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 في المجلة النشرِ  قواعدُ 

بحثیا لنشر البحوث والدراسات األصیلة والمبتكرة والملتزمة بشروط  فضاءً والتنمیة"  تّصالالمجلة "اتمثّل    

فرص اللقاء زیادة ، وصة للنشر األكادیميلى تجاوز ندرة الفضاءات المخصّ تھدف المجلة إوالكتابة العلمیة. 

وذلك من خالل  والتنمیة، تّصاللتي تتمحور حول االوالحوار بین الباحثین العرب، وتطویر حقل الدراسات ا

تیسیر عملیة تبادل المعارف والتجارب البحثیة. كما تسعى المجلة الى تشجیع آلیات النشر، مما یسمح بخلق 

یة تّصالفي مجال الدراسات اال ھموإسھامات ھمفضاءات نشر جدیدة بالنسبة للباحثین العرب، والتعریف ببحوث

 بإشكالیاتیة واالجتماعیة، واألوساط المھتمة نسانال العلوم اإلوالتنمویة لدى األوساط األكادیمیة في مج

 والتنمیة.  تّصالاال

 ترحب المجلة بمساھمات السادة الباحثین وتقبل نشر الدراسات والبحوث وفقا للقواعد التالیة:

1.  ً  .أن یكون البحث أصیال غیر منشور سابقا

  .والمنھجیةأن یتّبع البحث األصول العلمیة  .2

التعدیالت على ضوء مالحظات  إجراءتخضع  البحوث المعدة للنشر للتحكیم. ویمكن أن یُطلب من الباحث  .3

 .المحكمین

 .یرفق البحث بسیرة علمیة موجزة عن كاتبھ .4

 6000و 4000)، على أن یكون عدد الكلمات بین Sakkal Majalla( 16یطبع البحث على الحاسوب  بخط .5

 .مالحق وقائمة المراجع والمصادربما في ذلك الحواشي والكلمة، 

 تأتي المصادر مع الھوامش في آخر البحث. .6

، على أن ال تزید كلمات نجلیزیة)أو اإل فرنسیة(ال باللّغة الثانیةملخص  العربیة باللغةیرفق مع البحث  .7

 .كلمة 300 على الملخص

 التالي:. یمكن االسترشاد بالرابط  APAالتوثیق باستخدام أسلوب  یتم اعتماد .8

http://www.apastyle.org/index.aspx  

 واالنجلیزیة. تقبل األبحاث باللغات الثالث: العربیة، والفرنسیة .9

  rabitaarabiya@hotmail.comعلى العنوان: سة التحریرالى رئا البحوثترسل  .10

 .اإلعالم واالتصال وصناعة الوعي السیاسي القادم: العددمحور عنوان 

http://www.apastyle.org/index.aspx
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 الكلمة االفتتاحیة

 المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة لوسائل اإلعالم واالتصال 

 رئیسة التحریر -د.مي العبدهللا

 

 

كان جمع المعلومات االستخباریة منذ العصور األولى أساسیًا لفن الحكم، وجاءت الثورة اللیبرالیة     

التي أعقبت اإلصالح وانتشار المعلومات لتبرز أھمیة األخالقیات العامة، إذ لم تكن أخالقیات وسائل 

، ال سیما وقد أصبح للمعرفة  اإلعالم  واالتصال والمسؤولیة االجتماعیة باألھمیة التي ھي علیھا الیوم

قوة كبیرة في عصر المعلومات الحالي. ال شيء یقارن بثورة االتصال التي واكبت ظھور القمر 

الصناعي والكمبیوتر واإلنترنت، وخلقت عالماً جدیداً  تقلٌص فیھ المكان والزمان، ومنحت الناس إمكانیة 

یمكننا اآلن أن نمسك العالم في راحة الید الواحدة، التقارب بواسطة الھاتف الخلوي والوسائط الحدیثة. 

و Facebookو  YouTubeوبواسطة وسائل التواصل االجتماعي، عبر  تطبیقات الویب مثل 

Twitter .وغیرھا، حتى أصبحت المعلومات اآلن قوة شعبیة ولیس مجرد سلطة للدولة 

 

االتصال العالمیة على مدار الساعة،  وقد أصبحت الحیاة تدور حول التواصل، فغالبًا ما تكون وسائل

طوال أیام األسبوع، أول من یحصل على األخبار وینشرھا، متقدمة على وكاالت األنباء واالستخبارات، 

والحكومة والجیش والشركات وأي جھة أخرى. وبالتالي فھذه الوسائل الحدیثة ھي التي تحدد جداول 

 األحادیث واالھتمامات.األعمال في كل المجاالت، وتوٌجھ النقاشات و

من الواضح أن ھذه الوسائل التي منحت قوة ھائلة جدیدة للمعلومات، تستلزم مسؤولیة فردیة واجتماعیة  

خاصة تتمثل في مسؤولیة المراسلین والمصورین ومحٌرري األخبار، وحتى المحلٌلین، الذین یتحولون 

عیة وتجعل أصحاب الصحف والقنوات الناقلة إلى "حٌراس بوابات". ھذه المسؤولیة ھي أخالقیة واجتما

لألخبار والعاملین فیھا، أمناء عامیٌن للحقیقة وللذوق العام. كذلك، ھي مسؤولیة قانونیة، فالمحرر 

 بموجب القانون، ھو المسؤول األول واألخیر، على الرغم من أھمیة الناشرین والمالكین والمدراء.

ھي تشمل الحق في حریة  المعرفة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.نبثقت المبادئ األخالقیة لمجتمعات إ

التعبیر وتعمیم االنتفاع بالمعلومات، والحق في التعلیم، والحق في الخصوصیة، والحق في المشاركة في 
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الحیاة الثقافیة. یتمحور النقاش الدولي الحالي المرتبط بأخالقیات المعلومات حول الجوانب األخالقیة 

تتعاون الیوم الیونسكو على نحو  والقانونیة واالجتماعیة للتطبیقات الخاصة بتكنولوجیا اإلعالم واالتصال.

 وثیق مع الدول األعضاء فیھا لدعم األبعاد األخالقیة لمجتمع المعلومات وتعزیزھا. 

وھو موضوع یطرح قضایا ولقد أصبح االنتفاع الحر بالمعلومات المتاحة في الشبكات التفاعلیة ھدفاً رئیسیاً، 

أخالقیة متعددة تستلزم الكثیر من االھتمام من جانب المجتمع الدولي. توفر التغییرات الناتجة عن التطور 

السریع لتكنولوجیا اإلعالم واالتصال فرصاً ھائلة للبشریة، ولكنھا تطرح في الوقت عینھ تحدیات أخالقیة 

معلومات على أسس االحترام المتبادل وااللتزام بحقوق اإلنسان غیر مسبوقة. یُعد السعي إلى بناء مجتمع ال

 من أكبر التحدیات األخالقیة في القرن الحادي والعشرین. 

في حین تقدّم التكنولوجیا الرقمیة التي أتاحت ترابط أجزاء العالم، الكثیر من الفوائد، فإنھا تنطوي أیضاً على 

دول بوضع آلیات لحمایة مواطنیھا من ھذه المخاطر ترمي على بدأت ال مخاطر سوء االستعمال واالستغالل.

 سبیل المثال إلى ضمان سالمة األطفال على شبكة اإلنترنت. 

 

مع ذلك، ال یزال الكثیر مما ینبغي فعلھ لمعالجة اآلثار األخالقیة لمجتمع المعلومات، والتصدي لھذه التحدیات 

من ھنا تنطلق من فرضیة أن  العدالة والتعدد الثقافي.من أجل بناء مجتمع معلومات یرتكز على مبدأي 

النظریات الحدیثة ھي أساسیة لرسم السیاسات، وھي تجمع على أن أخالقیات وسائل اإلعالم واالتصال یجب 

 أن تستجیب لتطورات المشھد االتصالي السریعة، مع حمایة الخصوصیات والھویات المحلیة. 

وع األخالقیات في كل المجاالت ألنھا أساسیة في مجتمعات مفتوحة وفي یھتم الباحثون كثیرا الیوم بموضو

الفلسفیة -زمن التواصل االجتماعي المتاح عالمیا. تتجھ الیوم أكثر فأكثر نحو اعتماد النظریات االجتماعیة

 ا ومتطوًرا. الحدیثة لكشف المبادئ العامة التي تمكن الباحثین من فھم الواقع االتصالي االجتماعي فھًما متنامیً 

مع تطور المشھد اإلعالمي االتصالي، تحاول علوم االعالم واالتصال تفسیر الظواھر المرتبطة باالتصال 

تتطور المقاربات التاریخیة والبنائیة الوظیفیة  اإلنساني، بصورة مختلفة، وفق منطلقاتھا الفكریة والمنھجیة.

تقدم االتجاھات النقدیة الحدیثة رؤى أخرى  وأبعادھا.والتفاعلیة الرمزیة بناء على نطور قضایا االتصال 

تتحدث المقاربات الحدیثة عن ثورة وجودیة، تؤدي إلى إعادة  مغایرة لما قدمتھ االتجاھات الكالسیكیة المبكرة.

 التفكیر منھجی�ا في األسس نفسھا التي تقوم علیھا المواقف األخالقیة.
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تكتسب األشكال المتنوعة من االلتزام األخالقي، أو الوالء السیاسي، أو عدالة المؤسسات االجتماعیة، دعمھا 

ھو اتفاقیة إفتراضیة le contrat social من خالل ما یُطلق علیھ نظریة العقد االجتماعي.  العقد االجتماعي 

ل المجتمع. تمثل الحقوق والمسؤولیات لألطراف المشاركة في االتفاق شروط العقد  بین األطراف التي تشّكِ

تمثل الدولة الكیاَن الذي جرى إنشاؤه بغرض تفعیل االتفاقیة. ال تثبُت الحقوق والحریات بل قد  .االجتماعي

نظریة العقد االجتماعي حول فكرة أن اإلنسان ھو  تتغیر، وذلك بناًء على تفسیر العقد االجتماعي. تتمحور

 الكائن األھم. 

 

كرة األساسیة ھي االتفاق األساسي بین األطراف باعتباره أساًسا للتفاعالت األخالقیة یمكن إدراكھا. في الف

حالة الثقة الوجودیة، یتحول االتفاق إلى میثاق إفتراضي بالكامل، بدائي، یتم التوقیع علیھ عند القدوم إلى 

. ال یتضمن االتفاق  أي قسر، بل ھو عالقة الوجود، وھو االتفاق الذي یتجدد باستمرار في األجیال الالحقة

 تبادلیة من التقدیر والعرفان والرعایة، یدعمھا اإلدراك المتمثل في اعتماد جمیع الكیانات على بعضھا.

أن الدولة، القانون، الحكومة تحمل مضمونا  Jean-Jacques Rousseau (1712—1778)اقترح روسو 

السیادة یجب ان تكون لھا سلطة مطلقة  Thomas Hobbes (1588–1679)واحدا. طبقا لھوبز

)Absolutismبحكم القانون . مفھوم لوك (John Locke (1632–1704)  لدولة الطبیعة والملكیة

 التشاركیة. 

یشیر مفھوم أخالقیات المعلومات إلى أن المعلومات تحظى بقیمة جوھریة. تدعم أخالقیات المعلومات ھذا 

أي كیان معلوماتي لدیھ حق االستمرار على حالتھ، وحق االزدھار، بمعنى الموقف من خالل إدراك أن 

تحسین وإثراء وجوده وجوھره. ناًء على ھذه الحقوق، تقیِّم أخالقیات المعلومات واجب أي فاعل أخالقي في 

اتي إطار المساھمة في نمو الحیز المعلوماتي، وأي عملیة، أو عمل، أو حدث یؤثر سلبًا على الحیز المعلوم

 بأسره.

 

إنتقل علم األخالق بثبات من مفھوم ضیِّق إلى مفھوم أكثر شموًال لما یمكن أن یُعد مركًزا للقیمة األخالقیة، من 

المواطن إلى المحیط الحیوي. إن ظھور عالم المعلومات، باعتباره بیئة جدیدة یقضي فیھا البشر معظم 

ر الحاجة إلى التوسُّع أكثر في مفھ وم المتلقي. تشمل أخالقیات المعلومات التي تبلورت خالل حیاتھم، یفّسِ
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األربعة عقود الماضیة فقط، أخالقیات استخدام المكتبات ومصادر المعلومات، وأخالقیات البحث العلمي، 

 وأخالقیات استخدام التقنیة ووسائل االعالم واالتصال، وأخالقیات استخدام االنترنت وبیئة شبكات التواصل 

تكنولوجیا المعلومات واالتصال، وخصوصاً في السنوات العشر األخیرة التي رافقت االنتشار لقد ساھمت 

الواسع لشبكات التواصل االجتماعي، في خلق تحدیات غیر مألوفة بالنسبة ألخالقیات المعلومات. تتجاوز 

قة لتمثّل صعوبة المعلومات في البیئة المفتوحة كل قواعد االتصال، وتسبح في فضائھا الرقمي بحریة مطل

 كبیرة للمتلّقي العادي في إدراك وفھم الرسالة التي تحملھا، وما إذا كانت حقیقة أو تضلیال.

ھناك الیوم ثالث قضایا أو تحدیات رئیسیة ترتبط بأخالقیات المعلومات في العصر الرقمي، وتحدیداً في البیئة 

 لتعبیر.المفتوحة للمعلومات، ھي: الحقیقة، والمسؤولیة، وحریة ا
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 المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة لوسائل اإلعالم واالتصالمحور العدد: 

 المسؤولیة اإلعالمیّة تجاه المجتمع في لبنان

 مثاالً. Campusصفحة  L’Orient-Le Jourفي صحیفة 

                                                                                                                                                                 

 حیاة عون أ. 

 المعھد العالي للدكتوراه في اآلداب والعلوم اإلنسانیة / الجامعة اللبنانیة

 

Abstract 

This topic deals with the standards of media social responsibility in Lebanon by 

analyzing the content of the university Campus page in L'Orient-Le Jour newspaper 

for the period of June and July 2021 according to the criteria: cultural and social 

public service, promotion and motivation for the initiatives, projects and activities 

offered by campus and if they aim to reject Violence and discrimination and the 

promotion of civil peace in Lebanon are among the issues addressed. We concluded 

that the treated topics are at the top of the students' interests, problems and 

aspirations in several fields. It answers young readers' important questions about the 

economic problems they face, gender issues, study, career guidance, music, 

immigration and health. It also opens up prospects for the future by submitting 

applications and candidacy for projects abroad through the University Organization 

of Francophonie (AUF), as it sheds light on their initiatives, or initiatives aimed at 

them. 

 

 :مقّدمة

یتناول ھذا الموضوع معاییر المسؤولیّة اإلجتماعیّة اإلعالمیّة في لبنان من خالل تحلیل مضمون صفحة 

Campus في صحیفة  الجامعیّةL’Orient-Le Jour  وفقًا لمعاییر:   2021لمدّة شھري حزیران وتّموز للعام
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مشاریع واألنشطة التي تقدّمھا وإذا كانت والترویج والتحفیز للمبادرات وال الخدمة العاّمة الثقافیة واإلجتماعیة

 تھدف الى نبذ العنف والتفرقة وتعزیز السلم األھلي في لبنان من ضمن المواضیع المعالجة.

یجب على المؤّسسات اإلعالمیّة أن تضطلع بمسؤولیة تجاه المجتمع الذي توجد فیھ، فھي تمثّلھ كلی�ا أو جزئی�ا     

وتحكم مھنة الصحافة واإلعالم مجموعة أخالقیات قد تكون أھّمھا  قتصادي.أو بحسب موقعھا السیاسي واإل

 ومعاییر أخالقیّة تجاه الرأي العام.مسؤولیّة إجتماعیّة وأكثرھا إشكالیّة حریّة التعبیر، ألنّھا یجب أن تترافق مع 

التغطیة اإلخباریّة لمشاكل  تظھر أھمیّة الدور الذي تلعبھ المؤّسسات اإلعالمیّة تجاه المجتمع بصور عدّة، منھا

الفئات المختلفة ومنھا التوجیھ واإلرشاد واقتراح الحلول لھذه المشاكل عبر التقاریر الخاّصة والمقابالت مع 

الدور تغیّر مع علَما أن ھذا  أخّصائیّین في المجاالت التربویّة واإلقتصادیّة والحیاتیّة، واقتراح الحلول المناسبة.

بار التقلیدیّة في زمننا الحاضر مع إغالق صحف عریقة أبوابھا، وتحّول بعضھا الى منّصات مصادر األختقلّص 

تطّور العالم التكنولوجي الكترونیّة، او إزدواجیّة الطباعة الورقیّة والنشر االلكتروني لبعضھا اآلخر. وبات 

نًا ومكانًا، یحتّم على المؤّسسات ھذه، ووفرة الوسائل اإلتّّصالیّة التي أعطت إمكانات معلوماتیّة غیر محدودة زما

طرح وتبني وتفسیر القضایا األساسیة، عن طریـق أن تمتثل الى اھتمامات ومتطلّبات المستھلك الحدیث عبر 

 . لوضع أنسب الحلول لمواجھتھا المشاركة والتفاعل

التغییرات المطلوبة على و یعتبر الطالب في المجتمع فئة عمریّة یُعّول علیھا في بناء المستقبل، وإحداث 

صفحة الكترونیّة موّجھة لطالّب الجامعات تحدیدًا،  L’Orient-Le Jourمستویات عدّة. لقد خّصصت صحیفة 

تلقي الضوء من خاللھا على مشاكلھم ونشاطاتھم وآفاقھم المستقبلیّة. من ھذا المنطلق إرتأینا دراسة ھذا النموذج 

 تماعیّة، فطرحنا اإلشكالیّة التالیة:اإلعالمي ودوره في المسؤولیّة اإلج

في المسؤولیة اإلعالمیّة تجاه الطالب في لبنان عبر صفحة  L’Orient-Le Jourھل تساھم صحیفة 

Campus  الجامعیة؟ 

من ضرورة إلتزام اإلعالم بالمسؤولیة تجاه الفئات المجتمعیّة ككّل، وفي ظّل تنبثق أھمیّة الدراسة انطالقًا 

الظروف األمنیّة واإلقتصادیّة والمعیشیّة الصعبة التي یعاني منھا لبنان الیوم، بالتوازي مع التردّي الصّحي 

اه العنصر الطالّبي الذي تجاألخالقیّة " التي ضربت العالم ككّل، تبرز المسؤولیّة اإلعالمیّة 19وجائحة "كوفید 

عانى األمّرین جسدی�ا ونفسی�ا في ھذه الظروف اإلستثنائیّة. نذكر من الصعوبات اإلقفال التاّم وبعدھا الجزئي 

ا صحی�ا للطالّب كي تثمر جھودھم  للمدارس والجامعات والتعلیم عن بعد، وانكفاء البیئة الطبیعیّة التي توفّر جو�

 مع وبنائھ بشكل أفضل.  العلمیّة لخدمة المجت

 :أھداف الدراسة

 تقییم معاییر المسؤولیّة اإلجتماعیّة اإلعالمیّة في لبنان -
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في خدمة الصالح العاّم من خالل صفحة  L’Orient-Le Jourإلقاء الضوء على مساھمة صحیفة  -

Campus  

 .نظریة المسؤولیة اإلجتماعیة لوسائل اإلعالم : اإلطار النظري للدراسـة

ومقابالت مع قیّمین  2021لمدّة شھري حزیران وتّموز للعام  Campusالبحث: تحلیل مضمون صفحة  أدوات

 على الصحیفة (المدیر التنفیذي ورئیسة التحریر)

 المسؤولیة اإلجتماعیة لإلعالم  -1

یعود تاریخ المسؤولیة اإلجتماعیة في اإلعالم والصحافة الى تقریر لجنة حریة الصحافة األمریكیة  

. ، إلى أن التجاوزات التي تحدث من قبل اإلعالم والصحافة لھا أكبر ضرر على المجتمع1947الصادر عام 

یعدّ ھذا التقریر أساس النظریة التي جاءت كمراجعة للنظریة اللیبرالیة التي سادت اإلعالم والصحافة الغربیین 

د: إدوارد جیرالد، وتیودور بترسون، وویلیام حتى أربعینیات القرن العشرین. وقد أكمل التأسیس النظري الرّوا

وغیرھما  ریفرز، وجون میرل، وغیرھم؛ وصوالً إلى منّظریھا المحدثین دیني إلیوت، وكلیفورد كریستیانز،

 .  )2003(حسام الدین، 

ة تستھدف نظریة المسؤولیة اإلجتماعیة لإلعالم وضع ضوابط أخالقیة والتوفیق بین حریـة الصـحافة والمسؤولی

اإلجتماعیة. وظھرت القواعد والقوانین التي تجعل الرأي العام رقیبًا على آداب المھنة، من حیث أن الحریة حق 

وواجب ومسؤولیة في الوقت نفسھ، ومن ھنا یجب أن تقبل وسائل اإلعالم القیام بالتزامات معینة تجـاه المجتمـع، 

  .)2013المجید، (عبد  تطبیقا للمواثیق الدستوریة والنصوص القانونیة

یجب على الصحافي أن یتحّمل مسؤولیة أقوالھ وأفعالھ في قلب نشاط اإلعالم واإلستجابة الحتیاجات المواطنین 

من المعلومات، لكن الحق في حریّة التعبیر یقابلھ واجب المسؤولیة. ولحظ میثاق األخالقیات المھنیة للصحافیین 

مھور في الحصول على معلومات ذات جودة كاملة وحرة ومستقلة على حّق الج  (SNJ 9/3/2011)الفرنسیین 

 وتعددیة. ھذه المسؤولیة تجاه المواطن لھا األسبقیة على أیة مسؤولیة أخرى.

ویرى بعض الباحثین أن ھناك قضایا جدلیّة یجب أن تراعیھا نظریّة المسؤولیة اإلجتماعیة أھّمھا: قضیّة صراع 

خبار، صدق األخبار، العدالة والدقّة، الموضوعیّة، الذوق الجیّد، التحایل عند المصالح، التعامل مع مصادر األ

جمع األخبار، الخصوصیّة، التعاون او الخصومة مع الحكومة، الھیمنة واإلحتكار لوسائل اإلعالم (الحاج، 

ف التي ینبغي أن وترّكز المسؤولیة اإلجتماعیة لإلعالم على أبعاد ثالثة أساسیة، یتّصل األول بالوظائ). 2020

یؤدّیھا اإلعالم المعاصر، ویتّصل الثاني بمعاییر األداء، ویتّصل الثالث بالقیم المھنیة التي ینبغي مراعاتھا في 

 العمل اإلعالمي. األساس الفكري الذي انطلقت منھ ھو أن الحریة حق وواجب ونظام ومسؤولیة في وقت واحد
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 النظریة إلى اإلعالم مبدأین جدیدین ھما: اإللتزام الذاتي من جانب). كما أضافت ھذه 2020حسني وأحمد (

واإللتزام اإلجتماعي  الصحافي بالمواثیق األخالقیة التي تحقّق التوازن بین حریة اإلعالم ومصلحة المجتمع،

یؤمن دعاة صحافة السالم  ). كما2019في تقدیم األحداث الجاریة وتفسیرھا في إطار لھ معنى (األسدي، 

بالوظیفة اإلجتماعیة الرمزیة لوسائل اإلعالم، التي ال تنحصر في نقل اإلخبار، بل في إعطاء معنى للعالم 

المحیط بالناس، یقتضي األخذ بعین اإلعتبار إنعكاسات كل فعل إعالمي، ومدى مساھمتھ في إحداث أثر إیجابي 

ا قائم الذات، ولیس مجّرد شاھد على في المجتمع أو العكس. وھذا ما یجعل من الصحافي فاعًال إجتماعی� 

 )Delforce B. 1996. ( األحداث 

 معاییر المسؤولیّة اإلجتماعیّة اإلعالمیّة في لبنان  -2

إثر الحوادث  1958تعود بدایة تعاطي الصحافة اللبنانیّة مع مفاھیم المسؤولیة اإلجتماعیة إلى العام  

لصحافة حینھا إلى مبدأ الرقابة الذاتیة أو ما سّمي"عھد شرف" دعا الدامیة التي عاشھا لبنان تلك السنة. لجأت ا

فأصبحت ھذه الرقابة تقلیدًا نفّذتھ وسائل اإلعالم عاّمة في  )،2008إلى التھدئة والمصالحة الوطنیة (صدقة، 

قي جرت محاوالت عدیدة منذ النصف األّول من السبعینیات، رّكزت على اإلعالم الحقومواجھة األزمات. ثّم 

ویزداد التركیز على وضع مدّونات سلوك للصحافة دوماً، عقب األزمات السیاسیة او تلك الشعبي واإلداري. 

ومیثاق الشرف الصحافي  1958ثاق الشرف عام می المرتبطة بالسلم األھلي واإلجتماعي، ومن االمثلة على ذلك

كذلك، كانت ھناك محاوالت للمجتمع المدني للمساھمة في وضع شرعات أخالقیة تحّصن السلم  .1992العام 

میثاق الشرف اإلعالمي لتعزیز السلم  إلطالق  UNDPاألھلي، السیما مبادرة برنامج االمم المتحدة االنمائي 

مؤّسسة إعالمیة مرئیة ومسموعة ومكتوبة. وكانت قبلھا  34، وقّعت علیھ 2013الصادر عام  األھلي في لبنان

مع مكتب الیونسكو اإلقلیمي في بیروت لوضع "مقترح لشرعة إعالمیة" في لبنان مبادرة لمؤّسسة مھارات 

 عبر اشراك مسؤولي عدد من وسائل إعالمیة مرئیة ومسموعة ومطبوعة والكترونیة.

ً في إطار تطبیق مبادئ أخالقیة في  لذا یمكن االستنتاج ان الھدف من مواثیق الشرف في لبنان لم یكن یوما

(مھارات  و تنزیھ المھنة، كما ھو الحال في المفاھیم الغربیة للمواثیق والشرعات اإلعالمیةممارسة الصحافة ا

  ، األعمال التالیة:إعالمیةوكان من أبرز المساھمات النموذجیة في سبیل الوصول إلى "شرعة"  .)2020

جاء في بنودھا إن  .25/2/1974شرعة األخالق التي تبنّتھا نقابة الصحافة في جمعیة عمومیة عقدتھا في  -

الصحیفة مؤّسسة تقوم بخدمة عاّمة ثقافیة، إجتماعیة، وطنیة، قومیة، إنسانیة، وإن كانت ذات مقّومات تجاریة 

https://www.maharat-news.com/Temp/Attachments/37cacf6c-f794-46c8-868f-54e182eed1fd.pdf
https://www.maharat-news.com/Temp/Attachments/37cacf6c-f794-46c8-868f-54e182eed1fd.pdf
http://www.undp.org.lb/communication/PeaceBuilding/Pact%20for%20Strengthening%20Civil%20Peace.pdf
http://www.undp.org.lb/communication/PeaceBuilding/Pact%20for%20Strengthening%20Civil%20Peace.pdf


11 
 

ال تقتصر المسؤولیة على و .وصناعیة. وھي إذ تمارس حریتھا، ملتزمة بالدفاع عنھا وعن الحریّات العاّمة

  .بمسؤولیة أمام الضمیر المھني وإزاء القارئمراعاة القانون وحده، إنما تلتزم المطبوعة 

شرعة صحافیة لبنانیة أو الوصایا السبع من أجل شرعة أخالقیة صحافیة في بلد متنّوع كلبنان (عطا هللا،  -

تلتھا ندوات ومؤتمرات عدّة و"مواثیق شرف إعالمیّة" بین ممثّلي وسائل اإلعالم  ووزارة اإلعالم ). 2016

). سعت الى 2006ومیثاق شرف إعالمي سیاسي عام  2005والمیثاق اإلنتخابي عام  1992(میثاق شرف عام 

مھتزة بسبب غیاب الضوابط الحفاظ على دور اإلعالم اللبناني ریادی�ا في المنطقة العربیة، إزاء الصورة ال

 الناظمة. 

)، ما یشیر إلى اإلھتمام بموضوع األخالق 2008وال یظھر في تاریخ الصحافة اللبنانیة، بحسب جورج صدقة (

اإلعالمیة من منظار السلوك الفردي، أي تجاوزات الصحافیّین الفردیة وإخاللھم بالقیم العاّمة. بل ترّكزت 

ر السیاسي واإلجتماعي لوسائل اإلعالم، والتوّجھ الذي تتّخذه حیال الخیارات الدراسات المیدانیة على الدو

السیاسیة الكبرى وارتباطھ بالسلم األھلي، إلى جانب بعض الدراسات التاریخیة القلیلة وبعض منشورات عن 

 .أسالیب الكتابة والتعبیر

ن مع برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي، ) بالتعاو2017لحظت دراسات الرصد التي أعدّتھا مؤّسسة "مھارات" (و 

یجنح إلى عرض المشاكل بدًال من السعي إلى اجتراح الحلول أو اإلضاءة على المبادرات اللبناني  أن اإلعالم

إذ تغلب على طبیعة العمل الصحافي التقاریر ذات النوع اإلخباري مقابل تراجع واضح في التحقیقات  .اإلیجابیة

صوًصا ما یعني عدم احترام سیاسات التنّوع؛ إذ إن التحقیق، ھو المادّة الصحافیة األبرز اإلستقصائیة منھا، خ

التي تعطي مساحة لمختلف الفئات اإلجتماعیة وتحمل صوت المستضعفین ومناطق األطراف وتعمل على 

  .التفاصیل والنتائج والحلول

أنھ من الظلم بمكان رمي " اإلعالمیّون وأخالقیّات المھنة"، في كتاب  (د.ت.) ویعتبر الصحافي سعید غریّب

كرة النار على اإلعالمیین وتحمیلھم مسؤولیات مطلقة في الحفاظ على أخالقیات المھنة وأصول ممارستھا 

حضاری�ا. یستوجب األمر النظر في اإلطار الشامل للخریطة السیاسیة واإلّطالع على الوضع اإلعالمي 

ئم وعلى بنود القانون الذي تعمل في ّظلھ، فالممارسة اإلعالمیة تعكس صورة الواقع السیاسي المؤّسسي القا

 .وتموضع المؤّسسات اإلعالمیة المملوكة من جھات سیاسیّة تلعب دورھا في األحداث ومسارھا

إذأ، رغم المساعي الحثیثة لتأطیر عمل المؤّسسات اإلعالمیّة في لبنان من تقلیدیّة أو ألكترونیّة، تبقى المحّصلة 

أنھا منحازة بصورة عاّمة، وتعكس آراء مالكیھا، وھي لیست تعددیّة او ممثلة للتنّوع في المجتمع، تدین 

ني برأي صدقة (د. ت.) من مشاكل وصعوبات ألصحابھا ورؤسائھا من النخب السیاسیة واإلقتصادیة. وتعا

كثیرة أفقدتھا إلى حدّ بعید دورھا النقدي والمراقب ووضعتھا في موضع تشكیك دائم في حیادھا وأدائھا. فبدالً 
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من أن تساھم ھذه الوسائل في معالجة مشاكل المجتمع اللبناني باتت صورة عن ھذه المشاكل. وتبدو الحاجة إلى 

عالم ضروریة نظًرا للدور األساس الذي تضطلع بھ في المجتمع، وبشكل خاص في ظّل مراقبة وسائل اإل

في تشكیل الرأي العام، دوًرا وسائل اإلعالم تلعب األزمات اإلقتصادیّة والصحیّة التي یمّر بھا لبنان الیوم. إذ 

 ل.   وتحدید أھمیّة األحداث والقضایا في المجتمع، ومساءلة المسؤولین عند حدوث أّي خل

المراصد اإلعالمیة إحدى الحلول، بالرغم من التجربة الخجولة في لبنان. فقد تأّسس قد تكون من ناحیة أخرى، 

بھدف خدمة مبادئ اإلتّحاد وأھدافھ  2000المرصد اإلعالمي التابع لإلتّحاد الكاثولیكي العالمي للصحافة عام 

تعبیر وحقوق اإلنسان على تنّوعھا، ولیواكب وسائل التي تقوم على الدفاع عن الحریة اإلعالمیة وحریة ال

اإلعالم واإلعالمیین، ویراقب مواقف السلطات السیاسیة حیالھم. ویعتبر المرصد أن تأثیره یكمن في خلق تیار 

بلغ عدد  .من شأنھ أن یشّكل ضغًطا إصالحی�ا على الصحافة والسلطة والرأي العام في آن ،فكري في المجتمع

والتھدیدات والقمع الفكري  تي أصدرھا المرصد منذ تشكیلھ أكثر من ثمانین بیانًا، تناولت اإلعتداءاتالبیانات ال

الذي یمارس على الصحافیین أو الشباب اللبناني، والخروق ضدّ القیم األخالقیة من جانب الصحافة، وطریقة 

وغیرھا من الشؤون اإلعالمیة  معالجة وسائل اإلعالم بعض قضایا المجتمع، والخطاب العنیف والمتحیّز،

فكرة مشروع "رقابي" یقوم على رصد البرامج  2007). وكان المرصد أطلق عام ucip  2001المختلفة   ( 

، وتخصیص الجیدة بجائزة (بونوس)، ورصد البرامج اإلعالمیة السیئة "اإلعالمیة بعنوان: "بونوس، مالوس

لجمھور في برامج ثقافیة وراقیة. غیر أن التنفیذ بدا صعبًا لتعذّر والتشھیر بھا (مالوس)، وذلك دفاًعا عن حّق ا

ویعتبر جورج صدقة أن قّوة  .عملیة الرصد الواسعة، وغیاب المستلزمات التقنیة والعناصر البشریة الكافیة

مباشًرا المراصد تبدو محدودة جدا قیاًسا إلى حجم العمل المطلوب وضخامة المشكلة، كونھا قّوة معنویة ال تأثیر 

 كبیًرا لھا.

من ھنا، تبدو المبادرات الفردیّة لوسائل اإلعالم ذات أھمیّة بالغة الیوم، في ظّل غیاب خّطة عمل شاملة بعیدًا 

 L’Orient-Le Jourعن المصالح الفردیّة والسیاسیّة الطوائفیّة الضیّقة. من ھذا المنطلق، تقوم صحیفة  

 لجامعیّة المخّصصة لشؤون الطالب وشجونھم.ببعض من ھذا الدور، من خالل صفحتھا ا

 وتطّور الدور اإلجتماعي L’Orient-Le Jourصحیفة  - 3

الصحیفة اللبنانیة الیومیّة الوحیدة الناطقة باللغة الفرنسیة الیوم، الى اندماج صحیفتین  یعود تأسیس 

أّسسھا میشال  Le Jourالثانیة و 1924أّسسھا جورج نقاش عام  L'Orient: األولى 1971فرنكوفونیّتین عام 

وتعتبر إدارة الصحیفة أنّھا تحافظ على الموضوعیة، لكّن رسالتھا لیست محایدة: فھي تحمل . 1934شیحا عام 

مسؤولیّة الدفاع عن الحریّة والدیمقراطیة والشفافیة والمساءلة. وتھدف أن تكون بمثابة جسر بین لبنان وشتاتھ 

صحیفة ملتزمة باحترام حقوق  OLJ’Lرھا التنفیذي "میشال حلو"، أنّھ لطالما كانت مدیالمغترب والعالم. یعتبر 
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اإلنسان والمساواة وحمایة البیئة، وحریة التعبیر وتعزیز العیش المشترك والحوار بین الثقافات والشعوب. وإذ 

أعلنت إدارة أصبحت ھذه القیم مھدّدة الیوم أكثر من أي وقت مضى بات الدفاع عنھا أمًرا أكثر حیویّة. كما 

 OLJ(على موقعھا األلكتروني  2021من العام  كانون الثاني 28في الصحیفة في التقریر السنوي الذي نشرتھ 

أنّھا تُعدّ میثاقًا تحریری�ا سیسمح لھا بوضع مبادئھا التحریریة وقیمھا في موقع صلب، وسیكون )، 28/1/2021

وكانت قد  في ما خّص آلیات تطبیق المعاییر المھنیّة واألخالقیّات. رؤساء التحریر مسؤولین عن احترامھا،

تھـدف إلـى  UNDP مــع برنامـج األمـم المتحـدة اإلنمائـي 2015 حزیــران  26تفاھــم فــي  وقّـعت مذكــرة

” مشــروع بنــاء الســالم فــي لبنــان“تحدیـد إطـار التعـاون فـي مجـال طباعـة وتوزیــع وترجمــة ملحــق 

 باللغة الفرنســیة في إطار العمــل علــى موضــوع الســلم األھلــي.

ألف دوالر من خالل منّصتھا  115، وجمعت 2020آب  4أطلقت عملیّة "معًا نعید بناء بیروت" بعد انفجار 

من خالل عملیة  Impact Lebanonالرقمیة. تم توزیع المبلغ على سّت منظمات غیر حكومیة باالشتراك مع 

 ,la Croix-Rouge libanaise, Arc-en-ciel, Beit el-Baraka)تدقیق وفقًا للمعاییر الدولیة 

Ghina et Lebanon Needs-Nusaned, al) .(reige, 01 /10/2020De F ( 

، توّزع على المشتركین وفي المكتبات، ویبلغ معدّل الزیارات ألف نسخة ورقیة 15تطبع الصحیفة الیوم  

٪ من المشتركین خارج لبنان حالیّا، 50مع وجود أكثر من ، ألف زائر شھری�ا  900األلكتروني حوالي لموقعھا 

 .)OLJ 28/1/2021(من الجالیة اللبنانیة أو من الفرنكوفونیین المھتّمین بأخبار الشرق األوسط 

 مساھمة الصحیفة من خالل إصداراتھا للمراھقین والشباب  - 4

. ھدفت الى جذب القراء 1998الى عام  1988عام من  Copainsصحیفة  L’OLJأصدرت  

الشباب، وتعویدھم على قراءة الصحافة باللغة الفرنسیة، وتعریفھم على بلدھم، وتعلیمھم االنفتاح على اآلخرین، 

 L'Orient-Le Jour Juniorرأى الملحق ). ثّم De Freige, 05/06 (2020وإثارة فضولھم نحو العالم 

عاًما. تناول القضایا اإلجتماعیة  16و  12، إستھدف المراھقین بین سّن 2008ا بعشرین عاًما، أي في النور بعدھ

من البیئة والریاضة والفن والتكنولوجیا الى التراث. قدّم ملفات عن التوجیھ التربوي والدراسات والوظائف 

یھ والثقافة كالسینما والموسیقى. ظھر لمساعدة الشباب على بناء أنفسھم، إضافة الى الصفحات المخّصصة للترف

بسبب األزمة اإلقتصادیة التي یمّر بھا سوق اإلعالنات  2020حزیران  5العدد الورقي األخیر من الملحق في 

الصحیفة في إبراز كما ساھمت  .)lorientjunior.com(  یصدر الیوم الكترونی�ا على الموقع، في لبنان

المواھب الجدیدة للفنانین الشباب وإعطاءھم مساحة على صفحاتھا شھری�ا إللقاء الضوء على إنتاجھم وفتح آفاق 

 جدیدة أمامھم.

https://www.lorientlejour.com/author/7955-nayla-de-freige
http://www.lorientjunior.com/
http://www.lorientjunior.com/
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وتكمن  campusالصفحة الجامعیة األسبوعیة  2010في كانون الثاني سنة   L’OLJ أطلقت بعدھا صحیفة

الطالّب الجامعیین في كتابتھا، وھم أدرى بما یھّمھم من مواضیع؛ إضافة  أھمیّتھا في التزام صحافییھا، إشراك

بالمعاییر والقیم المھنیة المتّصلة بالعمل الصحافي بما یضمن مساھمة الصحف الى إعالمیّي الصحیفة الملتزمین 

فحة بحسب مدیرھا التنفیذي "میشال حلو". ترى رئیسة تحریر الص في خدمة المجتمع وتنمیتھ وتطویره،

وینعكس ذلك في مقاالتھم  L’Orient-Le Jourالجامعیّة "روال دوغالس" أنھم یشاركون القیم التي تحملھا 

التي تجذب مجموعة واسعة من القّراء من مختلف األعمار والخلفیات، وتُعتبر النسخة األلكترونیّة مماثلة 

 ا.للورقیّة، وتكمن أفضلیّتھا في خاصیّة التفاعلیّة التي تمتاز بھ

 األلكترونیّة  Campusتحلیل مضمون صفحة  - 5

قّررنا بعد اإلّطالع على مختلف شرعات األخالق ومواثیق الشرف اإلعالمّي في لبنان، وبما أّن  

والترویج  الصفحة الجامعیّة لیست سیاسیّة، أن نقوم بالتحلیل وفقًا لمعاییر: الخدمة العاّمة الثقافیة واإلجتماعیة

وإذا كانت تھدف الى نبذ العنف والتفرقة  campusوالتحفیز للمبادرات والمشاریع واألنشطة التي تقدّمھا 

 وتعزیز السلم األھلي في لبنان من ضمن المواضیع المعالجة.

المواضیع من خالل عرض جداول تحتوي خانات ثابتة ومتغیّرة كّل أسبوع، ثم عناوین المواضیع صنّفنا 

یمتدّ المجال الزماني  .والجامعات المعنیّة المتلقّي الطالب یُبیّن جمھوروحة. بعدھا أوجزنا المحتوى الذي المطر

مدّة أربع أسابیع علًما أن الصفحة تتوقّف عن الصدور  2021تّموز  15حزیران الى  3سبع أسابیع، من للرصد 

  آب للعطلة الصیفیّة. 19تموز الى  15من 

 حزیران مواضیع أربع 3تضّمن األسبوع األّول تاریخ  -    

  

Étudiants libanais à l’étranger : « Le gouvernement 

nous a mis dans une situation scandaleuse... » 

CRISE FINANCIÈRE 

À l’USJ, le Club féministe s’active sur plus d’un front ÉGALITÉ 

Covid-19 : l’AUF lance un second appel doté d’un 

fonds exceptionnel d’un million d’euros 

APPEL À PROJETS 
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L’Université Antonine rend hommage à Jabbour 

Douaihy 

ÉVÉNEMENT 

 

الطالّب اللبنانیّون في الخارج: "الحكومة وضعتنا  CRISE FINANCIÈREفي خانة "األزمة اإلقتصادیّة" 

عالج الموضوع وضع الطالّب الذین یدرسون خارج لبنان ومعاناتھم في ظّل عواقب في موقف فاضح..." 

القیود المصرفیة واألزمة اإلقتصادیة والوحدة والفوضى، بینما احتشدت جمعیات وأفراد لبنانیون موجودون 

 في فرنسا للمساعدة. 

 ، في جامعة القدّیس یوسفمن صعیدالنادي النسائي ینشط على أكثر  ÉGALITÉفي خانة "المساواة" 

ضحایا األزمات اإلقتصادیة والصحیة، واللواتي یعانین من عدم عالج موضوع وضع المرأة التي تٌعدّ من أوائل 

لنمطیة والتشریعات الخاّصة المساواة المھنیة، ویتعّرضن للتحّرش الجنسي والعنف، باإلضافة إلى الصور ا

 بمجتمعاتنا األبویة.

للدعوة الثانیة التي أطلقتھا الوكالة : عرض الموضوع  APPEL À PROJETS دعوة للمشاریع" في خانة "ال

لفرق من الباحثین الشباب الذین ینفذون مشاریع لصالح  -Covid 19لـجائحة   (AUF) الجامعیة للفرنكوفونیة

، لدعم مبادرات 2020". وكانت الدعوة الدولیة األولى التي أطلقت في عام pays du Sud بلدان الجنوب "

المؤسسات األعضاء والمرتبطة بالوباء، القت نجاًحا كبیًرا ما حدا بوكالة  الطالب والباحثین الشباب، داخل

AUF  دولة، یشّكل لبنان  44مؤسسة عضو في  87مشروًعا من  92الى صرف أكثر من ملیون یورو لتمویل

 أحدھا.

عرض الموضوع لتكریم "الجامعة األنطونیّة تكّرم جبّور دویھي":  ÉVÉNEMENTفي خانة "الحدث" 

أیّار، كجزء من سلسلة "اسم علم" التي أطلقتھا  24الروائي جبور الدویھي یوم االثنین عة األنطونیّة الجام

. وتّم حتّى اآلن تكریم أربع عشرة شخصیة مشھورة تمیّزت في مجاالت الفنون أو 2008الجامعة منذ العام 

 الفلسفة أو العلوم اإلنسانیة.

 واضیع أربعحزیران تضّمن م 10األسبوع الثاني تاریخ  -

FRANCOPHONIE Concours international d’entrepreneuriat étudiant 

COMPÉTITION Finale de Unleash your creativity 

https://www.lorientlejour.com/article/1263882/covid-19-lauf-lance-un-second-appel-dote-dun-fonds-exceptionnel-dun-million-deuros.html
https://www.lorientlejour.com/article/1263882/covid-19-lauf-lance-un-second-appel-dote-dun-fonds-exceptionnel-dun-million-deuros.html
https://www.lorientlejour.com/article/1263882/covid-19-lauf-lance-un-second-appel-dote-dun-fonds-exceptionnel-dun-million-deuros.html
https://www.lorientlejour.com/article/1263882/covid-19-lauf-lance-un-second-appel-dote-dun-fonds-exceptionnel-dun-million-deuros.html
https://www.lorientlejour.com/article/1263882/covid-19-lauf-lance-un-second-appel-dote-dun-fonds-exceptionnel-dun-million-deuros.html
https://www.lorientlejour.com/article/1263882/covid-19-lauf-lance-un-second-appel-dote-dun-fonds-exceptionnel-dun-million-deuros.html
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ÉVÉNEMENT AUB Outdoors 2021, dans la bonne humeur et pour la 

bonne cause 

FORMATION 

 

À l’USEK, une école d’été en ligne ouverte aux 

étudiants internationaux 

 

مسابقة الدولیة ل"ریادة األعمال عرض الموضوع لل: FRANCOPHONIEفي خانة "الفرنكوفونیة" 

 TV5MONDE, Franceفي جمیع أنحاء العالم  بالشراكة مع  AUFللطالب" من المؤسسات األعضاء في 

Médias Monde (RFI, France 24, Monte Carlo Doualiya)  و L’Orient-Le Jour یتعلق .

یورو مع إمكانیّة التواصل  1500إلى  300ثانیة وتُمنح أربع جوائز تتراواح من  60األمر بتقدیم المشروع في 

 مع مدّربین وحاضنین للمشاریع الفائزة.

: تناول الموضوع المسابقة السنویة للطالب "أطلق العنان إلبداعك" COMPÉTITIONفي خانة "المسابقة" 

حزیران في مركز  16ي تجري بین الجامعات وتنّظمھا مجموعة "فیرناند حصري"، جرت یوم األربعاء الت

تقدم ھذه المسابقة السنویة فرصة فریدة للطالب لممارسة العمل الجماعي وتحت تأثیر  .تدریب الشرق األوسط

 الضغط. 

األمیركیة في بیروت  : عرض الموضوع للحدث الذي أطلقتھ الجامعةÉVÉNEMENTفي خانة "الحدث" 

حزیران، إلرسال رسالة  19، المصّممة تكریماً للبنان، وتّم تنظیمھا افتراضی�ا في 2021في الھواء الطلق نسخة 

، ویعتبر األكبر في الشرق األوسط 1982حب وأمل وتضامن إلى اللبنانیین. یعود تاریخ ھذا الحدث الى العام 

 ألف طالب.  23مع مشاركة أكثر من 

دورات التي قدّمتھا جامعة الروح القدس الكسلیك تناول الموضوع ال :FORMATION في خانة "التدریب" 

في تّموز للطالّب الدولیّین ورّكزت على الثقافة اللبنانیة ومنطقة الشرق األوسط. شملت التعّرف على القضایا 

لمنطقة، واكتشاف التراث اللبناني التقلیدي الجیوسیاسیة المتعلّقة بالشرق األوسط من أجل فھم المشھد السیاسي ل

 من خالل التعّرف على أنماط اإلنتاج المستدام لـ "المونة" اللبنانیة وتعلّم اللغة العربیة.

 حزیران تضّمن مواضیع أربع 17األسبوع الثالث تاریخ  -
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ACTION 

COMMUNAUTAIRE 

 La solidarité intergénérationnelle est plus que 

jamais nécessaire  

RENCONTRE Malgré la crise, l’ESA continue de s’investir au 

Liban 

APPEL À 

COMMUNICATIONS 

Premières assises de la francophonie 

scientifique 

APPEL À CANDIDATURES Programme de mobilités Sud-Sud pour 

doctorants et post-doctorants en sciences 

environnementales 

 

: تناول الموضوع المبادرة التطّوعیة ACTION COMMUNAUTAIREفي خانة "العمل اإلجتماعي" 

في جامعة القدیس یوسف في بیروت "تیریزا  Campus du Liban-Nord (CLN)التي قامت بھا الطالبة في 

التي  Gestures from the heartة غیر الحكومیة لحود" لمساعدة كبار السن في زغرتا. بالتعاون مع المنظم

 تلتزم مكافحة الجوع والفقر.

 ESA Businessالمدیر العام لـ  Maxence Duault: مقابلة مع RENCONTREفي خانة المقابلة 

School  في شارع كلیمنصو في بیروت، وتدیرھا غرفة  عاًما 25ألقت الضوء على المدرسة التي أُنشئت قبل

ً في المجتمع Paris-Île-de-France (CCIR)التجارة والصناعة في منطقة  ً رئیسیا . كیف أصبحت العبا

وقامت بتكییف برامجھا الدولیة مع السیاق اللبناني. أنشأت دورات تدریبیة جدیدة لتلبیة احتیاجات سوق العمل 

وكیف تواجھ تحدیات جدیدة بسبب األوضاع اإلقتصادیّة الراھنة، ومدى إلتزامھا في القرن الحادي والعشرین، 

 وقدرتھا على التحمل ألطول فترة ممكنة. 

   : عرض الموضوع للدعوة التي أطلقتھاAPPEL À COMMUNICATIONS "دعوة للتواصل" في خانة

AUF  في  2021أیلول  23و  22لذي عقد في لتقدیم األوراق في إطار المؤتمر األول للفرنكوفونیة العلمیّة ا

في بوخارست (رومانیا) خالل جمعیتھا العاّمة الثامنة عشرة. تدعو فیھا المعلمین   POLITEHNICA   جامعة

والباحثین والمختّصین أو الخبراء للتقدم لمشاركة خبراتھم واقتراح إجراءات ملموسة ومبتكرة في مواضیع: 
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ة؛ أھداف التنمیة المستدامة؛ المساواة بین الجنسین؛ التأثیر طویل المدى لجائحة الفرنكوفونیة والتعددیّة اللغوی

COVID 19. 

: عرض الموضوع للدعوة APPEL À CANDIDATURES دعوة لتقدیم طلبات الترّشح"في خانة "

في إطار برنامج الدكتوراه وما بعده للتنقل بین بلدان الجنوب. یسمح ھذا  AUFلتقدیم الطلبات الذي تطلقھ 

النظام لطالب الدول النامیة األعضاء في المنظمة باالستفادة المالیّة للتنقّل البحثي من شھرین إلى ثالثة أشھر 

 في مجال یتعلّق بحمایة البیئة.

 حزیران تضّمن موضوعین 24األسبوع الرابع تاریخ  -

ÉVÉNEMENT La santé pour tous à la National Health Day de la LAUMSA 

NUTRITION La LGU se penche sur nos assiettes 

 

: تناول الموضوع الدورة الثامنة للیوم الوطني للصّحة، التي نّظمتھا ÉVÉNEMENTفي خانة "الحدث" 

)، بالتوازي في منطقتي زحلة وفرن الشباك LAUMSAجمعیة طّالب الطب في الجامعة اللبنانیة األمریكیة (

 مریض من االستشارات الطبیّة المجانیّة.  400أیّار. استفاد منھ أكثر من  22یوم السبت 

في جامعة  NaRC: أضاء الموضوع على عمل عیادة أبحاث التغذیة NUTRITIONفي خانة " التغذیة" 

LGU  خدمات التي یقدّمھا الطالب تحت إشراف أیّار، والتي تسمح للسكان بالحصول على ال 27منذ

 إختصاصیین. وتھدف الى خدمة المجتمع وتثقیفھ حول الطعام الصّحي، وتزویده بالنصائح الغذائیة الخ...

 تّموز تضّمن مواضیع أربع 1األسبوع الخامس تاریخ  -

RENCONTRE 

 

Entre défis et projets, l’AUF renouvelle son soutien au 

Liban 

DISTINCTION Les lauréates de MT180 mettent leurs recherches au 

service de la société 
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APPEL À 

CANDIDATURES 

Les premières assises de la francophonie scientifique 

 

ÉGALITÉ Les universités francophones s’engagent avec l’AUF 

pour l’égalité femme-homme 

 

-Jeanمع  Campus: عرض الموضوع للّقاء الذي أجرتھ صفحة RENCONTREفي خانة "المقابلة" 

Noël Baléo ) المدیر اإلقلیمي لمنظمةAUF لإلضاءة 2020) في الشرق األوسط منذ بدایة العام الدراسي ،

تمیّز بتحدیات التعلیم  في نظام التعلیم العالي واألبحاث في السیاق الحالي في لبنان، بعد عام دراسي على دورھا

 عبر اإلنترنت وتأثیر األزمات المتعدّدة في البالد.

التي  Ma thèse en 180 secondesأضاء الموضوع على مسابقة : DISTINCTIONفي خانة "التمیّز" 

تھدف  Dawrek’nو  CNRS- Liban حزیران، بالتعاون مع  2الشرق األوسط في   AUFمنّظمة  نظمتھا

الجامعات إلى تشجیع الباحثین على تطویر مھاراتھم من أجل تعمیم أبحاثھم باللغة الفرنسیة، المنافسة بین 

وإیصال معارفھم إلى أكبر عدد ممكن من الناس. فازت "رانیا قصیر" و"ساندرا شدیاق" و"مارجریت األسمر 

أبحاثھم  MT180 جائزة بوعون" بالجائزة األولى والثانیة والثالثة على التوالي، على أن یضع الحائزون على

 في خدمة المجتمع.

 منظمة  :  تناول الموضوع دعوةAPPEL À CANDIDATURE دعوة لتقدیم طلبات الترّشح"  في خانة "

AUF  2021أیلول  23و  22لتقدیم األوراق كجزء من الجلسات األولى للفرنكوفونیة العلمیّة التي عقدت یومي 

في بوخارست (رومانیا). دعت المعلمین والباحثین والمختصین أو الخبراء للتقدم لمشاركة خبراتھم واقتراح 

في مشروع  AUFاتیجیة الجدیدة لـ مواضیع. نوقشت فیھا التوّجھات اإلستر 10إجراءات ملموسة ومبتكرة في 

 .الفرنكوفونیة العلمیّة

) بدعم من ھیئة األمم AUF: أضاء الموضوع على الحدث الذي نظمتھ (ÉGALITÉفي خانة "المساواة" 

، 2021حزیران  29في  - HeForShe and Women Empowerment Principles -المتحدة للمرأة 

مؤسسة ناطقة بالفرنسیة للعمل من أجل تحقیق المساواة بین  11حیث تّم اإلطالق الرسمي التّحاد دولي من 

 الجنسین. تّم الحدث افتراضیًا.

 تّموز تضّمن مواضیع ثالث 8األسبوع السادس تاریخ  -
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Finaux en présentiel : un stress supplémentaire pour de 

nombreux étudiants libanais 

TÉMOIGNAGES 

Deux étudiantes libanaises en journalisme en stage à l’AFP 

 

BOURSES 

« Stand-Up Huvelin », l’humour pour soutenir les étudiants 

en difficulté 

SOLIDARITÉ 

 

الدراسي في الجامعات عبر : عالج موضوع إمتحانات نھایة العام TÉMOIGNAGES شھادات" في خانة " 

) أو كلیة الطب في جامعة القدیس یوسف، بینما منحت ULاإلنترنت أو حضوری�ا  مثل الجامعة اللبنانیة (

مؤسسات أخرى طالبھا حریّة اإلختیار. ولكن مع انعدام األمن في جمیع المناطق، ونقص المحروقات الذي 

 تزال تطارد الشباب، أصبحت اإلمتحانات مصدًرا حقیقیًا التي ال Covid-19یشّل البالد، والخوف من جائحة 

 للخوف.

 Agenceالُمفدمة من  AFP MENAتناول الموضوع منحة : BOURSES"منح جامعیّة"  في خانة

France-Presse ) بالتعاون مع منظّمةAUF في الشرق األوسط في نسختھا األولى، في سعیھا لدعم (

التوظیف واإلندماج المھني للطالب في لبنان، والتي تھدف إلى اكتشاف المواھب الصحافیة المستقبلیة 

بل جحا -وكریستي USJفازت الطالبتان نسرین علي أحمد من  والمساعدة في تعزیز انتقالھم إلى الحیاة العملیة.

 بنانیة. من الجامعة الل

: عرض الموضوع لألمسیة الكومیدیة التي نّظمھا أصدقاء كلیة الحقوق SOLIDARITÉ تضامن" في خانة "

ملیون لیرة لبنانیة، تّم توزیعھا على الطالب  18حزیران. تّم جمع أكثر من  6في جامعة القدیس یوسف، في 

شاب بعد شھور  200أكثر من  Stand-Up Huvelinالذین یواجھون صعوبات مالیة في فترة األزمة. جمعت 

 من اإلقفال بسبب جائحة كورونا.

 تّموز تضّمن مواضیع ثالث 15األسبوع السابع تاریخ  -

JEUNES 

LEADERS 

Le motif des ruines inspire les étudiants de l’USEK et de 

l’ENSATT 
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RÉSEAU L’Université libanaise s’engage pour l’égalité femmes-

hommes 

ARTS DU 

SPECTACLE 

 

Une Libanaise désignée Next Generation Fellow, avec sept 

autres jeunes du monde entier 

 

: ألقى الموضوع الضوء على ناشطة ملتزمة "آیا ماریا JEUNES LEADERSفي خانة " شباب قادة "  

عاًما، طالبة إقتصاد في الجامعة اللبنانیة األمریكیة، تعمل مع مؤّسسة األمم المتّحدة إلعطاء صوت  19روحانا" 

، إلى جانب سبعة شباب آخرین من Next Generation Fellowللشباب في جمیع أنحاء العالم. تّم تعیینھا 

دان حول العالم، بما في ذلك المكسیك والھند وسانت لوسیا ونیبال وإسبانیا وأوغندا والمملكة المتّحدة مختلف البل

 ولبنان.

إختیار الجامعة اللبنانیة لتنفیذ خطة عمل تھدف إلى تناول الموضوع :  RÉSEAUفي خانة "شبكة إتّصال" 

تّم اختیار  (AUF) . تعزیز المساواة بین الجنسین في جمیع فروعھا، بعد دعوة لتقدیم الطلبات أطلقتھا منظمة 

مرّشًحا من جمیع أنحاء العالم، للمشاركة  26جامعة فرنكوفونیّة أخرى من بین  11) مع ULالجامعة اللبنانیة (

) ، في إطار "النوع اإلجتماعي"  في برنامج AUF، الذي أنشأتھ (Égalité Femmes-Hommesفي اتّحاد 

ACTIVE  .بدعم من ھیئة األمم المتّحدة للمرأة 

: تناول الموضوع إلتقاء طالب من قسم الفنون ARTS DU SPECTACLEفي خانة " فنون مسرحیّة" 

) والمدرسة الوطنیة العلیا لفنون وتقنیات المسرح USEKالمسرحیّة في جامعة الروح القدس الكسلیك (

)ENSATT-LYON الفرنسیّة في نھایة شھر أیّار في لبنان، الستكشاف أنقاض مرفأ بیروت بعد انفجار (

 ، یستلھمون منھ إلنتاج عمل مسرحّي موسیقّي.2020الرابع من آب 

 

 نتائج البحث - 6

 موضوًعا تراوحت بین:    24خالل شھري حزیران وتّموز  Campusلقد تناولت صفحة  

موضوع واحد عالج وضع الطالّب اللبنانیین في الخارج في ظّل غیاب الدولة اللبنانیّة عن القیام بواجباتھا،  -

 CRISE FINANCIÈREفي خانة "أزمة مالیة" 

https://www.lorientlejour.com/article/1268520/le-motif-des-ruines-inspire-les-etudiants-de-lusek-et-de-lensatt.html
https://www.lorientlejour.com/article/1268520/le-motif-des-ruines-inspire-les-etudiants-de-lusek-et-de-lensatt.html
https://www.lorientlejour.com/article/1268520/le-motif-des-ruines-inspire-les-etudiants-de-lusek-et-de-lensatt.html
https://www.lorientlejour.com/article/1268520/le-motif-des-ruines-inspire-les-etudiants-de-lusek-et-de-lensatt.html
https://www.lorientlejour.com/article/1268520/le-motif-des-ruines-inspire-les-etudiants-de-lusek-et-de-lensatt.html
https://www.lorientlejour.com/article/1268520/le-motif-des-ruines-inspire-les-etudiants-de-lusek-et-de-lensatt.html
https://www.lorientlejour.com/article/1268520/le-motif-des-ruines-inspire-les-etudiants-de-lusek-et-de-lensatt.html
https://www.lorientlejour.com/article/1268520/le-motif-des-ruines-inspire-les-etudiants-de-lusek-et-de-lensatt.html
https://www.lorientlejour.com/article/1268520/le-motif-des-ruines-inspire-les-etudiants-de-lusek-et-de-lensatt.html
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لتقویم وضع  USJ؛ قدّم األّول لنشاط النادي النسائي في ÉGALITÉالمساواة" في خانة "موضوعان  -

نظمتھ المنظمة العالمیة المرأة جسدی�ا ونفسي� ومھنی�ا في ظّل األزمات الصحیّة واإلقتصادیّة؛ الثاني 

 ) إلطالق اتّحاد دولي للعمل من أجل تحقیق المساواة بین الجنسین. AUFللفرنكوفونیة (

عن تمویل مبادرات ومشاریع  APPEL À PROJETSللمشاریع"  واحد في خانة "دعوةموضوع  -

 . AUFالمنظمة الجامعیّة للفرنكونیّة مقدّم من   Covid-19طالّبیّة تدور حول وباء

تناول األّول تكریم شخصیّة لبنانیّة في عالم األدب  ÉVÉNEMENTفي خانة "حدث" ثالث مواضیع  -

تكریماً للبنان وإلرسال رسالة حب وأمل وتضامن إلى  AUB أطلقتھ جامعةفي الجامعة األنطونیّة؛ الثاني 

 400)، استفاد منھ أكثر من LAU )LAUMSAاللبنانیین؛ الثالث نّظمتھ جمعیة طّالب الطب في لجامعة 

 مریض من اإلستشارات الطبیّة المجانیة. 

للطالب" ومنح أربع مسابقة الدولیة ل"ریادة األعمال عرض للواحد في خانة "فرنكوفونیة" موضوع  -

 جوائز للمشاریع الفائزة.

عن المسابقة السنویة للطالب "أطلق العنان  COMPÉTITIONواحد في خانة "منافسة" موضوع  -

إلبداعك" التي تجري بین الجامعات اللبنانیّة. وتقدّم للطالب فرصة فریدة لممارسة العمل الجماعي تحت 

 تأثیر الضغط. 

للطالّب  USEKدورات التي قدّمتھا جامعة عن ال FORMATION یب" واحد في خانة "التدرموضوع  -

 الدولیّین لتعریفھم على الثقافة اللبنانیة ومنطقة الشرق األوسط.

عن مساعدة طالبة  ACTION COMMUNAUTAIREفي خانة "العمل اإلجتماعي" واحد موضوع  -

 كبار السّن في منطقة زغرتا في شمال لبنان. USJفي 

المدیر العام لـ  Maxence Duault، األّول مقابلة مع RENCONTREة "المقابلة" موضوعان في خان -

ESA Business School  مع  الثانيلمواجھة تحدیات األوضاع اإلقتصادیّة الراھنة؛Jean-Noël 

Baléo ) المدیر اإلقلیمي لمنظمةAUFفي نظام التعلیم العالي  ) في الشرق األوسط لإلضاءة على دورھا

 في السیاق الحالي في لبنان. واألبحاث

 AUF: عن دعوة APPEL À COMMUNICATIONS "دعوة للتواصل" في خانةواحد موضوع  -

 للمعلّمین والباحثین للمشاركة في المؤتمر العلمي األّول للفرنكوفونیة. 

؛ أطلقتھما APPEL À CANDIDATURES دعوة لتقدیم طلبات الترّشح"موضوعان في خانة " -

ل لتقدیم الطلبات في إطار برنامج الدكتوراه وما بعده لإلستفادة المالیّة للتنقل البحثي من األوّ  AUFمنظمة 
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شھرین إلى ثالثة أشھر في مجال حمایة البیئة؛ الثاني دعوة المعلمین والباحثین والمختصین أو الخبراء 

 .للتقدّم لمشاركة خبراتھم في مشروع الفرنكوفونیة العلمیّة

في جامعة  NaRCعن عمل عیادة أبحاث التغذیة  NUTRITIONة " التغذیة" في خانواحد موضوع  -

LGU .خدمةً للمجتمع في مجال الثقافة الغذائیّة 

بین  Ma thèse en 180 secondesعن مسابقة  DISTINCTIONفي خانة "التمیّز" واحد موضوع  -

لتشجیع الباحثین على  Dawrek’nو CNRS- Liban بالتعاون مع  AUFمنّظمة  الجامعات، نظمتھا

 تطویر مھاراتھم من أجل تعمیم أبحاثھم باللغة الفرنسیة.

عن إمتحانات نھایة العام الدراسي في TÉMOIGNAGES شھادات" في خانة " واحد موضوع  -

 الذي ال یزال یطارد الطالب. Covid-19الجامعات عبر اإلنترنت أو حضوری�ا، والخوف من وباء 

 Agenceالُمفدمة من  AFP MENAعن منحة  BOURSESمنح جامعیّة" " في خانةواحد موضوع  -

France-Presse  ومنظّمةAUF .لدعم التوظیف واإلندماج المھني للطالب في لبنان 

عن األمسیة الكومیدیة التي نّظمھا أصدقاء كلیة  SOLIDARITÉ تضامن" في خانة "واحد موضوع  -

 لدعم الطالب الذین یواجھون صعوبات مالیة في فترة األزمة ھذه.   USJالحقوق في 

: تعیین طالبة إقتصاد لبنانیّة في جامعة JEUNES LEADERSواحد في خانة " شباب قادة "  موضوع  -

LAU  في موقعNext Generation Fellow. 

فیذ خطة عمل لتعزیز اختیار الجامعة اللبنانیة لتن عن RÉSEAUفي خانة "شبكة إتّصال" واحد موضوع  -

 .      AUFالمساواة بین الجنسین في جمیع فروعھا، بعد دعوة لتقدیم الطلبات أطلقتھا منظمة 

عن إلتقاء طالب من قسم ARTS DU SPECTACLE في خانة " فنون مسرحیّة"  موضوع واحد  -

-ENSATTوالمدرسة الوطنیة العلیا لفنون وتقنیات المسرح ( USEKالفنون المسرحیّة في جامعة 

LYON.الفرنسیّة إلنتاج عمل مسرحّي موسیقّي ( 

  

 الخالصات -  7

تدخل في صلب  2021تّموز  15حزیران الى  3من  Campusالحظنا أن المواضیع المعالَجة في  

وتجیب على أسئلة القراء الشباب من خالل  اھتمامات الطالّب ومشاكلھم وتطلّعاتھم في مجاالت عدّة.

الموضوعات التي تھّمھم باألكثر، كالمشاكل االقتصادیة التي یواجھونھا، والمواضیع الجندریّة، وطبعًا الدراسة 

. كما أنھا تفتح أمامھم آفاقًا للمستقبل من خالل تقدیم الطلبات والتوجیھ المھني والموسیقى والھجرة والصحة
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مواضیع  10)، حیث تّم رصد AUFریع في الخارج من خالل المنظمة الجامعیّة للفرنكوفونیّة (والترّشح لمشا

تسلّط الضوء على مبادراتھم، أو المبادرات التي تتوّجھ لھم، سواء كانت إجتماعیة أو . كما أنّھا 24من أصل 

جامعة القدیس یوسف  ( ختلفة في لبنانثقافیة أو علمیة أو فنیة، إلخ... كما الحظنا أنّھا تغّطي أخبار الجامعات الم

USJ -  جامعة األمیركیّة في بیروت ال –الجامعة األنطونیّةAUB –  األمیركیّة الجامعة اللبنانیةLAU – 

والجامعة اللبنانیة    LGUجامعة  - USEK - ESA Business Schoolجامعة الروح القدس الكسلیك 

من خالل  Campusتالقح األفكار وتقریب وجھات النظر. تساعد ، بھذا، ھي تشّكل منبًرا ل)بفروعھا كافّة

الموضوعات التي تعرضھا في بناء الجسور بین الشباب من مختلف الجامعات والمناطق في لبنان، بین الشباب 

 اللبناني والعالم، وبین الطالب وسوق العمل.

في ؟ إذا أخذنا Campusفي خدمة الصالح العاّم من خالل صفحة  L’Orient-Le Jourھل ساھمت صحیفة 

معاییر المسؤولیّة اإلجتماعیّة اإلعالمیّة في لبنان، كما بیّنّا سابقًا، فإننا نستطیع القول أنّھا تساھم في الحسبان، 

صفحة منبًرا خدمة فئة الشباب اللبناني في سبیل مستقبل أفضل. إذ یُحاول القیّمون على الصحیفة أن تكون ال

لإلستجابة لحاجات الطالّب. تفتح امامھم بابًا للفرص، خصوًصا في ظّل الجائحة التي ألقت بظلّھا على أّي نشاط 

 ممكن، وفي ظّل أزمة إقتصادیّة تضاءلت معھا فرص العمل واألمل.

ّمة الثقافیة، تجیب على معاییر: الخدمة العا campusمن ھنا، نستطیع القول أّن المواضیع التي تقدّمھا 

والترویج والتحفیز للمبادرات والمشاریع واألنشطة. ولم نجد بین المواضیع ما یھدف الى العنف  واإلجتماعیة،

والتفرقة، بل على العكس، تستطیع الصفحة الجامعیّة أن تلعب دوًرا في جمع الطالّب حول قیم التضامن 

 والمشاركة الالعنفیّة من أجل مجتمع أفضل. 

 

 مةالخات  

تحكم مھنة الصحافة مجموعة من القواعد واآلداب والمبادئ والمعاییر السلوكیة واألخالقیة في النھایة،  

ویتمحور دورھا في القیام بوظائف منھا السیاسیة، ومنھا التوجیھیة والثقافیة، دون أن ننسى تحقیق  .كباقي المھن

تجنّب مثل  المنفعة المادیّة. من ھذا المنطلق، یتوّجب على وسائل اإلعالم ككّل أن تقوم بالتزامات تجاه المجتمع،

ي بلد كلبنان یتمیّز بالتعدّدیة وتنّوع اآلراء التحریض على العنف مھما كانت إصتفافاتھا السیاسیّة، خصوًصا ف

كما یفترض بھا أن تلعب دوًرا أساسی�ا في تقییم أداء السلطات وتشكیل رأي عام واع ومسؤول، من  .واألفكار

خالل تحدید األطر الفكریة العاّمة، فضالً عن دورھا الثقافي كمصدر أّول للمعرفة عند غالبیة الجمھور ودورھا 

 .ذي بات ینافس العائلة والمدرسة، نتبین من ھنا ضخامة المسؤولیة الملقاة على عاتق ھذه الوسائلالتربوي ال

ویبقى الحّل في تضامن القوى السیاسیة والمجتمعیة حول تصّور دیموقراطي لدور الصحافة، یعّزز ثقافة السالم 
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كالمرحلة اإلستثنائیّة التي یمّر بھا  والمساواة وتكریس قیم الحوار والتعایش السلمي، خصوًصا في ظّل األزمات

 لبنان الیوم من ضائقة إقتصادیّة وصحیّة ملّحة. 
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 المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة لوسائل اإلعالم واالتصالمحور العدد: 

 

 التجھیل واإلعالم وأسالیب صیاغة العقولعلم 

                                                                                                                                                                  

 د. فاضل محمد البدراني

                                                                                                                                                        

 اقیةرالجامعة الع -كلیة اإلعالم

  

 

Abstract                                                                                                  

This study discusses a very important issue related to the most dangerous situation 

facing society in terms of the educated on the one hand, and the illiterate and 

subject to the control and influence of those with outdated beliefs and traditions 

after the establishment of advanced academic institutions specialized in the 

manufacture of thinking, as ignorance and ignorance became one of the most 

prominent advanced scientific approaches that It is taught in Western universities, 

as well as another tributary of the science of ignorance, which is limited to the 

media activity, from marketing to ideas that represent in reality illusions, myths, 

and methods of misinformation. 

This study attempted to shed light on the most prominent evidences that exist, 

whether presented in international forums or that began facing society in an 

escalating manner, despite the state of development, intellectual advancement and 

existing awareness, but the state of social hypnosis is clearly visible due to factors 

and residues that can be addressed in the folds of this study. 
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 مقدمة :

قد ال تتوفر لدى كثیر من الدارسین درایة ومعرفة ب "علم اجتماع الجھل العلمي" الذي یختص بمنھجیة خاصة 

) ویمثل طریقة ممیزة في تفسیر الجھل  SSIبھ، ویتبنى مسؤولیة دراسة الجھل في العلم والعلوم، إذ یرمز لھ ( 

وھناك مجاالن متمیزان تجري فیھما دراسة باعتباره شیئًا ذات صلة، ولیس مجرد نقص في المعرفة العلمیة، 

SSI ففي المجال األول، یركز البعض على الجھل في البحث العلمي، في حین یركز البعض اآلخر في المجال :

الثاني على جھل الجمھور بالعلم، ویعد علم اجتماع الجھل العلمي، إحدى المجاالت المكملة لعلم اجتماع المعرفة 

). حیث تقوم بعض مؤسسات صناعة التفكیر بتوظیف الجھل أداة فعالة في العلوم، SSKھ (العلمیة والذي یرمز ل

لتخریف المجتمعات سیما المفتونة بقضیة جدلیة، أو بقضایا ذات سمة خرافیة، وإن خوض غمار ھذه المسألة 

لك الصراع الخطیرة، یحتاج لمھمة بحث واستقصاء عن الطرف المختبيء وراءھا، كونھ المستفید من وراء ذ

الفكري، وھذا ھو مبعث دراستنا ھذه. ونظرا ألھمیة الموضوع في حمایة المجتمع، ینبغي تناولھ في إطار ھذه 

 الثنائیة المشتركة مع اإلعالم كوسائل مسوقة، بجانب من التحلیل والتنظیر الفلسفي.

 المبحث األول: اإلطار المنھجي

 إجراءات واعتبارات منھجیة  -

 یة الدراسة وتساؤالتھا إشكال -أوالً 

إشكالیة البحث، تعني، كل ما یثیر مساءلة ال غنى عن دراستھا، أو أمر یصعب تفسیره؛ نظًرا لكونھ غیر 

نمطي، بمعنى أنھا موضوع یحیط بھ الغموض، أو ظاھرة تحتاج إلى تفسیر أو قضیة تمثل موضع خالف أو 

 .)1(شك في قضیة معینة

واإلعالم وأسالیب صیاغة العقول" ینبغي على وسائل اإلعالم والمؤسسات وفي إطار بحثنا "علم التجھیل 

األكادیمیة والفكریة، بكونھا إحدى المؤسسات المجتمعیة الفاعلة أن تعالج الغموض الحاصل في الموضوع 

) وتتصدى لمشكالتھ وقضایاه وبخاصة منھا التي تتعلق 2المطروح، وتضطلع بمسؤولیاتھا إزاء المجتمع(

ار المجتمع ونسیجھ ووحدتھ ونھوضھ الفكري باالتجاه السلیم بعیدا عن جوانب التضلیل واالنحراف باستقر

باتجاه الجھل أو الرضوخ لعملیات التجھیل الفكري والنفسي التي تمارسھا جھات خارجیة وداخلیة في المجتمع، 

لذي تستھدفھ، وھذا یستلزم منھا وتزداد مسؤولیة ھذه الجھات التنویریة في ھذا الشأن نتیجة لحجم الجمھور ا

االنتھاج الجانب النقدي وتحررھا من االلتزامات أو القیود الحزبیة أو الجھویة أو الرسمیة، أو القبول بثقافة 

التقلید االعمى أو الرضوخ لوصفات تلك الجھات عندما تمارسھا بشكل وصفات معلبة ومزخرفة. أن مثل ھذه 

من مختلف التوجھات واألطیاف كافة التحلي بالمسؤولیة للتصدي للمشكالت  الحالة ینبغي من النخب الفكریة



29 
 

والقضایا المجتمعیة الملحة، وإذ إن العالم الشرقي، ومنطقتنا العربیة تحدیدا تعیش الیوم في ظل تداعیات أمراض 

ة، والعنف، العصر من حیث ثقافة الكراھیة ومظاھر االنقسام السیاسي واإلرھاب والعنف والمحاصصة الطائفی

والدجل والفقر والحرمان وعدم االستقرار الذي یمكن أن یھدد النھوض الفكري واالستقرار النفسي المجتمعي 

المنشود والوئام االجتماعي، وینعكس سلباً على الشعور باالنتماء الوطني والتنمیة والبناء، ویمكن تحدید المشكلة 

واإلعالم وأسالیب صیاغة العقول؟ ولتبسیط ذلك ینبغي طرح بطرح التساؤل الرئیس، ما دوافع علم التجھیل 

 ): 3مجموعة من التساؤالت الفرعیة والتي تتمثل باآلتي (

 ما طبیعة تناول علم التجھیل ووسائل التسویق اإلعالمي -1

 ما طرق وآلیات وأسالیب نشر التجھیل -2

 ما الجھات المستھلكة لثقافة الجھل  -3

 ھ مؤسسة اإلعالم حیال المجتمعما الدور الذي تمارس -4

 

 أھمیة الدراسة  -ثانیاً 

تنبع أھمیة البحث بحسب المنھجیة البحثیة في الدراسات االجتماعیة من طبیعة الموضوع الذي یتناولھ، وھو  

"علم التجھیل واإلعالم وأسالیب صیاغة العقول"، ذلك أن ھناك مسؤولیة كبیرة تقع على المؤسسات االعالمیة 

یة والتربویة والجھات الفكریة والنخب التنویریة، في تسلیط الضوء على اآللیات التي اعتمدتھا جھات والنفس

ومؤسسات غربیة، أو جھات محلیة، تعیش الجھل المتوارث جراء العقائد والتقالید بسبب الفقر وغیاب الوعي 

غرب ومنھا الجامعات في صناعة لدیھا، او جراء قیام مؤسسات صناعة الرأي في مؤسسات فكریة متقدمة في ال

الجھل والتجھیل في عقول حتى المتعلمین تحت مبررات شتى ومنھا خلق حالة عدم االستقرار ومحاولة البحث 

عنھ بآلیات خاطئة، وفي ضوء ذلك تبدأ عملیة القیام بتحدید األسباب وتشخیصھا، وھذا یستلزم القیام بعرض 

لذا فإن أھمیة ھذا البحث تتحدد  )4(، وبیان انعكاساتھا على المجتمع،المشكلة أو القضیة، وتحلیلھا وتفسیرھا

بتسلیط الضوء على طبیعة المسؤولیة التي ینبغي أن تضطلع بھا الجھات المعنیة حیال قضیة قد تستفحل بالرغم 

 0من التوسع في التعلیم أفقیا وعمودیا

 

 أھداف الدراسة -ثالثاً 

عن كشف الغموض عن قضیة، أو حدث أو موضوع ما یشغل المجتمع،  كل دراسة ال بد لھا أن تكون باحثة

وتكون من مسؤولیة الباحثین المختصین التصدي لھذا الموضوع، كھدف ینبغي الوصول الیھ وفك طالسمھ، 

 ): 5ودراستنا ھذه ترمي إلى تحقیق مجموعة من األھداف من أبرزھا ما یأتي ( 



30 
 

 ووسائل التسویق اإلعالمي. التعرف على طبیعة تناول علم التجھیل -1

 تشخیص طرق وأسالیب نشر التجھیل. -2

 تحدید الجھات المستھلكة لثقافة الجھل.  -3

 تحدید دور مؤسسة اإلعالم حیال المجتمع. -4

 نوع الدراسة ومنھجھا  -رابعاً 

طبیعتھا  تنتمي ھذه الدراسة الى البحوث الوصفیة التي تقوم على اكتشاف الظاھرة، ووصفھا للتعرف على

كما اعتمدت الدراسة على  )6(وحجمھا ومكوناتھا ومستوى ارتباطھا مع الظواھر األخرى، ومن ثم معالجتھا

منھج النقد التاریخي، والذي یُعد األسلوب األنجع لرصد المالحظات، وجمع المعلومات من مصادرھا األولیة، 

راسة، ویوفر اإلجابة عن تساؤالتھا الواردة آنفا، ومن ثم عرضھا بما یتیح االستفادة منھا في تحقیق أھداف الد

والتي تركز على علم التجھیل ووسائل التسویق ،والجھات المستھلكة والمستھدفة لھ، باإلضافة الى معرفة 

 ).7الوسائل واألسالیب التي تتناول بھا الجھات المعنیة عرض ھذا العلم ومدى تأثیره على افراد المجتمع (

 

 علم التجھیل وطرق التعامل بھالمبحث الثاني: 

 أوال: ماذا نعني بالتجھیل الفكري ؟

عندما نذھب الى تفسیر الجھل فھو عكس العلم، وجھَل اإلنساُن األمَر بمعنى خفَي عنھ، والفاعل منھ جاھل 

 ومن مخلفات الجھل أنھ یصنع عقال : فھو كلمةٌ تدلُّ على ضِمّ شيء.Cognitionوالمفعول مجھول. أما الوعي 

مَصفَّرا من العلم، وھذا یعني أننا إزاء كائن بشري ال یمنُح نفَسھُ فائدةً تُذكر، وال یفیدُ منھ ال محیطھ األصغر 

(األسرة) وال محیطھ األكبر (المجتمع) وال بد من التمییز بین التجھیل والسوبر تجھیل. وبینما یتجسد التجھیل 

تھم باألشیاء، فأن الشكل اآلخر للمصطلح یتجسد في في حجب المعلومات عن الناس وتغییب وعیھم ومعرف

السوبر تجھیل، وھو تقدیم معلومات كاذبة على أنھا صادقة واقناع الناس بصدقھا. وال بد من الدخول بھذا العلم 

 الغریب على الدارسین، ومحاولة سبر غوره وكشف جانب من الغموض واالھداف التي تستوطن خلفھ.

 

 

 لتسویق اإلعالميعلم التجھیل ووسائل ا

بدایة ینبغي أن نكشف عن مدلوالت علم التجھیل في تعریف للمصطلح على أنھ یمثل المھارات والقدرات الفائقة 

التي تمارسھا جھات ومؤسسات علمیة محترفة في قلب الحقائق ضمن سیاق ممارسة التضلیل والتشویش على 

غایة أساسیة یكون فیھا اإلنسان أو األسرة أو المجتمع جمھور المتلقین وبسط أو تسویق الجھل المتعمد لتحقیق 
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فارغ العقل أو عقل بال وعي. بمعنى آخر ھو صناعة الجھل بتعویق العقل بالتخلف ومغالطة وقلب الحقائق على 

الناس ضمانا لتصریف المنتجات أو تسویق الوجوه المطروحة من شخصیات سیاسیة أو دینیة أو غیرھا، وقد 

) وعلم التجھیل لطالما یمثل في مفھومھ الحقیقي 8ارات والقدرات لدى األفراد في تضلیل الناس(تتوفر ھذه المھ

التشویش وتسطیح العقول فأن بدایاتھ ترجع لبدایات االتصال واالحتكاك البشري ،إذ أن األمیة كانت شائعة 

لیھ وتحقیقھ من قبل كثیرا بین أوساط المجتمع، وھذا ما یجعل التجھیل قضیة سھلة الخطوات للوصول إ

الجماعات التي تمارسھ لغایات نفعیة أو عدائیة ،وفي ھذا السیاق یقول الفیلسوف الفرنسي، جان جاك روسو، 

في الكتاب األول من العقد االجتماعي" أن النظام االجتماعي ال یقوم من الطبیعة، بل ھو نتاج الحوارات 

الى مسألة الحوارات والنقاش واالتفاقات التي تتحقق بین الجماعات واالتفاقیات بین الجھات المعنیة" وھذا یعیدنا 

البشریة والتي تشارك في عملیة صنع الوعي الذي یحقق الحیاة المناسبة للفرد والكیان االجتماعي الذي ینتمي 

عندما كشفت مذكرة سریة عن صناعة التبغ للجمھور  1979الیھ، وحدیثا فأن مصطلح التجھیل ظھر في عام 

ترًحا عن التدخین والصحة، ُكتب من شركة براون ویلیامسون للتبغ أظھرھا الدكتور روبرت بروكتر في مق

جامعة ستانفورد، وكشفت تكتیكات شركات التبغ الكبرى المستخدمة لمواجھة "القوى المعادیة للسیجارة ". أحد 

المذكرة تقول: " منتجنا ھو األفضل أكثر ھذه المقاطع داللة في كیفیة تسویق السجائر للجمھور والواردة في 

وسیلة للتنافس مع الحقیقة الكائنة في ذھن الجمھور، بل أیًضا وسیلة إلقامة الجدل". ویقول روبرت بروكتر، 

أن شركات السجائر ال ترید أن یكتشف المستھلك أضرار منتجاتھا، وأنھا أنفقت الملیارات للتعتیم على حقائق 

ذا یعیدنا الى إشكالیة البذخ المالي في أثناء االنتخابات البرلمانیة بالعراق وبعض اآلثار الصحیة للتدخین. وھ

بلدان المنطقة العربیة ومحاولة التشویش على الناخب وتجھیلھ وسرقة صوتھ أو شراء ضمیره باستالب عقلھ 

ات الدعایة ) وعلم التجھیل تتبناه في العادة مراكز األبحاث وأجھزة المخابرات ومؤسس9وتغییب وعیھ (

واإلعالن ووسائل اإلعالم وكذلك العالقات العامة، لتحسین سمعة لجھة صدیقة أو تشویھ سمعة جھة معادیة أو 

منافسة. وتكون ھي األدوات التي تنفذ ما یطرح علیھا في مواجھة الجمھور وانحراف بوصلة تفكیره لألمور 

تكون فرص تمریر مخططاتھم أسھل، ونجاح واألشیاء. بحیث تسھل عملیة تسطیح المعرفة لدى الناس، و

عملیات التضلیل الذي تتبناه المؤسسات اإلعالمیة والمؤسسات النظیرة لھا یتحول الى علم في إشاعة الجھل 

) وفي ھذا الصدد یورد أستاذ علم االقتصاد السیاسي الدكتور طالب الدلیمي " 10والبعد عن المعرفة العمیقة(

ھل" على اعتبار أن البعض یمتلك قلیال من العلم والمعرفة لكنھ یخدع نفسھ بمعرفتھ أن نصف العلم أخطر من الج

) وتحصل عملیة نشر الجھل في بعض الحاالت تحت ستار" النقاش المتوازن" 11بكل األمور، وھذا أمر خطیر(

ل ان البعض من بتوظیف مبرر أن ھناك دائًما وجھتي نظر متعارضتین ال یؤدي دائًما إلى نتیجة عقالنیة ،ال ب

الذین یمتلكون شیئا محدودا من المعرفة یعتقد انھ یعرف كل شيء والخطورة تكمن في قناعة بعض الجماعات 
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بھ، فیشیع الجھل الذي ھو ابتعاد عن الصحیح، ویقول الخلیل بن أحمد الفراھیدي: الرجال أربعة، رجل یدري 

ري أنھ یدري فذلك نائم فأیقظوه، ورجل ال یدري ویدري أنھ یدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل یدري وال ید

 ).12ویدري انھ ال یدري فذلك مسترشد فأرشدوه، ورجل ال یدري أنھ ال یدري فذلك جاھل فارفضوه(

 طرق وأسالیب نشر التجھیل-2

 ):13ومن أسالیب وطرق نشر التجھیل ما تناول یأتي ( 

والوعي االجتماعي ھو الذي یتكفل بكنس عدم إدراك الحقیقة: فالحقیقة تعني الوصول الى الوعي  -أ

 المخلفات والنفایات وتحریر العقول والنظر لألمور بحقیقتھا ال بجھل العقل.

جماعات الضغط المؤثرة: عندما تكون ھناك جماعات المصالح الخاصة مثل شركة تجاریة أو جماعة  -ب

القضیة، في حالة الجھل عن التبغ سیاسیة، او عالقات عامة، تقوم بالعمل الجاد لخلق البلبلة بشأن ھذه 

وتغیر المناخ، فإن المجتمع األمي علمیًا ربما یكون أكثر عرضة للتكتیكات المستخدمة من أولئك الذین 

 یرغبون في خلق اإلرباك والتشكیك بالحقائق.

توظیف فن التضلیل: عندما تمتلك جماعات المصالح المؤثرة مھارات عالیة في فن التضلیل والتزییف   -ت

 فأن ذلك یؤثر باتجاه تحول الباطل حق والحق باطل على وفق نظریة "ما لكوم إكس".

التجھیل الدولي: بإثارة الحروب وفرض الحصارات االقتصادیة التي من شأنھا تؤثر كثیرا على   -ث

مستوى حیاة الشعوب المحاصرة، ومن ذلك تدني مستوى التعلیم وضعف سلطة القانون ولجوء 

سات الحكومیة الى الرشوة سبیال إلدامة حیاتھم. ویعد ھذا النوع من أخطر طرق الموظفین في المؤس

التجھیل في تعویق الشعوب وقد كانت العراق أنموذجا والسودان وایران ولیبیا وسوریا، وھذه الدول 

 فرضت علیھا الوالیات المتحدة حصارات اقتصادیة.

لھا ھیمنة على دول ضعیفة تكون خرجت للتو من اإلدارات السیاسیة الفاشلة: تعمل بعض الدول التي  -ج

حرب بفرض قیادات سیاسیة غیر مؤھلة لإلدارة وال تحكم بمنھجیة الحكم الرشید وتمارس العبث 

 بمقدرات البلد، فھذا تساھم في تجھیل المجتمع وتعویق األجیال.

ل إدارة المؤسسات التربویة اإلدارات التربویة والتعلیمیة الفاشلة: وھنا تكمن عملیة التجھیل عندما توك -ح

والتعلیمیة إلدارات فاشلة غیر محترفة وھي جزء من سیاسة التزویر والغش فان ذلك یشكل عامل مھم 

في صناعة التجھیل، وقد نجحت الوالیات المتحدة بالتأثیر على إدارات في االتحاد السوفیتي السابق 

 قبل انھیاره، فضال عن بلدان المشرق بالوقت الحاضر.
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الحذر من الجھل في أوقات االنتخابات البرلمانیة التي تحصل على صعید بلدان العالم، إذ تقع فریسة للدعایة ف

المفبركة المصنعة والمضللة والمغلفة بطریقة محترفة، وتكاد تكون شعوب عدة ال تنجح معھا طریقة الحكم 

لسلطة الى اعتماد علم التجھیل معھم سبیال بالشكل الصحیح، ألن ذلك یستفزھا ویثیر الجدل والخالفات، فتلجأ ا

إلدارة الحكم بال مشكالت. وبالغالب یحصل ھذا النھج في البلدان المتخلفة التي تزداد فیھا نسبة األمیة بشكل 

 كبیر، أو المجتمعات التي تعاني من وطأة الحروب واالنتكاسات والكوارث والفقر.

ثل أعلى منصة إلشاعة الدیمقراطیة یتفوق على أي منھج وبالرغم من رؤیة الباحث من أن االنترنت یم

دیمقراطي في البلدان المتحضرة التي تنعم بھ منذ قرون، سیما البلدان الغربیة ذلك یمنح الشعوب فرصة التعبیر 

عن آرائھا والمطالبة بحقوقھا بل یمثل المالذ اآلمن لمنح الحریات وعدم محاصرتھا باعتباره فضاء مفتوح ال 

)، أال أن 14علیھ وال تمییز فیھ بین اسود وابیض وحاكم ومحكوم ومن ذلك ممكن أن یتحقق الوعي( سیطرة

األكادیمي دیفید دانینغ من جامعة كورنیل، یحذر من أن اإلنترنت یساعد على نشر الجھل، وھو المكان الذي 

غب في النشر المتعمد یضع لدى الجمیع فرصة لیكونوا خبراًء فیھ، مما یجعلھم فریسة لمصالح قویة تر

) وھناك خصوصیة من أن مواقع التواصل االجتماعي وتطبیقات التواصل العاملة على االنترنت ال 15للجھل(

تعد وسائل إعالم كونھا غیر منضبطة في نصوصھا بعیدا عن شكلھا الظاھر، فھي تذھب بالمعلومة الحقیقیة 

ھو نفس التوجھ لبعض الدوریات والمطبوعات والمواقع الى التضلیل والدعایة وتشكل الرأي العام الجاھل، و

التي تتخذ الطابع الشخص أو المواطني أكثر من المنھج المؤسساتي الذي یعني برعایة الجمھور الواسع .ووفق 

رؤیة دیفید دانینغ التي تتناقض مع رؤیة فاضل البدراني، فأنھ ینبغي التعامل مع ھذا الفضاء االلكتروني المفتوح 

ة لكي یحقق الدیمقراطیة والوعي، وبخالف ذلك فان رؤیة دانینغ تكون ھي المطب الذي یساعد على إنتاج بعلمی

 الجھل والتخلف.

وفي ھذه الخصوصیة التي یتفاعل فیھا الجاھلون وقلیلوا الوعي مع المواد والموضوعات التي ینشرھا االنترنت 

ودة بمجرد الدخول إلى اإلنترنت، إال أن الكثیرین فأن بعض األذكیاء یستفیدون من جمیع المعلومات الموج

). والقلق ال یعني أننا نخسر القدرة على التفكیر 16یكونون ضحایا للتضلیل والشعور الزائف بامتالكھم الخبرة(

بل أصبح من السھل استقاء المعلومات من االنترنت من دون تفكیر وعناء، وھنا أطرح إشكالیة تحمل بین 

من القلق تتمثل بأن المعروض في االنترنت تشارك في إنتاجھ العدید من المؤسسات السیاسیة طیاتھا الكثیر 

والفكریة المتخصصة والتي تنضوي في جھات علمیة مثل مراكز الدراسات واألبحاث أو الجھات النفسیة 

، فھذه تقوم بطرح واالجتماعیة في أجھزة المخابرات والدوائر السیاسیة في وزارات الخارجیة للدول المتقدمة 

اآلراء إما لتجھیل الناس وإما لمعرفة التوجھات العامة أو لمعرفة مستوى الوعي، ومن ضمن ذلك قد تطرح 

شائعاتھا في منتصف بلوغ وقت األزمة سواء الحربیة آو االقتصادیة أو غیر ذلك وافتراس عقول الناس. ویقول 
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محاضرة بجامعة الشارقة، أن التجھیل أصبح علما ومنھجا  أستاذ االعالم االجتماعي الدكتور یاس البیاتي في

یدرس، ولھ نظریات ترتبط بعلم النفس بالذات، لھذا قام روبرت بروكتر المختص بسایكلوجیة التجھیل بوضع 

نظریة عمیقة في ھذا المجال تعني ب"صیاغة ما یعرف علم الجھل" الذي یدرس صناعة ونشر الجھل بطرق 

لتضلیل المخطط لھ والممنھج یستند على فكرة التمویھ وبحسِب اساسیات علم التجھیل فأنھ علمیة رصینة، وھذا ا

 ):17یستند إلى قنوات تأثیر نفسي ثالث تتمثل بما یأتي (

 بث الخوف لدى اآلخرین. -

 إثارة الشكوك .  -

 صناعة الحیرة. -

ان ھذه النقاط المذكورة تطوع عقول الناس وتجعلھم ضحیة لیقعوا بإفالس فكري أو استالب ثقافي وغالبا ما 

یحصل االنسالخ االجتماعي، واألمر ھذا یعیدنا الى استراتیجیات التحكم بالشعوب عندما یجري تحویلھم الى 

مرتبطة بالرسالة والمصدر، وما  قطیع، والقصة ال تنتھي فقط في بیان ھندسة التجھیل، فھناك موضوعات

 یسمى بظاھرة القطیع.  

 حرب التجھیل بین العرب والغرب -3

علم التجھیل واحد من أبرز الظواھر االجتماعیة والعلمیة والثقافیة التي طبعت مستوى العالقة بین الغرب 

ت الطرفین على مدى والعرب، فأساس التجھیل ھو الكذب والخداع والتزییف والمغالطات، وھذه الصفة الزم

قرون عدة وحتى یومنا ھذا برغم تبدل المفاھیم في القرن الحادي والعشرین. فجھل العرب بالغرب، تعزز 

وعزز جھل الغرب بالعرب، فكال الطرفین تعاون لینتج صورة كاذبة ومشوھة عن اآلخر، فخالل القرنین التاسع 

عن اآلخر، وربما ما یتسم بھ القرن الحادي والعشرین، عشر والعشرین، تمتعت نخبة الطرفین، ببیع األكاذیب 

بأنھ عصر التنویر الحقیقي، تنویر العرب بحقیقة الغرب، وتنویر الغرب بحقیقة العرب، ففرص الصدام الراھنة 

ال یمكن تالفیھا دون اشتباك حضاري فعال، وال یمكن بناء ھذا االشتباك على الكذب والوھم المضاد. ویسرد 

اللطیف مشرف في مدونة " ن  بوست " الھجوم الذي شنھ إدوارد سعید على المثقفین الغربیین في  الباحث عبد

كتابھ الشھیر االستشراق، لھ ما یبرره، والكتاب نفسھ تضمن مبررات ھذا الھجوم وأثبتھا، ولكن مشروع دراسة 

 وتفكیك الجھل المتبادل بین العرب والغرب لم یكتمل بذلك الكتاب.

مدرسة غربیة وأخرى عربیة معنیة بالتجھیل، ضمن صراع بینھما مبنى على الكذب والفعل ورد وتصادفنا 

الفعل، فكما توجد صناعة غربیة لتعزیز جھل الغرب عن العرب خدمة لحقائق القوة والمصلحة في المجتمعات 

، فمنذ نشر كتاب الغربیة، ھناك صناعة عربیة للجھل العربي عن الغرب تأسست منذ مطلع القرن التاسع عشر

(تلخیص اإلبریز في فھم باریس)، لإلمام رفاعة الطھطاوي، وھناك جھد حقیقي لیعاد رسم صورة اآلخر 
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(الغرب) لدى العرب، بشكل یتناسب مع حقائق القوة والمصلحة في العالم العربي،وھناك مؤسسات بحثیة 

الى مؤسسات من ھذا القبیل في بلدان  باإلضافة   Rand Corporationأمیركیة ومنھا مؤسسة راند البحثیة

غربیة كبرى، متخصصة في ھندسة الجھل وصناعتھ وتغلیفھ بأرقى األشكال، ثم تسویقھ على نطاٍق واسع لغایة 

 ):18تحقیق المردودات المالیة. فھناك طرق ومبررات للتعامل مع علم الجھل منھا(

البضاعة أو السلعة بطرق أنیقة لترغیب التجھیل الربحي: وھو ما یتعلق بتجھیل الناس في تصنیع  -أ

الناس بھا وتحقیق الفائدة الربحیة والمالیة منھا، على سبیل المثال تصنیع علب السكائر بعیدا عن 

 مخاطرھا، أو زجاج الكحول أو األشكال األنیقة التي توضع فیھا المخدرات وحتى مسمیاتھا.

مؤسسات الفكریة والدینیة التي تندرج في إطار التجھیل الحضاري: وھو الجھد الفكري المبذول من ال -ب

 صراع الحضارات وتشویھ سمعة الدیانات والثقافة الحضاریة.

التجھیل السیاسي: وھو التجھیل الذي یجعل ھذه الجھة الحزبیة او الدولة ضد الدولة والجھة الحزبیة  -ت

 الـأخرى.

 ثانیا: علم التجھیل والتنویم االجتماعي

لذي یختص بتحویل القناعات وتلویث العقول وصبغ األفكار بألوان رمادیة غایتھا ضیاع مثل ھذا الموضوع ا   

الحقیقة عن الناس، بما یخدم توجھات جھات إن كانت محلیة بمستوى رمزیات دینیة، أو مدعیة بالتأثیر وتحقیق 

ا دول عبر مؤسساتھا ما یریده الناس منھا مثل السحرة والمشعوذین، أو األھم من ذلك الضبابیة التي تفتعلھ

اإلعالمیة واألكادیمیة والتربویة والنفسیة، مثل ھذه المؤثرات بالنتیجة تقع ارھاصاتھا على المجتمع، ویمكن 

 تناول ذلك عبر النقاط اآلتیة:

 المجتمع بین الجھل والتجھیل -1

أیلول /  8محو األمیة في تقول منظمة الیونسكو للتربیة والعلوم والثقافة منذ بدء االحتفال بأول یوم دولي ل

"ال تزل االحتفاالت تقام في كل أرجاء العالم بغرض تذكیر المجتمع الدولي بأھمیة محو  1967سبتمبر عام 

األمیة كمسألة تتعلق بالكرامة اإلنسانیة واحترام حقوق اإلنسان، ولتوكید الحاجة إلى تكثیف الجھود المبذولة 

 ً  بمھارات القراءة والكتابة ".ونعلم أن الیوم العالمي لمحاربة الجھل یأتي نحو الوصول إلى مجتمعات أكثر إلماما

من أجل حشد المجتمع الدولي على نحو فعّال لتعزیز محو األمیة والن الیوم العالمي لمحو األمیة، یمثل مناسبة 

افة العلم ومحطةً مھمة تزید المعنیین عزماً على المضي في طریق تخلیص الشعوب من آفة الجھل ونشر ثق

والمعرفة بین أوساط المجتمع، وتوسیع أفق القراءة والكتابة خاصةً بین الكبار، وتمكین الناس رجاالً ونساًء 

) وفي ھذا االتجاه یتبادر الى األذھان موضوع التجھیل وواقع الجھل 19لتحقیق تطلعاتھم في میادین الحیاة (
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ال یقرأون وال یكتبون، ھو التجھیل الذي نتحدث عنھ في الذي یعم الناس في مختلف بلدان العالم من الذین 

دراستنا ھذه، لكن الحقیقة أننا نتحدث عن تجھیل ما بعد التعلیم والوعي، فھناك صنفین من الجھل والتجھیل 

)20:(  

ھذا الذي كنا بصدد النقاش في ثنایاه وتقوم الیونسكو بمعالجتھ كونھ ناجم عن تخلف في مستوى  الصنف األول:

 التعلیم والظروف غیر المالئمة من فقر وتردي أحوال مجتمعیة وقلة عدد المدارس... الخ.

ات الجامعات یتمثل بالتجھیل والجھل الذي سیكون مثار نقاش دراستنا ھذه ھو الذي تتبناه كبری الصنف الثاني:

ومراكز األبحاث المتقدمة علمیا، وكذلك أجھزة المخابرات الدولیة، والعالقات العامة التسویقیة والجماعات 

 الدینیة الدجالة.

وإذا كان الغرض من مسؤولیة الیونسكو ومؤسساتھا العالمیة نشر الوعي بدیال عن التخلف ضمن عنوان معالجة 

متقدمة علمیا وفكریا ھو تعویق الوعي وافتراس عقلیة الناس وتعویقھا. وعلیھ الجھل فأن مسؤولیة ھذه الجھات ال

فان التقدم العلمي بالحیاة قد یعود بالمؤسسات الراعیة لھ الى إعادة دورة الجھل والتجھیل مرة أخرى لكن ضمن 

). ومثل ھذه 21مجتمعات واعیة ومتعلمة ومدركة حتى یمكننا أن نسمیھ دورة التجھیل عن طریق االستغفال (

الوظیفة الخطیرة التي تمارس وجدنا ھناك خطا آخر من ھذا النوع المتمثل بتسكین الوعي وتغییبھ عبر مؤسسات 

دینیة وظیفتھا توطین العقل واستالب الوعي وجعل الناس التابعین لھا قطیع تؤمن بما تقولھ لھم من آراء وتفرض 

ل أسلحتھا في ذلك ھي الخرافة واالعتقاد، وعلى الرغم من علیھم اتجاھات فكریة عدة لخدمة مصالحھا، وافض

انھا ال تمت بصلة للواقع وال المنطق عندما یخضعھا العقل للتحكیم والتقییم لكنھا بالنتیجة وتحت ضغط ھیبة 

الجھة الدینیة تنجح بخطوات نفسیة عدة في إخضاع حتى كبار المتعلمین وأصحاب الشھادات والعلم بالقبول بھا 

ضوع إلمالءاتھا والمھم یكون جاھال مؤمنا بما تفرضھ وتتحدث بھ والغایة ھي تعزیز سلطة المؤسسة والخ

الدینیة وھیبتھا وعدم انھاء دورھا في إدارة المجتمع، وھي حالة كانت موجودة في العالم الغربي المتمثلة ب " 

فریق بین عمل المؤسستین السلطة التنفیذیة الكنیسة " قبل انقالب المؤسسة السیاسیة على الدینیة وتطبیق شعار الت

) وفي أماكن تدعى دینیة وھي لیست بھذا الوصف الحقیقي، فغالبا ما یصادفنا دجالین 22والمؤسسة الدینیة(

ومشعوذین وسحرة یتمیزون بفن إدارة وصناعة وضع غریب ومریب یلفت انتباه الناس حول مدى تأثیرھم 

م الرثة، بحیث یأتي الناس الیھم للتبرك أو لطلب المراد أو لتحقیق غایة ضمن التخریف المصطنع وھم بأشكالھ

في نفوسھم، من مناصب وأموال وكنوز أو محبة نساء، بینما كل ھذه األمور والملذات والغایات التي یسطحون 

ل الحصول عقول الناس بھا من أجل تحقیقھا ھم أنفسھم المشعوذین تعد ھذه من أھم الحاجات التي یبحثون في سبی

علیھا. فالعلوم النفسیة واالجتماعیة واإلعالمیة تركز على معالجة مثل ھذه القضایا التي تشكل ساحة حرب 

فكریة بین تجھیل الناس تحت ضغوطات الحاجة والعوز والنفعیة المفرطة وبین مواجھة تلك المؤسسات لضبط 
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ت مؤسساتھ قریبة من تلبیة حاجات الناس فانھ لن إیقاع ھؤالء وحمایتھم من المخربین، ویبقى المجتمع كلما كان

یقع صیدا لھذه الجماعات وبغیاب دور ھذه المؤسسات فال فائدة من الجھود بعد وقوع الضحیة فالوقایة خیر من 

العالج، وبطبیعة الحال فالمخرفون أو دعاة الخرافة یمتلكون مھارات عالیة ویتفننون في اجادتھا بغیة الوصول 

والنجاح في كسب الضعفاء الذین یتحولون الى ضحایا الخرافة والمخرفین، وھذه الخرافات التي  الى أھدافھم

تتلبس بالعلم تسمى علوما زائفة، كونھا تدعي انھا علمیة في حین ھي ال تتبع طریقة المنھج العلمي الصحیح، 

علم وفي تحویل العلم الى بل ھي فاقدة ألھم شروطھ ویتحمل الجھل مسؤولیة رئیسة في تحویل الخرافة الى 

خرافة، ولو تأملت أوضاع المجتمعات حول العالم لوجدت تناسبا طردیا بین جھل المجتمع وكمیة الخرافات 

 .)23(المنتشرة فیھ 

 مصادر نشر الخرافة والجھل -2

بما  ومن أبرز األسباب التي تساھم في نشر الخرافة وتحول بعض األساطیر الى حقیقة متقبلة؛ فیمكن حصرھا

 ):   24( یأتي

 تبادل األحادیث: -

وتتجسد ھذه في تحقیق االتصال والتواصل ونقل المعلومات من معتقدات قصص وحكایات مثیرة الى اآلخرین، 

 وینتظر بعد وقت فأنھا تتحول الى قصص تحتمل القبول باستنادھا الى مصدر أو تاریخ یؤكد صحتھا.

 البحث عن الحلول:  -

اجة لحلول ترتبط بحاجة للتخلص من الھموم والضغوطات االقتصادیة والمشكالت الیومیة، كثیرا من الناس بح

أو مشكالت صحیة مستعصیة، فیستغل أصحاب الخرافة مثل ھذه الشخصیة لكسب المال منھا مقابل مجموعات 

 خرافات یقدمھا على انھا إما نصائح او عالجات مضمونة الحلول.

 اإلدراك االنتقائي: -

االنتقائي ھنا یمثل وھم ینتاب شعور بعض الناس بالشك بمن حولھم بما یطرحھ من أفكار أو آراء یتوقع االراك 

انھا ضده، وھذا الشك ینطلق بوھم التفسیر للشخص بما یتناسب ومعتقداتھ وقیمھ، مثال ذلك موظفة تعتقد ان 

ھم على انفراد في قضیة ما ضحك زمالءھا وھي تدخل علیھم بالمكتب ھو ضدھا، وان آخرین یتحدثون لوحد

 فأنھم ضدھا یتآمرون.

 المبالغة بالحقائق: -

بعض الخرافات لیست خاطئة تماما لكن مبالغ فیھا أو مبالغ في طریقة عرضھا، فمثال: یكاد یكون من المؤكد 

العظمى بیننا أنھ لیس من أحد فینا یستخدم امكانیاتھ العقلیة بشكل كامل، لكن ھذه الحقیقة ال تعني أن الغالبیة 

 %، كما یعتقد كثیر من األفراد.10تستخدم فقط 
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 منطق المتتالیین: -

البعض من الناس یجمعون بین حدثین متتالین حتى لو كان بینھما بعد زمني طویل في حین كثیر من األحداث 

ل العدواني تقع قبل حدوث أحداث أخرى وال تكون سبب فیھا، وقد ال یكون بینھا أي ارتباط. ومثال ذلك الرج

فان البعض ینسب حالتھ ھذه الى تعرضھ بالطفولة لعنف جعلھ عدوانیا، لكن المختصین ینفون مثل ھذا الربط 

بین الحادثین ویعزون سبب ھذه العدوانیة ناجم عن تأثیر الوراثة والبیئة التي عاش بھا المعنف أكثر بكثیر من 

 أي أسباب حدثت في مرحلة الطفولة.

 یز:التعمیم المتح -

تندرج ضمن الحاالت النفسیة التي یقع فیھا طرف أو شخص متحیز لجھة أخرى مثل شخص متحیز لحزب 

ینتمي لھ، وتتحول القناعات عنده الى خرافات یتمسك بھا بقوة وبصالبة دون التنازل عنھا، قد تؤدي الى 

 التعصب.

 الخلط بین المصطلحات: -

را خاطئا عندما تكون حالة الخلط بینھا، وتظھر الحالة على تفسیر المفردات والمصطلحات والعبارات تفسی

شكل خرافة، ومثال ذلك التنویم المغناطیسي یتوقعھ الكثیرین انھا عملیة تنویم لذلك اغلبھم حین یخضع للحالة 

فانھ یشعر بالنعاس، واالشخاص الذین یطبق علیھم التنویم المغناطیسي في الحقیقة یظلون في حالة من اإلدراك 

 التام والوعي الكامل لكل ما یحیط بھم.

 

 المبحث الثالث: اإلعالم وأسالیب التسویق للتجھیل

 التضلیل اإلعالمي وجھات ثقافة الجھل-أوال

تتناول وسائل االعالم الكثیر من المسائل والظواھر بشكل تعوزه الدقة، فھي في طبیعتھا تقدم الظواھر بطریقة 

الواقع. مثل ذلك ما قدمتھ أفالم ھولیود ووسائل االعالم عن معلومات منقوصة عن أكثر إثارة مما ھي علیھ في 

العالج بالصدمة الكھربائیة، حیث تظھر العملیة خطیرة وتترافق مع تشنجات حركیة ملحوظة، لكن المعلوم أنھ 

مع أي تشنجات عضلیة  مع التقدم التكنولوجي لم تعد للصدمة الكھربائیة ھذه الخطورة الكبیرة وال تترافق العملیة

  للجسم واألطراف.

توجد ثالث فئات في كل مجتمع یمكن أن تكون عناصر أساسیة یفترسھا علم التجھیل بسھولة وتصنف وفق ما 

 یأتي:

أ. الفقراء في المجتمع: الفقر یولد ثقافة االنحطاط لدى المجتمع وھذه الطبقة المعدمة تشكل مادة أساسیة في علم 

 علیھم كل األفكار الكاذبة والمخادعة.التجھیل، تنطلي 
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ب. المتدینون: الناس الذین یتملكھم شعور العاطفة لدین أو معتقد وال یمتلكون ثقافة ووعي في التفسیر للقضایا 

 الدینیة بكل األدیان، فھؤالء یشكلون الجمھور المھم في علم التجھیل لخداعھم.

حقائق بشكل صحیح وتمارس علیھ في إطار علم التجھیل ت. المغفلون: المغفل ھو الطرف الذي ال یدرك ال

 قضایا التحریف أو ما نسمیھ بالتضلیل الفكري واإلعالمي والخداع.

أن المجتمعات البشریة بدخولھا الى عالم االنترنت ودیمقراطیة الرأي الحر والفضاء المفتوح، لم تعد ھناك من 

) سیما إذا توافرت لھا فرص تحقیق التعلیم المناسب 25الم،(إمكانیة تجھیل العقول لإلنسان في أبعد مكان بالع

لضمان االرتقاء بالمستوى الى الوعي الحقیقي، ومع ھذا فأن القادم من عملیات التجھیل المستقبلیة التي سوف 

تكون من متبنیات الجھات المعنیة من منظمات الدعایة والعالقات العامة وحتى مؤسسات اإلعالن وأجھزة 

ت والجھات السیاسیة الدعائیة وغیرھا، ستتحقق من خالل إثارة النقاش في خانات الدردشة في منصات المخابرا

االنترنت وأیضا عبر حلقات نقاشیة ببرامج تلفازیة وإذاعیة واستغالل ضعف الوعي لدى المشاركین أو المتلقین 

جھة البشریة المعنیة أو في تنمیط األفكار لآلراء، وأیضا في التفنن بطرق التعامل بالتصمیم األنیق للبضاعة أو لل

وتسطیح العقول وتشكیل الرأي العام المتخلف عبر ما یطرح في منصات التواصل االجتماعي، أن الوعي 

نقیض الجھل، ویأتي عبر التعلیم المناسب والبیئة المستقرة والمستوى المعاشي المناسب بعیدا عن الفقر،فضال 

والتربویة والتشریعیة والتنفیذیة التي تساھم في تحصین أفراد المجتمع من الضیاع  عن توفر المؤسسات التعلیمیة

الفكري، وقیاس مستوى الوعي والثقافة لدى أي مجتمع یؤخذ من نسبة عدد قراء الكتب الفكریة والعلمیة، وقد 

ضاءلت أعدادھم یعیدنا ھذا الى طرح واحدة من سلبیات وتأثیرات االنترنت على مستوى عدد القراء الذین ت

بسبب انغماسھم في المجتمع االفتراضي االلكتروني وانحدارھم من مستوى المعلومات العلمیة المتقدمة في 

الكتاب الى مستوى ھابط في كثیر من الحاالت التي تطرحھا منصات التواصل االجتماعي، وساھمت ھي 

میم المنمق في تعمیق الجھل األخرى شركات الدعایة واإلعالن المتخصصة بصناعة الدیكور والتص

االجتماعي، وصناعة ما یسمى ب" العادة "أو تقلید اآلخرین مثل تعاطي المخدرات والسكائر والمشروبات 

 ):26الكحولیة، وھذا یفرض من ثالث اتجاھات ھي (

التي االتجاه األول: یتعلق بالتأثر بالتصمیم الخاص بعلب السكائر والخمور والمخدرات وأیضا باإلعالنات 

 یشارك بھا مشاھیر عالمیین.

االتجاه الثاني: تقلید الكبار واألصدقاء في المجتمعات الضیقة بحجة اكتمال الشخصیة أوسد ثغرة قد تكون ناجمة 

 عن الفقر والحرمان من التعلیم.

 االتجاه الثالث: الھروب من الواقع المریر والحرمان الذي یعیشھ اإلنسان سیما الشباب. 
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الماضیة في الثامن عشر والتاسع عشر وحتى بدایات القرن العشرین واجھت الصحافة المطبوعة  وفي القرون

خاصة في فرنسا عزوف وترفع الفالسفة والمفكرین من الكتابة فیھا، حفاظا على مستواھم الفكري ألنھم رفضوا 

دماج كبار الكتاب مع أن یجاورھم في الصفحات كتاب بمستویات متواضعة. وھذا الحال یعیدنا الى قضیة ان

القراء والكتاب المتواضعین في صفحات االنترنت والمنصات والتطبیقات، وفي جانب منھ یمثل تحقیق العدالة 

بین الجمیع ویجسد المفھوم الدیمقراطي، لكن الجانب اآلخر منھ یمثل خلط التخلف مع الوعي، أو جعل المحاربین 

ا أن مستوى التراجع في التعلیم سمة العصر فأن أعداد الجھلة الشجعان والمتخاذلین في میدان واحد، وبم

والبسطاء والمتواضعین یفوق بكثیر أعداد المفكرین والمتنورین والمثقفین لكنھم أصبحوا في واقع افتراضي 

 واحد، وھذه واحدة من مخاطر التجھیل.

 مؤسسات اإلعالم والمجتمع -ثانیا

الناس للمحتوى اإلعالمي بشكل مستمر، وعلى امتداد الوقت، وكأنھ  جراء حجم التعرض والتناول الذي تواجھھ

ماكنة أو عجلة تدور وتغذي الناس بالمعلومات، وبما أن تكنولوجیا اإلعالم والمعلومات وصلت لمدیات متقدمة 

ماتي، من حیث تأثیرھا على عقول الناس، وتحقیق عملیة التفاعل بین االنسان ووسائل االعالم على المنتج المعلو

عملت جھات صناعة الفكر وتغییر االتجاھات باللجوء الى توظیف االعالم لتحقیق أھدافھم حیال المجتمع، 

وتأسیسا لھ على ذلك قامت بتطبیق العدید من النظریات المعنیة بالدراسات االتصالیة واالجتماعیة، ومنھا نظریة 

واألجندة، ونظریة كرة الثلج التي تواكب ما یطرحھ االستخدامات واالشباعات، واالعتماد على وسائل االعالم، 

االعالم االجتماعي، وینسجم مع التفاعلیة الحاصلة فیھ، تحتم على المختصین دراسة االعالم وتأثیره في عملیات 

غسیل الدماغ وتوظیف ما یطلق علیھ بعلم الجھل والتجھیل باالستناد الى عملیات التسویق والتضلیل وتغییب 

 )، وعلیھ یمكن تناول الموضوع وفق النقاط االتیة :27لمصداقیة(تام لصفة ا

 الفاعل اإلعالمي -1

من المفید أن نبین في ھذا المجال إن اإلعالم، صاحب الرسالة، لھ دور أساس في التنویر، بما یمتلك من فرص 

للوصول إلى أوسع القطاعات في المجتمع، وبالتالي المساھمة في تشكیل وصیاغة إتجاھات الرأي العام، بل 

ة وھي الجزء األساس في اإلعالم، وحتى التأثیر في دوائر صنع القرار، ولھذا ال عجب، أن وصفت الصحاف

بالسلطة الرابعة قبل قرون من الزمن، فكیف بالمرتبة المتقدمة التي بلغتھا وسائل االعالم بالوقت الحاضر الذي 

انتعش فیھ اإلعالم الرقمي وتبوأ منزلة متقدمة وسلطة فائقة التأثیر على المتلقین وسمي ب" السلطة األولى". 

أن ینظر إلى اإلعالم بإعتباره سالح ذو حدین، لیتحدد تأثیره إتجاھا ونوعا بحسب  وتأسیسا على ذلك، یمكن

ھویة مستخدمھ. واإلعالم عندما تمارس سلطتھ بطریقة صحیحة من القائمین علیھ، فانھ یناضل من أجل ولوج 
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ر لیس تباشیر الحریة، وبالطبع ال تتحقق من دون جھود وتضحیات تقدمھا وسائل االعالم على مدى مشوا

بالقلیل، فتنبلج أساریر الحریة وأیضا االعالم وحده من یمنح الحریة سقفا واسعا یمارس المواطنین حقوقھم في 

ضوئھا، ألنھ بدون انتعاش الحریة لن یكون انصاف وحقوق واضحة للمجتمع، والحریة معناھا "وعي الضرورة 

الحق، هللا ھو الحق، ومن ال یعرف الحق " ومعرفیا عندما تعرف الضرورات تكون شجاعا وحرا آلنھا ھي 

 كمن ال یعرف هللا.

 اإلعالم والتجھیل عالقة تخادم -2

الثنائیة بین متغیرین ھما اإلعالم والتجھیل تمثل متالزمة متفاعلة التواصل واإلدامة بینھما، ومسألة البحث في 

قاء والترابط، والتفاصیل العمیقة ثنایا ھذین المصطلحین، تدفع الباحثین في الوصول الى كثیر من نقاط االلت

،فإذا كان اإلعالم یمارس مھمة البحث والتحري عن المعلومات وإعادة بثھا في عملیة تغذیة معلوماتیة ألفراد 

المجتمع، وھي واحدة من مسؤولیاتھ في الممارسة الصحافیة والتغذیة المعلوماتیة فأنھ بذات اآللیة یمارس عملیة 

ثاني والمتمثل بالتجھیل الذي ھو عبارة عن منظومة فكریة متقدمة االحتراف في التأثیر التخادم مع المتغیر ال

النفسي بأبعاد استراتیجیة تدمیریة خطیرة تقف خلفھا وتدیرھا مجموعات في غایة الخطورة والدھاء في قلب 

ة بین الناس، فأن كانت الحقائق وتسویق األمور المغلوطة على أنھا حقیقیة، وأیضا استثمار المعلومات المتداول

خاطئة فان تلك المجموعات تعمل على منحھا صفة الصدقیة إلیھام الناس بمزید من التوریط، ھذا في الجانب 

الظاھر أما الجوانب األخرى المخفیة ومنھا رسم سیناریوھات التضلیل والتصنع المزیف فأنھ یعد واحد من 

معاھد متخصصة كبرى، وكل خطوة تخطوھا یحتاج الى تفعیل المناھج العلمیة التي تقوم بتدریسھا جامعات و

 ) 28دور االعالم في أن یكون حاضرا لتسویق أسالیب التجھیل وتحقیق االستالب الثقافي واإلسالخ االجتماعي(

وفي ھذا السیاق یشبھ عالم االتصال ما لكوم أكس "وسائل اإلعالم بأنھا الكیان األقوى على وجھ الكرة األرضیة 

ا تتحكم بعقول الجماھیر، لدیھا القدرة على جعل األبریاء مذنبین والمذنبین أبریاء. وعلیھ فأن مسألة فك كونھ

شفرة العالقة بین مؤسسات اإلعالم واالتصال وعلم التجھیل ینبغي تناول الوظیفة التي تستخدمھا جماعات 

وب والنزاعات بین الدول، إذ ینجلي الضغط وصناعة الرأي العام وقوى التأثیر في المجتمع وعلى صعید الحر

الغموض، وتتضح العالقة الجدلیة بین اإلعالم كفاعل ترویجي، أو تسویقي ألفكار تعدھا مطابخ المؤسسات 

المعنیة بعلم التجھیل والتي غالبا ما تكون ذات أغراض إما دعائیة تجاریة أو سیاسیة أو صراعات دولیة 

 وحضاریة.

 

   اإلعالم وصناعة الوھم     -3
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البشریة تناضل في عفویتھا كمؤسسات تعلیمیة وإعالمیة ومنظمات مجتمع مدني ومواطنین و بقیة المؤسسات 

التي تقوم ببناء المجتمع وتنشئتھ وتوفیر سبل الحیاة الكریمة، من أجل تدعیم القیم المثلى واثبات الھویة الحقیقة 

عالمي، وعلى الرغم مما تفعلھ ھذه المؤسسات، توجد التي ھي غالبا ما یعبر عنھا بالمصداقیة في القاموس اإل

)، 29مؤسسات نفسیة وفكریة محترفة تناضل لدحض جھود المؤسسات البنائیة المجتمعیة، وتعویقھا فكریا(

ومحاولة قلب الحقائق على الناس، في إطار ما یسمى ب"ضمان شیوع مفھوم التجھیل" حتى أن بعض بلدان 

ة، لھذا الغرض في محاولة إخفاء الحقیقة، وتحویلھا الى وھم، وكذب وتزییف، العالم خصصت مؤسسات أكادیمی

وأفضل األسالیب التي ینبغي أن تتبعھا، ھي مؤسسة اإلعالم، ویستند نجاحھا، على قدرة وفاعلیة وسائل اإلعالم 

. فإذا كان والقائمین علیھا، في سبیل ضمان نجاح األھداف، التي رسمتھا وتسعى من أجلھا مؤسسات التجھیل

التجھیل علما، یرتبط بتغییر عقیدة الناس، في األشیاء واآلراء والتوجھات، فإن االعالم یمثل الطرف الفاعل 

 ).30في العملیة، بل الطرف المؤثر في عملیة التسویق والتأثیر، وانطالقا من ھذه الجلدیة(

واكب على تدریسھ كبریات الجامعات والمراكز وعلم التجھیل، كما ذكرنا سابقا، ھو أحد المناھج الدراسیة الذي ت

العلمیة المتقدمة في صناعة الجھل والتجھیل، ویمثل أحد العلوم الذي تواتر الحدیث عنھ في سبعینیات القرن 

الماضي، ولم یصدق الكثیرون أن ِعلماً كھذا موجود، ویحاضر فیھ أساتذة كبار في جامعات منھا أمیركیة، ھذا 

والتجھیل)، یُعنى بتصنیع الجھل وتسویقھ بآلیة تجعل اآلخر جاھالً، والعلم ال یزال یُدّرس  العلم اسمھ (الجھل

، وثمة مؤسسات أمیركیة عدّة من بینھا (راند psycho-historyفي الجامعات كملحق بمساقات التاریخ النفسي 

لثالث، وھو یستند الى كوربوریشن)، تھتم بالبحث في موضوع الجھل وتسویقھ بأشكال جذّابة، في العالم ا

)، 31نظریات في المجاالت االجتماعیة والنفسیة التي تدرس اآلخر جیدا قبل تسویق األفكار المضللة لھ(

واإلعالم یعد السبیل الفعال في تسویق األفكار، ذلك كلھ یندرج ضمن مبدأ علم اجتماع الجھل العلمي، ویقوم 

 ضاعھ لما یرغب الطرف المنتج للجھل والتجھیل.على إنجاح عملیة التنویم النفسي للمجتمع واخ

 اإلعالم وتغییب الوعي العقلي -4

إن السالح الذي ال یستغني عنھ أي قوى دولیة أو نظام حكم متسلط، أو منظمة، ھو اإلعالم، الذي یقوم بدور 

السحرة الذین یسحرون أعین الناس ویرھبونھم، لذلك تبدو الحاجة مھمة لدور المنظومة اإلعالمیة في تغییب 

للة من شأنھا صناعة الجھل عبر طریقة وعي الجماھیر وإضاللھم من حیث ال یشعرون، فاآللة اإلعالمیة المض

الترویج لالستراتیجیات التي تستخدمھا األنظمة المستبدة والجھات المتنفذة التي تدیر مؤسسات االعالم، 

)، إذ یقوم الذراع اإلعالمي بدور السحرة الذین یسحرون أعین الناس 33وترویض الشعوب، وتدجین الجماھیر(

الغرب حیال مجتمعاتھا ومنظومة الشرق من البلدان النامیة، امتالك منظومة ویرھبونھم، فتجد أن نھج بلدان 
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إعالمیة قادرة على تغییب وعي الجماھیر، وإضاللھم من حیث ال یشعرون، وذلك یكون من خالل الوسائل 

 ):32اآلتیة(

ا تكریس صورة نمطیة عن على الشخصیات الناجحة والرموز المتحررة المعتدلة، وتصویرھا على أنھ -1

ال یفھم إال في تخصصھا، وال شأن لھا بالسیاسة وإذا تدخلت في الشأن العام أفسدتھ. وبالمقابل التركیز 

 على صناعة الخوف لدى المجتمع لتغییب الوعي سبیال للوصول الى ھدف الجھل والتجھیل.

التوجھ الفكري  استغالل جھل الجماھیر في تزییف الحقائق التاریخیة، والثوابت الدینیة، بما یتناسب مع -2

المرسوم، ذلك یكون إما بتسلیط الضوء على جانب دون آخر، أو بالتشكیك في صحة جانب وتكذیب 

آخر، أو طمس الجوانب المشرقة التي تھدد وجود األنظمة. مع ممارسة سیاسة انتقاء الخصوم وافتعال 

یة. كما ھو النھج الفوضى واألزمات وإدارتھا بأسلوب یقنع الجمھور بأن ھناك حریة ودیمقراط

 األمیركي الغربي بالعراق وأفغانستان والیمن وسوریا ولبنان ولیبیا.

شیطنة وإقصاء الخصوم الحقیقیین، وقادة الرأي، وتألیب الرأي العام علیھم، وحرمانھم من أي فرصة  -5

قة للتواصل مع الجمھور. واعتماد وسائل اإلعالم، ومنصات التواصل االجتماعي لتزییف صورة الحقی

 في األشخاص والجماعات واألشیاء.

الترویج للمفاھیم المغلوطة والتالعب باأللفاظ، مع ممارسة سیاسة التسویق والترویج لشخصیات تافھة،  -6

ومتخلفة في تخصصھا على انھم نخبة وقدوة یجب االقتداء بھم. والتحذیر بانھ ما لم تأخذ دورھا سوف 

یعیدنا الى مقولة وزیر اإلعالم األلماني جوزیف جوبلز  یتأثر جمیعا ویحصل إخالل في توازنھ. ذلك

(أعطني إعالماً بال ضمیر أعطك شعباً بال وعي) أن عملیة تغییب العقول واغتصابھا، واستالب الوعي 

إعالمیا، یحصل أیضا من خالل توجیھ الجھد اإلعالمي على الناس، ومن ذلك قصة فیلم غرق السفینة 

متنھا، وعلى الرغم من أن معظم الضحایا كانوا من النساء واألطفال تیتانیك، غرق معظم من على 

وكبار السن إال أن حبكة األحداث التي قام بھا المخرج جعلت تعاطف المشاھدین مع بطل الفیلم أكثر 

بكثیر من تعاطفھم مع غیره رغم كونھ (لص وعربید وُمدمن خمر والعب قمار) ھكذا یتالعب اإلعالم 

لمشاھد یرى ما یریده المخرج، ویتأثر المشاھد وینفعل، وینفطر قلبھ من البكاء ألن بالعقول ویجعل ا

المخرج استخدم من المؤثرات الصوتیة والضوئیة والتصویریة ما یجعلھ یلعب بعقول وقلوب ومشاعر 

 المشاھدین، كما یلعب الصبیان بالكرة.

 

 :الخاتمة   
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الخطورة واالھتمام الى عدد من المؤشرات التي تربط توصل الباحث بعد الغوص بأعماق موضوع في غایة 

 بین التأثیر اإلعالمي والفكرة األساسیة المتعلقة بالتجھیل، وتتجسد في النقاط اآلتیة:

أصبح الجھل والتجھیل واحد من أبرز المناھج العلمیة المتقدمة التي تدرس بجامعات الغرب، إلحكام  -1

دول الجنوب، وتحقیق انتصارات علیھا بالتأثیر العقلي  الھیمنة وتوجیھ البوصلة العقلیة لشعوب

 والتشكیك بالقناعات والحقائق.

التجھیل، یصنف ضمن العلوم النفسیة واالجتماعیة واإلعالمیة، غایتھ صناعة االتجاھات واألفكار التي  -2

 بدأت تخطط لھا مراكز أبحاث وجامعات متقدمة علمیا في الغرب.

یأتي عبر ممارسة جھات مؤثرة فكریا بتضلیل أطراف مقصودة، أو  التجھیل یأتي بوجھین، األول -3

بصناعة رأي عام مضلل، وأما الثاني، فیحصل عبر التنویم العقلي الذي تمارسھ مؤسسات فكریة، ضد 

 جھات قد تكون بمستوى تعلیمي عال.

شیوع التجھیل ثبت أن المجتمعات الفقیرة التي تعاني من اقتصادات ضعیفة أو حروب تمثل بیئة خصبة ل -4

 والجھل، بل والخرافة التي ھي عنوان بارز في علج الجھل والتجھیل.

االضطرابات والكوارث والحروب والخوف، عوامل مساعدة لتغییب الوعي، وظھور طبقة الدجالین  -5

 والمشعوذین كواجھات لتلبیة حاجات الناس.   

 صة كبیرة لشیوع التجھیل.زیادة نسبة المصنفین على األمیة في أي مجتمع، مؤشر یوفر فر -6

تنتھج بعض البلدان المتقدمة سیاسة استھداف استقرار، بعض شعوب الدول، بھدف صناعة التجھیل  -7

 وإخراج طاقاتھا البشریة الشبابیة واحتضانھا واالستفادة منھا.

غالبیة األنظمة في دول الجنوب تمارس التجھیل بسبب جھلھا في ممارسة السلطة، كونھا ضمن ثقافة  -8

 مجبولة علیھا ومتوارثة وتنعكس على تفكیر المجتمعات.

اإلعالم یمثل أفضل السبل في ممارسة التجھیل بأسالیب متعددة بحسب طبیعة الممارسات لسلطة  -9

 اإلعالم وسیاسة الجھات التي تدیرھا. 

االعالم عندما یلجأ لتغییب الحقیقة عن المجتمع، فإنما یمارس سیاسة التجھیل  -10

 مط تفكیر الناس في األحداث. والتأثیر على ن

التجھیل بحد ذاتھ علم قائم، إما ینتج من واقع التخلف والجھل والفقر، وإما من  -11

واقع مھارات وقدرات مؤسسات فكریة متقدمة في فھم واقع المجتمع، وفي ممارسة التأثیر وتحریف 

 سلوكھ.
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ریا، وكل التجھیل واحد من نتائج الحروب القائمة بین األطراف المتخاصمة فك -12
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 المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة لوسائل اإلعالم واالتصالمحور العدد: 

 نظریة التوازن التنموي، نقطة قّوة مدخلیّة لتعزیز مفھوم الّردع 

 في مواجھة التھدیدات من خالل مرونة وصمود البیئات الحاضنة للمقاومة 

 د. علي الرضا سلیم فارس

 الجامعة اللبنانیة

 

Abstract 

This research is an economic theory that may seem at first glance very strange, a 

theory that calls for a systematic development balance for resistance environments, 

that is not raising the level of infrastructure for the geographical space in which 

members of the resistance-incubating environment live to a high level. In short, its 

goal is based on not achieving prosperity and well-being, which increases the 

distance from adopting the concept of resistance and wrestling with danger, as a 

result of the impact of this luxury on the concept of resilience and flexibility in 

environments that foster resistance. 

Samples were taken to test this theory and its hypotheses based on the comparative 

approach and content analysis, from three different environments: Lebanon (South 

Lebanon, the Bekaa in particular the regions of Baalbek and Hermel, the southern 

suburbs of Beirut), Palestine (Gaza Strip), and the Israeli entity (the entire areas of 

the entity’s occupation Israel for Occupied Palestine). 

The result of this research concluded to prove the validity of its three sub-

hypotheses, and thus confirm the idea that the low level of infrastructure 

development in places of stability and presence of members of the resistance-

incubating environment, leads to an increase in the steadfastness and tolerance of 

this environment for any external aggression against it. 
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 قدمة: م

بكافّة أشكالھا الھدف الذي تطمح إلیھ كل دول العالم لتأمین الرفاه لشعوبھا، وتسعى عبر كافّة السبل  التنمیةتعدّ 

للمحافظة علیھ "فالتنمیة لیست مصطلحا سكونیا (ستاتیكیا) أو قالبا جامدا على مر العصور، تبقى مقوماتھ 

إنھا عملیة مستمرة ودؤوبة وفي الوقت ونتائجھ ثابتة في مختلف بلدان العالم وفي مختلف مراحل تطورھا، بل 

فھي عبارة عن  .)130، صفحة 1999(نعیم،  نفسھ متغیرة بتغیر معطیاتھا ومقدراتھا والنتائج المرجوة منھا"

رفع مستواھم  مجموعة من التغیرات في البنى الذھنیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة لمجموعة من السكان تؤدي إلى

 المعیشي اإلقتصادي والبشري والثقافي واإلجتماعي بشكل دائم ومستمر وعلى المدى الطویل.

أما التوازن التنموي، فھو مفھوم قد یعدّ غریب وجدید نسبةً لما ھو سائد في األفكار اإلقتصادیة والبشریة 

بالتوازن اإلقتصادي، أي أّن تسعى الدولة لیكون توّزع التنمویة، فعادةً ما یُفَھم بأنّھ شيء إیجابي مثالً أسوةً 

القطاعات اإلقتصادیة وسوق العمل بھا شبھ متكافئة داخلھا، أو بالتوازن المالي على الصعید العام، والذي یعني 

لخ، التوازن ما بین اإلیرادات العامة والنفقات العاّمة، أو التوازن النقدي الذي یحقق استقراًرا بسعر الصرف،..إ

أّما التوازن التنموي ھنا فسیكون المقصود بھ ھو كبح عملیة التنمیة من خالل تحدید مستوى جودة معین للبنى 

 التحتیة حیث تتواجد البیئة الحاضنة للمقاومة كي ال تتخطى ھذا المستوى!!

كات المنظمة أو وأخیًرا فالمقاومة ھي مفھوم ولد من رحم الظلم والمعاناة من المحتّل، حیث تظھر ھذه الحر

غیر المنظمة، حیث تكون عادةً في بدایاتھا عبارة عن تجّمعات صغیرة عفویة یقوم بھا عدد من األشخاص 

یتبعون أیدیوجیا تجمعھم وھدف یریدون تحقیقھ، وعدةً ما یكون دحر المحتّل عن األراضي المحتلّة، وحمایة 

ینیة ضدّ المحتّل اإلسرائیلي، والمقاومة في لبنان حدود الوطن من أي تھدید خارجي (كمثال المقاومة الفلسط

 ضدّ المحتّل اإلسرائیلي والتھدید الدّاعشي وغیرھا من األخطار).

أّما بیئة المقاومة فھي عبارة عن األشخاص الذین یدعمون ویساندون ویؤمنون بفكر وخطّ ھذه المقاومة، ولكنّھم 

ھا، ولكنّھم یشّكلون عادةً ركیزةً أساسیّةً من ركائزھا، فلوال في نفس الوقت لیسوا منّظمین أو منضوین تحت لوائ

احتضان ھذه البیئة الشعبیة لھذه المقامة أو تلك، لما استطاعت ھذه المقاومات من القیام بأدوارھا وتحقیق 

قبل البیئة اإلنتصارات، ولكان عملھا صعبًا جد�ا ومحفوفًا بالمخاطر والتھدیدات الداخلیّة في حال عدم تبنیّھا من 

 الشعبیة المحیطة بھا.

 

 أسباب إختیار موضوع الدراسة: -1

على الصعید األكادیمي: تبین لي من خالل مراجعة العدید من الدراسات والمقاالت العلمیة خاّصةً على  -أ

جیا ، بأّن معظمھا كانت تركز على شرح مفاھیم الجھاد ومقاومة المحتل، وأیدیولوأو اإلقلیمي الصعید المحلّي
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المنضوین تحت لواء ھذه المقاومات، ولكن لم یظھر معي أي بحثًا یتناول البیئة الحاضة للمقاومة والمتغیرات 

المتعلّقة بھا، على الّرغم من أّن اإلستكبار العالمي حالیًا وعلى رأسھ أمیركا وإسرائیل ترّكزان على ھدم البیئة 

 الحاضنة لكل مقاومة وأینما وجدت. 

د الذاتي: إیماني بأن خطوط المقاومة في بلدي وفي بلداننا العربیة ھي السبیل الوحید لدحر الظلم على الصعی -ب

وحفظ الحقوق والموارد لشعوب ھذه البلدان، وبالتالي فأي دراسة علمیة قد تشّكل نفعًا ونقطة قّوة ممكن اإلستفادة 

 لقّوة بشكل علمي ومنھجي.منھا من قبل القیمیین على ھذه المقاومات، مما یعّزز من نقاط ا

 

 أھداف الدراسة: -2

 التعّرف على مفاھیم التوازن التنموي من جھة، والمقاومة وبیئتھا الشعبیة الحاضنة من جھٍة أخرى. -أ

دراسة أثر المتغیرات المتعلّقة بالتوازن التنموي (البنى التحتیة األساسیّة على وجھ الخصوص، مثال:  -ب

الكھرباء، مستوى الخدمات الطبیة في المستشفیات التي تتواجد بھا البیئة الحاضنة الطرقات، محطات 

 للمقاومة،...إلخ) على خلق قدرة الصمود واإلستعداد للمواجھة لدى البیئة الحاضنة للمقاومة.

 

سیتم عرض بعض أھّم الدراسات السابقة، بھدف تبیان فروقات دراستي عن ھذه  الدراسات السابقة: -3

 اسات السابقة.الدر

م، وھي عبارة عن رسالة ماجیستیر تحت عنوان حق المقاومة المشروعة للشعب 2004دراسة تمارا جرادات  -أ

 الفلسطیني المرتبط بتقریر المصیر واإلرھاب في ضوء القانون الدولي.

م اإلرھاب حیث تناولت ھذه الرسالة موضوع حق المقاومة للشعب الفلسطیني المرتبط بتقریر المصیر ومفھو

الدولي، فتم التركیز في الفصل األول على منھجیة البحث وتعریف حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني قانونیًا 

ولیس لمجرد أنّھ مبدأ سیاسي أو أخالقي، حیث تّم التطّرق إلى مسألة حّق الكفاح المسلّح لتحقیق ھذه الحقوق. 

وني لألراضي الفلسطینیة المحتلّة والوضع القانوني لمنظمة وفي الفصل الثاني منھا تطّرقت إلى الوضع القان

التحریر الفلسطینیة، وفي الفصل الثاث واألخیر تّم عرض مسؤولیة الكیان اإلسرائیلي بقیاداتھا وجیشھا على 

 .)10-8، الصفحات 2004(جرادات،  اإلنتھاكات ضدّ الشعب الفلسطیني والتي ترقى إلى جرائم حرب

والفرق ما بین دراستي وھذه الدراسة ھو أوالً أنّھ في ھذه الدراسة ترّكز على عرض مفاھیم معّمقة حول 

فلسطین المحتلّة جغرافیا وقانونی�ا، وكذلك الوضع القانوني لمنظمة التحریر الفلسطینیة، والحق القانوني 

فلسطین ضدّ العدو اإلسرائیلي. أما دراستي فسیكون تركیزھا على البیئة الحاضة والشرعي للكفاح المسلّح في 
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للمقاومة ولیس على المنظمة الداخلیة للمقاومات نفسھا، ولن تكون محصورة كدلیل إلثبات صّحة الفرضیات 

 على دولة فلسطین المحتلة فقط. 

 

 Politics of Islamicت عنوان م، وھي عبارة عن رسالة ماجیستیر تحKent Huzen 2008دراسة  -ب

Jihad. 

حیث تناولت ھذه الرسالة ورّكزت على مفھوم الجھاد باعتباره نوًعا من الحروب المقدّسة الموجودة في اآلیات 

القرآنیّة، ومع ذلك فھذا المفھوم یمكن أن یكون متغّیًرا عندما تنطبق على المجتمعات اإلسالمیّة خالل فترات 

یتأثّر ھذا المفھوم بالخبرات التاریخیّة للمجتمعات المسلمة، والظروف والمناقشات  تاریخیة مختلفة، حیث

الفلسفیّة لھذا المفھوم، وكذلك تقییم التھدیدات واألخطار على اإلسالم خالل األزمنة التاریخیّة المتعاقبة. وكذلك 

ا والتي تصل في بعض األحیان إلى تّم دراسة التنظیمات الجھادیة الحدیثة واألیدیولوجیات التي یحملھا أفرادھ

إتّھامات بالعنف واإلرھاب اإلسالمي، وقد سعت ھذه الرسالة أن توّضح قدر اإلمكان مفھوم الجھاد ما بین 

 (Huzen, 2008, pp. v-vi) النظریة والتطبیق على أساس التفسیر القرآني

عدم الدخول في تفاصیل المفاھیم المتعلّقة بالجھاد، بل لربّما تكون الدراسة ھو  والفرق ما بین دراستي وھذه

المقاومة التي سأقوم بدراستھا ھي مقاومة ال تتبع ألي فكر دیني أو ما شاكل، أو لربّما تكون مقاومة مسیحیّة أو 

بل فكرة المقاومة بشكل غیرھا، فلیس مفھوم الجھاد لدى حركات المقاومة ھو ما سیتّم التركیز علیھ عندي، 

  عام، والبیئة الحاضة لھذه المقاومات بشكل خاص. 

 

م، وھي عبارة عن مقال علمي منشور على اإلنترنت في المنصة االلكترونیة 2010محمد بومدین  دراسة -ت

تحت عنوان الجدار الفوالذي المصري وفقا للقانون الدولي إجھاض للمقاومة كحق  ajspلمجلة الجزائر للعلوم 

 للفلسطینیین.

حیث ركز ھذا المقال العلمي على إبراز الغایة والسبب من إقدام السلطات المصریة على بناء الجدار الفوالذي 

بناء ھذا الجدار ھو تشدید  العازل على طول الحدود ما بینھا وبین قطاع غزة، حیث أّن الھدف األساسي من

الحصار على القطاع، والعمل على إجھاض المقاومة فیھ من خالل محاصرتھ والضغط على األفراد المتواجدون 

فیھ من مقاومین او من بیئة حاضنة، حیث أن كل ھذا العمل یتناقض والقانون الدولي، وتحدیدًا حق الشعوب 

 .)1م، صفحة  2010(بومدین، ل المحتلة في تقریر المصیر ومقاومة اإلحتال

والفرق ما بین دراستي وھذا المقال العلمي، بأّن ھذا المقال كان یدرس الناحیة القانونیة لسبب فیزیائي (بناء 

ما الجدار الفوالذي) من قبل طرف خارجي (الدولة المصریة) یؤثر على مشروع المقاومة في قطاع غزة، بین
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دراستي ستركز على سبب فیزیائي أیضا أال وھو مستوى التنمیة اإلقتصادیة في بیئة المقاومة في البنى التحتیة 

األساسیّة للبیئة الحاضنة للمقاومة، ولكن السبب ھنا أوال ھو قرار داخلي في كل منطقة تتواجد بیھا مقاومة 

)، وثانیا لن تركز دراستي على الجوانب 2010ولیس نتیجة لعامل خارجي (كدولة مصر في مقالة بومدین 

 القانونیة بل على جوانب تنمویة إقتصادیة وإجتماعیّة.

 

م، وھي عبارة عن مقال علمي منشور في مجلة بحوث التربیة 2015دراسة عودة مراد وراكان النصرات  -ث

مبحثي الثقافة اإلسالمیة  النوعیة التابعة لجامعة المنصورة في مصر تحت عنوان واقع القضیة الفلسطینیة في

 ردنیة.األوالثقافة العامة في المرحلة الثانویة واتجاھات الطلبة نحو القدس في المدارس 

حیث ھدفت ھذه الدراسة على التعرف إلى واقع القضیة الفلسطینیة في مبحثي الثقافة اإلسالمیة والثقافة العامة 

تجاھات آراء الطلبة في المدارس األردنیة نحو القدس والقضیة في المرحلة الثانویة، باإلضافة إلى التعرف على إ

طالب وطالبة تم اختیارھم عشوائیا من مدارس مدیریة التربیة والتعلیم  200الفلسطینیة، وذلك عبر عینة من 

الموجودة في جمیع مناطق لواء البتراء، وصدر عنھا عدة توصیات تتعلق بضرورة تعزیز الوعي بالقضیة 

من خالل المناھج الدراسیة، والتأكید على أن القضیة الفلسطینیة ھي قضیة عربیة جامعة ولیست  الفلسطینیة

قضیة الفلسطینیین وحدھم، مع ما یستلزمھ ذلك من زیادة بعدد اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة الشریفة 

شكل خاص في مضمون المناھج والتنویع في ذكر الموضوعات المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة بشكل عام والقدس ب

 .)294-293، الصفحات 2015(مراد و النصرات،  الدراسیة

والفرق ما بین دراستي وھذا المقال العلمي، بأّن ھذا المقال قد رّكز على كیفیة خلص بیئة حاضنة من خالل 

الدراسیّة إیمانًا وانطالقًا من القضیة الفلسطینیة وضرورة تحریرھا زرع ثقافة المقاومة لدى الطلبة في المناھج 

من براثن العدو اإلسرائیلي، أما دراستي فھي منطلقةً من وجود بیئة حاضنة وكیف یمكن تمكین ھذه البیئة 

سس الحاضنة وتحضیرھا للصمود والمواجھة، فلیس الھدف خلق ھذه الثقافة، بقدر ما أّن الھدف یتعلّق بتمكین أ

 الصمود والصبر لدى ھذه البیئة التي ھي أساًسا داعمة وتؤمن بأفكار ونھج ھذه المقاومات

 

بناًء على ما تقدّم من دراسات وأبحاث سابقة في ھذا المجال حیث تم توضیح ما ھي نقاط  إشكالیة الدراسة: -4

أساس ھذه الدراسة، وتحدیدًا البنیة التركیز التي ستقوم ھذه الدراسة باستھدافھا، وحیث أّن البیئة الحاضنة ھي 

 التحتیة التنمویة حیث تتواجد ھذه البیئة، ومستوى جودة والخدمات التي تقدّمھا ھذه البنى أو األنساق لھذه البیئة.

 فسؤال اإلشكالیة األساسي سیكون على الشكل التالي: 
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جد أفراد البیئة الحاضنة للمقاومة، إلى ھل یؤدّي انخفاض مستوى التنمیة للبنى التحتیة في أماكن استقرار وتوا

 زیادة صمود وتحّمل ھذه البیئة ألي عدوان خارجي علیھا؟

 

  فرضیات الدراسة: -5

مستوى التنمیة للبنى التحتیة في أماكن إستقرار وتواجد أفراد البیئة الحاضنة  الفرضیة األساسیّة: إّن انخفاض

 البیئة ألي عدوان خارجي علیھا.للمقاومة، یؤدّي إلى زیادة صمود وتحّمل ھذه 

 فرضیات فرعیّة: 3والتي یندرج تحتھا 

مستوى التنمیة للبنى التحتیة في أماكن إستقرار وتواجد أفراد البیئة الحاضنة للمقاومة في لبنان،  إّن انخفاض -أ

 یؤدّي إلى زیادة صمود وتحّمل ھذه البیئة ألي عدوان خارجي أو داخلي علیھا.

مستوى التنمیة للبنى التحتیة في أماكن إستقرار وتواجد أفراد البیئة الحاضنة للمقاومة في قطاع  إّن انخفاض -ب

 غزة، یؤدّي إلى زیادة صمود وتحّمل ھذه البیئة ألي عدوان خارجي أو داخلي علیھا.

ش العدو مستوى التنمیة للبنى التحتیة في أماكن استقرار وتواجد أفراد البیئة الحاضنة لجی إّن ارتفاع -ت

 اإلسرائیلي في فلسطین المحتلة، یؤدّي إلى إضعاف صمود وتحّمل ھذه البیئة ألي ھجوم خارجي علیھا.

 

تم إستخدام تقنیتین علمیتین لجمع المعلومات في ھذه الدراسة، األولى ھي تقنیة المراجعة   تقنیات الدراسة: -6

ة بھدف تغطیة الجانب النظري منھا. أما التقنیة الثانیة المكتبیة لمضمون األدبیات السابقة المتعلق بمجال الدراس

فھي تقنیة تحلیل المضمون لمستویات التنمیة في بلدان لبنان، فلسطین، الكیان اإلسرائیلي، وتحدیدا في مناطق 

تواجد البیئات الحاضنة، بھدف إختبار فرضیات ھذه الدراسة، وكذلك استخدام تقنیّة تحلیل المضمون في إثبات 

ة الفرضیات من عدمھ في نھایة ھذا البحث، أّما المناھج التّي تّم اإلعتماد علیھا في ھذا البحث فھي عدیدة، صحّ 

 وفرضھا طبیعة البحث نفسھ: المنھج الوصفي التحلیلي، المنھج المقارن، المنھج التاریخي.

ولكن طبیعة البحث ال تسمح كان ھناك تقنیة من المفترض اإلعتماد علیھا بما یغني نتائج اختبار الفرضیات 

بذلك، وھي تقنیة اإلستمارة، ولكن أخالقیاتي اإلنسانیة ال تسمح لي باستجواب عیّنة من شعب یعیش في كیان 

غاصب ویحتل أرض شعب آخر، ولھذا لم یتّم اإلعتماد على ھذه التقنیّة لقصورھا حیث لن یكون ھناك مصداقیّة 

یان من أفراد حیّزین جغرافیین (لبنان، قطاع غّزة) دون الحیّز الثالث (الكیان أو إستفادة علمیّة إن تّم ملء اإلستب

 اإلسرائیلي المحتّل).

 

 أطر الدراسة:  -7



54 
 

األطر المكانیة: لبنان (الجنوب اللبناني، البقاع، الضاحیة الجنوبیة لمدینة بیروت، ألنھا خط المواجھة األول في 

ن (قطاع غزة ألنھ خط المواجھة األول واألساسي في محور المقاومة أي مواجھة مع العدو اإلسرائیلي)، فلسطی

 الفلسطینیة)، الكیان اإلسرائیلي (كامل مناطق إحتالل الكیان اإلسرائیلي لفلسطین المحتلة).

م حتى السنة الحالیة 2000األطر الزمانیة: تركیز الدراسة سیكون على عدّة فترات ولكنھ محصوًرا من العام 

 م. 2021-12أي شھر 

 

التنمیة ونظریة التوازن التنموي، المقاومة، البیئة الحاضنة، األوضاع التنمویة في مناطق البیئات  -8

 الحاضنة:

 :نمیةالت -أ

قبل الشروع في الخوض في تعریف التنمیة، ال بد من التطرق إلى مسألة مھمة وھي أن تصنیف الدول عالمیًا 

ة فھي تحمل أحد التسمیات اآلتیة (دولة: متخلفة، في طور النمو، نامیة، یتّم على أساس موقعھا من عملیة التنمی

متطورة أو متقدمة). وھذا ما أوضحة غازي القحتیبي في كتابھ (التنمیة... األسئلة الكبرى) حیث قال "علینا أن 

م لوصف الدول ال نغفل بأن المصطلحات التنمویة تشكل مشكلة كبیرة، حیث أنھ في البدایة كان التعبیر المستخد

، ثم ھبت ریاح اإلستقالل والكرامة الوطنیة وعصفت Backward)التي لم تستكمل أسباب النمو ھو (المتخلفة 

)، ثم تبین أن ھذا التعبیر یتجاھل Underdevelopedبھذا اإلصطالح، لیحل محلھ تعبیر الدول (ناقصة النمو 

) أي في developingیة، فجاء تعبیر الدول (النامیة ما یدور في ھذه الدول من محاوالت حقیقیة وجادة للتنم

 . )17، صفحة 1992(القحتیبي،  طور النمو"

 

وفي التعریف اإلصطالحي للفظ تنمیة، یقول ریموند ولیامز بأن استعمال كلمة تنمیة تتعلّق بمجموعة كلمات 

، أي ھي عبارة عن أفكار تعبر عن طبیعة التحول اإلقتصادي، developتتمحور حول مفھوم التطور والنمو 

ففي منتصف القرن التاسع عشر تم التعبیر بھذه الكلمة عن مجموعة مجتمعات تمر بمراحل تطوریة 

evolutionary ویشرح )109صفحة ، 2007(ولیامز،  محددة، أي أن تقدّم األمم یمّر عبر طریق التنمیة .

في كتابھ (التنمیة في أسئلة) حیث یقول: "إن مفھوم التنمیة Philippe Hugon مفھوم التنمیة فیلیب ھیغون 

كعملیة محلیة ال تتسم بمجرد التقلید لتجارب الغیر، بل تترجم عبر إطالق القدرات المحلیة الكامنة على كافة 

 Bernard Billaudot. ویعّرف برنارد بیلودوت (Hugon, 2006, p. 11)األصعدة والخاصة بكل مجتمع" 

التنمیة بأنھا "مجموعة من التحوالت اإلقتصادیة واإلجتماعیة والتقنیة والمؤسساتیة المرتبطة برفع المستوى 

بان الثورة الصناعیة في القرن الثامن المعیشي لحیاة األفراد نتیجة للتحوالت التقنیة والتنظیمیة التي ظھرت إ
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. وبناء على ما تقدم یمكن تعریف التنمیة على أنھا عملیة إرادیة ولیست (Bollaudot, 2004, p. 4)عشر" 

في البنى تلقائیة، یخطَّط لھا ویستنھض قدراتھا وینفذھا أفراد المجتمع المحلي، بناء على مزیج من التحوالت 

الفكریة والثقافیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة. فلیس ھناك من وصفة جاھزة للتنمیة لتطبیقھا في جمیع المجتمعات، 

بل كل مجتمع ینطلق من تنمیتھ الخاصة بناء على قدراتھ وموارده الخاصة، واستنادا إلى الخصائص الممیزة 

الذي تصبو إلیھ التنمیة ھو الرفع من المستوى المعیشي  لھ عن باقي المجتمعات. وفي النھایة فالھدف األساسي

 لجمیع أفراد المجتمع المحلي على جمیع األصعدة وعلى المدى الطویل. 

 

 ویمكن رسم مسار التنمیة على الشكل اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي ھذا البحث ولتبسیط المفھوم، فكلمة التنمیة سیُعبَّر عنھا بأنّھا كّل تلبیة لحاجات إقتصادیّة ومعیشیة ورفع 

لمستوى معیشة األفراد، أي مثالً وجود مستشفى ذات قدرات إستشفائیة عالیة فھذا مستوى من مستویات التنمیة 

 المرتفعة. 

 

 نظریة التوازن التنموي: -ب

توازن التنموي، فقد یُفَھم منھا وللوھلة األولى وحسب ما ھو دارج ومشھور في العلوم اإلقتصادیة أّما نظریة ال

والمالیة كمفاھیم التوازن اإلقتصادي أو التوازن المالي، بأنّھ توازن یھدف إلى التحسین في الوضعیات القائمة 

ولكن المقصود  جغرافي معیّن. بھدف تحقیق الرفاه اإلقتصادي والتنموي لمجموعة سكانیة ما ضمن حیّز

بالتوازن التنموي في ھذا البحث ھو تحقیق مستوى رفاه إقتصادي وتنموي ضمن حدود معیّنة، أي أن ال یتخّطى 

مستوى الرفاه حد�ا ما، فباختصار ھو لجم وتحدید لمستوى الرفاه الذي یجب أن تعیش فیھ مجموعة سكانیّة 

ولى بأّن ھناك خطبًا ما في ھذا المفھوم! فھو غریب ومناقض لكّل نظریات معیّنة. قد یخیّل للقارىء للوھلة األ

 التنمیة
ال یتعلق بالجانب 

اإلقتصادي فقط بل یتعاده 
للجوانب اإلجتماعیة 

والثقافیة والبیئیة والسیاسیة 
 إل

 عبارة عن عملیة قصدیة
ومتعمدة ومخطط لھا، فھي 

ال تأتي بشكل تلقائي 
ك ا  أ

من شروط التنمیة تحقیق 
الرفاه لجمیع أبناء 

المجتمع من خالل عدالة 
زی  الت

كل مجتمع ینطلق في 
تنمیتھ إبتداء من إرثھ 

الحضاري وما یمیزه عن 
 باقي المجتمعات

عن مرحلة آنیة ال یعبر 
مستجدة بل ھو حالة 
 مستمرة طویلة األمد

ھي شرط أساسي للوصول 
إلى ما یسمى بدولة الرفاه 

 اإلجتماعي -اإلقتصادي 
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ومفاھیم اإلقتصاد الحدیث والّرفاه والتنمیة، وما تصبو وتطمح إلیة كل الدّول والمنظمات والتجمعات 

ھذا  التنمیة ولتحقیق النصر والصبر عند المواجھات تحتّم وجود-البشریّة..إلخ، ولكن مقاربة مفھوم المقاومة

المفھوم اإلقتصادي التنموي الغریب نوًعا ما عن ما ھو مألوف، حیث یشّكل نقطة قّوةٍ مخفیّة في خلق التحّمل 

والّصبر والتعّود والمرونة على مفھوم الّضغط واستیعاب الحروب والمواجھات مع األعداء، خاّصةً الخارجیین 

ھا ھو النّظر لنوعیّة أحدث مضامین المناورات منھم. ولعّل من أصدق ما یؤّكد ھذه النظریّة التي أطرح

اإلسرائیلیّة في داخل بیئتھم الحاضنة، حیث یقومون بتحضیرھا نفسیًا وجسدیًا وعقلیًا لھذا النّوع من التحّمل من 

خالل محاكاة قطع مستویات التنمیة العالیة لدیھم، أي مثالً انقطاع الماء والتیار الكھربائي واإلتصاالت 

...إلخ، حیث أّن المناوة التي حاكت سیناریوھات الحرب الشاملة لدى الداخل اإلسرائیلي والتي بدأت والّطرقات

رّكزت على "مواجھة سیناریو التعرض لھجمات إلكترونیة م 2021تشرین األول من العام  31بنھار األحد في 

وإشارات المرور والبنوك وشبكات یمكن أن تشل أو تعطل المراكز الطبیة واألنظمة المدنیة، مثل النقل العام 

االتصاالت. وحسب بیان الجیش اإلسرائیلي، سیتعرض التمرین العسكري الضخم إلى سیناریو عملیات انقطاع 

 .)2021(التلفزیون العربي،  في إمدادات الكھرباء والمیاه"

الذي یدعم ھذه النظریّة التنمویة التوازنیّة، فعند طرح وكذلك األمر وفي نفس المضمون اإلقتصادي التنموي 

م 2018سؤال لماذا إسرائیل ال ترغب بحرب مع لبنان وتحدیدًا مع حزب هللا؟ وقد تّم طرح ھذا السؤال في العام 

إسرائیل تمر في ھذه المرحلة بذروة ازدھارھا اإلقتصادي، حیث من قبل الكاتب ناصر شرارة، فكان الجواب "

 1500في المئة، ویصل معدّل دخل الفرد الى  5،4مرة األُولى في تاریخھا یصل معدّل النمّو فیھا الى إنھ لل

دوالر، وھو یساوي معدّل دخل الفرد في الدول األوروبیة الغربیة. وتتطلّع إسرائیل ضمن خططھا المقبلة الى 

اراتھا في قطاع الغاز المكتشف البناء على طفرة ازدھارھا االقتصادي ھذه، وذلك عن طریق توسیع إستثم

ً من عوامل استمرار تعاظم  لدیھا، والذي تشّكل حقول الغاز الخاصة بھا والمشتركة مع لبنان، جزءاً اساسیا

ھا االقتصادي ”حزب هللا”طفرتھا اإلقتصادیة المقبلة. وتعلم إسرائیل أّن أّي حرب مع لبنان و ، ستھدّد مسار نمّوِ

وخالصة الفكرة ھنا، أّن إسرائیل معنیّة بالحفاظ على امتیاز النمّو االقتصادي الحالي  المتعاظم بانتكاسة كبیرة.

اإلستثنائي في تاریخھا الذي تنعم بھ اآلن، ولن تغامر بتعریضھ لنكسة بنیویة عبر شّن حرب جدیدة. وھذا السبب 

فیظھر ما ھو  ،)2018(شرارة،  بالحرب"” غیر راغبة“اإلقتصادي ھو الذي یجیب عن سؤال: لماذا إسرائیل 

واضح من خالل الجواب بأّن مستوى الّرفاه اإلقتصادي والتنمیة اإلقتصادیّة یشّكل عائقًا للمواجھات ولتحّمل 

الحروب وتبعاتھا من قبل الدّول أو المنظمات نفسھا من جھة، وھذا ما سیكون إنعكاًسا مباشًرا لفدرة وتحّمل 

 البیئة الحاضنة لھذه الجیوش أو المنّظمات لھذه التبعات اإلقتصادیّة واإلجتماعیّة.
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فمفاھیم المرونة والصبر والتحّمل ھي حجر أساس وضروري بعد الثقة با� تعالى لتحقیق النّصر والقدرة على 

اإلصطناعیّة (كما یدّرب المواجھة، وال تكون ھذه المرونة وھذا الصبر وھذا التحّمل إالّ من خالل المناورة 

الجیش اإلسرائیلي بیئتھ الحاضنة)، أو من خالل المناورة الطبیعیّة (وھي ما تجّسده نظریة التوازن التنموي في 

 البیئات الحاضنة للمقاومة بمختلف مسمیّاتھا في وطننا العربي).

 

 المقاومة: -ت

ودینی�ا لجمیع مستضعفي األرض بناًء للغریزة اإلنسانیّة بدایةً مقاومة العدو أو المحتّل ھو حقًا مشروًعا أخالقیًا 

 التي ترفض الّظلم، فما ھو تعریف المقاومة، وتحدیدًا المقاومات المسلّحة منھا؟

 mouvements de، أو resistanceالمقاومة الشعبیة أو الوطنیة المسلّحة "كان یعبر عنھا باصطالح 

resistance  واتّسم ھذا المفھوم بالربط بینھا وبین الغزو واالحتالل الحربي، حیث عرفت المقاومة الشعبیة

وفقًا لھذا المفھوم بأنھا ذلك النشاط بالقوة المسلحة الذي تقوم بھ عناصر شعبیة في مواجھة سلطة تقوم بغزو 

، وتعّرف أیًضا بأنّھا "عملیات القتال التي تقوم بھا )163، صفحة 2017(الدحنون،  أرض الوطن او احتاللھ"

دفاعا عن المصالح الوطنیة أو القومیة، ضد قوى  –عناصر وطنیة من غیر أفراد القوات المسلحة النظامیة 

أو أجنبیّة سواء كانت تلك العناصر تعمل في اطار تنظیم، یخضع الشراف وتوجیھ سلطة قانونیة أو واقعیة، 

كانت تعمل بناء على مبادرتھا الخاصة، سواء باشرت ھذا النشاط فوق االقلیم الوطني، أو من قواعد خارج ھذا 

. فمواجھة أي إستعمار ھو مقاومة وجھادُ ضدّه حیث أّن "التفكیر في )42-41(عامر، د ت، الصفحات  االقلیم"

(ناعمي، قد انطلق منذ بدایات ھذا القرن من الحضور التقلیدي االعتیادي لمفھوم الجھاد"  مجابھة اإلستعمار

، والجھاد أو المقاومة  یعدّ من ركائز الدّین اإلسالمي حیث یمتدّ مفھوم الجھاد أو المقاومة )40، صفحة 1997

 ,Dunning, 2015) ل یصل ألبعاد ثقافیة وإجتماعیة ورمزیة وسلوكیّة ألبعاد تتخطى الكفاح المسلّح فقط، ب

p. 285)،  ف المقاومة أیًضا بأنّھا عبارة عن حركات تحّرریَّة حیث أّن "ھذه الحركات عبارة عن تنظیم وتعرَّ

ال المسلح أسلوبًا أساسیًا، وتأخذ شكل جبھة یھدف إلى المقاومة من اجل حق تقریر المصیر باستخدامھا النض

 . )500، صفحة 2014(أحمد،  سیاسیة واسعة تضم أجنحة سیاسیة وعسكریة"

بناًء على كّل ما تقدّم فالمقاومة وتحدیدًا المسلّحة منھا ھي عبارة عن مجموعة من أفراد المجتمع والتي ال تتبع 

التنظیم العسكري الرسمي في الدولة (أي الجیش النظامي)، تجتمع مع بعضھا البعض ضمن إطار شعبي منّظم 

بھدف مقارعة ومحاربة المحتّل أو أي خطر تھدیدي لرقعة جغرافیٍّة ما، والتي عادة تكون البلد الذي ینتمي إلیھ 

 ھؤالء األفراد المقاومون.
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 البیئة الحاضنة:  -ث

قاومة یأتي دور تعریف البیئة الحاضنة للمقاومة أّوالً، والبیئة الحاضنة لجیش العدو اإلسرائیلي بعد تعریف الم

على وجھ الخصوص ثانیًا، فالبیئة الحاضنة للمقاومة بشكلھا البسیط ھي المجموعة الشعبیة المحیطة فیھا 

بصیاغة تعریف نھائي مفّصل جغرافیا، وبعد استعراض عدد من التعریفات المتعلقة بالبیئة الحاضنة سأقوم 

نوًعا ما أعلى درجةً من ھذا التعریف البسیط األّولي. فالبیئة الشعبیّة الحاضنة ھي أساس من أسس نجاح المقاومة 

ای�ا كان نوع ھذه المقاومة وخاّصةً المسلّحة منھا، وھذه الحقوق بالمقاومة وبالحصول على الحقوق والدفاع عنھا 

مة والمعاھدات الدولیّة، فبحسب إعالن األمم المتّحدة بشأن حقوق الشعوب األصلیّة، یقول كفلتھ القوانین واألنظ

اإلعالن اآلتي "ینبغي للشعوب األصلیة، في ممارستھا لحقوقھا، أن تتحرر من التمییز أیا كان نوعھ، وإذ 

منھا استعمارھا وسلب  یساورھا القلق لما عانتھ الشعوب األصلیة من أشكال ظلم تاریخیة، نجمت عن أمور عدة

حیازتھا ألراضیھا واقالیمھا ومواردھا، وبالتالي منعھا بصفة خاّصة من ممارسة حقھا في التنمیة وفقا 

. وحول البیئة الحاضنة یقول صالح الدین عامر في )2007(األمم المتحدة،  الحتیاجاتھا ومصالحھا الخاّصة"

الشعبیة المسلحة في القانون الدولي العام بأّن تطّور مبدأ الوطنیّة واألفكار الدیموقراطیّة أدّى إلى  كتابھ المقاومة

تزاید أعداد المدنیین الذین یشتبكون ویشاركون في الحروب ویتأثّرون بالحصار اإلقتصادي وغیره، فأصبحت 

، فھنا تُستمدّ شرعیّة ھذه المقاومة من خالل )42-41(عامر، د ت، الصفحات  الحرب صراًعا للجماھیر الشعبیة

بیئتھا الحاضنة لھا. فالبیئة الحاضنة أصبحت أساًسا من أسس المقاومة على الّرغم من بعض الجھود الدولیّة 

ازدیاد مشاركة المدنیین التي طالبت بإبعاد المدنیین عن ساحات المعارك والقتال، ولكنذ الواقع المیداني أثبت 

(الدحنون،  والبیئات الحاضنة وإلتفافھا حول المقاومات الشعبیة المسلّحة ولعبھا ألدوار فعّالة في الحروب الحدیثة

فھي عبارة المجموعة . وبناء لما تقدّم فإّن تعریف البیئة الحاضنة للمقاومة الشعبیّة المسلّحة )166، صفحة 2017

الشعبیة المحیطة فیھا جغرافیا والتّي تؤمن بأیدلوجیتھا وتوّجھاتھا، والتّي تضفي علیھا طابع األمان والموثوقیّة 

والشرعیّة، وتعتبر ركیزة من ركائز عمل أّي مقاومة وسبب أساسي من أسباب نجاحھا وتفّوقھا على أي تھدید 

 خارجي.

الحاضنة ھو الحصول على الحریة والمحافظة على األمان ولھذا تشّكل بیئة حاضنةً  وعادةً من أھداف ھذه البیئة

لھا حقوق وعلیھا واجبات، فقدیًما أو حدیثًا أي في المجتمعات المدنیة الحدیثة ال تزال فكرة الحریّة ضمن القانون 

فة. فبقدر ما كانت الحریة (في ھي العقد اإلجتماعي الذي ترتكز علیھ العالقات بین األنساق اإلجتماعیّة المختل

القرن السابع عشر) مطلب كل فرد وكل فئات المجتمع، وكانت أیًضا مطلبًا ملًحا لكل من باقي طباقات المجتمع 

الحاكمة أي الطبقة التجاریة الجدیدة والبرجوازیة الصناعیة، والتي لم یعد مالئًما لھما البناء اإلجتماعي التقلیدي 

لعقد اإلجتماعي الجدید عند ھوبز ولوك رمًزا على حمایة الحریة الفردیة والملكیة الخاّصة الوسیط، لذلك كان ا
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واألمن والسالم، وھو یكون تحت مظلّة القانون المدني واألخالق والفضائل والقیم الحمیدة الحاكمة الموجودة 

. )2005(خلیفة،  حداثة المبكرةعند أخالقیّات كّل فرد، فالفرد الحّر والعقد ھما أساس المجتمع المدني في ال

وعلینا اإلنتباه ھنا بأّن أي بیئة حاضنة للمقاومة ستنقصھا نقطة أساسیَّة إن لم تكن ھذه المقاومة مشّرعةً بحّقٍ 

د اإلجتماعي ھو قانونّي داخل الدّولة نفسھا، فیقول حسن حنفى في كتابھ فیشتھ فیلسوف المقاومة بأّن مفھوم العق

من یضمن حقوق األفراد داخل الجماعة الواحدة، فیحق لكل فرد أن یقوم بنشاطھ في العالم شرط احترام حریّة 

، ومن ھنا )300، صفحة 2002(حنفى،  اآلخرین ضمن القانون، فمعارضة القانون ھو معارضة للجماعة

عمل المقاومة، مّما یضفي شرعیَّةً وطنیَّةً وعالمیَّةً على عملھا وعلى مساندة البیئة الحاضنة تظھر أھمیّة قوننة 

المحیطة بھا، فھذا ما نراه مثالُ في لبنان من خالل البیان الوزاري عند تشكیل أي حكومة والتي تؤّكد على حّق 

عدم وجود دولة ووجود مقاومة لتأسیس دولة،  المقاومة، مّما یضفي الشرعیَّة القانونیَّة لوجودھا. أّما في حالة

فقوننة ھذه المقاومة تكون من الّشعب نفسھ حیث "كانت حركات المقاومة الشعبیة المسلحة كثیًرا ما تجري في 

 .)43(عامر، د ت، صفحة  حالة ال یكون فیھا ثمة وجود للدولة بالمعنى القانوني المعروف"

ولعّل تجربة المقاومة اللبنانیّة والفلسطینیّة تعدّ من التجارب الرائدة في مجال البیئة الحاضنة لخط المقاومة 

والمساندة لھا، فال یمكن ألي مقاومة أن تنجح وتستمر ما لم یتوفّر ألفرادھا ولبیئتھا الحاضنة اإلستعداد للتضحیة 

إضافةً للتخطیط السلیم والھادىء مما یرفع من ثقتھا بنفسھا  والفداء والصبر واستیعاب األزمات وتجاوزھا،

 .)504، صفحة 2014(أحمد،  وبثقة البیئة الحاضنة لھا، وبالتالي تحشد المزید من اإلحتضان والتأیید لقضیّتھا

المسلّحة، سیتّم وبشكل مقتضب جد�ا الكالم عن مفھوم وبعد أن تّم الكالم عن البیئة الحاضنة للمقاومة الشعبیة 

البیئة الحاضنة لجیش العدو اإلسرائیلي (بھدف عدم اإلسھاب غیر الضروري)، فالبیئة الحاضنة لجیش ھذا 

العدو تُعتَبَر كّل الشعب الذي یتواجد في مناطق ھذا اإلحتالل الغاصب، أي المواطنین الذین یحملون الجنسیّة 

ة، ألنّنا ھنا نتكلّم عن جیش نظامي تابع لدولة كیان غاصب، وبالتالي فأفراد الشعب الذین یحملون اإلسرائیلیّ 

جنسیّة ھذا الكیان الغاصب ھم البیئة الحاضنة لجیشھ، مع ضرورة التمییز بأنّھ لیس كّل أفراد ھذا الكیان ھم 

تم تسمیتھم بعرب إسرائیل أو فلسطینیو أو ما ی 48مؤیدون لسیاسة ھذا الكیان وھذا الجیش، وتحدیدًا عرب الـ

، تبنیھا عملیة قتل مستوطن 2021نوفمبر/تشرین الثاني  21أعلنت حركة حماس، األحد الداخل، فمثال "

وفي ظل استمرار االعتداءات .جنود، في البلدة القدیمة بالقدس المحتلة   3أشخاص، بینھم  4إسرائیلي وجرح 

مسجد األقصى تنوعت وسائل الفلسطینیین وحركات المقاومة ضد االحتالل اإلسرائیلیة على الفلسطینیین وال

(قناة الجزیرة،  اإلسرائیلي داخل القدس والضفة الغربیة المحتلة ما بین عملیات دعس وطعن وإطالق نار"
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فمعظم ھذه العملیات المقاومة لإلحتالل في المناطق المحتلة من قبل اإلسرائیلیین أي في القدس أو  ،)2021

 غیرھا تتم من قبل فلسطینیین یحملون جنسیة الكیان اإلسرائیلي الغاصب.

 األوضاع التنمویة في مناطق البیئات الحاضنة:  -ج

الجنوب والبقاع (تحدیدًا منطاق بعلبك والھرمل والقرى سنبدأ في لبنان، فاألوضاع التنمویة الصعبة في مناطق 

المحیطة بھما) اللبناني، حیث تعدّ وخاّصة الجنوب خّط المواجھة األوّل مع العدّو اإلسرائیلي، فھي تعاني 

األمّرین على مستوى التنمیة من ناحیة إنخفاض جودة المستشفیات أو الخدمات الموجودة فیھا، فمثالً ال وجود 

یات ذات قدرات تكنولوجیة وطبیّة عالیة في ھاتین المنطقتین، حتى المستشفیات الحكومیة فھي قلیلة لمستشف

وذات إمكانیّات متواضعة أصالً، وإن أخذنا مثالً المستوى التربوي فعدد الجامعات الخاّصة أو الرسمیّة في كل 

اضیع الكھرباء والمیاه فحدّث وال حرج عن منطقة یكاد ال یتجاوز أصابع الید الواحدة، أّما إذا تكلّمنا عن مو

مستوى انقطاع ھاتین الخدمتین الحیوییتین عن ھذه المناطق، حیث یلجأ العدید من السّكان وخاّصة خالل فصل 

الّصیف إلى شراء المیاه لتأمینھا، حیث اّن میاه الدولة أو اآلبار الخاّصة تكون قد جفّت، أّما موضوع الكھرباء 

مة كبیرة على مستوى لبنان ككّل ولیس فقط على مستوى ھاتین المنطقتین فقط. وإذا ما أخذنا والذي یُعدّ أز

منطقة الضاحیة الجنوبیّة لمدینة بیروت، فعلى الّرغم من ارتفاع مستوى الطبابة فیھا والمستوى التعلیمي إن 

ت األساسیّة كالكھرباء والماء كان من ناحیة عدد الجامعات أو المدارس والمعاھد المھنیة، ولكن مستوى الخدما

واإلتصاالت والمواصالت والطرقات والبنى التحتیّة بشكل عام...إلخ فھي في مستویات ضعیفة جد�ا، فھناك 

فروقات واضحة للعیان بین مستوى ھذه الخدمات في مناطق بیروت أو جبل لبنان مثالً مقابل مستواھا المتدني 

م فال 2006بیروت، وقد عّزز ھذا التراجع الحرب التدمیریة خالل تموز  في منطقة الضاحیة الجنوبیّة لمدینة

كان لھا  2006حرب تموز/یولیو شّك في أثر ھذه الحرب على تدمیر البنى التحتیة وتراجع التنمیة حیث أّن  "

دخل بشكٍل تداعیات مباشرة على االقتصاد كما دُّمرت البنى التحتیة وتأثّرت نسب البطالة والنشاطات المدّرة لل

سلبي، وإّن المناطق الزراعیة والریفیة السیّما الجنوبیة منھا تكبّدت أكبر األضرار خالل الحرب. باإلضافة إلى 

بخسائر فادحة في المراكب وشبكات الصید ودّمرت الممتلكات ولوثّت المناطق  2006ذلك، تسبّبت حرب 

(منظمة العمل الدولیة  صیّاد سمك" 5000سبل عیش  الساحلیة جّراء انسكاٍب نفطي كبیٍر ملقیةً بظاللھا على

ilo ،2009(،كیف یكون الحال في الضاحیة  فكیف ھو الحال في البقاع، أو ، ھذا الحال في الجنوب اللبناني

 الجنوبیّة التي دّمر فیھا لوحدھا آالف الوحدات السكنیّة.
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البیئة الجغرافیّة األساسیّة الحاضنة للمقاومة الفلسطینیّة في وجھ العدو وھو وإذا ما انتقلنا لقطاع غّزة، 

معدل البطالة في غزة ھو من بین األعلى في العالم، حیث یعیش أكثر فمثالً "اإلسرائیلي، فاألوضاع مزریة، 

ادات الكھرباء من نصف السكان تحت خط الفقر، كما یفتقد معظم السكان إلى المیاه الصالحة والمأمونة وإلمد

ونتیجة النھیار الناتج المحلي اإلجمالي، في الفترة ما  المنتظمة وال یتمتع حتى بشبكة صرف صحي مناسبة.

% إلى 14%. وارتفعت فجوة الفقر من 56% إلى 40، قفز معدل الفقر في قطاع غزة من 2018و 2007بین 

انخفاض مستوى التنمیة خاّصةً بسبب الحصار المطبَق الذي یعانیھ ھذا القطاع، وزاد  .)2020(عدوان،  %"20

ومن منع وتحدید كمیّات الستیراد العدید من المواد الضروریّة للحیاة كمواد البناء والحدید وغیرھا، مما یؤثّر 

 ألف وحدة سكنیّة" 70على موضوع الّسكن، حیث "أّن قطاع غزة لدیھ عجز كبیر في ھذا المیدان، یقدّر بنحو 

، وقطاعات الكھرباء والصحة والماء والطاقة )1، صفحة 2021(مركز الزیتونة للدراسات واإلستشارات، 

والبنى التحتیّة والتعلیم أیًضا تعاني وتحتّل أولویّة وحاجةً تنمویّةً ملّحةً أسوة بقطاع اإلسكان، كذلك ھناك حاجة 

لإلغاثة السریعة والضروریّة لدعم ضحایا العدوان اإلسرائیلي المتكّرر على قطاع غزة من ناحیة بدالت إیجار 

(مركز الزیتونة للدراسات واإلستشارات،  للسكن، مالبس، مواد غذائیّة، رعایة نفسیّة، مصاریف مختلفة،..إلخ

  .)2-1، الصفحات 2021

فكخالصة فإّن األوضاع التنمویّة واإلقتصادیّة في حالٍة متھالكة في قطاع غّزة إذا ما تّمت مقارنتھا حتّى مع 

 الواقع اللبناني الصعب إقتصادي� وتنموی�ا بحدّ ذاتھ.

 

المحتلّة من أما إذا ذھبنا للبیئة الحاضنة للكیان اإلسرائیلي الغاصب، وھي جغرافی�ا كامل األراضي الفلسطینیّة 

قبل ھذا الكیان الغاصب، والتي یفرض سیطرتھ العسكریّة والسیاسیّة واألمنیّة و..إلخ علیھا، فإّن األوضاع 

 التنمویّة فیھ في حالة یُُسر ورخاء.

عقود، وكانت السمة الممیزة القتصاد ھذه العقود ھي النمو والتطور  7فقد مّر على نشوء الكیان اإلسرائیلي 

بینما كان دخل الفرد الیھودي في فلسطین المحتلة یساوي ضعفین ونصف ضعف دخل الفلسطینیین والتقدّم، ف

ضعفًا إذا ما تّمت مقارنتھ بفلسطیني الضفة  15م 2021م، فإنّھ یبلغ حالیًا في العام 1947في فلسطین في العام 

كنّھ اآلن في العقد الثاني من القرن الحادي الغربیة وقطاع غّزة، فحین تم إنشاء ھذا الكیان كان یُعدّ دولةً نامیةً ول

 والعشرین فھو یعدّ دولةً صناعیّةً بمستوى معیشة أفضل من بعض الدول األوروبیّة كالبرتغال وإسبانیا والیونان

ي اإلسرائیلي، باألسعار نما الناتج المحلم "2015م و2010، فبین عامي )27-26، الصفحات 2021(النقیب، 

) مرة ضعف نسبة نمو سكان إسرائیل خالل 1.9)؛ أي (18.7، بنسبة (%2015-2010الثابتة، خالل الفترة 

 350م إلى 2017وقد زاد الدخل القومي في العام ، )2017(أبو النمل،  )"9.984نفس الفترة، والبالغة (%
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، 2021(النقیب،  ألف دوالر أمیركي 40متوسط دخل الفرد السنوي اإلسرائیلي زاد عن  ملیار دوالر، أي أن

ومن أھم القطاعات في الكیان ھو قطاع الصناعیة وتحدیدًا الصناعات عالیة التكنولوجیا،  .)37-36الصفحات 

ما بین اإلقتصاد والجیش في الكیان اإلسرائیلي، حیث سعى ھذا وخصوًصا العسكریة منھا. فھناك عالقة وثیقة 

الكیان من بدایة نشأتھ إنشاء جیش قوي ومسلّح، فالیوم ھذا الكیان ینتج المقاتالت الحربیة والدبابات الحدیثة 

والقنابل الذریة...إلخ، وقد أدى نمو قطاع الصناعات العسكریة إلى ظھور ما یُعَرف بالمجتمع العسكري 

(شعبان،  صناعي، حیث یقوم ھذا الكیات بتصدیر العدید من األسلحة والمعدات العسكریة للھند وتركیا و..إلخال

وبالنسبة للصادرات عالیة التكنولوجیا إلى إجمالي الصادرات إذا ما تمت  )92، صفحة 2003خلیل، و عماد، 

% للصادرات عالیة التكنولوجیا 23وإیران وتركیا "تقف إسرائیل في المقدمة بنسبة  مقارنتھا مع الدول العربیة

% في تركیا. أما على مستوى العالم 2% في إیران و6م في الوقت الذي لم تتجاوز فیھ ھذه النسبة 2009عام 

، وھذا )108، صفحة 2020(بخاري،  العربي فقد سجلت الدول العربیة معدالت أضعف بكثیر من إسرائیل"

كلّھ یعود للدّعم األمریكي والدّولي االالمتناھي للكیان اإلسرائیلي مادی�ا وسیاسی�ا، ویعود العتماد ھذا الكیان على 

اقتصاد المعرفة بشكٍل كبیر لتحقیق نمّوه اإلقتصادي. حیث ظھر وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین اعتماد 

صاد المعرفة (اإلنفاق على التعلیم، اإلنفاق على البحوث والتّطویر، صادرات التكنولوجیا المتقدّمة، طلبات اقت

، وجمیع ھذه )208، صفحة 2021(محمد،  تسجیل براءات اإلختراع) والنمّو اإلقتصادي في الكیان اإلسرائیلي

اردة في ھذه الدراسات التي تمّ اإلستناد إلیھا تتقاطع مع ما ھو وارد في الموقع الرسمي المؤشرات والمعطیات الو

لوزارة الخارجیة للكیان الغاصب، حیث یعرض مستویات التنمیة من ناحیة البنى التحیة أي ما یتعلّق 

سائل التواصل باإلتصاالت ومستوى ارتفاعھا من خالل اإلتصال باإلنترنت السریع عبر كابالت تحتمائیة وو

واألقمار الصناعیّة..إلخ، ومن خالل اإلھتمام في إنشاء شبكة طرقات واسعة ومتطورة وسریعة تمتدّ من جنوب 

الكیان لشمالھ، وكذلك وجود إھتمام ببناء شبكة من السكك الحدیدیة مع تحدیث لعربات القطارات الموجودة، 

فىء حیفا وإیالت وأشدود، وعدد من المطارات الدولیّة ووجود مجموعة من المرافىء الھاّمة إقتصادی�ا كمرا

 . )2010(وزارة الخارجیة اإلسرائیلیة،  والداخلیّة أھّمھا مطار بن غوریون الدولي

كخالصة وبناًء على مجموعة من المؤّشرات الكمیّة والنوعیّة، فإّن األوضاع التنمویّة واإلقتصادیّة في الكیان 

اإلسرائیلي ھي في مرحلة رفاه إقتصادي، وھي أفضل بكثیر من األوضاع مّما ھي علیھ في قطاع غّزة، أو في 

 لبنان ككّل أو تحدیدًا المناطق الحاضنة للمقاومة. 

 

 ل واختبار فرضیات الدراسة:تحلی -9

 الفرضیة الفرعیة األولى: -أ
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مستوى التنمیة للبنى التحتیة في أماكن إستقرار وتواجد أفراد البیئة الحاضنة للمقاومة في لبنان،  إّن انخفاض

 یؤدّي إلى زیادة صمود وتحّمل ھذه البیئة ألي عدوان خارجي أو داخلي علیھا.

ج، والتّي أظھرت بشكل كّمي ونوعي المستوى -9أّوالً من خالل المؤشرات التّي تّم عرضھا في الفقرة رقم 

م مثالً، ففي نفس الیوم 2006المناطق الحاضنة للمقاومة في لبنان، نجد أّن تجربة حرب التنموي المنخفض في 

اد لیلفظ غبار الحرب عنھ، ولیعود إلى المناطق الذي تمّ فیھ إعالن وقف إطالق النّار قد قام الّشعب من تحت الرم

المدّمرة في الجنوب اللبناني، دون خوف أو إنكسار، على الّرغم من الخسائر المادیّة الكبیرة في الوحدات 

السكنیّة وغیرھا، فموضوع التّھجیر والّصبر ھو ثقافة مرافقة لھذه الفئة من الّشعب، فال إشكال عندھم في ذلك، 

ن بالمرونة العالیة لمواجھة األزمات المتتالیة، نتیجةً لتواجدھم وتعّودھم على مستوى تنمیّة منخفض فھم یتمتّعو

فیما یتعلّق بالخدمات والبنى التحتیّة المؤّمنة لھم من جانب الدّولة، ولھذا فھم ال یخافون وقوع اي حرب ألنّھ 

ئر، وما عّزز ھذا المفھوم ھو قیام قیادة المقاومة لیس ھناك من تكلفة إقتصادیّة عالیة في مفھوم األرباح والخسا

بإعادة بناء وتمویل كل الوحدات السكانیّة التي تدّمرت خالل ھذه الحرب في كّل المناطق اللبنانیّة الحاضنة أو 

غیر الحاضنة للمقاومة (معظم الدّمار كان في مناطق البیئة الحاضنة) تحت عنوان ستعود أجمل مّما كانت، 

كان. ولكن علینا اإلنتباه ھنا بأنّھ لیس المقصود بالمستوى المتدنّي للتنمیة ھو انھیار المنظومة اإلقتصادیّة وھذا ما 

م) في لبنان، ولكن المقصود ھو 2021والمالیة والقیمة الشرائیة للرواتب كما ھو حاصل حالیًا (نھایة عام 

، وتقدیم خدمات الكھرباء والمیاه واإلستشفاء وغیرھا الحفاظ على ھذه القیمة الشرائیة والحدّ األدنى من الخدمات

ولكن ضمن مستوى منخفض، فانقطاع الكھرباء واعتیاد الّشعب على ھذه الحقیقة، ھو ُمدَخل یُساھم الحقًا في 

حال نشوب أي حرب مع الكیان الصھیوني بعدم تأثّر الشعب إن ضربت إسرائیل محّطات الكھرباء المھترئة 

لبنان، وانقطاع الكھرباء ولو لفترات طویلة، ونفس الحالة بالنسبة للمیاه وغیرھا من باقي الخدمات أصالً في بلدنا 

والبنى التحتیّة المساندة للعیش. وأخیًرا یقول جون مولوي وھو أحد كبار ضباط الیونیفیل في الكتیبة اإلیرلندیة 

م في وصفھ للبیئة 2017ّزمن أي في عام م، بأنّھ وبعد عقد من ال2006الذین خدموا في لبنان خالل عدوان 

الحاضنة للمقاومة في الجنوب اللبناني "أنا أرى كّل یوم أھالي سعداء ومرتاحین یتوّجھون إلى اعمالھم أو 

 .)2017(مولوي،  یوصلون أطفالھم إلى المدارس. لقد عادت الحیاة الطبیعیة"

 الفرضیّة الفرعیّة األولى. وبالتّالي تّم إثبات صّحة

 

 الفرضیة الفرعیة الثانیة: -ب

مستوى التنمیة للبنى التحتیة في أماكن إستقرار وتواجد أفراد البیئة الحاضنة للمقاومة في قطاع  إّن انخفاض

 غزة، یؤدّي إلى زیادة صمود وتحّمل ھذه البیئة ألي عدوان خارجي أو داخلي علیھا.
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ج، والتّي أظھرت بشكل كّمي ونوعي المستوى التنموي -9تّم عرضھا في الفقرة رقم من خالل المؤشرات التّي 

المناطق الحاضنة للمقاومة في فلسطین، وتحدیدًا كامل قطاع غّزة، فلن أطیل كثیًرا حیث أّن في  جد�ا المنخفض

غّزة، بل على مستوًى نفس الحالة التي تنطبق في المناطق الحاضنة للمقاومة في لبنان، تنطبق أیًضا في قطاع 

أصعب أیًضا، حیث أّن "اإلقتصاد الفلسطیني بحاجة ماّسة إلى إعادة تأھیل وتطویر البنیة التحتیة بما یتالءم مع 

بجدار . والقطاع بكاملھ محاًطا )4، صفحة 2019(نصر هللا و أبو زیادة،  متطلبات التطور المعرفي والتقني"

فوالزي ضخم، والمعابر التي تربط غّزة بمصر تغلق بشكل شبھ كامل في مراحل الحروب بین مقاومي القطاع 

وجیش الكیان اإلسرائیلي، وبالتالي فإّن "الحصار المفروض على القطاع قد ترتّب علیھ تراجع في المؤّشرات 

. وأیًضا الموارد اإلقتصادیّة والمعیشیّة والمساحات الجغرافیّة )245، صفحة 2017 (أبو مدللة، اإلقتصادیّة"

محدودة جد�ا نسبة لما ھو موجود في لبنان لدى البیئة الحاضنة للمقاومة، ولھذا نجد أھل غّزة یصبرون ویعودون 

بین المقاومة في لبنان والكیان  للحیاة بعد كّل معركة مع ھذا الكیان، فوتیرة المعارك ھي أعلى بكثیر مما ھي

م، بینما المعارك أو الحروب 2006اإلسرائیلي، حیث أّن آخر حرب عسكریّة في لبنان مع الكیان كانت في عام 

یوما)، حرب  21م (2008م وحتى الیوم كانت أكثر بكثیر وھي: حرب 2008ما بین القطاع والكیان منذ عام 

م، 2019م، أیار 2018)، وجوالت قتالیة لعدّة أیام في تشرین الثاني یوما 51م (2014أیام)، حرب  8م (2012

م. فكّل ھذه الحروب وكّل الدّمار الھائل التي 2021م، وأحدثھا معركة سیف القدس في أیار 2019تشرین الثاني 

شاھد بعد كل كان یخلّفھ جیش اإلحتالل اإلسرائیلي من خالل القذائف والقنابل واألسلحة المحّرمة دولی�ا، كنّا ن

وقف إطالق نار عودة الحیاة إلى طبیعتھا لدى أھالي القطاع. ومن المؤشرات على ذلك مثالً الحصار المفروض 

م بریًا وجویًا وبحریًا، "فازدات معاناة مواطني القطاع الباغ عددھم 2006من إسرائیل على القطاع في العام 

. والالفت للنظر، بما ال یقل أھمیة 1967ئیلي منذ عام ملیون فلسطیني، ویقبعون تحت االحتالل اإلسرا 1.8

(المشھرواي،  عن موضوع الحصار، ھو طریقة تأقلم الفلسطینیین مع الوضع البائس الذي یعیشون فیھ ھناك"

م، دبّت الحیاة 2021، وكمؤشر آخر یثبّت صّحة ھذه الفرضیّة فبعد إنتھاء معركة سیف القدس في عام )2011

في أوصال قطاع غّزة من جدید بعد ساعات فقط من التوّصل إلى إتّفاق ھدنة وقف إطالق النّار، فالحركة في 

الشوارع شھدت نشاًطا غیر معتاد في أیّام الجمعات مع عودة النازحین إلى منازلھم، فیما انشغلت فرق الدفاع 

ي إزالة الركام وإصالح األعطال في ھذه الّشبكات األساسیّة من المدني وطواقم الكھرباء والمیاه واإلتصاالت  ف

 .)2021(موسى،  البنى التحتیّة"

فإذًا بناء على كّل المؤشرات الكمیّة والنوعیّة وتحلیل المضمون، حیث تبیّن وجود مرونة عالیة جدًا للتأقلم 

ركة أو حرب تحدث ما بین المقاومین والبیئة الحاضنة لھم في قطاع غزة والعودة للحیاة الطبیعیّة بعد كّل مع

 من جھة، والعدو اإلسرائیلي من جھٍة أخرى.
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 وبالتّالي تّم إثبات صّحة الفرضیّة الفرعیّة الثانیة.

 

 الفرضیة الفرعیة الثالثة: -ت

البیئة الحاضنة لجیش العدو اإلسرائیلي مستوى التنمیة للبنى التحتیة في أماكن استقرار وتواجد أفراد  إّن ارتفاع

 في فلسطین المحتلة، یؤدّي إلى إضعاف صمود وتحّمل ھذه البیئة ألي ھجوم خارجي علیھا.

ج، والتّي أظھرت بشكل كّمي ونوعي المستوى التنموي -9من خالل المؤشرات التّي تّم عرضھا في الفقرة رقم 

أماكن استقرار وتواجد أفراد البیئة الحاضنة لجیش مناطق الكیان الصھیوني الغاصب، أي في في  مرتفع جد�اال

، وإذا تمّ إثبات صّحة الفرضیتین األولیتین فإّن جزء كبیر من ھذه الفرضیة العدو اإلسرائیلي في فلسطین المحتلة

الّ بالدّلیل، وعلیھ فالدّلیل ھو ضعف وخوف الُمعاكسة من المفترض أن یتّم إثباتھا، ولكن علمی�ا ال یتّم اإلثبات إ

م "نُشر 2016وقلق البیئة الداخلیّة من بیئة حاضنة أي أفراد وسّكان في ھذا الكیان اإلسرائیلي، ففي نھایة العام 

تقریر لمراقب دولة االحتالل عن وضع الجبھة الداخلیة قیل فیھ أن إسرائیل غیر جاھزة كما ینبغي لسیناریو 

(أبو زبیدة،  آالف الصواریخ علیھا، وأن أكثر من ملیوني نسمة یوجدون بال تحصین مناسب" إطالق عشرات

فإذًا نالحظ بأنّھ من نقاط الضعف أو الخوف لدى الجمھور اإلسرائیلي بأّن أكثر من ملیوني نسمة ھم  ،)2018

بال تحصین، ولو قلبنا ھذا الواثع على لبنان أو قطاع غزة لوجدنا لربما صفر% من المدنیین یمتلكون تحصینًا 

مستوى الخوف والقلق وعدم الّصمود بارتفاع من اإلعتداءات اإلسرائیلیّة، وھذا ما یؤّكد مفھوم ارتباط وارتفاع 

مستوى التنمیة، فالتحصین ھو نوع مستویات التنمیة المرتفعة للبنى التحتیّة في مناطق تواجد البیئة الحاضنة. 

فظاھرة الخوف والقلق مؤّصلة في الوعي الجمھور اإلسرائیلي، ومعظمھم قدّ یفّضل الھجرة ألوروبا أو غیرھا 

مناطق النزاعات، فالرفاه بكافّة أشكال یُضِعف مستوى الّصمود "وعلى الّرغم من تكدس على التّواجد في 

ا ونوعا، وحصول إسرائیل على الضمانات المتكررة الروتینیة من اإلدارات األمیركیة المتعاقبة  األسلحة كم�

أعدائھا الفعلیین والمحتملي،  التي تؤكد بأقوى العبارات التزام الوالیات المتحدة بأمن إسرائیل وتفوقھا على جمیع

 . )2018(قناة الجزیرة،  فإن كل ذلك ال یؤدي إلى تالشي ظاھرة الخوف والقلق بین الیھود"

ھذا حال األفراد، أّما حال السیاسیین وأصحاب القرار من العسكریین واألمنیین وغیرھم، فھم یقیسون أي حرب 

بمعاییر التكلفة، وھذا ما أربطھ بالمخاوف ما بین الخسائر التنمویّة وإیرادات الحروب القادمة، فمن أو مواجھة 

أھم مخاوف القیادات اإلسرائئیلیة في أي حرب قادمة ھو استھداف منصات استخرام النفط، وحاویات األمونیا، 

ي ھذا الكیان "فالردع بالمنع یكون وغیرھا..إلخ التّي تؤثّر بشكل كبیر على الوضع اإلقتصادي والعسكري ف

فعّاالً بمجرد جعل حسابات التكلفة لدى المھاجمین سلبیة، من خالل إقناع المھاجم بأنھ لن تكون ھناك مكاسب 

في لبنان  ، وبالتالي فالمستوى المنخفض من التنمیة)273، صفحة 2021(فرحات،  تتناسب مع تكلفة الھجوم"
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وغّزة تشّكل نقطة ضعف لألھداف اإلسرائیلیة في أیّة حرب، فلیس ھناك بنى تحتیّة یشّكل ضربھا قیمةً إقتصادیّةً 

 أو معنویّةً أو عسكریّةً أو تنمویّةً لجیش اإلحتالل، مقابل بنك أھداف ال یعدّ وال یُحصى لدى الجانب اإلسرائیلي.

 الفرعیّة الثالثة.وبالتّالي تّم إثبات صّحة الفرضیّة 

 

وبناًء إلثبات صّحة الفرضیات الفرعیّة الثالث فیمكن اعتبار أّن قد تم تّم إثبات صّحة الفرضیة األساسیّة 

یؤدّي انخفاض مستوى التنمیة للبنى التحتیة المرتبطة بشكل مباشر بسؤال اإلشكالیّة األساسي، فیمكن القول نعم 

ئة الحاضنة للمقاومة، إلى زیادة صمود وتحّمل ھذه البیئة ألي عدوان في أماكن استقرار وتواجد أفراد البی

 خارجي علیھا.

 

 التوصیات: -10

الحفاظ على مستویات تنمیة معتدلة قریبة للمنخفضة في البنى التحتیّة ألماكن تواجد أفراد البیئة الحاضنة  -

 للمقاومات في لبنان وغّزة.

الحرمان لھذه البیئات الحاضنة، بل ھو توازن تنموي یمیل  ھذا المستوى المنخفض من التّنمیة ال یعني -

 لإلنخفاض على حساب الّرفاه لما لھ من إیجابیّات في خلق المرونة والّصمود لدى الشعوب المقاِوَمة.

إجراء دراسات في أماكن وبیئات أخرى تحاكي نفس ھذه النّظریة للتمكن من إختبارھا إحصائی�ا، حیث  -

ور في الدراسة المیدانیّة، وھذا ما بّررتھ داخل البحث بأّن أخالقیاتي اإلنسانیة ال شاب ھذا البحث القص

تسمح لي باستجواب محتلّین ومجرمین ولو عن بعد وبشكل إلكتروني، فھذا یُعدّ تطبیع علمي نرفضة 

 جملةً وتفصیالُ.

التنمیة ھنا تغدو نقمةً في علم الحروب بناًء إلثبات الفرضیات وخاصة الثالثة أي األخیرة فكخالصة  -

 بدل أن تكون نعمةً في علم اإلقتصاد. 

 فھل یمكن أن یشّكل مستوى التنمیة المنخفض جزًءا من استراتیجیّة الّردع؟ 

إمكانیّة إجراء دراسات عدیدة من قبل مفّكرین وباحثیین من شتّى العلوم اإلجتماعیّة واإلقتصادیّة  -

تنظیر في نظریة تدعیم الّردع لدى المقاومة من خارج مفھوم ولغة الّسالح وغیرھا بھدف البحث وال

والعدید كمی�ا ونوعی�ا فقط، حیث تشّكل ھذه المتغیّرات أسس مساندة لتعزیز مفھوم الّردع بطریقة علمیّة 

 بعیدًا عن العواطف واآلمال، بھدف تقویة نقاط القّوة الخفیّة ھذه.
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 https://www.ilo.org/beirut/projects/WCMS_204659/lang--ar/index.htmالعمل الدولیة: 
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تاریخ  اذا نصر هللا واثق من عدم شن حرب إسرائیلیة جدیدة؟لم). may, 2018 18ناصر شرارة. ( -35

، من الموقع اإللكتروني لحزب القواب اللبنانیة: november, 2021 30االسترداد 

https://www.lebanese-forces.com/2018/05/18/hassan-nasrallah-94/ 

. تاریخ إسرائیل، البنیة التحتیةمعلومات عن ). december, 2010 30وزارة الخارجیة اإلسرائیلیة. ( -36

، من الموقع الرسمي لوزارة الخارجیة اإلسرائیلیة: december, 2021 12االسترداد 

https://mfa.gov.il/MFAAR/InformationaboutIsrael/TheLand/Pages/infrastructure.a

spx 

 3تاریخ االسترداد  لي.شرعیة المقاومة في القانون الدو). january, 2017 29ولید الدحنون. ( -37

december, 2021 فلسطین:  -، من مركز الدراسات اإلقلیمیةhttp://cors.ps/2017/01/29// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة لوسائل اإلعالم واالتصال محور العدد:

 

 الفضائیات الدولیة التغطیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في 

 دراسة تحلیلیة مقارنة 

 د. غسان إبراھیم أحمد حرب

 فلسطین -غزة-جامعة األقصى

 

Abstract 

 The study aimed to know how the international satellite channels dealt with the 

issues of the Palestinian resistance by analyzing the news bulletins of the American 

Al-Hurra and Russia Today channels to reveal the most prominent issues of the 

Palestinian resistance that they dealt with, their media sources, the persuasive 

methods used and the trends and positions from which these channels originate in 

their news handling of these issues The study was applied to a regular random 

sample based on the industrial week method from the main news releases in the 

two study channels from (A/October / 2020 AD) to (30 / September / 2021 AD), 

with (48) bulletins from each channel and a total of (96) bulletins . 

   The results showed the agreement of the American Al-Hurra channel and Russia 

Today channel in arranging the media agenda with regard to the issues of the 

Palestinian resistance, where the firing of the resistance’s missiles was at the 

forefront of the issues, followed by military operations of the resistance and then 

Israeli raids. For information on Palestinian resistance issues, the percentage of 

rational solicitations used by the American Al-Hurra channel in presenting 

Palestinian resistance issues increased, while the percentage of emotional 

solicitations used by Russia channel increased, and the positive trend towards 

Palestinian resistance issues dominated the news of Russia Today channel, while 
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the negative trend towards those issues increased. In the American Al-Hurra 

channel, the presentation of one point of view dominated most of the Palestinian 

resistance issues dealt with by the two study channels, while the presentation of 

two points of view on these issues came in second place. 

 

 مقدمة:

أدت ثورة المعلومات واالتصال إلى تحول ال یمكن تجاھلھ في قدرة وسائل اإلعالم على تقدیم المعلومات     

وسرعة نقلھا، حیث یشھد العالم نقلة نوعیة مقارنة بما كان قائماً في السابق، فقد استطاعت القنوات الفضائیة 

ھائلة من المعلومات بسرعة كبیرة من الدول إزالة الحواجز بین المجتمعات المختلفة خاصة مع تدفق كمیات 

 .المتقدمة إلى مختلف بلدان العالم، وفق سیاسات إعالمیة تحددھا الدول المصدرة لتلك المعلومات

ومن الواضح أن كمیة المعلومات في زیادة مطردة بالنظر إلى أن ھناك ما یزید على خمسمائة قمر اصطناعي     

السلكیة تلتقطھا شاشات التلفاز في مختلف بقاع األرض، وبالتالي فالثورة  تدور حول األرض، مرسلة إشارات

المعلوماتیة لم تدع للكیانات السیاسیة واألنظمة الحاكمة في الدول أي مجال لحمایة سیادة فضائھا الجوي، 

لعالمیة التي وأصبحت المراقبة على المضامین شبھ مستحیلة عملیاً مما یَسََّر سریان االتصال لصالح الشبكات ا

 تحدد أسس التحكم في الصور والمعلومات، وفي عملیة تداولھا، وتوظیفھا لتحقیق األثر المطلوب.

وأصبح الوطن العربي مجاالً مفتوحاً الستقبال العدید من القنوات الفضائیة األجنبیة التي تتناقض مضامینھا      

ما أثار جدالً واسعاً حول ما یسمي بالغزو الثقافي، في األغلب مع قیم وعادات وأخالقیات المجتمع العربي، م

الذي شكل منظومة األفكار والعقائد التي تساھم في اختراق العقل العربي إلعادة تشكیل الذاكرة العربیة، من ھنا 

ال یمكن بأي حال من األحوال تصور أنھ ثمة حیادیة تذكر في تناول القضایا المركزیة لشعوب المنطقة العربیة 

قبل القنوات الفضائیة األجنبیة، ولكن تحاول كل منھا ضبط خطابھا وفق الجمھور المستھدف والغایة من 

ة.  المرجوَّ

وال یمكننا إنكار حقیقة أن الفضائیات الدولیة الناطقة باللغة العربیة منحازة ضد العدید من القضایا العربیة،     

تمارسھ من تعتیم على المقاومة الفلسطینیة ووصفھا باإلرھاب، السیما القضیة الفلسطینیة، ویتضح ذلك جلیاً فیما 

انطالقاً من تحكم اللوبي الصھیوني في اإلعالم العالمي، وتوجیھھ بما یخدم إسرائیل؛ لذا نعتقد أن ھذه القنوات 

 تضع أجندتھا اإلعالمیة وترتب أولویاتھا اإلخباریة بما یخدم توجھاتھا تجاه المقاومة الفلسطینیة.
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وقد ارتبطت المقاومة الفلسطینیة ارتباطاً وثیقاً بالقضیة الفلسطینیة على مدار تاریخھا النضالي مع االحتالل     

اإلسرائیلي، والتي شكلت الرد الطبیعي على ممارسات دولة االحتالل، فمرت بمراحل عدة، واتخذت أشكاال 

 تفاف الشعب الفلسطیني والعربي حولھا.تتناسب مع اإلمكانات المتاحة والظروف المحیطة بھا، وحظیت بال

وفي الوقت التي أضحت فیھ القنوات الفضائیة ساحة للمواجھة والصراع الدولي السیما الفنوات الفضائیة     

الدولیة الناطقة باللغة العربیة والموجھة للجمھور العربي، فكان البد من دراسة التناول اإلخباري لقضایا 

الفضائیات األجنبیة الناطقة باللغة العربیة، والتي تمثل مقیاساً حقیقیاً لألجندة اإلعالمیة المقاومة الفلسطینیة في 

لھذه القنوات، وتعطي مؤشرات ذات داللة عن توجھاتھا، ومواقف الدول المالكة لھا نحو المقاومة الفلسطینیة؛ 

لیة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في لذا جاءت ھذه الدراسة في محاولة للتعرف على كیفیة تناول الفضائیات الدو

 نشراتھا اإلخباریة متمثلة في قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا الیوم.

 

 الدراسات السابقة:

) ھدفت إلى الكشف عن اتجاھات التناول اإلخباري لقضایا البلدان اإلسالمیة 2021دراسة (بویحي، كبحول،     

، وماھیة موضوعات تلك التغطیة، وبینت نتائج الدراسة حصول أعمال الناطقة باللغة العربیة 24في قناة فرانس 

%) 20.2العنف في البلدان اإلسالمیة على الترتیب األول من اھتمامات النشرات اإلخباریة في القناة بنسبة (

ع %)، واتجھت التغطیة إلى التركیز على الشكل المأساوي لطبیعة الصرا17.5یلیھا األوضاع السیاسیة بنسبة (

ً نحو  السیاسي، والتوتر األمني، وأعمال العنف في تلك المجتمعات، واتضح كذلك أن اتجاه القناة كان سلبیا

%) مما یكرس التصور السلبي نحو ھذه الدول القائم على التخویف 70قضایا البلدان اإلسالمیة بنسبة (

%) كأسالیب إقناعیة في المواد اإلخباریة 52.6واإلحباط، واعتمدت قناة الدراسة على األسالیب العاطفیة بنسبة (

 %) لألسالیب المنطقیة.47.4المقدمة حول البلدان اإلسالمیة مقابل (

) سعت إلى التعرف على طبیعة معالجة مواقع اإلذاعات الفلسطینیة المحلیة لقضایا 2021دراسة (الحطاب،     

اإلقناعیة المستخدمة خالل تلك المعالجة، المقاومة، وماھیة موضوعات المقاومة، واتجاھاتھا واألسالیب 

وعناصر اإلبراز والخدمات التفاعلیة التي اعتمدت علیھا تلك المواقع خالل عرضھا لموضوعات المقاومة، 

%) یلیھا المقاومة المسلحة بنسبة 68.4وأشارت النتائج إلى تصدر شكل المقاومة الشعبیة التغطیة بنسبة (

لمظاھرات أشكال المقاومة الشعبیة، أما إطالق الصواریخ والقذائف، فقد %)، وتصدرت المسیرات وا31.6(

تصدرت أشكال المقاومة المسلحة، وبینت كذلك تصدر األسلوب العاطفي مقدمة األسالیب اإلقناعیة التي 

 %)، وعدم اھتمامھا باألسلوب المنطقي.  56.2استخدمتھا مواقع الدراسة بنسبة (
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ھدفت إلى الكشف عن كیفیة معالجة القنوات الفضائیة الموجھة باللغة العربیة  )2019دراسة (الكساسبة،    

ً لألزمة السوریة بالتطبیق على قناتي روسیا الیوم وفرانس  حول ھذه األزمة، ورصد األطر  24إخباریا

راسة على الرئیسیة، واألطر المرجعیة في معالجة األزمة السوریة، وأشارت نتائج الدراسة إلى اتفاق قناتي الد

االھتمام بالموضوعات السیاسیة، واالتجاھات الدولیة نحو  األزمة السوریة وتداعیاتھا، واتضح أن اتجاھات 

%) 55اتصفت بالحیادیة بنسبة ( 24المعالجة اإلخباریة لألزمة السوریة في النشرات اإلخباریة في قناة فرانس 

%)، واتضح تركیز قناتي الدراسة على معالجة 60أیید بنسبة (بینما تمیل اتجاھات المعالجة لقناة روسیا الیوم للت

األزمة السوریة محلیاً في المرتبة األولى یلیھا اإلقلیمي والدولي في المرتبة الثانیة مما یدلل على اھتمام قناتي 

 الدراسة بمعالجة األزمة السوریة داخل الدولة السوري.

لى اتجاھات صفحات الرأي في الصحافة الفلسطینیة نحو ) ھدفت إلى التعرف ع2018دارسة (الكتري،     

المقاومة والصورة التي تعكسھا عنھا، وماھیة األسالیب اإلقناعیة المستخدمة من قبل كتاب صفحاتھا، وأوضحت 

%)، 20.3%) فیما اھتمت بالمقاومة المسلحة بنسبة (68النتائج اھتمام صفحات الرأي بالمقاومة الشعبیة بنسبة (

%) وتصدر أسلوب مدح المقاومة والثناء 92.2تجاه المؤید للمقاومة في المقاالت الصحفیة بنسبة (وجاء اال

 %).49.3علیھا في مقدمة األسالیب العاطفیة بنسبة (

لقضایا حقوق  24) استھدفت المقارنة بین معالجة قناتي الحرة األمریكیة وفرنسا2018دراسة (یوسف،     

بل وبعد ثورات الربیع العربي، وأوضحت الدراسة أن قضایا حقوق اإلنسان في اإلنسان في الوطن العربي ق

%)، تلیھا مصر 31.3في نشراتھا اإلخباریة بنسبة ( 24سوریا حظیت باھتمام قناتي الحرة األمریكیة وفرنسا

تبة %)، وتبین أن الحق في الحیاه احتل المر8.5%)، ثم الیمن وفلسطین بنسب متساویة بلغت (17.5بنسبة (

%)، ثم السالمة البدنیة بنسبة 49.2األولى لقضایا حقوق اإلنسان التي تناولتھا النشرات اإلخباریة بنسبة (

%)، یلیھم 41.5%)، وكان نشطاء حقوق اإلنسان أكثر الشخصیات العربیة المحوریة تناوالً بنسبة (38.2(

 %).28.5الوزراء المسئولین بنسبة (

) ھدفت إلى الكشف عن الكیفیة التي عالجت بھا قناتي روسیا الیوم والحرة 2018،دراسة (أبو عرجة، سلیمان    

األمریكیة للقضیة الفلسطینیة، والكشف عن موقع القضیة الفلسطینیة ضمن اھتمام برنامجي بانوراما وساعة 

تمام البرنامجین، حرة بقناتي الدراسة، وتوصلت النتائج إلى أن القضیة الفلسطینیة احتلت المرتبة الرابعة من اھ

واحتل الملف العراقي المرتبة األولى من اھتمام برنامج ساعة حرة في قناة الحرة وقضایا اإلرھاب المرتبة 

األولى من اھتمام برنامج بانوراما في قناة روسیا الیوم فیما جاءت قضایا الحرب على غزة على رأس أولویات 

، واتضح نسبة المعارضین للقضیة الفلسطینیة في برنامج ساعة برنامجي الدراسة من مجمل القضایا الفلسطینیة

%)، أما المؤیدین للقضیة الفلسطینیة في برنامج بانوراما بقناة روسیا 39.5حرة بقناة الحرة األمریكیة بنسبة (
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)، %14.8%)، وكانت نسبة المحایدین للقضیة الفلسطینیة في قناة الحرة األمریكیة (83.3الیوم فكانت نسبتھم (

%) في 41.7%) في مقابل ( 84.6فیما ارتفعت نسبة االستماالت المنطقیة بقناة الحرة األمریكیة لتصل إلى (

قناة روسیا الیوم، وكانت مقاطع الفیدیو المصورة أكثر عناصر اإلبراز المصاحبة لموضوعات القضیة 

 الفلسطینیة في قناتي الدراسة ثم الصور الثابتة.

) استھدفت الدراسة التعرف على كیفیة معالجة القنوات األجنبیة الموجھة للمنطقة 2017دراسة (الشیخ،     

العربیة للقضایا السیاسیة العربیة النشرات اإلخباریة الرئیسیة بقناة الحرة، وقناة روسیا الیوم من خالل دراسة 

النتائج استخدام قناتي الدراسة  األطر اإلعالمیة التي استخدمتھا في تناولھا للقضایا السیاسیة العربیة، وأوضحت

لستة أنواع من األطر اإلعالمیة خالل معالجتھا للقضایا السیاسیة العربیة كان في مقدمتھا أطر الصراع بنسبة 

%) في قناة الحرة، وكانت القضیة السوریة في مقدمة القضایا 52.2%) في قناة روسیا الیوم وبنسبة (72.6(

%) فیما جاءت القضیة 16.4%) تالھا القضیة العراقیة بنسبة (35.5اة الحرة بنسبة (العربیة األكثر تناوالً في قن

%) ثم القضیة العراقیة بنسبة 33.5السوریة في المرتبة األولى من اھتمامات قناة روسیا الیوم بنسبة (

)19.1.(% 

ومة الفلسطینیة في ) ھدفت إلى رصد آلیات الخطاب الدعائي اإلسرائیلي نحو المقا2017دراسة (نعیم،     

شبكات التواصل االجتماعي، ومعرفة أھم موضوعاتھا وترتیب أولویاتھا، والكشف عن أھم األطروحات 

ومسارات البرھنة المستخدمة، والوقوف على أوجھ االتفاق واالختالف بین صفحتي المنسق على الفیس بوك 

سالح اھتمام صفحتي الدراسة بنسبة وأفخاي أدرعي على تویتر، وبینت النتائج تصدر موضوع تصنیع ال

%)، وجاء تشویھ صورة المقاومة الفلسطینیة 14.7%) ثم إطالق النار من قبل المقاومة الفلسطینیة (15.3(

%)، فیما حصل أسلوب التضلیل على المرتبة 19.8الترتیب األول من حیث أھداف الخطاب الدعائي بنسبة (

رھاب التي تم وصف المقاومة الفلسطینیة بھا في مقدمة األطر %)، وجاءت أطروحة اإل34.5األولى بنسبة (

 %).33.4%) فیما جاء االستشھاد باألدلة والوقائع في مقدمة مسارات البرھنة بنسبة (54.1المستخدمة بنسبة (

) ھدفت إلى معرفة صورة المقاومة الفلسطینیة في الصحافة العربیة، ومدى 2017دراسة (أبو شملة،     

ھا بموضوعات المقاومة الفلسطینیة، وتحدید سماتھا والقیم المتعلقة بھا، وأوضحت النتائج أن صورة اھتمامات

%)، وقد حظیت موضوعات المقاومة 17.7%) بینما كانت سلبیة بنسبة (79.4المقاومة كانت إیجابیة بنسبة (

 %).47.8لشعبیة على نسبة (%) من اھتمام الصحافة العربیة فیما حصلت المقاومة ا52.2المسلحة على نسبة (

) ھدفت إلى رصد الصورة اإلعالمیة للمقاومة الفلسطینیة التي تحاول صحیفة 2017دراسة (قنوع،     

م، 2014جیروزیلم بوست اإلسرائیلیة  إبرازھا، والكشف عن مدى التغیر الحاصل في تلك الصورة خالل عامي 

وماتھا والقیم التي تسعى الصحیفة إلى تكوینھا حول م، من خالل التعرف على موضوعاتھا ومصادر معل2015
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المقاومة الفلسطینیة، وتوصلت النتائج إلى أن المقاومة الفلسطینیة بكافة أشكالھا اھتمت بھا الصحیفة بشكل 

م 2015م، أما في عام 2014%) عام 65.5بارز، حیث احتلت المقاومة المسلحة األولویة لدى الصحیفة بنسبة (

%)، واتضح أن أكثر األدوار التي حاولت الصحیفة إلصاقھا 70.3شعبیة منھا المرتبة األولى بنسبة (فقد احتلت ال

 %).43.7بالمقاومة الفلسطینیة ھي "الدور اإلرھابي" بنسبة (

) سعت إلى معرفة الكیفیة التي عالجت بھا القنوات اإلخباریة التلفزیونیة الدولیة 2016دراسة (إبراھیم،     

من القومي المصري، باالعتماد على تحلیل عینة من البرامج السیاسیة بقناة البى بي سي وفرانس لقضایا األ

24 ،DW  بالموضوعیة في معالجتھا  24األلمانیة، وقد أشارت النتائج إلى عدِم التزاِم قناتي بي بي سي وفرانس

لتركیز على الجانب السیاسي مع لقضایا األمن القومي المصري من خالل االنتقائیة للموضوعات والقضایا وا

 غیاب واضح لملف سد النھضة من اھتمامات قنوات الدراسة.

) ھدفت الدراسة إلى معرفة أھم األطر المستخدمة في المعالجة اإلعالمیة لألزمات 2016دراسة (عتیق،    

یة في القنوات العربیة واتجاھات الجمھور نحوھا، وكذلك الكشف عن القوى الفاعلیة في النشرات اإلخبار

البریطانیة)، وبینت النتائج بروز إطار الصراع كأكثر األطر استخداماً في  BBC، و24(روسیا الیوم، وفرنسا

النشرات اإلخباریة محل الدراسة في تناولھا لألزمات العربیة یلیھا إطار المسؤولیة ثم االھتمامات اإلنسانیة، 

السیاسیة العربیة حیث جاءت معظمھا في مقدمة أو وسط نشراتھا  واتضح زیادة اھتمام قنوات الدراسة باألزمات

 اإلخباریة.

) استھدفت رصد المعالجة اإلخباریة في القنوات األجنبیة الموجھة باللغة العربیة 2016دراسة (إبراھیم،     

وبرامجھا  ) للقضایا السیاسیة العربیة من خالل نشراتھا24(العالم اإلیرانیة، والحرة األمریكیة، وفرانس

اإلخباریة، واتضح  ارتفاع نسبة األخبار التي تقدمھا تلك القنوات من خالل مذیع ومادة فیلمیة أو تسجیلیة بنسبة 

%)، وارتفعت نسبة األخبار السلبیة لتصل في قناة العالم 31.5%)، یلیھا مذیع ورسائل مراسلین بنسبة (33.5(

%)، أما فیما یتعلق بالتوازن في عرض المادة الخبریة  فقد 53.4بنسبة ( 24%) ، یلیھا فرانس 61اإلیرانیة (

%) وفي قناة الحرة 47.4بنسبة ( 24احتلت فئة (ال تشتمل على وجھات نظر) المرتبة األولى في قناة فرانس 

 %). 45بنسبة (

 

 مشكلة الدراسة:

تتحدد مشكلة الدراسة في رصد التغطیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في الفضائیات الدولیة من     

خالل تحلیل نشرات األخبار الرئیسیة في قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا الیوم في محاولة للكشف عن أبرز 
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، واألسالیب اإلقناعیة المستخدمة واالتجاھات قضایا المقاومة الفلسطینیة التي تناولتھا، ومصــــادرھا اإلعالمیة

 والمواقف التي تنطلق منھا ھذه القنوات في تناولھا اإلخباري لتلك القضایا.

 أھمیة الدراسة:

تنبع أھمیة الدراسة من أھمیة القضیة الفلسطینیة بشكل عام، والمقاومة بشكل خاص باعتبارھا أحد أشكال     

ي المتوافق مع القانون الدولي، والتي تمثل ثابتاً وطنیاً وخیاراً استراتیجیاً، كما النضال مع االحتالل اإلسرائیل

تتضح أھمیتھا في تناول الدراسة للفضائیات الدولیة الناطقة باللغة العربیة والموجھة للمتلقي العربي، حیث 

تُصنف ضمن المناطق  دخلت تلك القنوات إلى المنطقة العربیة بقوة وبتغطیة مكثفة لألحداث باعتبار أنھا

الساخنة، وترصد ھذه القنوات الموازنات الضخمة في سبیل الدخول بأفكار جدیدة لفرض رؤیتھا ألحداث 

المنطقة، وتھتم بإیصال رسائلھا إلى الجمھور العربي وبكیفیة وصولھا، وتعتمد ھذه القنوات على التكرار 

 ور بذلك.المستمر، لتتمكن من التغییر التدریجي دون شعور الجمھ

 أھداف الدراسة:

یتمثل الھدف الرئیس في محاولــــة الكشــــف عــــن كیفیة تغطیة الفضائیات الدولیة ممثلة في قناتي الحرة     

األمریكیة وروسیا الیوم لقضایا المقاومة الفلسطینیة من خالل نشراتھا اإلخباریة الرئیسیة، حیث یتفرع من ھذا 

 :الفرعیة كما یليالھدف جملة من األھداف 

الكشف عن ترتیب أولویات الفضائیات الدولیة لقضایا المقاومة الفلسطینیة من خالل رصد أھم قضایا  -1

المقاومة الفلسطینیة التي تناولتھا نشرات األخبار قناتي الحرة األمریكیة وروسیا الیوم، وتحدید 

 یة تلك القضایا.المصــــادر اإلعالمیة التــــي اعتمــــدت علیھــــا في تغط

التعرف على االستماالت اإلقناعیة التي استخدمتھا قناتي الحرة األمریكیة وروسیا الیوم في تغطیة  -2

 قضایا المقاومة الفلسطینیة.

تحدید اتجاھات التغطیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في قناتي الحرة األمریكیة وروسیا الیوم،  -3

 ضھا لتلك القضایا.وایضاح مدى التوازن في عر

تحدید أبـــرز القـــوى الفاعلـــة التـــي ركـــزت علیھـــا قناتي الحرة األمریكیة وروسیا الیوم في  -4

 تغطیتھا لقضایا المقاومة الفلسطینیة

معرفة عناصر اإلبراز المستخدمة في تقدیم قضایا المقاومة الفلسطینیة بالنشرات اإلخباریة الرئیسیة  -5

 ة األمریكیة، وروسیا الیوم.في قناتي الحر
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 تساؤالت الدراسة:

ما أھم قضایا المقاومة الفلسطینیة التي تناولتھا قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا الیوم في نشراتھا  -1

 اإلخباریة؟ 

مــــا المصــــادر التــــي اعتمــــدت علیھــــا قناتي الحرة األمریكیة وروسیا الیوم في التغطیة  -2

 لقضایا المقاومة الفلسطینیة؟ اإلخباریة 

ما االستماالت اإلقناعیة التي استخدمتھا قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا الیوم في التغطیة اإلخباریة  -3

 لقضایا المقاومة الفلسطینیة؟

 ما اتجاھات التغطیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا الیوم؟ -4

التوازن في التغطیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا ما مدى  -5

 الیوم؟

مـــا أبـــرز القـــوى الفاعلـــة التـــي ركـــزت علیھـــا قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا الیوم في  -6

 التغطیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة؟ 

براز المستخدمة في التغطیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في قناتي الحرة ما ھي عناصر اإل -7

 األمریكیة، وروسیا الیوم؟ 

 اإلطار النظري للدراسة:

 نظریة وضع األجندة اإلعالمیة (ترتیب األولویات):

ھن الجماھیر بشكل انطلقت ھذه النظریة من قدرة وسائل اإلعالم على إبراز أھمیة القضایا وتشكیلھا في ذ    

مبسط، ودورھا في انتقاء أحداث وقضایا بعینھا، وتكرار تلك العملیة یؤدي إلى تبني الجمھور األجندة التي 

تطرحھا ھذه الوسائل، لتقوده في النھایة إلى التصدیق واإلقتناع بأھمیة بروز تلك األحداث والقضایا دون غیرھا 

نظریة أن لوسائل اإلعالم تأثیراً كبیراً في تركیز انتباه الجمھور )، وبرى أصحاب ھذه ال92، 2014(المشابقة،

نحو االھتمام بقضایا وموضوعات بعینھا، وطرح رؤى موجھة نحو وجھة معینة یمكن أن تؤدي إلى اھتمام 

 ) 328، 2021الجمھور بھا.(مزاھرة، 

لى بعض األحداث وانتقائھا أو وتقترح النظریة أن وسائل اإلعالم یُعھد إلیھا دور كبیر في التركیز ع    

الشخصیات والقضایا من خالل تكرارھا لھذه العملیة، ومن واقع االتساق بین ما تقدمھ تلك الوسائل یبدأ الجمھور 

بتبني األجندة المطروحة من قبلھا بما یقوده للتصدیق، واالقتناع بأھمیة، وبروز ھذه القضایا  والشخصیات دون 

)، ومن ھنا تساعد نظریة وضع األجندة اإلعالمیة الجمھور على التركیز 288، 1998غیرھا (مكاوي، السید، 
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على أن مفھوم ترتیب األولویات " Patterson" والتفكیر في القضایا التي تحددھا وسائل اإلعالم، بحیث یؤكد

أھمیة، وتستحق  یمثل العملیة التي تُبرز فیھا وسائل اإلعالم قضایا وشخصیات معینة على أنھا األحداث األكثر

 ,Seven, 1990 ) رد فعل السلطة، ما دام الرأي العام نحو القضیة قد تم تشكیلھ من خالل وسائل اإلعالم.

231) 

) في دراستھما حول ترتیب األولویات McCombos and Showوھذا یؤكده كال من (ماكمبوس، وشو    

الضرورة على الجمھور، بحیث یدرك أھمیة ھذا في اإلعالم من أن تركیز وسائل اإلعالم على حدث ما یؤثر ب

الحدث، وأن تأثیر األجندة اإلعالمیة على اھتمامات الفرد بالقضایا ترتبط بشكل مباشر، وقوي بكیفیة تعرضھ 

)، وتعتبر حاجة الفرد المستمرة إلى التوجیھ، والتكیف مع الظروف 97، 2017للوسائل اإلعالمیة. (بالنافز، 

ناقشات الشخصیة، ومستوى التعرض للوسائل اإلعالمیة، واتجاھاتھ المسبقة من أھم المحیطة، ومعدل الم

العوامل المؤثرة في ترتیب األولویات لدیھ، في حین تبرز طبیعة النظام السیاسي، وطبیعة القضایا المطروحة، 

اإلعالم.  ومستوى تغطیة وسائل االعالم كأھم العوامل المؤثرة في ترتیب األولویات على مستوى وسائل

 ).311، 2010(حجاب، 

فوسائل اإلعالم ال یمكنھا فرض كیفیة التفكیر في قضایا معینة على الجمھور، لكن بمقدورھا أن تفرض علیھ    

القضایا التي یفكر فیھا، والتي یجب علیھ اعتبارھا ذات أھمیة نسبیة من خالل اختیار الموضوعات وترتیب 

موضوعات إلى الجمھور وبین اھتمامھم بھا عالقة مواقعھا، فالعالقة بین الطریقة التي تقدم بھا وسائل اإلعالم ال

)، وتعتمد النظریة على مجموعة من االفتراضات األساسیة قد قام 199، 2021طردیة قویة (حماد، حرب، 

 )97، 2012في خمس مراحل كما یلي: (طالب،  Dennis ودنیس Defleur بتلخیصھا الباحثان دفلیر

تقوم وسائل اإلعالم باختیار مجموعة من القضایا والموضوعات واألحداث من خالل ما تستقیھ من   -1

 .البیئة المحیطة لتقدیم األخبار الیومیة

كثیراً من الموضوعات والقضایا یتم تجاھلھا وال تصبح جزءاً من األخبار بسبب المساحة والوقت  -2

 یة.واقتناع الصحفیین بما یحمل الحدث من قیمة خبر

أو   prominenceتعطي وسائل اإلعالم كل واحدة من القصص اإلخباریة التي تم اختیارھا بروزاً   -3

 درجة من االھتمام، من خالل الكتابة عنھا وإعطائھا مكانة خاصة.

أجندة األخبار تتشكل من خالل ھذا االختیار للقصص اإلخباریة بما یشتمل علیھ من المستویات مختلفة  -4

 البروز.بالنسبة لھذا 
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اھتمام الناس یتجھ إلى ھذه األخبار، ألنھم یدركونھا من خالل ترتیب األھمیة التي سبق تقییمھا من قبل  -5

وسائل اإلعالم، وبالتالي یستخدم أفراد الجمھور التقییم نفسھ عندما یقررون ترتیب أھمیة ھذه القضایا 

 .بالنسبة لھم

قوي بین القضایا التي تولیھا وسائل اإلعالم قدراً من  من ھنا یتضح أن النظریة تفترض وجود ارتباط    

األھمیة، وبین ارتفاع معدل اھتمام الجمھور بھا، فترتیب األولویات یًعني بنقل االھتمام، والبروز، وتحریك 

)، وذلك من خالل 20، 2020القضایا من أجندة الوسائل اإلعالمیة إلى أجندة الجماھیر المستھدفة (أبو زھرة، 

 االتجاھات لدیھم وابالغھم عما یجب أن یفكروا فیھ ولیس ابالغھم كیف یفكرون. تغییر

وتم توظیف النظریة في الدراسة لمعرفة أولویات اھتمام الفضائیات الدولیة بقضایا المقاومة الفلسطینیة في      

اإلعالمیة، واألسالیب نشراتھا اإلخباریة، وأبرز قضایا المقاومة الفلسطینیة التي تناولتھا، ومصــــادرھا 

 اإلقناعیة المستخدمة واالتجاھات والمواقف التي تنطلق منھا ھذه القنوات في تناولھا اإلخباري لتلك القضایا.

 نوع الدراسة ومنھجھا وأداتھا:

 نوع الدراسة:-1

كیفیة  التي تستھدف جمع البیانات حول ظاھرة بعینھا متمثلة في تعد ھذه الدراسة من البحوث الوصفیة    

التغطیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في الفضائیات الدولیة من خالل نشرات األخبار الرئیسیة في 

في للوقوف على تلك البیانات وتفسیرھا تفسیراً دقیقاً باعتبار أن البحوث قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا الیوم 

إنما تقوم بتصنیفھا وتحلیلھا، للوصول إلى تعمیمات بشأن الوصفیة ال تعتمد فقط على مجرد وصف الظواھر، و

 الظاھرة أو الموقف محل الدراسة. 

 منھج الدراسة:-2

تعتمد الدراسة على منھج المسح اإلعالمي باعتباره من أھم المناھج استخداماً في بحوث اإلعالم، وأكثرھا     

ً في الدراسات الوصفیة،  وبما أن ھدفنا ھو تحلیل نشرات األخبار في قناتي الحرة األمریكیة وروسیا شیوعا

التغطیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في الفضائیات الدولیة، فإن توظیف منھج كیفیة الیوم، لمعرفة 

ة في مفردات المسح في ھذه الدراسة لم یتوقف عند حد جمع البیانات بل تم تحلیل وتفسیر المعلومات الوارد

العینة، وتم تناولھا بالتفسیر للخلفیات واألسباب الحقیقیة وراء الظاھرة، واعتمدت الدراسة على منھج المسح 

بالعینة من النشرات اإلخباریة بالفضائیات الدولیة محل الدراسة، بھدف جمع بیانات الدراسة التحلیلیة باستخدام 
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ي والمنظم والكمي للمحتوى الظاھر، وذلك لصعوبة إجراء أسلوب تحلیل المحتوى، بھدف الوصف الموضوع

 مسح شامل لمجتمع الدراسة بالكامل باعتبار أن مجتمع الدراسة ممتد وغیر منتھ.

 أداة الدراسة:-3

تم جمع البیانات الخاصة بالدراسة التحلیلیة من خالل صحیفة تحلیل المضمون، وذلك لتحلیل التغطیة      

قاومة الفلسطینیة بالفضائیات الدولیة الناطقة باللغة العربیة كمیاً، باعتبار أن تحلیل اإلخباریة لقضایا الم

المضمون مناسب لتحلیل نظام المعلومات في الوسائل اإلعالمیة ابتداء بوصف المحتوى، ودالالتھ اللفظیة، 

 )310، 2015(عبد الحمید،  وارتباطاتھ باالتجاھات المتعددة للنشر.

 :وحدات التحلیل-4

 اعتمدت الدراسة على عدة وحدات للتحلیل تمثلت في:      

 الوحدة الطبیعیة للمادة اإلعالمیة: تمثلت في الخبر. -

 وحدة الموضوع أو الفكرة وتمثلت في قضایا المقاومة الفلسطینیة. -

 اختبار الصدق والثبات:

بتحدید وحدات التحلیل وفئاتھ، وتعریف كل فئة وكل وحدة تعریفاً  قام الباحث الص�������دق الظاھري: -1

للتأكد من   .واض���حاً ش���امالً، وعرض اس���تمارة التحلیل على مجموعة من االختص���اص���یین والباحثین

كونھا تقیس ما وض����عت لقیاس����ھ، وبالفعل أس����ھموا بالتقییم والتعدیل على ص����حیفة تحلیل المض����مون 

 لتصبح في صورتھا الحالیة. 

% من 10تم تحلیل مض���مون قام الباحث بإجراء اختبار الثبات عبر الزمن حیث ثبات أداة الدراس���ة:  -2

عینة الدراس����ة والثبات مع باحثین آخرین، وبتطبیق معادلة ھولس����تي لقیاس الثبات اتض����ح أن معامل 

 ا.*ھوھذا المعامل یدلل على ثبات أداة الدراسة وصالحیت% 89.2الثبات 
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 مجتمع وعینة الدراسة:

في قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا الیوم، وتم اختیار تلك یتمثل مجتمع الدراسة في كافة النشرات اإلخباریة     

منھا ممولة من الدولة التابعة لھا، فقناة الحرة األمریكیة تمثل الحكومة القنوات بصورة قصدیة باعتبار أن كل 

وممولة من الكونجرس، أما قناة روسیا الیوم فھي قناة روسیة حكومیة، وتمثالن اتجاھین متضادین في السیاسة 

 الدولیة.

ي من النشرات اإلخباریة أما عینة الدراسة فقد اختار الباحث عینة عشوائیة منتظمة بأسلوب األسبوع الصناع    

) نشرة 48م)، بواقع (2021سبتمبر/  /30م) وحتى(2020الرئیسیة بقناتي الدراسة في الفترة من (ا/أكتوبر/ 

ً في وتیرة المواجھة بین المقاومة 96من كل قناة وبإجمالي( ) نشرة، وتعتبر ھذه الفترة قد شھدت ارتفاعا

وسطاء الدولیین لمنع تدھور الوضع إلى مواجھة شاملة، كما تخللھا الفلسطینیة، واالحتالل اإلسرائیلي وتدخل ال

م، والذي استمر أحد عشر یوماً، وتصاعد ردود أفعال المقاومة 2021العدوان اإلسرائیلي على قطاع غزة عام 

 الفلسطینیة على االنتھاكات اإلسرائیلیة.

 مصطلحات الدراسة

تبث من الدول األجنبیة باللغة العربیة، والتي یتم إعداد برامجھا  ھي القنوات الفضائیة التيالفضائیات الدولیة: 

 خصیصا للجمھور في المنطقة العربیة، وتتمثل في ھذه الدراسة في كل من قناتي الحرة األمریكیة وروسیا الیوم

ینیون نمط ونموذج كفاحي متوافق مع كافة القوانین والشرائع الدولیة، انتھجھ الفلسط المقاومة الفلسطینیة:

للدفاع عن أرضھم المسلوبة من قبل االحتالل "اإلسرائیلي" باالعتماد على الوسائل المسلحة والشعبیة والتقلیدیة 

 واإلبداعیة لوقف انتھاكات االحتالل وتحریر أرضھم.

روسیا الیوم لقضایا المقاومة الفلسطینیة ھي الطریقة التي تناولت بھا قناتي الحرة األمریكیة والتغطیة اإلخباریة: 

 في نشراتھا اإلخباریة. 

 نتائج الدراسة:

فیما یلي استعراض تفصیلي لنتائج تحلیل النشرات اإلخباریة الرئیسیة بقناة الحرة األمریكیة وروسیا الیوم عبر 

 عرض الجداول ومناقشتھا واإلجابة عن تساؤالت الدراسة.

ا المقاومة الفلسطینیة التي تناولتھا قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا الیوم في السؤال األول: ما أھم قضای

 نشراتھا اإلخباریة؟

 ) قضایا المقاومة الفلسطینیة في نشرات األخبار بقنوات الدراسة 1جدول (

 قناة روسیا الیوم قناة الحرة القضایا م



84 
 

 

 % ك % ك

 25.6 30 34.7 34 إطالق صواریخ المقاومة. 1

 17.9 21 20.4 20 عملیات عسكریة للمقاومة. 2

 15.4 18 16.4 16 غارات إسرائیلیة. 3

 8.6 10 14.3 14 قصف أنفاق المقاومة. 4

 6 7 6.1 6 تصنیع أسلحة. 5

 9.4 11 5.1 5 تعزیزات عسكریة إسرائیلیة. 6

 8.6 10 2 2 اغتیاالت واعتقاالت. 7

 2.6 3 0 0 استھداف وحدات سكنیة. 8

 1.7 2 1 1 الغرفة المشتركة للمقاومة. 9

 0.8 1 0 0 قتلى وإصابات إسرائیلیة. 10

 0.8 1 0 0 عروض عسكریة لفصائل المقاومة الفلسطینیة. 11

 2.6 3 0 0 أخرى. 12

 %100 117 %100 98 المجموع

تشیر البیانات الجدول السابق إلى أن قناة الحرة األمریكیة، وقناة روسیا الیوم اتفقتا في ترتیب األجندة     

اإلعالمیة فیما یتعلق بقضایا المقاومة الفلسطینیة، حیث كانت نسبة إطالق صواریخ المقاومة في قناة الحرة 

%)، 16.4%)، ثم غارات إسرائیلیة بنسبة (20.4(%)، یلیھا عملیات عسكریة للمقاومة بنسبة 34.7األمریكیة (

%)، یلیھا 25.6ثم باقي الفئات بنسب أقل، أما في قناة روسیا الیوم فقد جاء إطالق صواریخ المقاومة بنسبة (

%) ثم باقي الفئات بنسب أقل، 15.4%)، ثم غارات إسرائیلیة بنسبة (17.9عملیات عسكریة للمقاومة بنسبة (

إلى أھمیة وبروز تلك القضایا خالل أي مواجھة مسلحة بین فصائل المقاومة الفلسطینیة ویرجع الباحث ذلك 

وقوات االحتالل اإلسرائیلي، باإلضافة إلى أن فترة الدراسة تخللھا العدوان اإلسرائیلي على غزة، وما رافقھ 

 ع غزة.من عملیات للمقاومة الفلسطینیة رداً على العملیات العسكریة اإلسرائیلیة على قطا

) التي أوضحت تصدر إطالق الصواریخ، والقذائف أشكال 2021وتتفق تلك النتیجة مع دراسة (الحطاب،     

المقاومة المسلحة في معالجة مواقع اإلذاعات الفلسطینیة المحلیة لقضایا المقاومة، فیما تصدرت المسیرات، 

) التي بینت أن موضوعات المقاومة المسلحة 2017والمظاھرات أشكال المقاومة الشعبیة، ودراسة (أبو شملة، 

%)، 47.8%) من اھتمام الصحافة العربیة، فیما حصلت المقاومة الشعبیة على نسبة (52.2حظیت على نسبة (
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) التي بینت تصدر موضوع تصنیع السالح اھتمام صفحتي المنسق 2017وتتفق إلى حد ما مع دراسة (نعیم، 

%) ثم إطالق النار من قبل المقاومة الفلسطینیة 15.3ى تویتر بنسبة (على الفیس بوك، وأفخاي أدرعي عل

)14.7.(% 

السؤال الثاني: مــــا المصــــادر التــــي اعتمــــدت علیھــــا قناتي الحرة األمریكیة وروسیا الیوم في التغطیة 

 اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة؟

 بقضایا المقاومة الفلسطینیة في قنوات الدراسة ) مصــــادر األخبار المتعلقة2جدول (

تشیر بیانات الجدول السابق إلى مصــــادر األخبار المتعلقة بقضایا المقاومة الفلسطینیة في قناتي الحرة     

%) في 33.3األمریكیة وروسیا الیوم حیث اتفقتا في اعتمادھا على مراسلي القناة في الترتیب األول بنسبة (

صادر الذاتیة في القناة، فجاءت في الترتیب الثاني %) في قناة روسیا الیوم، أما الم28.9قناة الحرة، وبنسبة (

%) في قناة روسیا الیوم، فیما احتلت وسائل اإلعالم (صحف 20.3%) في قناة الحرة، وبنسبة (29.5بنسبة (

%) في قناة الحرة األمریكیة، 11.4%) في قناة روسیا الیوم، و(19.5تلفزیون) المرتبة الثالثة بنسبة ( –إذاعة  –

ي الفئات على نسب أقل، ویمكن إرجاع اعتماد قناتي الدراسة على مصادرھا الخاصة بشكل كبیر وحصلت باق

إلى اإلمكانات المادیة والتكنولوجیة المتاحة للفضائیات الدولیة الناطقة باللغة العربیة باعتبارھا أداة من أدوات 

ي كافة أرجاء األراضي الفلسطینیة ودولة السیاسة الخارجیة للدول الباثة، حیث یتوافر لقناتي الدراسة مكاتب ف

 االحتالل اإلسرائیلي، كما یعكس ذلك مدى اھتمامھا بقضایا المقاومة الفلسطینیة.

 قناة روسیا الیوم قناة الحرة المصادر م

 % ك % ك

 28.9 37 33.3 35 مراسل القناة 1

 20.3 26 29.5 31 مصادر ذاتیة خاصة بالقناة 2

 19.5 25 11.4 12 تلفزیون) -إذاعة  -وسائل إعالم (صحف 3

 15.6 20 8.6 9 وكاالت أنباء 4

 6.2 8 5.7 6 مواقع إنترنت 5

 3.1 4 2.9 3 مؤتمر صحفي 6

 2.3 3 2.9 3 شھود عیان 7

 3.9 5 5.7 6 لم تذكر 8

 %100 128 %100 105 المجموع
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السؤال الثالث: ما االستماالت اإلقناعیة التي استخدمتھا قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا الیوم في التغطیة 

 اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة؟

 ) االستماالت اإلقناعیة المستخدمة في عرض قضایا المقاومة الفلسطینیة في قنوات الدراسة3جدول (

 قناة روسیا الیوم قناة الحرة االستماالت اإلقناعیة م

 % ك % ك

 33.3 39 44.9 44 عقالنیة 1

 47 55 21.4 21 عاطفیة 2

 19.7 23 33.7 33 مزیج بین االثنین 3

 %100 117 %100 98 المجموع

توضح بیانات الجدول السابق االستماالت اإلقناعیة المستخدمة في عرض قضایا المقاومة الفلسطینیة في     

قنوات الدراسة حیث تبین ارتفاع نسبة االستماالت العقالنیة التي استخدمتھا قناة الحرة األمریكیة في عرض 

%) في قناة روسیا الیوم، وارتفعت 33.3في مقابل (%) 44.9قضایا المقاومة الفلسطینیة حیث كانت نسبتھا (

%) في قناة 21.4%) في مقابل (47نسبة االستماالت العاطفیة التي استخدمتھا قناة روسیا الیوم، وذلك بنسبة (

%) في قناة الحرة 33.7الحرة األمریكیة، أما المزج بین االستماالت العاطفیة والمنطقیة فحصلت على نسبة (

) في قناة روسیا الیوم، ویرى الباحث أن ارتفاع نسبة االستماالت العقالنیة في قناة الحرة یتوافق %19.7ونسبة (

) حیث احتل االتجاه المحاید المرتبة الثانیة في اتجاه قناة الحرة نحو قضایا المقاومة 4مع ما أظھره جدول (

ید في الصراع الفلسطیني اإلسرائیلي، %) في محاولة من القناة الظھور بمظھر المحا27.6الفلسطینیة بنسبة (

) التي بینت ارتفاع نسبة االستماالت المنطقیة المستخدمة في 2018ویتفق ذلك مع دراسة (أبو عرجة، سلیمان،

%) في قناة روسیا 41.7%) في مقابل (84.6عرض القضیة الفلسطینیة بقناة الحرة األمریكیة لتصل إلى (

 الیوم.

ت التغطیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا السؤال الرابع: ما اتجاھا

 الیوم؟

 ) اتجاه قضایا المقاومة الفلسطینیة في قنوات الدراسة4جدول (
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 قناة روسیا الیوم قناة الحرة االتجاه م

 % ك % ك

 18 21 60.2 59 سلبي 1

 76.9 90 12.2 12 إیجابي 2

 5.1 6 27.6 27 محاید 3

 %100 117 %100 98 المجموع

أن أغلب قضایا المقاومة الفلسطینیة التي تناولتھا قناة روسیا الیوم كان اتجاه تُظھر بیانات الجدول السابق     

%)، فیما كان االتجاه اإلیجابي نحو تناولھا في قناة الحرة في المرتبة األخیرة 76.9معالجتھا إیجابیاً بنسبة (

ه المحاید في قناة الحرة %)، فیما احتل االتجا60.2%)، وجاء في المقدمة االتجاه السلبي بنسبة (12.2بنسبة (

%)، وتأخر االتجاه المحاید نحو قضایا المقاومة الفلسطینیة في قناة روسیا الیوم 27.6في المرتبة الثانیة بنسبة (

%)، ویفسر الباحث اتجاه قناة روسیا الیوم اإلیجابي نحو قضایا المقاومة 5.1إلى المرتبة األخیرة بنسبة (

روسیا أخذ دور ریادي في المنطقة العربیة بدعمھا حركات المقاومة إلسرائیل الفلسطینیة یأتي ضمن محاوالت 

باعتبارھا حلیف للوالیات المتحدة األمریكیة، ومن ناحیة أخرى یمكن القول أن اتجاه قناة الحرة إلى الحیاد في 

ي الصراع بعض الموضوعات المطروحة تأتي في سیاق محاوالت اإلعالم األمریكي الظھور بمظھر المحاید ف

 الفلسطیني اإلسرائیلي.

) التي أشارت إلى میل المعالجة اإلخباریة لألزمة السوریة 2019واتفقت تلك النتیجة مع دراسة (الكساسبة،     

%)، كما تتفق مع 55بنسبة ( 24%)، واتصف بالحیاد في قناة فرانس 60في قناة روسیا الیوم للتأیید بنسبة (

ن للقضیة الفلسطینیة في برنامج ساعة ) التي أوضحت أن نسبة المعارضی2018دراسة (أبو عرجة، سلیمان،

%)، أما المؤیدون للقضیة الفلسطینیة في برنامج بانوراما بقناة روسیا 39.5حرة بقناة الحرة األمریكیة بنسبة (

%)، 14.8%)، وكانت نسبة المحایدین للقضیة الفلسطینیة في قناة الحرة األمریكیة (83.3الیوم فكانت نسبتھم (

) التي أشارت إلى أن صورة المقاومة في الصحافة العربیة كانت 2017دراسة (أبو شملة،  وتتفق إلى حد ما مع

 %).17.7%)، وسلبیة بنسبة (79.4إیجابیة بنسبة (

السؤال الخامس: ما مدى التوازن في التغطیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في قناتي الحرة 

 األمریكیة، وروسیا الیوم؟

 ازن في تغطیة قضایا المقاومة الفلسطینیة في قنوات الدراسة) التو5جدول (

 قناة روسیا الیوم قناة الحرة التوازن م
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 % ك % ك

 83.8 98 62.2 61 عرض وجھة نظر واحدة 1

 6.8 8 17.2 17 عرض وجھتي نظر 2

 5.1 6 12.4 12 عرض أكثر من وجھتي نظر 3

 4.3 5 8.2 8 ال یعرض ألي وجھة نظر 4

 %100 117 %100 98 المجموع

تُشیر بیانات الجدول السابق إلى أن أغلب قضایا المقاومة الفلسطینیة التي تناولتھا قناة روسیا الیوم عرضتھا     

%)، فیما عرضت قناة الحرة  وجھتي 62.2%)، وكذلك قناة الحرة بنسبة (83.8من وجھة نظر واحدة بنسبة (

%) أما قناة 12.4%)،  وعرضتھا من خالل أكثر من وجھة نظر بنسبة (17.2(نظر حول تلك القضایا بنسبة 

%)، ومن خالل عرض 6.8روسیا الیوم فقد عرضت قضایا المقاومة الفلسطینیة  من خالل وجھتي نظر بنسبة (

حیث تتبنى كل قناة من قنوات  )3%)، وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج الجدول (5.1أكثر من وجھة نظر بنسبة (

لدراسة وجھة نظر تحاول فرضھا على الجمھور المستھدف؛ لذا ترتفع نسبة عرض قضایا المقاومة من وجھة ا

نظر واحدة، في حین یمكن تفسیر ارتفاع نسبة عرض وجھتي نظر وأكثر من وجھة نظر لقضایا المقاومة 

 عیة في تناولھا اإلخباري.الفلسطینیة في قناة الحرة األمریكیة في محاولة إلقناع الجمھور بدرجة من الموضو

) التي أشارت إلى أن فئة (ال تشتمل على وجھات نظر) احتلت 2016وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة (إبراھیم، 

%) خالل معالجتھا اإلخباریة 45%) وفي قناة الحرة بنسبة (47.4بنسبة ( 24المرتبة األولى في قناة فرانس 

 للقضایا السیاسیة العربیة.

دس: مـــا أبـــرز القـــوى الفاعلـــة التـــي ركـــزت علیھـــا قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا الیوم السؤال السا

 في التغطیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة؟

 ) القوى الفاعلة بقضایا المقاومة الفلسطینیة في قنوات الدراسة6جدول (

 ومقناة روسیا الی قناة الحرة القوى الفاعلة م

 % ك % ك

 38.5 45 28.6 28 قادة المقاومة الفلسطینیة 1

 21.4 25 19.4 19 قادة الفصائل الفلسطینیة 2

 10.3 12 16.3 16 مسئولین فلسطینیین 3

 5.1 6 15.3 15 مسئولین اسرائیلیین 4
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 16.2 19 13.3 13 المقاومین الفلسطینیین 5

 8.5 10 5.1 5 مواطنین فلسطینیین 6

 0 0 2 2 مواطنین إسرائیلیین 7

 %100 117 %100 98 المجموع

تُظھر بیانات الجدول السابق أن قادة المقاومة الفلسطینیة كانت على رأس القوى الفاعلة بقضایا المقاومة     

%) في 28.6%) في قناة روسیا الیوم، وبنسبة (38.5الفلسطینیة، التي عرضتھا قناتي الدراسة، وذلك بنسبة (

%) في قناة روسیا الیوم، وبنسبة 21.4طینیة بنسبة (قناة الحرة، فیما جاء في الترتیب الثاني قادة الفصائل الفلس

%) في قناة الحرة األمریكیة، أما الترتیب الثالث فقد احتلتھ فئة المسئولین الفلسطینیین في قناة الحرة 19.4(

%)، فیما احتل المسئولون اإلسرائیلیون 10.3%) والترتیب الرابع في قناة روسیا الیوم بنسبة (16.3بنسبة (

%) 5.1%) في قناة الحرة األمریكیة والترتیب السادس في قناة روسیا الیوم بنسبة (15.3الرابع بنسبة ( الترتیب

%)، وجاءت باقي 16.2أما فئة المقاومین الفلسطینیین فقد احتلت الترتیب الثالث في قناة روسیا الیوم بنسبة (

قة باللغة العربیة بقادة المقاومة كقوى فاعلة الفئات بنسب أقل، ویتضح مما سبق اھتمام القنوات األجنبیة الناط

في القضایا المتعلقة بالمقاومة الفلسطینیة باعتبارھم أصحاب القرار في كل العملیات العسكریة المقاومة 

 لالحتالل اإلسرائیلي ھذا باإلضافة إلى قادة الفصائل الفلسطینیة.

 

طیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في السؤال السابع: ما ھي عناصر اإلبراز المستخدمة في التغ

 قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا الیوم؟ 

 ) عناصر اإلبراز المصاحبة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في قنوات الدراسة7جدول (

 قناة روسیا الیوم قناة الحرة عناصر اإلبراز م

 % ك % ك

 45.5 25 31.1 14 تقاریر مصورة للمراسلین 1

 23.6 13 24.4 11 صور حیة 2

 12.7 7 20 9 صور ثابتة 3

 9.1 5 15.6 7 احصائیات وإنفوجرافیك 4

 9.1 5 8.9 4 رسوم وخرائط 5

 %100 55 %100 45 المجموع
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توضح بیانات الجدول السابق أن عناصر اإلبراز المصاحبة ألخبار المقاومة الفلسطینیة في الفضائیات     

%) 45.5الدولیة الناطقة باللغة العربیة تنوعت، حیث جاء في الترتیب األول تقاریر مصورة للمراسلین بنسبة (

%) 24.4المرتبة الثانیة الصور الحیة بنسبة ( %) في قناة الحرة، فیما احتل31.1في قناة روسیا الیوم، وبنسبة (

%) في قناة الحرة، 20%) في قناة روسیا الیوم، یلیھا الصور الثابتة بنسبة (23.6في قناة الحرة، وبنسبة (

%) في قناة روسیا الیوم ثم باقي الفئات بنسب أقل، ویعد ارتفاع نسبة استخدام التقاریر المصورة 12.7وبنسبة (

صور الحیة كعناصر إبراز دلیل على اھتمام الفضائیات الدولیة بقضایا المقاومة الفلسطینیة خاصة للمراسلین وال

 م.2021خالل العدوان اإلسرائیلي على غزة عام 

) التي أشارت إلى أن مقاطع الفیدیو المصورة أكثر 2018وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة (أبو عرجة، سلیمان،

عات القضیة الفلسطینیة في قناتي روسیا الیوم، والحرة األمریكیة، ثم الصور عناصر اإلبراز المصاحبة لموضو

) التي بینت ارتفاع نسبة أخبار القضایا السیاسیة العربیة التي 2016الثابتة، وتتفق كذلك مع دراسة (إبراھیم، 

%)، یلیھا 33.5ة بنسبة (تقدمھا القنوات الفضائیة الموجھة باللغة العربیة من خالل مذیع ومادة فیلمیة أو تسجیلی

 %).31.5مذیع ورسائل مراسلین بنسبة (

 النتائج العامة:

) نشرة أخبار في قناتي الحرة األمریكیة، وروسیا الیوم بأسلوب األسبوع 96قام الباحث بتحلیل مضمون (

م)، 2021سبتمبر/  /30م) وحتى (2020الصناعي من النشرات اإلخباریة الرئیسیة في الفترة من (ا/أكتوبر/ 

لتحقیق ھدف الدراسة في التعرف على كیفیة التغطیة اإلخباریة لقضایا المقاومة الفلسطینیة في الفضائیات 

 الدولیة، وكشف تحلیل مضمون النشرات عن جملة من النتائج كما یلي:

اتفقتا قناة الحرة األمریكیة، وقناة روسیا الیوم في ترتیب األجندة اإلعالمیة فیما یتعلق بقضایا المقاومة   -1

الفلسطینیة خالل فترة الدراسة حیث كانت إطالق صواریخ المقاومة في مقدمة القضایا، یلیھا عملیات 

 عسكریة للمقاومة ثم غارات إسرائیلیة، یلیھا باقي الفئات بنسب أقل.

احتل مراسلو القناة الترتیب األول في قناة الحرة، وقناة روسیا الیوم، كمصدر للمعلومات حول قضایا  -2

المقاومة الفلسطینیة، وحتلت المصادر الذاتیة في القناة الترتیب الثاني في قناتي الدراسة، فیما احتلت 

 الفئات على نسب أقل. تلفزیون) المرتبة الثالثة، وحصلت باقي –إذاعة  –وسائل اإلعالم (صحف 

ارتفاع نسبة االستماالت العقالنیة التي استخدمتھا قناة الحرة األمریكیة في عرض قضایا المقاومة  -3

الفلسطینیة، فیما ارتفعت نسبة االستماالت العاطفیة التي استخدمتھا قناة روسیا، وزادت نسبة اعتماد 

 االستماالت العاطفیة والمنطقیة.قناة الحرة األمریكیة على االستماالت التي تمزج بین 
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ھیمن االتجاه اإلیجابي نحو قضایا المقاومة الفلسطینیة على أخبار قناة روسیا الیوم بنسبة وصلت إلى  -4

%)، فیما 60.2%)، فیما كان االتجاه السلبي نحو تلك القضایا في قناة الحرة األمریكیة بنسبة (76.9(

 المرتبة الثانیة، وتأخر في قناة روسیا الیوم إلى المرتبة األخیرة.احتل االتجاه المحاید في قناة الحرة في 

طغى عرض وجھة نظر واحدة على معظم قضایا المقاومة الفلسطینیة التي تناولتھا قناتي الدراسة بنسبة  -5

%) في قناة الحرة األمریكیة، أما عرض وجھتي نظر 62.2%) في قناة روسیا الیوم، وبنسبة (83.8(

 یا فجاءت في المرتبة الثانیة في قناتي الدراسة.حول تلك القضا

كان قادة المقاومة الفلسطینیة على رأس القوى الفاعلة بقضایا المقاومة الفلسطینیة التي عرضتھا قناتي  -6

الدراسة، فیما جاء في الترتیب الثاني قادة الفصائل الفلسطینیة، أما الترتیب الثالث فقد احتلتھ فئة 

 ي قناة الحرة، والترتیب الرابع في قناة روسیا الیوم.مسئولین فلسطینیین ف

تنوعت عناصر اإلبراز المصاحبة ألخبار المقاومة الفلسطینیة في الفضائیات الدولیة الناطقة باللغة  -7

العربیة، حیث جاء في الترتیب األول تقاریر مصورة للمراسلین في قناة روسیا الیوم، وقناة الحرة، 

 نیة الصور الحیة، یلیھا الصور الثابتة، ثم باقي الفئات بنسب أقل.فیما احتل المرتبة الثا

 

 المراجع:الھوامش و

 (*) أسماء السادة األساتذة المحكمین: 

 د. إبراھیم المصري، أستاذ االعالم المساعد، جامعة االسراء. -1

 جامعة األقصى.  -د. احمد حماد، استاذ اإلعالم المساعد -2

 اإلعالم المشارك، جامعة المنصورة.د. آمال سعد، أستاذ  -3

 كلیة فلسطین التقنیة. -د. خالد أبو قوطة، استاذ اإلذاعة والتلفزیون المساعد -4

 د. عائد مقداد، أستاذ اإلذاعة والتلفزیون المساعد، جامعة األقصى.   -5

جامعة القدس المفتوح -أستاذ اإلذاعة والتلفزیون المساعد تم اجراء اختبار الثبات مع د. حسین سعد،-



). المعالجة اإلخباریة للقضایا السیاسیة العربیة في القنوات 2016إبراھیم، دالیا عثمان، ( -1

 الفضائیة الموجھة باللغة العربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.

). معالجة القنوات اإلخباریة التلیفزیونیة الدولیة 2016، (إبراھیم، شیرین إبراھیم منصور -2

لقضایا األمن القومي المصري، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة اإلسكندریة، كلیة 

 اآلداب، قسم االتصال واإلعالم.

). العوامل المؤثرة على مصداقیة المحتوى البرامجي 2020أبو زھرة، دینا یحیا زكي، ( -3

یة وتشكیل اھتمامات الجمھور، المجلة العلمیة لبحوث اإلعالم وتكنولوجیا للفضائیات العرب

، یولیو دیسمبر 8االتصال، كلیة اإلعالم وتكنولوجیا االتصال، جامعة جنوب الوادي، العدد 

 .37-1، ص ص 2020

). صورة المقاومة الفلسطینیة في الصحافة العربیة: دراسة 2017أبو شملة، عبد الكریم، ( -4

 غزة، كلیة اآلداب، قسم الصحافة. -مقارنة، الجامعة اإلسالمیةتحلیلیة 

). معالجة البرامج الحواریة في قناتي 2018أبو عرجة، تیسیر، سلیمان، رشا محمد على، ( -5

، ص ص 40، ع10روسیا الیوم والحرة القضیة الفلسطینیة، مجلة الباحث اإلعالمي، مج

183-204. 

معالجة المواقع اإللكترونیة لإلذاعات المحلیة ). 2021الحطاب، محمد عبد شعبان، ( -6

غزة، كلیة  -الفلسطینیة لقضایا المقاومة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة

 اآلداب قسم الصحافة.

). معالجة قناتي الحرة وروسیا الیوم للقضایا السیاسیة العربیة 2017الشیخ، عبد هللا محمد، ( -7

دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، األردن، جامعة في نشراتھا اإلخباریة: 

 الیرموك، كلیة اإلعالم.

). اتجاھات صفحات الرأي في الصحف الفلسطینیة الیومیة نحو 2018الكتري، روان، ( -8

غزة،  -المقاومة: دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة

 م الصحافة.كلیة اآلداب، قس

). المعالجة اإلخباریة لألزمة السوریة في القنوات الفضائیة 2019الكساسبة، موسى سالم، ( -9

) إنموذجاً، 24الموجھة باللغة العربیة: دراسة تحلیلیة مقارنة لقناتي (روسیا الیوم، وفرانس

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، األردن، جامعة الشرق األوسط، كلیة اإلعالم.

 ). نظریات اإلعالم، عمان: دار األسامة للنشر والتوزیع.2014، بسام، (المشابقة -10

). نظریات ومناھج اإلعالم، ترجمة عاطف حطیبة، 2017بالنافز، مارك، وآخرون، ( -11

 ، القاھرة: دار النشر للجامعات.1ط



2 
 

 
 

)، اتجاھات التغطیة اإلعالمیة نحو قضایا 2021بویحي، نصر الدین، كبحول، طالب، ( -12

المیة في العالم الغربي الناطق باللغة العربیة ودورھا في تشكیل الصورة الذھنیة الدول اإلس

، مجلة االتصال 24دراسة تحلیلیة للمواد اإلخباریة في موقع قناة فرانس  –لدى الجمھور 

 24-3، ص ص 1، ع8والصحافة، مج

 ع.، القاھرة: دار الفجر للنشر والتوزی1) نظریات االتصال، ط2010حجاب، محمد، ( -13

). معالجة الصحافة الفلسطینیة المطبوعة لقضایا 2021حماد، أحمد، حرب، غسان، ( -14

، 2، ع29دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة الجامعة اإلسالمیة للدراسات اإلنسانیة، مج -الشباب 

 .212 -187ص ص 

 ، غزة: مكتبة ومطبعة الطالب.2). الرأي العام والحرب النفسیة، ط2012طالب، موسى، ( -15

، القاھرة: عالم 4). نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر، ط2015الحمید، محمد، (عبد  -16

 .الكتب

). أطر معالجة األزمات السیاسیة العربیة في القنوات الفضائیة 2016عتیق، دینا وحید، ( -17

اإلخباریة الناطقة بالعربیة، واتجاھات الجمھور نحوھا، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة 

 كلیة اإلعالم، قسم اإلذاعة والتلفزیون.القاھرة، 

). صورة المقاومة الفلسطینیة في صحیفة جیروزیلم بوست اإلسرائیلیة 2017قنوع، ربا، ( -18

 غزة، كلیة اآلداب، قسم الصحافة. -دراسة حالة، الجامعة اإلسالمیة_

 ، عمان: دار المسیرة للنشر والتوزیع.1). نظریات االتصال، ط2021مزاھرة، منال، ( -19

، القاھرة: الدار 1). االتصال، ونظریاتھ المعاصرة، ط1998مكاوي، حسن، السید، لیلى، ( -20

 المصریة اللبنانیة.

). الخطاب الدعائي باللغة العربیة نحو المقاومة الفلسطینیة عبر شبكات 2017نعیم، ھدى، ( -21

 التواصل االجتماعي: دراسة تحلیلیة مقارنة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة

 غزة، كلیة اآلداب، قسم الصحافة. -اإلسالمیة

). معالجة القنوات الفضائیة الموجھة لقضایا حقوق اإلنسان 2018یوسف، محمد صالح، ( -22

في الوطن العربي_ دراسة تحلیلیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة حلوان، كلیة 

 اآلداب، قسم اإلعالم.

23- Seven, Patterson. (1990). political behavior Patterson s innerve day 

life Canada: new bury park. 

24-  



3 
 

 
 

 المسؤولیة االجتماعیة واألخالقیة لوسائل اإلعالم واالتصال محور العدد:  

 

 تأثیر إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي على العالقات الزوجیة في بیروت

 رنا أحمد عواضھأ. 

 الجامعة اللبنانیة

 

Abstract 

 

This research aims to find out the impact of the use of social media on marital 

relations in the capital, Beirut. To achieve this, the researcher chose a random 

sample of the city's residents, distributed among females and males, and 160 

questionnaires were distributed to them. She also conducted interviews with a 

group of Biarth. The research, which relied on the descriptive approach, 

demonstrates the extent of the negative impact of prolonged use of social media 

on the relationships between spouses within the same family. As the continous 

preoccupation by one or both spouses together with social media has led to 

multiple of spiritual and intellectual distances cases within the Beirut society, 

with which some couples have entered into a cycle of psychological and 

emotional isolation from each other. This divorce, in turn, led to a complete 

separation. Of course, divorce has negative repercussions on women and men 

and on children, as well as impacts on society through family disintegration, 

especially with the digital boom that the world is witnessing. 

 

Keywords: social media - virtual world - marital relations - Beirut 
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 :مقدمة

أحدث التطور التكنولوجي تغییرات جمة في حیاة اإلنسان. وساھم في تقریب المسافات بین األفراد. 

فمع ھذا التطور دخل العالم بأسره في مدار القریة الكونیة الواحدة، وبات بإمكان األفراد التواصل مع بعضھم 

 البعض بصورة أسرع وأسھل عبر القارات متجاوزین حواجز الزمان والمكان. 

واحدة من أوجھ التطور  SOCIAL MEDIAوتعد وسائل التواصل اإلجتماعي "السوشیل میدیا" 

التكنولوجي التي أحدثت تأثیراً كبیراً في المجتمعات المعاصرة. سھلت ھذه التقنیات التواصل من جھة 

اد من إیجابیاتھا ورسخت من جھة ثانیة أنماطاً جدیدةً منھ لم تكن معھودة قبل عشرات السنین. فإستفاد األفر

المتعددة لكن بعضھم أفرط في إستخدامھا. وھو ما ترك انعكاسات قد تطال شكل وجوھر العالقات 

  .اإلجتماعیة بشكل عام والعائلیة بشكل خاص وتحدیداً العالقات الزوجیة

 لبنان شأنھ شأن الدول األخرى تأثر مواطنوه بھذا التطور. وعلى الرغم من الصعوبات والتحدیات 

السیاسیة واإلقتصادیة والمعیشیة التي یعیشھا، وإفتقاره للبنى التحتیة المشابھة للدول المتطورة، غیر أن ھذا 

األمر لم یعرقل النمو المتزاید في تكنولوجیا المعلومات فیھ وفي مختلف جوانبھا من برمجیات وتطبیقات 

 إلكترونیة ورقمیة الخ ...

في قطاع تكنولوجیا المعلومات  2014یون دوالر حتى نھایة العام مل 211في ھذا المجال، أنفق لبنان 

 .IDALواالتصاالت بحسب دراسة كانت أعدتھا مؤسسة إیدال 

الى مواكبة الثورة التقنیة أسوة بغیرھا من المناطق اللبنانیة وباتت المكتظة سكانیا وسارعت بیروت 

واإلتصاالت مستفیدة من كونھا العاصمة الجغرافیة العریقة تشھد إقباال كبیراً على تكنولوجیا المعلومات 

وھي منطقة واإلدارات الرسمیة.  مرافق الدولة األساسیة والحیویة والسیاسیة واإلقتصادیة وفیھا أغلبیة

متنوعة دینیاً، ففي رحابھا توجد كل الطوائف والمذاھب، وال تبعد الكنیسة في بعض المناطق أو األحیاء 

عن الجامع كما ھو الحال مثالً في وسط بیروت. فبیروت" نموذج فرید من نوعھ من دخلھا  مسافات كبیرة

أحبھا، وتعایش معھا كأنھ فرد من أھلھا، وقد فرضت على نفسھا اإلھتمام العالمي الذي عبرت عنھ 

علت بمؤسساتھا المرتبطة بمختلف أقطار العالم وبمرافئھا التي تكّرس التواصل اإلقتصادي الواسع، وج

 )2011،قیر" (شنفسھا محطة أنظار العالم

و تمتاز العاصمة بسرعة اإلنترنت عن غیرھا من المناطق اللبنانیة وبإستقطابھا العدد األكبر من 

واألسُر فیھا لیست بمعزٍل عما یجري في غیر مكان وخصوصا مع إزدیاد معدِل الساعات التي  السكان.

 اعي إذ باتوا یستعملونھ بكثرة.یقضیھا سكانھا في عالم التواصل االجتم
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ففي بیروت، تأثرت الحیاة الزوجیة بالتغییرات التي فرضتھا وسائل التطور التقني الحدیث اإلیجابیة 

جعل تزاید إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي العالقات داخل األسرة الواحدة متأرجحة والسلبیة منھا. و

 جھزة الرقمیة. بین التفاعل المباشر والتفاعل من خالل األ

ومع إتساع رقعة إستعمال وسائل التواصل اإلجتماعي، لوحظ تبدل في سلوكیات األزواج 

والزوجات حیال طریقة تعاطیھم مع بعضھم البعض. فإنخفض عند قسم منھم منسوب الحوار الثنائي أو 

التالیة: كیف یؤثر العائلي المشترك وإرتفع بالمقابل منسوب التوتر والخالف. وعلیھ نطرح االشكالیة 

إستخدام وسائل التواصل االجتماعي على العالقات الزوجیة في المجتمع البیروتي؟ وتتفرع  من ھذه 

 االشكالیة األسئلة التالیة:

 كیف إستطاعت وسائل التواصل االجتماعي جذب أحد الزوجین أو كالھما معا ؟ -

ة إستعمال األزواج لوسائل ھل توجد عالقة مباشرة بین ارتفاع معدالت الطالق وبین كثر -

 التواصل اإلجتماعي؟ 

 ھل تمكنت ھذه الوسائل من إحداث تغییرات في أنماط العالقات الزوجیة؟  -

 

وسعیا لالجابة على ھذه االسئلة،  نفذت ھذه الدراسة ضمن نطاق العاصمة بیروت التي تشھد نسب مرتفعة 

) حالة زواج بحسب إحصائیة نشرتھا (4417مقابل  2017) حالة طالق في العام (1486من حاالت الطالق 

) وصنفت محافظة بیروت ثانیة بعد محافظة لبنان الشمالي من حیث 2018(دندش، االخبار، جریدة االخبار 

قبل انتشار جائحة كورونا التي زادت   2019في العام  وذلكحالة طالق)  1840إرتفاع معدالت الطالق (

 . ھا معدالت إستخدام وسائل التواصل االجتماعي في المجتمعات ومنھا المجتمع اللبنانيمع

 

 األھداف:

 یھدف ھذا البحث الى معرفة:

أھمیة إستعمال وسائل التواصل اإلجتماعي بالنسبة لكل من الزوج والزوجة ضمن  -1

 العاصمة بیروت.

 یروت.ما ھي أكثر ھذه الوسائل إستعماال عند األزواج في ب -2

 دوافع اإلدمان على شبكات التواصل من قبل المتزوجین في العاصمة. -3

 كیف یؤثر إستخدام ھذه الوسائل على طبیعة العالقات الزوجیة . -4

ما ھي اإلشـباعات التي تتحقق لـدى كل من الزوج والزوجة مـن خالل وسائل التواصـل  -5

 اإلجتماعي.
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 والزوج التخلي عن إستخدام ھذه الوسائلالى أي مدى یمكن لكل من الزوجة  -6

 

 الفرضیات

قلص اإلكثار من التواصل اإلفتراضي عبر االنترنت مساحة الحوار والتفاعل المباشرین بین الزوجین  -1

 في بیروت وخلق الحواجز بینھما

 تسبب اإلفراط في إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي بحصول خالفات زوجیة -2

 الزوجیة للتفكك نتیجة اإلستخدام المطول لوسائل التواصل اإلجتماعي.تعرضت الروابط  -3

 أدى االدمان على إستعمال التواصل اإلجتماعي الى الطالق. -4

 

 المنھج 

تنتمي ھذه الدراسة الى الدراسات الوصفیة في مجال اإلعالم."ویھدف ھذا النوع من الدراسات الى 

البعاد او متغیرات الظاھرة المدروسة وذلك من خالل تحدید ماھیة جمع المعلومات الالزمة العطاء وصف 

). ویعد المنھج الوصفي األكثر مالءمة لتطبیقھ في ھذا اإلطار ویظھر 174، ص 2011االشیاء" (العبد هللا، 

فالمنھج الوصفي یصف األحداث الماضیة، وتأثیرھا على  ھذا المنھج العالقة بین ظاھرة وظواھر أخرى

یھتم أیضاً بالمقارنة بین أشیاء مختلفة، أو متجانسة ذات وظیفة واحدة، أو نظریات تعتبر من الحاضر، و

 )12، ص 1968المسلمات. (شلبي، 

ومن خالل ھذا المنھج سنركز على وصف واقع العالقات الزوجیة في بیروت ومعرفة مدى إنعكاس 

على سكان العاصمة في  ھذه الظاھرة االستعمال المفرط لوسائل التواصل اإلجتماعي علیھا ومدى تأثیر

 المستقبل.

 

 التقنیات واألدوات البحثیة:

 إستمارات (إستبیانات) من خالل مجموعة من األسئلة المحددة والمغلقة  -

 مقابالت مع عینات من المجتمع البیروتي المستھدف -

 تحلیل مضمون االستبیانات والمقابالت -

 مجتمع البحث

شملت تأثیرات مواقع التواصل اإلجتماعي المجتمع اللبناني كغیره من المجتمعات من خالل 

التغییرات التي أحدثتھا في أنماط حیاة أفراده والمجتمع البیروتي من ضمنھ ولقد تم إختیاره لیكون مجتمع 
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یھ واإلقتراب منھ "ففي مجتمع البحث یتم عادة التركیز على المجتمع المتاح و الممكن الوصول إلالبحث 

للمجتمع المستھدف و یلبي حاجات الدراسة وأھدافھا ونختار   ممثالً والذي یعتبر عادةً جزءاً  لجمع البیانات

 )130، ص2004(عبد الحمید،  منھ عینة البحث

بالنسبة لھذه الدراسة فقد شملت العدید من المناطق داخل بیروت لمبحوثین یسكنون بمنازل إما ملكاً 

عائالتھم وإما في منازل یستأجرونھا و ھذه المناطق ھي: الطریق الجدیدة، صبرا، الكوال، زقاق لھم أو ل

البالط، ساقیة الجنزیر، النویري، كورنیش المزرعة، بشارة الخوري، میناء الحصن، برج ابو حیدر، 

ل، السیوفي، الروشة، المصیطبة، عائشة بكار، تلة الخیاط، ،فردان، عین التینة، رأس النبع، حي اللجا، الرمی

العدلیة، أوتیل دیو، باب إدریس، فرن الشباك، مار الیاس، مار مخایل، المرفأ، الرملة البیضاء، الجمیزة، 

الحرج، الحكمة، الحمراء، البربیر، البسطة التحتا، البسطة الفوقا، الناصرة، السراي، النویري، بربور، 

 قیة الجنزیر، قصقص، االشرفیة ومار متر.الخندق الغمیق، الجعیتاوي، بشارة الخوري، سا

 

 العینة

العینة العشوائیة ھي:"التي یجري و جاء إختیار العینات بشكل عشوائي تجنباً ألي إنتقائیة أو تحیز

إختیار أفرادھا إحتمالیا بمعنى أن كل فرد من أفراد المجتمع المعني بالدراسة لدیھ فرصة متكافئة لیكون 

 )136، ص2019وغالباً ما تكون العینة غیر منحازة وممثلة لمجتمع البحث (جمعة، جزءاً من العینة 

وقد نفذت ھذه الدراسة على عینات من العائالت البیروتیة التي ولدت وترعرت في بیروت وعلى  

عینات غیر بیروتیة المولد وإنما مقیمة في بیروت. وشملت مختلف األعمار واألجناس والطوائف. وإنقسم 

طلعون بین اإلناث والذكور. كما شملت الدراسة مختلف المستویات العلمیة من اإلبتدائي حتى المست

 .الدراسات العلیا وما فوق ویوجد عدد من المستطلعین ممن ھم أمیون و أمیات

 

 النظریات المستعملة 

 

 )uses & gratifications theoryنظریة االستخدامات واالشباعات ( -1-

إمتداد السنین للحصول على المعلومة. ومع التقدم التكنولوجي، لم یعد یكتفي بالحصول سعى اإلنسان على 

علیھا فقط وإنما بات یختار الوسیلة والمضمون اللذین یشبعان حاجاتھ لھذه المعلومة وتحقیق الغایة المرجوة 

اھیري دراسة منھا. وھو ما تظھره نظریة اإلستخدامات واإلشباعات التي تعنى بدراسة اإلتصال الجم

وظیفیة منظمة. وتعتمد على أن األفراد یندفعون تحت تأثیر عوامل نفسیة وإجتماعیة وثقافیة تجعلھم 

محتاجین لإلعالم واإلتصال إلشباع رغباتھم وتلبیة حاجاتھم. وھو ما یعني أن األفراد لیسوا متلقین فقط 
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ر عند إستعمالھ لوسائط التواصل وإنما ھم یسعون للحصول على كل ما یحاكي إحتیاجاتھم. فالجمھو

 اإلجتماعي لدیھ توقعات بأنھا ستشبع حاجاتھ.

من ھنا، یتمحور إھتمام نظریة االستخدامات واالشباعات بالفروق الفردیة بین الجمھور وتأثیرھا على 

إستخداماتھم لوسائل اإلعالم من أجل تحقیق إشباعات معینة تختلف من شخص الى آخر. ولقد أحدثت ھذه 

لنظریة تحوال في رؤیة المتخصصین الى جمھور وسائل االعالم التي كانت تقول إن ھذا الجمھور سلبي ا

وإنھ یتلقى المضمون االعإلمي من دون تفاعل في إنتقاء ما یرید وما یشبع حاجاتھ من التعرض للوسیلة 

 )131،132، ص 2014االعالمیة.(البشر، 

 

 الیاھو كاتز ( عالم اإلجتماع واإلتصال األمریكي من كل وتعتمد ھذه النظریة على فروض وضعھا

Elihu katz وزمیلھ الزرزفیلد (Lasarsfiled)  () و عالم اإلجتماع األمریكي جورج بلومر(Georges  

Blumerوعالم اإلجتماع الفرنسي جورج جورفیتشGeorges) Gurvitch( :تنص على 

 معینة أھداف لتحقیق لالوسائ ھذه ویستخدم والفاعلیة باإلیجابیة اإلعالم وسائل جمھوریتسم  -1

 .بھ خاصة

 بین اإلعالم إذ یربط وسائل من حاجاتھ إشباع في الرئیسي بالدور اإلعالم وسائل یقوم جمھور -2

 .والمتنوعة المتعددة األفراد حاجات إشباع

 وإختیار تحدید على قادرٌ  فھو ثم ومن وإھتماماتھ، أھدافھ تحدید على قادر اإلعالم وسائل جمھور -3

 حاجاتھ. یلبي الذي المضمون

في  خالل نظریة اإلشباعات واإلستخدمات، تبین أن وسائل التواصل أصبحت حاجة أساسیة من

بیروت وتلعب دوراً على مستویات متعددة من حیاة السكان ما جعلھم غیر قادرین على اإلستغناء عنھا 

بت الظروف األسریة واإلجتماعیة لكل فرد دورا مھماً في تحدید ولعوخصوصاً أنھا جاءت لتلبي حاجاتھم 

مدى حاجتھ المنشودة من التواصل اإلجتماعي. ومن خالل ھذه النظریة أیضا عملنا على إظھار رغبة 

المتزوجین القاطنین ضمن نطاق بیروت باإلنغماس في العالم الرقمي عبر وسائلھ وتقنیاتھ إنسجاما مع ما 

 لنفسیة والعاطفیة وغیر ذلك وما تحققھ لھم وسائل التواصل االجتماعي من إشباعات. تفرضھ حاجاتھم ا

 

 Theory technological determinism)نظریة حتمیة التكنولوجیا ( -2

  (Albert Marshall Mcluhan) تعود ھذه النظریة للباحث الكندي ألبرت مارشال ماكلوھان

 الذي إعتبر أن الوسیلة ھي الرسالة وأنھا إمتداد لحواس اإلنسان وتعتمد على ثالثة إفتراضات :

 وسائل اإلتصال ھي إمتداد لحواس اإلنسان -أ
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 الوسیلة ھي الرسالة -ب

وسائل اإلتصال نوعان ساخنة وباردة. الساخنة ھي الجاھزة ومحددة األبعاد نھائیاً والباردة ھي التي  -ج

 داً للمشاركة والمعایشة واإلندماج معھا.تتطلب جھ

من خالل نظریة حتمیة التكنولوجیا سنحاول إظھار إنعكاس إستخدام وسائل التواصل االجتماعي على 

المتزوجین ضمن نطاق العاصمة بیروت إنطالقا من كون التكنولوجیا الرقمیة أصبحت عامال أساسیاً لھا 

 عات.تأثیراتھا الحتمیة على األفراد والمجتم

 powerfullونظریة حتمیة التكنولوجیا تعتبر إمتداداً لنظریة التأثیر القوي لوسائل االتصال (

effects Theory وھذه النظریة تفترض أن لوسائل االتصال الجماھیري تأثیراتھا القویة اذا تم .(

، 2010لعبد هللا، إستخدامھا في حمالت إعالمیة منظمة أعد لھا بعنایة حسب مبادىء نظریات اإلتصال (ا

 )289ص 

 

 الدراسات السابقة:

مواطن ومواطنة  2000) وشملت عینة من 2014( كشفت دراسة كویتیة أعدتھا وزارة العدل في الكویت -1

في المئة من  35أن ھناك إرتفاعاً كبیراً بنسبة غیر المتزوجین في المجتمع الكویتي من الجنسین تصل إلى 

معدالت عدم الزواج یوجد في العاصمة، وأن أغلبیة غیر المتزوجین یعملون في حجم المجتمع، وأن أكبر 

 وظائف حكومیة.

ولفتت الدراسة إلى وجود سببین رئیسیین في المجتمع المعاصر أدیا إلى تنامي ظاھرة الطالق في 

، موضحة أن الكویت، وھما تغییر وضع المرأة في الحیاة اإلجتماعیة داخل المجتمع المحلي تغییراً كبیراً 

إنتشار وسائل التكنولوجیا في الفترة األخیرة، ومن أبرزھا تلك الوسائل المرتبطة بمواقع التواصل 

وخلصت الدراسة الى التأكید على إرتفاع نسبة الطالق  .االجتماعي ساھم كثیراً في حصول المشاكل الزوجیة

تفكك العائلي ونبھت من سلبیات عدم في الكویت مقارنة بمعدالت الزواج السنویة، ودقت ناقوس خطر ال

 .االستقرار األسري في المجتمع

 

) 2016تأثیر إستخدام مواقع التواصل اإلجتماعي على القیم اإلجتماعیة واألسریة للشباب العربي" ( -2

دراسة أعدھا أستاذ اإلذاعة والتلفزیون في كلیة اإلعالم في جامعة صنعاء الدكتور محمد عبد الوھاب الفقیھ 

لكافي واألستاذ في قسم العالقات العامة واإلعالن في الكلیة نفسھا حاتم علي الصالحي وھدفت الى التعرف ا

على دوافع إستخدام الشباب العربي لمواقع التواصل اإلجتماعي وإستكشاف تأثیر إستخدامھم لھا على قیمھم 

أن شباب العربي لمواقع التواصل إذ اإلجتماعیة واألسریة. وأظھرت النتیجة إرتفاعاً في معدل إستخدام ال
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ساعات فأكثر یومیا، ویُعد  4) یستخدمون مواقع التواصل بمعدل 300من أصل  150نصف عینة الدراسة (

موقع الفایسبوك الشبكة اإلجتماعیة األكثر إستخداما من قبل الشباب العربي، یلیھ موقع یوتیوب، ثم تویتر. 

ام مواقع التواصل اإلجتماعي على العالقات األسریة، وأنھ كلما زاد وكشفت النتائج عن وجود تأثیر إلستخد

معدل إستخدامھا كلما زاد التفكك األسري. وطبقت الدراسة على شباب في ثالث دول عربیة، ھي (السعودیة 

في جمع البیانات من المبحوثین باإلستعانة  والیمن ومصر)، وإعتمدت الدراسة على إستبیان إلكتروني

 اء ھیئة التدریس والباحثین في الدول الثالث.ببعض أعض

 

) دراسة لحالة األسرة الجزائریة للدكتور 2017"شبكات التواصل اإلجتماعي وإشكالیة التباعد األسري"(-3

محمد الكر ھدفت الى إظھار أثر إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي على العالقات األسریة بین أفراد 

راسة وجود إدمان تدریجي على مواقع التواصل وأن إلستخدام شبكات التواصل األسرة الواحدة. أظھرت الد

آثارا سلبیةً مترتبةً على التفاعل اإلجتماعي داخل األسرة الجزائریة إذ أن عدد الساعات التي یقضیھا الفرد 

 على شبكات التواصل أكثر بكثیر مما یقضیھا مع أسرتھ وأقاربھ.

 

صل اإلجتماعي على العالقات الزوجیة (مؤتمر اإلنترنت وقضایا المجتمع دراسة عن آثار شبكات التوا -4

توصلت الى أن تأثیر وسائل التواصل اإلجتماعي على العالقات الزوجیة قد یكون سلبیاً . )2018عمان 

وحتى مدمراً یصل الى الطالق كما أنھ قد یكون إیجابیاً ولكن بنسب قلیلة جداً. كما توصلت الدراسة الى 

مجموعة من الحلول والتوصیات لتجنب اآلثار السلبیة للممارسات المرتبطة بشبكات التواصل وضع 

االجتماعي على العالقات األسریة وفي مقدمتھا العالقات الزوجیة. وأكدت خالصة الدراسة أن مواقع 

 التواصل اإلجتماعي أضحت من أھم أسباب الطالق وإنفصال األزواج وذلك من خالل:

 التعامل مع ھذه المواقع  * تزاید مدة

 * التأثیرات السلبیة للتعلیقات واإلعجابات والمنشورات على أحد الزوجین.

* الولوج المستمر لمواقع التواصل االجتماعي واالدمان علیھا كسرا رابط المحبة والمودة واالھتمام بین 

 الزوجین وعززا الشكوك والغیرة بینھما

 أشخاص جدد* إرتفاع إمكانیة التعارف على 

 * الحرمان من اإللفة والسكینة الطالق النفسي

 * إتساع الفجوة وضیاع الحمیمیة بین الزوجین وحدوث انشقاق في االسرة ككل.
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مجموعة من نتائج الدراسات األجنبیة وردت ضمن مقالة تحت عنوان: "ماذا یقول العلم في أضرار  -5

) Jessica Brown) (2018للكاتبة جیسیكا براون ( BBC وسائل التواصل اإلجتماعي ونشرت على موقع

أظھرت أن وسائل التواصل االجتماعي تؤدي الى جملة نتائج سلبیة صحیاً ونفسیاً. فبحسب ھذه الدراسات: 

تشعر النساء بتوتر وضغط أكثر من الرجال عند إستخدام التواصل اإلجتماعي والسیما موقع تویتر.وأن 

تكون مسؤولة عنھا مواقع التواصل اإلجتماعي. "فیكفي أحد المنشورات إلحداث الحالة المزاجیة لألفراد قد 

وتوصلت نتیجة إحدى الدراسات إلى أن األشخاص الذین یقولون إنھم  تقلبات في المزاج عند األشخاص".

یستخدمون سبعة أو أكثر من منصات التواصل اإلجتماعي یكونون أكثر عرضة لمستویات مرتفعة من 

ة تزید على ثالثة أضعاف مقارنة باألشخاص الذین یستخدمون منصة أو إثنتین من منصات القلق بنسب

 ً وأكد الباحثون وجوب إجراء المزید من األبحاث حول  .التواصل اإلجتماعي، أو الذین ال یستخدمونھا مطلقا

أخرى الى  ھذا فیما توصلت دراسة عالقة التواصل اإلجتماعي بإرتفاع منسوب التوتر عند المستخدمین.

أن ھناك مخاطر بنحو ثالثة أضعاف للتعرض لإلكتئاب والقلق بین األشخاص األكثر إستخداما لمواقع 

 .التواصل اإلجتماعي

 

 

 وسائل التواصل االجتماعي أوال:

 

 مفھوم وسائل التواصل اإلجتماعي -1

 

العالم ببعضھ مجموعة من التقنیات التي باتت الیوم تربط أطراف وسائل التواصل اإلجتماعي ھي 

البعض من خالل شبكة االنترنت. فیكفي ألي شخص یملك ھاتفاً رقمیاً أو جھاز حاسوب أو أیباد موصولین 

على شبكة اإلنترنت أن یحصل على ما یشاء من الشبكات اإلجتماعیة خالل وقت قصیر ویتبادل الحدیث 

ھي مواقع ویب تمكنت وبفترة  و"معظم ھذه الشبكات .مع من یرغب في أي مكان وزمان من دون عراقیل

زمنیة قصیرة من إحداث تغییر كبیٍر في نمط اإلتصال بین األفراد وھي ظھرت مع الجیل الثاني من الویب 

  ).3، ص2013و تعتمد على مستخدمیھا بالدرجة األولى في تشغیلھا وتغذیة محتویاتھا" (عطاهللا،  2ویب 

االجتماعي أنھا "مواقع تستخدم لبناء مجتمعات وسائل التواصل ) Balas) ،2006ویعرف باالس 

ویعرفھا  إفتراضیة على شبكة االنترنت تمكن األفراد من اإلتصال ببعضھم البعض للعدید من األسباب المتنوعة".

 محددة، ألھداف الناس فیھ یلتقي مكان أنھا على)  Malonny krichmarو مالوني ( Preece)بریس (

 )44، ص 2012نومار،  (والمعاییر القواعد من عدداً  تتضمن سیاسات طرف من موجھة وھي
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أنھا مواقع إلكترونیة تتیح لألفراد خلق صفحة خاصة بھم یقدمون فیھا لمحة عن  ىوتعرف أیضاً عل

ً لنظاٍم معیٍن یظھر قائمة لمجموعة من المستخدمین الذین  شخصیتھم أمام جمھور عریض أو محدد وفقا

مع إمكانیة اإلطالع على صفحاتھم الخاصة أیضاً والمعلومات المتاحة، علماً یتشاركون معھم في اإلتصال 

 Danah m Boyd Nicole B) أن طبیعة وتسمیة ھذه الروابط تختلف وتتنوع من موقع إلى آخر

Ellison 2010) 

ھذا وقد میز بعض الباحثین بین وسائل التواصل اإلجتماعي ووسائل اإلعالم اإلجتماعي. وقد عرف 

مجموعة من تطبیقات اإلنترنت "وسائل اإلعالم اإلجتماعي بأنھا Kaplan & Haelein) ( ن وھانلینكابال

والتي تسمح بإنشاء وتبادل المحتوى الذي یتم  2التي تبنى على أسس أیدیولوجیة وتكنولوجیة من الویب 

على أنھا  O. Desbiey)( ) ھذا فیما عرفھا دیسبیي2، ص2016إنشاؤه بواسطة المستخدم (الدوي، 

مجموعة الفضاءات على اإلنترنت التي یدار محتواھا في غالبھ من المستخدمین، وھذه الفضاءات یمكن أن 

 تكون عامة أو خاصة موجھة نحو إستخدامات شخصیة أو على العكس محترفة.

في عام  John A Barnes)ویعود مفھوم الشبكات اإلجتماعیة إلى عالم اإلجتماع جون بارنز (

یث كانت تتمثل في نوادي المراسلة العالمیة التي تستخدم لربط عالقات األفراد في مختلف الدول ، ح۱۹٥٤

 )efsregypt.org( )2017 (بإستخدام الرسائل المكتوبة

الشبكات وفي ظل اإلختالف الذي سجلھ باحثون بشأن التسمیة بین وسائط التواصل اإلجتماعي أو 

(وسائل) التواصل  اإلجتماعیة ووسائط اإلعالم اإلجتماعي، یبقى الثابت أن التسمیة األكثر تداوالً ھي وسائط

اإلجتماعي وھو المصطلح الذي تم إعتماده في التقاریر الصادرة عن منظمة األمم المتحدة 

)(http://unescwa.org )2011( 

ي أنھا تمكنت من خلق تفاعل إجتماعي إفتراضي یسجل على العموم لوسائط التواصل اإلجتماع

بسرعة ملحوظة فمثال یكفي أن تكتب أي بوست عبر فایسبوك أو تطلق أیة تغریدة عبر تویتر أو ترسل أي 

رسالة عبر غروب واتساب حتى ینتقل ما كتبتھ خالل ثوان معدودات الى أكبر عدٍد من الناس وتكفي ثوان 

 من خالل اآلراء التي ستنطلق تعقیباً على ما كتب. معدودات لتحدث "ضجةً إجتماعیةً 

 

 أنواع وسائل التواصل االجتماعي -2

 

(قواسمیة،  تتعدد شبكات التواصل اإلجتماعي وتتوزع بین خاصٍة وعامٍة وھي تنقسم الى عدة أنواع

2016:( 

http://efsregypt.org/
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الدوریة المرتبة  ): مجموعة من المنشورات تتألف بالدرجة األولى من المقاالت(blogsالمدونات  -أ

مدونات الصور ومدونات المعلومات والمدونات الشخصیة والمدونات ترتیباً زمنیاً معكوساً وتنقسم الى: 

 الشخصیة والصوتیة ومدونات الفیدیو.

 ) ھي صورة مصغرة عن المدونة العادیة ومن أشھرھا تویتر.micro blogsالمدونات الجزئیة ( -ب

عام  من: جاك دورسي، وإیفان ویلیامز، ونوح غالس، وبیز ستونكل ) أسسھ (twitterوتویتر

ویتیح لمستعملیھ المغردین  مقره الرئیسي في الوالیات المتحدة األمریكیة في والیة كالیفورنیا،، 2006

ثاني أشھر موقع للتواصل االجتماعي عالمی�ا،  ویعد حرفا للرسالة الواحدة 140إرسال رسائل ال تتعدى 

 من بینھم مشاھیر وسیاسیون ستخدمي تویتر بالمالیین حول العالم ویقدر عدد م

www.france24.com/ar/)( 

مواقع الترابط الشبكي اإلجتماعي التي تسمح لمستخدمیھا بالتواصل والتفاعل مع بعضھم البعض  -ج

 facebook whatsapp instagramومن أشھرھا : 

 

 Facebookالفایسبوك  -

یعد من أشھر مواقع التواصل اإلجتماعي الذي یسمح بنشر الصور واآلراء، ومراسلة األصدقاء. 

مارك زوكربیرغ، وإدواردو سافرین، وكریس ھیوز، وأندرو ماكولوم، وداستن  2004أسسھ عام 

األصلیة وقد ولدت الفكرة  موسكوفیتز، في والیة كالیفورنیا األمیركیة وھو متوفر بأكثر من سبعین لغةً 

، وكانت ال Phillips Exeter)(بیرغ" أكادیمیة رللفایسبوك" من المدرسة الثانویة التي درس فیھا "زوك

في جامعة ھارفارد. أما الیوم فتبدلت الصورة  2004تتعدى حدود مدونة شخصیة في بدایة نشأتھا في شباط 

ً إذ یقدر عدد المستخدمین بالمالیین فقد بلغ في نیسان  ملیار مستخدم یومیاً  1.45ما یقارب  2018كلیا

forbesmiddleeast.com)( 

 

  Whatsappالواتساب -

على ید شخصین كانا یعمالن في شركة یاھو إنطالقا من الخدمات المجانیة التي  2009أنشىء عام 

عبر إستخدام شبكة اإلنترنت یوفرھا لمستخدمیھ من خالل اإلتصال الصوتي والمرئي وإرسال الرسائل 

عدد مستخدمیھ  ء على الھواتف الذّكیة أو أجھزة الكومبیوتر، وقد إكتسب التطبیق نجاحاً كبیراً ویقدرسوا

ً  700بنحو  ً (إحصائیات وسائل التواصل  42یتم إرسال و ملیون مستخدم نشط شھریا ملیار نص تقریبا

 ) (expandcart.com/ar) 2018اإلجتماعي، 

ً ملیار صورة عبر  1.6ویتم مشاركة  وتتعدّد الخدمات الّتي یمكن اإلستفادة منھا كإتاحة  التطبیق یومیا

 (المصدر أعاله) إنشاء مجموعات لضم األصدقاء المقّربین أو أفراد العائلة والتّواصل معھم وتبادل الوسائط.
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 Instagramاالنستغرام  -

. 2010تشرین األول  یُستخدم لتبادل الصور والفیدیوھات. إبتكره مایك كریغر وكیفن سیستروم في

ویمكن المستخدمین من ربط حسابھم على "انستغرام" بحساباتھم في مواقع أخرى كـ"فایسبوك" و"تویتر"، 

ملیون مستخدم نشط  800لدى انستغرام أكثر من حتّى تُنشر الصورة في مختلف المواقع في الوقت نفسھ. و

  ).2018المصدر السابق،  (ملیون 500شھریاً أما عدد مستخدمیھ النشیطین یومیاً فھو أكثر من 

وھي تسمح باإلشتراك في تكوین معلومات  (Wiki) مثل الویكي مواقع التعاون وبناء فرق العمل -د

إضافة الى مواقع األخبار  (Wikipedia) مترابطة بشكل منطقي عن طریق روابط إلكترونیة منھا

 Dropbox google)وتحریر النصوص (ومواقع إدارة الملفات  (Newsvine reddit) اإلجتماعیة 

docs  

 

 مواقع الوسائط المتعددة ومنھا: -ه

، ومالكھ ھو یاھو، ویتواجد بعدّة 2004) الذي تأسس عام flickrفلیكر (مواقع التصویر والفن: 

واإلسبانیة، لغات، وھي: اإلنجلیزیة، والكوریة، والصینیة، واأللمانیة، واإلیطالیة، والفرنسیة، والبرتغالیة، 

وھو موقع لمشاركة الفیدیو والصور، ویقوم على حفظھا وتنظیمھا، ویعد موقعاً من المواقع المشھورة في 

 تشارك الصور الشخصیة، وموقعاً لھواة التصویر على اإلنترنت.

 ومن أشھرھا: مواقع مشاركة الفیدیو والبث المباشر -و

 Youtubeالیوتیوب  -

تشاد  من قبل 2005أسس عام . موقع عالمي لمشاھدة الفیدیو عبر اإلنترنتیصنف یوتیوب بأنھ أول 

الموظفین   (Karim Jawed)وجاود كریم )Steve Chen (وستیف تشین )Chad Hurley (ھیرلي

ویعد جاود كریم ». بیتزا«وذلك في غرفة فوق مطعم یاباني ومحل   (PayPal)السابقین في شركة باي بال

إنتقل إلى ألمانیا في المانیا الشرقیة ثم  79عام  ولدبنغالیة  یوتیوب وھو من أصولصاحب أول فیدیو على 

 الغربیة.

وتمكن یوتیوب من إحداث إنقالب في عالم اإلنترنت، فقبلھ لم یكن بإمكان المستخدمین نشر فیدیوھاتھم 

وبشكل محدود ولكن مع أو عرضھا للمشاھدة أونالین وكانوا یقومون بإرسالھا بواسطة البرید اإللكتروني 

یوتیوب فقد أصبح من السھل نشر ومشاركة الفیدیوھات لیشاھدھا كل مستخدمي اإلنترنت حول العالم 

وأصبح بإمكان أي شخص عمل قناة خاصة في أي مجال سواء كانت كومیدیة، علمیة، موسیقیة أو سیاسیة 

 .بدون أي قیود أو رقابة
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یقضون ما یعادل ما یعني أن المشاھدین  .ملیار زیارة 1.5الزیارات الشھریة على یوتیوب  و"تبلغ 

msn.com/ar-ملیار مشاھدة للفیدیوھات كل یوم  5وھناك أكثر من  ساعة یومیاً لمشاھدة مقاطع فیدیو

ae/news/techandscience)) (2018( 

 

 اإلیجابیات والسلبیات   -3

تختلف وظیفة وسائط التواصل اإلجتماعي من مجتمع الى آخر وتعود الى الغایة المرجوة من ھذا 

التواصل وبالتالي یمكنھ أن یكون إجتماعیاً أو إقتصادیاً أو سیاسیاً أو تجاریاً أو تربویاً أو عائلیاً أو غیره 

 ات وسلبیات.لكنھ في جمیع أنواعھ ووظائفھ تبرز لھ إیجابی

 االیجابیات: -أ

األخبار والمعلومات واألفكار  الرسائل ومشاركة التفاعل بین المستخدمین من خالل إرسال -1

 والصور والفیدیو وتبادل اآلراء والخبرات. 

 تشجیع المستخدمین على اإلختالط مع اآلخرین وتكوین عالقات.  -2

 والتعلیقات والتفاعل من دون حواجز.السھولة والسرعة في نشر األخبار أو اآلراء  -3

تسمح بتعریف األفراد أو المجموعات على كل ما ھو جدید وعلى إطالق المبادرات واإلبتكارات  -4

 إضافة الى اإلطالع على األنشطة وممارستھا.

 إنفتاح المجتمعات على بعضھا البعض وتقلیص المسافات الزمنیة والمكانیة بینھا.  -5

 إنشاء المجموعات.  -6

التنوع إذ تتعدد إستعماالت الشبكات اإلجتماعیة وتتنوع بین العمل والدراسة والتسلیة والمعلومات  -7

 العامة والترفیھ والثقافة والتعلم والتعرف والتواصل مع األھل واألصدقاء إلخ...

تقال من مكاٍن إلى آخر مساعدة في الحصول على األخبار المتنوعة من دون الحاجة إلى اإلنال -8

 إضافة الى اإلستفادة من الخدمات.

 الترویج للبضائع والمنتجات ما یوفر الوقت والجھد والتسوق. -9

 توفیر فرص العمل للباحثین والمھتّمین، وذلك من خالل نشر اإلعالنات والشروط المطلوبة. -10

 لعلمي.سھولة الوصول الى المعلومة وھو ما یساعد في دعم البحث ا -11

 تبادل الثقافات. -12

 توفیر الوقت من خالل المعامالت اإللكترونیة.  -13

تسھیل حیاة المواطنین من خالل إطالعھم على معلومات تفیدھم في حیاتھم الیومیة كأحوال  -14

 الطرقات مثالً من خالل غرفة التحكم المروري. 

https://www.msn.com/ar-ae/news/techandscience)
https://www.msn.com/ar-ae/news/techandscience)
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 السلبیات: -ب

 المستخدم لساعات طویلة ربما دون أن یتنبھ لعامل الوقت.خسارة الكثیر من الوقت: یجلس  -1

غیاب الرقابة: تكثر المواقع والتطبیقات التي یمكن الولوج إلیھا من دون أیة ضوابط ما یشكل  -2

أحیاناً خطراً على الشباب واألطفال ھذا اذا ما إستثنینا بعض حاالت الرقابة المرتبطة بأغلب األوقات 

 بالسیاسة و الدین.

العزلة: یبتعد المستخدم عن محیطھ ومجتمعھ لوقت طویل ما یجعلھ أحیانا یفضل العالم  -3

اإلفتراضي على العالم الواقعي ویعرضھ بالتالي الى مشاكل عائلیة  وإضطرابات في عالقاتھ 

 اإلجتماعیة.

نشورة غیاب الدقة: اإلفتقار أحیاناً الى المصادر الصحیحة لألخبار ما یجعل المعلومات الم -4

ونشر اإلشاعات التي تضّر بعض  عرضة للمبالغة والشخصنة واللجوء الى بث األخبار الكاذبة واألضالیل

 األشخاص.

 غیاب الخصوصیة الشخصیة. -5

تبعات نفسیة ومنھا عند األطفال الذین یمضي قسم منھم ساعات أمام الشاشات المحمولة  -6

طبیةً كثیرةً ظھرت في ھذا المجال ومنھا لرئیس ھیئة الخدمات لمشاھدة الفیدیوھات وخصوصاً أن تحذیراٍت 

) الذي قال: "تعرض أطفال بریطانیا 2018الصحیة الوطنیة في بریطانیا سیمون ستیفنز(ستیفنز ، انكلترا، 

 ً  .لوباء مضاعف من جراء تمضیة الوقت أمام الشاشات وھو ما أدى بھم إلى األمراض العقلیة والُسمنة معا

طات الصحیة في البالد أن ال تتحمل وحدھا عبء معالجة ھذه األمراض، وإنما یتوجب على على السلو

شركات التكنولوجیا الكبرى المالكة لشبكات التواصل اإلجتماعي أن تشارك وأن تفعل المزید من أجل حمایة 

 ".األطفال

ة وحتى إرھابیة إستغاللھا بھدف اإلساءة الى المجتمعات كإستغاللھا للقیام بأعمال إجرامی -7

وھو ما كان برز خالل موجة اإلرھاب التي عصفت بلبنان والتي كانت تلجأ خاللھا المجموعات اإلرھابیة 

الى إستعمال منابر التواصل اإلجتماعي وخصوصاً تویتر وفایسبوك لإلعالن أو تبني جرائمھا "یبدأ الخطر 

اعات اإلرھابیة اإلجرامیة لھا لبث أفكارھا المنبعث من أثیر مواقع التواصل االجتماعي بإستغالل الجم

المسمومة، وإصطیاد ضعفاء العقول من خاللھا، لتجندھم لتنفیذ مصالحھا، ولتنفیذ عملیاتھا، في أماكن ال 

 ).2018تواجد لھا فیھا" (دنش، 
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عدم إستعمال اللغة وتحدیداً العربیة بشكل صحیح إذ یعمد بعض المستخدمین الى إستعمال  -8

 مكان العین)  3مكان حرف الحاء و 7واألرقام عوضاً عن األحرف (الرموز 

إستعمالھا في غیر مكان وزمان مثالً أثناء القیادة  مما أدى الى إرتفاع منسوب الحوادث  -9

 )2018المروریة وخصوصاً الممیتة في لبنان (الیازا، 

 للفأرة المفرط داماإلستخ من األیدي تصیب التي ھذا فضالً عن المشاكل الصحیة كاألضرار

 أمراض من وما تسببھ البدانة و الحاسوب شاشات تبثھ الذي لإلشعاع نتیجة العین تصیب ضرار التيواأل

لھا. إضافة الى الخمول والكسل وعدم الحركة واإلتكال على وسائط التواصل اإلجتماعي والتقلیل  مرافقة

یبتعد فیھ المستخدم عن الواقع الملموس ویصبح أسیر من التفكیر واإلبداع من ثم اإلدمان الرقمي على نحو 

 واقع إفتراضي ما یجعلھ عرضة لإلصابة بمشاكل تمنعھ من إعادة تقبل واقعھ ومحیطھ فیما بعد.

 

 استعمال التواصل االجتماعي في بیروت بحسب النتائجثانیا:

 

بعدما كانت تتمیز بیروت بطبیعة العالقات العائلیة بین أھلھا أصبح شأن العدید من سكانھا الیوم شأن 

غیرھم في مناطق أخرى غارقین في عالم اإلنترنت. إذ سرعان ما یُالحظ من یتجول في أرجاء العاصمة 

والمؤسسات التي تبیع كثرة إستعمال البیارتة للھواتف الرقمیة كما یبرز وجود عدد كبیر من المحالت 

 ھواتف رقمیة وأجھزة إلكترونیة متطورة. 

 

مع اإلشارة الى أن تكلفة االنترنت في بیروت كما في كل لبنان تعد مرتفعة قیاساً على التكلفة في دول 

أخرى ویعتمد المواطنون بالدرجة األولى حالیاً على أوجیرو التابعة لوزارة اإلتصاالت في حصولھم على 

 MTCوأم تي سي  (Alpha) لمنازلھم ومحالھم فیما یعتمدون على شركتي الخلیوي ألفاِ  اإلنترنت

Touch) للحصول على الخدمات لھواتفھم في حال ال ((4G) .اوخالل تنقالتھم خارج منازلھم 

 

وقد إستفاد سكان بیروت من خدمة اإلنترنت وإنكبوا على متابعة التطور في ھذا المجال وسرعان ما 

من یتجول في أرجاء العاصمة إنشغال األشخاص بھواتفھم، یجرون إتصاالً أو یكتبون رسالة أو یُالحظ 

یتفاعلون مع آخرین كما یبرز وجود عدد كبیر من المحالت والمؤسسات التي تبیع ھواتف رقمیة وأجھزة 

 إلكترونیة متطورة.
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ئل التواصل االجتماعي أو أظھرت نتیجة سؤال المبحوثین في بیروت عما إذا كانوا یستعملون وسا

% یستخدمونھا وھي نسبة مرتفعة مقارنة مع نسبة الذین ال 93ال یستعملونھا أن النسبة األكبر منھم وھي 

 ).1% (الرسم البیاني رقم 7یستعملونھا والتي بلغت 

 

 : استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي في بیروت1رسم بیاني رقم 

 
 

 

إلیھا أن أغلبیة المقیمین في بیروت ومن أبنائھا یستخدمون وسائل  وتدل ھذه النسب التي توصلنا

التواصل اإلجتماعي في مجاالت عالقاتھم وأعمالھم وخالف ذلك. وھذا یدل على تمكن ھذه الوسائل من 

التسلل الى حیاة األفراد في نطاق بیروت وإندفاع االفراد نحو إقامة عالقات عن بعد بین بعضھم البعض 

 غیر في العالقات التقلیدیة داخل الفئات اإلجتماعیة في بیروت. وبالتالي ت

من جھة ثانیة، أظھرت النسب أن إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي لیس محصوراً في جنس معین 

مما یشیر الى دینامیة المجتمع البیروتي ومواكبتھ لكافة تقنیات العصر؛ ویفسح المجال أمام تواصل الجنسین. 

%) یستعملون تقنیات التواصل اإلجتماعي (الرسم البیاني 45%) و النساء (55تیجة أن الذكور (إذ بینت الن

). وتؤشر ھذه النسب بین الجنسین الى التقارب الكبیر بین المرأة و الرجل في المجتمع البیروتي في 2رقم 

 متابعة تقنیات االتصال الحدیثة. 

 

 

 الجنس: توزیع المبحوثین حسب 2رسم بیاني رقم 

 

نعم

كال

93 %

7%
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بینت الدراسة أن أغلبیة الفئات اإلجتماعیة في بیروت تستخدم وسائل التواصل اإلجتماعي. فمن أصل 

أشخاص  5شخصاً مطلقون و  11شخصاً متأھلون و  79مبحوثاً المشمولین في الدراسة ھناك  160ال 

ً غیر مرتبطین 65أرامل بینما ھناك  % أرامل و 3.1% مطلقون و 6.9% متأھلون و 49.4 (شخصا

) وھو ما یدل على أن إستعمال التواصل اإلجتماعي لیس 3(الرسم البیاني رقم  )% غیر مرتبطین40.6

 محصورا بوضع إجتماعي محدد وإنما یشمل الجمیع.

 

 : توزیع المبحوثین حسب الوضع اإلجتماعي 3رسم بیاني رقم 

 
 

 

ً متز 90في عملیة حسابیة بسیطة، یتبین أنھ من أصل  ً في األساس، ھناك شخصا شخصاً  11وجا

ً و إنفصلوا بسبب وسائل التواصل االجتماعي. وھذه النسبة تؤشر الى  11من بین ھؤالء ال  9مطلقا

انعكاسات سلبیة وحتى خطیرة لوسائل التواصل االجتماعي على الحیاة الزوجیة خاصة والحیاة االسریة 

 عامة.
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ن ما یفوق ثلث المقیمین في بیروت ومن أبنائھا یستخدمون فقد دلت النتائج أ 4في الرسم البیاني رقم 

وسائل التواصل اإلجتماعي لمدة ست ساعات وما فوق، األمر الذي یؤشر الى إتساع المساحة الزمانیة التي 

 6% من المبحوثین یمضون أكثر من 35تحتلھا ھذه الوسائل في الحیاة الیومیة ومدى تغلغلھا.  فحوالى 

إستعمال ھذه الوسائل. وتأتي الفئة التي تمضي ما بین الساعة والساعتین في المرتبة الثانیة ساعات یومیاً في 

وھذا كلھ یدل على مدى انغماس األفراد في التواصل الرقمي بخالف التواصل  .%22وھي بحدود ال 

 المباشر وجعلھم بالتالي أسرى أجھزة وشاشات.

 

 التواصل اإلجتماعيعدد ساعات إستخدام : 4رسم بیاني رقم 

 

 

 

 ثالثا: عالقة البیارتة بوسائل التواصل االجتماعي

توزعت النسب بشكل متفاوت على وسائط التواصل اإلجتماعي بحسب الفائدة المتوخاة وھو ما یفسر 

 التنوع في وسائل التواصل. األمر الذي یشیر الى حیویة المجتمع البیروتي ونشاطھ. 

، حل الفایسبوك في في بیروتففي إطار ترتیب منصات التواصل اإلجتماعي بحسب إستخدامھ 

). وذلك 5المركز الثاني من حیث المتابعة بعد الواتساب یلیھ انستغرام وتویتر وماسنجر (الرسم البیاني رقم 
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أن أغلبیة بخالف بعض العواصم العربیة حیث تصدر الفایسبوك المركز األول. وتجدر اإلشارة الى 

 المستخدمین یستعملون أكثر من وسیلة تواصل إجتماعي. 

 

 : أنواع وسائط التواصل اإلجتماعي األكثر إستعماالً في بیروت5رسم بیاني رقم 

 
 

الى ذلك ربما من المفید ذكره أنھ في نطاق العاصمة بیروت خاصةً وعلى مستوى كل لبنان عامةً  

إتصاالتھ الیومیة الى الواتساب أكثر منھ الى المكالمات العادیة عبر  فإن المواطن اللبناني بات یركن في

الخلوي أو الثابت نظراً إلرتفاع تكلفة اإلتصاالت ولكون المكالمات عبر الواتساب توفر مزایا ال یوفرھا 

"على الرغم من تطور اإلتصاالت والتحدیث القسري في  اإلتصال العادي (صور، فیدیو) وبتكالیف أقل.

 )2010(أبو عاصي،  األحیان لبلد األرز، یبقى اإلنترنت في لبنان أداة إتصال ومعلومات مكلفة نسبیا بعض

 

الى أن الغالبییة الساحقة تستخدم وسائل  6من جھة اخرى، أشارت النسب في الرسم البیاني رقم 

% من المبحوثین 80التواصل بھدف إكتساب فائدة معینة تتنوع بحسب تنوع الغایة المرجوة. إذ أكد أكثر 

% منھم وھو ما یبین الفرق الكبیر في 10وجود فوائد للتواصل اإلجتماعي فیما إعتبره بدون فائدة أقل من 

 النسب بین المجموعتین.

 

 : الفائدة من إستعمال وسائط التواصل االجتماعي6رسم بیاني رقم 
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3%

ماسینجر
9%

تویتر
11%

انستغرام
14%

فیسبوك
27%

واتساب
36%

أنواع وسائل التواصل



22 
 

 
 

 
 

وسائل التواصل اإلجتماعي والى تنوع الى تعدد أسباب إستخدام  7تشیر النسب في الرسم البیاني رقم 

إھتمامات البیروتیین. إذ تبین أن نسبة استعمالھا المرتفعة ال تنحصر في مجال محدد بل تتجاوز ھذا الى 

 میادین عدیدة بحسب الفائدة المنشودة و ھي تتوزع على الشكل التالي:

 %یستخدمون التواصل اإلجتماعي للتواصل مع أصدقائھم.21-

 مون التواصل اإلجتماعي للتسلیة.% یستخد19-

 % یستخدمون التواصل اإلجتماعیة للتواصل مع األھل.15-

 % یستعملون التواصل اإلجتماعي لمتابعة أعمالھم.14-

 % یستعملون التواصل اإلجتماعي للحصول على معلومات ومتابعة األخبار. 10-

 % یتابعون التواصل اإلجتماعي بغرض الثقافة.9-

 التواصل اإلجتماعي لمتابعة دراستھم.% یستخدمون 5

 % ممن یستعملون التواصل االجتماعي للتعرف على أصدقاء.4

 % إما لیس لدیھم أي جواب وإما ال یستعملون التواصل االجتماعي.3

 

 

 

 : أسباب إستعمال وسائط التواصل اإلجتماعي7رسم بیاني رقم 
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 رابعا:استعمال المتزوجین لوسائل التواصل االجتماعي في بیروت 

 

% مشكلة تواجھھا العائلة في بیروت. فالعزلة تعبد 76تعكس نسبة ال، 8في الرسم البیاني رقم 

الطریق نحو التفكك العائلي إذ یتبین أن ھذه الوسائل مسؤولة الى حد كبیر عن الخالفات وصوالً الى التفكك 

% 76فصال الكلي. وإذا ما أعتبرنا أن نسبة الذین أجابوا بأحیاناً یمكن أن تضاف الى نسبة الاألسري فاإلن

 فإن النسب سترتفع.

ومن خالل إجابات المبحوثین، یمكن اإلستنتاج أن العزلة األسریة ال تقتصرعلى الجانب النفسي وإنما 

ضة لإلصابة باإلكتئاب ما قد یسبب تطال الصحة الجسدیة فاألشخاص الذین یعیشون العزلة ھم األكثر عر

 لھم أمراضا صحیة.

 

 

 

 : وسائل التواصل اإلجتماعي والعزلة الزوجیة8رسم بیاني رقم 
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عاما) أب لطفل وطفلة یقضي وقتھ مع عائلتھ حسب  38مازن مھندس معماري یسكن في مار الیاس (

حیاتي تكون عبارة إما عن مشاكل  ما تقتضیھ ظروف عملھ بحسب ما یقول :"عندما أكون في المنزل، فإن

ال تنتھي مع زوجتي وأحیانا على أمور تافھة وإما عبارة عن التواصل اإلجتماعي الذي أمضي وقتاً في 

إستخدامھ أكثر من الوقت الذي أمضیھ مع العائلة . ومع أنني أحزن على حال أطفالي أحیانا لشدة ما یعیشونھ 

لتخلي عن وسائل التواصل اإلجتماعي وأشعر بالتوتر في حال من خالفات زوجیة ولكنني ال أستطیع ا

ً في  إبتعدت عنھا. أحن كثیراً الى أوقات أمضیھا مع أطفالي ولكنني في نھایة المطاف أجد نفسي مرتاحا

 عالمي اإلفتراضي الذي یؤمن لي الراحة ویبعدني عن مشاكل منزلي الیومیة".

 

 صل االجتماعي والطالق في بیروتخامسا: العالقة بین استخدام وسائل التوا

وقد عرفھ عالم االجتماع  .یعتبر الزواج من أقدس العالقات التي شرعتھا وباركتھا الدیانات السماویة

"على أنھ "اتحاد طبیعي ال یقوم على EDWARD WESTERMARCK الفنلندي ادوار وسترماك 

ھذه العواطف فلن تستطیع القوانین حمایة  القوانین وحدھا وإنما یقوم على العواطف المتأصلة فاذا تالشت

یعد الزواج العامل األساسي لتكوین األسرة اذ ). و2002الزواج من االندثار"(فوزي غرابیة واخرون،

یكتسب التواصل بین الزوج والزوجة أھمیة كبیرة لبناء األسرة السلیمة، فمتى غاب التواصل بینھما كثرت 

ت وإھتزت أسس العالقة األسریة برمتھا لما لھذه العالقة من تأثیر على المشاعر السلبیة وبالتالي الخالفا

یتمیز أفرادھا اإلستقرار عند األبناء وخصوصا في حال حصول الطالق وتفرقت العائلةالتي یجب أن 

 لریمون بودون"باإلقامة المشتركة وتعاون البالغین من الجنسین واألطفال الذین قاموا بإنجابھم أو تبنیھم" 

(Boudon, 2005, P97) 
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" La définition la plus courante de la famille- groupe caractérisé par la résidence 

commune et la coopération d’adulte des deux sexes et des enfants qu’ils ont 

engendrés ou adoptés” 

الطبیعـة إذ مـن الضروري أن تجتمع كائنات ویعرف "أرسطو" األسرة بأنھا أول إجتماع تـدعو إلیـھ 

ال غنى ألحدھا عن اآلخر وھما الرجل والمرأة، أي إجتماع الجنسین للتناسل، ولیس في ھذا شيء من 

التحكم، ففي اإلنسان كمـا فـي الحیوانات األخرى والنبات نزعة طبیعیة، وھي أن یخلـق بعـده مولـوداً علـى 

یعي، وفي كل األزمنة ھو (العائلة) حیث تجتمـع عدة عائالت فتنشأ القریة، صورتھ فاإلجتماع األول والطب

 ثم المدینة، فالدولة.

 

مسببات عدیدة غیر أن ما یلفت االنتباه ما بتنا نسمعھ من بعض المتزوجین في توصیف  أما الطالق فلھ

ث) إنشغال أحد (بحسب عدد من العینات التي شملھا البح زواجھم بالصامت. ویقصدون بھذه العبارة

الزوجین أو كالھما بعالمھ االفتراضي أو عالمھما الخاص عبر وسائل التواصل االجتماعي. فاإلنشغال 

المستمر بالعالم اإلفتراضي بات لھ انعكاساتھ السلبیة على الحیاة الزوجیة. ما یترك تداعیات مقلقة على 

الصغیرة والتافھة التي یقوم بھا األشخاص تعد المجتمع برمتھ. فقد "أظھرت األبحاث أن العدید من األمور 

مؤشرا على وجود مشاكل خطیرة في العالقة" بحسب معالجة العالقات الزوجیة في "ھیوستون" كاري 

 )2019/3/31كول عن صفحة الجزیرة (الجزیرة نت، 

 

لعوامل وال شك أن أسباب الطالق في لبنان قد تختلف وتتشعب. غیر أن األكید أن ھناك مجموعة من ا

وراء حصول "أبغض الحالل" وھي تتوزع بین المشاكل المالیة واإلقتصادیة مع كثرة األزمات التي عصفت 

وتعصف بلبنان، وبین إرتفاع منسوب البطالة من جھة ودخول المرأة بقوة الى سوق العمل ما جعلھا شریكة 

لى عدم التكافؤ اإلجتماعي والثقافي إضافة ا الرجل في ھذا المجال ولم تعد مجرد ملحقة بھ من جھة ثانیة.

 فضالً عن تقصیر الزوجین أو أحدھما بواجباتھما إتجاه بعضھما البعض. 

ویلفت اإلرتفاع المستمر والملحوظ في السنوات األخیرة في نسب الطالق في لبنان ومن ضمنھ 

) 1840ان الشمالي () حالة بعد محافظة لبن1486العاصمة بیروت التي سجلت فیھا ثاني أعلى نسب طالق (

) (جریدة االخبار بتاریخ 1231) والجنوب (1270والنبطیة ( (1348) لبنان جبل) و1405البقاع (ثم یلیھا 

 ھائلة لحاالت الطالق في لبنان...)باألرقام: أعداد : "1/12/2018

السنوي. إذ  متوسط حاالت الطالق وكان إحصاء صادر عن "الدولیة للمعلومات"قد اشار إلى ارتفاع

أي بزیادة نسبتھا ، حالة 8580إلى  2017العام في  إرتفع، حالة طالق 7000المتوسط نحو  ھذا كان ابعدم

https://www.lebanon24.com/entity/2497090326/%D8%AC%D8%A8%D9%84%20%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
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 -مركز دراسات-في االعوام السابقة." وكشف رئیس مركز الدولیة للمعلومات  عما كانت علیھ 22.5%

%، مشیراً إلى أنھا "مرشحة 20جواد عدرا عن نتائج صادمة تظھر أن نسبة الطالق في لبنان وصلت إلى 

 )aljazeera.net(."لالزدیاد بشكل كبیر

إذا ترتفع نسب الطالق في لبنان وترتفع معھا المخاوف من التداعیات اإلجتماعیة لھذه الظاھرة 

ً في حال تواجد أطفال. فھل من دور لالستخدام المفرط لوسائل التواصل اإلجتماعي من قبل  وخصوصا

 أدناه یوضح األمر  9الزوجین؟ الرسم البیاني رقم 

 

إستعمال وسائل التواصل اإلجتماعي على عالقة المتزوجین  تأثیر اإلفراط في: 9رسم بیاني رقم 

 في بیروت

  

 
 

 

 

كبیر لوسائل التواصل اإلجتماعي على الروابط الزوجیة إذ تبین أن  أكدت ھذه األرقام وجود تأثیر

% من األزواج تأثروا سلبیاً بإستعمال الشبكات االجتماعیة وأن سبب معظم حاالت الطالق ھو التباعد 70

عاما) والمقیمة في فردان  35الزوجي واإلنشغال بالسوشیل میدیا. وھو ما حصل مع دانا البالغة من العمر (

أوالد فقد أدى غیاب التواصل المباشر بینھا وبین زوجھا الى الطالق. بدوره شادي غزاوي  3وھي أم ل

ر بینھ وبین زوجتھ الى الطالق أوالد أدى غیاب التواصل المباش 3عاما) وھو أب ل  41المقیم في أبو سھل (

عاما) المقیمة في البربیر أدى إنقطاع التواصل  27"تطلقنا بسبب الفایسبوك" من جھتھا نریمان بعاصیري (

 بینھا وبین زوجھا الى الخیانة كما تقول ثم الى الطالق "حیاتنا الیومیة كانت عبارة عن خالفات مستمرة "
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مي للحاالت المذكورة أعاله یظھر أن كال� من دانا وشادي ونریمان واذا ما توقفنا عند المستوى التعلی

 حاصلون على شھادات جامعیة .

والالفت أن المشترك في النماذج الثالثة أعاله ھو أن عدد الساعات التي یمضیھا كل من دانا وشادي 

ا بحد ذاتھ ساعات، وھذ 10ونریمان ھو ست ساعات وما فوق وبالنسبة الى شادي ونریمان یتخطى ال 

مؤشر على مدى إرتباط العزلة عند كل من الزوجین بإرتفاع معدالت الخالفات العائلیة التي توصل في 

 كثیر من األحیان الى الطالق.

لذا كان ال بد من أن نسأل إن كان ھناك من عالقة وثیقة بین إستعمال الزوجین المطول لوسائل 

ءت اإلجابة لتؤكد أن إستعمال وسائل التواصل على المستوى التواصل اإلجتماعي وبین التفكك األسري فجا

األسري بات كبیراً وأن قسماً كبیراً من العائالت في منطقة بیروت بات یتأثر بھذا اإلستعمال بطریقة أو 

 أخرى.

) لناحیة العالقة الوثیقة بین النتیجة 9أكدت نتیجة الرسم الذي سبقھ (رقم  10فنتیجة الرسم البیاني رقم 

لسلبیة لإلنشغال المتواصل من قبل الزوجین بإستعمال وسائل التواصل اإلجتماعي والتفكك الزوجي ثم ا

األسري مع كل ما لألمر من تشعبات وتداعیات كالتلھي والخیانة وتعدد الزیجات واألمثال على ذلك متعددة 

ساعات على  6كثر من عاما) وھو أب لطفلین یسكن في منطقة الرملة البیضاء ویمضي أ 33عبد عبود (

شبكات التواصل االجتماعي بمختلف فئاتھا الى درجة أوصلھ التواصل اإلفتراضي الى الزواج من ثانیة 

 تعرف علیھا عبر الفایسبوك

 

 

 

 

 : وسائل التواصل اإلجتماعي والتفكك العائلي10رسم بیاني رقم 
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ساعة  24وھو یمضي بحسب قولھ عاما) مقیم في األشرفیة وأب لطفل  35بدوره ایلي جرجورة (

في إستعمال التواصل اإلجتماعي اإللكتروني ویصف في مقابلة معھ عالقتھ بأسرتھ (منزلھ  24من أصل 

الزوجي) بالمتوترة جداً على الرغم من أنھ لم یمِض على زواجھ كثیراً ولكنھ یرى أن وسائل التواصل 

جتماعي عن مشاكل عائلتي المستمرة مع إنھ في الوقت اإلجتماعي تؤمن حالً لمشاكلھ "یبعدني التواصل اإل

نفسھ تسبب لي بمشاكل مع أھلي وإخوتي ما أدى الى توتر بیني وبینھم، فھم یتھمونني بأنني مقصر إتجاھھم 

 وال أھتم لشؤونھم"

 

عاما) مطلقة وأم لولدین حاصلة على إجازة جامعیة تسكن في مار الیاس  34وبرأي مھى خ. (

ساعات في إستعمال التواصل اإلجتماعي خالل النھار على الرغم من أنھا تقول أن  6ن وتمضي أكثر م

"إدمان زوجھا على الواتساب وفایسبوك أوصلھا الى الطالق منھ بعد إكتشاف خیانتھ لھا" وھي تعتبر أن 

 % عن العزلة اإلجتماعیة".100وسائل التواصل اإلجتماعي مسؤولة 

 

% سلباً بھذه التقنیات 60التواصل وسعت الفجوة األسریة فتأثر نحو  وتبین ھذه النتیجة أن وسائل

یعني أنھا أحدثت تباعداً بین أفراد األسر وصل الى حد الجفاء األسري. والالفت أن منسوب التوتر جاء أقل 

 عند األزواج الذین ال یفرطون في اللجوء الى العالم اإلفتراضي.

 

أوالد وھو تاجر من تجار بیروت مقیم في الطریق الجدیدة فھو  3وھو الحال مع جابر األسطة أب ل 

یمضي یوم األحد مع أسرتھ وكل یوم بعد إنھائھ لعملھ عند السادسة یتوجھ الى منزلھ لیكون مع عائلتھ 

ویقضون الوقت بین الحدیث ومشاھدة التلفزیون والدراسة والتواصل اإلجتماعي ویحرص على أن یقضي 
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ثر منھ على الھاتف الذي یشعر أنھ یسبب مشاكل عائلیة و تحدیداً زوجیة. وبرأیھ فإن أوقات مع العائلة أك

اإلدمان على التواصل اإلجتماعي یدمر العائلة في حال إستعمل بطریقة خاطئة وبعیدة عن الھدف األساسي 

 من تأسیسھ فھو یھدر وقت األفراد ویدمر اللغة العربیة".

 

 إستنتاجات وخاتمة

مدى تعلق سكان بیروت بإستخدام وسائل التواصل االجتماعي في حیاتھم الیومیة  أظھرت النتائج

وتبین أن نسبة المتزوجین الذین یمضون وقتاً طویالً في العالم اإلفتراضي مرتفعة. وقد ظھرت عالقة كبیرة 

حصول بین إرتفاع منسوب التوتر في العالقات الزوجیة وبین اإلدمان على التواصل اإلجتماعي الى حد 

العدید من حاالت الطالق وھو ما یدل على تغییر أحدثھ اإلقبال على تكنولوجیا اإلتصال الحدیث في نمط 

العالقات الزوجیة. فاإلفراط في إستخدام وسائل التواصل اإلجتماعي حّول عددا من األزواج الى أسرى 

عن حیاتھم األسریة وبالتالي أجھزة رقمیة یمضون معظم أوقاتھم أمامھا ما عزلھم عن محیطھم وأبعدھم 

عن المجتمع. وھو ما یدل الى إتجاه نحو مزید من التفكك في العالقات ما سیؤدي الى إرتفاع في منسوب 

 الخالفات ویجعل المجتمع عرضة آلفات كثیرة وكبیرة.

 

والالفت إظھار الدراسة أنھ مع تنوع وتعدد إستخدامات التواصل اإللكتروني، برزت "فائدة" مثیرة 

إذ أصبح قضاء الوقت الطویل أمام شاشة الھاتف ھو الحل للھروب من ھموم الحیاة الیومیة وفیھ للجدل 

ً ھناك من قرر اإلنفصال عن الواقع المتعب ل الراحة األسریة المفقودة الى درجة أن وھو  لعیش إفتراضیا

عاما) المستوى العلمي ثانوي مقیمة في أرض جلول وتستعمل التواصل  19الحال مع رنیم سالل (

اإلجتماعي بكثرة وبمختلف أنواعھ. وبرأیھا فإن الناس في العالم اإلفتراضي أفضل من الناس في الواقع: 

ال یوجد إنترنت تنطلق الخالفات "الحیاة من دون وسائل التواصل اإلجتماعي ال معنى لھا فعندما 

 والمشاكل." 

 

وإذا كان اإلستعمال المطول لوسائل التواصل االجتماعي لیس السبب الوحید للطالق غیر أنھ تحول 

الى سبب من األسباب األساسیة وخصوصاً إذ ما إقترن بعوامل أخرى كالضائقة اإلقتصادیة والبطالة وعندھا 

 الزوجیة وبالتالي تفكك عائلي نفسي وجسدي.  یؤدي حتماً الى تدمیر العالقات

 

واذا كانت ال تزال النسب غیر كارثیة ولكنھا في إزدیاد ومن المعروف أن في لبنان ال توجد 

إحصاءات رسمیة على النحو المطلوب. وھو ما یدق ناقوس الخطر السیما وأن األرقام قد تكون مرتفعة 

ضلون عدم البوح بواقعھم الحیاتي المتشرذم والمتفكك. ومن ھنا تأتي أكثر نظراً لكون العدید من اللبنانیین یف
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أھمیة ھذا النوع من الدراسات علھا تنبھ من مخاطر اإلستعمال السيء للتكنولوجیا الحدیثة. فوسائل التواصل 

 اإلجتماعي  قربت بنسب عالیة المتباعدین وأبعدت المتقاربین.
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 من خالل بّث الشائعات الذكاء اإلصطناعي واإلعالم التواصلي في مجالي األمن والدفاعتأثیر 

 

 منصور تراز أ.

 الجامعة اللبنانیة

 

Abstract: 

   Artificial intelligence algorithms have resulted in social media platforms that 

have become attractive to billions, in terms of communicating across the virtual 

world and making every citizen a journalist. Despite this attraction and success, 

at the same time, it has become a powerful and dangerous tool in the 

psychological “fourth and fifth-generation” wars, threatening the integrity of 

national security, and affecting political, economic, social, and cultural stability, 

by spreading rumors and inflammatory and misleading information. To have a 

deep scientific understanding of the reality of the characteristics of 

communicative media and its security risks, this study relied on the descriptive, 

analytical, and observational approaches of Israeli Facebook pages in Arabic, in 

addition to monitoring misleading security news and the Corona pandemic, to 

answer the main question: What is the impact of interaction via communicative 

media platforms in Security, defense, and social stability? 

   This research included three sections: the first section talked about the 

framework that ended the research, the second section dealt with the issue of 

artificial intelligence and the genius of communicative media, while the third 

section included the phenomenon of social networking sites and security 

breached by default, through a presentation of generational wars, especially the 

fourth and fifth psychological generations. As well as displaying the results of 

our monitoring of Israeli pages and misleading news. 

Keywords: Communication media, artificial intelligence, interaction, influence, 

shaping public opinion, rumors, and generations of wars. 
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 مقدمة:

 " إّن مجال االتصال ینتصر على مجال اإلعالم السمعي البصري الذي  1ریجیس دوبري العالم یقول   

افتراضيٍ  مٍ ذا كان ھذا اإلتصال یتّم عبر عالیؤثر في المشاھد أكثر من الوسیلة المكتوبة" فكیف بالحري، إ 

ثورة أوجدتھ منصات مواقع التواصل االجتماعي الجاذبة للمجتمعات قاطبة. إّن ھذه المنصات ناتجة عن "

بحیث بات اإلتصال مرتبًطا بكل ما لھ عالقة باأللواح والھواتف الذكیة وأجھزة  ،الذكاء االصطناعي"

، حیث تتالقي جمیع ھذه المنصات ویتّم التفاعل الكومبیوتر، وبالتالي بات أكثر تأثیًرا في عالمنا المعاصر

 عبرھا بسرعة فائقة.

I- :القسم األول 
 والنظري للبحث اإلطار المنھجي -أ

للتواصل بین األفراد ووسیلة للتعبیر عن  منّصاتعلى الرغم من أّن مواقع التواصل االجتماعي، ھي    

كل مواطن صحفي"  اآلراء المختلفة والتفاعل معھا، والتي أسھمت في وجود ظاھرة ما یُعرف بمقولة "

أداة قویة وخطرة  ،عینھ، إّال أنّھا أصبحت في الوقت  2Marshall McLuhanماكلوھانمارشال للعالم 

من أدوات حروب "الجیلین الرابع والخامس" النفسیة، تھدّد سالمة األمن القومي، وتؤثر على االستقرار 

، من خالل نشر الشائعات والمعلومات التحریضیة والطبي الثقافي ،السیاسي، االقتصادي، االجتماعي

 والمضلّلة.

مدى تأثیر التفاعل عبر منّصات  اإلشكالیة التالیة: ة البحثیةوبناء على ما تقدّم، سوف نعالج في ھذه الورق   

 ؟، واالجتماعيالدفاعي، وسائل التواصل االجتماعي في االستقرار األمني

 ولإلجابة على السؤال الرئیسي نطرح األسئلة التالیة:

 ما ھي خصائص مواقع اإلعالم التواصلي ؟-1

الجیلین الرابع الخامس في ظل الثورة الصناعیة الرابعة أو للحروب أجیال، كیف تغیّرت مفاھیمھا مع -2

 الذكاء االصطناعي؟

 كیف یستفید العدو االسرائیلي من ھذه الثورة؟-3

                                                 
ھو مسؤول حكومي سابق وأكادیمي. معروف بنظریتھ في المیدیولوجیا، وھي  .1940 في الثاني من أیلول في العام ولد وصحفي فرنسي،فیلسوف : Régis Debrayریجیس دوبریھ  1

، وبدعمھ لرئاسة سلفادور ألیندي في تشیلي في 7196یا خالل عام نظریة نقدیة حول قضیة انتقال المعنى الثقافي في المجتمع البشري على المدى البعید، وبارتباطھ بالثوري الماركسي تشي غیفارا في بولیف

 وشغل في ما بعد عدة مناصب رسمیة داخل الحكومة الفرنسیة. 1973أوائل السبعینیات من القرن العشرین. عاد إلى فرنسا خالل عام 
 
دالً كبیًرا، فھو یرى أستاذ وكاتب كندي أحدثت نظریاتھ في وسائل االتصال الجماھیري ج) م1980ـ  1911(مارشال ماكلوھان   22

أول من وھو .أن أجھزة االتصال اإللكترونیة ـ خصوًصا التلفزیون ـ تُسیطر على حیاة الشعوب، وتؤثّر على أفكارھا ومؤسساتھا،
 ، یعني ( كل مواطن صحفي)یشارك في صنع الخبر-قال "أن العالم أصبح قریة" وأن المتفاعل

 



35 
 

 
 

 ھل تؤثر الشائعات واألخبار المضلّلة عبر منصات التواصل في تشكیل الرأي العام؟-4

تفترض أن التقنیات الجدیدة التي   Convergence Theoryنظریة التالقي اإلعالمي   إعتمد ھذا البحث   

تجمع بین وسائط مختلفة، وبالتالي تعید تعریف البیئة اإلعالمیة. ووفقًا للنظریة، فإن التغیرات في 

ك تكنولوجیات االتصاالت والمعلومات تعید تشكیل وتغییر الحیاة الیومیة، وتغیر أنماط اإلبداع واالستھال

ویعرفھا الباحث روجر  ).Sparviero، 2017، وسبارفیرو peil( بیل . والتعلّم والتفاعل بین األفراد

 ھا:في مجال علوم اإلعالم واالتصال، بأنّ Roger fiddler فیدلر

 .عملیة طمس الحدود بین منصات الوسائط المختلفة وتوحیدھا في شكل رقمي واحد-

 .اتجمیع المعدات واألدوات المختلفة إلنتاج األخبار وتوزیعھ-

 .) Steeby  ،2015(ستیبيالمحتوى عبر منصات وسائط متعدّدة.".تدفّق -

سلوبین الكمي والنوعي في القائمین على اعتماد األوالوصفي التحلیلي الرصدي المنھجین اعتمد كما    

 دراسة الواقع وذلك بحسب المادة موضوع البحث، من أجل الوصول إلى مؤشرات تساعد في فھم أعمق

 . لظاھرة الذكاء االصطناعي واإلعالم التواصلي
وفي حین یرتبط مفھوم البحث الوصفي بدراسة واقع األحداث والظواھر والمواقف واآلراء وتحلیلھا، وتفسیرھا بغرض الوصول إلى استنتاجات    

.)، ینحو المنھج التحلیلي الى تعمیق الدالالت وتفسیرھا وتحلیلھا1989مفیدة (حمدان،   

ا للتعریف الذي قدمھ ھویتني ووفقً  Whitney "في كتابھ   The Elements of Research"  ،عناصر البحث إّن  ). "152، ص 1995(حسین

ستھدف دراسة الحقائق الراھنة المتعلقة بطبیعة ظاھرة أو موقف، أو مجموعة من الناستالوصفي  ل على األوضاع، وذلك بھدف الحصو أو 

"  .معلومات كافیة ودقیقة عنھا  

"فالمنھج الوصفي یعتمد على تجمیع الحقائق وتبویبھا في إطار أقرب إلى ما ھو كائن، في حین ینحو التحلیلي لتعمیق الدالالت وتفسیرھا  

 .)181، ص 2002حلیلھا " (المشوخي، وت

 حدود البحث -ب

 تركز حدود البحث على التالي:

أربعة صفحات إسرئیلیة باللغة العربیة على موقع فیسبوك،  الحدود المكانیة: حیث یغطي ھذا البحث -1

 .إضافة إلى بعض األخبار المضلّلة حول أحداث أمنیة وجائحة كورونا

 أسبوع واحد. فترةلالحدود الزمنیة: تتمثل  -2

 مجتمع البحث وأدواتھ -ج

 نة ھي الجزء الذي تمّ العیّ  یعرف مجتمع البحث بأنھ "جمیع أفراد الظاھرة المقصود دراستھا. في حین أنّ    

اختیاره من المجتمع لتطبیق الدراسة علیھ. والعینة ھي جزء من مجتمع الدراسة، تكون لھا الخصائص 

 ).2004(عبیدات، .نفسھا
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تطبیق الدراسة على  اللجوء إلى اختیار عینة من المجتمع إال في حال تعذر ). "ال یتمّ 2004(الحیزان،  وفي الدراسات اإلنسانیة كدراسات اإلعالم   

بالصفحات اإلسرائیلیة على الموقع الناطقة باللغة العربیة، إضافة إلى موقع وكالة الصحافة الفرنسیة  سائر أفراد المجتمع". وتمثل مجتمع البحث

 التي ترصد األخبار المضللّة المتنوعة على مواقع التواصل االجتماعي. 

وھو من أھم األدوات التي تستخدمھا البحوث اإلعالمیة ، تحلیل المضمونوھي  إطار المنھج المستخدمبحثیة في  اةلقد اعتمد ھذا البحث على أد

بھدف كشف مضمون وسائل اإلتصال وما تطرحھ تلك الوسائل من قیم وأفكار واتجاھات ومعلومات تؤثر في سلوك األفراد والجماعات. وتحلیل 

إلى اكتشاف المعاني من خالل البحث الكمي الموضوعي والمنظم للسمات الظاھرة في ھذا  المضمون ھو مجموعة القواعد المنھجیة التي تسعى

أربع صفحات إسرائیلیة على موقع فیسبوك ناطقة ). وفي ھذا المجال، تم إعداد شبكة رصد لتحلیل مضمون عینة من 2007المضمون (عبدالحمید، 

  .مدرجة علیھا لجذب المواطن العربي إلى البیئة اإلسرائیلیةباللغة العربیة، الستبیان طبیعة المعلومات واألخبار ال
- IIعالم التواصليالذكاء االصطناعي وعبقریة اإل 

 ثورة الذكاء االصطناعي وتخّطي اإلنسان.-أ

، 2018( ماجد، وفق " الصناعيذكاء ال"ایمثل أسھم التطور التكنولوجي في أخذ دور اإلنسان، وبات    

لعسكریة ت ااالـلمجاي ـماتھ فداتخـسا ددّ نظًرا لتتع، بعةالرالصناعیة ورة الثت امخرجام ھأحد أ) "3ص 

ب لباایفتح أن ھ ـتوقّع لٌیو .والخدماتیةلتعلیمیة طبیة والتطبیقات الوالتقنیة وایة دالقتصاوالصناعیة وا

ة في حیاًرا جذریًا ـتغییحدث بما یُ، لصناعیةالثورات الى مزید من دي إیؤ، وأن لھاحدود ال رات البتكا

ثورة لاي ظل ـفت الوّ لعالم من تحشھده اما یرع ولمتساوالھائل كنولوجي التتطور الامع ن، إذ إنھ نسااإل

لقلیلة ات السنول االـخر اـھزدالـّو والنمتقدّم والـّرك اناعي محـلصء اكاذلن ایكوـس، ةـبعالراناعیة ـلصا

 لم بات قریبًا".لعاؤّسس یأن رات، بتكاامن تبعھ ما یستومكانھ إب، ومةدلقاا

ولكن في المقابل، العالم خائف من ھذا الخطر الداھم، كما أن اإلنسانیة تترقّب مصیر مستقبلھا مّما    

تصنعھ إیدیھا. وتتضمن النقاشات الیوم، التي تدور حول الذكاء االصطناعي مجموعة من المصطلحات 

التي تتابع لتؤدي مھمة ما بالتدریج، مثًال (صارت  یبرز بینھا: الخوارزمیات (مجموعة من التعلیمات

الساعة الثالثة أرسل تذكیًرا...)، الشبكة العصبیة ( نموذج لتنسیق عمل الرقاقات االلكترونیة...)، رقاقة 

الخالیا العصبیة المتبدّلة، االنتشار الخلفي ( طریقة تتیح لعدد كبیر من الشبكات اإلكترونیة العصبیة إنجاز 

مجانًا...)، الصندوق األسود ( وصف لعدد من أنظمة التعلیم العمیق، التي تقوم بحفظ المعلومات  التعلیم

التي تدخل إلى اآللة الذكیة...)، التعلّم العمیق ( عملیة تتضمن تفاعل الشبكة العصبیة اإللكترونیة ومكّوناتھا 

االصطناعي یسعى إلى استنساخ خبرات  بأنماط االستخدام المتنّوعة...)، النظام المحترف ( نوع من الذكاء

البشر في مجاالت محدّدة، كالتشخیص الطبي...)، إضافة إلى شبكات التنافس االنتاجي، تعلّم اآلالت، 

معالجة اللغة الطبیعیة، اإلدراك، التعلّم المعّزز، الذكاء االصطناعي القوي، التعلّم الخاضع لإلشراف، 

) الشھیر وھو Turing Testغ (ینعلّم باالنتقال، اختبار التورمشروع برمجة الذكاء االصطناعي، الت

جوھر بما ال یقبلھ العلم الحدیث عن ذكاء اصطناعي، إال عندما ال یستطیع مستخدمھ أن یمیّز بین تفكیر 

 ).157، 156 . ص، ص2019مراد (البشر وبین ما یدور في الدماغ االلكتروني للحاسوب. 
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یسمى  " العصر المیدیولوجيأن  ) 54- 55ص.ص  )2014وري، ( منص(وفي ھذا اإلطار یقول    

أنھ یضّم العصور المیدیولوجیة  هوما یمیّز ،الدائرة اإلنترنتیةأو  ) Internet sphereبالمجال اإلنترنتي (

ما اتخذ فھو یحتوي المجال الكالمي، لكن الكالم في ھذا العصر لم یبَق حوارات بشریة، إنّ  .السابقة كلھا

وآلة، ینقل من خاللھا كل ما یریده من  -جدیدًا من الكالم إعتمد على الحوار اإللكتروني بین إنسان شكالً 

معلومات وكل ما یحتاجھ من تواصل. كما یحتوي على المجال الخطي، حیث تبرز الصحیفة اإللكترونیة 

كتوب، كما یحتوي على والمواقع اإللكترونیة التي اعتمدت على النص الم ) e-book( والكتاب اإللكتروني

المجال التلفازي من خالل ما یقدمھ من إمكانیة مشاھدة األفالم واألخبار والفیدیو كلیب وغیرھا من المواقع 

 )".YouTubeاإللكترونیة الكثیرة وال سیّما موقع (

غبون ویتمیّز ھذا العصر بنشوء المجتمعات اإلفتراضیة التي سمحت للمشتركین في تكوین المجتمع الذي یر

بھ والتواصل ضمن الفضاء السایبري الرحب من دون أي حواجز مكانیة وزمانیة. ھذا ما أدى إلى والدة 

 virtualنیومیدیا متقدمة من المیدیا التقلیدیة التلفزیونیة، لتنشيء بما یسمى المجتمعات اإلفتراضیة

worlds، " وال سیما مجتمعي فایسبوكFacebook " وتویتر "Twitterأثرھا البالغ في نقل  " وتترك

 الخبر بالصوت والصورة والتعلیقات.

 مواقع التواصل االجتماعي: الخصائص والدور-ب

، آخذة بسحرھا وبتأثیرھا العالم إلى موقع آخر 1997بدأت ظاھرة مواقع التواصل اإلجتماعیة في العام    

ھو أول ھذه المواقع من  SixDegrees.com ) أن موقع75، ص 2012غیر تقلیدي. ویوضح (الفضلى 

خالل إتاحتھ الفرصة لوضع ملفات شخصیة للمستخدمین على منّصتھ، وكذلك إمكانیة التعلیق على األخبار 

الموجودة على الموقع وتبادل الرسائل مع باقي المشتركین. وإذا كان من أكثر المواقع ریادة في حینھ، فإن 

ھذا النوع من المواقع، وقد حقق نجاًحا ھائًال منذ إنشائھ ھو الذي فتح آفاقًا واسعة لMySpace.com موقع 

 . 2003في العام 

 توالى بعد ذلك ظھور مواقع التواصل االجتماعي، لكن العالمة الفارقة كانت مع ظھور موقع   

Facebook.com  ّمارك زوكربورغ سـھ الذي أسـMarkzukerburg  وكان 2004في بدایة العام ،

لغایة ملیار   2,9ھذا الموقع  وقد بلغ عدد مستخدمي .)2017حسني، (.محصوًرا بطالب الجامعات فقط

 websiterating, 2 022( .2021م العا

 Odeo، كمشروع تطویر بحثي أجرتھ شركة 2006في أوائل العام   Twitter.comثم ظھر موقع   

، Twitterـست شركة جدیدة باسم أسّ  2007وفي نیسان من العام . فرانسیسكوسان األمیركیة في مدینة 
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،  Google Searchمحرك عبر عرض نتائج بحث فوریةب Googleبدأت شركة  2009 العاموفي 

 . Twitterلمداخالت المستخدمین الجدیدة في 

من بین أكثر الشبكات االجتماعیة اإللكترونیة زخًما وتأثیًرا، فھو كما وصفتھ   Twitterویعتبر موقع   

ا في عالم اإلنترأنّ  New York Timesمجلة   یفسح أمامنا مجال ھأنّ  ومیزتھ نت،ھ من "أسرع الظواھر نمو�

 التحدّث واالنخراط مع قادة الفكر والمسؤولین السیاسیین والمشاھیر في العالم.

) بأنھــا " مواقــع إلكترونیــة 5ص  2015شبكات التواصل االجتماعي وفق المدني، (ویمكن تعریف    

تســمح لألفــراد بالتعریــف بأنفســھم والمشــاركة فــي ما یقومــون بھ مــن خاللھــا، وبإنشــاء عالقــات 

لفاعلیــن، الذیــن ضمــن وصداقات، وشــبكات اجتماعیــة. وتتـكّون ھــذه الشــبكات مــن مجموعــة مــن ا

 تبــادل معلومــات".وعالقــات محــددة، یتواصلــون مــع بعضھــم البعض، وتتــّم أعمــال مشــتركة 

وقد شكلّت ھذه المنصات مكانًا مناسبًا للتجمعات الصغیرة وللمجتمعات المدنیة، وللمجموعات اإلرھابیة، 

 رأي العام في المجتمعات.وللعمل من خالل تجییش مستخدمیھا لتشكیل ال

 بین نھایة حلم وبدایة كابوس. Facebookالـ  -ج

سعت وسائل اإلعالم التقلیدیة ( مكتوبة، مرئیة ومسموعة ) إلى حجز مكان خاص بھا على مواقع    

، وذلك بھدف الوصول إلى جمھورھا عبر ھذه Facebookالتواصل االجتماعي وال سیّما على موقع 

وال سیّما جیل الشباب، وفي الوقت عینھ نجح ھذا الموقع في اجتذاب جمھور ھذه المنصات الجاذبة 

المؤسسات، التي تكافح باجتذاب جمھور جدید، منتھًزا فرصة التفاعل الكبیر لجمھور اإلنترنت مع محتوى 

 ھذه المؤسـسات اإلعالمیة.

امج یتمتع بخوارزمیة صنع برن" و) 198، ص 2019مراد (  ،مع تلك المعطیات Facebookتفاعل    

تستطیع تسلیط الضوء على بعض محتوى وسائل اإلعالم كأشرطة الفیدیو، بل إن اإلعالم بدأ یألف الوصول 

إلى ھذا الجمھور المتصل باإلنترنت. وبین لیلة وضحاھا، تبدّلت تلك الصورة الزاھیة الخالبة إلى نقیضھا، 

بالنسبة لتجربتھ مع اإلعالم العام، ما ولّد صدمة وأعلن مؤّسس مارك زوكربورغ أن كل شيء قد انتھى 

 ." عنیفة كانت لھا ارتدادات واسعة

ھ قد نشھد في المستقبل أنّ  world street journalوفي ھذا اإلطار كتبت صحیفة الورلد ستریت جورنال 

شراكات كبیرة بین الموقع ووسائل إعالم كبیرة تملك قوة المنافسة، نظًرا لما تملكھ من انتاج محتوى إعالمي 

 محترف ومتطوٍر. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1_2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1_2009
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1_2009
http://www.google.com/
http://www.google.com/
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) أّن " ھذا التغییر سیسمح للمستخدمین باستعادة السیطرة 199)، ص.2019ووصف زوكربرغ (مراد، (   

ر، وسیكون من الممكن وضع إشارة نجمة صغیرة لصفحات األخبار التي باألخبا اعلى صفحاتھم وتغذیتھ

 یودّ المستخدم أن تظھر تلقائیًا على الصفحة األولى في حسابھ".

ظاھرة تاریخیة منفردة كأداة لإلتصال المعولم  facebookوبالتالي یمكن القول إنّھ على الرغم من أّن موقع 

 ،بین الشعوب، إال أنھا لم تفلح لغایة اآلن، من أن تكون وسیلة إعالمیة تقلیدیة كالتلفزیون والرادیو والصحیفة

 ویسري ھذا األمر على مواقع التواصل االجتماعي األخرى ... 

 ،فیسبوكل بر انقطاع في الخدمات اإللكترونیةأك 2021في لیل الرابع من تشرین األول من العام حصل    

ملیون مشكلة في  10.6حوالي ،استمر قرابة  لقرابة الست ساعات، ُسجلت خاللھ إنستغرام وواتساب

حاالت االنقطاع في  )2021(ویكفیلد،  Downdetectorموقع داوندیتكتور ، وفق جمیع أنحاء العالم

ملیار من الدخول إلى خدماتھا  3.5مستخدمي الشركة البالغ عددھم  . وبالتالي، فقدالخدمات اإللكترونیة

، ظّھر في تاریخ عمالق التواصل ر كباأل خللال ل، ویمكن اعتبار أّن ھذا للتواصل االجتماعي والتراس

 العالم االفتراضي. ربع صلتوق البشریة للتوا

 

III- التواصل االجتماعي واألمن المخروق عبر االفتراضي :الثالث القسم 

 تمھید

أوجدت مواقع التواصل االجتماعي ما سّمي بالفضاء االفتراضي لیكون ساحة صراع متعدّد األطراف 

في حروب الجیلین الرابع والخامس، ویُسھم في الكثیر من األحیان بخرق األمن القومي والعسكري 

 واالقتصادي والسیاسي والثقافي.واالجتماعي 

 مفھوم األمن القومي وحروب األجیال:  -أ

یتمحور مفھوم األمن القومى حول قدرة الدولة لیس فقط على حمایة الوطن من التھدیدات التي تواجھھ،    

 وإنما یتصل كذلك بقدرة الدولة على حمایة مواطنیھا، وتحسین كل من نوعیة الحیاة وجودتھا ومستواھا.

"جذور األمن القومي یعود إلى القرن السابع عشر وذلك بعد معاھدة ویستفالیا ) إن 2018ول دھیمات (ویق

، والتي كانت األساس في والدة الدولة القومیة، إّال أن المفھوم برز وشاع بعد الحرب 1648في العام 

والت صیاغة نظریات تتعلّق العالمیة الثانیة، حیث تُعتبر فترة الحرب الباردة اإلطار الذي ظھرت فیھ محا

باألمن، إلى أن تمَّ الوصول الستخدام مصطلح استراتیجیة األمن القومي. ومن تعریفات األمن القومي أنّھ 

"القدرة التي تتمكن بھا الدولة من الحفاظ على مصادر قوتھا الداخلیة والخارجیة واالقتصادیة والعسكریة 

في الداخل والخارج وفي الحرب والسلم، وتأمین استمراریتھا في جمیع المجاالت، لمواجھة ما یُھددھا 

 لتحقیق أھدافھا".
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تقّسم الحقبات التاریخیة، كما االتصاالت وكذلك الحروب... إلى أجیال، وذلك وفق عدّة معاییر أبرزھا:    

 األحداث والتطورات التكنولوجیة والعتاد العسكري...

قد قسّم الحروب إلى أربعة أجیال وفق  1ولیم لیندالسیاسي األمیركي  ) إلى أن2018ویشیر، سامح (

 اآلتي:

ونشأة الدولة القومیة الحدیثة التي اعتمدت على  1648: وھو الذي بدأ بعد صلح ویستفالیا الجیل األول-

 .البندقیة الملساء والصفوف المتقاربة

وھجومیة متوازیة للجیوش المتحاربة بالبندقیة : یتمیّز بانتشار الجیوش في خطوط دفاعیة الجیل الثاني-

 المحلزنة والمدافع الرشاشة واألجیال الجدیدة من المدافع العمالقة.

عن طریق استعمال األلویة المدرعة  من أبرز خصائصھ الحركة السریعة في میدان المعركة :الجیل الثالث-

الجیل -أمثلتھا بالطبع تكتیكات الفیرماخت.  والطائرات لنقل القوات لمسافات بعیدة في قلب العدو. وأبرز

یتّسم بالتعقید، نظًرا للتحدّیات الجسام، والتي ترّكز على العوامل النفسیة واالقتصادیة واإلعالمیة  الرابع:

والتكنولوجیة بقوة للتأثیر على الدول األخرى، إضافة إلى ظھور أسلحة جدیدة ذات قدرات تدمیریة عالیة 

" واستعمال األنظمة الموّجھة عن بعد Directed Energy Weaponsالموجھة " مثل أسلحة الطاقة

) سمات حروب الجیل الرابع بـأنھا" تستخدم القوة 2017 ،الحلبي(وأعمال التجسس اإللكتروني. ویحدّد 

ّشة، )، تحویل الدولة المستھدفة من حالة الدولة الثابتة الى الحالة الھSmart Power الذكیة ( أسلحة ذھنیة 

عدم وضوح الخطوط الفاصلة بین الحرب و السیاسة و العسكریین و المدنیین، وتعتمد على مجموعات 

  بیت المقدس و غیرھم)..." –قتالیة صغیرة كـ ( داعش 

 : یخلق ھذا الجیل تناقضات ما بین الدولة والمجتمع وفق موقع كیو بوست الجیل الخامس-

)، بغیة "احتالل العقل ال األرض، واستغالل جمیع الوسائل إلحداث الخلّل في العالقة بینھما. فھو 2018( 

یعتمد استخدام التقنیات الحدیثة، التي تتراوح ما بین القوة المسلحة، كما یستخدم العنف غیر المسلّح، 

األعمال اإلرھابیة، أو القوة غیر كالصواریخ المضادة للدروع، والعملیات االنتحاریة، ونصب الكمائن، و

المسلحة، التي یكون فیھا العدو فاعًال  من دون أن یظھر بشكل مباشر. كما أنّھ یلجأ إلى التقنیات اإلرھابیة 

                                                 
 جون الستعادة الجمهور�ة عن طر�ق إحیاء العادات والتقالید القد�مة، نفس فكرة�ي، من المحافظین الذین یروّ ر یسیاسي أم 1

old is gold.’  عنوانمقالة  1989نشر لیند في� ” The Changing Face o War: Into the Fourth Generation” 
  ”The Marine Corps Gazette“  في مجلة

 

https://www.mca-marines.org/files/The%20Changing%20Face%20of%20War%20-%20Into%20the%20Fourth%20Generation.pdf
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اإللكترونیة، ویعمل على تھییج الشعوب، لجعلھا العبًا أساسیًا، یجري تحریكھا بحسب أھداف سیاسیة لدول 

 أخرى".

تّم تجییش الشعوب بواسطة مختلف مواقع التواصل االجتماعي، وال سیّما في مجال ومن الطبیعي أن ی   

األمن الداخلي، بحیث ستعتمد الجھات المعنیة بأمور الدفاع واالستخبارات على شبكات التواصل االجتماعي 

) " لشّن شتى صنوف حرب المعلومات وصدّھا، ولرصد تحركات 64ص  2014، السویدي(كما یقول 

والالفت تنامي قدرة المتظاھرین ودعاة التغییر السیاسي  .د الخاضعین للمراقبة، ومتابعة اتصاالتھماألفرا

في البلدان ذات األنظمة القمعیة، على تشكیل ضغط سیاسي "افتراضي" كبیر، عبر شبكات التواصل 

المعلومات" االجتماعي، والحصول على المعلومات ونشرھا، من دون الخضوع للرقابة، في "دیمقراطیة 

 الجدیدة، وینشط إدراج الشائعات بقوة على ھذه الشبكات. 

) بأّن العلماء 10ص )  2015 (،1المدني(غیر صعید،" ویشیر على  من شأن الشائعة خرق األمن   

والباحثون في علم االجتماع یعّرفون "الشائعة" بأنھا خبر أو مجموعة من األخبار الزائفة التي تنتشر في 

شكل سریع وتداولھا بین العامة ظنًا منھم في صحتھا، ودائًما ما تكون ھذه األخبار شیّقة ومثیرة. المجتمع ب

وتفتقر ھذه الشائعة عادة إلى المصدر الموثوق الذي یحمل أدلة على صحتھا. وتھدف ھذه األخبار إلى التأثیر 

ات طابع "عسكري أو سیاسي أو على الروح المعنویة والبلبلة وزرع بذور الشك، وقد تكون ھذه اإلشاعة ذ

 ."اقتصادي أو اجتماعي

من ” تُمثل الشائعات إحدى أدوات الحرب الحدیثة، وتندرج ضمن ما یسمى بـ "الجیلین الرابع والخامس   

الحروب، والذي تعدّ فیھ اإلشاعة أحد األسالیب المھمة في بلوغ أھداف ھذه الحروب، وبالتالي فإن 

یتم بشكل عشوائي، بل إن أجھزة كبرى وسیادیة تابعة لبعض الدول تقوم  ترویجھا في قضیة معینة ال

بإدارة ھذا النوع من الحروب من خالل الترویج لبعض الشائعات، لما تتمتع بھ األخیرة من تأثیر شدید 

 الخطورة على النواحي السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، إذ قد تؤثر شائعة ما سلبًا على اقتصاد الدولة،

وتُسھم في إعالن إفالسھا، فضًال عن الشائعات السیاسیة التي من الممكن أن تؤدي إلى اضطرابات 

 .وقالقل داخل الدولة الواحدة، أو بین الدول وبعضھا بعًضا

وقد تعود أسباب انتصار الدول الضعیفة على الدول القویة، ھي االستثمار في اإلعالم ونشر الشائعات 

مواقع التواصل االجتماعي لتمزیق الدول، بدًال من اللجوء إلى الرصاص والقنابل  والترویج لھا من خالل

 األكثر كلفة". 
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ال سیما وأن بعض القنوات الفضائیة قد تحولت في اآلونة األخیرة وبمرور الوقت إلى ناقل لمحتوى    

قیة. ومن ثم فإن على شبكات التواصل االجتماعي بما فیھا من شائعات، وأخبار مغلوطة، وروایات غیر حقی

وسائل اإلعالم التحقق من صحة المعلومات التي تنشرھا وذلك من الجھات الرسمیة. إذ علیھم قبل ترویج 

أي خبر یأتي إلیھم عبر وسائل التواصل االجتماعي أو ھواتفھم الذكیة ضرورة العودة لمصادر األخبار 

لومات واألنباء، حتى یمكن قطع الطریق على الرسمیة في الدولة، وتوخي الحیطة والتثبت في نقل المع

أولئك الذین یسعون إلى إثارة البلبلة والفوضى في المجتمع. كما یتعین على أفراد المجتمع أیضاً، أن یتعاملوا 

مع استخدام وسائل التواصل بحذر ومسؤولیة اجتماعیة، وبوعي بخطورة تأثیرھا السلبي، ألن ما ینشرونھ 

 ة  في المجتمع، أو یُذ سھم في استشراء بعض األمور السلبیة.قد یحدث أضراًرا بالغ

 ثّمة آلیات یُمكن من خاللھا مواجھة أسالیب الحرب النفسیة والشائعات، من بینھا:

 إصدار بیانات في وقت مناسب. -

 متابعة مصادر الشائعات. -

 االرتقاء بالمستوى اإلعالمي. -

 لتواصل االجتماعي وتقدیمھم للمحاكمة.مالحقة مروجي ھذه الشائعات عبر وسائل ا -

على وسائل اإلعالم التأكد من صحة المعلومات من الجھات الرسمیة، ووضع استراتیجیة إعالمیة  -

 .وقائیة تھدف إلى توعیة أفراد المجتمع حول مفھوم الشائعات

التغیر والتفاعل تعدّ المعضلة األمنیة أحد الظواھر السیاسیة التي تخضع لقانون البعد السیاسي: -ب

وعلى الرغم من كثرة الدراسات التي عالجت الظاھرة، ال یزال مفھوم  .المتبادل مع غیرھا من الظواھر

) أّن "مفھوم األمن القومي یتماشى 2016ویرى بنافي (األمن یثیر اھتمام الباحثین في المسائل األمنیة، 

ھو فلسفة یتبعھا النظام “التعبیر عنھ بأنھ:  مع طبیعة واستراتیجیة المرحلة الحالیة والمقبلة، ویمكن

السیاسي واالجتماعي، وصوال إلى تطبیق أنماط اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وعسكریة وسیاسیة مختلفة 

 .”بھدف تحقیق أعلى معدالت من التنمیة والحمایة واألمن للمجتمع أو للجسد االجتماعي للدولة

جدیدة في تاریخ الدراسات األمنیة تزامنت مع حدوث تغییرات مثیرة بدأت مع منتصف الثمانینیات مرحلة    

 في السیاسة الدولیة، كانھیار االتحاد السوفیاتي ونھایة الحرب الباردة، وتفشي الصراعات الداخلیة (إثنیة

ودینیة) في العدید من دول أوربا الشرقیة والبحیرات العظمى، وتزاید مشاكل الھجرة غیر الشرعیة في 

، وصعود التھدیدات غیر التقلیدیة العابرة لألوطان مثل االمراض، والجریمة الدولیة، ومشكلة باأورو

الالجئین، وانتھاكات البیئة، واإلرھاب وغیرھا. وعلى الرغم من إعالن ھذه التغییرات الدولیة بدایة مرحلة 

 .صعید النظريجدیدة في حقل الدراسات األمنیة، إال أن المنعطف األكثر أھمیة كان على ال
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یبرز بقوة البعد السیاسي ھنا، حیث للتأثیر اإلیدیولوجي دور كبیر على الحروب، أي حروب اإلرھاب    

وظھور الجماعات المسلّحة مثل ( داعش ). ویتمیّز اإلرھاب باستعمالھ ممیّزات العدو لضربھ، 

طیع القیام بعملیة قتل كبیرة وسیجد كالدیموقراطیة وحقوق اإلنسان وحریة التعبیر وسیادة القانون، فھو یست

 من یدافع عنھ.

 : البعد االقتصادي -ج

باتت شبكات التواصل االجتماعي تضطلع، في التركیبة السیاسیة واالجتماعیة للدول، وأضحت في اآلونة    

وفي االقتصادي في جمیع أنحاء العالم وخصوًصا -األخیرة متغیًرا حیویًا من متغیرات الحراك االجتماعي

) أن "مفھوم األمن انتقل من مجرد كونھ قضیة عسكریة محضة إلى كونھ 2018العالم العربي. یعتبر علو ( 

قضیة مجتمعیة شاملة تتعلق بمدى قدرة الدول والمجتمعات على تنفیذ خطط وبرامج تنمویة، واقتصادیة 

ل روبرت ماكنمارا وزیر الدفاع واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة، وتمتین بناھا الذاتیة. وفي ھذا السیاق یقو

األمن لیس المعدات «: "جوھر األمن"األمیركي األسبق ورئیس البنك الدولي سابقًا في كتابھ المعنون

العسكریة وإن كان یتضمنھا، ولیس القوة العسكریة وإن كان یتضمنھا، ولیس النشاط العسكري وإن كان 

ال یوجد أمن، والدول التي ال تنمو ال یمكن ببساطة أن تظل یتضمنھ. إن األمن ھو التنمیة، فمن دون التنمیة 

إن تحقیق األمن االقتصادي یتطلب تأمین دخل ثابت للفرد عبر عملھ المنتج والمدفوع األجر، أو .آمنة "

عبر شبكة مالیة عامة وآمنة. وبھذا المعنى فإن ربع سكان العالم فقط ھم ضمن ھذه الفئة، وإذ تبدو مشاكل 

تصادي أكثر جدیة وخطًرا في الدول النامیة، فإن الدول المتطورة كذلك، تشكو من مشاكل البطالة األمن االق

جماعات عقائدیة مسلحة، .التي تشّكل عامًال مھًما في تسعیر التوتر السیاسي والعنف اإلثني مستغًال 

تتنوع ما بین وعصابات التھریب المنظمة، والتنظیمات الصغیرة المدربة، من أجل صنع حروب داخلیة 

 اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة للدولة المستھدفة.

 تأثیر الشبكات االجتماعیة في األمن القومي -د

) أن ھذا 2015تعتبر وسائل التواصل االجتماعي مصدر تھدید صریح لألمن القومي، ویرى الشورى (   

ھذا الجدل یبدو مبرًرا في إطار تھویل للخطورة التي یمكن أن تمثلھا شبكات التواصل االجتماعي. ولعل 

الدور البارز الذي لعبتھ مواقع التواصل االجتماعي في عدد من الثورات واالنتفاضات التي شھدتھا المنطقة 

العربیة، والتي أدت إلى إسقاط عدٍد من األنظمة في تلك البلدان، ومن بینھا مصر، األمر الذي یدفع إلى 

ن خطورة على األمن القومي في ھذه المرحلة الحرجة التي تمر بھا إعادة التفكیر في مدى ما تُمثلھ م

بشبكات التواصل االجتماعي كأداة  -وبشكل مكثف-المنطقة، ال سیما مع استعانة الجماعات اإلرھابیة 

 .لالنتشار وحشد المؤیدین والتأثیر على الرأي العام"

 نتائج البحث -ه
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 وتخرق األمن ربيو اإلسرائیلي تغزو العالم العصفحات للعد-1

رة متغیًرا حیویًا، ومنّصات رئیسیة في مجالي األمن یلتواصل االجتماعي في اآلونة األخأضحت شبكات ا   

تأثیرھا على الجماھیر، وال سیّما على الشباب منھم،  والدفاع. ولقد عرف العدو اإلسرائیلي أھمیتھا ومدى

، تحاكي العالم العربي بلغتھ  twitterو facebookفأنشأ في السنوات األخیرة، صفحات على موقعي 

نشر ثقافتھ، وتعمل على خداعھ بدیمقراطیة إسرائیل وتزعم بأن ھناك الكثیر من الشباب العربى تالعربیة و

 یمدحھا ویرغب فى حمل جنسیتھا.

الشباب  إسرائیل ال تكتف بمخاطبة ونتیجة لرصد أربع صفحات إسرائیلیة على ھذه المواقع تبیّن أنّ    

ھا تخترق مواقع التواصل االجتماعى "فیس بوك" لكى تسیطر بل أنّ  ،العربى عبر مواقعھا الحكومیة الرسمیة

نشر أكاذیبھا الدینیة والسیاسیة، الستقطابھم. كما أنشأت مواقع إلكترونیة لھذه الغایة، بعنوان تعلى عقولھم و

 إسرائیل تتكلم بالعربیة" وھو موقع یشكل خطورة على فكرھم. 

 twitter و facebookلدى وزارة الخارجیة اإلسرائیلیة موقع بالعربیة وصفحة كما أظھر الرصد أّن    

قفزة كبیرة في عدد الصفحات الرسمیة لوحظ ي لیست الوحیدة، ففي السنوات األخیرة بالعربیة أیًضا، وھ

الناطقة بالعربیة ولیست موجھة فقط لملیون ونصف ملیون عربي في إسرائیل إنما للعالم العربي، وأشھر 

ندلمان" تلك الحسابات ھي "أفیحاي أدرعي" الناطق بلسان الجیش اإلسرائیلي بالعربیة والمنّسق "واوفیر غ

سرائیل بالعربیة وصفحة وزارة التربیة إضافة الى صفحة شرطة المتحدّث بلسان رئیس الوزراء بالعربیة، إ

ألنھا  ،أوقات األزمات والمواجھاتي فوصفحات متنوعة لمكاتب رسمیة بالعربیة وتنشط ھذه الصفحات 

لیمات وخدمات للمتلقي مثل صفحة تعبر بالتالي عن وجھة النظر الرسمیة، كما تقدم من جھة أخرى تقدم تع

 المنسق في األراضي الفلسطینیة.

 ،یذكر أن بعض الجھات العربیة تحاول حجب المواقع وأیًضا تحذر السكان من متابعة الصفحات الرسمیة   

حماس مثًال تنشر دائًما معلومات وتحذیرات من متابعة صفحات اسرائیل الرسمیة وتحاول الھجوم  نّ أإذ 

حب  یمكن اشباعو ،ذ یحاول العرب معرفة ما یدور ھناكإیأتي بالعادة بالنتیجة العكسیة  مر الذياال ،علیھا

 لجھد والتعب.خالیة من ا بضغطة زر واحدة لدیھم االستطالع

 بحیث ،عدد المتابعینسرائیلیة على فیس بوك ھي األكبر من حیث ة اإلصفحة الخارجی أنّ  وجدیر بالذكر،

 .عبر العالم یتابعھا نحو ملیون ونصف ملیون شخص

  (Covid-19)نماذج من األخبار الكاذبة إثر انتشار وباء كورونا -2

تقول الدراسات إّن "األخبار الكاذبة"، بما فیھا المعلومات الخاطئة والنصائح غیر السلیمة على وسائل    

التواصل االجتماعي، قد تجعل انتشار األمراض واألوبئة سریعة وأكثر فتًكا، تماًما كما جرى مع وباء 

Coronavirus –covid-19.  
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أجرتھ مجلة "إیكونومیست" الذي لرأي استطالع ال ووفقًاوفي ھذا السیاق، ونتیجة للرصد تبیّن أّن    

تھا في المئة من األمریكیین یعتقدون أن أزمة كورونا المستجد برمّ  13بالتعاون مع شركة "یوغوف" أن 

متعدد الطوائف الفي لبنان ( أما  في المئة منھم أن الفیروس ھو من صنع البشر. 49أكذوبة، في حین یعتقد 

تشرین،  17تضلّل الرأي العام لإلطاحة بثورة سان دیاب الرئیس خحكومة  معظم الناس أنّ  عتقدإواألحزاب) 

 التي كانت مشتعلة أثناء تسجیل أول حالة.

( وكالة الصحافة الفرنسیة،  " تساعد على نقل الفیروس.5Gشبكة الجیل الخامس التصاالت  نظریة تقول إنّ 

 .في خدمة داعشھاشتاغ ##كورونا ر یقول إّن خ). وخبر آ2020

 

 : التوصیات-و

 سّن التشریعات لحمایة المستخدمین واألمن القومي. •

 تطویر األجھزة األمنیة وأجھزة الرقابة. •

 التوعیة من مخاطر الشائعات. •

 توظیف وسائل التواصل لحمایة األمن وبناء المجتمع الخ...  •

التواصل االجتماعي  تشدید الجھات المعنیة على مالحقة مرّوجي ھذه الشائعات عبر وسائل •

 وتقدیمھم للمحاكمة.

 االرتقاء بالمستویین الدیني واألخالقي، من التوعیة الدینیة ألفراد المجتمع. •

على الجھات الرسمیة التدقیق في صحة المعلومات التي تنشرھا وسائل اإلعالم، ووضع  •

 استراتیجیة إعالمیة وقائیة،

ظروف المرتبطة بنشأتھا وتطورھا والمخاطر توعیة أفراد المجتمع حول مفھوم الشائعات وال •

 واآلثار الناجمة عنھا...

 الخاتمة -ز

نتشار شبكات التواصل االجتماعي في اآلونة األخیرة، تحّوالً كبیًرا في المجتمعات، من التفكیر ا أحدَثَ    

مسبوق، وبسرعة . كما أسھم ھذا االنتشار على نحو غیر  facebookبعقلیة القبیلة إلى التفكیر بأسلوب

مذھلة، في تحقیق التواصل بین الناس الذین تجمع بینھم خصائص ثقافیة ودینیة وسیاسیة واقتصادیة 

 مشتركة، في مشارق األرض ومغاربھا.

وفي الوقت عینھ، باتت ھذه المنصات التواصلیة جاذبة جدًا للمعنیین على الصعیدین األمني والدفاعي، نظًرا 

ذب للجماھیر، وقوة تأثیر في تشكیل الرأي العام لصالح طرف معین (كالعدو لما تتمتع بھ من قوة ج
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حیة كجائحة كورونا جراء أحداث أمنیة أو ص اإلسرائیلي)، وزرع البلبلة والشك والخوف في النفوس

 ).19-(كوفید

 

 :الئحة المراجع

 

 المراجع العربیة

 استرجعت من: ؟ما معنى األمن القومي) 2021دھیمات، إبراھیم، ( -1

https://www.mawdoo3.com 

المركز "، المفھوم المعاصر لألمن القومي وإشكالیات المعضلة األمنیة. 2016بنامي، ریناس ( 2-

 الدیموقراطي العربي.

 152القاھرة، ص دار الشعب، بحوث اإلعالم: األسس المبادىء،). 1995حسین، سمیر. ( -3

، عمان، البحث العلمي كنظام، سلسلة التربیة الحدیثة، دارالتربیة الحدیثة). 1989محمد زیاد. (حمدان،  -4

 .66ص 

، مكتبة الملك فھد البحوث اإلعالمیة ..أسسھا أسالیبھا مجاالتھا)2004الحیزان، محمد بن عبدالعزیز. ( -5

 58حة الوطنیة أثناء النشر، الطبعة الثانیة،  صف

 ). 4 G W (Fourth Generation War -حروب الجیل الرابع" " .)2017(  .الحلبي، ھشام-6

 "حروب الجیل الرابع ومعضلة اإلرھاب"  .)2018( .رفعت، سامح -7

وسائل التواصل االجتماعي ودورھا في التحوالت المستقبلیة، من القبلیة  ".) 2014(  .السویدي، جمال-8
 مركز الدراسات الوحدة العربیة، الطبعة الرابعة.    "،إلى الفیسبوك

، "األمن االقتصادي ودوره في توجیھ السیاسات واالستراتیجیات"، الدفاع الوطني) 2018(.علو، أحمد-9

 .392العدد 

، دار الفكر، عمان، الطبعة الثامنة ..مفھومھ وأدواتھ وأسالیبھالبحث العلمي ). 2004عبیدات، ذوقان. ( -

 100ص. 

" دور شبكات التواصل االجتماعي في تشكیل الرأي العام لدى طلبة .)2015( .غاز المدني، أسامة-
 ، جامعة أم القرى نموذجا.الجامعات السعودیة"

شركة الطباعة "، الذكاء االصطناعي" شبكات التواصل االجتماعي وخبایا دھاء  .)2019(  .مراد، غسان-

 للتوزیع والنشر، الطبعة األولى.

https://www.mawdoo3.com/
https://www.mawdoo3.com/
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/392-m
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/392-m
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/392-m
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منتدى المعارف، الطبعة  سلسلة إجتماعیات عربیة"، -" سوسیولوجیا اإلنترنت .)2014(  .منصوري، ندیم-

 بیروت.  –األولى 
ت لسیاسات واسادرالإدارة ا ). "الذكاء االصطناعي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة"2018( .ماجد، أحمد -

 وزارة االقتصاد  –االمارات العربیة المتحدة ، "یةدالقتصاا

 الجامعات طلبة العام لدى الرأي تشكیل في االجتماعي التواصل شبكات دور . ")2015( .المدني، أسامة-

 جامعة السلطان قابوس، مجلة األدب والعلوم االجتماعیة. السعودیة جامعة أم القرى نموذًجا"،
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 الكلمة الخاتمة

La place du Liban dans le discours politique français à la course 

 aux élections présidentielles 

Dr. Hayssam Kotob 

Université Libanaise  

 

 

L’observateur des discours politiques des candidats aux élections présidentielles 

françaises, ne peut pas rester insensible à la présence du pays du Cèdre dans le 

discours des uns et des autres des candidats. Nous sommes en droit de nous 

questionner sur les raisons qui poussent les candidats à consacrer une place de 

choix à ce pays dans leurs discours. Pourtant, les pays francophones, où la France 

a une influence historique, culturelle et économique ne manque pas. Dans ces 

pays résident aussi des électeurs qui participent au vote.  Pourquoi alors, le Liban 

petit pays de dix mille quatre cent cinquante-deux km2 et de quatre millions 

d’habitants, ayant une puissance économique minime par rapport aux autres pays 

du monde, s’impose-t-il dans le paysage électoral français ? 

De prime abord, nous constatons que  Marine Le Pen réserve tout un discours 

consacré au Liban et à son devenir au cas où elle serait élue présidente de la 

France. Elle souligne que le président Macron a tenté de résoudre les problèmes 

du Liban, mais constate avec amertume, l’échec de son action.  

Le président sortant Emanuel Macron s’est déjà rendu à deux reprises au pays du 

Cèdre suite à la double explosion du port de Beyrouth du quatre août 2020. Il a 

aussi apporté soutien moral et matériel à plus d’un niveau.  

Les ressortissants français vivant au Liban comptent quelque 22000 âmes. Il 

parait que 80 % de 19000 votants français résidants au Liban sont des 
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binationaux. Il parait aussi que la double visite du président sortant a été décisive 

dans le choix du futur président français quant aux électeurs français du Liban. 

Quant à Marine Le Pen, c’est au Liban qu’elle a obtenu le score le plus élevé hors 

de France. 

La chaine française internationale d’informations continues, France 24, a été 

sensible à la place du Liban dans le discours des candidats à la présidentielle et  

avait consacré à « la place du Liban dans les élections présidentielles » en 2017, 

2 émissions dont une de 18 minutes(https://www.youtube.com/watch?v=Le2Z0-

Ho7j8) et la seconde de 25 minutes (https://www.youtube.com/watch?v=yk8i-

y47ctY).  

A ces émissions ont été invités les grands spécialistes de la question libanaise. 

Ces derniers ont été unanimes sur la place de choix qu’occupe le Liban dans le 

paysage politique français. 

Le candidat d’extrême droite Eric Zemmour répétait dans toutes ses interventions 

médiatiques que la France est menacée de « libanisation », « Je ne veux pas 

transmettre à la jeunesse française un Liban en grand, parce que c’est son avenir 

si je ne suis pas élu président ». 

Laurent Perpigna Iban a écrit « Au Liban, traditionnellement, les affaires 

politiques françaises créent débat. Le pays est d’ailleurs, sans conteste, celui qui 

se montre le plus attentif aux enjeux internes hexagonaux dans la région. 

Les explications sont multiples, et avant tout historiques : cet intérêt 

réciproque, qui puise ses racines dans la première moitié du XIXe siècle, soit bien 

avant la chute de l’Empire ottoman, se voit aujourd’hui grandement facilité par 

une francophonie toujours vivace. 

Le franco-libanais, Michel Touma rajoute : « Lors des précédentes élections en 

2017, la grande majorité de candidats aux élections présidentielles, s’étaient 

rendus au Liban durant leur campagne, et c’est un témoin de l’intérêt de la France 

https://www.youtube.com/watch?v=Le2Z0-Ho7j8
https://www.youtube.com/watch?v=Le2Z0-Ho7j8
https://www.youtube.com/watch?v=yk8i-y47ctY
https://www.youtube.com/watch?v=yk8i-y47ctY
https://www.middleeasteye.net/fr/users/laurent-perpigna-iban
https://www.middleeasteye.net/fr/topics/liban
https://www.lavie.fr/actualite/geopolitique/henry-laurens-la-france-et-le-liban-sont-comme-les-membres-dune-famille-recomposee-60284.php
https://www.middleeasteye.net/fr/tags/empire-ottoman
https://www.middleeasteye.net/fr/reportages/les-chretiens-dorient-objets-de-toutes-les-attentions-des-politiques-francais
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pour le pays. Néanmoins, cette année, à cause d’une cumulation de facteurs, cela 

n’a pas été le cas. » 

De plus, le hasard a fait que la journaliste franco-libanaise Léa Salamé, fille de 

l’ex-ministre de la culture Ghassan Salamé au Liban, et le présentateur du journal 

de 20 heures sur TF1Gilles Bouleau, ont été sélectionnés comme arbitres du débat 

de l'entre-deux-tours du 20 avril 2022 à 9 heures auquel sont invités les deux 

candidats à la présidence.  

Que l’on veuille ou pas, le Liban garde cette place mystérieuse et privilégiée dans 

le monde et dépasse sa taille géographique, économique et démographique.  
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