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ص
ّ
 امللخ

الم وؾائل لضوعر ؾىؾيىلىظيت، ٢غاءة ج٣ضيم بلى وع٢خىا في وؿعى  يكهضٍ ما ٧ل م٘ زانت الٟلؿُيييت، ال٣ًيت ججاٍ ؤلٖا

 ٖلى التر٦يز الًغوعرر مً باث لظل٪. اإلاجاالث ٧ل مؿذ وجدىالث وؤػماث ؤخضار مً الخليج، بلى اإلاديِ مً الٗغبي الٗالم
الم زانت ؤلاجها٫، وؾائل وا٢٘  وزي٣ت نلت لهما بزيخين، خاظخين بلى ؤلاؾخجابت بلى وع٢خىا في يضٖىها ما َىو الٗغبي ؤلٖا

المي الح٣ل في الىٓغ بخجضيض .   اإلاٗانغة وؤلاظخماٖيت ؤلاوؿاهيت الٗلىم م٩اؾب يىء ٖلى ؤلٖا

الم، صوعر في الىٓغ بٖاصة في الحاظخين ؤولى جخمشل ت زال٫ مً الٗام الغؤر جىظيه في ومازغ ٦ٟاٖل ؤلٖا  اإلاماعؾاث مً مجمٖى

المي اإلاكهض جُب٘ التي والؿلى٦ياث . الٟلؿُيييت ال٣ًيت ججاٍ والٗالمي الٗغبي ؤلٖا

ر يغوعة في ٞخخمشل الحاظخين زاوي ؤما
ّف
الم بين الٗال٢ت بلى ألاخاصر الىٓغ ًٖ ال٠٨  وبيئخه والغ٢مي الخ٣ليضر بك٣يه ؤلٖا

المي وصولي ب٢ليمي مؿخىير ٖلى ؤر ) له الحايىت  الؿىىاث في اإلاى٣ُت صو٫ر قهضتها التي ألاخضار يغاعي جدليال ويهب بديض ،(ٖو

.  زاهيت ظهت مً الٟلؿُيييت وال٣ًيت الجهت، مً الخيرة

لى اهاث جدليلىا يؿخجيب ه٣ترح، ما ٖو الم لَغ  ٢غاءة زال٫ مً الٟلؿُيييت لل٣ًيت الٗامت اإلاالمذ جدضيض في ؤلٖا
 اإلادضصاث مً ظملت بمغاٖاة ؤلاظخمإ ٖلم مىٓىعر مً لها مٗالجخىا في هلتزم وؤهىا زانت ؤلاجها٫، لىؾائل ؾىؾيىلىظيت

.  واإلاىهجيت واإلاٟهىميت الىٓغيت

 :املفاثيح الكلمات

الم الميت الٗىإلات  –ؤلاؾخسضاماث  –الٟلؿُيييت ال٣ًيت  –ؤلٖا .  ؤلٖا

Abstract:  

We seek in the present paper to provide sociological reading, of the role of mass media toward the Palestinian issue, 
especially with all in the Arab world from the ocean to the Gulf, crises and events and changes have affected all areas. That is 
why it is now necessary to focus on the reality of the means of communication, especially the Arab media which reason in the 
present paper to respond to the two, are closely related to the renewal of the consideration of the field of media in light o f the 
gains of the humanities and social sciences. 

The first is’ve picked up in the consideration of the role of the media, and influential actor in directing public opinion through 
a range of practices and attitudes which print media scene the Arab and international levels toward the Palestinian issue. 
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The second can cater mainly relates to the need to refrain from unilateral consideration to the relationship between the media 
of  both traditional and digital foster environment him, so as to build a gender analysis of the events. 

And what we propose, responds to our analysis information in determining the general features of the Palestinian cause 
through the reading of the sociological media, especially and taking into account the inter determinants of their analytic 
theory and methodology.  

The Key  Words: The Media – the Palestinian issue  -  Uses – Information globalization. 

 

 مقدمة

 ٖلى ؤ٧اصيمي، ٖمل بَاع في بها ٢مىا التي البؿيُت اإلاالخٓاث بٌٗ بلى بؾدىاصا الٟلؿُيييت لل٣ًيت ٢غاءجىا حؿخجيب

ت  قهضتها التي اإلاخٛيراث ْل ٟٞي... (الٗغبي الجمهىعر مً مكاَضة ألا٦ثر) والٗاإلايت الٗغبيت الًٟائيت ال٣ىىاث مً مجمٖى
 اإلاماعؾاث مً ظملت جغؾيش في لإلٖالم، الٟاٖل الضوعر الخٓىا الٗغبي، الغبي٘ مً البلضان بٌٗ زانت اإلاى٣ُت، صو٫ر والػالذ

ا اإلاىاًَ، بصحاٞت يٗٝغ ما ؤو ظماَيررر بٖالم ًٖ هخدضر وؤنبدىا والؿلى٦ياث، الم ٧ان ومهما الدؿميت، ٧اهذ وؤيّف  ؤلٖا
 بال٣ًيت ألامغ حٗل٤ ما بطا زانت الح٣ي٣ت، وه٣ل الىاؽ بهمىم ؤلالخها١ َى ألاؾاس ي ٞضوعٍ ٢اوما،م ؤو ملتزما

...  الٟلؿُيييت

المي بالح٣ل ؤلاَخمام بعجإيىا َىا مً  الخ٨ىىلىظياث ْل في حٛيير مً قمله وما الٟلؿُيييت، ال٣ًيت ججاٍ وؤلاجهالي ؤلٖا

ا، الٗؿير، مً ههؤ ٖلى و٢ٟىا طل٪ ؾيا١ وفي ول٨ً... الغ٢ميت ، بخدليل يؿمذ ما ٖلى اليض وي٘ مىهجيّف  هلتزم لم ما مخإنّف

ر والخدليل والخىني٠ اإلاالخٓت، بدهغ الم، الٟلؿُيييت ال٣ًيت ؤن جلميدا ؤقغها ما بطا َظا. ؤم٨ً ما بإص١ّف   مىيٕى  وؤلٖا
يت َظٍ في بعجب٨ذ مجخمٗيت، ٢ىير إلاىاػيً زً٘ .  واإلا٩ان للؼمان الىاؽ بصعا٥ جبض٫و اإلاٗايير ٞةيُغبذ الخاعيسيت الٓٞغ

لى ر التي جل٪ منها بزترها التي ؤلاظخماٖيت الخدىالث ٖلى ٖملىا هغ٦ؼ ألاؾاؽ، َظا ٖو ّـف  وع٢ت ٞيها لىىجؼ ؤلاجها٫ وؾائِ جم

 ،وؾياؾيت بظخماٖيت جدىالث مً ألازيرة الؿىىاث في الٗغبي الٗالم يكهضٍ ما م٘ وجؼامىا.  واضحت مىهجيت بم٣اييـ بدشيت،
المي، ؤلاجهالي للمكهض الٗامت اإلاالمذ لىا بضث ت زال٫ مً ويىخا، جؼصاص وؤلٖا  الجضيضة واإلاماعؾاث الغمىػر مً مجمٖى

 ز٣اٞيت وآليت للخٗبير، ٞىيت ٧ىؾيلت ،"الهىعة" هٟىط بلى ألازيرة آلاوهت في زًٗذ ؤلاظخماٖيت، الٗال٢اث مً ؤوؿا١ صازل

ت وبهخاط نىاٖت في َاما صوعا لٗبذ التي" اإلاٗلىمت" ٚؼاعة ظاهب بلى... للخىانل وبظخماٖيت  والغمىػر ال٣يم مً مجمٖى

ى الٗام، الؿلى٥ وجىميِ الٗىإلات ٖليه حٛلب وؿ٤ صازل الش٣اٞيت، ر ما َو »  بـ ( Denis McQuail)" ما٧ىيل صيىيـ" ٖىه ٖبّف
ى ،1« الجضيضة والخ٣ىياث واإلاماعؾاث ألا٩ٞاع م٘ الخ٨ي٠ بلى الحاظت ت مجخم٘ َبيٗت  يٟؿغ ما َو  الظر واإلاٗلىماث، اإلاٗٞغ

 والٗىإلات ؤلاجها٫ ز٣اٞت ج٨غيـ في  ٞاٖال، صوعا الحضيشت ؤلاجها٫ ج٨ىىلىظياث ٞيه جلٗب ومٗغفي، عمؼرر ما٫ عؤؽ ٖلى ي٣ىم

 ال٣ًيت وا٢٘ لضعاؾت مهما مضزال ج٩ىنر ٢ض الخهائو َظٍ ٧ل  2 ...اإلاسخلٟت بإهىاٖها ؤلاٞتراييت واإلاماعؾاث والكغا٦ت
يت باإلهتها٧اث  البٌٗ ونٟه وما الالظئين وؤػمت الٟلؿُيييت   ..ؤلاوؿان ولح٣ى١ر الضوليت للكٖغ

                                                           
  

1   Denis McQuail, Communication, London et New york, Longman, 1978, p. 156. 

  
2

    .2، ص2016مقال نشر بمجلة جيل للبحث العلمي، أفريل آمال الدريدي، اإلعالم الجديد في عصر التكنولوجيا الرقمية، من  
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اهاث ٞهم مؼيض بلى الىع٢ت َظٍ في وؿعى بهىا الم َع  ؤن بٖخبرها ما بطا َظا الٟلؿُيييت، ال٣ًيت ججاٍ زانت، الٗغبي ؤلٖا

الم  في طاتها إلزباث جهإع ظماٖيت َىيت ًٖ للخٗبير الىؾيِ بتبمشا ،(والصحاٞت وؤلاطاٖت الخلٟؼيىنر ؤر) ال٨الؾي٩ي ؤلٖا
الم ؤن ٞيبضو ؤلاؾغائيلي، ؤلاؾخٗماع مىاظهت ٫ر ٢ض الجضيض ؤلٖا ت، مخٗضصة َىيت ًٖ يٗبر وؾيِ بلى جدىّف  بٗض زانت ومخىٖى

الم بهٟلذ ؤن الم وبؾدشماع الًٟائي والبض الحضيشت ؤلاجها٫ ج٨ىىلىظياث ْهىعر بٗض الضولت، ؾلُت مً ؤلٖا  ال٣ُإ في ؤلٖا

الميت ؤلاجهاليت ؤلاؾخسضاماث ججاٍ ؤلاظخماٖيت، الخمشالث مً وؿ٤ بغوػ في ؾاَمذ ظميٗها الخام، ى... وؤلٖا  يديلىا ما َو
الم ياصيها ؤن يم٨ً التي ألاصواع في البدض آزغ، بمٗجى ؤر ،"الهىيت"و" ؤلاهخماء" ب٣ًيتي جخٗل٤ ؤقمل مؿإلت ٖلى  بك٣يه ؤلٖا

ى  لظاتها، اإلاجخمٗاث حك٨يل صيىامي٨يت في لغ٢مي،وا ال٨الؾي٩ي  ؤلاظخماعي مٗىاَا في" الىدً" بق٩اليت بُغح يؿمذ ما َو
ا؟ هخٗايل ٦ي٠: "والضولي ؤلا٢ليمي والش٣افي، والؿياس ي ًٗ ".  م

ت ؤبٗاص في الىٓغ بٖاصة الًغوعرر مً الؿيا١ َظا في  جغاجيجياثؤلاؽ مٟهىم ٖبر" الٗلم" م٣اعبت زال٫ مً الٗلميت، اإلاٗٞغ

 مجاال بٟٗلها ٞيهبذ اإلاهالح، ٞيه جخٟاٖل وبظخماعي ماؾس ي مجا٫ بلى ،(ألاٞغاص لحياة) مجا٫ مً ٞيخدى٫ر اإلاخٗضصة،
 للبدض ؤن ألازير، َظا يغير ٦ما...  3" الٗاإلايت الغؤؾماليت "(Bruno Latour)" الجىعر بغوهى" يؿميها مسهىنت عؤؾماليت جىٓمه

ت زاللها مً جخدضص يىابِ الٗلمي غ، الؿيا٢اث مً مجمٖى  بألياث مؿخٗيىا ،4 الباخض صازلها يخدغّف٥ آٞا٢ا جمشل وألَا
لميت مىهجيت ووؾائل يٟها ي٣٘ ٖو ا بٗضا الخىاٞـ يمشل ٦ما. (...سجالث ؤع٢ام، مٗلىماث،) الىا٢٘ إلا٣اعبت جْى  للمماعؾت مغ٦ؼيّف

ت إلزًإ اإلاخىانل وللخإزير والٟغيياث الىٓغياث لخىاٞـ َبيٗيت هديجت جمشل مشال، الٗلميت ٞال٣ٗالهيت لبدشيت،ا  اإلاٗٞغ

يت طَىيت آليت ليؿذ هي وبالخالي... والى٣ٌ والضخٌ للى٣ض ت إلاٗالجت م٣ٗضة آلياث هديجت هي بل ٞدؿب، مٗٞغ  5. اإلاٗٞغ

دا٥ بجهاليت بيضيىلىظيا ؤمام ؤهىا يبضو
ُ
ت رج  وجٟاٖالث ؾلى٧اث َياتها في جدمل ؤلاظخماٖيت، والخمشالث اإلاماعؾاث مً مجمٖى

ت، ٤ ؤلاظخماٖيت الغوابِ َي٩لت بٖاصة بهضٝ مخىٖى  صعاؾت بلى جىظهىا الٟغيياث َظٍ ؤمام... ظضيضة وجغجيباث ٢يم ٞو

الم، ظاهب مً الٟلؿُيييت ال٣ًيت الم ائلوؽ وا٢٘ ماَى:  ؤلاق٩اليت َظٍ زىى بلى ؾٗيا ؤلٖا  اليىم الحضيشت والخ٣ىياث ؤلٖا
الميت الضيىامي٨ياث ججغرر ٦ي٠  الٟلؿُيييت؟ بال٣ًيت ٖغّفٞذ و٦ي٠ ؟  ألاٞغاص، بين جىانليت بيضيىلىظيا زل٤ في ؤلٖا

   الٟلؿُيجي؟ الكٗب ٖلى الًىء لدؿليِ

 ؤق٩ا٫ في والبدض الٟلؿُيجي، ظخمعيالم الؿيا١ في بٖالميت،/ بجهاليت م٣اعبت وي٘ مداولت بلى الٗلميت الىع٢ت َظٍ في وؿعى

المي الخمشيل الم وؾائل صعاؾت ؤر للٗلم، ؤلٖا ...  الٟهم ومؼيض للى٣اف جدخاط ز٣اٞت هي خيض مً والغ٢ميت ال٨الؾي٨يت ؤلٖا

لها... ؾاب٣ت بدشيت ؤٖما٫ مً مؿخ٣اة ألاؾاؾيت الٟغيياث مً ظملت ٖلى البدشيت الىع٢ت َظٍ نهًذ لظل٪ ٗجى ؤوّف
ُ
ال ح  مباإٖل

 وؾائل صوعر خى٫ر الشاهيت، وظاءث... خياصيت ب٩ل الٟلؿُيييت لل٣ًيت الٗامت اإلاالمذ جدضيض في ؾاَم وعمؼر، ٢يمي ٦يؿ٤

الميت، اإلاماعؾاث مً ظضيضة ؤهماٍ ج٨غيـ في الحضيشت ؤلاجها٫  .بال٣ًيت للخٗغي٠ ؤلٖا

اهاث بين الخ٣اَ٘ ٖال٢ت مً وبهُال٢ا خه و٢يمي، عمؼرر وؿ٤ صازل ، الميتوؤلٕا ؤلاجهاليت وؤلاؾتراجيجياث الَغ  صو٫ر ٖٞغ

ال هىعص ما ٖلى ؤلاظابت هبجي... ألازيرة الؿىىاث في اإلاى٣ُت  الح٣ل بصىائيت جخٗل٤ التي والىٓغيت اإلاٟهىميت اإلاىا٢كاث مً ؤوّف

                                                           
  

3   Latour Bruno, Le métier de chercheur, Le regard d’un Anthropologue, Ed Inria, Paris, 2001, P36. 

  
4   Latour Bruno, Ibid, P25/35. 
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    . 114، ص2010والسياقات، المنشورات الجامعية بمنوبة، تونس، اإلبستيمولوجيا واإلشكاليات : الصادق الحمامي، الميديا الجديدة 
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المي  بيٗتلِ الؿىؾيىلىجي، الٗلمي الخدليل بمخُلباث ملتزمين ؤلاظخمإ، ٖلم مىٓىعر مً الٟلؿُيييت، وال٣ًيت ؤلٖا

المي، الح٣ل ها التي وؤلاظخماٖيت، الخاعيسيت الخدىالث ؾيا١ في ؤلٖا .  الٟلؿُيجي الكٗب ٖٞغ

I. إلاشكالية بىاء أسس في :

 ":إلاعالم" ملفهوم الىظرية املسائلة .1

الم" مهُلح ٞةن اللٛىيت، الخٗغيٟاث بلى بؾدىاصا  Information) ل٩لمت للٟغوؿيت مىا٣ٞت ،(Petit Robert ) معجم في ظاء"  ؤلٖا

ت" ؤلازباع" ٞٗل ويٗجي ،( خماص ومخ٣بل، بار بين اإلاٗلىماث، مً بمجمٖى  وؤلاطاٖت الصحاٞت، منها مخٗضصة ج٣ىياث ٖلى باإٖل

ى والخلٟؼيىنر والؿيىما الم مهُلح بعجبِ" جدضيضا، ؤلاججاٍ َظا وفي   6. ( Média) ٧لمت بلى يديل ما َو  يؿمى بما ؤلٖا
الميت الىؾائل"  الىؾائل بلى ،"الحضيشت الخ٨ىىلىظياث" مهُلح يكير خين في والصحاٞت، وؤلاطاٖت الخلٟؼيىنر ؤر ،"ؤلٖا

الم... ول٨مبيىجغ الظ٦يت، ٧الهىاج٠ الغ٢ميت، الخ٣ىيت  بهخاط في يٟتهاّو جخمشل بماؾؿاث مغجبِ الٗام اإلاسيا٫ في ٞاإٖل
 ... 7" الجمهىعر بلى مىظهت مسهىنت مًامين

ت، ؤو مغئيت ٧اهذ ؾىاء مٗلىماث، بيها٫ ؤو بةعؾا٫ لل٣يام بظخماٖيت مماعؾاث هي مٟهىميا،  عمىػر ؤو بقاعاث ؤو    مؿمٖى

 ٞاإلاالخٔ ال٩ل، ٫صار بىْيٟت الجؼء وبيُإل اليؿ٤ ٧ليت ٨ٞغة مً وبهُال٢ا َىا، مً. بلخ... حٗابير ؤو ههىم ؤو نىعر ؤو
الم وؾائل ؤن ت ًٖ ٖباعة هي ؤلٖا ائ٠ ياصر ٖام وؿ٤ مً ظؼء وهي ؤلاظخماٖيت، الىٓم مً مجمٖى  بهضٝ بظخماٖيت ْو

يٟي الخهىعر َظا ًٖ وبٗيضا. 8 اإلاجخم٘ صازل وؤلاؾخ٣غاع الخىاػنر جد٣ي٤  طاث الضعاؾاث مً الٗضيض بٖخمضجه الظر الْى

ه الم" جهيي٠ يم٨ىىا ، 9ألاهتروبىلىجي الخىظّف    .10 ؤلاظخماعي الًبِ يٍٛى مً للخدغعر"  وهٟؿيت بظخماٖيت ٦داظت" ؤلٖا

اع َظا في يت اإلاهام جغجيب يم٨ً ؤلَا الم" خى٫ر الىٓغرر للخُاب اإلاٗٞغ ٤" ؤلٖا  الؿيا٢اث جدليل ؤن ٦ما...   ٖضيضة مؿخىياث ٞو
٫ر التي ؤلاظخماٖيت والخدىالث الخاعيسيت سىّف

ُ
 للمجخمٗاث جاعيسيت ٦دالت اإلاٗلىماث، مجخم٘ب يٗٝغ ما ًٖ الحضيض لىا ج

ر الحضيشت،  )" ٧اؾخالؽ ماهىا٫" وؤلاؾباوي ،( Daniel Bell )" با٫ صهيا٫" ألامغي٩ي م٣اعباث وجمشل. اإلاؿخىياث َظٍ ؤَم ؤخض ُيٗضّف

Manuel Castells )، ليىجاعص ٞغوؿىا ظىنر" والٟغوس ي "(Jean François Lyotard )، اإلا٣اعبت َظ٫ٍ اإلاٟؿغة الىماطط ؤَم .

الم" إلاٟهىم الؿائضة وؤلاظخماٖيت والش٣اٞيت الؿياؾيت الخمشالث في بالخ٨ٟير الىٓغيت، اإلاؿاءلت جخٗل٤ ٦ما  يغاَا والتي ،"ؤلٖا

المي للخُاب الضازليت الخىا٢ًاث ًٖ ال٨ك٠ بلى الؿائضة، الخمشالث جدليل ويٟض ي... ؤلايضيىلىظيا بمشابت البٌٗ .   ؤلٖا
الم" بلى جىٓغ ه٣ضيت،  إلا٣اعبت همىطظا ،( Dominique Wolton )" ٞىلخىنر صومييي٪" ٦خاباث وجمشل  والخ٣ىياث ٖام، بك٩ل" ؤلٖا

ا  الحضيشت الم" ٦خابه في ؤٖلً و٢ض...  بيضيىلىظيا  بةٖخباَع  بٗض الخىانل، مؿإلت في الخ٨ٟير َى َضٞه ؤن ،"جىانال ليـ ؤلٖا

الم خ٣٣ه الظر الىهٟي ؤلاهخهاع الم بزخالٝ بلى مكيرا. اإلااييين عهينال٤ في ؤلٖا  ؤو بالغؾالت يهخمّفر ٞااو٫ر ؤلاجها٫، ًٖ ؤلٖا
                                                           

  
6   Le Nouveau Petit Robert de la langue française, Direction de Josette Rey- Debove et d‟Alain Rey, 

Paris 1993, P382. 

  
 

سلسلة البحوث المنشورات الجامعية بمنوبة، تونس، ، الميديا الجديدة، اإلبستيمولوجيا واإلشكاليات والسياقاتالصادق الحمامي،  

 .13، ص 2010

  
 

 .2011، جوان 3402، الحوار المتمدن، العدد النظرية السوسيولوجية وقضايا اإلعالم واإلتصالأنظر حسني إبراهيم عبد العظيم،   
  

9   On peut citer : A.R. Radcliffe- Brown, Structure et fonction dans la société primitive, Edition Minuit, 

Paris 1969.  

Aussi : Bronislaw Malinowski, Une théorie scientifique de la culture et autres essais, Maspero, Paris, 

1968. 

  
10

 .2 2، ص 2004، عالم الكتب، القاهرة، نظريات اإلعالم وإتجاهات التأثيرمحمد عبد المجيد،  
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 الظر" الٗالئ٣ي الخىانل" لُبيٗت هٓغا ح٣ٗيضا، ؤ٦ثر  ٖالئ٣يت مؿإلت بٖخبٍر (ؤلاجها٫ ؤر) والشاوي ومًمىنها، اإلاٗلىمت

  11... الخىانليت بالظاث ججمٗه التي والهلت آلازغ ًٖ حؿائال يُغح

 بل ألاٞغاص، بين الخىانل جضٖم الحضازىيت الجهىص ٧ل ؤن ،( Dominique Wolton )" ٞىلخىنر صومييي٪" بٖخبر ؤلاججاٍ هٟـ في

الم ؤن يغير ٦ما. البكغيت الظواث ب٣يمت بؾتهاهت ؤيًا ٞيه الخىانل، ٢يمت مً والخ٣ليل ؤلاؾتهاهت بن ض، ؤلٖا  في يدمل الجيّف

ٍغ الميت الىؾائل ٦ثرة ؤن يٗجي ال َظا ل٨ً جىانليا، مكغوٖا ظَى  لٛؼاعة يم٨ً بل... الخىانل جمخين بلى ؾخاصر ؤلٖا
 الُاب٘ في للحؿم اإلاشلى آلاليت يمشل  ال٣ٗالوي، الى٣اف ٞةن اإلاىٓىعر َظا مً... 12نٗبا ؤمغا الخىانل ججٗل ؤن" اإلاٗلىمت"

يت انها للمغاظٗت الٗلميت، إلاٗاٝعا ٢ابيليت ججاوػر وصونر.  الح٣ي٣ت مً ؤلا٢تراب ٖلى ٢ضعتها ؤر ما، لىٓغيت الٗلمي ير ْٞغ  ٚو
 .  م٨خملت

الم مىيٕى خى٫ر واإلاٟاَيمي الىٓغرر الى٣اف بزغاء في  اإلاؿاَمت ؤوال الضعاؾت، َظٍ ؤَميت ج٨مًو  الخ٣ليضر بك٣يه ؤلٖا

خباع في ؤزظها ما بطا َظا. الٟلؿُيييت ال٣ًيت ججاٍ والغ٢مي،  للبدض ألاؾاؾيت اإلاهام مً اإلاٟاَيم ٖلى ؤلاقخٛا٫ ؤن ؤلٖا

ر. الٗلمي
ّف
المي الىا٢٘ إلا٣اعبت وبظغائيت مىهجيت ؤصواث ب٢تراح في َميؿا ؤن لبدشىا ٞيم٨ً ٖمليا ؤما  حؿليِ بهضٝ اليىم ؤلٖا

 . ؤلاوؿان لح٣ى١ر بهتها٧اث مً الٟلؿُيجي الكٗب يٗاهيه ما ٖلى الًىء

 :الفلسطييية القضية ثجاه إلاعالمي الواقع مقاربة .2

غ هٓغرر بمضزل الىع٢ت نحؿخعي اإلاى٣ُت، قٗىب ٧ل ٖلى وجضاٖياتها الٟلؿُيييت ال٣ًيت ؤبٗاص إلا٣اعبت  في َضٞها يَا
ِ نغإ مداوعر الٟلؿُيجي، الكٗب مٗاهاة ججٗل التي ألاؾباب ٖلى الخٗٝغ

ّف
سُ

ُ
المي اإلاًمىنر إلزترا١ ج ٗه يخم الظر ؤلٖا  ٞع

الم في ال٣يميت الحخميت هٓغيت في اإلاضزل َظا ويخمشل. والٗاإلايت الٗغبيت الًٟائياث في  جٟاٖللل جٟؿيريا بَاعا ج٣ضم التي ؤلٖا
الم بين الجضلي الميت، للغؾالت اإلاخ٣بل والجمهىعر ؤلٖا ا ؤلٖا ك٩ل ؤلاجها٫ ٖمليت ؤؾاؽ بةٖخباَع

ُ
 الٗال٢ت يبِ في اإلاغظ٘ وح

الميت اإلااؾؿاث بين ىا... الٟلؿُيييت ال٣ًيت وبين جىظهاتها بزخالٝ ٖلى ؤلٖا  ٖاإلاا بزخالٞها ٖلى ؤلاجها٫ وؾائل جمشل َو
ا، الميت الغؾالت مدخىياث م٘ الٟغص ٞيه يخٟاٖل عمؼيّف  قب٨ت م٘ طل٪ حٗؼػر... الٟيضيى ؤو الهىعة ؤو اللٛت عمؼيت زال٫ مً ؤلٖا

ها، ٖلى ؤلاظخماٖيت الخىانل ومىا٢٘ ألاهترهذ  ؤو مٗلىماث وكغ وختى والخٗلي٣اث واإلاىا٠٢ آلاعاء إلبضاء خغة ٦مؿاخت جىٖى

الم ٧اميراث حعجؼ ألاخيان بٌٗ في نىع، ؤو ؤخضار ها ًٖ ،"٢ليضرالذ" ؤلٖا ى... الحضر مى٢٘ مً  بلٚى ر ما َو  اليىم ٖىه وٗبّف
"... اإلاىاًَ صحاٞت"  بـ

: إلاعالمية للمادة املتقبل االمهور  فهم  - ؤ  

الم لىؾائل ؤلاؾتهال٥ بإهماٍ اإلاخٗل٣ت والؿىؾيىز٣اٞيت الخ٨ىىلىظيت الخدىالث بن  ال٨الؾي٨يت) بزخالٞها، ٖلى ؤلٖا

الميت اإلاىٓىمت ٖلى قاملت جإزيراث لها ،(والغ٢ميت تها، ؤلٖا ص وطل٪ بغمّف  بمخال٥ هدى والدؿاب٤ الًٟائياث ٖلى البرامج بخٗضّف
ائ٠ وجىٕى اإلاٗلىمت، الم، وؾائل ْو  للماصة اإلاخ٣بل الجمهىعر بهخٓاعاث وبعياء اإلاخٛيراث، م٘ الخإ٢لم ٖلى و٢ضعتها ؤلٖا

الميت، ا زل٤ ،13 يضيىلىظيتوؤلا الش٣اٞيت وزلٟياتهم جىظهاتهم بزخالٝ ٖلى ؤلٖا  الجمهىع، لضي  14" ؤلاهدباٍ حكدذ" مً هٖى

                                                           
  

11
 Voir : Wolton Dominique, Penser la communication, Ed Flammarion, Paris, 1997. 

  
12

 Voir : Wolton Dominique, Il faut sauver la communication, Ed Flammarion, Paris, 2005. 

  
13

 Copé.J.F, Commission pour la nouvelle télévision publique, Rapport présenté au président de la 

république (2008). 
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 وخؿب ظضيض، ٖمىمي جلٟؼيىنر ؤظل مً الٟغوؿيت اللجىت ؤنضعجه الظر للخ٣غيغ الؿاب٤ الخدليل مً وبهُال٢ا ؤزغير بٗباعة

ص خ٣ي٣يت مًٗلت ٞهي البٌٗ، بٖخبٍر ما الم تهضّف  جىٓم لبرمجت زاي٘ اهه  ،(الخلٟؼيىهيت الهىاٖت زانت) ال٨الؾي٩ي ؤلٖا

ظٍ اٖيتؤلاط ؤو الخلٟؼيىهيت الكب٨ت ٗغى ػمىيت، مىاٖيض جًبُها الكب٨ت َو
ُ
 َظا... اإلاٗلىماث مً لحاظياجه جلبيت للجمهىعر ح

له لخلٟؼيىنر مٗجى ال" ؤهه جلميدا ؤقغها ما بطا  حكدذ" ٞةن آزغ بججاٍ وفي... 15" يئيل ظمهىعر ؾىير يخابٗه وال اإلاجخم٘، يمىّف

الهاث ٖلى جمىيلها يغج٨ؼ لتيا للًٟائياث  الخام ال٣ُإ يهضص ؤن بةم٩اهه َظا" ؤلاهدباٍ  الجمهىعر صعاؾت ٞةن  وبالخالي...  ؤلٖا

الميت وبؾخسضاماجه ا م٣ٗضة ؤلٖا  لخٗضص هٓغا اإلاكاَضة، ٖلى ؤلا٢با٫ وؿب ؤو" ؤلاهدباٍ" صعظت ٢يـ الهٗب ومً ما، هٖى
 ع٢ميت مىٓىمت بٖخماص جمّفر لظل٪... ٖغيٌ بجمهىعر ألامغ حٗل٤ ما بطا ؤزغير ظهت ومً ظهت مً بغامجها، وجىٕى الًٟائياث

الميت الهىاٖت لضٖم مداولت  وهي بخهائيت ٦أليت الجمهىع، لضي اإلاكاَضة مٗضالث ؤو وؿب ل٣يـ  بهضماط بهضٝ ؤلٖا

الميت واإلاماعؾاث الحضيشت الخ٨ىىلىظيت الخ٣ىياث بين الجمهىعر ها ٖلى ؤلٖا .  جىٖى

: هظرية كمسألة إلاعالم  - ب

 بؾخٗما٫ ٞي٣٘ مخٗضصة، ومىهجيت هٓغيت مىٓىماث ٖلى ؤلاجها٫ مجا٫ في ؾيىلىظيتالؿى الضعاؾاث مً الٗضيض بٖخمضث
 بالىؾائِ اإلاخهلت الىٓغيت اإلا٣اعباث ؤو (...ؤلاظخماعي ؤو الش٣افي الغؤؾما٫ ٦مٟهىم) ؤلاظخماٖيت للٗلىم الخ٣ليضيت اإلاٟاَيم

الميت غ وجدؿم. (جهاليتؤلا للمماعؾاث وؤلاقباٖاث، ؤلاؾخسضاماث ٦م٣اعبت) ال٨الؾي٨يت ؤلٖا ها ٦ظل٪ اإلاىهجيت ألَا : بدىٖى

ر ؾيا١ في مخدى٫ر مىيٕى صعاؾت نٗىبت بلى باإلياٞت ، 16 (...اإلاًمىنر جدليل) و٦ميت (واإلاالخٓاث اإلا٣ابالث) ٦يٟيت ؤر  مخٛيّف
الم ٦مؿإلت الم وؾائل م٣اعبت ان الٟلؿُيييت، وال٣ًيت ؤلٖا  زانت هجيتمً بق٩الياث جُغح بزخالٞها، ٖلى وؤلاجها٫ ؤلٖا

المي الخُاب صعاؾت مؿخىير ٖلى  ال٨ميت اإلا٣ابالث) الخل٣ي مماعؾاث ؤو ،(اإلاًمىنر جدليل ؤو الخُاب جدليل) ؤلٖا

 لخجاعب بمخضاصا وجمشل بالٗام الظاحي ٞيها يخضازل خيض مٗيىت، حٗبيريت ؤق٩ا٫ بضعاؾت ألامغ حٗل٤ ما بطا َظا ،(وال٨يٟيت
 . ؤلاظخماٖيت مووكاَاجه اليىمي مٗيكهم في ألاٞغاص

المي، ٞاإلاكهض لؿُين  ٖامت الٗغبي الٗالم في ؤلٖا ى اإلاجخمٗاث، َظٍ لىا٢٘ بو٩ٗاؽ ٞيه جدضيضا، ٞو  ٖالم بليه صعى ما َو

 َبيٗت وجدضيضا طل٪، مً ؤبٗض َى ٞيما والخ٨ٟير الخإمل بًغوعة "(Pierre Bourdieu)" بىصيى بياع" الٟغوس ي ؤلاظخمإ
الم، بؾخُإ ؤزغي، بٗباعة  17". الغاًَ الى٢ذ في ٞيه وٗيل الظر اإلاجخم٘،  خغيت ٖلى ج٣ىم ظضيضة، إلاٟاَيم ياؾـ ؤن  ؤلٖا

ستز٫ر ظميٗها" ... ماثاإلاٗلى مجخم٘"و اإلاىاًَ، وصحاٞت الغ٢ميت، الخ٨ىىلىظياث وصوعر الٟغصيت، والحغياث الخٗبير،
ُ
 مٗجى في ج

ىا ؤهىاٖها، ب٩ل الحضوص وجظليل" ال٣يىص مً الخدغعر"
ّف
 ٖىضما (Pierre Lévy)" لىفي بياع" ٢ضمه الظر الض٢ي٤ الىن٠ ؤمام ولٗل

ر ق٨ال الخىٓيم َظا ويخسظ ومىٟخدت، مخٗضصة هٓغ لىظهاث" ياؾـ" الىاب" ؤن بٖخبر
ّف
 وبال ٢ضؾيت عئيت صونر قامال قب٨يا

                                                                                                                                                                                           
  

14
 Scherer .E. The perfect Storm. Mediawatch n°5, Observatoire Mondial des Médias. (2008 – 2009) 

http://blogs.afp.com/mediawatch/post/2008/11/13/the-perfect-storn-%3A-un-pont-vers-le-numerique 

  
15

    . 6 1، ص2010اإلبستيمولوجيا واإلشكاليات والسياقات، المنشورات الجامعية بمنوبة، تونس، : الصادق الحمامي، الميديا الجديدة 
  

16
 Ellison.N.B., Steinfield, C. and Lampe C. (2007). The benefits of Facebook “freinfs:” social capital 

and college students „use of online social network sites. Journal of Computer- Mediated Communication, 

12 (4), article 1. http:// jcmc. Indiana.edu/vol 12/ issue 4/Ellison.html 

  
1 

، ترجمت دروَش انحهىجٍ، دار كىعان نهذراضاث وانىشر وانخذماث اإلعالمُت، انتهفسَىن وآنُاث انتالعب بانعقىل، (بُار)بىردَى  

 . 20، ص 2004، 1دمشق، ط
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ى ، 18" مخٗاليت وخضة الميت اإلااؾؿاث بٌٗ ؤمام اإلاجا٫ ٞسح ما َو ت ووكغ لدؿىي٤ ؤلٖا  الؿلُت مماعؾاث مً مجمٖى
ت وبض الٗام الغؤر لخىميِ الٟلؿُيجي، الكٗب ججاٍ ؤلاؾغائيليت  ٖلى للجمهىعر وال٣يميت، الغمؼيت الغؾائل مً مجمٖى

 خ٤ في ؤلاؾغائيليت اإلاماعؾاث َظٍ ليكغ َاما صوعا الٟيضيى، وم٣اَ٘" الهىعة" لٗبذ خيض... وبهخمائاجه مغظٗياجه بزخالٝ
 ... الٟلؿُيجي الكٗب

هىعر اإلادليت وبخترام الش٣افي الخىٕى بن  للماصة اإلاخ٣بل الجمهىعر لضي الؿياؾيت، الحياة في ؤلاهسغاٍ مً ظضيضة ؤهماٍ ْو
الميت، ٤ الظاث جد٣ي٤ ًٖ والبدض الٟغصاهيت حٗاْم ظاهب بلى ؤلٖا  الجماٖاث صازل اإلاماعؾاث مً ظضيضة ؤهماٍ ٞو

ها بزخالٞها ٖلى ؤلاظخماٖيت ت اإلاؿخسضمىنر ٞيها يماعؽ ًٞاءاث في والخٟاٖل الخٗبير خغيت مً ظاهبا زل٤ ،19 وجىٖى  مجمٖى
ت اإلا٨خىبت) ؤلاٞتراييت ألاوكُت مً  ألاخضار، مىا٢٘ مً ٞيضيى م٣اَ٘ ووكغ واإلاغاؾلت الخضويً زال٫ مً (واإلاغئيت واإلاؿمٖى

 ما بلى 20 الٗضيضة الخُبي٣اث َظٍ جديل... الًٟائياث بٌٗ إلاغاؾلي الخهىيغ آالث جبلٛها ؤن ألاخيان بٌٗ في جهٗب التي

 وبهخاظاث ،(Viewer generated content ) اإلاكاَضيً وبهخاظاث ( User generated content) اإلاؿخسضمين بةهخاظاث ُيٗٝغ
 خين ٟٞي مٟاع٢ت، ؤمام َىا ولٗلىا الجماٖيت، بالهىياث مغجبُت اإلاماعؾاث َظٍ... ( Consumer generated content) اإلاؿتهل٨ين

 هاٞظة يمشل لألٞغاص البهغرر الؿمعي الخٗبير ٞةن الخاعجي، الٗالم ٖلى ألاٞغاص زاللها مً يُلّفر هاٞظة يمشل الخلٟؼيىنر ٧ان

م اإلاماعؾاث مً ألاق٩ا٫ َظٍ ول٨ً... مدلي َى ما وبلى 21 البيىث صوازل بلى الٗالم زاللها مً يىٓغ  ال الظاحي، َابٗها ٚع
الم ئؾؿاثم ٞيه جداو٫ر ماؾس ي ؾيا١ مً جىٟلذ ىاٞـ َظا ؤما ظضيض مً الخمغ٦ؼ بٖاصة والجضيض ال٨الؾي٩ي ؤلٖا

ُ
 اإلا

ظا الجضيض، الم مً الىٕى َو ". اإلاىاًَ صحاٞت" ٖليه ُيُل٤ الظر الجضيض ؤلٖا

II. الفلسطيييين والالجئين الفلسطييية للقضية ثاريخية قراءة: 

 مً ؤ٦ثر ٖلى ، 194 ؾىت" إلؾغائيل صولت" و٢يام الٗغبيت  –ةؤلاؾغائيلي الحغب هديجت الٟلؿُيييين الالظئين مك٩لت وكإث      

غص آهظا٥، ؤلاهخضابيت بٟلؿُين يٗٝغ ٧ان ما ؤعاض ي مً%     لبيت َو م الٟلؿُيييين الؿ٩ان مً الٗٓمى ألٚا  وجهجيَر

 26  بين الٟلؿُيييين الالظئين ٖضص بلٜ ٣ٞض اإلاخدضة ألامم ج٣ضيغاث وبدؿب. اإلاجاوعة الٗغبيت الضو٫ر في الظئين بلى وجدىيلهم
 بؾغائيل جم٨ىذ ٖىضما ؤٖضاصَم وجؼايض الالظئين مىظاث جض٤ٞ بؾخمغاع م٘ اإلاك٩لت جل٪ وجٟا٢مذ.  الجئ آالٝ 10  و ؤلٟا

ر.  196 خغب في ٚؼة و٢ُإ الٛغبيت الًٟت ؤر الخاعيسيت، ٞلؿُين ؤعاى مً ب٣ي ما ٖلى بال٣ىة ؤلاؾخالء مً الخ٣ا
ّف
 ؤن بال

 وؤنبدذ ،"ؤوؾلى" بجٟا٢ياث جى٢ي٘ ؤ٣ٖاب في للمكاع٦ت ٢اهىهيت الٛير اإلا٣اعبت َظٍ جبىىا ٢ض الٗغبو الٟلؿُيييين بٌٗ

 في الخ٣ا وججؿضث اإلا٣اعبت َظٍ وج٨غّفؾذ"... الؿالم ٖمليت" بـ يؿمى إلاا الؿياس ي الخُاب مً يخجؼؤ ال ظؼءا اإلا٣اعبت جل٪
.  2002 ؾىت" للؿالم الٗغبيت اإلاباصعة" يؿمى ما ههىم

                                                           
  

18   Voir : Lévy Pierre, L’intelligence collective, pour une anthropologie du cyberspace, Ed La 

découverte, Paris, 1997 . 

  
19

 BBC (2004), Building public Value Renewing the BBC for a digital world downloads. P49. 

      Bbc.co.uk/info/policies/pdf/bpv.pdf.  

  
20

ومىتذي فُذَى انعربُت وانجسَرة تىك،  ( CNN I Report, http://ireport.cnn.com )نعّم أهمها  

(http://www.aljazeeratalk.net ) و(http://observers.france24.com ) 
  

21   Dijck. J.V. Television 2.0 : Youtube and the emetgence of homecasting in media in transition 5 : 

creativity, ownership and collaboration in the digital age international conference April 27-27, P7.  

http://www.aljazeeratalk.net/
http://observers.france24.com/
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ً" بخإؾيـ اإلاخدضة ألامم بٖتراٝ بن  الٟلؿُيجي، الكٗب حكخيذ في ؾاَم ؤوعوبا، في الىاػرر ؤلايُهاص ضحايا لليهىص" َو

 الظئا  5,311,555 بلى 2013 لؿىت ،( UNRWA)" ألاوهغوا" ٖملياث بخهائياث آزغ خؿب الٟلؿُيييين الالظئين ٖضص بلٜ ٣ٞض
 ألاعصن ،( 563,699) ؾىعيت ،( 476,566) لبىان ،( 1,276,041 ) ٚؼة ،( 901,040) الٛغبيت الًٟت: الخالي الىدى ٖلى يخىػٖىنر

 اإلاىاَىين ؤو ،"ألاوهغوا" سجالث في مسجلين الٛير الالظئين مً ؤٖضاصا حكمل ال ألاع٢ام َظٍ ؤن ٖلما. ( 2,121,209)

 22. ٚؼة و٢ُإ الٛغبيت الًٟت في ألانليين الؿ٩ان مً الٟلؿُيييين

 قضيضة جبٗيت م٘ مىاعصَا ٖلى ال٩املت الؿلُت مماعؾت ٖلى ٢ضعتها مدضوصيت وم٘ الٟلؿُيييت الؿلُت ٞةن آزغ بججاٍ وفي

 ؤلاظخماٖيت ؤلا٢خهاصيت اللجىت ج٣غيغ في وعص ٦ما ،2010 لؿىت اإلادلي الىاجج مً % 25 بـ ج٣ضع التي الخاعظيت للمؿاٖضاث

غ  ،23 اإلاخدضة لألمم الخابٗت آؾيا لٛغب
ّف
 جبلٜ الظيً الالظئين زانت الٟلؿُيجي، للكٗب اإلاٗيكيت ألاويإ ٖلى طل٪ ؤز

  بلى باإلياٞت جغاظٗا ؤلا٢خهاصر الىي٘ يٗاوي بيىما.  ٚؼة ٢ُإ ؾ٩ان مً % 5  و الٛغبيت الًٟت ؾ٩ان مً % 50 وؿبتهم

ا، نحي ونٝغ مياٍ مً الخدخيت لبييتا زضماث وي٠ٗ والبُالت ال٣ٟغ يَر  24. ط٦غهاَا التي الخ٣اعيغ خؿب ٚو

III.  الفلسطييية بالقضية التعريف في إلاعالم دور: 

ز ما الم يميّف المي ؤلاؾتهال٥ مً ظضيضة ؤهماٍ بٓهىعر يدؿم الظر ، الغ٢ميت الشىعة ٖهغ في اليىم ؤلٖا  اإلاًامين ٦خىٕى ؤلٖا

 ما بًٟل يكاءونر خيىما البرامج بمخابٗت لألٞغاص حؿمذ التي ( on demand Content) الُلب ٖىض والؿياؾيت ؤلازباعيت والبرامج
الم بين للٗال٢ت حك٨يل بٖاصة َىا٥ ؤلاججاٍ، َظا في. الصخهىت بم٩اهياث مً جديده الميت، للماصة اإلاخل٣ي والجمهىعر ؤلٖا  ؤلٖا

" الٗاظلت ألازباع" خى٫ر وبؾخٟؿاعاجه ٞٗله عصوص ييكغ وؤن" لىمتاإلا٘" ؤو" الخبر" م٘ يخٟاٖل ؤن اإلاخاب٘، ؤو اإلاكاَض بةم٩ان بط
الم ؤنبذ وبظل٪ مشال، ص مجخم٘ بَاع في يٗمل (...والصحاٞت وؤلاطاٖت الخلٟؼيىنر) ال٨الؾي٩ي ؤلٖا  بٖالميا الخياعاث مخٗضّف

. 25 اإلاٗلىمت بؾتهال٥ في الخىٕى ٖلى و٢ائم

الم، الصحاٞت بىىص بين مً  خهل ما اإلاشا٫ ؾبيل ٖلى ؾيخُغ١ر اإلاؿخىير َظا في اإلاٗلىمت، بلى الىٟاط وخ٤ الخٗبير خغيت وؤلٖا

م ،  200 ؾىت مُل٘ في  جل٪ في مىٗذ" بؾغائيل" ؤن بال الصحٟي، الٗمل خغيت جديذ التي ال٣اهىهيت الدكغيٗاث مً ٞبالٚغ
م ٚؼة، ٢ُإ الضزى٫ر مً والح٣ى٢يين الصحٟيين الٟترة،  وال٣اض ي الٗليا ؾغائيليتؤلا اإلاد٨مت ًٖ نضع الظر ال٣غاع ٚع

، صحٟيا 12 صزى٫ر بؿماح
ّف
 بهضإل م٘ زانت الٟلؿُيجي، الكٗب خ٤ في ؤلاؾخٗماعيت اإلاماعؾاث خ٣ي٣ت جحجب ختى ؤظىبيا

ى. الٟغ٢ان خغب  الصحٟيين" بؾغائيل" بؾتهضٞذ بل... آهظا٥ لألخضار الصحٟيت الخُٛيت في نٗىباث زل٤ ما َو
الميين م م٣هىص، بك٩ل وؤلٖا غ الضولي ال٣اهىنر ؤن ٚع

ّف
ر خيض. زانت خمايت لهم يٞى  ألاو٫ر البروجى٧ى٫ر مً 9  اإلااصة جىوّف

اث مىا٤َ في زُغة مهىيت مهام يباقغون الظيً الصحٟيين ؤن 1949 لؿىت ظىي٠ بجٟا٢ياث بلى اإلاًاٝ  َم اإلاؿلحت، الىاٖػ
. خمايتهم ويجب مضهيىنر ؤشخام

                                                           
  

22   Voir : United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), 

“Registration Statistical Bulletin”, Department of Relief and Social Services, UNRWA HQ (Amman), 

The First Quarter (1/2103), 2013. 

  
23

وحى تىمُت تضمُىُت : األهذاف اإلومائُت فٍ زمه انتحىل: 2011نفُت فٍ انبهذان انعربُت تقرَر عه األهذاف اإلومائُت نأل"اإلضكىا،  
 . 2011دَطمبر  29، "شامهت

  
24

، عه انمركس انعربٍ نألبحاث (فهططُه وانحركاث اإلجتماعُت)انتارَخ انشفىٌ، انمجهذ انثانج، مقارباث فٍ انحقم انطُاضٍ انعربٍ  

   .2014ودراضت انطُاضاث، تىوص 
  

25
 BBC (2004), Ibid, P52.  

https://twitter.com/UNRWA
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 الٗالم بلى وبعؾالها اإلاٗلىمت بلٙى في واإلاك٣ت الخُىعة َاب٘ ٦دس يث اإلادخلت ألاعاض ي صازل الصحٟي الٗمل مماعؾت بن
يت ٢يميت م٣اعبت ؤمام َىا ولٗلىا الخاعجي اصة مداولت ٞيها مٗٞغ  والجمهىعر لإلٖالم وبيضيىلىظيت  ؾىؾيىز٣اٞيت عئيت بهخاط إٖل

الم وؾائل في يجض ٖامت، الٗغبي ٖالما٫ في ؤلاؾتهال٧ي اإلاجخم٘ وؿ٤ ؤن ٦ما... وحٗضصَا بزخالٞها ٖلى إلاًاميىه اإلاؿتهل٪  ؤلٖا

ها ٖلى يٟيا حؿاهض بظخماٖيت، هٓما وبزخالٞها، جىٖى  وؾائل ؤنها ؤر... الثروة ؤو بالؿلُت اإلااؾ٨ت الىٓم ومهالح ؤَضاٝ ْو
غاٝ زضمت في ى... ؤلا٢خهاصر الح٣ل ؤو الؿياس ي الح٣ل في اإلاهيمىت ألَا غ ما َو  مضعؾت) الى٣ضيت الىٓغياث بين الخ٣اعب يٟؿّف

لى الثروة ٖلى الؿيُغة مؿإلت في اإلااع٦ؿيت، واإلا٣اعبت (ٞغاه٨ٟىعث  . والخدخيت الٟى٢يت الُبجى ظضليت ؤر... الغمىػر ٖو

الميت اإلااؾؿاث جىاٞـ ؤن ٦ما  حُٛيت وج٣ضيم اإلاٗلىمت بلى اإلاب٨غ الىنى٫ر في بزخالٞها ٖلى (ؤلازباعيت) والًٟائياث ؤلٖا
 مً الٟيضيى بم٣اَ٘ ألاخيان بٌٗ في وحؿخٗين اإلاجغياث، ببض جىٟغص التي ٢ىىاثا٫ بٌٗ َىا٥ بل للحضر، ٞىعيت

 خيض مً اإلاهىت ازال٢ياث ججاوػر ٞيه واإلا٨ٟغيً، اإلاسخهين بٌٗ خؿب ألاخيان، بٌٗ في طل٪ ٧ان وبن ختى... ألاهترهاث

 ؤظل مً والدؿاب٤" اإلااعجىنر" اَظ... لألٞغاص الصخهيت والحغماث الىاؽ ؤٖغاى واخترام الخبر، صحت مهاصع في الخشبذ
ا زل٤ الخبر، وكغ الميت، اإلااصة ججاٍ والك٪ الغيبت مً هٖى  الك٩ى٥ َظٍ مغصّفر ولٗلّفر... اإلاٗلىمت بصذ التي ال٣ىاة وزلٟيت ؤلٖا

... بخضاٖياتها يخٗل٤ ما و٧ل اإلادخلت، ٞلؿُين هي ٞل٨ها في هضوعر التي عئيؿيت  ٢ًيت بلى يٗىص

الم ألاٞغاص ٖال٢ت م٣اعبت ؤن ووٗخ٣ض   ي٩ىنر ٢ض ،( l’interactionnisme Symbolique) الغمؼيت الخٟاٖليت مىٓىعر مً الجضيض، باإٖل
ى الٟلؿُيجي، الكٗب ججاٍ ؤلاؾخٗماعيت اإلاماعؾاث ٧ل م٘ الخٟاٖل زال٫ مً الٗغبي للكباب مىا٦بت ؤ٦ثر  بلى يديلىا ما َو

 بىنٟها ؤلاظخماٖيت الخٟاٖالث في الىٓغ بٖاصة بهضٝ الٟلؿُيييت، بال٣ًيت للخٗغي٠ (L’échange )" التبادل" مٟهىم صعاؾت
 مً" جىيتر" ٖلى مخابٗت ٞلؿُيييت شخهياث 10 ا٦ثر ٢ائمتا٫ َظٍ زال٫ مً وبالٟٗل...  26 ظاَؼا مًُٗطر وليؿذ نيروعة

 :ألاؾماء َظٍ هجض  2013 لؿىت الٗغبي الٗالم قباب

ىسي جميم .1  مخاب٘  ؤل٠ 348 - البٚر

 مخاب٘ ؤل٠ 344 - زىٟغ وياح  .2

 مخاب٘ ؤل٠ 204 - ُٖىان الباعرر ٖبض  .3

ىسي مغيض  .4  مخاب٘ ؤل٠ 155 البٚر

 مخاب٘ ؤل٠ 120  الخُيب صيمت  .5

 مخاب٘ ؤل٠ 111 صعويل مدمىص  .6

 مخاب٘ ؤل٠ 92  عيان ظما٫  .7

 مخاب٘ ؤل٠ 4  ببغاَيم ٖضهان .ص  .8

 مخاب٘ ؤل٠ 1   الخميمي ٖؼام  .9

                                                           
 
26

  Goffman (Erving), Les rites d‟interaction, Edition de Minuit, Paris, 1974, P 21. 
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   27  ؤل٠ 69 ٖبيض ؤبى مدمض .10 

 الصحٟي الخُاب ًٖ الضازلي بىاءٍ ظهت مً بزخالٝ، مً به وما ؤلال٨ترووي الصحٟي الخُاب جإزير ؤن الىاضح مً
 بمىخضياث واإلاكاع٦ت ؤلال٨ترووي والخضويً اإلا٣ا٫ ٖلى الخٗلي٤ ٖبر اإلاخل٣ي إلقترا٥ مسهىنت مىٓىمت يهبذ ال٨الؾي٩ي،

ير الحىاع الميت، اإلاماعؾت ججضيض في خاؾما ٖامال حك٩ل ؤن بةم٩انها الحضيشت، الخ٣ىياث مً َاٚو  ال٣ًيت خى٫ر ؤلٖا

. بوؿاهيت ٣٦ًيت ٖاإلايا بها والخٗغي٠ الٟلؿُيييت

م مىٓىعر ومً آزغ، بججاٍ وفي عة بيضيىلىظيت وبغئيت والغ٢مي، الخ٨ىىلىجي الخ٣ضّف  للخ٣ضم ٦ٗامل للخ٨ىىلىظيا مخُىّف

 ؤو" الىؾيِ" ،(Régis Debray)" صوبغرر عظيـ" الٟغوس ي اإلا٨ٟغ حٗبير خؿب ؤو" الخ٣ىيت" ؾاٖضث ص٤ٞ ؤلاظخماعي،

ا بل ٞدؿب، بهغرر ؾمعي ماَى في يهىٟها ال التي ،"الىؾائُيت"  جخ٨ٟل التي الىؾاَاث ؤق٩ا٫ ٧ل في بدض ٖمليت يٗخبَر
ا ال ٦ما واإلااصيت، الظَىيت والحاالث اإلاٗلىماث وجىاجغ وجىا٢ل بةعؾا٫ ا، جهىعا يٗخبَر  بل ٞدؿب، اللٛىرر الخىانل في ٨ٞغيّف

ة ٞيه ٢اَ٘جذ للخ٨ٟير، وخ٣ل هٓغيت   28... مىاهج ٖضّف

ى الميت ؤلاجهاليت اإلاماعؾاث ؤق٩ا٫ ٖلى  الًىء لدؿليِ صٞٗىا ما َو  الالظئين وؤػمت  الٟلؿُيييت، ال٣ًيت ججاٍ وؤلٖا

اب" و٢ًيت الخليج، بلى اإلاديِ مً اإلاى٣ُت صو٫ر حٗيكها التي ألاخضار م٘ بالخىاػرر زانت الٟلؿُيييين،  وجضاٖياتها" ؤلاَع
الميت اإلااؾؿاث حؿاب٤ مً ػاص طل٪ ٧ل الٗغبي، بالغبي٘ يٗٝغ ام بلضان ٖلى  ألاخيان بٌٗ وفي اإلاٗلىمت، بلى الىنى٫ر في ؤلٖا

 ٢ض بنها بل بٖالمي، مُٗط مجغص حٗض لم ،"اإلاٗلىمت" ؤن بلى جلميدا ؤقغها ما بطا زانت"... ألازباع" ببض منها البٌٗ بهٟغاص

 الضوليت ألاخضار جسمت ؤن ٞهل ... والُلب الٗغى ٢اهىنر الؿى١ر ل٣اهىنر زايٗت" ؾلٗت" بلى الغاًَ الى٢ذ في جدىلذ
ت، والٗاإلايت  و٧ل... والٗغا١ واليمً ؾىعيا في الكٗىب وماحٗيكه ؤلاؾالميت، الضولت بدىٓيم يٗٝغ ما ْهىعر وم٘ اإلادؿاٖع

الميت الخُٛيت ٖلى ؤزغ الٗغبي، ٖاإلاىا يٗيكها التي الخُىعاث  تهميل جخٗمض ؤَغاٝ َىا٥ ؤم الٟلؿُيجي؟ للكٗب ؤلٖا
  الٗغبي؟ الٗالم يٗاهيها ؤزغير ؤخضار هدى الٗام الغؤر وظهت وحٛيير ال٣ًيت،

: خاثمة

ت ؤما ظماٖيت، مماعؾت الٗلم يمشل  والجض٫ الخضاو٫ر آلياث زال٫ مً ظماعي بَاع في وجخُىعر وجترا٦م ٞخيكإ الٗلميت اإلاٗٞغ

ر ٖلمٞا٫ وبالخالي. والضخٌ وؤلاياٞت والخٗضيل والى٣ض  مً مسهىم لىٓام يسً٘ خيض الش٣اٞت، مجاالث مً مجاال ُيٗضّف

ت ؤو" ٖلم" ًٖ الحضيض ٞيهٗب... الخٟاٖالث  ان ،(Debate/ Débat ) الجض٫ وزاعط ؤلاظخماٖيت، الجماٖت زاعط ٖلميت مٗٞغ
ت يم٨ً ال ؤهه جبيّفن الخجغبت"  (ؤلاظخماٖيت الٗلىم في زانت) ال٨ٟغرر ؤلاهخاط ٧ان ٞةطا. الٗلمي اإلاجخم٘ زاعط جخُىعر ؤن للمٗٞغ

 29" الجماٖت وظىص يكتٍر وجضاولها وه٣اقها ألا٩ٞاع جل٣ي ٞةن ألاو٢اث، ؤٚلب في ٞغصيا ٖمال

المي الىا٢٘ مً وبهُال٢ا الٗلميت اإلا٣اعبت َظٍ مً  ؤهه ٖلى جدليله الاجها٫ اظخمإ ٖلم يخىخى الٟلؿُيييت، لل٣ًيت ؤلٖا
ان ظا مخجضص، وخًاعرر مجخمعي َع الم وؾائل ٖلى الًىء حؿليِ بعجإيىا ٣ٞض ،البدشيت الىع٢ت َظٍ مىُل٤ ٌو َو  ؤلٖا

                                                           

 
27  http://middle-east-online.com/?id=164719 

 
  

28   Voir ; Régis Debray, Vie et Mort de l’image :Une histoire du regard en occident, Edition Gallimard, 

Paris, 1992. 

  
29

 Wolton Dominique, Internet et après ? Une théorie critique des nouveaux médians, Ed Flammarion, 

Paris, P80. 
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ا، ً ومغآة له نىث ال مً ونىث الغابٗت الؿلُت بةٖخباَع ى واإلاىاًَ الَى  والهضم والبىاء الهؼيمت ؤو الىهغ ٖىامل ؤخض َو

الم والـخإزغ، والخ٣ضم نر ٞاإٖل ر اإلاٗلىماث، بلى الحاظت ؤن ٦ما...  .والش٣اٞت وال٨ٟغ الؿياؾت في ؤؾاس ي م٩ىّف ٗضّف
ُ
ايت يغوعة ح  ٚو

ى... اظخماٖيت الم ؤلاجها٫ وؾائل اهسغاٍ يٟؿغ ما َو  ٢يمي وؿ٤ حك٨يل في ومازغ ٦ٟاٖل الخدضيثي، اإلاكغوٕ في  وؤلٖا
ر بال... ٩٦ل واإلاجخم٘ لألٞغاص ظضيض وعمؼرر ص ليؿذ اإلاٗلىمت ؤن  ّف لذ ؤنها يبضو بل ٞدؿب، بٖالمي مُٗط ؤو ٨ٞغة مجغّف  في جدىّف

اًَ الى٢ذ لى... والُلب الٗغى ٢اهىنر الؿى١، ل٣اهىنر زايٗت ؾلٗت بلى جدىلذ الغّف  الٗغبيت الًٟائياث الخدضيض وظه ٖو

ر بلى هجحذ التي  بطا َظا... الحضر وبين اإلاخل٣ي الجمهىعر بين البهغيت اإلاكاَضة مً ٖال٢ت ب٢امت وفي الحضر، مىا٦بت في ما خضٍد
الم، زىعة ٖهغ في فوعي ؤهىا جلميدا ؤقغها ما هغ الٗىإلات ٖهغ ؤلٖا  مؿخىياث لخدليل مداولت ٢ضمىا لظل٪...  الهىعة ٖو

 مالمذ جدؿؿىا خيض... الجماٖيت ؤو الٟغصيت ؾىاء الؿلى٦ياث وبين والش٣اٞيت والاظخماٖيت الظَىيت البيياث بين الاعجباٍ
 في الحانلت وجُىعاث اإلاى٣ُت، صو٫ر حٗيكها التي يتوالاظخمإ الؿياؾيت الخدىالث ٧ل م٘ بالخىاػرر الٟلؿُيييت، ال٣ًيت

الم ٧ان ولئن...  اإلاجخم٘ ٖلى وجإزيراتها وؤلاجها٫، اإلاٗلىماث ج٨ىىلىظيا  ٞةن ؾىؾيىلىظيا، اإلاٗالم" واضح" الخ٣ليضر ؤلٖا
م الحضيشت ؤلاجها٫ ج٣ىياث  ْاَغة  ونٟهاب اإلاٗم٣ت الٗلميت الضعاؾاث مً الٗضيض جخُلب الخ٨ىىلىجي، مدغ٦ها مً وبالٚغ

  مً ظٗلذ وبظخماٖيت، ز٣اٞيت عمىػا زىاياَا في جدمل جهلىا مٗلىمت ٩ٞل... ألاو٫ر اإلا٣ام في وؤمىيت ؾياؾيت، اظخماٖيت،
 ألابٗاص جضازل ًٖ بمٗؼ٫ر الٟلؿُيجي الكٗب وليـ...  اإلاٗىلم الاجهالي للًٟاء ألاؾاس ي اإلادضص" اإلاٗلىمت"و" الهىعة"

 ٖىه ٢ا٫  ما ؤمام جًٗىا ؤن يم٨ً والتي صازله ججغرر التي الاجهاليت الٗمليت في والؿياؾيت والاظخماٖيت ؤلايضيىلىظيت

 جدذ يىٟجغ الاجها٫ ٖالم بن خ٣ي٣ت، وال وا٢٘ وال جاعيش، َىا٥ يٗض لم" ) A. et M. MATTELART) "ماجالع وميكا٫ آعمان"
 الاجها٫ ٞيه اظخماعي، اجهالي همىطط ؤمام ؤنبدىا خيض... 30"والضيييت والٗغ٢يت اإلادليت ال٣ٗالهيت حٗضصيت يِٛ

ر"  الظر الجماَيررر بر مخسههت ماؾؿاث زال٫ ومً ج٨ىىلىظيت، وؾائل بىاؾُت يخمّف اؽ ٖو ٟين بىاباث خغّف
ّف
 م٩ل

خباع بٗين ؤزضها بطا َظا...    "بدىٓيمه  في ؤلاوؿان اؾخسضمه ؾالح ؤَمّفر هي وبهما ٖهغيا، ازتراٖا ليؿذ اإلاٗلىماث"  ؤن الٖا
ر ٖلى الحياة جدضياث مىاظهت غ ال ل٨ىىا بييىا، مكتر٥ ماَى آلازغيً م٘ هخ٣اؾم" لظل٪. 32"الٗهىعر مغّف ضا هخضبّف  ظيّف

ت الح٣ي٣ت بين الٗلمي اإلاجا٫ في للٟهل اإلاشلى آلاليت يمشل ال٣ٗالوي ٞالى٣اف ، 33"بزخالٞاجىا  . الٗلميت واإلاٗٞغ
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30

 Armand et Michèle MATTELART, Histoire des théories de la communication, Ed La Découverte, Paris 2004. 
31

   1996، معهذ انصحافت وعهىو اإلخبار بتىوص، مذخم إنً قاوىن اإلعالو واإلتصال فٍ تىوصمحمذ حمذان،   
32

 1، ص 2001، انمركس انىطىٍ نهمعهىماث، مصر مجهت انمعهىماث، انعذد انثاوٍ، مارش "انمعهىماث وأهمُتها"ضامٍ عهٍ انخىالوٍ،   

  
33

 Voir : Wolton Dominique, Informer n’est pas communiquer, Ed CNRS, Paris, 2009, P 145. 
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