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ملخص:

تناولت الدراسة تأثير جائحة كورونا على استتليةلية وتعددية وس تتائإل امعةل الطلنت ت ينية ،وهدفت إلى معرفة

آراء ومواقف العتتامليف فا الي تتاع امعةما الطلن ت ت ت ت ت ت ت ينا ات ت ت ت ت ت تتأه ه يعتتة الل يتتة امعةميتتة ل ر تتا
ال ائحة ،وتيييم تأثيراتها على واقع ومنتتلي إل الوستتائإل امعةمية فا فلن ت يف ،وصتتوفتتا في ا لعل

اللعددية واالسليةلية.

وت رقت الد ارس تتة إلى آراء العد د مف ال نلص تتيف وامعةمييف ومدراء ال عست تنتتتا

هت

نتتأللا

امعةمية فا كيطية تعامإل

رق الوقاية مف الوباء ،وذلك وةل

امعةل الطلن ينا مع وباء كورونا ،وكيف َقدمه ،ودور فا ز ادة الوعا
الطلرة ال لدة مف شتهر مار /آذار عال  ،0202واللا شتهد دداية ههور الوباء فا فلن يف ،وما فاب ها
مف مرس تتول بالة ال وارو ا ول ،ول اية الربع ال ال
ال ي ت إل دنهاية فلرة ج ع ال ع يا

مناست ت ت ا فا ج ع ال علوما

أهداف وتناؤال

مف ش تتهر ونيو با راه لعال 0202؛ ذلك الحد الامنا

مف ال حوثيف .واست ت تتلندمت الد ارست ت تتة ال نهج الوفت ت تتطا اعل ار منه ا

مف ال ص ت تتادر الرئين ت تتة وال انو ة ،ومف ثم تحليلها وفيا لن ة ال ح  ،وب ا يحي

ه الدراسة.

وتم اللوف تتإل إلى عدد مف النلائج ،أه ها أه وس تتائإل امعةل أس تته ت إلى ن
بد ك ير فا نا تتر الوعا الص تتحا
رق الوقاية مف وباء كورونا ،وفلحت ال ال على ن
نحو واس ت ت تتع لل ادل ا راء ديف ال نلص ت ت تتيف بول أف ت ت تتإل

ال رق للوقاية منه واللعامإل معه .وبينت الد ارستتة أه وستتائإل امعةل الطلن ت ينية كانت تل لع ن
يدر ليا دواس تع
مف االسليةلية واللعددية ،إال أنه كاه أف إل ال يارنة مع فلرة انلاار جائحة كورونا؛ بي

انعدال االسليةلية

واللعددية ،وصت ت ت ت تتوفت ت ت ت تتا وةل ال ربلة ا ولى ا شت ت ت ت تتهر ال ةثة ا ولى مف انلات ت ت ت تتار الطيرو /واعةه بالة
ال وارو ،إذ تحولت ه الوسائإل داة نيإل ما يصدر عف الحكومة.

وأوضتتحت أه تأثير انلاتتار جائحة كورونا على وستتائإل امعةل ت إل ،أستتاستتا ،فا اض ت حةل مواردها ال الية
نت ت ت ت

إيياف امعةنا

مف ق إل الا ت ت تتركا  ،إذ أه مف ش ت ت تتأه محدودية ه ال وارد ال الية تهد د اس ت ت تتل رار ة

وست تتائإل امعةل الطلن ت ت ينية ،واللأثير ست تتل ا على است تتليةليلها وتعدد لها .وإلى جان

الص تتحطية العاملة فا عل ال عست تن تتا
ال ل ع الطلن ينا ،ومعسنا

ا ويرة يطوق ا ولى ك ير.

امعةمية ،ك ا وفيد

ذلك ،تيلص عدد الكوادر

وس تتائإل امعةل الليليدية تأثيرها الننت ت ا على

النل ة الطلن ينية ميارنة مع وسائإل اللوافإل االجل اعا ،بي

أف ح تأثير

وأشتار الد ارستة إلى أه أهم العوامإل اللا تعثر فا استليةلية وستائإل امعةل ها الرقا ة ال اتية اللا أف حت

م ارست ت تتة فعلية لك ن
ير مف العامليف فا وست ت تتائإل امعةل الطلن ت ت ت ينية ،عةوة على تدوإل النت ت تتل ا
والاركا
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االقلصادية فا النياسة اللحر ر ة للعد د مف الوسائإل امعةمية.

النت ت تتياست ت تتية

وورجت الد ارس ت تتة

ن
لة مف اللوف ت تتيا  ،أه ها ض ت تترورة قيال وس ت تتائإل امعةل دليديم معال ة شت ت تتاملة وع يية

لألوبئة وا مراض ال عدية ،وذا

ها ع تحليلا وتطن تتيري واس تتليص تتائا ،وابلرال الحكومة ب وس تتائإل امعةل

فا بر ة اللع ير ،والوف ت ت ت تتول إلى ال علوما  ،دوه إ اء أو تأوير ،وضت ت ت ت ت ر ه الحر ة فا إهار اليوانيف،
وال عا ير الدولية ،وال صتتلحة العليا لل ل ع ،ل ا ل لك مف آثار إي ادية ك يرة ،فا ميدملها الحد مف الاتتائعا

اللا تلراف وتاداد مع ا زما .

ك ا أوفتتت الد ارستتة أه ية تحيي اللكامإل واللعاوه ديف وستتائإل امعةل وال ها

الصتتحية ال هنية ،وضتترورة

تاتتكيإل فرق ع إل ت تتم و راء إعةل وأوصتتائييف مف الي اع الصتتحا معداد وإنلاج ال واد وال رامج امعةمية
فا ال اال

الصتتحية .وشتتدد

الد ارستتة على ضتترورة توفير شت كة أماه لوستتائإل امعةل ،وضت اه استتل رار ة

ن
اكإل ال ي ر دلعدد لها واسليةليلها ،والحطاظ على اسليةلية وتعددية وسائإل امعةل.
ع لها
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الفصل األول:
اإلطار العام للدراسة

 .2المقدمة

رغم تعدد وتنوع ا زما والكوارث اللا مر دها ال ا تتر ة فا العص تتر الحد  ،إال أه جائحة كورونا تُعد مف
أش تتدها قوة وأث ار ،و رجع ذلك ،ا س تتا ،/إلى توزع ت اهراتها ،واتن تتاع رقعلها ومداها ،وإباهة آثارها نللف
معالم الحياة ال ا تتر ة .وال ش تتك أنه لدا زمف ا زما

والا تتدائد وص تتيص تتة الزمة ،وها تعاهم ب م الل يا

امعةمية ،ال واك ة لها وك افلها ،إذ تل ت ت ت ت تتاعف ،فا فلرة ا زما  ،ز ادة اعل اد أفراد ال ل ع على وست ت ت ت تتائإل
امعةل فا معرفة تطافت ت تتيإل تلك ا زما ؛ فها ت إل ال صت ت تتدر الرئيا لل علوما

عف ا زمة لدا ال هور،

وأي ا فا تاكيإل ات اهاته نحو ا زمة وكيطية إدارتها.

وم ل ا وض تتعت جائحة كورونا العالم كله فا اول نار بيييا ،يكا تتف و لا الحيائ ال رت ة الييم وال ادو

امننت تتانية اللا تلحلى دها ال ل عا  ،ومدا تح َ إل وقيال منللف ا هراف أدوارها وواج اتها ،ومدا فعالية
ه ا دوار فا الاروف الصتتع ة ،ومدا االستتلعداد ل واجهة باال ال وارو ،فإه وستتائإل امعةل فا العالم،
وبأنواعها ال نللطة ،تعرضتتت إلى اول نار وتحديا ك ير ف نصتتوي ه يعة وفاعلية وتأثير ت ية ه الوستتائإل

لل ائحة ،واللصدي لها ،والحد مف تداعياتها.

وفا هإل اعل ار ا وبئة وا مراض ال عدية مف أك ر ا و ار اللا تطلك الاتتعوو ،ومنها جائحة كورونا ،فيد

هربت اللنت ت ت ت ت ت تتاؤال  ،وال تاال ،بول دور امعةل فا مواجهة ه ال ائحة الطلاكة ،ومعرفة ه يعة أست ت ت ت ت ت تتلوو
ُ
اللعاها واللعامإل مع م ر اتها وتأثيراتها ،ومف ثم كيطية اللصدي لها .فال عل ،را أه وسائإل امعةل قامت
دواج ها ال هنا وامنن تتانا في ا لعل

الل ية امو ار ة لحي يا

وانعكاس تتا

ال ائحة على م إل الي اعا

الحياتية رغم ما تعرضت تتت له مف ضت تتائية مالية ،وتيييد رس ت ت ا ،وو ر فت تتحا على أفرادها ،دين ا فر آور
ه

عكا ذلك؛ منليدا ه الوس ت ت تتائإل لليص ت ت تتيرها الواض ت ت تتح فا تلك الل ية ،واللص ت ت تتاقها دلعلي ا

الحكومتتا
ال ل

ات ت ت ت ت ت تتأه ال ع يتتا

وامبصت ت ت ت ت ت تتاءا

ال لعليتتة تتال تتائحتتة دوه أه تللال

وق ار ار

تتادو ال هنتتة وأوةقيتتاتهتتا

نة ،أساسا ،م ادو ال صداقية ،والحييية ،والا ولية ،والنااهة ،والعدالة ،وال ناءلة.

وبيف مف ُيا ت ت ت ت تتيد دللك الل ية ،وبيف مف نليدها ن د أه وس ت ت ت ت تتائإل امعةل العربية ،على وجه النص ت ت ت ت تتوي،

تنازعلها مواقف ملناق ة ،فا هاهرها إعةمية ،وفا ال ان
بي

النطا سياسية ،وب يدور ال لا ع أه ُةبظ ذلك،

النيد ال وجه إلى دول عينها فا هر ية اللعامإل مع الوباء ،وإههارها وقف ال ت تتعيف ،وال لن ر عديم

الكطاءة واالقلدار ،فا بيف ذه ت وستتائإل إعةمية أورا تكيإل ال د لحكوماتها ،ومارستتت دور محاما الدفاع
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عف ما قامت ه الحكوما

مف إجراءا

وه ا ما كاه على بن ت ت تتاو أوةقيا

لللعامإل مع الوباء؛ ما أدا إلى توبيد رواية كة ال رفيف امعةمية،

ال هنة ،وفتت ت تتدقية ال علومة ،وم ال

عنافت ت ت تتر الات ت ت تتطافية فا الل ية،

واللحليإل فا ال حلوا ،والنيد للنياسا .

وإلى جان

تلك ال واقف ال لناق ت تتة ،فيد تعرض ت تتت ه الوس ت تتائإل إلى اول نار مل دد فا مص ت تتداقيلها دوه أه

تن ح فيه وسائإل إعةل ك يرة؛ وال ل إل فا وقوعها ضحية لل علوما

ال ية الناهئة وال ل اربة اللا ُيصر

دها ا ه اء وال نلصتوه ،إذ تعرضتت ه الوسائإل لحرنج مع ج اهيرها ،فك ي ار ما س عنا معلوما

ملعارضة،

تل ناقلها وسائإل امعةل ،وما أه يعليد ال واهف صحة معلومة بلى لم نطيها أو تصحيحها.

وتوجيه الرأي العال ال ل لع

ورغم ذلك وست ت ت ت ت ت توا  ،ما زالت وس ت ت ت ت ت تتائإل امعةل تعدي دو ار معث ار فا إدارة ا زما
ات ت ت ن
ف إلى معرفة بيائ عف م ر ا ا زمة ،وذلك مف وةل تناولها بداثها وال ح

فا أست ت ت ادها وآفاق

ت ورها ومآالتها .ولكف ،ال زالت إش ت ت تتكالية مدا اللأثير ال ي ي كف أه تحدثه وس ت ت تتائإل امعةل على ا فراد

وال ل ع محإل وةف ديف ال هل يف على منت ت ت تتلوا الرأي العال والطاعليف امعةمييف ،الست ت ت تتي ا عند تأجج

ا زما .

ائحة كورونا،

وق عا لإلفاضتتة ،وتنصتتيصتتا للحالة الطلن ت ينية ،فإه امعةل الطلن ت ينا قد تأثر ،ال ع،
وتم توهيف وس تتائإل امعةل ا ت ن
تكإل مك ف مدارة م إل ه ا النوع مف الكوارث الوبائية ،وه ا ما دفع الحكومة
وأفراد ال ل ع إلى الل لع واللعامإل مع تلك الوس تتائإل؛ ل ا ت له مف مص ت ن
تدر رئيا فا اللاو د ال علوما ،

وال ناه ة فا تاكيإل الرأي العال ،وبلورة ال واقف واالت اها .
وفا الوقت ال ي ا

تار واهل اما وفاعلية
فيه دور وس تتائر اللواف تتإل االجل اعا ،وةل ا زمة ،أك ر انلا ت ا

ميارنة دوس ت ت ت تتائإل امعةل الليليدية ،هناك أر يف مل ا نيف بول دور وس ت ت ت تتائإل امعةل الطلنت ت ت ت ت ينية فا ت

م را

ية

ووقائع ال ائحة ،فأولها را أه ه الوست ت ت ت تتائإل الليليدية والحد ة قامت دواج ها ال هنا واليي ا،

تأثير
ا
وست تتاه ت فا اللوعية الصت تتحية ،والليليإل مف انلات تتار الطيرو ،/وتحيي هدف اللعافا مف
إلى الحد ال ي ي كف وفت ت ت ت تتطه أنه أك ر مف الدور ال ي ي

ال ائحة

أه تلع ه فا توعية النا /كيطية اللعامإل مع

الطيرو /على منللف الص تتعد؛ اجل اعيا وس تتلوكيا وف تتحيا .أما ثانا ه ا راء ،فيرا أه وس تتائإل امعةل

كتتاه تتإمكتتانهتتا أه تيول دت ن
تدور أك ر فتتاعليتتة للحيي هتتدف اللعتتافا الت ي لعتتدا است ت ت ت ت ت تتل رار االللاال تامجراءا
الوقائية واالبلراز ة ،م إل ارتداء الك اما

والحطاظ على الل اعد ال نت ت تتدي ،وتا ت ت ت يع أفراد ال ل ع على تليا

الليتا مف وةل دياه ا ه ية اليصت ت ت ت ت ت تتوا له الن وة ،ودبل الات ت ت ت ت ت تتائعا

كورونا أنواعها ال نللطة .أفت ت ت ت ت ت تتحاو ه ا الرأي ه وه لليول إه مف واج

ال واجهة والحإل ،ال مللييا لل علوما
6

اللا لم ترو ها بول ليابا

امعةل أه يكوه شت ت ت ت ت ت تتر كا فا

مف الحكومة ،وأه يكوه ،ك لك من ار لنات ت ت ت ت تتر الحيائ  ،وإعةء فت ت ت ت ت تتو

ال ه اتيف وال رضى وأهالا ال حايا ،وأه ركا على ت ية أبداث الواقع ع ن وعدالة؛ منلندا فا ذلك إلى
اللحيييا

االس تتليص تتائية ،واللحليإل النيدي؛ الهادف إلى كا تتف الي تتايا ا تتطافية وجرأة دوه اللورط فا م ال

الل و ه واللعليم والل ليإل.

وب ا أه اللطصت ت ت تتيإل واللحليإل والنيد ،لدور وست ت ت تتائإل امعةل الطلنتت ت ت ت ينية فا ت ية جائحة كورونا ،وتأثير ه

ال ائحة على عاملا االست ت تتليةلية واللعددية لللك الوست ت تتائإل ،ست ت تتيلم الل رق له فا ملف الد ارست ت تتة ،فإننا فا ه

الدراسة ،اللا قد تكوه ا ولى مف نوعها فلن ينيا فا م ال موضوعها ،سن ي
بول ال وض تتوع ،وال يادة

مف وةل ا دديا

ال ناورة

اللا أُجر ت مع ف تتحطييف وو راء ومن تتعوليف فا الي اع امعةما ،عف النت تعال

الرئيا للد ارس ت ت تتة ،وال ل إل فا اللأثي ار الراهنة ،وال ن ت ت تتلي لية اللا فرض ت ت تتلها ،وس ت ت تتلحدثها جائحة كورونا على

استتليةلية وتعددية وستتائإل امعةل الطلن ت ينية؛ تلك الوستتائإل اللا تواجه تحديا
وتعييدا

ك را؛ نا ار إلى وصتتوفتتية

الحالة الطلن ت ت ت ت ينية اللا لرامى فا هر يها ابلةل دموي ،وقوا ست ت ت تتياست ت ت تتية ملصت ت ت تتارعة ديف هرفا

الوهف؛ تلياسم مةبية الحر ا  ،والنعا إلى ترو ل امعةل بينا ،أو بنيه واسكاته أبيانا.

 .0أهمية الدراسة:

تن ل أه ية ه الد ارست ت ت ت ت تتة مف أه ية موضت ت ت ت ت تتوعها ،بي

أه هنالك ج لة مف العوامإل اللا تعكد على أه ية

الدراسة ،مل لة فا اللالا
.2

إه لوسائإل امعةل دورها ا هم فا دناء اللوجها

النت تتلي ة والييم اللا ي

ال ل عية وتاكيإل الرأي العال نحو امج ارءا

اتناذها مف أجإل الوقاية مف مناهر تطات تتا ال ائحة عال يا ومحليا .إذ

تُعد جائحة كورونا إبدا الي ت تتايا ال عثرة فا ع لية ف ت تتنع الي ار ار ؛ لين ت تتت فا م ال الصت ت تحة
فحن  ،دإل فا كإل ال اال  ،وعلى كافة ال نلو ا ال حلية والعال ية؛ وهو ما ينلوج الرفد
.0

واللحليإل واللطنير والوقوف على أ عادها ك ا ها فا الواقع الطعلا.

تن ل أه ية الدراسة مف كونها مف الدراسا
وس ت تتائله لألوبئة وا مراض ال عدية؛ بي

اليليلة اللا ت ح

الد ارس ت تتا

فا دور امعةل ،وه يعة ت ية

العل ية اللا تناولت ه ا ال وض ت تتوع ما زالت

محدودة ،وتصتتاعد االهل ال ده ا ال وضتتوع فا هإل انلاتتار وباء فيرو /كورونا؛ اعل ار أه ه ا
الوباء منتت ت ت ت تتل د والد ارست ت ت ت ت تتا
فت تتحطية و مياال
ل ل
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ال لعلية ددور امعةل فا مواجهله ال تعدو كونها تحيييا

وتيار ر

وآراء تُع ر عف وجهة نار أفت تتحادها ،وواف ت تة على ال نت تتلوا العربا ،وه ا

إجراء الد ارست تتا

فا ه ا الات تتأه اللواف مع ا ه ية ال ال ة لل وض ت تتوع ال رو  ،ك ا أه

أه ية الد ارس تتة تأتا فا هإل تناما و ر وباء كورونا ،واتن تتاع رقعله؛ ما يعنا ض تترورة االهل ال
ده ا ال وضوع ووضعه موضع االهل ال فا الدراسا
.3

تصت تتاعد االهل ال الرس ت ت ا والات تتع ا لا عة جائحة كورونا اللا انلات تتر فا ع ول قا ار العالم

ودولته .هت ا االهل تال ت لى فا إبتدا فت ت ت ت ت ت تتور لا عة ال ائحة إعةميا ل عرفة الل و ار ت اعا،

وملا عة تأثيراتها اللا هالت ج يع الطئا
.4

ال ل عية ،وأثر على ال نت ت تتلو ا

واالجل اعية واالقلصادية وشلى منابا الحياة على منلوا العالم.

ك ا تل ت تتح أه ية ه الد ارس ت تتة العل ية م ا ي كف أه ت له نلائج وميلربا
معرفا فا ه ت ا ال تتال امعةما ال لعل

والعربية إلى م إل ه الد ارس ت ت ت تتا
.5

وا حاث العل ية فا ال دا الير .

تتا زمتتا

الصت ت تتحية وال ية
الد ارس ت تتة مف إست ت تهال

والكوارث وال ت ي تطلير فيتته ال كل تتة ال حليتتة

العل ية ،ما رر مف ا ه ية النار ة له الد ارس ت ت ت تتة اللا تركا

على ه ا ال عد الهال.

ومف نابية ا ه ية الع لية له الد ارستتة ،فإه مف شتتأه نلائج وتوفتتيا

أه ينت ت ت ت ت ت تتلطيتد منهتتا أهراف عتدة ،أدرزهتتا ال هتا

وميلربا

ه الد ارستتة

امعةميتتة وا منيتة والصت ت ت ت ت ت تتحيتتة ال عنيتة تتإدارة

الص ت ت ت ت تراعا وا زما والكوارث وا وبئة فا ال ل ع .ك لك ي كف لل اب يف وال عنييف ات ت ت ت تتعوه
امعةل االسلطادة مف نلائج الدراسة وميلرباتها فا س يإل تدعيم دراساتهم وت و رها ا ن
كإل فاعإل.
.6

وتن ع أه ية الد ارستتة ،ك لك ،مف ضتترورة تيييم الل ربة مف ق إل الن راء ال لنصتصتتيف لرفتتد نياط
اليوة ونياط ال ت ت تتعف فا الل ية امعةمية له ال ائحة مف ق إل وست ت تتائإل امعةل الطلن ت ت ت ينية،
ومدا قيامها الدور ال نوط دها فعله فا معال ة ا زما  ،واف ت ت تة ا زما

الص ت تتحية؛ وذلك فا

محاولة لوض تتع تص تتور ميلر ين تتاهم فا ت و ر وتحن تتيف امدارة امعةمية واالتص تتالية مف ق إل
وسائإل امعةل الطلن ينية لألزما

منلي ة.

 .3أهداف الدراسة:

أما اأه أهداف الدراسة ،فإه الدراسة تنعى إلى

 .2تحيي هدف رئيا يك ف فا استتل ةع رؤا وآراء العامليف فا الي اع امعةما الطلن ت ينا
وتييي هم للل ية امعةمية ،والس ت تتلراتي يا

اتص ت تتاال

ا زمة ال ن ت تتلندمة مف ق إل وست ت تائإل

االعةل الطلن ينية فا تناول أزمة جائحة كورونا .وقد كاه مف ال روري الل وء إلى الن راء
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ال لنص ت تصت تتيف فا ال ال امعةما لليييم ه الل ية ،وباللالا تأثير ذلك على است تتليةلية
وتعددية ه الوسائإل امعةمية.

 .0اللعرف على مطهول وأه يتتة امعةل فا إدارة ا زمتتا
االعةما وةل االزما  ،والنروج دلوفيا

ا زما

والكوارث ،واللعر ف عوقتتا

وميلرب ت ت ت ت تتا

الع تتإل

تط ت ت ت ت تتعإل مف دور امعةل بي ت ت ت ت تتال

فا ال ل ع.

الري العال ال حلا والوقوف على تصتتوراته وتوجهاته اتتأه أداء الحكومة
 .3الع إل على د ارستتة أ
والييادة الطلن ت ت ينية ت ا ه ال ائحة؛ ية اللحنت تتيف والل و ر ،وتعا ا االجراءا

الوقائية؛

الري العال فا ف تتناعة اليرار ،وهو ما وفر ال ية فا الييادة؛ كأداة
ا ين تتهم فا تطعيإل دور أ

لةسليرار النياسا واالجل اعا.
 .4تيديم مع يا

وتصت ت ت تتو ار وميلربا

ل يعة اللعامإل امعةما مع ه ال ائحة ،ال ست ت ت تتي ا

وأه ه الدراسة قد تكوه ا ولى مف نوعها فا الحيإل ال ح ا الطلن ينا ،وباللالا مف شأنها
أه تن ت ت ت ت ت ت تتد عل النيص ال ح ا ال لعل

وضت ت ت ت ت ت تتوع جتتائحتتة كورونتتا وامعةل فا ال كل تتة

الطلن ينية.

 .4مشكلة الدراسة:

الري العال إلى االت ا العلنا لألغل ية الواعية مف ال اعة فا فلرة معينة نحو ق ت تتية
تا ت تتير ع لية تا ت تتكيإل أ

مه تة أُثير بولهتا منتاقات ت ت ت ت ت تتا

عامة ووافية عف هر وست ت ت ت ت ت تتائإل امعةل وال ها

ال ل ع ،سواء الرس ية أو الاع ية.

وال اعا

ال نللطة فا

وتعد وستائإل امعةل مف أدرز وستتائر الن رة غير ال اشترة فا ا بداث والي تتايا اللا تحدث فا ديئا

عيدة

عف ملناول ال هور ،إذ أه وس ت تتائإل امعةل تُا ت تتكإل الص ت تتور ال هنية عف العالم النارجا ال عيد عف ملناولنا،
ك ا تُات تتير ال داوإل النار ة ،ومنها "نار ة االست تتلنداما وامش ت ت اعا " إلى أه ال هور حاج نة إلى اللوجيه،
وذلك سعيا منه إلى فهم الواقع ال حير ه ،واللكيف معه .وتل اا د أه ية ه ا الدافع عندما تلنم ا بداث ال ارة

مف ق إل وسائإل امعةل ال وض وا ه ية ال ال ة ك ا هو الحال فا جائحة كورونا.

وفا ض ت تتوء ذلك ،فإنه كل ا زاد تركيا وتك يف وس ت تتائإل امعةل على ق ت تتايا معينة زاد

العال اتتأنها ،وأي تتا اداد اعل اد ال هور على ما يعرفونه مف معلوما

للري
اللهيئة العامة أ

اتتأنها فا دناء تصتتوراتهم عف أداء

ال عستنتا والييادا ذا الصلة ،بي أه وسائإل امعةل تُيدل ا هر امو ار ة واللحليلية اللا تُاكإل أسا/
للري العال اأه تلك الي ايا.
االسل ا ا ال عرفية والوجدانية والنلوكية أ
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ونار إلى أه هت ا زمتة العتال يتتة درز فيهتا عنصت ت ت ت ت ت تتر ال طتاجتتأة إلى بت نتد ك ير؛ فيتتد ههر
ا
وال عال ا

عل الل يتتا

دوستائإل امعةل الطلن ينية فا بالة تناقل وتن ر وارت اك ،وافة فا دداية ت ية ا زمة على

ال نتتلو يف الدولا وال حلا ،ا مر ال ي كاه ملحوها لل ال ية العا ى مف أفراد ال هور ،ولكف ا مر اوللف
عتد ذلتك مف ق تإل عل الوست ت ت ت ت ت تتائتإل امعةميتة ،إذ اللطتت العتد تد مف العتتامليف

تال امعةل إلى أه ا زمتة

ع تتال ي تتة وتحل تتاج ل ع تتال ت تة أك ر مهنيت تة وابلرافيت تة ،وهن تتا البظ ال تتاب تتاه ب تتدوث عل الل ي ار
امعةمية لألزمة مف ق إل عل وسائإل امعةل الطلن ينية.

فا امدارة

ومف هنا ،تلحدد ال ات تتكلة ال ح ية فا تيصت تتا ورفت تتد ه يعة وبدود الدور ال ي قامت ه الل ية امعةمية

ل ائحة كورونا فا تاتتكيإل ا ننتتاق ال عرفية والوجدانية للرأي العال الطلنت ينا نحو أداء ال عستنتتا

وامعةمية والصحية فا مواجهلها ثار ال ائحة والحد مف و ورة انلاارها .واسلنادا إلى ذلك جاء

الدراسة لل ي

النتتياستتية
إشكالية

على النعال الرئيا اللالا
ما تأثير جائحة كورونا على استقاللية وتعددية وسائل اإلعالم الفلسطينية؟

 .5أسئلة الدراسة:

إلى جان

النعال الرئيا للدراسة ،فإه هنالك العد د مف ا سئلة الطرعية وال انو ة اللا سيلم امجا ة عليها مف

وةل ملف الدراسة ،وأهم ه ا سئلة تل إل فا اللالا
.2

ما ها ه يعة ت ية وسائإل امعةل الطلن ينية ل ائحة كورونا؟

.3

ما هو تأثير وسائإل اللوافإل االجل اعا على ت ية وسائإل امعةل الليليدي لل ائحة؟

.0

10

ما مدا ن ا وسائإل امعةل الطلن ينية فا ت ية أزمة جائحة كورونا؟

.4

ما هو تأثير النتت تتياست ت تتة اللحر ر ة لوستت تتائإل امعةل الطلن ت ت ت ينية على تعددية واست ت تتليةلية الل ية

.5

ما هو تأثير الرقا ة ال اتية وال ل عية والرس ت ت ت ت ت ت ت ية على تعددية واست ت ت ت ت ت تتليةلية الل ية امعةمية

.6

ما ها الدرو /ال نلطادة للطاعليف الي اع امعةما للييال ددورهم فا إدارة أي أزما منلي لية؟

.7

اللا تنلص تالوس ت ت ت ت ت ت تتائتتإل امعةميتتة واليتتائ يف عليهتتا مف وجهتتة نار

امعةمية لل ائحة؟
لل ائحة؟

متتا ها أدرز ال يلربتتا

ال نل لعة آراؤهم مدارة أي أزما

منلي لية إعةميا؟

ما ها أهم الرؤا وال يلربا

.8

ا زما

ال نلي لية إعةميا مف وجهة نار ال نل لعة آراؤهم؟

 .6نوع الدراسة:

تندرج ه الد ارس تتة مف بي

الراهنة ال لعلية

النافت ت ت ت ت تتة ال

ت ت ت ت ت ت وه االعةما وال هور ال نت ت ت ت ت تتلهدف مدارة

من تتلوا ال عرفة والهدف ضت ت ف ال حوث الوف تتطية اللا تل ت ت ف د ارس تتة الحيائ

يعة الااهرة ال ح ية ،وال تيلصت ت تتر ال حوث الوفت ت تتطية على معرفة وصت ت تتائص الااهرة ،دإل

تل اوز ذلك إلى معرفة ال ل ي ار والعوامإل اللا تلنت ت ت ت

فا وجود الااهرة؛ وب لك تن ت ت تتعى الد ارست ت ت تة لرف ت ت تتد

وتحليإل ه يعة وبدود الدور ال ي قامت ه الل ية امعةمية ل ائحه كورونا فا تاتتكيإل ات اها
الص تتحية واس تتلكا تتاف العةقا

الطلنت ت ينا نحو أداء ال عست تن تتا

الري العال
أ

ديف ال ل ي ار ال نللطة للد ارس تتة مع الوقوف

على تأثير عل ال ل ي ار على ه العةقة.

 .7منهجية الدراسة:

تنل ا ه الد ارستتة ل ال الد ارستتا

الن راء ورؤاهم اللا تع ا دالال

الوفتتطية ،إذ ينتتاهم االستتلوو الكيطا اللع

أع

فا الكاتتف عف تص تو ار

بول تييي هم لللناول امعةما الطلن ينا ل ائحة كورونا .واعل د

الد ارستتة على ال نهج الوفتتطا ال ي يعد أبد أدرز ال ناهج ال ه ة ال نتتلندمة فا د ارستتة الاواهر وال اتتكة
مف وةل الييال الوفت ت ت تتف

ال اب

ر ية عل ية؛ ومف ثم الوفت ت ت تتول الى تطن ت ت ت تتي ار من يية لها دالئإل وبراهيف ت نح

اليدرة على تحد د وفياغة نلائج ال ح  ،وافة عندما تلعل ه النلائج آراء وو ار بول الااهرة

أو ال ات تتكلة؛

ا ينت تتاهم فا وضت تتع الن ر واللصت تتو ار ال نت تتلي لية ،وفا الد ارست تتة الحالية تم الل وء إلى ه ا

ال نهج لرفد وتوفيف توجها

عينة مف الن راء وال لنصصيف والعامليف فا الحيإل امعةما.

وتعل ر منه ية الد ارس تتة الوس تتيلة أو ال ر ية اللا تحي ا هداف الرئين تتة ،وتحدد إجراءاتها من ددا لها بلى
نها لها ،وبها لم الحصت تتول على ال يانا

ال لوبة مجراء اللحليإل واللطنت تتير فا ضت تتوء ا دديا

اللا تلعل

وض تتوع الد ارس تتة .وللحيي أهداف الد ارس تتة ،وامجا ة على أس تتئللها ،وتحليإل ال يانا  ،وتطن تتير العةقا

ديف

مل يراتها اسلندل ال اب اه مصدر ف مف مصادر ج ع ال علوما  ،ه ا:
-1ال صتادر ال انو ة بي

العةقة ،وا حاث والدراسا
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عالج ال اب اه امهار الناري عف هر الكل

النا ية اللا تناولت ال وضوع ،وال ح

وال راجع العربية وا جن ية ذا

فا مواقع امنلرنت ال نللطة.

-2ال صت ت ت تتادر ا ولية واللا ت لت أداة ال يادلة مع م وعة مف ال نت ت ت تتعوليف والعامليف والن راء فا الي اع
ش ت ت ت ة منا ة ،حي

امعةما الطلن ت ت ت ينا .وكانت ال يادة

تليح ال ال لةست ت تتل اع لل حوث ومحاورته،

والحصول على أك ر قدر م كف مف ال يانا  ،ك ا أه ال ر ية ال نلندمة فا ه ال يادة

ميادة

ها ع ارة عف

وجاهية ،وفا بالة الص ت تتعوبة واللع ر فا ذلك اس ت تتل دلت االتص ت تتال الهاتطا .إذا ،فال اب اه اولا ار

ال نهج الوفتتطا؛ ليكوه منه ا للد ارستتة ومناس ت ا فا ج ع ال علوما

تحليلها وفيا لن ة ال ح  ،وب ا يحي أهداف ال ح  ،و ي

مف ال صتتادر الرئينتتة وال انو ة ،ومف ثم

عف اللناؤال

الناد امشارة إليها.

 .8اختيار عينة الدراسة

تم اوليار عينة ال ح

مف العامليف فا منللف وس ت تتائإل امعةل الطلنت ت ت ينية فا ال ت تتطة ال ربية إعةمييف

ومن تتعولا إدارة-مال ومنت تتعولا عةقا
ال ركا الطلنت ت ت ت ت ت ت ينا لللن ية والحر ا

عامة وفت تتحطييف منت تتليليف .ه العينة تم اوليارها اللات تتاور مع

امعةمية مدا  ،مع ا و عيف االعل ار س ت ت ت ت ت تتهولة ج ع ال يانا

واللوز ع ال رافا ،ومعرفة ال اب .

 .9حدود الدراسة:

تل إل بدود الدراسة فا اللالا

 .2الحدود ال وضتت تتوعية وتا ت ت ت إل موضتت تتوع الد ارست ت تتة وعنوانها وهو تأثير جائحة كورونا على است ت تتليةلية
وتعددية وسائإل امعةل الطلن ينية.
 .0الحدود ال كانية تنحصر الحدود ال كانية للدراسة دوسائإل امعةل العاملة فا ال طة ال ربية.
 .3الحدود الامانية انحصتتر الحدود الامانية للد ارستتة مف دداية شتتهر آذار عال  2020إلى الربع ال ال
مف شهر با راه لعال .2021

.22

مصطلحات الدراسة:

تن ل الدراسة مف تحد د عدد مف ال ص لحا
 .2إدارة األزمات :الع إل على ت ن

ذا

االرت اط وضوع وم

وه الدراسة ،أه ها:

تحول النااع إلى ف تراع شتتامإل دلكلطة مي ولة ال تل ت ف الل تتحية

صتتلحة أو قي ه جوهر ه .و يص تد النااع هنا أي نااع ناتتأ على أي منتتلوا مف منتتلو ا
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العةقا

امنن ت ت ت ت تتانية وفا أي م ال مف م االتها ،مف العةقا
االجل اعية إلى العةقا

الدولية

1

ا س ت ت ت ت تتر ة إلى االن اط ال نللطة مف العةقا

 .0إعالم األزمة :هو امعةل ال ي يع إل على دناء الص ت ت تتور عف ال كاه وال يئة اللا وقعت دها ا زمة
أو الكارثة وتوز عها على ال هور ا مر ال ي ي عإل مف وس ت ت ت تتائإل امعةل مص ت ت ت تتد ار مه ا لدا النا/

ل عرفة الواقع بولهم وةل ا زمة.2

 .3اإلعالمُ :ياتتير مطهول امعةل إلى تاو د النا /ا و ار وال علوما
على توستيع آفاقهم الطكر ة ،ومهاراتهم الحياتية ،وفتوال إلى قدرتهم على تكو ف رأي فتتائ

والحيائ ال ادلة اللا تنتتاعدهم

مف الوقائع أو ماكلة مف ال اكة .3

فا واقعة

 .4وساائل اإلعالم يأتا مصت لح وستائإل امعةل ك ع لكل ة  ،Mediumوتعنا الوسير أو الوسيلة
أو الناال أو قناة االتصت ت ت تتال ،اللا تنيإل ال علومة الرست ت ت تتالة مف ال لحدث أو الكات

ال هور ال ن ت تتلي إل  .و ا ت تتير ال صت ت ت لح إلى مكونا

ال

ف ت تتناعة االتص ت تتاال  ،م إل وس ت تتائإل امعةل

وعة والنار ووسائإل امعةل امو ار ة واللصو ر الطوتوغرافا والنين ا وال

والوسائر الرق ية وامعةه وسواها.4

 .5مواقع التواصاال االجتماعي مناومة مف الا ت كا
موقع و تتاي تته ،ومف ثم رب تته عف هر

االهل اما

والهوايا

نطنها.5

ال رست ت ت تتإل إلى

امذاعة والللطا وه

املكلرونية اللا تن ت ح لل اتتلرك فيها إناتتاء

نات تال اجل تتاعا إلكلرونا مع أع ت ت ت ت ت ت ت تتاء آور ف ل تتد هم

 .6اإلعالم التقليدي هو م وع الوست ت ت ت تتائإل اللينية وال ادية وامو ار ة والطنية وا ددية والعل ية ال عدية
لةتصتتال ال اعا النا /اتتكإل م اشتتر أو غير م اشتتر ،ال اية امعةمية منها تل إل فا ال

ال ي تيدمه ه الوسائإل ومدا منا رته لرو العصر والطاعلية ال وضوعية.6

ت وه

 .1النيد عليوة .إدارة األزمات والكوارث ،الياهرة مركا اليرار لةسلاا ار  ،2997،ي.27
 .2بنف ع اد مكاوي .اإلعالم ومعالجة األزمات ،الياهرة ،الدار ال صر ة الل نانية ، 0225 ،ي.27
 .3مح د الطار .المعجم اإلعالمي .ع اه دار أسامة للنار واللوز ع ، 0226 ،ي.06

 .4فعاد ساري .وسائل االعالم النشأة والتطور ع اه دار أسامة للنار واللوز ع ، 0222 ،ي.7
 .5زاهر راضا .استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي ،م لة اللربية ،م لة اللربية ،العدد  ،25جامعة ع اه

ا هلية ،ع اه ،0223 ،ي.03

 .6بنيف ع د ال ار .اتجاهات اإلعالم الحديث والمعاصر ،ع اه دار أسامة للنار واللوز ع ، 0222 ،ي.9
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 .7التغطياة اإلعالمية :تُعرف الل يتة امعةمية أنها ع لية تل ت ت ت ت ت ت ت ف م وعة مف الن وا
ييول مف وةلهتا الصت ت ت ت ت ت تتحطا امعةما تال حت عف ديتانتا ومعلومتا عف اللطافت ت ت ت ت ت تتيإل والل و ار

اللا

وال وان

ال نللطة لحدث أو واقعة أو تصت ت تتر ح ما .ومف ثم تنينت ت تتم الل ية امعةمية إلى منت ت تتار ف،

أوله ا أنها الداعم ا ستاستا لل ل ل ا

ال هنية فا الع إل الصتحطا وامعةما ،وال نار ال انا ل إل

فا أه الل يتتة امعةميتتة إبتتدا الروافتتد اللا لم مف وةلهتتا ت كيف ال هور فا الحصت ت ت ت ت ت تتول على
تطافيإل ا بداث والي ايا االجل اعية اللا تلداوإل مع اهل اماته وشئونه النافة والعامة.7

 .8اساااتقاللية وساااائل اإلعالم غياو الرقا ة النارجية على منلج وست تتائإل امعةل أو اللأثير فا أي
معس تنتتة أو فرد عامإل فا وستتائإل امعةل ،وبال ال
امعةل ن ت ت

فاه الحد

دور عف استتليةلية نن ت ية لوستتائإل

تداوإل ا هر الناه ة لها مف ال الكيف وات اها

النت تتل ة النت تتياست تتية واليوانيف وك لك

رؤ ة ال عسنة .و لم اسلندال االسليةلية فا الواقع الع لا للل ييا ديف ملكية وسائإل امعةل ال نليلة

ووسائإل امعةل ال لوكة للدولة أي امعةل الحكوما.8

 .9تعددية وسااائل اإلعالم ي كف وف تتف تعددية وس تتائإل امعةل أنها "ع لية انطلا وس تتائإل امعةل
أمال ال يع لللع ير عف ا راء وال يافا

والل ا

ال نللطة وفا شلى ال واضيع ،وتيول على توليطة مف

وسائإل امعةل العامة والنافة والل ار ة وال ل عية وال د لة والوهنية وال حلية ،وه ا ا مر يعنا أه

اللعددية واللنوع فا وسائإل امعةل تيول على تنوع ال لكية وتنوع ال

وه.9

.22األخبار الكاذبة تُعرف أي تتا استتم ا و ار الاائطة الكاذ ة أو ال تتللة أو ال نادعة ،وها ا و ار
اللا ت تتم مع يا م تتللة أو غير فتتحيحة ،و كف أه تكوه ع لية انلاجها قد ت ت ر ن
ية ميصتتودة،
وها بينها تدوإل ض ت ت ت ت ف وانة الط ركة ،وقد تكوه نات ة عف أو اء عير ميصت ت ت تتودة أو ن
تعاط ست ت ت تتاء مع
ال ع يا  .وقد انلا ت ت تتر ال طهول ا ت ت تتكإل واس ت ت تتع وةل الن ت ت تتنوا

االجل اعا ،وشت تتيوع فت تتحافة است تتلياء ا و ار وال علوما
وال نا ا

تلن م وعة مف امجراءا

ا ويرة طعإل انلا ت ت تتار وس ت ت تتائإل اللواف ت ت تتإل

مف ش ت ت كة االنلرنيت ،ما جعإل عددا مف الدول

للحد مف انلاار ا و ار الاائطة ومنع تداولها.10

 .7فلحا بنيف .امعةل والل ية الصحطية ،نار دلار خ  03نوف ر ،0229
https://www.albawabhnews.com/3809132

 .8اسليةلية وسائإل امعةل ،موقع و ك يديا ،تم الرجوع إلى ال وقع فا ،0202 9 22

 .9مح د أدو عرقوو .تقييم تطور اإلعالم في فلسطين ،رال الله ،مركا ت و ر امعةل

 .10ونا درداعا ،مرجع ساد  ،ي.024
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امعة ديرز ت ، 0224 ،ي.55

.22اإلعالم الصااااااحي :هو امعةل ال ي لناول الي ت ت ت تتايا ال ية والص ت ت ت تتحية والل ر ت ت ت تتية والعةجية
والص ت تتيدالنية واالرشت ت تاد والل ييف الص ت تتحا الحيائ الص ت تتحيحة وال علوما

الص ت تتادقة مف وةل االرش ت تتاد

والنصت ت تتح وتيديم ا و ار وال علوما  .واالعةل الصت ت تتحا هو مطهول ملات ت تتا ك وملداوإل ي لاز الا ت ت ت ولية

واللكامإل ،و عنا م وعة مف اللدوة

ال رم ية اللا تل يا الا ت ت ت ولية واللكامإل واللا تهدف الى تعا ا

وتحيي ع ليتة ت يير ال واقف والنت ت ت ت ت ت تتلوكيتا
والع ليا

االعةمية

لتدا ج هور معيف تاست ت ت ت ت ت تتلنتدال ما ج اللينيتا

ر ية مرنة تلنم ال ااركة ومف وةل هرق ح ية منا ة ودقيية.11

وال نه يا

.20فايروس كورونا :كوفيد 29-هو ال رض الناجم عف فا رو /كورونا ال ُ ن ت ت ت تتل د ال ُ نت ت ت ت ت ى فا رو/

كورونا-ست تتار .0 -/وقد اكلات تتطت منا ة الصت تتحة العال ية ه ا الطا رو /ال ُ نت تتل د ول مرة فا  32كانوه
ا ول دين ت ت ر مف عال  ،0229وذلك عد امدةغ عف م وعة مف باال االللهاو الرئوي الطا روست تتا فا
وهاه

هور ة الص ت ت ت تتيف الا ت ت ت تتع ية .ل إل فا رو /كورونا ال د د فا س ت ت ت تتةلة جد دة مف فا رو /كورونا لم

تُكاف إفا ة ال ار دها سا يا .إه مي ع "كو" ياير إلى "كورونا" ومي ع "فا" ياير إلى "فيرو "/ومي ع "د"
يعنا داء امن ليا ة  ، diseaseأما رقم  29فيا ت تتير إلى العال ،إذ أُعلف عف تطا ت تتا ال رض ال د د ا ت تتكإل
رست ت ت ت ت ا فا الحادي وال ةثيف مف دينت ت ت ت ت ر عال  .0229الهدف مف اوليار االس ت ت ت تتم كاه ت ن
ن ية ج رافية معينة أي الصتيف أو نوع مف الحيوانا

ربر ال رض

أو م وعة مف ال اتر ،ا ل اشتى مع اللوفيا

الدولية الهادفة إلى تن ية ا مراض اكإل ي نع تحر ل الوفم االجل اعا.12

.23الجائحة :تُعرف ال ائحة على أنها انلات ت تتار مرض ن
معد جد د على ن اق عال ا ،وال ائحة تات ت تتير إلى
عدل اليدرة على النتتي رة على ال رض ،وضتتعف مناعة النا /ضتتد ما يطنتتر انلاتتار النتتر ع عال يا ،ك ا أه

ال ائحة تن

أعدادا أك ر ك ير مف الوفيا

ميارنة الوباء .ك ا وتعرف أنها تحدث فا ج يع انحاء العالم،

أو على منتابة ج رافية واستتعة ع ر الحدود وتعثر على عدد ك ير مف النا ،/وب لك فها ت إل أعلى درجا

انلاار ال رض ،وتحلاج إلى تعاوه دولا مف أجإل الني رة عليها ومكافحلها.13

 .11نال ال ااق ة .اإلعالم الصحي ،ع اه دار أسامة للنار واللوز ع ، 0220 ،ي.92

 .12مح ود الط اف ة .مائة مفهوم في كورونا ،رال الله ،ت ع اب وه دة بدود ، 0202 ،ي.25

 .13ال صدر نطنه ي.04
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الفصل الثاني:

اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً :اإلطار النظري للدراسة:
تل تتإل أه يتتة امهتتار الناري فا الع تتإل ال ح ا

لتتة وهتتائف؛ تن ت ت ت ت ت ت تتاهم ،معتتا ،فا ت ليف ال نتتاء التتداولا

للنص ،وت نحه الصت ت ت تتدقية وا مانة العل ية ،وال وضت ت ت تتوعية فا اللناول واللحليإل والنيد واالست ت ت تتلا ت ت ت تراف .ه

الوهائف ا س تتاستتتية تك ف فا تحد د ه يعة ا س تتئلة ال ح ية ،وال ر ية اللا تُص تتاغ دها ا ستتتئلة ال ح ية،
وال طاهيم ،إلى جان ال ناه ة فا دناء ع ليا اللحليإل وبلورة النلائج.
وعلى ه ا ا ستتا ،/فإه ه ا الينتتم ،مف الد ارستتة ،ستتيل رق إلى محور ف رئينتتيف ،ا ول ياتتل إل على العد د
مف ال وضتتوعا

اتصتتاال

ذا

العةقة اللأستتينتتية وضتتوع الد ارستتة ،وهنا ستتنناق

ا زمة ،والطرق ديف إدارة ا زما

وامدارة ا زما  ،اتصتتاال

عناو ف ك ت ت ت ت ت ت ت ت ا زمة ،وإدارتها،

وإعةل ا زمة ،أُستتا واستتلراتي يا

إع ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتةل ا زما  ،أه ية اللن ير امعةما فا مواجهة ا زما  ،أه ية وسائإل امعةل أثناء ا زما ،
امعةل الصحا ،امعةل الصحا اللوعية واالسل ا ة ،امعةل فا مواجهة وباء كورونا ،أزمة كورونا وبر ة
امعةل ،وست تتائإل اللوافت تتإل االجل اعا والوباء .أما ال حور ال انا ،فيل ت ت ف الل رق إلى النار ة ال نت تتلندمة
فا الد ارست تتة ،واللا أر نا أنها ا نن ت ت

ل وضت تتوع الد ارست تتة مف ديف النار ا

تلك النار ة دوإل ناري هو "إدارة اتصت تتاال

امعةمية ،ك ا ع لنا على تدعيم

ا زمة" ال ي ينت تتاعد د ارست تتة اتصت تتاال

فا محاولة ل نع وقوعها إذا أمكف ،ومحاولة اللصدي لها طاعلية عند وقوعها.

 األزمة:

أف ت ت ت ح علم إدارة ا زما

ا زمة وكيطية إدارتها،

وابدا مف العلول اللا تحاى اهل ال ال اب يف فا معام اللنص ت ت تصت ت تتا  .وازداد

أه ية ه ا العلم فا الوقت الراهف نلي ة للل و ار الهائلة فا تكنولوجيا االتص ت ت ت تتاال
ساعد على اقلراو أجااء العالم مف ع ها ال عل.

وال علوما  ،ا مر ال ي

وم ا ال ش تتك فيه أه دور امعةل فا إدارة ا زما والكوارث ُيعل ر م اال نوعيا واف تتا ل ل
بييييا يعله ال رك ة واعل اد على علول وتنصصا وو ار منللطة وملنوعة .مف هنا ،ي
تحد د مطهول وأه ية امعةل فا إدارة ا زما

والكوارث وال وضت تتوعا

وعيا وادراكا
الع إل على

اللا ركا عليها ،ثم مناقات تتة ا عاد

وال هال اللا ي كنه الييال دها وما يرها مف ما ت تتاكإل وعي ا  ،م إل عدل اللوازه ديف ا دوار والوهائف فا
16

ال رابإل ال نللطة مف ع ر ا زمة وتعدد ا هراف اللا تيول أنا ت ت ة اتصت تتالية أو إعةمية وتعارض أهدافها
ومصالحها ،وافة اللعارض ديف عل االعل ا ار ال هنية لدا رجال امعةل.14
وبالحد

عف مطهول ا زمة ،فن د لها تعر طا
وال عستنا

ال عستنتة ،وتهدد االقلرابا

شت ت ت ت تتلى ،منها أنها ع ارة عف "ولإل عثر تأثير شت ت ت ت تتد دا على

الرئينة اللا تيول عليها ال عسنة" .ك ا أنها " نلي ة للراكم م وعة

مف اللأثي ار أو بدوث ولإل مطاجئ وثر على ال يوما

ال نا ة أو الناال نطنه".

15

الرئينتتة للناال ،وتاتتكإل تهد د فتتر ح وواضتتح ل ناء
ا ض ت ارر والنتتل يا

إه م العة اللعر طا فا اللنص تصتتا ال نللطة لألزمة تُ يف أه أغل ها ركا على جان
النتاج ة عف ا زمة ،س ت ت ت ت ت ت تواء فا توقع بدوثها أو ف ائيلها .ك ا أه ال علطيف قد تناولوا ا زمة مف عدة جوان
ولكنهم ركاوا أك ر على ال ان

ال لعل دلنص تتص كإل منهم .16فا زمة على ال ن تتلوا الن تتياس تتا واليوما لم

تنت ت تتلم مف اهل ال النت ت تتياست ت تتييف وال علطيف ،بي

اليرار اليوما ،ك ا تلعل

تناولوها على أنها ترت ر ا يحدث ديف الدول ،وأجهاة فت ت تتنع

ااهر الصراع الدولا والنااع ديف الحكوما

لل صالح الدولية وا مف اليوما للدول.17

أي ا ،فإه مااركة منعولا االتصال والعةقا
عدة تعر طا

لألزمة تلعل

ال ان

والدول ،وترت ر أي ا عنصر اللهد د

العامة وامعةمييف فا إدارة ا زما

امتص ت ت تتالا .وال لأمإل فا تلك اللعر طا

جعلت ال علطيف ييدموه

را أه أغل ها ييدل ا زمة تحت

مالتتة اللتتأثي ار امدار تتة واللناي يتتة ،إال أه ال علطيف قتتد أضت ت ت ت ت ت تتافوا إليهتتا موقف وست ت ت ت ت ت تتائتتإل امعةل مف ا زمتتة

وا ضرار ال لعلية الصورة ال هنية لل عسنة وعةقلها ال هور ووافة ال علطيف فا م ال العةقا

العامة.

وهناك مف ربر ديف موقف وست تتائإل امعةل النت تتل ا مف ال عس ت تنت تتة وا زمة عند بدوثها ،وبيف ا ض ت ترار اللا

تلح

الصتورة ال هنية لل عستنتة لدا ال هور ،ك ا تناولوها أي ا على أنها بدث هارو ي عإل ال عسنة فا

موقف انليادي مف وسائإل االعةل وال هور والع ةء.18

 . 14إه مات ت تتكلة ا زما

تل إل فا أزمة ال علوما

وتحليإل ست ادها وتطنتي ار

وضت ت تترورة أه ي ت ت ت ف امعةل تدف ال علوما

عف ا زمة وكيطية معال لها

لها .انار النتيد النتعيد .است ارتيجيات إدارة األزمات والكوارث :دور العالقات العامة ،الياهرة دار

العلول للنار واللوز ع ،0226 ،ي.35

 .15مح د الح ةوي .إدارة األزمات ،الياهرة مركا االما ار للدراسا
 .16إه ا زمة مف أك ر الكل ا

وال حوث االسلراتي ية ، 2997 ،ي .27

تداوال فا منللف ا نا ة واللنص ت تصت تتا  ،فيد عانت الكل ة مف ك رة االست تتلندال بلى تصت تتور ال عل أه

فت تتياغة مطهول وتعر ف له ا ال عنى يعد شت تتيئا تيليديا ال ي ت تتيف شت تتيئا .انار النت تتيد النت تتعيد .اساااتراتيجيات إدارة األزمات والكوارث :دور
العالقات العامة ،مرجع ساد  ،ي.34

 .17سيد هواري .إدارة األزمات :كيف تدير األزمات وتتغلب عليها؟ ،الياهرة مكل ة ديت الدعوة للن عيا
 .18شهر زاد ل د .اإلعالم وإدارة األزمات ،ع اه دار أسامة للنار واللوز ع ، 0220 ،ي.26

17

وال رئيا  ،0229،ي.24

 إدارة األزمة:

برفت ت ت ت ت ت تتت أغلت

ال علطتا

فا م ال ا زما

جوان ها ومرابلها وأش ت ت ت ت تتكالها ،وه ا قد ين ت ت ت ت تتلوج

على محاولة تيديم تعر ف مدارة ا زما

بلى ك ر وتعدد

تحد د ه ا ال طهول .فهناك مف يعرف إدارة ا زما

كوهيطة

تلوجه نحو الليليإل مف ب م ال ت ت تترر الناتج عف ا زمة ومنت ت ت ت اتها ،واف ت ت تتة فا إمكانية ال عست ت ت تن ت ت تتة ال الية

والصورة ال هنية لدا ال هور.

ك لك ،رأا ال عل أه إدارة ا زمة ت إل اليدرة على اللحكم فا موقف ا زمة ،وإه كاه ه ا اللعر ف ييلص ت تتر
على مربلتة بتدوث ا زمتة إال أه هنتاك مف لنتاولها فا مربلة ست ت ت ت ت ت تتا ية لوقوع ا زمة أنها شت ت ت ت ت ت تتكإل مف إدارة

الي ت تتايا ،وأنها ق ت تتية است تتلراتي ية تاهر فا أنها مف أفت تتع

الي ت تتايا فا معال لها ،وذلك للاامنها مع عدة

عنافر ،أه ها ضعف الوقت واللحكم ال حدود ،والحيرة ال ال ة.19

وعلى اعل ار أه أنات ت ة العةقا

ها "استلندال العةقا

العامة جاء مف مناومة إدارة ا زما  ،فيد عرف ال عل أه إدارة ا زما

العامة فا الليليإل مف ا ضترار اللا تلعرض لها ال عستنتتة فا مواقف ا زما  ،واللا

تُعثر سل ا على فورة ال عسنة ال هنية وس علها لدا ال هور.20
 اتصاالت األزمة:
مف ا ه ية كاه أه نوض ت تتح ماهية اتص ت تتاال

ا زمة بلى ال يحدث ولر ما ديف إدارة ا زمة واتص ت تتاال

ا زمة .بي

تعد ا ويرة جاء أستتاستتيا مف إجراءا

امجراءا

االتصالية مع ال هور طئاته ال نللطة.

إدارة ا زمة ،وإه و ة اتصتتاال

الا ت ت تتاملة مدارة ا زما  ،واللا تن ت ت تتلم من ت ت تتعولية العةقا
إه إدارة ا زما

ا زمة جاء مف الن ة

العامة عند اللن ير مدارة ا زمة وما لعل أك ر

واللن ير لها لم وف ال رابإل الامنية ال ةث مدارة ا زمة ق إل ،أثناء ،عد وقوعها ،وأه

اللن ير مدارة اتصتتاال

ا زمة يعد جاءا مف اللن ير مدارة ا زما
ا زمة على أنها" االتص تتاال

على ال ن تتلوا ال عس تن تتا ككإل .ومف

اللا ت را مف ق إل من تتعولا العةقا

هنا ُيعرف ال عل اتص تتاال
ال هور الداولا والنارجا ووس ت ت تتائإل امعةل ضت ت ت ت ف ال ناومة ال لكاملة مدارة ا زما  ،حي
لللك االتصت تتاال

ق إل وقوع ا زما

عد مرور ا زمة.21

ثم تنطي االتصت تتاال

 .20أب د ماهر ،إدارة األزمات ،الياهرة الدار ال امعية ، 0226 ،ي.25
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لم االعداد

مع ال هور دوقوعها إلى أه لم تيييم االتص ت تتاال

 .19ال رجع الناد  ،ي.27
 .21مح د الح ةوي .إدارة األزمات ،مرجع ساد  ،ي.29

العامة مع

وها فا ال ناور امعةما ع ارة عف موقف لنت

فا جعإل ال نا ة محإل اهل ال سل ا واسع الن اق مف

وستتائإل امعةل ال حلية والعال ية ،و هدد س ت عة ال نا ة كل ا اتنتتع ن اقه .ومف اللعر طا

أي ا ،أنها " نار سل ا غير ملوقع" ،وعادة ما يكوه النار النل ا هو ال لن
وليا ال رر الناتج عف ا زمة.22

و ركا ال طهول امعةما في تتا لعل

امعةمية لألزمة،

فا الحاق ال رر ال نا ة،

تتا زمتتة على أه ال هم "ليا متتا بتتدث" ولكف "متتا لصت ت ت ت ت ت تتور النتتا /أنتته

بدث " ،ف ف ا مور الحيو ة عند د ارس ت ت تتة ا زمة أه نعرف أه ما دركه النا /ع ر و راتهم الا ت ت تتنص ت ت تتية أو
تعرضتتهم لوستتائإل امعةل لحول فا أذهانهم إلى واقع ال يي إل الاتتك ،وباللالا الدد أه يعرف اليائم االتصتتال
كيف يناه

اهل اما

النا /مف وةل مدركاتهم لألشتتياء ،فحيف لصتتور النا /أنهم فا ستتاعا

دد أه ناتتعرهم أنهم موضتتع االهل ال ،وال دد أه نلأكد أنهم ستتوف يصتتدقوه ال علوما

و يرة ومنليلة.23

الن ر ال

الصتتادرة مف مصتتادر

 إدارة األ زمات واإلدارة باألزمات:

ييود الحد

إدارة ا زما

عف إدارة ا زما

تعنا كيطية الل ل

إلى ضت ت ت ت ت ت تترورة الل ييا دينه ك طهول عل ا وبيف امدارة ا زما  .فإذا كانت

مف إي ادياتها ،فإه امدارة ا زما

على ا زمة ا دوا

العل ية وامدار ة ال نللطة ،وت ن

سل ياتها ،واالسلطادة

تيول على افلعال ا زمة واي ادها كوستيلة للل ية والل و ه على ال ااكإل

اليائ ة الطعإل .وتيول ع لية امدارة ا زما

على ول أزمة وه ية لم مف وةلها توجيه قوا الطعإل النلوكا

واالقلصادي إلى تكر ا ا زمة أو إلى سلوك معيف اأنها.24

علم فتناعة ا زمة لللحكم والنتي رة على ا ور ف .وتنلندمها اليوا الك را فا

ُي ل على امدارة ا زما
العالم للنطي است ت ت ت ت تتلراتي ياتها فا الهي نة وفرض وتأكيد قوتها ونطوذها .وتنت ت ت ت ت تتلند إلى افلعال ا زما

وت لها

واس ت تتلي او عوامإل معدية لها واج ار الكياه ال ن ت تتلهدف على الن ت تتوع للأثيرها .ول لك ،فإه امدارة ا زما

لين تتت ع لية اس تتلراتي ية ،ولكنها ع لية وقلية هاما تتية تنلها ن تترعة .تيول امدارة ا زما

إذا ،على افلعال

ا زمة ،وها أس تتلوو ل أ إليه هرف فا عةقة ما إذا ما اعليد أه له مص تتلحة فا ت يير الوض تتع الراهف له

العةقة؛ إما لاتعور ال ف فا هإل ه ا الوضع ،أو العلياد أه الاروف الراهنة ت إل ال ناخ ال ةئم النن ة
له للعا ا وضعه داوإل إهار ه العةقة.25

 .22مح د شتوماه .إشكاليات في مسار تطور إعالم األزمات والكوارث .ال لة ال صر ة ل حوث الرأي العال .كلية امعةل ،جامعة الياهرة،

العدد ال ال  ،وليو ت س ل ر 0222ل252.

 .23أد

و ور .اإلعالم واألزمات ،ال ائف اكادي ية نايف للعلول ا منية ،ط ، 2999 ،2ي.77

 .24النيد عليو  .إدارة األزمات والكوارث ،الياهرة دار ا ميف ، 0223 ،ي .05

 .25فاروق ع اه .التفاوض وإدارة األزمات ،الياهرة دار ا ميف ، 0223 ،ي .04
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 اتصاالت وإعالم األزمة:

ت رز أه ية اتصتاال وإعةل ا زمة مف اللحاة ا ولى لوجود معشت ار تلن أ دوقوع ا زمة ،وُيصد اتصاال
إعةل ا زمة " ج يع أنات ت ت ت ت ت ت ة وجهود االتص ت ت ت ت ت تتال وامعةل اللا ت ر ها ال هة أو ال ها ال نوط دها إدارة
ا زمة" ،وغال ا ما تلم ه النوعية مف االتصت ت تتاال

فا هإل هروف غير عادية وأجواء ست ت تتل ية ،و كوه هدفها

ا ست تتاست تتا ال نت تتاه ة فا إدارة ا زمة والحد مف تداعياتها وتوعية ا هراف ذا
دهتا ،وامتداد ال يع ،أوال تأول ،تال علوما

الصت تتلة أدوارهم وس ت ت إل الييال

وا و ار النافت ت ت ت ت ت تتة ا زمة وجوان ها ال نللطة ،وكيطية ابلواءها،

وآثارها وانعكاس ت ت ت تتاتها على كافة ال ن ت ت ت تتلو ا  ،ست ت ت ت تواء اللا بدثت الطعإل أو ال لوقع بدوثها جراء ا زمة؛ فا
محاولة لن ت تتد االبلياجا

ال عرفية لل هور واللص ت تتدي ل

وتداول الا ت تتائعا

اللا تنلا ت تتر غال ا اللاامف مع

بدوث ا زما  ،وافة ع ر االتصال الانصا أو مف وةل وسائإل اللوافإل االجل اعا.26

ونا ار ل يعلها وو ورتها ،فيد درز الدور ال ل اا د لوسائإل امعةل فا إدارتها اتصاليا وإعةميا جن ا إلى جن
مع وستتائإل اللوافتتإل االجل اعا ،وذلك مف بي نيإل ا و ار وال علوما وال يانا ذا الصتتلة ات ن
تكإل فوري،

إضافة إلى نار الوعا الصحا للحد مف ال ناهر ال لوقعة لل ائحة.27
ن ل دور امعةل واالتصت ت ت تتال فا ال رابإل ال نللطة لألزما

مف وةل قدرته على إدارة اتصت ت ت تتاال

ا زمة،

وذلتك ع ر ثةثتة م تادو رئينت ت ت ت ت ت تتة ها إدارة القضااااااااااياا التي تثيرها األزمة " وتعنا مراق ة ال يئة وال ح
ال اكة

أو العنافر اللا تن ئ دوقوع ا زمة وت يع معلوما

عف الي ايا اللا يحل إل أه تن

فا

ماكة

أو أزما  ،وت و ر استتلراتي ية اتصتتال تنتتلهدف منع بدوث ا زمة إه أمكف" ،والمشاااركة في التخطيل لمنع

األزمة "وذلك دوض تتع س تتياس تتة وقائية ل نع ا زمة أو الحد مف آثارها ،واي اد قنوا

مف االتص تتال ديف وس تتائإل

امعةل وفر إدارة ا زمة ،وتص ت يم رستتائإل اتصتتالية لل هور ال نتتلهدف للوض تتيح مواقف ا هراف ال عنية
مف ا زمتة وال هود ال ت ولتة البلواء ا زمة وإدراز الحلول ال روبة" ،والعمل على إدارة األزمة " :مف وةل
است ت تتل رار اللدف النت ت تتر ع لل علوما

وال يانا

ال لعلية ا زمة ،وتيييم ست ت تتينار وها

مواجهة ا زمة مف وةل

رؤا الن راء وال لنص ت ت ت تصت ت ت تتيف ،وإدراز أس ت ت ت ت او ت ور ا زمة وأ عادها وأ عاد اللأثي ار اللا ي كف أه تحدثها،
وتوعية ال هور أسالي

مواجهة ا زمة وتداعياتها وا دوار والوهائف ال لوبة منه؛ لإلسهال فا ابلواء آثار

 .26بنف مكاوي .االعالم ومعالجة األزمات ،الياهرة الدار ال صر ة الل نانية ،0225 ،ي.26

 .27ال رجع نطنه ،ي.27
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ا زمة واعداد وتنطي رست تتائإل اتصت تتالية وإعةمية تطنت تتر ا زمة وتعرض هرق مواجهلها وا نا ت ت ة ال ولة مف

ق إل ال ها

ال عنية ا زمة البلواء آثارها.28

 أُسس واستراتيجيات إعاااالم األزمات:

على الرغم مف أه إعةل ا زمتا
امعةمييف فا ال تتامعتتا

يعتد أبتد ال تاال

ومراكا ال ح ت

ال ح يتة اللا نالت اهل ال ال اب يف وال لنص ت ت ت ت ت ت تصت ت ت ت ت ت تتيف

ا وروبيتتة وا مر كيتتة منت أك ر مف أربعتتة عيود مف الامف وت لور

مطاهي ه النار ة وت يياته الع لية إال أه الد ارستت ت ت تتا

العربية فا م ال عةقة امعةل ا زما

وا بداث ا منية لم تاهر اكإل ملحوظ إال عد عيد ال انينيا

إه إعةل ا زما

ييصد ه تطعيإل دور وسائإل امعةل فا اللح ر مف ا زما

النت ت ت ت ت تتل ية مع توفير ال يانا

لألزما

مف اليره ال نصرل.29

لكا ال تن ت ت ت ت ت ت ت

وةل مرابإل ثةث ها:31

وال علوما

و كوه ذلك فا دداية ا زمة ليواك

ال عرفة واسل ةء ال وقف عف ا زمة ذاتها وآثارها وأ عادها .

 .0مربلة تطنت ت ت ت تتير ال علوما
وال ح

ال لوقع بدوثها وابلواء آثارها

لل هور ن
يدر كاف ،مع مراعاة وضت ت ت ت ت تتع أس ت ت ت ت ت تا للل ية امعةمية

ذع ار وهلعا لل هور .30ك لك ،فإه إعةل ا زما

 .2مربلة نات ت ت ت ت تتر ال علوما

النتت ت ت تتياست ت ت ت تتية

ال دد أه لعامإل مع ا زمة مف

امعةل رغ ة ال اهير فا ما د مف

أي أه تيول وست ت ت ت تتائإل امعةل فا ه ال ربلة دلحليإل عنافت ت ت ت تتر ا زمة

فا ج ورها وأس ادها وميارنلها أزما

أورا م اثلة ،وهنا تطنح وسائإل امعةل ال ال أمال

كإل مف ينتتاعد على دياه الحييية وتوضتتيحها للرأي العال ،س تواء مف ال ن تعوليف وفتتانعا اليرار ،أل

مف النن

وال يطيف وأهإل االولصاي .

 .3ال ربلة الوقائية وها مربلة ما عد ا زمة وانحن ت ت ت تتارها بي

م رد تطن ت ت ت تتير ا زمة واللعامإل مع عناف ت ت ت تترها ال نللطة دإل ي

ال لوقف دور وس ت ت ت تتائإل امعةل على
أه تلن ى الوهيطة امعةمية ه ا

الهدف لليدل للرأي العال هرق الوقاية ال ناس ة وا سلوو ا ف إل فا اللعامإل مع أزما

ماادهة .

 .28أست ت ت ت اء فعاد بافظ .التناول اإلعالمي ألزمة فيروس كورونا في مصااااار :رخى الخبرار الساااااتراتيجيات اتصااااااالت األزمة،

ال لة ال صر ة ل حوث امعةل ،كلية امعةل ،جامعة الياهرة ،العدد  ،0202 ،73ي  59ت ت .226
 .29مح د شوماه .إشكاليات في مسار تطور إعالم األزمات والكوارث ،مرجع ساد  ،ي.252

 .30دركة زامإل الحوشاه اإلعالم األمني واألمن اإلعالمي ،ط  ،0الر اض م ا ع الح ي ا ، 0229 ،ي.226
 .31هو دا مص طى .دور اإلعالم في األزمات الدولية ،الياهرة مركا ال حروسة لل حوث واللدر
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والنار ، 0222 ،ي.43

 أُسس إعالم األ زمات:

معةل ا زما

فا:32

أس ت ت ت تتا واض ت ت ت تتحة ن ا مراعاتها مف ق إل اليائ يف على إعةل ا زما

وتل إل ه ا س ت ت ت تتا

أوالً :ال صت ت ت ت ت ت تتداقيتة اللا تعنا اللوازه فا عرض الرأي والرأي ا ور أثنتاء الل يتة امعةميتة ،وامباهة كإل
أ عاد ال وض ت ت ت تتوع ،وامش ت ت ت تتارة إلى االت اها ال روبة بوله ر ية ملوازنة ،فال ص ت ت ت تتداقية ها جوهر الع إل
امعةما وإبدا ثوادله ال نل رة دوما ،وبنافة فا زمف الوعا ال عا وال علومة ال لابة.
ثانيا ابلرال ذكاء ال هور وعدل االست ت ت ت ت ت تتلهانة يدراته على الل ييا ،وتطادي ترو ج ا كاذ

الحيائ  ،ه ابلرال ال لليا ،وابلرال عيله ومات ت ت ت تتاعر  ،مف أست ت ت ت تتاست ت ت ت تتيا

واللنت ت ت ت ت ت تتلر على

ال و اللا تعل د عليها الوست ت ت ت تتائإل

امعةمية الرفت تتينة اللا ت ح إلى أه ت د لها مكانا الئيا ديف نايراتها وست تتر ب ى ال نافنت تتة ال نت تتلعرة ديف
وسائإل امعةل.

ثال ا مراعاة أنواع الرس تتائإل امعةمية اللا لعيف د ها أثناء ا زمة .فهناك رس تتائإل موجهة إلى الداوإل ورس تتائإل

موجهة إلى النارج ورستتائإل موجهة إلى أهراف أورا لها د فا تأز م ا وضتتاع ،ورستتائإل موجهة إلى النصتتم
أو العدو ،ولكإل نوع مف ه الرسائإل مهامها ووهائطها وس إل وأشكال وفولها وتأثيرها.

ار عا لكإل وستتيلة إعةمية ميروءة أو من ت وعة أو مرئية وصتتائصتتها وم يااتها وج هورها ،ل لك لعيف على
وستائإل امعةل أثناء ا زما
ناس

كإل وسيلة حي

وامنا أه ل

ت

أه تراعا ه الطروق واالولةفا  ،وأه تصتوغ رسائلها امعةمية الاكإل ال ي

ف وفول الرسائإل إلى أهدافها ال حددة.

ف الن ر امجا ة عف ا سئلة النلة ال عروفة ماذا؟ مف؟ ملى؟ أ ف؟ كيف؟ ول اذا؟

ستتادستتا الحيادية وتوهيف الا تواهد توهيطا أمينا ودقييا ،ه الحيادية ها ال ييا /ا ستتا /لللع ير عف الرأي
العال ا تتكله ا وةقا وال نتتتئول وها ،أي ت تتا ،ال ر ا م إل وا ف تتإل للحيي الن ا فا الع إل امعةما
ي معسنة.

ستا عا ال عد عف اللنو ف ،واللصتدي لإلشتاعا
امشاعا

مف دل لة فا الرأي العال.

دنار ا و ار الصحيحة ،وبأقصى سرعة م كنة؛ ل ا تن ه

 .32مح د زرماه اإلطار المفاهيمي في قرارة اإلعالم واألزمات ،ال اائر كلية ا داو والعلول امننانية ، 0225 ،ي.25
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 استراتيجيات إعالم األزمات:

لكتإل ع تإل هتادف است ت ت ت ت ت تتلراتي يا

تنا ه وتحكم آليا

الع إل فيه ،وإعةل ا زما

اس ت ت تتلراتي ياته اللا ين ت ت تتير فا ض ت ت تتوئها .وفي ا لا اس ت ت تتلعراض درز االس ت ت تتلراتي يا

ا زما

هو ع إل بيوي هادف له

والكوارث ،وها:33

امعةمية وةل أوقا

أوال استلراتي ية اللركيا و يصتد دها استلندال وستائإل إعةمية ملعددة للوفيإل رسائإل إلى ج اهير منلارة فا
مناه ج رافية عيدة .وال تنلندل ه االسلراتي ية إال فا بالة توافر إمكانيا
أك ر مف وس تتيلة إعةمية ،و عل رها عل ال اب يف مف أف تتإل االس تتلراتي يا

ا زما

أو الكوارث.

ومنت تتاه ا

ثانيا االست تتلراتي ية الد ناميكية – النطنت تتية :وتعل د على فرضت تتيا

وموارد ك يرة تن ح اسلندال

ال كف اس تتلندامها فا مواجهة
علم النطا في ا لعل

ال ن ه

واالستتل ا ة عند الطرد ،فال ن ه أو الرستتائإل امعةمية تصتتإل إلى الطرد ،ال ي نار إليه علم النطا على أستتا/
مف عنافر ديولوجية وعاهطية وإدراكية تلطاعإل معا ،ومع ال ن ه للصدر اسل ا ة أو سلوك.

أنه كائف مرك

ثال ا االست ت ت تتلراتي ية ال يافية االجل اعية :تيلر ه االست ت ت تتلراتي ية تيديم رست ت ت تتائإل إعةمية مينعة تحدد أو تعيد
تحد د ال ل ل ا

ال يافية وقواعد الن ت تتلوك لدي ا فراد وال اعا

داوإل ال ل ع ،حي

عدي ذلك إلى تعد إل

فا الن تتلوك االجل اعا ،والطكرة ا س تتاس تتية اللا تيول عليها ه االس تتلراتي ية ها أه الن تتلوك الطردي تن تتي ر
عليه توقعا

وضت ت ت توا ر اجل اعية داوإل النام االجل اعية ،وباللالا ،فإه إقناع الطرد يأتا ع ر أبداث تعد إل

فا ال وا ر االجل اعية وال يافية داوإل ال ل ع وإعادة فياغلها.

ار عا استتلراتي ية دناء ال عانا تطلرض ه االس تتلراتي ية إه اللأثير امعةما أو امقناع يحدث عندما تن ح
وستتائإل امعةل فا تعد إل ال عانا والصتتور والرموز ال حي ة امننتتاه ،وإكنتتادها معانا جد دة ،وتن ل ه

االس تتلراتي ية مف اللنت تتليم أه وست تتائإل امعةل تنل فت تتو ار زائطة عف العالم فا أذهاه النا ،/لكنهم لعاملوه
دناء على ه الصور والرموز ،وباللالا ،مف ال هم للحيي امقناع تعد إل أو ت يير ه الصور والرموز.
هك ا تلعدد وتلنوع االس ت ت ت ت تتلراتي يا

االست تتلطادة مف ه االست تتلراتي يا

ال ن ت ت ت ت تتلندمة فا ا نات ت ت ت ت ت ة امعةمية دوجه عال ،مع مةباة أنه ي كف

فا فت تتياغة است تتلراتي يا

ل واجهة ا زما

وذلك حن ت ت

أزمة ،وال اهير اللا ينلهدف اليائ وه االتصال الوفول إليها أثناء إدارة ا زمة.

ه يعة ونوع كإل

 .33فهد أب د الاعةه إدارة األزمات :األسس ااا المراحل اا اآلليات ،ط ،0ال ائف أكادي ية نايف العربية للعلول ا منية، 200،

ي.027
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 أهمية التخطيل اإلعالمي في مواجهة األزمات:

يعنا اللن ير امعةما فا مواجهة ا زما

والكوارث ال هود والناتتاها

اللا ت كف مف فتتياغة الن ر

امعةمية الةزمة عل يا وعلى أست تتا /الن رة ال نت تتل دة مف الل ارو النت تتا ية للع إل على توعية أفراد ال ل ع
تال ر يتة الصت ت ت ت ت ت تتحيحتة وال ةئ ة لللعامإل مع ا زما

والكوارث وذلك الحد مف أثارها النت ت ت ت ت ت تتل ية والع إل على

ابلوائها ق إل استلطحالها وتيليإل ننت ة الننائر النات ة عنها .ولللن ير امعةما أه ية ك را؛ فهو ليا ويا ار

ي كف أه نأو ه أو نلركه ،وذلك نه أمر م لوو وض ت تتروري ي م ل ع؛ نه يع إل على بإل ال ا ت تتكة
كلةفا و ر ا زما

وهو أسلوو العصر الحد  ،فال ل ع نط أع اله وف و ر وبرامج محددة آو ة فا

الحنت اه ال نتلي إل وابل االته ووضتع اممكانا

ال رور ة ل واجهة ه االبل اال  ،حي

تلرك ا مور سلوو الل ربة والن أ أو االرت ال.34
و ل إل اللن ير فا وض ت تتع م وعة مف االفل ارض ت تتا

لم يعد م ديا أه

بول أي وض ت تتع فا ال ن ت تتلي إل ،وباللالا وض ت تتع و ة

توضت ت تتح ا هداف ال لوو الوفت ت تتول إلى تحيييها وةل فلرة زمنية محددة واللن ير ع لية تل ت ت ت ف وضت ت تتع

االسلراتي ية ال لوبة وتعييف ا هداف وتحد د الن ر ال رجوة للع إل على تحيييها ال ر ية اللا تن ح دلنطي

الي ار ار .

أما أه ية اللن ير امعةما فا مواجهة ا زما  ،في كف لللن ير امعةما ال عد وال درو /جيدا أه يع إل
على تينيم وتاليت العنافر ال ن ة لألزمة ،م ا نلج عد ذلك ضعطا ك ي ار فا ت يعها ومف عدل االسلطادة

مف هت ا الل ع .فامعةل له تأثير م اشت ت ت ت ت ت تتر وفعال فا نطا الوقت ،وم ا ا د مف أه ية اللن ير امعةما
ل واجهة ا زما

فيه.35

والكوارث هو تأثير ال اش ت تتر على س ت تتلوكيا

ا فراد وات اهاتهم دهدف إنلاج س ت تتلوك مرغوو

إه اللن ير امعةما ال اد يع إل على تحيي تطاعإل دناء ديف عنافر إدارة ا زمة م ا عدي إلى ال ناعدة

فا تنطي الن ة ال وضت ت ت ت ت ت تتوعة ل ياومة ا زمة وةل تطعيإل ع ليا

ل واجهة ا زما

اللننت ت ت ت ت ت تتي وال لا عة واللن ير امعةما

والكوارث يعنا الن ر امعةمية واللا لم امعداد ال نت ت ت

لها ل رض الييال دها عند وقوع

 .34ع د الرزاق مح د الدلي ا .اإلعالم وإدارة األزمات ،ع اه دار ال نيرة للنار واللوز ع وال اعة ، 0220 ،ي.023

 .35إه اللن ير امعةما غير ال يتتد فا مواجهتتة ا زمتتا

يع تتإل على ز تتادة اس ت ت ت ت ت تتلطحتتال ا زمتتا

امعةما الطاشت ت ت ت ت تتإل ل إل فا امدارة العا ت ت ت ت ت توائية اللا تع إل على تح يم اممكانا

واليصت تتور فا اللوجيه لألوامر وال يانا

وال علوما

واليد ار

دتتدال مف الي ت ت ت ت ت تتاء عليهتتا ،واللن ير

و رجع ذلك إلى عدل ابلرال الهيكإل اللناي ا

وعدل وجود اللنن ت تتي وإش ت تتاعة الص ت تراع الداولا ديف ا فراد والكياه امداري لل عست ت تن ت تتة

امعةمية ،وباللالا إبداث عةمة ان طصت ت ت ت ت تتال ديف مصت ت ت ت ت تتالح امدارة امعةمية وبيف مصت ت ت ت ت تتالح العامليف فيها .انار مح ود جاد الله .إدارة
األزمات ،ع اه دار أسامة للنار واللوز ع ، 0228 ،ي.25
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ا زمتا

مف وةل تحتد تد ال هود امعةميتة اللا مف ال طلرض أه ييتال دهتا وتحد د زمانها ومكانها ،وال رض

مف اللن ير امعةما ل واجهة ا زما

هو توفير الدعم وال ناندة الةزمة إعةميا لطر إدارة ا زمة.36

 أهمية وسائل اإلعالم أثنار األ زمات

ش ت ت تتهد العيد ا وير مف اليره العا ت ت تتر ف تحوال ك ي ار فا م ال االقلص ت ت تتاد الدولا؛ بي
ال نا ا است تتلراتي يا الدمج فا كيانا اقلصت تتادية ع ةقة ،وأد ه االندماجا
ن
اكإل فوري.
اتصالية تواك انطلا ا سواق العال ية وتليح تدف ال علوما وت ادلها
وقد تعرض ت تتت منا ا

ك يرة إلى أزما

عد د ،وبي

أه ب

ا زما  ،فإنه قد لن

والح ر مف تيديم معلوما
ال علوما

إلى است تتلحداث أست تتالي

نلي ة الرغ ة ال لحة لوس ت تتائإل امعةل فا الحص ت تتول على معلوما

عف ت و ار ه ا زما  ،وواجهت تلك ال نا ا
ن ت ت ت تترعة ال علوما

اس ت ت تتلندمت عد د مف

ماتكلة الرغ ة فا تل ية باجة وستتائإل امعةل فا تاو دها

مركا
م لوهة أو غير ملكاملة نلي ة مااولة ا نات ت ت ت ت ة فا ا

عدي إلى فيداه ثية ال ن ت ت تتل ر ف فا ال ناومة االقلص ت ت تتادية عند مواجهة

فا انهيار أسعار ا سهم ،ما ي اعف مف آثار ا زمة على ال نا ا

االقلصادية.

وتنعكا أه ية وس تتائإل امعةل عند مواجهه ا زمة مف وةل ز ادة اعل اد ال هور عليها فا معرفه تطاف تتيإل

تلك ا زما  ،فها ت إل ال صتتدر الرئينتتا لل علوما
نحو ا زمة وكيطية إدارتها.
وقد أكد

العد د مف الد ارستتا

عف ا زمة لدا ال هور ،وأي تتا فا تاتتكيإل ات اهاته

أه ال هور ،كإل فئاته ،يعل د على وستتائإل امعةل ك ص تا ن
در رئين تة ل عرفة

تطافتيإل ا زما  .وتاهر أه ية وسائإل امعةل ،أي ا ،فا م ال الني رة على الاائعا
ال ة وقت ا زمة ،واللا تكوه لها ،أبيانا ،تداعيا

الصع

معرفة مصادرها لعدل توافر ال علوما

اللا تنلار نرعة

ستتل ية على إدارة ا زما  ،فها غام تة

الكافية عف ا زمة.37

يعلها ،ومف

و لوقف اللعامإل إعةميا مع ا زمة على ه يعة ا زمة ،ونوعيلها ،وب ها ،وه يعة الناال النتتياستتا الن تائد،
وال اهير ال نتلهدفة ،وافتة عند مواجهة أزمة على ال نلوا الوهنا؛ ذلك أه امعةل ييول ن
ددور رئيا فا
تطاعة

ا زمة اي ا ا وستتل ا ،وقد تنامى ه ا الدور مع ال ورة ال علوماتية وانلاتتار ال

 .36مح د زرماه اإلطار المفاهيمي في قرارة اإلعالم واألزمات ،مرجع ساد  ،ي.26

 .37إذا كانت كطاءة إدارة ا زمة تلوقف فا جان

أستتاستتا منها على كطاء ال نا ا

الط تتائا للدرجة اللا

فا اللعامإل مع وستتائإل امعةل ،فإه ه

الوست ت ت ت ت ت تتائتإل تحلتاج إلى أداء وتاي أثنتاء ا زمتا  .انار هي م أدو النت ت ت ت ت ت تتعود .المجتمع وإدارة األزماات ،معلوما

ال علوما
25

اليوما ،سور ا ،عدد  ،2998 ،57ي.28

دولية ،مركا

جعلت النتتاستتة وملن ي الي ار ار يعل دوه على وستتائإل امعةل فا تيييم ا وضتتاع الراهنة وفتتياغة ال واقف
واللحركا .38

 اإلعالم الصحي:

هو فرع إعةما لنصتتص فا معال ة مع يا
وهواهر وت و ار  ،و لوجه إلى منللف الطئا

الحياة الصتتحية

وان ها ال نللطة ،وبكإل ما فيها مف أبداث

االجل اعية ال عنية ال ن تتألة الصت تتحية ،و هدف نات تتر ال يافة

الصحية ،وامسهال فا اللربية الصحية ،وتحيي الوعا الصحا.39

إذا ،امعةل الص ت تتحا هو " منهج ملنوع ا وجه وملعدد اللنصتت تص ت تتا  ،للوف ت تتول إلى ال اهير ال نللطة،

ل رض ت ادل ال علوما

الصتت ت تتحية دهدف اللوجيه واللأثير ودعم ا فراد وال ل عا

الصتحييف وفتناع النتياستا

ال حلية وال ارست ت ت تتيف

العامة والنا /مدوال أو ت نا أو ال حافاة على ستلوك أو م ارستة أو ستياسة

مف شأنها تحنيف النلائج الصحية لل ل ع فا نهاية ال اف".40
وبنصوي الن ا

ال ياة سالي

ال عال ة فا امعةل الصحا ال لنصص ،فلا إل على اللالا

 .2ال عال ة الاتاملة والع يية :ل يا امعةل ال لنصص اسلندال أسالي
والل و ار أك ر ش ولية وع يا مف امعةل العال.

41

معال ة لألبداث والاواهر

ال ا ج

 .38يحاى ال ناور امعةما فا إدارة ا زما والكوارث أه ية ملص ت ت ت تتاعدة ،بي ُيعد مكونا أس ت ت ت تتاس ت ت ت تتيا مف مكونا
اللكتاملا ل نللف العلول فا د ارست ت ت ت ت ت تتة ا زمتا  ،وهو ال ا ج الت ي يطلرض أه كإل أزمة تن وي على عةقة ه يعية وملداولة فا
ا مور الطردية وال اعية" الداولية والنارجية" ،وب لك ن د أه ا زما
ا زما

أف حت جاء ال ل أا مف الحياة اليومية ،بي

أه وقوع

أف ت ت ت ت ت ت ح مف الحيائ اليومية فا ج يع أنحاء العالم .انار أمينة ددانا ،وبلوفه الح ت ت ت ت ت تتري .اإلعالم وإدارة األزمات،

م لة الرسالة للدراسا

امعةمية ،جامعه ت نه ،ال اائر ،ال لد  ،0العدد  ،0228 ،0ي .240-229

 .39يعل د إعةل الص ت تتحة على عدة علول معرفية ،ملعلية علول الص ت تتحة وامعةل ،منها االتص ت تتال ،العةقا

العامة ،علول

النلوك ،الل ييف الصحا ،الصحة ال يئية ،علول ا مراض ،هدف مف وةلها ،إلى اللوعية الصحية ،وانلهاج النلوك الصحا،
والل ييف الوقائا لل ل ع ،إذ لناول ال وض تتوعا

وا و ار الص تتحية وال ية اللا تواجه ال ل ع

يع فئاته ،منها :ال طولة

وا مومة ،ا مراض ال امنة ،الصتحة ال درسية ،الصحة النطنية ،ا وبئة والوقاية منها ،الللوث ال يئا والنةمة ال هنية ،وغيرها

مف ال وضتوعا

اللا تنتاهم فا ت يير النلوك الناهئ أو ال ار إلى سلوك فحا هدف إلى فحة ال ل ع وتيدمه .انار

ساعد ساعد .اإلعالم الصحي والشائعات :جائحة كورونا أنموجاً ،جامعة أل اليرا ،مكة ال كرمة ،0202 ،ي.5
 .40اد

و ور .اإلعالم الصحي ،دراسة في تأصيل المفهوم ،ديرو

كلية امعةل جامعة الارق ا و ، /ي.29

 .41ساعد ساعد .التدريب االعالمي ،اإلعالم المتخصص ،الر اض دار النوارزل العل ية ، 0229 ،ي.275
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 .0هي نتتة ال تتا ع اللحليلا يعل تتد امعةل ال لنصت ت ت ت ت ت تتص منهج اللحليتتإل العل ا لألبتتداث والاواهر
والل و ار  ،وال يكلطا د كر الوقائع والحيائ وتأكيدها وإدرازها ،وال ين تتعى إلى إدهار ال لليا وإثارته

وج ه ،دإل إلى الوفول إلى ذهف ال لليا وعيله ،وإقامة نوع مف الحوار معه.

 .3ال عال ة ال لوازنة :ين تتعى امعةل ال لنص تتص النوعا إلى تيديم رؤ ة ملوازنة للحدث أو ال وض تتوع
أو الل ور؛ تيول على أست ت تتا /تيديم الحيائ اللا ت ا جوان

الحدث أو ال وضت ت تتوع كافة ،وعلى

تيديم ا راء وال واقف ال نللطة وال ل ا نة مف ه ا الحدث أو ال وضوع.

 .4اس تتلندال االس تتل اال
اللا تناه

ال هنية هي ف فا امعةل ال لنص تتص النوعا اس تتلندال االس تتل اال

ال هنية

ذهف ال لليا وعيله ،وتنت ت تتعى للوفت ت تتول إليه واللأثير عليه مف وةل الح ة وال رهاه

والتدليتإل ال ن يا وامقنتاع العيلا .ومرد ذلتك ه يعتة ال وضت ت ت ت ت ت تتوعا

ال نلهدف.

 .5استتتلندال مداوإل إقناعية وآليا
الحد ا قصتى مف ال ع يا

ال عال ة ،ونوعية ال هور

تأثير مناس ت ت ة ل ال اللنصت تتص ولنوعية ال هور ،واالست تتلطادة إلى

العل ية ال نتلنلصة مف النلائج اللا توفلت إليها ال حوث ال يدانية فا

ه ا ال ال.

 اإلعالم الصحي :التوعية واالستجابة

امعةل واللوعية الصتتحية ها م وعة مف ا نا ت ة امعةمية واللوافتتلية ،واللربو ة ،واللا عادة ما تهدف
إلى ول وعا ف تتحا ديف منللف أفراد ال ل ع ،امض تتافة للح ر النا /مف و ر امف تتا ة ا مراض،
وا وبئة ،وتربية فئا

ال ل ع على الييم الصحية ال نلوباة مف ثيافة ال ل ع وعييدته ،وتيليإل نن ة بدوث

ا مراض ،والوفيا  ،وامعاقا  ،امضافة إلى تحنيف نوعية الحياة لكإل مف الطرد وال ل ع
لم تحد د العةقة ديف اللوعية الصحية وامعةل مف وةل منلو يف ،وه ا:42

ال نت ت تتلوا اللعاونا بي

هدف للوهيف امعةل دهدف تحيي تن ية ثيافية ف ت ت تتحية ،امضت ت تتافة لللعر ف

د رامج امعةل الصحا الوقائا.

ال نلوا الوهيطا يعرف أنه سياسة إعةمية توافلية تحلرل عييدة ال ل ع وثيافله عف هر معرفة الن ر

الصادق ،ونار الييم الصحية ديف أفراد ال ل ع ،وامباهة الي ايا الصحية.

 .42عة ع يا

امعةل واللوعية الصحية ٨ ،أغن ا  ،٧١٠٢لةهةع
=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=537979&r

27

إه انلا تتار ا وبئة وا مراض ال عدية على نحو هدد س تتةمة ا فراد وبياتهم وف تتحلهم ل ل
وستتائإل امعةل ،حي

ت تتافر جهود

تصت ح منتتاباتها امعةمية الامنية وال كانية مطلوبة على نحو غير محدود ،وتنتلنطر

هاقاتها وامكاناتها لللصت تتدي لألوبئة وا مراض ال عدية ومواجهلها وتدوإل ه الوست تتائإل بالة هارئة تنت تتلدعا
منها الييال نت ت ت ت ت تتعولياتها ،أو إجراء تعد ة

على ورائ ها امعةمية وو

الدور هنا على درامج امعةل الصتحا ال لنصتصتة ل ايا
ن
اكإل عال.43
ها دور وواج وسائإل امعةل

إه وستتائإل امعةل تصت ت ح أمال ق تتايا تحلاج إلى نيا

ها وبرام ها ،بي

ال ييلص ت ت ت ت ت تر

اللصدي وال واجهة ،وإن ا تص ح ع لية ال واجهة
موس تتع ،وتحلاج إلى استتليص تتاء وبح

وتل ع وتنيي

للوف تتول إلى الحيائ ال رت ة انلا تتار ا وبئة وا مراض ال عدية ،فال ر امعةما يصت ت ح هنا ليا م رد
وامفتتا ا  ،وإن ا يحلاج إلى قصتتص استتليصتتائية

عداد رقال الوفيا
قصتتة عاهطية أو و ر ة أو كارثية ،أو َ
مع ية؛ هدفها ليا ال ح عف امثارة ،وإن ا الوفول إلى الحييية ،ومعرفة ما وراء الن ر وال علومة ،والوقوف
على مكاه الن أ والن ر ،وجوان

ال ت ت تتعف واليوة فا االجراءا

ال لن ة مف ق إل ال ها

ال عنية ،وه ا ما

ُيعرف الصحافة االسليصائية اللا تهدف إلى كاف وطايا ا مور.44
ال لوو هنا ،ضت ت ت تترورة اللكامإل ديف امعةمييف وا ه اء فا م ال امعةل الصت ت ت تتحا ،ووجود و ة ملكاملة

ي ت ت تتعها ا ه اء ال لنصت ت ت تص ت ت تتوه و يدمها محاوروه ذوو ثيافة ف ت ت تتحية عالية ،لم تدر هم واعدادهم إعةميا
وه يا ،والدد أه يالرك فا اعداد وانلاج ال واد امعةمية واالشراف عليها فر ع إل ملكامإل؛ ي م و راء فا
موضوعا

الرسائإل ،واوصائييف فا االتصال ومنل يف وفحطييف ملنصصيف ،وإعداد وتنايم دو ار تدر ية

مك طة لل عد ف وال نرجيف وميدما ال رامج الصحية فا م ال الل ييف الصحا.

 .43أد

و ور .اإلعالم الصحي ،دراسة في تأصيل المفهوم ،مرجع ساد  ،ي.02

 .44تالرغم مف أه يتة امعةل فا اللوعيتة الصت ت ت ت ت ت تتحيتة ودور فا الوقتايتة مف ا مراض وا وبئة ،فإه ال لأمإل فا امعةل العربا
دوستائله ال نللطة ي د أه هناك شتحا فا منتابة ال رامج وال ياال

ال نصتصة لللوعية الصحية ،عدا عل ال حاوال

الن ولة

اللا ت رز مف بيف إلى آور ،لكف ه ال هود ال ع رة ال تن ت تتير ضت ت ت ف اس ت تتلراتي ية ش ت تتاملة ،ست ت تواء على ال ن ت تتلوا ال حلا أو
العربا ،وإن ا ها م اد ار

فردية .انار والد الهرماس تتا .أي دور لإلعةل الد نا زمف الكورونا؟ ،وكالة ا ن اء العال ية للركيا،

لةهةع
https://www.babnet.net/festivaldetail-200747.asp
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 اإلعالم في مواجهة وبار كورونا

مف ال عكد أه تصت ت ت ح أزمة كورونا ال ادة الرئين ت تتة لعناو ف الص ت تتحف ووس ت تتائإل امعةل الليليدية واالجل اعية

منها ،وأه تحلإل أو ارها موقع الص ت ت ت تتدارة ،اعل ارها بدثا عال يا واس ت ت ت تتع االنلا ت ت ت تتار ،ومرتطع ا و ار وا ثار،
وست ت ت تتر ع اللوست ت ت تتع على نحو لم تعهد ال ات ت ت تتر ة على ا قإل فا العيود اليليلة ا ويرة؛ ما دفع منا ة الصت ت ت تتحة

العال ية معةنه وباء عال يا ،فا بيف وجد
واول تتار بيييا ليتتدراتهتتا فا اث تتا

وال لا عيف وال لعرضيف ل

وست ت ت ت تتائإل امعةل نطنت ت ت ت تتها أمال ه ا الوباء فا املحاه فت ت ت ت تتع

وجودهتتا ،وتحيي ذاتهتتا ،وكنت ت ت ت ت ت ت ت

امينها.45

إه كإل وس ت تتائإل امعةل العال ية ت ند

أك ر عتتدد م كف مف ج هور ال للييف

على مدار الن ت تتاعة لل ار /دورها كن ت تتل ة أولى ال ار عة فا الحرو

العال ية على وباء كورونا الن ير جدا ،لللحول إلى قواعد بربية ،وغرف ع ليا

ا ديل واليوة العنكر ة وا منية دنيإل الحييية ك ا ها دوه تاو

أو توهيف.46

تنت ت ت ت ت ت تتاند م هودا

ال ي

إلى ذلك ،را ال عل أه هناك مه ليف أمال الصتتحطييف واالعةمييف وال نادر امعةمية فا فتراع ال واجهة

مع وباء كورونا ،ا ولى ناتر ا و ار وأعداد ال صتاديف؛ استلنادا إلى مصادرها الرس ية عيدا عف االشاعا
وا قتاو تإل ،وال تانيتة الحتد
مياال

وتحلية

الحوا ار والنياشا

واللحليإل ل يعة فيرو /كورونا وتحليإل أو ار ومصت ت ت ت ت ت تتادر وتركي اته مف وةل

وتيار ر عل ية من ت ت تتنودة وموثية ،إلى جان
معهم لل ح

اس ت ت تتل ت ت ت تتافة ا ه اء وال لنصت ت ت تصتت ت تتيف وإجراء

فا كإل ما دور بول كورونا.47

ومع ههور الطيرو /ال د د تعاملت وسائإل االعةل العال ية وال حلية وف عدة منا ار  ،كاالتا

المساار األول نيإل الحيائ عف الطيرو /مف مصتادرها الطعلية م إل ال نتلاطيا

وال عسنا

ومنا ة الصت تتحة العال ية ،ف ت تتة عف نات تتر ا حاث العل ية النت تتا ية عف الطيروست تتا

48

ال لنصصة،

وه يعة بياتها وس ت ت إل

 .45عد إل أب د الا ت ت تترماه .دور اإلعالم في مواجهة األوبئة واألمراض المعدية :وبار فيروس كورونا نموذجاً ،ال لة العربية للد ارس ت ت تتا

ا منية ،جامعة نايف العربية للعلول ا منية ،م لد  ،36عدد  ،0202 ،0ي 189ت ت ت .025
 .46ال صدر نطنه ،ي 189ت ت ت .025

 .47ع د معروف .دور امعةل فا مواجهة فيرو /كورونا ،دنيا الوهف ،0202 ،لةهةع
 .48إه امعةل وقت ا زما
رغ

https://pulpit.alwatanvoice.com/arti cles/2020/03/26/517085.htm

ييول دوهيطليف ،الوهيطة ا ولى أه يكوه االعةل انعكاس ت ت ت تتا ل ل ع ا زمة؛ عنى أه يكوه ك ا

ا فراد؛ ُمع ار عف ابلياجاتهم؛ فيحي د لك عنص ت ت ت ت تتر ال ص ت ت ت ت تتداقية م ا ا د مف االهل ال ه واالن او إليه .أما الوهيطة

ال تانيتة ،فها أه يكوه امعةل موجهتا ل ل ع ا زمة؛ عنى أه يكوه ك ا ر د قادة ال ل ع .انار منت ت ت ت ت ت تتلم ع ا ./رفت ت ت ت ت ت تتد
أسالي

الل ية امعةمية لطيرو /كورونا ،موقع ش كة الن أ ،0202 ،لةهةع
https://annabaa.org/arabic/mediareports/22552
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انليالها إلى امننت ت ت ت ت تتاه وما ي

الطيروسا .

وقائية لح اية نطنت ت ت ت ت تته وا ور ف مف تلك

أه ييول ه امننت ت ت ت ت تتاه مف اجراءا

المسار الثاني االعل اد على الليار ر ال نحازة ،عنى اللوهيف النياسا للطيرو ./عل الينوا

الط ائية

تلعامإل مع انلاار الطيرو /وف ه يعة الدولة اللا ينلهدفها.

ك لكُ ،يا ت ت تتكإل اللعاها مع ه ال ائحة اول ا ار مل اا دا لوس ت ت تتائإل االعةل ال نللطة لل ياه مدا برف ت ت تتها على
كنت ت ت ت ت ثية ال هور ال لليا ،ونيإل معلومة ف ت ت ت تتحيحة تنلص ت ت ت تتر وةقيا مهنة ال لاع  ،فلم يحظ وباء أو
مرض معت نتد دل يتتة ع ر وست ت ت ت ت ت تتائتتإل امعةل العتتال يتتة ،ومنهتتا العربيتتة ،كتتاللا لييهتتا فيرو /كورونتتا تتالنار إلى
و ورته وسرعة انلاار .49

ومف نابية أورا ،دو جان

مف االول ار ال ي تلعرض له وست ت ت ت ت تتائإل اللوافت ت ت ت ت تتإل االجل اعا فا ه ا زمة

ملعليا ال ص ت تتداقية ،ف الرغم مف أنها عرفت على مدار الن ت تتنوا

ا و ار ،فإه النا /ت ت ت ت ت ت على ما دو ت ت ت ت ت ت هرعوه تليائيا فا أوقا

ال اض ت تتية أنها وس ت تتيلة ست ت تر عة للداول ونيإل
م إل تلك ا زما

لوسائإل امعةل الليليدية،

وافة تلك الرفينة منها ،وهو ما يعكا أزمة فيداه ال ية فا وسائإل اللوافإل االجل اعا ال نلحدثة ،وافة

فا أوقا

ا زما .50

 أزمة كورونا وحرية اإلعالم

إه مف أو ر ال نا ار اللا ينااها الك يروه واللا مف ال حل إل أه تنل ها أزمة كورونا ها قيال الحكوما
دلوهيف الوباء ل ايا

فرض الني رة والنطوذ ،والل يي على الحر ا  ،وما د مف ال

الطرفة سانحة اتت للعا ا هي ة الحكوما

ر وال

ر ح ة اه

والدول ،وإعادة ما فيد منها طعإل سيادة أجواء الحر ة والدي يراهية

اللا كانت نلي ة كطا الاعوو ع ر عيود مف الامف.

وفا ه ا الن ت ت تتياق ،فيد أعلف ال عهد الدولا للص ت ت تتحافة أه الحكوما

فا دول العالم اس ت ت تتل لت جائحة كورونا

لا ادة الييود ال طروضتتة على بر ة امعةل .وقال ال عهد فا تير ر له أه ا زمة الصتتحية اللا واجهها العالم
اتابة الطرفتتة للدول الدي يراهية واالستتل دادية ،دا ادة ستتي رتها على وستتائإل امعةل تحت ذر عة محاربة ناتتر

معلوما

م ت ت ت تتللة وم لوهة ،وجاء فا اللير ر أه الدول االست ت ت تتل دادية ل ال ا اس ت ت ت تل لت قوانيف ال وارو لنن

 .49أب د مح ود سعيد .امعةل وجائحة كورونا ،موقع رأي اليول ،0202 ،لةهةع
 .50عد إل أب د الارماه ،مرجع ساد  ،ي 189ت ت ت .025
30

https://www.raialyoum.com/index.php

وست تتائإل امعةل ال نت تتليلة وت ر م الصت تتحافة ،أما فا فلرة ال ائحة ،فإه الدول الدي يراهية ،أي ت تتا ،اتت ت ل
جهودا أك ر للني رة على امعةل وتييد إمكانية الوفول إلى ال علوما

بول تطاا الوباء.51

 وسائل التواصل االجتماعي والوبار

إه وستتائإل اللوافتتإل االجل اعا فا ه ا زمة تعرضتتت أك ر مف غيرها إلى اول ار بيييا فا ال صتتداقية.
ه وس ت ت ت ت تتائإل اللواف ت ت ت ت تتإل االجل اعا تليى االق ال الك ير مف بي

اعل رها مص ت ت ت ت تتدر ال علومة للك ير ف ومنهم

الص تتحطيوه ،انلا تتر فيها أو ار الطيرو /فا هرف قياس تتا ،في ا اتت تعاو الواتن تتاو وما ش تتادهه فيد وها
عف االنلاار النر ع للوباء وكلها كانت تا د مف تع ي االبنا /النوف لدا الك ير ف.52
و را عل ال اب يف أه الا كا

االجل اعية تيول ددورها مف وةل إنااء أدوا

جد د لللعامإل مع ا و ار

ال ا طة ونار ة ال عامرة فا ه ال ربلة ،فها تطعإل النير أك ر مف النت تتيئ ل نت تتاعدة ا شت تتناي ال ص ت تاديف

الطيرو ،/وت ي اللعاوه العل ا ،وتنل فرفت ت ت تتا ل ع ا موال ،ورب ا ا هم مف ذلك ،تنت ت ت تتاعد االشت ت ت تتناي

ال عاوليف على الل ل

على عاللهم.53

ومف جان

آور ،إه وسائإل امعةل ع وما ،ومواقع اللوافإل االجل اعا على وجه النصوي اسل اعت فا

الحكوما

فا كيطية اللعامإل مع ا زمة ،وكاتتف ز ف وك و ع تتها ،وضتتعف اجراءاتها فا اللعامإل مع ه ا

العتتد تتد مف دول العتتالم ،وفا جتتانت

الوباء ،وأو

مف م ت ت ت ت ت ت تتامينهتتا امعةميتتة أه ت تتار /دورهتتا فا الرقتتا تتة على اجراءا

ه الوست تتائإل موقعها وها تيدل ا زمة ،إال أه ما عو على تعاها ه الوست تتائإل فا تيدي ها

له ا زمة وغيرها مف ا زما

والي تتايا وا بداث ،تلك ال ااجية والن ت حية الك يرة فا تناول وتداول وانلياء

ا و ار وال علوما  ،وهنا ور اللنت ت ت ت ت ت تتاؤل بول انليائية ال
الوسيلة ،ورغ ا

ت ت ت ت ت ت تتاميف ،وت ائة واقل اع ما لواف مع أهداف

الطرد مف ه االو ار والصور والطيد وها  ،ومف ثم نارها ،وه ا يعنا ت ائة الحييية ،ورب ا

قل ها وتاو هها على نحو لح ضر ار أمف ال ل ع ،وبن عة عل الحكوما

وا شناي.54

 .51ال صدر نطنه.

 .52ع د الحطيظ ال نور .الحاجة إلى إعةل قوي فا زمف الكورونا ،موقع ماروك دوست ،0202 ،لةهةع:
 .53عد إل أب د الارماه ،مرجع ساد  ،ي 189ت ت ت .025

http://www.marocpost.net/ennews44389.html

 .54هو دا مص طى .اإلعالم واألزمات المعاصرة ،الياهرة دار مصر ال حروسة ، 0228 ،ي.34
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نظرية الدراسة:

تلحدد أوجه االستتلطادة مف امهار الناري ية د ارستتة عل ية فا العد د مف ال وان

النافتتة لها ،منها على

ار امبصتتائية ال ةئ ة لها ،وك لك تحد د
س ت يإل ال ال تحد د ال ل ي ار وبناء الطروض ا ستتاستتية ،واالول ا

منهج الدراسة وأسلوو ج ع ال يانا .

وباتأه د ارستلنا ،فإه امهار الناري ياتل إل على أدرز ال وضتوعا

إلى جان

وال حاور ذا

العةقة وضتوع الدراسة،

الل رق إلى النار ة ال ةئم است ت ت تتلندامها ل إل ه ا النوع مف الد ارست ت ت تتا ؛ است ت ت تتلنادا إلى م ت ت ت ت ونها

ومل يراتها وامشتتكالية اللا تن ل منها .وقد أر نا فا ه ا النصتتوي استتلندال نار ة اللهيئة ال عرفية كنار ة

رئينتة ومناست ة ل

ت وه ومل ي ار الد ارستة ،إلى جان

إلى تحد د ال رابإل ال نللطة مدارة اتصاال

الحاقها دوإل "إدارة اتصتتاال

ا زمة ع ر وسائإل امعةل ال عسنية.

ا زمة" ،وال ي ينتتلند

إه اعل تاد نار تة اللهيئتة ال عرفيتة فا التد ارست ت ت ت ت ت تتة من ل مف قتدرتهتا فا اول تار تتأثير وست ت ت ت ت ت تتائإل امعةل على
ات اها

ال هور نحو ا داء العال للنتل ا

النياسية والصحية واالقلصادية وسواها ،مع ا و فا االعل ار

أداؤها فا ق ايا معينة محإل اللركيا امعةما.

نظرية التهيئة المعرفية:

ن
حدث ما" ،على ه ا
تعنا اللهيئة فا معناها الل وي "جعإل شت ت تتاء ما ار از" ،أو "تنات ت تتير بافا م ير مرت ر
فتاللهيئة ال تعنا ول ات ا غير موجود ،وال إدراز شت ت ت ت ت ت تتاء غير كائف ،وال إي اد بافا غائ  ،ولكنها تعنا "

إدراز شت ت ت ت ت ت تتاء متا واع تاء أولو ة على ما دونه فا لحاة معينة ،وتطعيإل م ير ما مف ال ي ار الكامنة وجعله

أك ر نات ت تتاها ميارنة ير مف ال ي ار  ،وه ا " امدراز" و" إع اء ا ولو ة" ،و" اللطعيإل" هو ما يعليد " إ ن ار
وكا ندر" فا كونه أهم تأثي ار وسائإل امعةل السي ا فا ال ال النياسا.55

وبص ت ت ت تتورنة عامة ،تعرف نار ة اللهيئة ال عرفية على أنها" اللأثير ال اش ت ت ت تتر لللعرض لوس ت ت ت تتائإل امعةل على

الن ت تتلوك" ،فال روز هو أه تات ت ت إل ق ت تتية ما النص ت تتي

العامة ،وها إج الا الينوا

ا ك ر مف ال ص ت تتادر امعةمية ال لابة على الن ت تتابة

وال رامج وا جهاة اللا لم مف وةلها اللناول العال للي ت ت تتايا الن ت ت تتياس ت ت تتية العامة

 .55بنتتف وليطة .التغطية اإلعالمية لجائحة كورونا ودورها في تشااكيل اتجاهات الرأي العام البحريني نحو أدار المسسااسااات الصااحية،

م لة حوث العةقا

ي  082ت ت .327
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العامة ،ال عية ال صت تتر ة للعةقا

العامة ،النت تتنة ال امنة ،العدد اللاست تتع والعات تتروه ،ال اء ا ول ،الياهرة،0202 ،

وا بداث ال لعلية صت تتنع النت تتياست تتة وةل فلرة زمنية محددة ،وتُن ت ت ى ه الي ت تتية  Issue Regimeأي
توفره ا فا الي ية للكوه ق ية مني رة وه ا

الي ية ال ني رة ،وهناك معياراه إجرائياه ي
أ.

و.

أه تا إل الي ية النصي

56

ا ك ر مف الل ية امعةمية ميارنة يرها مف الي ايا.

أه تعل رها النن ت ت ة الك را مف ال اهير أنها الي ت تتية ا ك ر أه ية اللا تواجه الدولة ميارنة يرها
مف الي ايا.

وتعد نار ة اللهيئة ال عرفية املدادا وت و ار دديا

"وض ت تتع ا ولو ا " ،وبين ا ركا ن وذج وض ت تتع ا ولو ا

على اللأثي ار ال عرفية ل اوز ن وذج اللهيئة ال عرفية ذلك إلى اللأثي ار الوجدانية ،بي

ييول دلأثير الوسائإل

امعةمية على ات اها ال هور ،و ه عل ال اب يف إلى أه وض ت ت تتع االولو ا ُيعد وس ت ت تتي ا معرفيا فا
ع لية اللهيئة ال عرفية ،ف ا أه تركيا وس ت ت ت تتائإل امعةل على ق ت ت ت تتية معينة عدي إلى وض ت ت ت تتعها فا أولو ا
ال هور ،فإنه لرت

على ذلك أه ولا أفراد ال هور ه الي ية أه ية أك ر عند تييي هم داء الحكومة.57

و يول االفلراض الرئينت تتا للنار ة على أه الل ية امعةمية مف وةل اللركيا على عل الي ت تتايا وت اهإل

لل عل ا ور تعثر فا ال عا ير اللا ينت ت ت ت ت تتلندمها ال هور فا تيييم الحكوما
وال رش ت ت تتحيف ،ومف الطرض ت ت تتيا

الطرعية ذا

والرؤست ت ت ت ت تتاء والنت ت ت ت ت تتياست ت ت ت ت تتا

ا ه ية فا ه النار ة "فرض ت ت تتية ث ا

الليييم ثادلة ،والل ير إن ا يكوه فا تعد إل ا وزاه الننت ت ت ية ودرجا

ا ه ية اللا تع ا له ال عا ير ،حي

ت عإل معيا ار معينا هو االك ر درو از فا لحاة معينة ميارنة ير مف ال عا ير.58
ومف الطرضتتيا

الطرعية ذا

معا ير الليييم" ،ف عا ير

ا ه ية ،أي تتا ،فا ه النار ة "فرضتتية اللع يم" ،بي

تاتتير النار ة إلى أه

ا فراد يأو وه مف بك هم ال حدد على ق ت ت ت تتية معينة معيار الحكم على ا داء العال ،وه الطرضت ت ت تتية أش ت ت ت ت ه
االس ت ت ت تتلداللا ،بي

ال ن

نن ت ت ت تتلدل ال اء على الكإل وبا عراض على ال اهيا  .وتيول نار ة اللهيئة ك ا

قدمها "إ ن ار وكا ندر" على عل ا ُسا اللا تم اشلياقها مف علم النطا ال عرفا ،ومنها
.2
.0

59

ا فراد ال نل هوه لكإل ال ي ار فا ال يئة ال علوماتية ال حي ة دهم ،فاالنل ا انليائا لل اية.

ا فراد يط لوه اسلندال ال ها ار ال عرفية ال نلصرة عف االسل راق فا اللطافيإل.

 .56أي ف منصور ندا ،وشي اء ذو الطيار زغي  .دراسات في نظرية الرأي العام ،الياهرة
 .57بنف وليطة ،مرجع ساد .

ال د نة در ، 0224 ،/ي.04

 .58أي ف منصور ندا .تأثيرات عرض األخبار االيجابية والسلبية على الحالة المزاجية العامة للجمهور المصري ،الياهرة كلية امعةل،

جامعة الياهرة ، 0222 ،ي 569ت ت .627

 .59ك ال الحاج .نظريات اإلعالم واالتصال ،دما  ،ال امعة االفلراضية النور ة ، 0202 ،ي.257
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.3

ال علوما

ال حي ة.

ا ك ر قادليه لةس ت تتلرجاع ال يحك ها قانوه عال ،وتن ت تتع لاروف ال يئة ال علوماتية

ووفيا لنار ة اللهيئة ال عرفية ،فإنه عندما تن تتي ر ق تتية معينة على وس تتائإل امعةل ،وتحلإل منت تابة زمنية
ومكانية ك ير فيه ،يحدث شيئيف
.2

60

تُص ح ا ُهر وال طاتيح ال عرفية ال ص لحا

وال طاهيم ال نلندمة فا تحد د جوان

معينة فا

الي ت تتية اللا ينت تتلندمها النت تتياست تتيوه والصت تتحطيوه ال ارزوه مات تتاعة وملداولة فا كإل الل ية
امعةمية ال لعلية ال وضوع.
.0

ينلندل ا فراد العاد وه ه ا ُهر وال طاتيح فا تكو ف تييي اتهم وإفدار أبكامهم عف الي ية
موضوع الل ية.

ه ا اأه النار ة ال نلندمة فا الدراسة ،أما نصوي ال دوإل الناري ،وال ل إل دت مدوإل "إدارة اتصاال

ا زمة" فيعنى ه ا ال دوإل دد ارستتة اتصتتاال

ا زمة وكيطية ادارتها ،واللا تهدف إلى محاولة منع وقوع ا زمة

إذا أمكف ،ومحاولة اللصدي لها طاعليه عند وقوعها ،وتوز ع ا دوار على الطاعليف ال عنييف ا زمة واللنني
ن
كطاءة عالية؛ وذلك فا محاولة لليليإل الننت ت ت تتائر الناج ة عف ا زمة وتنطيف آثارها النت ت ت تتل ية
دينهم ل واجهلها

إلى أدنى بد م كف ،ومف ثم الع إل على االستلطادة مف ت ربة إدارة ا زمة عد انلهائها فا وضع اسلراتي يا
فعالة مدارة ا زما

ال اادهة لها.61

ك ا رتكا ه ا ال دوإل الناري على تحد د ال رابإل ال نللطة مدارة اتص ت ت ت تتاال

ال عس تن تتية ،وتلك ال رابإل اللا أض تتافلها وستتائإل اللواف تتإل االجل اعا نت ت
وقدل ه ا الن وذج ست مرابإل اساسية مدارة اتصاال
.2
.0

ا زمة ها

الرفت تتد واالست تتل اع ،وذلك ع ر ملا عة ال علوما

62

ا زمة ع ر وس ت ت ت تتائإل امعةل
ه يعلها وال ي اا اللا توفرها.

والل و ار مف مصت تتادر مل ا نة وةل ال رابإل

ال نللطة لألزمة.

اوليار ال هور ال نتت ت تتلهدف "،تحد د ال هور ال هلم ا زمة ،س ت ت ت تواء كاه عاما أو نوعيا للحد د
ه يعله ومف ثم تحد د ست إل اللوافتتإل معه واوليار ا ستتالي

وا و ار".

ا ننت

للناتتر وتوفتتيإل ال علوما

 .60أي ف منصور ندا .مرجع ساد  ،ي 569ت ت .627
 .61أس اء فعاد بافظ ،مرجع ساد  ،ي  59ت ت .226

 .62هو دا مص طى .دور اإلعالم قبل وأثنار وبعد األزمات والصراعات المسلحة ،الياهرة ،د .ه ، 0228 ،ي.65
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.3

الحوار واالس تتل ا ة "،وه ال ربلة تعل ر مف ال رابإل ال ن تتل دة فا هإل وجود االنلرنت ووس تتائإل

اللوافت تتإل االجل اعا اللا أف ت ت حت أدرز الوست تتائإل اللا ي كف لوست تتائإل امعةل اللوافت تتإل وإجراء
الحوا ار ع رها مع ال هور ،وتن ت ت ت ت تتاهم ه ال ربلة ا ت ت ت ت ت ن
تكإل ك ير فا تحد د امجراءا الةزمة
البلواء االزمة.

.4

ال راق ة والليييم "،وال ي لم غال ا ع ر مربلة الحوار واالسل ا ة مف جهة ،ومف وةل الل وء إلى

.5

وا نات ة االقلصادية مدارة

.6

و ارء منلصيف مف جهة أورا.

اللطاعإل مع ال هور "،وتلم ه ال ربلة عد اتناذ عل امجراءا

ا زمة دهدف تعد لها".

ادوال اللعد ة الةزمة على اس ت ت ت ت تتلراتي يا إدارة اتص ت ت ت ت تتاال ا زمة "،و لم ذلك إجراء عل
ن
اكإل مربلا.
الل يي ار على اسلراتي يا اتصاال إدارة ا زمة عد تييي ها

وبعد الل رق إلى النار ة وال دوإل ي كف اليول أه االس ت تتلطادة مف اولياره ا كإهار ناري للد ارس ت تتة ل إل فا

تحد د ووض تتع ا هر العامة للد ارس تتة وبلورة ا هداف واللن تتاؤال

اللا ي كف مف وةلها االس تتلدالل على مدا

كطاءة وجودة ا دوار والوهائف اللا قال دها امعةل الطلن ينا وةل تناوله زمة فيرو /كورونا مف جان ،
وتيييم مدا ن ا وستتائإل امعةل الطلنت ينا فا ت يلها وإدارتها له ا زمة العال ية فا ضتتوء تيييم الن راء
عاد ال وض ت تتوع وجوان ه ال نللطة مف جان

ميلر مدارة ا زما

35

إعةميا.

آور ،إض ت تتافة إلى االس ت تتلطادة مف ه ا ال دوإل فا إعداد تص ت تتور

ثانياً :األدبيات السابقة:
يي تتدل اللراث العل ا وا ددي تتا

النت ت ت ت ت ت ت تتا ي تتة الك ير مف ا فك تتار وا دوا

االستتلطادة منها فا د ارستتة ال اتتكلة ال ح ية وت ن
الصعوبا

وامجراءا

ا و اء اللا وقع فيها ال اب وه ا وروه ،وتعرفه

ال اب

اللا واجهها هعالء ال اب يف ،وك لك تناعد على معرفة جوان

واالس ت ت تتلطادة منها ومعرفة جوان

اليوة فا الدراسا

ال ت ت تتعف ومحاولة تطاد ها ،ك ا توفر ا دديا

وال راجع ال ه ة فا م ال الدراسة وتهيئة ال ناخ ال ناس

واالول تتا ار

اللا ي كف

العل ية الك ير مف ال ص ت ت تتادر

بلى دأ ال اب وه مف بي

وفا ضتتوء ماتتكله الد ارستتة وأهدافها ننتتلعرض أدرز الد ارستتا

اللا تم اجراؤها

انلهى ا وروه.

اللا تنل ا إلى بيإل امعةل الصتتحا أو إعةل

ا زما  ،مع امش تتارة ،هنا ،إلى عدل وجود د ارس تتة عل ية تل رق إلى امعةل وكورونا فا الن تتياق الطلنت ت ينا

إلى بد عل نا .وتم تينت تتيم ا دديا
ت رقنا إلى تلك ا دديا

النت تتا ية ،إلى الد ارست تتا  ،وال ياال  ،والليار ر ،مع امشت تتارة ،هنا ،إلى أننا

اللا لها عةقة وثيية وضوع الدراسة.

أوالً :الدراسات:

تاير دراسة (االعالم العربي في ظل متطلبات مواجهه وبار كورونا)

63

إلى أه دور امعةل العربا فا جهود

مواجهة كورونا لم يكف ال نتتلوا ال لط مع بنتتاستتية اللحاة الراهنة ،موضتتحة أه مطهول إدارة ا زمة غاو،

اج اال ،عف ال ات ت تتهد امعةما ،لصت ت تتالح غل ة ال ان

الرفت ت تتدي الك ا ،مع تيدل جرعا

والل ييف ،ناير ض تتعف الن او الص تتحا ال عثر ،ميادإل اشت ت ال من تتابا

وافية للنيا

وطيطة مف اللوعية

بول تأثير الطيرو/

فا تيو ة الدولة اليومية وتعا ا الوهنية ،مع است ت تتلدالل بكم ملنت ت تترع انلهاء العول ة ،وهو أمر ليا ست ت تتهة و

ملابا آنيا؛ نا ار لصعوبة تطكيك دنيلها اللحلية.

وتوضح الدراسة أنه هال ا ييت جائحة كورونا ،فإه وسائإل امعةل معنية دوضع و ة ش ولية لليديم الرسائإل

امعةمية الدقيية والهادفة ،واالللاال دأي ال صتداقية والا ولية ال لوازنة؛ السلعاد ثية ال هور دها م ددا،
مع أه ية رفع الييود الرس ت ت ت ت ت ية عف أداء ع لها؛ للنت ت ت ت تتاهم حر نة وفاعلية فا الدور امعةما ال ل عا ال ي
يص

فا وانة تعا ا الوعا ال نعولية ورو اللكافإل االجل اعا معةء ال صلحة الوهنية العامة ،ومواجهة

ال ربلة ال ي لة ا ك ر و ورة للداعيا

ا زمة.

 .63نادية سعد الد ف .االعالم العربي في ظل متطلبات مواجهه وبار كورونا ،شعوه عربية ،جامعة الدول العربية ،العدد ،280
 ،0202ي 252ت .299
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فا د ارستت ت ت ت تتة (دور اإلعالم في مواجهة األوبئة واألمراض المعدية :وبار فيروس كورونا نموذجاً)

64

ل يف أه

امعةل الص ت تتحا العربا لم يص ت تتإل عد إلى ال ن ت تتلوا ال لوو ،وما زال ي ار /دور فا إهار تيليدي ،عيدا
عف ال عال ا الع يية والااملة ،وال يحاى االهل ال الكافا مف ق إل وسائإل امعةل .ك ا أههر الدراسة أه
وست ت تتائإل امعةل الليليدية تل لع د ن
ية أك ر لدا ال هور مف وست ت تتائإل اللوافت ت تتإل االجل اعا ال نت ت تتلحدثة وةل
العال ية والعربية ال

ا زما  ،وه ا ما دينله الدراسة فا أزمة وباء كورونا .وت كر الدراسة أه عل الحكوما
تلعامإل ات ت ت ت ت ن
تطافية ووضت ت ت ت تتو مع وست ت ت ت تتائإل امعةل أوقا ا زما  ،وهو ما ههر جليا فا جائحة كورونا ،ك ا
فا عدد مف دول العالم ،وفا العالم العربا ،اتن

وات ت ت ت ت تتح أه الحكوما

رقادلها على وسائإل امعةل.

مف وباء كورونا ذر عة للا ت ت ت ت تتد د

وترا د ارست تتة الات تترماه أه الك ير مف وست تتائإل امعةل الليليدية وال د دة على وجه النصت تتوي وقعت فا فخ

امثارة واللهو إل ،وع لت على إثار الرع

لدا النا ،/ونات ت تتر الات ت تتائعا

وال علوما

ال لعلية دوباء كورونا

دوه اللحي مف ف ت ت تحلها ،وكاه النوف هو الن ت ت ت ة ا درز فا معام وست ت تتائإل امعةل ا جن ية .وذكر ه
الد ارس ت ت تتة أه وس ت ت تتائإل امعةل العال ية والعربية ددأ
دوباء كورونا ،ن

مح ول ح ا عف الن
وورجت الد ارس تتة

ندرة ال علوما

وض ادية ال وقف ،وعدل وضو الرؤ ة بول الطيرو ،/ودولت فا س اق

وامثارة.

لة توف تتيا  ،منها ض تترورة قيال وس تتائإل امعةل دليديم معال ة ش تتاملة وع يية لألوبئة

وا مراض ال عدية ،وذا

وال ها

ها ع تحليلا وتطنتيري واستليصتتائا ،وضترورة اللكامإل واللعاوه ديف وستتائإل امعةل

الصحية ال عنية ،وأه ية تاكيإل فرق ع إل ت م و راء إعةل وأوصائييف مف الي اع الصحا معداد

وانلاج ال واد وال رامج امعةمية فا ال اال
ال يانا
جندا

فا بالة مف اللن ر واللا ت ت تتلت فا دداية ا زمة ال رت ة

الرس ت ية الصتتادرة عف ال ها

الصت ت ت ت ت ت تتحية .وك لك اللأكيد على أه ية اللاال وست ت ت ت ت ت تتائإل امعةل

ال عنية وقت ا زما

دوه تحولها دوا

ض ت ر ستتياستتية ،واللرو ج

الحكوما  ،منالطة د لك اليواعد ا وةقية وال هنية فا م ارسه الع إل امعةما.

وفا د ارستتة عنواه (أزمة كوفيد  :29الحاجة إلى اإلعالم العلمي)
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لناول ال اب

منتتألة الحاجة إلى إعةل

عل ا عد أزمة وباء كوفيد  ،29إذ ياير إلى أه ال عال ة امعةمية العربية للوباء ت يا

ا و اء ومعدال

 .64عد إل أب د الارماه .مرجع ساد  ،ي 189ت ت ت .025
 .65ع د الرب ف قناتتوبه .أزمة كوفيد  :29الحاجة إلى اإلعالم العلمي ،م لة العلول امننتتانية ،جامعة مح د وي تتر نتتكرة،

عدد ،2م لد  ،0202 ،02ي 804ت ت .842
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مرتطعة مف الل ت تتليإل امعةما والا ت تتائعا  ،ما تنت ت ت

فا ارباك النا /ونا ت تتر الا ت تتائعا  ،وه ا ما دفع إلى

اللطكير جديا فا ال تترورة ال لحة إلى إعةل عل ا ملنصتتص وجاد ييول أدوار تن و ة مه ة فا ناتتر ال يافة
العل ية وت نت ت تتير العلول والربر دينها وبيف منللف العلول واللكنولوجيا وج يع م اال

فا ال ل ع.

وق ت ت تتايا الحياة ا ورا

وت يف الد ارست ت تتة أه ال لا ع لوست ت تتائإل امعةل العربية درك أه الي ت ت تتايا العل ية والصت ت تتحية تأتا غال ا فا أدنى
اهل اما

ه الوس ت ت ت تتائإل ،إال أه جائحة كورونا اس ت ت ت تتل اعت ول بالة جد دة ،وما على الحكوما

امعةل ست ت ت ت ت ت تتوا تل يلهتا .وت كر أنه أمال ه ا الواقع ا

ووس ت ت ت تتائإل

لااما ،وك ا هو مل ع فا معام دول العالم ،أه يكوه

هنتاك متا ين ت ت ت ت ت ت ت ى تامعةل العل ا لم فيه ماج امعةل مع العلم والعلم امعةل دنن ت ت ت ت ت ت ت ملطاوتة .ل ا ،فإه
اللنص ت تتص فا امعةل العل ا يصت ت ت ح مع الوقت م ل ا بيو ا ،ه تأثير امعةل ل اا د ا ت ت ن
تكإل مل ت تتاعف،
وال علومة العل ية الناهئة قد تعثر فا مصت تتير وفت تتحة م ل ع كامإل ،وهو أمر وضت تتعله معام الدول ال ربية

نص

عينيها وها تهلم امعةل.

وتوضتح ه الدراسة أه دناء وتعا ا وتحنيف اليدرة والكطاءة ال هنية لل نلصيف فا امعةل العل ا قد أف ح

مف الي ت تتايا امعةمية ا س ت تتاس ت تتية ل ل عاتنا؛ وذلك ل واجهة الي ت تتايا العل ية الراهنة م إل ا مراض وا وبئة
والعةج ال ينا والنةيا ال عية وه

الل د د ،واالوتوماتيك وال كاء االف ت ت ت ت ت ت ت ناعا ،وك ا ق ت ت ت ت ت ت تتايا الل ير

ال نتاوا واالبل تا /الحراري ،وغيرهتا .فكتإل هت ال تاال

العل ية ال عيدة تل ل

معال ة عل ية دقيية وجدية

وب ي ة مف هرف فحطييف عل ييف ملنصصيف لل ناه ة فا دناء م ل ع قائم على ال عرفة.

وتادد الدراسة على أه امعةل العل ا لم يعد رفاهة ،دإل فار ضرورة فور ة لل يير ال ل عا

وت و رها ،إذ

أه الحاجة أفت ت حت أك ر مف أي وقت م ت تتى إلى وجود إعةل عل ا تن وي ربر العلم واللكنولوجيا ي ت تتايا
ال ل ع وباجا

ا فراد وماكةتهم.

وفا دراسة جاء

تحت عنواه اإلعالم العربي تحت مجهر كورونا ونقد المتلقي ومراجعة المحتوى
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تعكد

ال اب ة أه امعةل العربا الليليدي عاد ليل وأ مكانة الصت ت ت تتدارة فا اهل ال ال لليا العربا ط ت ت ت تتإل الوباء .لكف

الل ية فا زمف ال حنة أليت ال وء على ضرورة تحد
الن ت ت ت ت

غير ال دق إلى فت ت ت تتحافة الع

ذا

ال حلوا وإعادة النار فا تحو إل الدفة مف فحافة

ال عنى واليي ة .أما امعةل ال د د ،بي

هي نة ال لليا على

 .66أمينة ويري .اإلعالم العربي تحت مجهر كورونا ونقد المتلقي ومراجعة المحتوى ،شت ت ت ت ت ت تتعوه عربية ،جامعة الدول العربية،

العدد  ،0202 ،280ي  240ت .252
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مواقع اللوافت ت تتإل االجل اعا ،اعل ار فت ت تتانع الن ر واللحليإل واللوجيه فيد وفت ت تتإل ا مر لدرجة تح ر منا ة

الصحة العال ية مف م ة ما تح له ه ال واقع مف أو نار قاتلة تناوي أو ار الطيرو /الياتإل.
وتوضت ت تتح الد ارس ت ت تتة أه فيل ا و ار وال علوما

غير ال دقية اللا لم تأليطها وتا ت ت تتاركها وتداولها ع ر مواقع

اللوافت ت ت ت ت ت تتإل االجل تاعا فا زمف كورونتا فت ت ت ت ت ت تتداع فا رأ /امعةل العربا الليليتدي الت ي يحاول جاهدا تيديم
معلومة فتحية فا زمف الوباء الصع  .ووفإل ا مر إلى درجة تنصيص درامج وفي ار

الكتاذ تة وال علومتا

للن ر وال لليا.

النتاهئتة اللا ي ري تتداولهتا على مواقع امنلرنتت الت ي كنت ت ت ت ت ت تتر ابلكتار امعةل الليليدي

وتاتير الد ارستة إلى أه كةسيكية امعةل الليليدي ،بي

لم تني امعةل مف ك يف اللناق ت ت ت ت ت تتا
وقع فا مأزق ال ُيحند عليه بي

وال علوما

اللييف واللحي مف ا و ار واللدقي فا ال علوما ،

ال عكدة اليول ال نطية غدا .ه ا امعةل ،أذرعه ال نللطة،

ضرورة امو ار واللوعية فا هإل غياو ال علوما

وفا د ارستتة عنواه (وسااائل اإلعالم وإدارة األزمات في ظل جائحة كورونا)

امعةل مع ه ال ائحة لم يكف فا ال نت تتلوا ال لوو ،وفا الل لعا
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امعةمية ذا

ال عكدة عف الطيرو./

كر ال اب

أه تعامإل وستتائإل

ال نات تتودة؛ ذلك أه منللف الوس ت تائإل

امعةمية الليليدية ،على اولةفها ،أف ت ت ت ت حت مهل ة دليديم وعرض ابصت ت ت تتاءا
عل الح ة

وميا لنطا ا و ار

لعدد االفت ت ت تتا ا

ال ا ع اللوعوي واالرشت ت ت تتادي دوه أه يكوه هنالك منرجا

فير ،عدا

ميدانية وت يا

فت ت تتحطية على أرض الواقع لل صت ت تتاديف الطيرو ،/وهو ا مر ال ي ول نوع مف الر ة والات ت تتك لدا ال واهف

وجعله ي ال  ،دوما ،مف وةل منص ت ت ت ت تتا

ل ااهدتها أمال الرأي العال.

وتاهر الد ارس ت ت ت ت ت تتة أه ال لل ع ل ر ا

الليليدية ،وهو ما فلح له ال ال لل ح

اللواف ت ت ت ت تتإل االجل اعا إلى ض ت ت ت ت تترورة عرض الحاال

ال ص ت ت ت ت تتا ة

وق ت ت ت ت ت تتايا ال ائحة ي د أه ال واهف قد فيد ال ية فا وس ت ت ت ت ت تتائإل امعةل
واللحري وتيصت تتا ال علومة الصت تتادقة مف منللف منصت تتا

االجل اعا .أما اأه دور مواقع وسائر امعةل ال د د فا ت ية م ر ا

اللوافت تتإل

جائحة كورونا ،فإه الدراسة تايد

د لك؛ نا ار لنترعة انليال وانلاتار ال علومة دينها ،ووفتولها فا أقرو وقت ،وهو ما يناهم فا فنع ا و ار
وا بداث ال نيلها وت يلها فير ،وقد تكوه أي ال علوما فا ن
وقت ما أداة لل يير النلوك االت ا االي ادا

 .67محا الد ف ولد .وسااااااااائل اإلعالم وإدارة األزمات في ظل جائحة كورونا ،م لة حوث االتص ت ت ت ت ت تتال ،جامعة الا لونة ،كليه
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والع تتإل على اللوعيتتة تتال نتتاهر ومح تتاولتتة اي تتاد بتتالتتة مف اللك تتاتف ديف أفراد ال ل ع والع تتإل على ت يير

سلوكيا

ال واهنيف مف مللييف إلى مناه يف فا مواجهة ا زمة.

وستتائإل

وت ال الد ارستتة فا توفتتياتها النتتل ا اللا تاتترف على إدارة وتنتتيير ه ال ائحة تل ية ابلياجا
ن
وبدقة ووضت ت ت تتو  ،وأنه على وست ت ت تتائإل امعةل ،ع ر م ت ت ت تتامينها
امعةل واللا تل ل معرفة الحييية فا وقلها
ال لعتتددة ،أه ت عتتإل منهتتا أداة اللطتتاعتتإل ديف ه ت ا زمتتة والك ير مف أهرافهتتا ،مع ضت ت ت ت ت ت تترورة تطتتادي اللعليم أو

الص ت امعةما.

ون د فا د ارس ت تتة (التأثيرات المختلفة لوسااااائل اإلعالم ووسااااائل التواصاااال االجتماعي على الجمهور في ظل

جائحة كورونا)
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أه وست ت تتائإل امعةل،

يع أنواعها ،وصت ت تتوفت ت تتا وست ت تتائإل اللوافت ت تتإل االجل اعا لع ت دو ار

محور ا أثناء انلاتتار وباء كورونا ،لكنه مع ذلك لع ت ه الوستتائإل دو ار ستتيئا فا انلاتتار ال علوما

الناهئة

اللا أربكت ال ا ت تتاعر العامة وأش ت تتاعت النوف ديف النا ،/ما دفع نا ة الص ت تتحة العال ية أه تُعلف أنها ال
تكافح وباء دوليا فحنت ت  ،دإل إنها تكافح ،أي تتا ،وباء ال وجود له إال فا امعةل ،وواف تتة منص تتا وس تتائر
اللوافت تتإل االجل اعا اللا ست تترعت ال علوما

ال عر والنوف ديف النا./

الناهئة وال

ت تتللة فا ج يع أنحاء العالم ،وأج ت مف باال

وترا الد ارستتة أه وستتائإل امعةل ي كف أه تنتتاعد فا تعا ا ت يير النتتلوك الصتتحا ،وصتتوفتتا فا ال رابإل

ا ولى مف الوبتتاء عنتتدمتتا تكوه إمكتتانيتتة ابلوائتته م كنتتة .لكف فا ذا

الوقتتت وف التتد ارست ت ت ت ت ت تتة عدي اللتتأهير

الك ير لألبداث ال لعلية ال ائحة وول امثارة ا تتأنها ،والليار ر ال ك طة لوس تتائإل امعةل ،إلى النوف وبلى
الهنلير ا ،ما عدي إلى تيليإل إمكانية تع ئة ال هور وتوعيلهم ،ه االعل اد على ال علوما

الرس ت ت ية عدي إلى تصت تتاعد اللهد د الصت تتحا وضت تترو مصت تتداقية امعةل

الانصية غير

يع منت تتلو اته ما ينل نوعا مف

الطوضى ال ل عية فا تليا مصادر ال علومة وزرع الاك والر ة فا نطو /النا./

وبنص ت تتوي مرابإل ت ور الل ية امعةمية لل ائحة ،ت يف الد ارس ت تتة وجود ثةث مرابإل فا ذلك ،ن
ولكإل منها

و تاو منللف .فتال ربلتة ا ولى ها" دق نتاقو /الن ر" أو امن ار مف تطات ت ت ت ت ت تتا ال رض ،مف وةل هي نة
االدعتاءا

ال نيطتة على ا و تتار مع اللركيا على ابل تال بتدوث ت ير فا الطيرو /وانلات ت ت ت ت ت تتار العتدوا .أمتتا

ال ربلة ال انية فل يا

االست ت تتلعداد لألزمة اليادمة ا ج مف الرست ت تتائإل ال نيطة وال

ئنة ،فا بيف فت ت تتاب

ال ربلتة ال تال تة ،واللا كتاه الوبتاء فيهتا بيييتة ،و تاو " أزمة وابلواء" عكد أه الوضت ت ت ت ت ت تتع و ير ولكنه تحت

الني رة.
 .68جاست ت ت تتم مح د ال در .التأثيرات المختلفة لوسااااااائل اإلعالم ووسااااااائل التواصاااااال االجتماعي على الجمهور في ظل جائحة
كورونا ،م لة ال نارة للدراسا
40
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الميديا االجتماعية)
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تنلير ال وء على كيطية معال ة امعةل الصحا زمة جائحة كورونا فا هإل تداول

ا و ار الاائطة ع ر مواقع ال يديا االجل اعية اللا أف ت حت ف تتاء افل ارضتتا منافا لوستتائإل امعةل الليليدية

تلداول مف وةلها أن اط منللطة مف ال علوما

الاائطة وال

ت ت تتللة لل هور ،وعلى ض ت ت تتوء ذلك تهلم الد ارس ت ت تتة

دلاتتنيص دور امعةل الصتتحا فا إدارة أزمة كورونا واستتلكاتتاف أدرز أشتتكال ال عال ا
كورونا ،ثم رفد آليا

وأسالي

امعةمية ل ائحة

انلاار ا و ار الاائطة اللا تلداول ع ر مواقع اللوافإل الحد ة.

وت يف الد ارستتة أه دور امعةل الصتتحا وةل أزمة كورونا قد تعاهم عد أه شتتهد غياو ملحوظ فا النتتنوا
ال اضتية واقلصتر ههور ،فير ،فا كل

إلى الواجهة مف وةل الع إل على د

امعةل اللنصتصتا ،بي

فرض ه ا الوباء عودة امعةل الصحا

درامج اللوعية الصحية لدا أفراد ال ل ع وتح رهم مف و ر امفا ة

الوباء وتربيلهم على الييم الصحية.

وتل رق الد ارست ت ت ت ت تتة إلى أنواع الل ية امعةمية ال نللطة ل ائحة كورونا فا العالم العربا ،وال ل لة فا ثةثة
أنواع ،ها

أوال ال عال ة ال يرة وتن ت ت تتلندل ت ية ت يإل إلى اللهو إل وال عال ة النت ت ت ت حية واللا نلها اهل امها ا زمة
انلهاء الحدث وها معال ة م لورة تعدي إلى الل ت ت ت ت ت تتليإل وإلى تا ت ت ت ت ت تتو ه وعا ال هور .وتعل ر ه ال عال ة

استتل ا ة ل ا تطرضتته اعل ا ار النتتل ة النتتياستتية فا عل ا نا ة أو ابلياجا

النتتوق امعةمية اللا تيول

على أست ت ت ت تتا /اللركيا على الوهائف اللنت ت ت ت تتو يية لإلعةل دوه النار إلى الوهائف اللربو ة أو الل ييطية ،وه

ال عال ة ال تنتتلند إلى ال وضتتوعية فا ت ية الحدث ،وتيديم الحييية يدر ما تعل د على ت تتليإل الرأي العال
وتا يف الحييية ،نها تعل د على الن

الصحطا واللنرع ،وعدل اللحي مف ال علوما .

ثانيا ال عال ة الناقصتتة ينللف ه ا النوع مف ال عال ة ت اما عف ا ولى ،وها مناق تتة لها وعادة ما تكوه

ملةزمتتة لهتتا ،وها ال تيول على اللهو تتإل دتتإل على اللهو ف ،وها دت لتتك تيلتتإل مف معلومتتا

وأو تتار ذا

أه يتتة

قص ت ت ت ت تتوا الننت ت ت ت ت ت ة لل ل ع ،إذ أه ه ا النوع مف ال عال ة ييلإل مف قي ة ودرجة الحدث ال رو  ،وال يع يه
أه ية ،بلى أه الوسيلة امعةمية ال ت عه فا ميدمة أولو ا

أجندتها امعةمية.

 .69مح تدي ويرة .اإلعالم الصاااااااااحي وإدارة أزماة كوروناا كوفياد 29-في ظال انتشاااااااااار األخباار الزائفاة عبر مواقع المياديا
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ثال ا ال عال ة ال لكاملة لألزمة وها معال ة تلعرض لل وان

وال لا عة الدقيية ل نللف جوان

ال نللطة لألزمة ،تلنت ت ت ت تتم الع

والا ت ت ت ت ت ولية

ا زمة ،وك لك تيديم سياق ا زمة وآفاق ت ورها ،وتنلندل مف أجإل ذلك أبد

ا سلوبيف اللالييف

أ .الن ر العيلا ال ي ييول على أس ت ت تتا /تيديم ال علوما

الص ت ت تتحيحة وال وثوقة ،واالن ةق مف ال ن ت ت تتلوا

الواقعا لوعا ال اهير واهل اماته.
و .الن ر النيدي ال ي ييول على أس ت ت تتا /تيديم ال علوما

مع محاولة إشت ت ت تراك ال هور ال لليا واالن ةق

مف ال نلوا الواقعا لوعا ال اهير.
وتنرج الد ارس ت ت تتة

لة توف ت ت تتيا  ،منها ضت ت ت تترورة اللاال امعةل الص ت ت تتحا ال وض ت ت تتوعية ،وب

ال علوما

الصت ت تتحيحة ،والحد مف اللهو إل واللهو ف فا معال له ل ائحة كورونا ،واالست ت تتلعانة ا وصت ت تتائييف وامعةمييف
ا كطاء ل ناقاتة ال رامج النافتة ال ائحة ،وتصتحيح ال علوما

االجل اعا.

الصتحية الاائطة اللا تلداولها مواقع اللوافإل

تن ل د ارستة (محددات تغطية الفضائيات اإلخبارية لجائحة كورونا في عصر الرقمنة)
للنار فا كيطية تعاها امعةل مع ا زما

70

مف جائحة كورونا

العال ية فا عصتت ت تتر رق ا تلدف فيه ال عرفة دوتيرة لم يات ت ت تتهدها

العالم مف ق إل .وتةبظ أه ه ا زمة كاتتطت ال يوو اللا تعلري جنتتد الع إل امعةما ال ي رس تخ أولو ا
ت عإل النت تتياست تتا لص ت تتدر االقلصت تتادي واالجل اعا والصت تتحا .وترا أه اللحديا

فراعها ال نلدال للحطاظ على اسل رار ة الحياة ،مف وةل مكافحة ا مراض وت ن

اللا واجهلها ال ا ت تتر ة فا
ا وبئة وال وائح ،تنلح

جهدا توافت تتليعا إعةميعا أك ر فعالية ،ت ن ا للكرار ال آست تتا النات ة عف االست تتلهانة ال عرفة امننت تتانية ال لراك ة
اللا ندر أه ت د هر يها إلى الل ية امعةمية.
وولصت الدراسة إلى أه الل يا
امعةل ال عافت ت تتر ال ان

امو ار ة ل ائحة كورونا ،فا عل الينوا

الط ائية ،كاطت مدا اهل ال

الصت ت تتحا لل ل ع ،وأهليله لكا لصت ت تتدر ا جندة امعةمية .فالوباء ال ي اجلا

العالم أست ت ت ت ت تتر اجلا ددور وست ت ت ت ت تتائإل امعةل وأرغ ها على ت يير أجندتها عندما أر كيف أه فيرو /كورونا
لح النن ت ت تتائر الحكوما

وال عس ت ت ت تن ت ت تتا

واالقلصتت ت تتادا

استلراتي ية توافتلية منتلدامة ُدنيت على إدراك ع ي
 .70مح د ا ميف موسى .محددا

لةهةع ي كف الرجوع لل ار ر اللالا

ت ية الط ائيا

وا فراد ،فأف ت ت ت ت حت ا و ار والليار ر تنه ر دوه

ه ية اللوافإل الصحا الطعال ال ي يحول دوه تطاا

امو ار ة ل ائحة كورونا فا عصر الرق نة ،مركا ال ا رة للدراسا  ،ق ر.0202 ،

https://drive.google.com/file/d/1nQ9saKy5dPD10VE0SNLynzjS_Gm3YVmg/view
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ا وبئة وبدوث ال وائح ال دمرة .إنها ت يا

عهد .

مك طة تصلح زمة عادرة سرعاه ما تاول و عود كإل إلى ساد

وأش ت تتار الد ارس ت تتة إلى أه وس ت تتائإل امعةل ال عافت ت ترة ي

أه تأو الع رة مف ت ربة ت يلها ل ائحة فيرو/

كورونا ،وتعيد النار فا فه ها وتعاهيها مع امعةل الصت ت ت تتحا بلى ال تلكرر م إل ه ال ائحة فا عصت ت ت تتر
مليدمة فا الن و والل ور دين ا يص ت ت ت تتع

عليها االس ت ت ت تتلعداد ل ناهر

تدعا فيه ال ا ت ت ت تتر ة أنها و ت و وا
تهددها من ِ
الي َدل ،وتكرر أو اءها اللوافت تتلية .وعلى وست تتائإل امعةل ال عاف ت ترة أه تنِ ه ال ل عا وقياداتها
إلى أه ية امعةل الصت ت ت ت تتحا والطوائد ال لية اللا تأتا مف ق له ،وأه ما ُنط ُ عليه ال ُييا /ا قد نلج عف
غيا ه أو إه اله.

وهال ت الد ارس ت تتة وس ت تتائإل امعةل

ت تترورة االس ت تتل ار فا م ال امعةل الصت ت تحا ،مف وةل تعا ا مواردها
الةزمة لليديم إعةل

ال ا ت ت تتر ة أف ت ت تتإل الكوادر الطاعلة فا ال اليف الص ت ت تتحا وال ا ،وتوفر لهم اممكانيا
فحا ييود ال ار ة إلى منلي إل ن
وال مف ال وائح وا وبئة اللا ي نا دها امنناه على نطنه جهة أو ت اهة

للنلوك الصحا اليو م.

إلى ذلك ،تعكد د ارس تتة (دور وساااائل اإلعالم وشااابكات التواصااال االجتماعي في جائحة كورونا)
ال عس تنتتا

71

ز ادة عدد

الرس ت ية وال نتتعوليف النتتياستتييف والصتتحطييف ال ف ينتتلندموه وستتائإل اللوافتتإل االجل اعا ل

تصر حاتهم بول جائحة كورونا وتطنير عل ال واقف وا مور وإعةه الي ار ار الهامة ع ر بنا ا
امض ت تتافة إلى ذلك ،ست ت ت حت وس ت تتائإل اللواف ت تتإل االجل اعا لألش ت تتناي فا د

الطيد وها

رس ية.

وا بداث لحاة

بصتتولها ،وه ا ما ستتاعد ك ي ار فا اللنطيف مف وهأ الح ر والعالة والوبدة عند ال ة يف مف ال اتتر ،إضتتافة
إلى ملا عة أو ار العالم والطيرو /والل و ار الحافلة.

وت يف الدراسة ،أنه فا ال ربلة ا ولى مف انلاار جائحة كورونا شاو وسائإل امعةل الليليدية ارت اك واضح

فا ت ية ال ائحة؛ ه ال علوما

عنها كانت ضت ت ت ت تتعيطة ،فاكلطت دنات ت ت ت تتر اللوفت ت ت ت تتيا

والنصت ت ت ت تتائح والل اعد

االجل اعا وست ت ت إل الوقاية .ولكف فا ال رابإل ال ليدمة أفت ت ت حت ه الوس ت تتائإل أك ر ب ت ت تو ار وبرفية ن ت ت ت

املصتاي الصتدمة أوال ،وبنت

ل وء ال هور إليها ك صتدر موثوق لألو ار ثانيا ،عدما انلاتر الاائعا

 .71هارق ع ود .دور وسااائل اإلعالم وشاابكات التواصاال االجتماعي في جائحة كورونا ،ال عهد ال صتتري للد ارستتا  ،د ارستتا

 ،0202ي 4ت ت.28
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ستتياستتية،

وال ال ا

والنرافا

ونار ا

ال عامرة وغيرها ديف النا /وع ر وس ت ت ت تتائر اللواف ت ت ت تتإل االجل اعا .ل لك عاز

انلاار الطيرو ،/وهلع النا /مف ال ية دوسائإل امعةل اليدي ة اللا تراجع ب ورها فا الننوا

النا ية.

أما النن ت ت ة إلى وست تتائر اللوافت تتإل االجل اعا ،فيد واضت تتت ت ربة جد دة مع انلا ت تتار الطيرو ،/ه الل ربة

ش ت تتادها الك ير مف ا و اء ،ولكنها عد فلر قص ت تتيرة نا ت نطن ت تتها وتأقل ت مع الواقع ال د د ،دإل إنها بولت
اللهد د إلى فرفة ،فااد

مف وةلها أعداد ال ااركيف وال لطاعليف معها مة يف النا /ع ر العالم ،ما زاد مف

أربابها ليا ار الدوال ار .

فا د ارس ت ت تتة (اإلعالم التفاعلي خالل أزمة كورونا من اإلخبار إلى تقصاااااي الحقائق)
كورونا كا ت ت ت تتطت دور إعةل ا زمة فا ع ليا

72

ت يف أه أزمة فيرو/

اللددير واللوعية واللوجيه والليو م ،فيد كاه امعةل – نللف

أفنافه -فاعة رئينا فا سير ا بداث وت ورها ،وأنه ط إل امعةل عرف العالم اهور الطيرو ،/وبط له
علم ن تتار انلا تتار وست ت إل الوقاية والعةج .وتوض تتح الد ارس تتة أه امعةل اللطاعلا أدا الدور ا درز مف ديف

وست ت ت ت ت ت تتائتإل امعةل ال لعتددة .غير أه هت ال ياة ب لتت فا هيتاتها آفة تيوض أف ت ت ت ت ت ت تتالها ،وتحد مف جدواها،
وال ل لة فا ا و ار الاائطة اللا تحولت إلى برو بيييية تهدد الدول وال نا ا

والاعوو وا فراد.

ليد ات تتح ،مف وةل ه الد ارستتة ،ب م ت ل إل ا و ار الاائطة فا شتتلى معالم الحياة ومدا انلا تتارها ،ك ا
ت يف أه مواجهلها والحد مف انلا تتارها أمر م كف ،دإل ومينت تر عف هر ما تتار ع اللحي اللا ي كف إبداثها

فا الط اء اللطاعلا .
وت ال

الد ارستة فا توفتياتها

ه فا كليا

ترورة تيو ة وتعا ا تنصص " إعةل ا زمة" وتدعي ه ،وول شع

وافة

ومعاهد امعةل ،وتك يف الدو ار اللكو نية اللا تعنى دللييف أُستنتته واستتلراتي ياته ،والع إل على

است ت ت ت تتلعانة وست ت ت ت تتائإل امعةل الليليدية والرق ية الن راء فا م ال اللحي مف ا و ار على ال نت ت ت ت تتلوا اللينا
والعل ا ،والع إل على تكو ف الصحطييف فا ال ال.
وفا د ارست تتة عنواه الدور الوظيفي لوساااائل اإلعالم في ظل جائحة كورونا :دراساااة ميدانية على عينة من

الجمهور الفلسااطيني في محافظة الخليل

73

ت يف وجود دور وهيطا ملوستتر لوستتائإل امعةل فا هإل جائحة

 .72ونا درداعا .اإلعالم التفاعلي خالل أزمة كورونا من اإلخبار إلى تقصااااااي الحقائق ،ال لة ال ربية للعلول االجل اعية

وامننانية ،الرباط ،عدد  ،0202 ،20ي 023ت ت .028

 .73ست ت ت ير ال إل ،وباس ت تتم أدو داود .الدور الوظيفي لوسااااائل اإلعالم في ظل جائحة كورونا :دراسااااة ميدانية على عينة من
الجمهور الفلسطيني في محافظة الخليل ".م لة جامعة فلن يف اللينية لأل حاث ،0202 ،ي33-54
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كورونا .وجاء

أعلى م اال

رو الع إل ال اعا .

الدور الوهيطا بن ت ت ت ت ت ت ت

ا ه ية اللوعية االجل اعية ،اللوعية الوهنية ،تن ية

وتوضت ت ت ت ت ت تتح الد ارست ت ت ت ت ت تتة أه ذلك يعود ذلك إلى قلة اهل ال ال هور لا عة ا و ار اللا تعكر ال ااج وتا د مف

باال اللوتر واليل لد هم ،بي أه معام ال اهير تلا ع ال واضت ت ت ت تتيع ال نت ت ت ت تتلية فا وس ت ت ت ت تتائإل امعةل على
تكإل عال والطلن ت ت ينية ات ت ن
اولةف أنواعها .ك ا أه وست تتائإل امعةل ،ات ت ن
تكإل واي ،تكر /معام درام ها على
ا مور االجل تتاعيتتة واللوعيتتة الوهنيتتة ،وه ت ا دتتدا واض ت ت ت ت ت ت تحتتا وةل ال تتائحتتة مف وةل اللركيا على الل تتاعتتد
االجل اعا ،واس تتلندال وس تتائإل االتص تتال ال نللطة فا اللواف تتإل مع ا قارو ،وبحكم الحالة الطلنت ت ينية وأه ية

اللوعية الوهنية فا هإل وجود االبلةل ،فإه أغل

ال رامج تكوه موجهة نحو ذلك.

وت كر الد ارست ت ت ت ت ت تتة أنه وجد لوست ت ت ت ت ت تتائإل امعةل دور مرتطع فا إنات ت ت ت ت ت تتاء م اد ار م ل عية ميدانية تحطا الع إل
ال اعا ،وفا عرض ت ارو ناجحة فراد س ت ت ت تتاه وا فا إن ا از ج اعية ،وفا د

ال رامج اللا تحطا على

الع إل ال اعا .ك ا تع إل وست تتائإل امعةل على تعا ا مطاهيم الوقاية مف الطيرو ،/وك لك توضتتتيح ال طاهيم
النافة

ائحة كورونا لل ل ع ،ك ا تحافظ على االسل رار فا اللوعية االجل اعية من دداية ال ائحة.

وتنرج الد ارس ت تتة

لة توف ت تتيا  ،منها تووا ال ص ت تتداقية فا نا ت تتر ا و ار ال لعلية

ائحة كورونا ،وول

وسائإل اتصال م اشرة ما ديف ال واهف وأفحاو اليرار ،وتعا ا اللعاوه ال الرك ديف وسائإل امعةل ال نللطة
للنروج د رنامج موبد لللوعية الوهنية.
في دراساااة حول (الحقوق الرقمية في فلساااطين بين الطوارج وجائحة كورونا)

ال وارو اسلهدفت الحيوق الرق ية والنصوفية دوضو  ،واسلندمت مص لحا
والعياو ،دوه أي ضت ت ت ت توا ر أو ضت ت ت ت ت انا

النص تتوي الواردة فا تا تتر عا
وال يانا

ف طاضة فا م ال الل ر م

قانونية أو معا ير قادلة للييا /عليها .وتا ت ت ت تتير الد ارس ت ت ت تتة إلى أه

ال وارو اس تتلندمت مصت ت لحا

واس تتعة وف تتطاض تتة فا ت ر م اللص تتر حا

وا و ار ال نا ت ت ت تتورة ع ر وس ت ت ت تتائإل اللواف ت ت ت تتإل االجل اعا وبأي وس ت ت ت تتيلة إعةمية أورا وةل مربلة

ال وارو ،ست تواء أكانت ف تتحيحة أل غير ف تتحيحة ،وه ا هو "ال د د" ال ي جاء

اللار عا

74

يف ال اب

أن تات تتر عا

العادية.

ه تا تتر عا

ال وارو على

 .74عصال عادد ف .الحيوق الرق ية فا فلن يف ديف ال وارو وجائحة كورونا ،ال ركا العربا لل و ر امعةل االجل اعا،0202 5 7 ،

لةهةع

https://7amleh.org/2020/05/07/alhqwq-alrqmyh-fy-flstyn-byn-altware-wjaehh-kwrwna
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ال وارو تأتا فا هإل انلكاسا

وت كر الدراسة أه تار عا

تعرضت لها الحيوق الرق ية فا فلن يف ،ت لت

ص ت تتدور قرار يانوه ال رائم املكلرونية فا ال ت تتطة ال ربية ،واس ت تتلحداث ما ُينت ت ت ى
اللكنولوجيا" وج تعد إل جرا على قانوه العيوبا فا ق اع غاة .وف تتدر تلك اللا تتر عا
وتعل ر مف أو ر اللار عا

رائم "إس ت تتاءة اس ت تتلندال
نت تتر ة تامة،

الطلن ينية اللا أُقر فا تار خ النل ة الطلن ينية على بر ة اللع ير عف الرأي

والحيوق الرق ية والح فا النصوفية.
وت كر الد ارستة أه منتابا

الل تيي اتنتعت على بر ة الرأي والنصتوفتية ،والحيوق الرق ية ،فا تار عا

ال وارو ،مف وةل ت ر م ومعاق ة ا فراد أو ال ها

مواقع اللوافت ت تتإل االجل اعا ،وبأي وست ت تتيلة كانت ،تلعل

على أي تصر حا  ،أو ديانا  ،أو أو ار مناورة على

حالة ال وارو ،فت ت تتحيحة كانت أل غير فت ت تتحيحة،

ل رد عدل استتلنادها إلى مصتتدر رس ت ا ،فا هإل غياو الاتتطافية وغياو و ة بكومية لللعامإل مع ال ائحة،
ال حلوا الرق ا ،وال ي وثيله معسنا

واستل ر اعليال ا فراد نت

ال ل ع ال دنا ،لل يى ا و ار الرس ية

ها الن ت ت تتائدة ،ا ُن ر ا د مف الل ت ت تتيي فا ال ربلة اليادمة مع اش ت ت تتلداد الل عا
واالجل اعية والنطنية لألزمة.
وهتتال تتت التتد ارست ت ت ت ت ت تتة

ت ت ت ت ت ت تترورة قيتتال ب لتتة منتتاف ت ت ت ت ت ت ترة لح تتايتتة وتعا ا بر تتة الرأي واللع ير والحيوق الرق يتتة

والنصتتوفتتية فا مواجهة االنلهاكا

الناج ة عف قرار يانوه ال رائم املكلرونية فا ال تتطة ال ربية ،وإستتاءة

اسلندال اللكنولوجيا فا ق اع غاة ،وتار عا

ال وارو اللا ع يت انلهاكا

مناءلة للحكومة على ه ا الصعيد ،واسلندال آليا

ا مم ال لحدة.

الحيوق الرق ية ،وتنايم جلنا

وفا د ارستة عنواه (جائحة كورونا :األدار الفلساطيني في مشااهد عالمي متقلب)
الرست ت ا اللال دلص تتر حا

الص ت ت تتحية واالقلص ت ت تتادية

75

ييول ال اب

أه امعةل

الحكومة وو ازرة الص تتحة وال ن تتعوليف الن تتياس تتييف ،مل رقا إلى ت ربة الناه

اس تتم

الحكومة ،امعةما" إدراهيم ملحم"؛ ال ي درع فا امي از الص ت ت تتحافا ،ص ت ت تتوته الواث والهادو ،وإجا اته عف
ا ستتئلة اتتطافية ووضتتو  ،وعدل إوطاء أي معلومة ،ا مر ال ي أكن ت ه شتتع ية ومكنه مف الوفتتول إلى قلوو

النا ،/وه ا ددور انعكا إي اديا على مكانة الحكومة عند الاع  ،وأكن ها ابلراما.
ومع كإل ما س ت ت ت ت ت ت ؛ فإه فئا

معينة مف ال ل ع كانت لد ها مواقف مل ا نة مف أداء الحكومة؛ ال عل قال

إه أداءهتا ،ال ست ت ت ت ت ت تتي تا امعةما ،كاه عاديا وأقإل ما ي كف لها أه تع له ،وه ا واج ها ودورها ،وكإل مف أدا
 .75ع د ال نا ستةمة .جائحة كورونا :األدار الفلسطيني في مشهد عالمي متقلب ،م لة ستياسا  ،سياسا

العامة ،رال الله ،0202 ،ي  34ت ت .56
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معهد النياسا

منه ذلك ،وهو لليى رات ا ميادإل جهد  .وث ة

دو ار فا هت ال ربلتة فعتإل ذلك ه ه يعة دور الوهيطا تل ل

رأي آور مطاد أه أداء الحكومة كاه مل ي اا وغير معلاد ميارنة أداء الحكوما
وميارنة حكوما
باال

الطلنت ت ت ت ت ت ت ينية الن ت ت ت ت ت تتا ية ،دإل

دول عد دة فا العالم ،ست ت ت ت ت ت تواء الدول ال ليدمة وال نية ،أو دول ال وار اللا وف ت ت ت ت ت تتلت فيها

امفا ة الطيرو /أرقال مرع ة أو ميارنة الدول اللا تنطا ا رقال وال ع يا

الحيييية وتا ف الواقع،

وال تصار شع ها والعالم حييية الوضع.
فا ورقة ع إل قدمها ال اب
كورونا)

76

الص ت ت ت ت تتحطا بازل علوش ت ت ت ت تتة عنواه (الخطاب اإلعالمي الفلساااااااطيني خالل أزمة

أكد فيها أه الن او امعةما الطلنت ت ينا فا هإل ال ائحة لم رت ِ إلى من تتلوا اللحدي وا زمة،

وأه وستتائإل امعةل الطلن ت ينية جاء
ال ح

ننتتنا مكررة ع ا تصتتدر و ازرة الصتتحة وال عس تنتتا

ال دي في ا وراء ا و ار واللصتتر حا

الرس ت ية مف دوه

الرست ت ية ،واكلطت اللوعية النتت حية ،والنيد ال نى فا معا ه

على االنينتال النتياسا ،وال يارنة ديف أداء النل ة الطلن ينية فا ال طة ال ربية ،والنل ة الحاك ة فا ق اع

غاة.

ورأا علوشتتة فا ورقله أه العواهف ابللت منتتابة ك يرة فا الن او امعةما الطلن ت ينا ،س تواء الرس ت ا،

أو ا هلا ،وبلى وستتائإل امعةل العامة والناي ،م تتيطا أه امعةل الندماتا ال لنصتتص لم يكف باض ت ار

فا شتتكإل واضتتح وةل ال ائحة ،ولم رت ِ و او وستتائإل امعةل وال عس تنتتا
يكوه مصد ار رئينا لل علومة ،اللا مف شأنها أه تناعد النل ا

فا ه أنة ال هور.

وأوضتح أه الن او الرست ا انينتم إلى ج أا ف ،ا ول ترو ج ناتتاها

وفا إهار العةقا

ا هلية إلى منتتلوا ي كف أه

ال عستنتا

الرست ية ن ا ا

عاهطية

العامة ،وال انا نوع مف وسائإل اللوعية ،اللا كانت تعل د فا شكإل رئيا على ال عسنا

الدولية وا هلية .وفي ا لعل

اللوعية ،لم ل رق امعةل الرس ت ت ت ا لكيطية تعامإل الطئا

الطيرو ،/وكيطية ب اية أنطنتهم مف االفتا ة ،واقلصر االعةنا

الرئينة فير.

الرس ية فا عل ا بياه على ال ناه

 . 76بازل علوش ت تتة .الن او امعةما الطلنت ت ت ينا وةل أزمة كورونا ،ورش ت تتة نا لها شت ت ت كة ال نا ا
لةهةع ،ي كف الرجوع لل ار ر اللالا

ال ه ات ت تتة والطييرة مع

ا هلية ،غاة.0202 ،

http://www.masader.ps/ar/node/86389
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ورأا ال اب

علوشت تتة أه الطرفت تتة ست تتنحت لوست تتائإل امعةل وةل ال ائحة الست تتلعادة ثية ال هور فيها ،نا ار

الزدبال وس تتائإل اللواف تتإل االجل اعا ا و ار ال ط ركة والاائطة ،وكاه مص تتدر ال علومة الرست ت ا ها وس تتائإل

امعةل الليليدية ،لكف ستتي رة النةف النتتياستتا ،وستتعا كإل جهة رس ت ية للاهور اهر ال إل فا اللعامإل

مع ا زمة ،بد مف قدرة وست ت ت تتائإل امعةل على اللعامإل مع الي ت ت ت تتية فا شت ت ت تتكإل مهنا ،ك ا أه نيص الل و إل
واليد ار ال الية لل عسنا

امعةمية أثر فا شكإل واضح على أدائها ق إل ا زمة ووةلها.

وذكر أه ال هور اعل د فا ش تتكإل رئيا على وس تتائإل اللواف تتإل االجل اعا ،ناف تتة "فينت ت وك" ،اللا كانت

معلومتاتهتا فا ك ير مف ا بيتاه م لوهتة أو كتاذ تة ت تاما ،وشت ت ت ت ت ت تتكلت ع ئا على ال ها
ووست ت ت تتائإل امعةل فا اللحي مف تلك ال علوما

مصدر رئيا شطاف لل علوما .

وال واد ال نات ت ت تتورة على ال نصت ت ت تتا

الحكومية أو ا هلية

ال نللطة ،فا هإل غياو

ثانياً :المقاالت:

فا ال يالة ال عنونة د ت ت ت ت ت (اإلعالم الفلسطيني وجائحة كورونا :غياب النقد والمسارلة والتعدد)
تعلي ا

77

ييول الكات

إه امعةل الرست ت ا الطلنت ت ينا اللال مواقف و ازرة الص تتحة الطلنت ت ينية اللا اعل د
العال ية إلى ن
بد ك ير ،وه ا جن امعةل الرست ت ت ت ت ا ،ال ي كاه باضت ت ت ت ت ار اعل ار مصت ت ت ت تتد ار لل علومة والرواية
الطلن ينية ،الوقوع فا دراثف الاائعا
وأشتار الكات

وال علوما

ال

منا ة الص تتحة

للة اأه فيرو /كورونا.

فا مياله إلى أه امعةل الطلنت ينا وصتص ال اء ا ك ر مف منتاباته للوباء ،ولنيإل ا و ار

الرس ت ت ت ت ت ت ت يتة ،ون ح فا التدعتتايتة للوقتتايتتة؛ كتالل تتاعتد االجل تاعا وبار االولةط وات تاع اليواعتتد .أمتا اللحيييتتا
واليصتة الصتتحافية ال كلوبة وال صتتورة اللا تطنتتر ما يحدث فكانت محدودة أو غائ ة ،وال تلناست

مع اللطاعإل

واللعتتاضت ت ت ت ت ت تتد ال ل عا والل وع والتتدعم ،وال مع معتتانتتاة النتتا /الت ف اني عتتت موارد عيات ت ت ت ت ت تتهم ،وال مع جي

العاهليف عف الع إل ،ووصوفا فا ق اع غاة.
و را كتتاتت

ال يتتال أه الن تتاو امعةما فا أثنتتاء ال وارو يا على بتتالتته فا اعل تتاد دنتتد وابتتد فا ت يتتة

الصراع مع االبلةل امسرائيلا ،وال ي ل حور بول عرض انلهاكا

االبلةل مع ت اهإل ال اد ار وأشكال

الص ت ت ود وعنافت تتر اليوة وال ادرة اللا ينت تتلندمها ال واهنوه فا مواجهة ست تتل ا

االبلةل .و

ت تتيف ق إل

ال ائحة كاه فو امعةل الناي أعلى مف امعةل الرس ا فا إثارة ق ايا ال ل ع ومناءلة ال نعوليف،
 .77مهند ع د الح يد .امعةل الطلن ت ينا وجائحة كورونا غياو النيد وال نتتاءلة واللعدد ،م لة الد ارستتا

الطلن ينية ،ديرو  .0202 ،لةهةع ي كف الرجوع لل ار ر

الطلن ت ينية ،معس تنتتة الد ارستتا

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650140
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لكنه تراجع وةل ال ائحة ولم ن ح فا ستتد الط وا
امشتتاعا

وال علوما

تداولت الاتتائعا

إلى "تنتتلإل"

اللا ولطها امعةل الرست ا .و اتتير الكات

الن أ إلى ال واهنيف ع ر وستتائإل اللوافتتإل االجل اعا وبعل مراكا ال علوما

اللا

كأو ار دوه أه تعال ها مف وةل ذوي االولصتتاي فا ال هاز الصتتحا؛ فانعكا اللداول

سل ا على الرأي العال الطلن ينا.

وفا ميالة عنواه (اإلعالم في زمن كورونا تحديات لم يعهدها الصحافيون)

78

ت يف الكات ة أه تطاتا فيرو/

كورونا جعإل ك ي ار مف الصت تتحافييف يطرضت تتوه نوعا مف الرقا ة ال اتية على أنطنت تتهم ،وأه امعةل الليليدي اتكأ
ك ي ار على وستتائإل اللوافتتإل االجل اعا؛ كوستتيلة آمنة لنيإل فتتو ال صتتاديف الطيرو /ومعاناتهم إلى العالم،
ن
ودة أقإل.
ك ا أنه غل النار ،ك ي ار ،عف جودة الصتورة والصتو ل صلحة اليدرة على اللوافإل ا مف ولو
وت كر الكات ة أه ذلك لم يكف ال ف ا ك ر ال ي دفعه امعةل ،إذ أه الك ير مف الي ت ت تتايا اللا كانت تا ت ت ت إل

بي اا مه ا فا امعةل وفا اهل ال الطلن ت ت ت ت ت ينييف ق إل انلات ت ت ت تتار الوباء غادت عف الل ية أو تراجعت ات ت ت ت تتكإل

ملحوظ.

وتاير كات ة ال يال إلى أه مف لحكم فا الكل ة يحاول فرض أجندته ،وأنه عد تنو

ن ابا

الحكومة فا

مواجهة تطا تتا ال رض ،وهو أمر اتط ك يروه عليه ،جعإل مه ة الص تتحافا أك ر ف تتعوبة اعل ار أه مه له

ال تنحصت ت ت ت تتر فا نيإل ما ييوله ال ن ت ت ت ت تتعول دإل فا ال ح

ع ا يحاول إوطاء  .وتنها الكات ة ميالها اليول إه

الحييية ال ارست ت ت ت تتنة ،فا أر ا ،أه امعةل ياإل قاد ار على توجيه وإعادة النار فا عل ست ت ت ت تتياست ت ت ت تتا

وق ار ار

الحكوما  ،وال عكد أنه أيا كانت ا وض ت تتاع ،يى امعةل س ت تتل ة رقادية ال ي كف ت اهلها ،ووست ت تيلة ال ي كف

االسل ناء عنها.

فا ميال عنواه إعالم الهلع 79ييول الكات
عداد مو على الاتتاشتتا  ،اروميلر إفتتا ا

أنلج انلا ت تتار وباء كورونا ما قد ننت ت ت يه افت ت ت ةبا "اعةل هلع"،
فا كإل رستتالة قصتتيرة ،وبلى اقا ا و ار انيل ت الكامإل إلى

كورونا أوال وباقا شتعوه الحياة تأتا سا عا أو تاسعا .الوباء أفاو كإل الطنوه امو ار ة مف و ر الطيد و الى
 .78شتير ف أدو عاقلة .امعةل فا زمف كورونا تحديا

ديرو  ،0202 ،لةهةع ي كف الرجوع لل ار ر

لم يعهدها الصتحافيوه ،م لة الد ارستا

الطلنت ينية ،معسنة الدراسا

الطلن ينية،

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650080

 .79فت ت تتالح مات ت تتارقة .إعةل الهلع ،ال وقع االلكلرونا  ،REFORMنات ت تتر دلار خ  ،0202 4 00لةهةع على ال يال ي كف
الرجوع إلى ال ار ر اللالا
https://2u.pw/mBi0L
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كلا ة اليصتتة وضتتيوف اللير ر وف توال الى كإل أنواع فتتحافة الرأي .ال عنى ال هنا ه ا جيد واستتل ا ة مهنية
لي تتية الن تتاعة والل و ار  ،لكف الى ملى؟ "  .و

تتيف الكات

"ه ا أنلج س تتين تتيولوجيا جد دة فا الصت تحافة

منها على س ت ت يإل ال ال است تتلنت تتةل غرف ا و ار لهي نة ال رض إلى درجة ننت تتياه اقا شت تتعوه الحياة ،ددأ

منيللنا تننى أننا وما ما سنعود إلى الاوارع .وه ا امل ال ل اكينة كآ ة سندفع ث نها ج يعا".
و را كات

ال يال أه هي نة اعةل الهلع أنل ت ف ت ت ت ت تتحافة موالية ت اما ،موالية للدولة و جهاتها وللات ت ت ت ت تتركا

ولكإل ال هي نيف نرعة ال رق ،بدث ه ا فا غال ية الدول ،الصحطيوه ت ندوا فو ار كأنهم فا برو ،وأفادلهم
بالة مف الوهنية ال طاجئة ت ا ال نعوليف .و وضح" ال أعرف مدا سةمة ال وقف هنا ،ولكف اعليد أه هناك

م ال ا

نوعا ما ،فيد تم تيديا منعوليف كإل ما قاموا ه هو منعولياتهم العادية.

و نلم الكات

مياله ملنت ت ت تتائة أال وجد فت ت ت تتحافة بلول ،أال وجد فت ت ت تتحافة اي ادية وارج فكرة اغنت ت ت تتإل ديك

عا ت ت تتر ف ثانية ،ه مه ة اعليد أه ك ير ف منا إمكانه ال ن ت ت تتاه ة فا فلح ال ر

العودة إلى اليول العادي

ر ية مدروست ت تتة وبلواف ال يع قادمة عاجة أل آجة .واالست ت تتلعداد ل لك مه لنا فا

تنطيف ال وجة ال طلوبة وضيوف الااشة ال ك يف وفياغة ا و ار ددوه معي ا

فا ميال عنواه االعالم الفلسااااااطيني وأزمة كورونا
وانلات تتار الط ت تتائيا

فكار جد دة فيها .لحاة

80

ييول الكات

وهك ا… أليا ك لك؟

أنه رغم ت ور وست ت ت تتائإل االتصت ت ت تتاال

واشت تتلداد اللنافا ديف وست تتائإل امعةل ال نللطة ،إال أه موضت تتوع امعةل وا زما

امعةمييف الطلن ينييف لم رق عد إلى ال نلوا ال لوو ،بي

ها ركف أستاستا مف أركاه مواجهة ا زما

عند

ما زال رجال امعةل ل اهلوه أه مهنلهم

وابلوائها ،وباه مه لهم ،أي ا ،ها إدارة ه ا زما

إعةميا؛

كونها ع لية تنصتصتية لها قواعدها وأستنها وآلياتها واسلراتي يلها ،وه ا ما أدا الى الطوضو ة امعةمية فا

اللعامإل مع تطاتتا الوباء؛ نا ار ل ا فتتدر مف تيار ر عف الوضتتع الصتتحا فا ا ارضتتا الطلن ت ينية ال ترق
إلى ال هنية واالبل ارفية ،وافلياد ه الليار ر لألليا
و عكد كات

ال يال أه الل ور الهائإل ممكانيا

الةزمة واليواعد ال ل عة معةل ال واجهة وإعةل ال وارو.

وس تتائإل امعةل الطلنت ت ينية على اولةف أنواعها وات اهاتها

ييل ت ت تتا تعاهم دور امعةمييف الطلنتت ت ت ينييف فا اللعامإل مع ا زما
ال عال ا

امعةمية لألزما

مف بي

ضت ت تترورة اس ت ت تتلنادهم فا

على اليواعد وا ستتا العل ية مدارة ا زمة ،أيا كاه نوعها ،على أه تكوه تلك

للر ر
 .80ماجد هد  .االعةل الطلن ينا وأزمة كورونا ،موقع الن ا  ،نار فا  ،0202 3 22لةهةع ي كف الرجوع ا
https://nn.najah.edu/news/Artical/2020/03/11/294425/
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ال عال ا

فا إهار ال ات تتاركة واللننت تتي مع جها

االولصت تتاي ال نت تتئولة عف ه يعة ا زمة ،ك ا أه ه ا

الل ور نطنه ييل ا أي ا تعاهم دور االعةل الحكوما فا اللعامإل مع ا زما

وفيا لنطا اليواعد وا سا

العل ية مدارة ا زمة ،ومف ه ا س ت تتا والركائا ،دإل وفا ميدملها عدل ال ال ة فا االزمة أو الليليإل مف
شأنها ،أو اللعليم عليها مه ا تطاوتت فا بدتها وب ها.
و را الكات

ال تلوافر إال مف وةل االللاال عدد مف

أه مصت تتداقية وست تتائإل االعةل الرس ت ت ية أثناء ا زما

ال ت توا ر اللا تحكم دورها فا إدارة ا زما  ،وب ا وفر ه ا الدور ب ال عرفة الا تتاملة والكاملة وال لع ية،
ومنها اللعامإل ح ر شتتد د فا نيإل ال علوما  ،واللعر ف دها وإمداد ال واهنيف مف وةل كافة وستتائإل االعةل
الحيائ اللطص تتيلية عنها دوه إرباك فا ال ا تتهد الداولا ،بي

ا ساسية مدارة االزما

تعل ر ه ال ص تتداقية فا النيإل مف اليواعد

وفوال منهائها.

و وضتتح إه ز ف امعةل الحابا ال نكاتتف إال فا هإل ه ا زما

ك و وت تليإل لدفع ه ا زما

نا ار ل ا يصتتدر عف ه ا امعةل مف

نحو اللصتاعد وفوال إلى اداملها ،منوها إلى أه امعةل الطلن ينا الحابا

هو إعةل أزمة ال إعةل مواجهة لللك ا زمة ،وهو إعةل ال قاعدة له أي ت ت تتا ،وال ات ا  ،وال بلى له قانوه

يحك ه.

ثالثاً :التقارير:

فا اللير ر ال عنوه د ت ت الحقوق الرقمية في ظل حالة الطوارج
الطلن ت ت ينية جاء

على وةف اللص ت تتر حا

اللع ير والحيوق الرق ية ،وتوافتلت االنلهاكا
االبلةل امس ترائيلا وعدة جها

ال

81

ت يف أه تار عا

الرست ت ت ية ،إذ أه ه اللا ت تتر عا

فلن ت ينية ،ووافتتة شتتركة فين ت وك ،بي

و كر اللير ر أه مركا" مدا "أهل ب لة ل كافحة انلا تتار الا تتائعا
اللوافتتإل االجل اعا عنواه" الاتتائعا

 .81ال ركا الطلن ت ت ينا لللن ية والحر ا

ال وارو ض ت تتييت على بر ة

ضتد الحيوق الرق ية فا فلن يف وةل فلرة ال وارو مف ق إل

وه الطلن ينا وةل تلك الطلرة.

ع ر منصتتا

ال وارو مف ق إل النل ة

لم تلواه عف فرض رقادلها على

وال علوما

ال

بول كورونا لينتتت بر ة تع ير"،

تتللة اللا تم تداولها
رد ههور أولى

امعةمية" ،مدا" ،الحيوق الرق ية فا هإل بالة ال وارو ،رال الله ،0202 ،لةهةع

على اللير ر ي كف الرجوع إلى ال ار ر اللالا
https://www.madacenter.org/article/1644/
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الحاال

ال صتا ة فا ديت لحم ،وبدء انلاتار الاتائعا

اللا استتلهدفت الصتتحطييف/ا
اللحي مف دقة ال علوما

نت الح لة

على وستائر اللوافتإل االجل اعا .وت

والنات اء وال هور العد د مف مياهع الطيد و والرستتول اللوضتتيحية بول أه ية

ق إل الناتتر أو ال اتتاركة ،وأدوا

اللحي مف ال علوما  ،ونصتتائح للصتتحافييف/ا

ال ف ي وه قص ت تتص ال ائحة ،ونا ت تتر الوعا ات تتأه اللن ر ع ر امنلرنت  .وقد كاه للح لة وف اللير ر

العد د مف ا ثار امي ادية ،بي

إنها وجهت الصت ت تتحطييف/ا

وال هور إلى أو معلوماتهم مف مصت ت تتادر
الطين ت وك ال حلية والدولية اللا تكاتتف

موثوقة )منا ة الصتتحة العال ية وو ازرة الصتتحة(  ،وبعل فتتطحا
عف ا و ار ال ا طة.

وفا وةف تتة اللير ر عكد مركا " مدا" على أه ية ابلرال بر ة اللع ير والحيوق الرق ية بلى فا هإل بالة

ال وارو .ول ا ،فإنه ي ال

م ددا دلعد إل قانوه ال رائم املكلرونية ،وإقرار قانوه ب

ال علوما .

فا تير ر عنواه هل ستنجو الصحافة الفلسطينية من كورونا؟")

82

وضح ال اب

امعةما فا فلن ت ت يف تات تتير إلى أه ما راف انلات تتار الوباء مف قيود وإجراءا

الحص ت ت ت ت ت تتول على

أه قراءة سر عة لل اهد
عامة ،ست تتيعدي إلى توقف

العد د مف وسائإل االعةل ال نليلة /النافة ووروجها مف ال اهد العال ،نلي ة توقف مصدر دولها الرئينا
ال ل إل امعةنا
وات اها

الاتتحيحة أفتتة ،ما ستتيلح ض تربة شتتد دة نتتألة اللعددية ،و يوض النلي ة س تتياقا

الل ية وال عال ة امعةمية العامة ل نللف الي تتايا ،وفا ال يدمة منها الي تتايا ال دلية ،ما قد

ي هد لصحافة الرأي الوابد و كرسها فا فلن يف.
و

ت ت تتيف اللير ر " ا مر هنا ال ييلصت ت تتر فير على فري االست ت تتل رار ة والن اة مف اللحديا

ستتلواجهها ال عس تنتتا

امعةمية ال نتتليلة/النافتتة فحن ت  ،دإل ي لد ليصتتي

اللعددية والحر ة ،إذ ال ي كف الحد

ال ادية اللا

أبد أهم ركائا الصتتحافة وها

عف فحافة برة دوه تعددية ،ما سيط ا ت ت ت إه غادت اللعددية ت ت ت ت ت ت إلى

غياو ال ن ت تتاءلة والنيد عف أجندة وس ت تتائإل امعةل ،وغياو منص ت تتة ال ة ا ه ية للنيا

سيحرل ال هور مف فرفة هامة ال ااركة واللأثير فا الي ايا والنياسا

العال ،االمر ال ي

العامة.

 .82غازي أب د دنا عودة .هإل س ت ت تتلن و الص ت ت تتحافة الطلنت ت ت ت ينية مف كورونا؟ ،ال ركا الطلنت ت ت ت ينا لللن ية والحر ا

امعةمية،

"مدا" ،رال الله ،0202 ،لةهةع على اللير ر ي كف الرجوع إلى ال ار ر اللالا
https://www.madacenter.org/article/1629/
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و يف اللير ر أه أزمة كورونا ،وما رافيها مف فرض بالة هوارو وإجراءا

وضت ت تتعت أمال تهد د ف رئينت ت تتييف مل ار يف :ا ول ،مادي لعل

وس ت ت ت تتائإل امعةل الطلن ت ت ت ت ت ينية

يدرتها على االست ت تتل رار ،وال انا ملصت ت تتإل

دلعددية وست تتائإل امعةل اللا قد تعدي ال صت تتاع

ال الية ال دية اللا اتت تواجهها الى افةست تتها واغةقها،

االغةق أوال ،وستيكوه شتحيحا جدا بلى لو عاد

ا مور إلى نصتادها عد شهر أو عدة شهور ،اله الك ير

وافت تتة واه معام وست تتائإل امعةل) وتحد دا ال نت تتليلة/النافت تتة ( تعل د على امعةه ال ي اولطى ن ت ت
مف ال عسنا

االقلصادية والل ار ة اللا كانت تعلف سا يا ت رر ماديا وتك د

ونائر مل ا نة.

و كر اللير ر أه انلا تتار الوباء وبالة ال وارو اللا أعلنت فا فلنت ت يف فرض على وس تتائإل االعةل ،ن ا

مف الل ية يعل د صورة ش ه كلية على ال صدر الرس ا الحكوما فير ،وهنا ال نلحدث عف منألة الدقة

او اللاتكيك في ا تعلنه ال ها الرست ية مف معلوما  ،لكف وستائإل االعةل وبصورة غير م اشرة ُوضعت فا
منتتار وابد ،غ ته هالة النوف واليل العال مف الوباء وستتوغت كإل ما ييال ل حاربله ،لدرجة أه العد د مف
الصتحافييف/ا

ت نوا ذلك واعل رو ال نتار الصحيح ورب ا ال الا ،وتنازلت عل وسائإل االعةل هوعا عف

عل أدوارها ،سي ا ما لصإل ال ح

واالسليصاء والرقا ة وال ناءلة.

و وضح اللير ر أه تيدل ق ية كورنا وهي نلها على معام الي ايا ا ورا ال درجة على أجندة امعةل وهو

أمر ه يعا وم رر ال ع (أدا صتتورة م اش ترة وغير م اش ترة إلى اغطال منللف الي تتايا ا ورا أو بصتتر
ت يلها أو ار عادرة أو منلصت ترة على ا قإل ،وأ عدها ننت ت يا عف االهل ال ال طلرض .وقد املد ا مر بلى

إلى ما هو مرت ر الوباء ،بي
ل نللف الل يا
وفا تير ر ثال

كاد و ر أعداد االف ت تتا ا

على مدار عدة أساديع على ا قإل.

جراء الطيرو /يصت ت ت ح الن ر الوبيد أو ا درز

عنواه وبار الشاااائعات واألخبار الزائفة حول كورونا على وساااائل التواصااال االجتماعي

ل تتح أه تطا تتا وباء كورونا ف تتح ه ،أي تتا ،انلا تتار مهول وس تتر ع للا تتائعا

الاائطة عنه ،وتعل ر ه ا و ار الاائطة جاءا مف وباء أك ر ين
اللوافت تتإل االجل اعا ازدب ت ات تتائعا

وال علوما

83

الكاذ ة وا و ار

االرت اك والنوف .و يف اللير ر أه وسائإل

واهئة عف أعراض كوفيد 29-وس ت ت إل الوقاية منه ،واست تتل لت ووف

ال هور مف ال رض عف هر تيديم هرق وقاية وعةج والية مف ال ص ت ت تتادر العل ية وال ية مف أجإل جنا
ا ربا االقلصادية أو لا ادة ملا عة وشهرة فطحة ما على وسائإل اللوافإل االجل اعا.
 .83ال ركا الطلن ت ينا لللن ية والحر ا

امعةمية" ،مدا" .وباء الاتتائعا

وا و ار الاائطة بول كورونا على وستتائإل اللوافتتإل

االجل اعا ،رال الله ،0202 ،لةهةع على اللير ر ي كف الرجوع إلى ال ار ر اللالا

https://www.madacenter.org/article/1624/
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و كر اللير ر أنه نا ار لن ورة الاتتائعا

الا ت ت تتائعا

على ال ل ع الطلن ت ينا ادر مركا مدا مهةق ب لة ل حاربة

بول كورونا تحت ش ت ت تتعار "الا ت ت تتائعا

منا ت تتو ار وفيد وها

تن تتلح هم

توعو ة للص ت تتحطييف ا

بول كورونا لين ت ت تتت بر ة تع ير" ،واش ت ت تتل لت الح لة على

والنات ت ت اء على مواقع اللواف ت تتإل االجل اعا ووس ت تتائإل امعةل؛

ت تترورة تووا الدقة أثناء نيإل ا و ار ال لعلية كورونا ،وكيطية اللأكد مف مصت تتادر الن ر ،وتوعية

ال هور إلى أه ية الحصول على ال علوما

مف ال صادر ا ولية وال وثوقة.

و عكد مركا مدا ،فا نهاية اللير ر ،على أه الحاجة ملحة مقرار قانوه الحصول على ال علوما  ،سي ا عد

أه أث لت جائحة كورونا انلاار وو ورة االشاعا  ،ماي ار إلى أنه مع وجود م إل ه ا اليانوه يص ح أسهإل
ك ير محاربة الاائعا

للة.

وا و ار ال

التعليق على الدراسات السابقة:
راجعة الد ارس ت تتا

على ه الدراسا
.2

الن ت تتا ية ل ت تتح لنا اللعدد الك ا واللنوع الكيطا فا موض ت تتوعاتها ال ح ية ،و كف اللعيي
على النحو اللالا

ل يف أنه مع ههور فيرو /كورونا ددأ
مك ف ،على ا زما

.0

ن
اكإل
الد ارستا  ،ستواء العربية أو ا جن ية تنتلير ال وء،

الصحية.

اللدقي فا نلائج العد د مف الد ارستا

ن د أه غال يلها اتطيت على سل ية اللناول امعةما لألزمة؛

إذ أوضحت نلائج ع ها أه تناول وسائإل امعةل ل عل ا زما
أو الل ر ر ستاهم فا اشعال ه ا زمة ،ك ا أكد

نلائج دراسا

ع ر سياسا

االنكار أو اللهو ف

أورا على مناه ة وسائإل امعةل

فا ز ادة ا ثار الن ت ت تتل ية لألزمة ع ر قيامها دلهو إل وت ت ت تتنيم عل ا بداث وال ا ت ت تتاركة مع عل
العوامإل االورا فا تحولها زما  ،إضت تتافة إلى ال عال ا
امعةل أست تتالي

واست تتل اال

غير الناجحة ع ر انلهاج عل وست تتائإل

غير مدروست تتة مدارة ا زما  ،ك ا أشت تتار

عل الد ارست تتا

إلى غياو

الرؤ ة ال نت ت تتلي لية اللا تل ت ت تتح ع ر عدل تيييم اللناول االعةما لألزمة؛ لةست ت تتلطادة ه فا اللن ير
ال نلي لا مدارة أزما

أورا.

 .3ركا العد د مف الد ارس ت تتا
عل ه الد ارستت ت تتا

على وستت تتائإل اللواف ت تتإل االجل اعا ودورها فا إدارة ا زما  ،وناقاتت تتت

الدور ال ي ي كف لوست ت ت تتائإل امعةل واالتصت ت ت تتال ،ات ت ت تتلى أنواعها ،أه تعديه فا

اللوعية الصت ت ت ت تتحية ا عكد ه ا الدور ال ي ي
ا ف إل مف أجإل الصالح العال.
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تييي ه مف ق إل الن راء بلى لم تيو ه وت يير إلى

 .4وف كإل ذلك ،تأتا دراسلنا للنللف كلية ع ا سواها مف الدراسا

اللا ت رقت إلى الل ية امعةمية

ل ائحة كورونا فا فلنت ت ت يف والعالم العربا على تيد ر؛ ذلك أنها قد تكوه الد ارس ت تتة ا ولى مف نوعها
فا الن ت ت تتياق الطلن ت ت ت ت ينا .واست ت ت تتلنادا إلى اهةعنا ،ي كف اليول إه عل الد ارست ت ت تتا

ت رقت لل ائحة

ارت اها ا عاد االجل اعية واليانونية واالقلص ت ت ت تتادية والص ت ت ت تتحية فا فلنت ت ت ت ت يف إال أه ال عد امعةما
مرت ا

ائحة كورونا لم نع ر عليه عد .وه ا أبد أهم العوامإل اللا ي ت ت ت ت تتاعف مف أه ية الد ارست ت ت ت تتة

وم رر اجراؤها.
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يعرض ه ا الينم ال يانا

الفصل الثالث :عرض البيانات

مع ال حوثيف ال كور ف فا عينة

اللا تم الحصول عليها مف وةل ال يادة

الدراسة؛ ف نهم منعوليف وفحطييف فا وسائإل امعةل الطلن ينية ،ومنهم مف يع إل اكإل جائا مع وسائإل
إعةل محلية ودولية ،وآور ف منعولا عةقا

عامة لاركا

وافة عاملة فا ال طة ال ربية .و لناول ه ا

الينم ال حاور ا ساسية ال لعلية ددور وسائإل امعةل الطلن ينية مف وةل الدور الن وذجا والطعلا أو

ال لوو ،أما ال حور ف؛ ال انا وال ال
الطلن ينية.

فيلناواله تأثير كورونا على اسليةلية وتعددية وسائإل امعةل

أوالً :دور وسائل اإلعالم الفلسطينية في جائحة كورونا

هنالك وجود اتطاق فا أوساط امعةمييف الطلن ينييف أه معام وسائإل امعةل الطلن ينية ركا على توعية
وت ييف ال واهنيف مف مناهر فيرو /كورونا ،ك ا وتم امج اع مف ق إل العينة ال حوثة على أه ت ية وسائإل

امعةل الطلن ينية ،فا ا شهر ا ولى مف فلرة انلاار ال ائحة ،اتن ت اللواف والي ول ال علوما
مف ق إل الحكومة الطلن ينية

84

وناهيها امعةما ،85حي

لم نيإل ا و ار ك ا ها دوه محاولة اللحي مف

فحة ال ع يا أو تحليلها ونيدها .ليد تركا دور وسائإل امعةل على ع لية الل ييف واللوعية
إجراءا

ال يدمة

رورة االللاال

الوقاية الصحية ال رغوثا ومرت ا ،ميادلة  0202في ا ار عل الصحطييف أنه ابلكار بصري

غير م رر مف ق إل الحكومة ددر والطييه ،ميادلة . 0202

 .84إه امعةل الرس ت ت ا الطلن ت ت ينا اللال مواقف و ازرة الصت تتحة الطلن ت ت ينية اللا اعل د

تعلي ا

منا ة الصت تتحة العال ية إلى بد ك ير،

وكاه دور الوز رة ما كيلة الفلا فا اللناغم مع ال نا ة الدولية ،ف ت ت تتة عف دوولها فا اللطصت ت تتية ات ت تتكإل منت ت تتل ر ،وه ا َجن َ امعةل
الرس ا ال ي كاه باض ار اعل ار مصد ار لل علومة والرواية الطلن ينية ،الوقوع فا دراثف الاائعا وال علوما ال للة اأه فيرو /كوفيد

 .29و ن إل لإلعةل الرس ا أنه وضع سةمة ال واهنيف فا مركا االهل ال .انار مهند ع د الح يد ،مرجع ساد .
 .85فا االي از الصحطا درع الناه

اسم الحكومة ،امعةما إدراهيم ملحم؛ صوته الواث والهادو وإجا اته عف ا سئلة اطافية ووضو ،

وعدل اوطاء ال علومة ،ا مر ال ي أكن ت ت ه شت تتع ية ،ومكنه مف الوفت تتول إلى قلوو النا ./انار ع د ال نا ست تتةمة ،مرجع ست تتاد  ،ي.43

ك لك ،فيد أههر الن او الرست ا ال ي قدمه الناه امعةما استم الحكومة الاميإل إدراهيم ملحم ،الحري على سةمة ال واهنيف ،والقى
استتلحنتتانا ومنتتلوا مف ال ية الاتتع ية اللا كانت ش ت ه مطليدة ق إل إعةه بالة ال وارو .ليد راعى الناه الرس ت ا مناوف ال واهنيف ون ح
فا ت د دها ننت يا منتتلندما الل ة اللا ينتتلوع ها عامة النا ./لكنه راو فا ه ا ال نتتلوا ال ي ت اوزته باجا
أع الهم ،فصت ت تتار امجا ة عف الحاجا

ال ت ت تترور ة منت ت تتألة ضت ت تتاغ ة ومه ة ،وباول الل ل

النا /ال عياتتية عد تع إل

على ذلك إضت ت تتطاء ها ع د نا على و ا ه

ال وجه ،فكاه يكرر قول "ال أبد ي و مف ال وع" ،ال هم "ال حافاة على بياة النا "/اللا ها ضت ت ت ت تترورة الطعإل ،و ن ت ت ت ت ت إل له أنه اعلرف

د عل ا و اء وال
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اييا

اللا تعرض لها عل امعةمييف .انار مهند ع د الح يد ،مرجع ساد .

ليد تركا دور وسائإل امعةل الطلن ينية أثناء ال ائحة على ع لية الل ييف واللوعية ،وك لك هر عل

اليصص امننانية لل واهنيف .وقد ان ل ت نا ه الوسائإل امعةمية الطلن ينية لرواية الحكومة اأه م ر ا

كورونا مف أس ن
او ي كف إج الها فا ا تا

 اليناعة أه ما لم تيدي ه ونيله مف معلوماوالحطاظ على سةمله ،وهو

وابصاءا

بول ال ائحة هو ودمة لل ل ع الطلن ينا

ا ة دور وهنا وم ل عا إننانا املياز.

 -إه عدل معرفة امعةمييف العل ية

يعة الطيرو /وأثر وانعكاساته الصحية ،ووجود ووف على

بياتهم مف الطيرو /جعإل اهل امهم نص

على االللاال إرشادا

الحكومة نصوي

وتعلي ا

إجراءا النةمة والوقاية كلعييم ا دوا وال كات وارتداء الل ا /الواقا واالدلعاد النن ا عف ا ور ف.

 الن او الصارل مف ق إل الحكومةدلعلي ا

عدل نار ما لعل

النار جاء مف الاائعا

رورة االللاال اللعلي ا

الصحية وا منية ،وك لك االللاال

طيرو /كورونا إال مف وةل الحكومة ،وأنه عدا ذلك سيلم اعل ار ه ا

ما يعرض الناشر ف لعيوبا

ا بكال ل ير ال للاميف دللك اللعلي ا .

 .2دور اإلعالم النموذجي في جائحة كورونا:

تاير الدراسة إلى أه ال يصود الدور الن وذجا هو ما ي

شد دة ،وافة عد إعةه بالة ال وارو وت ليظ

أه يكوه ،و لركا ه ا الدور فا ثةثة محاور

ها
أ -رفع الوعا ال ل عا على كافة ا فعدة ،ووصوفا اللوعية فا اللعامإل مع ال ائحة وما نلج عنها،
وه ا ما اتط عليه ج يع ال حوثيف.

و -ال ناءلة ال وضوعية مف وةل هر ق ايا ال واهنيف وه ا عليه إج اع مف ج يع ال حوثيف لكونه
مرت ر اللعددية وبر ة الرأي.

 فحافة هر الحلول ومناقاة الي ايا ال ل عية وهر الحلول للحكومة مف وةل ع إل ميارناقامت ه الدول فا اللعامإل مع انلاار فيرو /كورونا ،واللعامإل مع ال ياربا

ا

والحلول اللا توفلت

لها ه الدول ،وه ا باز على موقف قلة مف ال حوثيف الطييه ،ميادلة . 0202
 .0دور اإلعالم في جائحة كورونا
ي كف اليول إه وسائإل امعةل الطلن ينية قد مر د ةثة مرابإل من ددء الحد

عف فا رو /كورونا وإعةه

بالة ال وارو ،فال ربلة ا ولى تل إل اللنليم ددور الحكومة وما يصدر عنها مف أو ار ومواقف ،وال ربلة
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ال انية ت لت اسل رار اللوعية والل ييف وال ناءلة للحكومة ،فا بيف ال ربلة ال ال ة؛ فاشل لت على اللداوإل

ديف االسل رار فا ال ناءلة للحكومة مع انليال عل وسائإل امعةل إلى دور فحافة الحلول وهر مياربا
مع ما قامت ه الدول ل واجهة انلاار الطيرو ./وعلى ه ا النحو ،ي كف تطصيإل ه ال رابإل وف اللالا

 المرحلة األولى

مربلة اللنليم ال ل

ركا ة دور الحكومة الطلن ينية وما يصدر عنها ،واالللاال الكامإل دلعلي اتها ،ونار ما

يصدر عنها مف أو ار ي ري نيلها مف وةل امباهة امعةمية اللا ييدمها الناه االعةما اس ها ،وه

ال ربلة أههر انلهاء دور وسائإل امعةل فا إنلاج أو تصد ر ال علومة حي
الحكوما الوبيد مع اللركيا على الدور اللوعوي ددال مف ال ح

وربر ال ائحة

از
ا ي ري على ا رض ،وما رافيها مف إفر ا

تم االعل اد على ال صدر

واللحري عف ا و ار وال علوما
وت و ار

وتحليلها

فحية وسياسية واقلصادية

واجل اعية .86وفا ه ال ربلة لم ي ع الصحطا نطنه ووسيلله امعةمية فا تناقل وفراع مع ال ها
الحكومية ددر ،ميادلة . 0202

وقد كاه هنالك تطهم مف معام امعةمييف

رورة االللاال ال ع يا

ال ي دفع وسائإل امعةل إلى االللاال الكامإل دلعلي ا

ومع يا

اللا ترد مف الحكومة .ولعإل الن

الحكومة فا ه ال ربلة هو عدل بدوث

وباء ي اثإل ه يعة وب م وو ورة وبناسية ه ا الطيرو ،/وتلك ا زمة الوبائية اللا لم ينل ع امعةمييف مف

اللعامإل معها وةل الطلرة ا ولى مف انلاارها .ولعإل عدل وضو ال طاهيم وال ص لحا  ،وكيطية اللعاها مع
انلاار ال ائحة ،والصعوبة فا الل ية ال يدانية لها أدا إلى إرباك وسائإل امعةل فا ع لية الل ية ،ودفعها

إلى الي ول واللنليم دلطرد دور الحكومة مرت ى ،ميادلة . 0202

ليد كاه اللعامإل مع فيرو /كورونا لم اعل ار أو ار عاجلة ما أربك وأثر سل ا على ال واهنيف فا م ر ا
بياتهم ،وعلى الي اعا

االقلصادية فا م ال ع لها .ه ا امرباك قاد إلى بصول نيا  ،فا ا ساديع ال ةث

مف فلرة ه ال ربلة ،بول كيطية اللعامإل مع أو ار كورونا كأو نار عاجلة م لها كحال االقلحاما
وال واجها
كأو ار

مع جنود االبلةل ،واالعلياال  ،بي

امسرائيلية،

تم بنم اللعامإل معها مف ق إل عدد مف وسائإل ا عةل

ر ية برفية مهنية ولينت أو ار عاجلة ،وقد تم ذلك مف وةل اللوافإل مع عدد مف ال نا ا

م إل

اليوننيف ومنا ة الصحة العال ية اللا ع لت على توضيح ماهية الطيرو /وكيطية اللعامإل معه مرت ى،

 .86تنتللت امشتاعا

وال علوما

الن أ إلى ال واهنيف ع ر وستائإل اللوافإل االجل اعا وبعل مراكا ال علوما

كأو ار دوه أه تعال ها مف وةل ذوي االولصاي فا ال هاز الصحا ،فانعكا اللداول سل ا على الرأي العال.
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اللا تداولت الاائعا

ميادلة  . 0202لم يعد فا رو /كورونا " د نافور" ما تصور او تم تصو ر للنا /مع بالة الهلع اللا اجلابت
وأفادت العالم ف فيهم الصحطييف زماعرة ،ميادلة . 0202

وساهم اللوافإل مع ال نا ا الدولية دلوضيح كيطية اللعامإل مع الطيرو ،/ومف ثم الع إل على ت ييف وت يف

ال واهنيف الطييه ،ميادلة . 0202

ليد ركا ال ربلة ا ولى على الدور اللوعوي والل ييطا لوسائإل امعةل

فا اللعامإل مع الطيرو ،/واسل افة ال نلصيف مف ا ه اء ال رغوثا ،ميادلة  ، 0202ولع
الوسير فا الاهور ا ولى ،وسير ديف ال واهف والحكومة فا هر عدد مف ال وضوعا
فيداه الع إل وال الة والايكا

امعةل دور

واللحديا  ،ومنها

الراجعة وال د ونية والحاجة إلى العةج وغير  ،تةها هر موضوع ال لراكم مف

أموال ال ارك واللراويص .ك لك ،شاركت وسائإل امعةل دليديم الدعم النطنا لل واهف والدعم امي ادا مف
وةل ب

النا /على اللييد د روتوكوال

أفرادا ومعسنا

و ازرة الصحة وتعلي ا

الحكومة ،وب

ا مإل نا ار إلى أه ال يع

م ل عيف سيواجهوه ال اكلة ،و نرجوه مف ا زمة االقلصادية اللا أفرزتها جائحة كورونا.

ليد ات عت وسائإل امعةل ،فا ه ال ربلة ،هرق عدة ل أنة ال واهنيف والحد مف ووفهم وقليهم مف نلائج

الطيرو ،/وت لت ه ال رق ع ر اللركيا على تنطي درامج الدعم النطنا واالجل اعا ،والل امف مف وةل
اسل افة منلصيف فا علم النطا واللربية والنلوك االجل اعا ،وكيطية اللعامإل مع ا هطال وهةو ال دار،/

إضافة إلى ه أنة ال واهنيف أه الحكومة تيف إلى جوارهم وتناندهم .واللااما ده ا ال وقف ،فيد توقطت درامج
وسائإل امعةل عف مناءلة الحكومة الطلن ينية ،واللا راها امعةمييف أنها نلاج لل ليلهم وإرباكهم زماعرة،

ميادلة . 0202

را معام ال حوثيف أه مركا ة ا و ار ال لعلية إفا ا

كورونا ساعد

مرت ى ،ميادلة  . 0202وتحت ض ر ال ائحة ،فيد ل أ

وسائإل امعةل إلى ز ادة زوم ت ية ال ائحة مف

دلوفير ا مف االجل اعا وض ر

ال علوما لكونها تأتا مف مصدر موثوق وابد وها ال هة الرس ية ،وه مياة إي ادية مطيودة فا ملطا أورا
او ال نعولية االجل اعية الرغم مف توقف إعةنا

إ راداتها مرت ى وجادو ،ميادلة . 0202

الاركا

فا وسائإل امعةل ،وما يعنيه ذلك مف تراجع
ر

فا ه ال ربلة "لم ُنار تحيي فحطا وابد مف ق إل فحطا فلن ينا أو وسيلة إعةل مع سياسة ال
والني رة" ،87وكإل ما جرا فا ه ال ربلة هو الحد عف ن ابا ال عسنة ا منية ،وا شناي الرس ييف
 .87ليد وصتتص امعةل ال اء ا ك ر مف منتتاباته للوباء ولنيإل ا و ار الرس ت ية ،ون ح فا الدعاية للوقاية كالل اعد االجل اعا وبار
االولةط وات اع اليواعد .وكاه اللاال ال واهنيف فا مواقع انلات ت تتار الوباء مر ِ
ض ت ت تيا دوجود و ر مل و ./أما اللحيييا واليصت ت تتة الصت ت تتحافية
ُ
ال كلوبة وال ص ت تتورة اللا تطن ت تتر ما يحدث فكانت محدودة أو غائ ة ،وال تلناست ت ت مع اللطاعإل واللعاض ت تتد ال ل عا والل وع والدعم ،وال مع

معاناة النا /ال ف اني عت موارد عياهم ،وال مع جي

العاهليف عف الع إل ،ووصوفا فا ق اع غاة .وبيا الن او امعةما فا أثناء

ال وارو على باله فا اعل اد دند وابد فا ت ية الص ت ت ت ت تراع مع االبلةل امس ت ت ت ت ترائيلا ،وال ي ل حور بول عرض انلهاكا
59

االبلةل مع

فا النل ة للنلطا د لك اللعددية امعةمية .فا

ال ،أف حوا هم العامليف فا ال عسنة ا منية وليا الكوادر

ال ية؛ مف أه اء وم رضيف ،وب يعة الحال ليا الصحطييف ال ف غادت تحييياتهم ،وغاو هر ه ول
ن
لدرجة أه ه ا النهج امعةما "ال ر والني رة" ال ي ساد وةل ه ال ربلة ت نله جها
ال واهف عنهم
إعةمية غير محنوبة على ات ا النل ة ،ولعإل تطاعة

الني رة وال

ر تلك أنل ت منعولية اجل اعية،

وهور أجندة وبا اجل اعا جد د ددر ،ميادلة . 0202

و كف وفف ال نعولية والحا االجل اعا ال د د أنه ا با سل وي ماو تم اولةقه طعإل ه ا النهج،
وتطنير رجع إلى انلاار الطردية وا نانية ديف الصحطييف ووسائإل امعةل ن

تطاعة

ك يرة مع ال ل ع

والنل ة النياسية ،وأدوا اللرهي واللرغي ال نلندمةُ ،م افا لها تاا ك عةقة رأ /ال ال النياسا ومصالح
النل ة مع عد د الوسائإل امعةمية .88ف صلحة الاركا تك ف فا رضى النل ة النياسية عنها لل ر ر
مصالحها ،ومصالح إدارة ال عسنا

امعةمية وأفحادها ورضى ال علنيف السل رار امعةنا  ،بي

ال تر د

ال عسنة امعةمية أه تلاا ك مع النل ة النياسية؛ نها لينت قادرة على ب اية الوسيلة ،وال الصحافييف

العامليف دها ددر ،ميادلة . 0202

إلى ذلك ،لم لم ت ية ا و ار ال لعلية إدارة ل اه ال وارو ال دنية ،بي

اولار الصحطييف عدل الصدال مع

الل او از الناج ة عف ه الل اه ووروجها عف اليانوه ،أو ك ا راها أبد الصحطييف اسلك اال لنياسة ال

ر

والني رة ددر ،ميادلة  ، 0202في ا تم اللناؤل البيا عف ماروعية وقانونية ومااجية العامليف فا ل اه

ال وارو الطييه ،ميادلة  . 0202جاء مف ال حوثيف تي لوا وجود ا و اء فا ل اه ال وارو ،معلليف ذلك؛
لطرادة الل ربة ال د دة مف انلاار الطيرو ،/إذ تطهم هعالء وقوع عل ا و اء ،والنار لها فا سياق ا و اء
ت اهإل ال اد ار

وأشت تتكال الص ت ت ود وعنافت تتر اليوة وال ادرة اللا ينت تتلندمها ال واهنوه فا مواجهة ست تتل ا

االبلةل .وق إل ال ائحة كاه

ف تتو امعةل الناي أعلى مف امعةل الرست ت ا فا إثارة ق تتايا ال ل ع ومن تتاءلة ال ن تتعوليف ،لكنه تراجع وةل ال ائحة ولم ن ح فا

سد الط وا اللا َولَطها امعةل الرس ا  .انار مهند ع د الح يد ،مرجع ساد .
 .88هنالك عةقة تنافر ما ديف م وه ما نار فا الصحافة وال صالح الل ار ة وال علنيف تار نيا ،فطا الوقت ال ي ُلهم فيه امعةل
ال حلا على اولةفه ،أنه محكول لألجندا النياسيةُ ،لهم أي ا أنه ين ع للاركا وال عسنا ال علنة ،اللا يعل دها غال ا ك صدر

مالا رئينا يناهم ال ياء واالسل رار .إه وسائإل امعةل ال حلية ال تلاجر ال علومة يدر ما تلاجر امعةنا  ،وه ا ا مر قلإل مف قي ة
الع إل الصحطا لدا وسائإل امعةل ال حلية اللا اتت تعي

بالة مف الع ودية للاركا

ال علنة ،ما أثر على الع إل امعةما اكإل عال،

بلى أه الك ير مف الصحطييف ومف أجإل تحنيف دوولهم مف معسناتهم امعةمية تأثروا مف ه الع ودية مف وةل تحولهم مف مراسليف
فحافييف إلى ت ار إعةنا

لدا الاركا

ال علنة! اكإل لنافى مع أوةقيا

مهنة امعةل .انظر :هي م الار ف .جدلية امعةه فا

وسائإل امعةل ،موقع فحيطة الحدث ،رال الله ،0225 3 06 ،لةهةع
https://2u.pw/loSSu
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ال حدودة ،ك ا اسلوع وا تدنا منلوا أداء ل اه ال وارو ن

الل اه؛ مف عاملييف ومل وعيف أدو ع واه ،ميادلة . 0202
و كف اليول أه ه ال ربلة شهد

نيص الل ييف واللدر

لل ننرهيف فا ه

تن ا وإرباكا مف ق إل الحكومة ،واللا ،مف وةل الناه امعةما لها،

كانت تيول دل ية ا و ار عف عدد باال

ال صاديف والوفيا  ،في ا تركت منابا وارت اها

فيرو /كورونا

ا ورا .وأ عد مف ذلك ،فيد كاه اللحطظ الصحا على ال صاديف الطيرو /لم فا الطنادق ل دة تصإل إلى

شهر ف بلى م اء الوفد ال ا الصينا وال ي ع إل على إوراج ال ح ور ف مف الطنادق الطييه ،ميادلة
 ، 0202ولعإل ذلك ياير إلى عدل معرفة الحكومة كيطية اللعامإل مع باال

امفا ة طيرو /كورونا .ليد

كانت ه الطلرة مربلة ووف وقل ك ير ف مف انلاار الطيرو /اللةزل مع شلإل اقلصادي ،وت اعد اجل اعا،
ودور لوسائإل امعةل ييلصر على الل ييف واللوعية مف جهة ،وك لك محاوال
وسائإل امعةل للحد

عف دورهم فا كيطية اللعاها مع ال ائحة وتأثيراتها الطييه ،ميادلة . 0202

 المرحلة الثانية:

فا الاهور ا ولى مف ههور جائحة كورونا كاه الحد
امضافة إلى نيا

لم عف الوقاية والل ييف وإقناع النا /دوجود الطيرو،/

اللأثير الصحا له ا الطيرو ،/دين ا فا الاهور ال ةثة الةبية فيد ددأ الحد

كورونا على الي اعا
الحد

دفع الوزراء إلى النروج على

عف تأثي ار

االقلصادية وا ع ال ال نللطة؛ مف سيابة وتعليم ،فا بيف ما زال النيا

عف ه يعة النياسا

واللدوة

واللأثي ار

منل ار

الحكومية ال لوبة ل واجهة ه ا الوباء الطلاك .فا ه

ال ربلة ركا وسائإل امعةل الطلن ينية على ال نعولية االجل اعية فا نااهاتها وفعالياتها امعةمية دوه
اللركيا على كيطية الحصول على الل و إل مرت ا ،ميادلة  . 0202وفا ه ال ربلة ورج ال واهنيف مف

فدملهم وتعاياوا مع وجود الطيرو ،/وأف ح هناك نوعا مف اللطهم أو االسليعاو ل ا ي ري فحيا فا العالم،
ك ا كاه هناك ض ر على الحكومة مف ق إل ال واهنيف

مااكإل ال ل رر ف؛ مف معسنا

ية االيطاء الوعود اللا قدملها مف أجإل معال ة

وأفراد ددر ،ميادلة ، 2021في ا لم تطا الحكومة دلعهداتها ،وعلى س يإل

ال ال ال الحصر ييت الطوائد على اليروض ال نكية مع تأوير سداد أقناط ه

. 0202

اليروض زماعرة ٬ميادلة

إه االنليادا مف ق إل ال واهنيف على وسائإل اللوافإل االجل اعا ساه ت أي ا فا كنر ال وق ال ي اللامت
ه وسائإل امعةل ومحور نيإل ما يصدر مف أو ار عف أق او الحكومة .في ار ار

الحكومة ومواقطها دفعت

وسائإل امعةل إلى االنليال مف نيإل الن ر إلى ال ناءلة على ن اق ضي  ،فكيف للحكومة أه تحارو فيرو/
61

كورونا فا دائرة م لية ،فا مربع م إل مد نة رال الله دين ا من يلا كطر عي وبيرز ت ،م ة ،لم تلييدا اللعلي ا

الرس ية؟ وأي ا ،كيف للصحافة أه تُينع ع ال ال ياومة وال اعم وال ياها ال ف توقطت مداويلهم دردود و ازرة
الع إل اللا تطيد أه ديئا الع إل ه غير مدرجة فا س ة الو ازرة ،وباللالا ال ي كف للو ازرة ال ناه ة ،أي
هر ية ،فا رعاية ودعم العامليف فيها؟ زماعرة ٬ميادلة . 0202

إه االنليال إلى دور مناءلة الحكومة اللا قامت ه وسائإل امعةل ين إل و حن لصالح ال واهنيف منلندما
وسائإل اللوافإل االجل اعا ،بي

اللا ترت

قال هعالء كنر بالة الني رة الحكومية ،وافة وأه ب م الكارثة وال أساة

على انلاار الطيرو ،/وإعةه بالة ال وارو أك ر مف الن وط الح ر اللا تم وضعها مف ق إل

النل ة ددر ،ميادلة  . 0202ليد تم إبداث ورق فا ه الن وط اللا تم وضعها مف ق إل النل ة ،واتنعت،
نوعا ما ،منابة اللع ير ،وتم ال ناه ة إنلاج ا و ار ونيإل ال علوما مف ق إل ال واهنيف وعدد مف الصحطييف.
ولعإل مااركا وتعلييا ال واهنيف على فطحا و ازرة الصحة ساهم فا إثراء نياشا بول م ر ا وت و ار

انلاار ه ا الوباء وتأثيراته ،وكيطية تعاها الحكومة الطلن ينية معه ،إلى جان

ال ناه ة ،ك لك ،فا إع اء

الطرفة لوسائإل امعةل الليليدية للدفع نحو اسليةليلها وتعدد لها قدما ددر ،ميادلة . 0202

 المرحلة الثالثة
عد االولراق اللا تم إبداثه فا وسائإل امعةل دنياشا

كورونا89جرا تيديم عل ال يلربا

النياسا

على شكإل بلول وتوفيا

الحكومية ال لعلية انلاار جائحة

مف ق إل ه الوسائإل للحكومة الطلن ينية

مرت ى ،ميادلة  . 0202ليد انليلت عل وسائإل امعةل لع إل ميارنا

ال نللطة؛ عنى تناول ه يعة ال ااكإل اللا تم مواجهلها وماهية امجراءا

ديف إجراءا

وسياسا

الدول

والحلول اللا تم اسلندامها ،وبه ا

تكوه عل وسائإل امعةل قد انليلت إلى موقف فحافة هر الحلول الطييه ،ميادلة  . 0202وم ا ساهم فا
وفول عل وسائإل امعةل إلى ه ا الدور غياو رؤ ة وسياسة الو از ار

ذا

أزمة الوباء ،ا مر ال ي شكإل له الوسائإل أه ية االنطلا على معسنا

ال ل ع ال دنا والحكومة والدفع

ال ااركة فا فياغة سياسا

 .89ي كف اليول إنها ددأ

ومعال ا

فحيحة له ا زمة مرت ا ،ميادلة . 0202

عد شتهر رم تاه مف عال  ،0202بي

ال نلندمة فا محافاة النليإل ومف ثم بدث اللطاعإل ال ل عا.
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االولصاي فا اللعامإل مع

تناولت وستائإل االعةل نيا

النتياسا

الحكومية ا منية واالقلصادية

 .3الدور التثقيفي والتوعوي
ليد كاه دور وسائإل امعةل م يا فا ع لية الل ييف واللوعية ،واللا اسل ر

امعةل على جو ن
ائا عدة لدورها الل ييطا واللوعوي ،ونار الطيد وها
ه ول وماكة

شهر ،وقد بصلت وسائإل

اليصيرة فا ه ا ال ال .وبن

تناول

ال واهنيف الك يرة ،ومنها العالييف فا النارج مف هةو وغيرهم ،ع لت وسائإل امعةل على

اللوافإل مع و ازرة النارجية نصوفهم .و وفف ال هد ال ي قال ه امعةمييف ،فا موضوع اللوعية والل ييف،
أنه ك ير ،ك ا وتم محاربة امشاعا

ونيإل ال علومة الصحيحة مف مصدرها ،ف ة عف أنه كاه لهعالء

امعةمييف دور فا ال ااركة واالجل اع مع عدد مف الوزراء وال حافايف ،والناه االعةما ورئيا الوزراء،
عل ا أه وسائإل امعةل ،فا ه ال ربلة ،كانت تع إل ما ت ل ه الحكومة منها ،وتللال واقف و ازرة الصحة
اأه أزمة كورونا زماعرة ،ميادلة. 0202
لع ت وسائإل امعةل دور الوسير مع الحكومة فا هر م ال

ومااكإل ال واهنيف ال لعددة؛ م إل فيداه

الع إل ،وارتطاع ال الة ،وازدياد الايكا الراجعة ،وارتطاع ال د ونية ،والحاجة إلى العةج وغير مف االبلياجا
ومياهع فيد و وس وتا

وال ااكإل ،ك ا ساه ت ه الوسائإل ع إل دوسل ار

لل ناه ة فا الل ييف واللوعية.

وعلى س يإل ال ال ،تناولت معسنة "دياالرا" ،ع ر فطحة ال عسنة ومواقع اللوافإل االجل اعا ،عل

ال ارسا

امي ادية تحت عناو ف منللطة؛ منها درنامج أنت معلم ل رض الحد مف انلاار فيرو /كورونا،

وك لك ب لة ت ييطية أورا تحت عنواه أنت م
اللعامإل مع الطيرو /وتطاعةته ،إلى جان

الكراهية للع ال داوإل النر ا و ر وباال

هيك واللا تعرض هرق غير بكي ة ،أو سل ية ملعلية

درامج ت ييف عائلية فراد ا سرة وأورا تنلهدف وقف و او
اللن ر االجل اعا ،وغيرها مف الي ايا أدو ع واه ،ميادلة

. 0202
و كف توضيح جاء مف الدور ال طلرض ال ي لوج

على وسائإل امعةل الطلن ينية الييال ه وةل فلرة

ال ائحة ع ر اللناغم مع ما تطرضه ه ال ائحة مف ت و ار  .فعدد قليإل جدا مف وسائإل امعةل اسل اعت
الع إل دلناغم ديف ت ور انلاار الطيرو /ومل ل ا

ال حير ال ل عا؛ فأولى ال هال كاه الع إل على اللوعية

والوقاية مف انلاار ه ا الطيرو ،/تة الحاجة إلى الوقوف على ت او از ت ربة ل اه ال وارو ال دنية والنوض
فا مصدر تنو لها اليانونا وفةبياتها ،وتم الع إل على مناءلة ال نعوليف والحكومة عف الي اعا

ت رر

طعإل جائحة كورونا ،وما ي كف تن يلها " ال ائحة االقلصادية واالجل اعية" .إضافة الى مناءلة

الحكومة عف تيييد بر ة ا فراد ووروقا
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اللا

بيوق االنناه ال لنوعة فا ه ا ال

ار ،ت عها الل و ار

اللا

فرضت بالة ال ناءلة بول ما قدمله الحكومة للل عا

ال دو ة فا ال طة ال ربية ،وإثارة اللناؤل ال اروع

عف كيطية إدارة اللعليم فا ت عا سكانية ال وجد دها ودما إنلرنت أو أجهاة الكلرونية .والبيا ،تم االنليال

إلى موضوع اللعامإل مع الل عا

الحصول على الليا

موضوع ب

وال

ال

وعا ال ار ة فا العونة وموسم ق ف الا لوه ،ومف ثم االنليال إلى
اد للطيرو ،/وال ناءلة عف كيطية توز ع الليابا

الطييه ،ميادلة

. 0202
 .4دور المسارلة والتعددية

ليد ركا وسائإل امعةل الطلن ينية جهودها على ما لصإل طيرو /كورونا مف أو نار تأتا مف الحكومة
وأجهاتها فا ال ربلة ا ولى ،وب ر ن
ية ما ساه ت وسائإل امعةل إدراز الصورة امي ادية للعامليف فا ا جهاة

ا منية وال واقم ال ية ،وبا رجال ا مف وا ه اء هم ا
درامج وفعاليا

ال والطرساه زماعرة ،ميادلة  ، 0202في ا توقطت

ال ناءلة للحكومة .ومف ا مور اللا لطلت انل ا ال اب اه هو توقف درامج ال ناءلة جهاة

النل ة الطلن ينية فا وسائإل امعةل وتحد دا فا فلرة ا شهر ا ولى مف إعةه بالة ال وارو ال ي تن ت
ه جائحة كورونا إلى أه تم تداركها ،البيا ،مف ق إل عل وسائإل امعةل أدو بةوة ،ميادلة . 0202
ليد غاو دور ال ناءلة واالنلياد فا ال ربلة ا ولى ،وكاه هناك و او أو توجه ما غير ملوازه فا نيا

الحكومة ،ومف أم لة غياو اللوزاه اسل افة م إل عف سل ة النيد بص ار دوه وجود أفوا

موضوعا

ميادلة ،ا مر ال ي س ح لن او سل ة النيد أه ي ى على غير مف ال واقف ال ل ا نة .ك ا ولم ت ري
تحيييا

فحطية عف ا و اء ال ية مف داوإل ال نلاطيا  ،ولم يكف هناك مناءلة مف ق إل وسائإل امعةل

ل نعوليف مف و ازرة الصحة .ك لك ،فيد لوبظ تراجع شعف امعةمييف فا الع إل ،إذ تراجع الحافا لد هم للييال
ع إل ل ل

ير ميادإل مردود مالا ضئيإل؛ مل ة دنصف الرات
جهدا ك ا

ال ي بصإل عليه الصحطييف هوال

فلرة ع لهم مف إعةه بالة ال وارو بلى نهاية عال  0202أدو بةوة ،ميادلة  . 0202و را عدد مف
الصحطييف أه عل وسائإل امعةل كانت أك ر تعددية مف وةل درام ها النيدية واعل ادها ال ناءلة م إل ش كة

وهف امعةمية ،وإذاعلا أجيال وراية ،إضافة إلى عل ال واقع املكلرونية اللا تحاول فنع و او واي

وهنا وتعددي م إل ش كة قد /وملرا /أدو بةوة ،ميادلة . 0202

 .5دور وسائل اإلعالم في الخروج من الضائقة االقتصادية

لم يكف لوسائإل امعةل دور كر ال ناه ة فا النروج مف ال ائية االقلصادية ،وذلك لكوه أه امعةمييف
لينوا محلليف اقلصاد يف على بد وفف ال عل مف الصحطييف ،وباللالا لم تناهم الصحافة فا اللوافإل مع
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الن راء ل ايا

ا سواق ،وعادا

تيديم ميلربا

عف كيطية النروج مف ا زمة االقلصادية وهر موضوعا ؛ م إل نااط

الاراء وال يع وال ال ،واالسل ار والع إل وغيرها .و را الصحطا ددر أه دور امعةمييف

هو تانيصا ل ا ي ري وليا تطنيري ،بي

لركا دورهم على نيإل ال علوما

وتانيصها ددر ،ميادلة

 . 0202ومع أنه ليا م لوبا مف الصحطا أه يكوه و ي ار فا االقلصاد وال ال وا ع ال واالسل ار ،دإل

اللوافإل مع الن راء لل ييال الدور اللحليلا ونيله لل هور كحد أدنى ،إال أنه ،وبن

غياو اللوافإل مع

الن راء ،شا أفحاو ال ال وا ع ال دوجوههم عف ملا عة وسائإل االعةل الليليدية منعولة عةقا

ميادلة . 0202

عامة،

خالصة دور وسائل اإلعالم

لع ت وسائإل امعةل دو ار جيدا فا ع لية نيإل ا و ار اللا مصدرها الحكومة ،وك لك فا ع لية الل ييف
واللوعية فا جائحة كورونا مف وةل درام ها ونااهاتها امعةمية ا لناس
توفر فحطييف منلصيف فا ت ية ال ائحا الصحية ،بي

ُيحن

مع إمكانياتها ،وافة مع عدل

تعل ر ه الل ربة جد دة عال يا وفلن ينيا ،في ا

على وسائإل االعةل أو وقت فا ع لية االنليال نحو ال ناءلة والنيد ال ناء .وبلى عد انليال وسائإل

امعةل إلى مربع ال ناءلة كاه دها نوع مف علو الصو الحكوما على غير مف ا فوا

ال ل عية .ليد

تم االتطاق على أه غياو فحافة االسليصاء كانت إبدا أهم اللحديا اللا واجهت وسائإل امعةل الطلن ينية،
وتم ربر غياو فحافة االسليصاء واللحيييا

الطيرو /ملداولة مع امجراءا
عل الصحطييف ،للييال

امعةمية ن

الاروف ال وضوعية اللا نل ت عف انلاار

الحكومية ،وعوامإل أورا ملعلية كلطة اللحيييا

إل ه اللحيييا .

وغياو الحافا ال اتا ،لدا

ي كف إج ال دور وسائإل امعةل وتأثيرها ارت اها دا سيف الحر ا ال ن و لها ،فكل ا توسعت ه الحر ا

ازداد دور امعةل فا ال ل ع مف جهة ،وت اعف ه و الصحطييف الل لع إلى ال ا د مف الحر ا مف جهة
أورا أدو ع واه ،ميادلة  . 0202ومف ال د ر ذكر أه إقرار قانوه ب الوفول والحصول على ال علوما
هال جدا للحيي وفيانة الحر ا

امعةمية ،ف ة عف أنه ي إل ركياة أساسية فا إنلاج اللحيييا

الصحطية

وتطعيإل فحافة االسليصاء .وتيلإل الحكومة ،على لناه ناهيها امعةما ،مف أه ية إقرار قانوه ب الحصول

على ال علوما

وارت اط ذلك دلحد د سيف الحر ا  ،إذ را الناه أه مهنية وموضوعية وم ادرة الصحطييف،

ووسائإل امعةل ،ها ال ه ة ،سواء تم إقرار م إل ه ا اليانوه أل ال ملحم ٬ميادلة . 0202
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ثاني ًا :تأثير جائحة كورونا على وسائل اإلعالم:

ل إل تأثير انلاار فيرو /كورونا ال اشر على وسائإل امعةل ،وتحد دا النافة منها ،على فيدانها لل وارد

ال الية ،واللا انعكنت على قدرة ه الوسائإل فا الييال أع الها ،والحطاظ على موهطيها ،وااليطاء اللااماتها.
ليد ع

انلاار ه ا الطيرو /ا زمة ال الية اللا عانلها وسائإل امعةل ق إل ههور الطيرو ،/مع توجه الاركا

النافة نحو وسائإل اللوافإل االجل اعا لنار إعةناتها دد ة عف وسائإل امعةل الليليدية.

فعلى فعيد ا ع ال ،فيد تراجعت وسائإل امعةل عف إنلاج وإعداد ال واد امعةمية الرئينة ،م إل اللحيييا

الصحطية ،وغاو الع إل االسليصائا والع إل ال لنصص االقلصادي وال يافا .وفي ا لعل

ع لت وسائإل امعةل على تنطيل أعدادهم مف وةل عرض تنو ا

االسلياال  .ليد أبدث فيداه ال وارد ال الية لدا ال عسنا
ال ا د مف الل يي على ع لها ،وهدد

ال وهطيف ،فيد

منهاء الندما  ،واللا يع على تيديم

امعةمية النافة أزمة مالية وانية؛ ساه ت فا

ض اه اسل رار لها.

 .2أزمة ومعطيات مالية:

لم تيدل وسائإل امعةل ،وةل فلرة ال ائحة ،تيار ر مالية ،أو تكاف عف موازناتها؛ للعكا ددقة أوضاعها
ال الية ،ولكنها قدمت تصور ما مف وةل عل ا رقال والنن

ال يارنة ،واللا ي كف أه تناهم فا تكو ف

فورة عف أثر الطيرو /على تلك الوسائإل ال سي ا النافة منها .أما وسائإل االعةل الحكومية ،فلم تلعرض
فا ه ا ال

زمة مالية ،وإه باول منعوليها الحد
ن
وباكإل واضح ،وبلطاو ديف وسيلة وأورا ،و دو أه وسائإل امعةل فا مد نة ديت لحم
امعةل النافة ماليا
تعرضت

زمة مالية أشد مف اقا ال حافاا

ار؛ فنرعاه ما ُيكلاف عكا ذلك .ليد تأثر وسائإل

الطلن ينية؛ اعل ارها تيع ض ف أهراف مناه

النل ة

الطلن ينية فا ال طة ال ربية في ا تعل ر رال الله ال كاه ال ركاي لع إل وسائإل امعةل ،والعيوه منص ة عليها،
وتصلها العد د مف ال وارد ال الية حكم مكانة ه الوسائإل فا رال الله النن ة للاركا

وك لك ال وليف .ييول جادو " ليد اننط ت إ راداتنا مف امعةنا

تصإل إلى  ،٪70بي

ع لت الاركا

وت ية ال عت ار

الك را والحكومة،

وإنلاج ا فةل دنن ة

على وقف إعةناتها .ليد فيدنا ع إل  5موهطيف مف أفإل ،22

وال وهطيف ال ل يييف أف حوا ييوموه ع إل م اعف .فعلى س يإل ال ال أف ح محرر ا و ار ييول ددور

إذاعا إضافة لع له فا اللحر ر ،وإذا كاه هناك باجة ل وهف إضافا فإنه لم اللعاقد معه وفيا ل ت "ع إل
الي عة" ،أو يال معدودة جادو ،ميادلة  . 2021و

يف جادو " درام نا لينت ك يرة ،وننل يع الييال دها

لوبدنا ،وقد ق نا راجعة هر ية ع لنا ،وبالل ية امعةمية للنااها

ال ل عية ال لعددة اللا نيول دها دوه

ميادإل على ضوء شح مواردنا ال الية ،وتوفلنا إلى قرار ل إل فا اللوقف عف ت ية عدد مف ه الطعاليا ".
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و وضح جادو أه ددايا

ا زمة ال الية ،وضي الحال ددأ

ق إل انلاار فيرو /كورونا ،وذلك ن

توجه

ال علنييف مف الاركا إلى وسائإل اللوافإل االجل اعا مف جهة ،واالرتكاز إلى ه الوسائإل فا تصنيف أه ية
وسائإل امعةل ال حلية لألغراض امعةنية مف وةل معشر أعداد ملا عيها على فطحاتها فا مواقع اللوافإل

االجل اعا ) ،(followersبي

لرت

عف ه ا اللصنيف قرار ال علف أي وسيلة نار فيها إعةنه .جادو،

ميادلة 2021
إلى ذلك ،يف مد ر عال ش كة معا أه الا كة بييت بوالا  72ألف دوالر أربابا مف امعةنا

والرعايا

عال  ،0229في ا بييت ع ا مالا لغ بوالا  322ألف دوالر عال  ،2020وكانت امعةنا

من دداية

إعةه بالة ال وارو بلى شهر نيناه مف عال  0202فطر .و كر "باليا ،بييت ش كة معا ،بلى دداية
شهر با راه مف عال  0202بوالا  % 62إ رادا  ،ميارنة مع العال ال اضا .وت لغ اللااما

ش كة معا مع

دداية شهر با راه مف عال  0202ك ا ورد فا ال وازنة بوالا مليوه و 822ألف دوالر؛ لوفر منها بوالا

مليوه ومائة ألف تير ا ،وه ا دلإل على عودة اال رادا

ال الية مف جهة ،ك ا ياير إلى قدرة الا كة على

ت ية اللااماتها ال الية لألشهر ال ل يية مف عال  0202مف جهة أورا .و وضح ع اه أه الطارق ديف ا عوال
ال يعية ديف عاما  0229و 0202ل إل فا أه إ رادا

م إل ما درجت العادة عليه فا الننوا

فير ع اه ،ميادلة . 0202

ال اضية ،بي

رعايا

شهر رم اه لم تكف فا ه ا ال وسم

تم الحصول على م لغ ملواضع مف ق إل دنك فلن يف

ن
اكإل ك ير فا ا شهر ا ربعة ا ولى مف انلاار ال ائحة ،بي
أما إذاعة راية ،فيد تأثر ماليا
إ راداتها إلى النصف لللحنف في ا عد ،ولكنها ييت دنن ة إ رادا

العال الناد

اننط ت

أقإل ع ا كانت عليه فا الطلرة ال اثلة مف

عال  . 0229وه ا كله نلي ة توقف امعةنا  ،فيلة مف الاركا بافات على رعاياتها ال الية

لل رامج ،فا أه عدد نير مف ه الاركا
ميادلة . 0202

اللال فا اسل رار ة تنطي العيود امعةنية مع إذاعة راية زماعرة،

مف جهة أورا ،لم تلأثر موازنة عدد مف وسائإل امعةل اللا تل ع ل نا ا غير بكومية؛ لكوه ت و لها ي ري
ن
اكإل من مف ق إل منا ا دولية وف ماار ع وبرامج إعةمية تع إل تحت سيف الحر ا ال دنية للنل ة
الطلن ينية .ومف ا م لة على ذلك ،بالة معسنة "دياالرا" ،إذ أه ت و إل ماار عها ال لط عليها ق إل ال ائحة

يا منل ار ،في ا لم تحصإل ال عسنة على ت و إل جد د .و عاي أدو ع واه عدل الحصول على ت و إل جد د

إلى اهل ال ال وليف فا كيطية مواجهة جائحة كورونا ،ودعم ال ل عا ه يا وفحيا دد ة عف اللطكير دل و إل
درامج امعةل أدو ع واه ،ميادلة . 0202
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ك لك ،فيد تراجعت إ رادا

ش كة وهف فا ا شهر ال ةثة ا ولى مف ال ائحة حوالا  %65عف الطلرة

ال اضية ،وبعدها اسل اعت ه الا كة امعةمية اللأقلم مع ال ائحة وإدارة ا زمة .الن ا فا إدارة ه ا زمة
تحي مف وةل تنوع اال رادا

وتوفر ابلياط مالا ف ير ملرافيا مع ف ر ال وهطيف وتعاهيهم مع إدارة

الا كة رغم الاروف ال الية اللا مروا دها الطييه ،ميادلة  . 0202إه ش كة وهف لم تعانا مف تراجع إ رادا
امعةنا

اتطاقيا

م إل غيرها مف وسائإل امعةل النافة نا ار إلى تنوع الندما

وبرامج وشراكا

مع منا ا

اللا تيول دها الا كة ،ووجود

غير بكومية محلية ودولية الطييه ،ميادلة . 0202

 .0األ زمة المالية وأسبابها

تلعدد أس او ا زمة ال الية لوسائإل امعةل؛ م لة فا عدل توفير موارد مالية لها مف ا هراف ال نللية؛ مف
بكومة وشركا وافة ،ومنا ا غير بكومية ،فوسائإل امعةل النافة ،واللا لم وفطها ال نليلة ،تعانا

ماليا ،في ا تُركت وبيدة تواجه و ر اسلداملها وتواجه مصيرها فا ا زما  .وفي ا يأتا ذكر درز ا س او
والعوامإل اللا ساه ت فا تعرض ه الوسائإل امعةمية النافة زما مالية وانية ،وذلك ك ا جاء مف
ق إل عينة ال حوثيف

 إيقاف الشركات الخاصة إعالناتها

أوقطت الاركا

والطعاليا

االقلصادية ،وتحد دا الك را منها ،إعةناتها مع العلم أنها لم تل رر ن

ه ا الطيرو /م إل ال نوك وشركا

ال واد ال ائية واالتصاال

وامنلرنت ،وقامت ه الاركا

انلاار

دلحو إل الك ير

مف إعةناتها مف وسائإل امعةل الليليدية النافة إلى وسائإل اللوافإل االجل اعا .وفي ا قدمت ه الاركا
م ر ار لوقف إعةناتها مع وسائإل امعةل تل حور بول تنطيل موازناتها امعةنية ن

بالة ال وارو اللا

عاشلها مناه النل ة الطلن ينية ،واللا جرا تطه ها مف ق إل عل الصحطييف؛ لكوه أي تيليص

الاركا

امعةنا

سيلم أوال فا موازنة االعةنا

وازنة

راوي ،ميادلة  ،(2021في ا رأا معام الصحطييف أه وقف

فا وسائإل امعةل الليليدية غير م ررة؛ لكوه الاركا

النافة لم توقف إعةناتها فا وسائإل

اللوافإل االجل اعا ،واسل ر دها تحت ذر عة تراجع ال ااهدا لصالح وسائإل اللوافإل االجل اعا وسف
وع اه ،ميادلة  . 2021ليد أههر لياءا

ال حوثيف مف الي اعا

االقلصادية أه س

اللحول نحو

وسائإل اللوافإل االجل اعا رجع لن يف رئينيف ،ه ا قلة اللكاليف وفعالية االسلهداف منعول عةقا
عامة ،ميادلة . 0202
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 عدم إيفار الحكومة بوعودها

لم تطا الحكومة دوعودها اللا أهليلها لألفراد والاركا

فرضت عليها ،وعلى غيرها ،ضرائ

ال ل ررة ،ولم تناند أو تدعم وسائإل امعةل ،دإل

وفوائد ك يرة ،وبدال مف اللعو

ا

وال ناعدا

على شكإل منح وه ا

فيد عرضت الحكومة قروض طائدة  %0-2.5الرغم مف أه ا موال وفلت منحة مف االتحاد ا وروبا
لل ل رر ف مف الي اع الناي وسف  ٬ميادلة  . 2021وازداد

بالة الل يي على وسائإل امعةل مع

أورق وصم مف
عدل قدرتها على دفع ال نلحيا ال لرت ة عليها مف اللااما بكومية ،واالفرار على تيديم ا
ال صدر ،واللا تعنا دفع ا موال ال لرت ة على وسائإل امعةل فا ن
وقت ال تنل يع دفعها ع اه وجادو،
ميادلة  . 0202وعرضت وسائإل امعةل فكرة توفير موارد مالية ومنها اللوز ع العادل لإلعةنا  ،في ا لم
تل اوو الحكومة مع ه ا ال يلر وال ي يناهم دلوفير مصادر مالية منلدامة ،وبييت امعةنا

بك ار على وسائإل امعةل الرس ية .إه امعةل ال يع إل مع الطير ،إذ ي
لكا ينل ر الييال ددور  ،وافة أه إن ا از

واللا لد ها موازنا

الحكومية

أه يكوه له مصادر ت و إل كافية

عل وسائإل امعةل النافة أك ر مف وسائإل امعةل الحكومية

ك يرة ،وال تعانا مف شح ال وارد ع اه ،ميادلة . 0202

لوقف الناه الرس ا للحكومة عند ما ُييال عف وعود الحكومة؛ فهو ليا ُم لعا على كإل الوعود مف جان ،
أه يعرف ماهية الوعود اللا ُياار إليها .و را ملحم أنه ن الاروف الوبائية والنياسية
وباللالا ،ي
واالقلصادية اللا ت ر دها الحالة الطلن ينية ،فإنه وجد باجة لدراسة الوعود ،فك ير مف ال رامج الحكومية

توقطت لصالح تند د نصف الرات

لل وهطيف ،وك لك لألسرا والعاهليف عف الع إل .وبيف أه الحكومة لم تيدل

وعود مالية للعامليف ال ائييف فا امعةل ،في ا تم اللوافإل مف ق إل الحكومة مع عل وسائإل امعةل ونيا ة
الصحطييف لدراسة دفع رات

امعةل اللا ن

ثةثة شهور للصحطييف ،إال أنه وبليد ر لم لم االتطاق على ذلك .أما وسائإل

عليها رسول ال

ملحم ،ميادلة . 0202

فيد تم إعطائها مف ه الرسول واللا تلراو ديف  32-22ألف د نار

 عدم تقنين وسائل التواصل االجتماعي

لم تع إل الحكومة على تينييف أع ال الل ارة املكلرونية وتحد دا الع ليا

الل ار ة ال اشرة اللا تلم مف وةل

الاركا ووسائإل اللوافإل االجل اعا ،وهو ال ي ُي كف أه ُيصنف تحت دند اللهرو ال ر ا ،وتركت الحكومة
ال رفيف الاركا النافة ال علنة ،ووسائإل اللوافإل االجل اعا تحي أربابا دوه أه تُيدل ما ينلح

للاع
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الطلن ينا ع اه ومرت ى ،ميادلة . 0202

 الخوف أو التخوف من اإلعالم الخاص:

هناك تنوف مف وسائإل امعةل النافة ل ربها مواقف وق ايا ال ترغ

الحكومة

اللنوف عدد مف الصحطييف ،ييول ع اه "ال نعولوه فا الحكومة لليوه روات

ربها ،و لاارك فا ه ا

عالية وم لهم العامليف فا

وسائإل امعةل الحكومية ،وهم لنوفوه م ا ت ير وسائإل امعةل ال نليلة مف موضوعا قد تُهدد مصالحهم.
إه سياسة الحكومة ها اللنوف مف امعةل الناي أو ال نليإل ،وله ا ،فيد انعكا ه ا اللنوف على اللعامإل
مع وسائإل امعةل وال واهنيف ،وأف ح ال واهنوه روه أه الحكومة فا واد وهم فا و ناد آور" جادو وع اه
ت ميادلة  . 0202و نلرشد ع اه وقطه مف وةل سرد تار نا ملنصه أنه ،ومن عال  0227ال وجد
ن
اكإل منليإل ،بي تم إدراج امعةل ك ند فرعا تحت دنود
ت و إل دولا م اشر على أجندة الحكومة لإلعةل
أساسية فا الل و إل م إل ت و إل ال رأة وبيوق االنناه وماار ع الطير وإعداد الدراسا

ع اه ت ميادلة . 0202

 المنظمات غير الحكومية

لم تناند ال نا ا

غير الحكومية وسائإل امعةل النافة فا أزملها ال الية ،سواء أكاه ذلك ق إل أو أثناء

جائحة كورونا .فوسائإل امعةل ال حلية ال تحصإل مف ماار ع ال نا ا

والن

أه ه ال نا ا

ه ال نا ا

عةقة ال نا ا

غير الحكومية إال على اليليإل،

تحلكر ال ال وتر د مف وسائإل امعةل ال حلية أه تيدل أع ال م انية لها دين ا تيول

اللعاقد مع شركا

عةقا

غير الحكومية ،فيد أههر

عامة وإعةنا

الغ عالية .وفا سياق تأثير امعةنا

على

عل وسائإل امعةل النافة اشلراط ت ية أو ار ال نا ا

غير الحكومية اللعامإل امعةنا معها جادو وع اه ،ميادلة  . 0202و نللف عدد مف منعولا وسائإل

امعةل ال حلية مع ه ا ال ر  ،إذ روه أنه ال ي وز الربر ديف نار أو ار ال نا ا غير الحكومية وإعةناتها،
مع ضرورة تطهم قرار ال عسنة امعةمية ال حلية عدل ت ية أو ار ه ال نا ا
الل ية ،ووافة لل عسنا

امعةمية الص يرة الطييه ،ميادلة . 0202

 االلتزام الوطني والسياسي

نا ار إلى ارتطاع تكاليف

االللاال الي ايا الوهنية والنياسية درأي وسائإل امعةل كاه س ا فا فيداه ال وارد ال الية ،فالاركا

النافة

ال تر د ربر مواقطها مف وةل إعةناتها مع وسائإل امعةل ال للامة الدفاع عف الحيوق الوهنية والنياسية
للاع

الطلن ينا تحت م ر ار اللنوف ا منا ال ي قد ي ر صالحها اقلصاديا و رب ها ،م ة ،وضوع

"امرهاو" بن ال طهول االسرائيلا وال ربا .لقد تم االسترشاد والتذكير بقرار الحكومة االسرائيلية إغالق
حسابات األسرى في البنوك العاملة في الضفة الغربية ،والذي قامت البنوك بتنفيذه تخوفا ً من ممارسات
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وسياسات االحتالل تجاه البنوك منعول عةقا

عامة مبدا الاركا  ،ميادلة  . 0202وموقف أور لعل

ال ول ا جن ا ال ي لعد عف الل ية امعةمية لل وضوعا

م ال موضوع اليد /وال وا ا
ن

املكلرونية ،بي

الوهنية وم ارسا

قامت إبدا ال ها

االبلةل ،و كف تيديم

ال انحة إيياف الع إل االتطاقية ال وقعة

مااركة وسيلة إعةمية وها ش كة معا فا ت ية أو ار م ارسا

االبلةل فا اليد /ال لعلية طرض

ال وا ا املكلرونية ع اه ،ميادلة  . 0202و يف ع اه الطارق ديف الحاضر وال اضا بيف كانت سطا ار

وم ليا الدول تلناد على أو ار الا كة ،إذ ييول " ق إل ذلك كاه الن ر ال لم تصدييه إال إذا ُنار ع ر
ش كة معا ،ف ا ينرج مف الا كة يكوه مصدق عند الدول ا جن ية اللا تلا ع سطارتها أو ارنا" .ع اه ،ميادلة
. 0202

االللاال الوهنا لوسائإل امعةل ،فإنها ترفل نار إعةنا

وبن

وسلراو

وغيرها ،عل ا أه الاركا

تنو يية لاركا

إسرائيلية ،م إل

تنوفا

امسرائيلية تعرض م الغ ضن ة لنار إعةناتها فا وسائإل امعةل

الطلن ينية .و لناءل عل الصحافييف عف س

النافة ،وال نا ا

قيال الاركا

غير الحكومية العاملة

فا ا راضا الطلن ينية دنار إعةناتها فا وسائإل إعةل غير فلن ينية ،وافة وأه ج هورها ليا فا فلن يف.

ك لك ،فإه ال عل لناءل ل اذا ال لم مناندة وسائإل امعةل الطلن ينية النافة؟ إه ال ي ييول دنار م إل
ه امعةنا

ع ر الوسائإل غير الطلن ينية هو منا ا

شعوه ال رأة ول نة االنلنا ا
الاركا

غير بكومية ومعسنا

فلن ينية رس ية م إل و ازرة

ال ركا ة وغيرها ع اه ،ميادلة  . 0202و يدل ع اه م ال واضح عف تنوف

النافة ،بلى فا رعاية عل ال رامج اللا تنيإل ع ا تيدمه وسائإل إعةل اسرائيلية مع تعلييا

ميدل ال رنامج ،ماي ار فا ذلك إلى درنامج "جولة فا الصحافة امسرائيلية" ،بي تلنوف الاركا
اللعلييا

ه

ع اه ،ميادلة  ، 0202وبالطعإل ،فالاركا

النافة تح م عف رعاية ه

تعلييا الصحطا الوهنية على ا و ار امسرائيلية فا ال رنامج ،واللا تُعل ر النن ة للاركا
محل ة لكا تل رر أمنيا واقلصاديا منعول عةقا عامة ،ميادلة 0202

مف

النافة مف

ال رامج ن

النافة س ا

 االلتزام بالمسسولية االجتماعية

هلت وسائإل امعةل الطلن ينية منل رة فا ع لها تحت ض ر ال ائحة ،وزاد زوم الل ية امعةمية مف او
ال نعولية االجل اعية الرغم مف توقف امعةنا  ،وشح ام رادا

االللاال ال نعولية االجل اعية مف وةل تناول موضوعا
الي اعا

ال الية ،بي

الوقاية والل ييف والحد

االقلصادية وا ع ال ال نللطة مف سيابة وتعليم .ك ا توافإل النيا

اسل ر وسائإل امعةل فا
عف تأثي ار كورونا على

فا الحد

عف النياسا

الحكومية وتأثي ار انلاار فيرو /كورونا على م إل الي اعا الحياتية ،وه يعة اللدوة الرس ية ال لوبة.
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ليد اسل ر وسائإل امعةل دل ية معام نااها

لكوه ه الوسائإل ترا فا م إل ه النااها
نااها

ال نا ا

وفعاليا

ن
اكإل م انا ،وذلك
ال عسنا  ،على اولةفها،

أنها مطيدة لل واهنيف .ومف او ال عرفة واهةع النا /على
االتحاد ا وروبا وتيار ر

ال ل عية ،فيد تم نار أو ارها وفعالياتها م انا م إل نااها

مف او ال نعولية االجل اعية؛ العلياد وسائإل امعةل أه ه ا مطيد لل واهنيف .ا ه ،وبنار جادو ي

تل ع وسائإل امعةل النافة هر ية أورا مع ه ال نا ا

شركا

العةقا

أه

نا ار ل ا تيول ه ا ويرة مف نار إعةناتها ع ر

العامة ووسائإل اللوافإل االجل اعا .جادو ،ميادلة . 0202

 المال السياسي

يعليد عدد مف ال حوثيف أه الدعم ال الا مف ق إل ال نا ا

ا جن ية هو غر ن
اض ست ت تتياست ت تتية .وقد ههر

ذلك فلرة انلات تتار جائحة كورونا ،ولعإل أبد ا م لة على ذلك ها اللا ينت تتوقها مالك ومد ر وست تتيلة إعةل
نار موضوع ملعل

وافة عف موقف موهف فا االتحاد ا وروبا هل منه توضيحا عف س

ي ية

م ل عية وهنية ،وم ال ا إيا ح ف ه ا ال وض ت ت تتوع .جادو ،ميادلة  . 2021و لط مع جادو ،ع اه

ال ي را أه ال ول ال ر د إعةل فلنت ت ت ت ت ينا واي قوي ُي ا ما ي ري مف ق إل م ارس ت ت ت تتا
امسترائيلا فا فلنت يف .و يف " وك لك الحكومة الطلن ينية ال تر د إعةل قوي؛ نها ت دو قد تناوقت
االبلةل

مع ال ول ،في ا ال نا ا

غير الحكومية ال تيدل س ت ت تتوا الطلا

مف ال ال لوس ت ت تتائإل امعةل ،وه ا ياهر

ع ر توجههتا دنات ت ت ت ت ت تتر أو تارهتا وفعتاليتاتهتا م تانتا ،وكت لتك مف محتدوديتة ب م ال تالغ ال الية اللا تلم ع ر

م ك ار اللطاهم ع اه ٬ميادلة . 0202
اسلنادا إلى ما س

مف ذكر س او ا زمة ال الية اللا تعياها وسائإل امعةل النافة ،واللا تُوفف

ال نليلة ،فإه ج لة ه العوامإل ع ر تداولها وتاا كها معا أضعطت ال وارد ال الية لوسائإل امعةل ،االمر

ال ي ساعد فا تطاقم أزماتها ال الية .وبعد اللعرف على أس او ا زمة ال الية له الوسائإل امعةمية ،فإه
ا جااء الةبية تنليإل للوضيح تأثير انلاار فيرو /كورونا على اسليةلية وتعددية وسائإل امعةل.

ثالثاً :تأثير جائحة كورونا على استقاللية وسائل اإلعالم
ترت ر اسليةلية وسائإل امعةل ال ول والنيف ال لا للحر ا

مف ق إل النل ا

النياسية ،واليائ يف على

الوسيلة امعةمية ،أو الصحطييف مف وةل الرقا ة ال اتية دلطاعلهم مع ش كة تداوإل ال صالح ال لنوعة .إه

وسائإل امعةل ال لوكة للنل ة وا بااو تكوه واقطها تا عة ل الكيها ،وتن
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دلنانهم ،وتُع ر عف مواقطهم،

ن
حاجة إلى دراسة لطهم مدا اسليةليلهاُ .ي ع ال حوثيف فا ه الدراسة
في ا ت يى وسائإل امعةل النافة
أنه ال اسليةلية م لية فا وسائإل امعةل ،دإل وجد اسليةلية نن ية .وبالنن ة لهم ،فاالسليةلية مرت ة فا

ال ادة امعةمية ،وال عد عف الحابية ال اتية ،وت نا ال وضوعية ،و روه أه لل ال دور وتأثير على اسليةلية
وسائإل امعةل" .إه ال ال دة شك لحكم فا موازنا
الاراكا

مع ال ها

امعةل ،وه

الاراكا

ال لنوعة ،ومنها ال نا ا

تيول على تيديم ودما

لةتحاد ا وروبا وغير الطييه ،ميادلة . 0202

ال عسنا

امعةمية وبرام ها وت ياتها .تناهم

غير الحكومية ال حلية والدولية ،على اسل رار ة ع إل وسيلة
إنلاجية وإعةنية لل عسنا

م إل ع إل فيد وها

وافة

لم رفد ج يع ال حوثيف ت ير جوهري فا اسليةلية وسائإل امعةل مع دداية جائحة كورونا ول اية ا ه،

ولكف هناك باال بول اللدوإل فا م اميف ال حلوا أو فا النياسة اللحر ر ة ل عل وسائإل امعةل الص يرة
جادو ٬ميادلة  . 0202إه سيف وسائإل امعةل يعل د على إدارة الوسيلة امعةمية ،ف نه مف يصور أنه

سيف ال واهف وما لصإل مف ق ايا وه ومه واالنحياز للحيائ  ،وق ايا ال واهنيف وبيوقهم الطييه ،ميادلة

 . 0202وآوروه روه أه النيف هو ما ُي نح لهم مف ق إل النل ة النياسية مع ض اه عدل اللصادل مع
أي جهة كانت أدو بةوة ،ميادلة  . 0202وفا كة ال وقطيف ،فإه النيف يعل د على الحد الطافإل ديف
اللصادل وعدل اللصادل مع النل ة الطلن ينية .وبالرغم م ا قيإل عف ال ائية ال الية فلرة انلاار فيرو

كورونا ،إال أه ال حوثيف تحدثوا عف عدل وجود تأثير م اشر النلاار الطيرو /على اسليةلية وسائإل امعةل
ن
اكإل واضح .ليد كاه ل ائحة كورونا دور فا توضيح وت ياه مدا وه يعة اسليةلية وسائإل امعةل وارت اهها
مع ال ول ،ل ا ،ي كف تحد د نن ة االسليةلية لوسائإل امعةل ال حلية ال لوكة للي اع الناي أنها تلراو

ديف  % 82- 62ولم تل ير ق إل أو عد انلاار فيرو /كورونا أدو بةوة وزماعرة ،ميادلة  . 0202ك لك،

ن د مف را أه " ليا لكورونا ،وإعةه بالة ال وارو تأثير على اسليةلية وسائإل امعةل ال طهول ال اشر،
إال أنها أثر على اسليةليلنا ،عل ا أه ه ا اللأثير نحصر فا ال وارد ال الية لوسائإل امعةل اليادمة مف
امعةنا ؛ أي ام رادا

اللا تراجعت لد نا حوالا  %72فا ه الطلرة" جادو ،ميادلة . 0202

مف جان ه ،ييول زماعرة أه اسليةلية وسائإل امعةل تعل د على ال وضوع أو الي ية ال حددة .و

لوستائإل امعةل النافتة استليةلية ننت ية؛ فها لينت كاملة ،ولينت شاملة ،فاسليةليلها بن
الي تتية .و كف اليول إننا نلحرك اس تتليةلية  ،%82إال أنه ال ي كف الطص تتإل ديف الا تتركا

يف إه

ال وضوع أو

الناف تتة ال علنة

عف وس تتائإل امعةل .إه الا تتركا الناف تتة ال تن تتل يع أه ت د ذاتها بلى مع وجود ال ة يف مف ملا عيها،
ن
حاجة لوستتائإل إعةل تيول دبها،
ه ال إل الاتتع ا العربا ييول " ماد نطنتته ك او" ،فالاتتركا النافتتة
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له ا؛ ت يى ال عست ت ت ت تن ت ت ت تتة امعةمية مص ت ت ت تتدر ثية لل واهنيف وج هور ال لعامليف معها ،وه قاعدة معروفة فا

العةقا

العامة " ولا غيرك يحكا عنك" زماعرة ،ميادلة . 0202

وبه ا النصوي ،ييدل زماعرة م ة للوضيح االسليةلية مف ال ارسة الع لية لوسائإل امعةل عةقلها مع

ال علنيف ،فه

الوسائإل امعةمية النافة تنلهج اللعامإل ال اشر والناي مع الاركا

الل وء لط اء امعةل للحصول على موقف أو ملا عة شكاوا ال هور وال واهنيف ،حي

الاكاوا وبلها االتصال ال اشر ديف جهة فاب
ه ها ال حافاة على عةقة هي ة ديف الاركا

وال عسنا

دوه

ي ري اللعاها مع

الاكوا والاركة النافة ال علنة .فإدارة وسيلة امعةل

ووسيلة امعةل والعامليف دها ،وكن

زبائف مف شركا

وإعةنا جد دة زماعرة ،ميادلة  . 0202وإعةميا دو أه بإل ال ااكإل ده ال ر ية وارج عف دور امعةل،

إذ را أبد الن راء امعةمييف أه دور امعةل ليا أه يكوه ُمصلحا اجل اعيا ييول الوساهة ديف ال الكيف
راوي ،ميادلة  . 0202و كف اليول إه هر ية الع إل ع ر اللوسر تُاير إلى عدل رغ ة وسيلة
والاركا
امعةل دنار ال وضوع لل هور ،وباللالا عدل تطاعلها فا ف اء الرأي العال ،ا مر ال ي يعنا أنه وجد ما
يحول دوه اسليةلية وسيلة امعةل.

عل الصحطييف قدموا فورة منللطة دها نوع مف ال ار ة عف اسليةلية وسائإل امعةل فا جائحة كورونا.

ف نهم مف را أه اسليةلية وسائإل امعةل الطلن ينية درز فا تناولها ل ر ا

وق ايا ال ائحة؛ فأبد

ال واقف ُيع ر عنه ددور وسائإل امعةل ،بي قامت ددور محوري ،وافة مع عدل وجود منلصيف ه ييف فا
موضوع ال ائحة اللا كانت جد دة على ج يع الدول وق اعا
كاه ب م اللطاعإل ك ير ديف ال واهنيف والطعاليا

ا ع ال فا العالم اولةفها وتنوعاتها .وقد

ووسائإل امعةل ،إذ ن ح ال نلصيف،

إمكانيا  ،فا مناعدة ال واهنيف على الص ود والنروج مف تأثي ار

ا ي لكونه مف

انلاار كورونا االقلصادية واالجل اعية.

و يدل أبد الصحطييف م اال وضح اسليةلية وسائإل امعةل؛ م ندا دللطا وه وفو

فلن يف ،وإذاعة راية

وسواها ،تلك الوسائر امعةمية اللا قامت ن
ددور الفت وبيوي وهال أدو ع واه ،ميادلة . 0202

 حرية التعبير

ن
اكإل ملحوظ فا ا راضا الطلن ينية ن
تراجعت بر ة اللع ير

االنينال ديف ال طة وق اع غاة عال

 .0227وتاهد بر ة اللع ير فا ا راضا الطلن ينية فعودا وه وها ديف عا نل وآور .وقد تصاعد

الليييدا

على بر ة اللع ير وةل ال ائحة جراء إعةه بالة ال وارو .وتنلدل أدو بةوة على تراجع بر ة اللع ير

لوسائإل امعةل والصحطييف مف وةل عدل ت ية عل النااها

والطعاليا

النل ية والحراكا

ال ل عية

فلرة انلاار الطيرو/؛ ه وسيلة امعةل ال تر د أه تلصادل مع النل ة الطلن ينية فا رال الله أدو بةوة٬
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ميادلة  ، 0202و حاول ال عل تناول منألة بر ة اللع ير عيدا عف العامإل النياسا ،وقر ا إلى ال ان
ن
ن
نابة
حاجة ل
االجل اعا ال لعل ن او الكراهية .فا ه ا الاأه ،ييول أدو ع واه " دائ ا أرا أه فلن يف

امعةمية ،ولكف ليا كإل ال واهنيف يطرقوه ديف بر ة الرأي وو او الكراهية".

أوسع لحر ة اللع ير ،والحر ا
ن
ال ل ف بالة الع ال الطلن ينييف ال ف يع لوه فا داوإل ا رض ال حللة عال 2948؛
و أتا أدو ع واه
إذ وجدنا ال عل ه

لليول أه هعالء الع ال ي

أال دولوا إلى ال طة عد انلهاء ع لهم ن

انلاار

كورونا وووف ال واهنيف مف نيإل العدوا إليهم ،فه لينت بر ة تع ير ،وإن ا و او كراهية وتن ر اجل اعا.
و وضح ي

الحد

اللطر ديف بر ة اللع ير وو او الكراهية أو اللن ر على أي منعول بكوما ،ي

عف إجراءا

. 0202

وت ي النياسا

أه يكوه

العامة ،ومواقف ال نعوليف وليا عف أشنافهم ادو ع واه ،ميادلة

 السياسية التحريرية

النت تتياست تتة اللحر ر ة لوست تتيلة امعةل ت إل هو لها ،وال ييا /ال ي ُيع ر فيه ال هور عف مدا موقطه ات اهها.
ه النت ت تتياست ت تتة تُات ت تتكإل م وعة ال ادو واليواعد والن وط العر ت ت تتة اللا ُييدل دها ال ت ت ت وه الصت ت تتحطا
لل ن ت ت تتلهدفيف مف ال هور . 90ه ا مف بي

ال

ت ت ت ت وه ،أما مف بي

الهدف ،فها تن ت ت تتعى إلى دلورة هو ة

وافتتة لوستتيلة امعةل للحد د ات اهاتها النتتياستتية واالقلصتتادية واالجل اعية وال يافية على منتتلوا ال ارستتة.
أما على منتلوا اللوازه فيلم ذلك ع ر معرفة ه يعة ه الوستيلة هإل ها وستيلة إعةل منليلة؟ أل بكومية؟
أل بابية؟ أل تحر ية وتع و ة؟
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 .90قد تكوه النتياستة اللحر ر ة العنصتر ا ستاستتا ال ي عثر فا انلياء ا و ار وترتي ها ،وك لك اللأثير فا إنلاج ال رامج والليار ر ،وكيطية

معال لها .ك ا أه الص تتحيطة الناجحة ال دد أه تكوه لها ش تتنص تتيلها اللا ت ياها عف غيرها مف الص تتحف ،ت اما ك ا أه لكإل فرد ش تتنص تتيله
النافتتة اللا ت يا عف غير مف ا فراد .وقد تم استتلنةي ثةثة محددا

للصت ت ت تتحيطة ،ومحددا
ال حددا

ترت ر أست ت ت تتلوو اموراج الطنا للص ت ت ت تحيطة ،ومحددا

ي كف الل ييا ديف ثةث شتتنصتتيا

لاتتنصتتية الصتتحيطة ،وها محددا
ترت ر دنوعية فئا

ج هور قراء الصت ت ت تتحيطة .وعلى ضت ت ت تتوء ه

للصتتحف وها الصتتحف ال حافاة ،الصتتحف الاتتع ية ،الصتتحف ال علدلة .انار فاروق أدو

ز د .مدخل إلى علم الصحافة الياهرة دار عالم الكل

للنار واللوز ع ، 2998 ،ي .05

 .91مف ا م لة على ذلك ،أه استتلحواذ ا بداث فا ستتور ا على ال ل

عاد ار ،دإل هو وليد س تتياس تتة تحر ر ة ت يف أه تلك الينوا

ا ول مف مدة نا ت ار

ا و ار فا عل قنوا

أمر
الللطاة هو ليا ا

تندل أهدافا معينة رست ت لها منت ت يا ،بلى وإه كانت على بن تتاو ضت توا ر الع إل

امعةما .انار نصير فالح .كتاب األسلوب رال الله معسنة اعةمنا لأل حاث والل و ر ، 0223 ،ي.78
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ترت ر النتتياستتة اللحر ر ة

هناك م وعة عوامإل تلدوإل فا تحد د ست ت ت تتياست ت ت تتة الصت ت ت تتحيطة ع ت ت ت تتها عوامإل داولية وال عل ا ور عوامإل وارجية،

فالعوامإل النارجية ييصت ت تتد دها موقع وست ت تتائإل االعةل مف الناال االجل اعا اليائم ومدا ارت اهها صت ت تتالح معينة ،أما

العوامإل الداولية فلا إل نوع ال لكية وأن اط الني رة اللا ت ارسها االدارة العليا ف ة عف ض وط االنلاج.92
وتلأثر الن ت تتياس ت تتة اللحر ر ة لوس ت تتائإل امعةل عدة عوامإل ،منها ما لعل

النت ت ت تتياست ت ت تتية ،وأورا العةقة ال صت ت ت تتلحية مع الات ت ت تتركا

ن ت تتيف الحر ا

ال نو لها مف ق إل الن ت تتل ة

ال علنة ،عةوة على منت ت ت تتألة الرقا ة ال اتية .93و دو أه ب م

ال عس تنتتة امعةمية ينتتاهم فا الحد مف اللدوإل فا النتتياستتية امعةمية مف ق إل ال علنيف وال وليف .فا ه ا امهار
ييدل ال حوثيف مواقف ملناق تة ،فال وقف ا ول ياتير إلى عدل تدوإل الاتركا

فا ستياسا

وفا ه ا الا ت تتأه ييدل ال عل م اال على ذلك؛ م ن ت تتدا ا جرا مع إبدا ش ت تتركا

ومواقف وسائإل امعةل.

امعةه الك را ،بي

تم وف ت تتف

الاتتركة ال علنة أنها "تنتتل إل ال واهف وتربح مف دمه" ،وبالرغم مف ه ا الوفتتف الياستتا ال ي دوإل فا إهار اللاتتهير
إال أه تلك الا ت ت تتركة لم تيم دوقف إعةناتها فا ه الوس ت ت تتيلة امعةمية ،ولعإل النت ت ت ت

هو ك ر ب م وس ت ت تتيلة امعةل،

وقناعة إدارة الوستيلة االعةمية أه ستيف بر لها هو سيف بيوق ال واهف مع ابلرال عيود الاركا

ال لعاقدة مع ه

الوس تتيلة الطييه ،ميادلة  . 0202أما ال وقف ال انا فينالطه ،و ل نى موقف اللدوإل ،وفا ه ا الا تتأه ،ن د بالة تا تتير
إلى أه ع لية اللدوإل تص ت ت تتإل بد ترتي
الا تتركا

أست ت ت ت اء ال ا ت ت تتاركيف فا النا ت ت تتاط ال ي ي ري ت يله إعةميا ،إذ قامت إبدا

امعةنية الك را ال ت ت ر على الوس تتيلة امعةمية لليديم أست ت اء موهطيها على أست ت اء موهطيف فا الن تتل ة

الطلن ينية .وإلى جان

ذلك ،هنالك فورة أورا للدوإل ه الاركا

ال ت ت ت ر نحو كيطية ت ية أو ار الحراكا

ميادلة . 0202

وامض ت ت ت ار ا

ه ا ال وقف يعكا منت ت تتابة وتأثير تدوإل مال امعةنا
وتوجهاتها.

النيادية ،ومحلوا الليار ر وع ليا

النات ت تتر ،وس ت ت تواها جادو،

على الن ت ت تتياس ت ت تتية اللحر ر ة لوس ت ت تتائإل امعةل وتوجيه محلواها

 .92هناك عوامإل أورا تعثر فا تلك النتياستة اللحر ر ة ،منها مصتادر ال علوما

امعةمية .انار فاروق أدو ز د ،مرجع ساد  ،ي.76

فا النياسة اللحر ر ة لوسائإل امعةل ل إل فا

ذاتها وال هور والييم ال هنية والييم الاتنصتية ل رستإل الرسالة

 .93هذا النوع من الرقابة ت ارس تتها ال عست تن تتة امعةمية أو الص تتحطا نطن تته على ذاته ،والرقا ة ال اتية ت إل أبد أهم أش تتكال الرقا ة و ورة
وتأثي ار على ال

وه امعةما ،وها نلاج للراكم م ارسا

رقا ة ذاتية ستل ية تلأثر دلراك ا

الرقا ة الرس ية ت ت ت ت ت ت ت ت ال عسناتية والرقا ة االجل اعية ،وتينم الرقا ة ال اتية إلى

الرقا ة الرس ية واالجل اعية ،ورقا ة ذاتية اي ادية تن ع ل هنية الصحطا وض ير وأوةقيا

مهنله على

أه يكوه هدفها الكلا الص تتالح العال .انار مح ود الط اف ة .الرقابة الذاتية في الصاااحافة الفلساااطينية عوامل التكوين وأدوات التفكيك،
م لة تنامح ،رال الله ،ال لد  ،9العدد  32 30إدر إل نيناه  ، 0222ي226-92 .
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إلى ذلك ،وض تتح الطييه ه يعة الحيوق واالس تتليةلية ال لعلية دوس تتائإل امعةل؛ ارت اها ا تتركا
ب مات تتروع للات تتركا

أه ت ل

منا ت ية أو ارها وال ات تتاركة ارست تتإل فا الطعاليا  ،ونحف فا ش ت ت كة وهف ال نربر

إعةه ه الا ت تتركة أو تلك فا الل ية امو ار ة لنا ت تتاهاتها .ك ا أه لل عست ت تن ت تتا
أو ار الاتتركا

امعةه ،بي

ييول "

أو رف تتها ،وافتتة إذا كاه الحد

وال وارد ال الية وال ا تتر ة لل ية أو ار الطعاليا
الاركا

تنصيص فحطا لل ية فعاليا

امعةمية الح فا أه تيرر نا ت تتر

دور عف وستتائإل امعةل الصت يرة ،واللا ال لوفر لها اممكانيا

والنا تتاها

له الا تتركا  ،ك ا ،وال ي كف لول ه الوس تتائإل فا عدل

النافة الطييه ،ميادلة . 0202

 المحتوى اإلعالمي

ُياتتكإل ال حلوا امعةما
إناتتاء ال عس تنتتة امعةمية وأهدافها االستتلراتي ية ت ا ال هور ال نتتلي إل ،وبع ارة أورا ،هو ا مر ال ي مف
ا ة ال نلج الرئيا للصتتناعة امعةمية ،وهو ا داة ال نوط دها تحيي ال اية مف

أجله وعليه تنط ال وازنا

ال الية لل عس ت تنت تتة .ل ا ،فاللن ير االست تتلراتي ا لل حلوا امعةما مف شت تتأنه أه

ينتاعد ال عستنتتة امعةمية على تطصتتيإل ال حلوا اليادر على تحيي ال ايا
ومحددا

منه ية ال تلرك م اال للعاوائية واالرت ال وال ااجية الطردية.94

و رت ر ال حلوا امعةما

يعة ال رنامج وتوجهه ،وتناوله ،وا هراف ال ا ت ت ت تتاركة ه .ييول زماعرة " نلناول

عند تناولنا لليصت ت تتة أه يكوه اللناول موضت ت تتوعا وملوازه مع

ال حلوا وف االست ت تتليةلية غير الكاملة ،و
ا هراف ذا

وا هداف؛ وفيا ستا ومرابإل

العةقة ،و اهر ذلك مف وةل ميادلة واست ت تتل ت ت تتافة أهراف ملنوعة فا ال وضت ت تتوع ذا

على أه نليح ال ال للرد بن

ا فول االعةمية ال لعارف عليها" زماعرة ،ميادلة. 0202

العةقة

و ر ال عل ،أنه لكا تص ت تتنع محلوا م ي اا؛ فة دد أه ي ر ه ا ال حلوا ن ا مرابإل مه ة ،وها مربلة

تحد د الهدف ،وماذا أر د مف ذلك ،ومف ثم تحد د الطئة ال نت ت تتلهدفة ،ثم ال رور إلى تحد د نوعية ال حلوا،
ن
س ت تواء كاه فيد و أو فت تتورة أو ميال ونات تتر ه ا ال حلوا
دول زمنا مرت كإل أس ت ت وع أو وميف ،وولاما،
 .94تات ت ت ت إل ض ت ت توا ر ال حلوا امعةما ال حافاة على اليواعد العامة لل وق العال والل اقة ،ومراعاة الييم االجل اعية والنن ت ت تتيج
االجل تاعا ،إضت ت ت ت ت ت تتافتة إلى ب تايتة الناتال العتال ،وتعا ا الهو تة واللراث وال يتافة .وك لك ،الحري على ال ودة العالية لل حلوا،
واالهل تال تالل ييف وز تادة وعا ال هور ،إلى جان
للعنف ،واللرهي

مراعاة اللصت ت ت ت ت ت تتنيف الع ري لألفةل ،واالملناع عف عرض ال حلوا ال روج

والن ت ت تتحر ،وعدل اللرو ج لل ند ار والكحول ومنل ا

الل غ ،واللا ت ت تتد د على ب اية بيوق ال رأة وال طإل ،وعدل

اللعرض لكرامة ا شتناي وبياتهم النافة .وتادد ال وا ر على عدل إفااء ما دور فا االجل اعا

االتصت تتاال

النت تتر ة الرس ت ت ية ،أو الوثائ وال عاهدا

واالتطاقيا

الرس ية ،أو ما رد فا

اللا تيول دها الدول ،ق إل نات تترها فا ال ها

الرس ت ت ية ،وعدل

الل رق لك إل ما مف ش تتأنه امضت ترار عةقة الدول مع الدول الص تتديية .انار ع د الكر م دف عيا تتة .تحليل المحتوى اإلعالمي،
ع اه دار أسامة للنار واللوز ع ، 0228 ،ي.06
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مراق ة ردود فعإل ال ن ت تتلندميف وتدو ف ال ةباا  ،وأهم النياط مف الطئة ال ن ت تتلهدفة ،وأي ت تتا اوليار نوعية
ال هور والصيانة وتعد إل ال ةباا

اكإل منل ر.95

رابعاً :تأثير جائحة كورونا على تعددية وسائل اإلعالم

ُيعد م دأ اللعددية امعةمية أستاسا لحر ة الرأي واللع ير ،وب ر زاو ة تحيييها ،ل لك ،رت ر ه ا ال طهول ييال
شروط وميوما عدة مف أجإل تكر نه م دأ وم ارسة ،وتعد ق ايا اللنوع ال يافا فا وسائإل امعةل واللعددية
ال يافية إبدا أهم ه ال يوما

وال عش ار .96

ترت ر اللعددية فا وسائإل امعةل ارت اها وثييا ا نا ة الدي وقراهية الحاك ة ،بي

ديئا

ال تن و اللعددية إال فا

ت ار /الدي وقراهية نحو أفرادها وم ل عاتها ،امض ت تتافة إلى ذلك تن ت تتاهم اللعددية فا وس ت تتائإل امعةل

فا إي اد أوجه الطرق ما ديف ال عست ت تن ت تتا

امعةمية ال وجودة فا العالم امعةما .ك ا لع

امعةمية دور ك ير فا استليةلية الوستيلة وشطافيلها ،بي

تنعى مف وةل ال حلو ا

على الدي وقراهية واللا ددورها تعكا اللنوع الحافإل ما ديف أهراف ال ل ع.97

مالك الوس ت تتيلة

امعةمية فا اللأكيد

ما تم ذكر ن ل مف ع ومية اللطظ ،أما اأه وصوفية الحالة ،فهناك ات ا ياير إلى تأثير انلاار جائحة
كورونا على تعددية وسائإل امعةل الطلن ينية مف بي

النوع والل و إل .ف اأه النوع ،كاه هنالك تأثير سل ا

 .95ع د الله الن يعا .فناعة ال حلوا ع د الله الن يعا 06 ،نا ر  ،0228لةهةع
.96

ال يوما

https://www.alriyadh.com/1657298

ع تد الرزاق غاال ،ووفتاء دوربلا .تكريس التعددية اإلعالمية عبر تحقيق التنوع الثقافي في وساااااااااائل اإلعالم الرقمية ال ةمح،
والعوائ  .ال اب

امعةما ،جامعة ال اائر ،ال اائر ،م لد  22عدد  ،0229 ،46ي.23

 .97تعل ر اللعددية فا وستائإل امعةل مف أبد ال ت انا
ال وضت تتوعا

ال عست تن تتا

اللا تنتتعى إلى تيديم الحر ة فا اللع ير عف ا راء ال ل ت نة بيال

ال روبة .ك ا وفر اللنو ع فا الوست تتائإل امعةمية فرفت تتة لم مف وةلها تداول ال علوما

امعةمية ال نللطة ،بي

الصت تتحطية ما ديف

نصت تت العد د مف اليوانيف الدس تتلور ة على ض تترورة وجود قواعد تن تتاهم فا تداول وتنايم

الص ت تتحف ما ديف ع ت تتها ال عل .وباللالا فإه معام دول العالم تعلرف اللعددية امعةمية الداولية؛ وذلك على اعل ار أه
اللعتتدديتتة امعةميتتة جاء ال ل أا عف ال نا تتا

التتدي وقراهيتتة .انار ل نى مهتتدي .متتا ها اللعتتدديتتة فا وست ت ت ت ت ت تتائتتإل امعةل؟،

 ،0228 3 20لةهةع:
https://2u.pw/iSi6b
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على اللعددية امعةمية لوسائإل امعةل ،سي ا منها الدور ا
ال حوثيف تأثير ملعل

إغةق وسيلة إعةمية ن

وال ة

ال ائية ال الية ،واللا توجت طعإل جائحة كورونا؛ ه

عاا منعول الط ائية عدل اليدرة على دفع رسول

الوسيلة امعةمية تل إل فا ف ائية جامعة الن ا  ،بي
ال

الط ائا وال ال ة  02ألف ورو شهر ا الن

ال

وعة ورقيا .فا بيف ييدل عل

فا إغةق الط ائية ،إلى جان

أجور العامليف مرت ى،

ميادلة  . 0202ك ا أه العد د مف وسائإل امعةل النافة جرا عليها إعادة هيكلية لها ،مع تص ير ب م
ال عسنة ،ودمج عدد مف الوبدا

الداولية ،وال هال ع ر قيال عامإل وابد هال أك ر مف شنص.

ن
محاولة لطهم تعددية وسائإل امعةل مف بي
وفا

مواقطها ،وكيطية تناولها لل وضوعا  ،فيد تم تيديم نن

للوفيف واقع ه اللعددية ،وباللالا مواقف وسائإل امعةل ع ر تناولها الي ايا ال ل عية مف بي

الرأي ا ور ،بي

ت لغ النن ة ديف  % 82-52مف بي

اللعددية ،أي أه هناك هام

وجود

ي كف وفطه الواسع

وال ره؛ لوزع ديف الحر ا العامة ال لابة مف ق إل ال ها النياسية والاركا ال علنة ،واليائ يف على الوسيلة
امعةمية والصحطييف أنطنهم .و كف اليول إنه ال وجد تأثير م اشر على انلاار فيرو /كورونا ،وإعةه بالة

ال وارو على تعددية وسائإل امعةل الطلن ينية ،ك ا أه اللأثير فا موضوع اللعددية امعةمية نحصر
الاروف اللا مر دها ه الوسائإل ،بي أف ح تركيا تلك الوسائإل على نيإل أو ار ال ائحة؛ للحلإل أو ارها

بوالا  % 82مف أو ار وسائإل امعةل ،وتحد دا فا ا شهر ا ولى مف انلاار فيرو /كورونا فا ال طة

ال ربية جادو ،ميادلة . 0202

إلى ذلك ،فإه اللعددية امعةمية تاهر مف وةل تعدد أنواع وسائإل امعةل ،وك لك تنوعها فا درام ها ،وما
إعةمية .وفا موضوع الطعاليا

امعةمية ،فإه وسائإل امعةل ت ر الي ايا

ُييدل لل واهف مف فعاليا
ال لصلة ال واهنيف على اولةف فئاتهم ،وتع إل على مناءلة ال نعوليف مف وةل ال رامج ال لنوعة ال لصلة
ال ل ع والنياسا  .ال وجد تدوإل مف أي هرف مف النارج فا الع إل اكإل م اشر ،حي

ه ا من و أو م نوع أدو ع واه ،ميادلة  . 0202إه محدودية تعددية ال واقف واالت اها
امعةل تم ارجاعه مف ق إل ال حوثيف إلى اليائ يف على ال عسنا
ال اتية اللا تاكلت عند الصحطييف هوال ه

امعةل لكونها ملعلية الحر ا

وسيف الحر ا

ييرر إه كاه
فا وسائإل

امعةمية ومصالحهم ،وك لك إلى الرقا ة

الننوا  .98فالرقا ة ال اتية تعل ر تحدي هال تواجه وسائإل
ال نوبة مف ق إل النل ة النياسية.

 . 98هناك ثةثة او ار اس ت ت تتاس ت ت تتية للرقا ة ع وما وال اتية على وجه النص ت ت تتوي ها الحد مف اللنوع االعةما وال ن ت ت تتا /حر ة اللع ير،

وال نتا /ح الصتحافة ووستائإل االعةل والصتحطييف فا نيإل االو ار والليار ر .انار وليد الع ري .الصاحافة الفلسطينية :ثالث مطارق

وسندان .مركا رال الله لدراسا
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بيوق االنناه .رال الله ،0222 ،ي .200

فا ه ا النياق ،ياير عدد مف الصحطييف الطلن ينييف إلى وجود سياقيف له ا فلة وثيية عامإل الرقا ة ،ا ول

م ندا الرقا ة ال اشرة فا بالة منع النار و نار معينة ،فا ميادإل ادراز أو ار معينة ،تحدد قي لها الل ية
ال صلحة النياسية واالقلصادية وسواها .أما النياق ال انا فيل إل فا الرقا ة

االو ار ة دناء على عةقا

أال لم

ال نية أو النطية ،بي أه كإل فحطا يع إل فا وسيلة إعةل يطهم ض نيا أه ق ايا معينة ي
الل رق لها أو اللعاها معها ر ن
ية تعكا مصالح الوسيلة االعةمية.99

ك لك ،را ال عل إه بالة بر ة الرأي فا الوقت الحالا أف إل منها ميارنة مع دداية انلاار الطيرو /وإعةه
بالة ال وارو ،ولكف مع وجود درجة عالية مف الرقا ة ال اتية للصحطييف ،فإه ال حصلة تننطل؛ ليص ح سيف

بر ة امعةل الطعلا أقإل الطييه ،ميادلة  . 0202وك ا ت يف أعة  ،فإه الرقا ة ال اتية للصحطييف يعل ر تحدي
بيييا ن ت مف سيف الحر ا

ال حدد مف ق إل النل ا

اللنطي ية .ك ا أه عدل إقرار قانوه الحصول على

ال علوما

ساهم فا تيليإل سيف الحر ا

ال علوما

بلى ال يع إل على مناءللها الطييه ،ميادلة . 0202

وال واقف مف جهة أورا .ولعإل الن

مف جهة ،وأثر على تعددية وسائإل امعةل مف بي

تنوع ا راء

عدل إقرار اليانوه رجع لكوه الحكومة ال تر د لإلعةل الوفول له

وبنصوي اللعددية الطكر ة وال نه ية لوسائإل امعةل ،فإه ه

اللعددية موجودة ،فهناك ات اها

تاهر

كونها إسةمية ،ترفيهية ،ر اضية ،وتن و ة ،تركا على بيوق ال أرة ،وأورا تللال ال نعولية االجل اعية
ال راوي ،ميادلة  ، 0202وغيرها مف ات اها

ياهر فا ال رامج وال حلوا امعةما ،بي

اللعددية النياسية .وبي ول بييية وجود اللعددية ،فإه اللأثير

أه ا ثر كاه واضحا على ال حلوا الداولا والطنا ل رامج ومواد

وسائإل امعةل ،وما رت ر حر ة امعةل ،وسيف الحر ا  ،وتكو ف ال
الرقا ة الداولية اللا ي

ير ال هنا للصحطا ،وال ي ُيعرف

أه تن ل مف مهنية وموضوعية ،واتااه الع إل امعةما.

خامساً :تأثير جائحة كورونا على الصحفيين كأفراد

أثر جائحة كورونا على الصحطييف كأفراد ،سواء كاه ذلك على بياتهم وفحلهم النطنية ،أو على أع الهم
وبيئاتهم ال هنية .فا ه ا الاأه ن د أدو ع واه ييول " كصحطا؛ تأثر سل ا مف ال ياء فا ال نال وةل

ا ساديع ا ولى مف انلاار فيرو /كورونا ،بي

أننا ،كا ور ف ،غير ملعود ف على ال ياء فا ال نال

ن
اكإل م اشر او ض نا دناء على ج لة ال صالح
 .99ه ا ا مر يف لنا دوضو مدا اللرو ج لانصيا ن سياسية أو اقلصادية
الحاك ة لعةقة رئاسة اللحر ر ده الانصية االعل ار ة أو تلك .انار مح ود الط اف ة .تأثير االنتهاكات على الرقابة الذاتية

لدى اإلعالميين الفلسطينيين ،رال الله ال ركا الطلن ينا لللن ية والحر ا
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امعةمية  -مدا ، 0222 ،ي.08

وال لو /فلرة هو لة على ال كل  ،واللعامإل مع ت ييا اللوافإل اكإل مك ف لكونها أف حت الوسيلة الرئينة

للع إل .ليد ازداد اللع

وال ي لكوه ه يعة ع لا الصحطا فيها بركة ود ناميكا فا اللعامإل مع الا او

أدو ع واه ،ميادلة . 0202

ودفع انلاار فيرو /كورونا إلى إنهاء عيود ع إل عدد مف الصحطييف والعاملييف فا وسائإل امعةل .ف ة
قامت وسيلة إعةل

ل

مف عد د العامليف تيديم االسليالة ن

إعادة الهيكلية وا زمة ال الية اللا ت ر دها

ن الطيرو /ادو بةوة ،ميادلة  .100 0202وههر الحاجة إلى وضع قوانيف لح اية الصحطييف ل
ن
اكإل دائم ،أو عيود سنو ة أو جائية ،و ع لوه مع
ع لهم وهروف بياتهم واسل رار لها ،سواء كانوا عامليف
اه

وسائإل إعةل محلية أو دولية .ه ا ا مر ،أههر أه ال ائحة كاطت عف أه ع إل الصحطا غير منلدال ،و كف
اللنلص منه فا أية لحاة ،ما دفع الصحطييف للل لع إلى الحصول على وهيطليف ،أو ع ليف ددال مف ع إل

وابد السل رار ة الدوإل الاهري العالول ،ميادلة . 2021

سادساً :تأثيرات أخرى النتشار جائحة كورونا

ليد درز أثار أورا النلاار فيرو /كورونا على وسائإل امعةل الطلن ينية ي كف ذكر أه ها ،وها وف
ا تا

 ازدياد حالة التضامن والتعاون بين وسائل اإلعالم:

ازداد

بالة الل امف ديف وسائإل امعةل والع إل ال الرك ديف العامليف فيها ،إذ وفلت درجة اللنني  ،تلك،

إلى مرابإل مليدمة ،ومنها ال

وال وجة ال الركة لوسائإل امعةل ال رئية وال ن وعة فا محافاة نادلا

مرت ا ،ميادلة  ، 0202وك لك إنلاج ال واد اللوعو ة والل ييطية وتوز عها على وسائإل امعةل ،وت ية ا و ار

لصالح ج يع وسائإل امعةل ،بي

 .100لم نيدل اس تتلياللنا ولكف تم ادةغنا

رجع للع إل عيد ورات

يكطا إعةما وابد أه يكوه فا ال يداه لي ا فعالية أو و ر ما و نار

تترورة تيديم االس تتلياال

جد د مع الحص ت ت تتول على من ت ت تتلحيا

نت ت

اعادة الهيكلة ومف ثم س تتييول ال د ر اللواف تتإل معنا وبنلار مف

غير كاملة دها اقل اعا

وأنا هال ت

لغ من ت ت تتلحياتا كامة ،وبعدها جرا

ع لية تطاوض ورفع العرض مف ق إل ال د ر وبالنهاية واف ال د ر على ال لغ ال ي هل له .ليد تم س ت تعال ال د ر مف ق إل أور ف عف س ت ت

ما بدث وأعل هم اننا قدمنا استتلياللنا هواعية ولكف ليا ه ا ما بدث فعة فنا ترنا دياه أنا وعدد مف زمةئا نوضتتح ماذا بدث .وبعدها لم
لم ارجاع عدد مف ال وهطيف الرئينتييف وال ه يف فا وستيلة امعةل ولم يحلج على ال وقف غيري م ا ست

أف تتف عةقلا الا تتنص تتية فا الع إل جيدة مع ال د ر الرغم مف أه أر ا فا الل ية امعةمية لةعلياال

يحدث و لم ولكف ال د ر ينللف مع موقطا و ل

ميادلة . 0202
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نوع مف امشتكالية الاتنصية.
الن تتياس تتية ي

أه ت ا ما

منا اه اكوه ملوازه فا الل ية فا كإل ما ي ري فا ال ت تتطة وق اع عاة ادو بةوة،

على ج يع وسائإل امعةل ال حلية ،عل ا أه ه ا الع إل ال الرك كاه ي ري دلنني م اشر مف وةل م وعا

لإلعةميف جادو ،ميادلة . 2021

 تأثير جائحة كورونا على تصنيف وسيلة اإلعالم:

مف ا ثار اللا تعاه ت فا جائحة كورونا إع اء دور لوسائإل اللوافإل االجل اعا فا تصنيف وسائإل

امعةل ،فوسائإل امعةل لم تصنيطها مف بي
االجل اعا وشركا

العةقا

ب م ال لا عيف لها ل رض امعةنا مف ق إل وسائإل اللوافإل
على مواقع اللوافإل االجل اعا،

العامة .فوسائإل امعةل ج يعها لها فطحا

وعدد ال لا عيف لل وقع فا وسيلة امعةل على ه ال واقع دفعهم إلى ملا عة أو ار ه ا ال وقع ،وه ا يعنا
أه مواقع اللوافإل االجل اعا أف حت تحدد ب م ال لا عيف لكإل وسيلة إعةل ،وباللالا تيديم ه ال يانا

للاركا

النافة ،واللا تحدد مف وةلها تط يإل وسائإل امعةل لإلعةنا  .ومع دوول شركا

العامة على إدارة أع ال امعةنا

للاركا

العةقا

الك را ،فيد قامت الل يي وإعاقة ع إل وسائإل امعةل الليليدية

النافة جادو . 2021 ،ومف جهة أورا ،فإه الل يي مف ق إل وسائإل اللوافإل االجل اعا ،م إل شركة

"فين وك" على ع إل وسائإل امعةل اللا تولا أه ية ال ة فا تنو

الرواية الطلن ينية ،وأو ار الي ية

الطلن ينية ،اتن شكإل ب ف أو منع فطحاتها على ه ال واقع ،ا مر ال ي قلإل مف تصنيطها امعةنا وأفيدها

ال وارد ال الية جادو ،ميادلة . 2021

إذه ،مف ي لك أعداد ملا عيف على وسائإل اللوافإل االجل اعا تكوه له فرفة ك يرة فا االسل رار ة والوفول

الى امعةنا  .وبه ا ،دو أه ال حافاة على فطحا

وسيلة امعةل فا ال واقع االجل اعية مرهوه عدل

اللرو ج ك ي ار للرواية الطلن ينية ،وال ي يعنا اللأثير سل ا على محلوا واسليةلية وسائإل امعةل جادو ،ميادلة

 . 2021وبالرغم مف وفف أبد امعةمييف وسائإل اللوافإل االجل اعا أنها م إل "الطاعا " ،أي موجة ما
تلناول بدث أو موضوع لطلرنة ما وبعدها تنلها ال وجة ع ر ناال ،ميادلة  ، 0202إال أنه ال ي كف إنكار
عامإل تصنيف وسائإل امعةل ال حلية لألغ ارض امعةنية مف ق إل مواقع اللوافإل االجل اعا.

 تعامل مع الشركات الخاصة

أوقطت الاركا

وال عسنا

االقلصادية وال الية إعةناتها مع وسائإل امعةل ح ة كورونا بلى الي اعا

االقلصادية اللا لم تل رر طعإل ال ائحة ،م إل ال نوك واالتصاال
مف الاركا

معلوما

راجعة عف امعةه" ،

ال علنة ال ه ها معرفة تأثير امعةه على ال هور ،وال ت ل

وال تنل رو إذا قلت إه جاء مف امعةنا
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واالنلرنت وشركا

ال واد ال ائية .ك ير

كانت تن إل عند الاركا

فا او موازنة ال نعولية االجل اعية

وليا او امعةنا " زماعرة ،ميادلة  . 0202ه عا ،ه ا ال ي كف تطنير أه هناك شركا

وافة معنية

اسل رار وسائإل امعةل النافة ،وتحاول أه ت د هر ية ل ناعدتها فا واقع ت يد أو وقف موازنا امعةنا

له الاركا  ،دإل أه اللطنير هو ه يعة معادلة العةقة اللا تيول ديف الاركة ووسيلة امعةل النافة واللا
ونها تعل د على الحاجة والنوف؛ الحاجة لل ال مف ق إل الوسيلة امعةمية ،وووف الاركا

النافة

مف اسلهداف وسائإل امعةل لها .و وضح الحدث اللالا ،نوعا ما ،ه يعة العةقة ديف وسيلة امعةل والاركة

ال علنة "فوجئت اتصال مف ق إل فاب

أع ال ك ير ي ل

منا عدل نار أو ار تلعل

إضراو موهطا

أبد الطنادق فا ديت لحم ،بي انطرد وسيللنا االعةمية دل ية ه ا الحدث ،وأدل نا ال لصإل أه إدارة وسيللنا

امعةمية قدمت هل

فكاه ردي ا ع

رعاية ،ولكا لم ال وافية على ه ا ال ل

عدل نار ا بداث ال لعلية فا الطندق،

ي

أبد مف إدارة الطندق قادله ،أو ي كنك أه ترسإل دياه ونحف نيول دنار " .ك لك ،فإه ه

الاركة تالرط عدل نار أي شاء لعل دها ق إل أو ال وافية منهم على النار ،وه ا االشلراط هو دند موجود
فا عيود الاركة ال علنة مع وسيلة امعةل ،فالاركا توثر على ال حلوا مف وةل امعةنا  .جادو ،ميادلة

. 2021

 جائحة كورونا ونقابة الصحفيين:

را ال حوثوه أه نيا ة الصحطييف قدمت عل الندما لإلعةميف ،ولكف ال لوو منها هو االهل ال والييال
ن
أمور ك يرة ،وافة فلرة انلاار فيرو /كورونا جادو ،ميادلة  . 2021وُحن

للنيا ة عل الن وا

قامت دها ات ا وسائإل امعةل والصحطييف ،في ا تلعرض النيا ة للنيد مف ق إل الهيئة العامة ن

اللا

ا زمة ال الية

اللا ع إل على مطاق لها انلاار الطيرو ،/وتأثيرها النل ا على وسائإل امعةل ،ال سي ا النافة منها .وأههر
جائحة كورونا هااشة النيا ة أمال م ال

الهيئة العامة ،وبينت الحاجة ال لحة لليو ة جن ها النيادا لصالح

ودمة الصحطييف جادو والطييه وبدر ،ميادلة . 0202

ليد س ت ت ت تتاه ت نيا ة الص ت ت ت تتحطييف فا تعا ا دور امعةل الحكوما ك هة قائدة فا إعةل كورونا ،و را م لو
م لا النيا ة أنه فا باال
د الحكومة مف بي

ال وارو ،م إل انلاتتتار فيرو /كورونا ي

عرض ا رقال واللوجيها

واللعلي ا

ل ايا

أه يكوه النر الن تتائد ملركا فا

الحطاظ على االسليرار ومنع الاائعا .

وعليه ،فة وجد أي نيد مف ق إل م لا النيا ة على كيطية تعاها امعةل مع انلا ت تتار فيرو /كورونا أدو
كر وناال ،ميادلة . 0202

را م لا نيا ة الصحطييف أه ال عسنا

أه انهيار ال عسنا
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امعةمية ت رر فعة ن

كورونا ،ونو ال لا إلى بييية

امعةمية اقلصاديا سيعدي إلى ال ناه ة فا انهيار امعةل واولطاء الصو

الحر.

و عكد ال لا أه ال ااكإل كانت موجودة داوإل ال عسنا

امعةمية ولكف ليا فا امعةل ،بي

ع إل عدد مف ال وهطيف فلرة انلاار ال ائحة .وقد بصإل ال وهطيف على نصف رات
عدد مف وهائف الصحطييف ن

تم إنهاء

دنصف دوال ،وتم إنهاء

تراكم الد وه على وسائإل امعةل وشح إ راداتها .و را م لا النيا ة أه

الصحطييف قاموا ددورهم ت ا ال ل ع مف بي

نيإل ا و ار والييال الدور اللوعوي والل ييطا ،والبيا الييال

أع ال ال ناءلة ق او الحكومة الطلن ينية أدو كر وناال ،ميادلة  . 0202وليد أفدر م لا النيا ة

تع ي ا ب فيه الصحطييف على ضرورة اللييد دلعلي ا الحكومة الطلن ينية وو ازرة الصحة في ا لعل دل و ار
فيرو /كورونا مف بي

امفا ا

وإجراءا

الوقاية ال علنة مف ق إل الحكومة ،وتم الوفول إلى اتطاق ليح

اللحرك للصحافا فا ال يداه أ ن ا يااء.
وفا شر

ع ال م لا النيا ة ،فيد قال ال لا دلوقيع اتطاقية ديف النيا ة وو ازرة الع إل وو ازرة امعةل للح

على عدل فصإل امعةمييف مف ق إل وسائإل امعةل ،ولكف وسائإل امعةل النافة لم تللال ه ،والن

ال ائية

ال الية اللا ت ر دها أدو كر ،ميادلة  . 0202وقد تم توفير ل ا /و ن
اق كامإل لحوالا  722فحطا؛ كلطة كإل

ل ا 202 /شيكإل ،واسل اعت النيا ة الحصول على اعطاء رسول سنة كاملة مف و ازرة االتصاال
م الغ ك يرة ،ك ا ووعد

الحكومة ددفع مف  2222-722شيكإل ددل

لل  ،وها

الة ل دة ثةث شهور للعامليف فا

امعةل الناي؛ ا فيهم العامليف ع إل جائا  free lancerلحوالا  2522فحطا .ك ا وع لت النيا ة
على تاكيإل ل نة وهنية ل ايا ب الحكومة على تحصيإل ضرائ م يعا وسائإل اللوافإل االجل اعا ،وقال
االتحاد الدولا دليديم ال اروع ،وتاكلت ل نة له ا ال رض مف نيا ة ال حاميف ومعسنة مدا وو ازرة امعةل

وم لا الوزراء وو ازرة االتصاال  ،على أه ينصص جاء مف ضرائ

امعةنا

ل ناعدة ال عسنا

امعةمية النافة وف آلية ُلط عليها مع م لا النيا ة أدو كر ،ميادلة . 0202
دو أه قي ة امعةنا فا ا راضا الطلن ينية ها  42مليوه دوالر تنلحوذ وسائإل اللوافإل االجل اعا
على ما ييارو  % 75منها ،وال لم دفع ضر ة ألت  %26عليها ناال ،ميادلة  ، 0202ومف ال حل إل أه
ر ن
ية ما للحكومة امسرائيلية أدو كر ،ميادلة  . 0202و كف لل الغ اللا
ضر ة ه امعةنا قد ت ه
سيلم ج ا لها مف ضرائ

م يعا

مواقع اللوافإل االجل اعا أه تناهم فا بإل ماكلة وسائإل امعةل ،ك ا،

وتم هر أبد ال يلربا فا أه تكوه وسائإل امعةل تحت مالة امعةل العال ،حي يكوه لها م لا منليإل؛
ن ل مف هيئة تأسينية ،و لليى ت و له م اشرة مف ال واهنيف مف وةل رسم شهري أو سنوي لم تحصيله مف

ا فراد م إل ت ربة الت دا دا سا ال ر انية ناال ،ميادلة . 0202

84

ما ذكر أعة  ،لم ي نع ال حوثيف مف امعةمييف انلياد نيا ة الصحطييف اعل ارها ميصرة فا جوان

ومنها الليصير مع وسائإل امعةل النافة أو ال نليلة مف وةل عدل تل ية ال ال

ملعددة،

الحصول على إعطاء

عف فواتير الهاتف وامنلرنت وةل فلرة ا شهر ا ولى مف انلاار فيرو /كورونا .وأي ا ،تم انلياد النيا ة
دليصيرها فا موضوع ج و امعةنا

مع الي اع الناي ددال مف وسائإل اللوافإل االجل اعا ،إضافة إلى

الليصير فا مراسلة م وليف محل ليف ،والحصول على ت و إل دولا لوسائإل امعةل الطلن ينية ،وتحد دا النافة
منها .وقد فالت نيا ة الصحطييف فا الحصول على موافية امعطاء مف الحصول على شهادة وصم ال صدر،
واللا تعنا االيطاء االللااما

ال الية الحكومية إزاء وسائإل امعةل؛ فا واقع لنم اح اال رادا

ال الية

جادو ،ميادلة . 2021
وبرأي ال حوثيف ،فإه الصحطييف يحلاجوه إلى نيا ة قو ة تع إل وتدافع عف أع ائها م إل نيا ة ا ه اء ،ونيا ة
ال حاميف .فالنيا ا

تحصإل على أر ن
اض مف الحكومة لصالح أع ائها ،وتيول ع إل ماار ع لهم ،وباللالا؛

اتت الحاجة ملحة إلى وجود أنا ة تياعد وغيرها؛ ل ايا

ال ناه ة فا انااء أع ال وماار ع انلاجية لصالح

الصحطييف؛ تعود على وسائإل امعةل وامعةمييف الطائدة جادو وبدر وزماعرة ،ميادلة 0202

الفصل الرابع :تحليل البيانات

أههر ال يانا اللا تم ج عها مف ال يداه ،أه ا زمة ال الية اللا مر دها وسائإل امعةل الطلن ينية الليليدية
الصحف وال ة وامذاعة والللطا وه كانت منل رة ننوا ن ق إل ههور وانلاار جائحة كورونا فا ا راضا
الطلن ينية .ولعإل الن

الرئيا له

ا زمة يعود إلى دوول امعةل العصري ال ي يعل د على تكنولوجيا

امنلرنت م إل ال واقع املكلرونية ووسائإل اللوافإل االجل اعا اللا لم تعد ميلصرة على ا و ار االجل اعية؛

دإل توسعت للا إل ا و ار والليار ر امعةمية ،واللعليم والل ييف ،وامعةه ،وأع ال الاركا  ،وم إل نوابا

الحياة ال نللطة.

ومن انلاار فيرو /كورونا فا ا راضا الطلن ينية ،وإعةه بالة ال وارو وامغةقا  ،عصطت ا زمة ال الية،

وتع يت ،لدا وسائإل امعةل الليليدية ،واملد  ،أي ا ،إلى ال واقع املكلرونية اللا عة لللك الوسائإل الليليدية.
ن
ن
اكإل م اشر على
لة مف اللطاعة  ،كاه آورها جائحة كورونا ،واللا أثر
ليد تأثر وسائإل امعةل
تراجع إ رادا

وسائإل امعةل ،وتحد دا النافة منها؛ لكونها ال تلليى دع ا ماليا مف النل ة الطلن ينية

م اشرة ،وال تحصإل على ت و إل مف ا بااو النياسية.
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وتيديم الندما  ،تأثر مواردها ال الية وةل

فوسائإل امعةل النافة ،سي ا تلك اللا تعل د على امعةنا

ال ائحة ،وأدوللها فا أزمة مالية مردها تراجع ام رادا ؛ فالصحف اليومية ال ةث اليد ،/الحياة ال د دة،
وا يال م ل عة تكاد ال توزع عارة آالف نننة ،وه ا مرد لعاوف النا /عف شراء وقراءة الصحف الورقية.

فالصحف الورقية ال

وعة لم إعادتها وبيعها السلنداما

ملنوعة غير اليراءة أدو فربة ،ميادلة . 0202

ف ة جر دة ا يال ،واللا تعود ملكيلها لرجال أع ال وشركا وافة ،اسل اعت أه تحافظ على أعداد موهطيها
ال ي تيلص ق إل ال ائحة ننوا ن ن انلاار امعةل املكلرونا وا و ار دوسائإل ملعددة .إه وجود موارد
أورا ل ر دة ا يال ،م إل املةكها ل
أورا ،ساه ت فا توفير إ رادا

عة؛ ت ع جاء مف ال ناهج ال درسية الحكومية وم وعا

ل ها

مالية لها ،وبافات على اسل رار ة ال ر دة .ه عا ،إه بالة تأقلم وتكيف

وسائإل امعةل الليليدية مع واقع تراجع اال رادا

م إل جر دة ا يال ساهم فا اسل رار لها ،فا و ار أف حت

ملوفرة مف مصادر ملعددة ،ا مر ال ي يعنا أه االكلطاء د ةثة مراسليف فحطييف فا فلرة جائحة كورونا ليا
ال ه ة الصع ة ،وب لك اسل اعت جر دة ا يال أه تنل ر فا ع لها معل دة على إعةنا

الك را وامعةنا

الحكومية ذا

الص ة وال عد اليانونا مف ع اءا

واعةنا

عل الاركا

محاكم ،إضافة إلى مداويإل

ال عة اللا ت للكها الاركة ،واللا تع إل على إفدار جر دة ا يال .امضافة الى ذلك ،فإه بالة اللأقلم
كانت س ا فا االدلعاد عف اللحيييا الصحطية؛ ذلك الع إل امعةما ال ي يحلاج إلى ن
جهد واسع ،وت و إل
ك ير .ورغم أه ه ا االدلعاد ساهم فا تيليص النطيا

ال الية مف جهة ،إال أنه مف ال هة ال يادلة ،انعكا سل ا

على ال حلوا امعةما للصحيطة أدو فربة ،ميادلة . 0202
أما امذاعا

النافة ال حلية ،فيد تراجعت إ راداتها مف امعةنا

صو نرة ك يرة ،وبنن ن تلراو ديف -52

 %75مع انلاار فيرو /كورونا ،ما شكإل لها ونارة جوهر ة وك يرة فا اال رادا

ال الية ،وباللالا ،ا

ال وهطوه عرضة منهاء ع لهم وعيودهم .ليا م ال ة اليول إه امذاعا
ن
فعيد آور ،فيد تعاملت عل وسائإل امعةل مع انلاار كورونا أنه فرفة لها
غيرها انلاار كورونا .وعلى
ال حلية ها اللا تأثر أك ر مف

لللنلص مف عل ال وهطيف "ال ااكنيف" تحت من ى إعادة هيكلية ،وباتت وسائإل امعةل النافة تنار

داوليا فا معسناتها مف زاو ة الربح والننارة ،ف ا ال ي رر قيال وسيلة إعةل اللنلص مف عدد مف ال وهطيف
والصحطييف فا شهر  20عال 0202؟ أي فا الطلرة اللا كاه دها انطراج فا ا زمة ال الية وعودة جاء هال

مف إ رادا

ه

الوسائإل ع ر امعةنا

مالية؛ سرعاه ما اللي لها لليليإل النطيا

الل ار ة .إه جائحة كورونا شكلت ل عل وسائإل امعةل فرفة

بلى مع بصول ال وهطيف على نصف رات  .و وجد موقطيف فا

تعامإل امعةل الناي مع موهطيه ،ا ول ق ول تراجع ام رادا
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واللنليم ع

ا زمة مع الحطاظ على

ال وهطيف ،وال انا اعل ار ه ا زمة الوبائية فرفة معادة الهيكلة واللنلص مف ال وهطيف أدو فربة وال راوي،
ميادلة  . 0202ليد تعاملت نيا ة الصحطييف مع ال وقف اللنليم حييية وجود أزمة مالية تع يت مع انلاار

فيرو /كورونا ،وت اثلت وقطها مع إدا ار ال عسنا امعةمية؛ ي ولها ع لية إعادة الهيكلة ،واعل رتها ع لية

ماروعة ال تُنالف اليانوه أدو كر ،ميادلة . 0202
ك ا أه اللحي مع ما بصإل مع ف ائية جامعة الن ا  ،وإه تم رد ذلك إلى شح ال ال ،إال أه الواقع ياير
وال صار ف لينت ه ا الن

إلى أه تراجع ام رادا

امعةنا  ،وك لك قرار اغةقها رجع للوجها

الوبيد فا امغةق ،فط ائية الن ا ال تعل د على

ونياشا داولية جر ق إل انلاار فيرو /كورونا .إه ال ائحة

قد تكوه س ا ،ولكف إعادة هيكلة ف ائية الن ا م لها م إل ال راكا ا ورا اللا تم إعادة هيكللها ،وباللالا ال
ي كف اليول إه جائحة كورونا ع لت على إغةق الط ائية ،دإل ساعد

على إغةقها ال راوي و وسف

والااما ،ميادلة  . 0202ليد سرعت جائحة كورونا ه ياه أزمة وسائإل امعةل ،وبطاتها على إعادة الهيكلة،
واللنلص مف عد د ال وهطيف ،سواء للحطاظ على اسل رار لها وربحها.101

إه ال لل ع ل ر ا

وت ور انلاار جائحة كورونا وارت اهها حالة ال وارو 102اللا أعلنها رئيا النل ة

الطلن ينية يكاد ل ا أه انلاار الطيرو /جاء فرفة وغ اء لل ا د مف تيييد الحر ا ؛ فالطعاليا
مف ابل اجا

وم ال ا

النل ية؛

م ل عية مدنية لم منعها وف ها ح ة الل اعد االجل اعا ،فا بيف ين ح

لةبلطاال والل عا والطعاليا لصالح ال حنوبيف على تيار النل ة .وفي ا لعل

الدور الحصري ،وابلكار

رر؛
الحكومة و ار فيرو /كورونا ،فيد ت ا ف موقف الصحطييف ووسائإل امعةل ،ف ع هم ار من ييا وم ا
 . 101درغم الحد

عف أه ف ائية الن ا تم اغةقها ن

أزمة مالية ،إال أه ال لطحص ل لك ي د إعادة هيكلة للعد د مف

ال راكا اللا عة لل امعة ،إذ تاير مصادر مف داوإل و ازرة امعةل ،ووسائإل إعةمية منللطة ،إلى أه إغةق الط ائية كاه ن

توجها
ال

ملعلية واقف ا هراف مف الداوإل ،و دلإل أهراف ه ال صادر وقطهم ذلك كوه العار ف ألف ورو اللا ها رسول

الط ائا لينت ها الن  .و يف أبد امعةمييف أه مركا ة إدارة ال عسنة ،واللطرد فا ادارتها ،ووةفا

ال امعة ،ت إل ا س او الحيييية لوقف ال

الط ائا له الوسيلة ال راوي ،ميادلة . 0202

 .102نص ت ت ت تتت ال ادة  3فيرة  3مف قرار يانوه بالة ال وارو على ما لا "يحار على غير ال ها

إفتدار أي تصتر حا

أو ديانا

تلعل

ديف منعولا

ال نولة قانونا د لك،

حالة ال وارو ،أو إشتاعة أو ار تلعل دها ،وال تنتلند فا ذلك إلى مصدر رس ا ،أي

شك إل كاه ،أو ع ر وسائإل اللوافإل االجل اعا كافة ،ال كلوبة وال ن وعة وال رئية ،وكإل مف ينالف ذلك يعاق

الح ا مدة ال

تا د عف عال وابد وب رامة مالية ال تيإل عف ألطا د نار وال تا د على و نة آالف د نار أو ما يعادلها الع لة ال لداولة" .انار
عصال عادد ف ،مرجع ساد .
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ان ةقا مف ب النل ة الطلن ينية ال وضوعا؛ كونها فاب ة االولصاي طرض قيود الحركة .عنى أه
النل ة الطلن ينية ها مف ي لك ال نل ار

وا ه اء ،ومف يحدد الحالة الوبائية ،في ا ار آوروه ،أه ه ا

الدور غير م رر ،ودوه سند قانونا بلى لم بصر فا موقف الحكومة ،فالطييه ار غير قانونا و ال

امفصا عف ه ا امسناد اليانونا فا منع وسائإل امعةل مف نار ما تعرفه مف ت و ار عف الحالة الوبائية

الطييه ،ميادلة  ، 0202في ا را فحطا آور أه ه ا االبلكار جعإل مف وسائإل امعةل ناقة للن ر ،وليا

انلاجه ،أو الوفول إليه ددر ،ميادلة . 0202

تأثير جائحة كورونا على استقاللية وسائل اإلعالم

أثر جائحة كورونا على اسليةلية وسائإل امعةل اكإل محدود نن يا؛ لكونها املدادا لللأثير ال الا ع ر

اننطاض ام رادا  ،وتوقطها فا فلرة ما مف ال ائحة ن تراجع امعةنا  .ليد كاه لل ائحة اللأثير الواضح
ن
اكإل ك ير،
على الصحف اليومية ،بي توقطت ه الصحف عف الصدور فلرة امغةقا وقيود الحركة
ت عها امذاعا

ال حلية ،واللا تأثر إعةناتها صورة الفلة فا ا شهر ا ولى مف الوباء ،ا مر ال ي انعكا

على قدرة وسائإل امعةل الحطاظ على موهطيها ودفع مرت اتهم ال الية كاملة مف جهة ،وعدل اليدرة على االيطاء
االللااما

ال الية ا ورا فا مواعيدها مف جهة ثانية .إه نلاج تراجع إ رادا

وسائإل امعةل الليليدية لم يكف

فا فلرة كورونا فير ،دإل ق إل ذلك ننوا  ،إذ أه ههور وتيدل امعةل العصري ال ي يعل د على ال ا ة
املكلرونية وامنلرنت ساهم فا ذلك اللراجع.

إه تراجع ام رادا  ،والحاجة إلى ال ال منح كإل مف الاركا

النافة وال نا ا

غير الحكومية فرفة قو ة

فا اسلندال ال واد والعيود امعةنية كأداة ض ر أثر سل ا على اسليةلية وسائإل امعةل ،ف عل ه الوسائإل

ترضخ لإلمةءا  ،وأورا ال تي إل االشلراها على أه كإل ذلك ُياير الى اللأثير على االسليةلية امعةمية.
ك ا أه تأثير كورونا على وسائإل امعةل ههر فا إمكانية تنييا ال وضوعا الصحية أو برفها عف
ميصدها ،وه ا ما تم مةباله ،إذ تم انلياد محدودية الاطافية فا نيإل ال علومة وا و ار عف ال ائحة ،فا
بيف أه الاطافية فا ه الاروف

ا ة ضرورة ملحة أدو بةوة والعالول ٬ميادلة . 2021

ولعإل الاروف ال حي ة إعةه بالة ال وارو كاه لها تأثير على االسليةلية .ه ا اللأثير هو املداد لنر

ساد كاه قد ت لور ن

أه عل وسائإل امعةل ال تنلهج ور فحافة ال ح

أو االسليصاء امعةما

وال ناءلة .ك ا أه عل ال حوثيف روه أه عدل ندية عل وسائإل امعةل وضعف مهنيلها يناهم فا
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إضعاف اسليةليلها .و را ال عل أه عدد مف وسائإل امعةل "غير جر ئة فا انلياد النل ة؛ ه ذلك ي كف
الاركا  .ك ا وإنها أي وسائإل امعةل فا الوقت اللا تأو

أه ُي َي على مصادر ت و لها مف إعةنا
آ ارء كإل ا هراف ال لصليف فا ال وضوع امعةما ،إال أنها ت لعد عف الندية لكونها غير معنية ال واجهة مع

تعثر على وسيلة امعةل مف وةل اعةناتها ،وتع إل

أي جهة كانت أدو بةوة ،ميادلة  . 0202فالاركا
على اللأثير وتوجيه الوسيلة امعةمية ر ن
ية ما .فالاركا

الك يرة لينت معنية اكإل رئيا فا امعةه

ال عنا الحرفا والدقي يدر تعاملها مع امعةه كونه أداة لللأثير على وسيلة امعةل ،دين ا ُياكإل امعةه
فرفة بيييية للاركا الص يرة ل رض ز ادة م يعاتها وعدد زبائنها ،وباللالا ز ادة إ راداتها وأربابها .أدو

بةوة ،ميادلة 0202
ليد أثر جائحة كورونا على جوان
الطلن ينية مف بي

بياة ال ل ع والطعاليا

االقلصادية ،وانعكنت سل ا على وسائإل امعةل

دورها واسليةليلها وتعدد لها ،ولكنها لم تصإل إلى منلوا أه تكوه عامة محور ا ُنها

االسليةلية واللعددية؛ لكوه أه ور وسائإل امعةل لم ل ير فا فلرة ال ائحة ع ا ق له ،فعدل اللصادل مع

النل ة والاركا  ،واالدلعاد عف ال واجهة هو نهج ت نله عدد مف وسائإل امعةل النافة .كإل ما ُي كف أه
ُييال إنه أف ح لدا الاركا النافة الك را نطوذ أك ر مف وةل اعةناتها فا اللأثير على وسائإل امعةل،
وصوفا على الاركا ف يرة الح م ،ومنها االذاعا ال حلية .ف وهر ال عادلة ،ك ا راها عل امعةمييف،
ال لعلية أع ال ه الاركا  ،في ا

هو ووف الاركا النافة مف امعةل فا أه ُ ير عل ال وضوعا
تك ف باجة وسائإل امعةل معةنا الاركا دهدف توفير ا رادا مالية لها ددر ،ميادلة . 0202

إه ال لطحص فا وسائإل امعةل الطلن ينية ،وما كانت تيدمه مف معلوما  ،وتن له مف آراء ومواقف عف
جائحة كورونا أبدث بالة مف الرع فا أوساط ال ل ع مف أفراد ومهنييف ومنعوليف ،فح ة اللعييم لألرض
وال نايا

والل ا /الكامإل ساه ت فا عال النا /عف ع هم ،ع ارة أورا ،ساه ت ب ة

اللعييم فا

تيليص الليارو االجل اعا مف جهة ،وعاز مف سعة اسلندال الط اء االلكلرونا مف ال هة ا ورا .وجد ر
ال كر ،هنا ،أنه كاه النلاار فيرو /كورونا عل ال وان

امي ادية على عةقة وسائإل امعةل في ا دينها،

فيد درز بالة مف الل امف ديف الوسائإل ال حلية فا ال حافاا  ،بي
إعةمية إلى مراسإل ل

ع إل على توبيد ال اقا
نادلا وبيت لحم.
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تحول الصحطا وال راسإل لوسيلة

إل وسائإل امعةل فا ال حافاة ،وه ا ساهم فا توبيد ال هود ديف تلك الوسائإل ،إذ
لوسائإل امعةل ال وجودة ،ولعإل م االه تم تيدي هم مف ق إل ال حوثيف فا محافالا

ليد ونر عدد مف الصحطييف أع الهم ن

ار
قر ا

ال عسنا

امعةمية الناج ة عف انلاار جائحة كورونا،

ك ا وتحول العامليف فا الحيإل امعةما إلى الع إل مف ال نازل نا ار إلى تيينهم لعدل باجة ع لهم إلى مكات
للييال أع الهم .ليد أثر ال ائحة على الصحطييف ،حي
وبيوقهم مف وةل قانوه عصري؛ ي

رزقهم واسل رار لهم؛ كأفراد ومعسنا

دفعلهم إلى اللطكير فا كيطية ب اية منلي لهم

ف ،ليا فير ،بيهم فا الحصول على ال علوما  ،دإل وب اية مصدر

إعةمية.

خالصة التحليل
إه ا زمة اللا ت ر دها وسائإل امعةل الطلن ينية ها أزمة مالية فا ا سا ،/وذلك ن

بالة اللحول

امعةنا اللا ن ت مف انليال إعةنا الاركا النافة مف وسائإل امعةل الليليدية لصالح وسائإل اللوافإل
االجل اعا ،وه ا ما ل ل مف الوسائإل الليليدية اللطكير ع ييا كيطية ال حافاة على اسل رار ة ع لها ،وهرق
ت و لها؛ مف زاو ة ا ع ال ،وال حلوا امعةما ،وال ان الطنا ،وإدارة الوسيلة امعةمية دهدف فالح انلاارها
ومااهدتها ،ولع

دور بيييا فا ال ل ع.

إه وةفة اللحليإل تُاير إلى أه انلاار جائحة كورونا كاه له تأثير على تع ي ا زمة ال الية لوسائإل امعةل

ال حلية ،وباللالا شكإل فرفة لوسائإل امعةل مف أجإل إعادة هيكللها ،وتيليإل نطياتها ،ك ا وساهم فا ازدياد

اللوجه ال ي كاه مع وال ه ،وال ل إل عدل اللصادل وال واجهة مع النل ة وال ها
ا و ار مف وةل وسائإل إعةل أورا ،وعدل الييال إعداد اللحيييا

ا ورا ع ر االكلطاء دنيإل

الصحطية ،وال ناءلة الحيييية ركاه

الحكومة والناال النياسا مف ق إل عدد ،ليا اليليإل ،مف وسائإل امعةل ،دإل واللناوق نن يا ،أو عدل ال واجهة
مع النل ة النياسية فا ا راضا الطلن ينية.

إه تاا ك وتطاعإل العد د مف العوامإل ساه ت فا اللأثير على اسليةلية وتعددية وسائإل امعةل وةل الوباء،
مل لة أه ها فا عامإل ال وارد ال الية ،ودرجة مننوو الحر ا  ،واليناعا

الطكر ة والنياسية لليائ يف على

الوسيلة االعةمية ،وبدود الرقا ة ال اتية ،والاروف النياسية ال حي ة .كافة ه العوامإل ،وغيرها أفرز واقعا

إعةميا يح إل م

ونا ومحلوا ليا مناس ا البلياجا ورغ ا ال هور ،وما إلى ذلك مف ترهإل له الوسائإل

امعةمية؛ ع ر غياو ال نعولية ال هنية والوهنية واالجل اعية الواج

ومكلطا لكافة ق اعا
ألحيت ،وال تاال ،ضر ار واسعا ُ
واالقلصاد.
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الييال دها ،سي ا فا هإل أزمة وبائية

الحياة ال نللطة ،وصوفا ق اعا

الصحة ،واللعليم

الفصل الخامس:
النتائج ،التدخالت ،والتوصيات

يعرض ه ا الين تتم النلائج اللا توفت تتلت إليها الد ارست تتة ،و يدل عددا مف اللدوة
ذا

لعد د ا هراف

واللوف تتيا

العةقة وضوع الدراسة.

أوالً :النتائج:

 .2تركا دور وسائإل امعةل الطلن ينية على اللوعية الوقائية وال يافة الصحية وةل فلرة انلاار جائحة
كورونا.

يا
 .0هناك إج اع مف ال حوثيف على أه الدور ال ي قامت ه وسائإل امعةل الطلن ينية كاه جيدا وم ا
مف بي

اللوعية والل ييف وتطهم للاروف اللا أليت اةلها على ال ل ع فا ا ست ت تتاديع ا ولى مف

ال ائحة وإعةه بالة ال وارو.

 .3وس ت ت تتائإل امعةل الطلنت ت ت ت ينية كانت تل لع ن
يدر ليا دواس ت ت تتع مف االس ت ت تتليةلية واللعددية ،إال أنه كاه
أف تتإل ال يارنة مع فلرة انلاتتار جائحة كورونا؛ بي

انعدال االستتليةلية واللعددية ،وصتتوفتتا وةل

ال ربلة ا ولى ا شت ت تتهر ال ةثة ا ولى مف انلا ت ت تار الطيرو /واعةه بالة ال وارو ،إذ تحولت ه

الوسائإل داة نيإل ما يصدر عف الحكومة.

 .4إه أثر انلاار جائحة كورونا على وسائإل امعةل ت إل ،أساسا ،فا اض حةل مواردها ال الية ،بي
توقف امعةنا

إيياف امعةنا مف ق إل الا ت تتركا اللا تلعامإل معها ،إذ تراجعت إ راداتها نت ت ت
جائيا أو كليا ،في ا أثر انلات ت ت ت ت تتار الطيرو ،/ات ت ت ت ت ت ن
تكإل أقإل ،على وست ت ت ت ت تتائإل امعةل اللا ال تعل د على

امعةنا

ص ت تتورنة كلية ك ص ت تتدر أولا مرادتها؛ م إل وس ت تتائإل امعةل اللا لها تعاقدا

مع منا ا

غير بكومية؛ دولية ومحلية.

 .5هناك بالة لول للاتركا

الك را مف ق إل وستتائإل امعةل نت

غير ال ررة ،وافت تتة أه ه الات تتركا ؛ كالعاملة فا ق اعا

وقف امعةنا

واللعاقدا

ال نوك واالتصت تتاال

امعةنية

وامنلرنت وإنلاج

ال واد ال ت ائيتة وغيرهتا لم تلتأثر تال تائحتة واالغةقتا  ،دتإل بتافات على م يعاتها وإ راداتها وأربابها؛
إه لم يكف قد بييت أربابا أك ر.

 .6تراجع وتيلص عدد الكوادر الصت تتحطية العاملة فا عل ال عس ت تنت تتا

امعةمية ،حي

لم تعد عل

وس ت ت ت ت تتائإل امعةل قادرة على الييال دواج ها وملا عة أع الها؛ لدرجة أفت ت ت ت ت ت ح مف الص ت ت ت ت تتع

الوسائإل تحد د جدول أس وعا لنااهاتها ،وللصحطييف العامليف دها.
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على ه

 .7تراجعت س ت عة وستتائإل امعةل والصتتحطييف ومصتتداقيلهم ن ت
وإنلاج اللحيييا

امعةمية ،واالهل ال الوفول إلى إعةنا

امعةما ،حي

أف ت ت ت حت م ت ت تاميف منل ا

فيداه قدرتهم على تصتتد ر ا و ار

الاركا

ددال مف االهل ال فا ال حلوا

امعةمييف؛ مف أو نار ومواد؛ وكأنها أو ار عةقا

عامة ،والدفاع عف موقف النل ة النياسية وبكوملها ،وك لك ،عف مواقف الاركا

 .8فيد

وستتائإل امعةل تأثيرها النن ت ا على ال ل ع الطلنت ينا ومعس تنتتا

مع وسائإل اللوافإل االجل اعا ،بي

 .9ترا أغل

النافة.

النتتل ة الطلن ت ينية ميارنة

أف ح تأثير ا ويرة يطوق ا ولى ك ير.

وست تتائإل امعةل ،وعينة ال حوثيف ،أه وست تتائإل امعةل لم تلأثر است تتليةليلها طعإل انلات تتار

جائحة كورونا في ا لعل

النتياستية اللحر ر ة مع وجود إشا ار عف تأثر ال حلوا امعةما ،وتأكيد

إعةمييف على أنه ال وجد وس تتيلة إعةل من تتليلة ال عنى الكامإل؛ بي

تن تتع الن تتياس تتية اللحر ر ة

وال حلوا امعةما لعوامإل ملعددة؛ أه ها رؤ ة اليائ يف على الوستتيلة امعةمية .ولعإل أهم العوامإل

اللا تعثر فا اس ت تتليةلية وس ت تتائإل امعةل ها الرقا ة ال اتية اللا أفت ت ت حت م ارس ت تتة فعلية لك ن
ير مف
العامليف فا وستتائإل امعةل الطلن ت ينية ،مع امشتتارة إلى أه ك ير مف وستتائإل امعةل والصتتحطييف قد
هوروا إها ار مف الرقا ة ال اتية ،وهو نلاجا للطاعإل قناعاتهم الطكر ة والن ت تتياس ت تتية مع من ت تتابة الحر ا

ال لابة ،عةوة على عامإل تداوإل وسيلة امعةل والصحطييف كأفراد مع ال صالح وال نافع ال ل ادلة.
.22إه أثر انلا تتار فيرو /كورونا ،ا ت ن
تكإل م اش تتر ،هو على ا رادا وس تتائإل امعةل ال حلية ،واللا
تعل د على امعةنا

الل ار ة ،إذ أه مف شتتأه محدودية ه ال وارد ال الية تهد د استتل رار ة وستتائإل

امعةل الطلن ينية وتعدد لها.

.22إه أهم ما تم الوف ت تتول له هو عاوف الا ت تتركا

الناف ت تتة عف تيديم الرعاية ال الية لل رامج ذا

ال حلوا الوهنا والنياسا؛ فالاركا النافة ترا أه م إل ه امعةنا ُم رة دها وب صالحها،
بي أه الربر ديف ال حلوا امعةما مع الحالة الوهنية والنتتياستتية ُم تتر أمنيا الاتتركا ال علنة،
ما قد يعرضها لل رر االقلصادي وا منا راهنا ومنلي ة.

ثانياً :التدخالت المطلوبة:

قدل ال حوثيف العد د مف اللدوة

ال كنة لل ها

ذا

العةقة مف أجإل تص ت ت ت تتو

دور وس ت ت ت تتائإل امعةل

الطلن ت ت ت ينية ،والحطاظ على است ت تتليةليلها وتعدد لها ،وك لك الحطاظ على موضت ت تتوعيلها .ي
اللدوة
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قد تلداوإل في ا دينها مع أدوار ال ها

ال ينة أدنا .

تطهم أه ه

التدخالت المطلوبة من وسائل اإلعالم:

 على وستائإل امعةل االهل ال ال حلوا امعةما ،وتيديم درامج ملنصصة ترتيا نلوا ال حلوا،
ن
حاجة لنيا ن دهدف تحد د إهار ووس تتائإل م كنة لكيطية الل و ر .ي
وه ا

ال رامج اللا ترتيا ال حلوا ،ونيا
الا تتركا

أه يات ت إل النيا

ماهية

الوست ت ت تتائإل ال كنة ،م إل ع إل درامج ملنص ت ت ت تص ت ت ت تة تحت رعاية

الناف تتة ،أو مف وةل درامج م ولة ،أو درامج لنللها إعةنا

ن
حاجة
أو غيرها ،كإل ذلك

ل إل ه ا النيا  ،وانطلا ج اعا مف وست تتائإل امعةل دهدف االرتياء نت تتلوا دور وست تتائإل امعةل،
ف اسليةليلها وتعدد لها.

وب ا ي

ية الي ت تتايا اللا تهم ال ل ع وفئاته ،وقيال وس ت تتائإل

 اعل اد اس ت تتلراتي ية مهنية وموضت تتوعية فا ت

امعةل ددورها؛ ع ر االن ةق نحو مطهول م ل ع فلن ت ينا دي يراها؛ ي ت ف استتليةلية وتعددية
وسائإل امعةل ،وال ين ح ي تدوإل فا شعونها ،أو االسليواء عليها.
 ال حافاة على مطهول ال نعولية ال ل عية فا ع إل وسائإل امعةل ،فه ا يكطإل أسا /اسليةليلها.
 ال حافاة على ال هنية وال وضت ت ت ت ت ت تتوعية دلعدد وتنوع ا راء ،فاللعددية فا ا راء واالولةف يعنا قرار
أف ت تتإل ،بي

تعكا وجها

النار ال ل ا نة ابلراما لحر ة الرأي واللعددية فا امعةل ،وصت ت توف ت تتا

تلك ال لصتتلة الاواهر والي تتايا وال عال ا
أو ا زما

الناشتتئة عف النتتياستتا

ال لعلية انلاتتار جائحة كورونا،

أنواعها.

 إعادة إبياء اللحيييا

الصت ت ت ت تتحطية ،وال نت ت ت ت تتاه ة فا تيديم ال علوما

لل ل ع ،ف هنية ونوعية الع إل

الصحطا هو ض اه اسل رار ة وسائإل امعةل.
 ت و ر قد ار الصت تتحطييف فا امعةل ال لنصت تتص؛ ه ذلك ينت تتاهم فا إنلاج محلوا م يا ،و ع إل
على ج و ال هور ،وز ادة مف أعداد ال لا عيف ،ورفع درجة ال ية دوسائإل امعةل.
 االللطا

واالهل ال الل ور واليط اا اللكنولوجية اللا تحدث ات ت ت ت ن
تكإل منت ت ت تتل ر وهائإل ،وكيطية اللعامإل

معها ،ووضع سياسا

وتار عا

ت

ف ال نطعة مف ه اليط اا والل و ار اللكنولوجية ال لنارعة.

 الحاجة إلى اللعامإل دنونع مف الاتتطافية فا نيإل ال علومة وا و ار ،وافتتة فا هإل ا زما
فال ل
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على ال علوما

ودرجة شطافيلها تاداد.

وال وائح،

 مواك ة الل و ار فا امعةل الرق ا ،ف اكلة امعةل الطلن ينا أنه محصور ت ت ت ت ت ت ت إلى ن
بد ما ت ت ت ت ت ت ت فا
امعةل الليليدي ،وليا العصري ،فال واهنوه ي لكوه أجهاة ذكية ،وهم لوجهوه ،سي ا ف ار النف
والات ت او وغيرهم ،إلى اللرفيه ،وهنا ،يك ف اللحدي فا مواك ة رغ اتهم وت لعاتهم ،وكيف ي كف نا تتر
ال وضوعا
 تدر

ال ل عية ال ر ية العصر ة اللا ت دهم؟
على موضت تتوعا

فت تتحطييف ملنص ت تصت تتيف فا الحيول ال نللطة ،واللدر

محددة ودقيية منها

الحيإل الصحا ،وما لصإل ه مف موضوع ا وبئة وا مراض وسواه ا.
 أه تعل د وستائإل امعةل فتحافة ال واهف فا ستياساتها ،ذلك النوع مف امعةل ال ي ت كف الطرد مف
وةل جهاز ال كا مف ت ية موضوعا

تهم ال ل ع ،ولللناقلها ،أبيانا ،وسائإل امعةل الليليدية.

التدخالت المطلوبة من الحكومة

 ض ت ت ت تترورة وض ت ت ت تتع قوانيف ناه ة لإلعةه فا وس ت ت ت تتائإل امعةل

لها،

ا فيها وس ت ت ت تتائإل اللواف ت ت ت تتإل

االجل اعا ،وك لك معال ة اللهرو ال تتر ا مف الا تراء املكلرونا وامعةنا
ست ت ت إل الحص ت تتول على ض ت تتر ة ال يعا

مف وس ت تتائإل اللواف ت تتإل االجل اعا ل اية اس ت تتلطادة ال ل ع

ومعست تن تتاته ،ومنها امعةمية وال ل تتررة منها تحد دا .ك ا لوج
اللواف تتإل االجل اعا

االلكلرونية ٬ود ارس تتة

الع إل على إلاال ش تتركا

مواقع

تترورة فلح فروع لها فا فلنت ت يف؛ أس تتوة د عل الدول العربية وإست ت ارئيإل بلى

يكوه لها عنواه ومير ثادت؛ تراجعه الحكومة وال عسنا

امعةمية.

 ضرورة إقرار قانوه ب الحصول والوفول إلى ال علوما
فا الوضع ال يعا ،وفا أوقا

ا زما  ،وه ا ل ل

بلى يكوه امعةل قادر على الييال ددور
ن اال م ل عيا ونياديا.

 ال اتتاركة فا فتتياغة ستتياستتة إعةمية وهنية وم ل عية موبدة لللعامإل مع الي تتايا ال وهر ة أوقا
الحرو وا زما  ،وتوضيح دور وسائإل امعةل ال لعدد ا فيه وسائإل امعةل ال عارضة.
 توفير مصتتادر ت و إل دها نوع مف االستتلدامة مف وةل نيا

ويا ار وبدائإل الل و إل تاتتر ع بكوما

للحصت ت ت ت ت ت تتول على أموال وفيتا ل عي ن
تار متا ك عيتار ب م أو عدد مات ت ت ت ت ت تتاهدا

ال هور م ة مف مال

الاع  ،أو إنااء فندوق واي لدعم وسائإل امعةل ال نليلة؛ تُ ى أمواله مف مناه ا

الا تتركا
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الناف تتة ،وعوائد ال ت ترائ

وت رعا

مف الل ارة االلكلرونية اللا يطلرض أه تحص تتإل عليها الن تتل ة

الطلنت ت ت ت ت ينية واللا ت لغ ننت ت ت ت ت لها  %26مف قي ة ال يعا  ،توز ع ننت ت ت ت ت ة مف اللعامة

واالعةنا

الحكومية ال ُ لامة لل هور الطلن ت ت ت ت ينا ،وال لعامليف مع الحكومة على وست ت ت تتائإل امعةل الطلن ت ت ت ت ينية
النافة.
 ب اية وسائإل امعةل ال حلية مف منافنة وسائإل امعةل غير الطلن ينية ،مع توفير عةقا
ديف الوسيلليف ع ر تطاه ا

ملوازنة

بكومية ديف الدول.

 الحاجة إلى قانوه إعةما عص ت ت تتري لح اية بر ة اللع ير مف جهة ،والص ت ت تتحطييف العامليف مف ال هة
ا ورا على أه تكوه ه اللا ت ت ت ت تتر عا

ملوائ ة مع الص ت ت ت ت تتحافة العص ت ت ت ت تتر ة ،وغير مف اللا ت ت ت ت تتر عا

العص تتر ة .وك لك ،على الحكومة ب اية الص تتحطييف العامليف فا الص تتحافة الدولية مف وةل إفت تدار
اللات تتر عا

ال ةئ ة ،واللدوإل إي ادية لصت تتالحهم ،وافت تتة مع ازدياد عدد مف لم انهاء ودماتهم مف

ق إل وسائإل امعةل ا جن ية.
 ب اية بر ة اللع ير ،وت ت ت ت ت ت يف مطهول ال ات ت ت ت تتاركة امعةمية والصت ت ت ت تتحطا ال واهف فا اللات ت ت ت تتر عا
واليوانيف.

القطاع الخاص:

 دعم شركا

ن
حاجة مهار واضح؛
الي اع الناي لوسائإل امعةل ال حلية دوه شروط ،وه ا اللدوإل

لكونه ال وجد دعم دوه ث ف.
 على الاتتركا

النافتتة الطلن ت ينية أه ترفد وستتائإل امعةل ال حلية الص ت يرة إعةناتها دوه اللركيا

على نات تتر تلك امعةنا

ع ر وست تتائر اللوافت تتإل االجل اعا فير .فإعةنا

الات تتركا

مع الوس ت تائإل

ال حلية الصت ت يرة تص تتإل ل يع ال هور مف جهة ،وتحافظ على اس تتل رار ة ه الوس تتائإل وع لها مف
ال هة ا ورا ،وباللالا تحي الاركا

نقابة الصحفيين:

 توفير قانوه يح ا الصتتحطييف ،حي
اللعن ت تتطا ،وإجراء النصت ت توما
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النافة ووسائإل امعةل غا له ا فا ال نطعة ال ل ادلة.

ال لح دهم ال تترر مف وةل إنهاء عيود الع إل ،أو الطصتتإل

ن
حاجة لص ت تتندوق تعو
ال الية ،فالص ت تتحطييف

ت تتا  ،وهم ح وه عف

ن
حاجة لللعاوه مع الحكومة بلى يصت ت ت ت ت ت ت ح
االس ت ت ت ت ت تتليرار ال الا ،والح اية بلى يكونوا فا أماه ،وه ا
قانوه.
وتيو ة ال ن تتم الص تتحطا النيادا نيا ة الص تتحطييف ل رض تأميف اس تتل رار ة

 الحاجة إلى اعادة ترتي

وستتائإل االعةل وتوفير فتتحطييف منتتلير ف ماليا ،حي
تنوعها النتياستية والصتحية ،ول اية االبلكال إلى ال

ال لعرضتتوه لليل ا

ا زما

على اولةف

ير ال هنا عند الصحطا ،واالدلعاد عف الرقا ة

ال اتية واالسلعاضة دد ة عنها ال نعولية ال ل عية.
 وض ت ت تتع بد لل دل الدائر بول الحر ا
ال دل له انعكاست تتا

الص ت ت تتحطية فا كإل مف ال ت ت تتطة ال ربية وق اع غاة ،ه له ا

ست تتل ية على ال ل ع الطلن ت ت ينا ومكوناته ،فالحر ا

ي

أه تكوه م ت ت ونة

ومصانة فا كإل مف ق اع غاة وال طة ال ربية.
 درز للنيا ة دور هال ناأ مع ت ربة انلاار فيرو /كورونا ملعلية

رورة ب اية الصحطييف ،ووافة

مف فيد ع له منهم ست ت تواء قاموا االس ت تتليالة ،أو أُج روا على االس ت تتليالة ،أو تم انهاء ودماتهم وعلى
النيا ة ب اية الصتتحطييف .ك ا أه هناك باجة ملحة لح اية العامليف ع نإل جائا مف الصتتحافييف مع
وسائإل امعةل الدولية؛ لكونهم عرضة منهاء ع لهم فا أي ن
وقت دوه الحصول على منلحياتهم.

ثالث ًا :التوصيات:

است ت ت ت تتلنادا إلى مع يا

محاور وموضت ت ت ت تتوعا

الدراسة ،فيد تم تلنيص اللوفيا

الد ارست ت ت ت تتة ،وما ورد مف إجا ا

عينة ال حوثيف ،ومف ثم نلائج

وف اللالا

 توفير شت ت كة أماه لوس تتائإل امعةل ،وضت ت اه اس تتل رار ة ع إل ه الوس تتائإل ا ت ن
تكإل ال ي تتر هنيلها
وتعدد لها واست ت ت تتليةليلها ،وك لك ال نت ت ت تتاه ة فا ت و ر محلواها ،وه ا ل ل
للوفول إلى تار عا

عيد ور ع إل ت هيدا

وقوانيف.

 الحطاظ على اس ت ت ت ت ت تتليةلية وتعددية وس ت ت ت ت ت تتائإل امعةل ،واالللاال أف ت ت ت ت ت تتول ال هنة فا تيديم كإل ما هم
الطلن ت ت ت ينييف ،دلنوعهم واولةفهم ،مع اللأكيد على ضت ت تترورة توعية امعةمييف وال واهنيف على الطرق
ديف بر ة اللع ير واللصرف ال ي ي ل

ال ناءلة اليانونية و عرض للعيوبا

ال نائية.

 على ال راكا ال نلصت ت تتة م إل مركا "مدا" ونيا ة الصت ت تتحطييف الع إل على د ارست ت تتة الوضت ت تتع امعةما
وتيديم منتتودا
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قوانيف لنيا ة ال حاميف وال ها

ال اتترعة لح اية ال عس تنتتا

امعةمية والصتتحطييف

العامليف فا امعةل ،وت ياه ست ت ت إل ال حافاة على اس ت تتليةلية امعةل وب اية الص ت تتحطييف ،وضت ت ت اه
الحياة الكر ة لهم.
 ي

انلهاج م دأ "اللطكير وارج الصت تتندوق" ات ت ن
تكإل ج اعا للوفت تتول إلى االست تتلراتي يا

واللدوة

الةزمة ،واللا ت ت ف اس تتليةلية واستتلدامة وس تتائإل امعةل وتعددها ،وه ا لم مف وةل نيا
وف ت ت ت تتر ح ديف ال كونا

امعةمية ال لعددة .إه الحطاظ على مهنية وس ت ت ت تتائإل امعةل ،وتطعيإل أدواتها

االسليصائية ،واللحيييا

مع الط اء االلكلرونا والرق ا ،ي إل دداية

الصحطية وت ورها؛ ا لناس

فاعلة للوفول إلى آلية مناس ة لللدوإل.
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عي

الخاتمة:

ليد كاطت جائحة كورونا أه ية دور إعةل ا زمة فا ع ليا

اللوعية واللوجيه والليو م ،بي

كاه امعةل ت ت

نللف أنواعه ت فاعة رئينا فا سير ا بداث وت ورها ،ف ط إل وسائإل امعةل ال نللطة عرف العالم اهور

الطيرو ،/وبط له علم نار انلاار ،وس إل الوقاية والعةج.

وفا ميادإل ه ال ياة امي ادية لللك الوسائإل شهدنا ،فا ال يادإل ،مياة سل ية ل عل الوسائإل امعةمية؛ ب لت

للة،

فا هياتها آفة تُيوض وهيطة امعةل الحيييية ،وتحد مف جدواها؛ تلك ا فة ال ل لة ا و ار ال
وال علوما الكاذ ة اللا تحولت إلى "برو بيييية" تهدد الدول وال نا ا والاعوو وا فراد ،ومواجهلها والحد
مف س وتها تحلاج لل افر كافة ال هود ،وتل ل

واليانونية.

موارد وعوامإل شلى؛ منها ال الية وامعةمية واللربو ة

إه تأثير جائحة كورونا على وسائإل امعةل الطلن ينية تركا ،أساسا ،على تراجع ال وارد ال الية له الوسائإل
ن

توقف الاركا

ال علنة عف نار إعةناتها فا ه الوسائإل ،سي ا الليليدية منها ،وقد اسلندمت وسائإل

امعةل عدد مف وسائإل اللأقلم وةل أزمة ال ائحة ،منها إعادة الهيكلية ع ر اللنلص مف عد د ال وهطيف،
والل وء إلى نيإل ا و ار عف وكاال

ومواقع الكلرونية ،في ا انحنر ال ناءلة ال ادة ،واولطت فحافة

االسليصاء س ن
او معا ها موضوعية؛ كعدل اقرار قانوه الح فا الحصول على ال علوما  ،عةوة على
تةزل الرقا ة ال اتية اللا فرضها ك ير مف الصحافييف على أنطنهم وةل ال ائحة كا ال يص دموا مع النل ة

النياسية والاركا

ال علنة.

إه هناك تأثير واضح على دور واسليةلية وتعددية وسائإل امعةل؛ ليا طعإل انلاار فيرو /كورونا وبد ؛

دإل

إل الل و ار

اللا رافيت الوضع الطلن ينا؛ سواء ال لعلية دلاد د ق

الطلن ينا ،ومحاربة الرواية الطلن ينية ،وتاد د ق

ة االبلةل على الن ال

ة النل ة الطلن ينية على الحر ا ؛ أنواعها ،وإنهاء ع إل

النل ة اللار عية ،ورفل قيادة النل ة إجراء االنلنا ا  ،وإبكال الني رة والي
اللصدي ال يدانا ل نليدي مااهر الطناد الداولا.

ة على ال هاز الي ائا ،مع

ليد كاطت هروف جائحة كورونا مدا الحاجة إلى تار عا وقوانيف لح اية اسل رار ة وسائإل امعةل وتعددها.
ولعإل الحاجة إلى الن ال مقرار ب الوفول لل علوما

مع تحطيا الصحطييف ونيادلهم للوفول إلى قوانيف

عصر ة تح ا بر ة امعةل واللع ير ،وب اية بياة وأمف العامليف فا وسائإل امعةل ،وال حافاة على دولهم
ومصدر رزقهم وكراملهم ،تُعد مف ا ولو ا
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اللا غا لها الحطاظ على اسليةلية وتعددية امعةل الطلن ينا

دراسات الحقة:

تُ ير ه الد ارست تتة العد د مف ال يلربا
ال ال ،ومنها على س يإل ال ال

ال ح ية ا ورا اللا ي كف أه تُ هد لد ارست تتا ن وبحوث أورا فا ذا

 .2تأثير جائحة كورونا على واقع ومنلي إل امعةل الليليدي فا فلن يف.
 .0تأثي ار جائحة كورونا على واقع ومنلي إل الع إل الوهيطا لإلعةمييف فا فلن يف.

 .3تأثير " الوباء ال علوماتا" أثناء أزمة كورونا على مصداقية وشطافية وسائإل امعةل الطلن ينية.
 .4ا و ار ال

للة وةل جائحة كورونا فا فلن يف تأثي ار ون اذج.

 .5دور قنم امعةل والعةقا
 .6دور الح ة

العامة فا و ازرة الصحة وةل أزمة وباء كورونا.

اللوعو ة امعةمية

ائحة كورونا فا نار ال يافة الصحية الوباء.

 .7واقع الل امف ال هنا ديف الصحافييف الطلن ينييف وةل أزمة وباء كورونا.

 .2دور نيا ة الصحطييف الطلن ينييف فا ب اية ودعم امعةمييف وةل جائحة كورونا.
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قائمة المالحق:

ف جدول يحلوي على نوع الوسيلة امعةمية،

تال إل قائ ة ال ةب على ثةثة مةب  ،ال لح ا ول ،ل

هربت على
والوسيلة ،والانص ال ي تحدث النيا ة عنها .وال لح ال انا اشل إل على ا سئلة وال حاور اللا ُ

ال حوثيف ،دين ا ال لح ال ال

فيال إل على وثيية أفدرها الرئيا مح ود ع ا/؛ تل

معةه بالة ال وارو فا فلن يف.

ف ال رسول ا ول

ملحق رقم ()2
المقابالت
نوع وسيلة اإلعالم

التلفاز

اسم الشخص /وظيفته

وسيلة االعالم

 تلطا وه وهف

 والد الطييه ،ال د ر اللنطي ي

 تلطا وه فلن يف
 ف ائية الن ا  ،مركا امعةل
الن ا

 تلطا وه الط ر

 مح د ال رغوثا ،مد ر عال
امعة

ا و ار الللطا وه

 غازي مرت ا ،مد ر مركا
امعةل


وسف ال د ر العال

الراديو

 راد و أجيال

الصحف اليومية

 ا يال

 سائد أدو فربة ،فحطا مراسإل

موقع الكتروني

 الحدث

 مح د ددر ،فحطا ومد ر

الورقية

وصحيفة شهرية

موقع الكتروني
مسسسات أخرى
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 راية أف أل

 لينا أدو بةوة ٬فحطية سا ية
فا أجيال ،وا ه منليلة

 شادي زماعرة ،مد ر ال رامج

اللحر ر
PNN 

 من د جادو ،فاب
ال وقع

ومد ر

وسيلة إعالمية

لمنظمة أهلية

 الهيئة الطلنت ت ت ت ت ت ت ينية لإلعةل وتطعيإل دور
الا او" دياالرا"

 بل ا أدو ع واه ،فحطا
ومد ر عةقا

عامة

الجسم النقابي

 نيا ة الصحطييف الطلن ينييف

شركة خاصة

 امدارة العامة

 االسم مح وو دناء على

مجلس الوزرار

 الحكومة الطلن ينية

 الناه امعةما إدراهيم ملحم

وزارة االعالم

 امدارة العامة لل

صحفي مستقل

 فحطية مل ررة

صحفي مستقل

 فحطا وو ير تدر

للصحفيين

 نافر أدو كر النيي
 ع ر ناال ع و م لا
النيا ة

ال ل  .مد ر العةقا

وعا

العامة

 ك يإل أدو شاما قائم أع ال
ال د ر العال

 فر العالول
إعةما

 وليد

راوي

ملحوظة :لدى وسائ ل اإلعالم المذكورة ،أعاله ،مواقع الكترونية وصفحات على وسائل التواصل االجتماعي
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ملحق رقم ()0

طرحت على المبحوثين
األسئلة والمحاور التي ُ

 -2دور وسائإل امعةل فا هإل جائحة كورونا الدور ال ي قامت ه وسائإل امعةل مع اللحدث عف دور
وسائإل امعةل النافة ،وكإل ذلك فا إهار الدور الطعلا ال ي تم وكيف ي

أه يكوه؟

 -0تتأثير جتائحتة كورونتا على تعتدديتة وست ت ت ت ت ت تتائإل امعةل تعددية الوست ت ت ت ت ت تتائإل دلنوعها ،وتعدد ما نلج مف
الوسائإل م ف ات اها

ومواقف وآراء مل ا نة .

 -3تأثير جائحة كورونا على اسليةلية وسائإل امعةل.

 -4إعةه بالة ال وارو ن كورونا واللأثير على الدور واالسليةلية واللعددية لوسائإل امعةل.
ن
تعاف ل وسائإل امعةل مف ال ائحة على منللف ا فعدة؟
 -5هإل ي كف اليول دوجود
عف أزمة لإلعةل ات ت ت ت ت ت تتييف ا ول لعل

 -6هناك بد

ال الية واالسل رار ة .ما هو تعلييك على ذلك؟

ال حلوا وما ييدل لل هور ،وال انا ال وارد

 -7أ ف ن حت ،وأ ف أوطيت وس ت تتائإل امعةل فا اللعاها مع ق ت تتايا الا ت تتع

الطلنت ت ت ينا فا ا ارض ت تتا

ال حللة على منللف الص ت تتعد الن ت تتياس ت تتية واالقلص ت تتادية والص ت تتحية واللعلي ية واالجل اعية من إعةه بالة

ال وارو فا مناه النل ة الطلن ينية؟

 -8اقلرابا

لل و ر ع إل وسائإل امعةل فا باال

 -9هإل هناك اقلرابا

ال وارو م إل جائحة كورونا.

محددة للرسيخ االسليةلية واللعددية وا ل هنية فا ع إل امعةل الطلن ينا؟

 -22هإل ترا أه لإلعةل دور فا النروج مف ال ائية االقلصادية والركود االقلصادي ال ي أفاو عل
الي اعا ؟ كيف؟ وكيف ي

 – 22ديانا

 – 20هل ا

مالية عف إ رادا
واقلرابا

ضرورة لليدي ها.
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أه يناهم؟

وسيلة امعةل فلرة ال ائحة والعال ال ي س يه.

للحكومة ،لنيا ة الص تتحطييف ،أف تتحاو وس تتائإل امعةل الناف تتة وغيرها إه ارتأ

الملحق رقم ( :)3مرسوم رئاسي بشأن إعالن حالة الطوارج
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قائمة المراجع:
أوالً :الكتب:

 السييييييي عل وة :إ ارة األزمات والكوارث ،مركز القرار لالسييييييي يييييييارات،
القاهرة.)7991 ،
 أد و ت تتور .امعةل وا زما  ،ال ائف اكادي ية نايف للعلول ا منية،
ط. 2999 ،2

 اديب خض ور .اإلعالم الص حي ،دراس ة في تأص ي المفهوم( ،بيروت:
كلية اإلعالم ،جامعة الشرق األوسط،)5102 ،
 الن تتيد الن تتعيد .اس تتلراتي يا إدارة ا زما والكوارث دور العةقا العامة،
الياهرة دار العلول للنار واللوز ع. 0226 ،

 أب د ماهر ،إدارة ا زما  ،الياهرة الدار ال امعية. 0226 ،

 أ من منصيييور ن ا ،و ييي ما ذو الفقار زغ ب .راسيييات في نظر ة الرأي
العام( ،القاهرة :الم نة برس.)4002 ،
 أي ف منصت ت ت تتور ندا .تأثي ار عرض ا و ار االي ادية والنت ت ت تتل ية على الحالة
ال ااجية العامة لل هور ال صت ت ت تتري ،الياهرة كلية امعةل ،جامعة الياهرة،
. 0222

 دركة زامإل الحوشت ت ت ت ت ت تتاه امعةل ا منا وا مف امعةما ،ط  ،0الر اض
م ا ع الح ي ا. 0229 ،



نت ت تتال ال ات ت تتاق ة .امعةل الصت ت تتحا ،ع اه دار أست ت تتامة للنات ت تتر واللوز ع،

. 0220

 حسييين عما مكاوي .اإلعالم ومعالجة األزمات( ،القاهرة ،ال ار المصييير ة
اللبنان ة. 0225 ،
 فهد أب د الاعةه إدارة ا زما

ا سا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ال رابإل ت ت ت ت ت ت ت ا ليا  ،ط،0

ال ائف أكادي ية نايف العربية للعلول ا منية. 0222 ،

 فعاد س ت ت تتاري .وس ت ت تتائإل االعةل النا ت ت تتأة والل ور ع اه دار أس ت ت تتامة للنا ت ت تتر
واللوز ع. 0222 ،

 ع تد الرزاق مح تد التدلي ا .امعةل وإدارة ا زما  ،ع اه دار ال نت ت ت ت ت ت تتيرة
للنار واللوز ع وال اعة. 0220 ،
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 فاروق ع اه .اللطاوض وإدارة ا زما  ،الياهرة دار ا ميف. 0223 ،
 فاروق أدو ز د .مدوإل إلى علم الصت ت تتحافة ،الياهرة دار عالم الكل
واللوز ع. 2998 ،

امعةل الحد

 بن ت ت ت ت تتيف ع د ال ار .ات اها

للنا ت ت تتر

وال عاف ت ت ت ت تتر ،ع اه دار

أسامة للنار واللوز ع. 0222 ،

 عب الكر م بن ع يية .حل ل المح وى اإلعالم( ،عمان :ار أسييامة للن يير
وال وز ع.)8102 ،
 وليد الع ري .الصتتحافة الطلن ت ينية ثةث م ارق وستتنداه ،رال الله مركا
رال الله لدراسا

بيوق االنناه. 0222 ،

 هو ي ا مصييييييي فإل .ور اإلعالم ابيل وأ نيا وبع األزمات والصيييييييراعات
المسلحة( ،القاهرة . ،ن.)4002 ،
 هو ا مصيييييي فإل .اإلعالم واألزمات المعاصييييييرة( ،القاهرة :ار مصيييييير
المحروسة.)8002 ،
 هو ت تتدا مص ت ت ت ت ت ت ت طى .دور امعةل فا ا زمت تتا الت تتدوليت تتة ،اليت تتاهرة مركا
ال حروسة لل حوث واللدر

والنار. 0222 ،

 هي م أدو النعود .ال ل ع وإدارة ا زما  ،معلوما دولية ،مركا ال علوما







اليوما ،سور ا ،عدد . 2998 ،57

س اعد ساعد .اإلعالم الصحي والشائعات :جائحة كورونا نموذجا ً ،جامعة أم
القرى ،مكة المكرمة.)5151 ،
سيييياع سيييياع  .ال ر ب االعالمي ،اإلعالم الم خصيييي ( ،الر اض :ار
الخوارزم العلم ة.)4002 ،
يي ر األزمييات و غلييب عل هييا ،
سييييييي ي هواري .إ ارة األزمييات :ك
(القاهرة :مك بة بيت الدعوة للسمعيات والمرئيات.)4002،
يييييييهر زا لمج  .اإلعالم وإ ارة األزمات( ،عمان :ار أسيييييييامة للن ييييييير
وال وز ع.)4004 ،
ك ال الحاج .نار ا امعةل واالتصت ت ت تتال ،دما ت ت ت ت  ،ال امعة االفل ارضت ت ت تتية
النور ة. 0202 ،

 هارق ع ود .دور وستتائإل امعةل وش ت كا

كورونا ،ال عهد ال صري للدراسا  ،دراسا

اللوافتتإل االجل اعا فا جائحة
سياسية. 0202 ،

 مح تتد الطتتار .ال ع م امعةما .ع تتاه دار أس ت ت ت ت ت ت تتامتتة للنات ت ت ت ت ت تتر واللوز ع،
. 0226
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 مح د أدو عرقوو .تيييم ت ور امعةل فا فلن يف ،رال الله ،مركا ت و ر
االعةل

امعة ديرز ت. 0224 ،

 محمي الحمالوي .إ ارة األزميات( ،القياهرة :مركز االمارات لل راسيييييييات
والبحوث االس را ج ة.)0221 ،
 مح د زرماه امهار ال طاهي ا فا قراءة امعةل وا زما  ،ال اائر كلية
ا داو والعلول امننانية. 0225 ،

 مح ود الط تاف تة .تتأثير االنلهتاكتا

على الرقا ة ال اتية لدا امعةمييف

الطلنت ت ت ينييف ،رال الله ال ركا الطلن ت ت ت ينا لللن ية والحر ا

امعةمية -

مدا. 0222 ،
 محمود الفطافطة .س ياس ة التحريرية في الص ح الفلس طينية وتأثيرها على
حرية التعبير( ،رام الله :المركز الفلس طيني للتنمية والحريات االعالمية –
مدى.)3102 ،
 مح ود الط تتاف تتة .متتائتتة مطهول فا كورونتتا ،رال اللتته ،ت ع تتاب وه دة
بدود. 0202 ،
 محمو جيا اللي ..إ ارة األزمات( ،عمان :ار أسيييييييامة للن ييييييير وال وز ع،
.)0228
 نصير فالح ..كلاو ا سلوو ،رال الله معسنة اعةمنا لأل حاث والل و ر،
. 0223

ثانياً :الدراسات:



أس ت ت ت ت ت ت اء فعاد بافظ .اللناول امعةما زمة فيرو /كورونا فا مصت ت ت ت ت تتر رؤا
الن راء الس تتلراتي يا

اتص تتاال

ا زمة ،ال لة ال ص تتر ة ل حوث امعةل ،كلية

امعةل ،جامعة الياهرة ،العدد .0202 ،73



أمينة ددانا ،وبلوفه الح تتري .امعةل وإدارة ا زما  ،م لة الرستتالة للد ارستتا
امعةمية ،جامعه ت نه ،ال اائر ،ال لد  ،0العدد .0228 ،0



أمين ت تتة ويري .امعةل العربا تح ت تتت م هر كورون ت تتا وني ت تتد ال لليا ومراجع ت تتة
ال حلوا ،شعوه عربية ،جامعة الدول العربية ،العدد .0202 ،280

106

 جاس ت تتم مح د ال در .اللأثي ار ال نللطة لوس ت تتائإل امعةل ووس ت تتائإل اللواف ت تتإل
االجل اعا على ال هور فا هإل جائحة كورونا ،م لة ال نارة للد ارست ت ت ت ت ت تتا
اليانونية وامدار ة0202 ،
 عد إل أب د الات ت ت تترماه .دور امعةل فا مواجهة ا وبئة وا مراض ال عدية
وباء فيرو /كورونا ن وذجا ،ال لة العربية للد ارستتا

العربية للعلول ا منية ،م لد  ،36عدد .0202 ،0

ا منية ،جامعة نايف

 بنتف وليطة .الل ية امعةمية ل ائحة كورونا ودورها فا تاكيإل ات اها
الرأي العال ال حر نا نحو أداء ال عست تن تتا

العامة ،ال عية ال صت ت ت تتر ة للعةقا

الص تتحية ،م لة حوث العةقا

العامة ،النت ت ت تتنة ال امنة ،العدد اللاست ت ت تتع

والعاروه ،ال اء ا ول ،الياهرة.0202 ،

 ع د الرب ف قنا ت ت ت ت ت تتوبه .أزمة كوفيد  29الحاجة إلى امعةل العل ا ،م لة
العلول امننانية ،جامعة مح د وي ر نكرة ،عدد ،2م لد .0202 ،02
 ع تتد الرزاق غاال ،ووفتتاء دوربلا .تكر ا اللعتتدديتتة امعةميتتة ع ر تحيي
اللنوع ال يافا فا وست ت ت ت ت تتائإل امعةل الرق ية ال ةمح ،ال يوما

ال اب

والعوائ .

امعةما ،جامعة ال اائر ،ال اائر ،م لد  22عدد .0229 ،46

 ع د ال نا س ت ت ت تتةمة .جائحة كورونا ا داء الطلنت ت ت ت ت ينا فا ما ت ت ت تتهد عال ا
مليل  ،م لة سياسا  ،سياسا

معهد النياسا

العامة ،رال الله.0202 ،

 س ت ت ت ت ير ال إل ،وباست ت ت تتم أدو داود .الدور الوهيطا لوست ت ت تتائإل امعةل فا هإل
جتائحتة كورونتا د ارست ت ت ت ت ت تتة ميدانية على عينة مف ال هور الطلن ت ت ت ت ت ت ت ينا فا
محافاة النليإل ".م لة جامعة فلن يف اللينية لأل حاث.0202 ،
 زاهر ارضت تتا .است تتلندال مواقع اللوافت تتإل االجل اعا فا العالم العربا ،م لة
اللربية ،م لة اللربية ،العدد  ،25جامعة ع اه ا هلية ،ع اه.0223 ،
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 مح د ش ت ت ت تتوماه .إش ت ت ت تتكاليا

فا من ت ت ت تتار ت ور إعةل ا زما

والكوارث .ال لة

ال صر ة ل حوث الرأي العال .كلية امعةل ،جامعة الياهرة ،العدد ال ال  ،وليو ت
س ل ر .0222
 محا التد ف ولتد .وست ت ت ت ت ت تتائتإل امعةل وإدارة ا زمتا

فا هتإل جتائحتة كورونا،

م لتة حوث االتصت ت ت ت ت ت تتال ،جتامعتة الا لونتة ،كليته الطنوه وامعةل ،م لد ،4
عدد.0202 ،8
 مح تتدي ويرة .امعةل الصت ت ت ت ت ت تتحا وإدارة أزمتتة كورونتتا كوفيتتد 29-فا هتتإل
انلاتار ا و ار الاائطة ع ر مواقع ال يديا االجل اعية ،جامعة ال اائر ،م لة
الل كيف االجل اعا ،ال لد  ،0العدد .0202 ،3
 مح ود الط اف ة .الرقا ة ال اتية فا الصت ت ت تتحافة الطلن ت ت ت ت ينية عوامإل اللكو ف
وأدوا

اللطكي تتك ،م ل تتة تن ت ت ت ت ت ت ت تتامح ،رال الل تته ،ال ل تتد  ،9الع تتدد 32 30

إدر إل نيناه .0222
 نادية س ت ت ت ت ت تتعد الد ف .االعةل العربا فا هإل مل ل ا

مواجهه وباء كورونا،

شعوه عربية ،جامعة الدول العربية ،العدد .0202 ،280



ونا درداعا .امعةل اللطاعلا وةل أزمة كورونا مف امو ار إلى تيصا

الحيائ  ،ال لة ال ربية للعلول االجل اعية وامنن ت ت ت ت تتانية ،الرباط ،عدد ،20
.0202

ثالثاً :مواقع االنترنت

 أب تتد مح ود ست ت ت ت ت ت تتعيتتد .امعةل وجتتائحتتة كورونتتا ،موقع رأي اليول،0202 ،
لةهةع

https://www.raialyoum.com/index.php

 ال ركا الطلن ت ينا لللن ية والحر ا

امعةمية" ،مدا" ،الحيوق الرق ية فا

هتتإل بتتالتتة ال وارو ،رال اللتته ،0202 ،لةهةع على اللير ر ي كف الرجوع
إلى ال ار ر اللالا
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https://www.madacenter.org/article/1644/
 ال ركا الطلنت ت ت ت ت ت ت ينا لللن ية والحر ا

امعةمية" ،مدا" .وباء الا ت ت ت ت ت تتائعا

وا و ار الاائطة بول كورونا على وس ت ت ت تتائإل اللواف ت ت ت تتإل االجل اعا ،رال الله،

 ،0202لةهةع على اللير ر ي كف الرجوع إلى ال ار ر اللالا

https://www.madacenter.org/article/1624/

 فلحا بنيف .امعةل والل ية الصحطية ،نار دلار خ 03
نوف ر ،0229

https://www.albawabhnews.com/3809132

 است ت ت ت ت ت تتليةليتتة وس ت ت ت ت ت ت تتائتتإل امعةل ،موقع و ك يتتديتتا ،تم الرجوع إلى ال وقع فا
،0202 9 22
 عة ع يا

https://2u.pw/rIJFL

امعةل واللوعية الصحية ٨ ،أغن ا  ،٧١٠٢لةهةع

=http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=537979&r
 وتتالتتد الهرمتتاست ت ت ت ت ت تتا .أي دور لإلعةل التتد نا زمف الكورونتتا؟ ،وكتتالتتة ا ن تتاء
العال ية للركيا ،لةهةع انار ال ار ر

https://www.babnet.net/festivaldetail-200747.asp

 ع ت تتد معروف .دور امعةل فا مواجه ت تتة فيرو /كورون ت تتا ،دني ت تتا الوهف،
 ،0202لةهةع

https://pulpit.alwatanvoice.com/arti cles/2020/03/26/517085.htm
 منتلم ع ا ./رفتد أستالي
الن أ ،0202 ،لةهةع

الل ية امعةمية لطيرو /كورونا ،موقع ش كة

https://annabaa.org/arabic/mediareports/22552

 ع تد الحطيظ ال نور .الحتاجة إلى إعةل قوي فا زمف الكورونا ،موقع ماروك
دوست ،0202 ،لةهةع:

http://www.marocpost.net/ennews44389.html
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 بازل علوش ت ت تتة .الن او امعةما الطلنت ت ت ت ينا وةل أزمة كورونا ،ورش ت ت تتة
نا لهتتا ش ت ت ت ت ت ت ت كتتة ال نا تتا

لل ار ر اللالا

ا هليتتة ،غاة .0202 ،لةهةع ،ي كف الرجوع

http://www.masader.ps/ar/node/86389

 غازي أب د دنا عودة .هإل س ت ت ت تتلن و الص ت ت ت تتحافة الطلنت ت ت ت ت ينية مف كورونا؟،
ال ركا الطلن ت ت ت ت ت ت ت ينا لللن ية والحر ا

امعةمية" ،مدا" ،رال الله،0202 ،

لةهةع على اللير ر ي كف الرجوع إلى ال ار ر اللالا

https://www.madacenter.org/article/1629/

 ع د الله النت ت يعا .ف تتناعة ال حلوا ع د الله النت ت يعا 06 ،نا ر ،0228
لةهةع

https://www.alriyadh.com/1657298

 ل نى مهتتتدي .مت تتا ها اللعتتتدديت تتة فا وس ت ت ت ت ت ت ت تتائت تتإل امعةل؟،0228 3 20 ،
لةهةع:

https://2u.pw/iSi6b

 مح د ا ميف موس تتى .محددا

ت ية الط تتائيا

امو ار ة ل ائحة كورونا

فا عص تتر الرق نة ،مركا ال ا رة للد ارس تتا  ،ق ر .0202 ،لةهةع ي كف

الرجوع لل ار ر اللالا
https://drive.google.com/file/d/1nQ9saKy5dPD10VE0SNLynzjS_Gm3YVmg/view

 شتتير ف أدو عاقلة .امعةل فا زمف كورونا تحديا
م لة الد ارستا

الطلنت ينية ،معستنتة الدراسا

لةهةع ي كف الرجوع لل ار ر

لم يعهدها الصتتحافيوه،

الطلن ينية ،ديرو ،0202 ،

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650080

 ف تتالح ما تتارقة .إعةل الهلع ،ال وقع االلكلرونا  ،REFORMنا تتر دلار خ
 ،0202 4 00لةهةع على ال يال ي كف الرجوع إلى ال ار ر اللالا

https://2u.pw/mBi0L

 ماجد هد  .االعةل الطلن ت ت ت ت ت ت ينا وأزمة كورونا ،موقع الن ا  ،نات ت ت ت ت تتر فا
 ،0202 3 22لةهةع ي كف الرجوع لل ار ر
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https://nn.najah.edu/news/Artical/2020/03/11/294425/
 مهند ع د الح يد .امعةل الطلن ينا وجائحة كورونا غياو النيد وال ناءلة
واللعدد ،م لة الد ارستا

الطلنت ينية ،معستنتة الد ارستا

 .0202لةهةع ي كف الرجوع لل ار ر

الطلن ينية ،ديرو ،

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650140 -
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