبون أربعة حسيييابات مختلفة وي 
  .4شاشة واحدا"

وسيييائل اإلعالم الغربي والشيييركات الكبرى لتكنولوجيا اإلت يييال الحدي  وي تغيبب الرواية  تسيييتمر بعضلماذا 
 لغربي؟اف ال ييكيوني للو ييول السييكل للرأة العام أجل وتح المجال أمام رواية الطر  وحجبكا منالفلطسييينية 

لم ييييييييييييييلحيية من يتم القيييام بكييذا الفعييل البعيييد كييل البعييد عن قيمكم الييديمقراطييية، والتي مييا وتئوا يتبجحون بكيا 
 .وتقدمكا؟ لرواهية الشعوب وأهميتكا بالنسبةدروسا وي كيفية تطبيقكا  ويعطون لألخرين

  الف يييييييييياي مفتوح و للمبحرين الحرية واإلسييييييييييتقاللية للتعبير عن رأيكم أليس  ريبا وي زمن "البيغ داتا " حي 
ي ييال  يزال عذابه من إحتالل  دون اخر من رواية ق يية معاناته وتبيلغ رسييالته و  طرف أن يمنع  ييوتكم،وا 

 ؟.القرن الواحد والعشرينيتبنى سياسة الف ل العن رة و الكمجية العسكرية وي 
  consent manufacturing يرتبط ب ناعة اإلتفاق واإلجماع  –حسب رأيي –يبدو أن السبب وراي ذلك كله 

قناع الرأة العام بالعالم  الغربي /الو يات المتحدا األمريكية و أوربا / بمظلومية الشعب اإلسرائيلي  حية  وا 
كريس ت الكولوكوست النازة و أحقيته وي إقامة دولته بأرض ولسطين، دون إ فال دور اللوبي ال كيوني وي

أ لبكا تعود ملكيتكا لرجال أعمال يكود أو متعاطفين مع و –يلية خ و ا عبر وسائل اإلعالم الرواية اإلسرائ
 الدولة اليكودية .

   خاتمة
 على رأسييه الو يات المتحدا األمريكية إلسييرائيل وي ال ييراعوالمالي والمعنوة للعالم الغربي و  الدعم العسييكرة

 يع ييده دعم إعالمي   يقل أهمية من خالل تبني الرواية اإلسييرائيلية،يوازيه و  ئرالدا الفلسييطيني /ال ييكيوني
 .وتجاهل والتغطية على الرواية الفلسطينية

،  "BIG DATA"هيمنت مدونة المعطيات العامة   برز انحياز من نوع آخر حي  وي الع يييييييييييير الرقميو 
كربيرغ زال "روكفيلر جييدد " من أم ييال مييارك التي تتحكم ويكييا الو يييات المتحييدا األمريكييية نفسييييييييييييييكييا من خالو 
 ، وهم اليوم5هؤ ي الذين وو ييييييييييييييتكم الدولة األمريكية باسييييييييييييييتغالل وتخزين و تكرير المناجم الرقمية"" آخرينو 

اع الحدي  عن أحقيته وي الدوي ييييادرون  ييييوت شييييعب مقكور ومظلوم ويتيحون للمعتدة بإي ييييال  ييييوته و 
 ب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.عن حقه وي الوجود ولو حساب على الشع

الذة  حظر للمحتوىشيييييطاي الفلسيييييطينيين لكل حجب ومنع و لقد كشيييييفت لنا المقاومة الجريئة و الشيييييجاعة والن
ينتجونه دواعا عن ق يتكم العادلة أهمية وعل المقاومة الرقمية و رورا و ح تجاهل الرواية الفلسطينية من 

القيام بخطوا عملية من طرف اإلعالميين والفاعلين العرب  للرد طرف بعض وسائل اإلعالم الغربي وحتمية 
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على هذا التكالب الغير المبرر من طرف جكات تمنع الفلسيييييييييطيني  ييييييييياحب الحق ، من ممارسييييييييية حقه وي 
 إي ال  وته و يتم عن ق د تحوير حقيقة الو ع وواقع اإلحتالل الممارس عليه منذ عقود .

 هوامش :  
1- https://institute.aljazeera.net/en/ajr/article/1480 

* https://twitter.com/vv1lder  
  فحة اإلعالمية ايميلي وايلدر على تويتر 

مية " مارك دو ان و كريسيييتوف  بي ترجمة سيييعيد بنكراد ، الطبعة "اإلنسيييان العارة الديكتاتورية الخفية للرق  -2
 ، المركز ال قاوي للكتاب /الدار البي اي المغرب  2020األولى  

3- https://7amleh.org/2021/05/21/hmlh-ysdr-tqryra-ywthq-aladwan-ala-alhqwq-alrqmyh-
alflstynyh 
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 الديبلوماسية املغربية بين األمس واليوم
Moroccan Diplomacy Between Yesterday And Today 

 الباحثة: د. شيماء الهواري
السياسي، المملكة دكتورة قانون عام وسياسات عمومية متخصصة باإلعالم 

 المغربية
 ملخص

قد يعتبر البعض ان المملكة المغربية من بين دول العالم ال ال  التي تتمتع بديبلوماسية خارجية وهنة؛ نظرا للمشاكل السياسية 
من  نالتي عانا منكا المغرب بسبب ق ية ال حراي المغربية التي دامت خمسة واربعين سنة؛ الى ق يتي سبتة ومليليه محتلتي

 ابان الحروب ال ليبية على المغرب. من اربعة مئة سنة أك رطرف اسبانيا من 
كان اهمكا اعتراف الو يات المتحدا ا مريكية  ؛لكن هذه النظرا قد تغيرت مؤخرا نتيجة عوامل سييييييييييييييياسييييييييييييييية خارجية وداخلية 

 وبأحقية المغرب بكا تاريخيا وجغراويا وسياسيا. ،بمغربية ال حراي الغربية
درينالين ترامب؟ ام ان حقنة األدونالد ذن هل حقا سيييييبب الحركية الديبلوماسيييييية المغربية هي تغريدا الرئيس ا مريكي السيييييابق ا

 وي جسد الديبلوماسية المغربية كان سببكا امر اخر.
ونالد ترامب، ، دال يييييييحراي المغربية، نا ييييييير بوريطه، البوليسييييييياريو ديبلوماسيييييييية مغربية، المملكة المغربية، كلمات مفتاحية:

 لمانيا..ي، الوساطة ا وريقية، اسبانيا، أالتطبيع، ا تحاد ا وريق
Abestrect  
Some may consider the Kingdom of Morocco to be among the third world countries that enjoy 

weak foreign diplomacy; In view of the political problems that Morocco suffered from due to the 

issue of the Moroccan Sahara, which lasted for forty-five years; The two cases of Ceuta and 

Melilla were occupied by Spain for more than four hundred years during the Crusades against 

Morocco. 

 However, this view has recently changed due to external and internal political factors. The most 

important of these was the recognition by the United States of America of the Moroccanness of 

Western Sahara, and of Morocco's right to it historically, geographically and politically. 

So, is it really the reason for the Moroccan diplomatic mobility is the tweet of former US 

President Donald Trump? Or was the adrenaline injection in the body of Moroccan diplomacy 

caused by something else? 

Key words: Moroccan diplomacy, the Kingdom of Morocco, the Moroccan Sahara, Nasser 

Bourita, the Polisario, Donald Trump, normalization, the African Union, African mediation, 

Spain, Germany... 
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 المقدمة
نشييط األداي الدبلوماسييي للخارجية المغربية وي األعوام األخيرا بشييكل كبير باتجاه تعزيز الموقف المغربي وي 

ذ سييييييعى المغرب بجدية كبيرا للتواجد  ييييييمن الدواليب المتحكمة وي  ييييييناعة القرار داخل السيييييياحة الدولية، إ
المنظمات الدولية ا سييييتراتيجية. بغاية تأكيد السيييييادا الشييييرعية للمغرب على اقاليمه ال ييييحراوية. وتجلى ذلك 

ح لية. منكا، وتوي مبادرات احت يييييييييييييييان المغرب لعدد من ا جتماعات، واللقايات والمؤتمرات اإلقليمية والدو 
المجال أمام الفرقاي المت ييييييارعين وي ليبيا، ليتحاوروا وي سييييييلسييييييلة اجتماعات متوالية بال ييييييخيرات وبوزنيقة. 
وهي المبادرا التي حظيت بإشيييادا دولية واسيييعة نوهت بدور المغرب وبجكوده للتمكن من إيجاد حل سيييياسيييي 

 لألزمة وي هذا البلد المغاربي.
لق واي يييييييا خ ،بلوماسيييييييية المغرب وي حل مشييييييياكل الجيران األوارقة جنوب ال يييييييحرايكذلك الدور الفعال للدي

ح وا هم تقزيم وتقييد عالقات تب  انكا ت ر بالم ال .طيد عالقات اخرىتو سياسية معكم و شركات تجارية و 
كا( يالخارجية والداخلية للمملكة، اهمكا قطع العالقات الديبلوماسييية او تجميدها )كل حسييب ما يحب ان يسييم

يمة بنيعيش دا كر مع المانيا، واي ييا وتح مواجكة مع هولندا، واخيرا سييحب السييفيرا المعتمدا لدى اسييبانيا السييي
.  والحرب السييييييييياسييييييييية الباردا/العلنية بين المغرب والجزائر، والتي تتحول الى عسييييييييكر؛ وي واعادتكا للمغرب

 عمليات ارهابية داخل ا را ي المغربية.شكل تنظيم البوليساريو الذة يعمل من داخل الجزائر، وينفد 
لدرجة البعض لم يسييييييييييييييتوعبكا  ؛لي قوياالدو عكا على المجتمع المغربي او  و احدا  مكمة ومتتالية، كان وق

 .او ال مت تماما، لكون المغرب لم يكون من طبيعته الديبلوماسية المواجكة بل ا حتفاظ بحق الرد
 صر الملكيوزارة الخارجية المغربية: صنيعة الق 

قرنا مكانة أساسية وي النظام السياسي المغربي، وكي تستمد شرعيتكا من  12ان المؤسسة الملكية تحتل منذ 
تاريخكا العريق وبعدها الديني والروحي المتم ل وي إمارا المؤمنين، ناهيك عن تمتعكا بشييييييييييييييعبية كبيرا ولكا 

 مكانة خا ة لدى جميع المغاربة.
بالدور الريادة من خالل اعتبارها مركز  قل الدولة والعمود الفقرة للنظام السييييياسييييي تقوم المؤسييييسيييية الملكية 

المغربي، وما يميزها هو أن الملك يسييييييييييييود ويحكم، عكس باقي الملكيات التي تسييييييييييييود و  تحكم ويبقى دورها 
 رمزيا ليس إ . 

عطتكا لبنيان الدسييييتورة وأوجميع الدسيييياتير المغربية جعلت المؤسييييسيييية الملكية وي موقع بارز على مسييييتوى ا
 سموا تجعل من الملك مرجعا ومحورا وحكما وحاميا و امنا وموجكا. 

  ووي هذا اإلطار، يقول جون واتربورة  "يوجد وي النظام السياسي المغربي رجل واحد إنه الملك".
د اهلل لعب زلت أكرر أنه بالنسيييييييييييييبة وي ذات السيييييييييييييياق، يقول الملك الراحل الحسييييييييييييين ال اني  "قلت وكررت و 

ال ييييييعيف، خادم المغرب األول، عبد ربه، بالنسييييييبة لي ليس هناك و ييييييل وي السييييييلطة، أنا أب الجميع، أب 
 ."المشرع وأب المنفذ
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حي  يتولى الملك  ؛وباستقرائنا لن ون الو يقة الدستورية، يت ح لنا جليا المكانة المميزا للمؤسسة الملكية 
ة المجا ت التنفيذية والتشيريعية والق يائية باعتباره أسيمى سيلطاخت يا يات واسيعة ومتنوعة وتشيمل مختلف 

 وي البالد.
وتعتبر التعيينات وي الوظائف السيييامية او المنا يييب السيييامية وي الحكومة من اخت يييان الملك بعد اقتراح 

المجلس الوزارة،  وي شكل يخول الدستور المغربي 49الف ل  ببحس شخ يات من رئيس الحكومة؛ حي 
أسييييييييييييييييه الملييك، حق "التعيين بيياقتراح من رئيس الحكوميية، وبمبييادرا من الوزير المعني، وي الوظييائف الييذة ير 

المدنية لوالي بنك المغرب، والسييييييييييييييفراي والو ا والعمال، والمسييييييييييييييؤولين عن اإلدارات المكلفة باألمن الداخلي، 
سييسييات نظيمي  ئحة هذه المؤ والمسييؤولين عن المؤسييسييات والمقاو ت العمومية ا سييتراتيجية. وتحدد بقانون ت

 والمقاو ت ا ستراتيجية".
ة رات السيييييياديكما ان للملك اخت يييييا يييييات ادارية مح يييييورا واخرى  ير مح يييييورا، وله حق تعيين وي الوزا

ن المسييييييييييييييؤول عن الجيش كي  ير موجودا بالنظام المغربي ألوالخارجية، اما وزارا الدواع وكوزارا الداخلية 
 نفس الوقت. قائد ا ركان المسلحة المغربية وهو مباشرا، لة الملكالملكي المغربي هو جال

دوما حظيت وزارا الخارجية المغربية بتعيينات من اشييييييييييييخان تكنوقراط، يعينكم الملك بنفسييييييييييييه نظرا لخطورا 
زارا و بة لنفس الشييييييي بالنسييييي .ة للوزير قد تعيقه وي اداي واجبهالمن يييييب؛ ولكي   تكون اة خلفيات سيييييياسيييييي

 ة اي ا. الداخلي
ق حوكان ا لب الوزراي المغاربة للخارجية لكم اسييييلوب سييييياسييييي ديبلوماسييييي واحد وهو ال ييييمت وا حتفاظ ب

 وي شكل بالغ للديوان الملكي. من الق ر الملكي و البا كان الرد يأتي .الرد
تور الجديد دسييييييييالة المغربية بعد الحراك العربي، و بعد التطورات السييييييييياسييييييييية التي عروتكا المملكلكن مؤخرا و  

ي شكدت وزارا الخارجية تغييرات و ؛خواني المعتدل للسلطة، و عود قوى تحسب على التيار اإل2011لسنة 
طريقة التعامل مع الق ييييايا الخارجية المغربية، وتغييرات وي الموظفين الذين اسييييتلموها، الى ان و ييييلت الى 

لمقيمين اخارجية والتعاون ا وريقي والمغاربة الذة يشييغل حاليا من ييب وزير الشييؤون الريطه السيييد نا يير بو 
 ه من قبل جاللة الملك محمد السادس شخ يا.نوالذة تم تعي ،بالخارج

مما  من  يره نظرا لمواقفه السييياسييية التي لم يقم بكا احد  يره أك رهذا الوزير تم تسييليط ال ييوي عليه مؤخرا 
 .بالمن بسبقوه 

تسييياؤل ينفد سيييياسييياته؟  هذا ال م هو ناطق باسيييم الق ييير الملكيأ ؟كاترى هل تعتبر مواقف حكومية هو يم ل 
ا بح طا يا على ا لب المتابعين للشأن المغربي خا ة والكل يعرف توجكات السياسية للحكومة ا خوانية 
المغربييية، ر م انكييا تعتبر من  يييييييييييييينف ا خوان المعتييدلين؛ ا  انكييا   تخفي ميولتكييا نحو بيياقي الكيييانييات 

ة خا يييية اخوان تركيا ا ردو انية، التي تحاول التوسييييع سييييياسيييييا وي شييييمال اوريقيا بعدما دخلوا ليبيا ا خواني
عسكريا وتونس سياسيا، والجزائر اقت اديا، اما موريتانيا وكي تحاول قدر ا مكان جذب انتباه القوى الكبرى 

لمغرب ا "مشيياكسيية"ي المغربية، وإلخراجكا من ازماتكا ا قت ييادية؛ حتى لو كان ذلك باللعب بملف ال ييحرا
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وي مدينة الكويرا مؤخرا. كما ان ارجاع العالقات المغربية ا سرائيلية بإعادا وتح مكتب ا ت ال وي المغرب 
يعد من الطابوهات الكبرى التي ما كانت حكومة اخوانية تر يييييييييييييى بفعله لكنكا وعلته ووقعت ا تفاق بمباركة 

السييييييييييييؤال التالي هل بر يييييييييييياهم ام ورض عليكم؟ وان ورض عليكم لماذا لم  امريكية، ا مر الذة يحيلون الى
 تستقل الحكومة ا خوانية المعتدلة بالمغرب؟

 الديبلوماسية المغربية بن اسلوب الصمت والدفاع الى الهجوم 
د خارج، شيييكالمغاربة المقيمين بالير الخارجية والتعاون ا وريقي و بعدما تقلد السييييد نا ييير بوريطه من يييب وز 
قاي وتح الباب امام ا شييييييي ؛همكاأسيييييييبوقة ويه، كانت ديناميكية  ير مالمشيييييييكد المغربي السيييييييياسيييييييي تحركات و 

م محاو ت عديدا ال يييخيرات،  و التفاهم السيييلمي على ا را يييي المغربي وي مدينتي بوزنيقه للحوار و  الليبيين
قات السييييييينيغالية، واي يييييييا مع جنوب ال يييييييحراي خا ييييييية مالي ودعم العال لرأب ال يييييييدع بين ا خوا ا وارقة

 النيجر.
وي حفظ اوريقيا من حي  عدد القوات المشيييييياركة  (5)ا وعربيا  (2)وا عالميا  (14)يحتل المغرب المرتبة كما  

ته والى يباجاخر سيييييياسيييييي، قانونيا يرجع الى ما يؤكده الدسيييييتور المغربي وي دالسيييييالم على اسييييياس قانوني و 
اا نييواهمكييا مي يياق ا مم المتحييدا وهي التي تعتبر الق ؛وقع عليكييا المغربالمعيياهييدات الييدولييية التي الموا يق و 

 ا من الدولي.ا ساسية للحفاظ على السلم و 
السيييييياحل ا وريقي، ناطق نزاعات اخرى جنوب ال ييييييحراي و مو كما ان للمغرب دور وسيييييياطة لحل ازمة مالي، 

 .2017خا ة بعد عودا المغرب لالتحاد ا وريقي وي سنة 
ال عف حي  بعدما كانت تتسم ب ؛ية للق ايا الوطنية كان هو ا همدمته السياسية الخارجية المغربلكن ما ق

مة ، بعد ا ز 2014 ال ييمت، شييكد العالم تحركات  ير مسييبوقة من الديبلوماسييية المغربية بدأت تقريبا سيينةو 
ع هولندا ، الى ا زمة مربوالتي انحلت بتراجع ورنسييييا عن موقفكا المسيييييي للمغ ورنسيييياالدولية بين المغرب و 

تخريبييية ومطييالبيية المغرب  ألهييدافحول تمويييل بعض الكولنييديين من ا ييييييييييييييول مغربييية  حتجيياجييات الريف 
 .لتشنج كبير وي العالقات السياسيةمما ادى  ؛بتقديمكم للعدالة ا مر الذة رو ته ا خيرا

ى نحو لذلك اعتبرت من الخطوات ا ول !امنكهذه الردود بين الديبلوماسيييييية المغربية والغربية لم تكن معتادا  
 درجة وي السياسة الخارجية المغربية. (180)تغيير 

شيييييييكد المغرب تحو ت سيييييييياسيييييييية كبيرا كان اهمكا، عودا معبر الكركرات للتراب المغربي  ،2020وي سييييييينة 
لقن ييييييييييييييليات  م وتح ايه، وطرد كل المرتزقة البوليسيييييييييييييياريو منه الى الحدود الجزائرية، وروع العلم المغربي عل

ت اهم قن ييييييييلية كانت للو يات المتحدا ا مريكية بعدما اعتروو  ،بية وي مدينتي العيون والداخلةالعر ا جنبية و 
هذا  يدوتأكهذه ا خيرا بمغربية ال ييييييييييييييحراي الغربية على لسييييييييييييييان الرئيس ا مريكي السييييييييييييييابق دونالد ترامب، 

  بايدن.و جبرئاسة الرئيس ي ا الحكومة الجديدا ا مريكية او  ،طرف وزارا الخارجية ا مريكية ا عتراف من
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سييياسييي على مغربية ال ييحراي واسييلوب ديبلوماسييي وعسييكرة  سييياسيية القن ييليات التي نكجكا المغرب تأكيد
حي  اة اعتداي على تلك القن ليات او ملحقاتكا وكو اعتداي على تلك الدول  ؛اي ا وظفه المغرب ل الحه

 ر ي ر بشكل كبير بالكيان المرتزق.قبل المغرب وهذا ام
 م بعد ذلك، وبشييييكل  ير مسييييبوق عملت الخارجية المغربية على الكجوم على السييييياسييييية الخارجية ا لمانية 

رب مل المغحي  ع ؛ا ة ق ية ال حراي المغربية دوليابالم الح المغربية الوطنية وخ باإل رارالتي ر بة 
 بين المانيا الى اجل  ير محدد.وماسية بينه على وقف التعامالت السياسية والديبل

نظيم سييحب سييفيرته من اسييبانيا، بسييبب اسييتقبالكا لرئيس ترب بقطع العالقات الديبلوماسييية و ومؤخرا، قام المغ
ر ، ا مر الذة ي يييي"بن بطوش"جزائرة تحت اسييييم  بجواز سييييفر مزور " الي"المسييييمى  وليزاريو المرتزقالب

 بين الدولتين التاريخية.  بالعالقات والم الح المشتركة
عل تعقيدا. ا مر الذة جمما زاد الو ع  ؛انسانية سبابأللكن جاي رد الخارجية ا سبانية ان ا ستقبال جاي 

 لتي قامنظرا للجرائم الحربية ا ؛العدالة الدوليةالمغرب وبعد عدا ات ييا ت ومحاو ت لتسييليم المجرم للق يياي و 
وي الحروب...و يرها من الجرائم التي تم تقديمكا للق يياي ا سييباني  ألطفاللجرائم ا ت يياب واسييتغالل كا و ب

وامتنعت عن ا ن يييييات للعقل  تعنتتوي شيييييكل شيييييكايات قدمكا ال يييييحايا  يييييده، ا  ان السيييييلطة ا سيييييبانية 
 وللطرف الذة لكا معه عالقات قوية. 

مكاجر  ير  (8000)، حوالي هجرا  ير شييييييييييييرعية علنية عالمية وي التاري  الحدي  أكبرهنا شييييييييييييكد العالم 
شييييرعي عبروا نحو مدينتي سييييبتة المغربية المحتلة دون اة تدخل من الحرس الوطني المغربي لمنع ذلك، بل 
توجد ويديوهات تؤكد وتح بعض الجنود للطريق البرة للمكاجرين نحو سييييييبتة. هؤ ي المكاجرين دخلوا بشييييييكل 

 اني الحدودة.مفاجئ ووي دوعة واحدا مما شل حركة الحرس ا سب
ول من طرف المغرب، الذة رد بكل بسييييياطة انه قبخرجت تندد بكذا الت يييييرف  ير الم السيييييلطات ا سيييييبانية

اننا لم نعد نقبل " "ان مغرب ا مس ليس هو مغرب اليوم"و "ر مسييييييييييييؤول عن حماية حدود  ير حدوده ي"
 . "ازدواجية الخطاب

بتدخل ا تحاد ا وروبي وا مم المتحدا اللذان ساندوه،  هذه الت ريحات لم ترق للجانب ا سباني الذة طالب
وي حين لم يجد المغرب اة دعم   مغاربي و  عربي سييييواي بيان من الجامعة العربية حتى وانه بال قيمة او 
 قل دولي تذكر، او من مجلس التعاون الخليجي او ا تحاد ا وريقي. مما يجعل المغرب وي مواجكة وردية 

 يتخيل سابقا انه سيواجككا.مع قوى لم 
 هااهدقريب نظرا   يييطرابات التي تشييي الق يييية لم تنتكي لحدود كتابة هذا المقال، ونرجو ان تنتكي وي اجل

مغاربة ن المدن اسيييبانيا من مظاهرات ومطالب بإقالة الحكومة و يرها، واي يييا ا يييطرابات قوية بين المواطني
ه الكراهية نظرا لزيارا رئيس الحزب اليميني المتطرف المعروف عن ؛من هناكوبين رجال األ المحتلة وي سبتة

 باألخن المغاربة.المطلقة للمكاجرين و 
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 اسباب التغيير في السياسة الخارجية المغربية 
من بين اهم ا سييييباب وي تغيير السييييياسيييية المغربية الخارجية وكيفية تعاطيكا مع ق يييياياها والق ييييايا الدولية، 

التبعية للقوى التقليدية والحلفاي التاريخين، والتأسييييس ألسيييلوب يقوم على جعل معيار  هو  انقطاعكا عن زمن
نجد على سبيل الم ال؛ عودا المغرب لالتحاد  .قرار الديبلوماسي الخارجي للمغربالم لحة  ابطا يحكم ال

ملكية لروسييييا  را تاريخيةالليبية، مسيييألة ا زواد، اول زيا/وي الم يييالحة الليبيةا وريقي، الدور المغربي القوة 
والتي تكللت بشييييييراكة اسييييييتراتيجية بين البلدين، اي ييييييا انفتاح المغرب على شييييييركاي اقت يييييياديين  2016سيييييينة 

، اي ييا تبادل السييفراي بين المغرب وجنوب اوريقياو  وسييياسيييين جدد وي اوريقيا...اعادا العالقات الديبلوماسييية
 ...لتي كانت داعما للبوليزاريوقريبا وهي ا وتح ايرلندا سفارا لكا بالمغرب

لكن اهم حد  جعل السييييييييياسييييييييية الخارجية محط انظار العالم هو اعادا العالقات الديبلوماسييييييييية بين المغرب 
بوساطة امريكية على يد جاريد كوشنر  ،2000؛ اة اعادا وتح مكتب ا ت ال الذة ا لق سنة "واسرائيل"

 د ترامب، واعتراف الو يات المتحدا بمغربية ال حراي.دونال السابق كبير مستشارة الرئيس ا مريكي
عمال منظمة "ايباك" ك ييييييف، وكما هو ألواهم تطور كان ح يييييور وزير الخارجية المغربي نا ييييير بوريطه 

امريكي، وهذه الدعوا كانت  ير متوقعة خا يييية لدولة عربية حتى وان  "اسييييرائيلي"معروف وكي اقوى لوبي 
 ين. كانت تعتبر وي عداد المطبع

دت من قوا ، وزاالمغربية ا مريكية "ا سييييييييييييييرائيلية"هذه الدعوا اعتبرت كتأكيد لقوا العالقات الديبلوماسييييييييييييييية 
المغرب السييييييياسييييييية وي شييييييمال اوريقيا، نظرا للدعم القوة الذة ا ييييييحى يتلقاه من الو يات المتحدا ا مريكية 

ملة من طنجة الى الكويرا على موقع وزارا . والذة تجلى وي نشيييييييير خريطة المغرب كا"ا سييييييييرائيلي"واللوبي 
المنياورات التيدريبيية العسييييييييييييييكريية بين المغرب والو ييات المتحيدا وي الجنوب المغربي، و الخيارجيية ا مريكيية، 

 المغرب.ح ي بكا  وتسليحية واي ا امتيازات اقت ادية
لقوة والداعم ؛ للتواجد ا"واسييرائيل"ارجع الك يرون هذا التطور القوة بين المغرب والو يات المتحدا ا مريكية 

وي و  ة وي الحكومة الحالية؛ وخا يييييييية انكم يتقلدون منا ييييييييب مكمتل ابيب لمغربية ويمن الجالية اليكودية ا
ادهم وي منا ييييب سيييييادية واي ييييا تعد قوةذات تواجد تعتبر مكمة و  هناكاي ييييا. والجالية اليكودية  الكنيسييييت

 لذين مازالوا يحملون الجنسيييية المغربية وي الداخلااليكود المغاربة  كبير، كما ان المغرب كدولة تحمي حقوق
ى انه اوي اليكودة المغربي، واي يييا   ننسيييقالتالخارج، وقد تم النن دسيييتوريا على احترام المورو  الديني و و 

كان للملك الحسيين ال اني مسييتشييار مغربي من ديانة يكودية من  ييمن مسييتشيياريه، وهو ما ابقى عليه الملك 
 محمد السادس.

 الخاتمة
، "اسيييرائيل"الكل ينظر للتغير المفاجئ وي السيييياسيييات الخارجية المغربية الى مسيييألة وتح العالقات بينه وبين 

وانه يستمد قوته من هذه الخطوا، لكننا كمتتبعين للشأن المغربي نجد ان السياسية المغربية الخارجية شكدت 
المغرب معروف عنه العمل وي  مت دون  جيج لم تكن المنابر  بدايات التغيير قبل ذلك بك ير. لكن ألن
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ا عالمية الدولية مكتمة بتطوراته الخارجية ألنكا كانت تعتبره امتدادا لسيييييياسيييييات دول اخرى تعتبر من القوى 
 التقليدية التي اعتاد السير وي ظلكا لسنوات ك يرا كفرنسا، اسبانيا والسعودية. 

لمغربية قادرا على ا سييتمرارية وي التطور نحو ا سييتقاللية الجيوسييياسييية؟ ام ان ة الخارجية االسييياسيي لكن هل
 ا سييييييييييييييتخباراتية وموقع مكانيات وا القوى التقليدية لن تقبل بذلك خا ييييييييييييييية ان خسيييييييييييييييارا دولة بقيمة وحجم

 ه...يعد امرا مروو ييييييييا وي قاموس اللعبة السييييييييياسييييييييية، مما سيييييييييؤدة الى حراك لتقزيم المغرب واعادتالمغرب
 لموقعه السابق كداعم سياسي وي الظل، حارس او بواب ألوروبا من الكجرات  ير الشرعية. 

يا التي المانو  بكا كما تحاول ان تفعل اسييييييييييييبانياللعب اوالسييييييييييييبيل الوحيد لذلك هو ملف ال ييييييييييييحراي المغربية و 
 ساريو. ق البوليعسكريا لسنوات طويلة للكيان المرتز الداعمة ماليا و  ا بحت حليفا للسياسة الجزائرية

موقفكا الحيادة مرا والمؤيد مرا والمخالف مرا اخرى، ي ير العديد من المشييياكل  أ يييبحكما ان موريتانيا التي 
بينكا وبين المغرب؛ وباألخن انكا وي حاجة كبيرا لما يقدمه لكا من موارد اقت يييييييييييييييادية؛ حي  هو المورد 

 وباألخن للموارد الغذائية. 2020مليون دو ر سنة  (100)ا ول اوريقيا لكا بقيمة 
موقف ال يييمت والتردد لم يعد على اجندا السيييياسييية الخارجية المغربية بل سييييمتكا الحالية الرد وال يييغط بكل 

 ا مكانيات المتاحة وبكل ا وراق.
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األدوار الدستورية لألحزاب السياسية باملغرب وإشكالية 
 التواصل

The constitutional roles of political parties in Morocco and the 
problem of communication 

 الدكتور رضوان قطبي
باحث في القانون العام  والعلوم السياسية، األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 مكناس، المغرب –فاس 
    ملخص

 ي أو تنظيم حزبي أن يمارس سلطتهيحتل التوا ل السياسي مكانة مكمة وي الدول والمجتمعات، و  يمكن ألة نظام سياس
وي من استمراريتكا دون توا ل سياسي وعال. ووي هذا السياق تعتمد األحزاب المغربية على نوعين من التوا ل السياسي 
)داخلي وخارجي( لممارسة أدوارها الدستورية. ولكن الواقع المعيش يكشف عن ال عف التوا لي المزمن الذة تعانيه األحزاب 

 ة، مما يفرض عليكا  رورا مراجعة استراتيجياتكا التوا لية.المغربي
Abstract : 

The Political communication occupies an important place in countries and societies, and no 

political system or party organization can exercise its authority and ensure its continuity without 

effective political communication. In this context, Moroccan parties rely on two types of political 

communication (internal and external) to exercise their constitutional roles. However, the living 

reality reveals the chronic communication weakness that Moroccan parties suffer, which forces 

them to review their communication strategies.                                
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  المحتوى
تعتبر  لحظة  مف لية وي تاري  الحياا  السياسية بالمغرب، حي  جرت وي ظل  2011 شك أن سنة  

، ومتقدمة وي تناولكا للمسألة 2011ا لمطالب حراك و يقة دستورية ذات م مون مختلف، يستجيب نسبي
سع دستور حي  و ا نتخابية وألدوار المؤسسات المنب قة عنكا إذا ما قورنت بالو ائق الدستورية السابقة.  

من  الحيات األحزاب السياسية وبوأها مكانة مكمة وي سلم السلطة حي  نن الف ل السابع من  2011
حزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينكم السياسي، وتعزيز تعمل األ"الدستور على أن 

انخراطكم وي الحياا الوطنية، ووي تدبير الشأن العام، وتساهم وي التعبير عن إرادا الناخبين، والمشاركة وي 
 .1تورية"لدسممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، ووي نطاق المؤسسات ا

 ناديق ا قتراع، والحزب المت در لنتائج ا نتخابات هو من  أ بحت تفرزهاباإل اوة إلى ذلك والحكومة 
"يعين الملك رئيس الحكومة من على مايلي   47 الف ل ، حي  يننيخوله الدستور حق تشكيل الحكومة

ة س نتائجكا. ويعين أع اي الحكومالحزب السياسي الذة ت ّدر انتخابات أع اي مجلس النواب، وعلى أسا
والحدي  عن مكانة األحزاب ودورها وي الحياا السياسية يحيلنا على ق ية التوا ل . 2باقتراح من رئيسكا"

السياسي، ذلك أن األحزاب السياسية تراهن على التوا ل السياسي ل مان استمرارية وجودها وتطوير آليات 
 .ما هي أنواعه؟ وكيف يساهم وي تطوير الممارسة السياسية بالمغربمفكوم التوا ل السياسي؟ و  وما عملكا

 مدخل عام لفهم التواصل السياسي المحور األول: 
سيما ذلك  وطبيعته ا جتماعية والسياسية هذه  تتحقق إ  بالتوا ل  يا،وسياس ااجتماعي ااإلنسان كائنيعد 

سبة بذاته ينتمي لدائرا العلوم السياسية. وبالمنا السياسي، الذة أ بح علما مستقالالذة يعرف بالتوا ل 
نسانية قديمة قدم التجمعات  سياسي، بكاوة التوا ل ال ويعتبرالبشرية، والتوا ل السياسي ظاهرا اجتماعية وا 

ول وي الدولة، وبدونه   يمكن الح  ال انعة للقرارمفاهيمه المعرووة، حلقة الو ل بين المواطن والنخب 
 .يهو أو المشاركة حكمأحزاب شرعية الو ول إلى التكتل  حزبا أووالذة يمنح  ،م المواطنينعلى تأييد ودع

النشاط السياسي الموجه الذة يقوم به الساسة، أو اإلعالميون أو "وي واقع األمر هو  التوا ل السياسي إن
 ،ي الرأة العامة وتؤ ر وعامة أوراد الشعب، والذة يعكس أهداوا سياسية محددا تتعلق بق ايا البيئة السياسي

 .3"أو الحياا الخا ة لألوراد والشعوب من خالل وسائل ا ت ال المتعددا
 ى المواطنين،علمن طرح رؤيته ومبادئه السياسية  ،الحزبيمكن رجل السياسة أو التوا ل السياسي   شك أن

ذا أ بح مبأ واتك فوزالسياسي وال ملكسب دعمك  ممسكا ياسةأو رجل الس الحزب خالل الفترات ا نتخابية. وا 
 واطنين،مأ بح من الواجب عليه التركيز على ا ستمرارية وي التوا ل مع ال ممارستكا، السلطة أو مشاركا ويب

دور و" حكم.لوي ا  قة وئات واسعة من المجتمع  مانا  ستمراره و وكسب تعاطف ا نتخابية لتقوية قواعده 
                                           

  1الف ل 7 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ن ون قانونية محينة، العدد 17، الطبعة 3، مطبعة النجاح الجديددا، الدارالبي اي، 2012.
  2الف ل 47 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، نفسه.

  3البشر محمد بن سعود، مقدمة وي ا ت ال السياسي، مكتبة العبيكان، الطبعة ال انية، الرياض، 1429ه ، ن 15.
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بعد أن  ارت وسائل اإلعالم تبح  عن  ،ر السياسي أ بح متنامياالمواطن وي التأ ير على و ع القرا
و ال عما أ بحت تتيحه تكنولوجيات اإلعالم الحدي ة من إمكانيات تفاعلية هامة. وبذلك انتقل ، موقفه

لية إلى السعي لكسب المشروعية التوا  ،السياسي بعد الح ول على المشروعية ا نتخابية اهتمام المسؤول
 .1"المواطن مع

 أنواع التواصل السياسي الحزبي المحور الثاني : 
  توا ل داخلي وآخر خارجي.  بغتين ويتخذ هذا التوا ل الحزبي 

قناعكم و  المنا لين واألع اي،إلى التوا ل مع  يونزبيحتاج الفاعلون السياسيون والح"  الداخلي:التواصل  ا 
التوا ل  زاب القوية هي تلك التي تستطيع تدبير عمليةم. واألحوأهداوك مواستراتيجياتكم اختياراتك م داقيةب

ذا كانت القرارات الداخلي بحنكة واحتراوية. وإن األع اي  ،وي معظمكا تتخذ على المستوى المركزة الحزبية وا 
بطريقة مباشرا أو  ير مباشرا تجسيدا  يحتاجون إلى المشاركة وي  ناعة القرار الحزبيوالمنا لين 

وا ل والتوا ل داخل الحزب السياسي ت .خلية، وال ديمقراطية دون تنظيمات حزبية ديمقراطيةللديمقراطية الدا
 ببقية منخرطمن المفترض أن يكون منظما، يخ ع لحزمة من المعايير وا ليات الوا حة، حي  يرتبط كل 

كن ار، يمتوا لية ذات طابع مؤسسي. ووي هذا اإلط وي عالقاتوكذا هياكل وأجكزا الحزب  ،المنخرطين
 .نترنت أن يلعب دورا طالئعيا وي تقوية وتعزيز التوا ل بين قيادا الحزب وعموم المنا لين والمتعاطفينةل

 أن األزمة الحقيقية هي أزمة توا ل تبرز لنا ،القرايا المتفح ة لتاري  األحزاب السياسية المغربية إن
قول زبية وتناسل التنظيمات السياسية، ولسان الحال ي، وهذا ما تو حه ك را ا نشقاقات الحوديمقراطية داخلية

 اخلدواألوكار المختلفة نتيجة لقمع التيارات  وتفاقت هذه األزمة بين كل حزب وحزب يوجد حزب أي ا.
لية ا نتخاب عبر آ الديمقراطية الوسائلب الحزبيوالمساهمة وي  ناعة القرار ، التعبير عن رأيكا األحزاب من

ي جل األحزاب المغربية من  عف وهشاشة الديمقراطية الداخلية على مستوى الم مون، الحر، حي  تعان
ن ح رت على مستوى ال  .شكلوا 

ي وي المغرببمجموعة من المكام التي نن عليكا الدستور  األحزاب السياسية ت طلع :الخارجيالتواصل 
جاهين والمستمر مع المواطنين وي ا ته المكام تتطلب التوا ل الفعال والمؤكد أن ممارسة هذ السابع. هو ل

 عيد  علىالشعب وقياس الرأة العام مخاوف السياسية مطالبة بمعروة ن األحزاب )ات ال  نائي البعد(. إ
وا ختيارات ا ستراتيجية. والتوا ل مع المواطنين ينبغي أن يكون دائما ومستمرا، بعيدا عن  السياسات

  كية توا لية دؤوبة و ير مسبوقة، عبر قنوات مفتوحة وميسرا الولوج، م لالسياقات ا نتخابية التي تعرف حر 
التوا ل  وكذلك المواقع اإللكترونية وشبكات، المقرات الحزبية المحلية، واألبواب المفتوحة، والقواول الشبابية

 ا جتماعي. 

                                           
  1عبد النا ر وتح اهلل،  فقوا لخطبة الزعيم   ا ت ال السياسي وي المغرب،  مطابع أمبلاير، الرباط ،2002،  ن 10 .
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الحزبيين  بين الفاعلين تعيش أزمة توا ل –على المستوى الحزبي -والواقع أن الساحة السياسية المغربية
 يعاني من أزمة وجودية، والتوا ل هو الحوارالسياسي ومعنى  ياب التوا ل هو أن الحزب  وبين المواطنين.

 بكاوة أطياوكم.والنقاش والتفاعل اليومي مع المواطنين 
من تعددية   م. وبالر ا نتخابي يتسم بال عف والتفاوت ما بين األحزاب سياقن التوا ل السياسي خارج الإ

المشكد السياسي الحزبي بالمغرب، إ  أن هذه التعددية لم تنعكس على المشكد السياسي وي بعده التوا لي 
  ياب بنيات دائمة تعنى بتدبير التوا لتعاني من  أن  البية األحزابيالحظ بين األحزاب والمواطنين. و 

، الحزبي بلورا إستراتيجية توا لية للتنظيمتكدف إلى  للتوا لمتكاملة السياسي، يعكد إليكا بو ع خطط 
 .ئات المستكدوةالفو أهداف اإلستراتيجية التوا لية، و تشتمل على تحديد الرسائل والمواقف المطلوب تعميمكا، 

الشاب يخاطب ) وتدريبكم على التحد  لفئات معينة وبطرق معينة وي عملية التوا ل اختيار المتدخلينوكذلك 
 . طب المرأا، المكني يخاطب المكنيين...(الشباب، المرأا تخا
  في السياق المغربي الفعال السياسي استشراف التواصلالمحور الثالث: 

 وخا ة رية، رو  تكوينات وتشترط ا حتراوية، من الك ير تتطلب أ بحت السياسي، الفعل ممارسة إن   
 التوا ل، تتقنيا أحد  من ستوحاام استراتيجيات وتشكيل مكارات،  كتساب وذلك السياسي، التوا ل وي
 السياسية الممارسات تتطلبه لما ووقا المتلقي، وقلب لعقل ونفادا نجاعة أك ر السياسي الخطاب يكون لكي

  الحدي ة. وتأسيسا على ماسبق  بد للتوا ل السياسي أن ينبني على األسس التالية
م إن النكوض بتدبير الشأن العا :عامالتدبر الشأن  التيالحزبية ضرورة تجديد النخب السياسية  .1

الوطني والترابي يحتم تغيير السلوكيات والعقليات  ير المالئمة لدى النخب والفاعلين السياسيين سواي 
حات أن ا كتفاي باإل ال ،قد كشفت التجربة والممارسة السابقةل .والمحليأعلى المستوى المركزة 

 ات والسلوكيات التي نتج عنكا الو ع الحالي المرووض منالقانونية والمؤسساتية دون تغيير العقلي
طرف الجميع هو أمر  ير ذة جدوى، وبالتالي وال مفر من مسألة تجديد النخب السياسية من أجل 

 .تحقيق نموذج تنموة جديد يستجيب لتطلعات الشعب المغربي
وي  ياسي الحزبي يجد أساسهإن العمل الس العام:إعادة االعتبار لنبل العمل السياسي وتدبير الشأن  .2

والمتم لة أساسا وي تأطير المواطنين وتدبير الشأن العام وليس ا كتفاي  ،به الدستورية المنوطةاألدوار 
بمكرجانات خطابية ظروية وموسمية خ و ا أ ناي ا نتخابات، وي حين يتم ا نشغال خارج 

. القيادات وحروب مواقع بين الزعامات ا ستحقاقات ا نتخابية بالمشاكل التنظيمية وال راع بين
وتطبيق أنماط تنظيميية حدي ة تعزز ديمقراطية التسيير الحزبي، باإل اوة إلى قطع الطريق على 

وأخيرا إعداد برامج وت ورات واقعية بناي على دراسات ميدانية  .الفاسدين ومنعدمي ال مير
د ة وا قت ادية التي تعاني منكا البالمتخ  ة تت من حلو  ممكنة وناجعة للمشكالت ا جتماعي

 .وا لتزام باحترام الوعود التي تقدم للموطنين
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ختلف التوا ل السياسي الرقمي له استراتيجياته وقواعده التي ت اإلنترنت:التفعيل المعقلن لتطبيقات  .3
 كليا عن اإلعالم التقليدة، وكو توا ل مبني على التفاعل والمشاركة.

حي  تفترض نظرية التدوق عبر مرحلتين، أن تدوق المعلومات من   الحزبيينتكوين قادة الرأي  .4
وسائل ا ت ال الجماهيرة يستقبلكا قادا الرأة وي المجتمع، الذين ينقلون هذه المعلومات بدورهم إلى 
الجمكور، من خالل اللقايات الشخ ية والمناقشات التي تدور بينكم. ولذا كانت من النتائج الرئيسية 

اسة  زارسفيلد أن الناخبين يتأ رون بأ دقائكم خالل الحمالت ا نتخابية أك ر من تأ رهم بوسائل لدر 
اإلعالم ، كما أن المعلومات التي تنشرها وسائل اإلعالم تنتقل إلى الجمكور عبر مرحلتين   من 

 مة  أولى، ومن وسائل اإلعالم إلى قادا الرأة، الذين يتعر ون أك ر إلى الرسائل اإلعالمية كمرحلة
تنتقل من قادا الرأة إلى الجمكور عبر  قنوات ات الية  ير رسمية، وبخا ة من خالل ا ت ال 
الشخ ي أو عبر شبكات العالقات ا جتماعية أو النسيج ا جتماعي، لكذا وقادا الرأة لكم القدرا 

 .على التأ ير وي أوراد وجماعات المجتمع
  يمكن إلقاي اللوم ويما يخن  السياسي:يكية إصالح المشهد ضرورة انخراط المواطن في دينام .5

اختال ت المشكد السياسي على األحزاب السياسية وحدها، دون ا لتفات من جكة أخرى إلى دور 
المواطن. هناك وئة عري ة من المواطنين الذين اختاروا ا بتعاد عن كل ماهو سياسي، والعزوف 

 وا متناع عن المشاركة وي تدبير الشأن ،جكات والمجالس النيابيةعن اختيار منتخبي الجماعات وال
بأوكارهم ومساهماتكم وي اقتراح البدائل والحلول الممكنة  ،العام وي إطار الديمقراطية التشاركية

 .للمشاكل ا قت ادية والمجتمعية، وكذا المشاركة وي النقاش العمومي
   خاتمة:

ن امتلكت األدوات الع رية للتخاطب والتوا ل مع الجمكور، وإنكا خال ة القول، إن األحزاب المغربي ة وا 
ل التنظيمات داخ ،  سيما أن هذا التوا للتوا ل السياسياما زالت تفتقر إلى خطط مكيكلة  ستعمالكا وي 

 تقواعد ومعايير علمية و عكا الخبراي والمخت ون وراكمتكا التجارب وأ بحالسياسية يستند إلى والمؤسسات 
متعارف عليكا عالميا. وبشكل موجز   يمكن للحزب الذة   يتوا ل داخليا مع أع ائه والمتعاطفين معه 
أن يحقق نتائج إيجابية عبر توا له الخارجي، وبذلك   مفر من توا ل داخلي منظم ومكيكل، يكدف إلى 

لى الوحدا الداخلية و مان و  لى تحفيز المنا لين وا   ه. واي والتزام المنتسبين لتدبير جيد للمعلومة وا 
 والمصادر:الئحة المراجع 

، مطبعة النجاح الجديددا، الدارالبي اي، 3 ، الطبعة17، ن ون قانونية محينة، العدد 2011دستور المملكة المغربية لسنة  -
2012. 

  ه.1429، ، الرياضالطبعة ال انيةمقدمة وي ا ت ال السياسي، مكتبة العبيكان،  سعود،البشر محمد بن  -
 .2002أمبلاير، الرباط ، المغرب، مطابعا ت ال السياسي وي  الزعيم عبد النا ر وتح اهلل،  فقوا لخطبة  -
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  لخص:م  
، حي  األخرى األزمات جميع عن تميزتمات ال ييحية و  سيييما انتشييار جائحة كورونا  التي األز  تفشيييمن  تعاني الُمجتمعات

، لذلك الدراسة نع ا نقطاع معد ت وارتفاع التعلم قدانتسببت وي أ رار جسمية بالمؤسسات التعليمية م ل إ الق الدراس وو
 التي لجائحةل والت دة حالياا، نشكدها التي التعلُّم أزمة على التغلب وهي أ  واحدا، مكمة التعليمية األنظمة جميع أمامأ بح 
 .جميعاا  نواجككا

ووي هذا السيييياق اتجكت المؤسيييسيييات التعليمية إليجاد طرق بديلة ل يييمان اسيييتمرار العلمية التعليمية، وذلك بإدخال التكنولوجيا  
ة وتيوب" وي تدريس المقررات التعليميالفيروس، وخا يييييييييييييية توظيف "الي تفشييييييييييييييي مخاطروي مجا ت التعلم عن بعد، للحد من 

نمية مكارات وت كفايتكا   وروع التعليمية العلمية اسيييييييييتمرار و يييييييييمانالمختلفة لطالب المدارس للحد من انتشيييييييييار ويروس كورونا  
المشاركة و التعلم عن بعد، بما يلبي حاتكم ويحقق أهداف العملية التربوية، إ اوة لخلق بيئة تعليمية تقوم علي التفاعل والحوار 

 بين المعلم وطالبه حول أهم ال عوبات التي تواجككم وي التعلم عبر المن ات الرقمية التفاعلية. 
Abstract: 
Societies are suffering from the spread of health crises, particularly the corona pandemic, which 

is more serious than other crises, Where physical damage was done to various educational 

institutions such as school closure, loss of learning and high drop-out rates, Therefore, all 

educational systems have one task: to overcome the learning crisis that we are currently 

witnessing, and to address the pandemic that we all face. 

In this context, educational institutions have tended to find alternative ways to ensure the 

continuation of educational science, By introducing technology in the areas of distance learning, 

to reduce the risk of hiv outbreaks, In particular, youTube is used to teach different courses to 

school students to reduce the spread of the Coronavirus and to ensure the continuity of 

educational science, raise its efficiency and develop distance learning skills, To meet their needs 

and achieve the objectives of the educational process, In addition to creating an educational 

environment based on interaction, dialogue and participation between the teacher and his students 

about the most important difficulties they face in learning through interactive digital platforms. 

  



 2021وبراير  رالرابع عشالعدد -ألمانيا-برلين-المركز الديمقراطي العربي-مجلة الدراسات اإلعالمية 
 

 

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

 

Introduced: 

Interactive communication technology has revolutionized media, communication and social 

media programs, This has led to the proliferation of many websites that have contributed to the 

strengthening of the educational process, Which played the role of link between the teacher and 

the learner, especially in the light of the Corona pandemic. 

The social networking site "YouTube" is an important educational tool for the teacher and his 

students to contribute to the teaching of educational courses to school students in different 

educational institutions and the development of distance learning skills, To which school teachers 

went to communicate with their students and to ensure the continuation of the educational process 

and raise its efficiency, in order to reduce the spread of the coronavirus, Digital platforms have 

allowed students to watch and upload educational videos without time and space, In addition to 

interacting with them with admiration, comment and participation via personal computers or 

mobile applications, which have been very popular and successful, especially in the spread of the 

Coronavirus, YouTube also owns google, a giant company specializing in software and electronic 

matters, In addition, there are several uses for YouTube in various fields of education such as 

medicine, engineering, media, science, mathematics, geography history, language learning and 

more. 

The concept of 'YouTube' as an educational tool: 

It is one of the sites specialized in producing professional and mass videos, Where users can rely 

on it to obtain information by watching video clips of multiple topics and interacting with them 

through viewing, evaluation, comment and mutual discussion (1),It is an important educational 

platform that contributes to broadcasting the educational content that students watch, in addition 

to that it allows interaction between the teacher and his students (2). 

Corona Virus 

It is a large family of viruses that cause disease to animals and humans, known as respiratory 

infections that range from common colds to more severe diseases such as Middle East Respiratory 

Syndrome and Severe Acute Respiratory Syndrome "SARS", Coronavirus is the newly 

discovered Covid-19 disease in the Chinese city of Wuhan in December 2019 (3).  

The importance of YouTube in teaching educational courses in schools in light of the 

Corona pandemic: 
YouTube is an important educational tool for teachers, It contributes to the broadcasting of 

educational courses in various disciplines and the development of distance learning skills for 

students, especially in light of the spread of the Corona virus, and the importance of YouTube 

varies, including: 

1- Teaching different educational courses: Where YouTube can be used to teach various 

courses In addition to presenting the scientific experiments that need time to be applied 

in laboratories to maintain the safety of students (4). 

2- Implementation of some research activities: The teacher can assign students to search 

for videos on a topic, Where they are required to write a report of the contents of these 

sections to make comparisons between them (5). 

                                           
1  Ahmed Nabil Ahmed (2018). The role of YouTube in developing the skills of some artistic activities among 

adolescents, research published in the Journal of Childhood Studies, Ain Shams University, College of Graduate 

Studies for Childhood, Volume 21, Issue 21, P.81. 
2 ADAM, A, MOWERS, H. (2018). YouTube Comes to the Classroom, School Library Journal, 53(1):22, Retrieved 

13/10/2018, from; http://www.schoollibraryjournal.com 
3  World Health Organization (2020). What is Coronavirus, available at the following link: 

https://www.who.int/en/emergencies/diseases/novel-coronaviru 
4 Bloxx .(2010) .Allowing Safe Access  to YouTube in the class room ,Bloxx Nosense magazine, p4. 
5 ADAM, A, MOWERS, H. (2018). YouTube Comes to the Classroom, School Library Journal, 

53(1):22, Retrieved 13/10/2018, from; http://www.schoollibraryjournal.com 
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3- Providing various educational resources: Where students offer different groups of 

educational resources to serve educational courses, in order to form various sources of 

education. 

YouTube and teaching educational courses in light of the Corona pandemic: 

YouTube is one of the most important educational sites that educational institutions use 

to broadcast courses, where teachers prepare educational videos. By providing presentations 

related to the topic of the lesson and broadcasting them through the site, it allows students to 

watch educational videos(1) 

And the multiplicity of educational courses that teachers teach on YouTube, including: 

1- Arabic Language. 

2- English language. 

3- Maths. 

4- Sciences. 

5- Islamic education. 

6- History. 

7- Geography. 

How to teach educational courses via YouTube in light of the Corona pandemic: 

Both Snyder and Brick believe that there are a set of steps that assist teachers in designing 

educational lessons and posting them on YouTube, This is to develop distance learning skills and 

limit the spread of the Coronavirus, the most important of which are:(2) 

1-  Equipment for the teacher: This step includes determining the educational content to 

be taught to students by preparing it in the form of a digital video, and there are two 

methods: 

a. The teacher filmed himself using the camera and delivered the lesson in the usual way. 

b. Use presentation programs such as PowerPoint (MS Power Point). 

2- Computer Lab Preparation: It includes ensuring that the teacher has access to the 

Internet to the school laboratory, so that students can watch the educational channels via 

YouTube, Students can also be divided into educational groups upon requesting the 

lesson, by making cooperative participation among students to achieve the lesson 

objectives. 

3- Discussing lectures with students: It includes the teacher discussing the students after 

presenting the course via YouTube, This is to see the extent of benefit from the 

educational video that was watched by asking more questions to ensure that they 

understand the lesson before evaluating them using the projects. 

4- Student evaluation: It includes the teacher assigning his students to do projects 

individually or collectively, These projects can be delivered in the form of a recorded 

video that is uploaded to YouTube in the form of a presentation that is processed using 

video processing software. 

The advantages of YouTube as an educational platform used by educational institutions in 

light of the Corona pandemic: 

There are many advantages of YouTube as an educational tool in times of crisis, including: 

1- The possibility of students viewing educational content in various disciplines and 

encouraging them to be creative (3). 

                                           
1Firas Muhammad Odeh (2014), The Role of Social Media Networks in the Educational Process, E-

Learning Center, Islamic University, Gaza, Palestine, available at the following link: 

http://www.elearning.iugaza.edu4 
2 Snyder ,Burke (2008):Engaging the YouTube Google –Eyed generation : Strategies  for Using Web 2.0 in Teaching 

and Learning ,The Electronic Journal of E-learning ,VOL 6,NO 2,PP119-130. 
3 Adam, Anna & Mowers, Helen. (2007).YouTube comes to the Classroom ,School  Library journal,01/01/2007. 
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2- It contributes to the development of knowledge among students (1). 

3- The possibility of achieving cooperative learning among students and enriching the spirit 

of interactive discussion towards educational content. 

4- The possibility of developing distance learning skills and limiting the spread of the 

Corona pandemic. 

5- The possibility of communication between the teacher and his students about the 

difficulties they face in learning through digital platforms. 

Sources and references: 
· Ahmed Nabil Ahmed (2018). The role of YouTube in developing the skills of some artistic 

activities among adolescents, research published in the Journal of Childhood Studies, Ain Shams 

University, College of Graduate Studies for Childhood, Volume 21, Issue 21, P.81. 

· ADAM, A, MOWERS, H. (2018). YouTube Comes to the Classroom, School Library Journal, 

53(1):22, Retrieved 13/10/2018, from; http://www.schoollibraryjournal.com 

· Adam, Anna & Mowers, Helen. (2007).YouTube comes to the Classroom ,School  Library 

journal,01/01/2007. 

· Bloxx .(2010) .Allowing Safe Access  to YouTube in the class room ,Bloxx Nosense magazine,p4. 
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,VOL.11,PP.39-46. 

· Firas Muhammad Odeh (2014), The Role of Social Media Networks in the Educational Process, 
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1  Burke, Sloane& Snyder, shonna .(2008): YOUTUBE : An Innovative Learning Resource for college Health 

Education Courses ,International Electronic Journal of  Health Education ,VOL.11,PP.39-46. 

http://www.schoollibraryjournal.com/
https://www.who.int/en/emergencies/diseases/novel-coronaviru
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االتصال التكنولوجي وإدارة املحتوى يف عصر الذكاء 
 االصطناعي

Technology communication and content management in the 
era of artificial intelligence 

 لي عثمان ثابت حسنرضا فو/ دكتوره
 دكتوراه في اإلعالم من كلية اآلداب قسم االعالم جامعة حلوان

   الملخص
لعنكبوتية، وي إدارا المحتوى المقدم عبر الشبكة ا بشكل كبيريعتبر علم الذكاي ا  طناعي  ورا تكنولوجية إعالمية جديدا آ رت 

ذه عال وي حماية المحتوى المقدم من السرقة أو التزييف لذلك تسعى هولكن جاي تأ يرها بشكل أيجابي وذلك لدورها الكبير والف
 .وعرض التطورات التي أورزتكا تكنولجيا ا ت ال الحدي هالمقالة لتو يح ذلك 
 إدارا المحتوى. –الذكاي ا  طناعي  –تكنولوجيا ا ت ال  الكلمات المفتاحية:

 
Abstract: 
Artificial intelligence science is considered a new informational technological revolution that 

greatly affected the management of content provided via the Internet, but its impact was positive 

due to its large and effective role in protecting the content provided from theft or counterfeiting. 

Therefore, this article seeks to clarify this and present the developments produced by modern 

communication technology. 
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 تمهيد
لقد أ رت تكنولوجيا ا ت ال الحدي ة بشكل كبير وي عملية ا ت ال ككل بشكل كبير وذلك ا  ر ليس وي 

  Feedbackى ات الي وعال بل وي عملية التلقي أو مايعرف برجع ال دى بيئة العمل الداخلية  نتاج محتو 
 التمسك ينب الفعل ردود وتأرجحت األدوات، وتبدلت المن ات، وتحولت المتلقي، وتغير المحتوى، ختلفوا،

 جاينا" شعار يعد لم. وذاك هذا بين والمزج العمر، ق ير الحا ر قواعد واعتناق القريب، الما ي بقواعد
 إ ارته "قليل بعد عاجل خبر" ووقد. الف ية الشاشة حول والجيران األهل جمع على قادراا " التالي يانالب

 بملكية تعلقت ألسباب سواي والمسيطرين، المكيمنين أقدام تحت من البساط من كبير جانب وانسحب. وجاذبيته
 قاياإلب مع شئ وأة شئ كل من طاا خلي المشكد و ار الشكير، اإلعالمي وكاريزما شكرا أو اإلعالمية األداا
 عالماإل رم اي من هروب وسيلة أو يبزغ وريداا  محتوى أو تظكر، جديدا من ة لعل مفتوحاا  الباب على

 .العنكبوتية الشبكة نار إلى التقليدة

 
 (: مفهوم االتصال الجمعي1شكل رقم )

 لي وكان ذلك يتم من خالل نموذج ا ت ال الخطي الذة يو حه الشكل التا

 
 نموذج االتصال أحادي االتجاه: (2شكل رقم )

 املتحدث

 فرد   

 فرد    فرد   

 فرد    فرد   

 االتصال اجلمعي
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 التالي وجاي ذلك نتيجة مفكوم دائرية عملية ا ت ال والذة يو حه الشكل 

 
 مفهوم دائرية االتصال : (1شكل رقم )

 complete)متكامالا  نظاماا  يشكل مما جعل المتلقي مؤ راا وواعال وي العملية ا ت الية وأ بح علم ا ت ال

system )ستقبلوم مرسل من البعض بع كا مع تتفاعل حينما جميعاا  وتعمل متداخلة، وحدات من وذلك ألنه 
ذا. ات الية وبيئة  دى ورجع ورسائل  يتعطل  الا ت وإن جيد بشكل تعمل أولم العنا ر بعض  ابت ما وا 

بح المتلقي عالم الرقمي أ ، ولكن الطبيعة التفاعية التي أورزتكا آليات ا المطلوب التأ ير بدون ي بح أو
 .واعل ومؤ ر وي العملية ا ت الية وله تأ ير كبير على المحتوى باإل اوة أو التفاعل

 تأثيره على المحتوى االعالمي و التقني للمتلقي عبر آليات االعالم الرقمي  التمكين
 مكنت بالتاليو . بال رورا هظةبا مادية كلفة أو معقدا، تقنية معدات يتطلب   الراهن الرقمي المرئي المحتوى
 كذلك الية،ع باحتراوية له المونتاج وعمل كامل، ويلم ت وير على قادرا محمولة هواتف اقتناي من ك يرين
 الجكاز من وتقديمه المحتوى وكتابة" درون" عبر الت وير يمكن التي( الرقمية األلواح" )التابلت" م ل أجكزا
 جكزاأالمتخ  ون قادرون على انتاج محتوى إعالمي من خالل اقتناي  وبالتالي أ بح الك ير من  ير نفسه

 وي أمالا  وأ التقليدة، الف اي  يق من للجوي طلباا  سواي البعض، إليكا لجأ مكلفة أو معقدا و ير بسيطة
 . وظكور النجم الرقمي الورقي النجم خفوت زمن وي مفتقدا جماهيرية

 الشبكة يو مالذ عن البح  إلى ك يرين دوع ما وهو رونقه، من يراا ك  وقد أي اا  التقليدة اإلعالم أن  ير
 أوكارهم ر واليع للناس وسيلة الرقمي وبالتالي أ بح اإلعالم. متلقين أو محتوى ك ناع سواي العنكبوتية

 امن اتكب التقليدية اإلعالمية المؤسسات قدرا عدم ىوهو ما يمكن إرجاعه . هواا أو إعالم محتروي كانوا سواي
 القدرا والوسائل المن ات هذه لكم وأتاحت. ور باتكا وطلباتكا الغالبية طموحات ير ي ما تقديم على المختلفة
 هذا بعض أن وهي م اوة، كبرى ميزا مع م لكم، آخرون ي نعه محتوى عبر يريدون ما على للح ول
السكولة التي التفاعلية والمرونه و  ويمكن إرجاع ذلك إلى الطبيعة ل احبه ربح توليد على القدرا لديه المحتوى

 أتاحتكا وسائل اإلعالم الرقمية وبالتالي أتاحت هذه الوسائل للمتلقي أن يكون  انع محتوى.
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ولعل أبرز ما أورزته تكنولجيا ا ت ال والتي أ رت بشكل كبير على  ناعة المحتوى اإلعالمي هي تطبيقات 
سائل االتصال ووسائل االعالم على حد سواء وكان له تأثير على كافة و الذكاي ا  طناعي 

 ويمكن أبراز ذلك من خالل النقاط التاليه:
 :أئتمتة التقارير الصحفيه-1

التغطية ال حفيه مما يوور الوقت والجكد وقد تمكنت وكالة ا نباي الدولية اسوشيتد برس  يساعد على توسعة
استعانت الوشنطن بوست  ق ة، كما 300من أ ل ق ة خبرية  4400من زيادا تغطية التقارير الف لية إلى 

ق ة خبرية وكان سببا رئيسياا وي ووزهم بجائزا التمييز ال حفي  800وي إنتا ج  Heligroph botبربوت "
 وي استخدام الروبوتات.

نشاء المحتوى:-2  اقتراح وا 
دارا المحتوى منيلعب الذكاي ا  طناعي دور كبير وي كتابة  وهو نظام  Berteiسمه خالل نظام جديد ا وا 
 مسودات بسيطة للكتابة كما يوور مو وعات للكتابة، وتجميعيساعد وي اقتراح موا يع ومقا ت و ور 

وهو ماأشارت إليه النيويورك تايمز أن  ل  المحتوى ا خبارة طية وتو يات لجعل العناوين جذابه، للتغ
 ا  طناعي.المنشور على بلومبرغ قد تم آليات الذكاي 

 التسويق باستخدام روبوتات الذكاء االصطناعي  -3
 اليالعم مع للتفاعل تطويرها تم حاسوبية برامج هي( chatbots) الدردشة الدردشةروبوتات روبوتاتمن خالل  

 دمج يمكن .الشراي عمليات إكمال على ومساعدتكم لكم، الدعم وتقديم أسئلتكم، على واإلجابة اإلنترنت، عبر
 العالمة عم التفاعل الدردشة روبوتات تعززو  ،ا جتماعي التوا ل و فحات المواقع وي الدردشة روبوتات
 كذهل يمكن كما الساعة، مدار على لكم الدعم تقديم عبر العمالي تجربة تحسين على وتساعد التجارية،
 روبوتات ىعل تعتمد الشركات من العديد أ بحت. واحد وقت وي العمالي من العديد مع تتعامل أن الروبوتات
   الحا ت نم الك ير وي أنه األمر، وي والجميل. المنخف ة لُكلفتكا نظراا لعمالئكا، الدعم لتقديم الدردشة
  برنامج حاسوبي مع يدردشون أنكم العمالي يدرك
 تحليل البيانات : -4

رتجال وي عالم مكان لالُيعّد تحليل البيانات أحد أهم تطبيقات الذكاي ا  طناعي وي التسويق اإللكتروني.   
والتي  العمالي نعاليوم، ينبغي أن تتخذ كل قراراتك التسويقية بناي على البيانات. وكناك  روا من البيانات 

 .يمكن لبرامج الذكاي ا  طناعي تحليلكا واستخدام النتائج ل يا ة رسائل تسويقية جذابة ووعالة
البيانات بسرعة ودقة تفوق قدرا اإلنسان. هناك أنظمة يمكن استخدام تقنيات الذكاي ا  طناعي لتحليل 

لتحليل تقلبات السوق، والتنبؤ با تجاهات العامة، وتحليل سلوكيات العمالي. وينبغي عليك كمسّوق أن تستفيد 
إلى الحد األق ى من هذه التكنولوجيا، وتستخدم قدرتكا الفائقة على تحليل البيانات لفكم عمالئك وبناي 

مالتك التسويقيةاستراتيجيّ   .اتك وح 
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  االصطناعي:كشف المحتوى الزائف من خالل تطبيقات الذكاء -5
   أبرزها من ا  طناعي الذكاي أورزتكا تطبيقات التي ا دوات بعض هناك
       Reverse image searches العكسي ال ور بح 
 Machine Wayback مشين باك واة   -

  رهااك واحد. ا رشفة مستودعات خالل من هي اإلنترنت عبر لتغييراتا لمراقبة الطرق أو ل من واحدا
 1996 عام منذ موجودا إنكا حي . Wayback Machine  مشين باك واة هي الخ ون وجه على شعبية
 على تطرأ لتيا وللتغيرات ا نترنت شبكة على الموجود للمحتوى متجدد رقمي وارشيف اوترا ية مكتبة وهي

 الويب عبر تال فحا مليارات
 على النقاط من سلسلة وي الويب ل فحات مباشرا جلب عمليات Web Crawlers الشبكة زواحف ت يف
 أرشفة وي بوقتكم األشخان بعض يتطوع كما اللحظة، تلك وي ظكرت كما تماماا خزنكا ويتم العام، مدار

 المواقع وا ا جتماعي ا لالتو  وسائل  فحات بفكرسة مشين وايباك تقوم   لألسف،. بانتظام ال فحات
 مؤسساتال إحدى حاولت إذا وم الا . للغاية مفيدا تزال   ولكنكا مرور، وكلمة الدخول تسجيل تتطلب التي
 للمسايلة ةطريق مشين وايباك استخدام يتم ما وغالباا معينة، ازمة أ ناي اإلنترنت واجكة من معين محتوى محو
ا جتماعي  التوا ل وسائل على المر د“ قبل من يرهاتطو  تم أداا هو Botometer بايوميتر-

Observatory on Social Media  1200 من أك ر تحليل خالل من الكبير الجكد بمعظم للقيام كمحاولة 
 وستؤدة كمال،ال عن تكون ما ا داا أبعد.  المفحون الحساب لحقيقة احتمالي تقييم لتووير ما حساب وي ميزا
 بنفسك التغريدات آ ف حساب من أسكل ولكنكا كاذبة ائجنت إنتاج إلى  الباا
 والمزاعم اإلنترنت شائعات و ح وي للمساعدا 1995 عام وي الموقع إطالق تم   Snoops سنوبس موقع

 .دقته لتأكيد للمحتوى تحليالت الموقع ويقدم الم در معرووة الغير والق ن
 .األمريكية السياسة حول والبيانات ائقالحق لفحن مخ ن موقع   Fact Check جيك واكت موقع•
 سياسيونال يقدمكا التي المزاعم دقة ي نف الموقع ، بوليتزر بجائزا وائز موقع   Politick بولتيفاكت موقع•

 .األمريكية بالسياسة يتحد ون ممن و يرهم
 المزاعم  حو على( FactCheck.org منظمة أنشأته والذة)   هذا يركزالموقع   Scheck جيك ساة موقع•

 .والم للة الكاذبة العلمية
 األخبار اكتشاف على المستخدمين مساعدا إلى تكدف مت فح ا اوة وهو   Surf Safe سايف سيرف•

 كروم وكوكل Firefox وايرووكس لمت فح حالياا متوورا وهي. م للة أو محروة  ور شكل على التي المزيفة
Google Chrome  وبراأو Opera 
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