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قال اهلل تعالى:
" وما تَـوفِ ِيقي إِاَّل بِاللا ِه َعلَْي ِه تَـواكل ُ ِ ِ
يب "
ََ ْ
ْت َوإِلَْيه أُن ُ
َ
 -سورة هود :اآلية -33

فاحلمد والشكر هلل وحده على توفيقه لنا
وكما قال النيب حممد ﷺ " :من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل "
أتقدم خبالص شكري اىل الدكتورة أمال فاطمة الزهراء صفاح على تعاوهنا املتميز ،كما أتقدم خبالص شكري
وتقديري اىل الدكتور العريب بوعمامة على توجيهاته وتعاونه ومساعدته وحرصه املستمر على امتام هذا العمل.
سائلة اهلل عز وجل أن حيفظهم ويوفقهم يف مسريهتم العلمية.
كما أشكر أصحاب اهلمة والعزمية الدكتورة هاجر متمنية هلا كل التوفيق والرقي يف حياهتا.

اهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداء

أهدي ثمرة هذا العمل
الى الوالدين العزيزين
الى أختي روعتي كوثر
الى أخي شمس ال ّدين
كل األهل واألحبّة
الى ّ
كل أساتذتي
الى ّ
الى كل الزمالء والزميالت
بقسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعة مستغانم
الصحة والعافية والتوفيق
متمنية لكم دوام ّ

ملخص الدراسة:
هتدف الدراسة بالتحليل والتفسري اىل التعرف على أهم االنعكاسات والنتائج اثر توظيف
االعالم الرقمي اجلديد يف صناعة السيناريو االخباري التلفزيوين على الرأي العام ،وتكمن أمهية
دراستنا يف التعرف على وجهة نظر النخبة األكادميية ( أساتذة اجلامعة اجلزائريّة) حول توظيف
مقاطع الفيديو املقتبسة من شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب املبثوثة
على قناة اجلزيرة اإلخبارية.
اعتمدت دراستنا على مقاربة منهجية شائعة يف علم االجتماع – منهجية Grounded
Theoryأوالنظرية اجملذرة ،وهذا راجع اىل نقص يف الدراسات البحثيةّ حول ذات املوضوع ممّااستدعى االعتماد على معلومات املبحوثني يف توجيه البحث التحليلي من خالل استخدام أداة
املقابلة شبه املنظمة يف تكوين مفاهيم وفئات فرعية ومن مث استباط فئات رئيسية تفسر السؤال
البحثي الرئيس.
متغرية أثناء توظيف مقاطع فيديو شبكات التواصل
وخلصت دراستنا اىل وجود بيئة اعالميّة ّ

اخلاصة بأحداث الربيع العريب يف الصناعة االخباريّة لقناة اجلزيرة االخبارية ممّا أبرز
االجتماعي
ّ
سيناريوهات اخبارية متباينة املتمثل يف التوسع االعالمي السليب ،واستخلصنا من ذلك أمهيّة تطبيق
أسس الصناعة االخبارية يف التوظيف االخباري ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي يف

الفضاء االعالمي لقناة اجلزيرة االخباريّة.
الكلمات المفتاحيّة :اإلعالم اجلديد -االعالم التقليدي -الرأي العام -النظرية اجملذرة.

Résumé
Cette étude vise avec analyse et interprétation à déterminer sur les
résultats les plus importants de l'impact de l'utilisation des médias
numériques dans La production du scénario d'information télévisées sur
l'opinion publique. L'importance de notre étude réside dans le point de vue de
l'élite académique (professeurs de l'Université algérienne) concernant l'usage
de clips vidéo adaptés des réseaux sociaux des événements du Printemps
arabe diffusés sur la chaîne d'information Al Jazeera.
Notre étude était basée sur une approche méthodologique commune
de la sociologie – la méthodologie de Grounded Theory – Cela est dû au
manque d'études de recherche sur le même sujet, ce qui a besoin de s'appuyer
sur les informations des réponses répondants pour guider la recherche
analytique à travers l'utilisation d'entretien semi-structuré pour former des
concepts et des sous-catégories, puis susciter des catégories majeures qui
expliquent la principale question de recherche. Cela est dû à la pénurie
d'études de recherche sur le même sujet, ce qui a besoin de s'appuyer sur les
informations des réponses répondants pour guider la recherche analytique à
travers l'utilisation d'entretien semi-structuré pour former des concepts et des
sous-catégories, puis susciter des catégories majeures qui expliquent la
principale question de recherche.
Notre étude a abouti qu'il y a un environnement médiatique changeant
tout en utilisant des vidéos de médias sociaux des événements du printemps
arabe dans la production de l'information d'Al-Jazeera News Channel, qui met
en évidence des différents scénarios d'actualité représentés dans l'expansion
négative des médias.
Et nous avons conclu de cela importance de l'application des
fondements de la production La production médiatique nouvelles dans
l'utilisation des de clips vidéo de médias sociaux dans les l'espace médias Al
Jazeera.

Les mots clés: Nouveau média- Médias traditionnels- L'opinion publiqueGrounded Theory

Abstract:
The study aims at analyzing and interpreting to identify the most
important results of the impact of using the new digital media in producted a
television news scenario on public opinion.
The importance of the study lies in identifying the attitude of the
academic elite (professors of the Algerian University) about the use of video
clips taken from the social networks of the Arab Spring events transmit on Al
Jazeera News Channel.
Our study

is relied on a general methodological approach to

sociology - the Grounded Theory - This is back to a lack of research studies
on the same object which required depending on the information by orienting
the respondents in the analytical research through the use

of the semi-

structured interview technique in forming the concepts and subcategories and
then deduct the major categories that interpret the main research question.
As a conclusion, this study has found presence the changing media
environment while using social media videos of the Arab Spring events in the
news production of Al-Jazeera News, which show the different news
scenarios represented in the negative media expansion.

Key words : New media- Traditional media- Public Opinion- Grounded
Theory
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المبحث األول :لفت انتباه عينة الدراسة لعملية استخدام مقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب على قناة اجلزيرة اإلخبارية.
المبحث الثاني :توقعات عينة الدراسة حول استخدام قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو
شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب.
المبحث الثالث :مسامهات عملية توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل
االجتماعي يف تكوين أراء عينة الدراسة حول أحداث الربيع العريب.
خالصة
الفصل الثاني:دوافع متابعة النخبة األكاديمية اإلعالمية والسياسية ألحداث الربيع العربي
من خالل عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي
تمهيد
المبحث االول :أسباب متابعة عينة الدراسة ألحداث الربيع العريب من خالل توظيف قناة اجلزيرة
اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي.
المبحث الثاني :مدى مسامهة قناة اجلزيرة اإلخبارية بتوظيفها لفيديوهات شبكات التواصل
االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب يف تكوين معلومات سياسية معينة لدى أفراد عينة الدراسة.
المبحث الثالث :نقاط تركيز عينة الدراسة أثناء توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات
شبكات التواصل االجتماعي يف تغطية أحداث الربيع العريب.
المبحث الرابع :أطر استخدام القنوات اإلخبارية التلفزيونية ملقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي أحداث الربيع العريب.
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خالصة
الفصل الثالث:انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)
تمهيد
المبحث االول :تفسريات عينة الدراسة ألحداث الربيع العريب من خالل توظيف قناة اجلزيرة
اإلخبارية ملقاطع فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي.
المبحث الثاني :انعكاسات التحليالت اخلاصة بعملية التوظيف ملقاطع الفيديو على فهم احلقيقة
لدى أفراد عينة الدراسة.
المبحث الثالث :املصطلحات املكررة أثناء استخدام القنوات اإلخبارية التلفزيونية ملقاطع فيديو
شبكات التواصل االجتماعي.
المبحث الرابع :مستوى التوافق احلقيقي بني توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي وما ينشر على شبكات التواصل االجتماعي.
باملصداقية لدى عينة الدراسة حول الفيديوهات اخلاصة بأحداث
المبحث الخامس :االقتناع
ّ
الربيع العريب.
خالصة
الفصل الرابع :مدى فعالية توظيف مقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي في قناة
الجزيرة اإلخبارية بالنسبة للنخبة اإلعالمية والسياسية.
متهيد
المبحث االول :املشاركة التفاعلية مع احلدث خبصوص عملية التوظيف ملقاطع الفيديو.
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المبحث الثاني :أسباب تفعل عينة الدراسة مع مشاهدة توظيف قناة اجلزيرة ملقاطع فيديو
شبكات التواصل االجتماعي.
المبحث الثالث :متثالت املشاركة التفاعلية حول أحداث الربيع العريب مع اآلخرين على مواقع
التواصل االجتماعي.
المبحث الرابع :القيم املتضمنة يف عملية توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي.
المبحث الخامس :تقييم قناة اجلزيرة اإلخبارية باختاذها التوظيف اإلخباري اجلديد يف معاجلة
أحداث الربيع العريب لدى عينة الدراسة.
خالصة
النتائج العامة
خاتمة
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مق ّدمـ ــة الدراسة
مق ّدمـ ـ ـ ــة:
متثل ظاهرة اإلعالم الرقمي اجلديد جماال حيويا للدراسة ،فانطالقا من إفرازها لرباديغم تواصلي
جديد ومغاير مس العملية اإلعالمية بدءا من املرسل اىل التغذية الرجعية( االجتاه اخلطي يف االتصال)
تراكمت الدراسات العربية واألجنبية حول هذا املتغري ،فالتحديثات اليومية لتطبيقات الويب هي اليت
جعلت منه اعالما جديدا ،وجند العديد من املؤسسات اإلعالمية تلجأ إىل اختاذ منحىن جديد يف الصناعة
اإلخبارية ل تغطية األزمات الدولية والقضايا السياسية واالجتماعية ،فتنوعت بذلك آليات االندماج لإلعالم
الرقمي اجلديد يف صناعة األخبار السياسية  ،خاصة مع تطبيقات اجليل الثالث من الويب وما رافقه من
تطور تكنولوجي على مستوى اهلواتف الذكية كوسيط يساهم يف نقل األحداث ،خصوصا مع ما جرى يف
احلراك االجتماعي العريب ( تونس ،مصر ،ليبيا ،سوريا ،)...شاهدنا حضورا توثيقيا لألحداث من قبل اهلواة
االجتماعية ،واعتبارا لثقل املادة اخلربية مس ذلك جوانب العمل اإلعالمي من املؤسسات
على املنصات
ّ
اإلخبارية ومنها اجلزيرة قناة اإلخبارية كأمنوذج واضح ،حيث قامت بتوظيفها ملقاطع فيديو من شبكات
خيص أحداث الربيع العريب.
التواصل االجتماعي يف صناعة نشراهتا وبراجمها اإلخبارية فيما ّ
يقول بيل غايتس رئيس شركة مايكروسوفت أن من ميلك زمام السيطرة على الصورة يسيطر على
العقول ،وهذا ما ّبرره عامل االجتما الفرنسي بيري بورديو يف كتابة التلفزيون وآليات التالعب بالعقول ،ويف
ذات السياق تشري دراسة حول تغطيـة األجنـدة السياسيــة يف وسائـل اإلعــالم الدوليــة (دراسة مقارنة على
برامج عرض الصحافة األجنبية والعربية يف قناة العربية الفضائية) " أن القنوات الفضائية املتخصصة يف
األخبار متثل أحد متطلبات التغيري" (تاج السر علي8002 ،م) ،وأبرز عبد الرمحن الراشد ،املدير العام
لقناة العربية الذي" يرى أن قنايت_ اجلزيرة والعربية_ أخطر من األسلحة النووية ،وأهنما يشعان على نطاق

أ
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واسع ،وميكـن لأل خبـار التـي تبثاهنا ،على حد قوله ،أن تدفع باملشاهدين للدخول يف حرب ،أو أن جتعلهم
يؤمنون بالسالم وتغري حياهتم" (سيب.)8022 ،
وكما ذكر الدكتور فضيل دليو يف كتابه "تاريخ وسائل اإلعالم واالتصال"" ،فـالثورات
واالنقالبـات تقـوم اليـوم باالستيالء على مقرات التلفزيون بدال مـن القصـور الرئاسـية ،فـال توجـد سـلطة
سياسـية أواقتصادية أو دينية ال حتلم بالسيطرة عليهـا ألهنـا متكـن ببسـاطة مـن هيكلـة خيـال الفـرد واجلماعة
والتحكم يف الرأي العام ،إىل درجة جعل "مارشال ماكلوهان يـرى أن التلفزيـون كأداة -أهم من مضموهنا،
فالناس سيشـاهدون التلفزيـون مهـما كانـت الـربامج املذاعـة حبكم أنه يفرض سيطرته على البشر" (دليو،
 ،8022ص.)242
وأيضا هناك مقولـة مشـهورة عـن الـزعيم البولندي ليش واليسا ،عندما سئل عن أسباب اهنيار
األنظمـة الشـيوعية يف دول شرق أوروبا واالحتاد السوفيايت فقال باختصار إن كل ما حدث بدأ من
التلفزيون ،فبالرغم من احتواء االنرتنت وتطبيقات الويب لكل أشكال اإلعالم التقليدي االّ أ ّن مازال
أمهية عند الرأي العام ،خاصة مع ما برز من خالله ظاهرة التوظيف واالندماج
للتلفزيون االخباري اليوم ّ
اإلعالمي ملختلف الوسائط الرقمية ،و حسب الدكتورة مي العبد اهلل وعبد الكرمي شني يف كتاهبما املعجم
يف املفاهيم احلديثة لإلعالم و االتصال أ ّكدا أن حبوث اإلعالم "توصلت إىل حتديد أهم اجملاالت اليت تؤثر
فيها وسائل اإلعالم ك تغيري املواقف ،التغيري ،التنشئة االجتماعية ،اإلثارة اجلماعية ،الضبط االجتماعي،
صياغة الواقع،كما وضحت أ ّن من أهم قطاعات املعلومات تأثريا يف عصر املعلومات _اإلعالم اجلديد_
لشدة تأثريه يف حياة الناس وآرائهم وأفكارهم وأمزجتهم ،فاإلعالم اجلديد New Mediaطفرة يف عامل
اإلعالم بدأت يف مطلع العقد احلايل ،وهي آخذة باالنتشار والتوسع واالمتداد ،حيث دخلت عامل التنظري

ب
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والدراسات وحتولت إىل مادة تقام لدراستها املعاهد والكليات ،وتسخر ملعرفتها ومعرفة آثارها البحوث
والدراسات اجلامعية" (العبد اهلل ،شني.)8024 ،
فالرأي العام حسب الدكتورة عاطف عديل العبد أن البعض أطلق على هذا القرن مسمى قرن
الرأي العـام ،فأينما توجد قضية يقرتن تأكيد وجودها وأمهيتها من خالل الرأي العام ،فهذا اآلخري كظاهرة
متعددة االبعاد واخلصائص ونظرا المهيته اعالميا وسياسيا ،وحسب الدكتور مجال الزرن حيث ذكر يف كتابه
تدويل اإلعالم العريب أن إشكالية توظيف وسائل اإلعالم يف قضايا الشأن العام عامـة ويف فـرتات احلـرب
خاصـة يف حاجة إىل وقفة فكرية ،وذلك ملا هلذه املسألة من عمق فكري نظري وبعد تـارخيي انتهى السويل
إىل أن وسائل االتـصال حتولـت إىل أدوات ضروريـة يف إدارة الـرأي العـام مـن طرف احلكومات.
وحتتوي الدراسة ثالث جوانب مهمة واليت تعترب من تقاليد البحث العلمي بدءا باالطار املنهجي
العية وحتديد أمهية الدراسة
الذي نعرض من خالله م راحل العمل البحثي مستهلني ذلك بالدراسة االستط ّ
واالشكالي ة والدراسات السابقة ومصطلحات الدراسة وجمتمع البحث وعينته ،وهذا ما يساهم يف نقل
البحث بروافده اىل املمارسة االمربيقية.
األول املعنون باالعالم اجلديد:
ومتثل االطار النظري للدراسة يف أربع فصول ،حيث يضم الفصل ّ
وحتوالت يف الرباديغم االتصايل أربع مباحث ،تطرقنا من خالله اىل االرهاصات ّالنظرية
مقاربات مفاهيمية ّ
لإلعالم اجلديد وحتوالت السياق اإلعالمي اجلديد ،وابستيمولوجيا اإلعالم اجلديد وبراديغم اإلعالم
اجلديد وأخريا فلسفة االعالم اجلديد.
يف حني متثل الفصل الثاين يف االعالم االخباري التلفزيوين ،وضم أربع مباحث الصناعة
اإلخبارية ،السياق التارخيي للتلفزيون اإلخباري العريب ،املنطلقات اإلعالمية والبوادر االنتاجية الصناعة
اإلخبارية التلفزيوين واإلعالم اإلخباري السياسي يف الفضائيات التلفزيونية العربية.
ج
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ونتطرق يف الفصل الثالث اىل الرأي العام :أنتولوجية املفهوم ودالالته العلمية ،واحتوى الرأي
أمهية الرأي
العام :مقاربة نظرية ،الرأي العام :مساته وأنواعه ،أبعاد وآليات ( طريقة) تكوين الرأي العام و ّ
العام .
أما الفصل الرابع فقد تناولنا االندماج اإلعالمي اجلديد وتطرقنا من خالله اىل التوظيف اإلعالمي
اخباريا ،اعالم املوبايل كــن موذج لالندماج االخباري الرقمي اجلديد ،أمهية االندماج اإلعالمي ودماج
اإلعالمي والربيع العريب :التلفزيون كأمنوذج للتوظيف االخباري اجلديد.
حبثية ،كل فصل تضمن حماور أجابت على
وتناولنا يف الدراسة امليدانية التحليلية أربع فصوال ّ
عدة مفاهيم وفئات فرعية ،وخلصنا
البحثية وخلصنا اىل جمموعة من الفئات الرئيسية اليت حمورت ّ
االشكالية ّ
اىل جمموعة من النتائج.

د
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وأهميته:
تحديد الموضوع ّ
يتمثل عنوان دراستنا يف توظيف اإلعالم اجلديد يف صناعة السيناريو اإلخباري على الرأي العام:
دراسة ميدانية على النخبة األكادميية يف ضوء منهجية  ،Grounded Theoryفنظرا للتطور
التكنولوجي الذي ضرب باالنتاج االعالمي اليوم يف ظل الويب  0.2وما أفرزه من تغريات على مستوى
عناصر العملية االعالمية ،وما أبرزه من تشاركية املعلومة اإلخبارية وحتمية التفاعل ومنطق شيوع احلدث يف
وقت قصري ،أشارت العديد من الدراسات املتعلقة باإلعالم اجلديد أواإلعالم الرقمي أن هذا اآلخري مس
جوانب عدة من العمل اإلعالمي وخاصة املصدر الذي يعد حجر األساس يف صناعة الرسالة اإلخبارية
ومدى موثوقيتها ومصداقيتها ،فالرأي العام النخبوي هو حمور دراستنا باعتباره جزء ال يتجزأ من مكونات
اإلعالم الدميقراطي ،فاألحداث اليت جرت يف الدول العربية املعروفة ب (الربيع العريب) تناقلتها عدة وسائل
اعالم على اختالف مشارهبا مبا فيها الفضائيات اإلخبارية وشبكات التواصل االجتماعي وبروز صحافة
املوبايل ،وتوقفت دراستنا على قناة اجلزيرة كأمنوذج صنعت أحداث الربيع العريب رسائله اإلخبارية ،ويف كثري
من األحيان ساهم املواطن يف نقل أحداث الربيع العريب وتغطيتها لعدة سنوات وهذا ما دفع بالقنوات
االخبارية توفري منصات تشاركية تسمح للمواطن بنقل احلدث عرب بوابتها على مواقعها اإلخبارية
اإللكرتونية.
تكمن أمهية دراستنا يف التعرف على وجهة نظر النخبة األكادميية يف أثر وانعكاسات توظيف
مقاطع الفيديو املقتبسة من شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب املبثوثة على قناة
اجلزيرة اإلخبارية باستخدام مقاربة منهجية شائعة يف علم االجتماع – منهجية

Grounded

Theoryأو النظرية اجملذرة حسب الرتمجة األكثر استخداما هلا ،فهناك عدة دراسات تناولت بالبحث18
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عناصر العملية االتصالية داخل املؤسسات االعالمية مبا فيها القائم باالتصال ومجهور الوسائل اإلعالمية
وأخالقيات املمارسة اإلعالمية يف ظل اإلعالم اجلديد ،فاجلانب املهم الذي تضطلع دراستنا اليه يتمثل يف
الرتكيز على املصدر الذي شاع انتشاره اليوم يف ظل التطور الرقمي وتطبيقاته وما فرضه من حتوالت يف
السياق اإلعالمي وانعكاساته على الرأي العام خاصة ،وبالتايل ميكن أن تسهم دراستنا يف مساعدة
القائمني على برامج اإلعالم اجلديد يف القنوات التلفزيونية اإلخبارية يف التخطيط العلمي باختيار نوعية
املشاركات املوظفة يف خطاباهتا اإلعالمية وذلك من خالل استخراج إطار حتليلي مبدئي يفسر
اسرتاتيجيات التوظيف ملقاطع الفيديو املنشورة على شبكات لتواصل االجتماعي يف صناعة السيناريو
اإلخباري للقنوات التلفزيونية اإلخبارية على الرأي العام النخبوي األكادميي ،مبا فيها اثراء احملتوى العلمي
اإلعالمي فيما يتعلق بظاهرة اإلعالم اجلديد واإلعالم التقليدي والرأي العام.
الدراسة االستطالعية:
" تتعلق املرحلة قبل االمربيقية من البحث من حتليل أسئلة البحث واعدادها ،فحسب
الباحث Keith Punchأن هلذه املرحلة أمهية تعادل أمهية املرحلة االمربيقية أو مرحلة اجراءات
البحث ،فهي يف احلقيقة مرحلة جتهيز األشياء ،وهي بذلك مرحلة مهمة ذات تأثري حاسم فيما سيتم فعله
الحقا .واخلطوة احلامسة يف هذا العمل قبل االمربيقي هي اختيار وحتديد جمال البحث وموضوعه".1
ارتكزت دراستنا على قناة اجلزيرة اإلخبارية كأمنوذج عملي من خالل معرفة ما أفرزته عملية
االندماج اإلخباري اجلديد يف نشراهتا وبراجمها اإلخبارية ،حيث أجرنا استطالع نشر على الصفحات
 Keith Punch هو أستاذ مشارك يف كلية الدراسات العليا الرتبوية يف جامعة غرب أسرتاليا ،ومؤلف كتاب (مقدمة يف البحث
االجتماعي :الطرائق الكمية والكيفية).

 1كيث ف .بنتش ،اعداد خطط بحث فعالة ،ترمجة :عبد اهلل بن عبد العزيز السهالوي ،عبد اهلل بن أمحد الدوغان ،مركز الرتمجة والتأليف
والنشر -جامعة امللك فيصل ،ط ،0202 ،0ص.24
أجرينا الدراسة االستطالعية من  24ماي  0202اىل  02أكتوبر .0202
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االلكرتونية على الفيس بوك والتويرت ويف جمموعات الطلبة اجلامعيني حول أكثر الق نوات اإلخبارية التلفزيونية
مشاهدة ألحداث الربيع العريب وبلغ عدد العينة  072مشارك ،وجاءت قناة اجلزيرة االخبارية مبعدل
 %22.2وقناة العربية يف املرتبة الثانية بنسبة  ،%00.0مث قناة يب يب سي العربية بنسبة .%00.0
كما احتوى االستبيان االلكرتوين السؤال التايل :هل تستعمل(ين) أو تلجأ اىل وسيط لتحليل
أحداث الربيع العريب؟ ومتحورت االجابة بنعم بنسبة  ،%02يف أن أغلبهم يستنبط حتليالته ملا جيري من
األساتذة اجلامعيني كنخبة هلا وزن علمي .وارتكزنا على منهجية النظرية اجملذرة يف دراستنا نظرا ألن حبثنا
مرتكز على النخبة األكادميية املسامهة يف تأسيس ملعرفة نظرية وعملية وبالتايل تندرج دراستنا ضمن
الدراسات االستكشافية.
الدراسات السابقة:
ان مراجعة األدبيات السابقة حتمية علمية ومن تقاليد البحث العلمي لكن بارتكاز دراستنا على
منهجية  Grounded Theoryواعتمدنا مقاربة انسلم سترواس وجوليت كورين فهذا فرض
علينا االطالع على عدد قليل من الدراسات السابقة حول موضوع دراستنا ،فحسب هذه املنهجية "
سرتاجع األدبيات وستحلل وستدمج مع تقدم سريها ،ولعل ذلك يتم بصفة خاصة عند القيام بتحليل
البيانات ومناقشة نتائجها" ،2حيث أن "ما حيدث يف استخدام منهج النظرية اجملذرة إن أحد حماذيره هو
تكثيف القراءة حول املوضوع املراد سربه أو الظاهرة حمل الدراسة ،وأؤكد هنا على مصطلح -تكثيف-
القراءة فقط ،وليس إمهال القراءة ككل ،وفيما خيص عدم تكثيف القراءة يف الدراسات السابقة ،فالسبب

وللتوضيح أكثر حول ذلك اطلع على اجلزئية اخلاصة مبنهج الدراسة.
 2كيث ف .بنتش ،اعداد خطط بحث فعالة ،مرجع سابق ،ص.72
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يعود إىل أن أحد أهم القواعد األساسية ملن يستخدم منهج النظرية اجملذرة هي أن ال يكون لديه تصور
مسبق ملا سوف تكون عليه النتيجة".3
-1

دراسة بشار عبد الرحمن مطهر  4بعنوان اتجاهات الجمهور العربي نحو أخالقيات
توظيف مقاطع الفيديو المنشورة بمواقع التواصل االجتماعي بالنشرات االخبارية بقناتي
الجزيرة والعربية الحدث :دراسة حول أحداث بلدان الربيع العربي (دراسة مسحية)
تناولت هذه الدراسة اشكالية معرفة اجتاهات اجلمهور العريب حنو مدى التزام قنايت اجلزيرة والعربية

احلدث بالضوابط األخالقية عند نشر مقاطع الفيديو املعروضة مبواقع التواصل االجتماعي بنشراهتا
االخبارية خبصوص أحداث بلدان الربيع العريب ،وجتسدت أهداف الدراسة يف معرفة عادات استخدامات
اجلمهور العريب لقنايت اجلزيرة والعربية احلدث ومدى ثقته هبما ومعرفة متابعة مقاطع الفيديو عرب شبكات
التواصل االجتماعي خبصوص أحداث بلدان الربيع العريب وأشكال التعامل معها والكشف عن اجتاهات
اجلمهور العريب حنو التزام قنايت اجلزيرة واحلدث العربية بالضوابط االخالقية عند نشر مقاطع الفيديو
املعروضة مبواقع التواصل االجتماعي بنشراهتا االخبارية خبصوص أحداث الربيع العريب .وقد طرح الباحث
ثالث فروض رئيسية لدراسته:
توجد فروق دالة احصائيا بني نوع اجلمهور العريب وفقا الختالف املتغريات األتية من بينها:
وتعرضهم للقنوات الفضائية االخبارية العربية (قناة اجلزيرة -قناة العربية احلدث) ،ودرجة متابعتهم ملقاطع
الفيديو املتعلقة باألحداث اجلارية ببلدان الربيع العريب اليت تنشر عرب مواقع التواصل االجتماعي ،وتقييمهم
3حسن الذيباين ،مدخل لمنهج النظرية المجذرة ،جملة االجتماعية ،اجلمعية السعودية لعلم االجتماع واخلدمة االجتماعية ،جامعة اإلمام
حممد بن سعود اإلسالمية ،العدد ،0200 ،2ص ،ص02-02
4بشار عبد الرمحن مطهر ،اتجاهات الجمهور العربي نحو أخالقيات توظيف مقاطع الفيديو المنشورة بمواقع الت واصل االجتماعي
بالنشرات االخبارية بقناتي الجزيرة والعربية الحدث :دراسة حول أحداث بلدان الربيع العربي (دراسة مسحية)  ،حوليات اآلداب
والعلوم االجتماعية ،الكويت ،احلولية ،03رقم الرسالة .0203 ،240
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ملدى التزام اقنوات االخبارية العربية (قناة اجلزيرة -قناة العربية احلدث) باملسؤولية األخالقية جتاه اجملتمع عند
توظيف مقاطع الفيدو املنشورة مبواقع التواصل االجتماعي بنشراهتا االخبارية.
توجد فروق دالة احصائيا بني اجلمهور العريب من ذوي املستويات التعليمية املختلفة وفقا
الختالف املتغريات اآلتية( :وتعرضهم للقنوات الفضائية االخبارية العربية (قناة اجلزيرة -قناة العربية
احلدث) ،ودرجة متابعتهم ملقاطع الفيديو املتعلقة باألحداث اجلارية ببلدان الربيع العريب اليت تنشر عرب
مواقع التواصل االجتماعي ،وتقييمهم ملدى التزام اقنوات االخبارية العربية (قناة اجلزيرة -قناة العربية
احلدث) باملسؤولية األخالقية جتاه اجملتمع عند توظيف مقاطع الفيدو املنشورة مبواقع التواصل االجتماعي
بنشراهتا االخبارية).
توجد فروق دالة احصائيا بني اجلمهور العريب من ذوي اجلنسيات املختلفة وفقا الختالف
املتغريات اآلتية( :وتعرضهم للقنوات الفضائية االخبارية العربية (قناة اجلزيرة -قناة العربية احلدث) ،ودرجة
متابعتهم ملقاطع الفيديو املتعلقة باألحداث اجلارية ببلدان الربيع العريب اليت تنشر عرب مواقع التواصل
االجتماعي ،وتقييمهم ملدى التزام اقنوات االخبارية العربية (قناة اجلزيرة -قناة العربية احلدث) باملسؤولية
األخالقية جتاه اجملتمع عند توظيف مقاطع الفيدو املنشورة مبواقع التواصل االجتماعي بنشراهتا االخبارية).
توجد فروق دالة احصائيا بني اجلمهور العريب من ذوي املنتمني وغري املنتمني حزبيا وفقا الختالف
املتغريات اآلتية ( :وتعرضهم للقنوات الفضائية االخبارية العربية (قناة اجلزيرة -قناة العربية احلدث) ،ودرجة
متابعتهم ملقاطع الفيديو املتعلقة باألحداث اجلارية ببلدان الربيع العريب اليت تنشر عرب مواقع التواصل
االجتماعي ،وتقييمهم ملدى التزام اقنوات االخبارية العربية (قناة اجلزيرة -قناة العربية احلدث) باملسؤولية
األخالقية جتاه اجملتمع عند توظيف مقاطع الفيدو املنشورة مبواقع التواصل االجتماعي بنشراهتا االخبارية).
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اعتمدت الدراسة على نظرية املسؤولية االجتماعية ،واستخدمت الدراسة املنهج املسحي وأداة
االستمارة االلكرتونية ،حيث متثل جمتمع الدراسة يف اجلمهور العريب من الدول العربية كلها ،وكانت العينة
عمدية بلغ عددها ( )202مبحوث وهذا العدد هو جمموع ( )034مبحوث من دول الربيع العريب ( 02
مينيا 22 ،سوريا 72 ،مصريا 22 ،تونسيا 22 ،ليبيا) ،يف حني بلغ عدد املبحوثني من الدول األخرى
( )002مبحوث.
ومن أهم النتائج اليت توصلت اليها هذه الدراسة هي:
 .جاءت النشرات االخبارية يف مقدمة الربامج اليت حيرص اجلمهور العريب على متابعة االحداث
اجلارية ببلدان الربيع العريب بالقنوات االخبارية العربية.
 .ارتفاع نسبة عدم ثقة اجلمهور العريب بقناة اجلزيرة وقناة العربية احلدث عند تناوهلا لألحداث
اجلارية ببلدان الربيع العريب.
 .تصدر موقع الفيس بوك كوسيلة مفضلة لدى اجلمهور العريب يف متابعة مقاطع الفيديو املتعلقة
باألحداث اجلارية ببلدان الربيع العريب اليت تنشر عرب مواقع التواصل االجتماعي.
 .اجتاه اجلمهور العريب ازاء املعايري االخالقية جتاه املهنة والفرد واجملتمع عند توظيف قنايت اجلزيرة
والعربية احلدث بنشراهتما االخبارية ملقاطع الفيديو املتعلقة باألحداث اجلارية ببلدان الربيع العريب اليت تنشر
عرب مواقع التواصل االجتماعي ،وأشارت النتائج اىل وجود اجتاهات سلبية بني أوساط اجلمهور العريب.
 .وبالنسبة لتأثري متغري املستوى التعليمي وجد أن وبالنسبة لتأثري متغري املستوى التعليمي وجد ألن
املبحوثني ذوي الدراسات العليا لديهم اجتاهات سلبية من حيث مراعاة القنوات االخبارية ألخالقيات
املهنة اإلعالمية والفرد عند توظيفها ملقاطع الفيديو املنشورة مبواقع التواصل االجتماعي بنشراهتا االخبارية
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يتابعون األحداث اجلارية ببلدان الربيع العريب بقناة اجلزيرة ،بدرجة أكرب من املبحوثني ممن حيملون مؤهال
أقل من جامعي ومؤهال جامعيا.
2دراسة بعنوانApplying Grounded Theory in Media Production :
Studies 5
تعترب دراسة الباحثة  )0220(Astrid Gynnildأوىل والوحيدة الذي اهتمت بتطبيق
منهج النظرية اجملذرة يف دراسات اإلنتاج اإلعالمي من أجل فهم احملتوى املتغري وديناميات وممارسات انتاج
الوسائط ،وهدفت من خالل دراستها اىل اخلروج بنظرية تفسر العامل الرقمي املميز بالتغري السريع.
وقد استخدمت مقاربة الكالسيكية جلالزر  ،6Barney Glaserواستخلصت نظرية حتت
مسمى النظرية االبداعية لألخبار املتعلقة باحلاجة اىل املراقبة الذاتية لالنتاجبة واالبتكار يف عمليات العمل
الصحفي.
وهتدف الباحثة من وراء استخدامها النظرية اجملذرة أمهيتها يف جمال حتسني بيئة العمل يف وسائل
اإلعالم نظرا للعديد من جوانب عدم اليقني اليت تعرفها البيئة اإلعالمية.
وارتكزت اشكالية دراستها يف:ماذا يعين أن تكون منتجا يف بيئة رقمية؟ أو ماذا تعين االنتاجية
ملهنيي االخبار الذين يفرتض أن يكونوا متصلني عرب اإلنرتنت على مدار  02ساعة طوال أيام األسبوع
عرب وسائط متعددة؟ كيف حيل الصحفيون خماوفهم املهنية ،وكيف يبنون حياهتم املهنية يف األوقات

5 Astrid Gynnild, Applying Grounded Theory in Media Production Studies, Chris Paterson, David
Lee, Anamik Saha, Anna Zoellner, Advancing Media Production Research Shifting Sites, Methods, and
Politics, Part of the Global Transformations in Media and Communication Research book series, London,
1st edition, 2016

 Astrid Gynnild باحثة دامناركية قامت بدراستها عام  0220نشرت جزء منها يف املرجع السابق ذكره.
Barney Glaser هو عامل اجتماع أمريكي ومتأثر باملدرسة الكمية جلامعة كولومبيا
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اجملهولة؟ كانت هذه بعض األسئلة اليت طرحت يف املقدمة خالل دراسة إخبارية واسعة النطاق أجريت يف
العقد األول من القرن احلادي والعشرين؛ أدى ذلك إىل نظرية التدوير اإلبداعية.
كيف يواكب مهنيو األخبار الضغوط املستمرة ومعدالت التغريات التكنولوجية واإلدارية واحملتوى
يف الصحافة؟ كيف ميكنهم إجياد طرق أكثر ذكاء إلجناز العمل مع احلفاظ على النزاهة الفردية واملثُل
ُ
الشخصية؟
انطلقت الباحثة يف دراستها من منوذج الرقابة على االعالم اىل منوذج الفوضى يف الثقافة االخبارية
املعوملة ،وتكمن أمهية دراستها يف الطريقة اليت يعتمدها الصحفيني يف تنظيم أعماهلم االخبارية اليومية
خاصة يف ظل التغري التكنولوجي وبروز صحفيي الوسائط املتعددة.
وجلأت اىل استخدام منهجية النظرية اجملذرة نظرا لقد رهتا يف التعامل مع البيانات الكبرية ومتثل
جمتمع دراستها يف مقابالت وحمادثات غري رمسية مع أكثر من مائة ( )022صحفي  ،ومصور ،وحمرر
ومربمج من عشر ( )02مؤسسات إعالمية نروجيية ،كما ت مجع البيانات من خالل حضور املناقشات
التحريرية واملؤمترات اإلعالمية ،واستكملت باتباع مواقع إخبارية دولية كبرية وعدد من املدونني اإلعالميني
األمريكيني واإلجنليز.
اعتمدت على مقاربة برين جالزر Barney Glaserوتكونت نظريتها بشكل تدرجيي
حيث ان الكلمة الرئيسية للسلوك االنتاجي عند الصحفيني هي التدوير ( )cyclingوعرفتها الباحثة أنا
قدرة الفرد على التحول بني مهام العمل املختلفة وذلك بطريقة جتعل من اإلبداع كأفضل خيار لالنتاج.
تشري عملية التدوير االبداعي حسب  Gynnildاىل حتقيق الذات لدى الصحفيني من خالل
املسامهة االصلية على خالف انتاجية الصحفيني يف فرتة قصرية ووقوفا عند هذا االفرتاض يعين أن تنظيم
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العمل من االعلى اىل االسفل يف املؤسسات االخبارية مفيد يف عمليات االنتاج االخباري ويساهم يف
حتفيز االبتكار واالبداع خارج غرف األخبار اليت يقوم هبا مراسلون الظهار قدراهتم مبا يفيد اجملتمع.
واستنتجت من البيانات أن هناك حمور مهم يدفع الصحفيني للعمل باستقاللية الحداث تغيري يف
اجملتمع ،فالتدوير االبداعي هواحلل االمثل لذلك .ويتمثل مصطلح التدوير االبداعي يف األمناط اإلنتاجية
للسلوك اليت تستمر طوال الوقت واعتربته هو جزء متكامل من عادات العمل اليومية للصحفيني وتكونت
من ثالث مراحل مرتابطة ( املعاجلة االنتاجية ،فرتة الراحة والتحوالت ،وفرتة االهلام).
وحيتوى بُعد املعاجلة االنتاجية على ست مراحل تتكرر باستمرار يف العمل الصحفي وهي( :مجع
املعلومات ،الرتكيز على الوظيفة الصحفية -املراسل مثال ،-فوضى االنتقاء للمعلومات خاصة يف ظل الكم
اهلائل من املعلومات ،حلظة اجياد احلل لذلك ،االدالء بالتفاصيل ،وآخر مرحلة هي التقدمي (أي تقدمي
الفكرة او القصة اخلربية) واعتربت هذه املراحل قارة يف حياة أي فرد منتج.
ومن خالل هذه املراحل طرحت الباحثة تساؤال حول امكانية انتقال الصحفيون على اختالف
وظائفهم (مراسل أو مصور  )...من مرحل اىل أخرى يف املعاجلة االنتاجية االبداعية؟ فهناك من الصحفيني
من ينجح يف العملية االنتاجية وهناك من يتوقف عند حدود مرحلة معينة كأن يتوقف عند مرحلة الفوضى
أو اللحظة .كما وجدت الباحثة أيضا من خالل حتليل البيانات أن املعاجلة االنتاجية للصحفيني تتأثر
بثالثة أنواع من فرتات الراحة والتحوالت ومتكونة من ثالثة أبعاد ( املواعيد النهائية أو الفواصل اجملدولة،
االنقطاعات اخلارجية ،املهلة العقلية).
فاملواعيد النهائية أو الفواصل اجملدولة يتمكن الصحفيون من خالل ذلك بامكانية السيطرة على
العملية االنتاجية النا قابلة للتنبؤ هبا مسبقا ( جمدولة) ،أما االنقطاعات اخلارجية تتمثل مثال يف
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االتصاالت اهلاتفية أو الرسائل النصية املفاجئة وهي غري متوقعة متاما ويتعني على الصحفيني الرد عليها .أما
املهالت العقلية هي عبارة عن اسرتاحات قصرية املدى ويستطيع الصحفي التحكم هبا مباشرة ،لكن يكمن
املشكل يف املرحلتني االوليتني ( املواعيد النهائية واالنقطاعات اخلارجية) ألنا اذا أخذت فرتة طويلة سوف
خترج عن نطاق حتقيق التوازن االنتاجي .فاملرحلة اآلخرية (فواصل االهلام) ختتلف من شخص اىل آخر
ت شري اىل التحول الدوري بني املتغريات الست للمعاجلة االنتاجية باعتبارها تؤثر عليها وذلك وقوفا عند
تعدد املهام عند الصحفيني منها االدوار املهنية ،مواقع مؤقتة ،مواقع مادية ،الفعل وردود الفعل ،مستوى
املهارات فالتعامل معها متباين النا متوقفة عند حدود االهلام.
ومن أهم نتائج دراستها أن يتميز الصحفي باملرونة املهنية وتتوفر فيهم مهارات املراقبة الذاتية
واملهنية يف ظل االعالم الرقمي من أجل احلفظ على التوازن االنتاجي.
وتتمثل النظرية اجملذرة عند  Gynnildيف "التدوير االبداعي" حبيث أبرزت أن النظرية طرحت
رؤية جديدة الدراك احلاجة اىل "احلرية االبداعية" ويتوقف ذلك على التحكم بالوقت املهين لدى الصحفي
واحلاجة اىل استخدام مهارات التحكم يف الوقت املهين واخلاص حيث ينعكس ذلك على األداء الصحفي
واالنتاجية وأشارت من خالل نظريتها اىل أن أهم حتدي يواجه الصحفي يف ظل االعالم الرقمي املتغري هو
الرقابة الذاتية اليت تتم من خالل متغريين ومها( :االستقاللية املهنية والشخصية).
وتكمن أمهية دراستها يف أن النظرية قابلة للتطبيق يف بيئات العمل االعالمي خاصة يف ظل
الت غيريات املستقبلية يف بيئة العمل ،وكما يطلق عليه برين جالسر بالنظرية الرمسية أواملوضوعية النا ترقى اىل
نظرية عملية .وجيب اإلشارة إىل أن نظرية التدوير اإلبداعي ل  Gynnildت نشرها ككتاب دراسي
باللغة النروجيية عام  ،2009والذي يدور حول مناهج التعليم العايل يف الصحافة ،وكذلك وسائل اإلعالم
واالتصاالت يف النرويج ،كما ت مناقشة النظرية وتطبيقها من قبل مديري وسائل اإلعالم واحملررين.
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 -3دراسة كارول كرباج  7بعنوان السياسة بالصدفة :الحراك يواجه شعوبه
والدراسة الوحيدة اليت اهتمت مباشرة باحلراك االجتماعي يف العامل العريب مستخدمة منهجية
 Grounded Theoryفي دراسة الرأي العام ،واليت متكنا من االطالع عليها كانت عبارة عن تقرير صادر
عن معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية ببريوت.
وتكمن أمهية دراستها يف االهتمام باملشاركني اجلدد وخطاباهتا وحتركاهتا وآليات اختاذ القرار
والتنسيق يف ما بينها وكما أطبقلت عليها الباخثة بالبنية التنظيمية للمجموعات هبدف معرفة مدى تأثريها
على مشاركة املتظاهرين اجلدد أو انسحاهبم حبيث متحورت اشكالية الباحثة يف هذه الدراسة يف ما هي
العوامل اليت تفســر مشــاركة آالف املتظاهرين للمرة األوىل يف احلراك وانســحاهبم الحقا بعد تظاهرة 04
أغســطس؟
وهدفت الباحثة من خالل دراستها اىل حتليل العوامل اليت دفعت املشاركني اىل التظاهر للمرة
االوىل مث تسجيل انسحاهبم من احلراك ،ومتثل جمال دراستها يف احتجاجات لبنان يف صيف  0202من
مطلب حل أزمة النفايات اىل مطالب تتعلق بالبطالة والعمل وهشاشة املعيشة وربطها بفساد السلطة.
اعتمدت الباحثة املقاربة النوعية مربرة استخدامها هلا بأن عملية املشاركة يف احلراك واالنسحاب
منه متداخلة ،متبنية منهجية  Grounded Theoryمتثلت يف مقاربة Corbin and Strauss
نظرا ألنا مقاربة تسمح باالستناد اىل الدراسات السابقة يف عملية التحليل املقارن ،املشاركني يف احلراك
اللبناين ،واختارت الباحثة انطالقا من سؤاهلا البحثي عينة قصدية تتكون من املشاركني والغري مشاركني يف

7كارول كرباج ،السياسة بالصدفة :الحراك يواجه شعوبه  ،ورقة عمل ،معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية يف اجلامعة
األمريكية ،بريوت ،ديسمرب.0200،
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=ce32bf04-507e-bba0-54275debad62238a&groupId=284382
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احلراك على اختالف انتماءاهتم السياسية واحلزبية ب (  02مبحوث) وحصرهتا يف االحياء الواقعة يف
حمافظيت بريوت وجبل لبنان ،كما اعتمدت عينة كرة الثلج من أجل استقطاب املبحوثني.
قامت الباحثة بدراسة ميدانية متثلت يف املقابالت املعمقة بشهادات ناشطني قياديني وأعضاء
ومتطوعني واجلمعيات ايل سامهت يف اختاذ القرار يف محالت وتنسيقية احلراك ،كما مسحت هذه املنهجية
بدراسة مدى تقارب مصاحل املشاركني ،قيمهم واحنيازاهتم مع املطالب ،الشعارات واالنشطة اليت وضعتها
اجملموعات كما انبثق مفهوم االطار من عمل غوفمان النظري لإلشارة إىل املخططات التفسريية اليت تسمح
لألفراد بتحديد ،إدراك وتسمية األحداث يف فضاء حياهتم اليومية والعامل عموما ،وتساهم يف توجيه
أعماهلم وتفاعالهتم.
وتوصلت الباحث اىل نظرية –السياسة بالصدفة -تفسر الظاهرة موضوع الدراسة حيث عرفتها:
(ص)4

"كأشكال تنظيمية عفوية خارجة عن التنظيمات السياسية التقليدية هيكليتها مرنة ،خطاهبا

عاطفي ،مطالبها فضفاضة ،حتركاهتا استعراضية وانتصاراهتا رمزية تعتمد هذه اجملموعات -الصدفة -مبعىن
االرجتال السياسي ،كنهج للتعويض عن غياب التنظيم والرؤية السياسيني .تستلهم السياسة بالصدفة من
أدوات عمل املنظمات غري احلكومية ومصطلحاهتا لتبين خطابا شعبويا عابرا للتناقضات من خالل حتديد
خصم مشرتك ،تبتعد بذلك عن إثارة االشكاليات السياسية ،فتغرف عشوائيا من الفكر السائد ،وإن
بصيغته التقنية وغري املسيسة لتبين خطاهبا الفضفاض ،تعتمد السياسة بالصدفة على مجهور حيضر مبنطق
املتلقي وليس الشريك ،وال تنبثق قراراهتا من إرادته ،يستجيب االخري إىل دعوات احلشد ،ولكن من دون
املشاركة يف اختاذ القرارات .متلك تلك السياسة القدرة على تعبئة الشارع بأشكال غري متوقعة ،تستغل فرصا
سياسية ،جتذب االعالم ،تستقطب مشاركني جددا ،تبدع أحيانا بأشكال حتركاهتا ،لكن ال تتعدى
السياسة بالصدفة القدرة على االحتجاج ،أي التعبري عن استياء أو سخط ،فهي عاجزة عن ترمجة مطالب
29
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املشاركني إىل برنامج سياسي موحد تولد حلظات احتجاج ضخمة ومبهرة ،لكنها غري قادرة على الضغط
لتهديد مصاحل الطبقة احلاكمة .تنطلق موجات السياسة بالصدفة من الناشطني ،وتنتهي هبم ،فغالبية
املشاركني ال يتحملون رفاهية التجريب السياسي اليت تتطلبها مثل هذه السياسة كأشكال حتركاهتا ،تبقى
انتصاراهتا رمزية وال متس البنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية للنظام.
8

 -4دراسة  Stephanie Ann Vigilبعنوان:
WHAT CHANGES AWAIT LOCAL TV NEWS DUE TO CHANGES
?IN TECHNOLOGY

تناولت الباحثة  Stephanie Ann Vigilالتغيريات اليت تطرأ على أخبار التلفزيون
احمللي بسبب التغيريات يف التكنولوجيا ،وتكمن أمهية الدراسة يف التعرف على أهم التأثريات اليت حتدثها
التكنولوجيا على احملطات االخبارية التلفزيونية ،وهتدف هذه الدراسة اىل مناقشة مستقبل االخبار التلفزيونية
احمللية تأثريها على املشاهدين جبانب توضيح الدور القوي لوسائل اإلعالم االجتماعية .وقد متحورت
اشكالية دراسة الباحثة حول التغيري االجتماعي يف ظل التكنولوجيا وقد طرحت التساؤالت التالية:
 .ماذا حيمل املستقبل الخبار التلفزيون احمللي؟
 .كيف ستتطور االخبار التلفزيونية من أجل احلفاظ على املشاهدين؟
وقد استخدمت الباحثة املنهج االثنوغرايف من أجل دراسة معرفة وجهات النظر حول الطبيعة
املتغرية ألخبار التلفزيون احمللي والتأثري على املشاهدين وقد استخدمت تقنية املقابلة املتعمقة .ومتثل جمتمع
دراستها يف العاملني يف غرف االخبار باعتبارهم هم ايل عايشوا التغريات االجتماعية والثقافية اليت عرفتها
8 Stephanie Ann Vigil, WHAT CHANGES AWAIT LOCAL TV NEWS DUE TO CHANGES IN
TECHNOLOGY? A Thesis of Master of Arts in Communication and Leadership Studies, Presented to
the Faculty in Communication and Leadership Studies, School of Professional Studies, Gonzaga
University, 2013.
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القنوات االخبارية الفضائية ،وحجم عينتها كان صغري ( 7مشاركني) حسب قوهلا الن املعرفةواخلربة اللذين
كان لكل منهما يف التفزيون احمللي قد جيلب العمق واملعىن.
واختارت عينة من غرفة االخبار حبكم خربهتم الطويلة أو أنم يشعرون بأثار التغيري الثقايف
والتكنولوجي وانتقت بذلك قناة  KHQ TVاالمريكية ،ومتثلت أسئلة مجع البيانات كالتايل:
 .ماهي أهم التغريات اليت شاهدهتا يف االخبار التلفزيونية احمللية على مدار عشر سنوات املاضية؟
.هل تعتقد أن جودة األخبار قد حتسنت على مدار العشر سنوات املاضية؟
 .كيف تتصور األخبار التلفزيونية احمللية يف السنوات العشر القادمة؟
.برأيك ،ماهي أكرب التحديات /العقبات اليت جيب أن تتغلب عليها االخبار التلفزيونية احمللية حىت
تظل قادرة على املنافسة؟
وبعد حتليل املقابالت توصلت الباحثة يف دراستها اىل النتائج التالية:
 .جلوء أخبار التلفزيون احمللي اىل االعتماد على خمتلف املنصات االلكرتونية والتوافق مع التغيريات
اليت حتدثها التكولوجيا اجلديدة من أجل احلفاظ على مشاهديها.
 .جيب تبين التغيري يف ظل انتشار الوعي بالقضايا بواسطة وسائل التواصل االجتماعي حيث
أتاحت للمشاهدين امكانية ارسال الصور واملعلومات اىل احملطة .KHQ TV
 .كشفت الدراسة النوعية أن األخبار التلفزيونية مل تعد املصدر املهيمن يف مجع االخبار ،حيث
سيكون هنك صراع من أجل البقاء.
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 -5دراسة Yunmi Choi , Daniel Axelrod , and Jihyun Kim

9

بعنوانChannel: Media Credibility Across :Trust Me, I Am Your News :
News Platforms in the United States and South Korea.

متثلت اشكالية الدراسة يف مقارنة كيف ينظر الشباب االمريكي والكوري اىل مصداقية االخبار
على االنرتنت ووسائل االعالم احملمولة ووسائل االعالم التقليدية ،وطرحت الدراسة فرضية واحدة :يؤدي
استخدام وسيط إخباري ومشاهدته على أنه ذو مصداقية وموثوق ،كما طرحت جمموعة من التساؤالت
متثلت يف:
 .ما هي األخبار اليت سيعتربها اجمليبون على االستبيان أكثر مصداقية (الصحف أوالقنوات
التلفزيونية أو حمطات الراديو أو مواقع األخبار على اإلنرتنت أو األجهزة احملمولة)؟
.هل تزداد تصنيفات مصداقية وسائل اإلعالم مقارنة مبدى تفضيل الشباب الستخدامها؟
 .هل هؤالء الذين يستخدمون وسيطا أكثر احتماال لتفضيله؟
واعتمدت الدراسة مقاربتان ( نظرية االستخدام ونظرية االعتماد على وسائل االعالم)،
واستخدمت الدراسة املنهج املسحي حيث بلغ عدد الطالب  000طالبا ( 042طالبا من اجلامعات
االمريكية و 007طالب من  0جامعات كوريا اجلنوبية) ،قد توصلت اىل النتائج التالية:
 .يعتقد طالب اجلامعات الكورية أن األخبار أكثر مصداقية خاصة عندما تأيت من التلفزيون أو
صحيفة واألخبار االذاعية مث أخبار االجهزة احملمولة (املوبايل) ،ويف املرتبة األخرية أخبار على االنرتنت
على عكس طالب اجلامعات االمريكية حيث املشاركون يف االستطالع االمريكي صنفوا األخبار على
االنرتنت بأنا األكثر مصداقية ،تليها أخبار اجلوال والصحف واألخبار التلفزيونية واألخبار االذاعية.
9

Yunmi Choi, & al., Trust Me, I Am Your News Channel: Media Credibility Across News
Platforms in the United States and South Korea, Electronic News,sage journals, Vol. 9(1), 2015.
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 .ان طالب اجلامعات االمريكية والكورية يفضلون الوصول اىل االخبار من خالل االجهزة
احملمولة وأجهزة الكمبيوتر.
 .ان املشاركني يف كال البلدين مييلون حنو تفضيل وسيلة أقل عندما يستخدمونا أكثر فبالنسبة
للكوريني كانت الرتتيب كاآليت ( أخبار التلفزيون ،االخبار على االنرتنت ،االخبار اجلوال ،الصحف
واألخبار االذاعية) ويف املقابل األمريكيني كانت النتائج هي الصحف وأخبار التلفزيون مث االخبار االذاعية
واالخبار على االنرتنت وأخبار اجلوال.
كما افرتضت هذه الدراسة أن استخدام وسيط إخباري معني سيقود الفرد إىل االعتقاد بأن املنصة
أكثر مصداقية ،حيث أسفرت نتائج الدراسة أن استخدام الصحف واالخبار التلفزيونية واالذاعية واالخبار
على االنرتنت وأخبار املوبايل بالنسبة لألمريكيني كل ذلك أثر على مستويات مصداقية االخبار االمريكية،
وأن االمريكيني قاموا بتقييم وسائل االعالم املستخدمة لديهم على أنا أكثر مصداقية لكن الكوريني مل
يقيموا ذلك.
التعليق على الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة نود االشارة اىل بعض االتفاق واالختالف بني هذه الدراسات:
أظهرت دراسة بشار عبد الرمحن مطهر االهتمام بأخالقيات االعالم يف مؤسسيت اجلزيرة والعربيةاحلدث يف ظل انتشار مقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي على فضاءاهتا االعالمية وأدى ذلك اىل
اجتاهات سلبية بني أوساط اجلمهور العريب وهذا ما يسعى اليه البحث لتأكيده.
 لوحظ من خالل مراجعة الدراسات السابقة أن اهلدف الرئيسي ملعظم الدراسات هو معرفةالعالقة بني االعالم التقليدي واالعالم اجلديد كما يف دراسة ( بشار عبد الرمحن مطهر) و( Astrid
33

االط ــار المنهج ــي
 )Gynnildو(  ) Stephanie Ann Vigilو ( Yunmi Choi , Daniel Axelrod
 ) and Jihyun Kimوحتديد وسائط االعالم اجلديد كمتغري مستقل.
 اختالف املناهج البحثية يف دراسة متغري اإلعالم اجلديد واحلراكات أبرز منهجية تسهم يفذلك ،فبالرغم من اختالف مقاربات منهجية النظرية اجملذرة اال أن طبيعة اهلدف من الدراسة هي اليت
فرضت انتقاء مقاربة دون أخرى ،فالباحثة  Astrid Gynnildيف دراستها اعتمدت مقا ربة Barney
 Glaserواستخلصت نظرية رمسية عملية تسهم يف حتسني عمليات االنتاج االعالمي داخل املؤسسات
االخبارية يف حني دراسة كارول كرباج اعتمدت مقاربة  Corbin and Straussيف تفسري احلراك
االجتماعي.
 اتفقت الدراسات السابقة اطالقا من موضوع وهدف دراستها اىل ضروة االهتمام باالعالمالتلفزيوين يف ظل االعالم الرقمي.
أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
ختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف مجلة من احملاور ،نوجزها فيما يلي:
 اختلفت هذه الدراسة يف تناول متغري اإلعالم اجلديد من جانب آخر متمثال يف املادة الفيلميةللحدث املصورة عرب أجهزة املوبايل واملنتشرة عرب السوشيال ميديا يف الصناعة اإلخبارية لالعالم التلفزيوين.
 اختلفت هذه الدراسة باعتمادها على البحث النوعي يف دراسة الرأي العام.أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
وتتلخص استفادتنا من الدراسات السابقة فيما يلي:

34

االط ــار المنهج ــي
 ت االستفادة من الدراسات السابقة يف احلصول على املراجع العلمية الالزمة مما أسهم يف تكونالفكرة اجلوهرية وحتديد أبعادها.
 استفدنا من الدراسات السابقة للتعرف على أمهية االعالم اجلديد وبروزه كمتغري فاعل داخلالصناعة االخبارية أو االنتاج االعالمي للخرب ،خاصة يف ظل تراجع مصداقية اإلعالم التقليدي بصفة
عامة.
 -استفدنا من منهجية  Grounded Theoryيف دراسة موضوع حبثنا كمنهجية أساسية.
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اشكالية الدراسة:
أدت تطبيقات اإلعالم اجلديد وبروزها يف نقل احلدث اىل انتاج ظواهر اعالمية جديدة مل تعرف
سابقا ،وغريت منحى العملية االعالمية ،وأبرزت التكنولوجيا الرقمية اتاحة وسائل االنتاج للجمهور وبالتايل
طرحت عملية اعادة العالقة بني الصحفيني ومجهورهم ،10حيث "ان التلفزيون وسيط ينتج ثقافة"

11

وبالتايل أي ثقافة اخبارية ينتجها اليوم يف ظل وسائل اإلعالم الرقمي؟ خاصة يف ظل عملية توظيف
وادماج املادة الفيليمة املصنوعة من قبل مواطن يعايش احلدث كأحداث الربيع العريب يف الصناعة االخبارية
التلفزيونية ،وكما شاهدنا جلوء العديد من القنوات االخبارية التلفزيونية اىل توظيف صور وفيديوهات حراك
الدول العربية كتونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا يف نشراهتا وبراجمها االخبارية ،حيث "انتشرت مع مرور
الوقت شبكات التواصل االجتماعي وتعاظم دورها ،وأتاح حتسن خدمات اإلنرتنت وتوفر اهلواتف الذكية
تدفق عشرات مقاطع الفيديو والصور .اندلعت ثورة تونس يف ناية ديسمرب/كانون األول  0202ولعبت
مهما يف تغطية املظاهرات احلاشدة اليت خرجت إىل الشوارع يف حتد لسلطة الرئيس املخلوع زين
اجلزيرة دورا ًّ
العابدين بن علي .كان مكتب اجلزيرة يف تونس مغلقا بأمر السلطات يف ذلك الوقت ،وبفضل مقاطع
الفيديو اليت كان يرسلها أو حيملها على شبكات التواصل االجتماعي أناس عاديون ونشطاء يف الثورة،
جنحت اجلزيرة يف كسر التعتيم املفروض من قبل النظام التونسي ،واستطاع العامل متابعة األحداث حىت
حلظة هروب الرئيس بن علي يوم  02يناير/كانون الثاين  ، 0200ويف ذات الشهر اندلعت ثورة 02
يناير/كانون الثاين يف مصر .استجاب اآلالف من الشباب لنداء عرب الفيسبوك بالتظاهر يف “عيد
الشرطة” تنديدا بانتهاكاهتا .عززت مقاطع الفيديو اليت وصلت عرب شبكات التواصل االجتماعي تغطية
فريق اجلزيرة على األرض ،ويف كثري من األحيان تفوق النشطاء واهلواة الذين التقطوا مقاطع الفيديو على
10

Cf. Hermida, Alfred, From TV to twitter: How ambient news became ambient journalism. Media
Culture Journal 13(2), 2010, p.2. Retrieved from http://journal.media-culture.org.au
11
Stephanie Ann Vigil, citant Hall Stuart, op. cit., p16
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الصحفيني احملرتفني .كانت أقوى الصور اليت حركت مشاعر الناس حول العامل قد التقطت هبواتف هواة
منتشرين يف املدن املصرية املختلفة ،ففي مارس/آذار  0200اندلعت ثورتا سوريا واليمن ،وكان عدد املواد
اليت تصل اجلزيرة كبريا جدا".12
وتذكر بعض األدبيات أن عملية التوظيف هاته حتمل عدة اشكاالت حيث برزت يف "قيمة
احملتوى املقدم من قبل املواطنني من الناحية األخالقية :ماذا حيدث عندما يتم منح األفراد العاديني اذن
الوصول اىل نظم وسائل االعالم الرئيسية؟" ،13حيث أن هناك اتفاق مجاعي بني الباحثني على أن هدف
وسائل االعالم هو التأثري على اجلمهور ،فهل كل ما يشاهد على االنرتنت يصدق ويف ذات السياق
طرحت إليزا ماكنتوش و روز يونس بعدا أساسيا حول "اكتساب الثقة فيما تشاهده على اإلنرتنت:
وحدها ال تكفي".14
األدوات َ
"حنن نعيش يف عصر رقمي أصبحت فيه شبكات التواصل االجتماعي متخمة مبقاطع الفيديو،
وفق نتائج أحباث -معهد رويرتز –  ،Reuters Instituteوتتوقع -سيسكو  -Ciscoأن يشكل
مشاهدو الفيديو  % 30من جممل زوار الشبكة العنكبوتية حبلول العام  ،0202وهذا احملتوى الذي ينتجه
املستخدمون ( ) User generated content - UGCال يُعتمد كمصدر يف التقارير اإلخبارية
12
دائما" ،منتصر مرعي ،البحث عن الحقيقة في كومة األخبار الكاذبة :جمع
منتصر مرعي"،في غرف األخبار ..األخطاء ستقع ً
األخبار والتح ّقق منها على شبكات التواصل االجتماعي في العالم العربي (النسخة العربية) ،معهد اجلزيرة لإلعالم ،ط،0207 ،0

ص،ص.02-03

13
السرد اإلعالمي للحروب وأخالقيات العمل الصحفي في العصر الرقمي" ،منتصر مرعي ،البحث
دمية صابر" ،محتوى المستخدمّ ..
عن احلقيقة يف كومة األخبار الكاذبة :مجع األخبار والتحقق منها على شبكات التواصل االجتماعي يف العامل العريب (النسخة العربية) ،معهد

اجلزيرة لإلعالم ،ط ،0207 ،0ص077
* منتجة رقمية يف قناة سي إن إن إنرتناشيونال .وقد عملت صحفية مع وكالة ستوريفول لألخبار اخلاصة بشبكات التواصل االجتماعي،
ومراسلة مع الواشنطن بوست.

صحفية يف وكالة ستوريفول ألخبار شبكات اإلعالم االجتماعي.

14روز يونس ،إليزا ماكنتوش ،اكتساب الثقة فيما تشاهده على اإلنترنت :األدوات وحدها ال تكفي ،منتصر مرعي ،البحث عن احلقيقة
يف كومة األخبار الكاذبة :مجع األخبار والتحقق منها على شبكات التواصل االجتماعي يف العامل العريب (النسخة العربية) ،معهد اجلزيرة
لإلعالم ،ط ،0207 ،0ص.20
37

االط ــار المنهج ــي
فحسب بل أصبح يشكل اخلرب ذاته ،ولكن مثة فرق بني حتميل حمتوى على شبكات التواصل االجتماعي
ورواية قصة صحفية .لذلك ،تتجه الصحافة أكثر فأكثر حنو استكشاف أشكال جديدة من السرد الرقمي
البصري واعتمادها ،وأحد هذه األشكال هي مقاطع الفيديو اجلديدة اخلاصة بشبكات التواصل
15

االجتماعي"

حيث "أن الشـباب العـريب وجـد يف التقنيـات اجلديـدة وسـيلة المساع صـوته للعـامل ،بعـد

اقصـائه عـن املشـهد السـياسي لفـرتة طويلـة .وكانـت وسـائل التواصـل االجتماعي أداة متكني سريعة
للمواطنني العاديني ،وأعطـتهم الفرصـة للمشـاركة يف التغيـري ،فوقـف املواطنون السلبيون فجأة للمطالبة
حبقوقهم والثورة على السلطة" ،16ومن خالل ذلك تتمثل إشكالية الدراسة يف:

ما أثر توظيف اإلعالم الجديد في صناعة السيناريو اإلخباري لإلعالم التقليدي
على الرأي العام؟
البحثية:
التساؤالت
ّ
 -0كيف تشكل السيناريو االخباري الحداث الربيع العريب بتوظيف االعالم اجلديد يف القنوات
االخبارية التلفزيونية لدى الرأي العام؟
 -0ماهي العوامل املرتبطة مبتابعة الرأي العام لعملية توظيف اإلعالم اجلديد يف صناعة السيناريو
االخباري للقنوات االخبارية التلفزيونية؟
 -0ماذا أنتج توظيف اإلعالم اجلديد يف صناعة السيناريو االخباري ألحداث الربيع العريب لدى
الرأي العام؟
15ديانا الريا ومنتصر مرعي ،انتاج الفيديو لشبكات التواصل االجتماعي ،معهد اجلزيرة لإلعالم ،دليل عملي ،ص0
Citant, VNI Forecast Highlights Tool. Cisco. Retrieved from: https://goo.gl/Ks1dH1

16نسرين عجب ،الثورة االفتراضية  :دور وسائل التواصل االجتماعي في الثورات ،العريب للنشر والتوزيع ،مصر ،ط ،0200 ،0ص02
38
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 -2ما مدى فعالية توظيف االعالم اجلديد يف صناعة أحداث الربيع العريب اخباريا لدى الرأي
العام؟
تحديد مفاهيم الدراسة:
تتمثل هذه اجلزئية يف التعريف مبفاهيم الدراسة حيث ملسنا وجود كم هائل من التعاريف النسقية
للمفاهيم وانتقينا فقط ما خيدم أهداف الدراسة.
توظيف:
"يشري إىل حتول هام يف صناعة الصحافة واإلعالم ،أشارت إليه الدراسات اإلعالمية منذ سـنوات
واختصرتـه يف مفهـوم -االنـدماج اإلعالمـي ،Media Convergence -والـذي يعـرف بأنـه نـوع مـن
املـزج يف التقنيات  Technologiesواملنتجات  Productsوالعاملني  Staffsبني وسائل اإلعـالم
املطبوعـة واإللكرتونيـة اليت كانت متمايزة ومتباعدة يف السابق ،األمر الذي أثر يف املمارسـات الصـحفية
 ، Journalistic Practicesواحملتوى اإلخباري  News Contentعلى السواء".17
هو "استثمار واستخدام الوسائل املتاحة والطاقات واخلربات حتت تصرف الفرد أو املؤسسة اليت
ميكن االستفادة منها يف تطوير حسن األداء" .18ونقصد بالتوظيف عملية االندماج واالسهامات املنتجة
من قبل املواطن باستخدام اخلصائص املتعددة لالعالم اجلديد يف نقله لألحداث ضمن الصناعة اإلخبارية
لوسائل االعالم التقليدي ،وبالتايل أعترب التوظيف ممارسة اعالمية جديدة أساسها التشاركية.
اإلعالم الجديد:
17فاطمة الزهراء عبد الفتاح،نقال عن  ،Pavlik, Johnاالندماج اإلعالمي وصناعة األخبار ،العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،0
 ،0200ص02

 18متارا حممد الرحمي ،توظيف اإلعالم الرقمي في إنتاج البرامج اإلخبارية في التلفزيون األردني ،رسالة ماجستري ،قسم االعالم ،كلية
االعالم ،جامعة الشرق االوسط ،االردن .0203 ،ص3
39
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"مصطلح اإلعالم اجلديد يدل على "حتديث تكنولوجيا اإلعالم التقليدية لتشمل التقارب السريع
للتكنولوجيات ،مثل  :الكومبيوتر ،و اإلنرتنت ،و االتصاالت السلكية و الالسلكية ،و تكنولوجيات
اإلذاعة".19
فاالعالم اجلديد هو صيغة جديدة من اإلعالم أفرزهتا التكنولوجيا احلديثة فاملعاجلة الذي أنتجت
هذا املسمى هي ( ،)Information+Technologie= new mediaونقصد به يف الدراسة
باإلعالم الرقمي و"هو اتصال يعتمد على التكنولوجيا الرقمية احلديثة والوسائط املتعددة مثل الفيديو
الرقمي والصوت والصورة والنصوص وغريها" ،20ويقول بينكلري " :Benklerإن التغري احلاصل يف
اإلعالم الرقمي وتبين األفراد لثقافة املشاركة قد أثر على سلطة اإلعالم ،وعلى كيفية تقدمي القضايا
ومعاجلتها ،وعلى كيفية غربلة املضامني ومن طرف من ولصاحل من ،وعلى طريقة تشكيل املواقف
وبلورهتا" ،21حيث تندرج "صحافة اهلاتف احملمول بأنا عملية مجع األخبار ونشرها باستخدام هاتف ذکي
أو جهاز لوحي ،وهي اجتاه جديد في تغطية األخبار وبثها يتوقع أن يصبح منطا سائدا" 22وهو شكل من
أشك ال بث احملتوى اإلعالمي وتقرتن يف بث مادهتا اخلربية على شبكات التواصل االجتماعي واملؤسسات
االخبارية التلفزيونية.
السيناريو اإلخباري:

19

Cf. LU WEI, The political effects of the digital divide, PhD thesis ,WASHINGTON STATE
UNIVERSITY Edward R. Murrow School of Communication, 2007.
https://search.proquest.com/docview/304796460

 20حسنني شفيق ،االعالم الجديد االعالم البديل تكنولوجيا جديدة في عصر ما بعد التفاعلية " بغداد :دار فكر وفن،0202 ،
ص20

 21خالد مجال عبده ،نقال عن  ،Yochai Benklerاإلعالم البديل في االنترنت ،فلسفة جديدة في اإلعالم واالتصال ،مرجع سابق،
ص .42
 22ديانا الريا ومنتصر مرعي ،صحافة الهاتف المحمول ،مرکز اجلزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير ،فرباير  ،0207ص0
40
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التعريف االصطالحي للسيناريو " :هو جمموعة من االفرتاضات املتعلقة باملوقف يف اجملال احملدد
الذي يعمل فيه النظام أو حيتمل أن حتدث" ،فالسيناريو هو النص املرئي "23و"النص املكتوب والكامل،
الذي يتضمن التحركات السينمائية ،واحلوار ،وتسلسل القصة ،ويستخدم عادة يف األفالم واملسرح .وهذه
الكلمة تستخدم أحيانا من طرف اإلعالميني للداللة على مناحي وأشكال قد تأخذها جمريات األحداث،
واليت يتم حبكها من أي طرف كان حكومة أومعارضة أودولة أجنبية".24
األخبار:

فاخلرب لغة هو" :هو ما ينقل وحيدث به قوال وكتابة ،وخربت باألمر أي علمته وخربت األمر أخربه اذا عرفته
على حقيقته ".25
" وميكن تعريف اخلرب بصفة عامة بأنه وصف موضوعي دقيق أو تقرير صادق لواقعة من الوقائع
أو حدث من األحداث يكون غري معروفا للناس أو لغالبيتهم ،أو هو اعالم عن حدث جديد مهم ومتميز
يهتم يه أكرب عدد من الناس ،وقد حيتوي عناصر اجلدة والفائدة والضخامة والصراع والتشويق والطرافة
وغريها من عناصر القيمة اخلربية ".26

23رفعت عارف الصبغ ،السيناريو ،دار الفجر للنشر والتوزيع  ،القاهرة ،ط،0200 ،0ص ،ص02-02

 24مي العبداهلل ،عبدالكرمي شني ،المعجم في المفاهيم الحديثة لإلعالم واالتصال )المشروع العربي لتوحيد المصطلحات) ،دار النهضة
العربية ،بريوت ،ط،0202 ،0ص.030
 25حممد مجال الفار ،المعجم اإلعالمي ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،0202 ،0ص.022

26طارق سيد أمحد اخلليفي ،معجم مصطلحات اإلعالم ( انجليزي -عربي) ،داراملعرفة اجلامعية ،القاهرة ،ط ،0223 ،0ص.000
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ونقصد بالسيناريو اإلخباري يف دراستنا هو عبارة عن خمتلف التعبريات واالحتماالت اليت يتم
حبكها من طرف املواطن الذي عايش أحداث الربيع العريب على االجهزة الذكية يف رواية وسرد األخبار
وتقدميها للجمهور يف النشرات اإلخبارية على قناة اجلزيرة اإلخبارية.
الربيع العربي:
"يشري خريي منصور إىل أن مصطلح الربيع العريب استعري مـن أدبيـات احلـراك األورويب يف القـرن
 ،04وبالتحديد عام  ،0423العام احلاسم يف تاريخ القارة ،والذي صدر فيـه البيـان الشـيوعي املـاركسي
واملـرة الثانية اليت استخدم فيها مصطلح الربيع كانت عام  0403يف بـراغ عنـدما دخـل اجلـيش السـوفيا يت
إىل غرف النوم كما يقول احد مؤرخي احلدث ربيع براغ "

27

" يتميز الربيع العريب الذي اجتاح العديد من البلدان العربية ،وتزايد بشكل الفت بعـدة مزايـا
وخصـائص مشرتكة ،رغم وجود العديد من الفوارق بني خصوصيات كل جمتمع عـريب ،وميكـن إجيـاز جمموعـة
مـن املالمح املشرتكة بني هذه احلراكات فيما يأيت :

28

أوال  :أن هــذا احل ـراك هــو ح ـراك عــابر للطبقــات االجتماعيــة واالقتصــادية مبعنــى أن احلكــم
الشــمويل واالستبدادي العريب الطويل ،لعب دورا واعيا يف انتفاء الطابع الطبقي وااليـديولوجي للحراكـات
الشـعبية ،بفعل سياسات اإلفقار واضمحالل وتشرذم الطبقات خاصة الطبقة الوسطى القادرة يف حال
وجودها عـلى امتصاص نقمة الشعب والطبقات املسحوقة األخرى .

27

ماجد جورج هالل جبارة نقال عن عزمي بشارة ،دور الفضائيات العربية في تشكيل االتجاهات السياسية ألعضاء النقابات المهنية

األردنية تجاه الحراك الشعبي العربي قناة الجزيرة و قناة هيئة اإلذاعة البريطانية العربية  BBCنموذجا ،2014 – 2011أطروحة
دكتوراه يف العلوم السياسية ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،عمان،0202،ص 34
 28ماجد جورج هالل جبارة نقال عقبة طه ،املرجع نفسه ،ص .42
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ثانيا  :حركات أسسها االضطهاد حيـث أبـرزت مطالـب اجملتمعـات باحلريـة والعدالـة والكرامـة
والدولـة املدنية.
ثالثا :حركات عاب رة لألحـزاب واحلركـات السياسـية ويقـول يف هـذا الشـأن األديـب السـوري ادونـيس
أن احلراكات تتدفق من أبواب املساجد ال من أبواب اجلامعات واملدارس والنقابات واألحزاب السياسية.
رابعا  :غياب املرجع الفكري املوحد للثورات الشبابية ،حيث يرى سعيد رفعت أن حراكات الربيـع
العـريب جنحت يف حشد مجوع الشعب ضد ممارسات النظم السابقة ،وأنـا مل تعمـل مـن اجـل جتمـيعهم عـرب
طرح رؤى بديلة لتحقيق أهداف حمددة ،الفتقادها إىل خارطة طريق مسـبقة ،أومرجـع فكـري جممـع عليه.

29

خامسا  :حركات شعبية أي أنا ليست جمرد حتركات سياسية جلماعة أو حلزب ،لكنهـا ،حراكـات
شـعبية تعبوية ،خرجت من الشعب نفسه وعلى نطاق واسع وهي ال تعرب عن طبقة حمددة من طبقات
الشعب الثائر بل تعرب عن خمتلف الطبقات.

30

ونقصد بالربيع العريب االحداث اليت عرفتها بعض الدول العربية كتونس ومصر ولبيبا وسوريا واليمن
بالثورات العربية أو احلراك العريب املطالبة باسقاط النظام وتغيريه.
االعالم التقليدي:
تعترب وسائل اإلعالم التقليدية "وسائل اإلعالم السائدة واليت غالبا ما تكون تابعة ملؤسسات
حكومية أو خاصة ،وهي الصحف وحمطات الراديو والتلفزيون" ،31ونقصد بالتقليدي من ناحية اخلصائص
29ماجد جورج هالل جبارة نقال عن سعيد رفعت ،دور الفضائيات العربية في تشكيل االتجاهات السياسية ألعضاء النقابات المهنية
األردنية تجاه الحراك الشعبي العربي قناة الجزيرة و قناة هيئة اإلذاعة البريطانية العربية  BBCنموذجا ، 2014 – 2011مرجع
سابق ،ص 40

 30ماجد جورج هالل جبارة ،نقال عن عزمي بشارة ،املرجع نفسه ،ص.40

31خالد مجال عبده ،اإلعالم البديل في االنترنت ،مرجع سابق ،ص.070
43

االط ــار المنهج ــي
التقنية مقارنة بظهور عناصر جديدة للعملية االعالمية يف الشبكة االتصالية العاملية اليت تندرج ضمن تاريخ
التطور اإلعالمي ،وكما أشارت اليه الباحثة نى عاطف أنه إعالم ذو تقاليد متأصلة.32
ونقصد به يف دراستنا قناة اجلزيرة اإلخبارية اليت أنشأت يف التسعينيات يف ظل تكنولوجيا االتصال
قبل حتديثها ودخوهلا العامل الرقمي املتميز بصناعة اإلعالم من قبل املوا طن العادي باعتباره مصدرا جديدا.
األثر:
"واألثر اإلعالمي هو ما حيدث من تغريات على مستقبل الرسالة ،وتعلمه شيئا من حمتوى هذه
الرسالة ،أو تبنيه اجتاها مؤيدا حملتوى هذه الرسالة ،أو ختليه عن أفكار كان قد تبناها من قبل" " ،33ويقصد
الباحث السعيد بومعيزة باألثر تلك العالقة التفاعلية بني أفراد اجلمهور ووسائل االعالم ،وتتميز هذه
العالقة من جانب وسائل االعالم مبحاولة تكييف رسائلها مع خصائص اجلمهور الذي تتوجه اليه هبدف
استمالتهم لكي يتعرضوا حملتوياهتا ،وليس بالضرورة التأثري عليهم لكي يغريوا شيئا ما على املستوى املعريف أو
الوجداين أو السلوكي ،ومن جانب أفراد اجلمهور فهم يستعملون وسائل االعالم ويعرضون حملتوياهتا
ألسباب خمتلفة باختالف سياقاهتم االجتماعية والنفسية واالقتصادية والثقافية".

34

ونقصد مبفهوم األثر من الناحية اإلجرائية االنعكاسات الناجتة عن العالقة التفاعلية اليت حتققها
قناة اجلزيرة اإلخبارية بادماج مشاركات املواطن املساهم يف نقل أحداث الربيع العريب عرب شبكات التواصل
االجتماعي ضمن نشراهتا وبراجمها اإلخبارية من وجه نظر النخبة األكادميية.

32نى عاطف ،اإلعالم الشعبي بين إعالم الدولة ودولة اإلعالم ،العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ، ،ط ،0200 ،0ص.07

33حممود حسن امساعيل ،نقال عن  ،Ralph Nafzigerمبادئ علم االتصال ونظريات التأثير ،الدار العاملية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،0
 ،0220ص،ص .007-000

 34السعيد بومعيزة ،أثر وسائل االعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب-دراسة استطالعية بمنطقة البليدة ،-رسالة دكتوراه ،كلية
العلوم السياسية واالعالم ،قسم علوم االعالم واالتصال ،جامعة اجلزائر ،0220-0222 ،ص ص02-04 :
44

االط ــار المنهج ــي
العام:
الرأي ّ
ّ
" هو جمموعة اآلراء الشخصية الناجتة عن التفاعل حول بعض القضايا ،ويف وسط مجاعة اجتماعية
معينة" ،35وهو كذلك " ،مستوى فهم املواطن لقضايا العصر وتشكل موقف جتاه هذه القضايا".36
واجرائيا نقصد بالرأي العام هم عبارة عن مواطنني ومجهور هلم اهتمام بأحداث الربيع العريب
باعتبار أن هذه القضايا هلا رأي عام دويل ومتثل الرأي العام يف دراستنا يف النخبة األكادميية املتمثلة يف
األساتذة اجلامعيني اجلزائرين ختصص اإلعالم والعلوم السياسية.
منهج الدراسة وأدواتها:
تندرج دراستنا ضمن البحوث النوعية االستكشافية باعتبارها هتدف إىل " توفري املعلومات
الضرورية املساعدة للباحثني على التعرف بصورة جيدة على ما حتتويه هذه اجملاالت من معارف" 37حبيث"
أن البحث الكيفي يستخدم يف الكشف عن األفكار والفروض يف حني أن البحث الكمي يستخدم يف
اختبار صحة هذه الفروض " ،38وجلوءنا إىل استخدام البحث النوعي كما قال Jhon Creswell
"عند وجود قضية أو مشكلة حباجة لالستكشاف"" ،39وان كال من االعالم واالجتماع يدرسان الظواهر

35يوسف متار ،نقال عن  ،Albig inنظرية  Agenda settingدراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واالعالمية
في المجتمع الجزائري ،شهادة الدكتوراه يف علوم االعالم واالتصال ،قسم علوم االعالم واالتصال ،كلية العلوم السياسية واالعالم ،جامعة
اجلزائر ،0222-0222 ،ص00

 36بشري مصطفى ،برنامج صناعة الغد :صناعة االستشراف ،االذاعة الثقافية اجلزائرية ،0203/20/22 ،الساعة 00:22 :اىل
.00:20
 37أمحد بن مرسلي ،مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالاتصال ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط ،0222 ،0ص.22
 38عبد اهلادي أمحد اجلوهري ،علي عبد الرزاق ابراهيم ،المدخل الى المناهج وتصميم البحوث االجتماعية ،املكتب اجلامعي احلديث،
االسكندرية ،0220 ،ص02
 39جون كريسويل ،شرييل بوث ،تصميم البحث النوعي :دراسة معمقة في خمسة أساليب  ،ترمجة أمحد حممود الثوابيه ،دار الفكر ناشرون
وموزعون ،عمان ،ط ،0204 ،0ص00
45

االط ــار المنهج ــي
االجتماعية سواء كانت بشرية او تقنية ،وبذلك فإن البحوث الوصفية تعتمد على املنهج الوصفي سبيال
يف الوصول اىل احلقائق العلمية ومتهيدا للوصول إىل تعميمات بشأن الظاهرة املدروسة".40
تتبع الدراسة منهج النظرية اجملذرة  Grounded Theoryالذي يندرج ضمن مناهج
البحوث النوعية " ،وقد استخدمت النظرية اجملذرة بكثافة كمنهج حبث يف علم االجتماع" ،41حبيث
أصبحت النظرية اجملذرة أحد األركان األساسية للبحث النوعي يف العلوم االجتماعية" ،42لكن يبدو أنا
ليست غائبة عن علوم اإلعالم واالتصال فحسب ،كما الحظ الباحث نصر الدين لعياضي".43
"والنظرية اجملذرة هي منهج حبثي يوفر إطارا شامال ومنظما لبناء نظرية بأسلوب استقرائي .وهي
تلك النظرية اليت يتم اكتشافها وتطويرها ،وإ ثبات صحتها بصورة مؤقتة من خالل اجلمع والتحليل املنظم
44

لبيانات تتصل بظاهرة معينةسرتواس وكوربني )(Stauss &Corbin

 " ،أو توثيقها وتأكيدها على

أساس هذه البيانات" ،45فاهلدف من استخدامها يف دراستنا كاطار حتليلي فمن املمكن أن ال يكون
اهلدف اخلروج بنظرية جمردة رمسية الن ذلك حيتاج اىل عدة دراسات كيفية وكمية كما "يشري كريسويل أن

 40أمين موسى ابراهيم الفليح ،دور وكالة األنباء األردنية بترا في صناعة الخبر المحلي من وجهة نظر الصحفيين في الصحف اليومية،
رسالة مقدمة ألستكمال متطلبات درجة املاجستري يف اإلعالم ،جامعة الشرق االوسط ،كلية اإلعالم ،0200 ،ص07
 41كيث ف .بنتش ،اعداد خطط بحث فعالة ،مرجع سابق ،ص.022
42 Tavis Apramian, Sayra Cristancho, Chris Watling, Lorelei Lingard, (Re)Grounding grounded
theory: a close reading of theory in four schools, Qualitative Research, Vol 17 issue 4, 2017, p2

 43نصر الدين لعياضي ،البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال في المنطقة العربية وغياب األفق النظري ،املستقبل العريب ،اجمللد
 ،04العدد  ،)0200( 222ص00
 44كيث ف .بنتش ،اعداد خطط حبث فعالة مرجع سابق ،ص ،ص020-022

 45شارلني هس بيرب ،التريشا ليفي ،البحوث الكيفية في العلوم االجتماعية ،ترمجة هناء اجلوهري وحممد اجلوهري ،سلسلة العلوم االجتماعية
للباحثني  ،ع  ،0730املركز القومي للرتمجة ،القاهرة ،ط ،0200 ،0ص272
46

االط ــار المنهج ــي
النظرية ميكن النظر اليها كنظرية موضوعية منخفضة املستوى بدال من كونا نظرية جمردة وعظيمة" ،46كما
"ميكن أن تنتهي الدراسة عند اعتبار النظرية اليت ت التوصل اليها هي اهلدف من البحث".47
"إن اهلدف األخري هلذه امل نهجية يكمن يف توليد نظرية جمذرة يف البيانات النوعية بعد أن يكون
الباحث قد قام ببناء املفاهيم من سيطرة األطر النظرية التحرر بنفسه بطريقة استقرائية"،48حيث ان كلمة
استقراء "هي ترمجة للكلمة اليونانية  Enay Wnyومعناها يقود واملقصود هبا حركة قيادة العقل للقيام
بعملية تؤدي اىل الوصول اىل قانون أومبدأ أو قضية كلية حتكم اجلزئيات اليت ختضع الدراكنا احلسي".49
" فالنظرية اجملذرة هي تصميم حبث نوعي يقوم فيه الباحث بتوليد تفسري عام (نظرية) للعملية أو الفعل أو
التفاعل الناتج عن وجهات نظر عدد من املشاركني".50
ويرى الباحث نصر الدين لعياضي "إن النظريـة ليسـت جمـرد فكرة بسـيطة ،بـل حزمة مـن
االقرتاحـات املرتابطـة اليت تفتـرض وجـود عالقـات بيـن املفاهيـم ،وتكشـف عـن العالقـة املتوقعـة بيـن هـذه
االقرتاحـات واآلليـات التـي تشرحها ،فالنظريـة تشـرح حدثـا أو سـلوكا ،وتنيـر وضعـا غامضـا أو ملتبسـا...
حتوصـل املعطيـات والبيانـات وتلفـت انتباهنـا اىل ما هـو عصـي عـن الفهـم إنا فـي آخـر املطـاف تنظم
مجلـة مـن املفاهيـم ،إن مل تكـن هـي التـي تنحتهـا ،وتشـرح وتبـرز املبـادئ املؤطـرة لبعـض اجلوانـب فـي فهـم
التجربة اإلنسـانية".51

 46جون كريسويل ،شرييل بوث ،تصميم البحث النوعي :دراسة معمقة في خمسة أساليب ،مرجع سابق ،ص020
47املرجع نفسه ،ص022

 48باسم حممود،نحو علوم اجتماعية في السياق العربي  :في الحاجة إلى النظرية المجذرة ،جملة عمران للعلوم االجتماعية و اإلنسانية
،مج  7ع  ،00سبتمرب  ،0203،ص34

 49عمار بوحوش ،حممد حممود الذنيبات ،مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط،0220 ،0
ص027
 50جون كريسويل ،شرييل بوث ،مرجع سابق ،ص.43

 51نصر الدين لعياضي ،البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال في المنطقة العربية وغياب األفق النظري ،مرجع سابق ،ص00
47

االط ــار المنهج ــي
كما اقرتح الباحث نصر الدين العياضي أنه " ميكـن أن خنتتـم التفكيـر فـي غيـاب األفـق النظـري
للبحـث اإلعالمـي فـي املنطقـة العربيـة بالقـول إن الكثيـر مـن ا لبحـوث التـي تناولـت بالدراسـة امليديـا اجلديـدة
توقفـت عنـد املقاربـة الكميـة ،ولـم تصـل إىل املقاربـة النوعيـة التـي تغوص فـي أعماق ممارسـات االتصال
وتسـتنطق تفاصيلهـا .ليس هذا فحسـب ،بل وظفت املقاربـة الكميـة إلعـادة إنتاج اخلطـاب الوعظي
األخالقـي الذي ينبه الدارسـني إىل مـا جيب أن تكـون عليه هذه امليديـا ،ومواقـع الشـبكات االجتماعيـة
حتديـدا وال يدرسـها كمـا هـي موجـودة فـي الواقـع ،وكيـف تغلغلـت يف مفاصـل احليـاة االجتماعيـة
ملسـتخدميها .فلـو افرتضنـا ،جتـاوزا ،أن قصـور البحث العلمـي اإلعالمـي واالتصال يف الـدول العربيـة ناتـج
من تبعيـة للنظرية الغربيـة فاملطلـوب تقدمي الربهـان واحلجـج الدامغة عن غيـاب النظرية املتجـذرة
( )Théorie ancrée/Grounded Theoryفـي حبـوث اإلعـالم واالتصـال فـي املنطقـة
العربيـة".52
كما وجدنا " هناك العديد من التعريفات اخلاصة بالنظرية ولكن بشكل عام ،النظرية هي تفسري
لشيء أو الفهم الذي يطوره الباحث ،وهذا التفسري والفهم يتم دجمها معا يف النظرية اجملذرة ليشكال
تصنيفا نظريا حول طريقة عمل النظرية" 53و" تربز املسامهة الكربى للنظرية املتجذرة يف اجملاالت اليت ندر
حبثها"

54

ونظرا ألن موضوع دراستنا والنقطة املتناولة مل تشبع من قبل لذا استخدامنا منهجية

 ،Grounded Theoryومهما اختلف املنهج العلمي يف الدراسات البحثية "ميكن وصفه بأنه فن

 52نصر الدين لعياضي ،البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال في المنطقة العربية وغياب األفق النظري ،مرجع سابق ،ص00
 53جون كريسويل ،شرييل بوث ،تصميم البحث النوعي :دراسة معمقة في خمسة أساليب ،مرجع سابق ،ص.44
 54كيث بنتش ،اعداد خطط بحث فعالة ،مرجع سابق ،ص020

48

االط ــار المنهج ــي
التنظيم الصحيح لسلسلة األفكار العديدة ،إما من أجل الكشف عن احلقيقة ،حني نكون هبا جاهلني أو
من أجل الربهنة عليها لآلخرين حني نكون هبا عارفني ".55
" لذ لك نستطيع القول إن أسلوب النظرية اجملذرة كمنهج حبثي هو :حصر عناصر الظاهرة حمل
الدراسة ،ومن مث تصنيف هذه العناصر األساسية عن طريق تفسري العالقة بينها للوصول إىل األساس أو
اجلذور اليت تفسر لنا حقيقة الظاهرة ،ومن مث التأصيل هلا وبشكل إجرائي منتظم" ،56ومن هنا نتساءل ما
املقصود مبنهجية النظرية اجملذرة؟
وأشار الباحث حسن بن مرشد معتق الذبياين "إن من أهم اإلشكاليات اليت تواجه الدارس
العريب ملنهج النظرية اجملذرة هي :اخللط بني مفهومني أساسني ،ومها مفهوم النظرية ،ومفهوم املنهجية ،فهي
يف األساس منهجية وليست نظرية ،وسبب ذلك اخللط هو مسماها ا ملرتجم إىل العربية وعدم تداوهلا
بشكل كبري يف املؤسسات العلمية البحثية .ومن خالل تتبع الباحث لكل ما أتاح له االطالع علية من
كتابات وترمجات عربية هلذه املنهجية ،فقد الحظ الباحث أنه قد ت إطالق عدد من املسميات على هذه
املنهجية  Grounded Theoryمثل النظرية اجملذرة والنظرية املربرة والنظرية الراسخة وهناك من أطلق
عليها يف ترمجة أخرى مصطلح النظرية القاعدية .وعليه فيظهر جبالء أنه ال يوجد اتفاق أو ثبات حول
ترمجة حمددة ملنهج  ،Grounded Theoryجلأ الباحث إىل استخدام ما أطلق عليه اخلليفة يف
ترمجته لكتاب أساسيات البحث الكيفي :أساليب وإجراءات النظرية اجملذرةBasics of ( ،
and

Procedures

Theory

Grounded

Research:

Qualitative

 )Techniques Straus & Corbin, 1990مبسمى مصطلح النظرية اجملذرة ،والذي يرى
 55عمار بوحوش ،حممد حممود الذنيبات ،نقال عن عبد الرحمن بدوي ،مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث ،مرجع سابق،
ص020
 56حسن بن مرشد معتق الذبياين ،مدخل لمنهج النظرية المجذرة  ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  :اجلمعية السعودية لعلم
اإلجتماع و اخلدمة اإلجتماعية ع0200 ،2يناير،ص.00
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االط ــار المنهج ــي
الباحث حسب منظوره أنه أقرب إىل مالمسة املضمون هلذه املنهجية ،مع األخذ باالعتبار احرتام ما جاء
يف باقي الرتمجات"

57

" يف العقود األوىل من القرن العشرين كان االهتمام البحثي منصبا على البحوث االستقصائية
اهلادفة اىل التحقق من النظريات الكربى كنظرية ماكس فيرب للبريوقراطية ونظرية االنتحار لدور كامي .فتعترب
 grounded theoryانتقال البحث من التحقق اىل التوليد" 58حيث "نشأ هذا النوع من البحوث
النوعية يف اطار علم االجتماع عام 0407م على يد ( ClaserBarney) and ( Anselm
 )Straussحيث شعرا بأن النظريات املستخدمة يف البحوث غري مناسبة وال تناسب املشاركني يف
الدراسة".59
يعترب  Glaser & Straussأول من اكتشفا منهجية  Grounded Theoryعام
 0407يف كتاهبما

The discovery of grounded theory: Strategies for

 ،qualitative researchمث نشر  Straussمع  Corbinكتابا أساسيات البحث النوعي:
نظريات وأساليب النظرية اجملذرة ( ،)0442مث نشر  Glaserكتابه عام  0440بعنوان :أساسيات حتليل
النظرية اجملذرة :االنطالق مقابل االجبار ،وأطلق عليها بالنظرية اجملذرة الكالسيكية ،وجتادال  Glaserمع

 57حسن بن مرشد معتق الذبياين ،مدخل لمنهج النظرية المجذرة ،مرجع سابق ،ص00
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 تلقى جليسر تكوينه األكادميي يف جامعة كولومبيا حيث سادت املناهج الكميَّة ،وتأثر على حنو رئيس بأعمال الرياضي وعامل االجتماع بول
الزارسفيلد. Paul F. Lazarsfeldوروبرت مريتون . Robert K. Merton
 درس جب امعة شيكاغو اليت اشتهرت باعتمادها املناهج الكيفية تأثر بروبرت بارك . E. Park Robertوجورج ميد Mead .H .
 Herbert Blumer .Georgeوهربرت بلومر وتأثر باملدرسة التفاعلية الرمزية
 59جون كريسويل ،شرييل بوث ،تصميم البحث النوعي :دراسة معمقة في خمسة أساليب ،مرجع سابق  ،ص.43

50

االط ــار المنهج ــي
 .Straussفاخلالفات اإلبستمولوجية بني مؤسسيها (شرتاوس وجليسر) كان هلا دور رئيس يف
االختالفات الالحقة ونشوء أربع مدارس رئيسة.60
وميكن احلديث عن أربع مدارس أو تقاليد رئيسة من النظرية اجملذرة ،تستخدم عادة يف البحوث
االجتماعية هي:

61

 مدرسة جليسر اليت بقيت وفيَّة ملا ظهرت عليه النظرية اجملذرة ألول مرة ،وميكن اعتبارها منحازةإىل الوضعية حبكم تكوين جليسر الكمي.
 املدرسة الشرتاوسية أو شرتاوس – كوربني وهي نسخة معدلة من السابقة ،أقرب إىل ما بعدالوضعية ( ،)Postpositivismوهي تعود أساسا إىل التفاعلية الرمزية.
 مدرسة النظرية اجملذرة البنائية اليت أسستها كاثي تشارماز  Kathy Charmazالتلميذةالسابقة ،جلليسر وشرتاوس ،وهي تستند فيها إىل الرؤية الفلسفية البنائية.
 النظرية اجملذرة النسوية اليت ظهرت مع أعمال جوديت ويست  Judith Wuestواليتتستخدم عادة يف جماالت حمددة مثل التمريض أو تلك املتعلقة بقضايا اجلندر.
وتعترب مدرسة جالسر ومدرسة سرتاوس ومدرسة كاثس شارماز األكثر شيوعا واستخداما يف
خمتلف األحباث والدراسات .لذا فان السبب الرئيسي وراء عدم وجود مدرسة واحدة للنظرية اجملذرة كما
كان سابقا ملا ت اكتشافها يرجع اىل " الرؤى الفلسفية املختلفة حاضرة بقوة يف هذه االنقسامات ،وجتلى
ذلك خصوصا يف املوقف من العالقة بني الباحث واملشارك ،ترى تشارماز أن جليسر وشرتاوس مييالن إىل
ُ
 60باسم حممود،نحو علوم اجتماعية في السياق العربي  :في الحاجة إلى النظرية المجذرة ،مرجع سابق ،ص.027
61باسم حممود ،نقال عن  ، Cheri Fernandezاملرجع نفسه ،ص40-42
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االط ــار المنهج ــي
اعتقاد مفاده وجود حقيقة خارج الباحث ومن مث ميكن اكتشاف النظرية ،لذلك تؤكد أنه من غري املمكن
إجراء هذا الفصل بني الباحث وموضوعه ،ما حيدث هو بناء نظرية يشرتك فيه الباحث واملشاركون.
تتبع دراستنا مقاربة انسلم شرتواس وجوليت جوربن وأهم تربير لذلك هو أن من تقاليد البحث
العلمي الشائعة انطالق الباحث من مراجعة الدراسات السابقة والسؤال البحثي وهذا ما تتميز به مدرسة
ومقاربة  Straus & Corbinمن اجلانب املنهجي ،وفيما يلي توضيح أهم االختالفات بدءا من
السؤال البحثي اىل النتائج بني مقاربتني جالزر وسرتاوس:

جدول رقم  :1االختالفات الشائعة بين Glaser & Strauss

62

Glaser

Strauss

شاملة :ال

شاملة :ال

جزئية :ال

جزئية :نعم

املوقف الفلسفي

حمايد

حمايد

إجراءات الرتميز

االرتميز املفتوح – الرتميز

االرتميز املفتوح -الرتميز

الدراسات السابقة

االنتقائي – الرتميز النظري

احملوري -الرتميز االنتقائي
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االط ــار المنهج ــي
مشكلة البحث حمددة

ال

نعم

أداة الدراس ـ ــة:
" سبق وأن متت اإلشارة إىل أن النظرية اجملذرة مبنية على البيانات بشكل مباشر ،وهي أول ما يبدأ
به الباحث املتبع ملنهج النظرية اجملذرة ،وهي  -البيانات  -األساس الذي تبىن عليه النظرية املراد الوصول
إليها حول موضوع البحث ،ومن أهم األدوات وأشهرها اليت تستخدم جلمع البيانات يف منهجية النظرية
اجملذرة هي املقابالت الشفهية جبميع أنواعها ،إضافة إىل املالحظات واملدونات الشخصية للباحث"،63
لذلك جند دائما "غالبا ما يستخدم باحثو النظرية اجملذرة املقابلة أداة جلمع البيانات".64
" املقابلة كأداة حبث فهي توظف يف مجع املعلومات والبيانات على مستوى األحباث االستكشافية
ذات الغرض املتعلق باستطالع نقطة معينة يف البحث غري معروفة من قبل ،أوالتعرف فقط على اجلوانب
اجملهولة منها يف حتديد اإلشكالية أو وضع الفرضيات .إن استخدام املقابلة يف األحباث االستكشافية
ينحصر يف الرتكيز أكثر على مجع أكرب قدر ممكن من املعلومات والبيانات ،بفضل التصميم الذي نعطيه
الستمارة األسئلة وأسلوب إجراء احلوار .يف الصدد املذكور فان الباحث يف استخدامه للمقابلة يف األحباث
االستكشافية يقوم بتطبيق النوع غري املقنن ،الذي يتفادى فيه العمل بأسلوب األسئلة التفصيلية الدقيقة،
اليت جيري النقاش على أساسها بصورة حمكمة ملزمة للمبحوث التقيد حرفيا مبضمون السؤال ،بل يستخدم
أسلوب األسئلة العامة بطريقة حرة غري موجهة ،يف شكل إثارة للعد يد من النقاط واألبعاد واخللفيات
املختلفة للنقطة املبحوثة ،قصد استكشاف جوانبها الغامضة .وهذا النوع من األسئلة هو املناسب يف جعل

 63حسن بن مرشد معتق الذبياين ،مدخل لمنهج النظرية المجذرة ، ،مرجع سابق  ،ص04

 64باسم حممود ،نحو علوم اجتماعية في السياق العربي  :في الحاجة إلى النظرية المجذرة ،مرجع سابق ،ص.47
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االط ــار المنهج ــي
املبحوث يسرتسل يف الكالم ،العطاء مزيد من املعلومات والبيانات ،اليت تربز آراءه ومواقفه من النقطة حمل
البحث ،ومن خالل ذلك اإلقدام على قول كل شيء لديه ،حىت تلك اليت جيد صعوبة يف اإلدالء هبا".65
فالنظرية اجملذرة حسب ما رأينا ال تبتعد عن تقاليد البحث العلمي بل هي مستنبطة منه يف
األساس ،نتساءل كيف ذلك؟ ان البحوث االستكشافية تفرتض املقابالت غري املقننة أوشبه مقننة وهذا ما
تتبعة منهجية النظرية اجملذرة لالنتقال من العام اىل اخلاص وتفتح اجملال لطرح اآلراء حبرية ،واعترب الباحث
مراد خورشيد أن "وسيلة املقابلة يف مجع املعلومات يف حبوث الرأي العام ويف الدعاية والعالقات االقتصادية
والتسويق ،وتعين التبادل اللفظي وجها لوجه بني القائم باملقابلة ،وبني الشخص أو األشخاص املطلوبة
معرفة آرائهم" ،66وبصفة عامة فاملقابلة يف البحث النوعي " هي حماولة لفهم العامل من خالل وجهة نظر
االفراد وتوضيح معىن جتربتهم والكشف عن العامل الذين يعيشون فيه ،ان حتديد الشخص الذي تقابله أو
األسئلة اليت يتم طرحها يعتمد على الغرض من الدراسة وأسئلتها".67
اعتمدنا يف املقابلة مع املبحوثني على دليل مقابلة شبه منظم الذي أصبح كذلك بعد اجلولة
االستطالعية وهذا ما وجهنا اىل املنهج السرتاوسي ( )Straussعلى عكس جالسر(  )Glaserالذي
يشجع على أسئلة املقابلة من منط واحد وهي غري املنظمة ،كما أن أسلوب املقابلة شبه املنظم له قدرة
على "تزويد الباحث باالتساق أكثر للمفاهيم" 68املستخرجة من بيانات املقابالت.
اختالفات  Glaser & Straussحول تصميم أسئلة المقابلة في المراحل المبكرة:69
 65أمحد بن مرسلي ،مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالاتصال ،مرجع سابق ،ص ،ص .000-002
66كامل خورشيد مراد ،مدخل الى الرأي العام ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ط ،0200 ،0ص004

 67جون كريسويل ،شرييل بوث ،تصميم البحث النوعي :دراسة معمقة في خمسة أساليب ،مرجع سابق ،ص030
 دليل املقابلة موجود يف قائمة املالحق.

68

Fahad M. Alammar, & all, Grounded Theory in Practice, Novice Researchers’ Choice Between
Straussian and Glaserian, op. cit.,.p11.
69
Ibid.,p12
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أسئلة

Glase
املقابلة

Strauss
r

غري منظمة

✓

✓

شبه منظمة

✖

✓

منظمة

✖

✖

لقد قمنا ببناء دليل مقابلة شبه منظم كأول خطوة تتوافق ومنهجية النظرية اجملذرة ،ومن خالل
املقابالت تفرعت لدينا العديد من األسئلة ،وقد قمنا بوضعها يف اطار دليل املقابلة .ولقد ت ارساله اىل
العديد من دكاترة اجلامعات ،وقد وصلتنا أربع حتكيمات من بينها:
 د.حممد قرياط ،أستاذ يف كلية االعالم ،جامعة قطر. د .كامل خورشيد مراد ،استاذ مشارك ،كلية االعالم ،جامعة الشرق األوسط ،عمان. د.عزت حجاب ،كلية االعالم ،أستاذ ،جامعة الشرق األوسط ،عمان. د.أمساء حسني ملكاوي ،أستاذ مساعدة ،قسم العلوم االجتماعية ،جامعة قطر.وقد متثلت حتكيم الدكاترة لدليل املقابلة كااليت:
 االبتعاد عن االسئلة الكمية اليت ال تعكس اهلدف من الدراسة ،تغيري صيغ بعض األسئلة لفتحاجملال لظهور االسئلة الفرعية اليت تساهم يف تشبيع املوضوع أكثر من خالل التحليل واملقارنات.
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 تغيري مسمى االعالم اجلديد باالعالم الرقمي من الناحية االجرائية ألنه أكثر توافقا واهلدفالبحثي للدراسة.
استراتيجيات تحليل بيانات المقابلة:
اتبعت الباحثة يف تطبيق منهجية النظرية اجملذرة اسرتاتيجيات الرتميز الثالثة املتمثلة يف ثالث أنواع
منها ( :الرتميز املفتوح ،الرتميز احملوري والرتميز االنتقائي) مستخدمة يف ذلك أسلويب األسئلة والتحليل
املقارن وكتابة املذكرات التحليلية .فهناك اسرتتيجيات تقنن املقابالت من الناحية التحليلية " ،بعد أن
تنتهي املقابلة ،جيب أن يعود الباحث إىل مكتبه ويدون مذكرة أولية عامة عن املقابلة ،حيث يذكر كل
األفكار واألسئلة واالنطباعات اليت أثارهتا .إن كتابة املذك رات تعترب مهمة أساسية يف النظرية اجملذرة ،وهذا
ُ
يعين كتابة كل األفكار واألسئلة وامل قرتحات اليت تنشأ أثناء مجع البيانات وحتليلها .وهي تعترب أمرا ال بد
منه ،كونا تشجع الباحث على حتليل البيانات والرموز يف وقت مبكر وتوجهه أثناء عملية البحث ،فهي
نوع من احملادثة مع الذات تساعد على بناء املالحظات التحليلية .فيجب أن تكون عفوية ،وغري رمسية،
وطل يقة ،وقصرية ،وغري متكلفة؛ على حنو يسمح بالقبض على األفكار العابرة عن الرموز ".70
" وهناك طريقتان أساسيتان ال بد للباحث أن يلتزمهما عند اعتماد النظرية اجملذرة أيا كانت
املدرسة اليت كان قد اختارها :طريقة العينة النظرية ،وطريقة املقارنة املستمرة .ال تتيح هاتان الطريقتان
للباحث بناء مفاهيمه التحليلية انطالقا من البيانات فحسب ،وإمنا متكنانه أيضا من صقل هذه املفاهيم
من خالل مقارنتها بالبيانات واألدبيات السابقة ،فضال عن متك نه من اكتشاف كيفية مسامهة املفاهيم اليت
أنشأها يف تقدمي إضافات نوعية جديدة يف النظريات السابقة ،ومن مث املسامهة يف تطويرها وصقل

70

باسم حممود ،نقال عن  ، Michael Quinn Pattonنحو علوم اجتماعية في السياق العربي  :في الحاجة إلى النظرية

المجذرة ،مرجع سابق ،ص47
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مفاهيمها ،إنا عالقة تفاعلية مدعمة مبا وجده يف بياناته ،بدل من سرب هذه البيانات مبفاهيم مسبقة ناجزة
وجاهزة ال تعري أي انتباه خلصوصية الظاهرة اليت تدرسها وسياقاهتا ،كما أنا تساعده على استثمار وقته
وجهده ،على حنو يتي ح له الرتكيز على اإلجابة عن التساؤالت والتحديات اليت تفرضها عليه بياناته من
أجل الوصول إىل النظرية".71
طريقة العينة النظرية:
ان مجع البيانات من املقابلة يعتمد على استخدام أسلوب العينة النظرية أو كما يطلق عليها
الباحث الذبياين "بالعينة السببية""72ويف حبث النظرية املتجذرة ال ميكن التخطيط بالكامل للعينة

73

النظرية قبل البدء يف الدراسة".74
" إن أساس التحليل هو إعادة مجع تلك املفاهيم ،سواء كان الغرض من البحث هو الوصف أم
النظرية ،حنن نقوم بأخذ عينات للمفاهيم من البيانات ،حبيث يقدم املشاركون البيانات اليت ختربنا حول
هذه املفاهيم ،وبالتايل فعندما يريد الباحثون أخذ عينات بطريقة نظرية يذهبون لألماكن واألشخاص
واملواقف اليت ستعطيهم معلومات حول املفاهيم اليت يريدون أن يعرفوا عنها كثريا" ،75وبالتايل القيام
بتطبيق املعاينة النظرية انطالقا من حتليل أول مقابلة.

 71باسم حممود ،مرجع سابق ،ص022

 72حسن بن مرشد معتق الذبياين ،مدخل لمنهج النظرية المجذرة ،مرجع سابق ،ص04

 العينة هي اسرتاتيجية حتليلية لدمج السياق مع العملية.

السياق هو :الظروف اهليكلية اليت تشكل طبيعة املواقف ،والظروف أو املشاكل اليت يرد عليها األفراد ،من خالل الفعل/التفاعل /العواطف،
وترتاوح الظروف املتعلقة بالسباق من أكرب شيء اىل أصغر شيء.
لالطالع أكثر :جوليت كوربن ،أنسلم سرتاوس ،أساسيات البحث النوعي :التقنيات واالجراءات لبناء نظرية متجذرة ،ترمجة عبد الرمحن
بن أمحد احملاريف ،جامعة امللك فيصل ،االحساء ،ط.0200 ،0
 74كيث ف .بنتش  ،اعداد خطط بحث فعالة  ،مرجع سابق ،ص023
 75جوليت كوربن ،أنسلم سرتاوس ،أساسيات البحث النوعي :التقنيات واالجراءات لبناء نظرية متجذرة ،مرجع سبق ذكره ،ص022
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االط ــار المنهج ــي
"ويتيح هذا النوع من طرق سحب العينة للباحث العثور على بيانات بطريقة تسمح له بإنشاء
فئات جديدة ،ينتهي مجع البيانات عند الوصول إىل ما يعرف بالتشبع النظري""76كما أنه غالبا ما يتم
اخللط بني طريقة العينة النظرية وطرق العينة القصدية املستخدمة عادة يف البحوث النوعية ،ويكمن الفارق
بينهما يف أن الباحث يف احلالة األوىل ال يعرف مسبقا من جيب أن خيتار ،وال وماذا جيب أن خيتار ،على
عكس احلالة الثانية".77
"ويكون الرتكيز هنا على مجع البيانات بدال من اختيار املبحوثني ،بعبارات بسيطة ،الختار
الباحث وحدات العينة قبل الشروع يف الدراسة ،فهذه الوحدات حتددها املعرفة اليت تتولد يف أثناء الدراسة،
خيتار الباحث أول مبحوث ،وجيمع معلومات ومعرفة مالئمة حول املوضوع مث يقرر يف ضوء ذلك الشخص
الذي سيقابله وحيدد االجتاه النظري الذي يتطور يف أثناء الدراسة الشخص الذي سيقابل يف ما بعد ،وهذا
قرار ال ميكن أن يتخذ يف بداية الدراسة .تتداخل العينة النظرية مع مجع البيانات وهي متكن الباحث من
إجراء مقارنات من حيث الزمان واملكان ليكتشف التباينات يف املفاهيم ويتمكن من تصنيف الفئات
وحجمها من حيث خصائصها وأبعادها" ،78ويتمثل " اهلدف من العينة النظرية هو احلصول على بيانات
مفيدة تفسر الفئات ،وليس البحث عن التمثيل أو زيادة القابلية للتعميم اإلحصائي كما هي احلال يف
البحث الكمي".79
"أن عملية اختيار العينة النظرية ال بد وأن تكون متزامنة مع عملية التحليل ،وبشكل عام العالقة
املتبادلة واملتزامنة يف منهج النظرية اجملذرة يف مجيع مراحل البحث ابتداء من مجع البيانات وترميزها وحتليلها
 76باسم حممود ،نحو علوم اجتماعية في السياق العربي  :في الحاجة إلى النظرية المجذرة ،مرجع سابق ،ص022
 77املرجع نفسه ،ص020
 78سوترييوس سارانتاكوس ،البحث االجتماعي ،ترمجة :شحدة فارع ، ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات،قطر ،ط ،0207 ،0ص،
ص002-024
79باسم حممود ،نحو علوم اجتماعية في السياق العربي  :في الحاجة إلى النظرية المجذرة  ،مرجع سابق ،ص020
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االط ــار المنهج ــي
هي حجر الزاوية ملنهجية النظرية اجملذرة ،هنالك أربعة أسئلة جيب أن جياب عليها ،واليت تعطي العينة
النظرية أهم خصائصها :وهي :ما نوعية البيانات اليت جيب أن جتمع باملرحلة القادمة ؟ أين جندها؟ مىت
جنمعها ؟وكيف جنمعها؟ إن العينة النظرية متزامنة ومعتمدة بشكل أساس مع عمليتني ومها :عملية الرتميز،
حيث تساعد على إثارة التساؤالت ،واملذكرات اخلاصة بالباحث هبدف نقل الباحث إىل تصور البيئة اليت
ت مجع البيانات هبا ،وذلك لفهم ماذا حيدث اآلن ،ولتحديد الفجوة بني حاضر املرحلة البحثية وحاجة
املرحلة املستقبلية من املعلومات" .80
اجراءات ترميز البيانات في منهجية النظرية المجذرة:
"بعد االنتهاء من تفريغ املقابلة ،يبدأ الباحث مباشرة بعملية ترميز البيانات"

81

وتعترب"عملية

التحليل يف منهجية النظرية اجملذرة هي عملية تبدأ مع بداية البحث وتنتهي مع املرحلة األخرية وهي ظهور
النظرية ،وتعتمد مرحلة حتليل البيانات بشكل مباشر ورئيس على عملية ترميز البيانات مبستوى عايل من
الد قة على ثالث مراحل من الرتميز عن طريق املقارنة الثابتة للبيانات .املرحلة األوىل هي الرتميز املفتوح
 Open Codingواملرحلة الثانية هي الرتميز احملوري  ،Axial Codingواملرحلة الثالثة واألخرية
هي الرتميز االنتقائي  Selective Codingويفرتض أن تكون النظرية حتت البناء هي ناتج الرتميز
االنتقائي".82

 80حسن بن مرشد معتق الذبياين ،مدخل لمنهج النظرية المجذرة ،مرجع سابق ،ص00

 اشتقاق املفاهيم وتطويرها من البيانات

انظر الى :جوليت كوربن ،أنسلم سرتاوس ،أساسيات البحث النوعي :التقنيات واالجراءات لبناء نظرية متجذرة ،ترمجة عبد الرمحن بن أمحد
احملاريف ،جامعة امللك فيصل ،االحساء ،ط.0200 ،0
 81باسم حممود ،مرجع سبق ذكره ،ص43

 82حسن بن مرشد معتق الذبياين ،مدخل لمنهج النظرية المجذرة ،مرجع سابق ،ص.02
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االط ــار المنهج ــي
فالرتميز املفتوح هو عملية تفكيك البيانات وفحصها ومقارنتها وتصورهتا وتصنيفها .وهبدف
الرتميز املفتوح إىل تشكيل فئات ،أما الرتميز احملوري فيتطلب إعادة بناء البيانات (اليت سبق تفكيكها من
خالل الرتميز املفتوح) بطرق جديدة من خالل إجياد عالقات بني الفئات ،وبني الفئات وفئاهتا الفرعية ،يف
حني يتطلب الرتميز االنتقائي اختيار فئة أساسية وربطها بطريقة منتظمة بالفئات األخرى ،والتحقق من
صدق تلك الروابط ،وإضافة الفئات اليت حتتاج إىل مزيد من التطوير أو التنقيح ،ومن صدق تلك الروابط،
وإضافة الفئات اليت حتتاج إىل مزيد من التطوير أوالتنقيح .ومن خالل هذه العملية سيجري جتميع كل ما
سبق القيام به من إجراءات مفسرة أثناء مسرية البحث لتكوين نظرية متجذرة" 83حيث " أن نتائج البحث
هي النظرية نفسها أي جمموعة املفاهيم واملقرتحات اليت ت الربط بينها" .84وقد قمنا بعملية ترميز لبيانات
املقابلة حسب املعاين الذي تعطيها لنا البيانات.
المذكرات التحليلية :Memos
"وميكن تقسيم املذكرات إىل نوعني أساسيني األول يرتبط بامليدان واآلخر يرتبط باجملال التنظريي،
وهي:

85

املذكرات امليدانية:
وهتدف هذه املذكرات إىل أخذ املالحظات من وعن امليدان خالل املقابالت مع املستجيبني،
وكذلك البيئة احمليطة بكل تفاصيلها املهمة من وجهة نظر الباحث .ومصادر هذه املذكرات قد تكون من
اللقاءات غري الرمسية مع املتخصصني يف جمال البحث أو األصدقاء أو من خالل تصفح اإلنرتنت أو حىت
الصحف اليومية .واهلدف من فلك هو تفسري السياق والذي يرتبط بامليدان وتوضيحه أثناء التحليل.
 83كيث ف .بنتش ،اعداد خطط بحث فعالة  ،مرجع سابق ،ص000

 84جون كريسويل ،شرييل بوث ،تصميم البحث النوعي :دراسة معمقة في خمسة أساليب ،مرجع سابق ،ص002
 85حسن بن مرشد معتق الذبياين ،مرجع سبق ذكره ،ص03-07
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االط ــار المنهج ــي
املذكرات النظرية:
ترتبط املذكرات النظرية أساسا مبراحل الرتميز الثالثة ومبا توصلت إليه من النتائج ،حيث تستمر
هذه العملية وتنمو أثناء عمل البحث ،إذ الباحث يلجا إىل تسجيل مالحظاته بشكل مستمر كلما نزل
إىل امليدان وأثناء عملية التحليل .وهذا النوع يرتبط أو خيتص مبنهجية النظرية اجملذرة ،وهو التنظري الكتايب
لبعض األفكار حول عملية الرتميز وعالقتها ببعضها البعض ،واليت تأيت يف ذهن احمللل عرب عملية الرتميز،
وسبب تسميتها بالنظرية؛ ألنا تسهم بشكل أساس أو لوجسيت بالوقت ذاته يف إنشاء أو بناء النظرية قيد
الدراسة.
طريقة املقارنة املستمرة:
"اجراء التحليل املقارن هو أحد املالمح الرئيسية للبحث العلمي واالجتماعي ،كأدوات حتليل
هناك نوعني خمتلفني من عمل املقارنات ،االول عمل مقارنات ثابتة والثاين حول املقارنات النظرية.
فاملقارنات الثابتة هي مقارنة حدث حبدث من حيث أوجه التشابه واالختالف.يف حني املقارنات النظرية:
نأخذ جتربة من االعمال ا لسابقة يف جمال ما واليت من املمكن أن تكون متشاهبة للظاهرة اليت ندرسها،
ونبدأ يف التفكري يف خصائصها وأبعادها ص.86"30
تساعد عملية " االستقراء واملقارنة الدائمة خالل عملية البحث كلها ،من توليد مفاهيم ونظريات
أكثر جتريدا ،وسيعود ليفحص بياناته من خالهلا ،وهذا يعين أنه ال ينتظر إىل حني االنتهاء من مجع
البيانات كي حيللها كما هو مألوف يف إسرتاتيجيات نوعية أخرى ،يف النظرية اجملذرة ،جيمع الباحث

 86جوليت كوربن ،أنسلم سرتاوس ،أساسيات البحث النوعي :التقنيات واالجراءات لبناء نظرية متجذرة ،مرجع سابق ،ص30-32
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االط ــار المنهج ــي
البيانات وحيللها يف وقت واحد ،كما أن هذه املقارنات ال تقتصر على البيانات اليت ت حتليلها؛ فحىت
األدبيات والنظريات املوجودة ميكن أن تكون أيضا مصادر غنية للمقارنة".87
مجتمع الدراسة وعينة الدراسة:
مجتمع الدراسة:
" هو جمموعة عناصر هلا خاصية أو عدة خصائص مشرتكة متيزها عن غريها من العناصر االخرى
واليت جيري عليها البحث أو التقصي" . 88ويف هذا الصدد يعترب الرأي العام اجلزائري املتمثل يف اجملتمع
األكادميي اجلزائري (أساتذة اجلامعة اجلزائرية) كمجتمع دراستنا باعتباره له مميزات علمية وعملية واطالع
واسع ورؤى استشرافية بأحداث الربيع العريب.
عينة الدراسة:
"باعتبار العينة جمموعة فرعية من عناصر جمتمع حبث معني " " ،89كما يطلق اصطالح العينة
 Sampleعلى اجلماعة اليت لدينا عنها بيانات بالفعل " ،90وبالرغم من أن منهجية النظرية اجملذرة
تفرتض أسلوب العينة النظرية لكن " طريقة العينة النظرية قصدية ،مبعىن أن االختيار يتم لتنقيح النظرية
الناشئة ،وال حيركه هاجس احلصول على عينة متثيلية" ،91فهذا ال مينع من حتديد عينة الدراسة حسب

 87باسم حممود ،نحو علوم اجتماعية في السياق العربي  :في الحاجة إلى النظرية المجذرة ،مرجع سابق ،ص020

 88موريس اجنرس ،منهجية البحث في العلوم االنسانية ،ترمجة( بوزيد صحراوي ،كمال بوشرف و سعيد سبعون)  ،دار القصية للنشر،
اجلزائر ،ط  ،0220 ،0ص043
89موريس اجنرس ،منهجية البحث في العلوم االنسانية ،مرجع سابق ،ص020

 90عبد اهلادي أمحد اجلوهري ،علي عبد الرزاق ابراهيم ،المدخل الى المناهج وتصميم البحوث االجتماعية ،املكتب اجلامعي احلديث،
االسكندرية ،0220 ،ص00
 91باسم حممود ،مرجع سابق ذكره ،ص020
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االط ــار المنهج ــي
اهلدف من الدراسة وحىت ال نتشتت ومنركز الدراسة يف جمال حمدد ،جلأنا إىل العينة القصدية واخرتنا النخبة
االكادميية املتمثلة يف األساتذة اجلامعيني.
واخرتنا أساتذة اجلامعة اجلزائرية وهم النخبة نظرا ملا تتميز به هذه الفئة املثقفة فكما "يرى جالتونج
وروج النخبة على أنا رموز للمجتمع ،ويقوالن إن أفعال النخبة هلـا تبعـات أكثر من أفعال اآلخـرين .عـالوة
عـلى ذلـك ،ميكـن اسـتخدام النخبـة لل حـ ديث عـن اجلميـع  ،فالنخبة موجودة كأشخاص متثل اهلوية العامة
 ،92"0472وجلأنا اىل النخبة األكادميية الن " لديهم اخلربة مبوضوع الدراسة " 93و " مـما يفيـد يف معرفـة
توجهـات تلـك النخـب بوصفهم مجاعات حتمل رؤى وأفكارا ثقافية وسياسية متباينة".94
أما نوعية النخبة االكادميية فقد اعتمدنا املعاينة النظرية هي اليت وجهت عملية انتقاءها حسب
املعلومات اليت توجه عملية البحث عن املزيد من البيانات والتحقق من صحة املفاهيم ،فاملفاهيم هي اليت
ختربنا عن عملية مجع البيانات اإلضافية ،ومن خالل ذلك متثلت عينتنا يف أساتذة اإلعالم وأستاذة العلوم
السياسية ،أما حجم العينة وحسب الباحث يوسف متار " أول مشكل يواجه الباحث يف قيامه بعملية سرب
اآلراء ،هو حجم االفراد الذين سوف يتم استجواهبم ،ألن حتديد هؤالء يشكل مرحلة أساسية للقيام
بعملية املعاينة .ولذلك بقي السؤال املتعلق حبجم األفراد املكونني للعينة مطروحا وليس هناك معايري علمية
دقيقة ميكن االعتماد عليها للقيام بذلك ،اللهم اال ما تعلق باشكالية الدراسة وأهدافها من جهة

 انظر قائمة املالحق.

 92مارك بالنافز وآخرون ،نظريات ومناهج اإلعالم ،ترمجة :عاطف حطيبة ،دار النشر للجامعات ،القاهرة ،ط ،0207 ،0ص027
 93جون كريسويل ،شرييل بوث ،تصميم البحث النوعي :دراسة معمقة في خمسة أساليب ،مرجع سابق ،ص.43
94

منال معيض اجلعيد نقال عن حنان أمحد سليم ،دوافع تعرض الصفوة اإلعالمية السعودية لصحافة المواطن وعالقتهم بدورها

اإلخباري :دراسة ميدانية  ،اجمللة العربية للعلوم و نشر األحباث ،املركز القومي للبحوث ،اجمللد ،2العدد ،0203 ،0ص- 00مقتبسة من
قاعدة بيانات املنهل. -
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االط ــار المنهج ــي
واالمكانات املتا حة للباحث واليت ميكن أن حتدد العدد الذي يستطيع تناوله بالعملية" ،95ومن خالل ذلك
فقد بلغ عدد املشاركني ب ( 02مبحوث) ،حيث حتقق التشبع النظري للمفاهيم والفئات املنبثقة من
البيانات يف العدد ( 02مبحوث)  ،كما تركز الدراسة على قناة اجلزيرة االخبارية حسب الدراسة
االستطالعية وما يؤكد ذلك أن هناك عدة مصادر متركزت اجلزيرة كأول قناة اخبارية كأكثر املصادر
اإلعالمية للحصول على األخبار السياسية بنسبة  %00وتوصل املركز العريب لألحباث و دراسة السياسات
بقطر اىل ذلك باستخدام مقابلة شخصية وجاهية ،على عينة ممثلة للمنطقة العربية ،حجم العينة
 ،00022يف الفرتة من يوليو  0200إىل مارس  ، 0200ومن بني الدول اليت نفذ فيها االستطالع :
موريتانيا -املغرب -اجلزائر -تونس -مصر -السودان -فلسطني (الضفة الغربية) -فلسطني (قطاع غزة)-
لبنان -األردن -العراق -السعودية -اليمن-الكويت -ليبيا.96

95

يوسف متار ،نظرية  :Agenda settingدراسة نقدية على ضوء الحقائق االجتماعية والثقافية واالعالمية في المجتمع

الجزائري  ،أطروحة دكتوراه يف علوم االعالم واالتصال ،كلية العلوم السياسية واالعالم ،جامعة اجلزائر ،ص،0222-0222ص02
 96مشروع قياس الرأي العام العربي  :املؤشر العريب  ،0200 -0200املركز العريب لألحباث و دراسة السياسات بقطر.
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االطار النظري

الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية وتحوالت في البراديغم االتصالي

تمهيد
المبحث االول :االرهاصات النظرية لإلعالم الجديد
المبحث الثاني :ابستيمولوجيا اإلعالم الجديد
المبحث الثالث :براديغم اإلعالم الجديد
المبحث الرابع :فلسفة االعالم الجديد
خالصة

وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ

تمهيد:
نعرض من خالل هذا الفصل املتعلق باالعالم اجلديد مقاربات مفاهيمية وحتوالت يف الرباديغم
االتصايل يف ظل التطور الرقمي ،حيث نتطرق يف املبحث االول اىل االرهاصات النظرية اليت سامهت يف
تأسيس مفهوم اإلعالم اجلديد كظاهرة اعالمية جديدة ،وذلك بتناول السياق املعريف والتقين ملفهوم االعالم
اجلديد ،والتحوالت ايل أفرزها هذا املفهوم يف السياق االعالمي السائد ،مث نربز يف املبحث الثاين ايل حيمل
عنوان ابستيمولوجيا االعالم اجلديد اىل توضيح ما اجلديد يف االعالم اجلديد ،و مظاهر اجلدة اليت كللت
يف البداية خصائص له قبل أن تصبح هه االخرية خصائص تشاركية مع اإلعالم السائد ( كالتلفزيون) ،كما
نتطرق يف املبحث الثالث اىل أهم الرباديغمات والنماذج اليت أنتجتها االعالم اجلديد أو الرقمي من براديغم
االنرتنت اىل براديغ م التواصل االجتماعي ،أما امليحث الرابع نعرض من خالله أهم فلسفة تواصلية أفرزهتا
ظاهرة االعالم اجلديد بداءا فلسفة التفاعلية اىل فلسفة ما بعد التفاعلية اليت متيز هبا اجليل الثالث والرابع
من االنرتنت.
النظرية لإلعالم الجديد
المبحث األول :االرهاصات ّ
" مرت وسائل االتصال بعدد من الثورات بعد مرحلة اإلكارات والعالمات ابتداء من اخرتاع
جوتنربج للطباعة واملطبعة" 1حيث هناك مقاربة اعتربت أنّه " ال يوجد تاريخ حمدد ميلن لنا أن نشري عربه،
بدقة إىل ظهور مصطلح اإلعالم اجلديد وتداوله ،للن أوىل اإلكارات بشأن هذا املفهوم كانت مع اخرتاع
املطبعة يف  7441من قبل العامل األملاين غوتنربع ،ويذهب أصحاب هذه الرؤية إىل أن هذا االخرتاع

 1عزام حممد اجلويلي وآخرون ،اإلعالم الدولي ،دار املعتز للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،5172 ،7ص.77
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
أحدث نقلة كبرية أسهمت يف والدة أحد أهم وسائل اإلعالم اجلماهريي املتمثلة يف وسائل اإلعالم
املطبوعة" 2مرورا باخرتاع الالسللي الذي تطور الخرتاع الراديو والتلفزيون مث األقمار االصطناعية واالنرتنت
واأللياف الضوئية ،والتزاوج بني االنرتنت كوسيلة اتصال حديثة وبني الوسائل التقليدية" .3يف حني صنف
ألفن توفلر ثالث موجات مرت هبا احلضارة البشرية بدءا باملوجة األوىل وهي الثورة الزراعية مث املوجة الثانية
وهي الثورة الصناعية مث املوجة الثالثة ثورة املعلومات ،سامهت ظهور التقنيات احلديثة يف متلني عمليات
املتجه ،كالتلغراف وسيلة اتصال قلصت مسافات الزمن اىل بضع
االتصال االنساين من حتديد الزمن ّ
دقائق.4
وهناك مقاربة أخرى أدرجت ظهور ‹‹ " وسائل اإلعالم اجلديد كمصطلح واسع النطاق يف اجلزء
األخري من القرن العشرين ليشمل دمج وسائل اإلعالم التقليدية مثل األفالم والصور واملوسيقى والللمة
املنطوقة وامللتوبة ،مع القدرة التفاعلية لللمبيوتر وتلنولوجيا االتصاالت ومتلني املستهلك واألهم من
أجهزة االنرتنت ،واملقصود  Digitalالشبلية ( Networkableمن كبلة االتصال) وتفاعلية،
وذلك لتفريقها عن وسائل اإلعالم اللالسيلية (الورقية)" ››.5
" لقد استخدم علماء اإلنسانيات مفردة جمموعة أدوات ( )Toolkitلوصف جمموعة من
التقنيات اليت تصاحب جتمعاً معيناً من البشر .وتعد جمموعة األدوات األحدث هذه ،اليت مييزها املصطلح

2غالب كاظم جياد الدعمي ،اإلعالم الجديد اعتمادية متصاعدة ووسائل متجددة ،دار أجمد للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،5172 ،7ص
.25
 3عزام حممد اجلويلي وآخرون ،مرجع سابق ،ص.77
 4جون هارتلي وآخرون ،إعالم جديد تكنولوجيا جديدة  ،ترمجة هدى عمر السباعي ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة ،ط، 7
 ،5172ص.711
 5أميمة أمحد رمضان ،نقال عن أمحد حممد أبو زيد ،العمل الصحفي في عصر اإلعالم الجديد  ،دار أجمد للنشر والتوزيع ،عمان،5172 ،
ص.52
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
املبهم بشلل متعمد "اإلعالم اجلديد  /وسائل اإلعالم اجلديدة (مربراً مالحظة ماكلوهان 7624
( )McLuhanاليت مفادها أ ّن احملتوى األول من الوسيلة اجلديدة هو الوسيلة اليت تتقادم أو تزول ،مبا
يتوقف مع امسها) ،تعد جم موعة األدوات اجلديدة هذه بإعادة هيللة العالقات الثقافية البشرية على نطاق
واسع مثل التزريع أو التحضر أو التصنيع" .6فالرسالة هي الوسيلة بتعبري رائد علم االتصال اللندي
ماركال ماكلوهان .وأرجع جون هارتلي ،جني بورجس وأكسيل بروتر يف مقدمة كتاهبم االعالم اجلديد
والتلنولوجيا :طريقة جديدة لدراسة اإلعالم اجلديد باعتباره "يستخدم مصطلح "اإلعالم اجلديد" منذ
7
مدة فما تارخيه
عشرات السنني حتـى اآلن"  .فنتساءل اذا كان اإلعالم اجلديد كمصطلح موجود منذ ّ

احملدد؟ وأين أصالة هذا اجلديد يف اإلعالم*؟
ّ
ا ّن " تاريخ اإلعالم يعد جماالً حيوياً ذا مناظرات ساخنة بشأن الدراسات اإلعالمية .ومن بني
أكثر النصوص املقتبسة يف هذا اجملال املقال الذي كتبه ولرتبنجامني  Walter Benjaminبعنوان
"حتفة فنية أو  5115 ،Work of Art" 7626واملقال الذي كتبه ماركال مللوهان Marshal
 McLuhanبعنوان " Understanding Mediaأو فهم اإلعالم" ( )7624حيث فرق املقال
األول بني الصناعة اليدوية واآللية يف حني فرق املقال الثاين بني اللغة الشفهية واهلجائية والطباعة واإلعالم
اإلللرتوين باعتبارها مراحل من التاريخ البشري .ويف حني أثار مفهوم مللوهان  McLuhanعن

 6مارك بيسك ،مجموعة أدوات وسائل اإلعالم الجديدة ،جون هارتلي وآخرون ،إعالم جديد تلنولوجيا جديدة ،ترمجة هدى عمر
السباعي ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة ،ط ،5172 ،7ص.722-721
 7جون هارتلي وآخرون ،إعالم جديد تكنولوجيا جديدة ،املرجع نفسه ،ص.57

* انظر املبحث الثاين للتفصيل أكثر يف هذا املفهوم.

76

وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
احلتمية التلنولوجية الظاهرية جدالً واسعاً وقتذاك ،إال أن املفهوم األساسي القائل بأمهية التاريخ اإلعالمي
يف فهم تشليالت اإلعالم املعاصر قد أصبح مفهوماً مذهبياً" .8
" وخالل الفرتة األوىل من نشأة االتصاالت على كبلة االنرتنت ،ظهرت استعارة حمببة وهي
اجلذمور ،وهو حبث اقرتحه الفيلسوفان الفرنسيان ديلويز  Deleuzeوجاتاري  Guattriعام
 " ،9"7621وقد تطور اإلعالم اجلديد على كبلة االنرتنت من خالل مراحل عديدة ،تشللت خالهلا
األكلال وا ملفاهيم اليت متيز هذا النوع من االتصال االللرتوين ،حيث كانت االنطالقة احلقيقية لإلعالم
اجلديد على االنرتنت عام 7662م مع بداية ظهور املدونات ،وانتشرت عام 5115م ،تواكبا مع احلرب
على العراق والصدى الذي أحدثته" ،10حيث كان  Lev Manovichالذي طرح فلرة أ ّن مميزات
الوسائط الرقمية اليوم ترجع أساسا اىل تنبؤات تقنيات السينما يف وقت ماض .11
المطلب األول :السياق –المعرفي والتقني -لمفهوم اإلعالم الجديد
ا ّن مفهوم اإلعالم اجلديد أو وسائل اإلعالم اجلديدة مصطلحان وثيقان الصلة بالتطور الرقمي
الذي ّميز مراحل معاجلة املواد حيث توضحت معامل كبلة االنرتنت وما أبرزه الويب  5.1من اتفاقية ثورة
املعلومات وثورة تلنولوجيا االتصال منتجة بذلك التفاعلية كميزة أساسية له.12
و" قدم خرباء اإلعالم واملختصون هبذا اجملال تعريفات عدة ملفهوم اإلعالم اجلديد منطلقني من
فهمهم هلذا املصطلح اجلديد ،فبعضهم يعده تطورا طبيعيا ينسجم مع ما آلت إليه الثورة التلنولوجية،
 8سني كوبت‹‹ ،الدراسات اإلعالمية والدراسات اإلعالمية الجديدة›› ،جون هارتلي وآخرون ،العصر الجديد لإلعالم ،ترمجة هدى عمر
السباعي ،نرمني عادل عبد الرمحن ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة ،ط ،5172 ،7ص.57
 9املرجع نفسه ،ص .45

 10أميمة أمحد رمضان ،العمل الصحفي في عصر اإلعالم الجديد ،مرجع سابق ،ص .52
Cf. Nicholas Gane and David Beer, New Media: The Key Concepts, Oxford-New York, British

11

Library Cataloguing-in-Publication Data, 2008, p7.

 12انظر خالد مجال عبده ،اإلعالم البديل في االنترنت :فلسفة جديدة في اإلعالم واالتصال ،امللتب العريب للمعارف ،مصر ،ط،7
 ،5172ص.44-45
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
وآخرون يعدونه أمنوذجا لربامج التلفزيون والراديو التفاعلية اليت ظهرت وانتشرت مع بدء حقبة اخلمسينيات
والستينيات مثل برامج ) ،(Talk Showوأوبرا صباح اخلري أمريلا وغريها من الربامج ،يف حني يعده
آخرون ت عبريا عن استخدام منصة االنرتنت الناتج عن اندماج وسائط عدة متمثلة بالنص والصورة
والصوت".13
" ويقدم الباحث غالب كاظم جياد الدعمي هنا تعريفا لإلعالم اجلديد مستندا على قراءاته يف هذا
الشأن ،فضال عن رؤيته لواقع البيئة اإلعالمية اليت أفرزهتا النقالت التلنولوجية اللبرية لذا فان اإلعالم
اجلديد حبسب رؤية الباحث أنه املضمون الذي يتم إنتاجه وتوزيعه على منصة االنرتنت والوصول إليه
بواسطة اللمبيوتر والالبتوب واملوبايل وأي جهاز آخر يتيح هذه اإلملانية ،ومن أنواعه :الفيس بوك وتويرت
والصحف اإلللرتونية ،اليوتيوب وغريها ،فضال عن تطبيقات املوبايل مثل الفايرب والواتساب واالنستغرام
والتانلو والتيلغرام وغريها من التطبيقات األخرى".14
ويتوضح لنا من خالل هذا التعريف أ ّن الباحث ربط مفهوم اإلعالم اجلديد مبا ينتجه من حمتوى،
حدد كبلة االنرتنت كطرف مرسل والوسائل التلنولوجية احلديثة األخرى كطرف مستقبل له.
حيث ّ
" حسب ليسرت  Lester Dictionaryاإلعالم اجلديد باختصار هو جمموعة تلنولوجيات
االتصال اليت تولدت من التزاوج بني اللومبيوتر والوسائل التقليدية لإلعالم :الطباعة والتصوير الفوتوغرايف
والصوت والفيديو"" ،15ومن خالل ذلك "حييل اإلعالم اجلديد حسب الباحث التونسي (الصادق
احلمامى) إىل ظاهرة متعددة األبعاد ،كما أن استخداماته االصطالحية تتسم بالتنوع الشديد".16
13غالب كاظم جياد الدعمي ،اإلعالم الجديد اعتمادية متصاعدة ووسائل متجددة،مرجع سابق ،ص.22
14املرجع نفسه ،ص.22

 15أميمة أمحد رمضان ،نقال عن رامي حسني حسين الشرايف ،العمل الصحفي في عصر اإلعالم الجديد ،مرجع سابق ،ص.51
 16أميمة أمحد رمضان ،املرجع نفسه ،ص.57
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
حتيلنا كل هذه التعاريف اخلاصة باالعالم اجلديد كتلنولوجيا وتقنية اىل اختالفات الباحثني يف
طرح مفاهيمهم حوله وهذا مناثله حسب »"  ، Deleuze and Guattariقد يتم إنتاج املفاهيم
متاما ويتم تطبيقها بطرق خمتلفة"«17وحسب اختالف سياقات التعريف وختصصاته ،مملن
ألسباب خمتلفة ً
متعددة يف سياقات خمتلفة أو العلس متاما.
القول أن هذا املفهوم أنتج تعريفات ّ
المطلب الثاني :تحوالت السياق اإلعالمي الجديد

من خالل ما ّمت مالحظته حول تعريفات ملفهوم االعالم اجلديد أن أغلب تعاريفه تلمن يف ذكر

مساته وما أبرزه من تغريات أفردته أو أكركته مع البيئة اإلعالمية التناظرية (التقليدية).
"ميلن تقسيم اإلعالم اجلديد إىل األقسام األربعة اآلتية:18
 .7اإلعالم اجلديد القائم غلى كبلة  Onlineوتطبيقاهتا.
 .5اإلعالم اجلديد القائم على األجهزة احملمولة ،مبا يف ذلك أجهزة قراءة اللتب والصحف.
 .5نوع قائم على منصة الوسائل التقليدية مثل الراديو والتلفزيون ،بعد إضافة مميزات جديدة هلا.
اإلعالم اجلديد القائم على منصة احلاسب اآليل  ،Offlineويتم تداول هذا النوع ،إما كبليا
أو بوسائل احلفظ املختلفة ،ويشمل العروض البصرية وألعاب الفيديو ،واللتب اإلللرتونية ،وغريها".
ونستنبط من التقسيمات االربعة لالعالم اجلديد أ ّن هذا اآلخري اقرتن كما سبق القول
بالتلنولوجيا احلديثة سواء ما تعلق منه بالشبلة العنلبوتبة أو بوسائل اإلعالم التقليدي.
"ومن أهم مسات التطور التلنولوجي االتصايل يف املرحلة االللرتونية كما يلي:
 .7اخرتاع وسائل اتصال جديدة وفق وظائف جديدة.
17 Nicholas Gane and David Beer, citant Deleuze, G. and Guattari, New Media: The Key Concepts, op.
cit., p.3.

 18ماهر عودة الشمايلة ،حممود عزت اللحام ومصطفى يوسف كايف ،اإلعالم الرقمي الجديد  ،دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع ،األردن،
ط ، 5172 ،7ص.51
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 .5مسامهة وسائل اإلعالم اجلديدة يف تطوير اإلنتاج اإلعالمي.
 .5خدمت كبلة االنرتنـت وسـائل اإلعـالم اجلمـاهريي وعملـت علـى تطويرهـا وعوملتهـا ،واإلنسـان حـر
يف اختيار الوسيلة املناسبة.
 .4حج ــم املعلوم ــات املتاح ــة زاد م ــن ف ــرص احلص ــول عل ــى التلنولوجي ــا االتص ــالية اجلدي ــدة يف عملي ــة
إرسال املعلومات واستقباهلا".19
ويقول بينللري " :Benklerإن التغري احلاصل يف اإلعالم الرقمي وتبين األفراد لثقافة املشاركة قد
أثر على سلطة اإلعالم ،وعلى كيفية تقدمي القضايا ومعاجلتها ،وعلى كيفية غربلة املضامني ومن طرف من
20
غري سياقات
ولصاحل من ،وعلى طريقة تشليل املواقف وبلورهتا"  .فحسب بينللر أ ّن اإلعالم اجلديد قد ّ

اإلعالم يف تناوله للقضايا وطمس خمتلف الفاعلني يف العملية االتصالية احلوارية.
ا ّن بؤرة تاريخ اإلعالم اجلديد يلمن يف حتول اجملتمع من جمتمع مجاهريي اىل جمتمع الشبلة
باعتباره قلب معادلة املعاجلة االعالمية التقليدية من الدفع اىل اجلذب يف كلل تعدد عناصر العملية
االتصالية " .21وخالل انعقاد القمة العاملية اليت نظمتها األمم املتحدة باجملتمع أملعلومايت عام ،5112
طالبت  72هيئة على األقل بتطبيق السلطة القضائية على خمتلف نطاقات هيمنة االنرتنت ،املتداخلة
غالباً ،كما طالب اللثريون بدعم نطاقات خاصة بداي ًة من احلقوق األهلية حىت الرقابة .وقد ظل االهتمام
الرئيسي – أي مطالبة الشعوب بالسيادة على "إعالمها" – واحداً من أكثر االهتمامات جدالً بدوائر

 19عزام حممد اجلويلي وآخرون ،اإلعالم الدولي ،مرجع سابق ،ص.75

 20خالد مجال عبده ،نقال عن  ،Yochai Benklerاإلعالم البديل في االنترنت ،فلسفة جديدة في اإلعالم واالتصال ،مرجع سابق،
ص .64
 21انظر جون هارتلي وآخرون ،العصر الجديد لإلعالم ،مرجع سابق ص 715
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22
أقره التطور التلنولوجي ب " التملن من ايصال الرسالة
اآلخري
املطلب
للن
،
السياسة اإلعالمية"
ّ

اإلعالمية بالشلل الذي يريده املرسل ،دون تدخل موجة من أبا طرة االعالم ،الذين اعتادوا التصرف يف
املعلومات اليت تصلهم وصياغتها واخراجها بالطريقة اليت ختدمهم ،على حساب املرسل األصلي
23
فتميزت " الرسالة االعالمية يف االعالم الرقمي بالعاملية ،مبعىن جتاوزها احلدود والقيود التقليدية
ورسالته" ّ ،

اليت تقيد وسائل االعالم ،خبالف االنرتنت فال حتده حدود امللان وهو جماين أو كبه جماين يف العادة "

24

و"ظهور إعالم اجلمهور إىل اجلمهور ،يف املقابل تغري املسار اخلطي لبيئة العمل اإلعالمي االللرتوين ليتخذ
مسار يتسم بالتنوع وقائم على التعدد والبدائل واخليارات والسهولة والبساطة حيث وضع غيطاس أربعة
مراحل:
المرحلة األولى :ساحة األحداث ومصادر املعلومات وفيها ال يوجد فقط الصحفيني احملرتفني
التابعني للصحف أو القنوات الفضائية اإلخبارية ،بل أصبحت الساحة تضم صحفيون هواة ومستقلني
وغري حمرتفني ذوي انتماءات خمتلفة وأهداف مغايرة متاما جاهزين متاما للدفع باألخبار يف التو و اللحظة.
المرحلة الثانية :جهة االتصال ،وفيها يزداد التنوع وتظهر املزيد من التفريعات والقنوات
اإلللرتونية املتعددة ومناذج عمل خمتلفة ،ومنهجية ليس هلا قواعد أو أسس ،فمثلما وجد صحفيون وغري
صحفيني ،أيضا يوجد مؤسسات وهيئات غري صحفية تقوم بدور جهة االتصال وتنافس الصحيفة ،منها
أفراد مستقلني أو منظمات وجهات دولية ،أو أحزاب أو هواة أو مدونني".

25

 22املرجع نفسه ،ص .51
 23ياس خضري البيايت ،االعالم الجديد :الدولة االفتراضية الجديدة ،دار البداية ناكرون وموزعون،عمان ،ط ،5174 ،7ص.771
 24املرجع نفسه ،ص.777
 25ماهر عودة الشمايلة وآخرون  ،اإلعالم الرقمي الجديد ،مرجع سابق ،املرجع نفسه،ص.52-55
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يف حني متثلت المرحلة الثالثة يف الوسيلة االتصالية حيث نلمس عن قرب نسخ اللرتونية لوسائل
االعالم التقليدي على كبلة االنرتنت ،أما املرحلة الرابعة تلمن يف اجلمهور املتلقي متباين كليا عن مجهور
االعالم التقليدي ،فالتفاعلية اليت متيز االعالم اجلديد جعلت من اجلمهور السليب الذي كان سابقا يستقبل
دون تغذية رجعية اىل مجهور نشط انتقائي يف متابعة وانتاج ما جيري من أحداث" ،26وجتاوزه ملفهوم الدولة
الوطنية واحلدود الدولية ".27
المبحث الثاني :ابستيمولوجيا اإلعالم الجديد
عدة تعريفات يف خمتلف التخصصات وعلى مجيع األصعدة العلمية ،حيث
عرف اإلعالم كمفهوم ّ
نلمس عدد ال حيصى من التعريفات كللت قطيعة معرفية ،فبالرغم من أ ّن العلم تراكمي االّ أ ّن تعريفات
االعالم تزاوجت ومراحل االتصال االنساين من جهة ووسائل االعالم اجلماهريي من جهة أخرى" .وميلن
اإلكارة إىل الذروة املنطقية يف النمو يف إملانية التواصل البشرية من القبيلة السمعية إىل التليفون األرضي،
مبصطلح -إملانية االتصال الفائق ،)Hyperconnectivity ( -نظراً ألنه ميثل التضخيم املطلق
للل اخلصائص ما قبل املوجودة يف التواصل البشري ،حبيث يوسعها إىل الوجود املطلق واآلنية بسرعة
الضوء".28
حيث جند أن االعالم أيضا كغريه من العلوم االخرى ساهم اللثري من الباحثني واملتخصصني
يف تعريفه وفق املرحلة االعالمية اليت يعايشوها ،فريى  " Joseph Follietاإلعالم بأنه تبادل املعلومات
كل واحد من هؤالء يسعى اىل حتقيق ماهو حباجة اليه من هذه
واألفلار واالراء بني األفراد حبلم أن ّ
 26انظر ماهر عودة الشمايلة وآخرون ،املرجع نفسه ،ص.52
 27عباس مصطفى صادق ،اإلعالم الجديد :المفاهيم والوسائل والتطبيقات ،دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان ،ط،5112 ،7
ص.52
 .28جون هارتلي وآخرون ،إعالم جديد تكنولوجيا جديدة ،مرجع سابق ،ص.717
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األفلار واآلراء بالطرق اململنة والوسائل املتاحة لديه" ،29فهذا التعريف لالعالم متحور فقط يف منط واحد
وهو التبادل باعتباره خدمايت وبرغمايت باستخدام وسائل غري حمددة ،أهي وسائل كفهية أو كتابية؟؟.
فاملدرسة االجنلوساكسونية يف تعريفها لالعالم عربت عن الوسائل ب Mass media :أي وسائل
االتصال اجلماهرييّ ،أما املدرسة الفرنسية تبنت نفس املفهوم-الوسائل -للنها استخدمت ما أمسته
مبؤسسات النشر.30
"وقد ذكر الباحث ابراهيم امام ،الذي ربط حتديده ملفهوم اإلعالم بعملية النقل املوضوعي
للمعلومات من مرسل اىل مستقبل ،أي يف اجتاه واحد قصد التأثري الواعي على عقل الفرد حىت نتيح له
املانية تلوين رأي عام على أساس الثقة املتبادلة" .31فحسب هذا التعريف يذكر خاصية مهمة يف
اال عالم أال وهي املوضوعية اليت تعترب من أهم القيم االخبارية يف الرسالة االعالمية ،وهنا الباحث ابراهيم
امام يلصق هذه امليزة باملرسل باعتباره يسهم يف صناعة رأي املتلقي.
ترى الباحثة رحيمة الطيب عيساين أ ّن "مبدأ وسائل اإلعالم التقليدية يقوم على نظام ثابت
ومعروف ،إما بطريقة االتّصال من واحد إىل واحد  ،Point-to-pointومثال على ذلك االتصال
باهلاتف ،أو من واحد إىل اللثريين  Point-to-manyومثال على ذلك التلفزيون والراديو" ،32فتعرب
الباحثة عن وسائل االعالم التقليدية مبعادلة اتصالية واحدة هلا وجهان اما االتصال الشخصي أواالتصال
اجلماهريي.

 .29علي فالح الضالعني وآخرون ،مقدمة في اإلعالم ،دار اإلعصار للنشر والتوزيع ،االردن ،ط ،5172 ،7ص.77
 .30املرجع نفسه ،ص.75 -77
 -31علي فالح الضالعني وآخرون ،نقال عن أمحد بن مرسلي ،املرجع نفسه ،ص.75
 -32رحيمة الطيب عيساين ،فعالية أدوات ووسائط اإلعالم الجديد التعريف بالقانون الدولي اإلنساني ،جملة جيل حقوق اإلنسان ،رقم
الصدور  ،557715221العدد 5و ،4أغسطس  ،5174ص.515
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"لقد كتب ماكلوهان قائال :كل تلنولوجيا تسعى إىل خلق حميط إنساين جديد ،فورق الربدي
واملخطوطات اليدوية هي اليت خلقت احمليط االجتماعي الذي عرفته العصور القدمية ،مث جاء السرج
والعجلة لينشئوا بيئات فريدة كانت هلا تأثرياهتا اهلامة يف زمنها .إننا -يضيف ماكلوهان -نؤمن بأ ّن البيئات
متحركة تعيد قولبة اللائنات البشرية وتعيد قولبة
التلنولوجية ليست جمرد وسائل جامدةّ ،إّنا سريورات ّ
التلنولوجيات األخرى أيضا .إ ّن النقلة احلادة اليت نعيشها يف عصرنا احلايل مبرورنا من التلنولوجيات
أهم التغريات
امليلانيلية لعصر العجلة إىل تلنولوجيا الدارات اللهربائية -خيلص ماكلوهان -تش ّلل أحد ّ
اليت عرفها التاريخ" .33فماركال ماكلوهان يعرب على أ ّن التلنولوجيا مالزمة لالنسان وامتدادا له وحلواسه
فحيثما وجدت التلنولوجيا توجد بيئة اجتماعية جديدة تولد معها.
"لعل ماكلوهان من خالل صياغته لفرضية التأثري احلتمي للوسائل التقنية على البشر واجملتمعات،
إمنا أراد منَّا أن ندرك أن "جوهرانية" الوسائل التلنولوجية تتجاوز يف أمهيتها وتأثرياهتا األبعاد املرتبطة
باستخداماهتا اجملردة .ويف هذا التوجه يلتقي ماكلوهان مع ما ذهب إليه منظرو اجلوهرانية (فيرب Weber
 ،وهايدغر  ، Heidiggerوأيلول  ، Ellulوغرانت  ، Grantوبورغمان  ، Borgmannومن
عنا ما تفرضه علينا تلك
حذوا حذوهم) يف قوهلم بأن التنوع الشللي للتلنولوجيات جيب أال حيجب ّ
حمددات نفسية واجتماعية وثقافية".34
التلنولوجيات من ّ
ا ّن االعالم اجلديد كمفهوم جاء أكثر تناغما مع عصر التلنولوجيا احلديثة املتطورة وحتديثاهتا
املستمرة ،مثال يرى  *Ulrich Beckأن ما يدفع اىل تشليل مفاهيم جديدة أو اعادة انتاج مفاهيم قدمية
 -33كمال محيدو ،نقال عن ماركال ماكلوهان ،اإلعالم االجتماعي وتحوالت البيئة االتصالية العربية الجديدة  ،دراسة اعالمية منشورة
على موقع مركز اجلزيرة للدراسات 12 ،مارس  ،5172ص ، 14مت االطالع عليها يوم 72 :أبريل ، 5172الساعة.55:52 :
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2018/03/180306084523288.html
 -34كمال محيدو ،نقال عن  ،Darin Barneyاملرجع نفسه ،ص.14

أهم أحباثه يف فهم التغريات االجتماعية يف عصر العوملة.
*بروفيسور علم االجتماع بأملانيا ،متثلت ّ
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عندما يلون علم االجتماع وخمتلف التخصصات املرتبطة به أكثر اتّساقا وتلافئا مع العصر الذي نعيش
فيه ،فحسب الباحث هناك مفاهيم موجودة بأمساءها للنها زالت منذ سنوات وهذا راجع اىل انعدام
منفعتها

35

كل جماالت العلوم واملعرفة من هندسة املعلومات ،علوم
فاالعالم اجلديد كمفهوم غطى ّ

اللمبيوتر ،علم االقتصاد ،التسويق ،ادارة االعمال...اخل ،وباملوزاة مع ما قال  Ulrich Beckفاملفاهيم
اجلديدة تولد من رحم اجملتمع وتفاعالته مع خمتلف البيئات العلمية تزامنا مع الفرتة الزمنية وما مييزها عن
األخرى ،نظرا أل ّن كل العلوم تتقاطع مع علم االجتماع يف أمهية الفرد واجملتمع.
نقول أن ملفهوم االعالم اجلديد اختالفات تعريفية وهو حباجة اىل منهج للمفهوم كما يقول
 Deleuze and Guattariيف كأن آخر ،حيث أن االعالم اجلديد حيتمل سياقات متباينة وهذا ما
حيدد موقفنا أووضعنا ،والذي
جيعله مفهوم مطاطي غري ملتمل املؤكرات ،فلما يقول كيتلر أ ّن "اإلعالم ّ
 على الرغم من ذلك أو بسببه  -يستحق وص ًفا".36مع انتشار التقنيات احلديثة لالتصال وتزايد تطبيقاهتا يف جمال اإلعالم ،وخاصة االنرتنت .37لقد
كل من سونيا ليفينجستون  Sonia Livingstoneورجنانا داس - Ranjana Dasأهي
كتبا ّ
ّناية اجلماهري؟" -أ ّن اإلعالم عرب كبلة االنرتنت يعترب أكثر تعقيداً من حيث الشللية وسهولة القراءة
مقارنة باألكلال السابقة لالتصاالت – من حيث املعايري املفضلة هبذا التحليل ،حيث يقدم أقوى جمموعة
من إملانيات التواصل بالتاريخ البشري ،أما بالنسبة لالتصاالت الشفهية فإن اعتماد االتصاالت املذاعة
على أمناط االتصاالت السمعية البصرية قد ساعد يف جعلها سهلة املنال .وبالفعل ،فقد جتاوزت متطلبات
اللتابة بالبيئة اإلعالمية املعقدة بالوقت احلايل تلك املتطلبات اليت كهدها عصر الطباعة وعصر البث
35 -Cf. Nicholas Gane and David Beer, op. cit., p.3.
36 -Ibid., p.76.

 -37خالد مجال عبده ، ،اإلعالم البديل يف االنرتنت :فلسفة جديدة يف اإلعالم واالتصال ،مرجع سابق ،ص .757
66

وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
اإلذاعي (الراديو والتلفزيون) .38فصيغة التجاوز اليت الزمها الباحثان بالتقنية اجلديدة تسهم يف فك كفرة
ّ
التعقيد اليت عرفتها البيئة االعالمية القدمية ،وهذا ما ميثل يف نظرمها أ ّن اجلديد (االنرتنت) مي ّلن من التواصل
السهل والسريع.
كما ذكر الباحثان كل من سونيا ليفينجستون ورجنانا داس يف نفس احملور أ ّن" داس جيلمور
 Gillmoreالذي ذكر يف كتابه حنن اإلعالم ( )We the Mediaأن اجلمهور السابق قد ح ّقق
تغيرياً هائال ،بسبب وسائل التلنولوجيا املرتبطة بشبلة االنرتنت ،بداية من املستهلك حىت املواطن .39وهذا
على خالف ملا أقرته نظريات التأثري األوىل (نظرية التأثري املطلق) أ ّن اجلمهور سليب وله صفات بيولوجية
موروثة ومتشاهبة وهذا ما جيعلهم يلونون على وترية واحدة يف عملية استقبال املؤثرات وهلم ردود فعل
متغرية بفعل التلنولوجيا
موحدة ،للن حسب داالس جيلمور نرى أ ّن اجلماهري أصبحت اجيابية ذو طبيعة ّ
املتغرية املتمثلة يف االنرتنت ،ونستخلص بتأويل ذلك أ ّن التغيري يلمن يف مناحي حياة اجلمهور بدءا من
ّ
عملية الشراء حىت التعبري عن الرأي حبريّة" ،نظرا للطبيعة التفاعلية والتشاركية اليت تتيحها تطبيقاهتا".40
"لقد وصف هورجيان  ،)Horrigan ( 5112من Internet and American Life
 ،Project PEWاالنرتنت يف تسعينيات القرن العشرين بأّنا تعد ب "اتصال فرد واحد بلثريين
"غالبا عرب التطبيقات امللتبة واملعتمدة على العمل ،واليت تبعها يف أواخر التسعينيات من القرن العشرين
"اتصال اللثريين باللثريين" ،حيث أصبح الوصول إىل االنرتنت مدجناً باألفراد الذين يستخدمون أجهزة
مودم الطلب اهلاتفي يف االتصال باالنرتنت من املنزل .وحبلول عام  ،5117كان قرابة  51باملائة من

 -38جون هارتلي وآخرون ،العصر الجديد لإلعالم ،مرجع سابق ،ص .761-726
 -39املرجع نفسه ص.712
 -40خالد مجال عبده ،اإلعالم البديل يف االنرتنت :فلسفة جديدة يف اإلعالم واالتصال ،مرجع سابق ،ص .21
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
مستخدمي اال نرتنت يف الواليات املتحدة األمريلية يشاركون يف جمتمعات االنرتنت" ،41ومن هنا نطرح
تساؤل ،هل اجلديد يلمن يف االتصال أم يف االعالم؟ وهذا ما حييلنا اىل أن نقول اتصال جديد أن اعالم
جديد؟
المطلب االول :ما الجديد في اإلعالم الجديد؟
"ال يبدو إطالق مصطلح اإلعالم اجلديد  New Mediaعلى الوسائل االتصالية احلديثة
موضع اتفاق تام بني علماء االتصال املهتمني هبذا احلقل املعريف"" ،42ومن بني التساؤالت اليت طرحها
الباحث عباس مصطفى صادق ،هل االعالم اجلديد هو انعلاس حلالة االنقالب يف نظم االتصال كّلها
بعد التقاء اللمبيوتر وتلنولوجيا االتصال؟"" .43كما يتساءل أيضا نوبلت  ،Nobletهل وسائل
االتصال اجلديد جديدة حقا؟ ،يف حني يذهب عامل االتصال رايس  Riceالذي يعترب أحد الباحثني
األوائل يف حقل اإلعالم اجلديد إىل أن وسائل االتصال دوما هي جديدة فقط يف أول عهد األجيال هبا،
ويف بداية جتربتهم هلا" ،44ا ّن ما قاله رايس يعلس أ ّن اجلديد وليد التجربة االولية به ،فمىت انتهت جتربته
وجل منط القدم ،ويندرج ذلك كلّه يف عملية االستخدام.
يرى فرنسيس بال أ ّن "التلنولوجيات اجلديدة لالعالم واالتصال االكارة املميزة للعامل احلديث ويف
الوقت نفسه العالج الشامل الذي يؤثر على كل أمراضه .وأخريا يشجع حبدسه وحتريضاته ،على ظهور
علم جديد املديولوجيا (علم االعالم أو علم الوسائط) الذي عمده رجيس دوبريه ( )Regis Debray
41
42

جون هارتلي وآخرون ،إعالم جديد تكنولوجيا جديدة ،مرجع سابق ،ص557.
عبد الرمحن حممد سعيد الشامي ،اإلعالم الجديد واإلعالم القديم :التحديات والفرص ،اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية  ،اللويت ،اجمللد

 ،55العدد  ،752كتاء  ،5174ص.711

43
44

عباس مصطفي صادق ،اإلعالم اجلديد :املفاهيم والوسائل والتطبيقات ،مرجع سابق ،ص.16
عبد الرمحن حممد سعيد الشامي ،املرجع نفسه ،ص.711
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
تتغري أفلارهم ومعتقداهتم بصورة ناعمة
عام  7667وهو يدرس أجهزة الفلر وتأثريها على االفراد ،وكيف ّ
عندما جيري االنتقال من اللتاب اىل الراديو أو من الربملان اىل حلبة التلفزيون"" .45ويرجـع ذلـك على
األقل بسبب ظهور منصات وأكلال جديـدة خـالل فـرتيت التسـعينات واأللفينيـات التـي أثرت بدورها على
االجتاه السائد لإلعالم اليوم".46
وترى الباحثة رحيمة عيساين أن هناك "حالتان متيزان اجلديد من القدمي :تتمثل األوىل يف الليفية
اليت يتم هبا بث مادة اإلعالم اجلديد ،وتتمثل الثانية يف الليفية اليت يتم من خالهلا الوصول إىل خدماته،
فهو يعتمد على اندماج النص والصورة والفيديو والصوت ،فضالً عن استخدام اللومبيوتر كآلية رئيسة له
يف عملية اإل نتاج والعرض ،أما التفاعلية فهي متثل الفارق الرئيس الذي مييزه وهي أهم مساته" .47فميزة
"جديدا" هلذا "النوع من اإلعالم يرتبط بـعصر مـا بعـد اإلذاعـة مـن وسـائل اتصـال تفاعلية وتشاركية وذلك
باستخدام اإلملانيات الرقمية املتصلة بشبلة اإلنرتنت".48
ويعرف جونز  Steve Jonesمؤلف موسوعة االعالم اجلديد ورئيس حترير مجعية االعالم
اجلديد للجدة يف االعالم وهو "الذي يقر اوال بعدم وجود اجابة وافية وقاطعة عن السؤال :ما هو
االعالم اجلديد؟ ويبين اجاباته على أن هذا االعالم هو يف مرحلة نشوء ،االعالم اجلديد هو مصطلح
يستخدم لوصف أكلال من أنواع االتصال االللرتوين أصبحت مملنة باستخدام اللمبيوتر كمقابل

 -45فرنسيس بال ،الميديا ،ترمجة فؤاد كاهني ،دار اللتاب اجلديد املتحدة ،ليبيا ،ط ،5112 ،7ص714
 -46جون هارتلي وآخرون ،العصر الجديد لإلعالم  ،مرجع سابق ،ص.51
 -47رحيمة الطيب عيساين ،فعالية أدوات ووسائط اإلعالم اجلديد التعريف بالقانون الدويل اإلنساين ،مرجع سابق ،ص.515
 -48جون هارتلي وآخرون ،العصر الجديد لالعالم ،املرجع نفسه ،ص.55
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
لالعالم القدمي اليت تشمل الصحافة امللتوبة من جرائد وجمالت والتلفزيون والراديو -اىل حد ما-وغريها من
الوسائل الساكنة".49
وكذلك يتساءل الباحث مجال الزرن " من أين جاء اإلعالم اجلديد؟ واإلجابة تأيت بأنه حصيلة
أيضا التزاوج بني تلنولوجيات االتصال اجلديدة والتقليدية مع جهاز اللومبيوتر
اندماج أو انصهار أو ً
وكبلاته والبث الفضائي ورقمنته".50
اجلدة يف االعالم اجلديد تتمثل عند أغلب الباحثني يف ارتباطها باالنرتنت وما
نستخلص مما مت أ ّن ّ
اجلدة.
متيزها كأداة اتصال عاملية ،واللمبيوتر كجهاز تفعيل هلذة ّ
ا ّن احلداثة أو اجلدة وثيقة الصلة باالعالم اليوم ،أخذ بعض الباحثني موقف معارضا بشأن هذه
املفردة املرتبطة باللمبيوتر ومن بينهم -بولرت وغروزين -وهذا راجع اىل وجود قواسم مشرتكة بني الوسائل
التناظرية -التقليدية -والرقمية .51و من بني الوسائل الرقمية اليت يرى الباحث  Michael Laheyأ ّن
االكلال القصرية لالعالم ليست أكلاال جديدة ،ورغم ذلك فان هلا وقع يف خمتلف اجملاالت واالطالع
عليها يف أقصر وقت ،52هي  micromediaفهذه الللمة أطلقت حسب مانوفيتش على حمتوى
االجهزة احملمولة والذكية القصرية نسبة اىل خصائصها التلنولوجية.53

 -49عباس مصطفي صادق ،اإلعالم اجلديد :املفاهيم والوسائل والتطبيقات ،مرجع سابق ،ص .55
 -50مجال زرن ،نقال عن  ،Jean Marie Charonاإلعالم التقليدي والجديد في سياق تمدد اإلعالم االجتماعي وشبكاته،
مركز اجلزيرة للدراسات 51 ،مارس  ،5171ص2
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2017/03/170327082425295.html
51- Nicholas Gane and David Beer, citant Bolter and Grusin, New Media: The Key Concepts, op.cit., p.
6.
52-Cf. Michael Lahey, SOFT CONTROL: TELEVISION’S RELATIONSHIP TO DIGITAL
MICROMEDIA, Doctor of Philosophy, Indiana University, Department of Communication and
Culture,2013, p34.
53- Cf. Michael Lahey, citant Lev Manovich, op.cit., p34
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
يرى مانوفيتش أ ّن احلركة املتتبعة لعملية تطور وسائل االعالم اجلديدة ال ختصها مبفردها ،فهذه
احلركة قد سبق ومرت هبا وسائل االعالم التقليدية ،نستخلص من ذلك أ ّن ليس ما مييز االعالم اجلديد
الدينامية املتغرية واملتطورة فهي مشرتكة يف ذلك مع مراحل تطور وسائل االعالم التقليدي ،فالتطور
التلنولوجي حركة مستمرة للقدمي واجلديد .كما يعترب مانوفيتش أ ّن االعالم اجلديد له منهج واحد بفعل
اللمبيوتر واالنرتنت اليت حتولت من وسيلة نصية أو خطية اىل وسيلة متعددة الوسائط ،حيث أدرج اجلدة
يف االعالم اجلديد تلمن يف كل منصة جديدة بتقدميها تفاصيل جديدة.54
"بالرغم من دقة وصف اإلعالم اجلديد باجلدة إال أن هناك خالفا لفظٌا ولغويا على مدلوالته ،وأن
اجلدة اليت يتسم هبا هي جدة نسبية  ،مبعىن أنه رمبا يلون جديدا اليوم وال يلون جديدا يف الغذ  ،أو أ ّن
ما نراه غري جديد اليوم كان جديدا باألمس".55
المطلب الثاني :مظاهر الجدة في االعالم الجديد
ان عملية التغيري يف الللمة أو الصورة ال تتم عرب وسائط االعالم التقليدي ،للن التغيري فيهما يتم
بسهولة عرب الوسائط اجلديدة" ،فقد كدد جينلينز  Jenkinsبشلل خاص على السلطة اليت يتمتع هبا
اجلمهور الفعال يف إنشاء املعاين والثقافات أما اآلن فقد ساعدت األدوات الرقمية على انشاء ومشاركة
56
جديدا على مستوى التقنية بل إن جدَّته تلمن
إعالما ً
االدوات الثقافية" " .فاإلعالم اجلديد ليس فقط ً

أيضا على مستوى املضمون واحملتوى ،وخاصة الفلر الذي حيمله واألنساق اجلديدة اليت من املفرتض أن
ً
54- Cf.Lev Manovich, Macro-media and Micro-media, (summer 2000), p06, Visited on 23 September
2016
http://manovich.net/content/04-projects/028-macro-media-and-micro-media/25_article_2000.pdf

 -55حممد عبد البديع السيد ،نقال عن خالد بن عبد اهلل احللوة ،لدى الشباب المصري :بعد ثورتي  52يناير  5122و 01يونيو
 ،5120ورقة علمية مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل األول مستقبل اإلعالم يف ظل التحوالت اجملتمعية الراهنة لللية اإلعالم وفنون االتصال،
جامعة فاروس باإلسلندرية من  7إىل  5نوفمرب  ، ،5174ص.2
 -56جون هارتلي وآخرون ،العصر الجديد لالعالم  ،مرجع سابق ،ص 42
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
لوجيا داخل اجملتمع السيما من داخل النسق التقليدي حلاجة الناس األزلية لألخبا ر
يفرزها سوسيو ًّ
والصحافة".57
كتب سني كوبت  Sean Cubitعن الدراسات االعالمية والدراسات االعالمية اجلديدة ،أ ّن
" ومن أهم النتائج اهلائلة لديناميلية اإلعالم اجلديد العوملة السريعة واملتزايدة للبنية التحتية لالتصاالت
وزيادة االعتماد عليها بالعوملة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية" .58فحسب Manovich
أن االعالم جديدا باعتباره يعمل بنظام متثيل املعلومات يف كلل كفرة رقمية وليس متثيل عددي كما
يف حالة االعالم التقليدي

.59

"وحصر نيلوالس نيغروبونيت مؤسس معمل اإلعالم اجلديد يف -

ماساكوستس -الفارق بني اإلعالم اجلديد والتقليدي ،يف أن اإلعالم جديد قام على استبدال الوحدات
املادية بالرقمية وهو ما أيده فني كروسيب بأ ّن اإلعالم اجلديد يضم مزايا االتصالني الشخصي واجلماهريي،
ويتجاوز سلبياهتما ،وذهب ريتشارد ديفي وديانا أوين إىل جتاوز مدخلي نيغروبونيت وكروسيب ،بالتخفيض
من التماهي بني اإلعال م اجلديد والتقليدي ،وجاء هذا عرب توزيع صي اإلعالم اجلديد ضمن ثالثة أمناط،
النمط األول ميارس فيه اإلعالم اجلديد بتقنية تقليدية ،مثل ()Good Morning America
والفقرات الصباحية من (  ،)Talk Showبرامج احلوار احلية على القنوات التلفزيونية ،والتأثري اإلعالمي
اجلد يد بتقنية جديدة مثل الصحف االللرتونية ،واخلدمات اإلعالمية على اهلاتف النقال ،الثالث تطبيق

 -57مجال زرن ،نقال عن  ،Francis Balleاإلعالم التقليدي واجلديد يف سياق متدد اإلعالم االجتماعي وكبلاته ،مرجع سابق ،ص.2
http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2017/03/170327082425295.html

 -58جون هارتلي وآخرون ،العصر الجديد لالعالم  ،مرجع سابق ،ص 55
59-Nicholas Gane and David Beer, citant Bolter and Grusin, , New Media: The Key Concept, op.cit., p.
6.
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
اإلعالم اجلديد بتقنية خمتلطة ،مبا يذيب الفارق املفرتض بني اإلعالم اجلديد والتقليدي ،مثل النسخ
االللرتونية للصحف الورقية".60
ومتحول "وميلن النظر لـ "الديناميلية" باعتبارها
ولقد سبق وأكرنا اىل أ ّن االعالم اجلديد متغري
ّ
"داخلية" و"خارجيـة" ،داخليـة ،ألّنـا تشـري إىل التغري السريع الذي يطرأ على وسيط معني جديد مع مـرور
الوقـت ،وخارجيـة ،ألّنـا تتنـاول العالقات املثرية ضمن جمال وسائل اإلعالم املختلفة" .61فنتساءل أين
تلمن الوساطة يف االعالم اجلديد؟ فالوسيط اخلارجي يتمثل حسب  Johan Fornäsدراسة ترابط
وتقاطع وسائل االعالم مع كبلات االتصال املختلفة .62أما  Charles Aclandكذلك يعترب
الوساطة تتمثل يف العالقة بني خمتلف األكلال االعالمية ،63حيث أ ّن كل وسيلة اعالمية هلا مميزات
تلنولوجية خمتلفة فاكرتاك وسيلة مع أخرى يشلل وسيط متعدد" .ويرى  John Pavlikيف كتابه
الصحافة واالعالم اجلديد ا ّن االنرتنت هي وسيط ) (mediumصحفي جتمع بني التحرير واالنتاج.64
"كان تطور ما أصبح يعرف الحقاً باسم  ،""Web 5.1أو املرحلة الثانية من تطور االنرتنت ،فيعتربه
 Herzعامالً مغرياً لقواعد اللعبة ،فقد أكار إىل ظهور نوع جديد من التفاعلية يف تفاعل تعاوين
هادف" .65وهذا ما جعله " خصبا لنشأة العديد من املمارسات اإلعالمية البديلة واليت تنوع ما بني النص

-60عبد احلميد غامن ،اإلعالم الشبكي الجديد المفهوم والدور ،جملة الفلر السياسي ،جملد  72العدد  ،25 – 27أيلول ،5174
ص.771
-61جون هارتلي وآخرون ،إعالم جديد تكنولوجيا جديدة ،مرجع سابق ،ص.57

62- Cf. Michael Lahey, citant Johan Fornäs, SOFT CONTROL: TELEVISION’S RELATIONSHIP
TO DIGITAL MICROMEDIA, op.cit., p36
63- Ibid., p76
64- Cf. John V. Pavlik, Journalism and new media, United States of America, Columbia University
Press, 2001, p.77

 -65جون هارتلي ،جني بورجس وأكسيل بروتر ،إعالم جديد تكنولوجيا جديدة ،مرجع سابق ،ص557
* للمزيد حول كبلات التواصل االجتماعي راجع املبحث الثالث.
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
والصوت والصورة والفيديو أو جتمع بني كللني أو أكثر منها ،فظهرت املدونات امللتوبة واملسموعة
واملرئية ،وتطبيقات كبلات التواصل االجتماعي*".66
المبحث الثالث :براديغم اإلعالم الجديد
إن مشاركة التقنيات احلديثة أبرزت تطورات يف االتصال اإلنساين وانعلس بدوره على تغريات يف
عما عرف على مر العصور حبيث "أ ّن
فلسفة اإلعالم مما أنتج براديغم ومنط تواصلي فلري وعملي مغاير ّ
اإلعالم اجلديـد وكـبلات التواصـل االجتماعي تستطيع أن تصنف ضمن وسائل االتصال اجلماهرييـة
وكـذلك وضـمن وسـائل االتصال الشخصية حبسب املضامني اليت حتملها تلك املواقع إذ تصبح وسـائل
اتصـال مجاهرييـة عن طريق نشر مستخدميها األخبار واملضامني الصحفية واليت يتعرض هلا أعداد كبرية من
اجلماهري فعندما هتم هذه املضامني املستخدمني فإّنم يشـاركوّنا يف صـفحاهتم لتصل إىل أعداد هائلة من
مستخدمي تلك املواقع فبهذه احلالة تصبح ضـمن وسـائل االتصال اجلماهريية ،بيـنما تصـنف ضـمن وسـائل
االتصـال الشخصـية عنـدما تلـون رســائلها موجهــة مــن كــخص إىل كــخص آخــر ،مثــل  :االتصال
والدردكة والرتاسل الشخصي بني املستخدمني" 67كما "وبفضل وسائل اإلعالم أصبحت اجلماهري اليت
متتاز بضخامة أعدادها قادرة على التعـرف عـما جيـري يف بيئاهتـا مـن أحـداث وقضايا وأخبار واملشاركة يف
تلك األحداث والتفاعل معها وإبداء اآلراء بشأّنا".68
عدة براديغمات يف بروز وتأسيس براديغم اإلعالم اجلديد من بينها االنرتنت وكبلات
سامهت ّ
التواصل االجتماعي ،فاالعالم اجلديد كرباديغم تواصلي جديد أفرز العديد من ّالتغيريات يف العملية
66
67

خالد مجال عبده ،اإلعالم البديل في االنترنت :فلسفة جديدة في اإلعالم واالتصال ،مرجع سابق ،ص .42
مهند محيد التميمي ،نقال عن حسنني كفيق  ،التلفزيون وشبكات التواصل االجتماعي تكامل أم صراع ،دار أجمد للنشر والتوزيع،

عمان ،ط ،5171 ،7ص،ص.15-15

68

مهند محيد التميمي ،نقال عن خليل صابات ،املرجع نفسه ،ص.714
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
االتصالية عموما ،كما ّمتيز اليوم يف ظل التطور املتسارع للتقنيات حيث فرضت ملانته على كىت اجملاالت
خاصة اجملال اإلعالمي ،فدراسة تأثريات اإلعالم
والتخصصات نظرا ملا أنتجه على خمتلف القطاعات ّ
اجلديد على خمتلف عناصر االتصال ( اجلمهور ،الوسيلة ،القائم باالتصال ،الرسالة ،رجع الصدى) كّلها
تأثرت بالنماذج اليت أفرزها اإلعالم اجلديد وهذا ما خلصت إليه أغلب الدراسات العربية واألجنبية.
المطلب األول :براديغم االنترنت
تعترب " االنرتنــت كــبلة اتصــاالت عامليــة ضــخمة جــدا ت ـربط عشرات اآلالف مــن كــبلات
احلاسبات املختلفة األنـواع واألحجـام فهـي نظـام اتصـايل يسـمح ألجهـزة اللمبيـوتر بتبـادل االتصال بعضها
مع بعض فهي وسـيلة اتصـالية تعاونيـة تضـم جمموعـة هائلـة مـن كـبلات اللمبيوتر املنتشرة عامليا ،
فاالنرتنت ليست وسيلة اتصال منفردة  ،Single Mediumبل هي جمموعة واسعة املدى من وسائل
االتصـال ،أمـا مصـطلح الشبلات  Networksهو البديل ملصطلح النظم . Systemsأما كبلة
االنرتنت  Internetفهي أكرب كبلات املعلومـات يف العـامل وأكثرهـا تشـعبا وانتشارا تقوم على أحدث
تلنولوجيا االتصـال يف بـث املعلومـات إىل ماليـني املشـرتكني فهـي الشبلة اليت تنسج خيوطا حول العامل
تتفاعل على املستوى العاملي من خـالل كـبلة واسـعة من أجهزة اللمبيوتر ذات االتصال املتبادل"،69
فمميزات كبلة االنرتنت جعلت منها كبلة عاملية " ،باإلضافة إىل دورها يف خفض هوامش تللفة
الوصول إىل املعلومات ونقلهـا ،ودورهـا يف الرتويج لفلرة التفاعل بني القوى االجتماعية والسياسية
املختلفة.70

 69كروق سامى فوزى ،تكنولوجيا اإلعالم الحديث ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،5172 ،7ص.752

70حممود خليل ،اإلعالم العربي :مظاهر النمو ..ومخاطر التفكك ،العريب للنشر والتوزيع ،ط ،7القاهرة ، 5171، ،ص.516
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
"وميلن القول بأن كافة األوعية املعلوماتية اليت تعلس معطيات عصر املعلوماتية تنبثق عن كبلة
االنرتنت ،فالشبلة تعترب الوسيط األساسي املستخدم يف نشر املعلومات اليت حتتويهـا هـذه النوعية من
األوعية االتصالية سواء متثلـت يف كتـب أو صـحف أو قنـوات تليفزيونيـة وحمطـات إذاعية".71
ا ّن "اإلنرتنت يف العامل العريب تعود وصالت اإلنرتنت يف املنطقة إيل أوائل التسعينيات عندما
كانـت متاحـة فقـط يف امللاتـب احللوميـة واجلامعات واملعاهد البحثية ،ومع مرور الوقت بـدأ اسـتخدامها
يف االزديـاد حتـى أنـه يتـوفر يف الوقـت احلايل الوصول إيل اإلنرتنت من خالل موزعني حمليني يف كل البالد
العربية ،فتونس كانت أول دولة عربية تتصل باإلنرتنت  ،7667مصر وقد جـاءت بعـد تـونس يف االتصـال
باإلنرتنـت يف أواخـر  ،7665اجلزائر أدخلت خدمة اإلنرتنت يف عام  ،7665األردن والسودان اتصلت
هاتان الدولتان باإلنرتنت يف عام  ،7664اليمن وقد بدأت يف استخدام اإلنرتنت يف عام  ،7662عمان
وقطر واللويت والسعودية وسوريا اتصلت تلك األقطار باإلنرتنت يف عام  ، 7661أملن ليبيا الوصول
72

إيل اإلنرتنت منذ  ،7662بدأت اإلنرتنـت العمـل يف فلسـطني والعراق يف أواخـر التسـعينيات"

" للن مع ظهور اإلنرتنت واجتاه كثـري مـن الصـحافة املطبوعـة إىل تـوفري حمتواهـا عـلى مواقـع خاصة
هبا ،بات من الصعب إغالق البوابة أمام احملتوى الذي ال يريـده الصـحفي ،فمـثال إذا نشرت إحدى
الصحف خربا معينا ،ومل تسمح للجمهور بالتعليق عليه ،أصبح بإملان القـارىء نسـخ عنـوان الصفحة

 71حممود خليل ،اإلعالم العربي مظاهر النمو ..ومخاطر التفكك ،مرجع سابق ،ص .721

 72هني ميلور وآخرون ،اإلعالم العربي ،العولمة :اإلعالم وصناعته الناشئة ،ترمجة :محمد صفوت حسن آمحد ،دار الفجر للنرش والتوزيع،
القاهرة ،ط ،2112 ،1ص،ص181-172
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
املنشور هبا اخلرب والتعليق عليه يف مساحة خارج موقع اجلريدة ،أي أنه ترك البوابـة التـي وجد عليها
حارس الصحيفة  ،ليمرر تعليقه من بوابـة أخـرى حسـاباته عـلى الشـبلات االجتماعيـة".73
أهم تغيري برز مع االنرتنت يف اجملال اإلعالمي" ،التغيري يف أمهية البوابة أفرز مفهوم مراقبة
ّ
البوابة بديال عن حراستها ،وقدمه أكسـل برونز يف عام  5112عرب كتابه مراقبة البوابة :التشارك يف صـناعة
األخبـار االليلرتونية ...فلـل مسـتخدم لإلنرتنـت هـو بوابـة لنفسـه ،باعتبـار أنـه مـن خيتـار احملتوى الذي
يطالعه".74
"ويثري حتليل دور اإلنرتنت كوسيلة إعالم جديدة يف دعم املمارسة الدميقراطية بـني أفـراد اجملتمع
إكلاليتني أساسيتني :
أ – عدم االطمئنان اللايف إىل الدور الـذي ميلـن أن تقـوم بـه اإلنرتنـت كوسـيلة اتصـال جديدة يف
دعم املمارسة السياسية يف ظل حتوهلا إىل ساحة للصراع احلاد بني اآلراء املختلفة .
ب – وجود إمهال من جانب الدوائر السياسية الرمسية لدور اإلنرتنت يف دعم املمارسـة
الدميقراطية .75
"تغـري اإلنرتنـت طبيعـة وإدراكـات البيئـة اإلنسـانية  .خيلق املستخدمون ثقافة ثالثة ،كما أكار إىل
ذلك أحد املفلرين يف عمل مبلر حول جذور ومنو الثقافة العاملية .يوجـد فـرق بـني مـن يسـتخدمون ومـن
ال يسـتخدمون اإلنرتنت .وهذه الظاهرة أكثر وضوحا بني املستخدمني األكـثر كثافـة يف اسـتخدامهم  .وإىل
حد ما توقع بعض الباحثني أن تلك الظاهرة ميلن إرجاعها إىل عقد الستينيات )  ( 7621عندما كانت
ّ73نى عاطف ،اإلعالم الشعبي بين إعالم الدولة ودولة اإلعالم  ،5122 - 5112العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،5172 ،7
ص.55
 74املرجع نفسه ،ص.55

75حممود خليل ،اإلعالم العربي مظاهر النمو ..ومخاطر التفكك ،مرجع سابق ،ص .516
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
وسائل اإلعالم متغلغلة إىل كل أوجه وجود الشـخص ،ومل تـرتك أي ملمح مل تلمسه .اإلنرتنـت حتـدث
بالفعـل تـأثريا وتغيـريا بطـرق نفسية سواء ميلن توقعهـا أو ال تفهـم باللامـل .اإلنرتنـت أساسـا تقـوم عـلى
اللغـة اإلجنليزية مع حتيز مركزي لإلجنليزية األمريلية .هاتـان احلقيقتـان هلـما تـداعبات ثقافية واضحة بالنسبة
ملستخدمي اإلنرتنت حول العامل  .ابتداء من القرى الريفيـة يف اهلند مـع سـهولة اسـتخدام اللمبيـوتر إىل
مقـاهي  Starbucksاملـزودة باإلنرتنـت واملنتشرة تقريبا يف كل مدن العامل الرئيسية ،فإن االستعمار
اإلللرتوين يسري إىل األمام خبطى واسعة .76" 1/ 54
77
عدة
إن أهم براديغم االنرتنت اليوم يتمثل يف "عوملة وسائل اإلعالم باالنرتنت " مفرزة بذلك ّ

خدمات ما غرض على اإلعالم التقليدي مراجعة حساباته واحملافظة على الصدارة بإدماج تقنيات
وخدمات اليت توفرها كبلة االنرتنت.
وميلن مالحظة التطور الذي حدث لالنرتنت يف العامل العريب من خالل مالحظة اآليت:

78

 التضاعف يف أعداد املواقع العربية ثالث مرات. االخنفاض اهلائل يف أسعار االكرتاك باالنرتنت ،ويف بلدان خمتلفة ظهر االنرتنت اجملاين ظهور بوابات انرتنت عربية متاثل البوابات الغربية. االزدهار يف منتديات الويب العربية. ظهور مواقع للتجارة االللرتونية العربية.أهم براديغم اليوم أنتجته االنرتنت هو اإلعالم االجتماعي
ويعترب ّ
 76توماس ماكفيل ،اإلعـالم العالمي ،ترمجة :عبد احللم أمحد اخلزامى ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،5175 ،7ص.571
 77عبد امللك ردمان الدناين ،الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة  ،5115 ،ص712

 78أمحد سامل ولد حممد فاضل ،دور اإلنترنت في صناعة الرأي العام العربي  :دراسة تطبيقية على موقع الجزيرة نت للعام ،5112
رسالة ماجستري،جامعة أم درمان اإلسالمية،5177 ،ص.26
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
المطلب :5براديغم االعالم االجتماعي
"انـتشر مسـمى اإلعـالم االجتماعـي بدايـة مـن عـام  ،5114وخـرج مـن جمال التلنولوجيا
الصناعية ،حتديدا يف قمـة بلـوج أون يف الواليـات املتحـدة ،وهـو حـدث استهدف املستثمرين يف اجملال
الصناعي املهتمني بالتلنولوجيا ،ويف اجللسة االفتتاحية لبلوج أون استخدمت احملللة واللاتبة كريس
كبلي مصطلح اإلعالم االجتماعي يف كلمتها ،لتنـتشر يف جلسات املؤمتر ،ومن مث يف الصحافة املهتمة
باألعمال والتلنولوجيـا ،أي أن السـياق الـذي خرج فيه املصطلح مرتبط بالتلنولوجيا أكثر منه باإلعالم،
و كريس صاحبة الفضل يف تـرويج احملتوى درسـت االتصاالت وعملـت يف الصـحافة التلنولوجيـة ،ثـم
ختصصـت يف وسـاطة األعمال ووضع اسرتاتيجيات الت حـديث للشركـات ،فهـي ال تعـرف نفسـها كصـحفية
أو باحثـة إعالمية ،واستخدامنا الدارج للمحتوى يعلس فهمنا له كنوع من التلنولوجيا أكثر منـه كنـوع من
اإلعـالم للن ما معىن أن يلون احملتوى اجتماعيا؟ وما وجه االجتماعية يف املواقع واخلدمات اليت تسمي
79

نفسها كبلات التواصل االجتماعي؟"

حيث "أن يصري اإلعالم أكثر اجتماعية يعين أنه يصبح على

منوذج جديد خيتلف عن هذا السابق  ،وأنه استبدل مفهوم املشاركة مبمارسة البث  ،حبيث أن يشرتك
احملـرتف للصـحافة واجلمهـور يف صناعة احملتوى اإلعالمي ،بالتايل أضحت العمليـة اإلعالميـة أقـل اسـتهالكية
.أمـا الوسـيط اإلعالمي ،فقد ظهر منه املزيد ،حيث أن كـبلات التواصـل االجتماعي هـي منصـات للـنشر،
أغلبها جماين وهي اجتماعية ألّنا قائمة على التشاركية ،مبعىن أن املسـتخدم يسـتطيع تناقـل احملتوى،
واإلضافة إليه ،وتقييمه ،أو حجبه عنه ،أو مطالبة الشركة صاحبة الشبلة حبجبه عن مجيع التغيري اللبري
الذي أحدثه وجود هذه الشبلات فيما خيص صناعة اإلعـالم ،أنـه سـمح ألل فراد بأداء العمل اإلعالمي،

ّ 79نى عاطف ،اإلعالم الشعبي بين إعالم الدولة ودولة اإلعالم  ،5122 - 5112مرجع سابق ،ص ،ص.57-76،
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
بعلس النموذج القدمي املعتمد كليا على املؤسسات ،للن الواقع أن إتاحة الشـبلات االجتماعية كأدوات
نشر جعل بإملان كل كخص أن ينقل خربا أو رأيـا" 80بعد أن" اكتسبت كبلات التواصل االجتماعي
مجاهرييته ا بعـد إن انتقلـت تطبيقاهتـا إىل أجهزة اهلاتف النقال والذي ملن اجلميع مـن الـدخول إليها
وتصـفحها يف األمـاكن مجيعها ،وللي تلون أي وسيلة اتصال مجاهرييـة جيـب أن يـتم تعـرض مجهـور واسـع
حملتواها يف الوقت نفسه وهذه امليزة متـوفرة يف كـبلات التواصـل االجتماعـي ،ومثـال على ذلك مشاركة
اجلماهري يف تظاهرات كعبية وتصويرهم ألنشطة هـذه التظـاهرة يف هواتفهم احملمولة ونشرهم هلا على مواقع
التواصل االجتماعي حبيـث يـتم مشـاهدهتا من ماليني البشر من املستخدمني فهذا دليل على مجاهريية تلـك
الشـبلات ،إذ تعـد مواقع التواصل االجت ماعي من أكـثر املواقـع مجاهرييـة يف العـامل ،وبـات مـن ال ميتلـك،
صفحة خاصة له عـلى مواقعهـا يبـدو منعـزال عـن العـامل خصوصـا مجاهرييـة موقـع الفيس بوك الذي انتشر
بصورة مذهلة يف مدة قصرية".81
وتوصل  Konstantin Mertsalovيف دراسته حول منذجة ديناميلية الشبلات
االجتماعية واالتصاالت ّأّنا تقوم على أساس التواصل االجتماعي وجيب التمييز بني كبلات االتصال
االجتماعي والتواصل االجتماعي ،إن اإلعالم االجتماعي يندرج ضمن "الشبلات االجتماعية أو
صفحات الويب اليت تقدم ملتصفحيها ،فهي تتيح هلم حرية االختيار ملن يريدون يف املشاركة معهم يف
اهتماماهتم ،وبظهور كبلات التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك وغريه ،توسعت اخلدمات املرجوة من
هذه الشبلات ومنحت متصفحيها إملانيات واسعة يف تبادل املعلومات ،وهذه الشبلات هي عبارة عن

ّ 80نى عاطف ،اإلعالم الشعبي بين إعالم الدولة ودولة اإلعالم  ،5122 - 5112مرجع سابق ،ص54-55

.81مهند محيد التميمي ،التلفزيون وشبكات التواصل االجتماعي تكامل أم صراع ،مرجع سابق ،ص ،ص.17-11
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
مواقع اللرتونية اجتماعية" . 82ومملن أن نتساءل ما الذي جعل من مواقع التواصل االجتماعي كالفيس
بوك واليوتيوب والتويرت والتلغرام واالنستجرام وغريها منصات إعالمية ،فأطلقنا عليها مصطلح اإلعالم
االجتماعي؟ " إن استخدام وسائل االتصال االجتماعي يف إنتاج املعلومة ونشرها كما يف الوصول إليها،
ملن هذه الوسائل من تأدية دور الوسيلة اإلعالمية ،إذ أصبحت هي نفسها منصات إعالمية جاهزة
لوضع املتلقي يف قلب األحداث اجلارية".83
تنقسم كبلات التواصل االجتماعي حسب االهتمام واالستخدام إىل أنواع رئيسية ثالث
وهي:

84

 -7كبلات كخصية :وهي عبارة عن كبلات ألكخاص حمددين وأفراد وجمموعات يتملنون
من خالهلا من التعارف وتلوين صداقات فيما بينهم مثل كبلة ( )Facebook
 -5كبلات ثقافية :وهي كبلات متخصصة بفن معني وجتمع املهتمني مبوضوع او علم او
اختصاصا مشرتك مل ( )Library thing
 -5كبلات مهنية :جتمع األفراد املتشاهبون يف املهن وتقوم كذلك خبلق بيئة تدريبية وتعليمية
فاعلة بينهم مثل (.)Linkedin

 82حمي الدين إمساعيل حممد الديهي ،تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي األعالمية علي جمهور المتلقين ،ملتبة الوفاء القانونية،
اإلسلندرية ،ط ،5174 ،7ص554
83

زينب خليل( ،الصحافيون وشبكات التواصل االجتماعي)ّ ،نوند القادري عيسى ،اإلعالم العربي و رهانات التغيير في ظل

التحوالت ،مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت ،ط ،5171 ،7ص557
84

أمحد حسن سلمان ،نقال عن حممد خليل القيسي ،شبكات التواصل االجتماعي و دورها في نشر الشائعات من وجهة نظر أعضاء

هيئة التدريس في جامعة ديالى ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط ،5171 ،ص52
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
المبحث الرابع :فلسفة االعالم الجديد
فاإلعالم كفلسفة علمية عرف تطورا علميا وتقنيا كما ذهب "الفيلسوف بشالر يؤكد أن العلوم
حتقق أهدافها اليت ال تعثر عليها جاهزة ،إّنا ليست ما جيب وصفه ،بل ما جيب بناؤه .فاألحداث والوقائع
جيب غزوها ومالحظتها وبناؤها" ،85فاإلعالم كمجال علمي نظرا الرتباطه بلل العلوم االجتماعية
واإلنسانية ،تظهر فلسفة اإلعالم اجلديد يف الدور السياسي والدور االعالمي الذي تؤديه اليوم ،مستخدم
يف لك أهم االسرتاتيجيات الفلسفية اليت تتميز هبا هي التفاعلية ومابعد التفاعلية.
"تتميز كبلة االنرتنت بعدة مسات جتعلها وسيلة فعالة منه :الطبيعة التفاعلية ،صعوبة السيطرة
والرقابة على املواقع االللرتونية ،واتساع نطاق قاعدة االجتماعية املستخدم هلا ،وعدم تقييمها باحلدود
اجلغرافية والسياسية ،كما حتول اجلمهور املتلقي فيها من جمرد مستخدم ومستهلك جمهول للرسالة اإلعالمية
إىل مشارك فاعل يف تشليل الرسالة ،كما تشجع على حتقيق أكرب قدر من الدميقراطية يف اجملتمع ،كما
أدت إىل اندماج وسائل اإلعالم املختلفة ،وجعلت من حرية اإلعالم حقيقة ال مفر منها ،فضال عن كوّنا
تستند إىل اإلعالم متعدد الوسائط ،يتسم باالنتشار وعامل ية الوصول ،وبتفتيت اجلماهري ،وغياب التزامنية،
وبقابلية التواصل بصرف النظر عن مواصفات ومقاييس املنشئ للمحتوى .وتعمل وسائل اإلعالم اجلديدة
على تدعيم املمارسة الدميقراطية من خالل إّناء احتلار النظم احلاكمة للمعلومات ،ونشر الوعي السياسي
لدى املواطنني ،وتدعيم دور املعرضة السياسية باإلضافة اىل استخدامها كوسيلة لنشر الثقافة السياسية

 85نصر الدين لعياضي ،مواقع الشبكات االجتماعية في المنطقة العربية بين اإليبيستيمولوجيا و األيديولوجيا ،جملة إضافات،اجمللة العربية
لعلم االجتماع ع  51-56أبريل  ،5172ص 555
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
وتوع ية اجلمهور وزيادة اهتمامه بالشؤون السياسية مبا يزيد من املشاركة األنشطة لألفراد وهي خطوة أوىل
للتنمية السياسية".86
"أبرز الدكتور حيدري ان النظام والفوضى برزتا يف االعالم اجلديد "فالبيئة اجلدبـدة املـسماة اليـوم
بـاإلعالم اجلدبـد ،مهيـأة حلــدوث الفوضــى العتبارهــا نظامــا دبناميــا معقــدا حتــدث داخلــها ســلوكيات غــري
منتظم ــة ،وغ ــري م ــستقرة ،ب ــل إن عناص ــرها املادب ــة والرمزب ــة مول ــدة ملث ــل ه ــذه الــسلوكيات .فالفوضــى
حينئــذ تظــل خاصــية مــن خــصائص هــذه البيئــة احلتميــة الالخطيــة ،الــيت أصــبح مــن العــسري الــتحلم يف
دبناميليتهــا والتنبــؤ حباالهتــا املستقبلية".87
" فالبيئة اجلدبـدة املـسماة اليـوم بـاإلعالم اجلدبـد ،مهيـأة حلــدوث الفوضــى العتبارهــا نظامــا دبناميــا
معقــدا حتــدث داخلــها ســلوكيات غــري منتظم ــة ،وغ ــري م ــستقرة ،ب ــل إن عناص ــرها املادب ــة والرمزب ــة مول ــدة
ملث ــل ه ــذه الــسلوكيات .فالفوضــى حينئــذ تظــل خاصــية مــن خــصائص هــذه البيئــة احلتميــة الالخطيــة،
الــيت أصــبح مــن العــسري الــتحلم يف دبناميليتهــا والتنبــؤ حباالهتــا".88
المطلب االول :فلسفة التفاعلية
تعــد التفاعليــة مــن أهم خصــائص اإلعالم اجلديــد إذ أتاحــت للمتلقي أن يشارك يف مناقشة املادة
اليت تعرضها هذه الوسائل سواء أكانـت خربا أم إعالنا أم معلومة ويديل برأيه فيها ويعلق عليها ،إذ يستطيع
املتلقـي للمادة اإلعالمية يف وسائل اإلعالم اجلديدة أن يتحاور مباكرة مع صانع املادة اإلعالمية عن طريق
الدردكـة أو عـن طريـق التعليـق عـلى املضـمون الـذي يوفرة هذا النوع من اإلعالم ،فبعد أن كان دور
 86امساعيل حممود علي ،اإلعالم الجديد والتحديات النظرية والتطبيقية ،ملتبة الوفاء القانونية ،اإلسلندرية  ،ط ،5172 ،7ص،ص
16-12

 87عبد اهلل الزين احليدري ،اإلعالم الجديد  :النظام و الفوضى ،اجمللة العربية لإلعالم و االتصال ،مج  ،5116ع ،2مارس ،5116
ص54-55
 88املرجع نفسه ،ص45
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
اجلمهـور يقـتصر عـلى تلقـي الرسالة اإلعالمية من دون التفاعل معها ،أصبح بإملانه أن يصبح مشـاركا يف
هذا اإلعالم عن طريق التفاعل مع ما ينشر عرب هذه الوسائل.89
ا ّن " االتصال التفاعلي يعين حالة املسـاواة بـني املشـاركني يف االتصـال والتماثـل يف القوى االتصالية
أي انه يؤدي إىل االتصال واالتفاق اجلماعي من خالل التبادل احلـر لآلراء دون تدخل أو تأثري من مصادر
وقوى خارجية أخرى ،االتصال التفاعلي يعين املشاركة الدميقراطية املفتوحـة مثـل حلقـات النقـاش احلاليــة
( )Onlineاملبــاكرة واحليــة يف حج ـرات احملادثــة ( )Chat roomومواقــع تبادل رسائل الربيد
االللرتونية احلالية  90"Online Email Sitesوخدمات املشـاركة باعتبارها "مواقـع متخصصـة بـنشر
ومشـاركة ملفـات معرفيـة وعلمية ،سياسية واجتماعية ثقافية ورياضية وغريها ،ومن هذه املواقـع املتخصصـة
(اليوتوب) ,الذي يقدم األحداث بالصور مثل( :مقاطع الفيديو)...أو (فليلـر) املتخصـص يف مشـاركة
الصـور أو مواقـع تتـيح مشــاركة امللفــات بشــلل عــام فــال تشــرتط نــوع حمــدد مــن امللفــات،Shared( ،
موقع إللرتوين)"

91

ان اإلعالم التفاعلي هـو "عمليـة الـدمج اآلين أو املتـأين يف أسلوب االتصال والتواصل بني املرسل
واملرسل إليه ،وتلون املـادة أو الرسالة هـي حمـور هذا الدمج ،بغرض توصيل الفلرة واالقتناع هبا ،ويشمل
اخلدمات امللحقة بــأي وســيلة إعالمية مطبوعة أو مرئيــة أو اللرتونيــة تتــيح للجمهــور أن يشارك برأيه".92
إن أبرز أوجه التفاعلية هي التفاعلية يف اإلنتاج اإلعالمي " ،ومل يستحدث اإلعالم اجلديد التفاعلية
بني اإلعـالم واجلمهـور ،ففـي منـوذج البـث اإلعالم القدمي اجلمهـور أيضـا مـدعو للمشـاركة يف إنتاج احملتـوى
89مهند محيد التميمي ،التلفزيون وشبكات التواصل االجتماعي تكامل أم صراع ،مرجع سابق ،ص.22

 90كروق سامى فوزى ،تكنولوجيا اإلعالم الحديث ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،5172 ،7ص.751
 91املرجع نفسه ،ص.762
 92مهند محيد التميمي ،املرجع نفسه ،ص714
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
اإلعالمـي فاإلعالم التقليدي يظل هـو املسـيطر عـلى مشـاركات اجلمهور ،حيث أن الصحفيني يف
التليفزيون أو اإلذاعة هم من حيددون الربامج املسموح فيها مبشاركة اجلمهور ،وكيفية املشاركة من خالل
اهلاتف أم اخلطابـات أم غـري ذلـك  ،وخيتـارون املشاركات اليت يتم عرضها .أي أن الصحفي يظل
هو حارس البوابة الذي أكار إليـه لـوين الذي يسمح ملشاركات اجلمهور باملرور منها إىل جمال البث أو
النشر اإلعالمي تبقى ممارسته للمهنة حملومة باإلطار االحرتايف واألخالقيات املتعارف عليهـا يف جماله
العملي واالجتماعي ،غري أننا بصدد إعالميا جديدا ينتج حمتـوى دون أن حيـرتف ذلـك ،وخيلق هلذا اإلنتاج
أطرا مهارية وأخالقية جديدة قد تتفق أو ختتلف مع القدمي ،ولعل أزمـة اإلعالمي التقليدي جتاه هذا
الشخص اجلديد هو أنه يتشارك معه مسـمى صـحفي ،وعمليـا كليهما يصنع مضمونا هبدف كشف خرب
أو حتليلـه أو الرتفيـه أو غـري ذلـك ،بالتـايل يصـح أن نسمي هذا الشخص اجلديد صحفيا .للنـه والصـحفي
التقليـدي خيتل فـان يف آليـات اإلنتـاج والنشر  ،بالتايل مـن الطبيعـي أن جيـد الصـحفيون وغـريهم يف وصـف
اإلعالمـي الشـعيب بـالصحفي تضاربا بني املمارسة اليت تعودوا عليها وما يقوم به هـذا اإلعالمـي
اجلديـد". 93
إن أهم ما أنتج التلنولوجيا التفاعلية تلمن يف أهم مسات التطور التلنولوجي االتصايل يف
املرحلة االللرتونية كما يلي:

94

 .7اخرتاع وسائل اتصال جديدة وفق وظائف جديدة .
 .5مسامهة وسائل اإلعالم اجلديدة يف تطوير اإلنتاج اإلعالمي.

ّ93نى عاطف ،اإلعالم الشعبي بين إعالم الدولة ودولة اإلعالم  ،5122 - 5112مرجع سابق ،ص52-52
 94عزام حممد اجلويلي ،اإلعالم االجتماعي ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،5172 ،7ص51-76
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 .5خـدمات كـبلة االنرتنـت و سـائل ا إلعـالم اجلماهـري ي و عملـت عـلى تطويرهـا وعوملتهـا،
واإلنسان حر يف اختيار الوسيلة املناسبة .
 .4حجم املعلومات املتاحة زاد من فرص احلصول عـلى التلنولوجيـا االتصـالية اجلديـدة يف عملية
إرسال املعلومات واستقباهلا.
 .2هذه التلنولوجيا تسعى إىل حتطيم احلـواجز وختلـيص اإلعـالم مـن التلقـي السـليب إىل التلقي
االجيايب أي عملية التفاعل ،فاملشارك مل يعد سلبيا بل هو اجيايب انتقايل .
 .2ظهور اإلعالم املتخصص املوجه لفئات معينة
 Narrowcasting . 7أدى التطــور إىل عوملــة وســائل اإلعــالم عــن طريــق االتصــال
والتواصــل باإلملانيــات التلنولوجية املتطورة والتلنولوجيا التفاعلية  ،Interactive Techوتلنولوجيا
االتصال متعدد الوسائط  ،Multi Media Communication Techوهي اليت أدت إىل
حتطيم احلواجز بني ما هو مجهوري أو ال مجهوري .Demassfigation
تتمثل أهم االدوات و الوسائل التفاعلية فيمايلي:
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 7الربيد اإلللرتوين وهو ما يشبه الربيد العادي للنـه يتميـز عنـه بالفوريـة وهـي اليت تتيح
للمستخدم االتصال باملؤسسة وميلن للمؤسسة الرد عليه يف حينها.
 5عادة ما تلجأ بعـض وسـائل اإلعـالم إلـى الطلـب مـن مجهورهـا بإرسـال مقرتحاهتم ملناقشة
املوضوعات اليت هتمهم وكثيـرا مـا تلـون فلـرة الربنـامج من اقرتاح أحد املراسلني.
 5فتح باب التعليقات على املواد املنشورة.
 95حسام عبد احلميد محدان ،المواقع اإلخبارية العربية دراسة وصفية لموقع الجزيرة على الشبكة العنكبوتية ،رسالة ماجستري يف اإلعال م
واالتصال ،جملس كلية اداب والرتبية ،األكادميية العربية املفتوحة يف الدامنارك  ،5174 ،ص.715-717
66

وتحوالت في البراديغم االتصالي
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 -4عمل حلقات نقاكية حول املوضوعات املختلفة اليت هتم مجهور الوسيلة.
 2عمل استفتاءات ملعرفة رأي اجلمهور يف قضية مـن القضـايا التـي تشـغل بـال االرأي العام.
 2احلوارات احلية عن طريق اإلنرتنت واليت يـتم فيهـا استضـافة أحـد الضـيوف للرد على أسئلة
اجلمهور.
 1خدمة املنتديات من خالل إثراء احلوار حول قضية مـن القضـايا وتوظيـف ذلـك يف صناعة
أخبار وتقارير.
 2املدونات فقد كاع يف الفتـرة األخيـرة اسـتخدام املـدونات مـن قبـل املواقـع اإلللرتونية وقد
سامهت املدونات يف تعزيـز دور املـواطن الصـحفي وإملانيـة حتول كل مواطن إىل صحفي يقـوم جبمـع
األخبـار ونشـرها وهـذه املـدونات تسستخدم داخل املوقع اإلللرتونية وتستخدم كأداة مستقلة قائمة بذاهتا.
 6جمموعة األخبار وتتيح هذه الوسيلة ملستخدم اإلنرتنت أن يـدخل فـي نقـاش مـع جمموعة
أخرى وإضافة خرب أوتعليق والرد عليه.
 71النشرات اإلخبارية وهي التـي ترسـل إلـى املشـرتكني وختلـق نوعـا مـن التفاعل مع مجهور
مستخدمي اإلنرتنت.
 77استخدام الشبلات االجتماعية (فيسـبوك تـويرت مايسـبيس) فـي التفاعـل والتواصل اإلعالمي
من خالل طرح األخبـار والتقـارير والصـور والفـديوهات على تلك الوسائل وإحداث التفاعل اجلماهريي
حوهلا ورمبـا ينتشـر اخلبـر مـن خالل هذه الوسائل قبل أن يصبح مادة مهمة علـى صـفحات أو كاكـات
وسـائل اإلعالم املختلفة.
 75استخدام الفيديو التشاركي الذي لعـب دورا ملموسـا خـالل الثـورات العربيـة
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يف نقل ما حيدث يف تلك البلـدان باسـتخدام اهلـاتف احملمـول فـي التصـوير والتسجيل ونقله إىل
مواقع الفيديو.
 75استخدام مواقع الصور التشاركية كموقـع  flikerمـن خـالل حتميـل الصـور وكتابة التعليق
عليها وتبادهلا بني آالف األكخاص .خدمة األخبار العاجلة ،حيث حيصل املشرتكون علـى أهـم األخبـار
العاجلـة السياسـية واالقتصادية والرياضية فور وقوعها وهـي مـن اخلـدمات التـي جتعـل اجلمهـور فـي حالة
تفاعلية معما حيدث من تطورات وأحداث.
ان " النموذج التفاعلي ، Interactiveفإنه يغلب على اجتاه االتصال السائد فيه ،احلرص على
تشارك  Sharingاألخبار واأل حداث ذات الصلة بني األعضاء ،والتنقيب والتحقق من املعلومات ذات
الصلة ،وباملشاركة الفاعلة يف تنظيم األحداث السياسية ،وبالتواصل مع الشبلات األخر ذات الصلة.
وفيما يتعلق بطبيعة ووسائل اال تصال املتبعة يف هذا النموذج ،فيربز حرصه على التواصل مع الرأي العام،
والدعوة إىل اختاذ مواقف وردود أفعال حمددة ،وإبداء االعجاب عما ينشر ،والتعليق عليه .وفيما يتعلق
بطبيعة الفعل االتصاىل السائد ضمن هذا النموذج فإنه يتسم مبشاركة األعضاء ملا ينشر فيما بينهم،
وبالتواصل األفقي واملتوازن فيما بينهم ،وبااللتزام باحلوار االجيايب البناء ،وبطرحه حلوال للقضايا ذات
الصلة .وتتسم آثار االتصال النامجة عن إتباع هذا النموذج بطرحه للقضايا اليت هتتم هبا الشبلة يف إطار
الصاحل العام ،وبفاعلية مشاركة األعضاء ،وبالتزامهم بالتواصل فيما بينهم ،وبتنويعهم لطرق واجتاهات
االتصال .وفيما يتعلق مبستويات االتصال ضمن هذا النموذج فإّنا تتسم حبدوث تفاعل بني أعضاء
الشب لات وأعضاء الشبلات اأخلرى ذات االهتمامات املشرتكة ،وحبيوية أكلال التواصل التفاعلي".

96

 96السيد خبيت حممد درويش ،تقييم األدوار السياسية لشبكات التواصل اإلجتماعية مؤشرات ونموذج مقترح  ،جملة اعالم الشرق
األوسط ،مج  6ع  ،7خريف  ،5175ص45
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المطلب الثاني :فلسفة ما بعد التفاعلية
برزت فلسفة " ما بعد التفاعلية  Post Interactivityمع بداية األلفية الثالثة يصف املراحل
اجلديدة لشبلة اإلنرتنت منذ عام  ،5112اعتمادا على ما أضافته إليها تقنيات  Web 2.0و Web
. ،3.0ومصطلح “ما بعد التفاعلية” مصطلح صاغه الباحث يف جمال سوسيولوجيا اإلنرتنت وسام
فؤاد ،معربا به عن اجتاه اإلنرتنت ملرحلة جديدة يف عالقة مرتاديها وزوارها مبحتواها واملنشور على
صفحاهتا" ، 97وكذلك يطلق عليه علم االجتماع الرقمي الذي أصبح ختصصا يدرس يف اجلامعات العربية.
ظهر " اجليل الثالث نتيجة لتطور امللونات املادية والربجمية للبنية التحتية لالنرتنت ،فشهد تطوير
اجليل الثاين من الويب مبا متبز به من ذكاء صناعي وقدرة على تبويب وتصنيف املعلومات ،باإلضافة إىل
تطوير امللونات املادية من خالل تقدمي خدمات اجليل الثالث  G5وزيادة سرعة االنرتنت املنزيل،
باإلضافة إىل انتشار استخدام انرتنت اهلاتف احملمول على نطاق واسع ،واستطاعت الشبلات االجتماعية
االستفادة من هذه املميزات والعمل على تطوير أدوات التواصل بني مستخدميها ،واتسعت أسواقها وزاد
عدد مستخدميها ،حىت وصل عدد مستخدمي موقع  FACEBOOKإىل أكثر من 7.5مليار
مشرتك حىت عام  ، 5175وكهد ظهور مواقع تواصل جديدة احتلت ملاّنا على خريطة الشبلات
االجتماعية مثل Instagram :و ،+Googleوقد ازدادت أمهية الشبلات االجتماعية يف هذا اجليل،
خاصة مع الدور اهلام الذي لعبته خالل ثورات الربيع العريب  ،5177فقد كانت الوسيط حلشد املاليني
من املواطنني ،واألداة الرئيسية لنشر وتنظيم املظاهرات يف الشوارع وامليادين ،واستطاعت هتديد العديد من
النظم السياسية القدمية :مثل نظام مبارك يف مصر ،وبات يتم النظر إليها من خالل النظم السياسية إىل

 97سهري حناس ،التفاعلية وما بعد التفاعلية في اإلعالم الحديث ،قسم إضاءات ،مت االطالع عليه يوم5171/75/52 :
http://thaqafat.com/2017/08/84314
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غلق هذه املواقع أو االكتفاء مبراقبة ما جيري عليها من أحداث ،وأصبحت أداة إعالمية وإخبارية ملعرفة
ونشر األخبار ألكرب عدد من اإلفراد يف أقل وقت وبسرعة وسهولة".98
ومن خالل ذلك نستخلص أهم ما أفرزته فلسفة ما بعد التفاعلية هي تعبئة التغيري السياسي يف
الشبلات االجتماعية و الدميقراطية اإلللرتونية ،خاصة مع دخول اجليل الرابع .ومتيز اجليل الرابع  G4من
االنرتنت بتطبيقات اهلاتف احملمول مغايرا لنظام الويب .99
حدد السيد خبيت حممد درويش أربع مناذج فرعية ضمن ما أطلق عليه النموذج التصوري للتملن
من معرفة آثار استخدامات الشبلات االجتماعية سياسيا ،من بينها "النموذج املعلومايت ،والنموذج
التواصلي ،والنموذج التفاعلي،والنموذج الشبلي املتداخل ،على أساس أن النموذج األول يهتم بالرتكيز
على نشر معلومات وآراء عل ى موقع الشبلات االجتماعية ،والنموذج الثاين يركز حتقيق قدر من التواصل
بني إدارة الشبلة وأعضائها عرب تبادل الرسائل واملعلومات اآلراء ،فهو هنا يركز على التواصل أكثر من
املعلومات ،والنوع الثالث ،يهتم بتفعيل التواصل بني أعضاء الشبلة من خالل توظيف اإلملانيات اليت
تتيحها الشبلة لزيادة التفاعل بينهم ،والنوع الرابع يهتم بربط الشبلة معلوماتيا وتواصليا وتفاعليا مبحيطها
االللرتوين من الشبلات األخرى ،وكذلك باحمليط االجتماعي العام من خالل املشاركة الفاعلة يف نقل
نقاكات الشبلة على فعاليات وأحداث وممارسات على أرض الواقع".100

 98إيهاب خليفة ،حروب مواقع التواصل االجتماعي ،العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،5172 ،7ص ( 46-42 ،كتاب اللرتوين:
قاعدة البوابة اللتاب العلمي)
 99انظر املرجع نفسه ،ص.46

 100السيد خبيت حممد درويش ،تقييم األدوار السياسية لشبكات التواصل االجتماعية مؤشرات ونموذج مقترح ،مرجع سابق ،ص47
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وخنلص من ذلك ذك أّنا توضحت مالمح فلسفة ما بعد التفاعلية عن فلسفة التفاعلية من خالل
تزايد حدة التفاعل و" تغري طبيعة االتصال واجتاهاته وطرقه ووسائله ومستوياته وآثاره من منوذج
آلخر"

.101

كما ظهر ما يسمى ما أطلق عليه السوسيولوجيا التفاعلية ،حيث "تقدم السوسيولوجيا التفاعلية
تفسريا يرى أن املؤسسات والشرائح االجتماعية مل تعد تلفل تواصال سليما بني ملوناهتا ،حيث بدأ
الضغط كديدا على كل فئات اجملتمع وقواه احلية ،األمر الذي يدفع هذه القوى إىل البحث عن خمرج هلا
خارج املؤسسات القائمة .هذا العطب يف التواصل األفقي والعمودي يفرض على قوى اجملتمع البحث عن
لغة جديدة وتواصال جديدا ينقض اجملتمع من حالة الفوضى اليت يتجه إليها وخوفا من ضياع املصاحل
احليوية وفقدان التوازن االجتماعي املطلوب وحفظا ملاء وجه كل طرف اجتماعي وسياسي من
الضياع" .102حيث أن أهم ما أنتجه اجليل الرابع أو فلسفة ما بعد التفاعلية على مجيع األصعدة
واجملاالت باختالف مشارهبا أزمة املاهو كما أطلق عليها علي حممد رحومة يف الفصل التاسع من كتابه،103
وتعترب" مفاهيم السوسيولوجيا التفاعلية اليت تصور الظواهر االجتماعية كمشاهد ملسرحية اجتماعية وسياسية
متصلة احللقات ومتفاعلة ،يقوم ف يها الفاعلون االجتماعيون بأدوار إجيابية أو سلبية ،حبيث تلون أدوارهم
حامسة أحياناً أو ثانوية أحيانا أخرى يف دفع عجلة التاريخ" ،104ونستنتج من خالل ذلك كم هائل من
خاصة
األحباث العربية واألجنبية حول االنرتنت وما أفرزته التلنولوجيا الرقمية على اجملتمع وملوناتهّ ،
 101السيد خبيت حممد درويش ،تقييم األدوار السياسية لشبكات التواصل اإلجتماعية مؤشرات ونموذج مقترح ،مرجع سابق ،ص45

 102حسن املصدق ،مشاهد الثورة العربية على ضوء السوسيولوجيا التفاعلية ،جملة كؤون عربية ،ع  ،741خريف  ،5177ص-22،
26
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أنظر :علي حممد رحومة ،اإلنترنت و المنظومة التكنو-اجتماعية  :بحث تحليلي في اآللية التقنية لإلنترنت و نمذجة منظومتها

االجتماعية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط.5112،7
 104حسن املصدق ،مرجع سبق ذكره ،ص22
777

وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
"بتعزيز التوصية بالفيديو لوسائل اإلعالم الشبيهة باليوتيوب" 105مثل الفيس بوك والتويرت و Periscope
واالنستغرام وهذا ما ملسناه يف تطور هذه التطبيقات التواصلية من ناحية البث املباكر والفيديو ،وهذا ما
أنتج التفاعلية بالصوت والصورة يف ظل الويب5.1و اجليل الثالث.
خالصة:
ونستنتج من املبحثني األّول والثاين أن التطور ّالتقين كاسرتتيجية أنتجت االرهاصات االوىل لالعالم
خاصة أن التلنولوجيا تشهد حتديثات سريعة جعلت من كل
اجلديد ،فاملشللة هلا عالقة با ّ
جلدة فهي آنية ّ
حتدبث اضافة جديدة خاصة للمجال االعالمي ،مما أبرز ابستيمولوجيا اعالمية جديدة يف العملية
االعالمية ،فاجلدة تبقى بعدا متغريا يعلس تلنولوجيا االتصال املتطورة.
خنلـص مــن خــالل مــا مت تناولـه يف الفصــل الثالــث اىل أن أهــم التحـوالت يف الرباديغمــات والنمــاذج االتصــالية
ال ــيت أفرزه ــا الـ ـربايغم التواص ــلي الرقم ــي متثل ــت يف ب ـراديغم االنرتن ــت وبـ ـراديغم ك ــبلات االع ــالم االجتم ــاعي،
فشـبلة االنرتنــت كنمــوذج اتصـايل تضــم كــل الوســائط اإلعالميـة ،فنظـرا ألمهيتهــا علـى مجيــع األصــعدة اعتــربت
تـونس مـن أوائـل الـدول العربيـة الـيت اتصــلت باالنرتنـت عـام  7667واجلزائـر عـام ّ ،7665نايـة إىل فلســطني
والع ـ ـراق ،ويتمث ـ ــل أه ـ ــم تغي ـ ــري يف ح ـ ــارس البواب ـ ــة حي ـ ــث أص ـ ــبحت املعلوم ـ ــة للجمي ـ ــع ومتيزه ـ ـا بالدميقراطي ـ ــة
االللرتوني ــة ،وم ــن أه ــم الرباديغم ــات الفرعي ــة ال ــيت أفرزهت ــا االنرتن ــت أالو ه ــو بـ ـراديغم االع ــالم االجتم ــاعي (
السوكـيال ميــديا)  ،وتبـني أن بــدايات املصـطلح كــان لــه عالقـة بالتلنولوجيــة ولـيس بــاالعالم ،كمـا اقــرتن هــذا
النمــوذ اجلديــد بالتشــاركية يف العمليــة االعالميــة ،.ومــن وســائل االعــالم االجتمــاعي (الفــيس بــوك ،اليوتيــوب،
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Cf. Xiaoqiang Ma, Enhancing video recommendation for YouTube-like social media, Master,
Faculty of Applied Sciences, Simon Fraser University, Canada, 2012.
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وتحوالت في البراديغم االتصالي
االطار النظري الفصل األول :االعالم الجديد :مقاربات مفاهيمية ّ
التـويرت ،التلغـرام ،الواتسـاب ،االنســتجرام ولينلـد إن) ،ونوعيــة االسـتخدامات هلــذه الشـبلات االجتماعيــة هــي
اليت جتعل منها كخصية أو مهنية.
وأهم ما نستنتجه من الفصـل الرابـع أن الفلسـفة التواصـلية اجلديـدة الـيت أفرزهتـا ظـاهرة اإلعـالم الرقمـي اجلديـد،
متثلـت يف مميزاهتــا التواصــلية ،وطبيعــة اســتخداماهتا اإلعالميــة ،وأهــم مــا مييزهــا الفوضــى كمــا ذكــر الباحــث عبــد
اهلل ال ـزين احلي ــدري الفتقاده ــا إىل جه ــاز تنظيم ــي ،وذكرن ــا أه ــم الفلس ــفات التواص ــلية ه ــي الفلس ــفة التفاعلي ــة
ال ــيت اقرتن ــت واجلي ــل الث ــاين م ــن الوي ــب ،والفلس ــفة م ــا بع ــد التفاعلي ــة ال ــيت ظه ــرت م ــع اجلي ــل الثال ــث والراب ــع
وتطبيق ــات اهلوات ــف الذكي ــة ،ف ــإذا كان ــت أه ــم مي ــزة لإلع ــالم اجلدي ــد ه ــي الفوض ــى ،فه ــل التفاعلي ــة وم ــا بع ــد
التفاعلية متثل نظاما تطوريا لتعميم الفوضى؟
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الفصل الثاني :االعالم االخباري التلفزيوني

تمهيد
المبحث األول :الصناعة اإلخبا رية
المبحث الثاني :التلفزيون اإلخباري العربي :السياق التاريخي
المبحث الثالث :الصناعة اإلخبارية التلفزيوني :منطلقات إعالمية وبوادر انتاجية
المبحث الرابع :اإلعالم اإلخباري السياسي في الفضائيات التلفزيونية العربية
خالصة

االعالم االخباري التلفزيوين

االطار النظري

تمهيد:
نتطرق يف هذا الفصل اىل االعالم االخباري التلفزيوين ،واليت سنتاول من خالله أربع مباحث،
حيث يتمحور املبحث االول يف الصناعة االخبارية متضمنا أهم املفاهيم واملواصفات اخلاصة باخلرب
االعالمي ،يف حني سنتطرق يف املبحث الثاين اىل التلفزيون اإلخباري العريب من اجلانب التارخيي له،
ويتمثل املبحث الثالث حول الصناعة اإلخبارية التلفزيوين (منطلقات إعالمية وبوادر انتاجية) ،وسنوضح
من خالله اخلرب التلفزيوين وأهم القيم واملعايري اخلربية اخلاصة به ،أما املبحث الرابع فسنتطرق اىل اإلعالم
اإلخباري السياسي يف الفضائيات التلفزيونية العربية ،وسنحاول أن نتطرق اىل بيئة اإلعالم التلفزيوين العريب
سياسيا ،النشأة والتطور واالعالم السياسي.
المبحث األول :الصناعة اإلخبا رية
"إن األخـبـار ،حبسب مـانـهـايـم ( ، )Jarol Manheimليست ظـاهـرة تلقائية ،بـل هـي عملية
تشكيل وصـيـاغـة تـتـم بـمـهـارة وفـاعـلـيـة ،وبـطـريـقـة تـأخـذ فـي االعـتـبـار احـتـيـاجـات واهـتـمـامـات املراسلني
واملؤسسات اإلخبارية " " ،1عندما تتحدث عن اخلرب ذلك املفهوم احلديث واجلديد يف األوساط اإلعالمية،
جن د أن التعريفات تعددت ملفهوم اخلرب وال يزال يفتقد إىل تعري موحد يتف عليه أساتذة اإلعالم النوعي،
فهناك عدة صعوبات حالت دون االتفاق على مفهوم اخلرب بشكل واضح وصريح ومنها:
أن اخلرب يرتبط حباجات إنسانية ختتل

باختالف ظروف املكان والزمان وبالتايل فإنه ال ميكن

قياسه وحتديده ومن هذا املنطل ج اء اخلالف حول حتديد مفهوم للخرب .نظرا لالتصال الوثي للخرب
باحلياة اليومية فإنه غري مستقر وغري ثابت وعدم االستقرار والثبات يضع دقة اخلرب ووضوحه .يتصل
1حارث القرعاوي ،معالجة نقدية لصناعة الخبر السياسي في وسائل اإلعالم الجماهيرية  ،عبد اإلله بلقزيز ،اإلعالم و تشكيل الرأي
العام و صناعة القيم ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،ط  ،3112 ،1ص.162
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االعالم االخباري التلفزيوين

االطار النظري

اخلرب اتصال وثي باجملتمع وختتل

اجملتمعات فيما بينها حضارياً وثقافيا وسياسياً...اخل ،لذلك

فإننا جند صعوبة يف حتديد مفهوم للخرب باجملتمعات املتقدمة ختتل عن اجملتمعات النامية والغري متقدمة.
نظراً لتعدد وسائل اإلعالم املختلفة املسموعة واملرئية واملطبوعة فمن الصعب وضع تعري

حمدد

للخرب وذلك نظرا الختالف تقدميه من وسيلة إىل أخرى.
ساهم التطور التارخيي يف عدم االتفاق على مفهوم حمدد للخرب من ناحيتني:
أوال :من الناحية الزمنية ،حداثة العلم فهو علم جديد خيتل مفهوم اخلرب قبل اخرتاع الطباعة عن
بعد هذا االخرتاع ،كذلك ختتل األخبار يف القرن السابع عشر عنه يف القرن احلادي والعشرون وهكذا.
ثانيا :من ناحية ظهور وسائل اإلعالم اجلديدة ،فمفهوم اخلرب قبل ظهور الراديو وانتشاره خيتل
يف بعض التفاصيل عن مفهومه بعد ظهور الراديو وانتشاره وبظهور التليفزيون وانتشاره مبا ميلك من قنوات
فضائية تغطي العامل كله اختل مفهوم اخلرب اختالفا جذريا.
يصعب حتديد م فهوم اخلرب نظراً لتنوع اجلماهري واختالفهم النسيب وفقاً للخصائص الدميوجرافية
(السن -اجلنس -مكان اإلقامة "ري

حضر" – مستوى التعليم – الوظيفة – الطبقة ...اخل)"" .2كما

تعود أسباب عدم الوصول إىل تعري

واضح للخرب إىل أن كل صاحب تعري  ،حياول أن يقـرن تعريفـه

بعـن صر أو أكثر من عناصر اخلرب  ،كما تعود أمهية التباين يف تعريفات اخلرب إىل تباين النظم االجتماعية
اليت تعمـل يف إطارهـا املؤسسـات اإلعالمية ".3

2رفعت عارف الضبع ،الخبر ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،3111 ،1ص32.-33

 3علي حممد مهريات ،التغطية اإلخبارية التلفزيونية لقضايا الالجئين السوريين في األردن من وجهة نظر القائمين على األخبار(دراسة
تطبيقية) ،رسالة ماجستري ،كلية اإلعالم ،جامعة الشرق األوسط ،3112 ،ص9
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االطار النظري

االعالم االخباري التلفزيوين

" إن اخلرب حبسب توتشمان ،هو مورد اجتماعي تؤدي آليات تشكيله إىل إنتاج سلسلة من القيود
واحملددات ،اليت تؤطر بدورها أشكال املعرفة اليت ميكن إنتاجها وندعوها الـواقـع" 4.لقد ملسنا تعريفات
خمتلفة ملفهوم اخلرب  " ،فأول إشكال يواجه تعري اخلرب هو التفريـ بـني احلـدث كفعـل وبـني اخلـرب كصياغة،
وقد دفعت هذه الصعوبة يف حتديد املعىن األخبار (جبون هوهنربغ ) إىل القول باستحالة حصرها يف معان
حمددة ،وأن أرقاما متاثل عدد العاملني يف ميدان اإلعالم التلفزيوين ،فاملشكلة اليت تواجه اإلعالميني يف جمال
وضع تعري

جـامع مـانع لل خـرب أنه أهون على املرء أن يشري إىل اخلرب بإهبامه من أن يضع تعريفا له" ،5

وعليه فا ّن "صناعة اخلرب هي عملية أيديولوجية ورمزية هتدف إىل دعم أو نقض قراءة معينة للواقع .وبالتايل،
فإن كل خرب منحاز بطريقة أو أخرى ،وإن عن غري قصد .وإذا استخدمنا عبارة مانينغ  ،فما دام لكل
نص معىن ،فإن بنية هذا النص تقصي املعاين األخرى بصورة آلية" .6
المطلب األول :الخبر مواصفاته وديناميكياته
" يشري آالن فـي حديثه عـمـا أسـمـاه شـيـفـرة الـجـدوى الـخـبـريـة إلـى أن وسائل اإلعــالم اإلخـبـاريـة
تـأخـذ فـي االعـتـبـار عـدة عـوامـل عند تقدير جـدوى القصة اخلربية ،مـن أمهها الـطـابـع الـصـراعـي فـي
الـ خـبـر ،التوقيت ،قابلية الشخصنة ،عنصر املفاجأة ،االستمرارية ،الرتكيبة ،الطابع النخبوي (سواء كانت
خنبوية أممية يف األخبار الدولية أو خنبوية شخصية يف األخبار الداخلية) .وهـذه االفتعالية يف صنع األخبار
تغدو مبرور الوقت طبيعية عرب التكرار ومنط اخلطاب املستخدم بشكل يومي ".7

4

حارث القرعاوي ،معالجة نقدية لصناعة الخبر السياسي في وسائل اإلعالم الجماهيرية ،مرجع ساب  ،ص151

5

علي حممد مهريات ،التغطية اإلخبارية التلفزيونية لقضايا الالجئين السوريين في األردن من وجهة نظر القائمين على األخبار(دراسة

تطبيقية) ،مرجع ساب  ،ص9
6

حارث القرعاوي  ،معالجة نقدية لصناعة الخبر السياسي في وسائل اإلعالم الجماهيرية ،مرجع ساب  ،ص153
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االطار النظري
تتف تعريفات اخلرب يف جمموعة من اخلصائص هي:

االعالم االخباري التلفزيوين
8

 ضرورة التزام حمرر اخلرب ،القائم باالتصـال يف الصـحيفة ،بالدقـة والصـدق واملوضـوعية أثنـاء عمليةمجع املعلومات حـول حـدث أو واقعـة مـا ،التـي جيـب أن تكـون مكتملـة ،وأثنـاء عمليـة حتريرها وصياغتها يف
شكل نصوص خربية.
 ضرورة مجع املعلومات حـول أبعـاد وزوايـا احلـدث موضـوع التغطيـة اخلربيـة مـن مصـادر موثوقة. جيــب أن يكــون احلــدث حمــل التغطيــة موضــع اهــتمام قطاعــات عريضــة مــن اجلمهــوراملستهدف ،وأن تليب التغطية احتياجات هذا اجلمهور يف اإلطالع على كل تفاصيل احلدث.
" يف املقابل يؤكد فيشر  ،Fisherيف النموذج الذي قدمه للسرد ،Narrative paradigm
على عدم وجود رسالة اتصالية وصفية متامـا أو إعالميـة معلوماتيـة بشـكل خـالص ،فالرسـالة االتصـالية يـتم
تشكيلها وبنائها اجتماعيا ،وما تقـوم وسـائل اإلعـالم بنقلـه ال يعـد بـالضرورة انعكاسـا لألمهيـة أو القيمة
الذاتية للحدث ألن عملية الـنشر اإلعالمـي ختضـع لسلسـلة مـن املعـايري املعقـدة لالختيـار والتحويل )أثناء
عملية التشفري) حىت تقدم إىل اجلمهور املتلقي" " ،9فااملعايري اليت إذا ما توافرت كلها أو بعضها يف اخلرب
زادت من احتمال نشره ،كما أهن ا اإلطار اإلدراكي أو الداليل الذي جيعـل القـائم باالتصـال قـادرا عـلى
إدراك وانتقـاء القـيم اإلخبارية األكثر أمهية بني عـدد كبـري مـن الوقـائع أو املعلومـات ولـه القـدرة عـلى
صـياغتها وتشكيل وإنشاء عناصرها يف ترتيب إخباري خاص ومنحها فرص الظهور عرب الوسيلة اإلعالميـة
بدرجات من الربوز تستمد من طبيعة الوسيلة وظرفها اخلاص والعام".10

 8ريهــام عاط عبد العظيم ،أنماط التحيز ..في المعالجة الخبرية ،العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،3119 ،1ص15

 9ريهــام عاط عبد العظيم ،نقال عن حممد حسن العامري وحممد السعدي ،أنماط التحيز ..في المعالجة الخبرية ،مرجع ساب  ،ص16

 10إسراء جاسم فلحي املوسوي ،الخصائص المهنية للقائم باالتصال في الصحافة ،دار أجم د للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،3119 ،1
ص111
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وحيدد ميلفن مينتشر عناصر القيم اإلخبارية بااليت:11
 .1التأثري.
 .3اجلدة واآلنية.
 .2الربوز والشهرة.
 .2القرب (يف املكان والزمان).
 .5الصراع .
 .6الغريب والشاذ.
 .1التداول واالنتشار.
وجند الدكتور عبد اللطي محزة يف كتابه املدخل يف فن التحرير الصحفي ،حتدث عن اخلصائص
الواجب توافرها يف اخلرب حىت يكون مهما ،واخلصائص ذاهتا هي األسس اليت تقدم خربا على
آخر.وهي:

12

 -1اجلدة أو عنصر الزمان.
 -3احمللية أو عنصر املكان.
 -2عنصر اإلحياء .
 -2عنصر الضخامة.
 -5الدراما أو املسرح ( أو مركز االهتمام يف اإلنسان).
 -6سياسة الصحيفة.

 11املرجع نفسه ،ص111

 12إبراهيم حسني عبيد الـلـه العزازمة ،القيم اإلخبارية في صحيفة الغد األردنية خالل الفترة من (  : ) 9000 - 9002دراسة تحليلية
في الصفحة األولى من الصحيفة ،رسالة ماجستري ،كلية اإلعالم ،جامعة الشرق األوسط ،3113 ،ص11-9
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ويرى "كالتونك وماري روج يف الدراسـة اليت نشرت يف كتاب (صناعة األخبار ) ملؤلفيه كوهني وبونـك،
وهـذان الباحثـان النروجييـان يريـان أن هناك احتماال اكرب لنشر األحداث إذا كانت تليب أيا أو بعض أو عدة
معايري من املعايري اآلتية:

13

1ـ نسبة احلدث :وهي تتعل بالوقت الذي يستغرقه وقوع احلدث بشكل يتناسب مع وقت
الوسـيلة اإلخبارية فحادث اغتيال مثال أكثر جدارة صحفية من تقدم بطئ ألحد بلدان العامل الثالث .
3ـ الضخامة  :كلما كان احلدث اكرب كان أفضل وكلما كان دارماتيكيا كلما زادت قوة تأثريه
وحتقيقه ملـا يسمى باندفاع اجلمهور .
2ـ الوضـوح  :كلما كانت األحداث واضحة وحمدده كلـما سـهل عـلى اجلمهـور مالحظتهـا
وسـهل عـلى املراسلني التعامل معها .
2ـ ـ االلف ــه  :وه ــذه اخلاص ــية اخلربي ــة تتعلـ ـ باجلماع ــة وب ــالقرب الثق ــايف ومب ــا يتن ــاغم م ــع اجلمهور
املتلقي فاألشياء القريبة منا تعنينا أكثر من سواها .
5ـ التماثل  :هذا يعين درجة التقاء األحداث مع توقعات اجلمهور وتنبؤاته .
 6ـ الدهــشة املفاجــأة :البــد ان يكــون احلــدث مفاجئــا وغــري متوقــع أو نــادر ليكــون اخلــرب جيدا .
 1ـ ـ االسـ ــتمرارية  :وهـ ــذه اخلاصـ ــية تف ــرتض أن يكـ ــون اخلـ ــرب جديـ ــدا ليقـ ــع يف عنـ ــاوين الصح
ونشرات األنباء وان تستمر جدارته الصحفية حىت عندما تتضاءل ضخامته .
1ـ التشكيل/الرتكيب :ان احلاجة يف حتقي التوازن يف نشر األخبار جتعل احملرر أو الناشر يطرح
بعض العناصر املتناقضة ،مثل نشره بعـض األخبـار احملليـة إذا كانـت غالبيـة األخبـار املنـشورة يف الـصحيفة

 13علــي فرجان ــي ،مهارات المراسل التلفزيوني وفن صناعة التقارير اإلخبارية ،دار أجمد للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،3116 ،1ص-69
11
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هي أخبار خارجية أو أن ينشر بعض األخبار احلقيقة واملشوقة إذا كانت نسبة األخبار اليت تبعث على
التشاؤم عالية.
وأهم ما يشكل ديناميكيات العملية اإلخبارية تتمثل أساسا يف نشر احلقيقة حيث "ح ــددت
اجلمعي ــة األمريكي ــة للص ــحفيني احملرتف ــني ،ه ــي إح ــدى امل ــنظمات املعني ــة بتقيــيم األداء املهنــي للصــحفيني،
جمموعــة مــن املبادئ األس اســية التــي جيــب أن يلتــزم هبــا احملررون يف غرف األخبار منها ضرورة البحث عـن
احلقيقـة ونقلهـا ،وأن يكونـوا أمنـاء ونـزيهني يف مجع وتقدمي وتفسـري املعلومـات ،وجيـب أن يتحـرروا مـن
االلتـزام بـأي مصـلحة فـيما عـدا حـ اجلمهور يف املعرفة ،وأن يعملوا بشكل مستقل ومبهنية ".14
المطلب الثاني :االطار اإلعالمي للخبر
أوضح " إنتمان أن صناعة اخلرب هي عملية تأطري تقوم على اختيار جوانب معينة مـن واقــع
مــدرك ،وجـعـل هـذه الـ جـوانـب أكـثـر بــروزا فـي الـنـص الـخـبـري ،وهبذه الطريقة يتم وضع حدود معينة
تتحكم يف تعري

املشكلة وتفسريها سببيا ،وتقوميها أخالقيا ،وأيضا يف تصور سبل معاجلتها " ،ومن

خالل ذلك فان "صياغة األخبار تتأثر بالسياق االجتماعي والثقايف ملنتج اخلرب ومتلقيه ،ومتثل حـوارا ضمنيا
يعتمد لغة وترميزا يفهمهما الناقل والـمـتـلـقـي ،وبالقدر نفسه مـن األهـمـيـة ،حبسب مـا يـوضـح ريــس
.15" Stephen Reese

 14ريهــام عاط عبد العظيم ،نقال عن حممد حسن العامري وحممد السعدي ،أنماط التحيز ..في المعالجة الخبرية،مرجع ساب  ،ص-15
16
 15حارث القرعاوي ،معالجة نقدية لصناعة الخبر السياسي في وسائل اإلعالم الجماهيرية ،مرجع ساب  ،ص151
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يعرف ارفنغ جوفمان األطر على ّأهنا " أسس لتنظيم األحداث االجتماعية وأشكال املعرفة اإلنسانية هبـدف
توثيقهـا وتـدعيمها" ،16و"يـعـرفـه تـانـكـارد (  )James Tankardبـأنـه مـبـدأ مركزي ينظم احملتوى اخلربي
بشكل يعرف ويفسر ماهية اخلرب عرب استخدام تقنيات االختيار والتأكيد واإلقصاء واإلدمـاج "" .17عمل
 Tuchmanعـلى توسـيع املفهـوم النظري لتحليل األطر ليشمل مضمون التغطية اإلعالمية للنصـوص
اإلخباريـة ،فقـد كـان أول تطبيـ عمـلي لفهـم عمليـة التـأطري يف احملتـوى اإلخباري محـل عنـوان (صـناعة
األخبـار) ( ، )Making Newsالذي أوضح عن طري القرارات الذاتية للصحفيني بشـأن األحـداث
التـي يقررون تغطيتها وكيفية قيامهم بذلك ،عن طري االلتزام مبجموعـة مـن املعـايري التنظيميـة واملهنية اجملردة
ومنها اسـتخدام األطر املسـبقة لتغطيـة األحـداث ،وقـد متثـل اهلـدف مـن استخدام التأطري حبسب
 ، Tuchmanيف التأكيد على دور املعايري املهنية أو العوامـل املـؤثرة يف العمل اإلخباري باستخدام اطر
بعينها ،ليصبح بعـد ذلـك املضـمون أو احملتـوى اإلخباري املؤطر هو مبثابة نافذة على العامل".18
ويعرف حممد بن سعود البشر اإلطار يف الفصل الثالث من كتابه نظريات التأثري اإلعالمي بنظرية
الصياغة " ،منظومة من املعاين التفسريية اليت يعتمد عليها القائم باالتصال عند صياغته للرسالة املتعلقة
باخلرب أو القصة اإلخبارية أو الظاهرة اليت تتناوهلا الرسالة اإلعالمية ليفهمها اجلمهور وف مراد القائم
باالتصال " ،19ويقول  Entmanإنتمان أن التأطري هو "االختيـار واالهـتمام بـبعض العناصر املتعلقة
باحلدث وجتنب بعض العناصر االخرى ".20

16مثىن حممد فيحان الغامني ،التلفزيون والحرب  :دراسة في اتجاهات األخبار وتأثيراتها وانعكاساتها ،دار أجمد للنشر والتوزيع ،عمان،
ط ،3111 ،1ص115
 17حارث القرعاوي ،معالجة نقدية لصناعة الخبر السياسي في وسائل اإلعالم الجماهيرية ،مرجع ساب  ،ص.152
18

مثىن حممد فيحان الغامني ،التلفزيون والحرب  :دراسة في اتجاهات األخبار وتأثيراتها وانعكاساتها ،مرجع ساب  ،ص116-115

 19حممد بن سعود البشر ،نظريات التأثير االعالمي ،العبيكان ،الرياض،ط ،3112 ،1ص.131
 20مثىن حممد فيحان الغامني ،املرجع نفسه ،ص111
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ترجع أساسا " فكرة تشكيل األطر اإلعالمية أصوهلا يف علم النفس اليت ترى أن التعديالت اليت تدخل
على تعريفات األحكام تؤدي إىل تغيري فيها ،ويربط علـم االجـتماع تشـكيل األطر يف وسـائل اإلعالم
بالثوابت من القيم واملعتقـدات ،ومن هنا كانـت الفكـرة الرئيسـة لتشكيل اإلطار اإلعالمي عـلى انـه تنظـيم
لألحداث وربطه بسياقات معينة ليكون للنص أو احملتوى معىن معينا" ،21فحىت الصورة االخبارية حتوي
صناعة مؤطرة اخباريا حيث "يقول شاكر عبد احلميد يف كتابه -عصر الصورة-خل ما تشـري إليـه الصـورة
يتـوارى املشـري ،وخل اإلطار خيتفي املؤطر ،وهلذا اللبس اسم يعينه ،إنه املوضوعية الصحافية لكن ليس مثة
من نظرة موضوعية ولو كانت نظرة –االحرتافية ،وحىت الكامريات األوتوماتيكيـة يـتم وضـعها يف مكـان
معني وتشغيلها وتوقيفها بإرادة إنسانية ،فعرض حدث أو إنسان يعين إعطاؤه فرصة الوجـود ،لكـن الوجه
اآلخر هلذا التأكيد يكمن يف اإلعدام االجتماعي لكل ما مت اختيار عدم عرضه للمشاهدة ".22
" يـرتبط اإلطـار بالذروة أو األمهية ،فاإلطـار يعمـل عـلى إبـراز عنـاصر بعينهـا يف اخلـرب ،ويقلـل مـن
أمهيـة معلومات أخرى  .إن الذروة أو األمهية وانتشار التفعيل مها اآلليات اليت مـن خالهلـا حتـث اإلطارات
اإلخبارية العمليات الفكرية وردود األفعال العاطفية"" ،23ويشري دينـيس ماكويـل إىل أن األطـر تقـوم بعمليـة
انتقـاء وإبـراز ألحـداث معينـة مـن خـالل اس ــتخدام كل ــمات معين ــة أو عب ــارات أو انتق ــاء ص ــور معين ــة
واالس ــتعانة مبص ــادر حم ــدودة وهي بذلك تقدم بعض التفسريات املنفصلة عن الواقع مـا يكشـ

عـن وجـود

حتيـز يف اخلطـاب ،وبالتــايل فعمليــة التــأطري هــي إحــدى ممارســات الصــحافة املتحيــزة ألهنــا ال تقلــل فقــط

 21حممد عبد احلميد ،نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط ،3112 ،2ص.212

 22أمحد عبيد ،التحليل الموضوعي للصور الصحفية  :األسس والتطبيقات ،العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،3116 ،1ص15

 23مارك بالنافز ،ستيفاين هيميلرمك ،بريان شومسيث ،نظريات ومناهج اإلعالم ،ترمجة :عاط
ط ،3111 ،1ص99

حطيبة ،دار النشر للجامعات ،القاهرة،
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مــن بروز بعض املعلومات لكنها تسهم أيضا يف إغفال املعلومات اليت ال تتوافـ مـع اإلطـار الـذي تـم
بنــاؤه".24
قدم ال علماء عدة أنواع لألطر اإلعالمية املرتبطة غالبا بتغطية اإلعالم لألخبار من ذلك:

25

 اإلطار احملدد بقضـية :حيث يتم الرتكيز على قضـية أو حدث جوانبه واضـحة عند اجلمهورألنه حدث مرتبط بوقائع ملموسة عندئذ يركز االطار على املدخل الشخصي أوتقدمي عناصر احلدث
وتداعياته.
 االطار العام :يرى االحداث يف س ــياق عام جمرد يقدم تفسـ ـريات عامة للوقائع يربطها باملعايريالثقافية والسـياسـية وقد تكون ثقيلة على نفسـية املتلقي من الناحية املهنية اال أهنا مهمة لفهم املشـكالت
وتقدمي احللول واالقناع على املدى البعيد.
-

اطار اإلس ـرتاتيجية :يرى االحداث يف س ــياقها االس ـرتاتيجي املؤثر على أمن الدولة

القومي ,يتالءم هذا االطار مع االحداث السياسية والعسكرية ويركز على قيم مثل (:مبدأ الفوز واخلسارة
والتقدم والتأخر والنهضة أو االهنيار ،لغة احلروب والصراعات والتنافس الوطين والدويل ،مبدأ النفوذ والقوة
ومصادره وأشخاصه ومظاهره ،تقدمي االجنازات الضخمة أو االخفاقات واالنتقادات الكربى).
 اطار االهتمامات االنسانية :يرى األحداث يف سياق تأثرياهتا االنسانية والعاطفية العامة وتصاغالرسائل يف قوالب وقصص درامية ذات نزعة عاطفية مؤثرة.

24ريهــام عاط عبد العظيم ،أنماط التحيز ..في المعالجة الخبرية ،مرجع ساب  ،ص91

25إميان مجيل عبد الفتاح عبد الرمحن ،إنتاج الفواصل اإلخبارية في القنوات الفضائية  :دراسة ألنماط األطر اإلعالمية المستخدمة في
إنتاج فواصل الربيع العربي في قناة العربية،جملة الباحث اإلعالمي ع ،36 .ديسمرب  ،3112ص115-112
771

االطار النظري

االعالم االخباري التلفزيوين

 اطار النتائج االقتصادية :يضع هذا االطار الوقائع يف سياق النتائج االقتصادية اليت نتجت عناألحداث يشـ ــري للتأثري املتوقع أو القائم على األفراد والدول واملؤسـ ـسـ ــات القائمون باالتص ــال يسـ ــتخدمون
الناتج املادي جلعل الرسالة اإلعالمية أكثر فاعلية على الناس وأكثر ارتباطا مبصاحلهم.
 اطار املسؤلية :يضــع القائم باالتصــال الرســالة لالجابة عن الس ـؤال (من املســؤول) من االفرادواملؤس ـســات والدولة املعنيني عن احلدث وحتديده يف شخص اومؤسسة اوقانون اوسلوكا
 اطار الصراع :تقدم األحداث يف اطار تنافسي صراعي حاد قد تتجاهل الرسائل اإلعالميةعناصر مهمة يف سبيل إبراز سياق الصراع ،تربز الفساد وعدم الثقة يف املسئولني ،ترى األشخاص قبل أن
ترى األحداث وترصد املصاحل قبل أنرتصد األهداف وتقيس الرسالة غالبا مبقياس اخلاسر والرابح واملنتصر
واملهزوم ويبالغ الصحفيون واملذيعون كثريا يف جعله إطارا لألحداث.
 اطار املبادئ األخالقية :عرض الوقائع يف السـ ـ ـ ــياق األخالقي والقيمي للمجتمع ،خياطباملعتقدات واملبادئ الراسـ ـ ــخة عند املتلقي ،القائم باالتص ـ ـ ــال يرد احلدث ردا مباش ـ ـ ـرا لوعاء اجملتمع
األخالقي ،قد يستشهد باالقتباسات واألدلة الدينية اليت تدعم سوقه للوقائع أو باملصادر واجلماعات
املرجعية اليت تؤكد هذا اإلطار.
المبحث الثاني :التلفزيون اإلخباري العربي :السياق التاريخي
يعترب التلفزيون " أكثر وسائل االتصال ثورية منذ اخرتع (غوتنربغ )آلة الطباعة ،وهلـذه الوسـيلة
القـدرة الكبري يف التأثري على حياة الناس ورفاهيتها ،واألثر العمي يف ثقافة اجملتمعات وحـضارهتا ،إذ أن سر
قدرتـه التأثريية يكمن يف سهولة إدارة الرسالة اليت حيملها واالنفعال هبا كما يكمن يف انعدام عنصر الزمن
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بني بـث الرسالة وتلقيها مما جيعل عملية التلقي ضربا من املشاركة الوجدانية كما أن الظروف النفسية
واالجتماعية اليت حتيط بعملية التلقي هتيئ الرسالة ذهنيا وعاطفيا".26
" ركزت أغلب الدراسات اليت اهتمت بأثر املعريف لوسائل اإلعالم على دراسة تأثرياته ،فتشري
دراسة حبثيـة أن  %99تقريبا من املنازل يف الواليات املتحدة األمريكية ،لديها جهاز تلفزيـون واحـد ،ويعتمـد
%62مـن األمريكيني على نشرات أخبار التلفزيون".27
انطالقا من أهم مميزات الفضائيات التلفزيونية الصورة اليت تعترب" نظام إنتاج وعي اإلنسان يف
بالعامل  ،إهنا املـادة ال ثقافيـة األساسي اليت جتري تسويقها على أوسع نطاق مجهوري  ،وتـودي يف إطار
العوملـة الثقافيـة  ،الدور نفسه الذي لعبه الكلمة يف سائر التاريخ الثقايف .وال حتتاج الصورة اىل مصاحبة
اللغوية كي تنفذ إىل إدراك املتلقي  ،فهي خطاب مكتمل  ،متليك قوة اجلذب الفعـال يف متلقيها  ،فهي
لغة تستكفي بذاهتا  ،وتستغين عن احلاجة إىل غريها .وهـذا أساس شعبتها وتداوهلا اجلماهـريي  ،فقـد
كانـت فاعليـة الكلمـة وفقـا عـلى سـعة االطـالع اللغوي للمتلقي  ،أما الصورة  ،فقد بايت قادرة على
حتطيم احلاجز اللغوي لكي تصل إىل أي إنسان".28
و"قد عرف مصطفي حجازي ثقافة الصورة بأهنا الثقافة اليت تتوسل لغة جديـدة هـما لغة الصورة،
وأجبدية احلواس ،مما يكاد يشـكل قطعيـة فعليـة مـع الثقافـة املكتوبـة وعقالنيتها .و ثقافة ا لصورة اليت تقدمها
حمطات كربيات الشركـات اإلعالمية اخلاصـة حتولت الثقافة إىل مشروع رحبي أساسا".29

26

ناهض ياس العبيدي ،البيئة والتلفزيون ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،3112 ،1ص.22

 27جماشع حممد على ،التلفزيون والفساد  :دور التلفزيون ومكافحة الفساد: ،العريب للنشروالتوزيع ،ط ،3116 ،1ص11

 28علي عبد االمري جاسم ،نقال عن أمــرية احلــسيين ،دور اإلعالم والقنوات الفضائية في المجتمع ،دار اجمد للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،1
 ،3111ص.22
 29علي حافظ كرم ،القنوات الفضائية وتأثيرها على المجتمع العربي  ،اجلناد رية للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،3116 ،1ص1
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المطلب األول :الفضائيات التلفزيونية العربية :نشأة وتطورا
" عرف العامل العريب التليفزيون خالل مخسينات القرن املاضي ،وكانـت دولـة العـراق أوىل الدول
العربية اليت ظهر هبا احملطات التليفزيونية" ،30ومن خالل لك جند أنه "مل يتأخر العامل العريب كثريا يف
التعرض على اخلدمة التليفزيونية ،فبعد أقـل من عقد واحد على ظهور التليفزيون يف غرب أوربا والواليات
املتحدة األمريكية ،بدأ اإلرسال التليفزيوين يعرف طريقه إىل العديد من األقطار العربية ،وفـيما بـني منتص
ا خلمسينيات والسبعينيات ،أصبحت كافة الـدول العربيـة متلـك إرسـاال تليفزيونيا منتظما ،وقـد كانـت البدايـة
يف عـام 1956م عنـدما أدخلـت العـراق واجلزائر اخلدمة التليفزيونية ،وبدأ اإلرسال التليفزيوين يف لبنان عام
1959م ،ثـم دخل إىل مصر وسوريا يف زمن الوحدة عـام 1961م .ثـم تـواىل إنشـاء اخلـدمات التليفزيونية
ىف بقية الدول العربية ،فظهر التليفزيون يف الكويـت واملغـرب عـام 1963م ،وىف السودان عام 1962م،
وىف عدن عام 1962م ،ثـم يف السـعودية عـام 1965م ،وىف تــونس 1966م ،وىف األردن وليبيــا عــام

1961م ،وىف أبــو ظيب عــام 1969م ،وىف قطر عام 1911م ،وىف البحرين عام 1912م ،وىف
سـلطنة عـمان عـام  ،1912وىف صنعاء عام 1915م".31
"كما مسحت دول املغرب العريب باسترياد اهلوائيات الالقطـة ()Dishوتـصنيعها ،فقـد أقامـت
اجلزائـر مـصنعا لـل ــهوائيات باسـم (  ) Telemicrovideoعرضــت الـن ماذج األوىل إلنتاجــه عـام
 1911حتــت رعايــة وزارة الثقافة اجلزائرية .أما تونس فقد أصدرت احلكومة عام  1911أول قانون يسمح
بامتالك اهلوائيات الالقطة من قبل األفراد ،ويف التسعينات من القرن املاضي بدأت املناط األخرى يف

30محود خليل ،اإلعالم العربي مظاهر النمو ..ومخاطر التفكك،مرجع ساب  ،ص11

 31ف ــاروق أب ــو زي ـ ــد ،انهيار وصعود النظام اإلعالمي الدولي من السيطرة الثنائية وهيمنة القطب الواحد إلى تعدد األقطاب ،عامل
الكتب ،القاهرة ،ط ،3113 ،1ص.152
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الوطن العريب تتأثر بتكنولوجيا البـث ب األقمار الصناعية ،حيث وصل إرسال القنوات الفضائية الدولية
ملنطقة اخلليج العريب"

32

و "لقد شهد التلفزيون تغريات جديدة وجذرية يف ظـل تكنولوجيـا االتصـال

واإلعالم ولقد استفاد هذا اجلهاز من هذه التكنولوجيات احلديثـة سـواء مـن ناحية الشـكل أو احملتـوى،
حيـث جنـد أ ن التلفزيـون مل يشـهد تغـريات منـذ نشأته باستثناء اسـتخدام األلـوان يف منتصـ

السـتينات ،إال

أنـه يف العشرـية األخرية أخذ يشهد تطورات كبرية يف ميدان اإلعالم و االتصال ،أدت إىل ظهـور ما يعرف
بالتلفزيون (( )TV.H.Dالتلفزيـون عـايل الدقـة) و أيضـا التلفزيـون الكابلي والتفاعلي والرقمي وهي
تغريات تدفع تلفزيون هناية القرن و القرن القادم ألن يكون مستطيل الشكل وبصوت سترييوفوين من نوع
(  ) HIFIوبصورة واضحة جدا ومبشاركة أكرب للجمهور يف العديـد مـن مراحـل إعداد الرسائل
اإلعالمية".33
"بدأ البث الفضائي يف املنطقة العربية أوائـل التسـعينيات ،وأصبح املـواطن العـريب يتعرض للمادة
التليفزيونية املستوردة ،وهـو مـا سـاعد عـلى ظهـور القنـوات الفضـائية العربية كاستجابة طبيعية لثورة االتصال
عـرب األقمار االصـطناعية مـن ناحيـة ،وكـذلك ملواجهة القنوات الفضائية األجنبية املوجهة إىل املنطقة العربية
وكذلك الستشراف آفاق العصر ،وامتالك التقنية احلديثة".34
" انتشرت الفضائيات العربية ،وازداد عددها ،وكثرت أنواعها وختصصاهتا ،وأمـام هـذا الـزخم الكب ـري
من الرسائل املسموعة واملرئية اليت تبثها هذه الفضائيات باجتاه املشاهد العريب ،بات من الصعوبة مبكـان
وضع تصني دقي هلذه الظاهرة ،حبيث تساعد على فهمها بشكل أفضل ،إال أن هناك حماوالت جدية

 32األسد صاحل علي األسد ،انفجار الفضائيات العربية  :األبعاد  ،واألهداف  ،و التأثيرات الثق افية ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان،
ط ،3113 ،1ص51-51

 33حممد فات ح محدي ،مسعود بوسعدية ،يامن قرناين ،تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة االستخدام و التأثير ،مؤسسة احلكمة للنشر
والتوزيع ،اجلزائر ،ط ،3111 ،1ص22-23
 34سايل رمضان عبد املنعم ،الفضائيات وتأثيرها اإلعالمي ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ، 3115 ،1ص61
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يف هذا اجملال ،فقد قدم عدد من الباحثني بعـضا مـن التـصنيفات للقنـوات الفـضائية العربيـة ،وفـ معـايري
معينة استندوا إليها ،فالباحث أمني سعيد عبد الغين يف كتابه الثقا فة العربية والفضائيات ،يرى بأنه ميكـن
تقـسيم القنـوات الفـضائية وفـ معايري خمتلفة ،فيمكن تقسيمها حسب األقمار اليت تبث عليها ،وكذلك
ميكن تقسيمها وف أنـواع البـث مفتوح /مشفر ،أو وف ختصصات القنوات ،وميكن تقسيمها أيضا وفقا
للمعايري اجلغرافية ،وحسب الدول اليت تنتمي هلا هذه القنوات".35
وهناك تقسيم عام للقنوات الفضائية العربية طبقا ملصادر متويلها ،يقسمها إىل:

36

 .1القنوات الفضائية العربية احلكوميـة ،والتـي تعتمـد عـلى دعـم الدولـة مـن خـالل امليزانيـة
املخصصة هليئة اإلذاعة والتلفزيون يف كل دولة.
 .3القنوات الفضائية العربية اخلاصة ،واليت متول من القطاع اخلاص بشكل مباشر ،وهلا نوعـان،
مها  :قنوات تعتمد على متويل بعض رجال األعمال بشكل فـردي ،وقنـوات تعتمـد عـلى دعـم رجال
األعمال إضافة لطرحها لالكتتاب العام عرب أسهم تطرح غالبا يف البورصات.
 .2القنوات الفضائية العربية " بني احلكومة والقطاع اخلاص ،اليت يـدخل يف متويلهـا القطاع اخلاص
بنسبة ،إضافة إىل احلكومات اليت متنح تراخيص تلك القنوات ،وتـسهل عملهـا وتقدم هلا خدمات خمتلفة
كاالستوديوهات والتسهيالت اإلنتاجية.
" فتطور اإلعالم التلفزيوين الفضائي العريب يف السنوات األخ رية خبطوات سريعة وجريئـة أدت إىل
تغري كمي وكيفي ،ملحوظ وتوسيع إمكانيات املتلقي الختيـار القنـاة والربنـامج املرغـوب فيـه ،وعزز هذا
التنوع مبدأ التعرض االنتقائي للربامج التلفزيونية مبا يتماشى مع االحتياجـات والرغبـات املختلفة للجمهور
العريب ،وأدى تعدد الق نوات إىل منافسة كبرية لزيادة عـدد اجلماهـري واملعلنـني وظهور قنوات فضائية جديدة
 35األسد صاحل علي األسد ،انفجار الفضائيات العربية  :األبعاد  ،واألهداف  ،و التأثيرات الثقافية ،مرجع ساب  ،ص135
 36املرجع نفسه ،ص136
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تسعى إىل جذهبم فاتساع حجم املضامني وضغط املنافسة وتنوع رغبات املستقبلني وتزايد احتياجاهتم ال
ميكن أن يتكي مـع القنـوات التقليديـة ،نـتج عـن ذلـك التحــول إىل املــشروعات اخلاصــة يف جمــال البــث
الفــضائي العــريب وظهــور املنظومــة التفاعليــة اإللكرتونية يف اجملال اإلعالمي العريب".37
المطلب الثاني :التلفزيون اإلخباري العربي
" تأكدت قيمة القنوات الفضائية لدى املشاهد العريب خالل الغزو العراقي للكويت ثـم حـرب
اخلليج الثانية (حرب حترير الكويت) وأدركت العديد مـن احلكومـات العربيـة الـدور الـذي لعبتـه الفضائيات
اإلخبارية األجنبية وخصوصا قنـاة  CNNيف نقـل أحـداث احلـرب إىل العـامل ككل ،ووعت أمهية أن
يكون هلا نوافذ إخبارية تدعم مواقفها وسياستها بشـكل مبـاشر أو غري مباشر ،وبداية من عام 1991
بدأت القنـوات اخلاصـة يف الظهـور والتـدف عـلى الفضاء التليفزيوين العـريب" "  .38بعدما كانت" تعتمد
معظم دول العامل الثالث يف خدماهتا اإلخبارية املصورة على املادة اليت تقدمها وكاالت األنباء العاملية
املصورة ،مبا يف ذلك أخبارها وأخبار الدول اجملاورة هلا إذ تشري دراسة أجراها (الدكتور تابيو فاريس) حول
عدم التوازن اإلخباري  ،أن املادة اإلخبارية املصورة حيتكر توزيعها منقبل وكاالت أنباء عاملية مصورة
أمريكية وبريطانية  ،ويؤكد على أن هناك تدفقا إخباريا من جانب الدول الكربى املصدرة لربامج التلفاز إىل
بقية دول العامل " .39
"أكد أول

هولتون  Olof Hultonخبـري اإلعـالم باليونسـكو أن وجود القنوات الفضائية مل

يغري من نظام تدف الربامج التليفزيونيـة بـني الـدول املتقدمة والدول النامية ،بدليل أن أكثر من % 91من
األخبار الدولية اليت تبثهـا حمطات التليفزيون األرضية والقنوات الفضائية يف دول العـامل الثالـث تـأتى مـن
 37خالد حامد عبد الكرمي أبو قوطة ،القنوات الفضائية وقضايا المجتمع ،دار اجلندي للنشر والتوزيع ،القدس ،ط ،3111 ،1ص121
 38حممود خليل ،اإلعالم العربي مظاهر النمو ..ومخاطر التفكك ،مرجع ساب  ،ص.111

 39اياد هالل الدليمي ،نظام اإلتصال واإلعالم الدولي  ،دار النهضة العربية ،بريوت ،ط ،3112 ،1ص61
711

االطار النظري

االعالم االخباري التلفزيوين

مصادر غربية"  " ،40ففي ضوء ما تشهده املنطقة العربية من منافسة شديدة من القنوات التلفزيونية العربية
وجهود تبذل من أ جل االستحواذ على املشاهد العريب من خالل ترسيخ القيم واألفكار وزيادة معارف
واجتاهات الرأي العام والتأثري فيه مبا يتالءم ويتف مـع مصـاحلها وأهـدافها املعلنـة والغري معلنة ظهرت العديد
من القنوات اإلخبارية العربية" .41
"كذلك أمكن عن طري التعـاون العريب املشـرتك حتقيـ قـدر معقـول مـن اإلنتاج التليفزيوين خاصة
من خالل احتاد اإلذاعـات العربيـة وشـبكة املغريفزيـون اليت تضم تونس واجلزائر واملغرب وشبكة اخلليجيفزيون
اليت تضـم دول جملـس التعاون اخلليجي وهى السعودية والكويـت والب حـرين وقطـر واإلمـارات وعـمان ،كذلك
فقد حت ق قدر كبري من التطور يف جمال إنتاج األخبار التليفزيونية وتبادهلـا بني الدول العربية ،وقد ساعد
على ذلك إنشاء الشبكة الفضائية العربية )عربسات ( وإنشاء شبكة املواصالت السلكية والالسلكية
للشرق األدىن وحوض البحـر املتوسـط  Medarbtelوالذي من شأنه تزويد البلدان العربية بشبكة فعالة
خلدمات املواصالت السلكية والالسلكية مبا فيها خـدمات الراديـو والتليفزيـون ،باإلضـافة إىل إنشاء الشبكة
العربية لتبادل األخبار التليفزيونية من خالل مركز التبـادل اإلخباري ،والرباجمي العريب ،وكان يقلل من
االستفادة الكاملة من هذه اإلجنازات اإلعالمية يف جمال اخلدمة التليفزيونية العربية التقلبات الدائمة يف
العالقات السياسية بني البلدان العربيـة ،باإلضـافة إىل القيـود اليت تضـعها بعـض الـدول العربيـة عـلى التبادل
التليفزيوين العريب" .42

 40ف ــاروق أب ــو زي ـ ــد ،انهيار وصعود النظام اإلعالمي الدولي من السيطرة الثنائية وهيمنة القطب الواحد إلى تعدد األقطاب ،مرجع
ساب  ،ص119-111

 41إحسان رمضان السامرائي ،الفضائيات اإلخبارية  :دورها في توجيه الرأي العام سياسيا ،العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،3119 ،1
ص19

 42ف ــاروق أب ــو زي ـ ــد ،انهيار وصعود النظام اإلعالمي الدولي من السيطرة الثنائية وهيمنة القطب الواحد إلى تعدد األقطاب ،مرجع
ساب  ،ص156-155
711

االطار النظري

االعالم االخباري التلفزيوين

" يرتبط ظهور القنوات الفضائية املتخصصة يف األخبار ألول م رة يف العامل العريب بانطالق قناة اجلزيرة
اإلخبارية املستقلة وفقا لقانون إنشائها من دولة قطر يف نوفمرب من العام1996م واليت بدأت بست
ساعات بث ارتفعت إىل أربع وعشرين ساعة يف العام1999م ،وغطت مساحة بث هذه ا لقناة معظم
أحناء العامل من خالل ست أقمار صناعية ،وتقدم هذه القناة إىل جانب األخبار جمموعة من الربامج
احلوارية والوثائقية والثقافية وقد خرجت القناة عن النمط التقليدي العريب املعتاد يف األداء اإلخباري" .43
وانطالقا من اخلدمات اإلخبارية اليت يقدمها التلفزيون حيث "أطل على العصر الذي نعيشه -بعصر
التلفزيون -نظرا لألمهية اليت تطلع هبـا التغطية التلفزيونية ،حيث جعلت أمام املشاهدين فرصـة ليفرقـوا بـني
احلقـائ والشـائعات ذلك القرتاهنا بالصورة"  44وهكذا "دعت احلاجة إىل إجياد هوية تلفزيونية فضائية عربية
قمرهـا و سـاتلها وبثها الرقمي وبراجمها املتنوعة املتحضرة وبكوا در عربية ملواجهة هذا التوافد الفضائي املباشر
الذي اخرتق احلواجز بإصرار وبدون رادع و قبـل ذلـك حاجـة أعضاء األسرة العربية يف املهجر إىل قنـاة
عربيـة خاصـة هبـم ،فكانـت حمطـة (  )CNN,BBCوالفرنسية و اليورونيوز وغريها النوافذ الوحيدة اليت
يطلعـون منها على مواد الربامج اإلخبارية والوثائقية ...اخل ودون خيارات كبـرية ،ولكـن مع انطالق احملطات
العربيـة يف بعـض العواصـم العامليـة (لنـدن ،رومـا) بـدأ الشرــوخ يف جــدران العزلــة املفروضــة عــلى جمتمعــات
اجلاليــات العربيــة يف االتساع وأصبحت ساعات البث اليت تقدمها ال فضائيات العربية اخلاصة هلـم باللغة

43

حماسن تاج السر علي ،تغطيـة األجنـدة السياسيــة في وسائـل اإلعــالم الدوليــة ( دراسة مقارنة على برامج عرض الصحافة األجنبية

والعربية في قناة العربية الفضائية) في الفترة من أغسطس ،9002-9002رسالة ماجستري ،كلية اإلعـ ـ ـ ـ ــالم ،جامعــة أم درم ــان
اإلس ــالمية ،3111 ،ص11

 44مثىن حممد فيحان الغامني ،نقال عن عاط
مرجع ساب  ،ص21

عديل العبد ،التلفزيون والحرب  :دراسة في اتجاهات األخبار وتأثيراتها وانعكاساتها،

711

االطار النظري

االعالم االخباري التلفزيوين

العربية ،تشكل يف جمموعهـا اخليـارات الكبـرية التـي هبطـت داخـل املنازل العربية تفسح هلا األسر مكاهنا
ميتزج فيها الفرح والدفء واحلنني ملواد الوافد اجلديد" .45
" وتبع قناة اجلزيرة عدد من القنوات اإلخبارية املتخصصة يف العامل العريب بعضها رمسي أو حكومي
مثل قناة النيل لألخبار املصرية بدأت بساعات بث قليلة مل تتعد الساعتني يف اليوم يف أكتوبر عام 1991
م لتبلغ عشرين ساعة وتقدم القناة األخبار إىل جانب برامج إخبارية وسياسية تناقش قضايا الساعة
وتعكس وجهة النظر املصرية ويغطي بث القناة املنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا ،وانضمت قناة العربية لركب
الفضائيات اإلخبارية العربية املستقلة اململوكة جزيئيا ملركز إذاعة وتلفزيون الشرق األوسط ( )MBCإىل
جانب مستثمرين عرب من لبنان والكويت لتقدم إىل جانب األخبار برامج تعاجل القضايا العربية وقد بدأ
البث الرمسي هلذه لقناة يف فرباير من عام.46"3112
المبحث الثالث :الصناعة اإلخبارية التلفزيوني :منطلقات إعالمية وبوادر انتاجية
" إن تطور عملية التغطية اإلخبارية وتعدد أساليبها أدى إىل بروز مصطلح تكوين األخبار (
 )News Makingوما يطل عليه يف أدبيات اإلعالم (صناعة األخبار  ) News Industryوهو

 ،45حممد فاتح محدي وآخرون ،تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة االستخدام و التأثير ،مرجع ساب  ،ص.22
46

حماسن تاج السر علي ،تغطيـة األجنـدة السياسيــة في وسائـل اإلعــالم الدوليــة ( دراسة مقارنة على برامج عرض الصحافة األجنبية

والعربية في قناة العربية الفضائية) في الفترة من أغسطس ،9002-9002مرجع ساب  ،ص13-11
711

االعالم االخباري التلفزيوين

االطار النظري

مصطلح يشري إىل حجم التغطية اإلخبارية اهلائل واىل تصنيع األحداث وتوزيعها عرب الوسائل اإلخبارية
املقروءة واملسموعة واملرئية". 47
" يتمتع التلفزيون كجهاز أخباري مبيزة القدرة على تقدمي األحداث يف مشاهد متكاملة ،فالصوت
والصورة عامالن حيويان يلعبان دورا هاما يف حياة األفراد اليومية والعادية ويتصالن باالنفعاالت املختلفة
لكل فرد مادام يستطيع السمع واإلبصار ،والصورة من أحسن الوسائل املقنعة ،فهي لغة عاملية تفهمها كل
الشعوب".48
"كان ولربو شرام أول من قدم إجابة على السؤال األساسي الذي تطرحه حبوث االستخدام
واإلشباع وهو كي

يستخدم الناس األخبار ؟ ففي عام1929م نشر ولبور شرام مقالة بعنوان ( طبيعة

األخبار ) أشار فيها إىل أن األخبار توجد يف عقول الناس وقد تأثر شرام يف شرحه هلذه اإلجابة لكتابات
وولرت ليمان وآراء سيجموند فرويد فقد أشا ر إىل أن هناك نوعني من احلوافز يوجهان استخدام الناس
للمادة اإلخبارية يف وسائل اإلعالم أوهلما :آجل وثانيهما حوافز املتعة واليت حتق للقارئ أو املشاهد أو
املستمع جزاء عاجال ويرى شرام أن استخدام الناس ألخبار احلياة الواقعة يتأثر هبذين النوعني من احلوافز
أكثر من تأثره بنوع واحد منهما".49

47

معاوية آدم مصطفى آدم ،نقال عن عبد الستار جواد ،قواعد إنتاج و إخراج نشرات األخبار التلفزيونية :دراسة وصفية تحليلية

لنشرات األخبار في تلفزيون السودان خالل الفترة من 0يناير  9002م 10-ديسمبر  9002م ،رسالة ماجستري ،جامعة أم درمان
اإلسالمية ،3111 ،ص31

 48حممد أمحد فياض ،اإلعالم الفضائي الدولي والعربي :النشــأة التطوريــة وصناعة األخبار ،دار اخلليج للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،1
 ،3113ص.12
 49معاوية آدم مصطفى آدم ،نقال عن محدي حسن ،مرجع سب ذكره ،ص22

711

االعالم االخباري التلفزيوين

االطار النظري

" بل أصبح اجلمهور يبحث عن أكثر من املعرفة يف النشرات اإلخبارية وهو ما يؤكده أندرو جودوين
(  )Goodwin Andrewيف كتابه ( )T.V. news Striking the Right Balance
فيقول إن اجلمهور أصبح يث يف أخبار التلفزيون أكثر من غريها من املصادر اإلخبارية بسبب تأثري تنوع
املادة الفيلمية املصاحبة غالبا لألخبار التلفزيونية".50
المطلب االول :الخبر التلفزيوني
" لقد أصبح اإلنسان أكثر من أي وقت مضى شديد االهتمام مبـا جيـري حولـه مـن أحـداث
وقـضايا ،فاألخبار أصبحت تنطوي على كثري من احلقائ اليت تؤثر يف حياتنا ,وتبين عليها القـرارات املهمـة،
لذلك تعد الوظيفة اإلخبارية من الوظائ

املهمة التـي يقـدمها التلفزيـون يف كـل األنظمـة اإلعالميـة وعلى

اختالف فلسفاهتا  ,و تشكل األخبار املادة األكثر أمهية ألغلـب وسـائل اإلعـالم التـي هتـتم بنقـل األحداث
فور وقوعها  ,سواء أكانت حملية أم عربية أم عامليـة ,بـصورة مبـاشرة أو عـن طريـ األقـمار الصناعية".51
"يرى ولرب شرام أن األخبار من العناصر األساسية لوسائل اإلعالم"" 52ويشري هنري كاسرير إىل
أن للتلفزيون دورا ال مثيل له يف نقل األخبار" " ،53يعد اخلرب التلفزيوين أساس العمل اإلخباري يف
التلفزيون ،فاخلرب يف التلفزيون خيتل

عن اخلرب يف اإلذاعة ويف الصحافة املكتوبة رغم أن مجيعها تشرتك يف

مفهوم كون " اخلرب الوص الدقي والصادق حلادثة أو واقعة جملموعة من احلوادث أو فكرة صحيحة ترتبط

50

معاوية آدم مصطفى آدم ،نقال عن عبد الستار جواد ،قواعد إنتاج و إخراج نشرات األخبار التلفزيونية :دراسة وصفية تحليلية

لنشرات األخبار في تلفزيون السودان خالل الفترة من 0يناير  9002م 10-ديسمبر  9002م ،مرجع ساب  ،ص31

 51حيدر شالل متعب الكريطي ،وسائل اإلعالم وبناء المجتمع ا لديمقراطي  :دراسة في دور التلفزيون ،دار أجمد للنشر والتوزيع ،عمان،
ط ،3111 ،1ص126
52
53

حممد معوض ،الخبر التليفزيوني من المصدر إلى الشاشة  ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ط ،1911 ،1ص19
حممد معوض ،بركات عبدالعزيز ،الخبر اإلذاعي والتليفزيوني ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،ط ،3111 ،3ص62
711

االعالم االخباري التلفزيوين

االطار النظري

مبصاحل الناس وتثري اهتمامهم"".54وعرف علي اجلابري )(3115اخلرب التلفزيوين بأنه "أساس نشرات
األخبار التلفزيونية وعنصرها األول ،وهو خـرب مسـجل أو حي ينشا يف موقع احلدث ويتوىل طاقم التغطية
اإلخبارية تغطيته من مجيع جوانبـه ،ويتكـون مـن جمموعـة مـن اللقطـات املصورة واحدة تلو األخرى مرتبطة
معا ".55و" باملقارنة بالصح

أوجد التليفزيون وسيلة قادرة على ختطي حاجز األميـة التـي متثـل عائقا

أساسيا من العوائ اليت حتول دون انتشار الصح

يف العـامل العـريب ،باإلضـافة إىل مـا أثبتته التطورات

املتالحقة يف جمال العمل التليفزيوين من قدرة هـذه الوسـيلة عـلى منافسـة الصح

حىت فيما يتعل بالوظيفة

اإلخبارية  .فرغم ما كان يتمتع به التليفزيـون مـن سرعـة يف نقل احلدث إال أن الصح

ظلت تتميز حىت

فرتة قريبة بقدرهتا على تقدمي تفاصيل أكـثر وتفسريات أعم لألحداث املختلفة تتفوق هبا على التليفزيون،
لكـن التطـورات املتالحقـة يف مست وى أداء الوظيفة اإلخبارية بالتليفزيون أدى إىل التقليل من درجة متيز
الصـحيفة يف هـذا السياق".56
" ال جند اتفاقا على تعرف حمدد أو مقنن له ،وختتل

التعريفات بني حمطات التلفزيون طبقا

لألمهية اليت توليها كل حمطة لألخبار ،وطبقا للسياسة اليت تتبعها تلك احملطة ،كما خيتل
الصحفيني يف تعري

األكادمييون مع

اخلرب بصفة عامة واخلرب التلفزيوين خاصة ،إن اخلرب التلفزيوين هو احلدث الذي تتوافر

فيه القيمة املرئية وقيمة الصحة باإلضافة إىل قيمة أو أكثر من القيم اإلخبارية املتعارف عليها"

57

 54حممد الفاتح محدي،عبد القادر عراضة ،إنتاج النشرات اإلخبارية التلفزيونية ،مؤسسة كنوز احلكمة للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط،1
 ،3113ص11
55علي حممد مهريات ،التغطية اإلخبارية التلفزيونية لقضايا الالجئين السوريين في األردن من وجهة نظر القائمين على األخبار(دراسة
تطبيقية) ،رسالة ماجستري ،كلية اإلعالم ،جامعة الشرق األوسط ،3112 ،ص9

 56حممود خليل ،اإلعالم العريب مظاهر النمو ..ومخاطر التفكك ،مرجع ساب  ،ص.12

 57حممود حسن إمساعيل ،التنشئة السياسية  :دراسة في دور أخبار التليفزيون ،دار النشر للجامعات ،مصر ،ط،1991 ،1ص13
711

االعالم االخباري التلفزيوين

االطار النظري

"ويعـ ــد التلفزي ــون م ــن وس ــائل ا الت ــصال املواج ــه ،ألن ــه يق ــدم امل ــادة اإلخباريــة يف وقــت حــدوثها ،لذلك
فان هذه املادة املقدمة عرب الشاشة تكون أكثر تــأثريا مــن املــادة املقدمــة عــرب اإلذاعــة أو الــصحيفة
املطبوعــة ،حبكــم اســتخدام املــرء أكثر من حاسـة لتلقيهـا ،كـما تـربز يف األخبـار املقدمـة عـرب التلفزيـون قـيما
مرئيـة حيـة منهــا نقــل احلــدث اآلين مبــاشرة إىل املــشاهد وبالتــايل تكــون صــفة اإلقنــاع أكــثر قــدرة يف التــأثري
وشــد اجلمهــور يف كافــة الــساحات واجملــاالت ،وبعيــدا عــن كــون هــذا التــأ ثري سلبيا أو إجيابيـا ،حقيقـي أو
مغـرض ،إال إنـه واقـع بـصورة أو بـأخرى.وعليـه فـإن اآلثـار اليت يرتكها التلفزيون على الساحة السياسية هي:
 - 1إبراز قضايا على حساب أخرى.
 -3هيمنة التلفزيون يف توجيه الرأي العام.
 -2تفسري الظواهر العاملية حسب رؤية املسيطرين عليه والتحكم بردود األفعال.
 -2إثــارة االهــتمام بالقــضايا الدوليــة ،حيــث خــرج بــالفكر الــسياسي مــن حمــدوديته اإلقليمية إىل
العامل كله.
 -5طمــس العديــد مــن القــضايا التــي ال هتــم اجلهــة املــسيطرة عــلى املؤســسات التلفزيونية حلساب
قضاياهم"
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تقـول الربفسـورة مهلوايـت (  )Professor Himmelweitان باستطاعة التلفزيون التأثري يف
أفكار ومواق الفرد املشاهد اذا توفرت العوامل التالية :

59

 -١يستطيع التلفزيون تبديل سلوك وقيم األفراد اذا كانت مجيع براجمه متكاملة ومكـررة لنـوع واحـد
من اآلراء والقيم واملقاييس .
 58حممد أمحد فياض ،اإلعالم الفضائي الدولي والعربي :النشــأة التطوريــة وصناعة األخبار ،مرجع ساب  ،ص12
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 -٢عرض اآلراء والقيم واملقاييس املطلوب نشرـها وترسـيخها يف عقـول األفـراد بصـورة تثـري
انفعـاالهتم النفسية جتاه هذه اآلراء واملقاييس .
 -٣جيب ان ترتبط اآلراء والقيم واملقاييس اجلديدة مبصاحل وطموحات األفراد اآلنية واملستقبلية .
 -٤جيب ان تكون برا مج التلفزيون غري معرضة لالنتقاد اهلدام من قبل أية جهـة وتنسـجم مـع
رغبـات ومصاحل األفراد.
المطلب الثاني :القيم اإلخبارية تلفزيونيا
"إن التعم يف موضوع أخبار التلفزيون جيعل الباحث يتوق أمام قيم حمددة خاصة هبذه األخبار
بعضها واضحة املعامل وبعضها اآلخر غري مرئي تنطوي حتت املضمون أو الشكل العام لنشرات األخبار يف
التلفزيون ،على إننا نستطيع أن حندد أهم هذه القيم وكما يأيت:
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 -1قيـود الـوقت :حيث حيدد طول اإلذاعة اإلخبارية إىل درجة كبرية من كمية األخبار اليت ميكن
أن تتضمن يف عرض أخباري منوذجي يومي يف التلفزيون ،فخرائط برامج التلفزيون ال تسمح بإضافة وقت
زائد للعرض اإلخباري إال يف ظروف خاصة ...لذلك فان منتجي أخبار التلفزيون يضطرون إىل االختيار
الدقي لألخبار اليت تتضمنها عروضهم.
 -3موعـد البـث :ميكن للموعد الذي يذاع فيه العرض اإلخباري على اهلواء أن يغيـر إىل حـد
ك بري القيم اإلخبارية اليت يقوم عليها العرض ،فاملشاهد هنا ليس حرا يف اختيار الوقت ملتابعة ومساع األخبار
عكس الصحيفة اليت يقرأها وقت ما يشاء ،فضال عن اختالف اهتمامات املشـاهدين وأمزجتهم وأوقـات
أعماهلم.

 60حممد أمحد فياض ،اإلعالم الفضائي الدولي والعربي :النشــأة التطوريــة وصناعة األخبار ،مرجع ساب  ،ص31-11
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 -2منطقة استقبال اإلشارات :وهنا اعتبار هام آخر يف قيم أخبار التلفزيون ،ألن استقبال العرض
التلفزيوين دائما حمدد مبنطقة استقبال اإلشارات ومدى حدودها ،أي املنطقة اجلغرافية اليت يغطيها البث
املرئي.
 - 2الشخصيـة :واملقصود هبا شخصية املذيع الذي يقرأ نشرة األخبار والذي يعد )جنم( عند اجلمهور
املشاهد للتلفزيون ،وما أكثر ما طرح يف أمريكا خاصة عن "عبادة الشخصية "يف أخبار التلفزيون ،وما
أكثر النقد الذي وجه إليها ،ويعين النقاد بذلك عادة طغيان شخصية وآراء مؤدي األخبار على أسلوب
وحمتوى األخبار ذاهتا ،ومن وجهة النظر التجريدية ،فإن حقن الشخصية وإقحامها ،أو حقن الرأي يف
األخبار  ،شئ غري مرغوب فيه ،فاملشاهد يتمىن أن تكون األخبار املستقاة من التلفزيون )موضوعية (يف نقل
حمتواها وأسلوهبا ،فليس من املعقول أن تتلقى األخبار من املذيعني الذين حيقنون آرائهم يف األخبار اليت
ينقلوهنا ،والذين يغريون يف معناها بتغيري مقام الصوت أو التعبري بالوجه ،ومع كل ذلك فان هذا (النجم)ال
ميكن االستغناء عنه يف أخبار التلفزيون ،وطاملا أحب املشاهدون متابعة أخبار قنـاة تلفزيونية معينة حبـا يف
شخصية مقدمها.
 -5العنـاصر املرئية :وهي األكثر أمهية يف التلفزيون ،ومييل العرض إىل تفضيل تلك األخبار اليت
ميكن تغطيتها بالصور )املتحركة منها خاصة (على األخبار اليت ال ميكن احلصول على صور هلا ،فالتلفزيون
وحده ) دون وسائل األخبار األخرى ( هو الذي حيتوي على الصور املتحركة ،وأفضل قيمه إخبارية قائمة
على هذه احلقيقة ،ويتضح هذا بشدة يف األخبار التلفزيونية اخلاصة ،اليت يقطع فيها الربنامج املنتظم لتقدمي
حدث أخباري هام ،ومن خالل برامج التلفزيون اخلاصة هذه أمكن للعامل أن يرى أحداث عاملية هامة كما
وقعت وحلظة وقوعها (اآلنية أو الفورية) ،وال يقتصر األمر على مشاهدة اجلمهور فقط ملا حدث عن طري
الشاشة ،فقد شاهدوه تفص يل أكثر وبشمول أوسع مما شاهده الذين كانوا يف مكان احلدث نفسه ،ذلك
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بسبب قدرة التلفزيون على أن يقفز فورا من موقع إىل آخر ويقرب الصورة ،فضال عن اإلحساس باملشاركة
يف األحداث اإلنسانية اليت ينقلها الربنامج التلفزيوين اخلـاص جلمهوره".
"كانت أجندة القضايا السيا سية لدي اجلمهور تتأثر بأجندة القضايا السياسية اليت تعرضها بعض القنوات
التليفزيونيـة العربيـة الفضـائية" ،61حيث ،يؤكد علماء اإلعالم أن عملية التأثري التلفزيوين ليست ذات بعد
واحـد ،و إمنا هي عملية متعددة األبعاد ،وهلذا من اخلطأ القول بأن منبها معينا يـؤدي إىل استجابة ،أو أن
مثريا ما يفضي إىل سـلوك معـني ،وقـد حلـل علـماء اإلعـالم تقسيم املتغريات املتداخلة يف عملية التأثري،
وتصنيفها على أربعة فئات وهي:
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 -1االستعدادات السابقة :وتتمثل يف خصائص اجلـنس والـذكاء والطبقـة االجتماعية واخللفية
الرتبوية وهذه مجيعا تشك ل اخلصائص الفرديـة ،يضـاف إليها اخلربة السـابقة يف اسـتخدام وسـائل اإلعـالم
املختلفـة .و كـذلك عـادات املشــاهدة وال ـربامج املفضــلة وباختصــار فهــي مجيــع الســمات النفســية
واالجتماعية اليت تكون صورة متكاملة لالستعدادات السابقة.
 -3املضمون :وميثل فئة أ خرى من فئات التأثري وحيتـوي عـلى القصـة أو املوضوع أو الشخصيات
واملكان أو املواقع ،والزمان والعصر ،و األحـداث التـي تصور ،والقيم اليت تقدم االنطباعات اليت تتكون
نتيجة الربامج هذا فضال عن عوامل أخرى.
 -2التأثري :هو طريقـة إدراك بـرامج التلفزيـون و أسـلوب اال سـتجابة لـه من خالل املشاهدة
واألسـاس يف دراسـة التـأثري هـو املالحظـة ،مثـل تغيـريات الوجه ،وتقلص العضالت أو انبساطها ،وغري ذلك
من اإلجراءات السيكولوجية ،مثل حترك حدقة العني .وغريها من أساليب املشاهدة ،وتؤدي هـذه العوامـل
مجيعا إىل نتيجة معينة هي إحداث ت غري يف االجتاهات النفسية باإلضـافة إىل السلوك العلين.
 61أشرف قادوس ،التلفزيون السياسي:المعالجة التلفزيونية للقضايا السياسية ،العريب للنشر والتوزيع ،القـاهرة ،ط ،3115،1ص13
 62حممد فاتح محدي وآخرون ،تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة االستخدام و التأثير ، ،مرجع ساب  ،ص53-51
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 - 2النتيجــة :وهــي خالصــة مــا حتدثــه املشــاهدة مــن تغــري يف ق ـ يم و اجتاهات و أفكار األفراد
واملشاهدين".
المبحث الرابع :اإلعالم اإلخباري السياسي في الفضائيات التلفزيونية العربية
إن "اإلعالم ليس مبعطى مستقل بذاته ،إ منا هو بناء اجتماعي .واملعلومة ال توجد إال من خالل
سياق اجتماعي تنظيمي ،ومن خالل إسرتاتيجية فاعلة ألقـطـاب يسامهون فـي تشكيل أو تسوية معناها،
فـي مرحلة إنتاجها ونقلها وتـلـقـيـهـا"" .63جذب الدور الوظيفي لوسائل اإلعالم ،كمصدر للمعلومات
السياسية" ،64ان" أمهية التلفزيون يف تغيري املواق

السياسية اليت حيملها األفراد إزاء قضايا ومواضـيع معينـة

فال ميكن التقليل من مكانتها وآثارها بأية صورة من الصور .فالتلفزيون يلعب الدور الكبري يف متسك
املواطنني بأفكار ومعتقدات سياسـية معينـة دون األفكـار واملعتقدات األخرى"
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"ماهو الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم االتصالية يف هذه اجملتمعات العربية؟ وتفرتض هذه
الدراسة فرضية مبدئية؛ وهي أن اإلعالم يتجاوب بالضرورة ،مع هذه اجملتمعات ويعكس بيئتها ،وباألخص
احلقائ السياسية القائمة ،ولكنه يعكس كذلك العوامل االقتصادية والثقافية وعوامل أخرى .وتقوم وسائل
اإلعالم – الراديو والتلفزيون والصحافة – بالطبع ،ويف كل مكان ،مبهمة توزيع (نشر) الرسائل من مصدر
واحد إىل ا جلماهري ،وحتدد مسؤولياهتا إىل هذه الدرجة ،وميكن فهم مهمة اإلعالم احملدودة وهيكلها احملدد
يف دولة ما من خالل إطار الواقع السياسي وعوامل أخرى يف تلك الدولة .ومبا أنه يوجد هناك بالتايل
بعض العناصر الثقافية وأخرى غريها يف كل أرجاء العامل العريب فانه يوجد بعض التشابه يف أنظمة اإلعالم

 63هنوند القادري عيسى ،كوابح التغيير الكامنة في بنية المنظومة اإلعالمية و االتصالية الراهنة ،اإلعالم العريب و رهانات التغيري يف ظل
التحوالت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،مرجع ساب  ،ص21
 64حنان يوس  ،مواكبة بحوث اإلعالم السياسي للتحوالت في المنطقة العربية في إطار المدخل المقارن  ،هوند القادري عيسى،
اإلعالم العريب ورهانات التغيري يف ظل التحوالت ،مرجع سب ذكره ،ص166
 65إحسان حممد احلسن ،علم االجتماع السياسي ،دار وائل للنشر ،عمان ،ط ،3111 ،2ص123-121
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العريب ،ومب ا أنه يوجد هناك اختالفات سياسية واقتصادية واختالفات أخرى فانه بالطبع هناك اختالفات يف
أنظمتها اإلعالمية الصفات العامة لوسائل اإلعالم العريب".66
"أن وسائل االتصال تؤدى دورا سياسـيا كمصـدر يسـتقى منه الفرد معلوماته السياسية قد ينتج عنه
تعديل اجتاهات اجلمهور وأحيانا تغريها ،إضـافة لكوهنـا قنوات اتصال بني النخبة واجلماهري وتساعد األفراد
على إدراك املوضوعات السياسية ،ومن مث تزيـد وعيهم وإدراكهم السياسي من خالل زيادة حجم ونوع
املعلومـات املتـوفرة لـدي األفـراد ،ويف هـذا اإلطار تقوم وسائل اإلعالم بتشكيل رأى عام عن طري تزويد
اجلمهور مبعلومات ما حول قضية ما ،ومن خالل استخدامها كقنوات للتبصري السياسي ونشر األفكـار،
فـاإلعالم جـزء ال يتجـزأ مـن احليـاة السياسية"" ،67أدي ظهور ا لقنوات اإلخبارية املتخصصة يف جمال
األخبار إىل تنمية اهتمام املواطن العريب بالقضايا السياسية".68
المطلب األول :بيئة اإلعالم التلفزيوني العربي سياسيا :النشأة والتطور
إن "مع تزايد اهتمام السياسة باإلعالم ودخوهلا يف صراعات القوى السياسية ،أصبح للخرب
سياسة خاصة يتم من خالهلا صياغته على شكل وحدة داللية تشكل مضمونا يضمن الفائدة التواصلية
بني املخاطب واملتلقي عرب القناة"" ،69لقد سعت الدول العربية – بعد استقالهلا – ألن تستخدم اإلعالم
كوسيلة لتعبئة الرأي العام ال عريب  ،وكان يعترب الصحفيون الناطقني الرمسيني لألنظمة العربية  ،وقد زادت

 66وليم أيه.روو ،الصحافة العربية اإل عالم اإلخباري وعجلة السياسية في العالم العربي ، ،ترمجة :الدكتور موسى الكيالين ،مركز الكتب
األردين ،عمان،1911 ،ص32
 67أشرف قادوس ،التلفزيون السياسي ،المعالجة التلفزيونية للقضايا السياسية ،مرجع ساب  ،ص.12

 68حماسن تاج السر علي ،تغطيـة األج نـدة السياسيــة في وسائـل اإل عــالم الدوليــة (( دراسة مقارنة على برامج عرض الصحافة األجنبية
والعربية في قناة العربية الفضائية) في الفترة من أغسطس ،9002-9002مرجع ساب  ،ص12

 69رامي عزمي عبدالرمحن يونس ،تحليل لغة الخبر السياسي في الخطاب االعالمي المكتوب  :مثال من حرب لبنان تموز ،9002
رسالة ماجستري ،كلية االداب ،اجلامعة اهلامشية ،االردن ،3119 ،ص22
711

االعالم االخباري التلفزيوين

االطار النظري

االضطرابات السياسية من عملية التعبئـة بـدءا مـن هزمية  1961مث حرب اخلليج عام  1991هبدف إهناء
الغزو العراقي للكويت  ،ويف الواقع اعتربت حرب اخللـيج".70
"ويذهب الدكتور فاروق أبو زيد إىل أكثر من ذلك حيث يعترب االستقالل اإلعالمي شرطا من
شروط االستغالل السياسي و االقتصادي  ،وأن دول العامل العريب كغريها من دول العامل الثالث اليت ختضع
للتبعية اإلعالمية كمستورد ومستهلك لإلنتاج العاملي األجنيب وقد توقع الدكتور أبو زيد قبل ستة عشر عاما
أن العامل العريب مؤهل أكثر من غريه من

ا لشعوب ملا متلكه

هذه الشعوب من إمكانيات لتحقي

االستقالل اإلعالمي ،وقد ظهرت بوادر هذه النبوءة أو االستشعار املبكر للقدرات اإلعالمية للشعوب
العربية يف التغطية الفورية ألول حروب القرن احلادي والعشرين وقد اتسمت هذه التغطية املباشرة احلية
باملهنية والذكاء ،رغم ولوج القنوات الفضائية العربية جمال التغطية املباشرة للحروب ألول مرة منذ ظهورها
يف التسعينات وحاز مكتب قناة اجلزيرة يف كابول على التفرد هبذه املهمة حيث قامت بالتغطية املباشرة
ألحداث احلرب اليت شنتها الواليات املتحدة وحلفائها على أفغانستان عام  3111م وظهرت كمنافس
حقيقي لقناة(  )CNNاألمريكية اليت احتكرت التغطية يف حرب عا م1991م على العراق السرتداد
الكويت واليت حتالفت فيها عدد من الدول الغربية والعربية حتت قيادة الرئيس( جو رج بوش األب )رئيس
الواليات املتحدة األمريكية يف ذلك الوقت"" ،71ويرى أمين حممد حبيب أن النظام العاملي اجلديد لألخبار
عزز أمهية اخلرب التلفزيوين وكرس دوره يف إدارة األزمات والصراعات ،وأصبح التحكم يف مراكز االتصال
العاملية أحد مصادر القوة السياسية ،فالشبكات اإلخبارية العاملية ،وإن بدت مستقلة يف سياستها ،إال أهنا
يف واقع األمر ختضع لسياسات حكوماهتا وما تريد أن تبثه وكي تبثه ،كما حدث إبان حرب اخلليج
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الثالثة عام ، 3112عندما مت منع الشبكات األمريكية من بث وقائع احلرب احلقيقية وأسقط أكذوبة
حرية اإلعالم األمريكي ،األمر الذي يعد سابقة خطرية يف تاريخ اإلعالم األمريكي احلديث مل يسب
حدوثها هبذا احلجم السافر واملقيت إال أثناء حرب التطهري األمريكية يف أفغانستان .ورغم أن حروب
األرض اليت أوقدها النظام العاملي أشعلت حروب الفضائيات ،وأحدثت انقالبا يف صناعة العمل اإلخباري
يف القنوات التلفزيونية العاملية والعربية ملواجهة املنافسة احملتدمة يف األرض والسماء إال أنه يبقى هناك
تفاوت واضح بني اخلدمات اإلخبارية الفضائية واخلدمات األرضية احلكومية".72
" وكذلك متكنت عرب مراسليها املنتشرين يف كافة أحناء فلسطني احملتلة كش

الوجه احلقيقي

ملمارسات جيش االحتالل اإلسرائيلي عرب البث املباشر واليت رصدت تعديه على الفلسطينيني ،بقتلهم
وهدم منازهلم باهلدم واجتثاث أشجارهم ونقلت معاناهتم بسبب اجلدار العنصري وكشفت عن احلرب
املفتوحة اليومية اليت خيوضها الفلسطينيني مع قوات االحتالل ،واستطاعت القنوات العربية الفضائية عرب
بثها املباشر نقل أدق التفاصيل العدوان اإلسرائيلي على لبنان يف يوليو  3116م واليت حتولت حلرب
استمرت ألكثر من شهر بني املقاومة اللبنانية املتمثلة يف حزب اللبناين وقوات االحتالل اإلسرائيلي
عكست فيها الوسائل العربية جلميع أحناء الع امل تفاصيل احلرب اليت كسرت أسطورة اجليش اإلسرائيلي
الذي ال يقهر الذي متدد عدوانه ليشمل أغلب الدول اجملاورة لفلسطني وكان للفضائيات العربية الفضل
األكرب يف التغطية امليدانية الشجاعة واليت كانت حمايدة ألن جيش االحتالل زرع عدد من الصحفيني
الغربيني املرفقني (  )Journalist Impededلبث رسالة دعائية مضللة،ولكن الفضائي ات العربية اليت
هتتم باجلانب السياسي وخاصة اإلخبارية منها لعبت دورا مقدرا يف إبراز الوجه احلقيقي للمستعمر،
ودحضت أكاذيب الدعاية من خالل التغطية احلية ، ،ونورت املشاهدين عرب التحليل العسكري والسياسي
72
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املستمر لكل ما حيدث واملوث بالصور احلية من أرض املعارك  ،واليت هزمت فعليا آلة الدعاية الصهيونية
واليت رسخت (( صورة املقاتل العريب اجلبان واإلسرائيلي اجلندي املمتاز البطل ))".73
المطلب الثاني :االعالم السياسي
" اإلعالم السياسي من العلوم احلديثة اليت هلا قواعدها وأصوهلا وفلسـفتها ،فاإلعالم السياسي هو
أحد وظائ

االتصال الذي يغلب عليـه الفكـر السياسـي والدعاية والدعوة ،وهو يستهدف تغيري ،أو

تثبيت ،أو احنياز ،أو حتييد اجتاهـات اجلمهور من خالل زيادة االهتمام مبجريـات األحـداث السياسـية".74
ويعرفه " دومينيك والتون (  )Dominique Weltonهو فضاء واسع يتم فيه تبادل اخلطابات
املتعارضة من طرف ثالثة فاعلني ميلكون جزءا من الشرعية السياسية والدميقراطية هم :رجال السياسة
والصحفيون والرأي العام من خالل سري اآلراء" .75و" يؤكد الباحث األمريكي شيفى  Chaffeeيف
مقدمة كتابه (االتصال السياسى) أن هناك نوعا من التداخل القوى بني سياسات العامل وتكنيكيات
وسائل االتصال يعود أليام يوليوس قيصر يف العصر الروماين القدمي  ،وازدادت أمهيته يف العصر احلديث
حيث صار من الصعب على الفرد أن خيتار حكومته بدون وسائل إعالم  ،ويستطرد شيفى أنه بالرغم من
تعقد هذا اجملال إال انه صار له العديد من مريديه وحميب اكتشافه من رجال الصحافة واالتصال وكذلك
األكادمييني الذين أثبتت أحباثهم مدى العالقة الوطيدة بني وسائل االتصال بأنواعها املختلفة والسياسات
العاملية واحمللية تأثرا وتأثريا" " .76فنجد أن هوالندر  G. Holl anderىف عام  1913أكد على أن
73
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اإلعالم اجلماهريي يف عهد الزعيم السوفيىت الساب ستالني عكس السياسات السوفيتية القائمة ،وكان أحد
الوسائل الرتوجيية أل هداف هذه السياسات  ،وان امليل ملشاركة اجلماهري يف هذا اجملتمعات توق

إىل حد

كبري بتأثره بالوسائل اإلعالمية املقدمة" ،77و"عرف اإلعالم الـسياسي بأنه العلـم الـذي يـدرس جمموعـة
األنشطة والفعاليـات التـي يزاوهلا القائمون بالعملية اإلعالمية من اجـل حتقيـ أهداف سياسـية عـلى
املـستوى الـذايت مثـل الزعماء السياسيني والقادة احلزبيني والربملانيني وينصب جوهر اإلعالم السياسي عـلى
إحداث التأثري وتغيري اآلراء والقناعـات لـدى ا جلمهـور املـستقبل باجتـاه حمـدد وهـو ما يريـده القـائم بالعمليـة
االتصالية كما عرفه (جون ميـدو) بأنه الطريقـة التـي تـؤثر فيهـا الظـروف الـسياسية عـلى شـكل مضمون
اإلعالم وكميته ،كـما انـه يتعلـ بالطريقـة التـي ميكـن أن تقـوم ظـروف اإلعالم بتـشكيل السياسة""،78
واإلعالم أصبح وظيفة سياسية إقناعية ،فمادة اإلعالم السياسي متثل نسـبة غالبة يف وسائل اإلعالم
املختلفة ،بل إن هيمنة احلكومة على تلك الوسائل تفسـر لنا الطبيعة السياسية للوظيفة االتصالية"

79

لذلك فان" اقتصار القنوات اإلخبارية على اخلرب والربامج السياسية دون تقدمي الربامج املوسيقية والدراما أو
ما عرف باملنوعات واليت خالفت حلد ما طبيعة الربامج اليت اعتاد املتلقي العريب متابعتها ،األمر الذي
أضاف بعدا جديدا ملعاين التثقي

واإلعالم وهو بعد اإلعالم السياسي والتثقي

السياسي لوسائل اإلعالم صار من الوظائ

السياسي" " ،80فالدور

اليت توليهـا احلكومـات ووسائل االتصال اجلماهريي اهتماما

كبريا يهدف إىل تنوير الرأي العـام وتفسـري املواق

الغامضة من خالل مضامني تعكس أمهية القضايا

وتبني احلقائ للجمهـور وتشركهم يف املمارسة السياسية ،أي أهنا تعمل علـى ترتيـب قائمـة االهتمامـات
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السياسية يف إطار مفاهيم معينة ،وتقيم املعارف واآلراء اليت تشكل املواق

بصورة تعرض القضايا بدقة

ووضوح ،مما خيل صورة ذهنية فاعلة ومؤثرة عـن الواقـع السياسي".81
ويعتقد حممد شومان أن " أخبار الفضائيات جعلت التلفزيون يساهم يف تكريس ونشر وعي
سياسي حداثي ،وذلك برتسيخ قيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان و حقوق املواطنة ،وحرية التعبري ،واحل يف
االختالف يف إطار قيم الوحدة الوطنية والقومية واإلنسانية...وغريها من القيم السياسية اإلجيابية".82
"وتوص

العالقة بني النظام السياسي واحلقل اإلعالمي بأهنا عالقة تأثري متبادل ،حيث يتأثر

ويؤثر كال الطرفني يف اآلخر ،ولعل حتليل تلك العالقة يطرح النماذج التفسريية اآلتية :منوذج عالقة العداء،
ومنوذج التبادل االجتماعي ،مث منوذج االعتماد والتكي  ،ومنوذج العالقة ذات األبعاد الثالثة الذي يصور
العالقة بني اإلعالميني والسياسيني واجلمهور ،ويرى أن اإلعالميني هم أكثر حتررا يف هذه العالقة ألن
اجلمهور والسياسيني يعتمدون على وسائل االتصال لالحتفاظ بقوهتم" .83
" لقد الحظ حمللـو السياسـة األمريكـان ،مـنهم

David Paletz and Robert

 ،Entmanأن  11يف املائـة من بنود األخبار املسائية كانت منطيـة يف شـبكتني مـن شـبكات التليفزيـون
القومية الثالث هذا هو املمر الذي يدخل منه تـأثري وضـع جـدول األعـمال  ،ويؤدي وظيفته منذ البداية
سوف يواجه املشاهد اهلجومي بصورة ال ميكـن تفاديها من نفس الصور ونفس التعليقات و حىت نظام
تسلسل ظهور الصور والتعليقات املختلفة هي نفسها بنود األخبار من إذاعة إىل إذاعة أخرى".84

 81وداد حمي الدين حممد نور ،اتجاهات البرامج السياسية و أثرها في تشكيل الرأي العام  ،مرجع ساب  ،ص31
 82فارس حسن شكر املهداوي ،أخبار العراق في الفضائيات العربية ،مرجع ساب  ،ص53

 83حممد كرمي بوخصاص ،التوتر وصراع األدوار بين اإلعالمي والسياسي بالمغرب  ،مركز اجلزيرة للدراسات ،ص ،2مت االطالع عليه،
3111/11/32
https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2017/05/170518103246327.html#a3

 84فيليب مآريك ،الحملة اإلعالمية والتسويق السياسي ،ترمجة :عبد احلكم امحد اخلزامى ،دار الفجـر للنشـر والتوزيـع ،القاهرة ،ط،1
 ،3113ص161
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خالصة:

تطرقنا يف الفصل األول إىل الصناعة اإلخبارية ،ووضحنا الفرق بني اخلرب وصناعة اخلرب ،حيث
تعددت تعريفات اخلرب مما طرح صعوبة يف إجياد تعري مشرتك له ،كما أنه ال يوجد خربا ال يتعرض لعملية
الصناعة واإلنتاج االخباري املتمثلة أساسا يف احتواءه على عناصر اخلرب ومواصفاهتا ،وأضفنا اىل ذلك
عملية التأطري وإبراز جوانب االحداث اإلخبارية دون أخرى( كلمات ،جوانب وزوايا حمددة من الصور
 ،)...وان كانت هذه األطر عامة واليت سب وذكرناها بالتفصيل االّ أن ذلك يتوق

على اعتبارات مهنية

خاصة بكل قائم باالتصال على مستوى املؤسسة إعالمية.
كما تناولنا اإلعالم اإلخباري التلفزيوين العريب من الناحية التارخيية ،حيث متثل احتكار املعلومة
اإلخبارية لدى أكرب وكاالت األنباء العاملية إىل ترسيم سياسة التدف االخباري ،وتوضحت معامل االحتكار
خاصة يف حرب اخلليج الثانية عام  1991عند متكنت قناة  CNNاالمريكية من احتكار املعلومة،
بالرغم من أن مصادرها كان تقارير عسكرية ،وهذا ما جعلها منرب اعالمي عند املشاهد العريب يف تلك
الفرتة ،ونظرا ألمهية املعلومة اخلربية نشأت قناة اجلزيرة كأول قناة إخبارية عربية تقدم خدمة إعالمية راقية
للمواطن العريب.
وخلصنا من املبحث الثالث الصناعة اإلخبارية التلفزيوين(منطلقات ( إعالمية وبوادر إنتاجية أن
اخلرب عرف صناعة متباينة يف بناءه ،راجع إىل اجلانب املرئي الذي مييزها ،فبالرغم من اشرتاك معايري اخلرب
بني خمتل

وسائل اإلعالم ،فالقيم اإلخبارية التلفزيونية ( قيود الوقت ،موعد البث ،منطقة البث ،منطقة

استقبال اإلشارات ،الشخصية ،العناصر املرئية)

ونظرا ملا متيزت به وما أبرزته من آثار على كل

املستويات واالجتاهات خاصة السياسية منها،جعلت منه حمورا حيويا خاصا بالدراسات البحثية إىل يومنا
هذا .مث انتقلنا إىل تبيان أمهية اإلعالم اإلخباري السياسي يف الفضائيات التلفزيونية العربية ،اليت ارتسمت
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تمهيد:
سنتطرق من خالل هذا الفصل اىل أربع مباحث رئيسية ،حيث نتناول يف املبحث االول الرأي
العام ،مقاربة نظرية ونتطرق من خالله اىل مطلبني حيث يتمثال يف السياق املفاهيمي و السياق التارخيي،
مث نتناول يف املبحث الثاين الرأي العام مساته وأنواعه ،مث نربز من خالل املبحث الثالث أبعاد وآليات
(طريقة) تكوين الرأي العام بدءا بالعوامل املسامهة يف تكوين الرأي العام اىل مراحل تكوينه ،ونعرض يف
املبحث الرابع واآلخري أمهية الرأي العام على الصعيدين االعالمي والسياسي.

المبحث األول :الرأي العام :مقاربة نظرية
ان " الرأي العـام ظـاهرة تعاصر وجود اجلماعات اإلنسانية أو الظاهرة البشريـة يف صـورة جمتمعـات
وهـو مظهـر مبــاشر لوجــود اجملتمــع اإلنســاين ،وقــد أدرك اإلنســان أمهيتــه وقيمتــه واســتخدام قوتــه لتحقيق
مآربه وابتداع أساليب خمتلفـة" .1
ان " ال ـرأي العــام يف امصــل مصــطل ســرم شــاع اســتخدامه مــن قبــل امنظمــة السياســية ال ربي ــة "الدميوقراطيــة
" الــك نــان يهمهــا ال ـرأي العــام لتحقــق مصــداقية االدعــاء بــرن أنظمتهــا تعــرب ع ــن رأي امسلبيــة ،وميكــن ترشــري
بدايـة القـرن الثــامن عشـر نبدايــة الســتخدام هــذا املفهــوم ،رســف ت ـومير مــا مياشلــه أو يشـبهه يف معنــا العـام ،وقــد
ورد يف الكتابـات الفلـسفية املتعلقـة بالـشؤون الـسياسية واالقتصادية واالجتماعية".2

 1عدي ابراهيف املناوي ،التيارات السياسية العلمانية و صناعة الرأي العام ( دراسة حالة العراق بعد  ،)3002دار زهران
للنشر،عمان،ط ،4112 ،1ص.53
2

ضرسام الدباغ ،محاضرات في اإلعـالم والـرأي العـام ،امنادمييون للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،4112 ،1ص121
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إن "الرأي العام نظاهرة اجتماعية يرى الباحثني أن هنالك إشكالية يف تعريفه وتتبع هذ
اإلشكالية من ت عدد التعريفات الك أوردها العلماء والباحثون عن هذا املصطل  ،نما ترجع أيضا إىل
اختالف ختصصات من وضعوا هذ التعريفات إضامية إىل عملية اخللط بني مستويات وأشكال
املصطل " " ،3يف عام  ،1244أصدر الصحفي واملفكر اممريني البارز والـرت ليبمان نتابه الرأي العام ،
ليطرح أن اإلعالم هو املصدر املعريف امنرب للجمهور ،بالتايل ميإن مـا يعرضه اإلعالم هو ما يشكل
أولويات العامة ،وبالتبعيـة يكـون الـرأي العـام ،وهـو مـا أسـما نظرية رسف اخلارطة ،بعد ذلك بنحو أربعة
عقود أضاف برنارد نوهني يف نتابـه الصـحامية والسياسية اخلارجية ،أنه وسائل اإلعالم حتدد للجمهور
املوضوعات الك تش لهف ،لكنهـا ال تؤشر نثريا يف رؤيتهف هلذ املوضوعات ،بالتايل اإلعالم ال يرسف الرأي
العام وال يلقـن اجلمهـور ما يش لهف ،إمنا حيدد أرنانه بتحديد املوضوعات الك تش ل بـال املـواطنني ،ويف
عـام  1221أجريت انتخابا ت الرئاسة اممرينية ،ووجد الباحثان مانسويل مانومبس و دونالد شو يف
هذ االنتخابات ميرصة الختبار _نظرية ليبمان_  ،وبالفعل درسوا العالقة بـني مـا اعتـرب املصـوتون يف دائرة
ما أمورا مهمة وحمتوى اإلعالم خالل ميرتة االنتخابات ،نرروا حبـثهف هـذا يف انتخابـات  1214و،1212
ليجدوا أن ملا تبثه وسائل اإلعالم ترشري حقيقي على ترتيب الناخبني مولوياهتف".4
المطلب األول :الرأي العام :السياق المفاهيمي
" ماذا يعين الرأي العام؟ هذ القوة التـي أسـماها باسـكال (  )Pascalملكـة العـامل ،وأطلق عليها
مونني ( )Monaigneمجاعـة قويـة وشـجاعة ،وال ميكـن قياسـها .قـال هـاروود تشـايلدس

 3ابن عوف حسن أمحد ،نقال عن معتصف بابكر مصطفى ،الرأي العام..مفهومه وأساليب قياسيه  ،أمواج للنشر والتوزيع ،عمان،
 ،4112ص31
 4د .هنى عاطف ،اإلعالم الشعبي بين إعالم الدولة ودولة اإلعالم  ،3002 - 3002مرجع سابق ،ص.411
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( )Harwood Childsيف عـام ، 1225إن الـرأي العـام يف الـبالد الدميقراطيـة نـان قضية القت
اهتماما واسعا .نانت حترتم وخياف منها ومتتدح وتلعن ويتف استجداؤها .سـعى هلا السياسيون وطالـب هبـا
رجـال الدولـة وجمـدها الفالسـفة أو لعنوهـا .اسرتضـاها التجـار وحللتها اجلماهري ،ولكن القليل من الناس هف
الذين ميهموا معناها  .وقـد أجـري مسـ هلـا عالوة على تصنيف نطاق واسع من التعريفات التقليدية -
يف أحباث اجلزء امول مـن دوريـة ( Reader in public, Opinion and
 ،)Coummuncationالتـي حررهـا برنـارد بريلسـون ومـوريس جـانووتيس ( Berenlson and
، )Morris Jonowitz, 1966ويف اجلـزء امول مـن ( ) Voice of the peopleالك حررها
ريو نريستونسون وروبرت ماك ويليـامز (Christenson and Robert O. .KReo M
 ) McWilliamsوالتعريـف املفضـل لنـا هـو الـذي جـاء يف نتاب الرأي العام ملؤلفه Bernard C.
 ،Hennessyوالذي يقول :الرأي العام هـو جمموعـة االعتقادات الك يعرب عنها عدد من امشخاص يف
موضوع ذي أمهية عامة".5
" حيث يقال يف معين الرأي العام برن هذا الشخص (ارترى)الشيء  :أي أبصر .ويقال :ارترى
يف اممـر ،وارترى رأيا يف اممر( ،الرأي)االعتقاد والعقل والتدبري والنظر والترمل ،ويقال  :رأيته رأي العني
:حيث يقع عليه البصر .والرأي عند (امصوليني) هو استنباط امحكـام الشرعيـة يف ضـوء قواعـد مقـررة.
وعلى هذا امساس ميالرأي العام هو ذلك الرأي الـذي يعـرب عـن أنـرب شرحي ـة كمكنـة مـن اجلماهـري ميكنها
التعبري عن نفسها يف ضوء معطيات معينة".6

5مارك بالناميز وآخرون ،نظريات ومناهج اإلعالم ،مرجع سابق ،ص112
6
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" ع ــرف ماكـ ــدوجال الـ ـرأي العـ ــام برنـ ــه تعبـ ــري ع ــن موضـ ــوع جـ ــديل يثـ ــري اهتم ــام مجاعـ ــة مـ ــا .وعـ ــرف العـ ــامل
السيكولوجي فلويد البورث ( (Floyed Alportالرأي العـام برنـه تعبـري مجـع نبـري مـن امميـراد عـن آرائهـف
يف موقف معني وميكـن اسـتدعاؤهف للتعبـري عـن أنفسـهف سـواء أنـانوا مؤيـدين أم معارضـني ملسـرلة هنائيـة معينـة
لش ــخص أو اق ـرتاح ذي أمهي ــة واس ــعة النط ــاق حبي ــث تك ــون نس ــبتهف يف الع ــدد م ــن الكث ــرة واالس ــتعداد ناميي ــة
إلمكانيــة إحــداث التــرشري علــى العقــل بطريــق مباشــر وــا املوضــوع الــذي هــف بصــدد "" ،7ويــرى أســتاذ علــف
السياســة امم ـريكي يــون  Youngبــرن ال ـرأي الع ــام هــو احلكــف االجتماعــي جلماعــة ذات وعــي ذا علــى
موضوع ذي أمهية ،بعد مناقشة عامةومقبولة".8
"ويري الدنتور حامد قويسي برنه ميكننا ميهف _الرأي العام _نمفهوم اجتماعي يعـرب عـن تشـكل
اواهات التفكري واختاذ املواقف والتعبري ،وأيضا نمفهوم سياسي يعكس عالقة اجملتمع والدولة.وأنه ميكن
ميهف الرأي العام من خالل إقرتابني.
األول :متييز مفهوم "الـرأي العـام "عـن املفـاهيف املقاربـة واملشـاهبة واملتداخلـة مثـل :امليـول السياسية،
واالوا السياسي ،املوقف السياسي ،احلكف السياسي ،احلشد العام .وبـالتمييز بـني "الـرأي العام
"و"االواهات أو امليول "و"الفعل السياسي " أو السلوك ،وامحكـام؛ ميـالرأي العـام خيتلـف عـن االوا
وامليل؛ ميفي حني يكون امول معلنا ومعربا عنه جند أن الثاين استجابة داخلية مبكرة .والرأي دليل على
وجود االوا أو امليل ،ولكن العكس ليس حتميا؛ ميامليل ال يشـرتط أن يتحـول إىل رأي يتف اإلميصاح عنه؛
ميما مييز الرأي العام عـن الـرأي الشـخصي هـو درجـة العمـق واالسـتقرار ،والرتانف اجلمعي ،مث العالنية.
ووصف "العام "يعين أنه يقوم على أساس قضية معينة ختضع للنقاش العقالين ،يف حني أن مفهوم احلشد
 7ابن عوف حسن أمحد ،نقال عن ماجد اخلضري ،الرأي العام..مفهومه وأساليب قياسيه ،مرجع سابق ،ص31
 8ابن عوف حسن أمحد ،المرجع نفسه ،ص.31
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اجلماهريي يتميز بوحدة التجربـة الوجدانيـة ،لكنهـا قـد تكـون ظرميية وعشوائية ،أو تكون من جهة أخـرى
موجهـة وسـري حـرة أو عقالنيـة؛ نـما يف منـاذج "التعبئـة السياسية "يف النظف السياسية السلطوية.
الثاني :يعترب مفهوم الرأي العام من املفاهيف املتعددة واملتنوعة يف االواهـات حيـث أن قبـول وجهة
نظر واحدة من بني وجهك نظر متعارضتني أو وجهات نظر نثرية متعارضة ،على حـني أن نـل واحدة منها
تصل من يتقبلها العقل الرشيد بوصفها وجهة النظر الوحيدة الصادقة والتعبري عن آراء مجاعة من
امشخاص إزاء قضايا ،مسائل أو مقرتحات معينة هتمهف ،سواء أنانوا مؤيدين أو معارضني هلا ،حبيث
يؤدي موقفهف بالضرورة إىل الترشري السليب أو اإلجيام على امحـداث بطريقـة مبـاشرة أو سري مباشرة يف
حلظة معينة من التاريخ" .9
"ومن حماوالت تعريف الرأي العام املبكرة ،املعربة ،الك أوردهتا دائرة املعارف الربيطانية تلك الك قام هبا
الشاعر امملاين  Christoph Wielandأشر قيام الثورة الفرنسية وما تالها من أحداث جسام يف
أوربا :أن أميهف الرأي العام على أنه ذلك الرأي الذي يرتسخ بني شعب برسر وخاصة بني أولئك الذين
يكون هلف أنرب ترشري إذا ما عملوا معا نجماعة .والذي يكون على هذا النحو صاحب اليد العليا حبيث
نلقا يف نل مكان .ميهو رأى يستحوذ يف خفاء على معظف العقول ،وميكن التعرف عليه حىت يف املواقف
الك ال جيوز مييها على التعبري عن نفسه صراحة ،من خالل نربات اهلمس املكتوم الذي تعلو نرباته شيئا
ميشيئا ،مث ال يتطلب حينئذ سوى منفذا ص رياً يتي له متنفسا ليندميع يف قوة ،ويستطيع أن ي ري نل املف يف
وقت قصري ،ويعيد تشكيل أجزاء العامل برسرها ،مث تضيف الدائرة أن الفيلسوف اإلجنليزي Jererny
 Bentharnوهو أول من تناول مشك لة تعريف الرأي العام بالتفصيل يف الل ة اإلجنليزية راعه ما يكتنف

 9ميتحي حسني عامر ،الرأي العام اإللكتروني ،مرجع سابق ،ص11-11
341

االطار النظري

الفصل الثالث :الرأي العام :أنتولوجية المفهوم ودالالته العلمية

هذ احملاولة من صعوبات ،يف رأى أن هذا املصطل ينب ي أن يراعي يف استخدامه العرف العام ،مبعىن أن
حماولته تعريف الرأي العام ترتبط باجملتمع الذي وري مييه هذ احملاولة".10
المطلب الثاني :الرأي العام :السياق التاريخي
" أمجع الباحثون واملفكرون املتخصصون يف دراسة الرأي العام على أن اإلنسان البدائي نان يدرك
أمهية الرأي العام ،ومن مث استخدم قوة هذا الرأي يف حتقيق مآربه ،وابتدع أساليب معينة يف هذا الشرن مثل
السحر والطوطف وهي أساليب تؤشر ترشريا قويا ميعاال يف اجلماهري .وليس هذا اممر باملست رب من اإلنسان
يف العصور القدمية مل يكن ذا نيان ميردي بل نان يستمد نيانه من االنتماء إىل مجاعة ،هي العشرية أو
القبيلة أو امسرة الكبرية ،ومن مث نانت احلاجة شديدة وماسة ملعرمية طبيعة الرأي اجلماعي السائد،
والستخدام امساليب الكفيلة بتوجيه هذا الرأي الوجهة املنشودة".11
"ميحكام (سومر) و(بابل) و(أشور) على الرسف من استبدادهف نانوا يقيمون للرأي العام وزناً ال برس به،
بل إن هذ اإلمرباطوريات القدمية ابتدعت أساليب مؤشرة وميعالة من شرهنا إدخال الرعب واخلوف يف قلوب
أعدائها ومناميسيها عن طريق تصوير حكامها يف شكل أبطال شجعان سري عاديني يهزأون باملوت وال
خيشون أية قوة مهما تعاظمت وتسامت .وعن طريق تصوير جيوشها يف شكل حماربني ال تلني هلف قناة وال
ي لبهف أحد وعن طريق تصوير معداهتف احلربية يف شكل معدات جهنمية تقذف بالنار واللهب وما شانل
ذلك من أ ساليب تؤشر يف اجلموع واجلماهري الصديقة واملعادية على السواء على النحو الذي تكشفت عنه

 10إمساعيل على سعد ،االتصال والرأي العام مبحث في القوة واأليديولوجية ،دار املعرمية اجلامعية ،اسكندرية ،1212 ،ص115-112

11

ابن عوف حسن أمحد ،نقال عن حممد عبد القادر حامت ،الرأي العام..مفهومه وأساليب قياسيه ،مرجع سابق ،ص.12
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اآلشار الك ال تزال باقية إىل يومنا هذا" ،12ونذلك " عرميتها مدن اليونان القدمية واختربت سطوهتا"".13مث
أذا ما انتقلنا بالنظرة إىل اليونان القدمية جند أن تصريف اممور مييها نان يقوم يف امساس على ما يرا
الناس ،أي على قدرة هؤالء الذين نان بوسعهف أن يؤشروا يف هذ اآلراء أو ي ريوها ،ومن هنا تربز اممهية
اخلاصة للدور الذي نانت تلعبه اخلطابة يف ذلك العصر ،وإذا ما واوزنا النطاق الضيق نسبيا للمدينة
اليونانية...إىل اإلمرباطورية الرومانية الك نانت نيانا سياسيا  Body politieمقعدا بالقياس إىل دول
املدينة اليونانية ،جند أن الكلمة واخلرب نان هلف ابلغ امشر يف تشكيل الرأي العام" .14
"إن عصور النهضة اإلسالمية قد عوضت العامل ،مياملفكرون والفالسفة املسلمون قد أعادوا للرأي
العام جمد التليد يف الشرق وما إن حلت عصور القرون الوسطى حىت اسرتد الرأي العام مكانته يف أوربا
أيضا ،سري أ ،النصر احلقيقي الذي انعقد للرأي العام مل يتحقق إال يف القرن اخل امس عشر على أشر اخرتاع
جوتنربج آللة الطباعة" وتتابعا " شهد القرن السابع عشر سلسلة من احلروب ومل يكن القصد منها إال
السيطرة على الرأي العام ،وظهر مفكرون متردوا على استبعاد العقول وسحق الرأي العام ميكتب "ملنون"
يطالب بإل اء تصاري الطباعة ونتب "جون لوك" مداميعاً عن احلرية ولعبت الصحامية دوراً نبرياً يف تدعيف
الرأي العام".15
"ويف القـرن الثـامن عشـر املسـمى عصـر االسـتنارة –حقـق الـرأي العـام أروع انتصـاراته ومتثلـت هـذ االنتصـارات
يف قيــام الثــورتني الفرنســية واممريكيــة حتقيقــا لرسبــات ال ـرأي الع ــام ن ــما متثل ــت يف ظه ــور مفك ـرين أح ـرار مــن
أمثــال "مونتســبيكو مي ـولتري "و"روســو "و"صــمويل آدمــز "و"توم ــاس ب ــاين "وس ــريهف مــن املفك ـرين ال ــذين داميع ـوا
12

ابن عوف حسن أمحد ،الرأي العام..مفهومه وأساليب قياسيه ،مرجع سابق ،ص41-12

 13ميتحي حسني عامر نقال عن :عاطف عديل العبد ،استطالعات الرأي العام علي االنترنت  ،مرجع سابق ،ص.35
 14إمساعيل على سعد ،االتصال والرأي العام ،مرجع سابق ،ص 22

 15ابن عوف حسن أمحد ،نقال عن ماجد اخلضري الرأي العام..مفهومه وأساليب قياسيه ،مرجع سابق ،ص.44-41
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ع ــن العق ــل اإلن ــساين ،ومه ــدوا الطري ــق أم ــا ن ــشوء ال ـرأي الع ــام احل ــر املســتنري"" ،16ومــع ذلــك يعــد وزيــر املاليــة
(جــان نيكــر ) أول مــن أبــان عــن الـرأي العــام نقــوة سياســية يف هنايــة القــرن الثــامن عشــر  ،ونــان ذلــك للتعبــري
عــن الــتحكف يف ســلوك املســتثمرين يف بورصــة بــاريس عنــدما أنــد ع ــلى ضــرورة ط ــرح انتت ــاب امســهف باســف
امميراد واالستعانة بـ )الرأي العام (بدال من االستعانة بالقلة املستثمرين".17
" ومــا إن حــل القــرن التاســع عشــر وســادت الثــورة الصــناعية حــىت أصــب ال ـرأي العــام ه ــو ال ــسيد ذو الســطوة
والســلطان وســاعد علــى ذلــك الكشــف العلم ــي واالخ ـرتاع ووســائل االتــصال اجلديــدة .وأدت الثــورة الصــناعية
إىل نشــوء عالقــات اجتماعي ــة جدي ــدة وبظه ــور وس ــائل االت ــصال التليفوني ــة والربقي ــة انفس ـ اجملــال أمــام هجــرة
امميكار واآلراء الدميقراطية ونظف احلكف احلديثة".18
المبحث الثاني :الرأي العام :سماته وأنواعه
ان" اختالف حول تعريف الرأي العام يرجع إيل اختالف النظـرة للـرأي العـام تبعـا الخـتالف طبيعـة
ختـصص رجال الفكر يف السياسة أو االجتماع أو االقتصاد ،أو علف النفس االجتماعي .ميعلماء النفس
يتنـاولون الـرأي العام نظاهرة ميردية)  .نيف يكون للفرد رأيه ،وما هي عالقة الرأي باالوـا والقـيف
واملعتقـدات( ،ميـالرأي العام هو نسبة توزيع آراء امميراد .بينما يتناوله علـماء االجـتماع عـلى أنـه ظـاهرة
اجتماعيـة ،ميـاهتمامهف بالرأي العام نابع من نونه ظاهرة اجتماعية ،ميهو النتاج النهائي لعملية التفاعل
االجتماعي بني امميـراد .أمـا علماء السياسة مييتناولونه باعتبار ظاهرة مجاهريية ،ميهف يهتمون بالدور الذي
يلعبه الرأي العام يف اختـاذ القرار السياسي ".19
 16ابن عوف حسن أمحد ،نقال عن نامل خورشيد مراد ،الرأي العام..مفهومه وأساليب قياسيه ،مرجع سابق ،ص.44

 17عدي ابراهيف املناوي ،التيارات السياسية العلمانية و صناعة الرأي العام (دراسة حالة العراق بعد  ،)4113مرجع سابق ،ص54
 18ابن عوف حسن أمحد ،نقال عن حممد عبد القادر حامت ،املرجع نفسه ،ص.43
 19علي حجازي ابراهيف ،اإلعالم البديل ،دار املعتز للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،4111 ،1ص.321
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المطلب االول :خصائص الرأي العام
" يتميز الرأي العام نظاهرة إنسانية مبجموعة من اخلصائص الك جيـب أن نضعها يف االعتبار عند
تقوميه ودراسته ومن أهف خصائص الرأي العـام التـي يتعلمها اجلمهور من خالل عمليات اإلدماج
االجتماعي والسياسي باجملتمع أو مـا ميكن تسميته بعمليات التنشئة االجتماعية والسياسية ،وهي الثبـات،
والت لـب ،والتربير ،واإلبدال ،والتعويض ،واإلسقاط ،والتماشل أو التطابق والتبسيط:

20

 -1الثبات والتقلب :Consistency
يعترب الرأي العام ظاهرة مت رية ،ومتثل االنتقال مـن حـال إلـى حـال (  )Transitoryميالناس
عادة ال يثبتون على حال واحدة  ..هف حيبـون الصـيف حينا ،وهف يكرهونه بعد وقت يقصر أويطول ،وهف
يتحمسـون ملهنـتهف أو مـا يقومون هبمن عمل حينا وهف يضي ون مبهنتهف وعملهف ويسعون لت ييـر حينـا
آخر.
 -4التربير :Rationalization
التربير مبعنا الواسع يتضمن تعليل السلوك برسباب منطقية يقبلها العقل مع أن أسبابه احلقيقية
انفعالية  ..وإذا نان التربير حيدث بالنسبة للفرد ميهـو حيـدث نذلك بالنسبة للرأي العام .هناك التربير الذي
يعود تقليديا إىل الثقامية والعادات املتوارشـة والتـي تنتقل من جيل إىل جيل أشناء عملية اإلدماج السياسي
واالجتماعي (نما هو احلال بالنسبة للتعصب العنصري).

20

إقبال بابكر حممد البشري ،دور اإلعالم السياسي في تشكيل الرأي العام  :دراسة تطبيقية على البرامج السياسية في التلفزيون

السوداني في الفترة من  3002-3002م ،رسالة ماجستري ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،4111 ،ص12-11
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وهناك التربير الذي يقوم به الزعماء ورجال الدعاية وذلك لدميع النـاس إىل املشارنة االجيابية يف أعمال ال
يرسب إال القليل منهف ميـي القيـام هبا ،وعلى سبيل املثال يقوم الساسة ورجال الدعاية بتعليـل وتربيـر الدخول
يف احلرب وبيان أسباب ذلك إظهارا للمربرات الكامييـة التـي تدعو املرتددين إىل ت يري سلونهف.
-3اإلبدال :Displacement
يلجر الطفل إذا ما عاقبه أخو امنرب إىل البحث بـوعي أو بـدون وعي عن هدف بديل ،مييعنف
أويعاقب أخيه امص ر منه ال يسـتطيع توجيـه سضبه إىل أخيه امنرب .وعندما يعرتى اجلمهور نوع من
القلـق لسـبب معـني ،ولكنه ال يستطيع توجيه سضبه حنو السبب امصيل  ..ميإنه يلجر إىل التظـاهر أو
اإلضراب أوحتطيف ما يقابله من وسائل مواصالت أومناميع عامة ليخفف من هذا القلق الذي يعرتيه .ميهذا
نوع من اإلبدال.
 -2اإلسقاط والتقمص:
الرأي العام يفرتض تفاعل امميراد واجلماعات وخالل هذا التفاعل قد ينسب الفرد كما يشعر به
من عيوب إىل اآلخرين ،أو إىل شخص واحد منهف ،مييتخيل أن هذا الشخص اآلخر مثله متاما وهذا ما
يعرف باإلسقاط نما قـد حيمـل الفـرد ويتمثل مسات تشبه متاما مسات يتحلى هبا شخص آخر وهذا ما
يعرف بالتقمص.
 -5التعويض :Compensation
عندما يتعرض اجلمهور لنوع من امزمات الك ال يستطيع حلها ..ميإنه يلجر عادة إىل كمارسة نوع
آخر من النشاط التعويضي نشرب اخلمر أولعب امليسـر أوسري ذلك عندما تكون الدولة ص رية  ..وحظها
من التقدم حمـدودا وأحالمهـا أنرب من قدرهتا ميإنه تلجر على لسان قادهتا إىل تعويض هذا النقص اجل رايف
أو احلضاري بإبراز صفات أخرى نالثروة  ..أو التاريخ  ..باعتبار أجمد تاريخ وأقدمه مثال  ...وهكذا .
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 -2التطابق أو االتفاق :Conformity
وهى ميل الفرد إىل االتفاقمع رأي اجملتمع ،ويعتمد نثيـر مـن رجـال اإلعالن والدعاية على هذ
اخلاصية مييذيعون برن هذا النوع من الصابون تستعمله مجيع اموساط الراقية أو امسلبية وهكذا .والتناقض
أو االختالف بينما يقول الناس بـرهنف يعتقدونـه وبـني حقيقـة معتقداهتف يظهر لنا ض ط عملية التطابق
واالتفاق ونثريا مـا يـذهب معارضـو الدميقراطية مثال إىل القول برن الناس مثـل قطيـع امسنـام ،مهنـف
يتطـابقون  Conformمع رسبات زعيمهف.
نما ،يتميز الرأي العام بالعديد من السمات نوجزها مييما يلي:

21

 يبقى الرأي العام ساننا حىت تربز قضية للجماعة ،حيدث مييها تعارض بني رسبات اجلماعةوبني جهة من اجلهات.
 يترشر الرأي العام بامحداث بسرعة أنثر من أي شي. عدم بقاء الرأي العام منفعال ملدد طويلة ،إال يف حالة شعور اجلماهري برن مصاحلهف الذاتيةمعرضة للخطر.
 يتميز الرأي العام حبساسيته لألحداث املهمة. تسبب امحداث يف إشارة السخط العام ،كما حيول الرأي العام من النقيض إىل النقيض. يترشر الرأي العام عادة يف احتياجات الشعوب ،وخاصة مييما يتعلق باملطالب املادية للحياةاليومية.
 يترشر الرأي العام بكفاءة وقدرة القيادة. 21عالء الدين إبراهيف الرواد ،اتجاهات قادة الرأي اإلعالمي في األردن حول فكرة الوطن البديل ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق
اموسط ،4112 ،ص32-35
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 وعل الكوارث الك تصيب اجملتمع الرأي العام شديد الترشر واالستجابة السريعة ملامييه صاحلاجملتمع نكل" .ميالرأي العام ميثل مدى واسعا بني املعارضة والترييد ،خيتلف يف درجة العمق والقوة ،خيتلف
الرأي العام يف درجة الثبات".22
المطلب الثاني :أنواع الرأي العام
"تتعدد أنواع الرأي العام نما يرى خرباء اإلعالم مييما يلي:
أوال :الرأي ا لعام من حيث عمق التأثير والتأثر:
-1

الرأي العام القائد أو املسيطر  :ويتوىل هذا الرأي داخل اجملتمع وظيفة القائد الذي يقود
ويثقف ويوجه ويرشد الناس ،ويتكون من صفوة القوم من املتعلمني واملثقفني ،مثل
:الصحفيني والكتاب والسياسيني وأساتذة اجلامعات والعلماء واملفكرين .وهؤالء هلف أهداف
معينة حيرصون عـلى إقنـاع الشـعب هبـا ،ويبـذلون يف سـبيل ذلـك جهدا ،ليس يف سبيل أو
مقدور املواطن العادي بذله؛ مبا هلف من قدرة على اإلقناع والترشري".23

-4

" الرأي العام القارئ أو املثقف :يتكون من أواسط الناس شقامية الذين شقاميتهف أدىن عن الفئة
االوىل القائدة ،أي املتعلمني سواء نان تعليمهف عاليا أو متوسطا.

-3

الرأي العام املنقاد :يتكون الرأي العام املنقاد من الفئة الك ال تنتمي اىل الفئتني السابقتني وهو
رأي السواد االعظف من الشعب من سري القادرين على مواصلة االطالع والبحث ومن سري

22

أسامة سازي املدين ،دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكيل الرأي العام لدى طلبة الجامعات السعودية جامعة أم القرى

نموذجا ،جملة اآلداب والعلوم االجتماعية ،جامعة السلطان قابوس ،م  ,3ع ،4112 ،4ص211
 23ميتحي حسني عامر ،الرأي العام اإللكتروني ،مرجع سابق ،ص41
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القادرين نذلك على متابعة االحداث أو النظر يف بواطن االمور أو القراءة بني السطور ويضف
أيضا االميني".

24

ثانيا :التصنيف الزمني للرأى العام ويضم:

25

أ – الرأى العام اليومي :الرأى العام اليومى هو هذا الشكل مـن الـرأى العـام املت ـري يظهر حينما
يعرب عن مشاعر الناس وأحاسيسهف سواء بـالكلمات أو اإلشـارات أو الرموز ،وهنا يكـون الـرأى العـام
سريعـا وواضـحا ،وتسـهف الشـائعات ومحـالت اهلمس ىف بناء الرأى العام.
ب– رأى عام مؤقت :وهذا النوع من الـرأى حمـدد بعوامـل زمنيـة ومكانيـة ،ومتثلـه منظمات معينة
نـامحزاب السياسـية واهليئـات اخلاصـة ذات الـربام احملـددة ،وينتهى أجل هذا النوع من الرأى إذا ت ري
أحد هذ العوامل.
ج– رأى عام دائف :وهذا النوع من الـرأى أنـثر رسـوخا ،يرتكـز عـلى أسـس تارخييـة وشقاميية ودينية،
وميتاز هذا النوع من الرأى برنـه أنـثر تـرشريا ىف النـاس ،نـما أنـه ميتاز باالستقرار والثبات على مر العصور
ويتخذ أشكال العادات والتقاليد.
ثالثا " :الرأي العام حسب أنواع الرأي :وينقسف إىل:
 -1الرأي الشخصي:
وهو الرأي الذي يكونه الفرد لنفسه طبقا لدرجة شقاميته وخرباته وتفاعله واتصاله مع اجملتمع .وهو
الذي يعرب عن وجهة نظر دون أن خيشى من اجلهر به شيئا؛ نرن يشارك به يف مؤمتر أو ندوة ما.
 24عاطف عديل العبد ،هنى عاطف العبد ،الرأي العام والفضائبات :دراسة في ترتيب االولويات ،دار الفكر العرم ،القاهرة ،ط،1
 ،4111ص13-14
 25حمىي الدين عبد احلليف ،الـرأى ال عــام:مفهومه وأنواعه  -عوامل تشكيله وظائفه وقوانينه  -طرق قياسه وأساليب تغييره ،مكتبـة امجنلـو
املصريـة ،القاهرة ،ط ،4112 ،1ص23
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 -4الرأي اخلاص :
وهو رأي الفرد أيضا ،ولكنه يريد أن حيتفظ به لنفسه ،وال يبوح به؛ خشية تعريض نفسه للضرر،
ويستخدمه يف التصويت السري ميقط".26
رابعا :التصنيف الكمى للرأى العام ،ويضم:
أ – رأى امسلبية :وميثل هذا الرأى ما يزيد على نصـف حجـف اجلماعـة ،وقـد يتكـون رأى امسلبية
أحيانا بالتضليل وحذف بعض احلقـائق ،أو قـد يتكـون عـن طريـق الدعاية الىت يقوم هبا القادة والزعماء .
ب– رأى امقلية :وهو ما يقا بل رأى امسلبية ،وميثل ما يقل عن نصف حجف اجلماعـة ،وقد ميثل
هذا الرأى رأى الصفوة املمتازة ىف اجملتمع ،وقد يتحول إىل رأى أسلبية ،نما قد يتحول رأى امسلبية إىل
رأى أقلية.
ج– الرأى الساحق :وهو الرأى الذى ميثـل امنثريـة السـاحقة للجماعـة حـني تنـاقش قضية من
ا لقضايا ،ويصل نل أميـراد اجلماعـة أو امنثريـة مـنهف إىل قـرار معـني ،وهذا الرأى شبيه باإلمجاع وقد يكون
رأيا مجاعيا.
د– الرأى االئتاليف :ويتكون هذا الرأى من ائتالف آراء بعـض امقليـات ىف أى جمتمـع حتت ض ط
ظرف معني يتطلب هذا االئتالف ب ية الوصـول إىل هـدف بالـذات ،ميإذا زالت الظروف العارضة الىت
يتطلبها هذا االئتالف ذهب الرأى معها وانتهت مهمته".27
خامسا " :التقسيم حسب التواجد:

 26ميتحي حسني عامر ،الرأي العام اإللكرتوين ،مرجع سابق ،ص31

 27حمىي الدين عبد احلليف ،الـرأى العــام:مفهومه وأنواعه  -عوامل تشكيله وظائفه وقوانينه  -طرق قياسه وأساليب تغييره ،مرجع سابق،
ص22-25
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 -1رأي عام موجود بالفعل :هو الرأي العام املوجود نتيجة لبعض االحداث تظهر آشار يف
التعليقات واملناقشات.
 -4رأي عام متوقع وجود  :هو الرأي ال عام الذي مل يكن موجودا أصال ولكن يتوقع وجود
عقب بعض االحداث أو املشانل .وتلعب مرانز حبوث الرأي العام دورا هاما يف التنبؤ بالرأي العام
املتوقع" .28
سادسا" :تقسيم الرأي العام حسب درجة ثباته:
ينقسف من وجهة نظر اخلرباء إىل نوعني مها:
 -1الرأي العام الثابت (نسبيا) :وينبع من العادات والتقاليد ،ويستمر وال يت ري إالبعد وقت طويل.
 -4الرأي العام املت ري :وهو الذي يترشر بشدة وسائل امعالم والدعاية والشائعات ويسـهل التـرشري ميهي
وت يري بسرعة ميال يستمر" .29
سابعا " :تصنيف الرأى العام الرأي العام" على ضوء ظهوره أو استتاره" " ،30بحسب إمكان التعبير
عنه ،ويضم :
أ – رأى عام نامن :ويوجد هذا الرأى إذا نانت هناك مشكلة معينـة تتطلـب اختـاذ موقف ،ولكن
الناس رسـف إحساسـهف هبـذ املشـكلة ىف أعماقهـف ميـإن رأيهـف مل يتحدد بوضوح حول هذ املشكلة ،ومل
يتحول اواههف حياهلا إىل سلوك اجيام ،وهو بـذلك ال يظهـر إال ىف احلـاالت التـى تتطلـب عمـال معينـا ذا

28

عاطف عديل العبد عبيد  ،مدخل الى االتصال والرأي العام األسس العلمية والتطبيقات العربية ،دار الفكر العرم للطبع والنشر،

القاهرة ،ط ،4111 ،1ص115

29

إقبال بابكر حممد البشري ،دور اإلعالم السياسي في تشكيل الرأي العام  :دراسة تطبيقية على البرامج السياسية في التلفزيون

السوداني في الفترة من  3002-3002م ،رسالة ماجستري ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،4111 ،ص12

 30حممد بن سعود بن حممد البشر ،الرأي العام  :األسس و مقاربات الواقع  ،العبيكان للنشر ،الرياض ،ط ،4112 ،1ص42-41
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اوـا معـني ،ميعندئذ يتحول إذا اسـتجد موقـف حاسـف إىل رأى عـام ظـاهر حسـب الظـروف احمليطة
باجلماعة .
ب– رأى عام ظاهر :ويكون الـرأى العـام ظـاهرا أو صرحيـا عنـدما يـتف التعبـري عـما يعتمل ىف
النفوس حيث تتوامير احلرية ،وال خيشى النـاس التعبـري عـن آرائهـف ىف صراحة تامة".31
ثامنا :الرأي العام جغرافيا
-0

الرأي العام احمللي :يعرب هذا النوع من الرأي العام عن سالبيـة رأي امميـراد يف منطقـة ج رامييـة
حمليـة ،رمبا يكون يف حماميظة معينة ،أو يف جزء منها ،أو يف ضاحية من ضواحيها ،ويتميز
اجملتمـع احمللي ببعض السمات املشرتنة الك متيز عن اجملتمع الوطين وهي:

-3

الرأي العام الوطين :يتسف الرأي العام الوطين باالنسجام واالتفاق إزاء قضايا معينة على
مستوى الدولـة ،على الرسف من وجود مشكالت تصل إىل حد الصراع بني مكونات اجملتمـع
الـوطين ،ولكـن إستناد على قاعدة متينة مبنية على أساس الرتاث املشرتك والعقائد واجل رامييـة
والثقاميـة ،ويسهف يف تشكيل رأي عام إزاء املوضوعات ذات االهتمام الوطين" .32

-2

الرأي العام القومي :وينشر الرأي العام القومي يف الدول التـي تنتمـي إىل عـرق واحـد ،وومعهـا
قواسـف مشرتنة مثل ،الل ة والتاريخ ،واجل راميية ،والعامل الرئيس يف هذا الرأي هو تولد رأي
واحد لدى أسلبية شعوب هذ الدول ب ض النظر عن اجل راميية يف أحيان أخرى .

 31حمىي الدين عبد احلليف ،الـرأى العــام:مفهومه وأنواعه  -عوامل تشكيله وظائفه وقوانينه  -طرق قياسه وأساليب تغييره ،مرجع سابق،
ص22
 32سالب ناظف جياد الدعمي ،اإلعالم الجديد  :اعتمادية متصاعدة ووسائل متجددة ،مرجع سابق ،ص113-114
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الرأي العام االقليمي :ويتشكل الرأي العام االقليمي مـن شـعوب دول متجـاورة ،إزاء قضـية
معينـة ،ذات أمهية نبرية ومشرتنة لدى شعوهبا يف وقت حمدد ،ب ض النظـر عـن االخـتالف يف
الل ـة ،والتاريخ ،ميهي ترتبط مبصاحل مشرتنة ناوة من التجاور.

-2

الرأي العام العاملي :ويعرف هذا النوع من الرأي العام برنه " الـرأي السـائد لـدى ال البيـة
العظمـى مـن شعوب العامل حنو قضية واحدة أو قضايا عدة هتف مصاحلهف ومعتقداهتف ،وينشـر
بشـرهنا احلوار والنقاش ،مثل  :نقص ال ذاء واالتفاق العاملي على عدم استخدام السـالح
النـووي يف النزاعات الك تنشر بني الدول الك متتلك هذ االسلحة.
" للرأي العام عدة أنواع ،وهي حبسب الزمن الذي يست رق تكونه ،واملدة الـذي تتواصـل مييه،

وطبيعة الرأي العام من حيث حدته ،ومن ذلك:
* الرأي العام املتكون عفويا :وهي أقرب ما تكون لردة ميعل ذات طابع مجعـي عـام ،حيال قضية
آنية احلدوث ،وقد يتطور إىل تيار راسخ ،أو يتالشى بزوال امسباب الباعثة عليه.
* الرأي العام املتكـون حبالـة وعـي :وهـي عـلى امسلـب حالـة ذات طـابع اجتماعـي مشويل ،أو
قضية وطنية ،أو تلك الك متس حياة اجلمهور ،وهلا آشار عميقة ،والـوعي االجتماعـي يرتتب عليه مواقف
سياسية ،وقد يتحول يف حالـة ذروة بلورتـه لتيـار شـعيب عـارم ،إىل إحـداث ت ريات قد تكون مهمة يف
اهليانل السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
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* الرأي العام ذو ردود امميعال سلبية أو ضعيفة :وهي تكون إما بسبب أن البواعـث ال تستحق
حالة هبوب مجعية ،أو أن تواجه حالة تبلور الرأي العام بإجراءات مضادة ،أو نوهنـا طارئة حبدث عرضة
للزوال والتالشي".33
" ويقسف الباحثون الرأى العـام إىل قسـمني  :رأى عـام عـاطفي ،ورأى عـام عقـالين ،والرأى امول
 :ال يستند على أسـس عقليـة وال عـلى خلفيـة ميكريـة ويسـتمد حتليالتـه ومواقفه من جذور عفوية حمضة .أما
الرأى الثاين  :ميهو الرأى الذى يستند ىف حتليالتـه للواقع ،ومواقفه من امحداث تقوم على أسـس ميكريـة
وشقامييـة ،وتنبـع حتليالتـه مـن واقعه الذى يعيش مييه ال من اخليال الذى حيلف به ".34
المبحث الثالث :أبعاد وآليات ( طريقة) تكوين الرأي العام
" ساعدت جمموع ة من العوامل على زيادة نفوذ الرأي العام يف العصر احلديث منها :قيام املدن،
ظهور التجمعات اجلماهريية الكربى ،قيام الثورة الصناعية ،قيام النظف الدميقراطية ،التوسع يف حق
االنتخاب ،حترير املرأة والعبيد ،انتشار التعليف ،الثورات وخاصة الثورة الفرنسية الك نانت تعترب يف حقيقتها
أحد مظاهر الرأي العام وان نان مظهرا عنيفا ،نشوب احلروب الدولية ،وما ترتب عليها من نشاطات
دعائية والتقدم العلمي يف قياسات الرأي العام ،وظهور وسائل املواصالت واالتصال وتطورها حىت أصب
العامل وميقا لرأي عامل االتصال الكندي مارشال مانلوهان قرية عاملية "" 35مثل شــبكة املعلومــات الدوليــة
االنرتنــت والفــيس بــوك واليوتيــوب ،والتــويرت وسريهــا مــن الوســائل التفاعلية احلديثة بني الناس".36

33

ضرسام الدباغ ،محاضرات في اإلعـالم والـرأي العـام ،مرجع سابق ،ص123

 34حمىي الدين عبد احلليف ،الـرأى العــام:مفهومه وأنواعه  -عوامل تشكيله وظائفه وق وانينه  -طرق قياسه وأساليب تغييره ،مرجع
سابق ،ص11
 35عاطف عديل العبد ،هنى عاطف العبد ،الرأي العام والفضائبات :دراسة في ترتيب االولويات ،مرجع سابق ،ص2
 36ميتحي حسني عامر ،استطالعات الرأي العام علي االنترنت ،مرجع سابق ،ص32-35
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" اليوم ميقد تدخلت عوامـل ومـؤشرات جديـدة يف هـذ الظـاهرة وطرحـت تعـاريف حديثة عنها ،ويف
طليعة هذ العوامل وأمهها من حيث الترشري عليها ،انتشار وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة على نطاق
واسع جدا ،وسهولة االتصاالت وتنوع أجهزهتا الك جعلت العامل نله مبثابة بيـت أو مبين واحد من حيث
سرعة االتصاالت وانتشار امخبار ،وارتفاع مستوى التعلـيف يف اجملتمـع مـع ازدياد عدد املتعلمني واملثقفني
وتنوع امساليب الك تبعث احلياة واحلرنـة يف اجملتمـع ويف امبعـاد واجملاالت املختلفة" .37
المطلب األول :عوامل تكوين الرأي العام
" تكون الرأي العام نتيجة التفاعل بـني جمموعـة مـن العنـاصر الفـسيولوجية والوظيفيـة واالجتماعية
والنفسية املتداخلة حبيث يكون لكل منها أشرها يف تكوين الرأي العام وهـذ العوامـل تتلخص يف:
أوال :العوامل الفسيولوجية الوظيفية :ميهناك مسات جسمية تؤشر على عقلية الفرد وأميكار .
ثانيا :العوامل النفسية :هناك عوامل نفسية تؤشر يف الفرد ويف سلونه .ميـي سمـرة احلـرب مـثال يتقبـل النـاس
آراء ،ويعتقدون يف صحتها وأمهيتها ،بينما يشكون مييها وقت الـسلف أي يف الظـروف العاديـة وحتـى يف
امحوال العادية يترشر الرأي العام برميكار ال شعورية دون أن يعرف الناس ،ميالالشعور يؤشر يف توجيه أميكارنا
وآرائنا بصدد عمل أو حادشة أو ميكرة وذلك تبعا خلرباتنا السابقة ملـا مـر بنـا مـن انفعـاالت وصدمات".38
ثالثا " :العوامل االجتماعية المحددة للرأي العام:

39

الثقافة :إدراك بسيط نسبيا ،ولكنه يف نفس الوقت معقد تعقيدا شديدا ،أنـه تعبـري شـامل لكـل مناذج
السلوك الك مت انتساهبا اجتماعيا ومت تناقلها اجتماعيا ،أنه الصورة اخللفية للحقيقـة أن الناس يف مجاعة
معينة أو يف جمتمع معني مييلـون إىل أن يتفـاعلوا تفـاعال متـشاهبا أمـا لـنفس البواعث املثرية.
 37ميتحي حسني عامر ،استطالعات الرأي العام علي االنترنت ، ،مرجع سابق ،ص.31

 38ابن عوف حسن أمحد ،الرأي العام..مفهومه وأساليب قياسيه ،مرجع سابق ،ص21-52
 39ضرسام الدباغ ،محاضرات في اإلعـالم والـرأي العـام ،مرجع سابق ،ص41-41
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الجماعة :ال ينظر إىل اجلماعة على أهنا ميكرة مبتورة امطراف ،نما حيتمل أن ميحي استخدام هـذا التعبري
يف هذ النقطة ،مياجلماعة هي نل جمموع من شخصني أو أنثر من الناس هلف نوع مـن مصلحة أو مصاحل
متشاهبة ،والذين يشرتنون معا يف تفاعل اجتماعي بالتساوي وديا مييما بينهف أو بنسب مفهومة.
الطبقات االجتماعية :هي ميصيلة أو أنرب من الناس يتجه االعتقاد إىل أهنف من مرتبة اجتماعية تتفاوت
علوا واخنفاضا ،وطبقا لـذلك يـضعهف أعـضاء اجلماعـة يف تلـك املرتبـة ،وأعضاء طبقة ما مييلون إىل التزاوج
مييما بينهف ،ولكن قيف اجملتمـع تـسم بـرن يكون هذا الزواج بني مستويات متفاوتة .والنظام الطبقي يشرتط
أيضا أن يكـون للطفل املولود نفس الوضع االجتماعـي الـذي لوالديـه ،نـما أن النظـام الطبقـي.
رابعا :العوامل الطبيعية:

40

يشري بعض الباحثني إىل أمهية العوامل الطبيعية بالنسبة إىل تشكيل الـرأي العـام ،ومنها ترشري املناخ
يف سلوك امميراد ،وهناك رؤية تذهب إىل املناطق الك يتميز طقسـها باالعتدال مييل مواطنوها اىل التفكري
اهلادئ ،وحل مشكالهتف بعيدا عن الترزمي والتعقيد ،مع أتسام أميرادها باملقدرة على املطاولة النات من
طبيعـة الطقـس مييهـا ،يف حني يتميز سكان املناطق احلارة مبزاج حاد وإنفعال دائف مع متيزهف بامليل إىل
املشـاعر واممزجة يف حل مشكالهتف أو املصاعب الك تـواجههف ،ويبتعـدون عـن حتكـيف العقـل واملنطق يف
هذا الشرن ،لـذا مياموضـاع السياسـية تكـون سـري مسـتقرة يف هـذ البلـدان لسيادة العاطفة على حساب
التفكـري السـليف ،وميكـن مالحظـة أن أسلـب الثـورات يف العامل قد حدشت يف متوز مثل الثورة الفرنسية،
واملصرية ،والعراقية يف  12متوز وسريها.
المطلب الثاني :مراحل وآليات تكوين الرأي العام

 40سالب ناظف جياد الدعمي ،اإلعالم الجديد  :اعتمادية متصاعدة ووسائل متجددة ،مرجع سابق ،ص144-141
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" هناك عوامل معينة جيب تواميرها حىت يؤدي الرأي العام وظائفه احلقيقية على الوجه امنمل،
ويعرب بصدق عن توجهات الرأي العام يف اجملتمع ،ومن هذ العوامل ما ير :
-1

41

حرية الرأي :من الصعوبة مبكان أن ينشر حوار سياسي أو اجتماعي موضوعي وصادق يقود
إىل رأي عام سليف يعرب عن مصاحل أميراد اجملتمع يف ظل سياب التشﯩريعات والقوانني الك
تكفل

حرية الرأي والتعبري للمواطن .ميالرأي العام وقاية للمجتمع من الظلف السياسي

واالجتماعي ومن الفساد املايل واإلداري ،وما ينت عنه من مصادرة حلق املواطن يف العيش
الكرمي .حرية الرأي والتعبري مهمة يف تكوين الرأي العام السليف ،والتتح قق إالإذا متتع
اإلعالميون واملؤسسات اإلعالمية وقادة الرأي يف اجملتمع مبسﯩاحة نبرية من هذ احلرية،
وهي حرية ال ختضﯩع لضﯩسوط احلكومة يف ميرض مسﯩار معني للرأي العام من جهة ،أو
اإلقصاء للرأي املخالف من جهة أخرى .وإذا جنحت وسائل اإلعالم وقادة الرأي يف ذلك،
ميإهنف قادرون على مساعدة اجلمهور يف ميهف القضية موضوع النقاش ،ومن مث تكوين رأي
عام موضوعي خيدم الدولة واملواطن على حد سواء.
-4

وجود الكفاءات الك تقود الرأي العام :وجود اإلعالميني الذين يؤمنون حباجة اجملتمع لرأي
عام وا قضايا امساسية الك يعيشها أويواجهها ،هو مطلب مهف ،وعامل أساس من عوامل
تكوين الرأي العام احلقيقي واملعرب عن توجهات أميراد اجملتمع ومصاحلهف املادية واملعنوية.

-3

املوضوعية :من املهف أنريتبط الطرح اإلعالمي ملناقشﯩة قضايا اجملتمع باملوضوعية ،بعيدا عن
الدعاية للحكومة أو مصاحل القوى الناميذة أو املؤشرة يف اجملتمع .ذلك أن ت ييب احلقائق

41

حممد بن سعود بن حممد البشر ،الرأي العام  :األسس و مقاربات الواقع ،مرجع سابق ،ص31-31
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أوواهل الوقائع أو التالعب بنتائ اسﯩتطالعات الرأي العام من شرنه أن ينت رأيا عاما ال
يعكس توجه امميراد أوجمموع املواطنني يف القضﯩية الك يدور حوهلا النقاش.
-2

توامير املعلومات الكاميية عن قضايا الرأي العام :املعلومة هي امساس الذي يبىن
عليهالرأيالعام،وهي مادته ومضﯩمونه .ومامل يكن الرأي العام مسﯩتومييا للمعلومة املتعلقة
بالقضيةأوالقضايا الك يناقشها،ميإنه سيؤدي إىل اوا ناقص أوسري ناض  ،والبد من توامير
شرطني رئيسني يف املعلومة الك يبين عليها الرأي العام موقفه السليف من القضﯩية الك يدور
حوهلا النقاش ،ومها:

أ .الكفاية املعلوماتية :مبعىن أن تستويف القضية املعلومات الالزمة الختاذ موقف واهها .ميالكثامية يف
املعلومة تساعد على ميهف القضية من جوانبها املختلفة ،ومن مث يستطيع املواطن أن يبين موقفه
على وعي معريف نامل يسﯩاعد على إبداء الرأي السليف والناض .
ب .مصداقية املعلومة :إذاليص أن يبىن الرأي العام على معلومات مضللة أو سري موشقة عن القضايا
الك يناقشها .وإذا نان هذا الشﯩ رط ضروريا للمواطن العادي ،ميإنه يترند يف حق املؤسﯩسﯩات
اإلعالمية أوقادة الرأي املؤشرين يف اجملتمع ،وخباصة يف عصر تعدد مناميذ املعلومة ،وقدرة الكثريين
على نشر معلومات دون التثبت من حقيقتها ومصﯩداقيتها ،نما نرا واقعا يف بعض القضﯩايا الك
يثريها أميراد أوقادة رأي عرب وسﯩائل اإلعالم اجلديد.
-5

تفعيل مؤﯩسات اجملتمع املدين :وهي املؤسسات سري احلكومية الك تداميع عن حقوق املواطن،
وتعرب عن رأيه احلقيقي ،ومنها املؤسسات اإلعالمية .ومفهوم مصطل اجملتمع املدين يشري
إىل جمموعة واسعة النطاق من املنظمات سري احلكومية واملنظمات سري الرحبية الك هلا وجود
يف احلياة العامة ،وتنهض بعبء التعبري عن اهتمامات وقيف أعضائها أو االخرين من
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املواطنني ،استنادا إىل اعتبارات أخالقية أوشقاميية أو سياسية أوعلمية أودينية أوخريية .ومن مث
يشري مصطل منظمات اجملتمع املدين إىل جمموعة عريضة من املنظمات ،تضف :اجلماعات
اجملتمعية احمللية ،واملنظمات سري احلكومية ،والنقابات العمالية ،واملنظمات اخلريية ،واملنظمات
الدينية ،والنقابات املهنية.
-2

وجود مرانز قياس الرأي العام :وجود مرانز قياس الرأي العام يعدظاهرة صحية يف
اجملتمعات الك تقدر قيمة املواطن ،وترخذ رأيه يف احلسبان يف القضايا الك يواجهها جمتمعه،
وخباصة تلك القضايا املتعلقة حبياته ومعاشه ،مثل التعليف ،والص حة ،واإلسكان ،وسريها من
القطاعات اخلدمية.
" ميثل الرأي العام سلونا اجتماعيا أو استجابة هامة ملثريات اجتماعية يف اجملال الـسلوني

للجماعة ،وحك يظهر هذا السلوك أو هذ االستجابة ويكون رأيا عاما البد أن مير مبراحـل متعددة تكون
يف النهاية عناصر أساسية يف تشكيل الرأي العام وهذ العناصر هي:

42

 القضية اهلامة. اجلماعة. روح املناقشة.* ميالقضية قد تكون بسيطة حمددة ال هتدد إال مجاعة صـ رية مياعلـة ،وقـد تكـون القضية نبرية هتدد
اممة بامجعها ،واجلماعة قـد تكـون قليلـة العـدد ولكنهـا مياعلـة وقـد تكون نثرية العدد وسري مياعلة.
* أما املناقشة ميقد تكون عامة وعلنية ويف هنايتها تتعلق باآلراء ويظهر الرأي العام.
* متر املناقشة خبطوتني ،امويل :اختالف وجهات النظـر ،والثانيـة تقـارب وجهـات النظر.
42

علــي ميرجــاين ،العالقات العامة وإستراتيجيات االتصال ،دار أجمد للنشر والتوزيع ،عمان ،ط ،4111 ،1ص141-142
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المبحث الرابع :أهمية الرأي العام
" أصـبحت وسـائل اإلعـالم مرتبطة ارتباطا وشيقا بسياسات الدول ،بل هي يف نثري من امحيان
متثل منربا لآلراء ،تبث مـن خاللـه احلكومات وامحزاب السياسية املختلفة آرائها وأميكارهـا وتصـوراهتا
لقضـايا وأحـداث معينـة ،حت ـى تستطيع إيصاهلا للجمهور ومن مث الترشري على الرأي العام".43
" ولعل االنتصار العظيف الذي حققه "مارتن لوشر" هو أقوى دليل على أمهية الرأي العام ميبفضل
املساندة القوية الك لقيها هذا املصل التارخيي من جانب الرأي العام أمكن القضاء على نثري من العادات
والتقاليد البالية" " ،44وزاد من أمهية الرأي العام سقوط واندشار نثري من العادات والتقاليد املتخلفة الك
نانت تفرض على العقول قيودا نثرية تعرقل حريتهـا وحتـول دون انتـشار امميكـار واآلراء التقدميـة ولعل
اممف املتحدة هي الرمز احلي لـسيادة الـرأي العـام ميهـذ املـنظمات الدوليـة وهـي التعبـري الفعلي عن الرأي
العام العاملي".45
" لذا ميهناك اتفاق إىل حد نبري بني علماء السياسة واالجتماع واالقتصاد وعلـف الـنفس
االجتماعي واالتصال على أمهية وجود ال رأي العام يف اجملتمع ،مع التسليف برن حق اإلنسان يف التعبري عن
رأيـه حبرية تامة من حقوق اإلنسان الطبيعية الك منحه الـلـه إياها ومن مث ال ميكن مي أحد أن ينتـزع هذا
احلق منه" .46
المطلب االول:أهمية الرأي العام إعالميا

 43ميتحي حسني عامر ،استطالعات الرأي العام علي االنترنت ،مرجع سابق ،ص.32

 44ابن عوف حسن أمحد ،نقال عن نامل خورشيد مراد ،الرأي العام..مفهومه وأساليب قياسيه ،مرجع سابق ،ص.41
 45ابن عوف حسن أمحد ،نقال عن حممد احلسيين الشريازي ،املرجع نفسه ،ص.43
 46ميتحي حسني عامر ،املرجع نفسه ،ص.23
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ان "القرن العشرين وتكنولوجيا االتصال :جاء القرن العشرون ميتوجت انتـصارات الـرأي العـام مبزيـد
مـن االنتـصارات ،ذلـك أن ظهـور الراديو والتلفزيون والسينما والرتانزستور وامقمار الصناعية قد جعـل القـرن
العـشرين _قـرن الـرأي العام_جبدارة".47
"ميلف يعد هدف تكنولوجيا االتصال إحداث ميـارق تقنـي يف تـوميري املعلومـات وامميكـار واآلراء وإمنا
إحداث ت يري يف املوقف وتشكيل الرأي العام ،لقد ساد يف القرن املاضي أن هدف وسـائل االتصال هو
تقريب اجملتمعات وتكوين وحدة عاملية ،وبعث االستقرار يف الـرأي العـام ونقـل التجارب واملعرمية بني
اجملموعات".48
ويتفق اخلرباء واملفكرون على أمهية الرأي العام باعتبار قـوة حقيقيـة شـرنه شـرن الـري لـه ض ط
وشقل عظيف ولكن ال ترا ،وهو نالري ال متسك هبا ولكنك تنحين هلا الـرأس وتطيـع ،خاصـة مع الثورة
والتطوير املستمر يف وسائل االتصال احلديثة والتكنولوجية املتطورة".49
"وعلى الرسف من نون ظاه رة الرأي العـام ظـاهرة جديـدة يف هـذا العـامل ،والتـي أصـبحت حب ـق
تشكل أحد الظواهر الك تؤشر عـلى املسـار اليـومي للدولـة وللظـواهر اممنيـة املرتبطـة هبـا .امضواء سلطت
عليها باعتبارها علما مستقال يف إطـار العلـوم االجتماعيـة ـ السياسـية ،وذات جـذور تارخيية عميقة ،جرت
اإلشارة إليها يف الدراسات وامحباث الك تناولت الدميقراطية لدى الكثـري مـن احلضارات ،وأما اليوم ميقد
تدخلت عوامـل ومـؤشرات جديـدة يف هـذ الظـاهرة وطرحـت تعـاريف حديثة عنها ،ويف طليعة هذ العوامل
وأمهها من حيث الترشري عليها ،انتشار وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة على نطاق واسع جدا ،وسهولة
االتصاالت وتنوع أجهزهتا الك جعلت العامل نله مبثابة بيـت أو مبين واحد من حيث سرعة االتصاالت
 47ابن عوف حسن أمحد ،نقال عن حممد احلسيين الشريازي ،الرأي العام..مفهومه وأساليب قياسيه ،مرجع سابق ،ص43
 48ابن عوف حسن أمحد ،نقال عن عصام سليمان موسى ،املرجع نفسه ،ص.45
 49ميتحي حسني عامر  ،نقال عن حممد عبد القادر حامت ،استطالعات الرأي العام علي االنترنت ،مرجع سابق ،ص32
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وانتشار امخبار ،وارتفاع مستوى التعلـيف يف اجملتمـع مـع ازدياد عدد املتعلمني واملثقفني وتنوع امساليب
الك تبعث احلياة واحلرنـة يف اجملتمـع ويف امبعـاد واجملاالت املختلفة""50هذ العناصر متن اجملتمع طاقة
جديدة وحرنة اجتماعية وسياسية وشقامييـة تعتـرب يف حقيقـة اممر انعكاسا إلرادة أميراد اجملتمع ،وهي ما
يسموهنا اليوم بالرأي العـام وتوجهاتـه حنـو اوا مـا".51
المطلب الثاني :أهمية الرأي العام سياسيا
" أصـبحت وسـائل اإلعـالم مرتبطة ارتباطا وشيقا بسياسات الدول ،بل هي يف نثري من امحيان
متثل منربا لآلراء ،تبث مـن خاللـه احلكومات وامحزاب السياسية املختلفة آرائها وأميكارهـا وتصـوراهتا
لقضـايا وأحـداث معينـة ،حتـى تستطيع إيصاهلا للجمهور ومن مث الترشري على الرأي العام" ،نما أن طبيعة
النظـام السـياسي القـائف وحجـف احلريـة املتـاح للـرأي العـام وتعـدد مؤسسـات املشارنة الك تسعى للحصول
على ترييد الـرأي العـام ،وعـدم وقـوع وسـائل اإلعـالم حتـت سـيطرة احلكومة يتي هامشا نبريا من احلرية،
وبسبب ذلك يكون املواطنون على درجـة عاليـة مـن الـوعي السياسي كما يرتتب عليه أن يتكون الرأي العام
على أساس املناقشات العميقة ويف حريـة تامـة ،نـما أنه يتسف بالعمق واالستنارة والعقالنية ،ومن البـديهي
أنـه يف امنظمـة القائمـة عـلى أسـاس إرادة واختيار الشـعب وتتبنـى مبـدأ املشـارنة السياسية وتوسيع نطاقها،
تتجلى ظاهرة الرأي العام بشكل أنثر شفاميية وتكـون أنـثر جديـة ،بـل أن معظــف املفك ـرين السياســيني
يــرون أن هــذ الظــاهرة هــي ملــك خــاص للمجتمعــات التــي تتمتــع باملشارنة السياسية من قبل مجيع
االواهات والتيارات".52

 50ميتحي حسني عامر  ،نقال مجال جماهد ،استطالعات الرأي العام علي االنترنت ،مرجع سابق ،ص31
 51ميتحي حسني عامر،املرجع نفسه ،ص31
 52املرجع نفسه ،ص31-32
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" نلما نانت املشارنة الشـعبية يف احلكـف أنـثر وأوسـع ،نـان الـرأي العـام ذا معىن أعمق وحقيقة
شاخصة ال ميكن أن ينكر وجودها أحد ،وحيث أن ميزة الت ري يف اجملتمعات من امليزات الرئيسية ميإن
ظاهرة الرأي العام تت ري برشكال وصور خمتلفة تبعا هلذا الت يري ،وتزداد أمهية الـرأي العـام ودور سـواء يف
الـنظف الدميقراطية أو سريهـا ،مـع زيـادة أمهيـة املواطن العادي يف عملية صنع السياسة ،إذ أن اجملتمع
السـياسي يف الواقـع املعـاصر ،وبصرف النظـر عن طبيعة نظامه السياسي ،حياول أن يرضي بل وأن يتملق
هذا الرجـل العـادي ،مـما جيعـل امخري أحد عناصر (مدخالت) عملية صنع السياسة ولو يف اممد
القصري".53
" نالحظ مع وولرت ليبان أن االوا السائد ،يف النظف الدميقراطية هو أن الباحثني يف مسرلة الرأي
العام جينحون إىل امل از من ناحية ،ونالحظ من ناحية أخرى أن العاملني يف جماالت صناعة الرأي ال
مينيهف أن يقفوا ليعرميوا الرأي العام بنفس ما تعنيهف حماولة الترشري يف ذلك الرأي ،ميالعاملون يف جمال
العالقات العامة أو أولئك الذين حياولون هتيئة رأي عام انتخام معني يف الواليات املتحدة اممريكية وسريها
على سبيل املثال يصرميون جل مههف إىل الترشر يف الرأي على حنو يهيئ الفرص خلدمة مصاحل معينة أو هتيئة
رأى عام انتخام معني".54
" وتعد ظاهرة الرأي العام أحد امليادين الرئيسة لعلف السياسة ،وعادة ما تدرج ضمن ديناميكيات
احلياة السياسية  political dynamics؛ ميفي مؤمتر دويل نظمته اليونسكو عام  1221لتحديد
موضوعات هذا العلف  -مت حتديد امخري برربعة موضوعات أو ميروع رئيسة هي  :النظرية السياسية،
وامحزاب السياسية ،ومجاعات املصاحل والرأي العام ،والعالقات الدولية.
 53ميتحي حسني عامر ،استطالعات الرأي العام علي االنترنت ،مرجع سابق ،ص31
 54إمساعيل على سعد ،االتصال والرأي العام ،مرجع سابق ،ص .111
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وتزداد أمهية الرأي العام ودور  ،سواء يف النظف الدميوقراطية أو سريها ،مع زيادة أمهية املواطن
العادي يف عملية صنع السياسة؛ إذ إن اجملتمع السياسي يف الواقع املعاصر ،وبصرف النظر عن طبيعة
نظامه السياسي ،حياول أن يرضي ،بل وأن يتملق هذا الرجل العادي ،وذلك جيعل امخري أحد عناصر
)مدخالت ( عملية صنع السياسة ولو يف اممد القصري) ،أمهية الرأي العام للنظف السياسية أدت إىل قيام
مرانز متخصصة لقياسه خاصة يف الدول الدميوقراطية؛ حيث يوجد بكل مرنز قسف خاص يعرف بقسف
الرأي العام يف نل وقت إزاء خمتلف القضايا واستخالص نتائجها وحتليل مؤشراهتا ودالالهتا وميق قواعد
معينة  .وعلي الرسف من االهتمام العاملي بقياس الرأي العام إال أن مصر نانت ختلو حىت وقت قريب من
تلك املرانز املتخصصة نظرا لقلة الوعي برمهيته ولظروف تارخيية وحضارية.55 ".
" ولقد أصب للرأي العام هوية خاصة ومعىن جديـد ،ينشـر عـن الظـروف الثقامييـة واالجتماعية
والسياسية للمجتمع الذي ميثله الرأي العـامومن البـديهي أنـه يف امنظمـة القائمـة عـلى أسـاس إرادة واختيار
الشـعب وتتبنـى مبـدأ املشـارنة السياسية وتوسيع نطاقها ،تتجلى ظاهرة الرأي العام بشكل أنثر شفاميية
وتكـون أنـثر جديـة ،بـل أن معظــف املفك ـرين السياســيني يــرون أن هــذ الظــاهرة هــي ملــك خــاص
للمجتمعــات التــي تتمتــع باملشارنة السياسية من قبل مجيع االواهات والتيارات نلما نانت املشارنة
الشـعبية يف احلكـف أنـثر وأوسـع ،نـان الـرأي العـام ذا معىن أعمق وحقيقة شاخصة ال ميكن أن ينكر
وجودها أحد".56

55

ميتحي حسني عامر ،الرأي العام اإللكرتوين ،دار النشر للجامعات ،القاهرة ،ط ،4114 ،1ص12-12

 56ميتحي حسني عامر ،استطالعات الرأي العام علي االنرتنت ،مرجع سابق ،ص31-32
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خالصة:
خنلص من خالل املبحث االول أن مفهوم الرأي العام عرف تطورا على املستويني التارخيي
واملفهومي ،حيث اقرتن السياق املفاهيمي بالتطور التارخيي للمجتمع وبروز الرأي العام من خالله ،نما أن
هناك عدة تعاريف ملصطل الرأي العام كما يعكس وجود عدة أبعاد للمفهوم ،وبالتايل ميتنوع التخصصات
العلمية اليوم أوجد تعاريف خاصة ملفهوم الرأي العام تنبع من مصادر متباينة علميا ومتشاهبة من ناحية
اهلدف العلمي للمفهوم.
نما نستنت من املبحث الثاين أن للرأي العام عدة خصائص أبرزها الكثرة وارتباطه بقضية معينة،
نما نلمس انقسام الرأي العام اىل عدة أنواع خمتلفة وهذا راجع اىل ما يتميز به الرأي العام نظاهرة علمية
من كميزات جعلت منه له عدة تقسيمات من الناحية الكمية والنوعية والزمنية واجل راميية والوجودية والظهور
واالستتار وأنواع الرأي .عالوة على ذلك خنلص من املبحثني الثالث والرابع حيث طرحنا عوامل ومراحل
تكوين الرأي العام وارتباط ذلك برمه ية الرأي العام اعالميا وسياسي.
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تمهيد:
سنتطرق من خالل الفصل الرابع املعنون باالندماج االعالمي اجلديد اىل أربع مباحث أساسية
األول على االندماج والتوظيف اإلعالمي اخباريا ،حيث حيتوي مطلبني ويتمثل
حيث حيتوي املبحث ّ
املطلب االول يف العوامل املسامهة يف االندماج اإلعالمي اجلديد ايف االعالم العريب ،ونتناول يف املطلب
الثاين أنواع االندماج االعالمي اجلديد ،يف حني نتطرق يف املبحث الثاين اىل اعالم املوبايل كــنموذج
لالندماج والتوظيف االخباري الرقمي اجلديد ،حيث سنمر بنبذة عن صحافة املواطن واهلواة اىل صحافة
املوبايل كجزئية هامة برزت من اعالم اهلواة عامة ،كما سنتاول يف املبحث الثالث أمهية االندماج اإلعالمي
على الصعيدين االخباري والسياسي ،يف حني سنتطرق يف املبحث الرابع اىل االندماج اإلعالمي والربيع
بشدة يف ثورات الربيع العريب وسنوضح
العريب التلفزيون كأمنوذج للتوظيف االخباري اجلديد برزت مالحمه ّ
من خالل ذلك منوذج التقارب االعالمي بني النمطني االخباريني يف الصناعة االعالمية للخرب.
األول :التوظيف اإلعالمي اخباريا
المبحث ّ
" لقد اختذت وسائل إعالمية أخرى ناطقة باللغة العربية من الوسائط اإلعالمية منـابر هلـا حيث
أطلق موقـع  BBCباللغـة العربيـة عـرب شـبكة اإلنرتنـت يف نـوفمرب  9111والـذي يســتهدف الشــباب
العــريب  ،وقــد اختــري كأفضــل خدمــة إخباريــة يف عــام  0222مــن خــالل

Arabian

 )business.comعبد اللطيف ، (022و يشار إيل أن العالقة الفارقـة التـي متيـز اخلدمـة العربيـة ب
 BBCبشكل عام هي ارتكازها علي منرب إعالمي ثالثي األضالع جيمع بني اإلذاعة والتليفزيون واملوقع
اإلليكـرتوين  ،وبعد إطالق  BBC Arabic.comحذت مؤسسات إعالمية أخرى حذوها وأطلقت
خـدماهتا اخلاصـة عـلي الشبكة العنكبوتيه  ،فقد أطلقت "اجلزيرة "  Aljazeera.netيف عـام 0229
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كجـزء مـن جمموعـة "اجلزيـرة " حيـث تـوفر قاعـدة بيانـات ضـخمة وأرشـيف مـن بـرامج قنـاة اجلزيـرة العربيـة ،
ويف عـام  0222فــازت  Aljazeera.netجبائزة املسابقة العربية للمواقع اإلليكرتونية اليت أطلقت يف
ديب يف عام  ، 0222أما القناة املنافسة "العربية "واليت يقع مقرها يف ديب فقد أطلقت أيضـا موقعهـا
اإلليكـرتوين Alarabiya.netيف عـام  0222بعد مراجعة املواقع املنافسة وذلك لتحديد القضايا اليت
هتـم الشـباب العـريب  ،وبالنسـبة للقنـوات األخرى كان االنتقال لإلعالم اجلديد يتسم باحلذر كما يقول سام
بارنيت – رئيس  "MBCإن التزامنا احلذر يف انتقالنا من التليفزيون إيل اإلعالم اجلديد مرده أنه من املهم
مراقبة األمور ولكن اإلعالن التليفزيوين هـو القوة املهيمنة ومن احملتمل أن يظل كذلك لفـرتة طويلـة) ،لقـد
جلـب اإلعـالم اجلديـد حتديات جديدة أمام قوانني وسياسات الدول".1
ا ّن "اندماج الوسائل أن تكنولوجيا اإلعالم اجلديـد أدت إىل انـدماج وسـائل اإلعالم املختلفة واليت
كانت يف املاضي وسـائل مسـتقلة ال عالقـة لكـل منهـا بـاألخرى ،حبيث إهنا ألغيت احلـدود الفاصـلة بـني
تلـك الوسـائل ،فـالتلفزيون واالنرتنـت اندجما بشكل شبه كامل حبيث أصبح كل جهاز يؤدي وظيفة اجلهاز
اآلخر".2
" إذ أحدث اإلعالم اجلديد ثورة يف االتصال الشـخصي واالتصـال اجلماهريي إذ أصبح بإمكان
أي شخص صنع ونشر احملتوى اإلعالمي يف املواقـع التـي يطلق عليها "اإلعالم الشخصي اجلماهريي
"مبعنـى أن هـذه الوسـائل مجاهرييـة لكـن مضامينها ينتجها أشخاص هواة غري متخصصني يف جمال اإلعالم،
بيـنما وسـائل اإلعالم التقليدية يتم إنتاج مضامينها أشخاص مهنيون تابعني ملؤسسات صحفية".3

 1هني ميلور وآخرون ،اإلعالم العربى العولمة :اإلعالم وصناعته الناشئة ،مرجع سابق ،ص24-24

.2مهند محيد التميمي ،التلفزيون وشبكات التواصل االجتماعي تكامل أم صراع ،مرجع سابق ،ص.44
 3املرجع نفسه ،ص.02
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"يستطيع املتابع للمشهد اإلعالمي العاملي والعريب أن يعاين أن املمارسة اإلعالمية وليس اإلعالم
يف شكلها التقليدي ،قد بدأت تعرف أزمة حادة"،4و"يتجاوز مفهوم االندماج كونه فرصة ميكن أن
تستثمرها املؤسسات اإلعالمية ،إذ ميثل إعادة تشكيل قوة الوسائط اإلعالمية واقتصادياهتا وأخالقياهتا.
فهو تعبري عن فرص كبرية حتظى هبا هذه الوسائط ،على اعتبار أن املضامني الناجحة يف قطاع ما ،ميكن أن
اعتمادا على وسائط أو منصات جديدة " .5
توسع سوقها
ً
" يعرف بافلك االندماج  :انه اجلمع بني أشكال متعددة من االتصال يف صيغة الكرتونية ورقمية
تقوم فيها احلواسيب بالدر الرئيس ،أما فيالث فيشر فريى أن االندماج التكنولوجي يقود اىل شبكة رقمية
كاملة تكون قادرة على محل كل أنواع املعلومات ،سواء كانت نصا أو معطيات ،أو صوتا أو فيديو".6
" حيث يشري إليها الباحثون مبا يعرف مبرحلة اندماج وسائل االتصال  Convergenceفيظل
الفضاء السرباين  Space Cyberالذي متثله شبكة اإلنرتنت وجتسده نظم أو تتقنيات الوسائط املتعددة
 media Multiاليت جتمع بني النص املكتوب والكلمة املسموعة والصورة املرئية ثابتة أو متحركة هي
املعلوماتية وتؤكد تقارب جماالت وتقنيات كانت منفصلة تارخييا واالتصاالت والوسائل السمعية البصرية" . 7
"كتب "هورست بريكر"  ،نائب رئيس االحتاد العاملي للصحف واملنظمة الدولية لناشري الصحف
 ،WAN IFRAمقاال يف تقرير "اإلبداع يف الصـحف :التقريـر الـدويل لعـامي 0292 - 0221

 4الصادق رابح ،السياقات الشبكية واالندماج اإلعالمي وأثرهما على الممارسة اإلعالمية المعاصرة  ،جملة جامعة األمري عبد القادر
للعلوم اإلسالمية ،اجلزائر ،ع ،0294 ،42ص912
 5املرجع نفسه ،ص024

 6عبد األمري مويت الفيصل ومؤيد نصيف جاسم ،االندماج االتصالي في اإلعالم الجديد :بناء نموذج اتصالي (بحث مستل) .جملة
الباحث اإلعالمي ع ، 41 .مارس  ،0292ص021
7

صفاء حممد خليل حممد أمحد ،الممارسة الصحفية في ظل االندماج اإلعالمي  :دراسة وصفية تحليلية بالتطبيق على عينة من

الصحف السودانية ،جملة كلية الدعوة واإلعالم ،ع ،0294 ،2ص0
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" ينـاقش فيـه الت حـديات املستقبلية اليت تواجه الصحافة يف ظل التحول إىل العامل الرقمي ،وجيمل خالصة
جتربته يف قوله :ما علينا أن نفعله هو التفكري يف منتجات "متعددة" ،يتم تلخيصها حتت اسم جتاري واحد،
يف عامل "جتـاري "جديـد ،بـل واألفضل يف عامل خربة جتاري جديد ،ولعل ذلك يشري إىل حتول هام يف
صناعة الصحافة واإلعالم ،أشارت إليه الدراسات اإلعالمية منذ سـنوات واختصرتـه يف مفهـوم "االنـدماج
اإلعالمـي" ،Media Convergenceوالـذي يعـرف بأنـه نـوع مـن املـزج يف التقنيات
 Technologiesواملنتجات  Productsوالعاملني  Staffsبني وسائل اإلعـالم املطبوعـة
واإللكرتونيـة اليت كانت متمايزة ومتباعدة يف السابق  ،األمر الذي أثر يف املمارسـات الصـحفية
 ، Journalistic Practicesواحملتوى اإلخباري  News Contentعلى السواء".8
األول :العوامل المساهمة في االندماج اإلعالمي الجديد العربي
المطلب ّ
" إذا كان أوائل الصحفيني الشعبيني احتاجوا إىل قدر من التفاعـل مـع اإلعـالم لالسـتفادة م ـن
وصول وسائل اإلعالم التقليدية إىل فئات ال يدركها اإلعالم الشعيب ،فإن الوضع قد انعكـس بعـد
االحتجاجات املناهضة حلسين مبارك يف  .0299فاإلعالم التقليدي بات خيسر مجهـورا ،واإلعـالم اململوك
للدولـة فقـد مصـداقيته لـدي كثـريين ،و اجلديـد بعـد عـام  ،0299أن انتقـاد اخلطـاب اإلعالمي صار أمرا
متكررا ،خاصة عقب األحداث الكربى  .وبعد ختلي حسين مبـارك عـن رئاسـة اجلمهورية يف مطلع عام
 0299أصبح تقييم خطاب إعـالم الدولـة مـادة مفضـلة للمشـاهدين ،بسبب أداءه يف تغطية التظاهرات
ضد مبارك ،فالتحول الصارخ للسيا سات التحريرية لكثري مـن القنوات الفضائية اململوكة ملصريني والصحف
اخلاصـة قبـل وبعـد خـروج مبـارك مـن السـلطة دفعت الشعب إىل التشكك يف مصداقية اإلعالم واإلعالميني
 .وملع صـحفيون شـعبيون يف تقـدمي تفنيد اخلطاب اإلعالمي بشكل ناقد وساخر ،أبرزهم باسم
 8فاطمة الزهراء عبد الفتاح ،االندماج اإلعالمي وصناعة األخبار ،العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،0294 ،9ص94
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يوسف الذي ظهر أوال عرب قناته على موقع يوتيوب ،مث حتول من حلقات أسبوعية على شبكة اجتماعيـة
إىل برنـامج ضـخم اإلنتـاج واسع الشعبية بعنوان الربنامج .ومنذ بدايته على اإلنرتنت ،بدا استحسان
اجلمهـور للـما قدمـه يوسف  -بطابع ساخر -من ملخص أسبوعي للمحتوى اإلعالمـي ملختلـف
الوسـائل ،فيكفـي أن يشاهد الفرد الربنامج يوم اجلمعة ليعرف ما قاله اإلعالميون والسياسيون طوال
األسبوع  .لكن حتـول عالقـة الشـعب بالدولـة يف دولـة املنقـذ الـوطين غـري مـن اسـتقبال الشعب للتعليق
الالذع على إعالم الدولة .فبعد إسقاط نظام مرسي يف يونيـو/حزيـران  ،0294وتويل عديل منصور الرئاسة
االنتقالية ،باتـت انتقادات باسـم يوسـف لإلعـالم الداعم للخطاب السياسي للنظام غري مرحب هبا من
الفئـة املؤيـدة للنظـام السـياسي اجلديــد .وبصــورة مبــاشرة وســاخرة قــدم شــادي سرور  -أحــد الصــحفيني
الشــعبيني البارزين على يوتيــوب  -مقطع صغري بعنوان الفــرق بــني املصريــني ملــا أتفرجوا على باسم يوسف
أيام مرسي وأيام السيسي.أول أســباب هــذا التفــرد هــو التوقيــت ،فانتشــار الربنــامج عـلى االنرتنـت،
بدايات عام  ،0299كان أكثر وقت يسعى فيه اإلعالم التقليـدي لالنفتاح عـلى اإلعالم الشعيب ،الـذي
بـات مفضـال للجمهـور ،بعـد إبـرازه يف اإلعـالم الغـريب كـأداة التغيـري السياسي الرئيسة".9
" أصبحت االنرتنت نافذة أساسية من النوافذ اليت تعتمد عليها وسائل اإلعالم التقليدية يف توزيع
مادهتا ،وميتد هذا األمر إىل كل من الصحف والراديـو والتليفزيـون ،باإلضـافة إىل ذلـك أصبحت االنرتنت
ساحة مهمـة إلنشـاء صـحف وحمطـات إذاعيـة وتليفزيونيـة تعتمـد عـلى الشبكة بشكل كامل دون أن يكون
هلا شكل تقليدي ويف هذا السياق برزت كل من الصـحف اإللكرتونيــة Electronic Newspaper
وحمطــات الراديــو اإللكــرتوين  Electronic Radioوكذلك قنوات التليفزيون اإللكرتوين
.Electronic TV
 9د .هنى عاطف ،اإلعالم الشعبي بين إعالم الدولة ودولة اإلعالم  ،5002 - 5002مرجع سابق ،ص 910-.924
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تليفزيون االنرتنت  :متثل خدمة تلفزيون اإلنرتنت نوعا جديدا مـن أسـاليب تقـدمي احملتـوى والفيـديو
حتديـدا عـلى الويب ،فهي ليست خدمة تنزيل بل توصيل مباشر switched video service
باالعتماد على بروتوكول االنرتنت من قبل شركات االتصاالت .وبينما يتوىل التلفزيون عادة توليف القنوات
التلفزيونية جيري التوليف على اإلنرتنت عرب خادم خاص لذلك وعند طلب قناة تلفزيونية على اإلنرتنـت،
تتوىل الشبكة توجيه بث تلفزيون القناة إىل الوصلة السريعة باإلنرتنت ،وقد أصبحت االنرتنت نافذة مهمة
من النوافذ اليت توظفها القنوات الفضائية العربية – على وجه اخلصوص – يف نشر وتوزيع مادهتا ،فنسبة
كب ـرية مـن هـذه القنـوات تعـرض عـلى مواقعها على االنرتنت حمتوى الربامج املهمة اليت قـدمتها ،بـل ويقـدم
بعضـها خدمـة البـث املباشر على الشبكة  .وكثريا ما تستخدم هذه اآلليـة يف حتقيـق قـدر أكـرب مـن التفاعليـة
بـني اجلمهور املشاهد هلا واحملتوى الرباجمي الذي تقدمه".10
" ومما يؤكد مجاهريية هذا النوع من اإلعالم هـو سـعي العديـد مـن القنـوات التلفزيونية إىل إنشاء
صفحات هلا على مواقع التواصل االجتماعـي وذلـك رغبـة منهـا للحفاظ على مجاهريها الذي بدأ يغادر
وسائل اإلعالم التقليدية حنـو وسـائل اإلعالم اجلديد ،فضال عن رغبتها يف احلصول عـلى مجهـور جديـد عـرب
حتـديث قنـوات نشر جديدة تساعدها على الوصول إىل مجاهري واسعة االنتشار وباخلصـوص فئـة الشـباب
اليت تعد من أكثر الفئات استخداما لإلعالم اجلديد".11
المطلب الثاني :أنواع االندماج االعالمي الجديد

"يعتقد  FINBERGأن االندماج يتضمن املزج بـني ثقافـات غرف األخبار،والصراعات

الثقافية النامجة عن ذلك ميكن حلها عـن طريـق حتديد أدوار هؤالء األفراد الذين يتكيفون مع اهلياكل

 10د .حممود خليل ،اإلعالم العربي مظاهر النمو ..ومخاطر التفكك ،مرجع سابق ،ص.024-914

.11مهند محيد التميمي ،التلفزيون وشبكات التواصل االجتماعي تكامل أم صراع ،مرجع سابق ،ص.41
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التنظيمية واالسرتاتيجيات اجلديدة بسهولة وإشراكهم يف مشروعات جديدة  .كماوجـد  SINGERأنه
بالرغم من أن كثريا من الصحفيني مل يتحمسوا لالندماج اإلعالمي لكن معظمهم رأى أن هناك العديد من
املميزات مثل" :القدرةعلى العمل فـي أكثـر مـن وسيلة" "،القدرةعلى صقل مهاراهتم" ،وأكثر من 42مدينة
بالواليات املتحـدة األمريكية لديها بالفعل مؤسستان صحفيتان على األقل تعمالن معا سواء كـان االندماج
كليا أو جزئيا،ويقول  KILLEBREWأن هذه الشركات ينظر إليها على أهنا مرغوبة وذات قيمة،وإذا
كان لديها استعداد لعمل هـذه الشـراكات فيجب عليها أن تقدم مكافآت جمزية،وبالتايل فسينظرالصحفي
لالندماج على أنه أن يزيد املوارد ويوفر خدمة أفضل للمستهلكني مع إمكانيـة نشـر القصـص اإلخبارية يف
وسائط متعددة ،للوصول إىل مجيع فئات اجلمهور" .12
" أ طلق على الطريقة االتصالية الناجتة عن اندماج تقنيات االتصال احلديثة كاحلاسوب واهلواتف
الذكية والشبكات والوسائط املتعددة باإلعالم اجلديد ،ومن وسائله:

13

أ .مواقع التشبيك االجتماعي:
انتشرت الشبكات االجتماعية يف هناية عام  0220وهي مواقع تستخدم للتواصل والتشبيك
االجتماعي وأشهرها الفيس بوك) ، (Facebookوماي سبيس) ، (Myspaceوتويرت)، (Twitter
ومتيزت بسرعة نقل اخلرب وتدعيمه بالصورة احلية واملعربة ،وسرعة مواكبة األحداث على مدار الساعة ونقلها
مباشرة من مكان حدوثها ،وهذه الشبكات مكنت الناس من التعبري عن طموحاهتم ومطالبهم يف حياة

 12امساء محدي قنديل ،القيم المهنية واالخالقية الحاكمة للعمل في صاالت التحرير بالمؤسسات الصحفية،املكتب العريب للمعارف،
القاهرة ،ط ،0294 ،9ص01-02
 13مراد كموش ،اإلعالم الجديد في البيئة الرقمية قراءة في تغير الممارسة اإلعالمية ،أعمال املؤمتر الدويل احلادي عشر :التعلم يف عصر
التكنولوجيا الرقمية ،مركز جيل البحث العلمي ،لبنان ،أبريل  ،0294ص020-022
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حرة ،من خالل مشاركتهم يف تغذية هذه الشبكات باألخبار واملعلومات واملسامهة بشكل فعال يف صناعة
ٕوادارة املضامني اإلعالمية وجعلتهم أكثر تفاعل ومشاركة يف خمتلف القضايا.
وما لبثت أن أصبحت الشبكات االجتماعية هي البديل املاثل ألنشطة املاضي التقليدية ،وحالة
التفاعل بني جمتمعات اليوم مع البيئة واجملتمع احمليط هي اليت تسيطر على النظام االتصايل بدرجة الفتة
للنظر ،وقد نشط جزء كبري من شبكات التبادل يف نقل األفالم القصرية اليت ينتجها أناس عاديون من
حول العامل ،أو هواة إخراج سينمائي ،باحلد األدىن من املوارد وهو ما يؤكد حدوث حتول جذري يف أدوات
التخاطب والتعبري.
فخالل السنوات املاضية بات شائعا إرسال الصور عرب اإلنرتنت ،مث إرسال األفالم القصرية عن
طريق الربيد اإللكرتوين ،ويف هذه الشبكات االجتماعية يقضي فيها العديد من الشباب واملراهقني وقتا
طويال جدا يف التفاعل مع بعضهم البعض ،وعرب هذا التفاعل الثابت مع جمتمعات كبرية يستطيع الشباب
تطوير فهم ثقايف أفضل وصفات قيادية أقوى ،ومن املمكن أن تكون املواقع الشهرية مثل" ماي سبيس"
أداة للتطوير اال جتماعي ضرورية للشباب لإلسهام جبدية يف اجملاالت السياسية ،واالجتماعية والثقافية،
واالقتصادية جملتمع اليوم.
ب .المدونات الشخصية:
هي يوميات شخصية على الشبكة يتم ادراجها بواسطة برامج بسيطة تسمح بطبع نص وارساله
فور االتصال بالشبكة ليظهر على صفحة املوقع املعين  -وهي متزج عمداً بني املعلومات واآلراء كما ترتافق
مع ربط مبصدر أصيل أو مبفكرة أخرى أو مبقالة ينصح هبا كاتب اليوميات أو يعلق عليها ،وأول مدونة من
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هذا الصنف ترجع إىل أكتوبر  9112وهي منسوبة إىل "دايف وينر" ،مربمج أحد الربامج االلكرتونية
األكثر شيوعاً ومطوره ،حتت اسم منيال.
وتعرف املدونة بأهنا تطبيق من تطبيقات اإلنرتنت ،يعمل من خالل نظام إدارة احملتوى ،ويف أبسط
صوره عبارة عن صفحة ويب على شبكة اإلنرتنت تظهر عليها تدوينات (مدخالت) مؤرخة ومرتبة ترتيبا
زمنيا تصاعديا ينشر منها عدد حمدد يتحكم فيه مدير أو ناشر املدونة ،كما يتضمن النظام آلية ألرشفة
املدخالت القدمية ،ويكون لكل مدخلة منها مسار دائم ال يتغري منذ حلظة نشرها ميكن القارئ من الرجوع
إىل تدوينة معينة يف وقت الحق عندما ال تعود متاحة يف الصفحة األوىل للمدونة ،كما يضمن ثبات
الروابط وحيول دون حتللها.
وأصبحت مدون ات اإلنرتنيت تستخدم كصحيفة يوميات إلكرتونية فردية تعرب عن صاحبها وتركز
على موضوع معني ،مثل األخبار السياسية أو احمللية ،وميكن أن تكون عبارة عن مذكرات يومية.
ج ـ .موسوعات الويكي:
هي عبارة عن مواقع ويب تسمح للمستخدمني بإضافة حمتويات وتعديل املوجود منها ،حيث
تلعب دور قاعدة بيانات مشرتكة مجاعية ،أشهر هذه املواقع  ،موقع  Wikipediaوهو املوسوعة اليت
تضم ماليني املقاالت مبعظم لغات العامل.
كلمة الويكي  Wikiاليت تعين نوعا بسيطا من قواعد البيانات اليت تعمل يف شبكة االنرتنت،
تطورت عام  9114م قام كل من وارد كننغهام وبوليوف بإنشاء أول موقع ويكي وهو
WikiWikiWebوالذي شكل جمتمعاً متعاوناً مفتوحاً للجميع ،حيث ميكن ألي شخص أن
يشارك يف تطوير وزيادة حمتويات املوقع ،منذ ذلك الوقت وحىت اليوم ظهرت برامج ويكي كثرية واعتمدت
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الكثري من املواقع على هذه الربامج واهلدف هو تبسيط عملية املشاركة والتعاون يف تطوير احملتويات إىل
أقصى حد ممكن.
د .البودكاست:
هي خدمة تتيح احلصول على ملفات الصوت والفيديو من موقع معني مبجرد أن تدرج فيه ،دون
احلاجة اىل زيارته يف كل مرة وحتمل احملتوى يدوياً ،فاملستخدم الذي ميلك تطبيقاً على جهازة كتطبيق
iTunes Appleمثالً ،ميكنه االشرتاك يف خدمة البودكاست ألي موقع يريد بشرط أن يقدم املوقع
هذه اخلدمة ،مث يقوم ال ـ  iTunesبتحميل امللفات اجلديدة أوتوماتيكياً يف حال توفرها.
و .منتديات الحوار:
هي عبارة عن برامج خاصة تعمل على املوقع اإلعالمي أو أي مواقع أخرى ذات طابع خاص ،أو
عام على شبكة االنرتنت -مثل املواقع املتخصصة -وتسمح بعرض األفكار واآلراء يف القضايا أو
املوضوعات املطروحة للمناقشة على املوقع ،واتاحة الفرصة للمستخدمني أو املشاركني يف الرد عليها
ومناقشتها فورياً ،سواء كان ذلك مع أو ضد اآلراء أو األفكار املطروحة ،دون قيود على املشاركني
باستثناءالقيود اليت يضعها مسئولو املنتدى من خالل نظام الضبط والتحكم املقام على الربنامج.
وهي واحدة من تطبيقات املشاركة والتفاعل واإلعالم البديل اليت جاءت هبا الشبكة مبا حيقق
للجميع امساع أصواهتم ،وهي يف الوقت نفسه جمموعة من الربامج املختلفة تعمل على تطبيق هذا النوع من
التواجد احلي للتجمعات على االنرتنت ،وهي نشاط يعود إىل حوايل عام  9114العام الذي بدأت فيه
املنتديات يف الظهور ،ومتثل مرحلة انتقالية أو تطورية من النشرات االلكرتونية ،وجمموعات األخبار اليت
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سادت يف الثمانينيات وبداية التسعينيات ،لتخ لق نوعاً من اجملتمعات االفرتاضية اليت تدور غالباً حول
موضوع معني أو بلد أو جمموعة من املوضوعات.
ي .تلفزيون اإلنترنيت:
وأشهر تلفزيون على اإلنرتنيت هو موقع "اليوتيب" ،وتقوم فكرة املوقع على إمكانية إرفاق أي
ملفات تتكون من مقاطع الفيديو على شبكة اإلنرتنت دون أي تكلفة مالية ،فبمجرد أن يقوم املستخدم
بالتسجيل يف املوقع يتمكن من إرفاق أي عدد من هذه امللفات لرياها ماليني األشخاص حول العامل ،كما
يتمكن املشاهدون من إدارة حوار مجاعي حول مقطع الفيديو من خالل إضافة التعليقات املصاحبة ،فضال
عن تقييم ملف الفيديو من خالل إ عطائه قيمة نسبية مكونة من مخس درجات لتعرب عن مدى أمهية ملف
الفيديو من وجهة نظر مستخدمي املوقع ،وطبقا لتصنيف أليكسا العاملي فإن موقع يوتيوب يأيت يف املركز
الثالث من حيث أكثر املواقع العاملية مشاهدة ،بعد كل من  :وجوجل ،وياهو.
المبحث الثاني :اعالم الموبايل كــنموذج لالندماج االخباري الرقمي الجديد
"ظهـور اإلنرتنـت  Internetوهــو اختصـار لشــبكة املعلومات الدولية International
 Networkوكافة الشبكات اليت تفرعت عنه ومنه مثـل املـدونات والتـويرت واليوتيـوب والفـيس بـوك
والصـحف اإللكرتونيـة واالستخدام املعلومايت واإلعالمي لشبكات اهلاتف احملمول".14
" مفهوم اعالم املوبايل كأحد املفاهيم العلمية اجلديدة يف حقل الدراسات االعالمية ،حيث يشري
هذا املصطلح اىل التقارب بني تكنولوجيا االتصاالت احملمولة وبروتوكوالت االنرتنت اليت تقوم على
خدمات نقل البيانات واملعلومات .كما يشري اىل مزيج من الشبمات العادية والربجميات ( البعد
 14ف ــاروق أب ــو زي ـ ــد ،انهيار وصعود النظام اإلعالمي الدولي من السيطرة الثنائية وهيمنة القطب الواحد إلى تعدد األقطاب ،مرجع
سابق ،ص.902
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التكنولوجي) ،والرتابط الفيزيقي ( بعد التنقل) ،والتكامل ( بعداحملتوى) والتفاعلية ( بعد التفاعل) ،وانتاج
احملتوى ( بعد التنظيم".

15

"ميکن تعريف صحافة اهلاتف احملمول بأهنا عملية مجع األخبار ونشرها باستخدام هاتف ذکي أو
جهاز لوحي .وهي اجتاه جديد يف تغطية األخبار وبثها يتوقع أن يصبح منطاً سائدا .وبالفعل حنن نشهد
عمال استثنائياً يقوم به أشخاص خيتربون باستمرار کيفية إنتاج مواد صحفية بواسطة هواتفهم احملمولة.
فصحافة املوبايل تقوم بشکل کلي يلع بناء املهارات وامتالك الرغبة يف استکشاف وسائط بديلة عن تلك
املستخدمة يف الصحافة التقليدية .وال بد أن يدرك احملررون واملدراء ،الفرص اليت تتي حها صحافة املوبايل
ويستغلوها ،ليتمکنوا من دعم فريقهم يف اتباع أساليب مبتکرة".

16

"واستهدف تقرير مركز مساعدة وسائل اإلعالم الدولية ) ( 0299اإلجابـة عـن السـؤال  :كيف
يبدو جمتمع اإلعالم العاملي عرب وسائط اإلعالم احملمولة؟يتجلى التقارب/االنـدماج اإلعالمـي يف وسـيط
احملمـول والوسـائط املتنقلـة بصـفة عامـة ،وهناك صلة كبرية بني الوسائط احملمولة والعمـل الصـحفي بشـقيه
املهنـي وغـري املهنـي ،وساهم احملمـول يف تطـوير العمـل الصـحفي وتكاملـه وكـان منصـة اإلنتـاج اإلعالمـي يف
انفرادات صحفية غابت عنها األدوات االحرتافية" .17
االول :الماكرو_ميديا
المطلب ّ

 15حممد جاد املوىل حافظ عويس ،تأثير إعالم الموبايل على المشاركة السياسية للشباب فى مصر ،اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم ،ع،42
مارس  ،0290ص422
 16ديانا الريا ومنتصر مرعي ،صحافة الهاتف المحمول ،مرکز اجلزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير ،0290 ،ص.0

https://institute.aljazeera.net/sites/default/files/2018/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9%
20%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%
AD%D9%85%D9%88%D9%84%20%28%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%29.pdf

17

وسام كمــال ،اإلعالم اإللكرتوين واحملمول بني املهنية وحتديات التطور التكنولوجي ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،0292 ،9

ص094-024
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ا ّن "صحافة املواطن هـي الصـحافة اجلديـدة واملعـاصرة التـي أصـبح فيهـا املواطن شريكا يف صناعة
الرسالة اإلعالمية ،وأصـبح قـادرا عـلى إن يصـوغ رسالته اإلعالمية اخلاصة به واليت يقدر إن يوصلها إىل
األشخاص يف مجيـع أحناء العامل بأسرع وقت وأقل تكلفة ،ركزت بعض التسميات يف طرق االتصال الرقمية
احلديثة اليت يتم عـن طريقهـا نقل الصور واألصوات ومقاطع الفيديو وهناك من يركز يف اجلمهور يف تسـمية
هـذا اإلعالم وذلــك ألن اجلمهــور أدى دورا كب ـريا يف إنتــاج وبــث الرســائل اإلعالمية عــرب االنرتنــت ،وركــز
بعضــهم اآلخــر يف اإلعالم اجلدي ـ د عــن طريــق طــرق االتصــال االلكرتونية اليت حتدث بني املستخدمني،
مبعىن أن بعـض البـاحثني ركـز يف التقنيـات احلديثة يف تسميته هلذا اإلعالم والبعض اآلخر ركز يف
اجلمهور".18
" وخيتصر اإلعالم الشعيب املساحة بني عملييت إنتاج واستهالك املـادة املنت جـة ،فمـثال عنـدما تشاهد
برناجما تليفزيونيا تصري

 -فقط  -مستهلك للمحتوى اإلعالمي ،وأثنـاء الربنـامج أو بعـده تشارك

تعليقاتك على ما ورد فيه مع عائلتك أو أصدقائك ،لكن هذه املشاركة ال تصل إىل صـناع الربنامج وال
تضيف إىل ما استهلكته أنـت بالفعـل وآخـرون غـريك مـن املشـاهدين .يف املقابـل ،عندما تشاهد نفس
الربنامج على موقع يوتيوب فأنت قادر عـلى اإلضـافة لـه مـن خـالل كتابـة تعليق ،وتستطيع مشاركته مع
آخرين ،أو تقييمه باإلعجـاب أو عـدم اإلعجـاب  .وهـذا التفاعـل من جانبك من حيث اإلضافة أو النقد
أو التقدير يـؤثر يف احملتـوى ،باإلضـافة إليـه سـوف يقـرأ آخرون تعليقك عليه  ،أو إىل مجهوره ،بالتايل تصري
أنت أكثر من مشاهد أو مستهلك للمحتـوى ،تصري صانعا للمحتوى ومؤثرا يف نشره وتقييمـه .وحتـى إذا

 18مهند محيد التميمي ،التلفزيون وشبكات التواصل االجتماعي تكامل أم صراع ،مرجع سابق ،ص49-42
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مل تقـوم بـالتقييم أو تكتـب تعليقـا ،جمرد مشاهدتك للفيديو تشكل معلومة ألصحابه املهتمني مبعرفـة عـدد
املشـاهدات ،وتطـوير صناعة أو نشر احملتوى أو كليهما وفقا لذلك".19
"وصاغت هذا املصطلح _االعالم الشعيب_ بداية الباحثة الكولومبية كليمينسيا رودرجيز عام
 0229يف كتاهبا مفارقات يف املشهد اإلعالمي :دراسة دولية إلعالم املواطنني ،واستخدمت
رودرجييز حتديدا تعبري صحافة املواطنني  ،لتصف هبا املمارسات اإلعالمية للمجتمعـات البعيـدة عن املدن
الكربى ،واليت استهدفت تقدمي تغطية إخبارية لـذاهتا يف ظـل غيـاب تغطيـة وسـائل اإلعالم الكربى بالدولة
هلـا  .رودرجييـز كغريهـا مـن البـاحثني يف أمريكـا الالتينيـة كانـت مفتونـة باحلركة االجتماعية يف السبعينيات،
واليت أسفرت عن تغيريات سياسية بالقارة .وانتمـت إىل تيـار إعادة النظر يف أشكال االتصال ،وصياغة
مفاهيم جديدة للمصطلحات التـي اسـتخدمتها أدبيـات اإلعالم يف أمريكا الشمالية ،واختارت الباحثة
الكولومبية مصطلح املـواطن ألن املواطنـة هـي املظلـة التـي ميكـن أن تغطي اجلميع ،وخصوصا جمتمعات
السكان األصليني واملهمشني وحلـق .رودرجيـز كثـري مـن الباحثني املهتمني بـاإلعالم خـارج اإلطـار
املؤسـسي ،وتنوعـت املصـطلحات التـي تصـف هـذا اإلعالم".20
لكنين ال أجد صحافة املواطن وصفا متماشـيا مـع الثقافـة العامـة يف املنطقـة العربيـة ،ألن
كلمة املواطن مل تكن متداولة لوقت قريب ،يف ظـل سـيطرة األنظمـة االسـتبدادية ،ومـازال أثـر ذلك قائما،
فاملواطنة قيمة يهدف الناشطون املـدنيون إىل تعزيزهـا لكـن كلمـة الشـعب كانـت األكثر شيوعا بني العرب،
خاصة أن اجلمع شعيب عطي معىن أكثر تضامنية من املفرد مـواطن  .ويستخدم بعض سكان إقليم
الشام الصحافة املدنية كمرادف لصحافة املـواطن ،لكنـه مصـطلح خيتلط مع مرادفه باللغة اإللجليزية
 19هنى عاطف ،اإلعالم الشعبي بين إعالم الدولة ودولة اإلعالم  ،5002 - 5002مرجع سابق ،ص.02
 20املرجع نفسه ،ص.00
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 Civic Journalismالذي يعـرب عـن دور معـني تقـوم بـه الصحافة وهي التوعية املدنية للمواطنني
حبيث تكـون عـنصرا يف عمليـة حتقيـق الدميقراطيـة ،وتسمى أيضا الصحافة العامة ،بينما الصحافة
املدنية املقصودة أو صحافة املواطن هـي تعبـري عن صناعة الصحافة ،من حيث أهنا تغدو مصنوعة بيد
املواطنني من اجلمهور ،ولـيس وظيفتهـا يف حتقيق الدميقراطية أو غريها".21
"وال جتد الباحثة االسرتالية كارولني هاملتون أنه من الـدقيق اسـتخدام هـواة لوصـف غـري الصحفيني
من املشاركني يف اإلعالم ،وتضرب مثال باملربمج جوليان أسانج مؤسـسويكيلـيكس  ،فمجهوداته وفريق
العمـل يف اخـرتاق مواقـع مؤسسـات كـربى والوصـول إىل عـدد كبـري مـن الوثائق السرية ال ميكـن أن تكـون
بـدافع حمبـة قرصـنة اإلنرتنـت أو هبـدف متضـية الوقـت  .وبدأت الباحثة مقال هلا بعنوان هواة رمزيون
:خطاب اهلواة يف الثقافة اإلعالمية املعاصرة ،بتصريح أسانج الذي يصف فيه عمل ويكيليكس األمر يبدو
وكأننا هواة ،وحنن بالفعل كذلك  ...احلقيقة أن كل شخص هاو يف عمله لتلخص رؤيتها يف عدم صالحية
التضاد بـني هـاوي و حمرتف .وجتد هاملتون إشكاليتني يف استخدام لفظة هواة مقابل حمرتفني  ،أوهلما
أن التضاد بني اهلاوي كشخص ميارس نشاط ما بـدافع احملبـة مضـادا للم حـرتف ،فإننـا ضـمنيا نعتـرب أن
االحرتافية تتضاد مع حمبة العمل .واإلشكالية الثانية أن استخدام حمـرتف ينفـي عـن اهلـاوي حتصيل أموال
مقابله جمهوداته .وترى كارولني األمرين  -حمبة العمل وحتصيل األموال -غري مشروطني باحرتافية
الشخص أو كونه هاويا".22
المطلب الثاني :الميكروميديا

 21هنى عاطف ،اإلعالم الشعبي بين إعالم الدولة ودولة اإلعالم  ،5002 - 5002مرجع سابق ،ص.02
 22املرجع نفسه ،ص.49
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"ان التلفون احملمول ليس ابتكارا علميا مذهال فحسـب ،و لكنـه مـن أهم تقنيات القرن احلادي
والعشرين ،فيتوقع أن يتطور اسـتخدامه مـن أداة للصوت فقط ليصبح أداة متعددة األغراض هلا القدرة على
إرسال 23واستقبال الصوت والصـورة وتلقـي املعلومـات مـما يفـتح عهـدا جديـدا لنظم االتصال الشخصي،
"اهلاتف النقال عبـارة عـن جهـاز اتصـال صـغري احل جـم مربـوط بشـبكة لالتصاالت الالسلكية والرقمية
تسمح ببث واستقبال الرسائل الصوتية والنصية (الصوت) والصور عن بعد وبسرعة فائقة ونظرا لطبيعـة
مكوناتـه االلكرتونيـة واســتقالليته العمليــة ،فقــد يوصــف "بــاخللوي "أو "بالنقــال "أو اجل ـوال أو احملمول،
ومعـروف أن اهلـاتف النقـال احلـايل هـو الشـكل املتطـور للهـاتف التقليدي الثابت".24
" ترجع بدايته إىل ما كان يعرف باسـم املـذياع اهلـاتفي الـذي نـتج عـن تطــور التلغرافيــا الالســلكية
يف أوائــل القــرن العشرــني .و يف عــام  9122تــم اكتشاف طريقة جديدة يسرت االتصال بكل من لديه
جهاز خاص ثـم طـورت أنظمة هاتفية وطنية تسمح لعدد حمـدود مـن املـواطنني االنتفـاع خبدماتـه (األغنياء)
ومن األنظمة الرائـدة يف هـذا اجملـال جمموعـة "طومسـون"الفرنسـية ( )9142ثــم النظــام اهلــاتفي األم ـريكي
(  ) AMPSعــام ( )9102تالهــا منــوذج الشمال األورويب ( ) NMTمعتمدا على نظام اهلاتف
التماثلي املتحـرك والـذي أصبح حينها".25
" أول خدمة راديو هاتفية عملياتية يف العامل ،وبعد ذلك ظهر يف بريطانيا النظام اخللوي الشامل
(  )TACSاملتفرع عن نظام ( .)AMPSيف عام ( )9120قامت معظم الدول األوروبية إىل تكـوين
جلنـة مشـرتكة كلفت بالعمل على إنشاء شبكة جديدة لالتصاالت الالسـلكية تسـمح بـاعتماد نظام رقمي
مشرتك .و يف أكتوبر  9119أعلن عـن ظهـور النظـام األورويب الشـامل لالتصـاالت املتحركة ()GSM
 23حممد فاتح محدي وآخرون ،تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة االستخدام و التأثير ،مرجع سابق ،ص992-990

 24فضيل دليو ،مدخل إلى االتصال الجماهيري  ،خمرب علم االجتماع االتصال ،جامعة منتوري ،قسنطينة  ، 0224 ،ص .922
 25حممد فاتح محدي وآخرون ،المرجع نفسه ،ص.992
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الذي لقـي رواجـا كبـريا يف خمتلـف أحنـاء العـامل منـذ عـام  9112بعدها جهزت شبكته العاملية بأنظمـة راديـو
إرسـالية بفضـل  44قمـرا تغطي مجيع العامل ،و نتيجة لذلك انتشرت اهلواتف النقالة بكثرة .و يتوقع أن
مخس سكان العـامل سـيمتلكون جهـاز اهلـاتف النقـال مـع حلول عام  0224مقابل شخص واحد مـن كـل
عشرـة يف الوقـت احلـايل ،ويف أوروبا قد ترتفع النسبة لتتجـاوز  922أي أكـثر مـن هـاتف نقـال واحـد لكـل
شخص و حبلول عام  ،0299قد يتضـاعف عـدد الـذين ميتلكـون اهلـاتف النقال ألنه أصبح يف متناول
اجلميع"

26

..

" جماالت استخدام اهلاتف النقال :بعد تطوير الشبكة العاملية لالتصاالت الالسلكية() GSM
أصـبح اهلـاتف النقال كوسـيلة اتصـال متعـدد وسريـع يشـغل يف الكثـري مـن نـواحي حياتنـا اليومية العامة
واخلاصة:

27

 يف اجملال اإلعالمي  :يعد التلفزيون احملمول من الوسائط املستحدثة مؤخرا لنقل الصورة الصحفيةالسلكيا عرب موجات الكهرومغناطيسية اليت تسري يف الغالف اجلوي ،ويعد استخدام احملمول أكثر الطرق
بساطة وسرعة لنقل الصورة الصحفية من موقع األحداث إىل مقر الصحيفة مباشرة أو إىل القنوات
اإلعالمية السمعية والبصرية.
دوافع استخدام اهلاتف اخللوي(احملمول) :تتزايد اخلدمات اليت يقدمها اهلاتف النقال مما يدفع
النـاس إىل اقتنائـه وبذلك يتزايد أعـداد املشـرتكني يف أرجـاء الكـون وه ـو بـذلك حيقـق أهـداف الوســيلة
اإلعالميــة وميكننــا اعتبــاره (أداة اإلعــالم) ينتهــي إىل وســائل اإلعــالم اجلماهريية ولكون اهلاتف النقال
وسيلة إعالمية حديثة فقـد أغـرى البـاحثني يف معرفة دوافع استخدام الناس لـه فجـاءت دراسـة عربيـة
 26حممد فاتح محدي وآخرون ،تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة االستخدام و التأثير ،مرجع سابق ،ص.991
 27املرجع نفسه ،ص909-902
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بعنـوان :دوافـع استخدام (اهلاتف اخللوي لدى مشـرتكي) خـدمات اهلـاتف اخللـوي يف األردن عام
 ،0222من قبـل الباحثـة "خلـود إبـراهيم القيسي" ،وتوصـلت إىل نتـائج عديدة حول الدوافع يف
االستخدام وهي:
 دوافــع نفســية :وتتمثــل يف حــب الظهــور والتميــز وتــوفري األمــان واالطمئنان والرغبة يف التجديدواالبتكار واالستقاللية وجتنب العزلة.
 دوافع اجتماعية :وتعين احملافظة على املكانـة االجتماعيـة و حتقيـق القبول االجتماعي.دوافـع مهنيــة :و تعنـي االســتجابة ملتطلبـات العمــل و احلصـول عــلى صفقات عمل من خالل
االتصال املباشر واملستمر - .دوافع وضعية :وتعين إدارة شؤون األسرة ومتطلبات احلياة والسـيطرة على
املواقف واحلاالت الطارئة .أمــا الدراســة الثانيــة فقــام هبــا الباحــث "كــون "Kwonحــول دوافــع ومدركات
مستخدمي اهلاتف اخللوي يف كوريا اجلنوبية وهاواي وتتوصـل إىل أن دوافع استخدام اهلاتف اخللوي تتجسد
يف اسـتخدامه يف احلـاالت الطارئـة واإلنتاجية يف العمل ،واملسؤوليات العائلية والبقاء على اتصال دائم مع
األفراد اآلخرين ،أما الدوافع الداخليـة وهـي  :املتعـة يف اسـتخدام اهلـاتف ،والشـعور باألمــان ،الشــعور
باالســتقاللية وعــدم الشــعور ب الوحــدة ،ودوافــع متعلقــة بالضــغوط االجتماعيــة ويقصــد هبــا )توقعــات
اآلخ ـرين ،تعزيــز الوضــع االجتماعي،مواكبــة التغ ـريات االجتماعيــة ( وكــذلك حجــم االســتخدام للهــاتف
اخللوي ومداه.
" على الرغم من أن املوبايل ارتبط بعمليات توزيع األخبار باعتبـاره منصـة نشر يـتم مـن خالهلـا
توصـيل األخبار ملاليني املستخدمني الذين باتوا يتلقون الرسائل اإلخبارية القصرية أو يتصفحون اإلصدارات
الرقمية عرب هواتفهم الذكية أو يشرتكون يف تطبيقات مت تصميمها خصيصا هلم ،إال أن املوبايل ارتبط أيضا
بإنتاج األخبـار من خالل مفهوم صـحافة املوبايـل  Mobile Journalismأو اسـتخدام املوبايـل يف
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إعـداد األخبـار  Mobile Reportingحيث يستخدم الصحفيون هواتفهم الذكيـة يف التقـاط الصـور
والفيـديوهات وإجـراء املقـابالت املصورة  ،فضال عن إمكانية تقـدمي بـث حـي مـن املوبايـل إىل الـوب مبـاشرة
 Live Mobile - To - Webونشر العناوين املوجزة على اإلعـالم االجتماعـي ،وهـي املمارسـات
التـي تـزداد أمهيتهـا مـع األحـداث التـي " .28
"وتنظر دراسة حول دور اجلوال يف صناعة اإلعالم ) (42)(0220إىل احملمـول باعتبـاره آلـة
رقمية ،ووسيلة ثقافية تستخدم يف اإلنتاج والتوزيـع واالسـتهالك اإلعالمـي .فارتبـاط الصـناعة الثقافية باجلوال
يعمل على تغيري وسائل اإلعالم وتطويرها وتوفري ساحات للتالقي مع وسـائل جديدة .وتعرف هذه العملية
باسم الوساطة اإلعالميـة  ،Mass mediatizingوالتـي ال هتـتم فقط بتوزيع املضمون بل هتتم أيضا
بنقله من االسرتاتيجة واألنظمة اإلعالمية وإظهـاره بلغـة جديــدة وتشــكيل ودمــج احملتــوى )املضــمون
(الثقــايف الشــخصي يف ممارســات اجتماعيــة واستهالكية ،وتبحث هذه الرسالة ثالث تبعات الستخدام
اجلوال وسيطا إعالميا :
حتول وتغري منتجات ومقاييس اإلعـالم النمطـي ودمـج قائمـة املضـامني وحتـول مفـاهيم
املستخدمني عن إمكانات وحمتوى اإلعالم اجلوال .وهذا النظـام التصـوري يتصـور وجـود ظاهرة التداخل بني
النطاقني العام واخلاص ،االنتقــال مــن التواصــل االجتماعــي إيل االســتهالك االجتماعي وختطي اهلويةا
اإلداريــة واملمارسات االستهالكية لوسائل اإلعالم .
كما أن املزايا املعروفة ألجهـزة اجلـوال الكالسـيكية التقليديـة تسـتخدم اإلعـالم احملمـول وسيلة
للمناقشة مؤثرة يف املمارسات االجتماعية )تقدمي اهلوية ،االنـدماج يف جمموعـات،دعم الروابط الفعالة،
الوصول للتحكم الشخصي ..وهكذا (.وهذا يتعلق بقدرة املسـتخدم على إنتاج حمتوى إعالمي وجتهيز
 28فاطمة الزهراء عبد الفتاح ،االندماج اإلعالمي وصناعة األخبار ،العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،0294 ،9ص40
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األماكن واألجهزة املستخدمة وهذا مـا يسـمى بـاإلعالم الشخصي .ويف هذا اجملال فاإلعالم الشخصي
قادر على عرض وجهة النظـر الشخصـية أكـثر من اإلعالم الرقمي" .29
المبحث الثالث :أهمية االندماج اإلعالمي
" وفـ ي إطـار اإلعـالم شهد الوطن العريب منوا وتـطـورا يف الشكل واملضمون يف وسائل اإلعالم
اجلديدة (  )Media Newإىل جانب وسائل اإلعالم التقليدية .Traditional) (Media
وتعتمد األنظمة االتصالية اجلديدة على أنظمة احلاسبات املرتبطة يف ما بينها بشبكة اتصالية واحـدة
أومنظومة شبكات بواسطة احلاسبات Mediated Computer) (Communication
وتدعم هذه املنظومة عمل املنظومات التقليدية ،وتسهم اليوم يف تفعيل أدائها عرب معطيات التفاعل
الصويت والسمعي ،هذا فضال عما توفره من قدرات كبرية يف خـزن البيانات والتمكن من التعامل معها
باسرتجاعها أوتفعيلها معبيانات أخـرى ،وهـو مـا يسمح ببناء نظام يتيح لـألفـراد واملؤسسات على حـد
سـواء للتواصل والتفاعل على امتداد مساحة حجم وتنوع اخلدمات اليت تقدمها شبكة اإلنرتنت الشبكة
العنكبوتية" .30
ا ّن "شعارات املواقع االجتماعية وصناعة الثورات ..حتليل متعدد :تتميز العالقة بني الشبكات
االجتماعية والشعار السـياسي والثـورات الشـعبية بأهنـا عالقة جدلية ال ميكن تفسريها يف ضوء مدخل نظـري
واحـد أو حقـل مفـاهيمي بعينـه ،ذلك أن العالقات بني هذه الظواهر الثالث هي عالقات مشابكة ومعقدة

 29وسام كمــال ،اإلعالم اإللكتروني والمحمول بين المهنية وتحديات التطور التكنولوجي ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،9
 ،0292ص.911

 30صباح ياسني علي املفرجي ،اإلعالم الفضائي في الوطن العربي  :تحليل للمضمون و التأثير في النخب و الرأي العام ،مركز دراسات
الوحدة العربية ،بريوت ،0294 ،ص.942-940
371

االطار النظري

الفصل الرابع :االندماج اإلعالمي الجديد

وتفسر بعضـها البعض وتتبادل التأثري والتأثر ،ومن هنا فإن حتليل هذه العالقة له مـداخل ثالثـة ،األول
مدخل اتصايل ،والثاين مدخل سياسي ،أما الثالث مدخل لغوي".31
" لقد حقق انـدمـاج تقنية التلفزيون مـع منظومات الـتـواصـل االجتماعي األخـرى ،تفوقا غري
مسبوق يف سرعة التغطية التلفزيونية ونوعيتها ،وشكل ت الوسائط املتعددة ،والطرق السريعة للمعلومات،
امتدادا داعما لقدرات التلفزيون الفضائي .والصورة هنا ليست وحيدة على الشاشة ،إهنا مدعمة بالوسائط
األخـرى ،وبوجه خـاص اإلنرتنت ،وأضحى خزن الصورة وإعـادة تدويرها واالستفادة منها جزئيا أوكليا،
عمال تقنيا بالغ األمهية يدخل يف عمليات التوثيق أوإعادة اإلنتاج .باختصار ،أضحى التلفزيون حبكم
تلك التقنيات التواصلية جهازا مرتبطا عضويا مبنظومة االتصال الشاملة اليت نعيش فيها وخالهلا".32
األول :أهمية االندماج اإلعالمي اخباريا
المطلب ّ
"وقد عرف  Wirthاالندماج االعالمي داخل غرف االخبار يأنه عملية اندماج وسيلتني
إعالميتني أو أكثر داخـل املؤسسـة اإلعالميـة ،ويعمل داخل هذه الغرف كل من أعضاء اجلهاز التحريري
بالصحيفة املطبوعة واملوقع اإللكرتوين،ويتعاونون كذلك مع العاملني باحملطة التليفزيونية الـذين يقومون بإنتاج
تقاريرالفيديو وبرامج تل يفزيونية مميزة لضمان تدفق احملتـوى اإلعالمي وإنتاج األخبار اليت تناسب كل وسيط
إعالمـي متتلكـه املؤسسـة اإلعالمية".33
"ويطرح اجلانب االتصايل للظاهرة :دور الشــبكات االجتماعيــة يف اجملتمعــات املعــاصرة كأحــد األشــكال
االتصــالية املستحدثة اليت غريت مفاهيم االتصال وأدواره ،فشبكات التواصل االجتماعـي أصـبحت أحــد
 31سامح الشريف ،الشعارات السياسية ..دراسة نظرية وتطبيقية ،مرجع سابق ،ص .922

 32صباح ياسني علي املفرجي ،اإلعالم الفضائي في الوطن العربي  :تحليل للمضمون و التأثير في النخب و الرأي العام ،مرجع سابق،
ص929
 33امساء محدي قنديل ،القيم المهنية واالخالقية الحاكمة للعمل في صاالت التحرير بالمؤسسات الصحفية ،مرجع سابق ،ص01
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العالمــات البــارزة يف الــعصر احلــديث ،وأحــد أهــم العوا مــل املــؤثرة يف تشــكيل ال ـرأي العــام ،وإهنــا مبثابــة ثــورة
شــعبية ضــد وســائل االتصــال التقليديــة ،حيــث بدت آثار ممارسات هـذه الشـبكات تتبـدى عـلى قواعـد
حريـة الـنشر والتعبـري ،وعـلى الفكــر الــدميقراطي وحقــوق اإلنســان وغريهــا مــن مفــاهيم سياســية واجتماعيــة
انتشرت وتكونت حوهلا اجلماعـات مسـتفيدة مـن سـهولة اسـتخدامها واملشـاركة فيهـا دون خربات تقنيـة أو
تكـاليف ماديـة يـرى الـبعض أهنـا سـوف تـؤدي إىل بـزوغ فكـر كوكيب يعمل على تغيري العامل".34
"وعمليا فإ نه من اجليد أن يكون بعض منتجي احملتوى اإلعالمي من غري احملرتفـني ،ألن يف ذلك
إثراء لتعددية احملتوى ،خاصة يف حالة مصر الذي عرفت تركز ملكيـة وسـائل اإلعـالم يف مصر بعد 0299
 .أيضا يكسب حضور صحفيني شعبيني يف املشـهد اإلعالمـي يكسـب احملتـوى عمقــا ،النــتمائهم إىل
جمتمعــات حمليــة ال ميثله ـ ا اإلعــالم التقليــدي ،بالتــايل فهمهــم هلــذه اجملتمعات وأخبارها أكرب من الصحفي
التقليدي"

35

" ومع استمرار تسليط اإلعالم العريب والعاملي الضـوء عـلى الصـحفيني الشـعبيني يف مصر ودورهم
يف تغطية احلراك السياسي واملشاركة فيه ،تبلورت الصحافة الشعبية كمادة جـديرة بالتغطية يف اإلعالم
التقليدي .وتأكد ذلك بإنتـاج قنـاة اجلزيـرة وثائقيـ ة املـدونون ...حتـت اجملهر عام  0224يف جزئني تضمن
كليهما لقاءات مع مدونني مصريني ،ومت إذاعتهما ضـمن برنامج حتت اجملهر .وهو ما جعل الصحف
احمللية تتنبه إىل وجود مشاهري ميارسـون لونـا جديد من الكتابة الصحفية واألدبية ،بالتـايل ركـزت بعـض
الصـحف عـلى هـؤالء املشـاهري ،وخصصــت صــفحات تعــرض تقــارير ملــا يكتبــه املــدونون .لكــن مــرة أخــرى
انــزعج بعــض الصحفيني الشعبيني من ذلك االهتمام اإلعالمي مـنهم أمحـد نـاجي صـاحب مدونـة وسـع
 34سامح الشريف ،الشعارات السياسية ..دراسة نظرية وتطبيقية ،مرجع سابق ،ص 924-922
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خيالك الذي مل جيد يف الرتويج للمدونات عرب اإلعالم التقليـدي فائـدة ،عـلى العكـس حـذر من تقدمي
املدونني كمشـاهري ،وكتـب  :الربنـامج قـدم دعايـة كبـري للمـدونات ،وسـاهم يف نشرها بدليل ماسورة الكتابة
واللت والعجن الىت انفجرت عـلي الفضـاء السـيربي يف الشـهور األ خرية ،فبشكل غري مباشر منحة برنـامج
اجلزيـرة برسـتيج ولجوميـة كبـرية للمـدونني ،ومـن الطبيعى أن يظهر الكثريين الذين يطمحون إيل نفـس هـذا
الربسـتيج أو للنضـال السـياسي أو حىت جمرد التعبري عن رأيهم ".36
" دفع ظهور الصـحافة الشـعبية بعـض األكـادمييني إىل حبـث كيفيـة صـياغة اخلارطة اإلعالمية ،وركـز
الباحثـان الكورييـان كـيم سـونج – تـاي و يل يـونج -وان عــلى دراســة دور االنرتنــت والشــبكات
االجتماعيــة يف ذلــك ،ليقــدما عــام  0224مفهــوم اخلارطة املرتدة ،وشرح ذلك أن املوضوعات اليت يتناوهلا
اإلعالم يتم ترتي بها يف ثالثة مراحل ،يف املرحلـة األوىل خيطـط مسـتخدمو االنرتنـت اخلارطـة عـلى الشـبكات
االجتماعيـة ،فيـنشر الصحفيون كتاباهتم حول املوضوعات اليت هتمهم سواء كانـت تتعلـق باألحـداث اجلاريـة
أو أحداث سابقة .ويف املرحلة الثانية نشر اخلارطة ،وفيهـا يـتم تـداول املوضـوعات عـرب املواقـع اإلخبارية
واملدونات وغريها ،ويظل هذا التداول مقصورا على حميط اإلنرتنت ،مع ذلك يكـون قد وصل إىل مزيد من
الدوائر االجتماعية  .مث يصل احملتوى إىل اإلعـالم التقليـدي يف املرحلـة الثالثة.
وبعد ربع قرن من تقدميه مفهوم تقليص اخلارطة  ،وجد شـو عـام  0221أن اخلارطـة اإلعالمية
ليست هي ما حيدد أولويات اجلمهور ،إمنا يكيف اجلمهور أولوياته وف ًقـا للخارطـة املوجودة بالفعل ،وذلك
لتفادي العزلة ،وهي العملية اليت تسمى اختالط اخلارطـة .مبعنـى أنه إذا كانت األولوية يف أحاديث اإلعالم
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هي – مثال  -دور اجلـي ش املصري يف تـأمني الـوطن ،فإن أفراد من الشعب سوف يهتمون باملوضوع
ليتفادوا اخلروج عن اجلماعة وما يرتتب عـلى ذلك من عزلة أو اهتامات".37
المطلب الثاني :أهمية االندماج اإلعالمي سياسيا
"إن وســائل االتصــال احلديثــة الســيما التلفزيــون املبــاشر واالنرتنت بإمكاهنــا أن تســهل املشــاركة
بــني النــاس وإشراك املواطنــني بالق ـرارات العامــة واجلــدل الســياسي القائــم،38وقــد بنــى كــوران أيضــا منوذجــه
اخلــاص عــلى قاعــدة ثالثــة وظائــف دميقراطيــة للنظــام االتصــايل  :ح ـوار عــام ،وكالــة للتمثيــل ،وحتقيــق
األهــداف العامــة للمجتمــع".39
"أما اجلانب السياسي للظاهرة :فتمثل يف االستخدامات السياسية للشبكات االجتماعيـة انطالقـا
مـن الـدور الـذي تقوم به يف عامل السياسة .وهو ما جعل القـوى واألحـزاب السياسـية تسـتفيد مـن هـذه
التقنيـات التكنولوجيـة بقـدر كبري يف تعبئـة اجلماهـري و تصـنيف هم إىل شرائـح خمتلفـة والتواصل مع كل
شرحية باألسلوب الذي يناسبها".40
" ويف إطار الدور الذي تلعبه الشبكات االجتماعية يف احلياة السياسية؛ فقـد طرحـت العديد من
الدراسات طبيعـة املشـاركة يف املناقشـات السياسـية للجمهـور يف الشـبكات االجتماعية ،ففي ظل مفهوم
"غـرف الصـدى"  Echo Chamberميـزت الدراسـات بـني اجلمهور الذي ينخرط يف املناقشات

 37هنى عاطف ،اإلعالم الشعبي بين إعالم الدولة ودولة اإلعالم  ،5002 - 5002مرجع سابق ،ص020-029
 38مي العبد اهلل ،هيثم قطب ،علوم اإلعالم واالتصال في الوطن العربي :رؤية نقدية للتجربة البحثية ،امللتقى األول للرابطة العربية للبحث
العلمي وعلوم االتصال ،املعهد العايل للدكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية يف اجلامعة اللبنانية ، ،دار النهضة العربية،
بريوت،،ط ،0294 ، 9ص.09

 39مي العبد اهلل ،هيثم قطب ،نقال عن  ،Pierre Albertاملرجع نفسه ،ص02
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السياسية سواء مـع مـن يوافقـوهنم أو يعارضـوهنم الرأى واالجتاه السياسي ،أو من مييلون ملصادقة من يتفقـون
معهـم يف االجتـاه السـياسي فقط وكأهنم يعيشون يف غرفة للصدى". 41
"ويف تقدير زوكرمـان أن النشـطاء السياسـيني واالجتماعيـني هـم غالبيـة مـن أعـاد توظيـف
الشبكات االجتماعية ،ألهنم يبحثون عن أدوات جديدة لنشر أفكارهم واحلشـد هلـا ،ولشـبكات
االجتماعية هي ضالتهم ،خاصة أهنا قنـوات اتصـال جمانيـة يف األغلـب ،وموجـودة بالفعـل فـال حيتاجون وقتا
أو جمهودا لتصنيعها ،األكثر من ذلـك أهنـا تتطـور مـن نفسـها وف ًقـا الحتياجـات مستخدميها ،أي أنه إذا
وظفها املستخدمون لصاحل تعزيز أنشطة سياسية أو اجتماعية ،فسـوف تقوم الشركات الصانعة هلـا بتطويرهـا
مبـا يالئـم االسـتخدام اجلديـد ،فـالتطوير يف النهايـة يـتم لتكييف املنتج على احتياجات مستهلكيه".42
" فـي كـل ذلـك لـم يكن التلفزيون الفضائي العريب بعيدا مما حـدث ضمن فاعلية الشبكة
العنكبوتية وروادها من املتفاعلني مع قدراهتا .ويف منوذج احلالة املصرية ،فقد تعرضت شبكة اإلنرتنت لقطع
خدماهتا وحجبها من قبل السلطات احلكومية املصرية يف األسبوع األول من ثورة يناير  ،وكان هدف
احلكومة املصرية تعطيل طريق مرور التواصل اإللكرتوين بني املشاركني يف احلراك الشعيب والشباب بوجه
خـاص ،ذلك املسار التعبوي غري القابل للسيطرة والقمع احلكومي ،إال أن احلملة الدولية واحمللية ضـد
ذلـك اإلج ـراء التع سفي أجرب احلكومة املصرية على الـعـودة عـن قـرارهـا السابق ،وإعادة تشغيل خدمات
الشبكة العنكبوتية يف القاهرة وبقية املدن املصرية".43
41سامح الشريف نقال عن  ،Lee Rainie, Aaron Smithالشعارات السياسية ..دراسة نظرية وتطبيقية ،مرجع سابق ،ص
.922
 ايثان زوكرمان باحث أمريكي
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" إ ّن التلفزيون الفضائي يف اندماجه التفاعلي مع وسائط التواصل االجتماعي قد حقق االنتقال
املؤثر لقطاع الشباب إىل حيث مساحة امل سامهة يف التغيري السياسي ،وإنذلك االنتقال قد حقق يف الواقع
كسر احتكار النخب للعمل السياسي يف الشارع العريب ،بل وتقدم الشباب على تلك النخب يف اإليقاع
املساهم يف التحوالت السياسية واالجتماعية" .44
المبحث الرابع :االندماج اإلعالمي والربيع العربي :التلفزيون كأنموذج للتوظيف االخباري الجديد
" لقد ظهر اإلعالم اجلديد يف كل مشاهد الثورات العربية األخرية عرب وسائل التواصل االجتماعي
املختلفة فقد استطاع تويرت يف تونس على وجـه اخلـصوص وفـيس بـوك يف مـصر والبلـدان العربيـة األخرى أن
يكون وسيلة اجلماهري العربية الثائرة .وقد جندت القوى املنظمة للثورات هده الوسائل من أجل جتميع
صفوف الناس وحتـركيهم يف اجتاهـات معينـة ،نظـرا لعـدم امـتالك تلـك احلـشود واجلماهري لوسائل إعالم تبين
وعي التغيري وترفع صوت املعارضات السياسية".45
متثلت" التغريات يف التلفزيون بداية طور الرقمي األجهزة التلفزيونية بشكل كبري جدا ،ما دفع
الشركات املصنعة هلا للتنافس الـشـرس عرب ابـتـكـارات متسارعة الـظـهـور لـألجـهـزة ،وآخـرهـا اخـتـراع نـظـام
اسـمـه  Multimedia Home Platformواختصارا  ،MHPميكن هذا األخري املشاهد ،من
تصفح اإلنرتنت على شاشة التلفزيون ،إضافة إىل ممارسة األلعاب اإللكرتونية والتسوق والتصويت وغريها.
اسـتـطـاع التلفزيون أن يبث رقـمـيـا وأرضـيـا وفـضـائـيـا ،بفضل الـتـقـارب تقنيا بني التلفزة مـن جهة ،والكومبيوتر
واإلنرتنت من جهة أخـرى .ويتمتع البث التلفزيوين الرقمي مبيزات ،مثل إعطاء صورة نـقـيـة جــد ا ،وامـتـالك
بـعـض قــدرات الـكـومـبـيـوتـر ،كـالـتـعـامـل مـع الـنـصـوص والـتـفـاعـلـيـة وتـخـزيـن الـمـواد املرئية املسموعة وغريها.
 44صباح ياسني علي املفرجي .اإلعالم الفضائي في الوطن العربي  :تحليل للمضمون و التأثير في النخب و الرأي العام ،مرجع سابق،
ص924
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انـتـشـرت تقنية تلفزيونية فـي الـسـنـوات الـمـاضـيـة ،رافـقـت انـتـشـار اإلنـتـرنـت والـهـواتـف اخلليوية،
متثلت بربا مج تلفزيونية تعتمد عليها إلعـطـاء املشاهد دورا أكـبـر فـي حتديد مـسـار الـبـرامـج؛ حبيث يستطيع
املشاهد أن يتفاعل مع الربنامج التلفزيوين بواسطة موقع على اإلنرتنت أوبواسطة اخللوي ورسائله املتعددة
الوسائط  .MMSوأدخل الرقمي يف التلفزيون منطا جديدا ملينتشر بعد كثريا ،فـعـبـر مـا سـمـي تـلـفـزيـون
بـروتـوكـول اإلنـتـرنـت ،بـات بامـكـان الـشـاشـات الـتـلـفـزيـونـيـة الـحـصـول على مـحـتـويـات اإلنـتـرنـت ،ومـزجـهـا
مـع بـرامـج األقـنـيـة الـمـتـلـفـزة .وتـفـتـرض الـشـركـات فـي هـذه الـحـالـة ،بقاء املشرتك على اتـصـال مـع شبكة
اإلنـتـرنـت العاملية بـصـورة دائـمـة ،مـا ميكنه مـن طلب الربنامج الـذي يـريـده ،كما يستطيع احلصول على
دلـيـل احملطات وغـيـرهـا .وقـد راهـنـت شـركـات املعلوماتية على انتشار هذا النوع من التلفزيونات منذ أواسط
التسعينيات،إالأن ذلك مل حيصل ،إذ يبدو واضحا،أن انتشار التلفزيون التفاعلي حيتاج إىل توافر بنية
إلكرتونية حتتية قوية ،وهو األمر الذي جيعل هذا النوع من الرتفيه البصري متصـال مبسار التنمية يف
الـدول،وأيضا مبدى قـدرة الفقراءعلى الوصول إىل التقنيات الرقمية واستخدامها".46
األول :انتولوج ية الثورات العربية
المطلب ّ
" وقد كان الشعار السياسي أحد مظاهر ثورات العامل العريب ،وكـان لـه بـالغ األثـر يف تنمية املشاعر
الثورية واحلس الوطين يف نفوس املواطنني وتعبئتهم للنزول إىل امليادين ،خاصة مع اسـتخدام شـعارات باللغـة
العاميـة كانـت أكـثر ألفـة للشـعوب واسـتطاعت ترديدها لتعرب رسالتها خارج حدود الوطن".47
" لعبت لغة الشعار دورا مهما يف تأديـة العديـد مـن الوظـائف والتعبري عن ظواهر فارقة ،ففي مقدمة
هـذه الظـواهر "اإلذالل"  Humiliationوالـذي يعرب عن االخنفاض إىل مستوى منحدر لإلنسان سواء
 46أبو شقرا ،وفاء" ،اإلعالم الجماهيري" في عصر الرقمنة  :انتهاء للدور أم تغيير في األدوار ؟ هنوند القادري عيسى ،اإلعالم العريب
ورهانات التغيري يف ظل التحوالت ،مرجع سابق ،ص.440-444
 47سامح الشريف ،نقال عن  ،Bernadette Perezالشعارات السياسية ..دراسة نظرية وتطبيقية ،مرجع سابق ،ص.24
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يف نظـره أو يف نظـر احمليطـني بـه ،وقد فسرت هذه الظاهرة الكثري من الشعارات الثوريـة التـي رفعهـا
املتظـاهرون ،وثـاين هذه الظواهر "التعبري عن مطالـب اجلماهـري" Expressing Public
 Demandsوذلـك لتجسيد رغبات اجلماهري التونسية يف احلريـة والعدالـة االجتماعيـة ومل جتـد اجلماهـري
ال ثـائرة أكـثر مـن شـعار "الشـعب يريـد إسقاط النظـام" The People Wants To
 Overthrow The Regimeوذلــك لرغبتهــا يف التغيــري الشــامل لتحقيــق كــل هــذه املطالب،
وثالث هذه الظواهر اليت ترمجتها الشعارات "االسـتياء"  Resentmentويعـرب عن مشاعر الغضب
واحلزن اليت تشعر هبا اجلماهري مما جعل اجلماهري املصريـة ترفـع شعار "يا مجال قـل ألبـوك  ...شـعب
مصر بيكـرهوك" O, Jamal Tell Your Father That Egyptian People Hate
 ،Youومن الظواهر اليت عربت عنهـا الشـعارات أيضـا "حب الوطن"  Patriotismوخلصـها شـعار
"شـهداء مـن أجـل تـونس" .48"Martyrs For Tunisia’s Sake
" ومل تأيت شعارات شباب الثورة مصادفة ،وإمنا هي املعادل املوضوعي احلقيقي ملا يف أعماقهـم مـن
انـتماء إىل الـوطن ومـن هويـة قومية اكتسبت لغتها القومية بصورة عفوية وغري مفتعلة" .49
سنذكر الكثري من االسباب اليت فجرت الربيع العريب (اصطالحا) إال ان اسبابا اخرى تنشاء
خالل مسرية التحرر ستفرضها الوقائع والتداخالت على االرض ،ابرز األسباب تكمن فيما يلي:

50

 االستبداد والقمع. االمية واجلهل والفقر والبطالة وسوء االوضاع املعيشية.48سامح الشريف ،الشعارات السياسية ..دراسة نظرية وتطبيقية ،مرجع سابق ،ص24-24
49سامح الشريف ،نقال عن شريف درويش اللبان ،املرجع نفسه،ص.20

 50عمر يوسف العسويف ،الحراك الشعبي العربي (،الربيع العربي)....دراسة تحليلية ،دار املأمون للنشر والتوزيع ،ط ،0294 ،9ص-94
 ( 94قاعدة بيانات بوابة الكتاب العلمي)
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 الفساد السياسي والتسلط. انتهاك حقوق االنسان. ارتفاع االسعار. فساد احلكم والتوريث وفساد النخب واالعالم والقضاء وتغييب املعارضة. تعاين الشعوب العربية اليت تشكل معظم دول الشرق األوسط من اختالل فادح بني عائداتالنفط ومستوى التنمية والرفاه االجتماعي.
 هتيمن الواليات املتحدة األمريكية على أنظمة احلكم يف الشرق األوسط وتدعمها رغم انفضاحفسادها.
 معظم دول الشرق األوسط ال تعرف الدساتري والقوانني والنقابات واجلمعيات واألحزابومنظمات اجملتمع املدين وحرية اإلعالم والصحافة واحلريات العامة.
 تعاين النساء يف الشرق األوسط من ظلم فاحش وحرمان من ابسط احلقوق واحلريات. ال يتم االعرتاف باألجيال الشابة اجلديدة وال يتم إشراكها أو توفري فرص املشاركة هلا يفالقرارات السياسية واالقتصادية.
" حاولت الواليات املتحدة األمريكية أن تدفع حلفاءها يف الشرق األوسط إىل التحديث والتجديد
واالنفتاح والدميقراطية وإقرار دساتري وحريات وبناء جمتمعات مدنية وجتديد شباب القيادات وغض الطرف
عن التوريث كما يف حاالت مصر وتونس واليمن ،دون استجابة .لقد جاء احلراك الشعيب العريب استجابة
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إىل حتدي االحتالل واالستبداد والقهر والفقر ،والنتيجة املنشودة هي احلصول على االستقالل واحلرية اليت
يستحقها أي مواطن حي لم انه يف دولة حترتم االنسانية واملواطنة وحقوق االنسان والعيش بكرامة".51
اما العوامل اخلاصه يف كل حراك فمنها:

52

إن األسباب اليت دعت إىل التفاف ماليني اجلماهري حول أول دقة جرس قرعها معارضون
لألنظمة الرمسية القائمة ،أو حىت جمموعات غري منظمة ،كانت وحدة املعان اة الشعبية على صعيد الشارع
القطري الواحد ،أو على صعيد شوارع أكثر من قطر .ولكن هذا ال يعين أن يتم استخدام الوسائل ذاهتا يف
كل حراك ،وكما ال يعين أيضاً احلصول على النتائج ذاهتا.
وألن هويات األنظمة ليست متماثلة ،أو متطابقة كلياً ،من حيث قرهبا أو بعدها من التحالف مع
قوى االستعمار؛ أو من حيث قرهبا أو بعدها عن التأثري بالقضايا القومية ،سواءٌ اكان هلا مواقف تتناقض
كلياً أو جزئياً مع حتالف الصهيونية والرأمسالية ،فقد كان لكل نظام منها خصوصية طبعت وسائل احلراك
وستطبع نتائجه خبصوصيات ليست متوفرة يف األقطار األخرى.
ومن األمثلة على ذلك ،للتفسري وليس للتفصيل ،ال ميكن أن نعرتف بتماثل بني ثورة تونس وثورة
مصر إال بأن النظامني اللذين كانا حاكمني قد وضعا كل بيضهما يف السلة األمريكية ،ومثَّال األمنوذج
بطاعة اإلدارة األمريكية وااللتزام بأوامرها .وعلى الرغم من ذلك،وأما بالنسبة للثورات األخرى يف األقطار
بني يف املثال اللييب ،وكما تشري الدالئل يف املثال
األخرى ،فتختلف عنها؛ وكما َّ
تبني الحقاً ،كما هو ن ٌ
السوري ...فإن التدخل اخلارجي كان حباجة إىل إعادة املعارضني ودفعهم للتسلل إىل داخل الثورات
مزودين بالوسائل واإلمكانيات السياسية والعسكرية واملادية واإلعالمية.
َّ
 51عمر يوسف العسويف ،الحراك الشعبي العربي(،الربيع العربي)....دراسة تحليلية ،مرجع سابق ،ص90-94
 52املرجع نفسه ،ص02-04
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المطلب الثاني :انتولوجية التقارب اإلعالمي
"أصبحت القنوات التليفزيونية الفضائية ،هي التعبري املعـاصر للتليفزيـون الدويل ،يف حني حتول
اإلنرتنت إىل وسيلة إعالم مسـتقلة عـن غريهـا مـن وسـائل اإلعالم اليت سبقتها ،وإن متيز عليها اكتسابه منذ
نشأته بالطابع الدويل".53
" ويف مصر ،كانت الشبكات االجتماعية هلا دور حاسم يف احلياة السياسية وخاصة يف ظل
أحداث ثورة اخلامس والعشرين من يناير ،فال شك أن يـوم  04ينـاير مل يغـري فقـط وجه مصر أو نظرة
العامل إيل الشباب املصري ،لكنه أيضا غـري النظـرة إيل اإلنرتنـت عامـة واملواقع االجتماعية مثل "فيس بوك"
و"تويرت" خاصة ،فقـد كانـت هـذه املواقـع مبثابـة اخللية اليت جتمع فيها آالف املنـادين باإلصـالح والتغيـري
واملـوت دون هـذه املطالـب  ,حيث بدأت الثورة املصرية بشرارة أطلقها موقع "فـيس بـوك" ،ولعبـت شـبكة
اإلنرتنـت دورا كبريا يف تأجيج هذه الثورة والتحضري هلـا رمبـا منـذ عـامني حـني تأسسـت حركـة  4أبريل اليت
دعت إيل إضراب عام يوم  4أبريل احتجاجا علي تدهور األوضاع يف مصر ,مث تلتها حركات كثرية لعل
أكثرها شهرة كانت حركة "كلنـا خالـد سـعيد" ،وتفجـرت الثـورة املصرية اليت كانت األوىل من نوعها يف
تـاريخ الشـعب املصري التـي تنشـأ مـن وسـائل التواصل االجتماعي  ,ذلك ألن املوعد الذي حتدد لبـدء
الشرارة األويل كـان عيـد الشرطـة يف  04يناير املاضي ،كان نقطة البدء ملظـاهرة شـبابية جعلـت العـامل كلـه
يرصـدها عـن قرب ،ويعيد حساباته".54
" عالقة تبادلية يعتمد اإلعالم الرقمي  ،غالبا ،على األنواع اجلماهريية األخرى ،إذإن صناعة
األخبار وإطالق الـمـعـلـومـات تـبـدآن (حـتـى اآلن) مـن الـقـنـوات الـجـمـاهـيـريـة التقليدية ويـقـوم اإلعـالم
 53ف ــاروق أب ــو زي ـ ــد ،انهيار وصعود النظام اإلعالمي الدولي من السيطرة الثنائية وهيمنة القطب الواحد إلى تعدد األقطاب ،مرجع
سابق ،ص.922
 54سامح الشريف نقال عن شريف درويش اللبان  ،الشعارات السياسية ..دراسة نظرية وتطبيقية ،مرجع سابق ،ص 999
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الـرقـمـي بنشرها وتعميمها .يف املقابل ،باتت هذه القنوات ،من صحف وإذاعات وتلفزيونات ،تعتمد،
بشكل كبري ،عـلـى مـوقـعـهـا اإللـكـتـرونـي لـمـواكـبـة الـسـرعـة واالنـتـشـار والـتـفـاعـلـيـة مـع الـجـمـهـور ،وتـعـتـمـد
أيـضـا على تطبيقاهتا اهلاتفية للوصول إلـى املتلقني الـذيـن لـم يتح هلم متابعتها فـي وقـت البث احلقيقي .أي،
يـضـاعـف الـرقـمـي مـن أهـمـيـة وفـرص الـمـطـبـوع واإلذاعــي والـتـلـفـزيـونـي فـي الـوصـول إلـى جـمـاهـيـره،
والعكس صحيح أيضا".55
" فـي كـل ذلـك لـم يكن التلفزيون الفضائي العريب بعيدا مما حـدث ضمن فاعلية الشبكة العنكبوتية
وروادها من املتفاعلني مع قدراهتا .ويف منوذج احلالة املصرية ،فقد تعرضت شبكة اإلنرتنت لقطع خدماهتا
وحجبها من قبل السلطات احلكومية املصرية يف األسبوع األول من ثورة يناير  ،وكان هدف احلكومة
املصرية تعطيل طريق مرور التواصل اإللكرتوين بني املشاركني يف احلراك الشعيب والشباب بوجه خـاص،
ذلك املسار التعبوي غري القابل للسيطرة والقمع احلكومي .إال أن احلملة الدولية واحمللية ضـد ذلـك
اإلج ـراء التعسفي أجرب احلكومة املصرية على الـعـودة عـن قـرارهـا السابق ،وإعادة تشغيل خدمات الشبكة
العنكبوتية يف القاهرة وبقية املدن املصرية.56 ".
" شبكة اإلنرتنت يف هذااألمرليست تقنية ميسرةوفاعلة لتسهيل العمل التلفزيوين فقط ،إهنا يف
الواقع جزء من العمل التلفزيوين ذاته ،وتساهم يف خلق نوع من العالقة احلميمة مع املتلقي بإشعاره أنه
موضع االهتمام ،وأن رسائله ال هتمل وسيجد مكانته األدبـيـة حمفوظة ومـؤثـرة ،عرب إشعار املتلقي املشارك

 55أبو شقرا ،وفاء" ،اإلعالم الجماهيري" في عصر الرقمنة  :انتهاء للدور أم تغيير في األدوار ؟هنوند القادري عيسى ،اإلعالم العريب
ورهانات التغيري يف ظل التحوالت ،مرجع سابق ،ص404

 56صباح ياسني علي املفرجي ،اإلعالم الفضائي في الوطن العربي  :تحليل للمضمون و التأثير في النخب و الرأي العام ،بريومترجع
سابق ،ص.920
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بأنه قد ساهم بشكل فاعل يف إلجاح العمل التلفزيوين ،وقـد يتعامل مقدم الربنامج مع الرسائل النصية اليت
تعرض أمامه بوصفها مسامهات حوارية مكملة لألفكار واآلراء املعروضة".57
"فإن املتغري الوا ضح يف مهمة ا إلعال م بوسائله املختلفة خالل مرحلة الربيع العريب ،مل تكن
يف تغيري الثوابت يف إطار املسؤولية املهنية ،وإمنا يف وسائل التعبري وقوة ووضوح ذلك التعبري ،فقد ارتبط
اإلعالم يف الوطن العريب منذ نشوئه من خالل الصحافة واإلذاعة مث التلفزيون بعملية التغيري االجتماعي .
وهنا ال بد من اإلشارة إىل الصعوبة املنهجية يف حتديد العالقة السببية بني ا إلعالم ودوره يف التغيري
االجتماعي وبناء آآليات التحديث والتطوراال أننا نستطيع القول إن وسائل اإلعالم قد ارتبطت بشكل
جوهري وأسا سي بالوضع السياسي العام وتطور الوعي اجلماهريي بقضية احلر يات ونشر املعرفة ,وإن
مصلحة اإلعالم تكمن يف مدى قدرته التبشريية باحلرية والتطور مبختلف أبعاده والدفاع عن املصاحل
األساسية للمواطنني على حد سواء".58
" ورغم أن الواقفني على أطراف مدينة التواصل االجتماعي الرقمي ال يعرفون بعضهم بعضا
كجمهور متلق للرسائل التواصلية إالعلى نطاق ضيق ,إالأهنم خلقوا جمتمعا افرتاضيا يعيش وينتج ويتفاعل
باآلراء واملواقع على مساحة ال حدود هلا من التعبري املشرتك والغايات املوحدة لنشا طهم ويف ذلك  ,فقد
كسر نشاط التواصل االجتماعي على صفحات املدونات واملواقع املختلفة ,كل التقاليد اليت تبىن عليها
نظريات اإلعالم  ,ومنها أسس حترير األخبار والتعليقات والتقارير امليدانية ,وحتول الناشطون يف تلك

 57صباح ياسني علي املفرجي ،اإلعالم الفضائي في الوطن العربي  :تحليل للمضمون و التأثير في النخب و الرأي العام ،مرجع سابق،
ص924
 58صباح ياسني ،أثر االعالم ووسائل التواصل االجتماعي في عملية التغيير ،عبد االله بلقزيز ويوشف الصواين  :حمرر ،الثورة واالنتقال
الدميقراطي يف الوطن العريب  :حنو خطة طريق ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط 0290 ،9ص042
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املواقع إىل لجوم إعال مية هلا تأثريها املباشر يف اجلمهور املتلقي ,بل إن بعض الوسائل اإلعالمية ,وبشكل
خاص القنوات ا لتلفز يو نيةا لفضائية ,أضحت تعتمد على أولئك النا شطني كمصدر أساسي لألخبار
املتعلقة بتطورات احلراك ميدانيا ,ونلمس ذلك من بعض األفالم املصورة من مو اقع األحداث اليت مت
توثيقها بأ جهزة اهلاتف اخللوي املدجممة بالكامريات أوبأجهزة التصوير الفديوية الشخصية".59
خالصة:
بقوة كآلية اعالمية مست
الر ّ
قمية فرضت نفسها ّ
خنلص من خالل ما سبق تناوله أ ّن التكنولوجية ّ
تتميز به من
جوانب العمل اإلعالمي
وخاصة عمليات اإلنتاج اإلعالمي داخل غرف األخبار ،فنظرا ملا ّ
ّ
حتديثات تقنية وتطبيقات دخلت يف الصناعة االخبارية ،حيث نلمس أ ّن التلفزيون ونظرا ملا مير به من
تطورات تقنية رقمية يعكس ظاهرة االندماج ملختلف التطبيقات الرقمية ،كما شاهدنا انتقال التلفزيون
االخباري بروافده عرب االنرتنت وتطبيقاهتا الرقمية ،فاليوم لجدأغلب املؤسسات االعالمية التلفزيوينة هلا
مواقع اخبارية على البكة العنكبوتية ضف اىل ذلك متيزها بآلبة البث املباشر عليها وأهم ما لفت االنتباه
هو عملية الدمج والتوظيف التلفزيوين للتويرت والفيس بوك ومقاطع اليوتيوب ...اخل على فضاءها
االعالمي ،فمع بروز املوبايل كوسيط اعالمي ناقل لالخبار من مواقع االحداث ،وهذا ما ظهر خاصة مع
الثورات العربية ،واقرتان الصناعة االخبارية التلفزيونية بتقنية املوبايل الرقمي يف تغطية ثورات الربيع العريب.

 59صباح ياسني ،أثر االعالم ووسائل التواصل االجتماعي في عملية التغيير ،عبد االله بلقزيز ويوشف الصواين ،الثورة واالنتقال الدميقراطي
يف الوطن العريب  :حنو خطة طريق ،مرجع سابق ،ص.000
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االطار الميداني

الفصل االول :تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على قناة الجزيرة اإلخبارية
تمهيد
المبحث األول :لفت انتباه عينة الدراسة لعملية استخدام مقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب على قناة اجلزيرة اإلخبارية.
المبحث الثاني :توقعات عينة الدراسة حول استخدام قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب.
المبحث الثالث :مسامهات عملية توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل
االجتماعي يف تكوين أراء عينة الدراسة حول أحداث الربيع العريب.
خالصة

االطار الميداني :

الفصل االول

تمهيد:
نقدم يف هذا الفصل األول من الدراسة امليدانية تصورات النخبة األكادميية ( أساتذة اجلامعة
اجلزائرية ) حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي يف قناة اجلزيرة اإلخبارية ،وتتضح
مؤشرات ذلك من خالل احملاور الثالث اليت هتتم باإلجابة على ثالث تساؤالت أساسية تكشف لنا عن
أهم املفاهيم الرئيسية يف بيانات املقابالت مع عينة الدراسة حول ذلك ،فتطرق احملور األول من الفصل
العينة يف توظيف قناة اجلزيرة لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي،
أهم مميزات اليت لفتت انتباه ّ
ومتحور السؤال الثاين حول توقعاهتم السابقة حول ذلك  ،فيما برز يف السؤال الثالث كيفية مسامهة عملية
التوظيف يف تكوين آرائهم املتعلقة بأحداث الربيع العريب.
المبحث األول :ما الذي لفت انتباهك في عملية استخدام مقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي الخاصة بأحداث الربيع العربي في قناة الجزيرة اإلخبارية؟
لقد استنبطنا من خالل املقابالت مع النخبة األكادميية املتمثلة يف أساتذة اجلامعات أن فئة
االدعامة اإلعالمية املتغرية لقناة اجلزيرة ذات أبعاد خمتلفة بالنسبة للعينة املبحوثة ،وأ ّن هلذه الفئة الرئيسية
خصائص ّمت انتقاءها من املفاهيم والفئات الفرعية ،وهي على النحو التايل:
مصطلح " الثورة" في تغيير مسار فيديو شبكات التواصل االجتماعي:
إن أحد خصائص الدعامة اإلعالمية املتغرية عند عينة الدراسة هي مصداقية املصطلح املستخدم
الذي يعرب عن أحداث الربيع العريب يف املادة الفيليمية املستنبطة من شبكات التواصل االجتماعي ،حيث
العينة يرون أ ّن عملية توظيف لفيديوهات شبكات التواصل
ملسنا من خالل املقابالت أ ّن أغلب أفراد ّ
االج تماعي على قناة اجلزيرة اإلخبارية كانت بعيدة عن التعبري الصحيح لألحداث وهذا ما ينعكس على
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تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي على
قناة الجزيرة اإلخبارية

االطار الميداني :

الفصل االول

مصداقية املادة التحريرية اليت تسبق عملية عرض التوظيف بكل خصائصها وأبعادها ،حيث اجتاح العامل
العريب وبصورة متتابعة موجات من التسونامي العريب ،اليت قامت هبا االحتجاجـات العربيـة "الربيـع العـريب
"وهـي تـونس ،مصر ،ليبيا ،اليمن ،سوريا" ،1رأهتا العينة على ّأّنا حراك سلمي لكن قناة اجلزيرة نقلتها
على ّأّنا ثورات ،حيث يقول املبحوث رقم  " :1الربيع العريب حراكات سلمية ومل تكن ثورات فقناة اجلزيرة
مثلتها وكأّنا ثورة وحرب ،هي يف ا ألصل حراكات عادية كان هدفها التغيري ،وملا شاهدت أخبار اجلزيرة
وكيف استعملت هذه الصور اليت وصلتها أو وجدهتا بالفيس بوك أو اليوتيوب استخدمتها يف غري
موضعها".
ويقول املبحوث رقم  " :93لقد تابعت باهتمام متزايد أحداث الربيع العريب ،اليت تفشت بشكل
متسارع يف بلدان عربية عدة (،تونس ،مصر ،اليمن ،سوريا ،ليبيا) ،بل وامتدت إىل ساحات أخرى يف
الغرب ،مثل ( أمريكا ،أسبانيا ،فرنسا) ،وإن كانت أقل توهجا!.كان من الالفت للغاية منذ الوهلة األوىل
إلشعال جذور احلراك السلمي يف ميادين عواصم عربية ،وتسارعت األحداث يف أوقات قياسية غري
مسبوقة بإسقاط أنظمة حاكمة يعتقد أّنا قد أحكمت قبضتها على مقاليد احلكم يف البالد فهي مل تكن

ثورة بل مظاهرات" .
ويتضح لنا من خالل ذلك أ ّن عملية توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية للمادة الفيليمية املنتقاة من
شبكات التواصل االجتماعي حسب أفراد العينة اعتربوا مصداقية القناة تظهر يف كيفية تناول احلدث
وتسميته حيث جند املبحوث رقم  93أنه قارن أحداث الربيع العريب ببعض ما جرى يف أوروبا ونستنتج من
 1ماجد جورج هالل جبارة .دور الفضائيات العربية في تشكيل االتجاهات السياسية ألعضاء النقابات المهنية األردنية تجاه الحراك
الشعبي العربي قناة الجزيرة و قناة هيئة اإلذاعة البريطانية العربية نموذجا (  ، ) BBC 2014 – 2011أطروحة دكتوراه يف العلوم
السياسية  ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،كلية الدراسات العليا،قسم العلوم اإلنسانية  ،عمان ،4112 ،ص،ص14-11
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االطار الميداني :

الفصل االول

ذلك أ ّن عدم التوافق اإلعالمي يف إطالق مصطلح الثورة على بعض األحداث الغربية ما أسهم يف عدم
وضعها من أولويات املشاهد ،وهذا ما ّأدى بأغلب املبحوثني إىل ضبط املصطلح حبيث يعرب عن الواقع
احلقيقي ،فإذا كان لالصطالح دور يف معيار صدق اخلرب من عدمه فهو ال يتعدى حراكا حسبهم كما
"يشري فرنسوا شارل إىل) ( Francois Charlesأن احلراك الشعيب هو "فعل مجاعي لالحتجاج
هبدف إقرار تغريات يف البنية االجتماعية والسياسية ".2
ويعطي أغلب املبحوثني خاصية احلراك الشعيب السلمي وليس الثورة" ،ويشري عقبه فاحل طه إىل أن
" إطالق صفة شعبية على احلراكات العربية املعاصرة يأيت من أّنا ليست جمرد حتركات سياسية جلماعة أو
حزب أوتنظيم أو مؤسسة ،بل هي احتجاجات خترج من الشعب نفسه ،وأّنا ليست جزئية ال يف مطالبها
أو فيمن يطالب هبا" .3
فاملصداقية حسب أغلب املبحوثني هلا عالقة باملصطلح املستخدم يف الصناعة اإلخبارية لقناة
اجلزيرة ،حيث استنبطنا من ذلك فرضية أ ّن مصداقية مصطلح الثورات العربية لدي عينة الدراسة خيتلف عن
مشاهدة عملية التوظيف لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي بأحداث الربيع العريب على قناة
اجلزيرة ،وتوصلنا إىل أ ّن التوظيف لفيديوهات الربيع العريب مل تكن حتمل تسمية الثورة بل أ ّن قناة اجلزيرة
هي اليت أطلقت عليها تسمية الثورات يف أغلب نشراهتا وبراجمها اإلخبارية ،كربنامج حديث الثورة ،فهم
ربطوا مصداقية التوظيف باألجندة التحريرية اخلاصة هبا حسب أغلب املبحوثني ،ومن خالل ذلك طرحنا

2

ماجد جورج هالل جبارة نقال عن  ،Michae, Storperدور الفضائيات العربية في تشكيل االتجاهات السياسية ألعضاء

النقابات المهنية األردنية تجاه الحراك الشعبي العربي قناة الجزيرة و قناة هيئة اإلذاعة البريطانية العربية نموذجا ( BBC ) ( 2014
 ،) – 2011مرجع سابق ،ص.14
 3ماجد جورج هالل جبارة نقال عن فاحل عقبه طه  ،املرجع نفسه ،ص.14
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االطار الميداني :

الفصل االول

على عينة الدراسة هل إلشكالية املصطلح دور يف تأسيس مصداقية الفيديو املوظف ألحداث الربيع العريب
على قناة اجلزيرة؟ ونستخلص حسب أغلب املبحوثني أ ّن مصداقية التوظيف فقط متثلت يف االصطالح
املقرتن بفيديو أحداث شبكات التواصل االجتماعي وليس يف الفيديو املوظف ،وبذلك كان أفرد العينة غري
واثقني بعملية تقدمي التوظيف ،حيث يقول املبحوث رقم  " : 94احلراكات السلمية يف تونس ومصر وليبيا
وغريها كانت سلمية يف مطالبها فاجلزيرة نقلت كل الوقائع وشاهدنا فيديوهات كثرية عبارة عن مظاهرات
ومثلتها اجلزيرة على أّنا ثورات".
ونستنتج من ذلك أن أغلب املبحوثني لديهم خلفية معرفية واسعة بأحداث الربيع العريب وهذا ما
يتفق مع دراسة عبداهلل شتيوي قاسم الشرفات حول أثر ثورات الربيع العريب على االجتاهات السياسية
اليت " أظهرت وجود أثر لثورات الربيع العريب على اجلانب املعريف لطلبة اجلامعات األردنية ,الذين بال شك
تفاعلوا مع مجيع األحداث العربية وتوصلوا إىل أسباب تلك الثورات ودوافعها وآثارها" ،4ونستنج من ذلك
أ ّن اجلانب املعريف لعينة الدراسة له دور يف تأسيس املصداقية األولية للفيديو املوظف ،وهذه النتيجة تتفق
مع دراسة ماجد جورج هالل جبارة حول  ،دور الفضائيات العربية يف تشكيل االجتاهات السياسية
ألعضاء النقابات املهنية األردنية جتاه احلراك الشعيب العريب قناة اجلزيرة و قناة هيئة اإلذاعة الربيطانية العربية
منوذجا حيث توصلت " أن تغطيـة قنـاة اجلزيرة قد انطلقت من أجندة سياسية خاصة ،وأن تغطية القناة
لألحـداث عـزز مـن التضـليل اإلعالمـي للمشاهد وساهم يف احنيـاز األخبـار لطـرف عـلى حسـاب طـرف
آخـر مبعنـى أّنا كانـت غـري حمايـدة  ،واستخدام مذيعي القناة لغة وخطب ثورية غاضبة أسهم يف تأجيج

4

عبداهلل شتيوي قاسم الشرفات ،أثر ثورات الربيع العربي على االتجاهات السياسية لدى طلبة الجامعات األردنية جامعة آل البيت,

جامعة اليرموك (دراسة مقارنة) ،معهد بيت احلكمة ،جامعة آل البيت ،االردن ،4111-4112 ،ص،ص111-113
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الفصل االول

االطار الميداني :

األوضاع لـدى اجلماهـري ،وأن تغطيـة قناة اجلزيرة للحراكات شكلت خروجا عن احلدود املهنية ،وأثرت القناة
مـن خـالل عـرض صـور األحـداث بطريقة مبالغ فيها".5
تأطري فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي إخباريا:
برز من خالل املقابالت مع عينة الدراسة أ ّن قناة اجلزيرة يف عملية توظيفها لفيديو شبكات
التواصل االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب قد أطرت هذه الفيديوهات من الناحية اإلخبارية،
فالفيديو قبل التوظيف كان عبارة عن معلومة حول احلدث وملا أصبح مبثوثا على قناة إخبارية فقد أصبح
مادة إخبارية  ،ونستخلص من ذلك أ ّن قناة اجلزيرة وسيط يف صناعة اخلرب إعالميا ،كما يقول املبحوث
رقم  " :13من املثري حقا األثر احملوري ملنصات التواصل االجتماعي يف دفع الشعوب وحتفيزها وتغذيتها
بدافعية إسقاط هيبة األنظمة وااللتفاف مع بعضهم لتحقيق هذه األهداف ،مث رصد األحداث ب شكل
دقيق ،حىت أصبح املتلقي للرسالة اإلعالمية هو من يقوم برصد األحداث ،صورة وفيديو ،ونشرها عرب
منصات التواصل املتنوعة واستغالل اجلزيرة لذلك وجعله إخباري" ،ومن خالل ذلك يتضح لنا كذلك أ ّن
قناة اجلزيرة أطرت عملية توظيف فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي يف مجع ومعاجلة الصور
والفيديوهات اخلاصة بأحداث الربيع العريب " ألن الـتـأطـيـر هــو فــي جــوهــره وسـيـلـة ل ـتـنـظـيـم قـطـع م ـج ـزأة
من الـمـعـلـومـات حــول مـوضـوع مـعـيـن ،تـسـهـل جـمـع األخ ـبــار ،وإنـتـاجـهـا وفـهـم الـجـمـهـور"

6

كما نستنج من ذلك أ ّن ق ناة اجلزيرة مازالت هلا مكانة يف صناعة احلدث إخباريا باعتبارها مؤسسة
إعالمية قويه على رأس اإلعالم العريب ،وبذلك فا ّن احلراك العريب كان عبارة عن حدث بالرغم من كونه
5

ماجد جورج هالل جبارة ،دور الفضائيات العربية في تشكيل االتجاهات السياسية ألعضاء النقابات المهنية األردنية تجاه الحراك

الشعبي ال عربي قناة الجزيرة و قناة هيئة اإلذاعة البريطانية العربية نموذجا ،مرجع سابق ،ص199

 6جاد ملكي ،أمل ديب ،تأطير الحرب  :تغطية اإلعالم المرئي العالمي لحرب لبنان عام  ،6002جملة املستقبل العريب ،اجمللد ،93
العدد  91 ،219يوليو ،4119ص.24
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االطار الميداني :

الفصل االول

مبثوثا إىل فئات اجتماعية كبرية عرب شبكات التواصل االجتماعي ،إال أ ّن قناة اجلزيرة جعلت من املعلومة
خربا ،وهذا ما يشري إىل أ ّن شبكات التواصل االجتماعي حسب أغلب املبحوثني ال تنشر أخبارا بل
أحداثا غري منتظمة و انتقلت إىل الصيغة اإلخبارية الن قناة اجلزيرة خصصت النسبة األكرب من الربامج
والنشرات اخلاصة هبا وبذلك سامهت يف تنظيم املادة املنشورة على منصات التواصل االجتماعي واعطاءها
معىن إخباري ،حيث حدد " إنتمان "  Entmanاإلطار بأنه انتقاء متعمد لبعض جوانب احلدث دون
بروزا يف النص اإلعالمي ،مما جيعل حتديد املشكلة أكثر دقة ،ويعزز فهمها ويفسر
غريها وجعلها هي األكثر ً
أسباهبا ويقيم أبعادها ،ويقرتح حلوالً مناسبة لعالج هذه املشكلة " ،7ويتضح لنا أ ّن أغلب املبحوثني
يعتربون فيديو شبكات التواصل االجتماعي مصدرا لألخبار حيتاج إىل تأطري وحتليل إخباري وهذه النتيجة
تتفق مع دراسة معتصم مصطفى أبو داري حول حتقق غرف األخبار التلفزيونية من املعلومات املتدفقة من
مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها-اجلزيرة أمنوذجا"-أن الصـ ــحفيني واملنتجني يف غرفة أخبار قناة اجلزيرة
يوافقون بنسـ ــبة مرتفعة على إخضـ ــاع مواقع التواص ــل االجتماعي ذاهتا لكثري من اآلليات واملعايري امللزمة
جتنباً أيل أخطاء ،ويوافقون بنسـبة مرتفعة أيضـاً على أن مواقع التواصــل االجتماعي فرضــت نفســها على
وســائل االعالم التقليدية كمصـدر لألخبار والصـور ،وسـببت هلم مشـاكل أخالقية ومهنية اال أّنم يوافقون
بنسبة مرتفعة أيضـاً على ضـرورة التعامل مع األخبار والصـور املتدفقة عرب تلك املواقع وعدم التخلي عنها"

8

نموذجا ،دار
 7رش ـ ــا عادل لطفي ،التغطية اإلخبارية للش ؤون العربية في بعض القنوات العربية ،قناة الجزيرة والنيل لألخبار وCNN
ً
العلم واإلميان للنشر والتوزيع ،مصر ،ط ،4114،1ص ( 3مقتبس من قاعدة بيانات بوابة الكتاب العلمي)
 8معتصم مصطفى أبو داري ،تحقق غرف األخبار التلفزيونية من المعل ومات المتدفقة من مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها ،الجزيرة
أنموذجا ،رسالة ماجستري  ،قسم اإلعالم ،كلية االعالم ،جامعة الشرق األوسط ،4111 ،ص11
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تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي على
قناة الجزيرة اإلخبارية

االطار الميداني :

الفصل االول

كما تتمثل حسب عي نة الدراسة عملية التأطري اإلخباري يف التأطري البصري والتغطية املرئية
للحدث بتوظيف لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي ،حيث يقول املبحوث رقم  " :4كانت
منصات التواصل االجتماعي هي حمط أنظار ومتابعة املشاهدين ،بل أستطيع القول بأن قناة اجلزيرة
حرصت على االستفادة من املواد املنشورة يف شبكات التواصل لتعزيز دورها ومالحقة األحداث بشكل
دقيق ،ويتسق مع رغبة املشاهدين ،ويتماشى مع املنعطف اجلديد للمنصات اإلعالمية االجتماعية" و
نستخلص من خالل ذلك أن املصدر املتمثل يف املنصات االجتماعية كاليوتيوب وغريه له دور يف البناء
الرتكييب للقصة اإلخبارية للحدث على قناة اجلزيرة ،كما " اقرتح كويسكي  Kosickأدوات لوضع
اإلطار لعل من أمهها البناء الرتكييب للقصة اخلربية  Syntacticalويتضمن هذا البناء تتابع عناصر
القصة اخلربية ،وكذلك بعض االسرتاتيجيات واألساليب املتبعة مثل  :االستناد ملصدر ذو خربة ".9
كما متثل تأطري فيديوهات أحدث الربيع العريب إخباريا عند عينة الدراسة يف التحليالت املكثفة
املصاحبة لعملية التوظيف ،وقد اجتمعت مؤشرات ذلك يف أبعاد كالكثافة و املبالغة كخاصية للتغطية
الشاملة ألحداث الربيع العريب على قناة اجلزيرة اإلخبارية ،نستنتج أ ّن هذه املؤشرات حسب أغلب
املبحوثني حتمل دالالت معينة وبذلك اعتربت سببا قويا للمتابعة ،وهذا ما ظهر يف قول املبحوث رقم :19
" األهم متابعيت لألحداث فقناة اجلزيرة متيزت بالدراسة والرأي والتحليل ،وإن كان ضمن نطاق توجهات
معينة ،ويف املقابل منصات التواصل االجتماعي متيزت بنقل الصورة واخلرب مباشرة ودون معاجلة أو تدخل
يف احملتوى والشكل ،وبدون رأي أو حتليل .واستنادا على ذلك يتضح العمق املعريف لألحداث" ،ويف مقابل

 9معتصم مصطفى أبو داري ،تحقق غرف األخبار التلفزيونية من المعلومات المتدفقة من مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها :الجزيرة
أنموذجا ،مرجع سابق ،ص،ص 12-13
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تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي على
قناة الجزيرة اإلخبارية

االطار الميداني :

الفصل االول

ذلك فاملبالغة املتسمة بعدم التوازن والدقة يف حتليل فيديوهات املوظفة من شبكات التواصل االجتماعي ذو
تأثري سليب حسب أغلب املبحوثني وهي بذلك آلية من آليات صناعة الرأي ،وهذا ما ظهر يف قول
املبحوث رقم  " :44وال خيفى على املهتمني ذلك ،بل حىت كثري من العامة يتضح هلم منطلق القناة حنو
صناعة رأي مع أو ضد األحداث العربية".
ونستخلص من ذلك كّله أ ّن عملية التأطري لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي كشفت عن
جزء من األجندة اإلعالمية لقناة اجلزيرة اإلخبارية ما دفع بالعينة املبحوثة إىل عدم حتقيق التوازن اإلعالمي
بالنسبة هلم ،وتتفق يف ذلك مع نتيجة لدراسة 10أسامة حممد الزنايت حول تقييم اإلعالميني الليبيني لتغطية
قناة اجلزيرة للشأن اللييب لعام  4112اليت " تشري إىل متسك اجلزيرة بقدر مقبول من املهنية يف التغطية،
بالرغم من أن أسلوب التغطية اختلف مما أظهر تأييدا للمستجيبني بأن التغطية أحدثت صدمة كبرية
للمشاهدين ،ذلك أن تغطية القناة خرجت عن املألوف قياسا لبداية الثورة".
لكن هذا ما قادنا إىل طرح تساؤل فرعي على املبحوثني :هل التأطري كان إجيايب أم سليب وهل
لشبكات التواصل مصدر ذو خربة ومصداقية؟ هذا ما سوف نوضحه أكثر يف الصفحات التالية من عملية
التحليل.
آلية التأثري :االبتعاد عن املونتاج وأسلوب التكرار
كشف أغلب املبحوثني (  42مبحوث) أ ّن عدم تعرض فيديو شبكات التواصل االجتماعي
للمونتاج تعترب آلية تأثريية بالنسبة هلم ،وهذا ما يبني متيز املبحوثني باملقارنة واالطالع الواسع بني فيديوهات

 10اسامة حممد الزنايت ،تقييم االعالميين الليبيين لتغطية قناة االجزيرة للشأن الليبي لعام  ،6002رسالة ماجستري ،كلية االعالم ،جامعة
الشرق االوسط ،نيسان  ،4114ص32
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تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي على
قناة الجزيرة اإلخبارية

االطار الميداني :

الفصل االول

شبكات التواصل االجتماعي واملادة الفيلمية املوظفة يف قناة اجلزيرة .وهذا راجع للخلفية املعرفية للمبحوثني
اليت تلعب دورا بارزا يف تبيان وفهم بعض املعايري التأثريية لعملية التوظيف بقناة اجلزيرة اإلخبارية.
لكن كيف ينظر عينة الدراسة إىل املونتاج؟ ،أبرز أغلب املبحوثني أ ّن جلوء قناة اجلزيرة اإلخبارية
يف بعض األحيان إىل استخدامها ألسل وب التسارع اإلعالمي للفيديوهات املنتقاة من الشبكات
االجتماعية هلا دور يف عملية التأثري من خالل احتكاكهم باجملتمع ،ولكن يرجع أغلب املبحوثني أ ّن هذه
اآللية التأثريية كانت مع بداية أحداث الربيع العريب ،وهذا ما يقوله املبحوث رقم  " :1يف نظري أن قناة
اجلزيرة كانت مصدر جذب للمشاهدين يف األيام األوىل" ،ويقول املبحوث رقم  " :11أهم شيء أن
يكون احملتوى ضمن املعايري اإلعالمية ،وال يكون مفتعال".
ونستنتج من خالل ذلك أ ّن االبتعاد عن املونتاج كآلية للتأثري أو كما نطلق عليها "أسلوب
التسارع اإلعالمي" يف دمج فيديو أحداث ال ربيع العريب من شبكات التواصل االجتماعي راجع إىل االبتعاد
عن الصناعة اإلخبارية للفيديو ،حىت تبقى قناة اجلزيرة يف الصدارة اإلعالمية يف تغطيتها لألحداث.
وأبرز أفراد العينة البالغ عددهم ( 4مبحوثني) أ ّن أسلوب التكرار للفيديوهات على قناة اجلزيرة
جلذب املشاهد غري مفيد بالنسبة هلم ،وذلك راجع إىل توفرها على منصات التواصل االجتماعي ،ويتضح
ذلك من خالل قول املبحوث رقم  " :24إما لكونه يرضي طموحات وإعجاب املشاهدين ،ويظهر القناة
وكأّنا منصة للمشاهدين منهم وإليهم".
ونستخلص من ذلك أن املونتاج الغري متعرض آلليات املعاجلة ا لبصرية لفيديو شبكات التواصل
االجتماعي يثق فيه أغلب املبحوثني ،وأ ّن أسلوب التكرار الذي تعتمده قناة اجلزيرة كشف عن آليات
املعاجلة البصرية للمونتاج من عدمه مقارنة بالفيديو على شبكات التواصل الجتماعي ،وهذا ما يكشف
912

تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي على
قناة الجزيرة اإلخبارية

االطار الميداني :

الفصل االول

إدراك عينة الدراسة ملاهية الفيديو األصلي ،وهذه النتيجة تتفق مع دراسة شريف عطية حممد بدران حول
املعاجلــات البص ـرية ملقــاطع الفيــديو يف مواقــع التواصــل االجتمـ ــاعي وأثرهـ ــا علـ ــى املتلقي " 11إدراك املتلقي
ملاهية مقاطع الفيدبو كوّنا لقطات ثابتة تراها العني ،وفق ظاهرة اخلداع البصري يعزز من قدراته على تلقي
املقطع وحتليله بصربا و تقل مصداقية مقاطع اليوتيوب بعد إدراك املتلقي للدور الذي تؤدبه برامج
املعاجلات البصربة يف تشكيل وصياغة املقطع" .يف حني ملسنا قول واحد عند املبحوث رقم  " :12أّنم
ينقلون من مجاعات متطرفة أو جمهولة من دون إخفاء مسماهم مما يشجع على البحث عنهم ومعرفة
تفاصيلهم كمن يكتب على املقطع تصوير كتيبة كذا وكذا" ويظهر لنا من خالل ذلك أ ّن املواد
الفيليمية املستنبطة من شبكات التواصل االجتماعي يف بعض األحيان البد أن حيتكم إىل معايري
املونتاج من أجل تقدمي خدمة إعالمية يف جمال التوظيف ترقى بالرأي العام وبعيدة عن إدماج سياسة
تدعم االحنراف الفكري بالرتويج للفكر املتطرف وتتفق هذه النتيجة مع دراسة قيس أمني الفقهاء حول
دور شبكات التواصل االجتماعي يف الرتويج للفكر املتطرف واستنتجت "أن الدرجة الكلية الستجابات
أفراد عينة الدراس ـ ــة ،على دور شبكات التواصل االجتماعي ،يف الرتويج للفكر املتطرف ،جاءت متوسطة،
مبتوسط حسايب مقداره  9.49وجاء يف املرتبة األوىل جمال اإلشـباعات احملققة ،يليه جمال مضـ ـ ــامني
اخلطاب يف الش ــبكات.12
معايري املتابعة اإلعالمية للتوظيف :امليول السياسي الوجداين

 11شريف عطية حممد بدران  ،المعالجــات البص ـرية لمقــاطع ال فيــديو في مواقــع التواصــل االجتمـ ــاعي وأثرهـ ــا علـ ــى المتلقي ،اجمللة
العربية لإلعالم و االتصال ،اجلمعية السعودية لإلعالم و االتصال ،اجمللد  ،4114العدد  91- 12نوفمرب 933 ،-4114

 12قيس أمني الفقهاء ،دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج للفكر المتطرف من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية.
(أطروحة ماجستري) .جامعة الشرق األوسط ،4113 ،ص31
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تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي على
قناة الجزيرة اإلخبارية

االطار الميداني :

الفصل االول

أمجع أغلب املشاركني أ ّن أسلوب االنتقائية ملتابعة فيديو شيكات التواصل االجتماعي ألجداث
الربيع العريب على قناة اجلزيرة حيكمه بعدين أساسيني مها :امليول السياسي والوجداين ،حيث يقول املبحوث
رقم  " :14إن قراءة األحداث اليت متت بشكل متالحق تثري الدهشة واحلرية ،سواء فيما خبص آليات
احلراك السلمي ،وعدم قدرة معظم احلكومات على مواجهتها واحتوائها والسيطرة على خمرجاهتا ،حىت
سقطت كثري منها" ،ويقول املبحوث رقم  " :41مهين يف ذاك الوقت أن أرى إصالح شامل يف البلدان
الثائرة وأتابع القنوات باهتمام كمن يشاهد مسلسل تلفزيوين ينتظر انتصار احلق بعد سنوات عجاف من
الظلم واجلربوت..وكنت أتوقع أن تنتج احلراكات بىن حتتية سياسية اقتصادية واجتماعية زاهرة تنسي
متيزت هبا قناة اجلزيرة يف
املواطن العريب امل املعاناة" ،ونستخلص حسب ذلك أجندة الدراما اإلخبارية اليت ّ
توظيفها لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي على فض اءها اإلعالمي يف خلق االهتمام السياسي
باألحداث وتطوراهتا.
ويقول املبحوث رقم  " :2الذي كان جيذبين هو تدخل القوات اخلاصة ومكافحة الشغب لفض
االعتصامات" ويقول املبحوث رقم  " :12األناشيد احلماسية.واخلطابات الرنانة برغم معرفيت هبدفها
القيم" ،ويظهر لنا من خالل ذلك أ ّن امليول السياسي الوجداين متثل عند أفراد العينة يف االهتمام
باألحداث وهذا منبعه اإلحساس بالوحدة القومية العربية وأ ّن الشعوب العربية جتمعهم كلمة واحدة وهي
الوطن العريب ،فاإلحساس برمز الوحدة القومية العربية له دور يف التفكري السياسي لدى املبحوثني حول
أحداث الربيع العريب وهذه النتيجة تتفق مع دراسة سنجيز إرسني حول العدوى العاطفية تأثري اإلمياءات
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تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي على
قناة الجزيرة اإلخبارية

االطار الميداني :

الفصل االول

العاطفية على التفكري السياسي حول تأثري اإلشارات العاطفية اخلفية الوطنية على التفكري السياسي حيث
استكشف البحث التأثريات طويلة األمد على الرموز العاطفية الوطنية.13
املبحث الثاين :ما الذي توقعت أن تشاهده من خالل استخدام قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع
فيديو شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب؟
تبني لنا من خالل املقابالت أ ّن الفئة الرئيسية متثلت يف تراجع الرضا اإلعالمي لدى عينة
الدراسة ،وأ ّن هلذه الفئة الرئيسية فئات فرعية مستقاة من مفاهيم أدىل هبا املبحوثني حول ذلك ،وهي على
النحو التايل:
معني
الفئة الفرعية :1خصخصة التوظيف يف خدمة اجتاه سياسي ّ
أظهر كل املبحوثني توقع استخدام التوظيف لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي يف ظهور
كل أبعاد أحداث الربيع العريب ،يقول املبحوث رقم  " :14توقعت احليادية لكن هيهات" ،ويقول
ّ
املبحوث رقم  " :41املصداقية و احلياد" ،بقول املبحوث رقم  " :11انتظرت أكثر حرفية و مهنية
وموضوعية" ،ويقول املبحوث رقم  " :41املزيد من اإليضاحات ونقل الصورة بشكل أوسع عن احلالة
الراهنة من املوقع" ،ويقول املبحوث رقم  " :91مظاهر الشارع واألجواء احلقيقية" ،ويقول املبحوث
رقم  " :94تغطية شامله لكل دول احلراك لكن قناة اجلزيرة غري مهنية ألّنا أظهرت أطرافا على حساب
أخرى"  ،ويتضح لنا من خالل ذلك إخفاء الواقع احلقيقي الكلي ألحداث الربيع العريب ،ففيديوهات
شبكات التواصل االجتماعي املبثوثة على القناة اعتربت بعيدة عن نقل الواقع كما هو وهو ما يؤكد

 13سنجيز إرسني ،العدوى العاطفية  :تأثير اإليماءات العاطفية على التفكير السياسي ،أطروحة دكتوراه ،قسم العلوم السياسية ،كلية
اآلداب و العلوم ،جامعة ستوين بروك ،جامعة والية نيويورك( .4113 ،قاعدة البيانات العربية الرقمية املعرفة)
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تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي على
قناة الجزيرة اإلخبارية

الفصل االول

االطار الميداني :

على توفر ميزة االنتقائية لفيديوهات دون أخرى ،فقد شاهد أغلب املبحوثني أ ّن الفيديوهات املوظفة يف
الربامج والنشرات اإلخبارية لقناة اجلزيرة حتكمها أسلوب االنتقائ ية ،ونلمس من ذلك تأثري املشاهدة
األولية للفيديوهات على شبكات التواصل االجتماعي لدى العينة املبحوثة ساعدهتم يف الكشف عن
اآلليات املهنية اإلعالمية لقناة اجلزيرة وعالقتها بتوجيه عملية التوظيف.
ونستنج من ذلك أن إخفاء بعض الفيديوهات عن التوظيف يغري من حقيقة احلدث بأكمله كما
سبق القول ،ومن خالل ذلك يتبني أن اإلعالم املرئي كما أوضحه عامل االجتماع الفرنسي بيري بورديو يف
كتابه التلفزيون وآليات التالعب بالعقول

14

أن اإلعالم من شأنه أن خيلق واقعا جديدا مغايرا للواقع

احلقيقي ،وهذا ما يكشف التضليل الكالمي والبصري وهذا ما ظهر يف قول املبحوث رقم " :91
نقل التصوير احلقيقي للواقع وليس ما يقدمونه من تلميع لبعض احلقائق".
اإلعالمية لقناة اجلزيرة متثلت عند أغلب املبحوثني يف معيار االنتقائية اليت أخفت العديد
املهنية
ّ
إ ّن ّ
من الوقائع ألحداث الربيع العريب ،فجزئية األحداث أبرزت املنفعة اخلاصة يف مقابل املنفعة اجلماهريية
باحلدث ،وهذا ما برز يف قول املبحوث رقم " :13كل قناة هلا أجندهتا اخلاصة ورؤيتها للحدث" ،وهذا ما
بشري إىل انعدام التوازن والتنوع يف عملية التوظيف اإلخباري ألحداث الربيع العريب حيث تسمح بظهور
كل اآلراء واألطراف يف عملية التوظيف ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة ماجد جورج هالل جبارة
حول دور الفضائيات العربية يف تشكيل االجتاهات السياسية " أ ّن موقف قناة اجلزيرة من أحداث الربيع

 14بيري بورديو ،التلفزيون وآليات التالعب بالعقول  ،ترمجة درويش احللوجي ،دار كنعان للدراسات والنشر واخلدمات االعالمية ،دمشق،
ط4112 ،1
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تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي على
قناة الجزيرة اإلخبارية

االطار الميداني :

الفصل االول

العريب موقفا منحـازا للثـوار وتشري النتيجة إىل أن اجتاهات أعضـاء النقابـات املهنيـة األردنية حنـو حتيز قناة
اجلزيرة كانت أعلى".15
ومن خالل ذلك حاولنا تشبيع الفئة ،وطرحنا التساؤل التايل :هل اعتماد قناة اجلزيرة على عملية
التوظيف لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي سببا رئيسيا يف تأسيس انعدام التوازن يف طرح التوظيف
على الرأي العام؟ وتوصلنا من خالل إجابا ت أغلب املبحوثني أ ّن فيديوهات أحداث الربيع العريب نقلت
كل أطراف املشاركة يف أحداث الربيع العريب لكن قناة اجلزيرة ركزت على جزئية معينة من األحداث
وبالتايل فالفيديوهات ليست سببا رئيسيا يف ذلك ،ونستنج أ ّن ذلك راجع إىل األجندة السياسية لقناة
اجلزيرة اإلخبارية يف تناول أحداث الربيع العريب ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة اليت توصل اليها
امللتقى األول للمدافعني عن حرية اإلعالم يف العامل العريب " الذي بينت تفاوت موقف املستطلعني من
األجندات السياسية اليت حتملها بعض احملطات ،فقد أفاد  ٪٦١من املستجيبني الذين يعتقدون أن هنالك
أجندة سياسية لبعض الفضائيامتن الـ  ٪٨٣أن هذه األجندة هي لزعزعة أمن واستقرار بعض الدول العربية،
وأفادت النسبة نفسها" " ٪٦١أن األجندة هي خلدمة مصاحل الغرب ،وأفاد  ٪٦١أّنا خلدمة مصاحل بعض
األنظمة العربية ،بينما أفاد  ٪٦١أّنا خلدمة مصاحل القناة نفسها ،وأجاب" " ٪١فقط بأن اهلدف هو
إظهار احلقيقة وحماربة الفساد.16

 15ماجد جورج هالل جبارة ،دور الفضائيات العربية في تشكيل االتجاهات السياسية ألعضاء النقابات المهنية األردنية تجاه الحراك
الشعبي العربي قناة الجزيرة و قناة هيئة اإلذاعة البريطانية العربية نموذجا (  ،) BBC ) ( 2014 – 2011مرجع سابق ،ص123

 هذه النسب استندت إىل العينة اليت تعتقد بوجود أجنده سياسية لدى الفضائيات والبالغة نسبتهم  ٪ 91من جمموع العينة اليت أجابت بأّنا
تتابع أخبار الربيع العريب عرب الفضائيات والبالغة نسبتهم  ( ٪ 14اقتباس حريف من املصدر)
 16الملتقى األول للمدافعين عن حرية اإلعالم في العالم العربي ،تنظيم مركز محاية وحرية الصحفيني و السفارة النروجيية يف األردن
ومؤسسات وطنية4 ،ديسمرب  ،4111األردن ،ص411
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تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي على
قناة الجزيرة اإلخبارية

االطار الميداني :

الفصل االول

الفئة الفرعية :4حتديث السبق اإلعالمي يف عملية توظيف قناة اجلزيرة لفيديوهات شبكات
التواصل االجتماعي
ونالحظ من خالل ذلك أمهية فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي يف نقل الواقع ،فقد
اعتربت كسبق إعالمي عند أغلب املبحوثني ،وهذه النتيجة تتوافق مع ما أمجع عليه املشاركون يف (امللتقى
األول للمدافعني عن حرية اإلعالم) على " أن مواقع التواصل االجتماعي الفيس بوك والتويرت واليوتيوب
قامت بدور رئيسي يف تغذية اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء باملعلومات ،وحتولت إىل مصدر وحيد
للفضائيات العربية لنقل الصورة واألحداث عما جيري يف الدول اليت منع اإلعالم فيها من التواجد
والتغطية".17
ويقول املبحوث رقم  " :14توقعت مشاهد جديدة وحقيقية" ،ويقول املبحوث رقم :13
" توقعت السرعة يف نقل الصورة كما هي من دون حتريف توقعت أن ينتفع اإلعالم مبا وثقه املصور أكثر
من انتفاعه لنفسه"  ،ومن هنا تتضح حسب أغلب املبحوثني أّنم حيملون معايري وإجراءات يروّنا مناسبة
يف عملية السبق اإلعالمي ،حيث أ ّن التكرار كما سبق القول لبعض املشاهد على قناة اجلزيرة وكانت
شبكات التواصل االجتماعي سباقة يف نشرها وعممت على نطاق واسع منها أّنا ال مفاد منها ،ويقول
املبحوث رقم  " :19كنت أنتظر الصدق يف مشاهدة فيديو الربيع العريب " ،فتحقيق معيار السبق
اإلعالمي فرضت على قناة اجل زيرة يف بعض األحيان حسب أغلب املبحوثني توظيف فوري لبعض
فيديوهات املنشورة على شبكات التواصل االجتماعي يرجع إىل حماولتها إلصاق ميزة املهنية اإلعالمية
بصحافة املواطن على فضاءها اإلعالمي.
 17الملتقى األول للمدافعين عن حرية اإلعالم في العالم العربي ،املرجع نفسه ،ص192
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تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي على
قناة الجزيرة اإلخبارية

االطار الميداني :

الفصل االول

ونستنتج من ذلك أن توقع السبق اإلعالمي يف التوظيف الذي يساهم يف اجلذب والثقة ومينع
تكرار بعض املواد املصورة تتمثل أساسا يف حتديثه من خالل السرعة واجلدة يف تناول أحداث الربيع العريب
على قناة اجلزيرة اإلخبارية وتوافقه مع التغريات اليت تعرفها البيئة اإلعالمية يف ظل امليديا اجلديدة ،وهذا ما
يربز أمهية حتديث الفيديوهات املوظفة يس اعد حصول عينة الدراسة على معلومات حتمل يف طياتاهتا الثقة
واملصداقية يف قناة اجلزيرة ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة " Miriam & Andrewتناولت كيف
وملاذا غريت بيئات االتصال الرقمية املفاهيم التقليدية للثقة؟ وركزت على استخدام االستدالل املعريف يف
تقييم املصداقية" ، 18كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة أمحد نبيه نشمي اخلفاجي حول الوظيفة اإلخبارية
لشبكات التواصل االجتماعي حيث " أظهرت النتائج أن اخلصائص اليت تتصف هبا هذه الشبكات من
وجهة نظر الصحفيني العراقيني كانت مرتفعة جدا ،حيث يرجع ذلك إىل الدور الكبري الذي تؤديه هذه
ا لشبكات ،كالسبق الصحفي ،التنوع اإلخباري ،و السرعة و احلرية يف نشر األخبار ،وأظهرت النتائج حول
جمال خصائص شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر الصحفيني العراقيني ،قد جاءت اجيابية
بدرجة كبرية جدا  ،حيث تراوحت متوسطاهتا احلسابية بني ( )2.11-9.23على مقياس لبكرت
الثالثي  .وهذا يدل على ميل عال جدا ألفراد عينة الدراسة إىل فقرات هذا اجملال ،تؤكد أن لشبكات
التواصل االجتماعي دورا مرتفعا فيما يدور حول اخلصائص اليت تقدمها من وجهة نظر الصحفيني
العراقيني ،ويفسر الباحث ذلك بالدور الكبري الذي تؤديه شبكات التواصل االجتماعي من خالل السبق
الصحفي والتنوع اإلخباري  ،وكذلك السرعة واآلنية واحلرية يف نشر األخبار ونقلها متجاوزة بذلك مجيع
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ابراهيم حسن املرسى التوام نقال عن  ،Miriam & Andrewمصداقية المواقع االخبارية لدى النخبة االكاديمية وعالقتها

بالتنافر المعرفى ،اجمللة املصرية لبحوث الرأي العام ،مصر ،مج ,14ع ،2ديسمرب  ،4113ص214
992

تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي على
قناة الجزيرة اإلخبارية

الفصل االول

االطار الميداني :

احلدود اجلغرافية  ،وأيضا إمكانية إجراء احلوارات ومعرفة ردود األفعال من خالل التفاعل الذي حيدث أثناء
النقاش حول القضايا اليت تطرح بشكل يومي  ،كما استطاعت هذه الشبكات أن توثق األخبار اليت تطرح
بالصور والفيديوهات من خالل الوسائط املتعددة اليت توفرها هذه الشبكات يف مواقعها  ،حىت يتمكن
املشرتك يف هذه الشبكات من رؤية اخلرب بشكل يعطي نوعا من اإلثارة واجلذب" . 19وكذلك تتفق نتيجتنا
مع نتائج دراسة مرمي حممد حممد صاحل العجمي حول فاعلية املواطن الصحفي كمصدر معلومايت
للتغطيات الصحفية توصلت إىل دور أدوات االتصال احلديثة " يف إزالة الفروق بني وسائل اإلعالم فقد
بني  % 31مـن اإلعالميني املبحـوثني أّنا قد جسرت املسافة بني الصـحافة واإلذاعـة والتلفزيـون خاصـة فـيما
يتع لـق بعنـاصر اآلنيـة والسرعـة يف التغطية احلية واملصورة  ،بينما % 13.3منهم يرون أن الصحافة مازالت
تتميـز يف الفـارق بينهـا وبـني وسـائل اإلعالم األخرى وتتوىل عمليات التغطيات الالحقة والتفصيلية
.و%49.1منهم قالوا بأّنـا مل تـؤثر يف األسلوب الذي مييز كل وسيلة إعالمية عن األخرى يف أدائها
لدورها" ،20وجند أن قناة اجلزيرة أعلنت يف ميثاق الشرف املهين " الرتحيب باملنافسة النزيهة الصادقة دون
السماح هلا بالنيل من مستويات األداء حىت ال يصبح السبق الصحفي هدفا حبد ذاته".

21

المبحث الثالث :كيف ساهمت عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات
التواصل االجتماعي في تكوين أرائكم حول أحداث الربيع العربي؟
 19أمحد نبيه نشمي اخلفاجي ،الوظيفة اإلخبارية لشبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر الصحفيين العراقيين  :دراسة تطبيقية،
أطروحة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط ،4112، ،ص121
20

مرمي حممد حممد صاحل العجمي ،فاعلية المواطن الصحفي كمصدر معلوماتي للتغطيات الصحفية  :دراسة حالة على برنامج صالة

تحرير بقناة الخرطوم الفضائية في الفترة من يناير  -ديسمبر  ،6002جملة احلكمة للدراسات اإلعالمية و االتصالية ،مؤسسة كنوز
احلكمة للنشر و التوزيع ،ع ،4114 ،3ص،ص434-431 ،

 21ميثاق الشرف المهني ،قناة اجلزيرة االخبا رية ،مت االطالع يوم  ، 4112/14/12الساعة41:94 :

 https://www.aljazeera.net/portal/pages/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A
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تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل االجتماعي على
قناة الجزيرة اإلخبارية

الفصل االول

االطار الميداني :

أمجع أغلب املبحوثني أ ّن مشاهدهتم لعملية الدمج لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي
حسبهم متثلت توفر اسرتاتيجيات توجيهية يف تكوين الرأي كفئة الرئيسية والذي مثلت أهم االسرتاتيجيات
حبد
اليت ملسها املبحوثني يف عملية التوظيف  ،اليت مجعت ثالث مفاهيم فرعية ،هذه اآلخرية اليت مجعت ّ
ذاهتا رموز مفاهيمية برزت يف بيانات املقابالت مع عينة الدراسة " أساتذة اجلامعة اجلزائرية".
الفئة الفرعية :1اسرتاتيجيات داخلية :البعد الوجداين كسياسة اجلذب يف عملية التوظيف
أمجع أغلب املبحوثني أ ّن مشاهد العنف والقتل واهللع واخلوف كأدوات التغيري يف دول الربيع
العريب اليت أدجمتها قناة اجلزيرة يف فضاءها اإلعالمي وهي كلها مشاعر تؤثر على املشاهد العريب وتوضح
تفاقم األزمة ،حيث يقول املبحوث رقم  " :13بالنسبة يل نقلت اجلزيرة مشاهد سيئة " ،ويف نفس السياق
يضيف املبحوث رقم  " :11أن وقود الثورات مستمر والطغاة إىل زوال" ،و يضيف املبحوث رقم 12
قائال " :ما كنت أشاهد يف مصر وسوريا وغريها سوى تدمري" ،وجاء يف قول املبحوث رقم  " :13ال
رأي يستطيع جماهبة العاطفة ،ولو كنا نرح م ونعطف على حاهلم ولكن انظروا إىل النتائج" .ويف نفس
السياق يقول املبحوث رقم  " :1محلت قناة اجلزيرة أمل التغيري يهم كل العرب ،وألن حماولة التجديد يف
بالد مقهورة هو نفسه اجناز يصنع التاريخ وجب متابعته" ويضيف املبحوث رقم  3بقوله " :الذي كان
جيذبين ملتابعة أحد اث الربيع العريب على القنوات هو معرفة جمريات األحداث الفضول والتعاطف يف بعض
األحيان".
ونستخلص من ذلك أ ّن قناة اجلزيرة انتهجت سياسة الثورة يف عملية توظيفها لفيديوهات
أحداث الربيع العريب وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ماجد جورج هالل جبارة حول دور الفضائيات العربية
يف تشكيل االجتاهات السياسية "أن للخطب واللغـة الثوريـة الغاضبة وعرض صور األحداث بطريقة مبالغ
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فإّنم
فيها يف القناة قد أسهم يف تـأجيج األوضـاع لـدى اجلماهـري واخلروج عن احلدود املهنية هلم ،لذا ّ
متأكدون من عدم حيادية قناة اجلزيرة يف نقل اخلرب".22
الفئة الفرعية  :4اسرتاتيجيات خارجية :التحليل الشخصي كوسيط يوجه تكوين الرأي حول
التوظيف اإلخباري
أرجع أغلب املبحوثني دور التحليالت الشخصية املصاحبة مبشاهدة توظيف فيديوهات شبكات
التواصل االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب املبثوثة على قناة اجلزيرة اإلخبارية يف تكوين الرأي،
وجاء يف قول املبحوث رقم  " :41من خالل الواقع أوال فأحداث تونس مثال مهد الربيع العريب كنت من
خالل مشاهدايت لبعض القنوات احمللية اخلاصة بدولة احلراك قناة اإلنسان وقناة الزيتونة التونسيتني تتكون
حتل ياليت للفيديو الذي نشرته اجلزيرة من حيث مكان الوقائع وبأي جهة فمعرفة الشخص واحتكاكه أكثر
باحلدث سوف تتضح الصورة أكثر"  ،ويتضح لنا من خالل قول املبحوث أمهية مشاهدة القنوات احمللية
التابعة لدول الربيع العريب يف تكوين آراء املبحوثني وتوجيهها حول فيديوهات منصات التواصل االجتماعي
املدجمة على قناة اجلزيرة ،فاجلانب املعريف واالطالع الواسع بكل أبعاده برز كوجه أساسي يف تكوين الرأي
من األحداث ،وهذا ما يؤكد حرص النخبة على التأكد من التوظيف قبل تكوين رأي معني حول
األحداث.
ونستنج من خالل ذلك استخراج املعرفة من القنوات احمللية لدول الربيع العريب حيث برزت
كمعيار تأكيد الرأي يف عملية تكوين التحليل الشخصي للفيديوهات املبثوثة على قناة اجلزيرة ،وهذا ما
يؤكد وعي عينة الدراسة ومتكنهم من عدم إقصاء دور القنوات احمللية كوسيط يف تأسيس اخللفية املعرفية
 22ماجد جورج هالل جبارة .دور الفضائيات العربية في تشكيل االتجاهات السياسية ألعضاء النقابات المهنية األردنية تجاه الحراك
الشعبي العربي قناة الجزيرة و قناة هيئة اإلذاعة البريطانية العربية نموذجا (  ،) BBC ) ( 2014 – 2011مرجع سابق ،ص121
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بعملية التوظيف وهذا ما تتفق مع استطالع الرأي حول احلراك العريب باألردن عام  4112والذي أجاب
عن السؤال التايل " :أي من القنوات التلفزيونية التالية األكثر وثوقا خبصوص خرب سياسي حملي؟ جاء
التلفزيون األردين بنسبة  %92مث تلتها اجلزيرة بنسبة  %41وأخريا العربية بنسبة  ، 23"%2كما برز رأي
أساتذة السياسة يف اجلامعة يف حتديد أبعاد الفيدوهات املبثوثة على قناة اجلزيرة وهذا ما ظهر يف قول
املبحوث رقم  " :94نتحاور مع أساتذة السياسة يف اجلامعة ألّنم عندهم رؤية حتليلية لكل نقطة يف مادة
الفيديو وأنا أفضل ذلك كثريا" ،وهذا ما يربر اعتماد النخبة على املناقشات والقراءة النقدية للتوظيف
كوسيط يف تكوين الرأي حول األحداث.
وتربز فكرة أخرى يف قول املبحوث رقم  " :44ليست متابعة اهتمام بقدر معرفة ردة الفعل
على األحداث من املسؤولني عن املقاطع وغري ذلك" ،ويظهر من هذا السياق أ ّن اهلدف من متابعة
التوظيف عرب قناة اجلزيرة يكمن يف ردود فعل املواطن الصحفي ( كمسؤول عن فيديو انتشر على شبكات
خص به قناة اجلزيرة قبل نشره على منصات التواصل االجتماعي) حول األحداث
التواصل االجتماعي أو ّ
ويتضح لنا من خالل هذه اإلجابة أمهية تضمني فيديوهات حتليلية للمسؤولني عن الفيديوهات وتفسريهم
لأل حداث امليدانية ،وهذا من شأنه أن يوثق ملصداقية الرأي من خالل حتليل وقائع األحداث من املكان
مباشرة ،كما من املمكن أن يساهم يف مصداقية األحداث املوظفة على قناة اجلزيرة اإلخبارية وهذه النتيجة
تتفق مع نتائج دراسة ماجد جورج هالل جبارة حول دور الفضائيات العربية يف تشكيل االجتاهات
السياسية حيث توصلت إىل نتيجة مفادها " أن اعتماد قناة اجلزيرة يف تغطيتها على شهود العيان ساعد يف

 23انظر  :مركز الدراسات اإلسرتاتيجية باجلامعة األردنية؛ استخدام مقابلة شخصية وجها لوجه ،وصف العينة -عينة وطنية،-حجم العينة
 1341مبحوث ،االردن
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إقناع اجلمهور مبا تبثه القناة عن احلراكات" ،24كما تتفق مع نتائج دراسة حنان كامل إمساعيل حول دور
املواطن الصحفي يف احلراك السوري من وجهة نظر قادة الرأي اإلعالمي العريب وتوصلت إىل "أ ّن هذا
احلراك اإلعالمي اجلديد  ,أسس لنشوء ظاهرة شاهد العيـان ومعهـا ظـاهرة املـواطن الـصحفي فمـع
الصعوبات اليت واجهها اإلعالم يف تغطية حتركات الشارع خالل الثورات العربية ،ورمبـا بـسبب عـدم جاهزيـة
اإلعالم للتعامل م ع مثل هكذا مواقف انتشرت ظاهرة اعتماد وسائل اإلعالم على شاهدي العيان بكل ما
حتمله من تعارض مع أساسيات العمل اإلعالمي والتـي يتمثـل أمههـا يف التحقـق مـن املعلومـات قبـل عرضـها
عـلى اجلماهري .كما انتشرت ظاهرة االعتماد على املواطنني أنفسهم يف تغطية األحداث من خـالل
كـامرياهتم خاصـة عرب املوبايل وإرساهلا إىل القنوات".25
الفئة الفرعية  :9اسرتاتيجية داخلية :توجيه البعد التحليلي اإلخباري للتوظيف بقناة اجلزيرة عائق
يف تكوين الرأي.
أرجع أغلب املبحوثني أ ّن قناة اجلزيرة انتهجت كثرة التحليل للفيديوهات املوظفة يف براجمها
ونشراهتا اإلخبارية واليت متثلت حسبهم يف توظيف الصور والتغريدات اخلاصة بأحداث الربيع العريب ،فقد
اعتربوا أ ّن التحليالت الواسعة للفيديوهات املدجمة أكثر أمهية للجمهور ،الن ذلك من املمكن أن يساهم
يف مصداقية الرأي حول التوظيف ،فتعرض الفيديو آلليات املعاجلة البصرية كما سبق القول يعترب كأوىل
التحليالت اليت تنشرها على فضاءها اإلعالمي واليت تكشف عن رأي القناة من احلدث ،واليت تسهم يف
تكوين تصور واحد حول احلدث ككل ،وبالتايل فقد برز من خالل أغلب املبحوثني أ ّن حتليالت املسؤولني
 24ماجد جورج هالل جبارة .دور الفضائيات العربية في تشكيل االتجاهات السياسية ألعضاء النقابات المهنية األردنية تجاه الحراك
الشعبي العربي قناة الجزيرة و قناة هيئة اإلذاعة البريطانية العربية نموذجا (  ،) BBC ) ( 2014 – 2011مرجع سابق ،ص199

25

حنان كامل إمساعيل  .دور الم واطن الصحفي في الحراك السوري من وجهة نظر قادة الرأي األعالمي العربي  :األردن والكويت

ومصر أنموذجا ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط ،كلية اإلعالم ،4114 ،ص199
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واملتخصصني السياسيني هلا دور يف توضيح أبعاد القضية لكن البد من حتقيق التوازن اإلعالمي يف عملية
معينة من املمكن أن توجه الرأي ككل خاصة
التحليل بطرح كل أبعاد التوظيف وليس الرتكيز على جزئية ّ
بانتهاجها سياسة إعالمية تربز حتليالت كثرية حول موقف حمدد وتساهم يف تأكيدها .وهذا ما جاء يف
قول املبحوث رقم " :2قناة اجلزيرة تبالغ يف التحليل من الدفاع عن طرح وحيد وتدفع حنو تعزيز موقف
بشكل واضح يبعدها عن احلياد".
يف حني يقول املبحوث رقم " :42كل املشاهد مهمة ،حنن يف زمن ختتلط فيه احلقائق وال تظهر
بالعني اجملردة ،لذلك وجب تأمل كل شيء وحماولة بناء رأي خاص قائم أوال على التجربة و فطرة الفصل
بني الطاحل والصاحل"  ،ونستخلص من هنا إمكانية التعرض لتحليالت فيديو شبكات التواصل االجتماعي
للتوجيه املكثف ال متت بصلة يف تكوين الرأي .ونستنتج من خالل قول أغلب املبحوثني أنّه كلما توفرت
حتليالت إخبارية متس كل أبعاد الفيديو املوظف مسحت للجمهور املشاهد مساحة واسعة يعتمد عليها
يف تكوين رأيه حول األحداث وعلى اثر ذلك ترى النخبة عينة الدراسة أن االبتعاد عن التوجيه ال يعين
العشوائية واالبتعاد عن التعمق يف التحليل بل أن حيتكم التحليل لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي
املبثوثة على قناة اجلزيرة إىل معايري جتمع كل التحليالت ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة أسامة حممد
الزنايت حول تقييم اإلعالميني الليبيني لتغطية قناة اجلزيرة للشأن اللييب لعام 4112
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يف مناقشته "للنتائج املتعلقة باحملور الثالث اليت متثلت يف :ما هي الوسائل اليت اتبعتها قناة اجلزيرة
لتغطية الشأن اللييب؟ وتوصل إىل أن قناة اجلزيرة أصبحت تستضيف شخصيات ذات لون سياسي
حمدد".26
خالصة:
خنلص من خالل ما تقدم يف التحليل حول تصورات النخبة األكادميية " أستا ذة اجلامعات " فيما
يتعلق بتوظيف فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي يف الصناعة اإلخبارية لقناة اجلزيرة اإلخبارية ،حيث
عينة الدراسة فيما يتعلق بعملية التوظيف على ّأّنا فرضت الدعامة اإلعالمية املتغرية
أهم ما لفت انتباه ّ
ّ
بدءا باستخدام مصطلح الثورة بدل احلراك السلمي الذي يساهم حسبهم يف تغيري مسار فيديو شبكات
التواصل االجتماعي .كما سامهت قناة اجلزيرة من خالل عملية التوظيف يف تأطريها لفيديوهات شبكات
التواصل االجتماعي من اجلانب اإلخباري ،كما وجدوا أ ّن آلية املونتاج واملعاجلات البصرية للتوظيف يف
بعض األحيان آلية غري تأثريية،وذلك ما يفرض أسلوب التسارع اإلعالمي نسبة إىل أهم ما ّمييز شبكات
التواصل االجتماعي للمادة الفيلمية املوظفة حىت تبقى قناة اجلزيرة يف الصدارة اإلعالمية ،كما ملسنا امليول
السياسي والوجداين لدى عينة الدراسة كأهم معايري املتابعة اإلعالمية اليت فرضتها عملية التوظيف.
أما فيما يتعلق بتوقعات النخبة األكادميية من خالل استخدام قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو
شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب ،حيث يتفق عينة الدراسة حول تراجع رضاهم
عدة أسباب من بينها :خصخصة ال توظيف يف خدمة اجتاه معني ،وأفضلية
عن األداء اإلعالمي يرجع إىل ّ

 26أسامة حممدالزنايت ،تقييم اإلعالميين الليبيين لتغطية قناة الجزيرة للشأن الليبي لعام  ،6002أطروحة ماجستري ،جامعة الشرق
األوسط ،4114 ،ص33
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حتديث السبق اإلعالمي يف عملية توظيف قناة اجلزيرة لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي مما يساهم
يف اجلذب والثقة.
وبالنسبة إىل فقد تطرقنا إىل مسامهة عملية توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات
التواصل االجتماعي يف تكوين أراء عينة الدراسة "أستاذة اجلامعة اجلزائرية" حول أحداث الربيع العريب،
وبرز ذلك وجود اسرتاتيجيات توجيهية يف تكوين أرائهم حول عملية التوظيف ذاته ،من بينها اسرتاتيجيات
داخلية وخارجية ،حيث متثلت االسرتاتيجيات الداخلية يف البعد الوجداين كسياسة اجلذب يف عملية
ا لتوظيف وتوجيه البعد التحليلي اإلخباري للتوظيف بقناة اجلزيرة عائق يف تكوين الرأي فني حني ظهرت
اإلسرتاتيجية اخلارجية ألفراد العينة يف التحليل الشخصي كوسيط يوجه تكوين الرأي حول التوظيف
اإلخباري باالعتماد على اخللفية املعرفية والقنوات احمللية اخلاصة بدول الربيع العريب.
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الفصل الثاني:دوافع متابعة النخبة األكاديمية اإلعالمية والسياسية ألحداث الربيع العربي من خالل
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تمهيد
المبحث االول :أسباب متابعة عينة الدراسة ألدحدا

الربيع العريب من خالل توظيف قناة اجلزيرة

اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي.
المبحث الثاني :مدى مسامهة قناة اجلزيرة اإلخبارية بتوظيفها لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي
اخلاصة بأدحدا الربيع العريب يف تكوين معلومات سياسية معينة لدى أفراد عينة الدراسة.
المبحث الثالث :نقاط تركيز عينة الدراسة أثناء توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات
التواصل االجتماعي يف تغطية أدحدا الربيع العريب.
المبحث الرابع :أطر استخدام القنوات اإلخبارية التلفزيونية ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي
أدحدا الربيع العريب.
خالصة

الفصل الثاني

االطار الميداني :
تمهيد:

نطرح يف هذا الفصل من الدراسة امليدانية الدوافع املسببة يف متابعة النخبة األكادميية اإلعالمية
والسياسية ألحداث الربيع العريب من خالل عملية توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات
التواصل االجتماعي ،ولإلجابة حول هذا التساؤل الرئيس ،هناك أربع حماور فرعية تقدم تفسريا حول ذلك،
حيث تطرق احملور األول إىل العوامل اليت دفعت النخبة األكادميية ملتابعة أحداث الربيع العريب من خالل
توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي ،يف حني متحور السؤال الثاين حول
مسامهة توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع
العريب يف تشكيلها ملعلومات سياسية معينة ،يف حني قدم احملور الثالث أمهية توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية
لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي يف تغطية أحداث الربيع العريب بالنسبة لعينة الدراسة ،أما احملور
الرابع واألخري فقد متثل يف تأطري مقاطع الفيديو ألحداث الربيع العريب.
-1ملاذا تابعت أحداث الربيع العريب من خالل توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل
االجتماعي؟
لقد اتضح من خالل املقابالت أن فئة مقارنة الحقيقة اإلخبا رية بكل أبعادها هلا أمهية لدى مجيع
عينة الدراسة ،حبيث أن هلذه الفئة خصائص مستقاة من املفاهيم اليت سامهت يف تشكيلها وجاءت كما
يلي:
أوال :البحث عن أبعاد حقيقة أحداث الربيع العريب (يف الفيديوهات املوظفة أو املشارك هبا على قناة
اجلزيرة اإلخبارية)
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الفصل الثاني

االطار الميداني :

يقول املبحوث رقم  " :2بنشر أخر األخبار وتوضيح املشاهد " ،ويردف املبحوث رقم " :40
هي ابرز األعمال اليت نقلت الصورة املوثقة إىل الرأي احمللي والدويل وأظهرت كافة األنظمة الدكتاتورية
املستبدة بظلمها للشعب وقتل اجليش للمتظاهرين ،مت نقلها بشكل واسع وإعطاء اجملال لإلعالميني
املواطنني بالتوافد وتصوير كل مواقع الثورة " ،كما يقول املبحوث رقم  " :40سامهت يف بيان احلقائق اليت
أخفتها بعض القنوات العربية املوالية لألنظمة أو املوالية ألجندات خارجية هدفها حتويل الربيع العريب إىل
جحيم عريب.يقتل كل مبادرة للنهوض ،وجيعل األمة ختشى ذلك وهتابه وتركن إىل اجلمود وعدم احلراك،
فمثال باليمن التحالف يقتل ويدمر ويكذب مث يتحجج باملقاومة ،قتل يف قاعة عزاء أكثر من
044شخص وأكثر من 044جريح " ،ويضيف املبحوث رقم  " :04حبثا عن احلقيقة املغيبة " ،كما يقول
املبحوث رقم  " :20سامهت يف نقل حقيقة ما حيدث يف الشارع العريب ولكن بعض القنوات الفضائية
قامت بتسييس تلك املقاطع ملا خيدم مصاحلها أو مصاحل من تعمل حتت خدمته " ،وجاء يف إجابة
املبحوث رقم  " :22التأقلم مع الواقع بدل حماولة تغيريه...العامل تغري ،وحرية احلقائق حتمية يفرضها
الزمن ،ويهبها العقل الذي يصنع الفكر ويصنع وسائل التعبري عنه ".
أرجع أغلب املبحوثني أ ّن من دوافعهم ملشاهدة أحداث الربيع العريب من خالل إدماج
فيديوهات يشاركها املواطن مع قناة اجلزيرة اإلخبارية أو من خالل توظيفات لفيديوهات شبكات
التواصل االجتماعي يكمن أساسا يف حبثهم عن احلقيقة والتماسهم ملعلومات وصور تعرب عن
احلقيقة وليس اآلراء ،وهذا ما أسهم يف تبيان احلقيقة الغائبة لألحداث يف ظل الكم اهلائل من
املعلومات والصور اإلخبارية ،ألن " احلقيقة حول أي شكل من أشكال التواصل ال ميكن إجياده
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الفصل الثاني

االطار الميداني :

كلية ضمن منظومة التواصل اليت تكشف عن نفسها وتضع نفسها حتت املراقبة"  .1نلمس يف
قول املبحوث رقم  22أن دافعه متثل كغريه من املبحوثني يف البحث عن احلقيقة ويرجع ذلك إىل
أ ّن التوظيف مياثل التأقلم مع الواقع وأن التوظيف هو وسيلة للتعبري عن احلقائق ،باعتبار أ ّن حلقيقة
أحداث الربيع العريب أبعاد كما تبني يف قول املبحوث رقم  ،40ونستنتج من ذلك أ ّن البحث عن
أبع اد حقيقة بتوظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي كفئة فرعية
برزت عند أغلب املبحوثني وليس كلهم ،وكما جاء يف قول املبحوث رقم  20أ ّن أحيانا يكون
التوظيف يكون مسيسا فهو خيفي الواقع ومن خالل ذلك جند أن حقيقة األحداث عند عينة
الدراسة تتمثل يف ميدان األحداث الذي تكشف عن احلقيقة من قبل املواطن اإلعالمي حيث "
أن الشارع كان هو امليدان وليس مثلما كان حيصل يف السابق ( وهذا حيتاج إلعادة فهم نظرية
االنقالبات) فليس املطار أو اإلذاعة أو األماكن املهمة بل الساحة الشعبية ورمزيتها التارخيية
والسياسية "  ، 2ويف ذات السياق " يشبه

بوردو

الصحافة كميدان مهين تنخرط فيه قوى

خمتلفة يف صراع على السلطة ،مبا أن بوردو ينظر إىل الصحافة بصفتها ميدانا ،فهو على حق
عندما يشري إىل أن" مهنة الصحافة ال ميكن أن تقتصر على خيارات ،أو على مزاجية هذا أو ذاك
من املصورين أو الصحفيني "،ومن مث فإن املمارسات اليت حتدث ضمن إطار هذا امليدان حتددها
عالقات السلطة ،وموقع كل واحد من هؤالء الصحفيني ،تقدم النظرية امليدانية اليت طرحها بوردو
إطارا لدراسة الصحافة بوصفها ميدانا اجتماعيا يتسق مع امليادين األخرى يف اجملتمع ،وبوصفها

 1هنى ميلور ،الصحافة العربية الحديثة  :المشكالت و التوقعات ،العبيكان للنشر ،الرياض.،ط ،2402 ،0ص 323

 2عبد اجلبار أمحد عبد اهلل وفراس كوركيس عزيز ،دور شبكات التواصل االجتماعي في ثورات الربيع العربي ،جملة العلوم السياسية مج
 ،22ع ،2402 ، 00 .ص222
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الفصل الثاني

االطار الميداني :

وسيلة من وسائل الكشف عن "قواعد اللعبة" داخل هذه اجلماعة" ،3أما فيما خيص تسييس
التوظيف وإخفاءه للواقع الذي سبق وأشرنا إليه ،فقد تساءلت جوسلني نادر حول " كيف
للصور أن تكون أفضل ما خيفي الواقع؟ يعين اختفاء الواقع ،وهو أكثر ما طبع فكر عامل
االجتماع الفرنسي جان بودريار ، Jean Baudrillardأن فاعلية اإلعالم وقـد زادت،
حـولـت الـواقـع إلـى صـورة ينتجها اإلعـالم ،ويـحـدث أن تتشكل عـن نقل اإلعـالم للواقع رموز
حتيل إىل ذاهتا مرجعية الشرح ،وليس إىل الواقع الذي انفصلت عنه ،هـذه الـرمـوز الـتـي هيمنت
على الـواقـع الـذي كـان ـت تشري إلـيـه طـردت املرجعية الـتـي كـان الـواقـع مصدرها ،وصـار الرمز هو
الواقع ،وعندما ال حييل الرمز إال إىل ذاتـه ،يصري ما يـدل عليه من خارج الواقع ،فينشأ حينها فوق
الواقع"

4

جليا أن التوظيف كآلية سامهت يف
 ،وإذا رجعنا إىل قول املبحوث رقم  2يظهر لنا ّ

تطور "اجملتمع املشهدي" 5لقناة اجلزيرة اإلخبارية ،وإبرازه كوسيط يف نقل الواقع إذ مل نقل حقيقة
ّ
عدة أبعاد املصطنع ،املخفى واالفرتاضي"
الواقع ،أل ّن هذه األخرية ختتلف عن الواقع باعتبار للواقع ّ
ويرى بول فاتزالفيك Paul Watzlawick

أن مهمة وسائل اإلعالم هي إنتاج واقع

الواقع ) ،(La réalité de la Réalitéأي اخلروج من إطـار احلقائق الفردية إىل مستوى
احلقيقة اجلماعية اليت ختلقها املعاجلة اإلعالمية لألحداث".6

 3هنى ميلور ،الصحافة العربية الحديثة ،مرجع سابق ،ص ،ص62-69

 4جوسلني نادر .الحقيقة التطابقية في الخطاب اإلعالمي ،هنوند القادري عيسى  ،.االعالم العريب و رهانات التغيري يف ظل التحوالت مركز
دراسات الوحدة العربية .بريوت ، 2402 ، :،ص 040
 5املرجع نفسه ،ص.042

 6شهرية ابن عبد اهلل ،احلرب في وسائل اإلعالم  :آليات بناء المعنى و إنتاج المعرفة ،املستقبل العريب مج ،32 .ع 026 .نوفمرب
 ،2400ص60
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الفصل الثاني

االطار الميداني :

أي حقيقــة كــانوا يبحثــون عنهــا؟ أجــاب املبحــوث رقــم " :20احلقيقــة املنقولــة بشــكل عفــوي
وتســاءلنا حــول ّ
وبلغـة عفويــة ومـن شــخص عفـوي غــري مقلـد أو مــدبلج لتغــري الواقـع وهبرجتــه وهـو قابــل للتصـديق بشــكل اكــرب
" ويتبــني لنــا مــن خــالل ذلــك أ ّن دافــع البحــث عــن حقيقــة أحــداث الربيــع العــريب يتمثــل يف امل ـواطن املعــايش
للحدث الذي اعترب هو مصـدر متثيـل حقيقـة الواقـع و تكـوين الـوعي السياسـي حولـه ،وهـذه النتيجـة تتفـق مـع
مـا توصـلت إليـه دراســة آمـال جعفـري حــول صـورة قنـاة اجلزيـرة بعــد الثـورات العربيـة لــدى النخبـة اجلزائريـة بــأ ّن
" (  ) % 02.93مـن املبحــوثني بــأن املـواطن الصـحفي أحيانــا مــا كــان يســد الفـرا أثنــاء غلــق مكاتــب قنــاة
اجلزيـرة وطــرد مراســليها" ،7ولــذلك جنــد أن عينــة الدراســة اعتـربت التوظيــف جــزء ال يتجـزأ مــن امليــدان باعتبــار
أ ّن هنــاك " تي ــاران يف معاجل ــة مس ــألة دور القن ـوات الفض ــائية يف التعامــل م ــع احل ــدث ض ــمن نس ــيج النزاع ــات
مبختلــف أطاطهــا ،حيــث ذهــب أصــحاب التيــار الثــاين املتمثــل يف نســق العالقــة الداخليــة بــني صــناع الق ـرار
السياس ــي والقنـ ـوات الفض ــائية اإلعالمي ــة أ ّن دور القنـ ـوات الفض ــائية ج ــزءا ال يتجـ ـزأ م ــن الواق ــع املي ــداين ألن
املعلومات اليت توفرها متثل املورد األساسـي لبيـان مـا حيـدث علـى األرض ولتـوفري بيئـة مناسـبة إلنشـاء املفـاهيم،
وصـناعة القـرارات املناســبة ملعاجلتهــا" ،8كمــا أ ّن "الواقــع املــدرك الــذي تعمــل وســائل اإلعــالم علــى تشــكيله مــن
خـالل إعـادة هيكلـة الـوعي اجلمــاعي للجمهـور املتلقـي حـول هـذا احلــدث أو تلـك الظـاهرة ،فوسـائل اإلعــالم
ليست جمرد حوامل ناقلة للمعلومة ،بل هي صانعة لنظام رمزي متثلي للواقع الذي تنقله". 9

 7آمال جعفري ،صورة قناة الجزيرة بعد الثورات العربية لدى النخبة الجزائرية ( دراسة ميدانية على عينة من األساتذة الجامعيين) ،رسالة
ماجستري ،قسم العلوم االنسانية ،جامعة العريب بن مهيدي ( أم البواقي) ،2400-2403 ،ص220

 8حسن مظفر الرزو ،حروب المعلومات اإلعالمية  :أنموذج التعامل مع مفردات ساخنة ،حسن مظفر الرزو وآخرون ،ثورة الصورة :
املشهد اإلعالمي و فضاء الواقع ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط ،2440 ،0ص،ص030-034 ،
 9شهرية ابن عبد اهلل ،الحرب في وسائل اإلعالم  :آليات بناء المعنى و إنتاج المعرفة .مرجع سابق،ص 62
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الفصل الثاني

االطار الميداني :
ثانيا :معرفة التوافق اإلخباري للفيديو الموظف

الفرعية أمهية توظيف فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي
ومن اخلصائص اليت متيز الفئة
ّ
كمصدر إخباري موضوع معرفة التوافق اإلخباري للفيديو املوظف لدى عينة الدراسة " النخبة األكادميية
– أساتذة اجلامعة اجلزائرية ، -وهو دافع مقارنة متايز القنوات اإلخبارية عن بعضها البعض والكشف عن
مستوى التحقق من األخبار املتداولة على شبكات التواصل االجتماعي ،كما جاء يف قول املبحوث رقم
 " :02أردت معرفة مىت تطابق نقل األخبار وهل يوجد مصداقية يف الطرح أم ال " ،ويقول املبحوث رقم:
 " :20لتحليل مدى صحة األخبار اليت استخدمتها وموقف القناة من األحداث " ،كما يقول املبحوث
رقم  " :00ألهنا سامهت يف جذب اهتمام وصنع الرأي العام الدويل الذي يؤدي لضغط احلكومات
واجملتمع الدويل ملعرفة وبالتايل ملعرفة ما مييزها " ،وأردف املبحوث رقم  30قائال " :قد تعرض مقاطع مل
تنتشر بشكل واسع يف مواقع التواصل " ،وجاء يف قول املبحوث رقم  " :40معرفة نوعية تغطية قناة
اجلزيرة التلفزيونية ملقاطع الفيديو هل مبا خيدم أجندات القناة أم ال " ،ويتضح من خالل هذه اإلجابات
مؤشر تعميق البحث عن االختالف والتوافق بني قناة اجلزيرة والقنوات اإلخبارية األخرى من خالل معرفة
االجتاه الس ائد يف دمج فيديو لدى املبحوثني وهذا راجع إىل أمهية فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي
يف الصناعة اإلخبارية ،ونستنتج من خالل ذلك أن النخبة األكادميية حبيث مل تكن مشاهدهتم عبثية بل
كانت هلم رؤية حتليلية مقارنة وأجندة خاصة هبم حتكم عملية املشاهدة من بينها معرفة مستوى التوافق
اإلخباري يف عملية التوظيف على قناة اجلزيرة للمادة الفيليمة املصورة من قبل املواطن الصحفي مقارنة
بالقنوات اإلخبارية األخرى أمهها العربية ويب يب سي عربية وما نشر على املنصات االجتماعية وهنا تطرح
إشكالية الغموض يف التوظيف هذا ما جيعل املبحوثني يهتمون بالبحث عن املعلومة احلقيقة لفيديو
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شبكات التواصل االجتماعي املبثوث على قناة اجلزيرة وهذا ما أشارت إليه ملفني دي فلور وساندرا بول
روكيش يف نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم أ ّن " الغموض ناتج عن نقص معلومات يف حدث معني
يرتتب عليه عدم معرفة التفسري الصحيح للحدث من قبل اجلمهور ،وتكشف وسائل اإلعالم الغموض من
خالل تقدمي التفسري الواضح للحدث أو زيادة املعلومات يف هذه احلادثة" ،10وخنلص من ذلك أمهية
فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي يف طرح أحداث الربيع العريب دفعت النخبة إىل احلرص على
التحقق من حقيقة املادة الفليمية املوظفة على الفضاء اإلعالمي لقناة اجلزيرة اإلخبارية وقد يرجع إىل
اضطرابات األوضاع السياسية يف دول الربيع العريب جعل اجملتمع األكادميي عينة الدراسة يلجأوون إىل تقييم
التوظيف اإلخباري لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه
دراسة جمدي الداغر حول شبكات التواصل االجتماعي مبصر :بديل إعالمي يواجه االستقطاب "يعتمد
الشباب املصري على شبكات التواصل االجتماعي لكوهنا وسيلة تؤكد على دميقراطية االتصال ،كما أهنا
أوجدت إعالم املواطن ،ووسيلة لتحقيق التفاعل مع األحداث اجلارية وتساعد على اكتساب خربات
جديدة ،وأخريا لكوهنا ال ختضع للرقابة أو سيطرة احلكومات" ،11كما تتفق مع دراسة إلبراهيم حسن
املرسى التوام حول مصداقية املواقع اإلخبارية لدى النخبة األكادميية وعالقتها بالتنافر املعريف حيث توصل
إىل نتيجة توضح " درجة التنافر املعريف للنخبة األكادميية تزداد يف حالة تعرضهم ألخبار ال يعتقدون يف
صحتها وتتعرض مع معرفهم وخرباهتم حيث بلغ الوزن املئوي ملقياس التنافر  %20.6وهي درجة تنافر
معريف مرتفعة وهذا يتوافق مع فروض نظرية التنافر املعريف .وبالتايل جند أن البحث عن صحة هذه األخبار
 10علي عبد الفتاح ،نظريات االعالم ،دار البازوري ،عمان ،2400 ،ص030

 11جمدي الداغر ،شبكات التواصل االجتماعي بمصر :بديل إعالمي يواجه االستقطاب ،دراسة اعالمية منشورة على موقع مركز اجلزيرة
للدراسات ،ص ،09مت االطالع عليه ،2402/40/09 :الساعة24:00 :
https://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/07/20157129499327716.html
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جاء يف الرتتيب األول وذلك وجود حالة من القلق واالنزعاج وعدم االرتياح للتعرض لألخبار اليت يعتقدون
يف عدم صحتها"
-2

12

هل شكلت لك توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي
الخاصة بأحداث الربيع العربي معلومات سياسية معينة؟
اختلفت إجابات عينة الدراسة حول مسامهة قناة اجلزيرة بتوظيفها لفيديوهات شبكات التواصل

االجتماعي يف تشكيل معلومات سياسية معينة ،فجاءت إجاباهتم على هذا السؤال خمتصرة ومتثلت يف
حيدد عملية تكوين معلومات سياسية حول أحداث الربيع العريب ،ومتثلت
مستوى النسبية والنوعية الذي ّ
الفئة الفرعية يف آليات تشكيل المعلومات السياسية من عملية التوظيف:

معيار النسبية

واأليديولوجية.
أوال :نسبية المعلومات السياسية من عملية التوظيف
فمفهوم النسبية متثل يف ضآلة التماس املعلومات السياسية من عملية التوظيف اليت تعمد قناة
اجلزيرة يف انتهاجها ويف ذات السياق يقول املبحوث رقم  " :09ال أبد أن اقرأ واستمع يف هذه احلالة
حىت تتشكل يل معلومة سياسية مكتملة " وبذلك فاملعلومات السياسية حول تطورات الوضع ،وحول
الوضع الراهن يف املناطق واىل أين وصل؟ أو حول حالة الطوارئ اليت أعلنت عنها بعض دول الربيع العريب
يف تونس ،اليمن أو سوريا ال تشكل حسب إجابات بعض املبحوثني معلومات سياسية بعينها ،وهذا
راجع إىل أمهية تنوع املصادر يف التماس املعلومات السياسية يف ذلك وتوسيع املرجعيات السياسية حول
األحداث ،ونستنتج من ذلك أن التوظيف اإلخباري ال يساهم بشكل كلي يف تكوين املعلومات السياسية
12

ابراهيم حسن املرسى التوام ،مصداقية المواقع االخبارية لدى النخبة االكاديمية وعالقتها بالتنافر المعرفى ،مرجع سابق ،ص000
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ألساتذة اجلامعة ( النخبة األكادميية) باعتبار أ ّن أحداث الربيع العريب عرفت ثورة يف املعلومات وهذا ما
أدى بعينة الدراسة إىل اعتماد عينة الدراسة عدة مصادر يف ذلك وهذا بدوره يطرح إشكالية املنافسة
السياسية ل لوسائل اإلعالمية خاصة يف ظل ما يطلق عليه احلروب اإلعالمية ،وهذا ما أشار إليه "الباحث
ريتشارد زفرانسكي (  )SZafranSki Richardبفرضية جديدة أودعها يف حبثه الشهري "
 "Neocortical Warfare: The Acma of Skillمل تلبث أن لقيت قبوال واسعا لدى
العاملني يف ميدان حروب اإلعالم املعلومايت ،فأضحت تعرف

بنسق احلروب اإلعالمية املعرفية

(  ،13.) Neocortical Paradigmفنجد لدى عينة الدراسة وقاية ذاتية من السقوط يف آليات
التأثري املباشرة اليت تعمدها أغلب القنوات اإلخبارية ومنها قناة اجلزيرة وهي املواجهة اإلعالمية حيث "
أضحى مفهوم املواجهة اإلعالمية املعلوماتية يشمل جمموعة النشاطات اليت طارسها بواسطة البيئة املعلوماتية
الرقمية بقصد التأثري على منظومة اإلدراك لدى اخلصم وقدراته التقنية ،مع ضمان توفري احلماية الذاتية ملنع
وقوعنا يف النشاط املشابه الذي ميارسه جتاهنا للغرض نفسه ،وميكن ممارسة هذا النمط من املواجهة
اإلعالمية من خالل توظيف خمتلف أشكال الوسائط اإلعالمية ( ،)Mediaسواء عرب القنوات
الفضائية ،أو مواقع الويب املنتشرة يف الفضاء املعلومايت لإلنرتنت ،حيث تتوفر فرصة خصبة ،ووسائط
تأثريية مرئية مسموعة ميكن استثمارها لتحقيق تأثري إعالمي واسع ،على مساحة واسعة من اجلماهري،
وبتكاليف زهيدة" .14فاالعتماد اجلزئي على فيديوهات الربيع العريب املبثوثة على قناة اجلزيرة راجع إىل ما
أشارت إليه دراسة ألسامة حممد .الزنايت حول ي تقييم اإلعالميني الليبيني لتغطية قناة اجلزيرة للشأن اللييب
إىل أن قناة اجلزيرة " خلطت بني املادة اخلربية والرأي ،وأسلوب صياغة األخبار اخلاصة بالشأن اللييب يف
 13حسن مظفر الرزو ،حروب المعلومات اإلعالمية  :أنموذج التعامل مع مفردات ساخنة ،مرجع سابق ،ص022
 14املرجع نفسه ،ص026
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الفصل الثاني

االطار الميداني :

اجلزيرة تغري يف العام  ،2400وأصبح خط اجلزيرة يف تغطيتها يثري الشبهة" ،15وتتفق مع دراسة حممد
الراجي حممد  ،دور وسائل اإلعالم اجلديد يف تشكيل الرأي العام دراسة حالة على الرأي العام النوعي
املغريب " استخدمت النخبة اجلامعية املغربية وسائل اإلعالم اجلديد ألجل أهداف الفهم بنسبة بلغت
 ،%09.0وجاء يف مقدمتها الفهم االجتماعي اخلاص مبتابعة األحداث اجلارية وفهمها "

16

ثانيا :الكشف عن أيديولوجية التوظيف (الفكرة)
يف حني متثلت نوعية املعلومات السياسية عند أغلب املبحوثني يف مسامهة إدماج لفيديوهات
أحداث الربيع العريب يف التعرف على أيديولوجية التوظيف حبيث مت الرتكيز على اجتاهات معينة دون غريها،
ويندرج ضمن خطة إعالمية ،وأ ّن هذه العملية ال ختلو من سياسة إعالمية حتكمها ،انطالقا من أ ّن "
اإل عالم ميارس عرب القنوات الفضائية ططا جديدا من الدبلوماسية ،بعيدا عن تلك اليت ميارسها السياسيون
من مكاتب احلكومة ،وبات يطلق عليها اصطالح الدبلوماسية الشعبية اليت تتم بالتواصل عرب القنوات
اإلعالمية مع عامة الشعب لضمان التأثري يف الرأي العام".17
يقول املبحوث رقم  " :43اعتقد أهنا سالح ذو حدين لكن مع انتشار الوعي وفهم غالبية
الناس للعبة بدأت تقل قوة تأثريها على العواطف ،مع أن بعضها لألمانة تثري الغضب وحتفز الغرية على
الدين والقيم الثقافية " ،يف حني يقول املبحوث رقم  " :02نعم طبعا ،وخاصة عرفت مدى سيطرة
اإليديولوجيات الغربية على اإلعالم العريب خصوصا " ،ونالحظ من خالل ذلك عملية تأويل التوظيف
 15أسامة حممد الزنايت ،تقييم اإلعالميين الليبيين لتغطية قناة الجزيرة للشأن الليبي لعام  2112مرجع سابق ،ص60

 16حممد الراجي حممد  ،دور وسائل اإلعالم الجديد في تشكيل الرأي العام دراسة حالة على الرأي العام النوعي المغربي ،رسالة
دكتوراه ،كلية معهد حبوث ودراسات العامل اإلسالمي ،جامعة أم درمان االسالمية ،2400 ،ص ج

 17حسن مظفر الرزو ،حروب المعلومات اإلعالمية  :أنموذج التعامل مع مفردات ساخنة ،حسن مظفر الرزو وآخرون ،ثورة الصورة :
املشهد اإلعالمي و فضاء الواقع ،مرجع سابق ،ص032
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وتوجيهه ملا خيدم الرؤى السياسية األجنبية ،وهذا ما كان سابقا حيث جند أن جناح" الفضائيات العربية
إىل حد بعيد يف أن تصبح مصدرا للخرب ،خاصة يف أوقات احلروب واألزمات ،غري أن رؤساء التحرير يف
هذه الفضائيات ما زالوا يعتمدون على اخلرب الرئيسي الذي تنقله الشبكات األجنبية الكربى ويطمئنون إليه
أكثر من اعتمادهم على اخلرب الذي ينقله املرا سل امليداين ،وهنا يقعون يف فخ تأويل هذه الشبكات للخرب
...ويعكس ذلك عقلية تابعة يف حني أن املشكلة ليست يف اخلرب بل يف توجيهه".18
وكذلك يقول املبحوث رقم  " :20من املمكن اعتبار الشعب مصدر من مصادر اخلرب ولكن ليست
باملصادر املوثوق هبا ألنه قد يتم التالعب باملقطع وكما ذكرت سابقاً حسب سياسة القناة حيث من
املمكن أن تقوم القناة بتحريض جمموعه أشخاص لتناول مقطع فيديو من أكثر من زاوية لبيان مصداقية
خرب ليس بصحيح كما حدث باليمن ومصر " ،وأردف املبحوث رقم  00قائال " :نعم  ،عندما ينقلون
اخلرب كل مفردة تكشف عقول أصحاهبا " ،ويقول املبحوث رقم  " :02نعم ،تبلورت يل إيديولوجية هذا
االستخدام وأجنداته بسبب انتقاءها للمقاطع بشكل مفضوح وجتاهلها التام ألحداث ومقاطع أكثر
وضاحة وفضاعة" كما جاء يف قول املبحوث رقم  " :26بال شك يف بعض األحيان ،خاصة بتسويق
رؤية أو سياسة معينة لدولة معينة" ،ويقول املبحوث رقم  " :06مثة أبعاد أخرى هي مثارا للشك والريبة
من األحداث ،وال يصح أبدا أن نكتفي بالصورة والفيديو يف إيضاح احلقائق لألحداث ،هناك معطيات
أخرى ،الندالع هذه األحداث ،هناك أجندات خفية إلحداث تغيريات عميقة يف األنظمة اإلعالمية
تظهر جتلياهتا يف الفيديو " ويتضح من خالل ذلك كله أن املعلومات السياسية تكمن يف تسويق الرؤى
السياسية وتسويق السياسات دول ،ونظرا الن السياسة اإلعالمية هي "جمموعة املبادئ واملعايري والقواعد
 18كوثر حممد أمحدعبد القادر ،السياسات اإلعالمية العربية و دورها يف تطوير الفضائيات الوطنية  :دراسة وصفية حتليلية بالتطبيق على
الفضائية السودانية (يف الفرتة من  2440 -2449م) ،رسالة ماجستري ،جامعة أم درمان اإلسالمية ، 2446 ،ص000
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دوافع متابعة النخبة األكاديمية اإلعالمية والسياسية ألحداث الربيع العربي من خالل
عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي

الفصل الثاني

االطار الميداني :

اليت حتكم وتوجه سلوك األنظمة اإلعالمية ،واليت عادة تشتق ( تستنبط) من شروط االيدولوجيا السياسية
والقيم اليت ترتكز إليها يف بلد ما" ،19فالسياسة اإليديولوجية لعملية التوظيف على قناة اجلزيرة ختتلف عن
إيديولوجية الصورة والفيديو اليت سبق وأشرنا إليها يف املبحث الثالث من الفصل األول" ،فأيديولوجيا
الوسيلة ترتكز األيديولوجية التقنية على منح تقنيات االتصال سلطة معيارية جتعلها العامل األول يف تنظيم
اجملتمع وإعطائه معناه ،والتسليم خبضوع التقدم يف التواصل اإلنساين واالجتماعي لتقدم التقنيات ،ومن مث
االعرتاف لتلك التقنيات بالقدرة على تغيري اجملتمع تغيريا بنيويا ،ذلك أن البُعد األيديولوجي للتقانة قد ال
يرتاءى يف جانب االستعمال ،لكن يظهر جليًّا يف جانب التوظيف؛ أي توظيف املستجد التكنولوجي
جتليا من جتليات تلك األغراض" 20أما أيديولوجيا
ألغراض ال يغدو عنصر االستعمال يف خضمها إال ّ
الصورة حيث " تعترب الصورة مضمونا تواصليا فعاال وعنصرا من عناصر التمثيل الثقايف البصري ،إذ ميكن
بواسطتها الوقوف على أمهية العامل البصري يف إنتاج املعاين وتأسيس القيم اجلمالية واإلبقاء عليها ،وكشف
الديناميات النفسية اخلاصة بعمليات املشاهدة والتلقي ،ومن هنا ،فإن للصورة قدرة احتاللية عميقة يف
تتحول إىل هدف ،واهلدف إىل مشروع ،واملشروع إىل رأي مجاهريي
التحول إىل فكرة (أيديولوجيا) ،ومن مث ّ
ّ
عام ،ومن مث إىل سلوك بشري عن طريق الفضاء وشبكات التواصل االجتماعي " ،21ونستنتج من ذلك أ ّن
النسبية واأليديولوجية اخلاصة بعملية التوظيف لدى عينة الدراسة جاءت كمعايري تشكل املرجعية اإلعالمية
اليت تساهم يف حتديد مستوى املعرفة السياسية باحلدث وبالتايل تطرح إشكالية املهنية لدى قناة اجلزيرة،
19

كوثر حممد أمحدعبد القادر  ،السياسات اإلعالمية العربية و دورها في تطوير الفضائيات الوطنية  :دراسة وصفية تحليلية بالتطبيق

على الفضائية السودانية (في الفترة من  2112 -2112م) ،مرجع سابق ،ص044

20

حممد الراجي ،أيديولوجيا شبكات التواصل االجتماعي وتشكيل الرأي العام ،قسم مراجعة كتاب على مركز اجلزيرة للدراسات ،مت

االطالع عليه يوم  2402/40/04الساعة22:24 :
https://studies.aljazeera.net/ar/bookrevision/2015/12/201512278418463737.html

 21املرجع نفسه.
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دوافع متابعة النخبة األكاديمية اإلعالمية والسياسية ألحداث الربيع العربي من خالل
عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي

الفصل الثاني

االطار الميداني :

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة معتصم مصطفى أبو داري ،حتقق غرف األخبار التلفزيونية من املعلومات
املتدفقة من مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها :اجلزيرة أطوذجا حيث " تشري هذه النتائج إىل أن
الصحفيني واملنتج ني يف غرفة أخبار قناة اجلزيرة يوافقون بنسبة مرتفعة على إخضاع مواقع التواصل
االجتماعي ذاهتا لكثري من اآلليات واملعايري امللزمة جتنبا ألي أخطاء ،ويوافقون بنسبة مرتفعة أيضاً على أن
مواقع التواصل االجتماعي فرضت نفسها على وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر لألخبار والصور ،وسببت
هلم مشاكل أخالقية ومهنية" ،22كما تتفق مع دراسة حول
لألزمة الليبية

اتجاهات النخبة نحو تغطية قناة الجزيرة اإلخبارية

متثلت " اجتاهات النخبة حنو التغطية اإلخبارية من حيث الصور املستخدمة يف االجتاه السليب

حنو التغطية اإلخبارية من حيث أن قناة اجلزيرة تتالعب أحيانا يف الصور التلفزيونية اليت تبثها عن خروج
املتظاهرين ضد النظام بشكل قد خيدع املشاهدين".23
-3

ما الذي تركز عليه أكثر من خالل توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات
التواصل االجتماعي في تغطية أحداث الربيع العربي ؟

الفئة الفرعية :االهتمام بالبيئة األولية للحدث إعالميا والرؤية االستقصائية لألحداث
أوال :التركيز على أحداث دول عربية معينة
جنـد أ ّن أغلــب املبحـوثني أرجعـوا تركيـزهم علــى نوعيـة معينــة مـن أحــداث الربيـع العــريب كتـونس كانــت لتــونس
تركي ــز ق ــوي باعتباره ــا كان ــت مس ــتهل الربي ــع الع ــريب مث تلته ــا س ــوريا وليبي ــا ومص ــر وه ــذا راج ــع إىل تسلس ــل
22

معتصم مصطفى أبو داري ،تحقق غرف األخبار التلفزيونية من المعلومات المتدفق ة من مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها،

الجزيرة انموذجا ،مرجع سابق ،ص00

 23هيشام ميسه ،اتجاهات النخبة نحو تغطية قناة الجزيرة االخبارية لألزمة اليبية ( دراسة ميدانية على عينة من أساتذة جامعة الوادي)،
مذكرة خترج (ماسرت) ،كلية العوم االنسانية ،جامعة الشهيد محه خلضر ،الوادي ،2400-2402 ،ص00
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دوافع متابعة النخبة األكاديمية اإلعالمية والسياسية ألحداث الربيع العربي من خالل
عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي

االطار الميداني :

الفصل الثاني

األحداث عرب دول احلراك ،وهذا يعكـس االهتمـام الشـامل باألحـداث ويف مقـدمتها بعـد تـونس كانـت مصـر،
وهــذا م ــا يعكــس ق ــدرهتم عل ــى تأويــل التج ــارب العربي ــة يف كــال البل ــدين حي ــث " ارتفعــت التجرب ــة الثوري ــة يف
تـ ــونس ومصـ ــر إىل األوج ،مؤكـ ــدة عـ ــدم صـ ــحة افـ ـرتاض العجـ ــز املتأصـ ــل ،واالستعصـ ــاء املـ ــزمن يف احلالـ ــة
العربيــة ،يف مواجهــة مــا يســمى التحــول الــدميقراطي أو االنتقــال إىل الدميقراطيــة ،وأن مــا حاولــت أن تشــيعه
مراكـز البحـث الغربيــة والعربيـة معـا بشــأن االسـتثناء العـريب لــيس صـحيحا علـى إطالقــه ،وأن ا لتحـول الــدميقرا
طــي واالجتمــاعي الشــا مل ممكــن عربيــا يف حــال تــوفر الظــروف املهيئــة لــه ،وأنــه قابــل للنجــاح ،يف حــال تــوفر
الشروط".24
ومن خالل ذلك فالتوظيف كآلية إعالمية لصناعة التغيري اإلعالمي مدعمة بذلك التغيري
السياسي الذي يتمثل حسب املبحوثني يف النهضة العربية الن التغيري مس تونس ومصر على عكس الدول
األخرى ،وهذا ما جاء يف قول املبحوث رقم  " :3تونس أوال ،بسبب إحراق الشاب (حممد البوعزيزي)
نفسه يف الشارع نتيجة القهر والظلم الذي عاناه فهذا املشهد أثار حفيظة اجلميع سواء مسلم عريب او
غريه ،لذلك أخذت القصة مساحة كبرية من االهتمام والوقت يف حينه ،مث سوريا وليبيا ومصر ،وكما
ذكرت سابقاً قد يكون بسبب التعطش لرؤية هنضة عربية مسلمة تليق خبريات تلك الدول " ويضيف
املبحوث رقم  " :0هي يف ظاهرها وقلوب شباهبا املتظاهرين توجه حنو البناء واملستقبل بإسقاط النظام
حدد املبحوث رقم  29يف قوله " :مصر عرب قناة
وحكومة،كوهنم ميثلون عائق أمام النهضة " ،يف حني ّ
اجلزيرة وتويرت ،وسوريا ال توجد قناة حمددة وتويرت ،ليبيا متابعة أقل فقط خطابات القذايف ويوم مقتله
وكذلك اليمن وتونس" ،وخنلص من ذلك أن جند تونس ومصر كأبرز األحداث مشاهدة من قبلهم وهذا
 24عبد اإلله بلقزيز (حمرر) ،الربيع العربي  ...إلى أين ؟  :أفق جديد للتغيير الديمقراطي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط،3
 ،2402ص063
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دوافع متابعة النخبة األكاديمية اإلعالمية والسياسية ألحداث الربيع العربي من خالل
عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي

الفصل الثاني

االطار الميداني :

بدوره ميثل مؤشر أن عينة الدراسة كان اهتمامها مركزا على بدايات الثورة ،وكذلك حسب ما شاهدوه
على القناة تركيز املبحوثني على دول ربيع العريب حمددة راجع إىل عدم التوازن يف عملية التوظيف ،فبعض
األحداث الربيع العريب عرفت تغطية توظيفية فائقة على عكس األخرى يف قناة اجلزيرة وهذه النتيجة تتفق
مع دراسة آلمال جعفري حول صورة قناة اجلزيرة بعد الثورات العربية لدى النخبة اجلزائرية حيث "أظهرت
نتائج الدراسة أن  %00.04من املبحوثني أستاذة اجلامعة اجلزائرية أن تغطية قناة اجلزيرة للثورات العربية مل
تكن متوازنة بني كل الثورات" ،25لكن دراستنا اختلف حول قضايا الربيع العريب األكثر تركيزا وأمهية
بالنسبة لعينة دراستنا عن دراسة آمال جعفري حبيث "كانت الثورة الليبية هي أول ثورة من حيث درجة
تركيز قناة اجلزيرة عليها ،وذلك حسب آراء املبحوثني ،مث تأيت الثورة السورية يف املرتب ة الثانية ،تليها املصرية
مث التونسية فاليمنية وأخريا االنتفاضة البحرينية" ،26حبيث االختالف يكمن يف هذه الدراسة سابقة الذكر
متثل تساؤهلا حسب أكثر األحداث اليت ركزت عليها اجلزيرة يف تغطيتها لكن تساؤلنا يتمحور حول أكثر
أحداث الربيع العريب اهتماما بالنسبة لعينة دراستنا وتتفق مع دراسة لندا شلش ،التأثري املتبادل بني "تغطية
اجلزيرة العربية" و " الثورات العربية "إن تأثري اجلزيرة وغريها من الفضائيات العربية والعاملية قد برز بشكل
واضح يف محاية املتظاهرين من بطش النظام الرمسي ،يف حاليت تونس ومصر".27
يقــول املبحــوث رقــم  " :0رأيــت دمــاء تســفك وأوطــان تــدمر ،وشــعوب تســعى ملســتقبل أفضــل لكــن بســبب
م ـؤامرات داخليــة وخارجيــة علــى األمــة ترجــع عش ـرات بــل مئــات الســنني إىل الــوراء ،مل حتــرر أرضــا ومل يســلم
شعبها مـن إهـدار دمـه " ويـردف املبحـوث رقـم  02قـائال " :كـالم املتظـاهرين والشـارع العـام " ،نلمـس مـن
 25آمال جعفري ،صورة قناة الجزيرة بعد الثورات العربية لدى النخبة الجزائرية (دراسة ميدانية على عينة من األساتذة الجامعيين)،
مرجع سابق ،ص229
 26املرجع نفسه ،ص229

 27لندا شلش ،التأثير المتبادل بين "تغطية الجزيرة العربية" و " الثورات العربية" ،أطروحة ماجستري ،جامعة بريزيت ،2403 ،ص94
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دوافع متابعة النخبة األكاديمية اإلعالمية والسياسية ألحداث الربيع العربي من خالل
عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي

الفصل الثاني

االطار الميداني :

ذلك أن بعض املبحوثني كان تركيـزهم منصـبا علـى مـا يقولـه املـواطن العـريب املعـايش لألحـداث ومـا يعيشـه هـو
حمـور تركيــز أفـراد عينــة الدراسـة ،وهــذا بــدوره يشــكل أبـرز أ ّن قنــاة اجلزيــرة هلــا أسـلوب " ينــدرج ضــمن أســلوب
التكيــف  /التش ـريط والــذي يتضــح مــن خــالل بــث الصــور واملشــاهد احليــة للقتلــى واملــذابح" 28حبيــث جنــد أن
املبحـوثني قـد ملسـوا هـذا األســلوب مـن خــالل مشـاهدة أحــداث الربيـع العــريب ،ونسـتنتج مــن خـالل ذلــك أ ّن
أمهي ــة عملي ــة التوظي ــف السياس ــي لفي ــديوهات ش ــبكات التواص ــل االجتم ــاعي ل ــدى النخب ــة األكادميي ــة ج ــزء
مس ــاهم يف خل ــق اإلحس ــاس باالنتم ــاء إىل الـ ـ وطن الع ــريب ب ــداء م ــن ت ــونس ومص ــر م ــن خ ــالل قن ــاة اجلزي ــرة
اإلخباريــة ،وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا توصــلت إليــه دراســة " تشــري إىل أن النخــب العربيــة يف الوقــت ال ــذي
جت ــد أن التلفزي ــون الفض ــائي الع ــريب يس ــاهم يف تعزي ــز االنتم ــاء إل ــى ال ــوطن واألم ــة العربي ــة ،فه ــو ي ــتمكن م ــن
تكــوين اجتاهــا ت ال ـرأي العــام ،وتعبئــة امل ـواطن العــريب حنــو فعــل التعبــري عــن رأيــه وموقفــه س ـواء باالحتجاجــات
السلمية وغريهـا ،وهـي نتيجـة حتسـب ملصـلحة متكـن النخـب العربيـة مـن التفاعـل مـع الوسـيلة االتصـالية األكثـر
تـأثريا بــاملواطن والشــارع العــريب وهــي التلفزيــون الفضــائي ...وأن التلفزيــون الفضــائي العــريب أضــحى اليــوم لــيس
جمــرد وســيلة إعالميــة ،بــل هــو تعبــري عــن عالقــة مؤسســية تفاعليــة مــؤثرة ت ـربط بــني النخــب وامل ـواطن والقضــايا
املصريية" .29
ثانيا :التركيز على أبعاد التغطية اإلعالمية للتوظيف :

28هالة توفيق امساعيل الطلحايت ،مقومات التأثير النفسي للبرامج اإلخبارية بشبكة الجزيرة (دراسة تحليلية ) ،جملة حبوث العالقات
العامة  ،دورية علمية حمكمة تصدر عن اجلمعية املصرية للعالقات العامة ،القاهرة ،العدد  ،02سبتمرب  ،2409ص200

 29صباح ياسني علي املفرجي ،اإلعالم الفضائي في الوطن العربي  :تحليل للمضمون و التأثير في النخب و الرأي العام ،بريوت ،لبنان
 :مركز دراسات الوحدة العربية ،،ط ،2403 .0ص292
422

دوافع متابعة النخبة األكاديمية اإلعالمية والسياسية ألحداث الربيع العربي من خالل
عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي

الفصل الثاني

االطار الميداني :

تعترب إجابات املبحوثني خصائص ألبعاد التغطية اإلعالمية لتوظيف فيديوهات شبكات التواصل
االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب على الفضاء اإلعالمي لقناة اجلزيرة اإلخبارية ،حيث يقول
املبحوث رقم  " :2رؤية آخر األخبار " ويضيف املبحوث رقم  " :02عرضها لألحداث " يف حني
يقول املبحوث رقم  " :20التناقض بني مضمون الفيديو والصيغة اخلربية اليت تقدمها القناة حول الفيديو"،
مباشرا " كذلك يقول املبحوث رقم  " :30أهتم
كما يقول املبحوث رقم  " :20احلدث األكثر انتشارا ً
مبحتوى املقطع " ،يف حني يقول املبحوث رقم " :09

طريقة نقلهم هلذا التصوير وكيفية استغالله أكثر

من جمرد نقله وإظهاره للعامل  .فكل قناة هلا آراء ومواقف سياسية وقد تنقل قناة وشقيقتها املقطع الواحد
ولكن التعليق عليه خيتلف اختالف كبري فكل قناة متثل سياستها  ".كذلك يقول املبحوث رقم " :00
هل كانت تغطي كل االجتاهات أم ال " وبقول املبحوث رقم  " :06نص املقدم قبال من قبل املذيعة
(غالبا) وكيفية صياغته .فهو يرتب يف ذهن املتلقي  :بناءا فكريا أوليا ملا سيتضمنه املقطع (التعقيب على
املقطع من بعد غري مهم ألن األثر قد حدث بالفعل) " و بقول املبحوث رقم  " :24مواطن اخللل "،
ومن خالل ذلك جند أن تركيز املبحوثني على عناصر خاصة مثل النقل املباشر و طريقة عرض التوظيف
ومعاجلته واإلقرار بأمهية قراءة االختالف بني مقطع الفيديو والصناعة اإلخبارية له كل ذلك من شأنه أن
يساهم يف معرفة أين يكمن اخللل كما قال املبحوث رقم .24
ونستنج من خالل ذلك أ ّن اسرتاتيجيات املالحظة اإلعالمية اليت أقرها املبحوثني تساهم يف
الكشف عن األبعاد احلقيقية لعملية التوظيف املادة الفيلمية يف صناعة املادة اإلعالمية ألحداث الربيع
العريب ككل واليت بدورها تكشف عن األجندة اإلعالمية خاصة يف ظل اعتماد اجلزيرة على فيديوهات
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شبكات التواصل االجتماعي ويف ذات السياق وضح وضاح خنفر

"إن اإلعالم اجلديد ممثال مبواقع

التواصل االجتماعي الفيس بوك وتويرت أنقذ اجلزيرة يف تغطية بعض الثورات العربية خاصة يف تونس ومصر
وليبيا ،بعد أن حظرت السلطات الرمسية قناة اجلزيرة عن العمل .إذا استفادت اجلزيرة من مقاطع الفيديو
اليت صورها شباب الثورة ورفعوها على اليوتيوب ومواقع املعارضة ،وهذا ما أوقع قناة اجلزيرة أخطاء التوظيف
دفعت عينة دراستنا إىل تدارس الوضع ذاتيا ،وهذا ما أبرز املتابعة الدقيقة لكل ما يوظف وهذا يرجع إىل
أمهية مقاطع الفيديو وتتفق هذه النتيجة مع دراسة لندا شلش حول التأثري املتبادل بني تغطية اجلزيرة العربية
والثورات العربية ،أن  %00من املبحوثني يعتقدون أن اعتماد اجلزيرة على مقاطع الفيديو من اليوتيوب
ومواقع املعارضة زاد من حجم املتابعني هلا" ،30وتظهر األجندة اإلعالمية يف عملية التوظيف ملقاطع فيديو
شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بالثوار وتتفق مع ما وصلت إليه دراسة لندا شلش حول التأثري
املتبادل بني "تغطية اجلزيرة العربية" و " الثورات العربية،أن "  %02من عينة الدراسة متمثلة يف النخبة
الفكرية يف العامل العريب متمثلة يف الصحفيني واألكادمييني أن اجلزيرة احنازت للمعارضة يف تغطيتها للثورات
العربية ،و  %04أهنا مثلت صوتا للشعوب الثائرة أي أن  %62من املبحوثني يرون أن اجلزيرة دعمت
الثورات العربية من خالل تركيزها على هاتني الفئتني".31
-2

بالنسبببة ل ببك ،هببل أط ببر اس ببتخدام القنببوات اإلخباري ببة التلفزيوني ببة لمقبباطع في ببديو ش بببكات
التواص ببل االجتم بباعي أح ببداث الربي ببع العرب ببي؟ حسب ببب رأي ببك كي ببف رأي ببت عملي ببة تب ببأطير

 املدير العام لقناة اجلزيرة سابقا

 30لندا شلش ،التأثير المتبادل بين "تغطية الجزيرة العربية" و" الثورات العربية" ،مرجع سابق ،ص90-90
 31املرجع نفسه ،ص02
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أحبداث الربيبع العرببي مبن خبالل عمليبة اسبتخدامات القنبوات اإلخباريبة التلفزيونيبة إلعبالم
المواطن؟
الفئة الفرعية :تأطير مقاطع الفيديو ألحداث الربيع العربي :التحوالت والصراع
أوال :تحوالت في تأطير األحداث :الضغط اإلعالمي
حدد املبحوثني مستوى التأطري حيث تراوح بني االجيايب والسليب كما سامهوا يف حتديد درجة
عدة مؤشرات حكمت إجابات املبحوثني حيث أرجع
التأطري بني نسيب وكلي وجزئي ،وكل ذلك يرجع إىل ّ
البعض إىل أ ّن إلصاق ميزة سلبية مقاطع الفيديو سامهت يف تأطري أحداث الربيع العريب على عدة درجات
( نسبية -شاملة -جزئية ) اعتبارا بأن هذه الفيديوهات حتكمها أجندة إعالمية و خارطة إعالمية خاصة
باحلدث داخل التوظيف حيث تراوحت بني االجيابية والسلبية ،فكما يقول املبحوث رقم  " :33على
حسب سياسة القناة " ،ويقول املبحوث رقم  " :34فيه نوع من الدبلوماسية " كما أردف املبحوث رقم
 24قائال " :تأطري سليب كونه موجه سياسياً وليس نقل لألحداث " ،يف حني جاء يف قول املبحوث رقم
 " :06سقطه إعالمية " ،املبحوث رقم  " :00خيانة إعالمية للحدث وأعتقد ال يزال هذا األسلوب
فعال وينطبق على شرحية كبرية من املتلقني من أجل تصديق ما ينشر" ،وخنلص من خالل ذلك أ ّن تأطري
ودعم فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي ألحداث الربيع العريب مل ترقى إىل مستوى توضيح
األح داث حبيادية وبالتايل فكما يقول املبحوث رقم  " :00غري جمدية " الن كما يقول املبحوث رقم
املبحوث رقم  " :00مل تستخدم بالشكل الصحيح " ،و نالحظ من خالل ذلك كله دور األجندة
اإلعالمية يف التحكم هبذه الفيديوهات ،وهذا ما جاء أبضا يف قول املبحوث رقم  " :46كما أسلفت
لكل قناة رؤيتها اخلاصة وتركيزها على زاوية حمدده ".
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ونالحــظ أن بعــض املبحــوثني أرجعـوا أمهيــة فيــديوهات شــبكات التواصــل االجتمــاعي املبثوثــة علــى قنــاة اجلزيــرة
أوال
س ــامهت يف ت ــأطري أح ــداث الربي ــع الع ــريب إجيابي ــا وبص ــورة ش ــاملة ،حي ــث يق ــول املبح ــوث رق ــم ً " :09
توثيــق فهنــاك ثقـة عنــده عرضــها ،مبع ـ أن هــذا الفيــديو صــحيح وموثــوق ثانيــا عرضــها علــى شــرحية اكــرب " يف
حــني يقــول املبحــوث رقــم  " " :00إذا كــان الكثــري ال ميلكــون وال يعرفــون مواقــع التواصــل االجتمــاعي فهــم
يقبلــون مــا ينقــل هلــم بعكــس املشــارك يف املواقــع يأخــذ املعلومــة مــن املصــور نفســه " ،وجــاء يف قــول املبحــوث
 " :39لكنه واكب جانبا مهما منها ،جانبا حتاول اجلهات الرمسية إخفاءه".
ونلم ــس م ــن خ ــالل إجاب ــة املبح ــوث رق ــم  00أ ّن ت ــأطري األح ــداث ودعمه ــا م ــن خ ــالل ش ــبكات الواص ــل
االجتماعي ليس هلا نفس املستوى لـو نشـرت علـى قنـاة اجلزيـرة ،فهـذه األخـرية تتسـم باملرجعيـة اإلعالميـة هلـذه
الفيديوهات يف حالة عـدم التفاعـل مـع األحـداث عـرب املنصـات االجتماعيـة .أن ألغلـب أفـراد العينـة قناعـة أن
للم ـواطن الصــحفي دور فعــال يف نق ــل أحــداث الربيــع الع ــريب بعيــدا عــن األجن ــدة اإلعالميــة ،وهــذه النتيج ــة
تتفـق مـع دراسـة  .دور املـواطن الصـحفي يف احلـراك الســوري مـن وجهـة نظـر قــادة الـرأي اإلعالمـي العــريب " إن
% 60.2من أفراد عينـة الدراسـة يــرون أن املـواطن الصـحفي يـزود القنـوات التلفزيونيـة أحيانـا كثـرية بأخبــار و
أفــالم ح ــول األوضــاع يف س ــوريا األمــر ال ــذي يظهــر مــدى قناعــة قــادة الـرأي اإلعالمــي العــريب بنج ــاح امل ـواطن
الـصحفي بـسد الفـرا الــذي صــنعة التعتــيم اإلعالمـي .ممـا ال شـك فيـه أن تكنولوجيـا وسـائل اإلعـالم احلـديث
,ســامهت يف نق ــل اخل ــرب ب ــل و باإلقنــاع وك ــسب التأيي ــد ،م ــن خ ــالل توثيــق الك ــرتوين للت ــاريخ الي ــوم املس ــجل
لإلحداث اليومية".32

32

حنان كامل إمساعيل ،دور المواطن الصحفي في الحراك السوري من وجهة نظر قادة الرأي األعالمي العربي  :األردن و الكويت

ومصر أنموذجا ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط ،كلية اإلعالم ،2402 ،ص030
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ثانيا :التوظيف كإطار الصراع ألحداث الربيع العربي

حد ،وهذا ما
اشرتك أغلب املبحوثني حول مفهوم زيادة القلق داخل مناطق الصراع ،فلكل شيء ّ
ينعكس أساسا يف الصور ومقاطع الفيديو اخلاصة بأحداث الربيع العريب ،فبعيدا عن املصداقية فبالرغم من
أمهيتها يف نقل الواقع احلقيقي كما سبق القول إال أهنا أحيانا تساهم وبشكل فضيع يف زيادة حدة األزمة،
خاصة إذا كانت هذه الصور تعرض من اجتاه واحد ومن زوايا تصوير حمددة ،فانعدام أو قلة تواجد
اإلعالميني املهنيني زاد من نسبة التوظيف ملقاطع الفيديو داخل الفضاء اإلعالمي ،وهذا ما جاء يف قول
املبحوث رقم  " :00معرفة مصري الدول العربية فأحداث الربيع العريب ولكي تكون أكثر قناعه بان
االستقرار لن يعم الدول العربية بسبب دعم صور ومشاهد باطنها يؤجج األوضاع " ونستنتج من ذلك أن
توظيف مقاطع الفيديو جيب أن يكون ذو هدف من توظيفه ،وأن ال يكون التوظيف عبثي الن أحداث
الربيع العريب يف األخري أن هدفها االستقرار ،الن قناة اجلزيرة قد ركزت يف توظيفها ملقاطع فيديو أحداث
الربيع العريب وخاصة تونس ومصر على الصراع ،ونلمس أن مقاطع الفيديو " تقدم األحداث يف إطار
تنافسي صراعي حاد قد تتجاهل الرسائل اإلعالمية عناصر مهمة يف سبيل إبراز سياق الصراع ،تربز
الفساد وعدم الثقة يف املسئولني ،ترى األشخاص قبل أن ترى األحداث وترصد املصاحل قبل أن ترصد
األهداف وتقيس الرسالة غالبا مبقياس اخلاسر والرابح واملنتصر واملهزوم ويبالغ الصحفيون واملذيعون كثريا
يف جعله إطارا لألحداث " ، 33وبالتايل اعتربت مقاطع الفيديو أداة مؤطرة للصراع ،ونستنتج من ذلك أن
تطورات األحداث الربيع العريب متثلت يف الصراع كإطار للتوظيف ووسيط يعرب عن تطورات أحداث الربيع
العريب على قناة اجلزيرة اإلخبارية ،وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة حول دور اإلعالم يف
33

إميان مجيل عبد الفتاح عبد الرمحن ،إنتاج الفواصل اإلخبارية في القنوات الفضائية  :دراسة ألنماط األطر اإلعالمية المستخدمة في

إنتاج فواصل الربيع العربي في قناة العربية .جملة الباحث اإلعالمي ع ،2400، 29 .ص000
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تشكيل اجتاها ت النخبة األكادميية العربية يف اليمن حنو الربيع العريب "أن % 23.3مـن النخبـة األكادمييـة
العربيـة يولون اهتماما مبتابعـة أخبـار ثـورات الربيـع العـريب وتطوراهتا ،واحتلت قناة اجلزيرة املرتبة األوىل من
ضمن القنوات اإلخبارية األخرى" ،34وهذا كله يشري إىل عد متكن مقاطع الفيديو املوظفة يف إرضاء
اجلمهور يف تأطري أحداث الربيع العريب ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة فاعلية املواطن الصحفي كمصدر
معلومايت للتغطيات الصحفية توصلت إىل "ضعف صحافة املواطن نتيجة عدم اتساقها مع مكونـات
اجلمهـور الشخصـية ،اتفـق مـع هـذا الـزعم % 20.0من جمموع املبحوثني  ،أي أهنم رأوا أن صحافة
املواطن ال تدرس مجهورها وحتـدد مكوناتـه الذاتيـة لتحدد ما يناسبه من معلومات وأخبار".35
خالصة:
نستنتج من خالل ما سبق حتليله يف هذا الفصل حول متابعة النخبة األكادميية اإلعالمية
والسياسية ألحداث الربيع العريب من خالل عملية توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات
التواصل االجتماعي ،حيث متحور الفئة الرئيسية يف اليقظة اإلعالمية :التوظيف اإلخباري اجلديد كمتغري
مهين ،حيث تشهد مقطع الفيديو يف برامج ونشرات قناة اجلزيرة اإلخبارية حسب املبحوثني عدة حتوالت
يف السياق االستخدامايت ،وهذا راجع إىل املرجعية السياسية واإلعالمية اليت حتكمه ،و التماس
األيديولوجية السياسية ،الرؤية االستقصائية لألحداث ،الضغط اإلعالمي :تأطري الصراع للفيديو اإلخباري.

34

خالد الصويف وعلي الربيهي ،د ور اإلعالم في تشكيل اتجاهات النخبة األكاديمية العربية في اليمن نحو الربيع العربي :دراسبة

ميدانية ،جملة رؤى اسرتاتيجية ،مج  ,2ع  ، 0يناير ،االمارات2400 ،

35

مرمي حممد حممد صاحل العجمي ،فاعلية المواطن الصحفي كمصدر معلوماتي للتغطيات الصحفية  :دراسة حالة على برنامج صالة

تحرير بقناة الخرطوم الفضائية في الفترة من يناير  -ديسمبر  ،2113جملة احلكمة للدراسات اإلعالمية و االتصالية ،مؤسسة كنوز
احلكمة للنشر و التوزيع ،ع ،2400 ،9ص260
422

دوافع متابعة النخبة األكاديمية اإلعالمية والسياسية ألحداث الربيع العربي من خالل
عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي

الفصل الثاني

االطار الميداني :

تعت ــرب ه ــذه األس ــاليب حس ــب املبحـ ــوثني كأس ــس اليقظ ــة اإلعالمي ــة ،ظهـ ــرت الفئ ــة الفرعي ــة آليـ ـات املقارنـ ــة
اإلعالميــة كمفهــوم مــن خــالل خصائصــه املتمثلــة يف البحــث عــن أبعــاد حقيقــة أحــداث الربيــع العــريب ومعرفــة
التواف ــق اإلخبـ ــاري للفي ــديو املوظـ ــف ،أمـ ــا فيم ــا يتعلـ ــق مس ــامهة توظيـ ــف قنـ ــاة اجلزي ــرة اإلخباريـ ــة لفيـ ــديوهات
شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بأحـداث الربيـع العـريب يف تشـكيلها ملعلومـات سياسـية معينـة فقـد طـرح
مفهــوم التمــاس األيديولوجيــة السياســية مــن خــالل خصــائص تعرفهــا نســبية املعلومــات السياســية مــن عمليــة
التوظي ــف والكش ــف ع ــن أيديولوجي ــة التوظي ــف ،أم ــا احمل ــور الثال ــث فق ــد متث ــل يف أمهي ــة توظي ــف قن ــاة اجلزي ــرة
اإلخباري ــة لفي ــديوهات ش ــبكات التواص ــل االجتم ــاعي يف تغطي ــة أح ــداث الربي ــع الع ــريب حي ــث تط ــرق أغل ــب
املبحــوثني إىل الرؤيــة االستقصــائية لألحــداث والــيت متثلــت يف الرتكيــز علــى أحــداث دول عربيــة معينــة والرتكيــز
علـ ــى أبعـ ــاد التغطيـ ــة اإلعالميـ ــة للتوظيـ ــف .وبالنسـ ــبة إىل احملـ ــور الرابـ ــع فقـ ــد طرحـ ــت تـ ــأطري مقـ ــاطع الفيـ ــديو
ألحداث الربيع العريب :التحوالت والصـراع ،الـذي يسـاهم فيـه خاصـيتني حتـوالت يف تـأطري األحـداث:الضـغط
اإلعالمي والتوظيف كإطار الصراع.

422

دوافع متابعة النخبة األكاديمية اإلعالمية والسياسية ألحداث الربيع العربي من خالل
عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي

الفصل الثالث:انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)
تمهيد
المبحث االول :تفسريات عينة الدراسة ألحداث الربيع العريب من خالل توظيف قناة اجلزيرة
اإلخبارية ملقاطع فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي.
المبحث الثاني :انعكاسات التحليالت اخلاصة بعملية التوظيف ملقاطع الفيديو على فهم احلقيقة
لدى أفراد عينة الدراسة.
المبحث الثالث :املصطلحات املكررة أثناء استخدام القنوات اإلخبارية التلفزيونية ملقاطع فيديو
شبكات التواصل االجتماعي.
المبحث الرابع :مستوى التوافق احلقيقي بني توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي وما ينشر على شبكات التواصل االجتماعي.
باملصداقية لدى عينة الدراسة حول الفيديوهات اخلاصة بأحداث الربيع
المبحث الخامس :االقتناع
ّ
العريب.
خالصة

الفصل الثالث

االطار الميداني :
تمهيد:

يعرض هذا الفصل االنعكاسات والنتائج املتعلقة بالتوظيف اإلخباري ملقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي ألحداث الربيع العريب من وجهة نظر النخبة األكادميية ( عينة الدراسة) املتمثلة كما
ذكرنا سابقا يف أساتذة اإلعالم والعلوم السياسية جبامعات اجلزائر ،حيث سيتم حتليل إجابات املبحوثني
هبدف استنباط أهم املفاهيم اليت تعرب عن هذه الظاهرة اإلعالمية ،وعلى اثر ذلك جاءت أسئلة هذا
الفصل مقتبسة من إجابات املبحوثني ،فتمحور الفصل يف أربع مباحث فرعية ،تفسريات عينة الدراسة
ألحداث الربيع العريب انطالقا من التوظيف اإلخباري ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي املبثوثة
على قناة اجلزيرة اإلخبارية ،انعكاسات حتليالهتم املعتمدة على عملية التوظيف ملقاطع الفيديو على فهم
حقيقة األحداث ،التماسهم ملصطلحات معينة متكررة اقرتنت والتوظيف اإلخباري ملقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي ،معرفة التوافق احلقيقي بني استخدامات قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي وما ينشر على املنصات االجتماعية ،وأخريا معرفة اسرتاتيجيات اإلقناع مبصداقية
فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي.
الفئة الرئيسية :البنية التقييمية في التعامل مع األحداث
 -1كيف وجدت تفسيراتك ألحداث الربيع العربي من خالل توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية
لمقاطف فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي؟
الفئة الفرعية :تغاير املستويات التفسريية لألحداث ،حيث يتضح يف احملور األول من الفصل الثالث ثالث
مفاهيم ذو أبعاد متباينة للفئة الفرعية
أوال :التماس الغموض في مقاطع الفيديو ( :من ناحية الصورة )
852

انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :

أرجع بعض املبحوثني من عينة الدراسة مسامهة مقاطع الفيديو شبكات التواصل االجتماعي
املبثوثة على قناة اجلزيرة اإلخبارية إىل التماس الغموض يف هذه املواد الفيلمية اخلاصة بأحداث الربيع العريب،
حيث جاء يف قول املبحوث رقم  " " :63ينبغي التحري " ،يف حني جاء يف قول املبحوث رقم " :84
حالة تدليس احلقائق حماباة جلهة معينة فمتابعتها تصبح إدانة ألهلها " ،وكذلك جاء يف قول املبحوث رقم
 " :84ضئيل "  ،فالغموض يف مقطع الفيديو أنتج التحري عن املادة املبثوثة كما ساهم يف طرح خاصية
التالعب باحلقيقة وهذا كله يساهم كما جاء يف قول املبحوث رقم  84يف ضآلة التفسري ،مما يعكس عدم
وضوح تفسري أحداث الربيع العريب وهذا ما جاء أيضا يف قول املبحوث رقم " :75 :غري متطابقة " ،كما
جاء يف قول املبحوث رقم " : 74غري واضح " ،وأردف املبحوث رقم  " :74ليس اخلرب كاملعاينة "،
ويقول املبحوث رقم " :22تفسريات جمانبة للصواب غالبا ومضللة ".
ونستخلص من خالل ذلك أ ّن مقاطع الفيديو املصنوعة من قبل املواطن الناقل ألحداث الربيع
العريب واملوظفة على قناة اجلزيرة اتّسمت حسب بعض أفراد العينة يف طرح إشكال الغموض مما انعكس
سلبا على تفسريات عينة الدراسة ألبعاد أحداث الربيع العريب ،وبالتايل تراجع تلبية االحتياجات املعرفية
الكافية لتفسري األحداث ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة مصادر معلومات الشباب اجلامعي اليمين أثناء
األزمات حيث " تؤكد االستجابات اخلاصة باألهداف اليت يسعى طالب اجلامعات اليمنية إىل حتقيقها
من خالل اعتمادهم على وسائل اإلعالم على وجود أهداف حمددة يسعون إىل حتقيقها من خالل

852

انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :

اعتمادهم على مصادر املعلومات ،فأكثر من نصف املبحوثني ( %76.3اىل  )%56.3عربوا عن دوافع
منفعية ؛ مثل معرفة أبعد قضية احلراك اجلنويب ،وتطوراهتا وأبعادها املختلفة".1
ثانيا :التماس هدف التغيير ( من ناحية المحتوى)
أرجع بعض املبحوثني أن تفسرياهتم ألحداث الربيع العريب من خالل توظيف مقاطع فيديو
شبكات التواصل االجتماعي على قناة اجلزيرة اإلخبارية إىل بعد التغيري ،حيث جاء يف قول املبحوث رقم
 " : :24من أهم تفسريايت وراء متابعه القنوات اإلخبارية هو أنه كان هناك هدف اخلروج على تلك
الدكتاتوريات يف الدول العريب وكذلك ما جذبين هو استخدام العنف املفرط يف التصدي للمظاهرات
وكذلك اخلوف على الشباب العريب من العنف " ،كما أردف املبحوث رقم  67قائال " :الثورة يف تلك
الدول برأيي أهنا ضد القمع والفقر والتهميش " ،وبقول املبحوث رقم  " :84معظمها ،ألهنا حتمل أمل
تغيري يهم كل العرب ،وألن حماولة التجديد يف بالد مقهورة هو نفسه اجناز يصنع التاريخ وجب متابعته".
وخنلص من خالل ذلك أ ّن تفسريات املبحوثني ألحداث الربيع العريب من خالل مقاطع الفيديو املبثوثة
على قناة اجلزيرة اإلخبارية متثل يف التغيري االجتماعي بالدرجة األوىل وهذا ما جاء يف قول املبحوث ،67
كما يندرج ذلك ضمن األهداف الرئيسية للربيع العريب ،حيث "سـاهـم اعـتـمـاد تقنيات جـديـدة لـلـتـواصـل
االجـتـمـاعـي فـي املنطقة العربية عل ى نشر وتـداول املعلومات على حنو واسع ،كما أثرت وسائل اإلعـالم،
وخباصة األمناط اجلديدة للتواصل االجتماعي يف عمليات التغيري االجتماعي .وهو ما يوضحه على حنو

 1عبد الرمحن حممد سعيد الشامي ،مصادر معلومات الشباب الجامعي اليمني أثناء األزمات  :دراسة حالة الحراك الجنوبي .جملة
الدراسات االجتماعية مج ،22 .ع ، 84 .أيلول  ،2143ص224
862

انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :

بارز عدد مستخدمي شبكة اإلنرتنت حوايل  467مليون شخص من  22دولـة عربية ،من بينهم أكثر من
 54مليون شخص مص نف كمستخدم ناشط يف الشبكات االجتماعية".2
ثالثا :مساهمة التوظيف في برمجة التفسير للمتلقي (أجندة تفسير معينة )
مل تلتمس بعض من أفراد العينة املبحوثة أي تفسري ألحداث الربيع العريب باعتبارها كانت تقدم يف
شكل تفسري موجه مما أبعد الرأي العام املشاهد يف اختاذ موقف تفسريي من األحداث باعتباره جزء من
التصور العام للقضايا  ،حيث أرجع عينة الدراسة هذا إىل أن تقدمي األحداث ال يعكس دالالهتا ،وهذا ما
جاء يف قول املبحوث رقم  ": :64هتتم باألحداث وتتجاهل دالالت هذه األحداث وهذا أهم من
احلدث"  ،فتقدمي فيديوهات بعينها يعكس التوجه احلقيقي لتفسري األحداث وحتليلها مما ينتج نسخة
تفسريية لألحداث ،فقد عرفت أحداث الربيع العريب عدة تطورات يف امليدان حبيث عج الفضاء اإلعالمي
ل قناة اجلزيرة كغريه من القنوات اإلخبارية التلفزيونية مبقاطع الفيديو كانت تعرب عن التسلسل الزمين اليومي
لألحداث مما أبعد عينة الدراسة يف اعتماد التوظيف اإلخباري يف تفسري األحداث باعتبار انه ينقصه
جانب مهم وهو داللة هذه األحداث ،وجاء يف قول املبحوث رقم  " " :86مل أقم بالتفسري" ويقول
املبحوث رقم  " :88مل أفسرها من خالل التسلسل املقرتح للفيديوهات" ،وبقول املبحوث رقم " :83
املبحوث رقم " :مل أفسر؛ ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره وأنا مل أربط حتليلي هبذه الفيديوهات"،
ونستنتج من خالل ذلك أ ّن تغاير املستويات التفسريية لألحداث يرجع إىل التباين يف اخللفية املعرفية
باألحداث لدى عني الدراسة ،حيث ذكر الباحث صباح ياسني يف دراسته حول النخب العربية وجاذبية
 2حممد عبد الوهاب العاليل ،التفسير االتصالي للحراك االجتماعي العربي ،هنوند القادري عيسى ،اإلعالم العريب و رهانات التغيري يف ظل
التحوالت ، .مرجع سابق ،ص217
862

انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :

التلفزيون الفضائي أن منذجة التحوالت يف التلقي تكمن يف " الصورة املصنعة ،اليت تثري جـدال يف مغزى
قدرهتا التأثريية يف املتلقي وامتيازها فـي حتفيز التوليد الـفـكـري ،كما أن حتديد أبـعـاد الـصـورة وداللتها
يكشف عن العالقة املشرتكة بني صنعة الصورة وصنعة التلقي ،وميكن أن نقول إن املرئي ليس إال خطابا
يعرب عن جتربة إنسانية مشرتكة برموزها ودالالهتا بني املرسل واملستقبل .واملعاينة ،أي إدراك املعىن باملمارسة
واملالحقة معا ،إمنا حيقق تفوق الصورة أحيانا على اللغة املنطوقة ،لذلك فقد تولد الصورة الواحدة ،أي
الصورة اليت حتتوي مشهدا نابضا من احلياة ،دفقا ال حدود له من اللغة للتعبري عن احملتوى ،ومن هـنـا ،فـإن
الـسـؤال الـذي يـقـود إلـى تفسري داللـة الـصـورة إنـمـا يشري فـي الـواقـع إلـى متيز املرئي على اللغة يف اخـتـزال
املشهد وفـي قوته التعبريية ،وهبذه احلالة يعرب السؤال للمتلقي حول معىن وغاية الرسالة التلفزيونية عن
تكثيف مقصود للمعرفة املستهدفة .وعن دما حيلل مضمون اللغة ،فإن قواعدها الضابطة هي القوانني اليت
تفسر التكرارات والتشابه والتطابق وحـتـى اإليـحـاءات ،أمـا فـي الـصـورة فـإن قـوانـيـن إدراكـهـا وتفسريها
يصعب حتديدها ألهنا مفتوحة النهايات يف التفسري والتأويل حبسب زاويـة النظر اليت هي املرجعية الثقافية
والسياسية للمتلقي وكشاف تراكم املعرفة حول موضوع الصورة ودالالهتا".3
وخنلص من خالل ذلك أن تغاير املستويات التفسريية لألحداث كخاصية برزت عند عينة الدراسة
نظرا ملا متيزت له عملية التوظيف اإلخباري ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي ،من التماس
الغموض يف مقاطع الفيديو ( من ناحية الصورة ) ،اىل التماس هدف التغيري االجتماعي ( من ناحية
احملتوى) وكل ذلك من خالل مسامهة التوظيف يف برجمة التفسري للمتلقي (أجندة تفسري معينة ).

 3صباح ياسني علي املفرجي ،اإلعالم الفضائي في الوطن العربي  :تحليل للمضمون و التأثير في النخب و الرأي العام،
دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط ،2146 ،4ص224-225
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :

 -2ه للل انعكس للال تحليالت للك الخاص للة بعملي للة التوظي للف لمق للاطع الفي للديو عل للى فه للي الحقيق للة؟
وكيف ذلك بالنسبة لك؟
الفئة الفرعية :التحليل اإلخباري النقدي لمقاطع الفيديو وفهي حقيقة اإلعالم
أوال :تحليالت المتخصصين
أمجع أغلب املبحوثني أن حتليالهتم الشخصية بعيدا عن التوظيف اإلخباري ملقاطع الفيديو،
انعكست على فهم حقيقة األحداث باال رتكاز على عدة معايري سامهت يف فهم أبعاد أحداث الربيع
العريب ،باالحتكاك بأهل االختصاص كما جاء يف قول املبحوث رقم  " :48ال غالباً أفضل أن امسع
ألهل االختصاص أكثر مما كنت عليه سابقا " ،ويقول املبحوث رقم  " :45ال ،احلقيقة ال تؤخذ من
القنوات اإلخبارية وحدها فهي تتعمق يف مقطع وجترته مرارا وكأنه أهم حدث يف الدنيا ،وهذا عني التضليل
"واملبحوث رقم  " :14نعم .جعلين أميز احليادي من ذوات األجندات اخلاصة "
كما أرجع بعض املبحوثني حتليالهتم حلقيقة األحداث بعيدا عن أدوات التحيز كاعتماد مقاطع
الفيديو بعينها ،ويف ذلك يقول املبحوث رقم  " :44حتلياليت كانت متيل للصواب يف الغالب لعدم حتيزي
 ،كان ذلك اختبار " ،واملبحوث رقم  " :44نعم ،من خالل التجرد وعدم االحنياز أو التقبل السليب ملا
يتم نقله ،وإمنا حتليل املضمون برؤية ناقدة (فاحصة)" ،يف حني يقول املبحوث رقم  " :61نعم ،حتليل
املعروض يوصل إىل صورة أقرب لألحداث احلقيقية وجيّلي ما وراء هذه املقاطع من دوافع " ،ونالحظ من
خالل أ ّن اعتماد التحليالت الشخصية اليت تعكس الرؤية التفسريية ألحداث الربيع العريب مما تساهم يف
معرفة التحيز اإلعالمي يف عملية التوظيف ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي.
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :
ثانيا :التوظيف اإلخباري :صيغة إخبارية

وجند أن حتليالت العينة املبحوثة املستنبطة من التوظيف اإلخباري مل تعكس فهم حلقيقة
األحداث نظرا ألن القناة هلا معيار االنتقائية ملقاطع الفيديو حمددة وتعميمها على فضاءها اإلعالمي حىت
تنتج مجهور وفق أهدافها اإلعالمية ،وهذا ما جاء يف قول املبحوث رقم  " :24مجيع القنوات مبا فيها
اجلزيرة تنقل ما تريد أن يؤمن به املشاهد " ،ويف ذات السياق أبرز املبحوث رقم  23أسباب االنتماء
اإلعالمي يف فرض حتليل معني ،وكذلك يقول املبحوث رقم  " :23نعم ،وهي يف ذلك جمربة ال بطلة،
عندما تتعارض مصاحل املتحكمني يف القنوات مع مهددين مبشاريع تغيري ثورية ،تصبح مدافعة عن احلقيقية
ضغينة ال واجبا ،ويف هذه احلالة تتحول إىل واجهة تستحق االهتمام واملتابعة " ،أما االختالل اإلعالمي
الذي يظهر على فرتات متعددة يؤدي بالضرورة إىل عدم فهم احلقيقة اإلعالمية وحقيقة األحداث ،وهذا
ما جاء يف قول املبحوث رقم  " :25مل تعكس احلقيقة " ،ويقول املبحوث رقم  " :64متشابكة وأحيانًا
تغيري وجهة نظري بلحظة " ،ونستنتج مما سبق أن ذلك من شأنه أن ينتج التضليل اإلعالمي حلقيقة
األحداث وهذا ما جاء يف قول املبحوث رقم  " :63ال ،اخلرب شيء والتحليل شيء آخر ،لكن هناك كم
كبري من التضليل واملغالطات والفربكة " ،وخنلص من ذلك كله أن التوظيف اإلخباري ملقاطع الفيديو
ألحداث الربيع العريب تنطبق عليها الصيغة اإلخبارية ال التحليلية لألحداث.
ونستنتج من خالل كل ذلك أن حتليالت النخبة األكادميية املقتبسة من التوظيف اإلخباري
ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي مل تتعدى حدود اخلرب اإلخباري ،الن قبول التحليالت املوظفة
من مقاطع الفيديو ال بعكس حقيقة األحداث بل يعرب عن حقيقة اإلعالم املبثوث هلذه األحداث ،وتتفق
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :

هذه النتيجة مع دراسة اجتاهات اجلمهور العريب حنو أخالقيات توظيف مقاطع الفيديو املنشورة مبواقع
التواصل االجتماعي بالنشرات اإلخبارية "وقد متثل اجتاه اجلمهور العريب إزاء املعايري األخالقية جتاه املهنة
والفرد واجملتمع عند توظيف قنايت اجلزيرة بنشراهتا اإلخبارية ملقاطع الفيديو املتعلقة باألحداث اجلارية ببلدان
الربيع العريب اليت تنشر عرب شبكات التواصل االجتماعي إىل وجود اجتاهات سلبية وقد تصدرت مسة أن
مقاطع الفيديو اليت يتم بثها يف نشرات األخبار مضلله أو مبتسرة مفربكة " 4حيث " يرى تانكارد  ،فإن
التأطري اخلربي أعقد من أن يكون مبنيا فقط على عنصر االحنياز ،إنـه يذهب بعيدا عن ثنائية املفضل
وغري املفضل ،اإلجيايب والسليب ،ذلـك بـأن سلطته األيديولوجية األساسية تكمن فـي قـدرتـه على تعريف
الـ حـدث ووضـع شـروط تأويلية لـه ال تكتسب أي معىن خارج سياق هذه السلطة ،ويف الوقت نفسه ،تبدو
التقنيات التأطريية يف داخله غري مرئية حىت بالنسبة إىل صانعه أحيانا".5
-3حسب رأيك ،هل هناك مصطلحات معينة الحظال أنها تتكرر كثيرا كلما استخدمال
القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي؟
تذكر أغلب اإلجابات أن هناك مصطلحات تكررت كثريا أثناء عملية توظيف مقاطع فيديو
شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب ومنها طرح خاصيتان للفئة الفرعية ،وهي
كالتايل:
4

يشار عبد الرمحن مطهر ،اتجاهات الجمهور العربي نحو أخالقيات توظيف مقاطع الفيديو المنشورة بمواقع الت واصل االجتماعي

بالنشرات اإلخبارية بقناتي الجزيرة والعربية الحدث :دراسة حول أحداث بلدان الربيع العربي (دراسة مسحية) ،مرجع سابق ،ص-82
86
 5حارث القرعاوي ،معالجة نقدية لصناعة الخبر السياسي في وسائل اإلعالم الجماهيرية ،عبد اإلله بلقزيز ،اإلعالم و تشكيل الرأيالعام
و صناعة القيم ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،ط 2146 ،4
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :
الفئة الرئيسية :البيئة االصطالحية المتغيرة
أوال :االعتماد على الهواة كمصادر إعالمية

أرجع املبحوثني أن قناة اجلزيرة رافقت تغطيتها اإلعالمية بتوظيف مقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي ،حيث القت اهتمام زائدا وهذا ما الحظه أغلب املبحوثني يف تكرار اعتمادها على اهلواة
مدون فايسبوكي ،مقطع
كمصادر إعالمية ،وهذا ما جاء يف قول املبحوث رقم " :44 " :نعم ،ناشطّ ،
القى انتشارا ،أثار جدال واسعا على شبكات التواصل " ،ويقول املبحوث رقم " :48الحظت أن كلمة
ترند تكررت بكثرة رمبا توجيه األنظار إىل حدث ما " ،وهذا بدوره يربز دور قناة اجلزيرة يف وضع ترند
ميصطلح معني داخل موقعها اإلخباري على موقع التدوين التويرت إلبراز أحداث بعينها ،وكل ذلك يندرج
حسب ما جاء يف قول املبحوث رقم  " :18مصطلح مل يتسىن التأكد ظهر كثريا أثناء عرض صور الربيع
العريب " ،ونرى أ ّن تويرت مت تناول كثريا كمنصة إعالمية يف الدراسات اإلعالمية ومنها دراسة حول تويرت
وجمال الصحافة ،كيف أن منو بيئة األخبار حيول الصحافة ،6ونلمس كذلك أ ّن عدم عرض توصيفا
للتوظيف سواء كان من التويرت أو الفيس بوك من شأنه أن ميس مبصداقية االخبار املوظفة على القناة،
حيث " أن يتم توصيف من نشر اخلرب  ،فمن املهم أن يعرف اجلمهور من التقط الصورة أو سجل الفيديو
،فعندما يلتقط شخص ،ال عال قة له بغرفة األخبار ،وحيملها على صفحته وتستخدمها غرفة األخبار جيب

6

Stephen Barnard, Twitter and the journalistic field: How the growth of a new(s) medium is
transforming journalism, Ph.D, University of Missouri, Columbia, 2012.
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :

شرح ذلك للجمهور ألسباب تتعلق بالشفافية ،وجيري توصيف هذا النوع من املواد مثال حتت عنوان
لقطات هواة".7
وكذلك نلمس إضافة إىل توظيف املواد الفيلمية ألحداث الربيع العريب عرضا ألخبار األحداث من
منصة التغريد التويرت " ،خصوصا أنه يقوم على فكرة التدوين املصغر  ،من خالل اإلجابة عن سـؤال مـاذا
حيدث (اآلن)؟ ما منحه قيمته اخلربية .ويقوم الشرط األول على عـدم جتاوز خانات التدوينة/التغريدة 241
حرف ،وميكن صاحب احلساب إدارتـه بنفسه ليصبح منتجا للمعلومة اخلاصة بـه .وهـو يتيح نشر فيديو،
وصـور ،و إيـمـوجـي (رمـوز صغرية مصورة) ،وإرفاق التغريدة بروابط .كما يتيح النقاش التفاعلي ،والتعبئة،
من خالل مفاتيح الـ( #الوسم أو اهلاشتاغ) والـ@ (اإلشارة إىل) أو الـ(.8")mention
ثانيا :مصطلحات ترعى التغيري اجلذري
أمجع امل بحوثون أن عملية التوظيف اإلخباري ملقاطع الفيديو على قناة اجلزيرة اقرتنت مبصطلحات
سياسية داعمة ألحداث الربيع العريب ،وجاء يف قول املبحوث رقم  " :64انتفاضة شعبية صراعات سياسية
معارك دموية" ،ويف هذا السياق بقول املبحوث رقم  " :24الدميقراطية ،حقوق اإلنسان ،احلرية ،العدالة ،
طبعا هذه املصطلحات يدركها من تابع األخبار " ،ويقول املبحوث رقم  " :24نعم هناك
إسقاط النظامً ،
الكثري منها خاصة بالكلمات الالإرادية عند ووقوع شيء معني كاالنفجار أو حادثة قتل" ،وبتني من قول
املبحوث األخري أن بعض املصطلحات اليت تعرب عن أحداث مباشرة اتسمت بطابع العفوية بعيدة عن
 7خرية خدمي ،نقال عن عبداهلل الرشيد ،الصحفي المحترف و المصادر الجديدة لألخبار  :دراسة في الخدمات و آليات التحقيق من
المحتوى تويتر انموذجا ،جملة األطروحة مج  ،2ع  4للعلوم اإلنسانية ، 2145 ،ص243

 8مهى زراقط ،االتصال السياسي في لبنان عبر "تويتر"  :ماذا غير الوسيط الجديد ؟ ،هنوند القادري عيسى ،.اإلعالم العريب ورهانات
التغيري يف ظل التحوالت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت.، ،ط ،2145 ،4ص ( 445بتصرف)
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :

اصطناع املصطلحات ،نذكر أن املبحوثني ذكروا عدة مصطلحات كان أبرزها ما مت ذكره كنسق مشرتك
بينهما.
ونستنتج أن البيئة االصطالحية املتغرية اليت أنتجتها عملية التوظيف ملقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي من بينها االعتماد على اهلواة كمصادر إعالمية و مصطلحات ترعى التغيري اجلذري
وعدم وجود تناسق اصطالحي داخل الصناعة اإلخبارية ،أنتجت اجتاه سليب لعينة الدراسة مما ملسوا غياب
منظومة اصطالحية تقدم خدمة إعالمية قيمية ترقى باملشاهد العريب ،وتتفق نتيجة الدراسة مع دراسة
مقومات التأثري النف سي للربامج اإلخبارية بشبكة اجلزيرة "توصلت نتائج الدراسة إىل أن أكثر املفاهيم
واملصطلحات شيوعا واستخداما يف التغطية اإلخبارية ملقدمي الربامج يف قناة اجلزيرة هي االصطالح
السياسي ،احلريات ،حقوق اإلنسان ،الدميقراطية ،الشرعية ،اإلرهاب ،الفساد ،وبنسب متفاوتة ومتدرجة،
وذلك يف إطار التأثري النفسي مبا حتمله هذه املصطلحات من أحالم وأماين تدغدغ شعور الشعوب العربية
خاصة يف الوقت الراهن ،ويف ظل الظروف اليت تعيشها املنطقة العربية ".9
-4هل وجدت توافق حقيقي بين ما يوظف من خالل استخدامات قناة الجزيرة اإلخبارية لمقاطع
فيديو شبكات التواصل االجتماعي وما ينشر على شبكات التواصل االجتماعي؟
الفئة الفرعية :األجندة اإلعالمية في صياغة سياسة التوافق اإلخباري
أوال :ضآلة التوافق اإلخباري

 9هالة توفيق إمساعيل الطلحايت ،مقومات التأثير النفسي للبرامج اإلخبارية بشبكة الجزيرة :دراسة تحليلية ،جملة حبوث العالقات العامة،
ع  ،42سبتمرب  ،2143ص243
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

االطار الميداني :

الفصل الثالث

اتسمت الرؤية النقدية عند أغلب املبحوثني بضآلة توافقية مقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي
املبثوثة على قناة اجلزيرة مع ما نشر على املنصات االجتماعية ،فانطالقا من جدوى توظيفها كما يقول
املبحوث رقم  " :16شاهدت الكثري من األفالم ،حبكم أن كامريا جوال املواطن أصبحت هي عدسة
املراسل الواقعية اليت أصبحت القنوات السياسية تعتمد عليها لتوجيه الرأي العام كما تشاء " ،ويف هذا
السياق بقول املبحوث رقم  " :42ال .غالبا يقام اقتصاص أو إخفاء احلقيقة أو كبت وقطع اتصال املعلق
من ارض احلدث بالذات إذا حتدث أو اخرب بشيء عكس ما تريد القنوات اإلخبارية إبرازه للجمهور "،
ويقول املبحوث رقم  " :27شاهدت جمموعه من الفيديوهات على شاشات التلفاز ولكن لألسف بدأت
بعض القنوات اإلخبارية بالتالعب باملقاطع وتزييفها وخاصة على انتفاضة الشعوب العربية يف مصر وسوريا
" ،يف جاء يف قول مبحوث واحد حيث جاء يف قول املبحوث رقم  " :24ال ،بصراحة التلفزيون ليس
مصدر موثوق لبث األخبار ،لذلك وقفت على بعض املقاطع اليت يكذب فيها التلفزيون لدرجة تصل إىل
انتحال الشخصيات! فهل تتوقعون بعد هذا أن ألوث عقلي بأخبار التلفزيون !..ميكن حتصيل األخبار
بطرق أخرى من خالل النت " ،ويقول املبحوث رقم " :45ما تركز عليه القنوات انتقاء إبرة من كومة
قش " ،ويقول املبحوث رقم  " :44كال ،هناك كثري من الفربكة " ،وخنلص أن لعينة الدراسة اطالع واسع
ودقيق بفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي انعكس على تبنيها لرؤية نقدية حنو واقع التوظيف يف
الصناعة اإلخبارية لقناة اجلزيرة اإلخبارية وهذا ما جاء يف قول املبحوث رقم  " :14وميكن لكل قناة تقييم
الفيديوهات وغالبا تظهر احلقيقة لكل خبري يف جمال اإلعالمي" ،فا ّن إجابة املبحوث األخري تشري إىل أ ّن
ضآلة التوافق تكمن يف أ ّن التوظيف اإلخباري اتسم بصبغة تقييمية وليس هب دف التوافق ملا نشر على مواقع
التواصل االجتماعي ،وهذا يرجع إىل االطالع الواسع على أخبار الربيع العريب على الشبكات االجتماعية،
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :

واعتبارها مصدرا هلا ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة التأثري املتبادل بني تغطية اجلزيرة العربية و الثورات
العربية حيث توصلت إىل أ ّن "  %83من املبحوثني تغطية اجلزيرة للثورات بإعالء صوت الشعوب،
و %44بأهنا مصدر للثورات العربية  %42بنقل الواقع كما ،فيما اهتمها  %44بالفربكة".10
ثانيا :توجيه التوافق اإلخباري
تضمنت الفئة الفرعية للتساؤل خاصية ثانية متثلت يف توجيه التوافق اإلخباري ،فبالرغم من وجود
توافق ضئيل يف نشر مقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي على قناة اجلزيرة اإلخبارية مع فيديوهات
املنصات االجتماعية إال أ ّن املبحوثني أرجعوا ذلك إىل توافق يف الفيديوهات اليت تشرتك واجتاهات أحداث
الربيع العريب ،أما عن شخصيات األحداث فهناك اختالل إخباري ،فجاء يف قول املبحوث رقم " :44
التوافق حيدث بوضوح عندما يكون معربا عن مكونات وليس عن أشخاص" ،ويف ذات السياق يقول
املبحوث رقم  " :45توافق كبري يصل للتواطؤ ،طبيعي ألن املصدر واحد " ،وخنلص من خالل هذا أ ّن
املبحوثني التوافق اإلخباري لقناة اجلزيرة يف توظيفها ملقطع الفيديو يعكس األحداث ذاهتا وتطوراهتا
واجتاهاهتا ،وهذا كما قال املبحوث رقم  " :48ال  ،توافق طفيف " ،يطرح معيار النسبية.
ونستنتج من خالل ذلك كله أن األجندة اإلعالمية يف صياغة سياسة التوافق اإلخباري لقناة
اجلزيرة متثلت يف ضآلة التوافق اإلخباري مع ما ينشر على املنصات االجتماعية ،وان كان هناك توافق يف
بعض األحيان فهو برجع إىل بعد توجيه التوافق اإلخباري يف عملية التوظيف ملقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي وفق اإليديولوجية اإلعالمية.

 10لندا شلش ،التأثير المتبادل بين تغطية الجزيرة العربية و الثورات العربية ،مرجع سابق ،2146 ،ص46
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :

-5ما الذي جعلك تقتنع أن هذه الفيديوهات الخاصة بأحداث الربيع العربي المنتجة من قبلمواطن عادي تحتمل المصداقية؟
الفئة الفرعية :استراتيجيات بناء مصداقية التوظيف عند النخبة
حتدد مفهوم مصداقية مقاطع فيديو أحداث الربيع العريب املبثوثة على قناة اجلزيرة إىل ثالثة أبعاد:
نلمس اختالف مفهوم املصداقية من شخص إىل أخر وهذا راجع العتبارات ذاتية واىل اخللفية املعرفية
اخلاصة بكل مبحوث.
حيث متثلت إجابات املبحوثني يف التماس مصداقية جزئية أو نسبية ،نظرا لعدة اعتبارات تقنية
وسياسية وإيديولوجية ،فقد جاء يف قول املبحوث رقم  " :14يف األغلب هي من الشارع ،ومن امليدان،
وال ميكن التشكيك فيها بشكل مشويل ،ألهنا بالصوت والصورة ،وقد ينشر فيديو من منصة تواصل
اجتماعي مث تقوم قناة إخبارية ببثه من عدستها من زاوية أخرى واحملتوى واحد ،مثة فيديوهات كانت مثارا
للشك ،والتكذيب ،والفربكة وهو يف نظري قليل " ،فنشوء نسبة للمصداقية راجع إىل خربة سابقة يف
مشاهدة نفس األحداث ،وملا اختذت منحى آخر وضع للمصداقية مقياس معني يف قراءة أحداث الربيع
العريب ،وهذا ما جاء يف قول املبحوث رقم  " :43يف البداية نعم ،ألين كنت أثق باملواطن العريب الناقل
لتلك األحداث ألنه املبتلى الذي يبحث عن قشة لينجوا من الفقر واجلوع والتخلف ،مث بعد ذلك
اكتشفت أهنا ما هي إال لعبة دراماتيكية تصب ملصلحة جهة واحدة فقط مل يكن املواطن املسّلم املسكني
من سكاهنا " ،ويف ذات السياق يقول املبحوث رقم  " :27قبل اكتشايف لسياسة التالعب باألخبار وبثها
مبا يتالئم مع طبيعة وسياسة القناة كنت اصدق تلك املقاطع ولكن بعد ذلك بدأت أحترى عن املقطع
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :

ألكثر من مصدر وأخذه على حممل اجلد يف معرفة األخبار" ،وكذلك يضيف املبحوث رقم  61قائال" :
قد حيتمل املقطع املصداقية حبد ذاته ،لكن طريقة القناة يف عرضه ليخدم توجهها هي الشيء املضلل "
ويقول املبحوث رقم  " :17إذا كانت على مواقع التواصل فصدقتها الن أصحاهبا متجردون وال خيدمون
أجندات خارجية كما تفعل بعض القنوات اإلخبارية التلفازية .وليس معهم أية مصلحة " ،وكذلك أردف
املبحوث رقم 25يقول " :الفيديوهات اليت ينتجها أفراد حتمل مصداقية أكثر لعدم قدرهتم على تزييف
مضامينها وألهنا تأيت يف الغالب عفوية .أما القنوات اليت الفت صناعة الصورة وتوجيه الرأي فتستعملها
إلضفاء بعض املصداقية على رؤيتها ال غري ".
يف حني جاء التماس املصداقية الكلية للتوظيف اإلخباري اجلديد (مقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي) على قناة اجلزيرة راجع إىل اقرتاهنا بالبث املباشر هلا وسياق األحداث حيث استقيناه كرمز
حيوي ظهر عند أغلب املبحوثني ،فقد جاء يف قول املبحوث رقم  " :18نعم ،الن املشاهد حية
واألحداث متقاربة كانتصار الثورة الليبية بعدة قتل القذايف...اخل " وكذلك يقول املبحوث رقم " :13ممكن
أن أصدقها ألين كنت أرى بث مباشر هلا بالقنوات " ،وأيضا يقول املبحوث رقم  " :62ألهنا من املواطنني
يف ارض احلدث "ويقول املبحوث رقم  " :24ألهنا الوسيلة واملادة الوحيدة املتاحة خاصة إذا كانت من
شخص معروف بصدق توجهاته وميوله يف داخل تلك الدولة " ،حيث نالحظ أن املبحوث رقم  24أبرز
أمهية توفر معايري يف املواطن املشرتك يف نقل األحداث مما يؤدي حتميا إىل مصداقية املادة الفيلمية وهذا ما
جاء يف قول املبحوث رقم  " :64بال حدود وبدون شعور وبدون مربر".
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :

يف حني تبىن املبحوث رقم  43مصداقية التوظيف يف عالقته هذا األخري بالتعبري عن واقع األحداث كنمط
اجتماعي بعيدا عن تسييس األنظمة ودعمها ،حيث يقول املبحوث رقم  " :43أي شيء مؤيد للحراك
فاحتمال مصداقيته أعلى مقابل العكس يف حال كان الغدير داعم لألنظمة ".
فالتصديق احلتمي واملباشر ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي ناتج عن عدم تبين الرؤية
النقدية البناءة داعية بذلك استحضار فهم أبعاد القضايا وتطوراهتا ،ويف هذا السياق يقول املبحوث رقم
قلة االطالع يف ما مضى ،قلة االستئناس بالتاريخ وفهم إيديولوجيات اجلماعات املختلفة

" :45
وأغراضها ".

يف حني جاءت انعدام املصداقية يف مقاطع الفيديو املوظفة يف الصناعة اإلخبارية لقناة اجلزيرة
راجع إىل عدة سياسات التالعب بالصور واألحداث على شبكات التواصل االجتماعي مما يستدعي على
قناة ا جلزيرة تبيان الصور احلقيقية والصور املتالعب هبا فهذا من شأنه أن يساهم يف كسب الرأي العام،
حيث من املمكن إنتاج برامج خاصة باإلعالم اجلديد اإلخباري ،وتوضيح مالمح الصور احلقيقية واملفربكة
للجمهور املشاهد ،ووضع متخصصني على رأس هذه الربامج حىت لو كانت أسبوعية فمن شأهنا أن
تساهم كذلك يف تدريب اإلعالميني اهلواة يف كيفية التعامل مع األحداث يف زمن الرقمنة اليت من شأهنا أن
تنتج عدة قراءات تأويلية.
وجاء يف قول املبحوث رقم  " :41ال اعتقد أبدا مبصداقيتها " ،وكذلك يقول املبحوث رقم:24
" عرب التلفزيون ال أعتقد أهنا حتتمل مصداقية ،ألهنا قد تتعرض للقص أو احلذف أو أي أمر آخر جيعلها
موجهة ...وأذكر جوايب عام ال خيتص بالربيع العريب ولكن األخري ال خيرج عنه " فهنا نلمس انه طرح
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

االطار الميداني :

الفصل الثالث

مفهوم االعتقاد باملصداقية وليس املصداقية حبد ذاهتا ،ويقول املبحوث رقم  ":48ال أقتنع  ،قد تكون
مشهدا متث يليا  ،وقد وقع بالفعل  ،مقطع انتشر مث بعد فرتة رأينا كيفية تصويره أي خلف الكواليس "،
ً
ويعتقد املبحوث رقم  47بقوله  " :غري مقتنع فيها دام عرضوها أصال " أ ّن العرض اإلخباري هو الذي
يصنع فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي وليس مسامهة هذه األخرية يف صناعة السيناريو اإلخباري
للقناة ،وكذلك يقول املبحوث رقم  " :61قد حيتمل املقطع املصداقية حبد ذاته ،لكن طريقة القناة يف
عرضه ليخدم توجهها هي الشيء املضلل " ،املبحوث رقم " :14مل اقتنع فيها و فيها " .فهل هناك فرق
بني االقتناع باملصداقية واملصداقية ،فالقناعة تعرب عن الرضي الوظيفي عن مصداقية التوظيف.
وجند أن إجابات أغلب املبحوثني كانت وسيط بني املصداقية اجلزئية والكلية لتوظيف مقاطع
فيديو شبكات التواصل االجتماعي على قناة اجلزيرة اإلخبارية ،الن البعد الثالث من املصداقية يندرج
ضمن البعد األول منها وهو املصداقية اجلزئية ،ويتحدد ذلك كما صنف حممد س ــيد حمم ــد املقـيــاس األول
عربيا يف معرفة مصداقية اإلعالم والصحافة ومنها ما ظهر بدراستنا ( املقياس اإليديولوجي ،مقياس عدم
املعرفة أو جزئية املعرفة).11
وما يبين مصداقية التوظيف اإلخباري لقناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي هو عملية البث املباشر خاصة مع ما متيزت به املنصات االجتماعية من خدمة البث املباشر
لألحداث والوقائع ،حيث " إن التحدي الذي فرضته التطورات التقنية هو السرعة ،أو الشعور بأننا نعيش
يف عامل تنقل كـل أحـداثـه مـبـاشـرة ،كما يعرب دومينيك فـولـتـون :كـمـا لـو أنـه لـدى كـل منا مـسـؤولـيـات

 11محدان خضر سامل واملوسوي ،خضري عباس ضاري ،مستويات مصداقية الصحافة في إطار النموذج البنائي للمصداقية ،جملة الباحث
اإلعالمي ع ،2143 ،64 .ص454-454
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الفصل الثالث

االطار الميداني :

عاملية ملحة وهـم املباشرة والشفافية خيفض مـن الـوقـت املطلوب للتفكري والـعـمـل وقـد أصـاب هذا الـوهـم
السياسة بالطبع ،وهـو مـا تـحـ دث عنه السياسي الفرنسي ميشال روكـار ( )Rocard Michelبقوله إن
سرعة سري املعلومة ،وطابعها السريع الزوال ،جيعالن اهلم األساسي بالنسبة إىل السياسي الـعـمـل وفـق
إسرتاتيجية الـمـدى الـقـصـيـر  .أي أن الـسـيـاسـي ،الـغـارق فـي معاجلة الـقـضـايـا مـن جهة ،وفـي كـم
الـمـعـلـومـات الـتـي تـتـدفـق عـلـى الـمـواطـنـيـن مـن جـهـة أخـرى ،سيجد نفسه مـضـطـرا إلـى اتـخـاذ قرارات ،قد
ال تكون صائبة متاما هبدف حجز مكان له يف هذا الفضاء" ،12وهذا التحدي جند أن وسائل اإلعالم
التقليدي ومنها قناة اجلزيرة حسب املبحوثني تلجأ إىل هذه اإلسرتاتيجية للمحافظة على وزهنا اإلعالمي
عند مجهورها.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  ،مقومات التأثري النفسي للربامج اإلخبارية بشبكة اجلزيرة :دراسة
حتليلية بأن "إجراءات نقل األحدث جتعلها رائدة دائما يف جماهلا ،مثل :البث املباشر على مدار  28ساعة
يوميا لضمان متابعة األحداث والقضايا وتطوراهتا ومالحقتها باستمرار ،وقد جاء يف الرتتيب األول وبنسبة
 % 47من إمجايل تغطية الربامج عينة دراسته املتمثل يف ( االجتاه املعاكس ،بال حدود ،حديث الثورة،
الواقع العريب ،ما وراء اخلرب ) ،تراعي دائما تغطية احلدث يف وقت حدوثه ونقل األخبار أوال بأول حرصا
منها على كسب ثقة اجلمهور ومراعاة الدقة واملصداقية".13

 12مهى زراقط ،االتصال السياسي في لبنان عبر "تويتر"  :ماذا غير الوسيط الجديد ؟ ،هنوند القادري عيسى ، .اإلعالم العريب
ورهانات التغيري يف ظل التحوالت ،مرجع سابق ،ص448

 13هالة توفيق إمساعيل الطلحايت ،مقومات التأثير النفسي للبرامج اإلخبارية بشبكة الجزيرة :دراسة تحليلية ،مرجع سابق ،ص-244
221
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

الفصل الثالث

االطار الميداني :
خالصة:

نالحظ مما سبق التماس مستويات تفسريية متباينة عند أساتذة اإلعالم واالتصال بالنسبة
لتوظيف اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي متثلت يف الغموض على مستوى دقة
الفيديو والتغيري االجتماعي على مستوى حمتوى مقاطع الفيديو ،ما انعكس على عدم اختاذ أي تفسري
لألحداث باالعتماد على عملية التوظيف باعتباره كان يساهم يف برجمة تفسري معني عند املتلقي.
وفيما يتعلق بانعكاسات حتليالت عينة الدراسة اخلاصة بعملية التوظيف على فهم احلقيقية ،فقد
متثلت احلقيقة يف التناول اإلعالمي ألحداث الربيع العريب أكثر من فهم حقيقة األحداث نفسها ،فرؤيتهم
النقدية انعكست على فهم حقيقة اإلعالم ،أما فهم حقيقة األحداث فارتكزت عند املبحوثني على عدة
حتيز يف الصناعة اإلعالمية ،ال تتعدى عند النخبة كوهنا
مصادر ،باعتبار أن التوظيف للمواد الفيليمية أداة ّ
خربا.
وخبصوص تواجد مصطلحات معينة تتكرر كثريا كلما استخدمت القنوات اإلخبارية التلفزيونية
ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي ،ومتثلت من وجهة نظرهم يف التماس عينة الدراسة لبيئة
اصطالحية متغرية ذو بعدبن خمتلفني منها االعتماد على اهلواة كمصادر إعالمية (مدون ،ناشط على
الشبكات االجتماعية ،)...ومصطلحات ترعى التغيري اجلذري وهذا راجع إىل أن مقاطع الفيديو اخلاصة
بأحداث الربيع العريب خاضعة إلسرتاتيجية التأويل.
كما نالحظ من خالل إجابات املبحوثني حول مالمستهم ملستوى التوافق احلقيقي بني ما يوظف
من خالل توظيفات قناة اجلزيرة ا إلخبارية ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي وما هو منشور على
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االطار الميداني :

الفصل الثالث

املنصات االجتماعية فقد استنبطنا مفهوم موحد متثل يف مسامهة األجندة اإلعالمية يف صياغة سياسة
التوافق اإلخباري ،حيث متثل مفهوم الضآلة يف الفربكة واملونتاج وإخفاء احلقيقة ،كما وجدنا اختاذ قناة
اجلزيرة لعملية التوافق اإلخباري مع املنصات االجتماعية حيث تندرج حتت اختاذها الجتاه معني حتدده
القناة اإلخبارية.
وأخريا ،وبالرغم من اختالف اسرتاتيجيات بناء مصداقية حول توظيف قناة اجلزيرة ملقاطع الفيديو
عند عينة الدراسة نظرا لالعتبارات اإليديولوجية والتكنولوجية هذا ما ساهم يف حتديد مستويات املصداقية
عند النخبة األكادميية املبحوثة بني اجلزئية والكلية واملنعدمة ،أهم ما لفت انتباهنا أن املصداقية الكلية
لعملية التوظيف تكمن يف البث املباشر ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي على قناة اجلزيرة
اإلخبارية.
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انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
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الفصل الرابع :مدى فعالية توظيف مقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي في قناة الجزيرة
اإلخبارية بالنسبة للنخبة اإلعالمية والسياسية.
تمهيد
المبحث االول :المشاركة التفاعلية مع الحدث بخصوص عملية التوظيف لمقاطع الفيديو.
المبحث الثاني :أسباب تفعل عينة الدراسة مع مشاهدة توظيف قناة الجزيرة لمقاطع فيديو
شبكات التواصل االجتماعي.
المبحث الثالث :تمثالت المشاركة التفاعلية حول أحداث الربيع العربي مع اآلخرين على
مواقع التواصل االجتماعي.
المبحث الرابع :القيم المتضمنة في عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لمقاطع فيديو
شبكات التواصل االجتماعي.
المبحث الخامس :تقييم قناة الجزيرة اإلخبارية باتخاذها التوظيف اإلخباري الجديد في معالجة
أحداث الربيع العربي لدى عينة الدراسة.
خالصة

الفصل الرابع

االطار الميداني :
تمهيد:

يقدم هذا الفصل عرضا ملد عاالة توظةف مقاطع عةديو شبكات التواصل االجتماعي املبثوث
على قناة اجلزيرة اإلخباري بالنسب للنخب اإلعالمة والسةاسة  ،مركزين أكثر على أكثر املفاهةم اليت تظهر
يف بةانات املبحوثني واليت تاطي لظاهرة الدراس ماىن ياكس اهلدف من الدراس  ،وحيتوي هذا الفصل
مخس مباحث تشكل خصائص وأبااد للمفاهةم املرمزة من بةانات املقابالت كما سبق الذكر ،يركز
املبحث األول على املشارك التفاعلة لاةن الدراس باد متابا عملة التوظةف اإلخباري ملقاطع عةديو على
قناة اجلزيرة اإلخباري  ،يف حني يتمحور املبحث الثاين حول دواعع اليت أدت باةن الدراس إىل اختاذ السلوك
التفاعلي على منصات التواصل االجتماعي ،أما املبحث الرابع يتطرق إىل أهم القةم اليت تتضمنها عملة
توظةف قناة اجلزيرة اإلخباري ملقاطع عةديو شبكات التواصل االجتماعي ،ويتمثل املبحث اخلامس واألخري
يف الرؤي التقةةمة

لقناة اجلزيرة اإلخباري باستخدامها ملقاطع عةديو شبكات التواصل االجتماعي يف

مااجل أحداث الربةع الاريب.
 -1بعد مشاهدتك لعملية التوظيف لمقاطع الفيديو ،كيف كانت مشاركتك التفاعلية مع
الحدث؟
عدة أبااد سامهت يف حتديدها عملة التوظةف
متثل مفهوم التفاعلة يف إجابات املبحوثني يف ّ
اإلخباري ملقاطع عةديو شبكات التواصل االجتماعي املبثوث على قناة اجلزيرة اإلخباري  ،كما اقرتنت عند
املبحوثني يف إنتاج مستويات تفاعلة خمتلف األبااد كذلك .عقد متثلت يف التفاعلة مع القةم اإلخباري كما
جاء يف قول املبحوث رقم  " :01املوضوعة أهم شيء يف تفاعلي مع الربةع الاريب ،علما كنت أشاهد ما
كان يهمين أن أر املصداقة التام يف تناول األزمات هذه النقط دعاتين أن أكون حمايدا غري منحازا ألي
مدى فعالية توظيف مقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي في قناة الجزيرة اإلخبارية
بالنسبة للنخبة اإلعالمية والسياسية
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االطار الميداني :

الفصل الرابع

جه يف تفاعاليت ماها" ،عمن خالل إجاب املبحوث رقم  01نلمس التفاعلة املوضوعة مع التوظةف
اإلخباري ملقاطع الفةديو عرب املنصات االجتماعة  ،حةث ارتبطت التفاعلة املوضوعة بادة خصائص،
وهذا ما ظهر يف إجابات أغلب املبحوثني ،ومن خالل لك نالحظ أن عملة التوظةف أنتجت آلة
التفاعلة مع األحداث وبالتايل تاترب شبكات التواصل االجتماعي لةس مصدر التفاعل بل "املكان اجلديد
املنشود حيركه عامل التفاعل ،حبةث ال يبقى الامل اإلعالمي أحادي الوجه وإمنا يصبح عال مشارك  ،أي
أن يشارك املستهلك يف صناع الفضاء اإلعالمي للمؤسس " ،1وهذا ما إلةه أشار بول بولس رئةس
شرك سكوير وان لالستشارات اإلعالمة إىل نقط التقاء بني حماعظ وسائل اإلعالم على أخالقةات املهن
وموضوعةتها وتلبة حاجات اجلمهور وأبرز النقط اليت حتقق التوازن اإلعالمي ويساهم يف رسم السةاس
اإلعالمة هو مةزة التفاعلة والتشاركة اجلمهور مع املؤسس اإلعالمة يف صناع الفضاء اإلعالمي
للمؤسس اإلعالمة .2
ملا استنبطنا مفهوم التفاعلة املوضوعة يف إجابات املبحوثني ،رجانا للمةدان مرة أخر إلشباع
هذا املفهوم ،عجاء يف قول املبحوث رقم  " :01عدم التأثر إذا كان احلدث مت تأويله بشكل مؤدجل " ،و
يقول املبحوث رقم  " :01انصدمت من حجم التزيةف والتالعب اإلعالمي هذا بالضبط جيال الشخص
يتفاعل مبصداقة " ،ويف ذات السةاق يقول املبحوث رقم " :10الربةع الاريب ال أثق كثريا بنقل األحداث
الن كل مصدر أجندات ينفذها أو خيدمها أعضل متابا مغردين أعراد ينقلون احلدث " ،ونالحظ أن
املوضوعة من خالل التفاعلة مع احلدث عرب شبكات التواصل االجتماعي اعتمدت املصداقة من خالل
االحتكاك مباشرة باهلواة من خالل اطالعهم على املواد املنشورة من قبلهم عهذا من شأنه أن يساعد يف
 1علي عبد الفتاح ،ادارة اإلعالم ،دار الةازوري ،عمان ،1102 ،ص12
 2املرجع نفسه ،ص ( 12بتصرف)

مدى فعالية توظيف مقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي في قناة الجزيرة اإلخبارية
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االطار الميداني :

الفصل الرابع

التحقق من مصداقة املالومات اإلخباري وهذا ما جاء يف قول املبحوث رقم  " :00التأكد من أكثر من
مصدر للمالوم ".
وكذلك يطرح مفهوم الت فاعلة املوضوعة بادا آخر وهو حتلةل األحداث وعدم االكتفاء باملتابا ،
حةث يقول املبحوث رقم  " :01تفاعلت مبناقشتنا للحدث مع األصدقاء والزمالء من خالل الفةس بوك
"  ،عقد تضمنت التفاعلة مع أحداث الربةع الاريب مبوضوعة تقبل عدة اجتاهات مما يساهم يف قراءة
موضوعة لألحداث باةدا عن التحةز ألي جه أو اجتاه ماني.
سبق وأشرنا يف التحلةل أ ّن التكرار كأسلوب تضلةلي وغري مؤثر يف توظةف مقاطع عةديو شبكات
التواصل االجتماعي على قناة اجلزيرة ،باعتباره " من الثوابت اإلعالمة أن التكرار لابارة ما بشكل كاف
سوف جيال اجلمهور يتقبلها مع مرور الوقت ،واألمثل كثرية وخصوصا باستخدام تكرار الشاارات
السةاسة " ،3عإذا كان كذلك عنجد أن املنصات االجتماعة تاج بصور األحداث والفةديوهات
والشاارات السةاسة حول األحداث ،ووجدنا يف إجابات املبحوثني حول ذلك ،أ ّن هناك تكرار موجه
املوجه يفرض رأيا واجتاها واحدا على الرأي الاام يف حني أن التكرار املقرتح هنا
وتكرار مقرتح ،عالتكرار ّ
يطرح عدة توجهات وأبااد للقضة كما يطرح ماها حري االنتقاء هلا وعقا ملا يرغب الشخص املتتبع
ألحداث الربةع الاريب عهو بالتايل خيتار ما ينقصه من مالومات حول احلدث أو يساهم يف توسةع ادراكاته
حول ذلك ،وبالتايل املنصات االجتماعة ال تتمةز باملوضوعة بل املوضوعة تظل الصةق باالعتبارات
الشخصة للفرد.

 3عبد احلسني كاظم مريخ الاطواين ،نقال عن صاحل خلةل أبو إصبع ،التضليل اإلعالمي في بث المعلومات ،جمل الباحث االعالمي،
الاراق ،ع ،1101 ،21ص.002
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ونستنج من خالل ذلك أ ّن أهم ما تفضله عةن الدراس هو التاامل مبوضوعة مع أحداث الربةع
الاريب ،علجوءهم إىل التفاعلة املوضوعة يارب عن تراجاها وعدم التماسها يف قناة اجلزيرة اإلخباري بصف
ترضةهم يف التناول اإلخباري لقضايا الربةع الاريب من خالل توظةف مقاطع عةديو شبكات التواصل
االجتماعي ،ونذكر من خالل ذلك مقرتب التلقي اليت أشار إلةها الباحث الساةد بوماةزة يف دراسته إىل
 Curranبقوله" :أن يدرك اجلمهور مااين وسائل اإلعالم بطريق خمتلف  .عإن ذلك كان نتةج رئةس يف
حبوث التأثري منذ نصف قرن تقريبا" ،وأن اجلمهور يتارض بصف انتقائة إىل رسائل وسائل اإلعالم وأن
املااين اليت يستخلصوهنا تتأثر باجتاهاهتم وجتا رهبم ومجاعاهتم األولة  ،وبثقاعاهتم الفرعة ".
إذن نستخلص من ذلك أن ما جال عةن الدراس حتكم على تواجد قةم املوضوعة يف التوظةف
اإلخباري اجلديد من عدمه هو اجتاهاهتا اخلاص حول احلدث ومرجاةاهتا الثقاعة والسةاسة نظرا ألمهة
مفهوم املوضوعة يف اإلعالم التلفزيوين وهذا ما أشار إلةه الباحث شكر املهداوي بأهنا هي من"أهم شروط
التغطة اإلخباري اجلةدة وأحد أهم القةم املهنة للااملني يف الصحاع اإلخباري  .وقد استخدمت مفردة
املوضوعة كثريا يف تاريف ماىن اإلعالم وماىن اخلرب وعدها الباض يف املرتب الثانة على قائم أهم
قضايا اإلعالم يف الاامل باد حري الصحاع  ،كما أهنا متثل أحد أهم املاايري الااملة يف تصنةف وسائل
اإلعالم اجلةدة ".4
ونستنتج من ذ لك كله أن ثق عةن الدراس مبقاطع عةديو شبكات التواصل االجتماعي املوظف
على قناة اجلزيرة ،ال تاتمد علةها بل تلجأ إىل التفاعل مبوضوعة مع احلدث من خالل املةديا اجلديدة،
 4عارس حسن شكراملهداوي ،أخبار العراق في الفضائيات العربية  :تحليل مضمون ألخبار العراق في قناتي "الجزيرة" و "العربية"
الفضائيتين ،أطروح دكتوراه ،األكادمية الاربة املفتوح يف الدمنارك ،1110 ،.ص12
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وتتاامل مع كل منها مباايري خاص مما ياكس أن املصداقة حول احلدث تنشأ من التفاعل ماه وتتحكم به
ماايري واجتاهات شخصة  ،وبالتايل عاملصداقة مبنة على التاامل مبوضوعة مع أحداث الربةع الاريب،
وهكذا مت اقرتان املوضوعة مبصداقة مقاطع الفةديو على قناة اجلزيرة عادم التماس املوضوعة دعاتهم إىل
التفاعل مع احلدث والبحث عن املصداقة باعتبار أن املوضوعة ختفي مصداقة األحداث ،وتتفق هذه
النتةج مع دراس الصورة الذهنة لقناة اجلزيرة واجلزيرة الدولة لد الشباب اجلاماي حول الاالق بني
املصداقة واملوضوعة ودرج تصديق اجلزيرة حةث توصل من خالل " ماامل االرتباط بريسون وجود عالق
بني درج املصداقة اخلربي و درج تصديق اجلزيرة حةث بلغت قةم ماامل االرتباط ., 270كما تبني
أيضا وجود عالق بني درج املوضوعة اخلربي ودرج تصديق اجلزيرة حةث بلغت قةم ماامل االرتباط
 ., 100وكالمها ذات دالل إحصائةا عند مستو أقل من .5",. 0
 -2لماذا قمت بالتفاعل مع ما شاهدته من خالل توظيف قناة الجزيرة لمقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي مع اآلخرين؟
برز يف قول أغلب املبحوثني مفهوم األمهة كداعع حقةقي ملشارك مقاطع عةديو شبكات التواصل
االجتماعي املوظف عرب قناة اجلزيرة اإلخباري  ،عةقول املبحوث رقم  " :02على حسب األمهة وحسب
الفةديو ويقول املبحوث رقم  " :10ألهنا مثرية لالهتمام " ،ونالحظ من خالل ذلك دور قناة اجلزيرة يف
حتديد أمهة مقاطع الفةديو بالنسب لاةن الدراس .

 5حممد عالح القضاة ،سحر حممد مخةس ،الصورة الذهنية لقناة الجزيرة والجزيرة الدولية لدى الشباب الجامعي :دراسة ميدانية على
طلبة جامعتي قطر واليرموك ،اجملل االردنة للالوم االجتماعة  ،مج  ،0ع ،1111 ،0ص20
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ويقول املبحوث رقم  " :01عهو موجود أصال يف مواقع التواصل ،ومشاركته منها أسهل من الرجوع
للقنوات ،والدخول يف مشاكل حقوق النشر ،مع أهنم ال يبالون هبا عندما يارضون املقاطع يف قنواهتم "،
ونالحظ من خالل قول هذا املبحوث أ ّن التفاعلة تكون من املصدر الرئةس للفةديو باةدا عن املصدر
املااجل للفةديو ( قناة اجلزيرة)  ،كما تبني مفهوم حقوق النشر اخلاص باملواطن اهلاوي الناقل للحدث ،ومن
خالل ذلك نلمس أمهة املصدر األويل للحدث يف التفاعل ماه ،ويف السةاق نفسه يقول املبحوث رقم
 " :11رأيي يف مشاهدة مقطع التقطها كامريا شخص عادي ونشرت بالقنوات ومشاركته على الفةس
بوك أو الةوتةوب بأنه مقطع مؤثر " ،ونلمس أن هذا املبحوث أرجع أمهة مقاطع عةديو شبكات التواصل
االجتماعي تتحدد بأمهةتها على قناة اجلزيرة ،وبالتايل عمستو األمهة ملقاطع الفةديو لد الاةن املبحوث
يتحدد أساسا يف األمهة اليت تولةها قناة اجلزيرة اإلخباري ملقاطع عةديو دون غريها،

خاص "عـي ظـل

تنامي استخدام وسـائل التواصـل االجتماعي وحتـول البةئـ االتصالةـ إىل بةئـ تفاعلةـ  ،ظهـر ما ياـرف
بدمـج األجندة  Melding Agendaكأحـد االجتاهـات البحثةـ اجلديـدة لدراسـات األجندة ،وهـو
مفهـوم يانـى أن اجلمهـور يقـوم بدمـج وربـط األجندات يف إطـار يتفـق مـع قةمـه ،وأن ذلـك يتـم نتةجـ
استخدام عـدد كبةـر مـن اجلمهور لوسائل التواصـل االجتماعي ومصـادر إخباريـ أخـر السـتكمال
مالوماتـه عـن األحداث  ،وإلجياد آراء تتفـق مـع توقااتـه .وهـذا اجلهـد مـن قبـل اجلمهـور يسـمى بدمـج
األجندة .إذ بةنمـا تضـع وسـائل اإلعالم األجندة ،عـإن اجلمهـور يدمـج هـذه األجندة لتتواعـق مـع قةمـه
وصفاتـه ،وقـد أثبتـت عـدد مـن الدراسـات قـدرة الوسـائل احلديثـ ومنهـا وسـائل التواصـل االجتماعي علـى
ترتةـب أولويـات قضايــا مســتخدمي الوســةل وتشــكةلها إلدراكهم لطبةاتهــا وإتاح الفرص ـ هلــم للنقــاش
والتفاعــل بشــأهنا .عباـد أن كانـت نظريـ ترتةـب األولويات مرتبطـ بتأثةـر اإلعالم علـى اجلمهـور أصبحـت
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تتنـاول أجنـدات اجملموعــات اإللكرتونة وأدوات التواصــل بةنهــا حةــث تشــكلت هــذه اجملموعــات عبــر
وســائل االتصال احلديثـ لتتشـارك عـي نفـس القةـم واالجتاهات واآلراء واملصالـح".6
يقول املبحوث رقم  " :22سامهت بشكل ال بأس به ،خصوصا عندما تكون األوضاع شديدة
وال ميكن إخفاءها كما احلراك السوري واللةيب واملصري ،وال شك انه باض القنوات حاولت إخفاء حقائق
وأحداث ذلك ملصاحل شخصة " ،ويقول املبحوث رقم  " :20نام الطالعهم على األحداث " ،ونالحظ
من خالل ذلك أ ّن درج أمهة أحداث الربةع الاريب بالرغم من قناة اجلزيرة هي اليت سامهت يف حتديدها
بالنسب للمبحوثني إال أ ّن نوع التفاعل اختلف من مبحوث آلخر ،بني نشر األحدث على املنصات
االجتماعة واالطالع على األبااد اخلفة هلا ،ويف ذات السةاق يقول املبحوث رقم  " :20نام أحةانا،
لبةان احلق و إبراز مد التضلةل اإلعالمي " ،وكذلك يقول املبحوث رقم  " :11نام ،إليصال صورة
الوضع الراهن وإحاط الناس مبا جيري حوهلم وأمهة ذلك " ونرجع ذلك دور قناة اجلزيرة يف تأطري األحداث
الربةع الاريب للاةن املبحوث عنجد أن دواعع تناول وتأطري قناة اجلزيرة ألحداث الربةع الاريب هي الداعا حنو
البحث لالطالع على املزيد على املنصات االجتماعة سواء كان تأطريها سليب أم اجيايب  ،وهذا ما توصل
إلةه "مؤسـس نظري األجندة ماكومبـس أن التأطةـر هـو امتداد لوضـع األجندة .عالتأطري يانـى اختةار مفهـوم
أو عكـرة يتـم وضـع املوضـوع يف إطارهـا مـن خـالل السـةاق االتصايل وجالهـا ذات مغـز السةما مـن قبـل
وسـائل اإلعالم والااملةـن هبـا واجلمهـور بطريقـ تـؤد إلـى عهـم املوضـوع أوتفسـريه ".7

6

محزه ساد حممد ،االتجاهات الحديثة فى دراسات وضع االجندة في العالم العربي ،جمل الباحث االعالمي ،مج ،00ع،22-22

 ،1100ص21
 7املرجع نفسه ،ص27
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وبقول املبحوث رقم  " :22أر أ ّن الفةديوهات هي اليت توثق احلقةق واحلدث عند غةاب
املؤسس اإلعالمة " ،ونلمس من قول هذا املبحوث أ ّن الاملة التفاعلة مع أحداث الربةع الاريب على
املنصات االجتماعة اقرتنت أكثر بغةاب قناة اجلزيرة كمصدر حقةقي ناقل للحدث ،ويف السةاق نفسه
يقول املبحوث رقم  " :10الفةديوهات اليت نشرها على نطاق واسع يف منصات التواصل االجتماعي،
والقنوات التلفزيونة ال ميكن أن توضح كل األبااد اخلاص بأحداث الربةع الاريب " ،ونالحظ من خالل
ذلك أ ّن النخب األكادمية (أساتذة اجلاماات) يتفاعلون مع أحداث الربةع الاريب يف البحث عن أبااده.
يقول املبحوث رقم  " :12عهي وسةل ملارع احلقائق،كما أننا صرنا بالنسب للقنوات التلفازي مابني
عريقني كال منهما حياول تشويه اآلخر عالبد من حل وسط حمايد يظهر حماسن ومساوئ الفريقني ،وهذا
كان مبواقع التواصل"  ،أرجع هذا املبحوث التفاعل مع األحداث ومارع حقةقتها إىل وسائل التواصل
االجتماعي كآلة للكشف عنها ،ويف السةاق نفسه يقول املبحوث رقم  " :17الربةع الاريب هو نتاج
خروج الاامل االعرتاضي عن سةطرة احلكومات الاربة  ،وسائل التواصل كانت وال تزال منربا عادال يف عتح
اجملال أمام اجلمةع للتابري عن نفسه بكل حري  ،وهذا الواقع يفرض مصداقةتها رغم حماوالت توجةهها
وبسط الةد علةها ".
ونستنتج من خالل ذلك كله أ ّن مشارك عةن الدراس ملقاطع عةديو شبكات التواصل االجتماعي
املبثوث على قناة اجلزيرة أرجع إىل خاصةتني أساسةتني ( أمهة األحداث ،ومارع حقائق األحداث)،
ونالحظ أنه يوجد مقاطع عةديو كثرية خاص بأحداث الربةع الاريب على شبكات التواصل االجتماعي
لكن انتقائة قناة اجلزيرة لباضها دون اآلخر هو الذي أنتج قةم األمهة عند النخب األكادمية عةن الدراس
وعملة التفاعل مع احلدث كما اقرتنت باهتمامات عةن الدارس  ،وعلةه تساهم قناة اجلزيرة يف حتديد
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أولويات اجلمهور حنو القضايا يف ظل اإلعالم الرقمي ،وتتفق هذه النتةج مع " االجتاهـات البحثةـ اليت
اتسات وتنوعت كمـا تنامـت اخلريطـ النظريـ theoretical map of the agenda setting
 Theلنظريـ ترتةـب األولويات مـع ظهـور اإلنرتنت وتقنةـات االتصال احلديثـ والتغةـرات املتصاعدة يف
البةئ االتصالة علم ياد السـؤال الذي تدور حوله هذه الدراسـات هو تكويـن الـرأي أو تغةةـر االجتـاه
عحسـب بـل أصبـح السـؤال هـو :مـا دور وسـائل اإلعالم عـي تنمةـ ماـارف ماةنـ عـن القضايـا الاامـ  ،أي
أن دراسـات ترتةـب األولويات (وضـع األجندة) لـم تاـد تن حـى عقـط من حـى الرتكةـز علـى اإلقناع وتغةةـر
الـرأي واالجتـاه بـل أصبحـت وسـائل اإلعالم هتتـم أيضـا وأكثـر بدراسـ تأثةـر وسـائل اإلعالم عـي وضـع
أجنـدة اجلمهـور" ،8كما تتفق دراستنا مع النتةج اليت توصلت إلةها دراس حول مصداقة املواقع اإلخباري
لد النخب األكادمية وعالقتها بالتناعر املاريف حةث " أن النخب تقوم بإعادة نشر األخبار اليت تتواعق مع
توجهاهتا واهتماماهتا بصورة دائم بلغ  ،% 7.2وأحةانا بنسب  ،%22.2لتصل نسب الوزن املئوي املرجح
(باستمرار)  %21.1وهي نسب مرنفا ".9
-3هل عندما شاركت بمعلومات باالعتماد على استخدامات قناة الجزيرة لمقاطع فيديو
مع آخرين درات نقاشات حول ذلك؟ فيما تمثلت؟ فيما تمثلت مشاركتك التفاعلية حول أحداث
الربيع العربي مع اآلخرين على مواقع التواصل االجتماعي؟
أرجع أغلب املبحوثني من عةن الدراس أن أغلب النقاشات اليت متت حول استخدامات قناة
اجلزيرة ملقاطع عةديو شبكات التواصل االجتماعي متثلت يف مصداقة املقاطع والتفسري بالتالةق على
8

محزه ساد حممد ،االتجاهات الحديثة فى دراسات وضع األجندة في العالم العربي ،مرجع سابق ،ص22

 9ابراهةم حسن املرسى التوام ،مصداقية المواقع االخبارية لدى النخبة االكاديمية وعالقتها بالتنافر المعرفي ،اجملل املصري لبحوث الرأي
الاام ،مج  ،02ع ،1101 ،2ص222
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األحداث على املواقع اإلخباري االلكرتونة لقناة اجلزيرة اإلخباري واملنصات االجتماعة  .حةث جاء يف
قول املبحوث رقم  " :10نام ،نقاشات تتالق بوضوح الفةديو ومصدره والقصد من عرضه "،ويف السةاق
نفسه يقول املبحوث رقم  " :22كثري من النقاشات باضها يندهش وباضها يكتشف مد التضلةل و
باضهم يأىب إال االنسةاق وراء ما يروج من عربك " ،ويقول كذلك املبحوث رقم ّ " :01مت مناقشتها من
ناحة املوثوقة والنتةج عدم الوثوق هبا كلها " .ويقول املبحوث رقم  " :11نام ،منهم من صدق ومنهم
من كذب ذلك ،ومنهم من يؤمن بنظري املؤا مرة وهناك عةالق الذباب اإللكرتوين اليت تساى لتوجةه الرأي
الاام كما ترغب عند طرح نقط قوي يف الرأي الاام".
ومن خالل اإلجابات السابق يتضح أن النقاشات واحلوارات اليت متت من قبل عةن الدراس
كانت تفاعلة حتقةقة أو استقصائة حول أبااد مقاطع الفةديو املبثوث على قناة اجلزيرة ،ومقارنتها
مبصدرها على شبكات التواصل االجتماعي ،ونستنتج من خالل ذلك أ ّن أزم املصداقة ازدادت حدة مع
بروز مشاركات القنوات اإلخباري لألخبار املنشورة على شبكات التواصل االجتماعي وتتفق هذه النتةج
مع دراس حول صورة قناة اجلزيرة باد الثورات الاربة لد النخب اجلزائري حةث " عارض املبحوثون أنه
ال ميكن التأكد من صح ما ينقل علةها ،وهو ما أكده (  ،)% 20.71كما قال ( ) 22.11%منهم
بأن سبب ماارضتهم لذلك هو أن أغلب الفةديوهات اليت يشارك هبا املشاركون يف تلك املواقع مفربك "،10
ومبكن القول من خالل ما مت ذكره سابقا أ ّن ثق النخب األكادمية عةن الدراس مبقاطع عةديو شبكات
التواصل االجتماعي غري مكتمل  ،وهذه النتةج تتفق مع دراس حول حتقق غرف األخبار التلفزيونة من
املالومات املتدعق من مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها :اجلزيرة امنوذجا حةث"تشري إىل أن الصحفةني
 10آمال جافري ،صورة قناة الجزيرة بعد الثورات العربية لدى النخبة الجزائرية( دراس مةدانة على عةن من االساتذة اجلاماةني ) ،رسال
ماجستري ،كلة الالوم االنسانة واالجتماعة  ،جاما الاريب بن مهةدي ،أم البواقي ،1102/1102 ،ص112
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واملنتجني يف غرع أخبار قناة اجلزيرة أن ثقتهم مبواقع التواصل االجتماعي كمصادر إخباري لةست كبرية،
ويواعق املبحوثون يف هذه الدراس بأن اجلمهور املتابع من ال يكرتثون لدق املالومات اليت تنشرها مواقع
التواصل االجتماعي" ،11وهذه النقط األخرية ختتلف مع دراساتنا الن أهم ما يهم النخب األكادمية عةن
الدراس املصداقة  ،وتتفق مع دراس حول دور املواطن الصحفي يف احلراك السوري من وجه نظر قادة
الرأي اإلعالمي الاريب حةث توصلت الباحث "أثناء إجرائها عدة مقابالت شخصة مع قـادة يف الـرأي
اإلعالمـي الاـريب يف األ ردن و مـصر و دول الكويت استشارت رأيا شبه مجاي حول قضة املصداقة و
املهنة يف عمل املواطن الصحفي خاص يف الظروف السةاسة احلرج و اليت تتلخص عـلى أنـه يـستحةل
ضـبط مصـداقة صـحاع املـواطن يف ظـروف الثورات واحلروب".12
كما أرجع املبحوثون أن تفاعلهم مع اآلخرين متثل يف التالةق على األحداث وتفسريها ،حةث
يقول املبحوث رقم  " :12غالبا وخاص مبا يتالق بالشأن الداخلي وقضايا الرأي الاام والقرارات اليت تتالق
باملواطن يف هذه الدول املتأزم " ،ويقول املبحوث رقم  " :21نام  ،جمرد نقاشات لتفسري الوضع " ،ويف
ذات السةاق يقول املبحوث رقم  " :21رمبا أحةانًا التالةق على األحداث " ،ويقول املبحوث رقم :10
" النقاشات اليت تدور غالبا يف حدود املتوقع ال أكثر " ،وكذلك يقول املبحوث رقم  " :20سوريا هي
األحداث األكثر متابا  ،وذلك لشدة ما تارضت له الثورة من تنكةل وتدمري وقتل وإرهاب من النظام
السوري ،عكانت األخبار عن سوريا متلئ كل مكان(وسائل تواصل وغريه) ومصر ورغب يف مارع ما
ستصري إلةه هذه الدول املؤثرة بالدول الاربة (ياين كنت مهتم بتطورها وتغريها لألعضل الن هذا سةاود
 11ماتصم مصطفى أبو داري  ،تحقق غرف األخبار التلفزيونية من المعلومات المتدفقة من مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها:
الجزيرة انموذجا ،مرجع سابق،ص10

 12حنان كامل إمساعةل ،دور المواطن الصحفي في الحراك السوري من وجهة نظر قادة الرأي األعالمي العربي  :األردن و الكويت و
مصر أنموذجا ،رسال ماجستري ،جاما الشرق األوسط ،كلة اإلعالم ،1101 ،ص022
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على الكثري من الدول الاربة وعلةنا بالنفع)" ،ويقول املبحوث رقم  " :20تناقشت مع باض الزمةالت
عرب النت وعق ما ينقلنه حول املوضوع و عن طريق ما حصلت علةه من مالومات تلفزيونة  ،قضة الثورات
كما يسموهنا ال تُناقش باةدا عن التاريخ بشكل عام وتاريخ البلدان أو األعكار أو األوضاع ،وأنا كان
نقاشي من النواحي اليت ذكرت يف حتلةالتنا هلذه القضايا ".
ومن خالل هذه اإلجابات نفسر الباد التفسريي بالتالةق على األحداث على شبكات التواصل
االجتماعي بالنسب لاةن الدراس اهتم باألوضاع اليت ياةشها املواطن الاريب على مجةع األصادة يف ظل
األزمات ،ويندرج ذلك ضمن مسامه قناة اجلزيرة اإلخباري يف خلق الوعي بأحدث الربةع الاريب على
منصات التواصل االجتماعي ،وتتفق هذه النتةج مع دراس حول دور الربامج اإلخباري واحلواري يف قناة
اجلزيرة يف نشر الوعي السةاسي كان" هناك شبه إمجاع على أن اجلزيرة كان هلا التأثري الواضح على نشر
الوعي السةاسي لد الطلب  ،حةث تثبت األرقام ذلك :عقد جاءت اإلجابات لتشري إىل أن التأيةد التام
كان بنسب  ،%10يضاف إلةه تأيةد متوسط مقداره  ،%20أي ما جمموعه  ،%01من املستطلاني أقروا
أن اجلزيرة كان هلا تأثري على الوعي السةاسي لد اجلمهور الاريب سواء كان التأثري كبريا أو متوسطا"،13
كما تتفق نتةج د راستنا مع دراس دور النشرات اإلخباري بقناة اجلزيرة يف ترتةب أولويات النخب جتاه
القضايا السةاسة يف عملة نقاش النخب مع اآلخرين حول القضايا السةاسة اليت يتاباوهنا يف النشرات
اإلخباري على قناة اجلزيرة " ،حةث توصل إىل نتةج مفادها أن  ،%17.1وأرجع الباحث ذلك إىل
طبةا النخب وختصصاهتا اإلعالم والالوم السةاسة على صل باحلوار والنقاش مع اآلخرين هبدف توضةح

 13راشد الكواري ،دور البرامج االخبارية والح وارية في قناة الجزيرة في نشر الوعي السياسي ،الدار الاريب للالوم ناشرون ،بريوت ،ط،0
 ،1102ص011
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مواقفها ووجهات نظرها حول األحداث السةاسة  ،خاص ثق اجلهور بالنخب وبآرائهم ومواقفهم ورغبتهم
بسماعها والنقاش حوهلا ماهم ".14
 -4بالنسبة لك ما هي أهم القيم التي كان تتضمنها عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية
لمقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي ؟
أدرج املبحوثون القةم الغالب يف عملة التوظةف اإلخباري لفةديوهات شبكات التواصل
االجتماعي على قناة اجلزيرة  ،قةميت االهتمامات اإلنسانة واإلثارة وإىل قةم إخباري شبه غائب يف اإلعالم
منها املصداقة والثق  ،حةث "إن عالق اخلرب باملتلقي أو املستهدف وجتاربه ومةوله متثل عنصرا حامسا يف
تقرير القةم اخلربي  ،15".حةث يقول املبحوث رقم  " :02إثارة مشاعر املشاهد والتأثري على رأيه " ،ويف
ذات السةاق يقول املبحوث رقم  " :01التااطف مع املتضررين واإلنسانة وحقوق الطفل وحقوق
اإلنسان " ،وكذلك يقول املبحوث رقم  " :10تابات الربةع الاريب عرب وسائل التواصل وعرب القنوات
اإلخباري وكان ما حدث هو تابري عن الضغوط النفسة واألوضاع االقتصادي املرتدي يف الدول اليت
شهدت الربةع الاريب " ،وأردف املبحوث  12قائال " :كانت بالنسب يل أمر عادي جدا يف البدايات ،ومل
أكن أعلم أهنا تدار بأيدي داخل البلدان الثائرة ،ولكن عندما عهمت املشهد كامال علمت أن ظاهرها
اخلري وباطنها الشر ،عاستخدام هذه الفةديوهات كان دوما مبا يتواعق مع أهوائها وأمهة أجندهتم السةاسة ،
وال من أولوياهتا والدلةل استباح دمه وعرضه بقلب بارد للمشاهدة".

 14أمين عةصل حممود قواريق ،دور النشرات اإلخبارية بقناة الجزيرة في ترتيب أولويات النخبة تجاه القضايا السياسية ،رسال ماجستري،
كلة اإلعالم ،جاما الريموك ،1107 ،ص021

 15حارث القرعاوي ،معالجة نقدية لصناعة الخبر السياسي في وسائل اإلعالم الجماهيرية ،عبد اإلله بلقزيز ،اإلعالم و تشكةل الرأي
الاام و صناع القةم ،مركز دراسات الوحدة الاربة  ،بريوت،ط 1102 ،0
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نالحظ من خالل إجابات املبحوثني أن قةميت االهتمامات اإلنسانة واإلثارة وظفت بكثرة يف
الفةديوهات املقتبس من مواقع التواصل االجتماعي على قناة اجلزيرة اإلخباري  ،ومتثل مفهوم االهتمامات
اإلنسانة يف إثارة املشاعر ،التااطف من خالل عرض األوضاع االجتماعة واالقتصادي املرتدي وكذلك
عرض مشاهد القتل ،وهذا ما ظهر أيضا يف قول املبحوث رقم  " :21اختةار املقاطع اجلاذب للجمهور"،
وتتفق دراستنا مع نتةج دراس اجتاهات اجلمهور الاريب حنو أخالقةات توظةف مقاطع الفةديو املنشورة
مبواقع التواصل االجتماعي بالنشرات اإلخباري بقنايت اجلزيرة والاربة احلدث حةث أبرزت " اجتاه املبحوثني
حنو توظةف القنوات اإلخباري بنشراهتا اإلخباري ملقاطع الفةديو املتالق بأحداث الربةع الاريب اليت تنشر
عرب شبكات التواصل االجتماعي أن مس أن قناة اجلزيرة تركز على مقاطع الفةديو اليت يتم بثها يف نشراهتا
اإلخباري عن األحداث اجلاري ببلدان الربةع الاريب مع اإلثارة عندما تارض باض صور الشهداء واملصابني
خاص من األطفال والنساء بنسب .16"%11.0
أما املبحوث  12يقول " :كانت تنقل بصورة مباشرة وصادق " ،وكذلك يقول املبحوث رقم
 " :07رؤي اخلرب من زاوي عموم الناس " ،ويقول املبحوث رقم  " :02الن املشهد اتسع وأصبح يشغل
الرأي الاام والدويل "  ،ونالحظ كما أشرنا سابقا عالق مصداقة التوظةف اإلخباري ملقاطع الفةديو
وعرضها على البث املباشر حىت تكون الصورة عام لد اجلمهور غري موجه  ،يف حني يقول املبحوث
رقم  " :01تضلةل املتابع (لةس من جانب الكذب أو تأويل احلدث عقط) وإمنا إغراقه يف السفاسف
لنفس احلدث " ،ويردف املبحوث رقم  " :21أتابع مواقع التواصل جبانب القنوات اإلخباري  ،ألن األوىل
 16يشار عبد الرمحن مطهر ،اجتاهات اجلمهور الاريب حنو أخالقةات توظةف مقاطع الفةديو املنشورة مبواقع التواصل االجتماعي بالنشرات
االخباري بقنايت اجلزيرة والاربة احلدث :دراس حول أحداث بلدان الربةع الاريب (دراس مسحة ) ،جمل حولةات اآلداب والالوم االجتماعة ،
ع ،1101 ،21ص22
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متنح رؤي خام يقل عةها تغةري األحداث أو توجةهها حنو رأي ماني ،ببساط ألهنا حتمل عفوي أكثر يف
تقدمي املضمون " ،ونالحظ من ذلك أنه من قول املبحوث رقم  21أ ّن إذا اجتهت القنوات اإلخباري إىل
الافوي يف توظةف عةديوهات شبكات التواصل االجتماعي ،عأين تتموقع أخالقةات املهن اإلعالمة
والتأكد من مصداقة ذلك؟ عنجد أن" الافوي استدل علةها أيضا من اعتقاد القةادة ،وهذا أمر أكدته
وقائع عدة يف حال تونس".17
وأرجع أبااد مصداقة التوظةف اإلخباري ملقاطع الفةديو بالنسب لإلجابات السابق يف :اجلدة
واحلالة والتوقةت يف نشر مقاطع الفةديو من شأهنا أن تكشف عدم توجةه اخلرب املوظف ،ومن خالل ذلك
عالتضلةل ملقاطع الفةديو يتمثل يف حتديد اهلدف من التغطة واملااجل اإلعالمة ألحداث الربةع الاريب
حةث تساهم يف مصداقة وإنتاج الثق يف املضامني املوظف  ،وهذا اإلشكال خلق نوعا من ضاف الثق يف
قناة اجلزيرة اإلخباري حةث جاء يف قول املبحوث رقم  " :10أمتىن أن أثق بأن التلفزيون يهتم بالقةم "،
وكذلك يقول املبحوث رقم  " :00لألسف ختلي عن القةم يف اغلب احلاالت وحال من التةه " ،وبقول
املبحوث رقم  " :12إعالم متحةز ،ال خيدم الشاوب بقدر ما خيدم أجندات خاص أو خارجة كما أن
باضها خيدم توجهات األنظم ولةس الشاب" ،ويف السةاق نفسه يقول املبحوث رقم  " :11ال يوجد
قةم  ،عهم ال ينسبون التصوير لصحابه  ،وأحةانًا يكتمون األصوات " ،ويتضح من اإلجاب السابق أ ّن
مصداقة التوظةف مرتبط مبصدر التوظةف ،حةث أ ّن ذكر ذلك يساهم يف حماعظ قناة اجلزيرة على
مصداقةتها عند الرأي الاام ،ويف ذات السةاق " تارتف اجلزيرة أهنا وقات باخلطأ خالل تغطةتها للثورات

 17قباجني جاك  ،لماذا فاجأتنا انتفاضتا تونس ومصر  :مقاربة سوسيولوجية ،اجملل الاربة لالم االجتماع  -إضاعات ،ع  ،02ربةع،
لبنان ،1100 ،ص11
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الاربة ،بادما قامت ببث شريطني من الةوتةوب دون التحقق من صحتهما من أصل حنو ملةون شريط مت
استخدامها على الشاش  ،وقد تبني الحقا أهنما مفربكان ،لكن القناة ترعض اهتامها ألهنا غري مهنة
والفربك بسبب خطأ ميثل هامشا يف أي ماادل علمة ".18
وه ذه النتةج تتفق مع ما توصلت إلةه دراس حول حتقق غرف األخبار التلفزيونة من املالومات
املتدعق من مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها ،اجلزيرة "عن طبةا األخطاء التحريري بسبب التاامل مع
مواقع التواصل االجتماعي عإن غرع األخبار املبحوث (قناة اجلزيرة الفض ــائة ) قد وقات سابقا يف أخطاء
مهنة بسبب مواقع التواصــل االجتماعي ،وأن طبةا األخطاء جاء ترتةبها بالتسلسل اآليت حبسب درج
تأكد املبحوثني من وقوعها ( أخطاء تتالق مبكان احلدث ،أخطاء تتالق بزمان وقوع احلدث وأخطاء تتالق
بشخوص احلدث)".19
ونستنتج أ ّن أهم القةم احل اضرة يف توظةف قناة اجلزيرة لفةديوهات شبكات التوصل االجتماعي
متثلت يف قةم االهتمامات اإلنسانة واإلثارة متمثل يف خلق التااطف جتاه مااناة املواطن الاريب يف ظل
أحداث الربةع الاريب .يف حني برزت الثق واملصداقة كقةم متغرية داخل تناول التوظةف اإلخباري ملقاطع
الفةديو وتتفق هذه الدراس مع دراس بشار عبد الرمحن مطهر ،اجتاهات اجلمهور الاريب حنو أخالقةات
18

لندا شلش ،التأثري املتبادل بني "تغطة اجلزيرة الاربة " و " الثورات الاربة " ،رسال ماجستري،

جاما بريزيت ،علسطني ،1102،ص 11
19

ماتصم مصطفى أبو داري،حتقق غرف األخبار التلفزيونة من املالومات املتدعق من مواقع

التواصل االجتماعي قبل بثها ،اجلزيرة أمنوذجا  ،رسال ماجستري  ،قسم اإلعالم ،كلة اإلعالم ،جاما
الشرق األوسط ،1101 ،ص.11
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توظةف مقاطع الفةديو املنشورة مبواقع التواصل االجتماعي بالنشرات اإلخباري بقنايت اجلزيرة والاربة
احلدث حةث توصلت إىل" ارتفاع نسب عدم ثق اجلمهور الاريب بقناة اجلزيرة عند تناوهلا لألحداث اجلاري
ببلدان الربةع الاريب ،حةث بلغت نسب الذين ال يثقون هبا ( ،)%27.7يلةها نسب الثق بدرج منخفض
بنسب (  ،)%21.1مث نسب الثق بدرج متوسط بنسب ( ،)%07.0وأ خريا نسب الثق بدرج كبرية (
 20")%02.1وعسر الباحث بشار عبد الرمحن مطهر " احندار نسب ثق اجلمهور الاريب عةن الدراس له،
البتاادها عن التغطة املهنة واحنةازها ألحد أطراف الصراعات يف البلدان الاربة  ،وكثرة األخطاء اليت
تاددت عند توظةفها ملقاطع عةديو يف سةاقات خربي مل حتدث ببلدان الربةع الاريب ،وهذه النتةج تسري يف
االجت اه الذي يشكك كثري من الباحثني يف أهداف تلك القنوات وارتباطاهتا ومصادر متويلها".21
-5حسب رأيك ،هل نجحت قناة الجزيرة اإلخبا رية باتخاذها هذا التوظيف اإلخباري
الجديد في معالجة أحداث الربيع العربي؟ ولماذا؟ أو ما تقييمك لقناة الجزيرة باتخاذها هذا
التوظيف اإلخباري الجديد في معالجة أحداث الربيع العربي؟
عدة أبااد خلاصة التغري يف األداء اإلعالمي :التوظةف اإلخباري ملقاطع
اختذت إجابات املبحوثني ّ
الفةديو شبكات التواصل االجتماعي على قناة اجلزيرة ،التم ّكن اإلعالمي ،التوجةه اخلفي لشبكات
التواصل االجتماعي ،التوسع اإلعالمي السليب.
أوال :التمكن اإلعالمي لقناة اجلزيرة

 20يشار عبد الرحمن مطهر ،اتجاهات الجمهور العربي نحو أخالقيات توظيف مقاطع الفيديو المنشورة بمواقع التواصل االجتماعي
بالنشرات االخبارية بقناتي الجزيرة والعربية الحدث :دراسة حول أحداث بلدان الربيع العربي (دراسة مسحية) ،مجلة حوليات اآلداب
والعلوم االجتماعية ،ع ،8103 ،83ص83
 21المرجع نفسه ،ص83
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يقول املبحوث رقم  " :21إىل حد باةد متكنت كثريا اجلزيرة اإلخباري يف رصد ونشر وحتلةل
أحداث الربةع الاريب ،لكن يبقى التوجه اإلعالمي لكل دول هو املسةطر على توجةه اآلل اإلعالمة  ،إما
مع ،أو ضد احلراك الثوري السلم ي يف بلدان الربةع الاريب" ،ويقول املبحوث رقم  " :11قناة اجلزيرة
اإلخباري ألهنا كانت ملم باملوضوع "  ،ويف السةاق نفسه يقول املبحوث رقم  " :01مل أكن مهتما كثريا
يف متابا القنوات التلفزيونة  ،ألنين اعلم أن كل منها له مصاحل وأجندة خاص وال يغطي إال األخبار اليت
يريد ،ولكن كنت أستوثق من باض األخبار اليت تنشر على وسائل التواصل من خالل متابا اجلزيرة" ،يف
حني يقول املبحوث رقم  " :12نام ،أصبح أكثر سهول وبساط على قناة اجلزيرة " ،وكذلك املبحوث
رقم  " :21نام ،ألهنا ختصص قراب ساع من البث هلذا الغرض وهذا جةد واعرتاف بأمهة مصادر
شبكات التواصل " ،ويقول املبحوث رقم  " :02وصول املقاطع لدرج عالة إعالمةا ".
نالحظ من خالل اإلجابات السابق أ ّن التمكن اإلعالمي قناة اجلزيرة بتوظةفها ملقاطع عةديو
شبكات التواصل االجتماعي متثل يف اعتماده كتغطة إخباري جديدة تااملت مع التوظةف كأي مصدر
إخباري آخر ،حةث متةزت عملة التوظةف اإلخباري ملقاطع الفةديو بالتغطة التفسريي لألحداث ،عقد
متةزت من خالل ذلك باملتابا اإلعالمة ألحداث الربةع الاريب وهذا ما ظهر يف قول املبحوث رقم 21
حةث نالحظ ثالث أبااد راعقت التوظةف اإلخباري ملقاطع الفةديو منها ( :الرصد ،النشر والتحلةل )،
وهذا كله يندرج ضمن خاصة االهتمام واإلملام بقضايا الربةع الاريب من خالل املتابا إعالمةا ملواقع
التواصل االجتماعي كما يذكر املبحوثان رقم  11و ،21نضةق إىل ذلك خاصة الثق يف التوظةف
اإلخباري لفةديوهات شبكات التواصل االجتماعي باعتبار متكنها يف كثري من األحةان وبالرغم من توجةه
باض التوظةف إال أهنا عندها آلةات خاص يف التاامل مع هذه النوع من املصادر ،هذا ما يساهم يف
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جذب الرأي الاام ملتاباتها وهذا ما ظهر يف قول املبحوثني رقم 01و ،12ومن بني اآللةات اليت تتخذها
قناة اجلزيرة اإلخباري يف التاامل مع عةديوهات املنصات االجتماعة بني عاصف محةدي رئةس التحرير
بقناة اجلزيرة إىل أن " اجلزيرة وضات لنفسها الحقا بروتوكوال خاصا هلا حيدد ماايري التاامل مع الةوتةوب
ومواقع الثورات ،يتضمن هذا الربوتوكول ثالث شروط أساسة الستخدام أي مقطع عةديو ،أوال :أن يكون
املصدر ماروعا لد اجلزيرة حةث كونت القناة لنفسها قاعدة بةانات وشبك اتصاالت مع جمموع حمددة
من الناشطني ومكاتبهم اإلعالمة  ،ثانةا :احلرص على عدم تناول أي عةديوهات مأخوذة يف أماكن مغلق ،
إال إذا أمجع علةها أكثر من مصدر موثوق من املصادر اليت تتواصل ماها اجلزيرة ،ثالثا :أن تتواعق حرك
الصورة مع الصوت املراعق خالل عملة املونتاج ،ويف حال أي شك بالفةديو ولو بنسب %0يتم رعض
الشريط وان حتقق الشرطان السابقان".22
التغري اإلعالمي مكن قناة اجلزيرة اإلخباري
ونستنتج من ذلك أن التمكني اإلعالمي كباد خلاصة ّ
من احملاعظ على آلةات اإلنتاج اإلعالمي للمصداقة يف ظل اإلعالم الرقمي ،وتتمثل املتابا اإلعالمة
لقناة اجلزيرة ألحداث الربةع الاريب على مواقع التواصل االجتماعي وهذا ما يضاها " يف إطار توظةفها
كأداة يف إدارة الصراع واألزمات السةاسة يف :مراقب البةئ ونقل األخبار عن األحداث اجلاري  ،وتفسري
ماىن األحداث ،حةث ال تقوم وسائل اإلعالم بتغطة األحداث ووضاها يف بؤرة االهتمام الاام عحسب،
ولكنها تقوم بتفسري ماانةها ووضاها يف سةاقها الاام وتوقع نتائجها" ، 23وتتفق نتةج دراستنا مع دراس
اليت توصلت إىل أن لقناة اجلزي رة اإلخباري " آلةات التحقق من صح األخبار والصور متزج بني اجلهد
 22لندا شلش ،التأثير المتبادل بين "تغطية الجزيرة العربية" و " الثورات العربية" ،مرجع سابق ،ص12-11

 23مطلق ساود املطريي ،دراسة المفاهيم النظرية لدور اإلعالم في إدارة األزمات  ،اجملل الاربة لالعالم واالتصال ،ع ،02مايو ،1102
ص12
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البشري واملتمثل بإتباع القواعد الصحفة التقلةدي يف التثبت من صدقة األخبار واألدوات اإللكرتونة
احلديث باستخدام مواقع متخصص على الشبك الانكبوتة وظةفتها األساسة التحقق من دق األخبار
والصور املتداول ".24
ثانةا :التوجةه اخلفي لشبكات التواصل االجتماعي
يقول املبحوث رقم  " :12هي السالح اجلديد الذي تاتمد علةه املنظمات مبختلف أهداعها
الدينة والسةاسة واالقتصادي لتدير دع الرأي الاام مبا يتواعق مع خططها ،عحىت يف مواقع التواصل
االجتماعي هناك جنود جندوا خلدم عكر أو هدف ما " ،وكذلك يقول املبحوث رقم  " :10اعتقد
أصبحت أكثر حرص من السابق والدلةل حذف باض التغريدات ( تويرت مثالً) " ،ويف السةاق نفسه يقول
املبحوث رقم  " :22تأكدت من عدم عفوي أو شابوي الكثري من األحداث " ،ويضةف املبحوث رقم
 22قائال" :

الناس صارت أوعى وتارف من أين تأخذ اخلرب وأيضا ال تكتفي بقناة واحدة وال قناتني

وال مواقع للتواصل بل تبحث عن مصدر املقطع ".
ويظهر لنا من خالل اإلجابات السابق أ ّن عةديوهات أحداث الربةع الاريب على مواقع التواصل
االجتماعي ال حتتمل املصداقة التام  ،باعتبار أن كما لإلعالم التقلةدي أجندة سةاسة  ،كذلك للمنصات
االجتماعة أجندات سةاسة خمتلف ومتاددة ومن شأهنا توجةه األحداث إىل اجتاهات خاص  ،عنجد مثال
وكما أشار إلةها املبحوث رقم  10يف منص التغريد بتويرت ،آلة حذف التغريدات ،وهذا ما يبني أ ّن باض
الصور والفةديوهات املنشورة على شبكات التواصل االجتماعي هلا أهداف التضلةل ،و خنلص من خالل
عدة
ذلك أن شبكات التواصل االجتماعي كتقنة إيديولوجة متاددة طرحت بالنسب للاةن املبحوث ّ
 24ماتصم مصطفى أبو داري،حتقق غرف األخبار التلفزيونة من املالومات املتدعق من مواقع التواصل االجتماعي قبل بثها ،اجلزيرة أمنوذجا،
مرجع سابق ص.12
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اختالعات يف نقل أحداث الربةع الاريب نظرا لادم تقةدها بقوانني وأخالقةات تنظم املالوم اإلخباري  ،وان
كانت لد اإلعالمةني خصائص ماةن يف طرح املادة اإلعالمة املنصات االجتماعة  ،عان هذه القةم
غائب عن الاام حةث حددت" الـبـاحـثـ الفرنسة جوسةان جويت ) )Josiane Jouëtاألبااد الثالث
لالسـتـخـدام االجـتـمـاعـي لـتـقـنـةـات اإلعــالم واالتـصـال ( :الـبـاـد الـذاتـي :تـاـزيـز الـذاتـةـ  ،التابري عـن
الـمـشـاعـر وإظـهـارهـا إلـى الـاـلـن ،الـتـداخـل بـةـن احلةاة الاام واخلاص ) ،الباد املاريف (تكةف املستخدم مع
التقنة  ،حسن استخدامها واإلعادة من ممةزاهتا) والباد املتالق ببناء اهلوي (بناء اهلوي الشخصة  ،التابري عن
الرأي ،التمايز االجتماعي)،

هذه األبااد الثالث ظهرت ،وإن بشكل متفاوت ،يف استخدامات

الصحاعةني لشبكات التواصل االجـتـمـاعـي ،وال سـةـمـا أن الـتـاـبـةـر عـن الـذاتـةـ وتـأكـةـد الـهـويـ  ،يـرتـبـطـان
بـشـكـل وثـةـق عـلـى شـبـكـات التواصل االجتماعي)" ،25عان كانت هذه األبااد تتحكم يف استخدام التقنة
بالنسب لإلعالمةني ،عاستخدامات شبكات التواصل االجتماعي مفتوح للجمهور الاام غري حمدد متاما،
وان كانت حتكمها أبااد ماةن عأهداعها متاددة عةه غري واضح وخفة  ،عهي يف األخري لةست مؤسس
إعالمة بل عضاء رقمي متشباا باملالوم من زوايا متباين  ،ويظل مارع املصدر األساسي ملقاطع عةديو كما
ذكر املبحوث رقم  22كآلة للتارف على مصداقة األحداث ،ويف السةاق نفسه يقول املبحوث رقم :22
" نام صدقت الكثري من الفةديوهات خصوصا اليت يظهر منها أهنا صورت من قبل املدنةني ألهنا غالبا
تارب عن حمةطهم وما حيدث ماهم وال شك يوجد باض الفةديوهات الكاذب ولكنها هذه تكون قلةل
مقارن بالصادق  ،وأيضا سرعان ما يتم كشفها هذا ممتاز وجةد ألنه صور برباءة وصدق ومن وسط املااناة

 25زينب خلةل ،الصحاعةون و شبكات التواصل االجتماعي ،هنوند القادري عةسى ،اإلعالم الاريب و رهانات التغةري يف ظل التحوالت،
مركز دراسات الوحدة الاربة بريوت ،ط ،1107 ،0ص211
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ومن أشخاص ياةش املااناة بكل تفاصةلها ،عهو اصدق ممن يصور ألجل الامل واملال ويوجه كامرياته حنو
ما يناسب مصاحله الشخصة ".
ثالثا :التوظةف اجلديد :التوسع اإلعالمي السليب
يقول املبحوث رقم  " :01بل أججت ومل تااجل " ،وكذلك يقول املبحوث رقم  " :02مل تااجل
بل أججت الصراع أكثر على حنو سليب " ،ويقول املب حوث رقم  " :01صارت تركز أكثر على تغريدات
تويرت ،صارت تارض تغريدات جملهولني بدون هوي واضح موثق " ،ويف ذات السةاق يقول املبحوث رقم
 " :01بالنسب يل مل تكن املقاطع وحدها السبب بل اخلصوم املتناحرين على القنوات هم من جالوين
أدرك أن ما حيدث ما هو إال تقسةم جديد للخريط اإلعالمة الاربة ال غري" ،و يقول املبحوث رقم :01
" نام  ،باض القنوات استخدمتها لتأجةج الصراع وإعطاء باض األحداث الصغرية زخم اكرب" ،وكذلك
يقول املبحوث رقم  " :21اجلزيرة كوهنا انطلقت يف إبراز األحداث من توجهات مسبق عكانت تأخذ
األحداث مبنحى باةد  ،أما الاربة عكانت تتامد اخذ ما خيدم أجندهتا ولو كان غري صحةح ،ولو
اضطرت أحةانا للكذب على الناس واالدعاء بشيء لةس حقةقي كما عالت قناة الاربة احلدث يف عرضها
لباض األحداث يف بلد الةمن " ،ويقول املبحوث رقم  " :21ال لألسف ،االنتقائة يف اختةار املقاطع
ماني كانا مسةطرين على ما تارضه القناة " ،ويقول املبحوث رقم  " :11ال ،املهنة
والتحةز لطرف ّ
شحةح جدا عند استخدام هذه الفةديوهات بكثرة " ،ويقول املبحوث رقم  " :11ال مل تنجح ،كةف ؟
تقصري القنوات يف التواجد  ،ملاذا ؟ ال أثق عةها والقناة تدعم خماويف جبمل ( مل نتأكد منه ؟!) ".
تصب يف اجتاه واحد ،عاملقدار الكبري الذي أولته قناة
نالحظ من خالل اإلجابات السابق أهنا ّ
اجلزيرة اإلخباري (التوسع اإلعالمي يف التوظةف ملقاطع عةديو شبكات التواصل االجتماعي ) اناكس سلبا
مدى فعالية توظيف مقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي في قناة الجزيرة اإلخبارية
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على األداء اإلعالمي وطرح درج يف التصديق ،كما سامهت مثل هذه الفةديوهات يف توجةه األجندة
اإلعالمة للتوظةف اإلخباري ملقاطع الفةديو ،حةث أن عوضى الصور والفةديوهات سامهت يف تأجةج
األوضاع أكثر ،عادم ذكر املصدر بشكل صريح ،واستخدام مقاطع عةديو مصورة من جوانب حمددة باةدة
عن صناع الصورة إخباريا أد إىل إشكال يف الثق يف الصناع اإلخباري ألحداث الربةع الاريب ،وتتفق
هذه النتةج مع دراس اجتاهات اجلمهور الاريب حنو أخالقةات توظةف مقاطع الفةديو املنشورة مبواقع
التواصل االجتماعي بالنشرات اإلخباري بقنايت اجلزيرة والاربة احلدث اليت " أظهرت نتائج الدراس اجتاه
اجلمهور الاريب من مستخدمي مواقع لتواصل االجتماعي إزاء املاايري األخالقة جتاه املهن والفرد واجملتمع
عند توظةف قناة اجلزيرة بنشرهتا اإلخباري ملقاطع الفةديو املتالق باألحداث اجلاري ببلدان الربةع الاريب اليت
تنشر عرب شبكات التواصل االجتماعي ،ويتبني أن نسب الوزن املئوي يشكل عام تشري إىل وجود اجتاهات
سلبة بني أوساط اجلمهور الاريب ".26
وخنلص من ذلك كّله أن عةن الدراس ( النخب األكادمية  :أساتذة اجلاما اجلزائري ) لديهم خربة
يف تقةةم مد مصداقة املصادر اإلخباري على مواقع التواصل االجتماعي ،وأن الرؤي التقةةمة

اليت

استخلصتاها من إجاباهتم تدخل يف إطار تطوير األداء اإلعالمي لقناة اجلزيرة اإلخباري يف ظل تادد
مصادر اإلعالم الرقمي وإيديولوجةاته.
ملخص:
نستنتج مما سبق حتلةله أ ّن أن قةم املوضوعة يف تفاعل عةن الدراس مع أحدث الربةع الاريب
على املنصات االجتماعة  ،وهذا راجع إىل عدم التماسهم للموضوعة كقةم إخباري يف استخدام قناة
 26يشار عبد الرمحن مطهر ،ا تجاهات الجمهور العربي نحو أخالقيات توظيف مقاطع الفيديو المنشورة بمواقع التواصل االجتماعي
بالنشرات االخبارية بقناتي الجزيرة والعربية الحدث :دراس حول أحداث بلدان الربةع الاريب (دراس مسحة ) ،مرجع سابق ،ص71
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اجلزيرة ملقاطع عةديو شبكات التواصل االجتماعي يف تغطةتها لألحداث ،عرعض التحةز حنو اجتاه ماني
وأدجل التوظةف دعع عةن الدراس إىل التفاعلة املوضوعة  ،عالرجوع إىل مصادر التوظةف أهم ما مةز
عملة التفاعل من املستو األول ،كما متثلت التفاعلة مع األحداث يف تفسرياهتا من خالل املناقشات
اجلماعة  ،واستنبطنا أن ذلك يساعد على إنتاج عدة حتلةالت واجتاهات كمؤشر يساهم يف تناول
األحداث مبوضوعة .
كما حتدد أسلوب التكرار إىل بادين ( :التكرار املوجه بالنسب لقناة اجلزيرة) و ( التكرار املقرتح،
بالنسب لشبكات التواصل االجتماعي)  ،ومت اعتبار التكرار املوجه كأداة حتةز ،يف حني التكرار املقرتح ياتمد
على أسلوب املتفاعل يف االطالع على األحداث مبوضوعة .
أما عةما يتالق بداعع التفاعل مع األحداث عةتوقف ذلك على إنتاج مةزة األمهة

لد عةن

الدراس تزامنا مع ما توظفه قناة اجلزيرة من مقاطع عةديو شبكات التواصل االجتماعي على عضاءها
اإلعالمي ،وبالتايل عان أجندة التوظةف لقناة اجلزيرة أنتجت أجندة لد املشاهد ( عةن الدراس ) يف
توجهه حنو املنصات االجتماعة للتفاعل مع األحداث وتوسةع خلفةاته املارعة هبا ،مما أنتج ما بطلق علةه
دمج األجندة لد عةن الدراس  ،وتاترب التفاعلة كوسةط ملارع مصادر األحداث وأباادها.
كما ترجع التفاعالت حول مصداقة مقاطع الفةديو وأطلقنا علةها التفاعلة االستقصائة من
خالل قراءة التالةقات والتفاعل ماها وتفسريها.
وبالنسب إىل أهم القةم اليت كان تتضمنها عملة توظةف قناة اجلزيرة اإلخباري ملقاطع عةديو
شبكات التواصل االجتماعي بالنسب لاةن الدراس  ،عتمثلت يف قةميت االهتمامات اإلنسانة واإلثارة،
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والتماس قةم شبه غائب إال وهي املصداقة والث ق  ،عاملصداقة مل تكمن يف مقاطع الفةديو عحىت توجةهه
وتفسريه حنو اجتاه ماني ياترب تضلةل مبس مبصداقة املادة الفةلمة لألحداث.
وبالنسب للرؤي التقةةمة لاةن الدراس لاملة التوظةف اإلخباري ملقاطع الفةديو على قناة اجلزيرة
تندرج حتت مفهوم مسامه التوظةف أو استخدام ملقاطع الفةديو يف التغري يف األداء اإلعالمي من خالل
متكةنها إعالمةا من خالل املتابا اإلعالمة لشبكات التواصل الجتماعي وسد الفراغ اإلخباري حول
األحداث ،وأحةانا احتواء ما ينشر على الشبكات االجتماعة حيوي إيديولوجة خفة تسلهم يف توجةه
األحداث مما يناكس على مصداقة القناة ،كما أن التوسع اإلعالمي اناكس سلبةا على تأجةج األحداث
وتصاعدها.
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النتائج العامة:
رردن-أس ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ س ر د-نأننّس ررا ّلنلحررثسرنّخ رري إلن ن ل ر ن

 -تررالنّخبة ا رردنّة

ررقنقة ةرردنّخايخ ر نّماا ر رن ةب ر إلنّيو راإلناة ر ل نال ر ين ررا

نّخايّ ر نّ ا ر

نّخل رردن

أق ّثنّخا نّخلايب.ن
رردن-أس ر تاإلنّم ررعلنمّخلسرريلنّخ س ر د-نأننّس ررا ّلنلحررثسرنّخ رري إلن ر ن

رلنّخب ارردنّة
 -ننتافر ة

مبح ّق دنقب إلنّيو اإلنّماا دنيفنتب مهل نةق ّثنّخا نّخلايب.
رالنّخب ارردنّة
 تر ةلة ل نال ين ا

رردن-أس ر تاإلنّم ررعلنمّخلسرريلنّخ سر د-نل ر دنقب ر إلنّيو راإلنّماا رردنيفنلة ر ن
نّخايّ

نّ ا

نّخل صن خا نّخلايبنإىلن ب دنإاا د.

 ا ر ر نّخار ررأللنّماا ر ر رنخف ر ر يت ن ر رراّماا رردن خب ر ررادنخسب ار رردنّة
مّخاحس نّا
 تلار ر نّخب ا رردنّةررا

نّخايّ ر ر نّ ا ر ر

نّايخفر رردن س ر ر نقب ر ر إلنّيو ر راإلن

ر رردن-أسر ر تاإلنّم ر ررعلنمّخلسر رريلنّخ سر ر د-ننيفنّخار ررأللنّخاحر ررارن

نهل ن أس سناا لدنّةق ّثن خب ادنخسل بد.
ر رردن-أسر ر تاإلنّم ر ررعلنمّخلس رريلنّخ سر ر د-نأننّخار ررأللنّماار ر رنخف ر ر يت ن

نّخايّ ر ر نّ ا ر ر

ن سر ر نقبر ر إلنّيو ر راإلنّماا رردنتل ر ر نّة بر ر إلنّم عل رردنيفنتب مهلر ر ن

ةق ّثنّخا نّخلايب.
 -تررالنّخب ا رردنّة

رردنأننّس ررا ّلنأسررسيينّخا ر نّم عل ر ن(ّ ال ر ن ررقنّايلا ر )ن س ر نقب ر إلن

ّيو اإلنّماا دنيفنتيخ فهر ناةر ل نال ر ين را

نّخايّ ر نّ ا ر

ن جسر ّت ري دنتأال ردنلا راإلن

قف خ ن س نّخح ّ إلنّم عل د.
 لار ن لرررنأال راّ نّخل برردنّ-خب ارردنّةّخايّ

نّ ا

ن

ررد-نأننّسررا ّلنأسررسيينّخا راّ ناة ر ل نال ر ين ررا

نّخل دن أق ّثنّخا نّخلايبن ش ن قنّال ي نّخاحا دنهل .
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 -ف ر كنم ر ر نلةر ر ل نال ر ر ين ررا

نّخل رردن أق ر ّثنّخا ر ر نّخل ررايبنّخر ر ن

نّخايّ ر ر نّ ا ر ر

ت ت نيفنّخ م جنخسف انّااثاف.
رردن-أس ر تاإلنّم ررعلنمّخلسرريلنّخ س ر دنت ريالانّةسررسيينّخ س ر نّخي ر ّ نيفن

 -تررالنّخب ا رردنّة

ّ ا نقب إلنّيو اإلناة ل نال ين ا
 -تيقر نّخب ارردنّة

نّخايّ

نّخل دن أق ّثنّخا نّخلايب.

نّ ا

رردن-أس ر تاإلنّم ررعلنمّخلسرريلنّخ سر د-نّال يرردنّم عل رردنخ ر نأ لر نأق ر ّثن

ّخا ر ن ّخلررايبونمّ الر ن ررقنتيخ ر نلة ر ل نال ر ين ر لنّهر من مننيارراونمترراّنل ر ن ر رنإىلن ر لن
ّ ا لنقة ئلنّةق ّث.ن
 -تيق ر نّخب ا رردنّة

رردن-أس ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ س ر د-نم ر لنّخ ررالنّم عل ر ن س ر نقب ر إلن

ّيو راإلنّماا ردنيفن س ردنتيخ فهر ناةر ل نال ر ين را

نّخايّ ر نّ ا ر

نمبر ن ايّالرلنلر نّخا رردن

ّم عل دنّخاق دنّي إل.
ر ت نم ر لنّخ ررالنّم عل ر نيفنممل ر ن ررل نّاح ر ّق دن س ر نال ر يت نأق ر ّثنّخا ر نّخلررايبن

-

سر ر ن ر ررا
ّة

نّخايّ ر ر نّ ا ر ر

نّ ا ر ر ّن س ر ر نأ ر رردنقبر ر إلنّيو ر راإلنّماا ر رردن خب ر ررادنخسب ار رردن

دن-أس تاإلنّم علنمّخلسيلنّخ س د-نيفنم ن قدنّخف ينلقن له.

 -تا ر نّخب ا رردنّة

رردن-نأسر ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ س ر د-نل ر ر دنقب ر إلنّيو ر راإلنّماا رردنيفن

ّ ذتر نّخالر نّخي ر ّ نيفن س رردنتيخ فهر ناةر ل نال ر ين ررا

نّخايّ ر نّ ا ر

نيفنلل ياهر ن

ةق ّثنّخا نّخلايب.
 تي ررهنّخاحس ر ر نّ ماار ر رناةر ر ل نال ر ر ينأقر ر ّثنّخا ر ر نّخل ررايبن الر ر نّخب ا رردنّةّم ررعلنمّخلس رريلنّخ سر ر د-نإىلنّ ا ر ر ن سر ر نّخاحس ر ر نّخش حر ر ن

رردن-أسر ر تاإلن

ت ر ر ن سر ر ن ر ر ة إلنأل ررانيفن

ت ي قني ّئه ن ه منأق ّثنّخا نّخلايب.
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 -تررالنّخب ارردنّة

رردن-نأس ر تاإلنّم ررعلنمّخلسرريلنّخ سر د-نأننت ر فنّخاحررلن ررقنّوة ةرردنمخ ر ن

ّآل ّءنّاالسةرردن أق ر ّثنّخا ر نّخلررايبنل ر ن الله ر ناا لرردنقب ر إلنّيو راإلنّماا رردنمّسررا ّل ناة ر ل ن
ال ين ا

نّخايّ

.ن(نمس نّوة ئلن نمس نّآل ّء)

نّ ا

رردن-نأسر ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ سر ر د-نيفنّار ريّلقن

 -ا ر ر نلفه رريلنّوة ة رردن بر ر نّخب ا رردنّة

ّالر ر دنةقر ر ّثنّخا ر ر نّخل ررايبنمّا ر ر ت نيفنلةر ر نّةقر ر ّثن لفي رردنمخر ر ن لشر ريّئ دنأمنّ ررثب ن
ّوة ةد.
ردن

 -تا نلش ت إلنلة ل نال ينأق ّثنّخا نّخلايبن سر نقبر إلنّيو راإلنّماا ردن بر نّخب اردنّة

 ب رردنّخ ّسر ررد-نإىلنتر ريالانأ بر ر إلنتا ررون ا اهر ر نّخاحس س ر رردنخ قر ر ّثنل ررقنار ررعلنللاالر رردنّخار ريّ ننّم عل .
رردن -برردنّخ ّس ررد-نيفن ر إلنأ ل ر :نلة لرردنّخايخ ر ن

 -ا ر نّخايّالررلنّماا ر رن ب ر نّخب ارردنّة

ّماا ر رناة ر ل نّخف ر يونللاالرردنّخمل رريكونممل رري نّاح ر ن ررانّخايخ ر نّماا ر رنخةب ر إلنّيو راإلن
مّخةبيّ نّماا دنمّابح نّ ا
 -تا ر ر نّخب ار رردنّة

ر رردن -بر رردنّخ ّسر ررد-نيخ ر ر نتش ر ر

ّماا رناة ل نال ين ا
 -تا ر ر نّخب ار رردنّة

دونمتاّن سهن ب

نمل قنّخاحةلنلقنلح ّق دنّخايخ .

نّخايّ

نّ ا

نإىلنلل نّخب ا دنمّيوئ د.ن

رردن -بر رردنّخ ّسر ررد-ننل ررا دنللسيلر ر

اةر ر ر ل نال ر ر ر ين ر ررا

نّخايّ ر ر ر نّ ا ر ر ر

نللسيل ر ر نّخ س ر ر دنلر ررقنّخايخ ر ر ن

نّخ سر ر دنل ررقنّخايخ ر ر نّماار ر رن

نإىلنأ ر رردنتلر ر ر نّاحر ر ر نمّاا ل ر ر ر نّخ سر ر ر دن

خ ق ّث.
-

ر لنّ ا ر نّخب ارردنّة

رردن-نأسر تاإلنّم ررعلنمّخلسرريلنّخ سر د-ن س ر نّخا ر سن س ر نالسيل ر ن

ّخ سر ر دنل ررقنّخايخ ر ر نّماار ر رناةر ر ل نال ر ر ين ررا

نّخايّ ر ر نّ ا ر ر

نةقر ر ّثنّخا ر ر ن

ّخلايبن آخ دنلض إلنخةض دنّايّ هدنّم عل دنّخ نتشه ت نّخا دنّم عل دنّخاق دنّي إل.
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رردن-نأسر ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ سر ر د-نم رري نإ يخي رردنيفنّخايخ ر ر ن

ّ -خا ر ر سنّخب ا رردنّة

ّماا رناة ل نال ين ا
 -ا ر ننتا ررونّخب ارردنّة

نّخايّ

نةق ّثنّخا نّخلايب.

نّ ا

رردن-نأسر تاإلنّم ررعلنمّخلسرريلنّخ س ر د-ن سر ن ملنلل برردنلررقنأق ر ّثن

ّخا ر ر نّخل ررايبنل ر ر نت رريل نملح رراونإىلنّ اا تر ر ن ب ر ر ذ نأمىلنن ررا نل ررقناعهلر ر نخر ر تاإلنّخايخ ر ر ن
ّماا رناة ل نال ين ا
 -تا ر ررونّخب ار ردنّة

نّخايّ

.

نّ ا

ر رردن-نأس ر ر تاإلنّم ر ررعلنمّخلسر رريلنّخ سر ر د-ن س ر ر نأ لر ر نا ر رردنيفنّخايخ ر ر ن

ّماا ر رنخةب ر إلنّيو راإلناة ر ل نال ر ين ررا

نّخايّ ر نّ ا ر

ّ:خبة ر نّاا ررانمنلا ةرردن رراكن

ّخايخ نملل ياهنمّمقاّ ن أ دنقاّءإلنّ ااعفن انلح نلةث نّخف ينمّخحب دنّماا د.ن
رردن-نأس ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ س ر د-ننل ر دنقب ر إلنّيو راإلنّماا رردنيفن

 -تا ر نّخب ا رردنّة

ت ررأللن س رردنّخايخ ر ر ناةر ر ل نال ر ر ين ررا

نّخايّ ر ر نّ ا ر ر

نإىلنّخا ر ر سنم رري

ّخض ررملعنّم علر ر نّخ ررارن ر ر ساهنلةر ر ل نّخف ر ر ينّابش رري إلن سر ر نّابحر ر نّ ا

نلا ري رردن

ر رردنمّخ سر رردن

ّم عل د.
ردن-نأسر تاإلنّم رعلنمّخلسرريلنّخ سر د-نّت ر لنقبر إلنّيو راإلنّماا ردن اا ل رردن

 -تلار نّخب ارردنّة

ّم عل رردناةر ل نال ر ين ررا
نّابح نّ ا
 -تب ر

نّخايّ ر نّ ا ر

نيفنق خرردن ر لنّخاف ر ننّةم نلر نّةقر ّثن

دن خب ادنخساأرنّخل ل.

ن س رردنّخاررأللنّماا ر رناة ر ل نّخف ر ين ب ر نّخب ارردنّة

رردن-نأس ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلن

ّخ س د-نيفنإل نّخحاّ .
 ا ح رري نإ ر ر لنّخمل رريكنيفنّخايخ ر ر نّماار ر رناةر ر ل نّخف ر ر ين بر ر نأسر ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ س ر دنيفن ر لنممل رري نّة ل ر نّوة ة رردنمّخ س رردنةق ر ّثنّخا ر نّخل ررايبن ر ن رربل
تسا دن قا

ن س ر ن ر لن

نّالاال د.
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 ا ر ر نتف ررلنأسر ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ سر ر دنق رريلنل ر ر دنّخايخ ر ر نّماار ر رنخةبر ر إلنّيو ر راإلنّماا دناة ل نال ين ا
-

نّخايّ

نّ ا

نيفنلفهيلنق يرنأ نمتينّخامل لنّ ا

ر لنّ ر ذنتف ررلنللرانلررقن س رردنّخايخ ر نّماار رناةر ل نال ر ين ررا

.نن

نّخايّ ر نّ ا ر

ن

ال ر ن ررانأق ر ّثنّخا ر نّخلررايبن اا ر نأنن س رردنّخايخ ر نتا ر نأس س ر نيفنتي ررهنّااسة ر ن ررين
أ ب إلنتف ل دنللةبد.
 تررالن برردنّخ ّسرردنأ ةنناله ر نّوة ة رردنة ر نأ ررانيفنللاالرردنقة ةرردنّم ررعلن(نقب ر إلنّيو راإلنّماا ررد)نأ انلقناله نقة ةدنأق ّثنّخا نّخلايب.
-

ر لنل ر دن س رردنّخايخ ر نّماا ر رناة ر ل نال ر ين ررا

نّخايّ ر نّ ا ر

نّاا يارردن س ر ن

قب ر إلنّيو راإلنيفنإ ث ر ءنأرنتح رري نأم نأمنمس ر ننةق ر ّثنّخا ر نّخل ررايبن خب ررادنةس ر تاإلنّم ررعلن
مّخلسيلنّخ س د.
 -تا ر ر نّخب ا رردنّة

رردن-نأسر ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ سر ر د-نالهر ر نقة ة رردنّخايخ ر ر نّماار ر رن

اةر ر ل نّخف ر ر ينّخل رردنأقر ر ّثنّخا ر ر نّخل ررايبنإىلنقر ريّ ّ ن ررانأتر ر نّ ااحر ر صنّخ ررارن بر ر قدن
ّةق ّثن نّآل ّء.
 -لا ر ن لرررنلررقن برردنّخ ّسرردنأننّخايخ ر نّماا ر رناة ر ل نال ر ين ررا

نّخايّ ر نّ ا ر نن

أ ّإلنم ونيفنّخحب دنّماا ن د.
 ّ ا ر نقب ر إلنّيو راإلنّماا رردن س ر نّةس ررسيينّ لاةر ر ئ ناة ر ل نال ر ين ر ر إلنهل ر ن ب رردنّخ ّس رردنتا انن س دنّخايخ ن املدنإاا دن نمس س د.
 -تعقر نّخب ارردنّة

ردن-نأسر تاإلنّم ررعلنمّخلسريلنّخ سر د-نال ر ن رانّخا سرره ناحررثسح ن

لل بردنيفن س رردنّخايخ ر نّماار رناةر ل نّخف ر ينّخل رردن أقر ّثنّخا ر نّخلررايبنخا رردنّ ررثعق دن
لامل اإلنملامللإل.
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 تا ررا نلحررثسح نتشررلنإىلنّ ا ر نقب ر إلنّيو راإلن شر ن ررا رن س ر نّهلريّإلن حر نإ علر نل ر :نل منونل عن س نّخفا ن يكنأمنلملا وننأمنل عن س نل ايلنليّق نّخايّ
 -سا

نّ ا

.

نأس تاإلنّم رعلنمّخلسريلنّخ سر دناحرثسح نت ر ت نيفنن ردنّخامل رلنّيرا رنأابر ءن س ردن

ّخايخ ر نّماا ر رناة ر ل نال ر ين ررا

نّخا ريّصنّ ا ر

نل ر :نّ لاف ملرردنّخشررلا دونإس ررة ن

ّخبظ ل.
 ررالنأسر ر تاإلنّم ررعلنمّخلسر رريلنّخ سر ر دنملر ررام إلنتر ريالانتب س ررلن ر ررانّابظيل رردنّّخايخ ر نّماا ر رناة ر ل نال ر ين ررا

نّخايّ ر نّ ا ر

ر ررثعق دنم س ر رردن

نت ر ت نيفنتة ر نا لرردنإ عل رردن

قة ة دنخس ش ت نّخلايب.
 ررالنّخررالرنلررقنأس ر تاإلنّم ررعلنمّخلسرريلنّخ س ر دنتيّالررلنإاا ر رن وئ ر ن ررانّخايخ ر نّماا ر رناةر ر ل نال ر ر ين ر ررا
ّ ا

نّخايّ ر ر نّ ا ر ر

ن سر ر نقبر ر إلنّيو ر راإلنملر ر نتر ررينلبشر رري ن سر ر نّابحر ر ن

د.

 ررالنّخ ررالرنلر ررقنأسر ر تاإلنّم ر ررعلنمّخلس رريلنّخ سر ر دنم رري نتيّالر ررلنإاار ر رن وئر ر ن ررانّخايخ ر ر نّماار ر رناةر ر ل نال ر ر ين ررا
ّابحر ر نّ ا

نّخايّ ر ر نّ ا ر ر

ن سر ر نقبر ر إلنّيو ر راإلنملر ر نت ررينلبش رري ن سر ر ن

رردن ا ر ر ن سر ر نّهر ر منّةقر ر ّثنمتثي ّ ر ر نم ن ل ر ر ن ر ررقنّة ر ر صن ّار ر ن

لب للن ملنّخا نّخلايب.
 ررالنّخررالرنل ررقنأس ر تاإلنّم ررعلنمّخلسرريلنّخ س ر دنم رري نتيّال ررلنإاا ر رن ررانّخايخ ر نّماا ر رناةر ر ل نال ر ر ين ر ررا
ّ ا

نّخايّ ر ر نّ ا ر ر

ن سر ر نقبر ر إلنّيو ر راإلنملر ر نتر ررينلبشر رري ن سر ر نّابحر ر ن

رردنماض رري هنخساي ررهونم اض رررنذخ ررننأ ررانيفنتا ررومنقبر ر إلنّيو راإلنّماا رردن س ر ن لر ر ن

للانلبهنلقنل ق دنّخاحس ع نمّخلاكنّماا رنخه.
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 -تالس ررلنّسر ر ّت ري

ن بر ر ءنلحر ر ّق دنّخف ر ر يت نّخل رردن أقر ر ّثنّخا ر ر نّخل ررايبنّاباري رردنل ررقنقار ر ن

لريّلقن ر رن بر نّخب اردنّة

ردنأسر تاإلنّم رعلنمّخلسريلنّخ سر دنإىلنار

يفنالهر ر نأ لر ر نّخةضر ر دنمتثي ّ ر ر نّخر ر ننسر ر

نّخاحس س ردنّخل رردن

ن سر ر نمملر ر نخس حر ر ّق دنلة ر ر سنللر ر ةرانيفنقر راّءإلن

أق ّثنّخا نّخلايبن(نل يب -س ).
 ت ر نتةب ردنّخارلنّاا ررانّخر نتلا ر ت نقبر إلنّيو راإلنّماا ردنيفن املرره نةقر ّثنّخا ر نّخلررايبنيفننبر ءنلحر ّق دن س رردنخسف ر يت نّخل رردن أقر ّثنّخا ر نّخلررايبنّاباريرردنلررقنقار نلريّلقن ر رن ب ر ن
ّخب ادنّة

دنأس تاإلنّم علنمّخلسيلنّخ س د.

 تاش ر ن ب ر ءنلح ر ّق دن س رردنخسف ر ر يت نّخل رردن أق ر ّثنّخا ر نّخل ررايبنّاباري رردنل ررقنقا ر نلر ريّلقن.

رنيفنلة نّةق ّثنّخ يل دنخسحاّكنّ ا

 لا نّخالرنلرقن بردنّخ ّسردنأننلا ةردنّخلراكنّماار رناةر ل نال ر ينّخل ردن شراّ ا ر

نّخايّ ر ن

نال ر ن ررانأق ر ّثنّخا ر نّخلررايبن س ر نقبر إلنّيو راإلنّماا رردنتلرراكنّخف ر ينخسشررننيفن

لح ّق اه.
 تالسررلن س رردنّخاف ر ن خب ررادنخسب ارردنّةّخايّ ر نّ ا ر

رردنل ر نأق ر ّثنّخا ر نّخلررايبنمبيملرري دن ر ن ررا

ونم ر ننذخررننّلثعق ر نل رقنتيق ر نّايملرري دن ة رردنإاا رردنيفنتيخ ر نلة ر ل ن

ّخف ر ر ين سر ر نقبر ر إلنّيو ر راإلنّماا ررد.ن(ّخب ار رردنّة
ّي إل)(.نّخب ادنّة

رردنلر نأقر ّثنّخا ر نّخلررايبن ر ن ررا

نّخايّ ر ن

نلقناعلنّ لع ن س نلح نخماسفدناة ل نّخف ينمب نال ه نّاح نّاباجنخه.

 تالسررلنّخاف س رردنّايملرري دن ب ر نّخب ارردنّةّ ا

ررد:ن س رردنّايملر رري دنيفنّخا رردنّم عل ر رردن

د:نّ ا لنّخبةانيفنّم علنّخاةس ر)

 تاشر نّخاف س رردنّايملرري دن بر نّخب اردنّةّ ا

ن

رردنل ر نأق ر ّثنّخا ر نّخلررايبن ر ن ررا

نّخايّ ر ن

ن احس نّةق ّثنمّخيق ئ نلقن نّ ه ت نم لنّ اف ءن اا لدنالةع.
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 شر ررلنأس ر ر تاإلنّم ر ررعلنمّخلسر رريلنّخ س ر ر دنأننأسر ررسيينّخا ر راّ ناة ر ر ل نال ر ر ين ر رراّ ا

نّخايّ ر ر ن

ن س نقبر إلنّيو راإلنّماا ردنيخ ردنأرلنتأال ردونق رلنّسراباثب نأننّخا راّ ن سر نقبر إلنّيو راإلن
رردن لار ر نت ر راّ ّن

ضر ر نخ سر ر دنّخاي ررهنيفنق ررانأننت ر راّ نّخف ر ر نيت ن سر ر نّابحر ر نّ ا

لة ق ن ثا ن إلنتي ه ونم خا ن لا ن س ن أادنّخشر انمتي ه ترهنيفنت راّ نلشر ت إلنذخرنن
ا ن بةحهنلقنللسيل نقيلنأق ّثنّخا نّخلايب.
 ن ا ر ر نأسر ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ سر ر دنأننتفر ر سه نال ر ر ن ررانأقر ر ّثنّخا ر ر نّخل ررايبنتاحر ر نخ ه نأ اهونّلثعق نلقنّ تا لنّخارنتيخ هنقب إلنّيو اإلنّماا دنمبة ل نال ينلل بد.
 لس ر ر ن س ر رردنّخاف ر ر نل ر ر نّو ر ر ثن خب ر ررادنخل بر رردنّخ ّسر رردنل ر ر نّآلار ررا قن س ر ر نليّق ر ر نّخايّ ر ر نّ ا ر

نال لثعقر نلررقن ثهر ن ررانّة بر إلنّم عل رردنخةبر إلنّيو راإلنمبر لنّتا لهر نمبةر ل نال ر ين

إلنمأ بر نيفنّخاحرلن رقنلحر نأارالن ا ر لنلفهريلنلحر ّق دنّخايخ ر ونمتراّنلر ن لرافن
بظا دن لجنّة ب إل.
-

اسر ر نأار ر نّخاف ر ر ن خب ررادنخل ب رردنّخ ّس رردنلر ر نّآلا ررا قن سر ر نليّقر ر نّخايّ ر ر نّ ا ر ر
لش ر ر دنلةر ر ر ل نّخف ر ر ينمّخبش ر ررانمّ ل ر ررع نمّخالس ر ررلن سر ر ر ننلةر ر ر ل نال ر ر ين ر ررا
ّ ا

ن رران

نّخايّ ر ر ر ن

نال ن انأق ّثنّخا نّخلايب.

 -ا ر نّخاف ر ن خب ررادنخل برردنّخ ّسرردنلر نّآلاررا قن سر نليّق ر نّخايّ ر نّ ا ر

نيفنّخاحررلن ررقن

أ ل ر نأق ر ّثنّخا ر نّخلررايبنّخمل ئارردنيفن س رردنّخايخ ر نّماا ر رناة ر ل نّخف ر ين س ر نقب ر إلنّيو راإلن
ّماا دنمنّخف يت نّابشينإلن س نّابح نّ ا

دن س نق نسيّء.

 تا ر ن س رردنّخاف ر ر ن خب ررادنةسر ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ س ر دنيفنا ررعنّخاف س رردنّ ساةحر ر ئ دنقيلنلة ل نّخف ينّخ نّسا لاه نقب إلنّيو اإلنّماا دنيفنلل يدنأق ّثنّخا نّخلايب.
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 -شرلن لررنلرقنأسر تاإلنّم رعلنمّخلسريلنّخ سر دنأننّخاف ر ن ر نليّقر نّخايّ ر نّ ا ر

نقرريلن

ّخةض دنّخ ي دنمّاحا د.
 تظهرانّخاف س رردنلر نأقر ّثنّخا ر نّخلررايبن ر خالس لن سر نّةمملر نّخ يل رردنّخر ن ل شرره نّاريّلقنّخلررايبننّخشلي ن خيق إلنّخلا دنخ لن بدنّخ ّسد.

يفنخ نّة ل ونمتاّنل ن ل

 -ت ر ر ت نقبر ر إلنّيو ر راإلنّم اا رردنيفناس ررلنّخ رري ن أقر ر ّثنّخا ر ر نّخل ررايبنخر ر لنّخب ا رردنّة

رردن-ن

أس تاإلنّم علنمّخلسيلنّخ س د.
رردن-نأس ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ س ر دنق ر ر نّ تا ل ر نّمل ر ر ل دن

 -تظه ررانخ ر لنّخب ا رردنّة

مّما ر إلنيفن رراكنلشر ر ت نّخةار ر نمّخلب ر نيفن س رردنتيخ ر ر نقبر ر إلنّيو راإلنّماا رردناةر ر ل نال ر ر ين
ا

نّخايّ

نةق ّثنّخا نّخلايب.

نّ ا

 -شرلن لررنلررقنأالراّ نّخب اردنّة

رردن-نأسر تاإلنّم ررعلنمّخلسريلنّخ سر د_نإىلنقر نإاا ردن رراهن

أ ئادنيفنّم علنلبه نّاح ّق دنمّخ ةد.
 ت ررالنّخب ا رردنّةلة ر ل نال ر ين ررا

رردن-نأسر ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ سر ر دنأننّير ر إلنمّو خ رردنمّخايق ر ر نيفن ررلن
نّخايّ ر نّ ا ر

ن س ر نقب ر إلنّيو راإلن ح ر ئانخس ح ر ّق دنت ر ر ت نيفن

اينّي هي .
 -تررالنّخب ا رردنّة

رردن-نأس ر تاإلنّم ررعلنمّخلس رريلنّخ س ر دنأنن ر لنذ ررانلح ر نلة ر ل نال ر ين

ّايخفرردنيفنقبر إلنّيو راإلنّماا رردنال ر ن ررانأقر ّثنّخا ر نّخلررايبن ر خ نتلار ن
مّخ ةدنتبل

ر دنخس حر ّق دن

ن س نلح ّق دنّخحب دنّماا د.

 -تا ر نّخب ارردنّة

رردن-نأس ر تاإلنّم ررعلنمّخلسرريلنّخ س ر دن ر ذنقب ر إلنّيو راإلنّماا رردنخل س رردن

تيخ ر نلة ر ل نال ر ر ين ررا

نّخايّ ر ر نّ ا ر

نيفنلش راّ نم اّ هر ر نّماا رردنإىلنلفه رريلن-ن

ّخامللنيفنّة ّءنّم عل .
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 -تا ر ر ن س ر رردنّخايخ ر ر نّماا ر ر رناة ر ر ل نال ر ر ين ر ررا

نّخايّ ر ر نّ ا ر ر

ننخةب ر ر إلنّيو ر راإلن

ّ اا رردنيفنة به ر نّ عل ر نل ررقنتملث رردنأق ر ّثنّخا ر نّخل ررايبن اار ر نأ ر ن نت ر كنالاّأ ر نّ عل ر ر ن
خسح ثنت ت نالةعنّّا نّي إلنيفنس نّخفناّغنّ اا ر.
نننن-ن أر نالررملنّاحر ّق دناةر ل نال ر ين ررا

نّخايّ ر نّ ا ر

ننّخل ردن أقر ّثنّخا ر نّخلررايبنّ ةنأنن

قبر إلنّيو راإلنّ اا رردنة ب ر نلررقنّآ الظرردن س ر نيخ ر نّملار نّم علر نخس ح ر ّق دنيفنخر نّم ررعلنّخاق ر ن
أ نّلفع ننلبه نيفن لرنّااّ .ن
-نتالسلنيخ دنّخاي رهنّخلفر ناةر ل نال ر ين را

نّخايّ ر نّ ا ر

نخلسرلنأ لردنيفنلحر ّق دنأقر ّثن
ن

ّخا ر نّخلررايبنونالحر نلحر نّخف ر ينأق لر نخررهنتي ر ن ررين م رردن ر إلنلررقنّ قر ّثنمترراّنلر ن رربل
سسا ن س نقب إلنّيو اإلنّ اا د.ن
-نتعق ن بدنّخ ّسدنأننّخايخ ر نّ اار رناةر ل نال ر ين را

نّخايّ ر نّ ا ر

نن راإلن سر ن

قبر إلنّيو راإلنّ اا رردنألرراجنلر نألسةر ن س ررهنلررقناررعلنّ ر نخر تاإلنّخايس ر نّ علر نّخ ررسيبنّخررارن
ت نيفنتأ جنّ ق ّثنأ ا .ن

ن
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خاتمة الدراسة
خاتمـ ـ ــة:
وخنلص من خالل كل ما سبق تناوله أ ّن اإلعالم اإلخباري حسب ماكس ماكومز

يف كتابة

األخبار والرأي العام آثار اإلعالم على احلياة املدنية مازال حىت اآلن أكثر املصادر استخداما من أجل
احلصول على معظم املعلومات اليت لدى كل منا عن الشئون العامة ،حيث يعنون الفصل االفتتاحي
لكتاب ووالرتليبمان الرأي العام بالعامل اخلارجي والصور العالةة يف أهااننا ،وتةوم فكرته على أن اإلعالم
اإلخباري يعترب الرابط األساسي بني العامل اخلارجي وتصوراتنا الذاتية عن هالك العامل ،واألام من هلك،
تعترب كل من التةارير اإلخبارية وصورنا الذانية نسخة مستةلة من العامل الرحب حولنا ،وبسبب حاجتنا
جزيئا إىل ضرورة تكوين صورة معدلة ملا حيدث يف العامل ،فإن اإلعالم اإلخباري يسهم بشكل أكرب بكثري
من تلك املعلومات اليت يستخدمها يف تشكيل الصور الذانية اليت لدينا حيث يركز أسلوبه يف التغطية
اإلخبارية ااتمامنا على جوانب معينة من العامل ويةدم مجلة من اإلشارات عن األمور اليت هلا أولوية ونتيجة
لذلك.
ومن خالل تناولنا ألثر ونتيجة ظاارة التوظيف لالعالم اجلدي د املتمثل أساسا يف فيديواات
شبكات التواصل االجتماعي يف صناعة االخبار اخلاصة بأحداث الربيع العريب على النخبة االكادميية
عدة أبعاد ومفاايم تدوالت بني النخبة بدءا من املشاادة التفاعلية
االعالمية والسياسية اجلامعية طرحت ّ
يدل على أمهية اذا النمط والوسيط
مع احلدث اىل تةييم عملية التوظيف االعالمي اجلديد واذا ما ّ
كل حماور الدراسة امليدانية متحور الشكال ـسياسي يف
االعالمي يف تغطية أحداث الربيع العريب ،فوجدنا أ ّن ّ
التوظيف واو أزمة الثةة اليت أوجداا اذا التوظيف يف الصاعة االخبارية التلفزيونية على قناة اجلزيرة ،فأام
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خاتمة الدراسة
أثر متثل يف التفاعل املوضوعي من قبل أساتذة اإلعالم والسياسة مع االحداث ،حيث عكست أزمة
املوضوعية اليت ختتلج أحيانا سياسة التوظيف واالندماج لفيديواات شبكات التواصل اخفاءا لللجوانب
الكلية للحدث واذا راجع اىل السياسة االعالمية من جهة واىل مصداقية التوظيف يف ح ّد هاته ،وكما سبق
وأشرنا أ ّن قناة اجلزيرة االخباريّة هلا معايري حتكيمية يف طريةة التأكد من الفيديواات واملواد الفيليمية اليت
تصلها من اهلواة أو اليت تةتبسها من شبكات التواصل االجتماعي خاصة الفيديواات ،ووجدنا اختالف
الرؤى أحياينا وامجاعا حول أبعاد عملية التوظيف االخباري اجلديد ،حيث أ ّن عدم التماس النخبة
االكادميية _عينة الدراسة_ ملفهوم حمدد يف عملية التوظيف االخباري لفيديواات شبكات التواصل
االجتماعي يفرض النمط الغائب فيه يف تفاعلهم مع احلدث على شبكات التواصل االجتماعي واذا
بدوره يوضح أمهية قناة جلزيرة االخبا رية يف خلق ااتمامات معينة لدى النخبة االكادميية حيث كانت اناك
ثالثية متمثلة يف أ ّن قناة اجلزيرة االخبارية تويل ااتماما واضحا ملا ينشر على شبكات التواصل االجتماعي
واذا بدوره يعكس رسم أجندة اعالمية لةناة اجلزيرة االخبارية،وبالتايل دور اذه اآلخرية يف رسم أجندة
متابعة اعالمية تفاعلية لدى النخبة االكادميية ،واذا ما يطبق عليه نظرية الدمج االجندة ،وتعترب من بني
النظريات االعالمية احلديثة اليت أضيفت اىل نظرية االجندة التةليدية ،فانتةال بؤر االاتمام بالةضايا من
االعالم الرقمي اجلديد املتمثل يف فيديواات شبكات التواصل االجتماعي اىل قناة اجلزيرة االخبارية ومن مث
أمهية اذه اآلخرية يف خلق ااتمام خاص للجوانب اخلفية من األحداث اىل الرأي العام النخبوي ( أساتذة
االعالم والسياسة) فنظرا ملدى أمهية اذه الفئة اليت تعترب كةادة الرأي العام يف وضع رؤية تةوميية وتةييمة
لظاارة التوظيف االعالمي اجلديد اليت اقرتنت خاصة مع أحداث الربيع العريب ،وبالتايل تبةى للمصداقية
عينة الدراسة،فكل واحد يرى املصداقية
عدة رؤى حتكمها االجتااات الشخصية وااليديولوجية ألفراد ّ
ّ
حسب اهلدف من املشاادة مادفع هلك اىل ممارسة املصداقية الناقصة على شبكات التواصل االجتماعي.
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قائمة المراجع
أوال :باللغة العربية:
 القرآن الكرمي
 ابراهيم حسن املرسى التوام ،مصداقية املواقع االخبارية لدى النخبة االكادميية وعالقتها بالتنافر
املعرىف ،اجمللة املصرية لبحوث الرأي العام ،مصر ،مج ,51ع ،4ديسمرب 6152
 إبراهيم حسني عبيد الـلـه العزازمة ،القيم اإلخبارية يف صحيفة الغد األردنية خالل الفرتة من (
 : ) 6151 - 6112دراسة حتليلية يف الصفحة األوىل من الصحيفة ،رسالة ماجستري ،كلية
اإلعالم ،جامعة الشرق األوسط6156 ،
 ابن عوف حسن أمحد ،نقال عن معتصم بابكر مصطفى ،الرأي العام..مفهومه وأساليب قياسيه
 ،أمواج للنشر والتوزيع ،عمان،6152 ،
 إحسان رمضان السامرائي ،الفضائيات اإلخبارية  :دورها يف توجيه الرأي العام سياسيا ،العريب
للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط 6152 ،5
 إحسان حممد احلسن ،علم االجتماع السياسي ،دار وائــل للنشر والتوزيع ،عمان ،ط.6151 ،3
اجلامعية،
 أمحد بن مرسلي ،مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالاتصال ،ديوان املطبوعات
ّ
اجلزائر ،ط .6111 ،6
 أمحد حسن سلمان ،شبكات التواصل االجتماعي و دورها يف نشر الشائعات من وجهة نظر
أعضاء هيئة التدريس يف جامعة دياىل ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط6152 ،
 أمحد سامل ولد حممد فاضل ،دور اإلنرتنت يف صناعة الرأي العام العريب  :دراسة تطبيقية على
موقع اجلزيرة نت للعام ،6112رسالة ماجستري،جامعة أم درمان اإلسالمية6155 ،
 أمحد عبيد،التحليل املوضوعي للصور الصحفية  :األسس والتطبيقات ،العريب للنشر والتوزيع،
القاهرة ،ط6152 ،5
 أمحد نبيه نشمي اخلفاجي ،الوظيفة اإلخبارية لشبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر
الصحفيني العراقني  :دراسة تطبيقية ،أطروحة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط6154 ، ،
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 أسامة غازي املدين ،دور شبكات التواصل االجتماعي يف تشكيل الرأي العام لدى طلبة
اجلامعات السعودية جامعة أم القرى منوذجا ،جملة اآلداب والعلوم االجتماعية ،جامعة السلطان
قابوس ،مج ,3ع6152 ،6
 اسامة حممد الزنايت ،تقييم االعالميني الليبيني لتغطية قناة ااجلزيرة للشأن اللييب لعام ،6154
رسالة ماجستري ،كلية االعالم ،جامعة الشرق االوسط ،نيسان 6151
 األسد صاحل علي األسد ،انفجار الفضائيات العربية  :األبعاد  ،واألهداف  ،و التأثريات
الثقافية ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط.6156 ،5
 إسراء جاسم فلحي املوسوي ،اخلصائص املهنية للقائم باالتصال يف الصحافة ،دار أجمد للنشر
والتوزيع ،عمان ،ط 6152 ،5
 امساء محدي قنديل ،القيم املهنية واالخالقية احلاكمة للعمل يف صاالت التحرير باملؤسسات
الصحفية،املكتب العريب للمعارف ،القاهرة ،ط6152 ،5
 إمساعيل على سعد ،االتصال والرأي العام مبحث يف القوة واأليديولوجية ،دار املعرفة اجلامعية،
اسكندرية5292 ،
 امساعيل حممود علي ،اإلعالم اجلديد والتحديات النظرية والتطبيقية ،مكتبة الوفاء القانونية،
اإلسكندرية  ،ط6151 ،5
 أشرف قادوس ،التلفزيون السياسي:املعاجلة التلفزيونية للقضايا السياسية ،العريب للنشر والتوزيع،
القـاهرة ،ط .6151 ،5
 إقبال بابكر حممد البشري ،دور اإلعالم السياسي يف تشكيل الرأي العام  :دراسة تطبيقية على
الربامج السياسية يف التلفزيون السوداين يف الفرتة من  6119-6112م ،رسالة ماجستري،
جامعة أم درمان اإلسالمية6155 ،
 آمال جعفري ،صورة قناة اجلزيرة بعد الثورات العربية لدى النخبة اجلزائرية (دراسة ميدانية على
عينة من األساتذة اجلامعيني)  ،رسالة ماجستري ،قسم العلوم االنسانية ،جامعة العريب بن مهيدي (
أم البواقي)6154-6153 ،
 أميمة أمحد رمضان ،العمل الصحفي يف عصر اإلعالم اجلديد ،دار أجمد للنشر والتوزيع ،عمان،
.6152
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 اياد هالل الدليمي ،نظام اإلتصال واإلعالم الدويل ،دار النهضة العربية ،بريوت ،ط6153 ،5
 إميان مجيل عبد الفتاح عبد الرمحن ،إنتاج الفواصل اإلخبارية يف القنوات الفضائية  :دراسة ألمناط
األطر اإلعالمية املستخدمة يف إنتاج فواصل الربيع العريب يف قناة العربية .جملة الباحث اإلعالمي
ع.6154، 62 .
 أمين فيصل حممود قواريق ،دور النشرات اإلخبارية بقناة اجلزيرة يف ترتيب أولويات النخبة جتاه
القضايا السياسية ،رسالة ماجستري ،كلية اإلعالم ،جامعة الريموك،6152 ،
 أمين موسى ابراهيم الفليح ،دور وكالة األنباء األردنية برتا يف صناعة اخلرب احمللي من وجهة نظر
الصحفيني يف الصحف اليوم ية ،رسالة مقدمة ألستكمال متطلبات درجة املاجستري يف اإلعالم،
جامعة الشرق االوسط ،كلية اإلعالم6156 ،
 إيهاب خليفة ،حروب مواقع التواصل االجتماعي ،العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط6152 ،5
 باسم حممود،حنو علوم اجتماعية يف السياق العريب  :يف احلاجة إىل النظرية اجملذرة ،جملة عمران
للعلوم االجتماعية و اإلنسانية ،مج  2ع  ،62سبتمرب 6159، 6159
 بشار عبد الرمحن مطهر ،اجتاهات اجلمهور العريب حنو أخالقيات توظيف مقاطع الفيديو املنشورة
مبواقع التواصل االجتماعي بالنشرات االخبارية بقنايت اجلزيرة والعربية احلدث :دراسة حول أحداث
بلدان الربيع العريب (دراسة مسحية)  ،جملة حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية ،الكويت،
احلولية ،39رقم الرسالة 6159 ،426
 بشري مصطفى ،برنامج صناعة الغد :صناعة االستشراف ،االذاعة الثقافية اجلزائرية.
 بيري بورديو ،التلفزيون وآليات التالعب بالعقول ،ترمجة درويش احللوجي ،دار كنعان للدراسات
والنشر واخلدمات االعالمية ،دمشق ،ط6114 ،5
 متارا حممد الرحمي ،توظيف اإلعالم الرقمي يف إنتاج الربامج اإلخبارية يف التلفزيون األردين ،رسالة
ماجستري ،قسم االعالم ،كلية االعالم ،جامعة الشرق االوسط ،االردن6159 ،
 توماس ماكفيل ،اإلعـالم العاملي ،ترمجة :عبد احلكم أمحد اخلزامى ،دار الفجر للنشر والتوزيع،
القاهرة ،ط6156 ،5
 جاد ملكي ،أمل ديب ،تأطري احلرب  :تغطية اإلعالم املرئي العاملي حلرب لبنان عام ،6112
جملة املستقبل العريب ،اجمللد  ،32العدد  35 ،453يوليو 6153
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 مجال زرن ،اإلعالم التقليدي وا جلديد يف سياق متدد اإلعالم االجتماعي وشبكاته ،مركز اجلزيرة
للدراسات 62 ،مارس  ،6152ص4
 جهاد حممد شيبان السرحان ،اإلعالم السياسى املكتوب ودوره ىف التحول الدميقراطى  :دراسة
احلالة املصرية  ،6154 - 6151رسالة دكتوراه ،كلية الدراسات العليا ،جامعة العلوم اإلسالمية
العاملية ،االردن6154 ،
 جوسلني نادر .احلقيقة التطابقية يف اخلطاب اإلعالمي ،هنوند القادري عيسى  ،.االعالم العريب و
رهانات التغيري يف ظل التحوالت مركز دراسات الوحدة العربية .بريوت6152 ، :،
 جون كريسويل ،شرييل بوث ،تصميم البحث النوعي :دراسة معمقة يف مخسة أساليب ،ترمجة
أمحد حممود الثوابيه ،دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان ،ط6152 ،5
 جون هارتلي ،جني بورجيس وأكسيل بروتر ،إعالم جديد تكنولوجيا جديدة ،ترمجة هدى عمر
السباعي ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة ،ط.6159 ،5
 جون هارتلي ،جني بورجيس وأكسيل بروتر ،العصر اجلديد لإلعالم ،ترمجة هدى عمر السباعي،
نرمني عادل عبد الرمحن ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر ،القاهرة ،ط6159 ،5
 حارث القرعاوي ،معاجلة نقدية لصناعة اخلرب السياسي يف وسائل اإلعالم اجلماهريية ،عبد اإلله
بلقزيز ،اإلعالم و تشكيل الرأيالعام و صناعة القيم ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،ط ،5
6153
 حارث القرعاوي ،معاجلة نقدية لصناعة اخلرب السياسي يف وسائل اإلعالم اجلماهريية ،عبد اإلله
بلقزيز ،اإلعالم و تشكيل الرأي العام و صناعة القيم ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،ط
6153 ،5
 حسام عبد احلميد محدان ،املواقع اإلخبارية العربية دراسة وصفية ملوقع اجلزيرة نعلى الشبكة
العنكبوتية ،رسالة ماجستري يف اإلعالم واالتصال ،جملس كلية اداب والرتبية ،األكادميية العربية
املفتوحة يف الدامنارك 6154 ،
االجتماعية ،اجلمعية السعودية لعلم االجتماع
 حسن الذيباين ،مدخل ملنهج النظرية اجملذرة ،جملة
ّ
واخلدمة االجتماعية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،العدد6155 ،4

319

 حسن املصدق ،مشاهد الثورة العربية على ضوء السوسيولوجيا التفاعلية ،جملة شؤون عربية ،ع
 ،542خريف 6155
 حسن بن مرشد معتق الذبياين ،مدخل ملنهج النظرية اجملذرة ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية  :اجلمعية السعودية لعلم اإلجتماع و اخلدمة اإلجتماعية ع6155 ،4يناير
 حسن مظفر الرزو ،فاضل البدراين ،خاالد علي اهلمداين ،املنصف وناس ،مي العبداهلل ،عبد
الرمحن عزي ،نصر الدين لعياضي  ،ثورة الصورة  :املشهد اإلعالمي و فضاء الواقع ،مركز
الدراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط.6119 ،5
 حسنني شفيق ،االعالم اجلديد االعالم البديل تكنولوجيا جديدة يف عصر ما بعد التفاعلية "
بغداد :دار فكر وفن،6151 ،
 محدان خضر سامل واملوسوي ،خضري عباس ضاري ،مستويات مصداقية الصحافة يف إطار
النموذج البنائي للمصداقية ،جملة الباحث اإلعالمي ع6152 ،35 .
 محزه سعد حممد ،اإلتجاهات احلديثة ىف دراسات وضع االجندة يف العامل العريب ،جملة الباحث
االعالمي ،مج ،55ع 6152 ،41-44
 حنان كامل إمساعيل  .دور املواطن الصحفي يف احلراك السوري من وجهة نظر قادة الرأي
األعالمي العريب  :األردن وا لكويت و مصر أمنوذجا ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط،
كلية اإلعالم6156 ،
 حنان كامل إمساعيل ،دور املواطن الصحفي يف احلراك السوري من وجهة نظر قادة الرأي
األعالمي العريب  :األردن و الكويت و مصر أمنوذجا ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط،
كلية اإلعالم6156 ،
 حنان يوسف ،اإلعالم والسياسة :مقاربة ارتباطية ،أطلس للنشر واالنتاج االعالمي ،القاهرة،
ط6112 ،6
 حيدر شالل متعب الكريطي ،وسائل اإلعالم وبناء اجملتمع الدميقراطي  :دراسة يف دور التلفزيون،
دار أجمد للنشر والتوزيع ،عمان ،ط6159 ،5
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 خالد الصويف و علي الربيهي ،دور اإلعالم يف تشكيل اجتاهات النخبة األكادميية العربية يف اليمن
حنو الربيع العريب :دراسـة ميدانية ،جملة رؤى اسرتاتيجية ،مج  ,6ع  ، 1يناير ،االمارات،
6154
 خالد مجال عبده ،اإلعالم البديل يف االنرتنت :فلسفة جديدة يف اإلعالم واالتصال ،املكتب
العريب للمعارف ،مصر ،ط.6152 ،5
 خالد حامد عبد الكرمي أبو قوطة ،القنوات الفضائية وقضايا اجملتمع ،دار اجلندي للنشر والتوزيع،
القدس ،ط6152 ،5
 خرية خدمي ،الصحفي احملرتف و املصادر اجلديدة لألخبار  :دراسة يف اخلدمات و آليات
التحقيق من احملتوى تويرت امنوذجا ،جملة األطروحة مج  ،6ع  9للع لوم اإلنسانية6152 ،
 ديانا الريا ومنتصر مرعي ،صحافة اهلاتف احملمول ،مرکز اجلزيرة اإلعالمي للتدريب والتطوير،
.6152
 ديانا الريا ومنتصر مرعي ،انتاج الفيديو لشبكات التواصل االجتماعي ،معهد اجلزيرة لإلعالم،
دليل عملي.6152 ،
 راشد الكواري ،دور الربامج االخبارية واحلوارية يف قناة اجلزيرة يف نشر الوعي السياسي ،الدار
العريب للعلوم ناشرون ،بريوت ،ط6151 ،5
 رامي عزمي عبدالرمحن يونس ،حتليل لغة اخلرب السياسي يف اخلطاب االعالمي املكتوب  :مثال من
حرب لبنان متوز  ،6112رسالة ماجستري ،كلية االداب ،اجلامعة اهلامشية ،االردن6112،
 رحيمة الطيب عيساين ،فعالية أدوات ووسائط اإلعالم اجلديد التعريف بالقانون الدويل اإلنساين،
جملة جيل حقوق اإلنسان ،رقم الصدور  ،635513211العدد 3و ،4أغسطس
 رش ـ ــا عادل لطفي ،التغطية اإلخبارية للشؤون العربية يف بعض القنوات العربية ،قناة اجلزيرة والنيل
منوذجا ،دار العلم واإلميان للنشر والتوزيع ،مصر ،ط.6151 ،5
لألخبار و ً CNN

 رفعت عارف الضبع ،اخلرب ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط.6155 ،5

 روز يونس ،إليزا ماكنتوش اكتساب الثقة فيما تشاهده على اإلنرتنت :األدوات وحدها ال تكفي،
منتصر مرعي ،البحث عن احلقيقة يف كومة األخبار الكاذبة :مجع األخبار والتح ّقق منها على
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شبكات التواصل االجتماعي يف العامل العريب (النسخة العربية) ،معهد اجلزيرة لإلعالم ،ط،5
،6152
 سايل رمضان عبد املنعم ،الفضائيات وتأثريها اإلعالمي ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القاهرة،
ط6151 ،5
 السعيد بومعيزة ،أثر وسائل االعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب-دراسة استطالعية
مبنطقة البليدة ،-رسالة دكتوراه ،كلية العلوم السياسية واالعالم ،قسم علوم االعالم واالتصال،
جامعة اجلزائر6112-6111 ،
 سنجيز إرسني ،العدوى العاطفية  :تأثري اإلمياءات العاطفية على التفكري السياسي ،أطروحة
دكتوراه ،قسم العلوم السياسية ،كلية اآلداب و العلوم ،جامعة ستوين بروك ،جامعة والية نيويورك،
( .6112قاعدة البيانات العربية الرقمية :املعرفة)
 سهري حناس ،التفاعلية وما بعد التفاعلية يف اإلعالم احلديث ،قسم إضاءات6152 ،
http://thaqafat.com/2017/08/84314

 سوترييوس سارانتاكوس ،البحث االجتماعي ،ترمجة :شحدة فارع ، ،املركز العريب لألحباث ودراسة
السياسات ،قطر ،ط.6152 ،5
 السيد خبيت حممد درويش ،تقييم األدوار السياسية لشبكات التواصل اإلجتماعية مؤشرات
ومنوذج مقرتح ،جملة اعالم الشرق األوسط ،مج  2ع  ،5خريف 6153
 شارلني هس بيرب ،التريشا ليفي ،البحوث الكيفية يف العلوم االجتماعية ،ترمجة هناء اجلوهري
وحممد اجلوهري ،سلسلة العلوم االجتماعية للباحثني  ،ع  ،5293املركز القومي للرتمجة ،القاهرة،
ط6155 ،5
 شروق سامى فوزى ،تكنولوجيا اإلعالم احلديث ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،5
6151
 شريف عطية حممد بدران  ،املعاجلــات البص ـرية ملقــاطع الفيــديو يف مواقــع التواصــل االجتمـ ــاعي
وأثرهـ ــا علـ ــى املتلقي ،اجمللة العربية لإلعالم و االتصال ،اجلمعية السعودية لإلعالم و االتصال،
اجمللد  ،6151العدد  31- 54نوفمرب 6151
322

 شهرية ابن عبد اهلل ،احلرب يف وسائل اإلعالم  :آليات بناء املعىن و إنتاج املعرفة .املستقبل العريب
مج ،32 .ع 462 .نوفمرب 6154
 الصادق رابح ،السياقات الشبكية واالندماج اإلعالمي وأثرمها على املمارسة اإلعالمية املعاصرة،
جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،اجلزائر ،ع6151 ،34
 صباح ياسني علي املفرجي ،اإلعالم الفضائي يف الوطن العريب  :حتليل للمضمون و التأثري يف
النخب و الرأي العام ،مركز دراسات الوحدة العربية ،،ط6153 .5
 صفاء حممد خليل حممد أمحد ،املمارسة الصحفية يف ظل االندماج اإلعالمي  :دراسة وصفية
حتليلية بالتطبيق على عينة من الصحف السودانية ،جملة كلية الدعوة واإلعالم ،ع6152 ،4
 ضرغام الدباغ ،حماضرات يف اإلعـالم والـرأي العـام ،األكادمييون للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،5
6152
 طارق سيد أمحد اخلليفي ،معجم مصطلحات اإلعالم (اجنليزي -عريب) ،داراملعرفة اجلامعية،
القاهرة ،ط6119 ،5
 عارف الصبغ ،السيناريو ،دار الفجر للنشر والتوزيع  ،القاهرة ،ط6155 ،5
 عاطف عبد العظيم ،أمناط التحيز ..يف املعاجلة اخلربية ،العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،5
6152
 عاطف عديل العبد عبيد ،مدخل اىل االتصال والرأي العام األسس العلمية والتطبيقات العربية،
دار الفكر العريب للطبع والنشر ،القاهرة ،ط6112 ،5
 عاطف عديل العبد ،هنى عاطف العبد ،الرأي العام والفضائبات :دراسة يف ترتيب االولويات ،دار
الفكر العريب ،القاهرة ،ط 6112 ،5
 عباس مصطفى صادق ،اإلعالم اجلديد :املفاهيم والوسائل والتطبيقات ،دار الشروق للنشر
والتوزيع،عمان ،ط 6119 ،5
 عبد اإلله بلقزيز (حمرر) ،الربيع العريب  ...إىل أين ؟  :أفق جديد للتغيري الدميقراطي ،مركز
دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط 6156 ،3
 عبد االله بلقزيز ،يوسف الصواين ،حمرر الثورة واالنتقال الدميقراطي يف الوطن العريب  :حنو خطة
طريق ،مركز الدراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط 6156 ،5
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 عبد اإلله بلقزيز ،اإلعالم و تشكيل الرأي العام و صناعة القيم ،مركز دراسات الوحدة العربية،
بريوت،ط 6153 ،5
 عبد األمري مويت الفيصل ومؤيد نصيف جاسم ،االندماج االتصايل يف اإلعالم اجلديد :بناء
منوذج اتصايل (حبث مستل) .جملة الباحث اإلعالمي ع ، 32 .مارس 6159
 عبد اجلبار أمحد عبد اهلل وفراس كوركيس عزيز ،دور شبكات التواصل االجتماعي يف ثورات الربيع
العريب ،جملة العلوم السياسية مج  ،66ع6156 ، 44 .
 عبد احلسني كا ظم مريخ العطواين ،التضليل اإلعالمي يف بث املعلومات ،جملة الباحث االعالمي،
العراق ،ع6159 ،41
 عبد احلميد غامن ،اإلعالم الشبكي اجلديد املفهوم والدور ،جملة الفكر السياسي ،جملد  52العدد
 ،16 – 15أيلول6154 ،
 عبد الرمحن حممد سعيد الشامي ،اإلعالم اجلديد واإلعالم القدمي :التحديات والفرص ،اجمللة
العربية للعلوم اإلنسانية ،الكويت ،اجمللد  ،36العدد  ،561شتاء 6154
 عبد الرمحن حممد سعيد الشامي ،مصادر معلومات الشباب اجلامعي اليمين أثناء األزمات  :دراسة
حالة احلراك اجلنويب .جملة الدراسات االجتماعية مج ،66 .ع ، 42 .أيلول 6152
 عبد اهلل الزين احليدري ،اإلعالم اجلديد  :النظام و الفوضى ،اجمللة العربية لإلعالم و االتصال ،مج
 ،6112ع ،2مارس 6112
 عبد امللك ردمان الدناين ،الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنرتنت،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،
6113
 عبد اهلادي أمحد اجلوهري ،علي عبد الرزاق ابراهيم ،املدخل اىل املناهج وتصميم البحوث
االجتماعية ،املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية6116 ،
 عبد اهلادي أمحد اجلوهري ،علي عبد الرزاق ابراهيم ،املدخل اىل املناهج وتصميم البحوث
االجتماعية ،املكتب اجلامعي احلديث ،االسكندرية6116 ،
 عبداهلل شتيوي قاسم الشرفات ،أثر ثورات الربيع العريب على االجتاهات السياسية لدى طلبة
اجلامعات األردنية جامعة آل البيت ,جامعة الريموك (دراسة مقارنة) ،معهد بيت احلكمة ،جامعة
آل البيت ،االردن6159-6152 ،
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 عدي ابراهيم املناوي ،التيارات السياسية العلمانية و صناعة الرأي العام (دراسة حالة العراق بعد
 ،)6113دار زهران للنشر،عمان،ط .6154 ،5
 عزام حممد اجلويلي ،اإلعالم االجتماعي ،دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط 6151 ،5
 عزام حممد اجلويلي ،مجيل خليل حممد ،عيسى موسى أبو شيخة ،اإلعالم الدويل ،دار املعتز للنشر
والتوزيع ،عمان ،ط .6151 ،5
 عالء الدين إبراهيم الرواد ،اجتاهات قادة الرأي اإلعالمي يف األردن حول فكرة الوطن البديل،
رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط6154 ،
 علي حافظ كرم ،القنوات الفضائية وتأثريها على اجملتمع العريب ،اجلنادرية للنشر والتوزيع ،عمان،
ط6152 ،5
 علي حجازي ابراهيم ،اإلعالم البديل ،دار املعتز للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،6152 ،5
 علي عبد االمري جاسم ،دور اإلعالم والقنوات الفضائية يف اجملتمع ،دار اجمد للنشر والتوزيع،
عمان ،ط 6159 ،5
 علي عبد الفتاح .،ادارة اإلعالم ،دار اليازوري ،عمان6154 ،
 علي عبد الفتاح ،نظريات االعالم ،دار البازوري ،عمان6154 ،
 علــي فرجــاين ،العالقات العامة وإسرتاتيجيات االتصال ،دار أجمد للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،5
6159
 علــي فرجان ــي ،مهارات املراسل التلفزيوين وفن صناعة التقارير اإلخبارية ،دار أجمد للنشر والتوزيع،
عمان ،ط 6152 ،5
 علي فالح الضالعني ،ماهر عودة الشمايلة ،حممود عزت اللحام ،مصطفى يوسف كايف ،مقدمة
يف اإلعالم ،دار اإلعصار للنشر والتوزيع ،االردن ،ط6151 ،5
 علي حممد رحومة ،اإلنرتنت و املنظومة التكنو-اجتماعية  :حبث حتليلي يف اآللية التقنية لإلنرتنت
و منذجة منظومتها االجتماعية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،ط6111 ،5
 علي حممد مهريات ،التغطية اإلخبارية التلفزيونية لقضايا الالجئني السوريني يف األردن من وجهة
نظر القائمني على األخبار(دراسة تطبيقية) ،رسالة ماجستري ،كلية اإلعالم ،جامعة الشرق
األوسط6154 ،
325

 عمار بوحوش ،حممد حممود الذنيبات ،مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط6115 ،3
 عمر يوسف العسويف ،احلراك الشعيب العريب(،الربيع العريب)....دراسة حتليلية ،دار املأمون للنشر
والتوزيع ،ط( 6151 ،5كتاب الكرتوين)
 غالب كاظم جياد الدعمي ،اإلعالم اجلديد اعتمادية متصاعدة ووسائل متجددة ،دار أجمد
للنشر والتوزيع ،عمان ،ط.6152 ،5
 فارس حسن شكر املهداوي ،أخبار العراق يف الفضائيات العربية  :حتليل مضمون ألخبار العراق
يف قنايت "اجلزيرة" و "العربية" الفضائيتني ،أطروحة دكتوراه ،قسم اإلعالم و االتصال ،األكادميية
العربية املفتوحة يف الدمنارك6112 ،
 ف ــاروق أب ــو زي ـ ــد ،اهنيار وصعود النظام اإلعالمي الدويل من السيطرة الثنائية وهيمنة القطب
الواحد إىل تعدد األقطاب ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط6156 ،5
 فاطمة الزهراء عبد الفتاح ،االندماج اإلعالمي وصناعة األخبار ،العريب للنشر والتوزيع ،القاهرة،
ط6152 ،5
 فتحي حسني عامر ،الرأي العام اإللكرتوين ،دار النشر للجامعات ،القاهرة ،ط6156 ،5
 فرنسيس بال ،امليديا ،ترمجة فؤاد شاهني ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،ليبيا ،ط6119 ،5
 فضيل دليو ،مدخل إىل االتصال اجلماهريي ،قسنطينة :خمرب علم االجتماع االتصال ،جامعة
منتوري6113 ،
 فضيل دليو ،تاريخ وسائل اإلعالم واالتصال ،ار اخلالدية للنشر والطباعة والتوزيع ،اجلزائر ،ط،4
.6153
 فيليب سيب ،تأثري اجلزيرة كيف يعيد اإلعالم العاملي اجلديد تشكيل السياسة الدولية ،ترمجة :عز
الدين عبد املوىل ،مركز اجلزيرة للدراسات ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،الدوحة ،بريوت ،ط،5
.6155
 فيليب مآريك ،احلملة اإلعالمية والتسويق السياسي ،ترمجة:عبد احلكم امحد اخلزامى ،دار الفجـر
للنشـر والتوزيـع ،القاهرة ،ط6156 ،5
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 قيس أمني الفقهاء ،دور شبكات التواصل االجتماعي يف الرتويج للفكر املتطرف من وجهة نظر
طلبة اجلامعات األردنية ،رسالة ماجستري ،جامعة الشرق األوسط ،االردن6152 ،
 كارول كرباج ،السياسة بالصدفة :احلراك يواجه شعوبه ،ورقة عمل ،معهد عصام فارس للسياسات
العامة والشؤون الدولية يف اجلامعة األمريكية ،بريوت ،ديسمرب.6152،
 كامل خورشيد مراد ،مدخل اىل الرأي العام ،دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ط6153 ،3
 كمال محيدو ،اإلعالم االجتماعي وحتوالت البيئة االتصالية العربية اجلديدة  ،دراسة اعالمية
منشورة على موقع مركز اجلزيرة للدراسات 12 ،مارس .6159
 كوثر حممد أمحدعبد القادر ،السياسات اإلعالمية العربية و دورها يف تطوير الفضائيات الوطنية :
دراسة وصفية حتليلية بالتطبيق على الفضائية السودانية (يف الفرتة من  6119 -6112م)،
رسالة ماجستري ،جامعة أم درمان اإلسالمية6112 ،
 كيث بنتش ،اعداد خطط حبث فعالة ،ترمجة :عبد اهلل بن عبد العزيز السهالوي ،عبد اهلل بن
أمحد الدوغان ،مركز الرتمجة والتأليف والنشر -جامعة امللك فيصل ،ط 6154 ،6
 لندا شلش ،التأثري املتبادل بني "تغطية اجلزيرة العربية" و " الثورات العربية" ،رسالة ماجستري،
جامعة بريزيت6153 ،
 ماجد جورج هالل جبارة ،دور الفضائيات العربية يف تشكيل االجتاهات السياسية ألعضاء
النقابات املهنية األردنية جتاه احلراك الشعيب العريب قناة اجلزيرة و قناة هيئة اإلذاعة الربيطانية العربية
منوذجا (  ،) BBC ) ( 2014 – 2011أطروحة دكتوراه يف العلوم السياسية ،جامعة العلوم
اإلسالمية العاملية ،كلية الدراسات العليا،قسم العلوم اإلنسانية ، ،عمان6154 ،
 مارك بالنافز ،ستيفاين هيميلرمك ،بريان شومسيث ،نظريات ومناهج اإلعالم ،عاطف حطيبة ،دار
النشر للجامعات ،القاهرة ،ط6152 ،5
 ماهر عودة الشمايلة ،حممود عزت اللحام ومصطفى يوسف كايف ،اإلعالم الرقمي اجلديد ،دار
اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع ،األردن ،ط6151 ،5
 مثىن حممد فيحان الغامني ،التلفزيون واحلرب  :دراسة يف اجتاهات األخبار وتأثرياهتا وانعكاساهتا،
دار أجمد للنشر والتوزيع ،عمان ،ط6159 ،5
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 جماشع حممد على ،التلفزيون والفساد  :دور التلفزيون ومكافحة الفساد: ،العريب للنشروالتوزيع،
ط6152 ،5
 جمدي الداغر ،شبكات التواصل االجتماعي مبصر :بديل إعالمي يواجه االستقطاب ،دراسة
اعالمية منشورة على موقع مركز اجلزيرة للدراسات ،ص ،52مت االطالع عليه6152/11/52 :
 حماسن تاج السر علي ،تغطيـة األجنـدة السياسيــة يف وسائـل اإلعــالم الدوليــة (دراسة مقارنة على
برامج عرض الصحافة األجنبية والعربية يف قناة العربية الفضائية) يف الفرتة من أغسطس-6114
 ، 6111رسالة ماجستري ،كلية اإلع ـ ـ ـ ــالم ،جامعــة أم درم ــان اإلس ــالمية6119 ،
 حممد أمحد فياض ،اإلعالم الفضائي الدويل والعريب :النشــأة التطوريــة وصناعة األخبار ،دار اخلليج
للنشر والتوزيع ،عمان ،ط6156 ،5حممد الراجي حممد  ،دور وسائل اإلعالم اجلديد يف تشكيل
الرأي العام دراسة حالة على الرأي العام النوعي املغريب ،رسالة دكتوراه ،كلية معهد حبوث
ودراسات العامل اإلسالمي ،جامعة أم درمان االسالمية6151 ،
 حممد الراجي ،أيديولوجيا شبكات التواصل االجتماعي وتشكيل الرأي العام ،قسم مراجعة كتاب
على مركز اجلزيرة للدراسات ،مت االطالع عليه يوم  6152/14/51الساعة66:61 :
 حممد الفاتح محدي،عبد القادر عراضة ،إنتاج النشرات اإلخبارية التلفزيونية ،مؤسسة كنوز احلكمة
للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط6156 ،5
 حممد بن سعود بن حممد البشر ،الرأي العام  :األسس و مقاربات الواقع ،العبيكان للنشر،
الرياض ،ط6154 ،5
 حممد بن سعود البشر ،نظريات التأثري االعالمي ،العبيكان ،الرياض،ط6154 ،5
 حممد جاد املوىل حافظ عويس ،تأثري إعالم املوبايل على املشاركة السياسية للشباب ىف مصر،
اجمللة املصرية لبحوث اإلعالم ،ع ،19مارس 6152
 حممد مجال الفار ،املعجم اإلعالمي ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،ط6151 ،5
 حممد عبد البديع السيد ،نقال عن خالد بن عبد اهلل احللوة ،لدى الشباب املصري :بعد ثوريت
 61يناير  6155و 31يونيو  ،6153ورقة علمية مقدمة إىل املؤمتر العلمي الدويل األول
مستقبل اإلعالم يف ظل التحوالت اجملتمعية الراهنة لكلية اإلعالم وفنون االتصال ،جامعة فاروس
باإلسكندرية من  5إىل  3نوفمرب ،6154
328

 حممد عبد احلميد ،نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط6114 ،3
 حممد عبد الوهاب العاليل ،التفسري االتصايل للحراك االجتماعي العريب ،هنوند القادري عيسى،
اإلعالم العريب و رهانات التغيري يف ظل التحوالت ، .مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت ،ط،5
6152
 حممد فاتح محدي ،مسعود بوسعدية ،يامن قرناين ،تكنولوجيا االتصال واإلعالم احلديثة
االستخدام و التأثري ،مؤسسة احلكمة للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط6155 ،5
 حممد فالح القضاة ،سحر حممد مخيس ،الصورة الذهنية لقناة اجلزيرة واجلزيرة الدولية لدى الشباب
اجلامعي :دراسة ميدانية على طلبة جامعيت قطر والريموك ،اجمللة االردنية للعلوم االجتماعية ،مج
 ،5ع6119 ،5
 حممد كرمي بوخصاص ،التوتر وصراع األدوار بني اإلعالمي والسياسي باملغرب ،مركز اجلزيرة
للدراسات.
 حممد معوض ،اخلرب التليفزيوين من املصدر إىل الشاشة ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،ط5292 ،5
 حممد معوض ،بركات عبدالعزيز ،اخلرب اإلذاعي والتليفزيوين ،دار الكتاب احلديث ،القاهرة ،ط،6
6111
 حممود حسن إمساعيل ،التنشئة السياسية  :دراسة يف دور أخبار التليفزيون ،دار النشر للجامعات،
مصر ،ط 5222 ،5
 حممود حسن امساعيل ،مبادئ علم االتصال ونظريات التأثري ،الدار العاملية للنشر والتوزيع،
القاهرة ،ط6113 ،5
 حممود خليل ،اإلعالم العريب مظاهر النمو  ..وخماطر التفكك ،العريب للنشر والتوزيع ،ط،5
القاهرة6151، ،
 حمي الدين إمساعيل حممد الديهي ،تأثري شبكات التواصل اإلجتماعي األعالمية علي مجهور
املتلقني ،مكتبة الوفاء القانونية ،اإلسكندرية ،ط6154 ،5
 حمىي الدين عبد احلليم ،الـرأى العــام:مفهومه وأنواعه  -عوامل تشكيله وظائفه وقوانينه  -طرق
قياسه وأساليب تغيريه ،مكتبـة األجنلـو املصريـة ،القاهرة ،ط6112 ،5
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 مراد كموش ،اإلعالم اجلديد يف البيئة الرقمية قراءة يف تغري املمارسة اإلعالمية ،أعمال املؤمتر
الدويل احلادي عشر :التعلم يف عصر التكنولوجيا الرقمية ،مركز جيل البحث العلمي ،لبنان ،أبريل
6152
 مركز الدراسات اإلسرتاتيجية باجلامعة األردنية ،االردن.
 مرمي حممد حممد صاحل العجمي ،فاعلية املواطن الصحفي كمصدر معلومايت للتغطيات الصحفية :
دراسة حالة على برنامج صالة حترير بقناة اخلرطوم الفضائية يف الفرتة من يناير  -ديسمرب
 ، 6153جملة احلكمة للدراسات اإلعالمية و االتصالية ،مؤسسة كنوز احلكمة للنشر و التوزيع،
ع6151 ،2
 مطلق سعود املطريي ،دراسة املفاهيم النظرية لدور اإلعالم يف إدارة األزمات ،اجمللة العربية لالعالم
واالتصال ،ع ،54مايو 6151
 معاوية آدم مصطفى آدم ،قواعد إنتاج و إخراج نشرات األخبار التلفزيونية :دراسة وصفية حتليلية
لنشرات األخبار يف تلفزيون السودان خالل الفرتة من 5يناير  6119م 35-ديسمرب ،6112
رسالة ماجستري ،جامعة أم درمان اإلسالمية6155 ،
 معتصم مصطفى أبو داري ،حتقق غرف األخبار التلفزيونية من املعلومات املتدفقة من مواقع
التواصل االجتماعي قبل بثها ،اجلزيرة أمنوذجا ،رسالة ماجستري  ،قسم اإلعالم ،كلية االعالم،
جامعة الشرق األوسط6159 ،
 امللتقى األول للمدافعني عن حرية اإلعالم يف العامل العريب ،تنظيم مركز محاية وحرية الصحفيني
والسفارة النروجيية يف األردن ومؤسسات وطنية1 ،ديسمرب  ،6155األردن
 منال معيض اجلعيد  ،دوافع تعرض الصفوة اإلعالمية السعودية لصحافة املواطن وعالقتهم بدورها
اإلخباري :دراسة ميدانية ،اجمللة العربية للعلوم و نشر األحباث ،املركز القومي للبحوث ،اجمللد،4
العدد ( 6159 ،5مقال الكرتوين)
 منتصر مرعي ،البحث عن احلقيقة يف كومة األخبار الكاذبة :مجع األخبار والتح ّقق منها على
شبكات التواصل االجتماعي يف العامل العريب (النسخة العربية) ،معهد اجلزيرة لإلعالم ،ط،5
6152
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 منذر صاحل جاسم الزبيدي ،دور وسائل اإلعالم يف صنع القرار السياسي ،دار احلامد للنشر
والتوزيع ،عمان ،ط 6153 ،5
 مهند محيد التميمي ،التلفزيون وشبكات التواصل االجتماعي تكامل أم صراع ،دار أجمد للنشر
والتوزيع ،عمان ،ط .6152 ،5
 مهى زراقط ،االتصال السياسي يف لبنان عرب "تويرت"  :ماذا غري الوسيط اجلديد ؟ ،هنوند
القادري عيسى ،.اإلعالم العريب ورهانات التغيري يف ظل التحوالت ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،ط6152 ،5
 موريس اجنرس ،منهجية البحث يف العلوم االنسانية ،ترمجة( بوزيد صحراوي ،كمال بوشرف
وسعيد سبعون) ،دار القصية للنشر ،اجلزائر ،ط 6112 ،6
 مي العبد اهلل ،هيثم قطب ،علوم اإلعالم واالتصال يف الوطن العريب :رؤية نقدية للتجربة البحثية،
امللتقى األول للرابطة العربية للبحث العلمي وعلوم االتصال ،املعهد العايل للدكتوراه يف اآلداب
والعلوم اإلنسانية واالجتماعية يف اجلامعة اللبنانية ، ،دار النهضة العربية ،بريوت،ط.6152 ،5
 مي العبداهلل ،عبدالك رمي شني ،املعجم يف املفاهيم احلديثة لإلعالم واالتصال )املشروع العريب
لتوحيد املصطلحات) ،دار النهضة العربية ،بريوت ،ط6154 ،5
 ميثاق الشرف املهين ،قناة اجلزيرة االخبارية ( .املوقع االلكرتوين لقناة اجلزيرة)
 ناهض ياس العبيدي ،البيئة والتلفزيون ،دار املناهج للنشر والتوزيع ،عمان ،ط6154 ،5
 نسرين عجب ،الثورة االفرتاضية  :دور وسائل التواصل االجتماعي يف الثورات ،العريب للنشر
والتوزيع ،مصر ،ط 6152 ،5
 نصر الدين لعياضي ،البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال يف املنطقة العربية وغياب األفق
النظري ،املستقبل العريب ،اجمللد  ،32العدد .6152 411
 نصر الدين لعياضي ،مواقع الشبكات االجتماعية يف املنطقة العربية بني اإليبيستيمولوجيا
واأليديولوجيا ،جملة إضافات ،اجمللة العربية لعلم االجتماع ،ع  31-62أبريل.6151 ،
 هنوند القادري عيسى ،اإلعالم العريب و رهانات التغيري يف ظل التحوالت ،مركز دراسات الوحدة
العربية،بريوت ،ط.6152 ،5
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 هنى عاطف ،اإلعالم الشعيب بني إعالم الدولة ودولة اإلعالم  ،6151 - 6111العريب للنشر
والتوزيع ،القاهرة ،ط6152 ،5
 هنى ميلور ،الصحافة العربية احلديثة  :املشكالت و التوقعات ،العبيكان للنشر ،الرياض.،ط،5
6156
 هني ميلور ،حممد عايش ،نبيل دجاين ،خليل ريناوي  ،اإلعالم العريب ،العوملة :اإلعالم وصناعته
الناشئة ،ترمجة :حممد صفوت حسن أمحد ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط،6156 ،5
 هالة توفيق امساعيل الطلحايت ،مقومات التأثري النفسي للربامج اإلخبارية بشبكة اجلزيرة (دراسة
حتليلية )  ،جملة حبوث العالقات العامة  ،اجلمعية املصرية للعالقات العامة ،القاهرة ،العدد ،56
سبتمرب 6152
 هيشام ميسه ،اجتاهات النخبة حنو تغطية قناة اجلزيرة االخبارية لألزمة اليبية ( دراسة ميدانية على
عينة من أساتذة جامعة الوادي) ،مذكرة خترج (ماسرت) ،كلية العوم االنسانية ،جامعة الشهيد محه
خلضر ،الوادي6159-6152 ،
 وداد حمي الدين حممد نور ،اجتاهات الربامج السياسية و أثرها يف تشكيل الرأي العام  :دراسة
تطبيقية على مشاهدي برامج احلوار السياسي بتلفزيون السودان يف الفرتة من 6119م-
6112م ،أطروحة دكتوراه ،جامعة أم درمان اإلسالمية6112 ،
 وسام كمــال ،اإلعالم اإللكرتوين واحملمول بني املهنية وحتديات التطور التكنولوجي ،دار الفجر
للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط 6154 ،5
 وليم أيه .روو ،الصحافة العربية اإلعالم اإلخباري وعجلة السياسية يف العامل العريب ، ،ترمجة:
الدكتور موسى الكيالين ،مركز الكتب األردين ،عمان5292 ،
 ياس خضري البيايت ،االعالم اجلديد :الدولة االفرتاضية اجلديدة ،دار البداية ناشرون
وموزعون،عمان ،ط6154 ،5
 يوسف متار ،نظرية  Agenda settingدراسة نقدية على ضوء احلقائق االجتماعية والثقافية
واالعالمية يف اجملتمع اجلزائري ،شهادة الدكتوراه يف علوم االعالم واالتصال ،قسم علوم االعالم
واالتصال ،كلية العلوم السياسية واالعالم ،جامعة اجلزائر.6111-6114 ،
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دليل المقابلة

حتية طيبة،
بلعباس حسيبة نارميان طالبة دكتوراه ختصص اسرتاتيجيات اإلعالم ورهانات االتصال داخل الفضاءات
العمومية جبامعة مستغامن .انّين أشكركم على منحين جزءا من وقتكم حملاورتكم حول موضوع –توظيف
اإلعالم اجلديد يف صناعة السيناريو اإلخباري وأثره على الرأي العام -وأعاهدكم أن حماورتكم سندرجها يف
اعداد دراستنا العلمية ،وأشكركم مرة أخرى على موافقتكم.
السمات العامة:
اجلنس:
التخصص العلمي:
املرتبة العلمية:
الفصل االول :تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على قناة الجزيرة اإلخبارية
 -1ما الذي لفت انتباهك يف عملية استخدام مقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة
بأحداث الربيع العريب يف قناة اجلزيرة اإلخبارية؟
-2ما الذي توقعت أن تشاهده من خالل استخدام قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب؟
-3كيف سامهت عملية توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي يف تكوين
أرائكم حول أحداث الربيع العريب؟

الفصل الثاني:دوافع متابعة النخبة األكاديمية اإلعالمية والسياسية ألحداث الربيع العربي من خالل
عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي
-4ملاذا تابعت أحداث الربيع العريب من خالل توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل
االجتماعي؟
-5هل شكلت لك توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي اخلاصة
بأحداث الربيع العريب معلومات سياسية معينة؟
-6ما الذي تركز عليه أكثر من خالل توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل
االجتماعي يف تغطية أحداث الربيع العريب ؟
-7بالنسبة لك ،هل أطر استخدام القنوات اإلخبارية التلفزيونية ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي
أحداث الربيع العريب؟ حسب رأيك كيف رأيت عملية تأطري أحداث الربيع العريب من خالل عملية
استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية إلعالم املواطن؟
الفصل الثالث:انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)
 -8كيف وجدت تفسرياتك ألحداث الربيع العريب من خالل توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطف
فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي؟
-9هل انعكست حتليالتك اخلاصة بعملية التوظيف ملقاطع الفيديو على فهم احلقيقة؟ وكيف ذلك بالنسبة
لك؟
-11حسب رأيك ،هل هناك مصطلحات معينة الحظت أهنا تتكرر كثريا كلما استخدمت القنوات
اإلخبارية التلفزيونية ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي؟

-11هل وجدت توافق حقيقي بني ما يوظف من خالل استخدامات قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو
شبكات التواصل االجتماعي وما ينشر على شبكات التواصل االجتماعي؟
-12ما الذي جعلك تقتنع أ ّن هذه الفيديوهات اخلاصة بأحداث الربيع العريب املنتجة من قبل مواطن
عادي حتتمل املصداقية؟
الفصل الرابع :مدى فعالية توظيف مقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي في قناة الجزيرة
اإلخبارية بالنسبة للنخبة اإلعالمية والسياسية
-13بعد مشاهدتك لعملية التوظيف ملقاطع الفيديو ،كيف كانت مشاركتك التفاعلية مع احلدث؟
-11ملاذا قمت بالتفاعل مع ما شاهدته من خالل توظيف قناة اجلزيرة ملقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي مع اآلخرين؟
-15هل عندما شاركت مبعلومات باالعتماد على استخدامات قناة اجلزيرة ملقاطع فيديو مع آخرين درات
نقاشات حول ذلك؟ فيما متثلت؟ فيما متثلت مشاركتك التفاعلية حول أحداث الربيع العريب مع اآلخرين
على مواقع التواصل االجتماعي؟
-16بالنسبة لك ما هي أهم القيم اليت كان تتضمنها عملية توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو
شبكات التواصل االجتماعي؟
-17حسب رأيك ،هل جنحت قناة اجلزيرة اإلخبارية باختاذها هذا التوظيف اإلخباري اجلديد يف معاجلة
أحداث الربيع العريب؟ وملاذا؟ أو ما تقييمك لقناة اجلزيرة باختاذها هذا التوظيف اإلخباري اجلديد يف معاجلة
أحداث الربيع العريب؟
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800

االول:أمهية الرأي العام إعالميا
املطلب ّ

800

املطلب الثاين :أمهية الرأي العام سياسيا

801

خالصة

858
الفصل الرابع :االندماج اإلعالمي الجديد

تمهيد

856

األول :التوظيف اإلعالمي اخباريا
المبحث ّ

856

األول :العوامل املسامهة يف االندماج اإلعالمي اجلديد العريب
املطلب ّ

850

املطلب الثاين :أنواع االندماج االعالمي اجلديد

851

المبحث الثاني :اعالم الموبايل كــنموذج لالندماج االخباري الرقمي الجديد 816
االول :املاكرو_ميديا
املطلب ّ

815

املطلب الثاين :امليكروميديا

815

المبحث الثالث :أهمية االندماج اإلعالمي

890

األول :أمهية االندماج اإلعالمي اخباريا
املطلب ّ

896

املطلب الثاين :أمهية االندماج اإلعالمي سياسيا

890

المبحث الرابع :االندماج اإلعالمي والربيع العربي:

891

التلفزيون كأنموذج للتوظيف االخباري الجديد
األول :انتولوجية الثورات العربية
املطلب ّ

899

املطلب الثاين :انتولوجية التقارب اإلعالمي

066

خالصة

060
االطار الميدان ـ ــي

الفصل االول :تصورات النخبة األكاديمية الجزائرية حول عملية توظيف فيديو شبكات التواصل
االجتماعي على قناة الجزيرة اإلخبارية
069

متهيد

المبحث األول :لفت انتباه عينة الدراسة لعملية استخدام مقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي
اخلاصة بأحداث الربيع العريب على قناة اجلزيرة اإلخبارية.

069

المبحث الثاني :توقعات عينة الدراسة حول استخدام قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي اخلاصة بأحداث الربيع العريب.

006

المبحث الثالث :مسامهات عملية توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي
يف تكوين أراء عينة الدراسة حول أحداث الربيع العريب

004

خالصة

068

الفصل الثاني:دوافع متابعة النخبة األكاديمية اإلعالمية والسياسية ألحداث الربيع العربي
من خالل عملية توظيف قناة الجزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي
متهيد

065

المبحث االول :أسباب متابعة عينة الدراسة ألحداث الربيع العريب من خالل توظيف قناة اجلزيرة
اإلخبارية لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي.

065

المبحث الثاني :مدى مسامهة قناة اجلزيرة اإلخبارية بتوظيفها لفيديوهات شبكات التواصل االجتماعي
اخلاصة بأحداث الربيع العريب يف تكوين معلومات سياسية معينة لدى أفراد عينة الدراسة.

058

المبحث الثالث :نقاط تركيز عينة الدراسة أثناء توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية لفيديوهات شبكات
التواصل االجتماعي يف تغطية أحداث الربيع العريب.

050

المبحث الرابع :أطر استخدام القنوات اإلخبارية التلفزيونية ملقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي
أحداث الربيع العريب.

048

خالصة

044
الفصل الثالث :انعكاسات استخدامات القنوات اإلخبارية التلفزيونية لمقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي على النخبة األكاديمية ( أساتذة الجامعة الجزائرية)

تمهيد

041

المبحث االول :تفسريات عينة الدراسة ألحداث الربيع العريب من خالل توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية
ملقاطع فيديوهات شبكات التواصل االجتماعي.

041

المبحث الثاني :انعكاسات التحليالت اخلاصة بعملية التوظيف ملقاطع الفيديو على فهم احلقيقة لدى
أفراد عينة الدراسة.

006

المبحث الثالث :املصطلحات املكررة أثناء استخدام القنوات اإلخبارية التلفزيونية ملقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي.

004

المبحث الرابع :مستوى التوافق احلقيقي بني توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي وما ينشر على شبكات التواصل االجتماعي.

001

باملصداقية لدى عينة الدراسة حول الفيديوهات اخلاصة بأحداث
المبحث الخامس :االقتناع
ّ
الربيع العريب.

058

خالصة

050
الفصل الرابع :مدى فعالية توظيف مقاطع فيديو شبكات التواصل االجتماعي في قناة
الجزيرة اإلخبارية بالنسبة للنخبة اإلعالمية والسياسية

متهيد

059

المبحث االول :املشاركة التفاعلية مع احلدث خبصوص عملية التوظيف ملقاطع الفيديو059 .
المبحث الثاني :أسباب تفاعل عينة الدراسة مع مشاهدة توظيف قناة اجلزيرة ملقاطع فيديو شبكات
التواصل االجتماعي.

016

المبحث الثالث :متثالت املشاركة التفاعلية حول أحداث الربيع العريب مع اآلخرين على مواقع التواصل
االجتماعي.

015

المبحث الرابع :القيم املتضمنة يف عملية توظيف قناة اجلزيرة اإلخبارية ملقاطع فيديو شبكات التواصل
االجتماعي.

098

المبحث الخامس :تقييم قناة اجلزيرة اإلخبارية باختاذها التوظيف اإلخباري اجلديد يف معاجلة أحداث
الربيع العريب لدى عينة الدراسة.

094

خالصة

668

النتائج العامة

665

خاتمة

685

قائمة املراجع

680

املالحق

