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مقدمة
عــام  ا�ســتطاع االإعــام الالكــروين مــع التطــور امل�ســمر للتكنولوجيــا االتصــال ان خيلــق مفهومــًا جديــدا لاإ

عاميــة احتــوت لك مــا �ســبقها  فهــو مل يعــد تطويــرًا فقــط لو�ــائل االإعــام التقليديــة ، بــل �أصبــح  و�ســيةل اإ

حيــث اضــاف تقنيــات جديــدة مجليــع و�ــائل االإعــام التقليديــة واخــرق اكفــة احلواجــز املاكنيــة والزمنيــة 

ــون االإعــام الالكــروين منصــة  والتنــوع الامتنــايه يف الر�ــائل االإعاميــة واحملتــوى االإعــايم، فعــدا ك

ذ قطــع اشــواطًا كبــرة  يف  خاصــة للــر�أي والتعبــر، فقــد �أصبــح ت�أثــره يمنــو بشــل مزتايــد وغــر م�ســبوق اإ

جمــال تعبئــة الشــعوب ودفعهــا للمشــاركة يف احليــاة العامــة وال�سيا�ســية ، ومنصــة خاصــة للصنــاع القــرار 

للتوجيــه ر�ــائل ايل الشــعوب.

اتحــة الفرصــة  يل جانــب لك املــزااي الــي يمتــع هبــا الاعــام الالكــروين كرسعــة انتشــار املعلومــات ، واإ واإ

عــايم حــر غــر  ــن ، فهــو فضــاء اإ ــزال �ــاح ذو حدي ــو ايضــًا ال ي ــي يتفاعــل مــع اخلــر فه للمتلقــي ل

خاضــع للبروقراطيــة ويصعــب التحــم والرقابــة يف احملتــوى واملضامــن الــي تنــر يف املواقــع الالكرونيــة، 

عاميــة مغرضــة تثــر نعــرات املذهبيــة والطائفيــة  مــاكن �أي هجــة ان تنــر مــا تشــاء مــن مــواد اإ حيــث بإ

بــن اجملمــع . 

وشــهدت ال�ســنوات الأخــرة تزايــدًا ملحوظــًا يف ا�ســتخدام امجلاعــات االإرهابيــة لشســبكة الانرنــت وزايدة 

ــة  ــات االإرهابي ــدااًن للجامع ــت مي ــى الانرن ــع ع ــض املواق ــت بع ــث �أصبح ــة حي ــع الالكروني ــدد املواق ع

ــباكت  ــي تــروج للفكــر االإرهــايب املتطــرف وتنقــل البيــاانت والتوجهيــات اإيل خــااي الشس املتشــددة ، ال

االإرهابيــة بعيــدًا عــن �أعــن الرقابــة الأمنيــة ، لتجنــد الشســباب وتك�ســهم يف صفوفهــم عــر غ�ــل الأدمغــة 

ــه تنظــم )داعــش( االإرهــايب اذلي  ــوم ب ــا يق ــل م ــة مث ــة مزيف عامي ــواد اإ ــة م ــاكر ضــاةل بصناع ــروجي �أف ل

بــرع يف ا�ســتخدامه للتكنولوجيــا احلديثــة متخــذًا مواقــع االإلكرونيــة منصــة هل ينــر مــن خالهــا معلياتــه 

ــل اذلي تشــهده  ــب التطــور الهائ ــة لتواك ــات الرمسي ــوط  بجله ــذان اإيل ادلور املن ــذا ي�أخ ــة ، وه االإجرامي

تكنولوجيــا االتصــاالت فنحــن ب�أمــس احلاجــة اإيل وجــود مواقــع الالكرونيــة متخصصــة تــدرك قضــااي الأمــة 

ــة تواجــه الفكــر االإرهــايب  ــع موازي ــذكل مواق ــة ، لتكــون ب ــول العملي وتطــرح مشــ�لكها وتبحــث عــن احلل

الالكــروين بنفــس الأ�ــلوب وبنفــس املهنــج.

 

           ال�فرة د. هيفاء �أبو غزاةل

        الأمن العام امل�اعد

          رئيس قطاع االإعام واالتصال
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إميان��ًا م��ن جمل��س وزراء اإلع��الم الع��رب بأهمي��ة اإلع��الم االلكرتون��ي يف ب��ث 
الرس��ائل اإلعالمي��ة ودوره��ا يف التأث��ري عل��ى ال��رأي الع��ام فق��د عق��دت اللجنة 
العربي��ة لإلع��الم اإللكرتون��ي ورش��ة عم��ل ح��ول » دور اإلع��الم اإللكرتون��ي 
يف مواجه��ة األف��كار املتطرف��ة »، وال��ي ج��اءت يف اط��ار تنفي��ذ وتفعي��ل ق��رارات 
جمل��س وزراء اإلع��الم الع��رب ال��دورة العادي��ة )47( البن��د اخل��اص باللجن��ة 
العربي��ة لإلع��الم االلكرتون��ي ، حي��ث تقدمت دول��ة اإلم��ارات العربية املتحدة  
خ��الل االجتم��اع الثام��ن للجن��ة مبق��رتح  ينص »عقد ورش��ة عمل متخصصة 
حت��ت عن��وان » دور اإلع��الم االلكرتون��ي يف مواجه��ة األف��كار املتطرف��ة ملدة يوم 
واح��د عل��ى أن تس��تضيفها اح��دى ال��دول األعض��اء يف جامعة ال��دول العربية« ، 
وبن��اء عل��ى ه��ذا املق��رتح ق��ام قطاع اإلع��الم واالتص��ال بتعميم  مذك��رة يطلب 
في��ه م��ن ال��دول األعض��اء على م��دى اس��تعدادهم لتنظيم اعمال هذه الورش��ة .

وتلق��ت األمان��ة العام��ة جلامع��ة ال��دول العربي��ة / قط��اع االع��الم واالتص��ال 
دعوة كرمية من مملكة البحرين حيث رحب معالي الوزير علي بن حممد 
الرميح��ي وزي��ر ش��ؤون اإلع��الم مبملك��ة البحري��ن اس��تضافة ورش��ة العم��ل 

ح��ول » دور اإلع��الم االلكرتون��ي يف مواجه��ة األف��كار املتطرفة ». 

 وانطالقًا من تلك الدعوة الكرمية الي تلقتها األمانة العامة جلامعة الدول 
العربي��ة م��ن وزارة ش��ؤون اإلع��الم مبملك��ة البحري��ن وحت��ت رعاي��ة معال��ي 
الوزي��ر عل��ي ب��ن حممد الرميحي وزير ش��ؤون اإلعالم مبملكة البحرين عقد 
قط��اع االع��الم واالتص��ال باألمان��ة العام��ة جلامع��ة ال��دول العربي��ة بالتع��اون 
م��ع وزارة ش��ؤون اإلع��الم مبملك��ة البحري��ن ورش��ة عم��ل » ح��ول دور اإلع��الم 
اإللكرتون��ي يف مواجه��ة األف��كار املتطرف��ة » مبملك��ة البحري��ن15 نوفم��ر 2016 
حبض��ور ع��دد م��ن ال��دول األعض��اء وه��م: اململك��ة األردني��ة اهلامشي��ة ���� مملكة 
البحري��ن ����� اململك��ة العربي��ة الس��عودية ����� مجهوري��ة الس��ودان ����� مجهوري��ة 
الع��راق ����� س��لطنة عم��ان ������ دول��ة فلس��طني ���� دول��ة قط��ر ���� مجهوري��ة مص��ر 
العربي��ة ����� اجلمهوري��ة اإلس��المية املوريتاني��ة . باإلضاف��ة إىل األمانة العامة 
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جملل��س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة.
 وافتتح أعمال الورش��ة معالي الس��يد/ علي بن حممد الرميحي � وزير ش��ؤون 
اإلع��الم مبملك��ة البحري��ن، بكلم��ة رح��ب فيها بالس��ادة املش��اركني من كافة 
ال��دول األعض��اء ل��دى اجلامعة ومتنى ألعمال هذه الورش��ة النجاح والتوفيق. 

 كم��ا الق��ت معال��ي الس��فرية د. هيف��اء أب��و غزالة � األمني العام املس��اعد ، رئيس 
قط��اع اإلع��الم واالتص��ال باجلامع��ة كلم��ة رحب��ت فيه��ا ب��كل الس��ادة احلضور 
مش��يدة مبب��ادرة مملك��ة البحري��ن باس��تضافة أعمال هذه الورش��ة والفعاليات 
األخرى والي تأتي تنفيذاً لقرارات جملس وزراء اإلعالم العرب الذي ترتأس 
مملك��ة البحري��ن أعمال��ه خالل ه��ذه الدورة مؤكدة على أهمية نتائج أعمال 

هذه الورشة.
وع��ّرت الس��فرية هيف��اء ع��ن ش��كرها وتقديره��ا ململك��ة البحري��ن قي��ادة وش��عبا 
عل��ى اس��تضافة ه��ذه االجتماع��ات، مقدم��ة ش��كرها لوزير ش��ئون اإلع��الم على 
جهوده يف التنظيم واإلعداد واس��تضافة املش��اركني يف الورش��ة واالجتماعات، 
مش��رية يف ذل��ك إىل دور مملك��ة البحري��ن الداع��م واملس��اند ملس��رية اجلامع��ة 
العربي��ة وم��ا تق��وم ب��ه م��ن عم��ل مش��رتك، ومب��ا يعك��س ح��رص قي��ادة مملك��ة 
البحرين على محاية األمن القومي العربي وخدمة املصاحل املشرتكة للدول 
العربي��ة. واش��ادت معال��ي الس��فرية باملش��اركة الفاعل��ة لل��دول العربي��ة م��ن 
خ��الل األوراق ال��ي قدم��ت يف ُورش العمل، واملس��توى الراق��ي للحوار والنقاش 
املثم��ر واملداخ��الت ال��ي تؤك��د عل��ى أن موض��وع - دور االع��الم اإللكرتون��ي 
يف مواجه��ة األف��كار املتطرف��ة- يه��م اجلمي��ع وبق��در ع��ال م��ن األهمي��ة وذل��ك 

بالنظ��ر مل��ا جي��ري يف الس��احة اإلقليمي��ة والدولي��ة م��ن حولن��ا.
 واس��تعرض الس��يد املستش��ار/ ف��وزي حمم��د الغوي��ل ����� مدي��ر إدارة األمان��ة 
الفني��ة جملل��س وزراء اإلع��الم الع��رب ج��دول األعم��ال الورش��ة ، ومت مناقش��ة 
أوراق العم��ل املقدم��ة م��ن كل م��ن وزارة اإلع��الم جبمهوري��ة مص��ر العربي��ة 
ووزارة ش��ؤون اإلع��الم مبملك��ة البحري��ن ح��ول عن��وان الورش��ة العم��ل » دور 

اإلع��الم اإللكرتون��ي يف مواجه��ة األف��كار املتطرف��ة. 
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* مت انش��اء اللجن��ة العربي��ة لإلع��الم االلكرتون��ي يف يوني��ه 2007 بن��اء على توصيات 
اللجنة الدائمة لإلعالم العربي وبقرار من جملس وزراء اإلعالم العرب رقم 295 
يف دورت��ه العادي��ة األربع��ون ، ويتك��ون أعضاء اللجنة م��ن اخلراء يف جمال االعالم 
االلكرتون��ي يف ال��دول األعض��اء ل��دى اجلامع��ة وجتتم��ع اللجن��ة مرت��ني كل س��نة 
وهلا ان تعقد اجتماعا استثنائيا عند الضرورة. ومن مهام اللجنة ان ترفع التقارير 
الدوري��ة ال��ي اللجن��ة الدائم��ة لإلع��الم العرب��ي ح��ول واق��ع االع��الم االلكرتون��ي يف 

املنطقة وس��بل تطويره.
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 أوراق العمل
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ورقة العمل املقدمة من 

وزارة اإلعالم جبمهورية مصر العربية

إع����داد: د. ملياء حممود
رئيس شبكة صوت العرب

احتاد اإلذاعة والتليفزيون جبمهورية مصر العربية
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احلالة اإلعالمية يف ظل التطور التكنولوجي 

مقدمة :
   ال ش��ك أن التط��ور اهلائ��ل ال��ذى ش��هدته تكنولوجي��ا االتص��ال من��ذ العق��د 
األخ��ري م��ن الق��رن العش��رين انعكس بش��دة على وس��ائل االتص��ال اجلماهريية 
واس��تخداماتها ومدى انتش��ارها . ويعد اإلعالم االجتماعي أو وس��ائل التواصل 
االجتماع��ي ه��ي أح��دث التط��ورات ال��ي ط��رأت عل��ى تكنولوجي��ا االتص��ال ، 
واستفاد منها بشدة اإلعالم اجلماهريي ، مبا ميثل قفزة كبرية للتواصل بني 
وسائل االتصال اجلماهريية ومجاهريها من خالل الشبكة العنكبوتية بشكل 
تفاعل��ي . كم��ا أت��اح اإلع��الم االجتماع��ي فرًص��ا عدي��دة حقق��ت نق��الت نوعية 
متمي��زة يف جم��ال االتص��ال ، إن مل تك��ن طف��رات نقل��ت التغطي��ات اإلعالمي��ة 
عل��ى اخت��الف وس��ائلها ���� مس��موعة ومكتوب��ة ومرئي��ة ���� من حمدودي��ة املكان ، 
وحمدودي��ة م��ا نعل��م م��ن أح��داث وفعالي��ات وتفاع��الت . وتتألف هذه الوس��ائل 
م��ن اإلنرتن��ت واهلوات��ف احملمول��ة ووس��ائل التواصل االجتماعي مث��ل املدونات 
، واملدون��ات املصغ��رة مث��ل توي��رت ، ومواق��ع ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي مث��ل 
الفيس��بوك، ومواق��ع تب��ادل الفيدي��و مث��ل اليوتي��وب ، ومواقع تب��ادل الصور مثل 

أنس��تجرام وغريه��ا . 
   ولك��ن ، وم��ع م��رور الوق��ت مل يع��د اخل��ط الفاص��ل ب��ني اإلع��الم التقلي��دي 
واإلع��الم االجتماع��ي أو اجلدي��د أو اإللكرتون��ي موج��وًدا بوض��وح ، نظ��ًرا ألن 
معظ��م اإلعالمي��ني يف الوس��ائل التقليدي��ة يس��تخدمون اإلنرتن��ت كمص��در 
رئيس للمعلومات ، ولقيام العديد من وس��ائل اإلعالم التقليدية بإنش��اء نس��خ 
إلكرتوني��ة عل��ى ش��بكة اإلنرتن��ت ، أو بالتح��ول بالكام��ل إىل مناف��ذ للوس��ائط 
املتع��ددة . كم��ا يس��تخدم اإلع��الم التقلي��دي مقتطف��ات م��ن صحاف��ة األف��راد 
ال��ي تت��اح ع��ن طري��ق اإلع��الم االجتماعي، ويعتمد كذل��ك يف معظم األحيان 
على صور ومقاطع فيديو من اهلواتف احملمولة الشخصية لتغطية القصص 
اإلخبارية الي يصعب الوصول إليها . بل أصبح من أساسيات العمل اإلعالمي 
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اآلن أن يك��ون اإلعالمي��ون ممتلك��ني مه��ارات االتص��ال التفاعل��ي ، وجميدي��ن 
للتعامل مع أجهزة االتصال اإللكرتونية احلديثة ليكونوا مواكبني ملتطلبات 

العمل .
  مسات مرحلة سيطرة اإلعالم اإللكرتوني :

أدت ه��ذه النقل��ة النوعي��ة إىل ظه��ور مرحل��ة جدي��دة م��ن مراح��ل تط��ور 
االتص��ال بوج��ه ع��ام ، وتتمث��ل مس��ات ه��ذه املرحل��ة يف اآلت��ي :

1. كسر احتكار املؤسسات اإلعالمية الكرى .
2. ظه��ور مناب��ر جدي��دة للح��وار ، حي��ث أصب��ح باس��تطاعة أي ف��رد يف اجملتم��ع 
أن يرسل ويستقبل ويتفاعل ويعّقب ويستفسر ويعّلق بكل حرية ، وبسرعة 
فائق��ة ، ورمب��ا حيم��ل املس��تقبل املزي��د ب��أن ميتل��ك الف��رد قم��ره الصناع��ي 

االتصال��ي ال��ذى يزي��د م��ن قدرات��ه االتصالي��ة بش��كل غ��ري مس��بوق .
3. ظهور إعالم اجلمهور إىل اجلمهور.

4. ظه��ور طبق��ة جدي��دة م��ن اإلعالمي��ني ، وه��م أحياًن��ا م��ن غ��ري املتخصص��ني 
، إال أنه��م أصبح��وا حمرتف��ني يف اس��تخدام تطبيق��ات اإلع��الم اجلدي��د ، مب��ا 

يتفوق��ون في��ه عل��ى أه��ل االختص��اص األصلي��ني .
5. ظهور مضامني ثقافية وفنية وإعالمية جديدة .

6. املش��اركة يف وضع أجندات النقاش حيث جنح اإلعالم اجلديد يف تس��ليط 
الض��وء بكثاف��ة عل��ى قضاي��ا مس��كوت عنه��ا يف وس��ائل اإلع��الم التقليدي��ة ، مم��ا 
جيع��ل ه��ذه القضاي��ا املهم��ة هاجس��ًا غ��ري مس��بوق للمجتم��ع ، للتفك��ري فيه��ا 

ومناقش��تها ومعاجلته��ا.
7. نش��وء ظاه��رة اجملتم��ع االفرتاض��ي ال��ذى كونت��ه الش��بكات االجتماعية من 
جمموعة من األش��خاص يتحاورون ويتخاطبون باس��تخدام وس��ائل اإلعالم 
اجلديد ، ألغراض مهنية أو ثقافية أو اجتماعية أو تربوية ، ويف هذا اجملتمع 
تتمي��ز العالق��ات بأنه��ا ال تك��ون بالض��رورة متزامن��ة ، فاألعض��اء ال حيض��رون 
يف نف��س امل��كان يف نف��س الوق��ت . وق��د يك��ون اجملتم��ع االفرتاض��ي أكث��ر ق��وة 
وفاعلية من اجملتمع احلقيقي ، وذلك ألنه يتكون برغبته وبسرعة ، وينتشر 

ع��ر امل��كان ، وحيق��ق أهداف��ه بأقل قدر من القي��ود واحملددات .
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8. تفتي��ت اجلماه��ري وه��و م��ا نت��ج م��ع التع��دد اهلائ��ل والتن��وع الكب��ري ال��ذي مل 
يس��بق ل��ه مثي��ل يف التاري��خ يف مناب��ر التواص��ل ، حي��ث بدأ اجلمه��ور يتفتت إىل 
جمموعات صغرية ، بعد حالة اجلماهري العريضة لوسائل اإلعالم التقليدية 

، وهك��ذا انتق��ل اإلع��الم إىل مرحل��ة اإلع��الم الفئ��وي والنوع��ي واملتخصص .
عل��ى  تدخ��ل  ال��ي  املس��تحدثات  ل��كل  بالنس��بة  احل��ال  ه��و  وكم��ا  	  
اجملتمع��ات ، ف��إن ه��ذا الواف��د اجلدي��د كم��ا أن ل��ه ممي��زات ، ل��ه أيًض��ا س��لبيات .

اآلثار اإلجيابية الستخدام اإلعالم اإللكرتوني االجتماعي :
- اس��تخدامها للتقني��ات الرقمي��ة ، وتقني��ات اإلنرتن��ت واهلوات��ف احملمول��ة 
الذكي��ة ، وه��ى األخ��ف وزًن��ا واألس��هل مح��اًل وتنق��اًل م��ع األف��راد ، مم��ا ييس��ر 
انتش��ار التعام��ل معه��ا خاص��ة ب��ني الش��باب ، وه��م األكث��ر تهافًت��ا عل��ى التعامل 

م��ع اجلدي��د واملختل��ف . 
- تنشأ عادة بواسطة اجلمهور ويوجهها املستخدمون حسب توجهاتهم . 

- هل��ا الق��درة عل��ى التش��ارك باملعلوم��ات بني مجيع املش��رتكني يف نفس الوقت 
، وبنف��س الق��در م��ن االهتم��ام ، فهي عادة ما تكون تفاعلية .

- أصب��ح اجلمي��ع لدي��ه إمكاني��ة أن يصبح صانًعا للمحتوى ، حيث يوفر إنش��اء 
احملتوى لألفراد فرصًا الوصول إىل مجهور أوس��ع نطاًقا �� جغرافًيا وإحصائًيا 
�� وهو ما ميكن أن يؤثر بشكل إجيابي على املكانة االجتماعية لصانع احملتوى 
واحلص��ول عل��ى الدع��م السياس��ي إذا م��ا رغ��ب يف ذلك ، أو كان ه��ذا هو هدفه ، 
وميك��ن أن ي��ؤدي ه��ذا إىل التأث��ري يف القضايا الي تهم الش��خص ، ورمبا يفس��ر 
ه��ذا أيًض��ا إقب��ال الش��باب عل��ى التعام��ل م��ع ه��ذه الوس��ائل بكثاف��ة ، حيث ختلق 
مكان��ة للش��اب الناش��ط إلكرتونًي��ا ب��ني الرف��اق واجملتم��ع ، رمب��ا ال يس��تطيع 

توفريه��ا ع��ن طريق الدراس��ة أو العمل .
- تتس��م بالالمركزي��ة واس��تخدام الوس��ائط املتع��ددة والتفاعلي��ة ، وق��د فت��ح 

ذل��ك اجمل��ال أم��ام إمكاني��ة اس��تخدامها كأداة للتثقي��ف اجلماه��ريي .
- اس��تحداث جم��ال جدي��د لتفاع��ل املواط��ن م��ع األح��داث ، وه��و م��ا يس��مي 
باملواط��ن الصحف��ي ، فص��ار للش��خص ال��ذي يعي��ش األح��داث أو يك��ون ش��اهًدا 
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عليها أن يصورها أو يكتب عنها ويرسل ما يصور أو يكتب إىل وسائل اإلعالم 
املتلهف��ة لألخب��ار م��ن مناط��ق مل يس��تطع املراس��لون الوص��ول إليه��ا ، أو ملفاجأة 

وق��وع احل��دث .
- ع��ادة م��ا تك��ون عاب��رة للح��دود ، وه��و م��ا يوف��ر ميزات انتش��ار واس��عة ال ميكن 

الوص��ول إليه��ا عن طريق وس��ائل أخ��رى تقليدية . 
- البني��ة التحتي��ة الالزم��ة للنش��ر أو اإلذاع��ة باس��تخدامها أرخ��ص وأيس��ر يف 

التش��غيل ع��ن أي وس��يلة أخرى . 
- تلع��ب دوًرا رئيس��ًيا يف ترس��يخ احلري��ة واجل��رأة يف العملي��ات الدميقراطية ، 
ومنه��ا االنتخاب��ات عل��ى س��بيل املثال ، حيث تس��تخدم خدمة الرس��ائل النصية 
 ، االنتخاب��ات  باملرتش��حني يف  للتعري��ف  املعلوم��ات  القص��رية جلم��ع ونش��ر 
والتج��اوزات االنتخابي��ة ، وعملي��ات ع��د األص��وات الس��ريعة ، وكش��ف النق��اب 

ع��ن ش��راء األص��وات بنش��ر مقاط��ع الفيدي��و املوثق��ة لذل��ك .
- تتمي��ز بأنه��ا األكث��ر إجي��اًزا فيم��ا يتعل��ق باملدون��ات املصّغ��رة ال��ي ال تتع��دى 
مج��الً قليل��ة ، والفيديوه��ات ال��ي ال تتع��دى دقائق معدودة ، وهذا يتناس��ب مع 
س��رعة اإليق��اع يف كل ش��يء ، وييس��ر اإلحاط��ة باملوض��وع يف أق��ل وق��ت ، وه��ذا 

يتناس��ب مع س��رعة إيق��اع العصر .
- أتاح��ت اهل��روب م��ن الرقاب��ة يف ال��دول ال��ي تف��رض الرقاب��ة عل��ى وس��ائل 
اإلع��الم ، حي��ث ميك��ن أن تك��ون بدي��اًل لإلذاع��ة والتليفزي��ون عل��ى موق��ع 

كاليوتي��وب مث��اًل .

اآلثار السلبية الستخدام اإلعالم اإللكرتوني االجتماعي :
- كم��ا أنه��ا أتاح��ت اهل��روب م��ن الرقاب��ة يف ال��دول ال��ي تف��رض الرقاب��ة عل��ى 
وسائل اإلعالم وهى إحدى امليزات ، فهي يف ذات الوقت إحدى السلبيات حيث 
إن ذل��ك جيعله��ا الوس��ائل األفضل يف االس��تخدام من قب��ل اجلماعات املتطرفة 
واملنظمات اإلرهابية لنشر فكرها بني اجلماهري عر احلدود ، دون أن ختضع 
ألى س��يطرة . وه��و م��ا اتض��ح م��ن اس��تغالل تنظي��م داع��ش لتل��ك املواقع خاصة 
الفي��س ب��وك وتوي��رت ويوتي��وب به��دف ج��ذب وجتنيد الش��باب لالنضم��ام إليه ، 
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ع��ن طري��ق النش��ر املتواصل للبيان��ات الصادرة عن التنظي��م ، ومقاطع الفيديو 
لتوجي��ه رس��الة ترغي��ب وترهي��ب للمتابع��ني ، وهو ما أوصل رس��الة مفادها أن 
التنظيم لديه إمكانات هائلة مالًيا وتكنولوجًيا ، مبا ميّكنه من مواجهة الدول 

واحلكوم��ات واجلي��وش النظامية العربية .
- تس��تخدم يف نش��ر األف��كار اهلدام��ة وجتني��د الش��باب لالنضم��ام للجماع��ات 

اإلرهابي��ة .
- عملت على ترسيخ اعتقاد �� خاصة لدى الشباب والفئات األقل تعليًما �� بأنها 
تق��دم احلقيق��ة يف ح��ني أنه��ا تق��دم معلوم��ات رمبا مغلوط��ة أو موجهة وترّوج 
هل��ا ب��ني أوس��اط املتعاط��ني معه��ا ، والذي��ن يقوم��ون بدوره��م بإعادة نش��رها مبا 

حي��دث بلبل��ة وخلط يف األح��داث والوقائع وأيًضا احلقائق .
- التباين يف املعلومات املتاحة ، حيث يسهل استخدام معلومات خاطئة تضلل 

املتلقي . 
- تؤثر على حقوق ملكية املواد املستخدمة عرها . 

- يصع��ب تنظي��م العم��ل به��ا نظ��ًرا ألنه��ا حت��ت س��يطرة أف��راد ال يعمل��ون وف��ق 
ضواب��ط العم��ل املتع��ارف عليه��ا يف املؤسس��ات اإلعالمي��ة . 

- ال تلتزم باملعايري املهنية واألخالقية ، ويصعب إخضاعها هلذه املعايري .
   وبذل��ك جن��د أن م��ا ميك��ن أن نعت��ره إجيابي��ات يدخ��ل يف ذات الوق��ت يف دائرة 
الس��لبيات ، نظًرا ألن االس��تخدامات الش��ريرة واخلادعة للوس��ائل اإللكرتونية 
حتي��ل اإلجياب��ي إىل س��لبى ، وه��ذا جيعلن��ا نتعام��ل حب��ذر م��ن ال��وارد إلين��ا ع��ن 
طري��ق ه��ذه الوس��ائل ، ولك��ن كي��ف يك��ون ه��ذا احل��ذر م��ن مجه��ور متن��وع 
مستويات التعليم والثقافة واالحتياج للمعلومة ؟ وهذا هو املدخل الذى جيب 
أن حيظى باالهتمام يف التعامل مع وس��ائل اإلعالم اإللكرتوني ، واس��تخدامه 
للوص��ول إىل املتلق��ني . ولك��ن ويف ض��وء هذه اإلجيابيات والس��لبيات تثار بعض 
التس��اؤالت الضرورية واحليوية اخلاصة باملهنية يف العمل اإلعالمي ، والي 
تفرض نفس��ها بقوة ، نظًرا الرتباطها الش��ديد باس��تخدام اإلعالم اإللكرتوني 
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من قبل خمتلف وسائل اإلعالم يف التواصل مع املتلقني ، املكتوبة واملسموعة 
واملرئية . 

تساؤالت أخالقية ومهنية :

-ه��ل ميك��ن تطبي��ق القواع��د التنظيمي��ة وأمن��اط التغطي��ة اخلاص��ة باإلعالم 
التقلي��دي عل��ى وس��ائل اإلع��الم احلديث��ة ؟ نظ��ًرا ألن أس��س ونظ��م العم��ل 
ختتلف اختالًفا جوهرًيا ، فإن لوائح اإلعالم التقليدي ال تنطبق إطالًقا على 
وسائل اإلعالم احلديثة ، فإذا نظرنا للمساحة املتوفرة لنشر املواد على شبكة 
اإلنرتن��ت جنده��ا ال نهائي��ة ، مقارنة بنظم الب��ث املعتمد على الطيف الرتددي 

احمل��دود وال��ذى يت��م تقامسه وف��ق قواعد منظمة .
-م��اذا ع��ن األخالقي��ات الصحفي��ة املتع��ارف عليه��ا مهنًي��ا ؟ ه��ذه األخالقي��ات 
ال��ي توض��ع م��ن قب��ل اجله��ات التنظيمي��ة يف البل��د ال��ذى تنطل��ق من��ه اخلدمة 
اإلعالمي��ة ، فيم��ا يع��رف مبواثي��ق الش��رف اإلعالمي��ة، ال��ي يق��وم بصياغته��ا 
اإلعالمي��ون أنفس��هم ، م��ن خ��الل جتمعاته��م املهني��ة املختلف��ة ، لتحس��ني 
نوعي��ة املضم��ون ال��ذي تقدم��ه وس��ائل اإلع��الم ، وملواجه��ة أزم��ة املصداقي��ة ، 
ولتجن��ب إص��دار قوان��ني تؤث��ر عل��ى حري��ة اإلعالم ، ولتحس��ني صورة وس��ائل 
اإلع��الم أم��ام اجلمه��ور . وتق��وم النقاب��ات املهني��ة مبتابع��ة تطبيقه��ا وااللت��زام 
به��ا ، وتت��وىل كذل��ك احملاس��بة وتوقي��ع العقوب��ات يف ح��االت التج��اوز ، فكي��ف 
يت��م ذل��ك يف إط��ار عم��ل رمب��ا غري معلوم من يقوم��ون عليه ، وهم كذلك غري 
حاصل��ني عل��ى تراخي��ص للعم��ل ، وغالًب��ا م��ا يك��ون النش��اط عاب��ًرا للح��دود ، 

وبالتال��ي تتف��اوت املعاي��ري األخالقي��ة م��ن بل��د لبل��د . 
- م��اذا ع��ن التعام��ل م��ع الص��ور	 والفيديوه��ات يف ظ��ل م��ا ييس��ره 	التط��ور م��ن 
إمكانية إلتقاط الصور وتصوير مشاهد الفيديو عن طريق اهلواتف احملمولة 
وإرساهلا عن طريق اإلنرتنت، يضاف إىل ذلك إمكانية وسهولة قيام املواطن 
الع��ادي بتعدي��ل الص��ور واللقط��ات الفيدي��و	 	حب��ذف أو إضاف��ة بطريق��ة غ��ري 
مس��بوقة جتع��ل م��ن غ��ري املعق��ول أن ختض��ع لنف��س املب��ادئ واألخالقي��ات مل��ا 
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كان س��ائًدا قب��ل التصوي��ر والب��ث 		الرقم��ي	 ؟ 																																																																																																																			
- ماذا عن اخلصوصية الي اخرتقت وانتفي مفهومها املتعارف عليه ؟ 
- م��اذا ع��ن اس��تغالل أصح��اب الفك��ر التط��رف واجلماع��ات اإلرهابي��ة 
هل��ذه الوس��ائل يف نش��ر أفكاره��ا عل��ى نط��اق واس��ع ، واعتباره��ا الوس��يلة 

األجن��ح بالنس��بة هل��ا يف حتقي��ق أهدافه��ا ؟

تساؤالت موضوعية :

- إىل أي م��دى ميك��ن الوص��ول إىل مجه��ور الش��باب بلغت��ه وبالطريق��ة 
الي تتناسب مع عادات تعامله مع وسائل اإلعالم اإللكرتوني لتوصيل 
الرس��الة ل��ه ، حي��ث إن فئ��ة الش��باب ه��ى املتعامل��ة م��ع ه��ذا النم��ط 

االتصال��ي بش��كل أكث��ر ، وه��ى أيًض��ا املس��تهدفة بش��كل رئيس��ي ؟ 
- إىل أي م��دى ميك��ن اس��تخدام وس��ائل اإلع��الم اإللكرتون��ي ووس��ائل 
يف  تنتش��ر  ال��ي  الس��لبية  الظواه��ر  ملواجه��ة  االجتماع��ي  التواص��ل 

اجملتمع��ات العربي��ة ، خاص��ة اإلره��اب والتط��رف ؟
- م��ا ه��ي الفاعلي��ة يف النج��اح لتحقي��ق األه��داف املطلوب��ة ؟ وكي��ف 
ميكن قياس التأثري وإجراء تقييم لفاعلية الدور الذى تقوم به وسائل 

التواص��ل االجتماعي ؟     

احلالة املصرية :
تعد القاعدة التس��ويقية الش��هرية �� والي تس��رى على اإلعالم باعتباره 
س��لعة تس��ّوق ���� وال��ي تق��ول » حيثم��ا ُوج��د الن��اس ، ُوج��د س��وق للبي��ع 
والش��راء » ، ه��ي أفض��ل مدخ��ل للوقوف على ال��دور اخلطري الذي ميثله 
اإلع��الم اإللكرتون��ي بأدوات��ه املتمثل��ة يف مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي 
للرتوي��ج للمحت��وى اإلعالم��ي عل��ى ش��بكة االنرتن��ت ؛ وذل��ك م��ن خالل 
الرتوي��ج للمنت��ج اإلعالم��ي س��واء كان ه��ذا املنت��ج إذاعًي��ا أو تليفزيونًي��ا 
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أو صحفًي��ا عل��ى ه��ذه املواق��ع ، وأيًض��ا اس��تخدام ه��ذه املواق��ع لتقدي��م 
مضام��ني مقص��ودة بش��كل عم��دى ، حي��ث ي��زداد وجوده��ا عل��ى أرض 
الواق��ع ، ويتكال��ب الن��اس عليه��ا يف كل أرج��اء املعم��ورة ، لي��س يوًم��ا 
بع��د ي��وم وال س��اعة تل��و األخ��رى ، ولك��ن الزي��ادة يت��م حس��ابها بالثاني��ة 
الواحدة ، وهي الفرتة الزمنية الي يتزايد فيها أعداد املنضمني لقوافل 
املعجب��ني واملتابع��ني لش��بكات التواص��ل االجتماع��ي . ويكف��ي أن نذك��ر 
رقًم��ا ألح��د ه��ذه املواقع اإلليكرتونية أو الش��بكات االجتماعية الرقمية 
وأكثره��ا مجاهريي��ة عل��ى مس��توى الع��امل ، وه��و موقع » في��س بوك » ، 
والذي جتاوز عدد مس��تخدميه ملياري مس��تخدم ش��هرًيا ، بينما وصل 
ع��دد مس��تخدمي تطبي��ق » وات��س آب » ، وال��ذي اش��رتاه موقع فيس بوك 
ومالك��ه م��ارك زوكريب��رج إىل م��ا يق��رب م��ن ملي��ار مس��تخدم نش��ط ، 
بينم��ا وص��ل ع��دد املس��تخدمني ش��هرًيا خلدم��ة » في��س بوك ماس��نجر » 

حن��و ملي��ون مس��تخدم .
 وبعي��داً ع��ن ه��ذه األرق��ام ال��ي تتضاع��ف وتتزاي��د ���� وحن��ن نكت��ب ه��ذه 
الس��طور ����  ميك��ن الق��ول ب��أن ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي بات��ت متث��ل 
البواب��ة الس��حرية للوص��ول باملنت��ج اإلعالم��ي إىل الفئ��ات املس��تهدفة ، 
وخاص��ة يف دول��ة حبج��م مص��ر ، وال��ي وص��ل ع��دد مس��تخدمي ش��بكة 
االنرتن��ت فيه��ا حت��ى ع��ام 2015 إىل حن��و 48 ملي��ون مس��تخدم ، كم��ا 
وصل عدد مستخدمي موقع التواصل االجتماعي » فيس بوك » وحده 
يف مص��ر إىل حن��و ثالث��ني ملي��ون مس��تخدم ميثل��ون أكث��ر م��ن نص��ف 

مس��تخدمي اإلنرتن��ت ، وأكث��ر م��ن رب��ع س��كان مص��ر .
وبالطب��ع تع��د ش��بكة » في��س ب��وك » للتواص��ل االجتماع��ي ه��ي األق��وى 
واألك��ر واألكث��ر تأث��رًيا وانتش��اًرا ب��ني مئ��ات م��ن مواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ي ، خاص��ة يف جم��ال النش��ر والرتوي��ج للم��واد اإلعالمي��ة . 
بالنس��بة للفئ��ات العمري��ة للمس��تخدمني ف��إن األق��ل م��ن ثالث��ني عاًم��ا 
ميثل��ون حن��و 75% م��ن إمجال��ي املس��تخدمني ، كم��ا أن املس��تخدمني 
يف س��ن الثامن��ة عش��رة حتدي��داً ه��م أك��ر فئ��ة يف س��نة عمري��ة واحدة 
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بنس��بة 6.29% م��ن إمجال��ي املس��تخدمني . أم��ا م��ن حي��ث الن��وع ، فاملس��تخدمون 
الذكور ميثلون حنو 64% من إمجالي املستخدمني ، مقابل 34% للمستخدمني 
من اإلناث . ويأتي بعد الفيس بوك منصة » يوتيوب » ، والي زادت أهميتها بعد 
أن مت دجمه��ا يف ش��ركة » جوج��ل » العاملي��ة ، وأتاح��ت هل��ا مي��زة ك��رى ب��أن 
وضع��ت حمتواه��ا اإلعالمي الرقمي على حمركات البحث العمالقة التابعة 
هل��ا ، وال��ي تع��د األوىل عل��ى الع��امل يف ه��ذا اجمل��ال. وب��ات م��ن الطبيع��ي أن ت��رى 
الي��وم أكث��ر القائم��ني على الدعاية والتس��ويق للمواقع اخلري��ة واإلعالمية 
املصري��ة والعربي��ة يرك��زون اهتمامه��م عل��ى هات��ني املنصت��ني املهمت��ني عل��ى 
ش��بكة اإلنرتن��ت ، واللت��ني تتكام��الن م��ن خ��الل الرب��ط فيم��ا بينهم��ا ، حبي��ث 
يق��وم املوق��ع األول بإتاح��ة نش��ر رواب��ط للموقع الثاني ، وال��ذي يقوم هو اآلخر 
بنش��ر أيقونات لس��هولة املش��اركة للمحتوى اإلعالمي املس��موع واملرئي عليه 

عل��ى املوق��ع األول .
ويأت��ي بع��د » في��س ب��وك » و » يوتي��وب » مبس��افة  موق��ع » توي��رت » للتواص��ل 
االجتماع��ي، وال��ذي يعيب��ه حص��ر التعلي��ق علي��ه إال م��ن خ��الل 041 ح��رف ، وه��و 
شرط قد يقف عائقًا أمام فكرة الرتويج للمحتوى اإلعالمي ، وقد يكون عدد 
احل��روف القلي��ل نس��بيًا ه��ذا أق��ل بكثري من عنوان ملوض��وع أو مقالة أو حمتوى 
إذاعي��ة أو تليفزيون��ي ي��راد الرتوي��ج ل��ه م��ن موق��ع إعالم��ي أو صحف��ي ، وم��ن 
بعد » تويرت » برز مؤخراً موقع » انس��تجرام » ، وهو موقع معين يف املقام األول 
بنش��ر الصور الش��خصية للنجوم واملش��اهري حول العامل ، ومن املمكن أن يكون 
ه��ذا املوق��ع مص��دراً مهم��ًا لألخب��ار املص��ورة داخ��ل املواقع اإلعالمي��ة ال أن يكون 

مروج��ًا ومس��وقًا للمواق��ع اإلعالمي��ة واملواد املنش��ورة عليها.

   وم��ن خ��الل ه��ذه احلقائ��ق اخلاص��ة ب��كل منص��ة م��ن منص��ات اإلع��الم 
اجلمه��ور  اس��تخدام  ح��ول  املتوف��رة  اإلحصائي��ات  ض��وء  ويف   ، اإللكرتون��ي 
املص��ري هل��ا ، وموقعه��ا املتمي��ز كمص��در للمعلوم��ات واألخب��ار ، ومكانته��ا بني 
أس��اليب احلص��ول عل��ى األخب��ار واملعلوم��ات، باإلضاف��ة لقدرته��ا عل��ى التفاع��ل 
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الف��وري ، أدرك الراجمي��ون يف احت��اد اإلذاع��ة والتليفزي��ون املص��ري أهمي��ة 
ه��ذه التكنولوجي��ا الرتوجيي��ة لراجمه��م ، ف��ور ظه��ور إمكانياته��ا يف الوص��ول 
مب��ا يقدمون��ه م��ن م��واد إعالمي��ة إىل مجه��ور أك��ر عدًدا ، وأوس��ع انتش��اًرا من 
الناحي��ة اجلغرافي��ة ، وأيًض��ا الوص��ول إىل فئ��ات م��ن اجلماهري رمب��ا تكون غري 
مقبلة على متابعة اإلعالم التقليدي ، إمنا هى متابعة هلذه املواد عر وسائل 
االتص��ال االجتماع��ي ، فق��ام الكث��ري منه��م ���� بش��كل ف��ردى ش��خصي ���� بإنش��اء 
صفح��ات بأمس��اء براجمه��م عل��ى موقع فيس ب��وك ، ومتابعات على تويرت ، مع 
إمكاني��ة وض��ع الرام��ج ���� إذاعية وتليفزيونية �� كامل��ة أو مقاطع منها ��� فور 
إذاعته��ا عل��ى موق��ع يوتيوب. وق��د حقق ذلك تروجًيا كبرًيا هلذه الرامج لدى 
اجلماه��ري ال��ي ال تتاب��ع الرام��ج ع��ر وس��ائل تقدميها األصلي��ة ،  حتى صارت 
ش��بكات التواصل االجتماعي مبثابة املروج األكر للمحتوى الرقمي لرامج 
اإلذاع��ة والتليفزي��ون املصري��ني ، وق��د مه��د ذل��ك أرضي��ة مناس��بة مش��جعة 
إلنش��اء مواق��ع لإلذاع��ة املصري��ة والتليفزي��ون املص��ري وقطاع األخب��ار واملوقع 
املوح��د لالحت��اد ، خاص��ة مل��ا متتلك��ه ه��ذه املواق��ع م��ن م��واد تراثي��ة مهم��ة متثل 
الرصي��د األك��ر م��ن املكتب��ة الرتاثي��ة العربي��ة للم��واد اخلري��ة والوثائقي��ة 
وامل��واد الدرامي��ة والرام��ج العربي��ة اإلذاعي��ة والتليفزيوني��ة ، وال��ي مت نهبه��ا 
وس��رقتها إليكرتونًي��ا م��ن خ��الل صفح��ات ومواقع غري رمسية ، قام املس��ئولون 
عنه��ا بالس��طو عل��ى مكتب��ات اإلذاع��ة والتليفزي��ون  وحقق��وا م��ن ورائه��ا دخ��وال 
كب��رية وأم��واال طائل��ة . ولذل��ك فق��د ق��ام مؤخ��راً احت��اد اإلذاع��ة والتليفزي��ون 
املص��ري بتوقي��ع اتفاقي��ة حلماي��ة حمت��واه بالبصم��ة الرقمي��ة عل��ى منص��ة 
»يوتي��وب« العاملي��ة ، وس��وف متن��ح ه��ذه االتفاقي��ة احت��اد اإلذاع��ة والتليفزي��ون  
املصري أكثر من ميزة من بينها وقف نشر أي مواد مملوكة له على أي من 
الصفحات األخرى عامة كانت أو خاصة ، مع إمكانية غلق أية قنوات أخرى 
عل��ى منص��ة »يوتي��وب« تقوم بالقرصنة على احملتوى الرقمي لالحتاد ، وذلك 
دون الرج��وع إلدارة املنص��ة العاملي��ة ، م��ع إمكاني��ة ع��دم بث ه��ذه املواد باجلملة 
عل��ى املنص��ة األش��هر يف ع��امل الب��ث الرقم��ي وذل��ك إلتاح��ة لزي��ادة قيم��ة ه��ذه 
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امل��واد وإمكاني��ة بيعه��ا ملنص��ات أخ��رى . 
   لي��س ه��ذا فق��ط ب��ل أصبح��ت هذه الوس��ائل تأتى يف املقدم��ة لتقديم القضايا 
األكث��ر أهمي��ة وإحلاًح��ا عل��ى الس��احة املصرية واإلقليمي��ة والعاملية ، وليس 
أكث��ر إحلاًح��ا م��ن ظاه��رة اإلره��اب وم��ا متثل��ه م��ن ع��بء كب��ري عل��ى الس��ياق 
الع��ام للحي��اة يف كل أقط��ار الع��امل تقريًب��ا . فال��كل رمب��ا أصبح متحفًزا بش��كل 
مستمر ، إما إلزالة آثار اإلرهاب املادية واملعنوية ، أو العمل على تفادى حدوث 
املزيد ، أو التحصني املستمر من الفكر املتطرف الذى يصاحبه يف الغالب عمل 
متط��رف . لذل��ك يت��م تركي��ز االس��تخدام يف برام��ج املناقش��ات والن��دوات ال��ي 
حتل��ل وتناق��ش القضاي��ا االجتماعي��ة والسياس��ية واالقتصادي��ة ال��ي تتش��ابك 
م��ع بعضه��ا ، وتتش��ارك دول اإلقليم فيها بش��كل كب��ري ، وتؤثر احلالة العاملية 
عليه��ا بدرج��ة كب��رية ، س��واء بالس��لب أو اإلجي��اب . كم��ا يس��تخدم بكث��رة 
وتركي��ز لتقدي��م التنويه��ات ال��ي تس��تخدم الش��عارات ذات اجلم��ل ال��ي ميكن 
أن حتدث التأثري العاطفي لدى املتلقني ، واملثرية للروح الوطنية لديهم ، عن 
طريق تقديم أفالم وثائقية قصرية جًدا حتمل الرسالة املقصودة بشكل غري 

مباشر .
   ولك��ن يؤخ��ذ أيًض��ا يف االعتب��ار أن العم��ل اإلعالم��ي الواح��د ال��ذى يس��ري يف 
اجت��اه يأتي��ه مئ��ات ورمب��ا آالف األعم��ال ذات االجت��اه املض��اد ، لذل��ك جي��ب أن 
يك��ون معاجًل��ا حبرفي��ة وموضوعي��ة كل الثغ��رات ال��ي ميكن أن يتس��لل منها 

العم��ل املض��اد ال��ذى يدح��ض حبج��ج معاكس��ة م��ا نق��وم ب��ه .
 

حلول مقرتحة :
   وحن��ن نص��ف احلال��ة ونس��تخلص إجيابياته��ا وس��لبياتها ، حن��اول أن جن��د 
الس��بل الكفيل��ة باالس��تفادة بأقص��ى درج��ة م��ن اإلمكان��ات املتاح��ة تكنولوجي��ا 
، وحتقي��ق اخلدم��ة االتصالي��ة للجماه��ري منه��م وإليه��م ، م��ع جتن��ب ه��ذه 
الس��لبيات ال��ي تدخ��ل بن��ا إىل دائ��رة م��ن االنهي��ار القيم��ي واألخالق��ي وامله��ين ، 
وجتعل اإلعالم بوسائله اإللكرتونية مشارًكا يف نشر الفكر املتطرف ، وداعًيا 
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للعملي��ات اإلرهابي��ة . لذل��ك فهن��اك عدد من اإلجراءات الي جيب أن تؤخذ يف 
االعتب��ار :

- حن��ن حباج��ة لدع��م قي��ام مجعي��ات أهلي��ة متخصص��ة حلماي��ة حق��وق 
املس��تمعني واملش��اهدين ، وميك��ن أن تك��ون نظ��م عمله��ا وف��ق املب��ادئ ال��ي تعمل 
يف إطاره��ا مجعي��ات محاي��ة املس��تهلك . وتك��ون مهمته��ا توعي��ة أف��راد اجملتم��ع 
مبخاط��ر اإلع��الم الس��ليب ، وتثقي��ف أف��راد اجملتم��ع وتعزي��ز الدافعي��ة لديه��م 
حلس��ن االنتقاء واالختيار ، وحتفيز مؤسس��ات اجملتمع مثل األس��رة واملدرس��ة 
دوره��ا  لتفعي��ل  كالن��وادي  واالجتماعي��ة  الش��بابية  وامللتقي��ات  واجلامع��ة 
وحتم��ل مس��ئولياتها ، والعم��ل على حث اجله��ات التنظيمية إلصدار األنظمة 
والقوان��ني ال��ي حتم��ي اجملتمع من خماطر اإلعالم الس��ليب ، وتفرض مفهوم 
احلري��ة املس��ئولة عل��ى وس��ائل اإلع��الم . وكذل��ك تق��وم مبتابع��ة م��دى الت��زام 
وس��ائل اإلع��الم باألنظم��ة والقوان��ني وأخالقي��ات اإلع��الم ، وخماطب��ة م��اّلك 
وس��ائل اإلع��الم اخلاص��ة ، وم��ن يق��وم عل��ى وس��ائل اإلع��الم اجلدي��دة املؤث��رة 
وغريه��ا واحل��وار معه��م ، لاللت��زام باألنظم��ة والقوان��ني وأخالقي��ات اإلع��الم ، 
ومقاض��اة وس��ائل اإلع��الم ال��ي تس��يء اس��تخدام احلري��ة اإلعالمي��ة ، وتنتهك 
قيم اجملتمع ، وترفض االلتزام مببدأ احلرية املسئولة أو ما يعرف باملسئولية 
االجتماعي��ة لإلع��الم ، والعم��ل عل��ى س��ن التش��ريعات ال��ي حتاس��ب م��ن يعمل 
عن عمد لإلضرار باجملتمع ، وانتهاك قيمه ، من أجل حتقيق األرباح وكسب 

األم��وال عل��ى حس��اب قي��م ومس��تقبل اجملتمع . 
- وبنف��س الدرج��ة م��ن االحتي��اج واألهمي��ة ، هن��اك ض��رورة ملح��ة لالهتم��ام 
املراح��ل  م��ن  الدراس��ية  املناه��ج  الرتبي��ة اإلعالمي��ة ضم��ن  بوض��ع مناه��ج 
التعليمي��ة املبك��رة، حت��ى تتهي��أ األذه��ان الس��تيعاب اإلع��الم ، معناه ، ووس��ائله ، 
وأس��اليب العم��ل ، وط��رق اختب��ار الص��دق فيم��ا يتعلق باملعلوم��ة والرأي ، حتى 
يكون املتلقي قادًرا على النقد الس��ريع والفرز ملا يس��تمع ويش��اهد ، مقارًنا بني 
ما يقدم إليه من وسائل متعددة ، مميًزا للصحيح واملدسوس ، وبذلك يصبح 
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حم��ّذًرا للخدم��ات اإلعالمي��ة ال��ي تعتم��د عل��ى األكاذي��ب والتضلي��ل وإث��ارة 
الف��ن ع��ن طري��ق نش��ر الش��ائعات ، وبالتال��ي يصب��ح اجلمه��ور مقّوًم��ا للعملي��ة 

االتصالي��ة بكامله��ا . 
- كم��ا أنن��ا يف حاج��ة لبع��ض التداب��ري ال��ي ميك��ن أن تض��ع وس��ائل اإلع��الم 
اإللكرتون��ي وأدواته��ا م��ن وس��ائط التواص��ل االجتماع��ي يف موق��ع يتناس��ب م��ع 
حج��م اإلقب��ال عليه��ا ���� خاص��ة يف أوس��اط الش��باب ���� وميك��ن أن تك��ون طرًق��ا 
يعتمد عليها لتحقيق أهداف حماربة الفكر املتطرف واإلرهاب بشكل مباشر 
وعملي، وأن تتكامل مع غريها من اجلهود الي تقدم للوصول لنفس اهلدف . 

وتتمث��ل ه��ذه املقرتح��ات يف اآلت��ي :
ابتكار ألعاب فيديو وألعاب إلكرتونية :

يس��تهدف ذل��ك إط��الق ألع��اب إلكرتوني��ة جدي��دة للرتوي��ج لبط��والت عربي��ة 
تارخيي��ة وحديث��ة، حت��ث الش��باب واألطفال على االنتم��اء ألوطانهم ، والدفاع 
عنه��ا يف مواجه��ة أي أخط��ار موج��ودة بالفع��ل أو حمتمل��ة ، وأيًض��ا لرف��ع 
املعنويات لديهم ، وبذلك يكون الرتفيه يف ذات اإلطار الذى نس��عى لتحقيقه .

الرتكيز على استخدام تطبيقات التليفون احملمول :
وذلك اس��تغالاًل لإلمكانيات التكنولوجية الي أتاحتها التطورات الي ش��هدتها 
أجه��زة التليف��ون احملم��ول لنش��ر األخب��ار ومتابع��ة التط��ورات واخلدم��ات ال��ي 
تق��دم للمواطن��ني يف بالده��م ، ويتم ذلك بوضع اخلدمات اإلعالمية الوطنية 
عر هذه التطبيقات سهلة التعامل ، والي ميكنها الوصول عر شبكة اإلنرتنت 
لكل أحناء العامل ، للوقوف على األحداث واألخبار أواًل بأول ، ولتجنب األخبار 
املغلوط��ة والش��ائعات ، وحت��ى ال تك��ون األخبار املقدمة م��ن خدماتنا اإلعالمية 

الوطني��ة رد فع��ل لنف��ي أو تصحيح أخبار مغلوطة أو غري حقيقية . 

إنتاج وبث أفالم وثائقية :
فق��د ثب��ت أن األف��الم الوثائقي��ة املتقن��ة اجل��ودة يف معلوماته��ا ، واملش��اهد 
املص��ورة ال��ي تصاحبها ، والش��هادات الي تؤك��د املعلومات الواردة فيها حتظى 
ليس فقط بنس��ب متابعة عالية ، خاصة من جانب الش��باب ، بل أيًضا بدرجة 
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تصدي��ق عالي��ة ألنه��ا متث��ل معلوم��ة أولي��ة بالنس��بة هلم ، حي��ث ال يتوفر مثل 
ه��ذه األعم��ال عل��ى شاش��ات التليفزي��ون التقليدي��ة ، وتث��ري لديه��م الرغب��ة يف 
معرفة هذه املوضوعات وتفاصيلها من مصادر أخرى ، وتكون مقدمة للبحث 

يف ذات املوض��وع يف وس��ائل أخ��رى . 

تنويع الصفحات على مواقع شبكات التواصل االجتماعي :
على أن تش��مل كل املواقع املتاحة واملتيس��رة للش��باب العربي ، س��واء املعروفة 
واملش��هورة بش��كل مجاه��ريي كالفي��س ب��وك وتوي��رت وانس��تجرام وغريه��ا ، أو 
غري املعروفة لنا بشكل مجاهريي ولكن هلا متابعون يقدرون بعشرات املاليني 
، مث��ل موق��ع التواص��ل االجتماع��ي الروس��ي مث��اًل وغ��ريه ال��ي جت��ذب متابعني 
كثر ، ورمبا ال ندخلها يف اعتبارنا بالنسبة ملا توجه من رسائل ختدم أهدافنا 

أو تتعارض معها ، وكيفية التعامل مع ما تقدم بش��كل إجيابي أو س��لبى .

ش��بكة  عل��ى  التليفزيوني��ة  والقن��وات  اإلذاعي��ة  احملط��ات  ب��ث  تعمي��م 
: اإلنرتن��ت 

   فذلك ييس��ر انتش��اًرا أوس��ع جغرافًيا ، وجودة إرس��ال أعلى ، ومجهوًرا أكر 
رمب��ا يك��ون غ��ري معت��اد على التعامل مع وس��ائل اإلع��الم التقليدية عر األثري 
أو األقم��ار الصناعي��ة ، وإمن��ا ك��ّون ع��ادات اس��تماعه ومش��اهدته عل��ى ه��ذه 
الوسائل احلديثة ، وتيسر له األجهزة الذكية املنتشرة على نطاق واسع بني 

اجلماه��ري إمكاني��ة متابعته��ا واالعتم��اد عليها كمص��در للمعلومات .  



-27- 

ورقة عمل حول

استخدامات الشباب البحريين

لشبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية 

خالل أحداث  2011م مبملكة البحرين 

دراسة حتليلّية / استطالعّية على موقع »تويرت« 
مقدم��ة للجامع��ة العربي��ة يف ورش��ة »دور االع��الم االلكرتون��ي يف مواجه��ة 

األف��كار املتطرف��ة«
إعداد/ د. لولوة حسن خليفة بودالمة 
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املقّدمة:

ش��ّكل عص��ر انفت��اح الفض��اء اإللكرتون��ي على النق��ل احلّر للمعلوم��ة يف العامل، 
بروز شكل جديد من أشكال اإلعالم، وهو اإلعالم اإللكرتوني، الذي استفاد من 
ثورة عامل اإلنرتنت وطّوعها؛ لتكون وسيلة مناسبة لنقل الرسالة اإلعالمية 
إىل مجه��ور واس��ع، وش��ّكل التط��ور املتواص��ل يف ع��امل الرجمي��ات املس��تخدمة 
م��ن إكس��اب ه��ذا الن��وع اجلدي��د م��ن اإلع��الم ُبع��داً تفاعلي��ًا مع اجلمه��ور، رمبا 
غ��اب يف وس��ائل اإلع��الم التقليدي��ة؛ ذل��ك أّن ه��ذا الن��وع م��ن اإلع��الم يس��تخدم 
الص��ور، والص��ور املتحّرك��ة، واألش��كال، والرس��ومات، بطريقة جتع��ل القارئ 
يتفاع��ل بش��كل أك��ر م��ع املوض��وع. ومتّي��زت س��هولة التعلي��ق عل��ى األخب��ار يف 
هذا النوع من اإلعالم يف س��رعة التغذية الراجعة من اجلمهور، والي تس��هم 
يف معرف��ة القائم��ني عل��ى اإلع��الم اإللكرتون��ي مب��ا يطلب��ه مجه��ور املتلّق��ني، 

وبالتال��ي س��رعة تطوي��ر احملت��وى اإلعالم��ي مبا جيذب املزيد م��ن اجلماهري.
 وعلى الصعيد العربي اعتر متابعون أّن بروز اإلعالم اإللكرتوني يف املنطقة 
ش��ّكل اخرتاق��ًا حلص��ون اإلعالم التقليدي، خصوص��ًا يف الدول الي تضع قيوداً 
كب��رية عل��ى حري��ة ترخي��ص وس��ائل اإلع��الم التقليدي��ة، وش��كلت يف الوق��ت 
نفس��ه متنّفس��ًا لنس��بة كبرية من اجلمهور للتعبري عن آرائهم بصورة أس��هل، 
وهذا س��اعد اإلعالم اإللكرتوني الناش��ئ يف املنطقة على جذب مجهور واس��ع، 
وش��ّكل بالفع��ل تهدي��داً لوس��ائل اإلع��الم التقليدي��ة الي باتت ختس��ر نفراً غري 
قلي��ل م��ن مجهوره��ا، وه��ذا م��ا دف��ع الكث��ري م��ن وس��ائل اإلع��الم التقليدي��ة إىل 
دخ��ول حق��ل اإلع��الم اإللكرتون��ي م��ن خ��الل إنش��اء املواق��ع اإللكرتوني��ة حت��ى 
تس��تعيد م��ن خالهل��ا مجهوره��ا ال��ذي ب��دأ ينص��رف عنها، كما أّنها س��ارعت يف 

إنش��اء حس��اباتها الرمسي��ة عل��ى مواق��ع التواصل االجتماع��ي اإللكرتونية.
 

 وحبكم التطّور السريع واملتالحق، وهذا التدفق الكبري يف اإلعالم اإللكرتوني 
الذي ُيسّمى باإلعالم التفاعلي اجلديد، بكل معطياته، وما يطرحه علينا من 
حتّدي��ات، ب��ات اإلع��الم اإللكرتون��ي يش��ّكل ناف��ذة مهّم��ة ج��داً للحص��ول عل��ى 
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املعلومات، خاصة يف ظّل الرامج اجلديدة الي تطرحها الشبكة اإللكرتونية، 
حت��ى ُوج��د م��ا يس��ّمى »باجلي��ل الش��بكي«، أو اجلي��ل ال��ذي مل يع��د يتفاع��ل م��ع 

اإلع��الم الورق��ي بقدر م��ا يتفاعل مع اإلع��الم اإللكرتوني.
 وأصبح��ت هن��اك برام��ج جدي��دة مث��ل )التوي��رت( و)الفي��س ب��وك( تؤث��ر يف 
صناعة القرار، وتوجد جتارب كثرية تؤكد على الدور املؤثر هلذه الوس��ائل 
اإللكرتوني��ة، ومنه��ا م��ا ح��دث يف جترب��ة االنتخاب��ات اإليراني��ة األخ��رية 2011، 
وم��ا ق��ام  ب��ه برنام��ج )توي��رت( عل��ى ه��ذا اجلان��ب، وكي��ف اس��تغل الناخب��ون هذا 
الرنامج باعتباره مصدراً مهّمًا لتش��كيل قوائم هؤالء الناخبني أو جلب الكثري 
م��ن األص��وات لصاحله��م، وه��ذا ح��دث أيض��ًا يف االنتخاب��ات العراقي��ة، إذ إّن 
)الفي��س ب��وك( لع��ب دوراً كب��رياً يف التواص��ل ب��ني اجلاليات العراقي��ة املوجودة 
عل��ى مس��توى الوط��ن العرب��ي، وحتدي��د قائم��ة املرّش��حني وم��ن ينتخب��ون.  وال 
ننس��ى ال��دور املؤّث��ر هل��ذه املواق��ع يف س��قوط النظ��ام يف كل م��ن دول��ي تون��س 
ومص��ر الش��قيقتني )ث��ورة 25 يناي��ر2011 يف مص��ر( الي مّت فيه��ا توقيف خدمات 

التغطي��ة اإللكرتوني��ة للس��يطرة عل��ى الوض��ع الداخل��ي.
ومملك��ة البحري��ن ليس��ت مبع��زل عم��ا ي��دور يف باق��ي ال��دول، فم��ع بداي��ة 
األح��داث املؤس��فة ال��ي حدث��ت من��ذ 14 م��ن فراير 2011، وال��ي أمستها املعارضة 
)بالث��ورة(، وأمساه��ا الش��ارع البحري��ين )باملخط��ط االنقالب��ي الفاش��ل(، كان 
للش��بكات االجتماعية اإللكرتونية دوٌر بارٌز يف تناقل املعلومات املغلوطة منها 
والصحيحة على حدٍّ س��واء؛  مّما أّدى إىل التأثري يف هذه األحداث؛ وهلذا تأتي 
ه��ذه الدراس��ة للتع��ّرف على اس��تخدامات الش��باب البحريين لش��بكات التواصل 
االجتماع��ي اإللكرتوني��ة خ��الل أحداث 2011م مبملك��ة البحرين؛ لتكون مبثابة 
املكتب��ة  إث��راء  يف  وتس��اهم  املس��تقبل،  يف  والسياس��يني  لإلعالمي��ني  مرج��ع 

البحريني��ة يف ه��ذا اجلان��ب.
وتنقسم الدراسة إىل الفصول التالية : 
الفصل األول: اإلطار املنهجي للدراسة

الفصل الثاني: أحداث مملكة البحرين 2011
الفصل الثالث: النتائج والتوصيات
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الفصل األول: اإلطار املنهجي للدراسة:
مشكلة الدراسة:

األخب��ار،  ومواق��ع  اإللكرتوني��ة،  كالصحاف��ة  احلديث��ة  اإلع��الم  لوس��ائل   
واملعرفة املختلفة، على شبكة اإلنرتنت، وكذلك مواقع التواصل االجتماعي 
كالفي��س ب��وك وتوي��رت- وال��ي ُتعّد اآلن إحدى وس��ائل نقل األخب��ار واألكثر 
ش��هرة يف الع��امل- تأث��رٌي كب��رٌي، ش��أنها ش��أن اإلع��الم التقلي��دي )كالصح��ف 
أو التليفزي��ون أو اإلذاع��ة(؛ حي��ث تكم��ن مش��كلة البح��ث يف التع��ّرف عل��ى 
اس��تخدامات الش��باب البحري��ين لش��بكات التواص��ل االجتماع��ي اإللكرتوني��ة 
خالل أحداث 2011م مبملكة البحرين، وكيف استخدم الشباب البحريين هذه 
املواق��ع لزي��ادة الوع��ي وتقلي��ل الفج��وة املعرفية لدى الرأي الع��ام حول ما يدور 

يف مملك��ة البحري��ن خ��الل ه��ذه األح��داث.
أهّمية الدراسة :

تعت��ر اإلنرتن��ت وس��يلة االتص��ال األس��رع من��واً يف تاري��خ البش��رية. فف��ي ح��ني 
احت��اج الرادي��و إىل 38 عام��ًا للحص��ول عل��ى50 ملي��ون مس��تخدم الس��تقبال 
براجم��ه، احت��اج التلفزي��ون إىل 13 عام��ًا للوص��ول إىل العدد نفس��ه، فيما احتاج 
تلفزيون الكابالت إىل 10 أعوام. أما شبكة اإلنرتنت فلم حتتج سوى إىل 5 أعوام 
للوص��ول إىل ذل��ك الع��دد، وأق��ل م��ن 10 أع��وام للوصول إىل500 مليون مس��تخدم1 
. ومع انتش��ار خدمة اإلنرتنت يف مجيع بلدان العامل، وانتش��ار أجهزة احلاس��ب 
اآلل��ي، واالعتم��اد عل��ى ش��بكة اإلنرتن��ت يف اس��تقاء املعلومات وتبادهل��ا، والزيادة 
املطردة يف عدد مس��تخدمي هذه الش��بكة الي حّولت العامل إىل قرية صغرية 
يستطيع أي مستخدم هلا أن يتجول حول العامل بكبسة زّر واحدة، واستحداث 
عدد من املواقع اإللكرتونية  مثل برامج البحث قوقل، وياهو، واس��تحداث نوع 
جديد نسبّيًا من مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك وتويرت، والنسب 

1 ورقة عمل بعنوان اإلنرتنت ما بعد واتجاهات تطوير اإلعالم اإللكرتوين- الباحث وسام فؤاد منشورة 

 Middle 40، منقولة عن/www.old.opendarab.net /node عىل موقع املبادرة العربية ألنرتنت حّر

East & North Africa Statistics، Internet World Stats
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املّطردة يف عدد املش��رتكني يف هذه املواقع، كل هذه األس��باب الس��ابقة جعلت 
الباحثة ترغب يف معرفة مدى تأثري شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية 
يف أحداث مملكة البحرين  2001م، من وجهة نظر  الشباب البحريين، ومعرفة 
اآللي��ة ال��ي اس��تخدمها الش��باب يف زي��ادة الوع��ي ل��دى ال��رأي الع��ام ح��ول م��ا 
ي��دور يف مملك��ة البحري��ن خالل األحداث، عن طريق الدراس��ة االس��تطالعّية 
واملس��حّية الس��تخدامات ه��ذه الرام��ج واس��تخدامات الش��باب البحري��ين هل��ا؛ 
مل��ا هل��ذه الدراس��ة األوىل م��ن نوعه��ا يف مملك��ة البحري��ن م��ن أهمي��ة ل��دى 
اإلعالميني والسياس��يني، كما أّن الباحثة تعمل يف جمال اإلعالم والعالقات 
العامة، ومهتمة بدراس��ة تأثري ش��بكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية على 

خمتل��ف األصعدة. 
أهداف الدراسة :

تهدف الدراسة إىل التعّرف على: 
1- م��دى تأث��ري ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي اإللكرتوني��ة عل��ى الش��باب أحداث 

مملك��ة البحري��ن  2011م. 
2- التعّرف على اس��تخدامات الش��باب البحريين لش��بكات التواصل االجتماعي 

اإللكرتوني��ة خالل أحداث مملكة البحرين 2011م.
3- تقييم أداء ش��بكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية، ودورها خالل أحداث 

مملكة البحرين 2011م.
تساؤالت الدراسة:

- ه��ل أّث��رت ش��بكات التواصل االجتماع��ي اإللكرتونية يف تفاقم أحداث مملكة 
البحرين من وجهة نظر الشباب البحريين؟ وما مدى هذا التأثري؟

االجتماع��ي  التواص��ل  لش��بكات  البحري��ين  الش��باب  اس��تخدامات  ه��ي  م��ا   -
2011م؟ البحري��ن  مملك��ة  أح��داث  خ��الل  اإللكرتوني��ة 

نوع الدراسة:
اعتم��دت الباحث��ة يف ه��ذه الدراس��ة عل��ى أس��لوب منه��ج املس��ح بش��ّقْيه الوصفي 
والتحليل��ي، وطّبق��ت ه��ذه الدراس��ة عل��ى عّين��ة عش��وائية حبج��م )200( مف��ردة 
م��ن الش��باب البحري��ين، كم��ا قامت بتحليل10  االف تغري��دة لتحليل مضامني 
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ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي اإللكرتوني��ة عل��ى برنام��ج التواص��ل االجتماع��ي 
)تويرت(.

منهج الدراسة: 
- استخدمت الباحثة »نظرية فجوة املعرفة«؛ لشرح وتفسري مستويات املعرفة 
للمبحوث��ني ح��ول اس��تخدامات ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي اإللكرتوني��ة 
وتأثريه��ا عل��ى أح��داث مملك��ة البحري��ن إلكرتوني��ًا م��ن وجه��ة نظ��ر الش��باب 
البحري��ين. وطبّقته��ا م��ن خ��الل التع��ّرف عل��ى مص��ادر اس��تقاء املعلومات خالل 
»أحداث مملكة البحرين 2011م«، واألدوات املستخدمة لسّد الفراغ الذي ّخلفته 
املصادر الرمسية املعتمدة يف إمداد املواطنني باملعلومات حول ما يدور يف تلك 
الف��رتة احلرج��ة. كم��ا وّظف��ت الباحث��ة ه��ذه النظري��ة أثن��اء حتلي��ل نتائ��ج 
الدراس��ة، وم��ا توصل��ت إلي��ه م��ن نتائ��ج، وقامت مبعاجلتها من خ��الل توصيات 
ه��ذه الدراس��ة. كم��ا واس��تخدمت الباحث��ة ع��دداً م��ن النظري��ات اإلعالمي��ة 

املس��اندة مث��ل نظري��ة االس��تخدامات واإلش��باعات. 
جمتمع الدراسة التحليلية ومّررات اختياره:

مّت  2011م،  البحري��ن  مملك��ة  بأح��داث  متعلق��ة  تغري��دة  آالف   10 حتلي��ل  مّت 
التواص��ل  ع��ر ش��بكات  ت��اغ(2   )ه��اش  لوس��م  اختياره��ا بطريق��ة عش��وائية 
االجتماع��ي اإللكرتوني��ة )توي��رت( للتع��رف على مضامني التغري��دات، كما مّت 
توزي��ع 200 اس��تبانة للتع��ّرف عل��ى آراء الش��باب حول اس��تخدام ش��بكات التواصل 
االجتماعي اإللكرتونية أثناء األحداث؛ ملا له من دور يف إثراء البحث وتغذيته. 

حتديد جمتمع الدراسة امليدانية:
مّت توزي��ع اس��تبيان عل��ى عّين��ة عش��وائية م��ن الش��باب البحري��ين 200 مبح��وث، 
من مجيع حمافظات مملكة البحرين للتعّرف على آلّية تعاملهم مع شبكات 

التواص��ل االجتماع��ي اإللكرتونية خ��الل األحداث.

2 استخدمت الباحثة عدداً من الهاشتاغات »األوسمة« التي كانت منترشة خالل فرتة أحداث 2011م 

.lulu#alwefaq#alfateh#gcc##14feb#feb14#Bahrain #BH#Bah مثل



-33- 

وقد استبعدت الباحثة عدد 4 استبانات لعدم استيفائها الشروط3 ، ومّت توزيع 
4 استبانات عوضًا عنها؛ ليكون اجملموع يف األخري 200 استبيان.

وتعت��ر الباحث��ة أّن ع��دد 200 باح��ث كفي��ل بإعط��اء نتائ��ج واقعّي��ة، حي��ث إّن 
الباحثة حرصت على توفر شروط معّينة للمبحوثني، وهو أن يكون املبحوث 
مواطن��ًا، وأن يك��ون م��ن املس��تخدمني لش��بكات التواص��ل االجتماع��ي »توي��رت«، 
ومقارن��ة ع��دد املبحوث��ني بأع��داد مس��تخدمي الرام��ج م��ن الش��باب البحري��ين 
من فئة الشباب هي نسبة ترى الباحثة أنها »منطقية«، كما رّكزت الباحثة 
بش��كل كب��ري يف حتلي��ل10 آالف تغري��دة، م��ن حي��ث احملت��وى، وه��و م��ا جيع��ل 

البح��ث متكام��اًل م��ن حي��ث أدوات البح��ث والقي��اس4.  

أدوات مجع البيانات واملعلومات:

االستبيان:
يف هذه الدراس��ة كان االس��تبيان األداء األكثر أهمية واعتمادية يف التوصل 
إىل النتائ��ج املرج��ّوة، حي��ث اعتم��دت الباحث��ة عل��ى النتائ��ج املس��تخرجة م��ن 
االس��تبيان وحتليله��ا للتوص��ل إىل أه��داف الدراس��ة، حي��ث اش��تمل االس��تبيان 
عل��ى مج��ع البيان��ات الكمي��ة والكيفية الي خت��دم أهداف الدراس��ة وتوّجهاتها. 
كم��ا مّت االس��تعانة باس��تمارة حتلي��ل املضمون؛ لتحليل مضام��ني التغريدات. 

دراسات وإحصاءات:
اطلع��ت الباحث��ة عل��ى عدد من الدراس��ات واألوراق البحثي��ة واملقاالت العلمية 

الي تناولت قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنس��ان؛ على اعتبار أّن أزمة 

3 استبعدت الباحثة 4 استبانات كانت ال تتوافق مع املعايري الثابتة للمبحوث، حيث أجاب هؤالء 

املبحوثون األربعة بأنهم ال يستخدمون الربامج االجتامعية اإللكرتونية؛ فبالتايل هم غري قادرين عىل 

اإلجابة عىل باقي أسئلة االستبيان. وبعد استبعاد هذه االستبانات، استعاضت الباحثة بتوزيع 4 نسخ 

أخرى من ذات االستبيان عىل اربعة مبحوثني جدد؛ ليكون مجموع االستبانات الصالحة للتحليل 200 

استبانة.

4 أنظر إىل استامرة تحليل املضمون يف مرفقات الدراسة.
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االحتجاج��ات الش��عبية يف أي جمتم��ع تع��ّد إح��دى الوس��ائل ال��ي يوص��ل به��ا  
املواط��ن صوت��ه للجه��ات املس��ئولة؛ م��ن أج��ل احلص��ول عل��ى حّق��ه، باإلضاف��ة 
إىل الدراس��ات ال��ي تناول��ت دور اإلنرتن��ت يف إدارة األزم��ات، كإح��دى وس��ائل 
االتص��ال وال��ي أج��ري عليه��ا البح��ث، وج��اءت معظ��م ه��ذه الدراس��ات أكث��ر 
تركي��ًزا عل��ى اجلوان��ب القانوني��ة والدولي��ة والسياس��ية، غ��ري أن الدراس��ات 
ال��ي تناول��ت تأث��ري وس��ائل اإلع��الم وم��ا يتبعها من احتجاج��ات مل تكن كثرية 
وخصوصًا الدراس��ات العربية، واتس��مت معظم الدراس��ات بطرح مدى تعّرض 
اجلمهور هلذه الوسائل، ومل تتضّمن - باستثناء قليل منها-  دراسات حتليلية 
للكشف عن مدى تأثري هذه الوسائل يف جمال نشر املفاهيم، أو تشكيل معارف 
واجتاه��ات، ودرج��ة ه��ذا التأث��ري، وكيفي��ة معاجل��ة ه��ذه القضاي��ا؛ ولذل��ك 
فق��د اس��تبعدت الباحث��ة ع��دًدا كب��رًيا منه��ا يتن��اول يف إط��ار نظ��ري املعاجل��ات 

الصحفي��ة للتقاري��ر الس��نوية حلق��وق اإلنس��ان يف خمتل��ف دول الع��امل.

الفصل األول

تسلسل أحداث مملكة البحرين 2011م
شرح أحداث مملكة البحرين 2011:

ه��ي محل��ة احتجاج��ات ش��عبية ب��دأت تصعي��داً ي��وم االثن��ني2011/2/14 م متأثرة 
مبوج��ة االحتجاج��ات العارم��ة الي اندلعت يف الوط��ن العربي مطلع عام2011م 
وخباص��ة الث��ورة التونس��ية وث��ورة 52 يناي��ر املصري��ة اللتني أطاحت��ا بالرئيس 
التونسي زين العابدين بن علي والرئيس املصري حسين مبارك. حيث  دعا ما 
يسّمى بائتالف شباب ثورة الرابع عشر من فراير على اإلنرتنت عر موقعي 
الفيسبوك وتويرت لبدء مظاهرات يف نفس اليوم 2011/2/14 م تطالب باإلصالح 

يف اململكة ومزيد من احلريات حتت شعار »يوم الغضب«.
وق��د كان��ت ه��ذه التظاه��رات يف أماك��ن متفرقة من البالد، ث��م نّظم اعتصام 
مجاهريي حاشد يف دّوار اللؤلؤة )تقاطع الفاروق حاليًا(، وقد كانت الشعارات 
يف ه��ذا االعتص��ام متنوع��ة بدأت باإلصالح الدس��توري، ولكنها تطورت س��ريعًا 
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إىل رفع شعار )إسقاط النظام(5 .
وميك��ن الق��ول إّن م��ا ح��دث ط��وال ش��هر كام��ل يف مملك��ة البحري��ن، لي��س 
تظاهرات س��لمية، تبحث عن إصالحات سياس��ية واقتصادية، بل عمل منظم 
ل��ه ارتباطات��ه اخلارجي��ة، ويعتم��د عل��ى أس��اليب عس��كرية احرتافي��ة تف��وق 
إمكان��ات املواطن��ني املدني��ني الع��زل، ويه��دف إىل قل��ب نظ��ام احلك��م وتدم��ري 

البني��ة االقتصادي��ة للب��الد6 .
ويف مظاه��رات يوم��ي 14 و15 فراي��ر 2011 أستش��هد اثن��ان م��ن املتظاهرين، وعلى 
إث��ر ذل��ك احل��ادث املؤس��ف ألق��ى جاللة امللك محد بن عيس��ى آل خليفة خطابًا 
عّر فيه عن أسفه لوفاة ) اثنني من أبنائه(، وقّدم التعازي احلارة إىل ذويهما، 
وأم��ر بتش��كيل جلن��ة حتقي��ق يف ه��ذا احل��ادث برئاس��ة نائ��ب رئي��س جمل��س 

الوزراء ج��واد العريض7. 
وأّدى تط��ور األح��داث إىل زي��ادة ع��دد املتظاهري��ن يف )دوار اللؤل��ؤة( )تقاط��ع 
الف��اروق حالًي��ا(، إاّل أّن وزارة الدف��اع قام��ت بف��ّض ه��ذا االعتص��ام يف 17 م��ن 
فراير2011،ّ  نتج عنه سقوط3 قتلى، وهو األمر الذي جعل ولي عهد البحرين 
األمري سلمان بن محد آل خليفة للظهور على شاشة قناة البحرين الرمسية، 
والتحدث مباش��رة إىل الش��عب داعيًا إياهم للحوار، وقال يف حديثه املباش��ر إّن 
ال��ذي ج��رى يف البحري��ن أم��ر ط��ارئ وخ��ارج ع��ن مأل��وف. أخالقن��ا وطباعن��ا، 
ووجه رسالة للجميع للتهدئة، ويف ذات اليوم أصدر جاللة امللك تكليفًا لولي 
العهد بإجراء حوار وطين شامل يشمل مجيع األطراف السياسية يف البحرين 
. وبتاريخ 91 فراير 2011 أصدر مسو ولي العهد أمراً بسحب القوات العسكرية 
واألمني��ة م��ن ش��وارع البحري��ن مطمئن��ًا املعتصم��ني عل��ى أمنه��م وس��المتهم، 
وأعقب ذلك لقاء لسموه على قناة تلفزيون CNN األمريكية أّكد فيه على 

5 حسن عيل ريض )أحداث البحرين : األزمة واملخرج ( – ورقة عمل مقدمة يف اللقاء السنوي الثالث 

والثالثون / منتدى التنمية – قطر مارس 2012.

6 أحمد الطويان، أيام يف البحرين طوى للنرش، لبنان، 2012.

7 كلمة جاللة امللك حمد بن عيىس مذاعة من تلفزيون البحرين الرسمي يوم 15 فرباير 2011 منشورة يف 
الصحف اليومية املحلية 16 فرباير 2011 )الوسط 3085( – أنظر كذلك لتقرير اللجنة البحرينية املستقلة لتقيص 

الحقائق املشّكلة مبوجب أمر مليك رقم 28 لسنة 2011 مؤرخ 29 يونيو 2011 فقرة 217.
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أهمي��ة احلوار8.  
وق��د أص��درت مجعي��ة املعلم��ني البحرينية بيانًا للتأكي��د على تنظيم إضراب 
أم��ام امل��دارس، ودع��ت أولي��اء األم��ور إىل ع��دم إرس��ال أبنائه��م لتجّن��ب األذى9.  
كم��ا أص��در االحت��اد الع��ام لنقاب��ات عم��ال البحري��ن بيان��ًا دعا في��ه إىل إضراب 

ع��ام يف البحرين. 
ويف تصاعد لألحداث بدأ جتمع آخر يف مسجد الفاتح قّدر مبا يتجاوز 100 ألف 
ش��خص ، كانت هلم مطالبات سياس��ية  لبدء احلوار دون أي ش��روط مس��بقة، 
مع ضرورة إشراك اجلميع يف هذا احلوار، وقد أطلق على هذا التجّمع »جتمع 

الفاتح«. 
واس��تمرت املفاوض��ات ب��ني ول��ي العهد وعدد من املس��ئولني يف مجعي��ة الوفاق- 
وه��ي اجلمعي��ة ال��ي متّث��ل »املعارض��ة« يف مملك��ة البحري��ن -  للوص��ول إىل 
تس��وية من أجل اجللوس على طاولة احلوار، ولكن دون جدوى.  كما حاول 
جمل��س الن��واب، وس��عيًا من��ه للتهدئ��ة لتش��جيع وح��ث اجلمعي��ات السياس��ية 
»املعارضة« على سحب استقاالتهم.  كما أعلن الديوان امللكي أّن يوم25 فراير 
ه��و ي��وم ح��داد عل��ى الذي��ن فق��دوا حياتهم، خالل أح��داث البحري��ن، إاّل أّن كل 
تلك املساعي مل تثِن اجلمعيات السياسية »املعارضة« عن اجللوس على طاولة 
احل��وار، ب��ل اس��تمرت يف اعتصاماته��ا وإضراباته��ا عل��ى مجيع مس��تويات العمل 

يف اململك��ة، ورف��ع س��قف املطالب��ات ال��ي كان أهمه��ا انتخ��اب احلكومة. 
وق��د قّدم��ت حكوم��ة البحري��ن تعدي��اًل وزاري��ًا حم��دوداً، حي��ث مّت اس��تبدال 
ثالث��ة م��ن ال��وزراء ممن مل يكن هل��م قبول لدى املعارضة ، إاّل أّن االحتجاجات 
اس��تمرت، وانتش��رت يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن الب��الد، وانض��م إليه��ا ع��دد م��ن 
الش��خصيات البارزة منها: حس��ن مش��يمع األمني العام حلركة حّق - حركة 
غ��ري رمسي��ة-، وأصبح��ت الش��عارات املرفوع��ة أكث��ر راديكالي��ة  - حس��ب م��ا 
وصفها تقرير اللجنة البحرينية املس��تقلة لتقصي احلقائق املش��ّكلة مبوجب 
8 لقاء تلفزيوين من محطة »يس أن أن« األمريكية، ونرشته الصحف املحلية يوم 20 فرباير 2011, )أنظر 

إىل الوسط عدد 3089( وتقرير لجنة تقيّص الحقائق فقرة  276 .

9 تقرير لجنة تقيّص الحقائق الفقرة 669.
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أم��ر ملك��ي رق��م 28 لس��نة 2011.
وأخ��ذت املظاه��رات يف االنتق��ال إىل مرحل��ة أخرى، حي��ث مت تنّقل املتظاهرين 
إىل اجملل��س الوط��ين، وإىل دي��وان رئي��س ال��وزراء ووزارة الداخلي��ة أو م��ا تعرف 

بالقلع��ة، وإىل مواقع أخرى. 
كما اجتمع ما يسّمى بتجمع الوحدة الوطنية يف مسجد الفاتح مّرة أخرى، 

مطالبني بفض االعتصامات الي تعّطل من اخلدمات العامة.   
وتش��ري مجي��ع التقاري��ر إىل أّن ول��ي العه��د، بصفت��ه املس��ئول عن وض��ع أرضية 
لب��دء احل��وار، كان يف تواص��ل دائ��م م��ع مجي��ع اجلمعي��ات السياس��ية؛ من أجل 
ب��دء ح��وار وط��ين ش��امل، إاّل أّن االعتصام��ات ب��دأت تتم��ّدد إىل أن وصل��ت إىل 
مرف��أ البحري��ن املال��ي، واملطالب��ات ازدادت وتطّورت  ، إىل أن وصلت الدعوة إىل 

»إقامة مجهورية البحرين« .
وعل��ى الصعي��د اخلليج��ي عق��د وزراء خارجية دول جمل��س التعاون اخلليجي 
اجتماعًا يف دولة اإلمارات العربية املتحدة؛ ملناقشة وقائع ما حيدث يف مملكة 
البحري��ن، كم��ا ختلل��ت ذات الف��رتة زي��ارات ق��ام به��ا ول��ي العه��د لع��دد من دول 

اخللي��ج كّل على حدة.  
وبس��بب اس��تمرار االعتصام��ات، ش��هدت مملك��ة البحري��ن تده��وراً يف املس��توى 
الع��ام لألم��ن والقان��ون والنظ��ام بش��كل ملح��وظ يف مجي��ع أحن��اء الب��الد، كم��ا 
ش��هدت جامع��ة البحري��ن مواجهات أكثر عنف��ًا، كما قام املتظاهرون بإغالق 
ع��دد م��ن ش��وارع مملك��ة البحري��ن احليوي��ة بوض��ع األنق��اض وأعم��دة اإلن��ارة، 

وتع��ّرض ع��دد م��ن املدني��ني إىل اعت��داءات م��ن قب��ل املتظاهري��ن.  

وق��د أّدى نش��ر تل��ك احل��وادث عل��ى م��دار ه��ذه األي��ام م��ن خ��الل وس��ائل اإلعالم 
وبع��ض مواق��ع اإلنرتن��ت والتواص��ل االجتماع��ي إىل تفاق��م اإلحس��اس بانع��دام 

األم��ن ل��دى املواطن��ني واألجان��ب على حّد س��واء. 
ويف ي��وم االثن��ني املواف��ق للراب��ع عش��ر م��ن م��ارس - أي بع��د ش��هر كام��ل م��ن 
احملاوالت السياسية إلمخاد األزمة داخليًا- دخلت قوات درع اجلزيرة حلماية 
املنش��آت واملواق��ع احليوي��ة يف خمتل��ف أرج��اء الب��الد. ويف الي��وم التال��ي املواف��ق 
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للخام��س عش��ر م��ن م��ارس ص��در من ملك البالد املرس��وم امللكي رقم 18 لس��نة 
2011بش��أن إع��الن )حال��ة الس��المة الوطني��ة(، وكل��ف القائ��د الع��ام لق��وة دف��اع 
البحري��ن باخت��اذ التداب��ري الالزم��ة لتنفيذ مرس��وم الس��المة الوطنية، وهو ما 
أفض��ى إىل طل��ب وزارة الدف��اع م��ن املعتصم��ني إخ��الء مكان االعتص��ام، وإخالء 
جمّمع السلمانية الطيّب الذي احتله املتظاهرون، ومرفأ البحرين املالي، وقد 

استش��هد 2 م��ن رج��ال األمن يف ه��ذه الواقعة.  
وبع��د إق��رار حال��ة الس��المة الوطني��ة اس��تتب األم��ن روي��داً روي��ًدا حت��ى ب��دأت 
األم��ور تع��ود إىل طبيعته��ا، وبتاري��خ 8 ماي��و  2011م صدر املرس��وم امللكي رقم 8 4 

برف��ع حال��ة الس��المة الوطني��ة ابت��داء م��ن األول من يوني��و 2011م. 
ويف األول م��ن يوني��و 2011 ص��ّرح ول��ي العه��د بأن��ه جي��ب أن يك��ون احل��وار ش��اماًل 
جلمي��ع األط��راف، منبثق��ًا م��ن إرادة اإلص��الح، مّم��ا جع��ل العدي��د م��ن أط��راف 
اجملتمع الدولي يرحب باحلوار الوطين كوس��يلة للخروج من األزمة، وحّث 
املعارضة على املشاركة به، ثم دعا ولي العهد إىل عقد مؤمتر للحوار الوطين 
انعق��د يف الف��رتة م��ا ب��ني األول م��ن يولي��و إىل 28 م��ن يولي��و 2011م، مش��ل مجي��ع 

أط��راف اجملتم��ع، وخرج��ت بتوصي��ات ملعاجلة األوضاع السياس��ية يف البالد. 
اللجن��ة البحريني��ة  املل��ك ع��ن تش��كيل  وبتاريخ29يوني��و 2011 أعل��ن جالل��ة 
املستقلة لتقصي احلقائق برئاسة الروفسور حممد شريف بسيوني وأربعة 
م��ن املختص��ني يف ذل��ك، عل��ى الصعيد الدولي، وذلك مبوج��ب األمر امللكي رقم 
28لس��نة 2011، وق��د قّدم��ت اللجن��ة تقريره��ا جلالل��ة املل��ك بتاري��خ 23 نوفم��ر 

2011، حي��ث ح��ّث جالل��ة املل��ك بالعم��ل مب��ا ج��اء يف التقري��ر م��ن توصيات. 

ونس��تخلص م��ن خ��الل الفص��ل األول، وال��ذي يعت��ر فص��اًل متهيدّي��ًا يلّخ��ص 
األحداث الي مّرت بها مملكة البحرين، اعتماد مجيع احلركات واجلمعيات 
واإلع��الم الرمس��ي الس��تخدام وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي لتوصي��ل أفكاره��ا 
وأخباره��ا للمواطن��ني، كم��ا تب��نّي أّن انط��الق »أزمة« مملك��ة البحرين كانت 
م��ن خ��الل دع��وة وجهتها بعض اجلهات عر وس��ائل التواص��ل االجتماعي؛ مّما 
يؤك��د عل��ى ال��دور اهل��ام واحلي��وي ال��ذي لعبت��ه وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي 
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خ��الل ه��ذه األزم��ة. واعتم��اد أط��راف األزم��ة عل��ى اس��تخدام ش��بكات التواص��ل 
االجتماع��ي عل��ى ش��بكة اإلنرتن��ت بش��كل أساس��ي؛ لرتويج أفكاره��م وأخبارهم. 
ولرمب��ا حت��ّدث ملخص س��ري األح��داث يف مملكة البحرين ع��ن مراحل األزمة 
دون التط��ّرق إىل دور اإلع��الم أثن��اء األزم��ة، س��واء اإلع��الم الرمسي أو اإلعالم 
اإللكرتون��ي، ولك��ن تؤك��د الباحث��ة ال��ي عاش��ت مراح��ل ه��ذه األح��داث ب��أّن 
اإلع��الم اإللكرتون��ي لع��ب دوراً رئيس��ّيًا أثن��اء تغطي��ة ه��ذه األزم��ة الي عصفت 

بالبالد. 
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الفصل الثاني
أّواًل: حتليل مضامني مواقع التواصل االجتماعي

Twitterتويرت

شكل رقم )1( يوضح عدد املغّردين النشطني حول العامل
 

لعب��ت العصف��ورة الزرق��اء وه��ي الرم��ز املس��تخدم للتعب��ري ع��ن توي��رت  دوراً 
هام��ًا أثن��اء األح��داث ال��ي م��ّرت به��ا مملك��ة البحري��ن، حي��ث زاد ع��دد املغّردي��ن 
البحريني��ني عل��ى توت��ري بع��د أحداث14 من فراير إىل80%، حس��بما ذكر موقع 

 .EHulool »إي حل��ول«
مملك��ة  أّن   Tradearabia أريبي��ا«  »تري��د  اإللكرتون��ي  املوق��ع  وذك��ر 
البحري��ن حتت��ل املرتب��ة اخلامس��ة عربّي��ًا، يف أعل��ى الدول مش��اركة يف تويرت.

نس��بة  أّن   ))ASMR االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع  تقري��ر  ذك��ر  كم��ا 
املش��رتكني الع��رب ازدادت 30% يف الرب��ع األول م��ن ع��ام 2011، حت��ى وصل��ت إىل 
27.7 مليون مشرتك عربي على موقع تويرت.  وقد أشارت الطبعة الثانية من 
تقري��ر كلّي��ة دب��ي ل��إلدارة احلكومي��ة )DSG(،إىل أّن هن��اك  حت��ّواًل كبرياً 
يف استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية من األغراض االجتماعية إىل العمل  
السياسي يف الربع األول من عام 2011. حيث اشرتك يف العامل العربي يف الربع 
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األول من عام 2011،  1.1 مليون مستخدم نشط يف برنامج التواصل االجتماعي  
»توي��رت«، ومب��ا يس��اوي  7.22 ملي��ون تغري��دة، خ��الل تل��ك الف��رتة. كم��ا أش��ارت 
نتائج التقرير إىل أّن معدل النمو يف االشرتاك يف برامج التواصل االجتماعي 

ي��زداد يف ال��دول ال��ي تعاني من اضطرابات سياس��ية.  
كم��ا أش��ار التقري��ر إىل أّن  وس��ائل اإلع��الم االجتماعي��ة لعب��ت دوراً حامسًا يف 
تعبئ��ة، ومتك��ني، وتش��كيل اآلراء، وإح��داث التغيري يف صفوف الش��باب يف العامل 

العربي.
ولصعوب��ة احلص��ول عل��ى مص��در رمس��ي حكوم��ي يوض��ح الزي��ادة املّط��ردة  يف 
أع��داد املش��رتكني يف املوق��ع االجتماع��ي توي��رت إّب��ان أح��داث مملك��ة البحري��ن 
2011م،  وعدد التغريدات املتعلقة باألزمة، فأّن الباحثة قّررت أن تقوم بدراسة 
مضام��ني التغري��دات ال��ي وردت عل��ى ه��ذا املوقع عر احتس��اب  ع��دد التكرارات 

يف »اهلاش تاغ #« موضوع الدراسة.

ويع��رف اهل��اش ت��اغ #: بأن��ه مفت��اح أو رم��ز تعريف��ي ملوض��وع حدي��ث النق��اش، 
فعندم��ا ب��دأت أح��داث البحري��ن 2011، اس��تخدم ع��دد م��ن املغّردي��ن البحريني��ني 
ه��اش ت��اغ خ��اص أطلق علي��ه 14Feb#، وعندما قامت فئ��ة مؤيدة لنظام احلكم 
أطلق��ت عل��ى نفس��ها »جتّم��ع الفات��ح« فق��د ق��ام املغ��ّردون املؤّي��دون للحكوم��ة 
باس��تحداث ه��اش ت��اغ حيم��ل ذات االس��م. وفق��ًا إلحصائيات موق��ع تويرت خالل 
الف��رتة األخ��رية، فإن��ه م��ن ب��ني ال��� 250  ملي��ون حتدي��ث ال��ي تض��اف إىل املوق��ع 
بصف��ة يومي��ة، فإن��ه يف املتوس��ط 11% منه��ا حيت��وي عل��ى Hashtag لتصنيف��ه 
وربط��ه مبوضوع��ات حم��ّددة. أي أن��ه تقريب��ًا يف املتوس��ط يض��اف 27.5 ملي��ون 

حتدي��ث إىل توي��رت بصف��ة يومي��ة، حتت��وي عل��ى ه��ذه الكلم��ات املفتاحي��ة.
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جدول  رقم )7( يوضح  الزيادة املطردة يف عدد مستخدمي التويرت يوميًا من نوفمر 
2009إىل أكتوبر 2011

وت��رى الباحث��ة ب��أّن هن��اك وعي��ًا عند البحريني��ني بأهمية اس��تخدام اهلاش تاغ 
# بغي��ة وص��ول أفكاره��م للش��رحية املطلوب��ة، ولذل��ك ذّي��ل معظ��م املغّردي��ن 

البحريني��ني تغريداته��م باهل��اش ت��اغ # املناس��ب. 
وهلذا استخدمت الباحثة اهلاش تاغ # كأداة قياس ملا حيمله من رمزية تدل 
عل��ى املوض��وع حدي��ث النق��اش، وه��و وس��يلة جدي��دة وس��ريعة - لتصني��ف ه��ذا 
الك��م اهلائ��ل م��ن احملتوى ال��ذي يضاف إىل تويرت بصفة حلظية - يس��تخدمها 

املاليني من مس��تخدمي تويرت حول العامل.
وق��د أوضح��ت الدراس��ة التحليلي��ة ال��ي قام��ت به��ا الباحث��ة عل��ى أكث��ر م��ن 
10آالف تغريدة، أخذتها بطريقة عشوائية  بناًء على تصنيف »اهلاش تاغ«؛ نظراً 
للكّم اهلائل من التغريدات، كما هو موضح س��لفًا. وقد مّتت دراس��ة مضامني 
ه��ذه التغري��دات م��ن حيث كثرة اس��تخدامها، ومن حيث مضم��ون التغريدات 
املتعلقة بأحداث البحرين  2011 س��واء أكانت مؤيدة، أم معارضة، أم حمايدة، 

وكذل��ك مّت حتلي��ل حمتواه��ا عل��ى راب��ط ، أو فيديو، أو صور.  
أهّم نتائج حتليل مضمون التغريدات على تويرت :
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ج��دول رق��م )8( يوّض��ح مقارن��ة اس��تخدام اهل��اش ت��اغ الرمس��ي ململك��ة البحري��ن بغ��ريه م��ن 
اهلاشتاغات

اجلدول رقم )9(  يوّضح نسبة توزيع اهلاشتاغات يف الفرتة من 14 فراير حتى 30 يونيو

جدول رقم )10( يوّضح عدد التكرارات الستخدام اهلاش تاغ يف التغريدات يف برنامج تويرت
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حتليل املضمون من ناحية املواقف: »مؤيد«، »حمايد«، »معارض«
جدول رقم )11( موقف مضامني التغريدات

حتليل املضمون من ناحية الروابط 
جدول رقم )12( يوضح حتليل روابط التغريدات

ثانيا: نتائج الدراسة امليدانية
يتضّم��ن ه��ذا الفص��ل النتائ��ج ال��ي مّت التوص��ل إليه��ا يف الدراس��ة احلالية، بعد 
إج��راء التحلي��الت اإلحصائي��ة للبيان��ات ال��ي مّت مجعها من خ��الل تطبيق أداة 
الدراس��ة ال��ي طّورته��ا الباحث��ة، حي��ث هدف��ت ه��ذه الدراس��ة إىل التع��ّرف على 
م��دى تأث��ري ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي اإللكرتوني��ة على الش��باب البحريين 
خ��الل أح��داث مملك��ة البحري��ن 2011م، والتع��ّرف عل��ى اس��تخدامات الش��باب 
البحري��ين لش��بكات االجتماعي��ة اإللكرتوني��ة خ��الل أح��داث مملك��ة البحري��ن 
2011م، وتقيي��م أداء ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي اإللكرتوني��ة، ودوره��ا خ��الل 

أح��داث 2011م.
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أوال : املتغرّيات

جدول رقم )13( يوضح توزيع العّينة حسب  النوع االجتماعي

جدول رقم)14( يوضح توزيع العّينة حسب الراتب الشهري )دينار(

جدول رقم )15( يوّضح توزيع العّينة حسب الوظيفة
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جدول رقم )16( يوّضح توزيع العّينة حسب املؤهل العلمي

جدول رقم )17( يوّضح توزيع العّينة حسب العمر
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جدول رقم )18( يوّضح توزيع العّينة حسب متغرّي احملافظة

                             أوال: استخدام شبكات التواصل االجتماعي :

توي��رت-   - )الفيس��بوك  اإللكرتوني��ة  االجتماعّي��ة  الش��بكات  تس��تخدم  ه��ل 
يوتي��وب(؟

جدول رقم )19( يوّضح استخدامات شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية
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ثاني��ا: م��ا ه��ي أكث��ر الوس��ائل اإلعالمّي��ة ال��ي اس��تخدمها الش��باب الس��تقاء 
املعلوم��ات خ��الل أح��داث مملك��ة البحري��ن؟

جدول رقم )20( يوّضح أكثر الوسائل اإلعالمية الي اعتمدت عليها العّينة يف استقاء 
املعلومات خالل أحداث البحرين
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                 تأثري الشبكات االجتماعية يف تفاقم أحداث مملكة البحرين:

جدول رقم )21( يوّضح رأي العّينة حول مساهمة شبكات التواصل االجتماعي 
اإللكرتونية يف تفاقم األحداث يف البحرين

درجة مصداقّية شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية: 
ج��دول رق��م )22( يوّض��ح درج��ة املصداقي��ة ال��ي تتحّل��ي به��ا ش��بكات التواص��ل االجتماعي��ة 

اإللكرتوني��ة
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جدول رقم )23( يوّضح مدى اعتماد العّينة على شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية 
ملعرفة ما يدور من أحداث خالل األزمة

تأجيج الطائفية:

جدول رقم )24( يوّضح رأي العّينة حول مساهمة شبكات التواصل االجتماعي 
اإللكرتونية بتأجيج الطائفية
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 تقييم استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية خالل األزمة: 

جدول رقم )25( يوّضح تقييم العّينة الستخدامات شبكات التواصل االجتماعي 
اإللكرتونية خالل األحداث

التأّكد من دقة املعلومات على شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية 

جدول رقم )26( يوّضح تأكد العّينة من مصدر وصّحة املعلومات الي نشرت حول 
األحداث يف شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية
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                         تصحيح املعلومات على الشبكات اإللكرتونية: 

              ج��دول رق��م )27( يوّض��ح تصحي��ح املعلوم��ات أو التعلي��ق عليه��ا ح��ول 
األح��داث يف ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي اإللكرتوني��ة

    تأثري ش��بكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية يف تش��كيل الرأي العام حول 
أحداث اململكة: 

 جدول رقم )28( يوّضح مدى تأثر العّينة باملعلومات املتداولة يف شبكات التواصل 
االجتماعي اإللكرتونية يف تشكيل آرائهم حول األحداث
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 التعبري عن اهلوية: 
 جدول رقم )29( يوّضح نسبة استخدام شبكات التواصل االجتماعي اإللكرتونية بأمساء 

مستعارة

                             االشرتاك يف قروب خاص باألحداث: 

جدول رقم )30( يوّضح حجم اشرتاك العّينة يف قروبات خاصة باألحداث على الشبكات 
االجتماعية اإللكرتونية

تأسيس قروب خاص باألحداث عن أحداث مملكة البحرين 1102م: 

  جدول رقم )31( يوّضح تأسيس القروبات اخلاصة باألحداث يف مملكة البحرين
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حتميل فيديو خاص بأحداث مملكة البحرين على الشبكات االجتماعية 
اإللكرتونية: 

جدول رقم )32( يوّضح حتميل الفيديوهات اخلاصة باألحداث على شبكات التواصل 
االجتماعي اإللكرتونية
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ثالثا: ملّخص النتائج 
توّصلت الدراسة إىل النتائج التالية:

- مجي��ع  أف��راد العّين��ة يس��تخدمون ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي؛ الس��تقاء 
معلوماته��م واحلص��ول عليه��ا.

- إّن ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي ه��ي م��ن أكث��ر الوس��ائل اإلعالمي��ة ال��ي 
اس��تخدمها الش��باب؛ الس��تقاء املعلومات خالل أحداث مملكة البحرين. واحتل 

»توي��رت« املرتب��ة األوىل، ت��اله الب��الك بريي، ماس��نجر، والواتس أب«.
- يعتقد الش��باب البحريين بأّن ش��بكات التواصل االجتماعي س��اعدت يف تفاقم 

األحداث باململكة.
- يعتق��د معظ��م أف��راد العّين��ة مبصداقية ش��بكات التواص��ل االجتماعية؛ حيث 
أف��اد 38.5 % ب��أّن درج��ة املصداقي��ة لش��بكات التواص��ل االجتماع��ي اإللكرتوني��ة 
هذه: »متوسطة«، بينما يراها  24% قليلة، و17.5% يعتقدون بأّن درجة مصداقية 
هذه الشبكات كبرية جّداً، أّما 10.5% َفرَيْون بأّن شبكات التواصل االجتماعي ال 

تتمت��ع باملصداقي��ة مطلق��ًا.  
- اعتم��د الش��باب البحري��ين - أثن��اء األح��داث ال��ي م��ّرت به��ا مملك��ة البحري��ن- 
عل��ى اس��تقاء معلوماته��م م��ن ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي، حي��ث إّن 48% م��ن 
أفراد العّينة اعتمدوا دائمًا على هذه الشبكات يف استقاء معلوماتهم، واعتمدت 

نف��س النس��بة  48% أحيان��ًا عليه��ا، بينم��ا مل يعتم��د 4% فق��ط عليها مطلقًا.
- أّك��دت نتائ��ج البح��ث أّن م��ا نس��بته 76% ي��رون ب��أّن الش��بكات اإللكرتوني��ة 
أّجج��ت الطائفي��ة بدرج��ة كب��رية ج��داً، وأّك��د 19% م��ن أف��راد العّين��ة أّن ه��ذه 
الش��بكات أججت الطائفية بدرجة متوس��طة، بينما يرى 5.% أّن هذه الش��بكات 

مل تؤث��ر مطلق��ًا يف تأجي��ج الطائفي��ة.

التواص��ل  اس��تخدام ش��بكات  أّن  البح��ث عل��ى  أف��راد عّين��ة  يتف��ق معظ��م   -
االجتماع��ي كان��ت »غ��ري جّي��دة«، فحصل��ت تقيي��م  »س��ّيئ« عل��ى17.5% ، ونف��س 
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النس��بة 17.5% »س��ّيئ جّدًا«، أّما 21.5% فريون بأنها كانت ممتازة، بينما وصفها 
15.5% بأنه��ا كان��ت »مثالّي��ة ج��ّدًا«، و28% ي��رون بأنه��ا كان��ت جي��دة.

- تأك��د معظ��م أف��راد العّين��ة م��ن صح��ة املعلوم��ات ال��ي قام��وا باس��تقائها م��ن 
ه��ذه الش��بكات، حي��ث اتض��ح أّن 64% قام��وا بالتأكد من دق��ة وصحة املعلومات، 
بينم��ا ق��ام %33.5 منه��م بالتأك��د »أحيان��ًا« م��ن صح��ة ه��ذه املعلوم��ات، بينما مل 
يق��م2.5% منه��م بالتأك��د م��ن دق��ة وصحة املعلومات الي تعرض على ش��بكات 

التواص��ل االجتماع��ي اإللكرتوني��ة.

- ق��ام م��ا نس��بته65.5% بتصحي��ح املعلوم��ات املغلوط��ة عل��ى ه��ذه الش��بكات، بينما 
قام 29.5 % بتصحيح املعلومات املغلوطة »أحيانا«، ومل يقم ما نسبته 5% بتصحيح 

املعلومات املغلوطة بشأن أحداث مملكة البحرين.

- تأث��ر42% »بش��كل كب��ري ج��دا« باملعلوم��ات املتداول��ة يف ه��ذه الش��بكات، كم��ا 
تأثر 22.5% »بشكل كبري«، وتأثر 25% بشكل »متوسط« بينما تأثر 5% من أفراد 
العّينة بشكل »ضعيف«، ومل يتأثر 5.5% مطلقًا، مبا كان يدور من معلومات يف 

ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي اإللكرتونية هذه.
- اس��تخدم 40% ه��ذه املواق��ع بأمس��اء مس��تعارة، بينم��ا اس��تخدم 60% أمساءه��م 
احلقيقية للتعبري عن أفكارهم، ولنش��ر املعلومات حول ما يدور خالل أحداث 

مملك��ة البحرين. 

- اش��رتك 88% م��ن أف��راد العّين��ة بقروب��ات خاصة لنش��ر معلومات حول أحداث 
مملكة البحرين، بينما مل يش��رتك يف هذه القروبات %21.

- ق��ام 45% بتأس��يس قروب��ات خاص��ة بأح��داث مملك��ة البحري��ن، بينم��ا مل يق��م 
55% بتأس��يس ق��روب .
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- ق��ام 5..70% م��ن أف��راد العّينة بتحديث فيديو خاص بأحداث اململكة على هذه 
املواقع، بينما مل يقم 25.5% بتحميل فيديو على هذه املواقع.

رابعا: التوصيات:

1- تثقي��ف الش��باب البحري��ين بكيفي��ة اس��تخدام مواق��ع التواص��ل اإللكرتون��ي 
بطريق��ة مثالي��ة، س��واء ع��ر املناه��ج املدرس��ية أو ال��دورات التدريبي��ة. 

2- تثقيف الشباب البحريين عر وسائل اإلعالم املختلفة بأهمية االستخدام 
األمثل ملواقع التواصل االجتماعي، وخصوصًا خالل األزمات.

3- دع��وة ق��ادة ال��رأي وكّت��اب األعم��دة وخطب��اء املس��اجد عل��ى توعي��ة الش��باب 
والناش��ئة بأهمي��ة االس��تخدام األمث��ل لش��بكات التواص��ل االجتماع��ي.

4- عل��ى اإلع��الم الرمس��ي بذل مزيد من اجلهد يف توفري املعلومات الصحيحة 
حول كل ما يدور يف اململكة؛ لكي ال تنتشر الشائعات، وبذل املزيد من اجلهود 
لتقلي��ل الفج��وة املعرفي��ة عن��د املواط��ن البحريين الذي سيس��عى بأي ش��كل من 
األش��كال للحص��ول عل��ى املعلوم��ة أيا كان مصدرها. وبالتال��ي، على احلكومة 
أن توفر املعلومة الصحيحة الرمسية؛ لتحّد من انتشار الشائعات أو استغالل 
البع��ض هل��ذه الفج��وة والس��يطرة عل��ى الرأي العام من خ��الل الرتويج لألفكار 

املغلوطة. 

5- أن يق��وم  معه��د البحري��ن للتنمي��ة السياس��ية بتكثي��ف ال��دورات التدريبي��ة 
واحملاض��رات التوعوي��ة اخلاص��ة باس��تخدامات برامج التواص��ل االجتماعي يف 

األمور السياس��ية.

6- سن تشريع قانون للنشر اإللكرتوني باململكة.
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التواص��ل  برام��ج  اس��تخدام  بروتك��والت  خاص��ة  جزئي��ة  اس��تحداث   -7
االجتماعي خالل مقّررات )احلاس��وب( الدراس��ية يف مدارس مملكة البحرين 

بالتع��اون م��ع وزارة الرتبي��ة والتعلي��م. 

8- ختصي��ص جائ��زة ألفض��ل مواط��ن )ل��ه تأث��ري عل��ى ال��رأي الع��ام( يف برام��ج 
التواص��ل االجتماع��ي يس��تخدم ه��ذه الرام��ج بفعالي��ة واح��رتاف. 

9- أن تلع��ب اجلمعي��ات الش��بابية دوراً يف توعي��ة الش��باب البحري��ين بآلّي��ات 
التعام��ل الفّع��ال م��ع برام��ج التواص��ل االجتماع��ي؛ مل��ا خي��دم مملك��ة البحري��ن. 

االجتماع��ي  التواص��ل  ومجعي��ة  لإلنرتن��ت  البحري��ن  مجعّي��ة  عل��ى   -10
اإللكرتون��ي، أن تزي��د م��ن نس��بة ال��ورش التدريبي��ة لتوعي��ة الش��باب البحريين 
بعواق��ب اس��تخدام برام��ج التواص��ل االجتماع��ي، وخصوص��ًا يف أوق��ات األزمات، 

وكيفي��ة التعام��ل األمث��ل يف اس��تخدام ه��ذه الرام��ج. 

11- أن تق��وم كّل مؤسس��ة حكومي��ة بتفعي��ل حس��اب خ��اص هل��ا عل��ى مواق��ع 
التواص��ل اإللكرتون��ي يس��تخدم كحس��اب رمس��ي، مي��ّد املواطن��ني ب��أي أخب��ار 

هام��ة، مل��ا هل��ذا م��ن دور ه��ام يف احل��ّد م��ن انتش��ار الش��ائعات. 

12- عل��ى وح��دة اجلرائ��م اإللكرتوني��ة أن تقوم بعملية ضب��ط وإيقاف جلميع 
احلس��ابات و »القروب��ات« ال��ي تس��اهم يف نش��ر األكاذي��ب، وتبّث الفن، وتنش��ر 

الطائفية. 

13- س��ّن قان��ون جي��ّرم األلف��اظ واألعم��ال الطائفي��ة والعنصري��ة؛ مل��ا ل��ه م��ن 
أهمي��ة يف ردع احلس��ابات ال��ي تق��وم بنش��ر الطائفي��ة والعنصري��ة.



-59- 



-60- 

التوصيات الصادرة عن الورشة

1( حتفي��ز مؤسس��ات اجملتم��ع مث��ل األس��رة واملدرس��ة واجلامع��ة وامللتقي��ات 
الش��بابية واالجتماعي��ة كالن��وادي لتفعي��ل دوره��ا وحتم��ل مس��ئولياتها يف 

توعي��ة أف��راد اجملتم��ع مبخاط��ر اإلع��الم الس��ليب. 
2( الطل��ب م��ن وح��دات مكافح��ة اجلرائ��م اإللكرتوني��ة يف ال��دول األعض��اء أن 
تقوم بعملية ضبط وإيقاف جلميع احلسابات الي تساهم يف نشر األكاذيب، 
وتبّث الفن، وتنشر الطائفية ، مع ضرورة سّن قانون جيّرم األلفاظ واألعمال 
الطائفي��ة والعنصري��ة؛ مل��ا ل��ه م��ن أهمي��ة يف ردع احلس��ابات ال��ي تق��وم بنش��ر 

الطائفي��ة والعنصرية.
مث��ل  والعاملي��ة  اإلقليمي��ة  واملؤسس��ات  الش��ركات  م��ع  التع��اون  تعزي��ز   )3
الفيس��بوك وتوي��رت واليوتي��وب م��ن أج��ل مواجهة اإلره��اب اإللكرتون��ي وتقليل 
نش��اطات اإلرهابي��ني ع��ر املواقع اإللكرتونية وصفح��ات التواصل االجتماعي.

4( ح��ث ال��دول العربي��ة إلص��دار األنظم��ة والقوان��ني ال��ي حتم��ي اجملتم��ع م��ن 
خماط��ر اإلع��الم الس��ليب ، وال��ي تؤكد على ترس��يخ مفهوم احلرية املس��ئولة 

على وس��ائل اإلعالم.
5( دع��وة وس��ائل اإلع��الم الرمسي��ة واخلاص��ة وم��ن يق��وم على وس��ائل اإلعالم 
اجلدي��دة املؤث��رة وغريه��ا بض��رورة االلت��زام باألنظم��ة والقوان��ني وأخالقي��ات 
مهن��ة اإلع��الم، والعم��ل عل��ى مقاض��اة وس��ائل اإلع��الم ال��ي تس��يء اس��تخدام 

احلري��ة اإلعالمي��ة، وتنته��ك قي��م اجملتم��ع.
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6( ضرورة االهتمام بإدماج مناهج الرتبية اإلعالمية ضمن املناهج الدراسية 
من املراحل التعليمية املبكرة. 

7( دعوة املؤسسات املتخصصة البتكار ألعاب فيديو وألعاب إلكرتونية جديدة 
للرتوي��ج لبط��والت عربي��ة تارخيي��ة وحديث��ة، حت��ث الش��باب واألطف��ال عل��ى 
االنتم��اء ألوطانه��م ، والدف��اع عنه��ا يف مواجه��ة أي أخط��ار موج��ودة بالفع��ل أو 
حمتمل��ة ، وأيًض��ا لرف��ع املعنوي��ات لديهم ، وبذلك يكون الرتفيه يف ذات اإلطار 

الذى نس��عى لتحقيقه .
اس��تثماراً  وذل��ك  احملم��ول  اهلات��ف  تطبيق��ات  اس��تخدام  عل��ى  الرتكي��ز   )8
لإلمكاني��ات التكنولوجي��ة ال��ي أتاحته��ا التط��ورات التقني��ة ال��ي ش��هدتها ه��ذه  
األنظم��ة لنش��ر األخب��ار ومتابع��ة التط��ورات واخلدمات الي تق��دم للمواطنني 
يف بالدهم ، ويتم ذلك من خالل وضع اخلدمات اإلعالمية الوطنية عر هذه 

التطبيق��ات س��هلة التعام��ل. 
9( دع��وة ق��ادة ال��رأي وكّت��اب األعم��دة وخطب��اء املس��اجد لتوعي��ة الش��باب 
والناش��ئة بأهمي��ة االس��تخدام اإلجياب��ي األمثل لش��بكات التواص��ل االجتماعي 
، والدع��وة لتجن��ب االس��تخدام الس��ليب مل��ا ميثل��ه م��ن أض��رار للف��رد واجملتم��ع.

10( دع��وة القائم��ني عل��ى اإلع��الم الرمس��ي يف ال��دول األعض��اء لب��ذل مزي��د م��ن 
اجله��د يف توف��ري املعلوم��ات للمواطن��ني ح��ول م��ا ي��دور م��ن أح��داث للح��د م��ن 

انتش��ار الش��ائعات. 
11( دع��وة معاه��د ومراك��ز التدري��ب يف الدول العربي��ة إلقامة دورات تدريبية 
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وحماضرات توعوية خاصة باستخدامات برامج التواصل االجتماعي.
12( دع��وة ال��دول العربي��ة لس��ن تش��ريعات لتنظيم النش��ر اإللكرتوني يف الدول 

األعضاء. 
13( دع��وة ال��دول األعض��اء لتوثي��ق احلس��ابات اخلاص��ة مبؤسس��اتها احلكومية 
عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي يس��تخدم كحس��اب رمس��ي، مي��ّد املواطن��ني 

ب��أي أخب��ار هام��ة، مل��ا هل��ذا م��ن دور هام يف احلّد من انتش��ار الش��ائعات.
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