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اء يف صفحات الصحف اإللكترونية على مواقع التواصل االجتماعي ... سمات خطاب تعليقات القرَّ
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ــة  ــق مســاحات حواري ــن شــأنه خل ــت م ــور اإلنترن ــا إذا كان ظه ــاء فيم ــان، جــادل العلم ــن الزم ــد م ــن عق ــر م ألكث
جديــدة تشــمل القضايــا ذات االهتمــام املشــترك التــي ميكــن مناقشــتها خلدمــة دميقراطيــة املجــال العــام، ومــع 
ــا  ظهــور مواقــع التواصــل االجتماعــي )SNSs( بــدأت مناقشــة جديــدة حــول إمكانيــات املجــال العــام الرقمــي وفًق
ملــا أتاحتــه منصــات الويــب 2.0 للمســتخدم مــن أدوات تفاعليــة، ففــي ضــوء اجتــاه عديــد مــن املؤسســات اإلخباريــة، 
علــى رأســها موقــع اليــوم الســابع، إلــى حتويــل التعليقــات مــن مواقعهــا اإللكترونيــة إلــى شــبكة الفيســبوك، ويف ضــوء 
ــع التواصــل  ــى مواق ــة عل ــور لصفحــات الوســائل اإلعالمي ــل اجلمه ــى تفضي ــد مــن الدراســات عل ــج عدي ــد نتائ تأكي
االجتماعــي يف احلصــول علــى األخبــار مقارنــة بالوســيلة نفســها أو موقعهــا اإللكترونــي، كمــا أكــدت الدراســات أن 
تصميــم بيئــات وســائل التواصــل االجتماعــي مبــا يتناســب مــع الطريقــة التــي يتفاعــل بهــا اجلمهــور مــع املحتــوى، 
ــاري، ممــا يســتدعي دراســة أعمــق  ــوى اإلخب ــى املحت ــق والنقــاش عل ــرأي والتعلي ــداء ال ــادة معــدالت إب أســهم يف زي
للممارســات اخلطابيــة، واملــداوالت والنقاشــات بــني املســتخدمني مبــا تطرحــه مــن آراء وأفــكار أو بنيــة إقناعيــة 
تتضمــن حجــج وبراهــني تتيــح فرصــة للتأثيــر يف اآلخريــن. ومــن ثــم تتحــدد مشــكلة الدراســة يف رصــد وتوصيــف 
اء صفحــات الصحــف اإللكترونيــة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي  وحتليــل وتفســير ســمات خطــاب تعليقــات قــرَّ
بشــأن اللقــاح املضــاد لفيــروس كورونــا، بالتطبيــق علــى الصفحــة الرســمية ملوقــع اليــوم الســابع علــى شــبكة فيســبوك، 
والتعــرف علــى مــدى فاعليــة خطــاب التعليقــات كمجــال للتشــاور والدخــول يف مناقشــات تشــاورية ومــداوالت نقديــة 

حــول اللقــاح، والتعبيــر عــن اآلراء املختلفــة بشــأنه، ومناقشــتها وتدعيمهــا باملبــررات واحلجــج املنطقيــة.

اء - الصحــف اإللكترونيــة - مواقــع التواصــل االجتماعــي-  الكلمــات املفتاحيــة: حتليــل خطــاب - تعليقــات القــرَّ
الفيســبوك – لقــاح فيــروس كورونــا.

With the advent of social media sites (SNSs), a new discussion about the potentail of 
the digital public domain began as web 0.2 platforms provided users with interactive 
tools, as many news organizations, led by El-youm-el sabea website, tended to convert 
comments from their websites to facebook, and as the confirmation of the results of 
many studies on the public’s preference for media pages on social media sites in obtain-
ing news compared to the same media page or its website studies have also confirmed 
that desiging social media environments by the the way the public interacts with con-
tent, contributed to increase the rates of expressing opinion,commentary and discussion 
on news content, which requires a deeper study of rhetorical practices, deliberations 
and discussions among users with the opinions and ideas you present or with a per-
suasive structure that includes arguments and proofs that provide an opportunity for 
influencing others Then the problem of the study is identified in monitoring, describing, 
analyzing and interpreting the features of the comments of electronic newspapers read-
ers on the social networking sites regarding the Covid-19 vaccine by applying this on the 
official page of El Youm El Sabea on Facebook, and identifying the effectiveness of the 
comments as an area for consultation and making discussions and critical deliberations 
about the vaccine, also to express, discuss and support different opinions about it with 
justifications and logical arguments.

Key words: discourse analysis - users/readers’ comments - electronic newspapers - so-
cial networking sites– Covid-19 vaccine.
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الوحيدة   الطريقة  كانت  عديدة،  إرسال    تقريًبالسنوات  هي  األخبار  على  اء  القرَّ لتعليق 
يف  اإلخبارية  واملواقع  الويب  تطور  ومع  املحررين،  إلى  اإللكتروني  البريد  عبر  التعليقات 

)، أتاحت  Web 2.0أواخر التسعينيات، وبشكل خاص مع التحول إلى الويب التشاركية ( 
علني أسفل املحتوى الصحفي،  املؤسسات اإلخبارية أقساًما للتعليقات على مواقعها بشكل  

والتفاعل مع املستخدمني اآلخرين،   آرائهم ووجهات نظرهم،  بالتعبير عن  اء  للقرَّ للسماح 
عام   داخل 2016ويف  من  اء  القرَّ تعليقات  اإلخبارية  املؤسسات  من  العديد  أحالت  م 

يعة مواقعها اإللكترونية إلى صفحاتها الرسمية على شبكة الفيسبوك لالستفادة من الطب
تتحيها وسائل اإلعالم االجتماعية التي  بأنها  )1(التشاركية  املستخدمني  تعليقات  وتتميز   ،

تضيف بعًدا شخصًيا لعمليات االتصال اجلماهيري، وهو ما يسهم يف خلق مجاالت عامة  
أكثر شموًال، فوظيفة التعليق توفر للمستخدمني الفرصة للتعبير عن تصوراتهم للقضايا،  

على   القصص  والتعرف  ُتستكمل  فعندما  تفاعلية،  مناقشات  واملشاركة يف  اآلخرين،  آراء 
نشر   للمستخدمني  ويتيح  املناقشات،  يحفز  ذلك  فإن  املستخدمني  بتعليقات  اإلخبارية 
تعليقات تفاعلية تتناول املحتوى اإلخباري، وكذلك نشر تعليقات تفاعلية تستجيب لتعليق 

  .)2(ينأو أكثر من تعليقات املستخدمني اآلخر
أشخاص  يشملون  الذين  اء  القرَّ بني  كمحادثة  تعمل  ما  غالًبا  والردود،  التعليقات  وهذه 
والعفوي والصادق؛ فهي   الفوري  العام  للرأي  املوضوع، وتعمل كمؤشر  عاديني وخبراء يف 
املطروح،   املوضوع  حول  الناس  ويشعر  يفكر  كيف  توضح  قيمة  معلومات  على  حتتوي 

ومدى   معه،  يتفاعلون  كيف  توفر  وكذلك  التعليقات  هذه  مثل  فإن  اآلخرين،  مع  اتفاقهم 
إلى املحرر ألنها تعكس ردود   التقليدية  الرسائل  أكثر شيوًعا وأصالة من  مداوالت عامة 
اء مساحة غير محدودة، وغير محررة وال تخضع للرقابة إال يف  اء الفورية، وتوفر للقرَّ القرَّ

اء محتوى غير متوقع وذا قيمة التعليقات املسيئة التي يتم إزالتها، كما تقد م تعليقات القرَّ
يكشف القضايا التي تهم املعلقني، فهي ال تعكس النقاش حول أفكار الكتاب يف األخبار 
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وبذلك   العام،  اخلطاب  تداولها يف  يتم  التي  األوسع  األفكار  تعكس  بل  املنشورة فحسب؛ 
  .)3(فهي توفر نظرة ثاقبة للرأي العام حول القضية يف مجملها

وتقدم األخبار على شبكة اإلنترنت بيئة افتراضية واسعة تتيح للجمهور التعلم وتفسير ما 
اء اآلخرين، يكتسب اجلمهور خبرة   يجري يف العالم، فمن خالل قراءة ردود وتعليقات القرَّ
اء  القرَّ آراء  التعليقات على  تؤثر هذه  الوسائل األخرى، وقد  تتوافر يف  واسعة وشاملة ال 

اتهم نحو األخبار؛ فاملستخدم الذي ينقر على قصة إخبارية معينة ميكنه بسهولة  واجتاه
  . )4( التعرف على آراء املعلقني املصاحبة لألخبار، وتقييم التصورات العامة حولها

الصحف   صفحات  يف  اء  القرَّ تعليقات  خطاب  حتليل  احلالية  الدراسة  وتستهدف 
قضية هي األكثر تداوًال وإثارة  التطبيق على  اإللكترونية على شبكة الفيس بوك، وذلك ب

"، وما حلق بها من تدابير الحتواء 19  -للرأي العام، وهي أزمة تفشي وباء كورونا "كوفيد
اجلائحة واحلفاظ على األمن الصحي العاملي من خالل لقاح مضاد لفيروس كورونا، فمع  

عات أولى منها؛ برزت حالة  اإلعالن عن إنتاج لقاحات كورونا، وتعاقد بعض الدول على دف
من اجلدل والنقاش بشأن الثقة يف هذه اللقاحات واملفاضلة بينها، فانقسمت اآلراء بني  
رت عنه التعليقات عينة الدراسة؛ حيث تبارى كال   مؤيد ومعارض لتلقي اللقاح، وهو ما عبَّ

  واهد. الفريقني، املؤيد واملعارض، يف إبراز وجهات نظرهم وتدعيمها باألدلة والش
 الدراسات السابقة:

الباحثة الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع   مت  العلمي، قسَّ التراث  من خالل مسح 
  الدراسة إلى ثالثة محاور أساسية، هي:

اء يف خلق مجال عام للنقاش   املحور األول: الدراسات التي اهتمت بتناول دور تعليقات القرَّ
  والتداول النقدي

اإلخبارية يف خلق مجال   املواقع  اء  قرَّ تعليقات  دور  السابقة  الدراسات  العديد من  أكدت 
آرائهم ووجهات نظرهم يف عديد من  الناس بعضهم بعًضا، ويعبرون عن  عام يسأل فيه 
الدراسة  اهتمام  محور  باعتبار  الصحية،  القضايا  خاصة  وبصفة  املجتمعية،  القضايا 

عنيت فقد  املواقع   )Ittefaq(20 )5 (20دراسة    احلالية،  اء  قرَّ تعليقات  خصائص  ببحث 
اإلخبارية بشأن لقاح شلل األطفال يف باكستان، وخلصت النتائج إلى بروز دور اإلنترنت  
األطفال،   شلل  التطعيم ضد  حول  املستخدمني  بني  املحادثات  تطورت  فقد  عام،  كمجال 

العلمية الدراسات  ومشاركة  آرائهم  عن  للتعبير  عام  مجال  مبثابة  كانت  بشأن   حيث 
  التطعيم، وطرح أسئلة نقدية على الصحفيني واحلكومة ومسؤولي الصحة. 
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وبشأن تأثير التوجهات األيديولوجية للمواقع اإلخبارية على جودة خطاب التعليقات، فقد 
وسائل   )Filatova )6 (2019)دراسة    هدفت بتوجه  النقاشات  تأثر  مدى  فحص  إلى 

بالتطب مستقلة،  أو  حكومية  سواء  إخبارية  اإلعالم  مواقع  خمسة  اء  قرَّ تعليقات  على  يق 
توجد   ال  أنه  إلى  النتائج  وأشارت  الروسية،  العقوبات  سياسة  بشأن  التوجهات  مختلفة 
مستوى   جاء  كما  الدراسة،  محل  للمواقع  السياسي  والتوجه  املداوالت  جودة  بني  عالقة 

ذ يف  واختلفت  للحكومة،  املوالية  املواقع  يف  أعلى  التداولي  مع التفاعل  لك 
اء املصاحبة   )Wolfgang& Jenkins()7(2015دراسة التي عنيت بفحص تعليقات القرَّ

متثل    21لـ مختلفة  إلكترونية  مجالت  ست  يف  األمريكية  العامة  الشئون  تناقش  مقالة 
مناقشات   أنتجت  املعتدلة  املجالت  أن  النتائج  وأظهرت  مختلفة،  أيديولوجية  توجهات 

أنتج  حني  يف  اجلودة،  فيه  منخفضة  يتوافر  خطابًا  واملحافظة  الليبرالية  املجالت  ت 
  مستويات أعلى من خصائص جودة اخلطاب العام عند "داهلبرج". 

الكندية    )McDermott)8 (2018)دراسة    وتوصلت اإلذاعة  موقع  على  أجريت  التي 
(CBC)    توفر فهي  العام،  للمجال  منوذًجا  متثل  اإلخبارية  املواقع  اء  قرَّ تعليقات  أن  إلى 

االجتماعية   القضايا  مختلف  حول  الشباب  بني  النقاش  يف  العامة  للمشاركة  فرصة 
والسياسية واالقتصادية، وتعد مساحة للمداوالت وتبادل وجهات النظر، وهو ما ال توفره  

بشأن فحص صالحية تعليقات   )Shi ()9 (2016دراسةدته  الوسائل التقليدية، وهو ما أك
اء إلى حجج   اء املواقع اإلخبارية كمجال للمداوالت العامة، ومدى استناد تعليقات القرَّ قرَّ
وبراهني تدلل على موقفهم جتاه السياسة الصحية ملنظمة الغذاء والدواء بوضع ملصقات  

بشأن هذه السياسة، وأظهرت النتائج أن حتذيرية على السجائر، ورصد مناخ الرأي العام  
مجاًال  أتاحت  السجائر  على  حتذيرية  ملصقات  وضع  سياسة  بشأن  اء  القرَّ تعليقات 
مبدى   احلجج  وارتبطت  واملعارضني،  املؤيدين  اء  القرَّ بني  العامة  واملداوالت  للتشاورات 

  شرعية هذه السياسة، وفاعلية امللصقات التحذيرية. 
ا بتأثير  يتعلق  دراسة وفيما  هدفت  فقد  التعليقات،  جودة  على  الهوية  عن   إلفصاح 

2014)Wolfgang( )10(   كولورادو يف  اإلخبارية  املواقع  قبول  بني  العالقة  إلى حتديد 
بإضافة تعليقات مجهولة الهوية، ومدى توافر شروط املجال العام يف هذه التعليقات، وقد  
إلى   أدى  مستعار  اسم  باستخدام  للمعلقني  يسمح  الذي  املوقع  أن  إلى  النتائج  خلصت 

ند إلى حجج منطقية مقارنة باملوقع  محادثات عالية اجلودة، وخطاب عقالني نقدي مست
الذي ال يتيح التعليق باسم مستعار؛ إال أن متسك املعلقني مبواقفهم املستقطبة أدى إلى  
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صعوبة التوصل إلى حل وسط أو اتفاق بشـأن القضية، وهذا يدل على أن تقليل احلواجز  
  عام.أمام الوصول إلى املواقع اإلخبارية يساعد على إنتاج بيئة املجال ال

اء املواقع اإلخبارية يف خلق مجال   وكذلك أكدت عديد من الدراسات على دور تعليقات قرَّ
اء الصحف    )da Silva()11(2013دراسة    عام، فقد خلصت بشأن تقييم جودة تعليقات قرَّ

باحلملة   املتعلقة  األخبار  على  اء  القرَّ تعليقات  حتليل  خالل  من  البرتغالية،  اإللكترونية 
(سبتمبر   البرازيلية  القصص  2010نوفمبر    -الرئاسية  على  التعليقات  أن  إلى   ،(

كما النقدي،  والتداول  النقاش  يف  تفيد  نقاشية  مساحة  متثل    أشارت  اإلخبارية 
اء العرب على موقعي   )Douai& Nofal()12(2012دراسة من خالل فحص تعليقات القرَّ

السويسرية"  املئذنة  بناء  "حظر  أزمة  حول  والعربية  جراوند    اجلزيرة  "مسجد  وحوادث 
القضايا   لهذه  اإلنترنت  على  العربي  العام  املجال  يستجيب  "كيف  وحتديد  زيرو"، 

العا املجال  أن  إلى  يف  ويؤطرها؟"،  للمساهمة  فرصة  العرب  للمواطنني  يتيح  اجلديد  م 
النقاش حول القضايا العاملية املختلفة، فهذه التعليقات تشكل مساحة دميقراطية حقيقية 

  للحوار بني مختلف أفراد اجلمهور العربي دون قيود أو رقابة من السلطة التنفيذية. 
 دراسة ت الدميقراطية، استهدفت  وفيما يتعلق بتأثير السياق الثقايف على جودة املناقشا

Ruiz and 2011)et al()13 (    اء مببادئ النقاش التعرف على مدى التزام تعليقات القرَّ
ألف تعليق من   15الدميقراطي واألخالقيات اخلطابية، وذلك بالتطبيق على عينة قوامها  

النسخ اإللكترونية خلمس صحف من سياقات سياسية وصحفية مختلفة،   اء  تعليقات قرَّ
الثقايف وثيق الصلة بج النتائج إلى أن السياق  التي  وخلصت  ودة املناقشات الدميقراطية 

النظر   وتنوع وجهات  التعددية يف القصص اإلخبارية  مت حتليلها، حيث توجد عالقة بني 
أظهرت   فقد  الليبرالي،  النموذج  إلى  تنتمي  التي  البلدان  يف  التعليقات  يف  واملناقشات 

ام بني املشاركني  التعليقات يف "نيويورك تاميز" و"اجلارديان" قدرًا أكبر من اجلدل واالحتر
وتنوع األفكار، فهي أقرب إلى مبادئ األخالق اخلطابية التي تعزز العمليات الدميقراطية  

  يف املجتمعات الغربية مقارنة مبواقع الصحف األخرى. 
منها   عام،  كمجال  التعليقات  فاعلية  ينفي  الباحثني  بني  آخر  اجتاه  النقيض، ظهر  وعلى 

اء )Bergm &Strandberg )2013 ()14دراسة قرَّ تعليقات  أن  إلى  توصلت  التي   ،
الصحف اإللكترونية، بالتطبيق على موقع صحيفة فنلندية، ال ترقى إلى تصنيفها كمجال  
نظًرا   وذلك  العام،  املجال  شروط  عن  متاًما  بعيدة  وأنها  الدميقراطية،  للمناقشات 

ر ذات صلة مبوضوع اخلبر، ويشوبها  النخفاض قيمة التعليقات، حيث جاءت يف أغلبها غي
اخلروج عن آداب التعليق وأخالقياته، وقد يرجع ذلك لعدم الكشف عن هوية املعلقني، مبا  



 

                1465 

التي خلصت    )Mullick and et al()15 (2019دراسة  و  يؤثر سلًبا على جودة النقاشات،
املحتوى   يقرأون  ال  اء  القرَّ ألن  عاًما،  مجاًال  اعتبارها  ميكن  ال  اء  القرَّ تعليقات  أن  إلى 
وسيلة  مجرد  هي  اء  القرَّ تعليقات  وأن  منه،  أجزاء  على  فقط  ويعلقون  كامًال  الصحفي 

  لزيادة التفاعل مع املحتوى داخل املوقع اإلخباري.
اء على   وكذلك اختلفت نتائج الدراسات بشأن توافر شروط املجال العام يف تعليقات القرَّ
منصات الشبكات االجتماعية، فمنها ما أشار إلى أن تعليقات املستخدمني على صفحات  
إلى   أشار  ما  ومنها  اجلودة،  عالية  جاءت  بوك  الفيس  شبكة  على  اإللكترونية  الصحف 

التد النقاشات  جودة  تلك  انخفاض  بجودة  مقارنة  بوك  الفيس  مستخدمي  بني  اولية 
أشارت  فقد  نتائجه،  مبررات  اجتاه  كل  ورصد  اإلخبارية،  املواقع  على    النقاشات 

إلى أن استخدام الفيس بوك يف التعليق على األخبار   )Mustafa Oz ( )16 (2016دراسة
ءلة التي تفرضها  يجعل بيئات املناقشة أكثر حتضًرا وتأدبًا، ويتضح ذلك من خالل املسا

بتعليقات  األصدقاء  إخطار  خالل  من  اإلشعارات  نظام  يف  ممثلة  بوك،  الفيس  شبكة 
يف  يفكرون  املستخدمني  يجعل  الشخصية،  املعلومات  عن  الكشف  أن  كما  املستخدمني، 
العواقب االجتماعية ألفعالهم قبل نشر أي تعليقات، كذلك أشارت النتائج إلى أن تعليقات 

عب عالية  املستخدمني  جاءت  بوك  الفيس  شبكة  على  اإلخبارية  املؤسسات  صفحات  ر 
اجلودة أكثر من تعليقات املوقع، وذلك للحصول على مظهر اجتماعي إيجابي، واحلفاظ  

أشارت حني  يف  املثالية،  الذات  وتقدمي  اآلخرين،  أمام  صورتهم   (2017دراسة  على 
Esau()17(تتيحه التي  املميزات  دور  فحص  استهدفت  التي  النقاش ،  تعزيز  يف  املنصة  ا 

تختلف يف   التي  اإلخبارية  املنصات  أنواع  املقارنة بني  اإلنترنت، من خالل  التداولي عبر 
على   التعليقات  كثيًرا يف  أقل  بصورة  التداولية ظهرت  اجلودة  أن شروط  إلى  تصميمها، 

Facebook    املساواة يف اتسمت مبستويات عالية من  أنها  إال  باملوقع اإلخباري؛  مقارنة 
يف حتليلها لصالحية   )Bolsover()18 (2017دراسة املشاركة بني املستخدمني، وخلصت  

اء (األمريكيني، والصينيني) كمجال عام للمداوالت العقالنية بشأن القضايا   تعليقات القرَّ
وقضاي واالجتماعية  مستخدمي السياسية  تعليقات  على  بالتطبيق  الدولي،  الشأن  ا 

صحيفتي   موقعي    Southern Weekend و  New York Timesصفحات  عبر 
االجتماعي   منصة  Weib و  Facebookالتواصل  على  املستخدمني  تعليقات  أن  إلى   ،

Weib    الصينية كانت أقل التزاًما بشروط املجال العام مقارنة بتعليقات األمريكيني عبر
Facebook املستخدمني مع  عقالني  منطقي  نقاش  يف  انخراًطا  أقل  فالصينيون   ،

  اآلخرين بهدف الوصول إلى اتفاق أو حل بشأن القضايا املثارة. 
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العربية الدراسات  اء  وعلى مستوى  ، استهدفت معظم الدراسات بحث خطاب تعليقات قرَّ
عدا   فيما  سياسية،  قضايا  بشأن  اإللكترونية  (دراسة  الصحف  كمال  ، ) 19() 2017آمال 

املناقشات  خطاب  بتحليل  اهتمت  حيث  االجتماعية،  القضايا  إحدى  على  ُطبقت  التي 
اء موقع اليوم السابع على القصص اخلبرية بشأن  التشاورية العامة الواردة يف تعليقات قرَّ

م، وخلصت يف نتائجها إلى أن التعليقات على القصص  2015قانون اخلدمة املدنية عام  
املناقشات اخل فكرة  عن  رت  عبَّ الدراسة  موقع  يف  املدنية  اخلدمة  قانون  بشأن  برية 

وتفاعلهم،   املشاركني  تعدد  منها  مقومات،  عدة  فيها  وتوافرت  اإلنترنت،  عبر  التداولية 
إلى   املستند  والنقاش  الطرح  يف  وانخراطهم  املحرر،  مع  أو  اآلخرين،  اء  القرَّ مع  سواء 

اء على قضايا سياسية احلجج والبراهني، أما الدر اسات التي تناولت خطاب تعليقات القرَّ
(فمنها   الغني  عبد  سحر  الشهاوي(،  )20( )2014دراستا  اللتان   )21( )2013وسماح 

اء كمجال للدميقراطية التشاورية، فقد  استهدفتا التعرف على مدى فاعلية تعليقات القرَّ
اعتصامي  اء بشان قضية فض  القرَّ تعليقات  بالتطبيق  الغني،  توصلت دراسة سحر عبد 
التعليقات من فض االعتصام، وتوافر شروط   تنوع مواقف أصحاب  إلى  رابعة والنهضة، 

اء على القضية محل الدراسة،  خلق مجال عام للنقاش   والتشاور من خالل تعليقات القرَّ
اإلعالن  أزمة  بشأن  الشهاوي  سماح  دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  ذلك  يف  واختلفت 

م، حيث أشارت إلى أن التعليقات استخدمت كأداة  2012الدستوري الصادر يف نوفمبر  
كم  تعمل  لم  ولكنها  اآلخرين،  مع  والتفاعل  الرأي  عن  والتشاور  للتعبير  للنقاش  جال 

اء من أجل الوصول إلى تفاهم مشترك بشأن األزمة.    الدميقراطي بني القرَّ
اء    املحور الثاني: الدراسات التي اهتمت بالعالقة بني التغطية اإلخبارية وتعليقات القرَّ

اء بأطر التغطية اإلعالمية يف القضايا   أكدت العديد من الدراسات على تأثر تعليقات القرَّ
أو   للقضية،  اء  القرَّ إدراك  على  التأثير  يف  سواء  املختلفة،  والصحية  والعلمية  السياسية 
حول   تصوراته  وبناء  التعليقات  خطاب  توجيه  لذلك  ونتيجة  بشأنها،  معتقداتهم  تشكيل 

الفاعلني،  املحتوى    مختلف  على  اء  القرَّ تعليقات  كثافة  مستوى  على  التأثير  وكذلك 
اء  القرَّ العدائية لدى  املشاعر  إثارة  املؤسسات اإلعالمية يف  يتعلق بدور  اإلخباري، وفيما 

خلصت   فقد  السياسي،  للنقاش  قوي  استقطاب  يف  يسهم   (2020دراسة  مبا 
Humprecht and et al()22(  اء على صفحاتمن خالل حتليل محتوى تعليق  ات القرَّ

إخبارية التابعة لست مؤسسات  بوك  أن  الفيس  إلى  وأملانيا،  املتحدة  الواليات  مقرها يف 
مواقع  وظهور  بالتكنولوجيا  مدفوعة  تكن  لم  املستخدمني  تعليقات  يف  العداء  ظاهرة 
اإلخبارية   للمؤسسات  األيديولوجية  بالتوجهات  ترتبط  ولكنها  االجتماعية،  الشبكات 
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 ) Nimegeer( )23(2019دراسة  وهدفت  اسها على تأطير القضايا والقوى الفاعلة،  وانعك
اء وتغير متثيالت وسائل اإلعالم للتهديدات الفيروسية  إلى فهم كيف تضيف تعليقات القرَّ

قصة إخبارية يف أربعة مواقع   27تعليًقا على    3218الناشئة، من خالل حتليل محتوى  
اء إخبارية أمريكية حول فيروس زي كا، وخلصت النتائج إلى أنه على الرغم من تفاعل القرَّ

يف   ويشاركونها  البديلة  األدلة  مصادر  أيًضا  يستخدمون  أنهم  إال  اإلخباري؛  املحتوى  مع 
املسببة،  وعوامله  زيكا،  فيروس  مرض  مشكلة  وتأطير  توصيف  ويعرضون  تعليقاتهم؛ 

املحتوى اإلخباري، وبذلك يؤدي  واحللول املناسبة بشكل مختلف عن األطر التي يتناولها  
  اختالف التعليقات ومحتواها إلى تغيير رسائل الصحة العامة التي يتلقاها اجلماهير.

أظهرت  الصحفي،  املحتوى  على  اء  القرَّ تعليقات  لتأثير  الصحفيني  بإدراك  يتعلق    وفيما 
ويتخذون   )Wolfgang()24(2018دراسة   املعلق،  دور  يتجاهلون  الصحفيني  معظم  أن 

إجراءات للحد من تأثير التعليقات على العمل املهني، فقد أشاروا إلى التعليقات بوصفها  
أداة غالًبا ما يساء استخدامها وحتتاج إلى إشراف متخصص، ونتيجة لذلك فإن الفلسفة  

املتردد من خ الصحفيني هي فلسفة احلليف  أنها  السائدة بني  التعليقات على  الل قبول 
  مهمة للخطاب العام، ولكنها محبطة ومؤثرة بالسلب على جودة املحتوى املهني. 

اء على مصداقية األخبار  وكذلك اهتمت العديد من الدراسات بفحص تأثير تعليقات القرَّ
إلى أن املجموعة الضابطة التي لم    )Conlin()25 (2016دراسةعبر اإلنترنت، فأشارت  

تتعرض للتعليقات كانت لديها تصورات أعلى بكثير ملصداقية األخبار، مقارنة بتصورات  
املصاحبة  للتعليقات  تعرضوا  الذين  التجريبية  املجموعة  يف  املشاركني  لدى  املصداقية 

اخلبر ُينظر إليها لألخبار، وهو ما يشير إلى أن األخبار التي ُتقدم بدون تعليقات ملحقة ب
نفسها   فامليزة  مصداقية،  أكثر  أنها  اء    -على  القرَّ عبر    -تعليقات  األخبار  جتعل  التي 

 (2015دراسة  اإلنترنت أكثر جاذبية تقلل أيًضا من مصداقية املوقع اإلخباري، وخصلت  
Chung( )26(   لقضية اإلخبارية  املعاجلة  لتحيز  اء  القرَّ إدراك  بني  للعالقة  اختبارها    يف 

أن  إلى  األخبار، حيث أشارت  بالتعليق على  السلوكية  السالح واالستجابة  السيطرة على 
أنها متحيزة ضد موقفهم   التي وجدوا  األخبار  للتعليق على  أكثر عرضة  كانوا  املشاركني 
كشكل من أشكال اإلجراءات التصحيحية، وكانوا أكثر عرضة للمشاركة وإبداء اإلعجاب  

أن وجدوا  التي  ووجهات  باألخبار  آلرائهم  الترويج  أشكال  من  كشكل  ملوقفهم  منحازة  ها 
  نظرهم. 

الناجتة،  التعليقات  وأطر  الصحية  للقضايا  اإلخبارية  التغطية  أطر  بني  التفاعل    وبشأن 
إلى تأثير األطر اإلعالمية يف تغطية   )Holton& Coleman)27 (2014)دراسةخلصت  
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كما   تعليقاتهم،  أطر  وكذلك  األخبار،  على  اء  القرَّ تعليقات  كثافة  على  الصحية  القضايا 
دفعت األطر العرضية اجلمهور إلى مشاركة املزيد من التعليقات الشخصية، بعكس األطر  

تو ما  مع  ذلك  يف  وتتفق  التعليقات،  انخفاض  إلى  أدت  التي  إليه املوضوعية  صلت 
اإلعالمية   )koteyk and et 2013)al( )28دراسة التغطية  تركيز  أن  إلى  أشارت  التي 

لقضية التغير املناخي يف موقع "ديلي ميل" على اجلوانب السياسية واالجتماعية، قد أثَّر  
مؤخًرا   علقوا  الذين  تأثر  إلى  إضافة  القضية،  نحو  ومعتقداتهم  اء  القرَّ إدراكات  على 

  بالتعليقات السابقة على القضية محل الدراسة.
إلى عدم وجود    )29( )2012دراسة هند بشندي (أشارت    ى الدراسات العربية،وعلى مستو

طبيعة  وأن  مبارك،  محاكمة  قضية  يف  سوى  التعليقات  واجتاه  اخلبر  اجتاه  بني  عالقة 
على   غلب  كما  التعليقات،  واجتاه  اخلبر  اجتاه  بني  العالقة  حتكم  التي  هي  القضية 

واكتف برهان،  أو  حجة  استخدام  عدم  وقد  التعليقات  النظر،  وجهات  بسرد  معظمها  ى 
مع   نتائجها  يف  (اختلفت  عطية  هشام  أطر    )30()2010دراسة  أن  إلى  توصلت  التي 

القصص اخلبرية أدت دورًا مؤثًرا يف توجيه خطاب التعليقات وبناء تصوراته حول مختلف  
التعليقات املطولة نسبيً  التعليقات توظيف  السياسيني، وقد غلب على خطاب  ا،  الفاعلني 

سلوك   أو  موقف  أو  نظر  وجهة  نفي  أو  إثباتها،  ومحاولة  نظر  وجهة  بتقدمي  تعنى  التي 
  معروض داخل القصة اخلبرية من خالل مناقشة وتقدمي حجج وأدلة.  

اء اآلخرين للقضايا املثارة  اء يف التأثير على إدراك القرَّ   املحور الثالث: دور تعليقات القرَّ
األفراد   إدراك  مهما يف  دورًا  تؤدي  اآلخرين  تعليقات  أن  الدراسات  من  العديد  أوضحت 
األخبار  املعلقني نحو  أن اجتاه  إلى  املثارة، كما خلصت  القضية  العام حول  الرأي  الجتاه 
الذين   فاألفراد  األخبار؛  لهذه  املصاحبة  التعليقات  يف  السائد  العام  الرأي  باجتاه  يتأثر 

تعليقات   اإلخبارية  قرأوا  القصة  أدركوا  اإلخبارية  القصة  اجتاه  مع  وتتصارع  تتعارض 
بشكل أقل إيجابية مقارنة مبن قرأوا تعليقات مؤيدة للموضوع، إضافة إلى تأثير تعليقات 

توصلت   فقد  التغطية،  مصداقية  عن  اآلخرين  تصورات  على  اء  دراسة  القرَّ
Naab)2020()31(    اآلخرين اء  القرَّ إدراك  على  النقدية  التعليقات  لتأثير  تقييمها  يف 

من   تقلل  أن  ميكن  االنتقادية  املستخدم  تعليقات  أن  إلى  اإلخباري،  املحتوى  ملصداقية 
مدى  على  التأثير  هذا  ويعتمد  اإلخباري،  املحتوى  عن  اء  القرَّ لدى  املتصورة  املصداقية 

التعلي مع  اآلخرين  املستخدمني  الردود،  تفاعل  تبادل  أو  باإلعجاب  سواء  الناقدة،  قات 
أكدت ذاته،  السياق  ويف  اإلخباري،  للمحتوى  مضاد  خطاب  إلى  يتحول   بحيث 

اء حول املوضوعات   )Flemming()32 (2017دراسة بالتطبيق على خطاب تعليقات القرَّ
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اء على تصور اآلخرين للقضية، حيث إن االستغراق يف  الصحية بشأن تأثير تعليقات القرَّ
اآلخرين   اء  القرَّ وإدراك  فهم  يغير  أن  بإمكانه  التعليقات  يف  املستخدمني  بني  النقاشات 

  للمحتوى الصحفي العلمي بأكمله. 
واملعتقدات   )Meyer2019()33 (دراسةوخلصت   املواقف  اتخاذ  استكشاف كيفية  بشأن 

على   تعليقاتهم  يف  املستخدمني  بني  النقاش  خالل  من  املوسمية  األنفلونزا  لقاح  حول 
معارضة   أو  مؤيدة  قوية  مواقف  لديهم  الذين  أن  إلى  باللقاح،  املتعلقة  اإلخبارية  التغطية 

ا تعزيز  إلى  يؤدي  مبا  التعليقات  يف  بنشاط  يشاركون  املستخدمني للقاح  بني  الستقطاب 
وزيادة االنقسام، حيث يلجأ املستخدمون إلى التواصل مع األفراد املشابهني يف التفكير، 
وجمع معلومات إضافية لتعزيز معتقداتهم املوجودة مسبًقا بدًال من التعرف على وجهات  

السلبيني وم التعليقات على مواقف املستهلكني  املعارضة، كما تؤثر هذه  عتقداتهم،  النظر 
يتعلق   وفيما  ال،  أم  األنفلونزا  لقاح  على  سيحصلون  كانوا  إذا  ما  بعد  يقرروا  لم  الذين 

أشارت  اجتماعي،  تضخيم  محطات  املعلقني  ،  ) Strekalova  2017)( )34دراسة    باعتبار 
قناة   صفحة  جمهور  تواصل  سلوكيات  خصائص  بفحص  عنيت  شبكة   CDCالتي  على 

بتفشي وباء اإليبوال، إلى أن التعليقات السابقة تعد مؤشًرا الفيسبوك مع األخبار املتعلقة  
على اهتمام اجلمهور بالقضية ومشاركته فيها، حيث إن مستهلكي املعلومات عبر اإلنترنت  
املعلقني   وأن  التعليق،  عند  معلوماتهم  قيمة  على  للحكم  السابقة  املشاركات  عن  يبحثون 

  صحية.يعملون كمحطات تضخيم اجتماعي للمعلومات ال
اآلخرين   إدراك  على  التأثير  يف  اء  القرَّ تعليقات  دور  على  الدراسات  من  العديد  واتفقت 

 Sikorski(2016دراسة    للقضية محل النقاش وملناخ الرأي السائد بشأنها، ومن بينها
and et al()35(   إيجابي أو) اء املتطرفة أحادية اجلانب التي توصلت إلى أن تعليقات القرَّ

سلبي) تؤثر على تصور اآلخرين للقضية، وكذلك تصور مناخ الرأي السائد، وهو ما أكدته  
تعليقات   )Winter()36(2015دراسة تأثير  مدى  على  التعرف  استهدفت  التي 

ا املحتوى اإلخباري عبر مواقع  اء املستخدمني على  القرَّ لتواصل االجتماعي على مواقف 
مع  املتناقضة  اجلدلية  التعليقات  أن  إلى  النتائج  وتوصلت  النقاش،  محل  القضية  جتاه 
ملناخ   وتصورهم  إدراكهم  على  والتأثير  اء  القرَّ آراء  تغيير  على  قادرة  تكون  املحتوى  اجتاه 

مست كانت  إذا  تأثيًرا  أكثر  التعليقات  هذه  وتكون  السائد،  منطقية الرأي  حجج  إلى  ندة 
الذي  الرأي  تعزز  اإليجابية  التعليقات  أن  نظر شخصية، يف حني  وجهات  وليست مجرد 

  تتبناه املادة الصحفية. 
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اء   )Lei and et al( )37 (2015دراسة    وهدفت    للقرَّ العامة  التصورات  فهم  إلى 
يف   للعاملني  للتوظيف  كشرط  األقنعة  ارتداء  أو  األنفلونزا  ضد  اإللزامي  التطعيم  نحو 
الكندية،   األخبارية  املواقع  اء  قرَّ تعليقات  حتليل  خالل  من  الصحية،  الرعاية  مجال 

إلزامي باعتباره  األنفلونزا  للقاح  العام  التصور  أن  إلى  النتائج  ضد   وتوصلت  للتحصني 
اء، وقد أثرت هذه التعليقات السلبية على تصور   األنفلونزا كان ضعيًفا بني تعليقات القرَّ

استهدفت فيما  للقاح،  اآلخرين  اء  على    )Kwang-2014) Soo( )38دراسة    القرَّ التعرف 
تأثير ميزة "اإلعجاب" والتعليقات األعلى ترتيًبا على كيفية مناقشة اجلمهور لألخبار عبر  

إلنترنت وإدراكهم للرأي العام، وأظهرت النتائج أن التعليقات التي تنال أعلى "اإلعجابات"  ا
تؤثر على تصورات اجلمهور للرأي العام، بصرف النظر عن مدى موضوعيتها ومساهمتها  
يف املناقشة، كما تشير التعليقات "األعلى" ترتيًبا إلى أولوية األفكار التي ُيريج لها أكثر من  

  ، مما يعيق التداول الكامل حول املوضوعات يف املجال العام.غيرها
يف   )Ziegele( )39 (2013دراسة  وخلصت تؤثر  التي  احلاسمة  العوامل  بني  من  أن  إلى 

هو   اإلخبارية  املواقع  على  املناقشات  يف  املشاركة  يف  باالستمرار  املسخدمني  قرارات 
آرائهم   عن  علًنا  للتعبير  ودوافعهم  اآلخرين،  املستخدمني  تعليقات  بقراءة  اهتمامهم 

وأشارت القضايا،  يف  نظرهم  يقرأون إلى    )Lee()40 (2012دراسة    ووجهات  الذين  أن 
تعليقات اآلخرين املتعارضة مع آرائهم يدركون أن اجلمهور كان ضد موقفهم، وأن وسائل 
اء أيًضا تأثير مباشر  اإلعالم كانت أكثر عدائية وحتيًزا يف تغطيتها، وكان لتعليقات القرَّ

ت  على دون  القضية،  انخراًطا يف  األكثر  األفراد  لدى  اإلعالم  وسائل  عدائية  غيير إدراك 
اء قد يسيئون إدراك مناخ الرأي العام  تصوراتهم عن الرأي العام، مما يشير إلى أن القرَّ

مع   النتيجة  هذه  وتتفق  األخبار،  على  اآلخرين  تعليقات  يف   (2011دراسة  السائد 
Houston and et al( )41(    املحتوى على  املستخدمني  تعليقات  أن  إلى  توصلت  التي 

تصورات على  تؤثر  املرشحني    اإلخباري  بشأن  اإلخبارية  املواقع  تغطية  لتحيز  اآلخرين 
للرئاسة األمريكية، كما أظهرت إدراك املشاركني لتأثير التعليقات على اجتاهات اآلخرين  

وكذلك   املرشحني،  الذين    )Ahn( )42 (2011دراسة  نحو  األفراد  أن  إلى  توصلت  التي 
إيجابية من   أقل  اإلخبارية بشكل  القصة  أدركوا  تتعارض مع اجتاه اخلبر  تعليقات  قرأوا 

  أولئك الذين قرأوا التعليقات التي تؤيد اخلبر.  
  التعليق على الدراسات السابقة: 

القرَّ  - تعليقات  بتحليل  ملحوًظا  بحثًيا  اهتماًما  السابقة  الدراسات  على  أظهرت  اء 
القصص اخلبرية بوصفها مجاًال عاًما للنقاش حول القضايا املجتمعية املختلفة،  
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املحتوى   حول  علًنا  ومناقشتها  آرائهم  مشاركة  من  املستخدمني  متكن  آلية  فهي 
  اإلخباري املنشور. 

عديًدا   - األجنبية، حيث شملت  الدراسات  تناولتها  التي  القضايا  وتعددت  تنوعت 
ومن  وغيرها،  التعليم  وقضايا  والصحية  واالجتماعية  السياسية  املجاالت  من 
ملنظمة   الصحية  والسياسات  الضرائب،  وفرض  العالي،  التعليم  قضايا  أمثلتها 

ا األنفلونزا  ولقاح  اإليبوال،  ووباء  والدواء،  ركَّزت  الغذاء  حني  يف  ملوسمية، 
يف   الدستوري  اإلعالن  أزمة  ومنها  السياسية،  القضايا  على  العربية  الدراسات 

م، وأزمة فض اعتصامي رابعة والنهضة، ومحاكمة مبارك، والفتنة  2012نوفمبر 
التي  الدراسة  يف  االجتماعية ممثلة  والقضايا  الفئوية،  واالحتجاجات  الطائفية، 

 م. 2015ملدنية تناولت قانون اخلدمة ا
اء املصاحبة للمواد الصحفية   - اقتصرت الدرسات العربية على تناول تعليقات القرَّ

يف  األجنبية  الدراسات  تنوعت  حني  يف  فقط،  اإللكترونية  الصحف  مواقع  على 
الرسمية   الصفحات  أو  اإلخبارية،  مواقع  على  سواء  اء،  القرَّ تعليقات  تناول 

 تواصل االجتماعي. للمؤسسات اإلخبارية على شبكات ال
تعليقات   - العام يف  املجال  توافر شروط  بشأن  األجنبية  الدراسات  نتائج  اختلفت 

أن   إلى  أشار  ما  فمنها  اإلنترنت،  عبر  املختلفة  اإلخبارية  املنصات  على  اء  القرَّ
تعليقات املستخدمني على صفحات الصحف على شبكة الفيس بوك جاءت عالية 

دراسة   مثل  املوقع  Mustafa Oz  (2016)اجلودة،  أن  إلى  أشارت  التي   ،
من   أكثر  متحضرة  وغير  عدوانية  تعليقات  على  احتوى  للصحيفة  اإللكتروني 
صفحة الصحيفة على الفيس بوك، ومنها ما أشار إلى انخفاض جودة النقاشات 
املواقع   النقاشات على  تلك  الفيس بوك مقارنة بجودة  التداولية بني مستخدمي 

 ). Esau (2017 اإلخبارية، مثل دراسة
تنوعت األدوات البحثية املستخدمة يف التوصل لنتائج هذه الدراسات، بني حتليل   -

شبه  األدوات  إلى  إضافة  االستبيان،  واستمارة  املضمون،  وحتليل  اخلطاب، 
الدراسات   املتعمقة يف بعض  واملقابالت  املركزة،  النقاش  التجريبية، ومجموعات 

 األجنبية.
النظري   - املداخل  بينها  تعددت  ومن  السابقة،  الدراسات  عليها  اعتمدت  التي  ة 

االجتماعي،   التضخيم  ونظرية  اإلعالمية،  األطر  ونظرية  العام،  املجال  نظرية 
 ونظرية العداء نحو وسائل اإلعالم، ونظرية الشخص الثالث. 
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 مشكلة الدراسة:
ظهور   كان  إذا  فيما  العلماء  جادل  الزمان،  من  عقد  من  خلق  ألكثر  شأنه  من  اإلنترنت 

مناقشتها   ميكن  التي  املشترك،  االهتمام  ذات  القضايا  تشمل  جديدة  حوارية  مساحات 
 ) االجتماعي  التواصل  مواقع  ظهور  ومع  العام،  املجال  دميقراطية  بدأت  SNSsخلدمة   (

 2.0مناقشة جديدة حول إمكانيات املجال العام الرقمي وفًقا ملا أتاحته منصات الويب  
. ففي ضوء اجتاه عديد من املؤسسات اإلخبارية، على )43(م من أدوات تفاعليةللمستخد

شبكة  إلى  اإللكترونية  مواقعها  من  التعليقات  حتويل  إلى  السابع،  اليوم  موقع  رأسها 
على تفضيل اجلمهور لصفحات  )  44( الفيسبوك، ويف ضوء تأكيد نتائج عديد من الدراسات

مقارنة   األخبار  على  احلصول  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  اإلعالمية  الوسائل 
مبا   االجتماعي  التواصل  وسائل  بيئات  فتصميم  اإللكتروني،  موقعها  أو  نفسها  بالوسيلة 

ت يتناسب مع الطريقة التي يتفاعل بها اجلمهور مع املحتوى أسهم كثيًرا يف زيادة معدال
أعمق  دراسة  يستدعي  مما  اإلخباري،  املحتوى  على  والنقاش  والتعليق  الرأي  إبداء 
للممارسات اخلطابية واملداوالت والنقاشات بني املستخدمني مبا تطرحه من آراء وأفكار 

  أو بنية إقناعية تتضمن حجج وبراهني تتيح فرصة للتأثير يف اآلخرين. 
وصيف وحتليل وتفسير سمات خطاب تعليقات يف رصد وت  مشكلة الدراسةومن ثم حتدد  

اء صفحات الصحف اإللكترونية على مواقع التواصل االجتماعي بشأن اللقاح املضاد   قرَّ
لفيروس كورونا، بالتطبيق على الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع على شبكة فيسبوك،  

يف والدخول  للتشاور  كمجال  التعليقات  خطاب  فاعلية  مدى  على  مناقشات    والتعرف 
ومناقشتها   بشأنه  املختلفة  اآلراء  عن  والتعبير  اللقاح،  حول  نقدية  ومداوالت  تشاورية 

  وتدعيمها باملبررات واحلجج املنطقية. 
 أهمية الدراسة:

  تنبع أهمية الدراسة من عدة اعتبارات تأتي على النحو اآلتي: 
األهمية املتزايدة للتعليقات باعتبارها تعطي مؤشرات عن الرأي العام بشأن لقاح   .1

فرصة   توفر  التفاعلية،  املنصات  عبر  املستخدمني  فمشاركة  كورونا،  فيروس 
حول   اآلخرين  مع  والتفاعل  النقاش  يف  واالندماج  الفردية  اآلراء  على  للتعرف 

    ي اللقاح.القضايا الصحية، والتعرف على قراراتهم بشأن تلق
فيما  .2 اء  القرَّ تعليقات  خطاب  تتناول  التى  العربية  الدراسات  يف  النسبية  الندرة 

يتعلق باألزمات الصحية التي جتتاح مجتمعاتنا، أو القضايا الصحية املتصلة بها  
 عموًما، مقابل وفرة يف الدراسات التي تتناول القضايا السياسية واالجتماعية.
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اء يف مواقع هناك عديد من الدراسات ال .3 تي اهتمت بدراسة خطاب تعليقات القرَّ
بخطاب   اهتمت  التي  العربية  الدرسات  قلة  نالحظ  بينما  اإللكترونية،  الصحف 

  - التعليقات على صفحات الصحف اإللكترونية عبر شبكات التواصل االجتماعي  
واحدة الباحثة   )45(دراسة  اطالع  من   -يف حدود  عاٍل  قدرًا  تتيح  الشبكات  فهذه 

تفاعلية على مستوى احلوار بني املعلقني، مبا يجعله مجاًال خصًبا لدراسة حالة  ال
 اجلدل والنقاش داخل خطاب التعليقات بشأن لقاح فيروس كورونا. 

تفضيل اجلمهور التفاعل والتعليق على األخبار   أكدت نتائج عديد من الدراسات .4
الشبكات االجتماعية إلى أن    )47( الدراساتكما أشارت إحدى  ،  )46(عبر منصات 

تصميم بيئات وسائل التواصل االجتماعي مبا يتناسب مع الطريقة التي يتفاعل  
والتعليق  الرأي  إبداء  معدالت  زيادة  يف  أسهم  قد  املحتوى،  مع  اجلمهور  بها 

  والنقاش على املحتوى اإلخباري. 
التعليق على    )48( أكدت بعض الدراسات .5 يف نتائجها أن استخدام الفيس بوك يف 

عبر   املستخدمني  فتعليقات  وتأدبًا،  حتضًرا  أكثر  املناقشة  بيئات  يجعل  األخبار 
صفحات املؤسسات اإلخبارية على شبكة الفيس بوك جاءت عالية اجلودة أكثر  
من تعليقات املوقع، وذلك للحصول على مظهر اجتماعي إيجابي، واحلفاظ على  

 صورتهم أمام اآلخرين، وتقدمي الذات املثالية.
 : أهداف الدراسة

تعليقات   سمات خطاب  وحتليل  رصد  يتمثل يف:  رئيسي  هدف  لتحقيق  الدراسة  تسعى 
اللقاح  بشأن  بوك  الفيس  شبكة  على  السابع  اليوم  ملوقع  الرسمية  الصفحة  يف  اء  القرَّ

تعليقات خطاب  جودة  مدى  وحتديد  كورونا،  لفيروس  عام    املضاد  مجال  بناء  يف  اء  القرَّ
لقاح كورونا،   النقدي بشأن  والتداول  فرعية، للنقاش  أهداف  عدة  الهدف  هذا  من  ويتفرع 

  هي:
اخلبرية   - القصص  محتوى  حولها  يدور  التي  املوضوعية  املجاالت  على  التعرف 

بشأن لقاح كورونا يف الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع على شبكة الفيسبوك،  
  كثافة التعليق على تلك األخبار.ورصد 

يف   - له  املصاحبة  التعليقات  واجتاه  اخلبر  اجتاه  بني  االرتباط  مدى  عن  الكشف 
 الصفحة موضع الدراسة. 

اء يف  - الكشف عن االجتاهات السائدة نحو لقاح فيروس كورونا يف تعليقات القرَّ
 الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع على شبكة فيسبوك. 
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بشأن رصد   - اخلبرية  القصص  على  اء  القرَّ تعليقات  خطاب  بنية  سمات  وحتليل 
 اللقاح يف الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع على فيسبوك.

على   - للتدليل  اء  القرَّ تعليقات  خطاب  إليها  استند  التي  البرهنة  مسارات  حتليل 
 صحة مواقفهم بشأن اللقاح.

املركزية   - الفاعلة  القوى  وأدوار  سمات  اللقاح يف  حتليل  حول  اء  القرَّ تعليقات  يف 
 الصفحة موضع الدراسة.

 تساؤالت الدراسة: 
لقاح  - بشأن  اخلبرية  القصص  محتوى  حولها  يدور  التي  املوضوعات  طبيعة  ما 

فيروس كورونا يف الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع على شبكة الفيس بوك  
 خالل فترة الدراسة؟

اخلبر - اجتاه  بني  االرتباط  مدى  الصفحة    ما  يف  له  املصاحبة  التعليقات  واجتاه 
 موضع الدراسة؟

يف   - اء  القرَّ تعليقات  يف  كورونا  فيروس  لقاح  نحو  السائدة  االجتاهات  طبيعة  ما 
 الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع على الفيس بوك خالل فترة الدراسة؟

اء على القصص اخلبرية امل - نشورة  ما سمات وخصائص بنية خطاب تعليقات القرَّ
خالل   بوك  الفيس  على  السابع  اليوم  ملوقع  الرسمية  الصفحة  يف  اللقاح  بشأن 

 فترة الدراسة؟ وما دالالت ذلك؟
على   - للتدليل  اء  القرَّ تعليقات  إليها خطاب  استند  التي  البرهنة  مسارات  نوع  ما 

 صحة مواقفهم بشأن اللقاح؟
اء - القرَّ تعليقات  خطاب  يف  املركزية  الفاعلة  القوى  نوع  فيروس    ما  لقاح  بشأن 

كورونا؟ وما طبيعة السمات واألدوار التي نسبها اخلطاب لتلك القوى؟ وما داللة 
 ذلك؟

والتداول  - للنقاش  عام  مجال  بناء  اء  القرَّ تعليقات  خطاب  استطاع  مدى  أي  إلى 
 النقدي بشأن لقاح كورونا؟ وما دالالت ذلك؟

  اإلطار النظري للدراسة: نظرية املجال العام 
، التي أسسها الفيلسوف Public Sphereتعتمد هذه الدراسة على نظرية املجال العام  

األملاني "يورجني هابرماس"، وينص مفهوم املجال العام على أنه املساحة التجريدية التي 
مختلف   حول  ويتجادلون  املتباينة،  املجتمعية  واجلماعات  املواطنون  خاللها  من  يتناقش 

واالهتمامات   وجود  القضايا  يفترض  العام  املجال  فإن  الرؤية،  لهذه  ووفًقا  العامة، 
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اجلدل  يوظف  أن  خاللها  من  ميكن  التي  العامة،  االهتمامات  لكل  مفتوحة  مناقشات 
حرية   على  يحث  العام  فاملجال  العامة،  املصالح  حتقيق  من  للتأكد  املنطقي  العقالني 

ية يف صنع القرار السياسي يف  التعبير واحلوار واملناقشة، ويؤكد على حق املشاركة بحر 
واملوضوعات   القضايا  حول  العام  احلوار  يف  االنخراط  على  املهمشني  ويشجع  املجتمع، 

  .)49( املختلفة
للنقاش،   العامة  واملشكالت  القضايا  يسهم يف طرح  اإلنترنت  استخدام  أن  من  وانطالًقا 
تتيح شبكة اإلنترنت ذلك عبر العديد من األشكال االجتماعية كموقع فيس بوك؛ إذ تتيح  
هذه األشكال مشاركة واسعة من املستخدمني يف مناقشة القضايا واملوضوعات واألحداث 

قب أوسع من ذي  نطاق  الرقمية  على  املنتديات  أن  الدراسات  العديد من  أظهرت  ل، فقد 
املهمة   القضايا  واملناقشات حول  املداوالت  القدرة على خلق  لديها  أنواعها  على اختالف 

  .)50(مبا يتضمنه من حقائق وآراء وحجج، وهو ما يسهم يف تشكيل الرأي العام حولها
تكنول أنتجته  الذي  االفتراضي،  العام  املجال  عملية  ويعرف  بأنه  احلديثة،  االتصال  وجيا 

اإلعالم  وسائل  استخدام  عبر  اخلطابية  املجاالت  خالل  املواطنني  بني  تتم  تفاعلية 
وسائل  مع  املواطنني  تفاعل  خالل  من  يتم  األول:  التفاعل:  من  نوعان  وهناك  اجلديدة، 

حيث ميكن  اإلعالم اجلديدة، والثاني: يتم من خالل تفاعل املواطنني مع بعضهم بعًضا، ب
، وتعد شبكات التواصل االجتماعي من  )51( أن يشتمل على محادثات بني شخصني أو أكثر

القرار   واتخاذ  املدنية  املشاركة  عمليات  عززت  التي  اجلديدة  اإلعالم  وسائل  بني 
تتيح   ألنها  نظًرا  مركزي  الال  االتصال  من  األشخاص  متكني  جانب  إلى  الدميقراطي، 

لل  للجميع  متساوية  عبر  فرًصا  بحرية  آرائهم  التعبير عن  لهم  وتتيح  النقاش،  مشاركة يف 
حوار عام جماعي، فهي وسيط اتصالي يتسم بخصائص مكتوبة وغير متزامنة، مبا يسهم  

  .)52(يف تقدمي منوذج اتصالي عقالني منطقي
على   اء  القرَّ تعليقات  تناول  يف  العام  املجال  نظرية  توظيف  على  الدراسة  تعتمد  وسوف 

حول  األخبار   بوك  الفيس  شبكة  على  السابع  اليوم  ملوقع  الرسمية  الصفحة  املنشورة يف 
العام بشأنها بني   الرأي  انقسم  التي  الصحية  القضايا  كورونا، وهي إحدى  لقاح فيروس 
خالل   من  بشأنها،  عام  مجال  لتكوين  فرصة  اء  القرَّ تعليقات  وأتاحت  ومعارض،  مؤيد 

اء والدخول يف مناق   شات تشاورية ونقدية.التفاعل بني القرَّ
  مصطلحات الدراسة ومفاهيمها:

هي صفحات الويب التي ميكن أن تسهل التفاعل النشط بني  مواقع التواصل االجتماعي:  
وتهدف  اإلنترنت،  على  بالفعل  املوجودة  االجتماعية  الشبكة  هذه  يف  املشتركني  األعضاء 
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تساعد على التفاعل بني األعضاء إلى توفير وسائل االهتمام املختلفة، التي من شأنها أن  
تبادل -الدردشة-الفيديو-بعضهم بعًضا. وميكن أن تشمل هذه املميزات (املراسلة الفورية

  .  )53(املدونات) -البريد اإللكتروني- مجموعات النقاش-امللفات
اإللكترونية:   الالالصحف  الصحف  ويقوم    هي  اإلنترنت،  شبكة  على  ُتنشر  التي  ورقية 

القارئ باستدعائها وتصفحها والبحث داخلها، إضافة إلى حفظ املادة التي يريدها منها،  
  . )54( وطبع ما يرغب يف طباعته

اء القرَّ اإلنترنت، متكن  تعليقات  على  للجمهور  التفاعلية  املشاركة  أشكال  من  : هي شكل 
آرا مشاركة  من  املنشوراملستخدمني  اإلخباري  املحتوى  حول  علًنا  ومناقشتها  ،  ) 55(ئهم 

فواحدة من أكثر الطرق األساسية التي ميكن للصحف إشراك اجلمهور يف محتواها هي  
توفير وسيلة لهم للتعليق على األخبار ومناقشتها على مواقع الشبكات االجتماعية، كما أن 

مجرد رد فعل على األخبار املنشورة؛  تعليقات املستخدمني على محتوى الصحف لم تكن  
القصة   بأن  واالعتراف  األخبار  عن  احلديث  يف  املستخدمني  إلشراك  وسيلة  لكنها 
اإلخبارية ال تنتهي مع نشرها، وإمنا هي نقطة البداية لتوليد التعليق واملشاركات من قبل 

 . )56( اجلمهور
اء يف صفح ات الصحف اإللكترونية على  وتستهدف الدراسة احلالية حتليل تعليقات القرَّ

السابع  اليوم  ملوقع  الرسمية  الصفحة  على  بالتطبيق  وذلك  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
  على شبكة الفيسبوك.
حتى أصبح   بعد ظهور فيروس كورونا وانتشاره يف كل أقطار العالملقاح فيروس كورونا:  

جائحة عاملية ووباء يهدد انتشاره بفناء البشرية، وأمام عجز جميع الدول عن إيجاد عالج  
لهذا املرض الفتاك، ظهرت حاجة ملحة لتطوير لقاحات مضادة للفيروس من شأنها أن 

بيو إن   -فايزر"تقي من اإلصابة، وتسهم يف التقليل من انتشاره، ومن بني هذه اللقاحات  
و األمريكي"،  وأست"تك  الصيني"،  و"سينوفارم  البريطاني"،  الروسي"،  "رازينيكا  سبوتنيك 

املضادة   اللقاحات  كانت  بعد،  يحسم  لم  واسًعا  جدًال  كورونا  فيروس  ظهور  أثار  وكما 
محل  الزمنية  للفترة  ووفًقا  الصيني.  اللقاح  خاصة  وبصفة  للجدل  إثارة  أكثر  للفيروس 

تعلي يف  النقدي  والتداول  النقاش  كان  "سينوفارم  الدراسة،  لقاحي  يتناول  اء  القرَّ قات 
  بيو إن تك األمريكي".  -الصيني"، و"فايزر 

  اإلجراءات املنهجية للدراسة:
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، فهي تستهدف وصف وحتليل خطاب 
لفيروس   املضاد  اللقاح  وهي  الصحية،  القضايا  إحدى  على  بالتطبيق  اء،  القرَّ تعليقات 
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على  كو يقوم  متميًزا  منهًجا  يعد  وهو  احلالة،  دراسة  منهج  على  الدراسة  وتعتمد  رونا، 
أو  املفردات  من  قليل  عدد  أو  واحدة  ملفردة  والشاملة  واملركزة  املتعمقة  الدراسة  أساس 
الوحدات التي ميكن التعامل مع عناصرها وخصائصها والتوصل إلى نتائج دقيقة بشأنها،  

يف منه  الباحثة  لفيروس    وتستفيد  املضاد  اللقاح  بشأن  اء  القرَّ تعليقات  خطاب  دراسة 
  كورونا عبر الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع على شبكة الفيسبوك.

  أدوات الدراسة: 
الدراسة على   املضموناعتمدت  حتليل  الظاهرة    أداة  للحصول على مؤشرات كمية حول 

اء إلجراء التحليل  وأداة حتليل اخلطابموضع الدراسة،   الكيفي لبنية خطاب تعليقات القرَّ
وكذلك كورونا،  لقاح فيروس  البرهنة   بشأن  مسار  التي    أداة  والبراهني  الستخراج احلجج 

إلى   إضافة  نظرهم،  ووجهات  آرائهم  طرح  يف  املعلقون  إليها  القوى    أداةاستند  حتليل 
والفاعلة   التعليقات،  والفرعية يف خطاب  املركزية  الفاعلة  القوى  السمات لتحديد  رصد 

اء لتلك القوى.    واألدوار التي نسبتها تعليقات القرَّ
  مجتمع الدراسة: 

الفيسبوك،   شبكة  على  السابع  اليوم  ملوقع  الرسمية  الصفحة  يف  الدارسة  مجتمع  يتمثل 
  نظًرا للمبررات اآلتية:

اجتاه عديد من املؤسسات اإلخبارية، على رأسها موقع اليوم السابع، إلى حتويل   -
ذلك   يف  سبقها  وقد  الفيسبوك،  شبكة  إلى  اإللكترونية  مواقعها  من  التعليقات 

منها   العالم،  مستوى  على  اإلخبارية  املواقع  من   ,The USA Todayعديد 
Reuters, Bloomberg   عام ففي  املوا2016،  هذه  أعلنت  حتويل  م  قع 

للتعليق،   أفضل  بديًال  أو  مكافئًا  بوصفه  الفيسبوك  شبكة  إلى  اء  القرَّ تعليقات 
ويرجع ذلك إلى أن املؤسسات األخبارية قد عانت من التعليقات غير املتحضرة،  
نظًرا   اإللكترونية،  مواقعها  على  باألخبار  املرتبطة  وغير  والعدوانية،  واملسيئة، 

عار يف التعليقات، واعتبرت هذه املؤسسات أن شبكة للطابع املجهول واالسم املست
إلخطار   ونظام  نسبًيا  حقيقية  أسماء  بها  مساحة  عن  عبارة  الفيسبوك 
من   قدر  توفير  عنه  بنتج  مما  أصدقائهم،  وتعليقات  بإعجابات  املستخدمني 

  .)57(االلتزام يف التعليقات
ى شبكة الفيسبوك،  ارتفاع أعداد متابعي الصحفة الرسمية ملوقع اليوم السابع عل -

مليون متابع، مقارنة بالصفحات الرسمية للصحف    19فبلغ عددهم ما يتجاوز  
 اإللكترونية األخرى. 
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فيروس   - لقاحات  حول  اخلبرية  القصص  على  التعليقات  من  كبير  عدد  توافر 
األخبار  مضمون  تنوع  إلى  إضافة  عليها،  التحليل  بإجراء  يسمح  مما  كورونا 

الصفحة بشأن لقاح فيروس كورونا وتعدد وجهات النظر  والتعليقات التي نشرت ب
حوله، مما يستدعي ضرورة حتليلها ودراسة سمات خطاب تلك التعليقات وأثرها  

 يف إثراء حالة النقاش واجلدل العامة حول اللقاح. 
 قياس صدق التحليل وثباته: 

بعض   على  الباحثة  عرضتها  املضمون،  حتليل  استمارة  إعداد  الختبار    )58( املحكمنيبعد 
واقتراحاتهم   ووفًقا آلرائهم  لقياسه،  الدراسة  تهدف  ما  قياس  االستمارة يف  مدى صدق 
التحليل من  لثبات  الباحثة اختبارًا  التعديالت على االستمارة، كما أجرت  الباحثة  أجرت 
خالل حتليل التعليقات املصاحبة خلمس قصص إخبارية، ومتت االستعانة بباحثة أخرى  

عادة حتليل تلك التعليقات بعد تعريفها بفئات التحليل، ومت حساب نسبة الثبات فبلغت  إل
  %؛ مما يؤكد ثبات االستمارة وصالحيتها للتطبيق. 86

 عينة الدراسة: 
تتناول   التي  اخلبرية  للقصص  املصاحبة  اء  القرَّ تعليقات  على  الدراسة  الباحثة  أجرت 

ة على الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع على  اللقاح املضاد لفيروس كورونا، واملنشور
م، وذلك 2021يناير    10م حتى  2020ديسمبر    10شبكة الفيسبوك خالل الفترة من  

لفيروس   املضاد  اللقاح  من  األولى  الشحنات  وصول  مع  تزامنت  الفترة  هذه  لكون  نظًرا 
األطب منها  محددة،  لفئات  بأولوية  مبدئًيا  إتاحته  عن  واإلعالن  السن كورونا،  وكبار  اء 

نتائج   إلى  الزمنية  الفترة  حتديد  يف  الباحثة  استندت  كما  املزمنة،  األمراض  وأصحاب 
السابع  اليوم  ملوقع  الرسمية  الصفحة  اهتمام  عن  كشفت  التي  االستطالعية  الدراسة 
اء وثرائها مقارنة بالفترات   بتغطية األخبار املتعلقة باللقاح، فضًال عن كثافة تعليقات القرَّ

خالل  ال للموقع  الرسمية  بالصفحة  املنشورة  اخلبرية  القصص  إجمالي  بلغ  وقد  الحقة، 
الدراسة   (  49فترة  لها  املصاحبة  التعليقات  إجمالي  وبلغ  تعليًقا، 3689قصة خبرية،   (

استبعاد  مع  اخلبرية،  القصص  هذه  حول  نشرت  التي  كافة،  التعليقات  حتليل  مت  وقد 
الد ألهداف  املحققة  غير  والقذف التعليقات  والسب  واإلعالنات  الدعاء  مثل  راسة، 

 .  Mentionواإلشارة لآلخرين 
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  نتائج الدراسة:
للتحليل   التي خضعت  اخلبرية  القصص  عدد  إجمالي  فترة    49بلغ  خبرية خالل  قصة 

التعليقات  عدد  إجمالي  وبلغ  لها،  املصاحبة  اء  القرَّ تعليقات  كثافة  وتنوعت  الدراسة، 
  ، وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج الدراسة:تعليًقا 3689املصاحبة لها  

  املجاالت املوضوعية للقصص اخلبرية بشأن لقاح فيروس كورونا 
السابع  اليوم  ملوقع  الرسمية  الصفحة  املنشورة على  األخبار  تنوع  الدراسة  نتائج  أظهرت 

مقدمتها على شبكة الفيس بوك بشأن لقاح فيروس كورونا خالل فترة الدراسة، وجاء يف  
الدول  جتارب  تتناول  التي  األخبار  ثم  اللقاح،  توفير  يف  الدولة  بجهود  املتعلقة  األخبار 
العربية واألجنبية بشأن اللقاح، ويف املرتبة الثالثة جاءت األخبار املتعلقة بتلقي املشاهير 

األخبا ثم  ومأمونيته،  اللقاح  فاعلية  حول  األخبار  جاءت  الرابعة  املرتبة  ويف  ر للقاح، 
اخلاصة بجهود الشركات املصنعة للقاحات، ثم األخبار اخلاصة بالفئات األولى باحلصول  

  على اللقاح. 
اء بشأن لقاح فيروس كورونا    مدى كثافة تعليقات القرَّ

اء عليها 1جدول رقم (   ) توزيع القصص اخلبرية وفًقا لكثافة تعليقات القرَّ
  املئويةالنسبة   التكرار   كثافة التعليقات

  % 48.9  24  تعليًقا  50قصص خبرية ذات تعليقات مخفضة الكثافة أقل من 

  % 32.7  16  تعليق)  200إلى  50قصص خبرية ذات تعليقات متوسطة الكثافة (من  

  % 18.4  9  تعليق فأكثر)  200قصص خبرية ذات تعليقات مرتفعة الكثافة ( 

  % 100  49  اإلجمالي 

كورونا   بلقاح  بشأن  اخلبرية  القصص  على  التعليقات  كثافة  تفاوت  إلى  النتائج  تشير 
املنشورة على الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع على شبكة الفيس بوك كما يوضحها  
اجلدول السابق، وذلك بعد استبعاد التعليقات كافة التي تكون غير ذات صلة باملوضوع،  

اآلخرين   إلى  اإلشارة  فقد   Mentionمثل  واإلعالنات،  والدعاء  التعبيرية  والرسوم 
حظيت بعض األخبار بكثافة عالية من التعليقات، ومنها: األخبار املتعلقة بجهود الدولة يف  
توفير اللقاح (خبر وصول الدفعة األولى من لقاح كورونا الصيني مطار القاهرة بلغ عدد 

عليه   املتع  442التعليقات  واألخبار  بعنوان تعليًقا)،  (خبر  ومأمونيته  اللقاح  بفاعلية  لقة 
)، واألخبار اخلاصة بتجارب  302اآلثار اجلانبية للقاح كورونا، بلغ عدد التعليقات عليه  

من   أسبوع  بعد  بكورونا  كاليفورنيا  يف  إصابة ممرض  (خبر  اللقاح  بشأن  العربية  الدول 
  تعليق).   300تلقي لقاح فايزر، بلغ عدد التعليقات عليه  
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توفير   يف  الدولة  بجهود  تتعلق  التي  األخبار  هي  التعليقات  كثيفة  األخبار  أن  وُيالحظ 
بعدد   الصيني  اللقاح  من  األولى  الدفعات  بوصول  اخلاصة  األخبار  حظيت  فقد  اللقاح، 
كبير من التعليقات سواء كانت مؤيدة أو معارضة لهذا اللقاح، وبرزت التعليقات املعارضة  

واملشكك الصيني  الردود  للقاح  وتوجيه  املحادثات  وازدادت  ومأمونيته،  فاعليته  مدى  ة يف 
محاولة   أو  مغلوطة،  معلومة  لتصحيح  إما  اآلخرين،  تعليقات  على  املستخدمني  قبل  من 
إقناع املستخدمني بتبني موقف معني بشأن اللقاح، كما أن األخبار اخلاصة بتجارب الدول 

ألفعال، فقد وظَّف املعارضون األخبار التي متثل  العربية واألجنبية أثارت كثيًرا من ردود ا 
جتارب سلبية بشأن اللقاح يف تدعيم موقفهم، يف حني انشغل املؤيدون بالرد على وجهات  
املقابل،   ويف  للمعارضني،  وتوضحيها  األخبار  هذه  وتفسير  واملشككة،  املعارضة  النظر 

ئات األولى باحلصول عليه،  حظيت األخبار املتعلقة بإجراءات احلصول على اللقاح، والف
  وكذلك جهود الشركات املصنعة للقاحات بأقل عدد من التعليقات.

بشأن  حتذير  أو  طمأنة  رسائل  يحمل  اخلبر  كان  كلما  أنه  التحليل  نتائج  كشفت  فقد 
من  عدد  بأكبر  حظي  األمريكي،  واللقاح  الصيني  باللقاح  يتعلق  فيما  خاصة  اللقاحات، 

بني  اجلدل  وزاد  بشأن   التعليقات  نظرهم  وجهات  إلثبات  محاولة  واملعارضني  املؤيدين 
  اللقاح، كما حظيت األخبار التي تعرض تصريحات وزيرة الصحة بكثافة تعليق عالية.  

  نوع منتجي خطاب التعليقات

  ) يوضح نوع منتجي خطاب التعليقات2جدول (

  %  ك  نوع منتجي اخلطاب

  % 64.2  2367  ذكر

  % 30.9  1141  أنثى

  %4.9  181  واضح "لم يذكر اسمه صراحة" "اسم مستعار"غير 

  % 100  3689  املجموع 

اء حول لقاح فيروس   يشير اجلدول السابق إلى سيطرة الذكور على خطاب تعليقات القرَّ
كورونا يف الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع على شبكة الفيس بوك وذلك بنسبة بلغت  

بنسبة (64.2( الثانية  املرتبة  اإلناث يف  األخيرة  30.9%)، يف حني جاء  املرتبة  %)، ويف 
) وال حتدد   %)4.9وبنسبة ضئيلة  مستعارة  أسماء  من حسابات حتمل  التعليقات  جاءت 

أحلى (بكرة  مثل:  صريح،  بشكل  معلقها  اللوتس  -نوع  الصباح  -زهرة  نسمات   - نسيم 
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العني  -حائرة رب  -نور  يا  التعليقات   - رضاك  نسبة  انخفاض  وينعكس  برية)،  زهرة 
والكياسة يف ت املناقشات  إيجابية على جودة  الهوية بصورة  عليقات املستخدمني،  مجهولة 

دراسة   أكدته  ما  التواصل )Mustafa Oz)2016( )59وهو  وسائل  أن  أوضحت  حيث   ،
االجتماعي تضيف قدرًا أكبر من املساءلة يف تفاعالت املستخدمني مع اآلخرين، وجتعل 
بوك،   الفيس  شبكة  تفرضها  التي  املساءلة  وتتضح  وتأدبًا،  حتضًرا  أكثر  املناقشة  بيئات 

م اإلشعارات من خالل إخطار األصدقاء بتعليقات املستخدمني، إضافة إلى ممثلة يف نظا
تعليقات  نشر  جتنب  على  املستخدمون  يحرص  لذا  الشخصية؛  املعلومات  عن  الكشف 
على   واحلفاظ  إيجابي  اجتماعي  مظهر  للحصول  بوك  الفيس  على  اجلودة  منخفضة 

  صورتهم أمام اآلخرين وتقدمي الذات املثالية.

  ات املصاحبة للمواد اخلبرية طول التعليق

  ) يوضح طول التعليقات املصاحبة للمواد اخلبرية 3جدول (

  %  ك  طول التعليق

  % 47.1    1738  تعليقات قصيرة (جملة واحدة) 

  % 45.4  1673  جمل) 5 – 2تعليقات متوسطة (من 

  %7.5  278  تعليقات طويلة (أكثر من خمس جمل)

  % 100  3689  اإلجمالي 

ارتفعت  يشير   حيث  ضئيل،  وبفارق  نسبًيا  الطويلة  التعليقات  غلبة  إلى  السابق  اجلدول 
%)، يف مقابل نسبة 52.9نسبة التعليقات الطويلة ومتوسطة الطول، فبلغت يف مجملها (

نظرهم  47.1( وجهات  بعرض  اء  القرَّ اهتمام  إلى  يشير  ما  وهو  القصيرة،  للتعليقات   (%
ال من  موقفهم  ومبررات  أسباب  يستثير  وطرح  ما  وهو  الرفض،  أو  بالقبول  سواء  لقاح، 

اء اآلخرين ويخلق مجاًال للنقاش والتشاور النقدي بشأن لقاح فيروس كورونا.  تفاعل القرَّ
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  اجتاه تعليقات املستخدمني نحو املواد اخلبرية املصاحبة لها 

  ) يوضح اجتاه تعليقات املستخدمني نحو املواد اخلبرية املصاحبة لها 4جدول (

  %  ك  الجتاها

  % 46.1  1699  ال يتفق مع اجتاه املادة 

  % 19.5  718  يتفق مع اجتاه املادة 

  % 22.6  835  االجتاه غير واضح

  % 11.8  437  محايد من اجتاه املادة 

  % 100  3689  اإلجمالي 

باملادة   عالقتها  يف  املستخدمني  بني  املتداولة  اآلراء  تنوع  عن  الدراسة  نتائج  كشفت 
الصحفية، فقد ارتفعت نسبة التعليقات التي ال تتفق مع اجتاه املادة الصحفية املصاحبة 

) فبلغت  بنسبة 46.1لها  االجتاه  محددة  غير  التعليقات  جاءت  الثانية  املرتبة  ويف   ،(%
يليها %)، وهي تعليقا22.6( املادة الصحفية،  رأًيا ولكن ال يتضح اجتاهها نحو  ت حتمل 

) بنسبة  الصحفية  املادة  اجتاه  مع  تتفق  التي  التعليقات 19.5التعليقات  وأخيًرا   ،(%
) بنسبة  الصحفية  املادة  من  مع 11.8املحايدة  تتفق  ال  التي  التعليقات  أسهمت  وقد   ،(%

تطوي لها يف  املصاحبة  الصحفية  املادة  املعلقني،  اجتاه  بني  النقدي  والتشاور  النقاشات  ر 
حيث استثارت هذه التعليقات املخالفة الجتاه املادة تفاعل اآلخرين والدخول يف نقاشات 
تعبر عن وجهات نظر مختلفة لدرجة تصل إلى إنتاج نص مواٍز للمادة الصحفية ومختلف  

املادة اخلبرية لدرجة الهجوم  عنها يف االجتاه، كما برزت التعليقات التي ال تتفق مع اجتاه  
على الصحيفة وانتقادها بطريقة حادة، وتوجيه االتهامات لها بأنها تنشر أخبارًا موجهة  
هدفها التسويق للقاحات معينة على حساب لقاحات أخرى، مثل: "يبقى كده الرسالة إن 

وعي أكيد الصيني أفضل وإننا عندنا بعد نظر وبنجيب أفضل األمصال وكده، تشكيل ال
من   سياستهم  دي  إن  و"واضح  الثالث!"،  العالم  دول  يف  أبدا  صعبة  حاجة  مش  اجلمعي 
تفسير   وميكن  الصيني"،  لصالح  العالم  نص  من  املعتمد  األملاني  األمريكي  تشويه  بدري 
ارتفاع معدالت االختالف مع اجتاه املادة الصحفية نظًرا لطبيعة القضية موضع الدراسة،  

اس إنتاج  ووجود جائحة عاملية  اختصار مدة  فنتج عن  فترة وجيزة،  لقاح يف  إنتاج  تلزمت 
 اللقاح إثارة العديد من الشكوك بشأن فاعليته ومأمونيته. 
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اء من لقاح فيروس كورونا    موقف القرَّ
  ) موقف التعليقات من لقاح فيروس كورونا 5جدول (

اء من لقاح فيروس كورونا   %  ك  موقف القرَّ

  % 60.6  2237  معارض 

  % 25.5  940  مؤيد

  % 13.9  512  محايد

  % 100  3689  اإلجمالي 

أظهرت نتائج الدراسة أن تعليقات املستخدمني بشأن لقاح فيروس كورونا شكَّلت مجاًال 
كشف   فقد  اللقاح،  إزاء  نظرهم  وجهات  عن  والتعبير  مواقفهم،  من خالله  نوقشت  عاًما 
اء وعبروا عنها يف تعليقاتهم، وأشارت   التحليل عن تعددية اآلراء واملواقف التي تبناها القرَّ

ار  إلى  نسبتها النتائج  بلغت  حيث  كورونا،  فيروس  للقاح  املعارضة  التعليقات  نسبة  تفاع 
املؤيدة  60.6( التعليقات  نسبة  بلغت  حني  يف  الدراسة،  محل  التعليقات  إجمالي  من   (%

%) من إجمالي التعليقات، فقد اهتم املعلقون بإبراز رفضهم للقاح، فأطلقوا  25.5للقاح (
السلبية   واملسميات  الصفات  من  "لقاح  عدًدا  ومنها:  خاصة،  بصفة  الصيني  اللقاح  على 

و"لقاح   االجناب"،  عدم  و"لقاح  فشنك"،  و"لقاح  و"فنكوش"،  فاسد"،  و"لقاح  مضروب"، 
املوت"، و"لقاح غير معترف به"، و"غير مرخص من منظمة الصحة العاملية"، و"اللقاح نفسه 

جديدة"،   و"سبوبة  األمبوالت"،  داخل  جديد  و"فيروس  العدوى"،  و"جتارة  فيه  بيزنس"،  و" 
  عاملية". 

وأظهرت نتائج التحليل تنوع اآلراء وتعددها داخل االجتاه املعارض للقاح، فقد ظهر داخل 
رأيان:   االجتاه  التام   األول،  الرأيهذا  رفضها  تعلن  تعليقات  وميثله  شيوًعا،  األقل  وهو 

وتفضيل  والبريطانية)،  واألمريكية،  (الصينية،  كورونا  لفيروس  املضادة  اللقاحات  لكافة 
باإلجراءات  االلتزام  منها  مبررات  عدة  إلى  استناًدا  وذلك  القائم،  الوضع  مع  التعايش 

و"ال اشتكت!"،  الكمامة  وهي  شكرا  "أل  االلتزام  اإلحترازية:  العالج،  من  خير  وقاية 
كورونا جتيلنا   نستنى  رأيي  و"من  املرض"،  من  للوقاية  أفضل حل  اإلحترازية  باإلجراءات 
و"اللقاح  أمانه"،  لقاح مش متأكد من  تلقي  ونحصل منها على أجسام مضادة أفضل من 

اللق هياخد  اللي  و"أساسا  اإلصابة!"،  عن  يفرقه  اللي  إيه  يبقى  جانبية  آثار  كمان ليه  اح 
تعليقات  وأشارت  اهللا"،  بعون  بسرعة  نخف  بقينا  احنا  و"خالص  عادي"،  يتعدي  ممكن 
أخرى إلى عدم فاعلية اللقاحات احلالية يف مواجهة السالالت اجلديدة التي تظهر نتيجة  
حتور فيروس كورونا مع مرور الوقت: "الفيروس املوجود تطور عن الفيروس السابق اللي  
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حات، فبالتالي بلوها واشربو ميتها"، يف حني ربطت بعض التعليقات بني  اتعملت عليه اللقا
اللقاح "خطة ماسونية لإلبادة اجلماعية وهدفهم   اللقاح ونظرية املؤامرة، مشيرة إلى أن 

تصفيه   و"اسمه مشروع  الذهبي"،  و"ده مخطط صهيوني  80املليار  العالم"،  من سكان   %
أما   الثاني وأمريكي وصيني"،  الصيني  فكا  الرأي  للقاح  املعارض  الرأي  وهو  الغلبة،  له  ن 

  :عدة مبررات منهابصفة خاصة، واستند يف بناء وجهة النظر املعارضة على  
    أوًال: فاعلية اللقاح الصيني ومأمونيته: 

فقد استند املعارضون يف تقدمي وجهة النظر املعارضة لعقد مقارنات بني اللقاح الصيني،  
اللقاح حاليا ألنه فيه عالمات ي،  ولقاح شركة فايزر األمريك الناس متاخدش  "اعتقد إن 

% فني العقل وال  95% مش جنيب اللي نسبته  86استفهام كتير حواليه، وليه ملا فاعليته  
بيحمي   إنه  بإعترافهم  فاشل  ولقاحها  لقاح  أي  تعتمد  لم  و"الصني  ببالش"،  % 86عشان 

الل  بباقي  باملقارنة  جدا  ضعيفة  نسبة  ودي  املرض  التعليقات من  أبرزت  كما  قاحات"، 
الصيني   للقاح  منهااملعارضة  أسباب  يف  عدة  أشهر  ثمانية  اللقاح يف  منح  مدة  اختصار   :

أن   إلى  حني  تصل  كورونا  للقاح  موافقة  للحصول على  الالزمة  الزمنية  شهًرا،    73املدة 
جتارب،  سنوات    3وعدم حتديد مدة املناعة التي يوفرها اللقاح "أي لقاح املفروض ياخد  

هتنتج   اللي  اجلانبية  اآلثار  إيه  عارفني  مش  العالم  يف  موجودة  اللي  اللقاحات  كل  لكن 
عنها"، و"موضوع اللقاح ده يخوف ألن املوضوع سلق بيض عشان يبيعوا وبعدين األعراض  

و  تظهر"،  العمر"اجلانبية  طول  مش  قصيرة  مدة  تأثيره  إلى  "اللقاح  التعليقات  وأشارت   ،
املر اكتمال  اعتماد  عدم  على  حصوله  عدم  وبذلك  السريرية،  التجارب  من  الثالثة  حلة 

"اللقاح الصيني لم يؤخذ بعني االعتبار من قبل منظمة الصحة   العاملية:  منظمة الصحة 
النهائية" التجارب  يكمل  ولم  اجلانبية: العاملية،  وأعراضه  اللقاح  مأمونية  والتشكيك يف   ،

م اإلنسان على املدى البعيد"، و"دا بيعمل مرض "هذه اللقاحات تؤثر على املخ وعلى جس
يف اجلهاز املناعي باإلضافة إلى العقم"، و"الناس اللي اخدته جالها كورونا أصال"، و"لقاح 

  إيه ده الكورونا بقت أهون من أعراضه اجلانبية".
  ثانًيا: اللقاح للتجربة على دول العالم الثالث:

الثالثة من التجارب السريرية لم  فقد برزت املعارضة والتشكيك   املستند إلى أن املرحلة 
"اللقاح الصيني أصال لم يكمل املرحلة الثالثة من التجارب، والعالم كله ال يحبذ   تنته بعد:

بيتجرب   اللقاح  سريرية،  جتارب  و"دي  بالشفافية"،  تتسم  ال  الصني  ألن  الصيني  اللقاح 
تواف  فينا"، عدم  أن  إلى  التعليقات  يجعله  وأشارت  أمانه،  معدالت  عن  كافية  معلومات  ر 

هناخد  "احنا  باملجان:  اللقاح  يتاح  السبب  ولهذا  كفئران جتارب،  للبشر  استخدام  مبثابة 
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سينوفارم اللي مفيش أي تقارير عنه يف أي مجلة رسمية، عشان احنا فئران بيضاء بتاعة 
بفلوس واللقاح مجانا، فكر  جتارب"، و"باملجان يبقى بيجربوا فينا"، و"عندما تكون املسحة  

  جيدا قبل أن تكون فأر للتجارب".  
  :ثالًثا: الصورة الذهنية جلودة املنتجات الصينية

بصورة    يرتبط  منتًجا صينًيا  كونه  للقاح  املعارضة  التعليقات  مبررات  أبرز  من  كان  فقد 
صيني"، و"أنا مش بحب  ذهنية سلبية متأصلة يف أذهانهم: "املشكلة الوحيدة يف اللقاح إنه  

احلاجة الصينية بحس أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية"، و"اللقاح الصيني زي أي 
  منتج صيني مضروب". 

م   قدَّ املؤيدوكذلك  السريع    االجتاه  االنتشار  مقدمتها  يف  جاء  ومبررات،  أسباب  عدة 
والوفيات، اإلصابات  أعداد  وتزايد  كورونا،  لفيروس  احلياة   والرغبة  واملستمر  عودة  يف 

الطبيعية: "احنا معندناش حل تاني حتى لو فاعليته قليلة، أكيد مش هيسيبوا الناس تروح  
العالم كله تاني والناس متوت من  الفاعلية، وال نقفل  كل يوم باأللوف حلد ما نتأكد من 
كانت   مهما  يشتغل  ينزل  والزم  بيوم  يوم  ورزقها  باليومية  بتشتغل  ناس  و"فيه  اجلوع"، 

عرضة  ا األكثر  الفئات  إنقاذ  وكذلك  يكمل"،  اهللا  شاء  إن  هيساعده  فاللقاح  لظروف، 
دقيقة  كل  يف  معرضة  طبية  وطواقم  سن  وكبار  مريضة  ناس  "فيه  بالفيروس:  لإلصابة 

   للموت وبيتعلقوا يف قشاية تنقذ حياتهم".  
ب املقارنة  كما اجتهت تعليقات املؤيدين إلى شرح مميزات اللقاح الصيني، واستخدام أسلو

ثالجة   تخزينه يف  وسهولة  آمنة،  تقليدية  بتقنية  إنتاجه  حيث  من  األخرى،  اللقاحات  مع 
عادية وعدم خطورة األعراض اجلانبية الناجتة عنه: "اللقاح الصيني أول وأكثر لقاح آمن  
عكس  على  جانبية  آثار  أي  يظهر  ولم  الدول  من  العديد  يف  كبيرة  مدة  من  ومت جتربته 

يطاني مازال حتت التجربة، وحاليا مت اإلعالن عن وجود بعض األعراض للقاح  اللقاح البر
تقنية   فيه  داخل  فايزر  ألن  فايزر  من  بكتير  أكتر  للصيني  مطمنني  و"الدكاترة  فايزر"، 
عشرات   من  بناخده  اللي  الرضع  بتاع  الدرن  تطعيم  تقنية  بنفس  الصيني  إمنا  جديدة 

يف متجمد  بيتحفظ  فايزر  و"مصل  حرارة    السنني"،  واحنا    70درجة  الصفر  حتت 
يعني زي    7ل    2معندناش االمكانيات حلفظه، مصل الصني بيتحفظ يف درجة حرارة من  

  التالجة، و ده اللي امكانيتنا تقدر عليه، مع فرق السعر طبعا". 
املحايدةواتسمت   التريث    التعليقات  من  بنوع  اللقاح  من  محدًدا  موقًفا  تتبنى  لم  التي 

ح توجيه  واالنتظار  وكذلك  اللقاح،  يتلقون  الذين  على  اجلانبية  األعراض  تتضح  تى 
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النتيجة   اشوف  ملا  هستنى  "أنا  لديهم:  التردد  حالة  حلسم  اللقاح  بشأن  االستفسارات 
  األول".

  التفاعل بني املستخدمني يف التعليقات: 
ضاد لفيروس  تشير نتائج الدراسة إلى بروز سمة التفاعل مع األخبار التي تتناول اللقاح امل 

مستويني،   على  التفاعل  هذا  مظاهر  واتضحت  اخلبر كورونا  مضمون  مع  التفاعل  أوال: 
توجيه  ومصدره  خالل  من  اخلبر  مضمون  مع  بالتفاعل  التعليقات  بعض  اتسمت  فقد   :

به الفاعلة  القوى  أو  اخلبر  ملصدر  مع ،  تعليقات  بالتفاعل  التعليقات  بعض  اتسمت  فقد 
وم أو اإلشادة بالقوى الفاعلة يف اخلبر، وكذلك التفاعل مع مضمون اخلبر من خالل الهج

امل سبيل  فعلى  "وزيرة  الصحيفة،  اخلبر  يف  الفاعلة  القوى  مع  اء  القرَّ تفاعل  ظهر  ثال 
الصحة: مصر أول دولة أفريقية تتسلم لقاح كورونا" حيث أشادت بعض التعليقات بأداء 

ظر"أنا كنت مختلف معكم يف املساعدات الوزيرة وسياستها يف إدارة األزمة بذكاء وبعد ن
نظر"  وبعد  حق  عندكم  لكن  الصني،  إلي  أرسلت  التصريح  ،  اللي  مع  التفاعل  على  مثال 

عليه   التعليقات  تفاعلت  الرئيس"  بأمر  مجانا  كورونا  لقاح  السابع:  "اليوم  باخلبر  الوارد 
بفلوس   املسحة  إن  غريبة  "مش  ومأمونيته  فاعليته  ببالش"بالتشكيك يف  كذلك ،  واللقاح 

بشأن   السلبية  األخبار  على  تركيزها  وانتقاد  عليها  والهجوم  الصحيفة  مع  التفاعل  برز 
لقاح فايزر، فتعليًقا على أحد األخبار بعنوان "وفاة طبيب أمريكي بعد تناول لقاح كورونا"  

التهكم واالستنكار "حلو عمالني جنيب اخبار لقاح   التعليقات بصيغة  فايزر  أشارت بعض 
إنه وحش والناس بتموت منه، احنا مش عاوزين دا احنا عاوزين نطمن على اخبار املصل  

  . الصيني"
اآلخرين اء  القرَّ مع  التفاعل  تعليقات ثانًيا:  على  بالرد  اء  القرَّ من  اهتمام  هناك  كان   :

من  حالة  خلق  إلى  أدى  الرأي، مما  يف  لهم  املعارضني  خاصة  آرائهم  ومناقشة  اآلخرين 
ش تعددت وتنوعت فيها الرؤى، وأسهم يف ذلك توظيف آليات التفاعلية التي تتيحها  النقا

التعليق  أسفل  تأتي  ردود  عدة  أو  آخر  لقارئ  الرد  توجيه  من خالل  بوك،  الفيس  شبكة 
عدد  جتاوز  التعليقات  بعض  ففي  املستخدمني،  بني  محادثة  صورة  يف  وتظهر  مباشرة 

ال عشرات  الواحد  التعليق  أسفل  التصنيف  الردود  نظام  التفاعل  هذا  من  ويزيد  ردود، 
 Topالذي تتبعه الشبكة من خالل إبراز التعليقات التي حصلت على أكبر نسبة تفاعل  

Comments  على صداقة  عالقة  تربطهم  الذين  األشخاص  تعليقات  إبراز  وكذلك   ،
  الفيس بوك وتظهر يف مقدمة التعليقات أسفل اخلبر. 
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تعددت   النقاش  من  حالة  فيروس  برزت  لقاح  حول  النظر  وجهات  وتنوعت  الرؤى،  فيها 
للقاح   املؤيدين  تفاعل  تستثير  للقاح  املعارضة  التعليقات  كانت  فقد  أهداف  كورونا،  لعدة 

اللقاح: "اللقاح عندنا اننا نتلقح يف البيت"، الرد: "دول    : إقناع املعارضني بأهميةأوًال :  منها
حظر شامل لفترات طويلة ومع ذلك الفيروس    كتير يف أوروبا شعوبها اتلقحت يف بيوتها 

مهمة"،   والكمامات  االجتماعي  التباعد  ما  زي  مهم  اللقاح  االنتشار،  يف  :  ثانًيااستمر 
طمأنة خوفهم من اللقاح: "كل حاجة دلوقت بقت تتجرب على املصريني"، الرد: "أل مرحلة  
جلنة   فيه  جتارب،  فئران  مش  املصريني  كلها،  الدنيا  يف  عنها  وأعلنوا  انتهت  التجارب 
أساسها  على  والدولة  حاجة  كل  بتراجع  اللي  هي  مصر  علماء  وأفضل  أكفأ  من  علمية 

قرارها"،   تفس ثالًثابتاخد  "يعني  :  اللقاح:  حول  الشكوك  تثير  اللي  املعلومات  بعض  ير 
الصني بعتتلنا وراحت تستورد فايزر"، الرد: "الصني عددها مليار ونص طبيعي متقدرش  
تغطي كل العدد ده فهتستورد معاه"، "طاملا ناس اتعدت وهي واخدة اللقاح يبقى منتعبش 

م مش  اللقاح  ناخده،  طبعا  "أل  الرد:  وناخده"،  مان نفسنا  سوبر  يكون  الواحد  عناه 
وميتعديش، وال إنه يبطل اإلجراءات الوقائية، اللقاح ممكن مينع العدوى وحتى لو الواحد 

: إظهار ضعف حجة املعارضني للقاحات: "جربيه  رابًعااتعدى فاألعراض بتكون خفيفة"،  
"الوزيرة    شهور ياريت تقوليلنا النتيجة الصحيحة للمصل"، الرد:  3على نفسك األول وبعد  

بالفعل جربته ألنها كانت من املتطوعني يف التجارب السريرية للقاح وأخدت اجلرعتني"،  
ما   "زي  الرد:  ليه؟"،  كده  ببالش  حاجة  تديك  مصر  إزاي  نفسك  "مسألتش  آخر:  مثال 

مليون صحة واختبار فيروس سي ببالش وزي ما تطعيمات والدك كلها من    100عملتلك  
بتاخدها   يتولد  ما  كورونا"،  أول  من  وأخطر  فتاكة  أمراض  ضد  تطعيمات  وكلها  ببالش 

مثال آخر على تفنيد وجهات نظر املعارضني وإظهار ضعف حجتهم: "فيه سؤال مهم هو  
يف   منه  اجلرعات  ماليني  على حجز  بيتسابقوا  وأمريكا  أوروبا  ومودرنا  فايزر  ليه مصل 

الرد غير مصر"،  عليه  بيتسابق  مفيش حد  الصيني  املصل  أخدت حني  كتير  دول  "أوال   :
اللقاح الصيني زي البحرين واإلمارات ودي مش دول فقيرة عشان تسترخص، ثانيا مصر  
يف   دولة  أو  العالم  يف  شركة  مفيش  ثالثا  ومودرنا،  اوكسفورد  ولقاح  فايزر  لقاح  حجزت 
العالم هنقدر توفر اللقاح للعالم كله، رابعا اللقاح اختياري مش اجباري مش عاوز بالش،  

  . لكن فلسفة عن جهل!"
تصحيح   بهدف  الردود  وتبادل  نقاشات  يف  والدخول  املستخدمني  بني  التفاعل  برز  كما 
معلومات خاطئة ناجتة عن اخللط بني أنواع اللقاحات يف مدى فاعليتها وأثارها اجلانبية، 

ى  كأن يعلق بعضهم على خبر يتعلق بلقاح "فايزر" على أنه لقاح "سينوفارم"، مثل تعليق عل
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وموت   جربوه  اللي  ده  "مش  الصيني:  كورونا  لقاح  من  األولى  الدفعة  مصر    6استقبال 
: "مش هو سينوفارم مت جتربته على مليون  1أشخاص انتوا عاوزين تخلصوا علينا"، رد  

: "التاني فايزر والستة اللي مالهمش 2شخص منهم وزيرة الصحة ومحمد بن زايد"، رد  
وا كانوا واخدين لقاح مزيف واألتنني التانيني ماتوا بأمراض عالقة باللقاح أربعة منهم مات

يف   بتموت  اللي  الناس  نلحق  عشان  بسرعة  "ياريت  آخر:  مثال  عندهم"،  كانت 
املستشفيات"، الرد: "على فكرة اللقاح مش للمصابني بكورونا هؤالء لهم بروتوكول عالجي  

  د كورونا". بيتعاجلو به، اللقاح لألصحاء علشان يبقى عندهم مناعة ض
وكان من أكثر التعليقات التي تستثير تفاعل املستخدمني عليها، هي تلك التعليقات التي  
ينتجها   التي  والتعليقات  وصيادلة)،  (أطباء  الطب  مجال  يف  متخصصني  اء  قرَّ ينتجها 
أشخاص خاضوا جتربة تلقي اللقاح سواء يف دول أخرى أو يف التجارب السريرية للقاح  

يف خالل    "سينوفارم"  من  اإلستفسارات  من  عديد  التعليقات  هذه  أسفل  فيندرج  مصر، 
على    Mentionعمل   الرد  يف  األطباء  جانب  من  جتاوب  ووجد  الردود،  يف  للشخص 

التعليق، مثال: "حضرتك ما مدى صحة الكالم اللي بنسمعه عن لقاح فايزر بأنه يضعف  
لى ما تقدم من مناقشات للقاح  املناعة وأضرار أخرى ال حصر لها؟"، رد الطبيب: "بناء ع

امللحوظة هي احلساسية  الوحيدة  املناعة األعراض اجلانبية  انه يضعف  مفيش ما يفيد 
وهي ليست حساسية ضد اللقاح دي حساسية ضد أحد املواد احلافظة مع اللقاح، ونسبة 

تتعدى   أي   10لكل    2- 1ال  لديهم حساسية شديدة ضد  ملن  ينصح  ولذلك  مثال،  االف 
  و حقن سابقة أن يستشيروا طبيب قبل أن يتلقوا اجلرعة األولى".دواء أ

عن   احلديث  إلى  األصلي  املوضوع  عن  التعليقات  انصرفت  األحيان  بعض  يف  ولكن 
بعنوان:   خبر  على  املستخدمني  تعليقات  ذلك  على  األمثلة  وأبرز  جانبية،  موضوعات 

ال حتولها ملادة أخرى"، فقد "اإلفتاء جتيز لقاح كورونا املستخدم فيه مشتقات اخلنزير ح
التي   األخبار  يف  احلال  وكذلك  اخلنزير،  حرمانية  عن  احلديث  إلى  النقاشات  تطرقت 
عن   املعلقون  فيها  ينصرف  التي  األخبار  أكثر  كانت  حيث  للقاح،  املشاهير  بتلقي  تتعلق 

قاح  خبر بعنوان: "ولي العهد السعودي يتلقى جرعة لاملوضوع األصلي، فعلى سبيل املثال،  
فيروس كورونا"، انصرفت معظم التعليقات عن املوضوع األصلي واجتهت إلى التعليق على  

 شخصه وسياسته ومالبسه. 
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اء:   سمات بنية خطاب تعليقات القرَّ
اء بشأن لقاح فيروس كورونا يف صفحة  6جدول ( ) يوضح سمات بنية خطاب تعليقات القرَّ

  موقع اليوم السابع على شبكة الفيس بوك
اء   %  ك  سمات بنية خطاب تعليقات القرَّ

  % 21.3  784  عبارة تقريرية تعرض الرأي املعارض

  % 20.6  760  تعليق يحمل طابع االستنكار 

  % 20.2  744  تعليق يحمل طابع السخرية

  % 18.5  681  تعليق يحمل طابع الهجوم

  % 11.3  417  عبارة تقريرية تعرض الرأي املؤيد 

  %5.4  201  التحليل والتفسيرتعليق يحمل طابع 

  %1.5  54  تعليق يطرح استفسارًا حول اللقاح

  %0.9  36  تعليق يتضمن اإلشادة 

  %0.3  12  تعليق يتضمن اقتراًحا بشأن اللقاح

  % 100  3689  اإلجمالي 

كورونا،   لقاح  بشأن  اء  القرَّ تعليقات  خطاب  بنية  سمات  تنوع  إلى  السابق  اجلدول  يشير 
) بنسبة  األولى  املرتبة  للقاح يف  املعارض  الرأي  تعرض  التي  التعليقات  %)،  21.3وجاءت 

 ) بنسبة  االستنكار  التي حتمل طابع  التعليقات  الثانية  املرتبة  %)، يف حني  20.6يليها يف 
التعليق نسبة  (بلغت  بنسبة  للقاح  املؤيد  الرأي  تعرض  التي  إجمالي  11.3ات  من   (%

آراءهم   حتمل  تعليقات  بكتابة  اء  القرَّ اهتمام  يعكس  مما  التحليل؛  موضع  التعليقات 
ووجهات نظرهم، وتوضح موقفهم من لقاح فيروس كورونا، وحرصهم على مناقشة آرائهم  

اء اآلخرين، وتقدمي األدلة والشواهد التي ت   دعم تلك اآلراء.  مع القرَّ
املعارضتصدرت   الرأي  تعرض  التي  بنسبة(  التعليقات  اء  القرَّ تعليقات  %)،  21.3مقدمة 

موقفهم   وتوضح  تبرز  معارضة  تقريرية  عبارات  باستخدام  للقاح  املعارضون  اهتم  فقد 
الرافض للقاح، فأشارت بعض التعليقات (أقلية) إلى رفض لقاحات كورونا بكافة أنواعها 

امل يف  إنتاجه  مت  لقاح  أي  "مفيش  ومأمونيتها:  بفاعليتها  تتعلق  دي  ألسباب  القصيرة  دة 
برضو   كده  بعد  إنه  و"املهم  والتجارب"،  البحث  يف  كافية  مدة  الزم  ألن  مضمون،  يبقى 
يبقى  اللقاح  واخدة  وهي  اتعدت  ناس  و"طاملا  موجودة"،  بالفيروس  اإلصابة  احتمال 

  منتعبش نفسنا وناخده".
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وذلك      خاصة،  بصفة  الصيني  للقاح  معارضة  التعليقات  من  األعم  األغلب  وكان 
العاملية: اس الصحة  اعتماده من منظمة  إلى عدم  ما   تناًدا  العاملية  الصحة  "أصال منظمة 

اعلنتش حاجة ده بيعملوا كده عشان يجربوا اللقاح ده على الناس، يعني بيخدعوكم مبعنى  
"املشكلة أننا ال نعرف بالظبط إن كان هذا اللقاح آمن وفعال أم انه مجرد منتج  و  أصح"،

  . السلع الصينية اللي بتيجيلنا"صيني مضروب زي كل 

الثانية   املرتبة  يف  االستنكاروجاء  طابع  حتمل  التي  (  التعليقات  %)،  20.6بنسبة 
أكثر استخداًما  كانوا  املعارضني  أن  إال  للقاح؛  واملعارض  املؤيد  الطرفني،  واستخدمه كال 

عارضون  لتعليقات حتمل طابع االستنكار يف طرح شكوكهم بشأن اللقاح؛ حيث استنكر امل
عدة   وجود  منها  مبررات،  عدة  إلى  استناًدا  وذلك  مصر،  يف  الصيني  اللقاح  استخدام 
لقاحات أخرى أثبتت نسبة فاعلية أكبر يف مواجهة الفيروس من فاعلية اللقاح الصيني،  
اللقاح   على  بيتكلم  كله  العالم  "بقى  األمريكي:  اللقاح  من  جرعة  مليون  الصني  واستيراد 

كة بيونتيك فايزر ومودرنا وكيورفاك وعقود الشراء اللي أبرمها االحتاد  األمريكي بتاع شر
األوروبي معاها، وانتوا بتقولوا اللقاح الصيني"، و"يعني إيه مصر تستورد اللقاح الصيني 

بتستورد   الصني  النهارده  حني  يف  الصني،  من  اللقاح    100لكورونا  من  جرعة  مليون 
ن استيراده وحقن الناس به دون اعتماده؟!"، و"لقاح  األمريكي من شركة فايزر"، و"هل ميك

    شهور!".   10إيه ده اللي بيطلع يف 
لقحت   الدول  "كل  مصر:  يف  للقاح  الشعبية  احلملة  بدء  تأخر  املؤيدون  استنكر  حني  يف 
نسبة معتبرة من شعوبها واحنا لسه مبدأناش، لعل املانع خير!"، و"هي الصحة مستنية ملا  

علش ميوت  الشعب  "الناس  نص  املعارضني:  تعليقات  استنكار  وكذلك  تاخده"،  الناس  ان 
ياخدوه   عليهم  وبتتحايل  اشترته خالص  الدولة  وكأن  عاجبهم  ومش  اللقاح  على  بتتبطر 

للناس" بس  نوفره  نقدر  بس  طايل  موقف  ،  حد  استنكار  إلى  اللقاح  مؤيدو  اجته  كما 
إي من  "خايفني  احلكومة:  يف  الثقة  وعدم  للقاح  يخلصوا  املعارضني  عاوزين  لو  هما  ما  ه 

جابت   و"الدولة  وزيادة"،  بالواجب  قامي  الكورونا  ما  اصال،  ليه  عالج  هيجيبولكم  منكم 
اللقاح مش عاجب الناس ولو مجابتش هجوم من الناس على الدولة طيب ليه الدولة مش 

  هتغصبك على اخده انت مش عاوز اسكت سيب غيرك يستفيد".
حت التي  التعليقات  برزت  السخريةمل  كما  (  طابع  نسبتها  خطاب 20.2وبلغت  من   (%

اء، سواء سخرية من املصل الصيني وجودته، مثال: "املصل ده صيني وأحنا  تعليقات القرَّ
تقول   عمالة  اللي  و"الناس  للضيوف"،  ونطلعه  النيش  يف  بنحطه  مبنستعملوش  الصيني 

لل، إمنا الصيني بيحول  فايزر أحسن فيه أخبار إن للقاح فايزر اتسبب يف حاالت وفاة وش
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أن   من  السخرية  أو  الشعب"،  من  كورونا  ينقذ  عشان  معمول  ده  و"اللقاح  لقرود"،  الناس 
اللقاح الصيني معتمد من هيئة األدوية الصينية: "ده بالظبط ملا واحد يدي لنفسه درجة  

خد  االمتحان"، و"ومني يشهد للعروسة"، والسخرية من املعارضني للقاح: "املصري خايف يا
  جنيه".  2جنيه ورغيف الكبدة ب 3اللقاح وهو بيأكل رغيف احلواوشي ب

حتمل   التي  التعليقات  نسبة  بلغت  الهجوموقد  معظمها 18.5(  طابع  يف  وكانت   ،(%
مرتبطة بالهجوم على ثالث فئات هي: الهجوم على املعارضني للقاح،و الهجوم على موقع 

لصحة، فقد برزت بعض التعليقات والردود  اليوم السابع، والهجوم على احلكومة ووزيرة ا
النقدية شديدة اللهجة نتيجة احتداد النقاش، حيث وصل االنتقاد والهجوم على معارضي  
ذلك  أمثلة  ومن  األحيان،  بعض  يف  والقذف  والسب  االتهامات  توجيه  حد  إلى  اللقاح 

"حاقدين بأنهم  وعمالء  -إخوان  -خرفان  -إرهابيني  -كذابني  - اتهامهم  لقطر"،    مرتزقة 
و"جاهل خاضع لكالم إعالم قطر واملرتزقة اللي بيبثوا من تركيا"، و"كمية تعليقات سلبية 
األمراض  واصحاب  الطبية  الطواقم  حلماية  اللقاح  طبيعي،  غير  وحقد  جهل  عن  تنم 

  املزمنة عدا املصابني باحلقد والكره وسواد القلب".  
اليو الهجوم على موقع  إلى  التعليقات  األخبار واجتهت بعض  السابع وسياسته يف نشر  م 

اللقاح   حساب  على  الصيني  للقاح  بالتسويق  واتهامه  كورونا،  فيروس  بلقاح  اخلاصة 
األمريكي من خالل نشر إخبار سلبية عن اللقاح األمريكي: "اسلوب الرخص اللي بتعملوه  
على  ويدل  وأهبل  قدمي  فايزر  يف  وتشككوا  الصيني  باللقاح  الناس  تقنعوا  عشان    ده 
جهلكم"، و"اجلريدة تنقل اخلبر على مبدأ وال تقربوا الصالة"، و"اليوم السابع بيطلع مبرر 
فايزر   لقاح  على  تعاقدت  اللي  الدول  من ضمن  مش  إنها  عندنا  الفاشلة  الصحة  لوزارة 

  املعتمد من منظمة الصحة العاملية". 
واستغالله يف استكمال كما برزت أيًضا تعليقات تهاجم احلكومة وتتهمها بخداع الشعب  

جتارب املرحلة الثالثة من اللقاح الصيني: "طبعا ما احنا أرخص شعب عند حكومته واحنا 
حيوانات التجارب بتاعتهم ومش بعيد تكون احلكومة قابضة عشان جترب علينا"، و"خطة  
الناس يف  يتجرب على  إنه  املفروض  اللي  اللقاح  انك تدخل  يا حكومة،  الذكاء  يف منتهى 

ملرحلة التالتة وتقولهم أل ده اللقاح جاهز وبشرة خير وكده عشان ميفتكروش إنه بيتجرب  ا
  عليهم ويطمنوا".

يف الرد على اآلخرين، خاصة املعارضني  تعرض الرأي املؤيد للقاح  وتركزت التعليقات التي  
للقاح الصيني، وتفنيد وجهات نظرهم، ومحاولة إقناعهم بفاعليته، وتبرير نقاط الضعف  
واألمريكي،   الصيني  اللقاحني  بني  مقارنات  من خالل عقد  املعارضون  إليها  استند  التي 
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موضوع سعر لقاح  سواء بإبراز مزايا اللقاح الصيني، أو برصد عيوب اللقاح األمريكي: "
فايزر ده له اسباب لوجستية ملهاش عالقة بالكفاءة الطبية أو جودة اللقاح، األسباب دي  
بيحتاج   فايزر  ألن  ده  و  العالم،  لدول  والشحن  والتوريد  والتخزين  النقل  بتكلفة  خاصة 
يف   وصعوبة  عالية  تكلفة  يحتاج  فطبيعي  الصفر  حتت  حرارة  درجة  يف  ويتنقل  يتحفظ 

وريد"، و"اللقاح الصيني أكتر لقاح اتعمل عليه جتارب سريرية يف دول كتير منها  النقل والت
أقل وأسهل  نقله وتوزيعه وأعراضه اجلانبية  إمكانية  وإن  نتائج جيدة جدا،  مصر وحقق 
كتير من لقاح فايزر أو مودرنا"، و"لو وصلنا مع اللقاح لوضع إنه يقلل الوفيات يبقى أفضل  

  من الوضع بدون لقاح".  
اء بكتابة تعليقات حتمل   %)،  5.4بنسبة (   طابع التحليل والتفسيركذلك برز اهتمام القرَّ

وكان املؤيدون للقاح هم األكثر اهتماًما بتقدمي هذه التعليقات التي استندت إلى احلجج  
والبراهني، وبصفة خاصة التجارب الشخصية واحلجج العلمية والطبية، فكانت يف كثير  

يقدمه األحيان  يفسرون  من  أو  اآلخرين،  استفسارات  على  يجيبون  متخصصون  أطباء  ا 
بعض األخبار غير الواضحة باعتبارها شأًنا طبًيا متخصًصا، وقد أسهمت تعليقاتهم يف  
وكذلك  لديهم،  املعريف  اجلانب  يف  التأثير  لذلك  ونتيجة  لآلخرين،  الطبية  الثقافة  إثراء 

 مصريني يقدمون حتليالت وتفسيرات برزت تعليقات مستخدمني من دول أخرى ومغتربني 
"ممرضة   بعنوان:  األخبار  ألحد  طبيب  تفسير  فجاء  اللقاح،  تلقي  يف  لتجاربهم  وفًقا 

"ده كورونا":  ملكافحة  فايزر  لقاح  تلقيها  بعد  الوعي  تفقد    vasovagal attackأمريكية 
الدم   التي حتدث نتيجة انخفاض سريع يف ضغط  املبهمة  الوعائية  النوبة  ومعدل مبعنى 

قصير   فقدان  وبالتالي  الدماغ  إلى  الدم  تدفق  نقصان  إلى  يؤدي  مما  القلب،  ضربات 
كورونا   لقاح  بريطانية:  "دراسة  بعنوان:  األخبار  أحد  تفسير  على  آخر  ومثال  للوعي"، 
للمسنني لن يوقف انتشار العدوى": "أنا مقيمة يف بريطانيا، تلقيح املسنني صحيح لن يقلل  

ولكن   االنتشار  وملتزمني،  من  البيوت  يف  السن  كبار  ألن  إمنا  علمية  ناحية  من  ليس 
مشكلتنا الشباب هو الذي ال يبالي، الدولة حتاول حماية القطاع الصحي وكبار السن أوًال 

  رغم أنها أقل فئة ناقلة لكنها فئة معرضة للخطر". 
الغ التعليقات إلى أن "لقاح كورونا  اللقاح، أشار أحد  رض منه ما ويف تفسير الهدف من 

يف   أو  تنفس  جهاز  على  املريض  وضع  على  جتبرنا  التي  العالية  املرض  لدرجة  نوصل 
الغيبوبة والوصول لهذه املرحلة بيكون األمل ضعيف يف الشفاء وتصل احلالة إلى الوفاة،  
ويف النهاية مش املقصود إنك هتاخد اللقاح فلن مترض بكورونا، ولكن عند تلقي اللقاح  

بيها   تصل  واإلصابة  وال  املريض  من  تتملك  وال  ضعيفة  احلالة  هذه  يف  كورونا  تكون 
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% إذا لم تاخذ 20% أحسن من  80باملريض للعناية املركزة ويكون األمل يف الشفاء بنسبة  
  اللقاح". 

%)، وذلك نظًرا لطبيعة 1.5بنسبة (  طابع االستفسار وظهرت بعض التعليقات التي حتمل  
ال الطبي  والتخصص  الدراسة  على  موضوع  ساعدت  التي  االستفسارات  فبرزت  دقيق، 

ياخد  كورونا  متعايف  "هل  أمثلتها:  ومن  بشأنها،  الردود  وتبادل  املستخدمني  بني  التفاعل 
فعال   هيكون  اللقاح  و"هل  الكمامة؟"،  هيلبس  مش  اجلرعة  هياخد  اللي  و"هل  اللقاح؟"، 

كما   أل؟"،  وال  بكورونا  اإلصابة  هيمنع  و"هل  اجلديدة؟"،  بعض  للساللة  وجود  اتضح 
معلومات  عن  يستسفرون  كانوا  حيث  كامًال  اخلبر  بقراءة  أصحابها  يقم  لم  التعليقات 

  موجودة يف منت اخلبر. 
تتضمن   التي  التعليقات  (  اإلشادةوجاءت  التعليقات، وصدرت  0.9بنسبة  إجمالي  %) من 

يسي ووزيرة  يف مجملها من املؤيدين للقاح، وركَّز معظمها على اإلشادة بجهود الرئيس الس
الصحة يف توفير اللقاح للشعب: "أمر جيد أعانكم اهللا وبالتوفيق للجميع جللب املزيد من  
بسياسة   اإلشادة  وكذلك  مصر"،  وحتيا  املبذول  الرائع  املجهود  على  "شكرا  الشحنات" 
مساعدات  املصري  الرئيس  أرسل  والصني، حيث  بني مصر  املتبادل  التعاون  الرئيس يف 

بداية ظهور الوباء، ويف املقابل كانت مصر أول دولة أفريقية تتسلم اللقاح  طبية للصني يف  
الصيني: "عشان الناس كانت زعالنة ملا الرئيس بعت للصني امدادات طبية، شوفت الفن  

  يف السياسة".
بشأن اللقاح، ومنها: "طب ما ناخد طريقة    بطرح اقتراحاتوندرت التعليقات التي اهتمت  

ح يف مصر يحقق نفس النتائج"، و"لو الرئيس طلع ياخد اللقاح الصيني  التركيب ونعمل لقا
بتاعنا والشعب اتأكد إن اللي هياخده الرئيس هو اللي هياخده الشعب كلنا هناخد يعني  
الفئات   القتراح  التعليقات  بعض  اجتهت  كما  السعودية"،  زي  ومصداقية  شفافية  فيه  لو 

اللقاح متلقي  مقدمة  يف  تكون  أن  يجب  السخرية  التي  بأسلوب  كان  أغلبها  ولكن   ،
 والتشكيك. 
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موقع  صفحة  على  كورونا  فيروس  لقاح  بشأن  اء  القرَّ تعليقات  خطاب  يف  البرهنة  مسارات 
  :اليوم السابع على شبكة الفيس بوك

اء بشأن لقاح فيروس كورونا 7جدول (   ) مسارات البرهنة يف خطاب تعليقات القرَّ

اء يف تعليقاتهماحلجج والبراهني التي ساقها    %  ك  القرَّ

  % 76.5  2824  تعليقات ال تتضمن حجًجا 

  % 16.2  597  سرد معلومة 

  % 2.9  105  جتارب دول

  %2.2  82  حجج علمية وطبية

  %1.5  54  جتارب شخصية 

  % 0.4  14  تصريح مسئول

  %0.2  9  حجج دينية 

  %0.1  4  مشاهد من الواقع

  % 100  3689  اإلجمالي 

املضاد   اللقاح  بشأن  اء  القرَّ تعليقات  خطاب  اهتمام  ضعف  إلى  السابق  اجلدول  يشير 
املطروحة   النظر  وجهات  تثبت  التي  والبراهني  احلجج  إلى  باالستناد  كورونا  لفيروس 

) حجًجا  تتضمن  ال  التي  التعليقات  نسبة  بلغت  حيث  مقابل 76.5وتؤكدها،  يف   ،(%
ج وبراهني يف طرح وجهات النظر بشأن اللقاح،  %) للتعليقات التي تستند إلى حج 23.5(

باعتبارها شأًنا طبًيا متخصًصا يف علم   الدراسة  ذلك يف ضوء طبيعة محل  يفسر  وقد 
بها،   اإلملام  وصعوبة  اللقاحات  أنواع  كثرة  وكذلك  الدقيقة،  العلوم  من  وهو  الفيروسات، 

اء منها.     وتقدمي أدلة وشواهد تؤكد موقف القرَّ
التعليقا مقارنة  وكانت  موقفها  تؤكد  وشواهد  حلجج  استناًدا  األكثر  هي  املؤيدة  ت 

املعلقني   حرص  مظاهر  بني  ومن  للقاح،  املعارضة  ورأي  بالتعليقات  موقف  تقدمي  على 
عقالني مستند إلى دليل يؤكد وجهات نظرهم، كانت االستعانة بروابط من مواقع إخبارية  

منها روابط  France 24,BBC Arabic,TRT Arabic,RT Arabicعاملية  وكذلك   ،
، وهي مجلة  the lancetلدوريات علمية متخصصة محكمة يف مجال الطب مثل مجلة  

  طبية عامة أسبوعية مراجعة، تعد من أقدم وأشهر املجالت الدورية الطبية يف العالم.
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سرد  وجاء يف مقدمة احلجج والبراهني التي استند إليها املعلقون يف طرح وجهات نظرهم  
(  املعلومات وجهات  16.2بنسبة  تؤكد  معلومات  تقدمي  على  الطرفني  كال  وحرص   ،(%

نظرهم مبا فيها املعلومات غير املؤكدة أو التي تندرج حتت بند الشائعات، وكان املؤيدون 
ا إلى سرد معلومات تؤكد موقفهم مقارنة باملعارضني للقاح، فقد للقاح هم األكثر استنادً 

تطمئن   معلومات  سرد  خالل  من  باللقاح  املعارضني  إقناع  محاولة  املؤيدون  استهدف 
كتير   أجسام  الشرس  احلي  "الفيروس  مثال:  اللقاح،  ثقتهم يف سالمة  من  وتزيد  خوفهم 

ا اتصابوا، ما بالك لو دخل  أخدته وخفت متاما وناس حتى مجالهومش أي أعراض منه مل
جسمنا ميت فمستحيل هيكون زي احلي"، و"اللقاح بيخلي اجلسم يتعرف على الفيروس  
عشان لو جاله يبقى أخف بكتير عن اللي مخدوش اللقاح"، و"مصر هتاخد أكتر من نوع  

مليون جرعة من الصني"، و"اللقاح    200من اللقاحات من كذا دولة ألنه مستحيل ناخد  
ي اتعمل عليه جتارب يف اإلمارات ومتوافق عليه يف صحة اإلمارات والبحرين"، يف  الصين

اللقاح،   من  موقفهم  تؤكد  التي  املعلومات  من  إلى سرد عدد  للقاح  املعارضون  اجته  حني 
فجاءت بعض املعلومات يف سياق نظرية املؤامرة: "مشترك يف اللقاح األستاذ بيل جيتس 

لعني املجردة لكي يقوم بالقضاء على نسبة كبيرة من سكان  ويضعون فيه شريحة ال ترى با
سكان   عدد  لتقليل  ماسونية  خطة  كلها  ودي  املناعة  بيموت  اصال  ده  و"اللقاح  العالم"، 
العالم"، كما استندت تعليقاتهم ملعلومات تبرهن على عدم سالمة اللقاح وفاعليته: "اللقاح  

الت الثالثة من  املرحلة  لم يكمل  اللقاح وكورونا ولدت الصيني أصال  و"وإيه الزمة  جارب"، 
  ساللة جديدة". 

إلى   االستناد  الدولوجاء  فقد   جتارب  والبراهني،  احلجج  إجمالي  من  الثانية  املرتبة  يف 
اهتم كال الطرفني، املؤيد واملعارض للقاح، باالستناد إلى جتارب الدول يف تأكيد وتدعيم 

وساعد اللقاح،  بشأن  نظرهم  ووجهات  متقدمة   آرائهم  مراكز  يف  الفئة  هذه  ظهور  على 
التعليقات  هذه  وحظيت  وأجنبية،  عربية  دول  يف  مقيمني  ملستخدمني  تعليقات  وجود 
تلقي   بشأن  واخلبرات  املعرفة  وتبادل  اآلخرين  املستخدمني  مع  محادثات  يف  بالدخول 

اولة نفي  اللقاح، فأشار املؤيدون للقاح إلى جتارب الدول األخرى مع اللقاح الصيني، ومح
بعض االتهامات عنه، وبناء الثقة فيه من خالل طمأنتهم بأنهم يتلقون نفس اللقاح الذي  
كتير   "دول  التجارب:  مرحلة  تخطى  بأنه  املعارضني  إقناع  وكذلك  الغنية،  الدول  تتلقاه 
تسترخص"،  عشان  فقيرة  دول  مش  ودي  واإلمارات  البحرين  زي  الصيني  اللقاح    اخدت 

عمل عليه جتارب ودول كتير اخدته وتركيا استوردت منه مليون جرعة  "اللقاح الصيني اتو
  زينا".  



 

 
1496 1496 

كما استندت بعض تعليقات معارضي اللقاح الصيني إلى جتارب الدول يف تأكيد وجهات  
اللقاح األمريكي من ضمنهم   تروح جتيب  كلها  العالم األول  اللي يخلي دول  "إيه  نظرهم: 

عامة حتى   وأوروبا  وفرنسا  األمريكي،  بريطانيا  واستخدموا  الصيني  مجابتش  السعودية 
اللقاح   جابت  وبالفعل  الوافدين  على  غير  مبتسخدموش  منحة  بعتتهولنا  اللي  اإلمارات 
الصني   أن  كما  الصيني،  اللقاح  بعد  األمريكي  اللقاح  تعاقدت على  تركيا  األمريكي، حتى 

اشنطن"، وكذلك مقارنة  نفسها تعاقدت على اللقاح األمريكي رغم الصراع ما بني بكني وو
جتارب الدول من حيث سرعة إنتاج اللقاح الصيني واستخدامه مقارنة بتجربة بريطانيا 
بقالهم   اللي  اكسفورد  لقاح  عندها  اللي  "بريطانيا  االختبار:  حتت  لقاحها  يزال  ال  التي 

يه،  شهور بيختبروا فيه وكان مرشح أنه يكون اول لقاح يف العالم، بريطانيا لسه بتختبر ف
ومكانتها  بريطانيا  انت  بالك  واخد  فايزر،  األمريكي  األملاني  اللقاح  اشتريت  وراحت 

  الرهيبة حلد دلوقتي معتمدتش لقاح". 
 74وكثر اعتماد املؤيدين عليها (  حجج علمية وطبية، ويف املرتبة الثالثة جاء االستناد إلى  

قات األطباء التي تتضمن  تعليًقا) يف تأكيد وشرح موقفهم من اللقاح، وبصفة خاصة تعلي
خبر   املثال،  سبيل  فعلى  طبي،  تفسير  إلى  حتتاج  التي  الغامضة  األخبار  لبعض  شرًحا 

 10بعنوان: "إصابة ممرض بكورونا بعد تلقي لقاح فايزر": "اجلرعة األولى بتحتاج حوالي  
%، واجلرعة التانية ترفع احلماية إلى  50يوم لتكوين اجسام مضادة حتمي بنسبة  15أو  
%، ممكن جدا يكون اتعدى قبل اللقاح أو يف أي يوم"، كما استخدم املؤيدون الشواهد 95

الوفيات، من خالل   أعداد  اللقاح يف خفض  بأهمية  املعارضني  إقناع  العلمية يف محاولة 
يسهل   متوسطة  أو  خفيفة  أعراض  إلى  بالفيروس  اإلصابة  أعراض  تخفيف  يف  فاعليته 

لفيروس: "الغرض منه ما نوصل لدرجة املرض العالية التي  معها الوصول إلى التعايف من ا
جتبرنا على وضع املريض على جهاز تنفس أو يف الغيبوبة والوصول لهذه املرحلة بيكون 
للقاح   املعارضون  استخدم  حني  يف  الوفاة"،  إلى  احلالة  وتصل  الشفاء  يف  ضعيف  األمل 

) ضئيلة  بنسبة  والطبية  العلمية  واألدلة  من  تعليق  8احلجج  موقفم  صحة  إلثبات  ات) 
ياخد   املفروض  لقاح  "أي  يف    3اللقاح:  موجودة  اللي  اللقاحات  كل  لكن  سنوات جتارب، 

العالم مش عارفني إيه اآلثار اجلانبية اللي هتنتج عنها"، و"أساسا اللقاح ده ملوش الزمة  
و"أعراضه  مضادة"،  أجسام  لديهم  وأصبح  فعال  بالكورونا  أصيب  الناس  معظم    دلوقتي 

اجلانبية هي نفس أعراض كورونا وأكتر كمان، يبقى بالش منه أحسن"، و"له تأثير على  
اخلاليا وسهل جدا يسبب أمراض تانية يف املستقبل وحتى الشركات املصنعة حلد اآلن 

  متعرفش أبعاد اآلثار اجلانبية على املدى الطويل". 
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جج والبراهني التي استند يف املرتبة الرابعة بني إجمالي احل  التجارب الشخصيةوجاءت  
املؤيدين   على  استخدامها  واقتصر  نظرهم،  ووجهات  مواقفهم  إثبات  يف  املعلقون  إليها 
للقاح لتدعيم آرائهم ووجهات نظرهم، فبرزت تعليقات عدد من املؤيدين املقيمني يف دول  
خوف  طمأنة  بهدف  اللقاح  تلقي  يف  الشخصية  جتاربهم  يقدمون  وأجنبية،  عربية 

ني واملترددين، وتهدئة حالة الذعر التي عبروا عنها يف التعليقات، وتفاعل آخرون  املعارض
صاحب   على  أخرى  استفسارات  طرح  خالل  من  واضحة،  بصورة  التعليقات  هذه  مع 
يف  "أنا  اللقاح:  تلقي  عن  الناجتة  اجلانبية  واآلثار  كاملة  جتربته  على  والتعرف  التجربة 

واألعراض أول جرعة  واخدت  أي مشكلة    اإلمارات  ومفيش  أي مصل  زي  زيها  اجلانبية 
صحية"، و"أنا مقيمة يف بريطانيا، زوجي أخد اللقاح قبل حوالي أسبوعني وعادي ما يف  
أي أعراض والحتى العادية التي تأتي بعد اللقاحات"، كما برزت تعليقات مؤيدين آخرين  

رية يف مصر: "أنا أخدت كانوا من بني املتلقني للقاح سينوفارم يف مرحلة التجارب السري
الفل   زي  واحلمد هللا  باملجان  الدقي  للقاحات يف  فاكسيرا  مركز  هنا يف  الصيني  اللقاح 
أهو"، و"أنا اتلقيت اجلرعة األولى ولم يكن هناك أي مشاكل سوى ألم مكان احلقن كما  

 21يوم الزم أخد التانية، وبعد  21يحدث يف لقاح االنفلونزا، أخدت اجلرعة األولى وبعد  
طريق   عن  جسمك  يف  اتكونت  اللي  املضادة  األجسام  بيشوفوا  التانية  اجلرعة  من  يوم 
حتليل الدم"، فقد هدفت تعليقات املؤيدين إلى التأكيد على أمان اللقاح وسالمته وعدم 

  وجود آثار جانبية خطيرة. 
إلى   املسئولنيوجاء االستناد  لل   تصريحات  املؤيد واملعارض  قاح،  من جانب كال الطرفني، 

وكان املعارضون للقاح أكثر استناًدا إلى تصريحات املسئولني كأدلة وشواهد تؤكد وجهات  
نظرهم بشأن اللقاح، فأشار أحد التعليقات إلى تصريح الرئيس البرازيلي املعارض للقاح،  

: "الرئيس EuroNewsمستعيًنا برابط اخلبر املتعلق بهذا التصريح على املوقع اإلخباري  
الفيروس    البرازيلي لقاحات  هاجم  وطلع  اللقاح  مافيا  كشف  سبب  ليكون  وفقه  ربنا 

تنبت   اللحى  وجعل  إلى متاسيح  فايزر  لقاح  إذا حولكم  قال  األمريكي،  اللقاح  وخصوصا 
لدى النساء فهذه مشكلتكم"، وكذلك االستناد إلى تصريحات املسئولني للتأكيد على عدم  

اجل السالالت  مواجهة  اللقاحات يف  يف  فاعلية  اكتشفنا  البريطاني:  الصحة  "وزير  ديدة: 
األيام املاضية نوعا جديدا من فيروس كورونا ال يؤثر فيه اللقاح"، وأشار تعليق آخر إلى  
أن "مصر استوردت اللقاح الصيني قبل التأكد من فاعليته بدليل تصريح معهد بوتانتان 

 15كة سينوفارم نتائج قبل  يف البرازيل وهو شريك لسينوفارم قال أنه يتوقع أن تنشر شر
  سبتمبر". 
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العربية   الطبية  "رئيس اجلمعية  للقاح:  املؤيدون  إليها  استند  التي  التصريحات  أبرز  ومن 
اللقاح  أن  بل  النسبة  بنفس  وآمنة  بعض  زي  كفاءتها  كلها  اللقاحات  بأن  األمريكية صرح 

نشر من  أول  هي  الصني  إن  وقال  األفضل،  نظره  يف  هو  سينوفارم،  وأعلنت  الصيني  ت 
التانية"،   اللقاحات  انتاج كل  اللي من خاللها مت  للعالم كله عن الشفرة اجلينية للفيروس 
وكذلك تصريح شركة فايزر: "شركة فايزر قالت إنه بيقلل األعراض ويجعلها غير خطيرة،  
بيكون حامل للمرض ويعدي األخرين لكن هو   نهائي، فإذا أصيب  وأيضا ال مينع املرض 

  بأمان".
بأحد األخبار التي كانت مصدرها   حجج دينية تبط ظهور التعليقات التي استندت إلى  وار

دار اإلفتاء بعنوان: "اإلفتاء جتيز لقاح كورونا املستخدم فيه مشتقات اخلنزير حال حتولها  
الشريفة،   النبوية  واألحاديث  الكرمي  القرآن  من  اقتباسات  وكانت ممثلة يف  أخرى"،  ملادة 

إلي اضطررمت  ما  إال  عليكم  ما حرم  لكم  "وقد فصل  املؤيدون:  العالج  فعلق  ده  هو  لو  ه، 
ومفيش بديل يبقى يجوز استخدامه"، و"فتوى صحيحة مطابقة لقاعدة درء املفسدة مقدم  
على جلب املنفعة"، ومن أمثلة تعليقات املعارضني: "إن اهللا لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم  

  عليها"، و"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عباد اهللا تداووا وال تداووا بحرام". 
تبرر وجهات نظرهم وآراءهم بشأن    مشاهد من الواقعوكذلك ندر استناد التعليقات إلى  

احلاجة  ومدى  املستشفيات  يف  الوضع  توضح  مبشاهد  املؤيدون  استشهد  فقد  اللقاح، 
ملا   بتقولي  الكوم  شبني  حميات  عزل  مستشفى  يف  دكتورة  "بنتي  البشرية:  ينقذ  للقاح 

الرعاية كلهم ماتوا بال استثناء هتعرف قيمة اللقاح    تصحى الصبح تالقي املرضى اللي يف
بتشوفها   اللي  املناظر  من  بالدموع  وبتبكي  مرات  ثالث  املستشفى  عندهم يف  وده حصل 

 انتوا يف بيوتكم مش بتشوفوا غير احلاالت البسيطة الصعب كله يف املستشفيات". 
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اء بشأن لقاح فيرو   س كوروناسمات القوى الفاعلة يف خطاب تعليقات القرَّ

اء بشأن لقاح فيروس كورونا 8جدول (   ) سمات القوى الفاعلة يف خطاب تعليقات القرَّ

  سماتها  

  نوع القوى الفاعلة

  املجموع   سلبية   إيجابية

  %  ك  %  ك  %  ك

  % 100  319  % 80.9  258  % 19.1  61  الصني

  % 100  192  %62  119  %38  73  وزيرة الصحة

  % 100  128  % 100  128    -  -  املعارضون للقاح

  % 100  103  % 69.9  72  % 30.1  31  الدولة أو احلكومة املصرية

  % 100  29  % 41.4  12  % 58.6  17  اإلمارات 

  % 100  23  % 100  23  -  -  وسائل االعالم

  % 100  794  % 77.1  612  % 22.9  182  اإلجمالي 

اللقاح   بشأن  اء  القرَّ تعليقات  خطاب  يف  الفاعلة  القوى  تنوع  إلى  السابق  اجلدول  يشير 
املضاد لفيروس كورونا يف الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع على شبكة الفيس بوك،  

اء فيما يلي: (دولة الصني القرَّ البارزة يف خطاب تعليقات  الفاعلة  القوى  وزيرة    -ومتثلت 
وسائل   -دولة اإلمارات  -الدولة أو احلكومة املصرية وممثليها  - املعارضني للقاح  - الصحة

اقترنت هذه القوى بعدد من الصفات واألدوار املنسوبة إليها داخل خطاب اإلعالم)، وقد  
  التعليقات ُتفصل على النحو اآلتي: 

  أوًال: الصني: 
خالل   من  بالصني  اخلاص  التصور  التصورات    319جاء  نسبة  بلغت  وقد  ودورًا،  صفة 

) (80.9السلبية  إليها  املنسوبة  اإليجابية  التصورات  نسبة  بلغت  حني  يف   ،(%19.1  ،(%
اء للصني   فقد تعددت وتنوعت الصفات واألدوار السلبية التي نسبها خطاب تعليقات القرَّ

توجي ومنها  كورونا،  لقاح  وأنها  بشأن  الوباء،  بأنها مصدر  للصني  االتهامات  العديد من  ه 
حتارب أمريكا بالفيروسات، ونتيجة لذلك، التشكيك يف مأمونية اللقاح الصيني وفاعليته:  
"عقلنيا كده دولة كانت السبب يف فيروس قاتل للعالم تفتكر هتنتج لقاح صحي"، و"الدول 

ناخد منها لقاح أساسا"، وبرز دور    اللي بتحارب بعض باألمراض والفيروسات منضمنش 
آخر أشار إليه خطاب التعليقات يتهم الصني بأنها تنفذ مؤامرة هدفها التحكم يف العالم:  
"هي لعبة من الصني يحضروا العفريت ويف األخر يتحكموا يف العالم كله"، وكذلك ظهر  
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الث املرحلة  أبحاث  نتائج  بشأن  الشفافية  بانعدام  يتعلق  آخر  سلبي  "املشكلة  دور  الثة: 
املرحلة   نتائج  ايه  اتعملت،  اللي  والتجارب  االبحاث  يف  الشفافية  انعدام  هي  احلقيقية 
وهي   تعمل مصل  إن احلكومة  لكن شغل  قرار  وناخد  على متخصصني  وتعرضها  التالتة 

أنها لم تستخدم اللقاح الصيني اللي توافق عليه برضو ده كالم فاضي"، وكذلك اتهامها ب
ح إلى  شعبها"،  وجلأت  به  تلقح  لم  "الصني  األمريكي:  اللقاح  من  اجلرعات  ماليني  جز 

مكانتش  و"الصني  مضروب"،  لقاح  لينا  وباعت  أمريكا  من  فايزر  لقاح  اشترت  و"الصني 
بتجرب لقاحها إال على مسلمي اإليغور ومات منهم عدد كبير بعد تلقي اللقاح، وده كالم 

  جمعيات حقوق اإلنسان". 
الت جاءت  حني  يف  يف  الصني  خبرة  إلى  مشيرة  للصني  نسبت  التي  اإليجابية  صورات 

الوباء واحلد من انتشاره   مواجهة العديد من األوبئة، وكذلك قدرتها على السيطرة على 
قبل إنتاج املصل: "من قبل استخدام املصل يف أي دولة الصني خالية متاما من كورونا"،  

عندهم كل شهرين تالتة فيروس فالناس    و"الصني دولة متطورة جدا يف مجال الفيروسات
خبرة"، و"الصني أول بلد عرفت تتعافى"، و"الصني اللي حضرت اللي العفريت واكيد اللي  
يف   واألسرع  استجابة  األشد  الدولة  هي  و"الصني  يصرفه"،  هيقدر  العفريت  حضر 

شباع السيطرة على املرض رمبا يف العالم كله"، و"لوال الصني لكانت الدول عجزت عن ا
اإللكترونيات املنتجات وخصوصا  اغلب  من  البشر  من مشترياتنا  75حاجة  األقل  % على 

اللي عرفت تسيطر  و"الصني هي  وننكر"،  نأكل  القطط  نعمل زي  صناعة صينية، بالش 
  على الوباء واألعداد فيها بقت ال تذكر". 

  ثانًيا: وزيرة الصحة: 
صفة ودورًا، وقد تفاوتت التصورات    192جاء التصور اخلاص بوزيرة الصحة من خالل  

%) للتصورات  38%) يف مقابل (62املقدمة للوزيرة، حيث بلغت نسبة التصورات السلبية (
اإليجابية، وجاءت الصفات واألدوار السلبية مرتبطة بدور الوزيرة يف توفير اللقاح املضاد  

واتها كورونا،  األمريكي،  لفيروس  وليس  الصيني  اللقاح  على  للتعاقد  نظًرا  بالفشل  مها 
التجارب السريرية:   اللقاح على املصريني يف املرحلة األخيرة من  اتهامها بتجربة  وكذلك 
الشعب"،   من  تتخلص  عايزة  و"وزيرة  الناس"،  تلبية حاجة  نظرها عن  امرأة يضعف  "هي 

والض باحلقد  عايشة  عمرها  وطول  فاشلة،  العالقات  و"وزيرة  ولكن  زمايلها  من  غينة 
إن  مقابل  يف  دوالر  مبليار  عملت صفقة  الصني  راحت  ملا  الصحة  و"وزيرة  واملحسوبية"، 
هو   و"كبيرك  املصريني"،  من  أكبر شريحة  على  السريرية  التجارب  عمل  تبدأ يف  الصني 

  تصريحات فقط، إمنا شغل أو رقابة أو فتح املستشفيات املغلقة أبدا". 
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أكثر  واإلشادة   وجاءت  عنها،  الدفاع  سياق  يف  للوزيرة  املوجهة  اإليجابية  التصورات 
بجهودها يف إدارة األزمة وتوفير اللقاح: "بالش التشكيك يف كل شيء هي الصراحة عملت  
ما يف وسعها على الرغم من اإلمكانيات البسيطة وربنا وقف بجانبها، ويف دول متقدمة 

املرض" الصحة وعانت من هذا  اللقاح يف  يف مجال  واحدة جربت  اول  الصحة  و"وزيرة   ،
يف  السبب  مش  هي  للهجوم  منطق  شايفة  مش  و"أنا  السريرية"،  التجارب  ضمن  مصر 
أحنا   أفريقية نحصل عليه بس لألسف  دولة  أول  وأحنا  أزمة عاملية  الفيروس دي  وجود 

  . شعب محبط"، ووصفها بأنها "دينامو"، و"وزيرة بدرجة أسد"، و"ست مبليون راجل"
  ثالًثا: املعارضون للقاح:  

كانت كل األدوار والصفات املنسوبة ملعارضي اللقاح سلبية، وصلت إلـى السـب والقـذف يف 
بعض األحيان، ومنها: "مروجي شائعات"، و"إرهابيني"، و"خرفان"، و"إخوان"، و"بغبغاء يـردد 

سياسة الدولة يف كـل كالم قنوات اإلخوان"، ونسب إليهم أنهم متربصون كل هدفهم انتقاد  
احلاالت سواء وفَّرت اللقاح أو قصرت يف توفيره: "تالقي اخلرفـان علـى طـول يشـككوا يف 
أي حاجة وهم اول ناس بيستفادوا من كل حاجة ناس بجحة بجد وخونة يف نفس الوقـت"، 
وأنهم يستدلون يف وجهات نظرهم بحجج قائمة علـى اخلـداع واملغالطـة: "بـالش سفسـطة 

  للبلد واحلكومة".الكارهني 
  :  رابًعا: احلكومة أو الدولة

اء ألدوار الدولة من خالل ( ) صفات وأدوار، وقـدمت 103جاء تصور خطاب تعليقات القرَّ
%)، وارتبطـت 69.9يف إطار عدد مـن الصـفات واألدوار كانـت يف معظمهـا سـلبية بنسـبة (

اللقـاح الصـيني، واتهامهـا األدوار والصفات السـلبية املنسـوبة للحكومـة املصـرية باسـتيراد  
بالتـــآمر علـــى الشـــعب مـــن خـــالل جتربـــة اللقـــاح عليـــه يف املرحلـــة الثالثـــة مـــن التجـــارب 

"يعني أول لقاح يوصل هو اللقاح الصـيني اللـي محـدش يعـرف هـو فعـال أصـال السريرية:  
وال أل واملنظمات الدولية مجابتش سيرته، بلدنا وصلت للقاع يـا جماعـة خـالص"، و"مصـر 

ولــة تســتورده مــن الصــني دون تكملــة نتــائج البحــث النهائيــة أو بــراءة اللقــاح"، و"لقــاح أول د
ــا و صــيني عشــان مصــر فلســت"، ــد تكــون احلكومــة قابضــة عشــان جتــرب علين "مــش بعي

اللقاح"، وكذلك انتقاد سياسـة الدولـة يف تـرك حريـة االختيـار للمـواطنني يف تلقـي اللقـاح، 
حلكومة هنا بتقولك إنه مش إجباري بكـل وقاحـة بيقولـك ووصفه بأنه استهتار باألرواح: "ا

براحتك، أنتم للدرجة دي مستهترين باألرواح"، وكذلك استنكار عدم تقدمي اللقاح باملجان: 
"دور الدولـــة هـــو حتصـــيل الضـــرائب وتقـــدمي اخلدمـــة بثمنهـــا وعـــدم تقـــدمي أي دعـــم يف 

  األزمات".
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ــة 30.1(فبلغــت نســبتها أمــا األدوار والصــفات اإليجابيــة  ــدفاع عــن الدول %)، وارتبطــت بال
وإبـــراز الـــدور اإليجـــابي لهـــا يف تـــوفير اللقـــاح، فأشـــارت إلـــى دور مصـــر يف املشـــاركة يف 

"مصر من الدول   التجارب السريرية للقاح الصيني، وكذلك جهودها يف إنتاج اللقاح محلًيا:
تعــدل خطــوط املشــاركة باللقــاح ومت عمــل جتــارب ســريرية مبصــر، واملصــانع املصــرية ب

أنتاجها عشـان هيـتم إنتاجـه يف مصـر"، واإلشـادة بسياسـة الدولـة يف التعـاون املتبـادل مـع 
الصني: "مصر من اوائل دول العالم اللي بتحصل علـى لقـاح ضـد فيـروس كورونـا، فـاكرين 
الناس اللي قعدوا يتهموا الدولة انها بتبعت مسـاعدات للصـني وقعـدوا يقولـوا احنـا اولـى، 

"مصر مش هي الدولة الوحيـدة اللـي متعاقـدة عليـه، "، وبعتت ملصر اول شحنة  اهي الصني
و"مصــر هتاخــد أكتــر نــوع مــن اللقاحــات مــن كــذا دولــة ألنــه  ومفــيش دولــة بتســم شــعبها"،

"فيه جلنة علمية من أكفـأ وأفضـل علمـاء و  مليون جرعة من الصني"،  200مستحيل ناخد  
  .أساسها بتاخد قرارها"مصر هي اللي بتراجع كل حاجة والدولة على  

  خامًسا: دولة اإلمارات:
اء علـى اعتبـار أن الشـحنة  برز ظهور دولـة اإلمـارات كقـوة فاعلـة يف خطـاب تعليقـات القـرَّ

ألــف جرعــة، وصــلت إلــى مصــر يف ديســمبر  50األولــى مــن اللقــاح الصــيني، التــي شــملت 
م كهدية من دولة اإلمـارات العربيـة، كمـا ظهـرت كـأبرز الـدول التـي اسـتند خطـاب 2020

اللقـاح، فأشـارت إليهـا تعليقـات مؤيـدي اللقـاح: "اإلمـارات التعليقات إلى جتاربها يف تلقـي 
هتــوفر لشــعبها بــدايل اللقــاح الصــيني واألمريكــي وهــو يختــار"، و"اللقــاح الصــيني بياخــدوا 
الشعب اإلماراتي مـن قبلنـا واللـي مـش عـارف يعنـي إيـه الشـعب اإلمـاراتي اخـد املصـل دا 

وا علـى حيـاة املـواطن بـدرجات مـش يروح يشوف اإلمارات بتعمل إيه لشعبهم وإزاي بيخـاف
موجودة حتى يف الدول األوروبية"، يف حني نسب إليها معارضـو اللقـاح: "اإلمـارات بتجـرب 
اللقاح الصيني عنـدنا قبـل مـا تاخـده"، و"اللقـاح الصـيني رفضـته اإلمـارات وأرسـلته ملصـر 

مالـة التعبانـة"، كهدية"، و"اإلمارات جابـت اللقـاح الصـيني للعمـال البـنجالدش والهنـود والع
  و"اإلمارات جابته من الصني القيته بايظ قالت حالل على املصريني بالهنا والشفا".

  سادًسا: اإلعالم:
اء عــدًدا مــن الصــفات  بــرز ظهــور اإلعــالم كقــوة فاعلــة نســب إليهــا خطــاب تعليقــات القــرَّ

للقاح الصـيني واألدوار التي تسودها السلبية املطلقة، بعضها تعليقات أشار فيها معارضو ا
إلى اإلعالم املصري باعتباره يسوق للقاح الصيني علـى حسـاب اللقـاح األمريكـي، ووصـفه 
اخلطــاب بأنــه إعــالم موجــه ميــرر اجتاهــات الدولــة: "لألســف وســائل اإلعــالم بقــت قــوى 
ناعمة يف يد احلكومات لتمرير اجتاهات الدولة"، و"حرب مالية تسـويقية باخلفـاء تـديرها 
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م التابعــة للمســتفيدين وبعــض قيــادات الدولــة واملســتثمرين، وكــل هــذا علــى وســائل اإلعــال
حســاب صــحة النــاس"، و"أهــم حاجــة عنــد إعــالم الــبلح انهــم يظهــروا اللقــاح الصــيني هــو 
اجلميـل ولقــاح فـايزر عليــه كخـة"، و"اعــالم موجــه يبقـى نســتبعد فـايزر ونركــز يف الصــيني 

ات مؤيــدي اللقــاح التــي نســبت عــدة أدوار اللــي يف اســتطاعتنا"، وبعــض آخــر يتعلــق بتعليقــ
وصفات سلبية لوسائل اإلعالم القطرية والتركية ووصفها بـ "الكالب النابحـة بيشـككوا يف 
مصر ويخترعوا هالوس وأساطير وخذعبالت إن مصر بتجرب يف شعبها الكخـة الوحشـة 

ــا الصــيني خر ــاح كورون ــي شــكك يف لق ــي الل ــة"، و"اإلعــالم القطــري والترك صــوا يف الظامل
لسانهم بعد ما استلمت تركيـا امبـارح الدفعـة األولـى مـن اللقـاح"، و"دول كلهـم عايشـني يف 

  تركيا أو قطر وشغالني بأجندة جهاز مخابرات واحدة".  
  خامتة الدراسة:

يف   - املنشورة  اخلبرية  القصص  على  اء  القرَّ تعليقات  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت 
على شبكة الفيس بوك بشأن اللقاح املضاد    الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع

لفيروس كورونا استطاعت أن تعمل كساحة للنقاش والتداول النقدي، حيث توافر  
للجميع   الفرصة  أتاحت  فقد  وخصائصه،  العام  املجال  شروط  من  عدد  فيها 
للمشاركة يف النقاش والتعبير عن وجهات النظر كافة دون استبعاد ألي رأي، مبا  

  مي منوذج اتصالي عقالني منطقي يتسم بتنوع الرؤى املطروحة. يسهم يف تقد 
أظهرت نتائج الدراسة تنوع األخبار املنشورة على الصفحة الرسمية ملوقع اليوم   -

الدراسة،   لقاح فيروس كورونا خالل فترة  الفيس بوك بشأن  السابع على شبكة 
اللقاح، ثم األخبار التي  وجاء يف مقدمتها األخبار املتعلقة بجهود الدولة يف توفير  

جاءت   الثالثة  املرتبة  ويف  اللقاح،  بشأن  واألجنبية  العربية  الدول  جتارب  تتناول 
حول   األخبار  جاءت  الرابعة  املرتبة  ويف  للقاح،  املشاهير  بتلقي  املتعلقة  األخبار 
فاعلية اللقاح ومأمونيته، ثم األخبار اخلاصة بجهود الشركات املصنعة للقاحات،  

  بار اخلاصة بالفئات األولى باحلصول على اللقاح. ثم األخ

لقاح   - بشأن  اخلبرية  القصص  على  التعليقات  كثافة  تفاوت  إلى  النتائج  أشارت 
الفيس  شبكة  على  السابع  اليوم  ملوقع  الرسمية  الصفحة  على  املنشورة  كورونا 

ير  بوك، فكان أكبر عدد من التعليقات يف األخبار التي تتعلق بجهود الدولة يف توف
اللقاح، فقد حظيت األخبار اخلاصة بوصول الدفعات األولى من اللقاح الصيني  
وبرزت   اللقاح،  لهذا  معارضة  أو  مؤيدة  كانت  سواء  التعليقات،  من  كبير  بعدد 
التعليقات املعارضة للقاح الصيني واملشككة يف مدى فاعليته ومأمونيته، وازدادت  
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املستخدم قبل  من  الردود  وتوجيه  إما املحادثات  اآلخرين،  تعليقات  على  ني 
لتصحيح معلومة مغلوطة، أو محاولة إقناع املستخدمني بتبني موقف معني بشأن  
اللقاح، كما أن األخبار اخلاصة بتجارب الدول العربية واألجنبية أثارت كثيًرا من  
بشأن  سلبية  جتارب  متثل  التي  األخبار  املعارضون  وظَّف  فقد  األفعال،  ردود 

تد  يف  النظر  اللقاح  وجهات  على  بالرد  املؤيدون  انشغل  حني  يف  موقفهم،  عيم 
املقابل،   ويف  للمعارضني،  وتوضيحها  األخبار  هذه  وتفسير  واملشككة،  املعارضة 
األولى   والفئات  اللقاح،  على  احلصول  بإجراءات  املتعلقة  األخبار  حظيت 
من  عدد  بأقل  للقاحات  املصنعة  الشركات  جهود  وكذلك  عليه  باحلصول 

  ليقات.التع
كشفت نتائج الدراسة عن تنوع اآلراء املتداولة بني املستخدمني يف عالقتها باملادة   -

الصحفية   املادة  مع اجتاه  تتفق  التي ال  التعليقات  نسبة  ارتفعت  فقد  الصحفية، 
املعلقني،   النقدي بني  والتشاور  النقاشات  التي أسهمت يف تطوير  لها،  املصاحبة 

املخالفة الجتاه املادة تفاعل اآلخرين والدخول يف  حيث استثارت هذه التعليقات  
للمادة   مواٍز  إنتاج نص  إلى  تعبر عن وجهات نظر مختلفة لدرجة تصل  نقاشات 

ما   وهو  االجتاه،  يف  عنها  ومختلف  من  الصحفية  "دالبرج"  إليه  أشار  ما  يؤكد 
حتقق إحدى شروط اخلطاب املثالي، حيث أتاح لكل معلق حقه يف أن يقدم أي  

أخرىطرح   خلطابات  تبعية  دون  القضية  نحو  مع  يريده  النتيجة  هذه  وتتفق   .
حسني   إميان  تبني    )60( 2012دراسة  أو  االتفاق،  عدم  أن  إلى  أشارت  التي 

التعليق   لكتابة  املستخدم  لتحريك سلوك  أقوى  دافًعا  يكون  قد  سلبية،  اجتاهات 
  عنه يف حالة االتفاق وتبني االجتاهات اإليجابية. 

الدراسة أن تعليقات املستخدمني بشأن لقاح فيروس كورونا شكَّلت    أظهرت نتائج -
مجاًال عاًما تتاح فيه فرص متساوية للجميع للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم  
اء   القرَّ تبناها  التي  واملواقف  اآلراء  تعددية  عن  التحليل  كشف  فقد  اللقاح،  إزاء 

جتاه املعارض للقاح باعتباره  وعبروا عنها يف تعليقاتهم، فعلى الرغم من بروز اال
االجتاه السائد؛ إال أنه قد أتيحت الفرصة لالجتاه املؤيد، وكذلك االجتاه املحايد  

  للتعبير عن وجهات نظرهم والدفاع عنها. 
تشير نتائج الدراسة إلى بروز سمة التفاعل مع األخبار التي تتناول اللقاح املضاد   -

فقد  ،  ملصدر اخلبر أو القوى الفاعلة به   لفيروس كورونا من خالل توجيه تعليقات 
اتسمت بعض التعليقات بالتفاعل مع مضمون اخلبر من خالل الهجوم أو اإلشادة  
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برز التفاعل مع الصحيفة والهجوم عليها وانتقاد كما    بالقوى الفاعلة يف اخلبر،
فايزر  لقاح  بشأن  السلبية  األخبار  على  وازداد  تركيزها  اء ،  القرَّ مع  التفاعل 

اء بالرد على اآلخرين ومناقشة آرائهم، خاصة  اآل خرين، فقد برز اهتمام من القرَّ
وتنوعت   تعددت  النقاش  من  حالة  خلق  إلى  أدى  الرأي، مما  يف  لهم  املعارضني 
الفيس  تتيحها شبكة  التي  التفاعلية  آليات  توظيف  ذلك  وأسهم يف  الرؤى،  فيها 

ا تبادل  أو  آخر،  لقارئ  الرد  توجيه  خالل  من  من بوك،  عديد  بني  لردود 
املستخدمني تظهر يف صورة محادثة أسفل التعليق مباشرة، وتتفق هذه النتيجة  

  . 2012مع ما توصلت إليه دراسة سماح الشهاوي  
وإماراتية  - سعودية  عربية  جنسيات  من  املستخدمني  من  العديد  تعليقات  برزت 

والبحرين)،   والسعودية،  (اإلمارات،  عربية  دول  يف  مصريني  ومغتربني  ومغربية، 
وكذلك  الشخصية،  جتاربهم  يشاركون  وبريطانيا)،  وأملانيا،  (أمريكا،  وأجنبية 

كورو فيروس  لقاح  تلقي  يف  بها  املقيمني  الدول  فقد  جتارب  ساحة نا،  اتسعت 
يتبادل فيها اجلميع النقاش والتشاور النقدي وفًقا    النقاش لتصبح ساحة عاملية

 . لتجارب هذه الدول محل إقامتهم
اء بشأن لقاح كورونا، ففي املرتبة األولى   - تنوعت سمات بنية خطاب تعليقات القرَّ

الرأي املعارض للقاح، حيث اهتم املع التي تعرض  التعليقات  ارضون للقاح جاءت 
للقاح،   الرافض  موقفهم  وتوضح  تبرز  معارضة  تقريرية  عبارات  باستخدام 
أنواعها   بكافة  كورونا  لقاحات  رفض  إلى  (أقلية)  التعليقات  بعض  فأشارت 
التعليقات   من  األعم  األغلب  كان  حني  يف  ومأمونيتها،  بفاعليتها  تتعلق  ألسباب 

من قبل منظمة الصحة العاملية،    معارضة للقاح الصيني استناًدا إلى عدم اعتماده
كال  واستخدمه  االستنكار،  طابع  حتمل  التي  التعليقات  الثانية  املرتبة  يف  يليها 
الطرفني، املؤيد واملعارض للقاح؛ إال أن املعارضني كانوا أكثر استخداًما لتعليقات  
حتمل طابع االستنكار يف طرح شكوكهم بشأن اللقاح، ويف مراتب تالية برز ظهور  

الهجوم،  ا طابع  حتمل  التي  التعليقات  ثم  السخرية،  طابع  حتمل  التي  لتعليقات 
طابع  التي حتمل  التعليقات  ثم  للقاح،  املؤيد  الرأي  تعرض  التي  التعليقات  يليها 
التحليل والتفسير، وندر ظهور التعليقات التي حتمل طابع االستفسار، والتعليقات 

اء بكتابة  التي تطرح اقتراحات، وكذلك تعليقات اإلش ادة؛ مما يعكس اهتمام القرَّ
فيروس   لقاح  من  موقفهم  وتوضح  نظرهم،  ووجهات  آراءهم  حتمل  تعليقات 
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األدلة   وتقدمي  اآلخرين،  اء  القرَّ مع  آرائهم  مناقشة  على  وحرصهم  كورونا، 
 والشواهد التي تدعم تلك اآلراء.

لفيروس   - املضاد  اللقاح  بشأن  اء  القرَّ تعليقات  خطاب  اهتمام  كورونا  ضعف 
املطروحة،   النظر  وجهات  وتؤكد  تثبت  التي  والبراهني  احلجج  إلى  باالستناد 
وكانت التعليقات املؤيدة هي األكثر استناد حلجج وشواهد تؤكد موقفها، مقارنة  
والبراهني   احلجج  مقدمة  يف  املعلومات  سرد  وجاء  للقاح،  املعارضة  بالتعليقات 

ت نظرهم، فقد حرص كال الطرفني على  التي استند إليها املعلقون يف طرح وجها
إلى   استناًدا  األكثر  هم  للقاح  املؤيدون  وكان  نظره،  وجهة  تؤكد  معلومات  تقدمي 

وجاء االستناد إلى جتارب  سرد معلومات تؤكد موقفهم مقارنة باملعارضني للقاح،  
الثانية من إجمالي احلجج والبراهني، وساعد على ظهور هذه   الدول يف املرتبة 

عربية  الفئة   دول  يف  مقيمني  ملستخدمني  تعليقات  وجود  متقدمة  مراكز  يف 
مع املستخدمني اآلخرين،    هذه التعليقات بالدخول يف محادثات  وأجنبية، وحظيت

، وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت  وتبادل املعرفة واخلبرات بشأن تلقي اللقاح 
أكدت  ا   Jennifer Gibbs  &Daniel Halpern,2013)61(إليه دراسة   لتي 

آرائهم   بتدعيم  بوك  الفيس  شبكة  على  السياسية  القضايا  على  املعلقني  اهتمام 
باحلجج والبراهني التي تبرر مواقفهم، وقد يفسر ذلك يف ضوء طبيعة القضية  
من  وهو  الفيروسات،  علم  يف  متخصًصا  طبًيا  شأًنا  باعتبارها  الدراسة  محل 

وكذ طبية،  ثقافة  تتطلب  التي  الدقيقة  وصعوبة  العلوم  اللقاحات  أنواع  كثرة  لك 
اء   اإلملام بها؛ لذا ُضعف االهتمام بتقدمي األدلة والشواهد التي تؤكد موقف القرَّ

  منها.
لفيروس   - املضاد  اللقاح  بشأن  اء  القرَّ تعليقات  خطاب  يف  الفاعلة  القوى  تنوعت 

كورونا يف الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع على شبكة الفيس بوك، ومتثلت  
اء فيما يلي: (دولة الصني، ووزيرة   القوى الفاعلة البارزة يف خطاب تعليقات القرَّ

ا أو  والدولة  للقاح،  واملعارضني  ودولة  الصحة،  وممثليها،  املصرية  حلكومة 
اإلمارات، ووسائل اإلعالم)، وقد اقترنت هذه القوى بعدد من الصفات واألدوار  
املنسوبة إليها داخل خطاب التعليقات، وحظيت الصني باملرتبة األولى بني القوى  
الفاعلة الرئيسية يف خطاب التعليقات، وجاء التصور اخلاص بالصني من خالل  

ود  319 املنسوبة  صفة  والسمات  األدوار  على  السلبية  التصورات  وغلبت  ورًا، 
إليها، ومنها توجيه العديد من االتهامات للصني بأنها مصدر الوباء، وأنها حتارب  
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أمريكا بالفيروسات، ونتيجة لذلك التشكيك يف مأمونية اللقاح الصيني وفاعليته،  
ربط بني اعتبار الصني  وهو ما يعكس اهتمام خطاب التعليقات بها من خالل ال

 طرًفا رئيسًيا يف انتشار فيروس كورونا وكدولة مصنعة للقاح املضاد للفيروس. 
  مناقشة نتائج الدراسة يف ضوء نظرية املجال العام:

أتاحت تعليقات املستخدمني على القصص اخلبرية املتعلقة بلقاح فيروس كورونا   -
ة الفيس بوك مشاركة واسعة  يف الصفحة الرسمية ملوقع اليوم السابع على شبك

يف مناقشة القضية محل الدراسة على نطاق أوسع من ذي قبل، وذلك من خالل  
توظيف آليات التفاعلية التي تتيحها الشبكة، إضافة إلى وجود قاعدة جماهيرية  
عريضة، وبذلك توفير مجال أوسع للمداوالت وااملناقشات حول القضية، فكانت  

تدور  املستخدمني  بعًضا    تعليقات  بعضهم  مع  والتواصل  األشخاص  تفاعل  حول 
أسهمت   وهكذا  اخلبر،  على  تعليقات  مجرد  كونها  من  أكثر  القضية  بشأن 

حيث توفرت شروط خلق    الشبكات االجتماعية يف تشكيل مجال عام افتراضي،
اء، وإن افتقدت يف أحيان كثيرة إحدى   مجال عام للنقاش من خالل تعليقات القرَّ

العام، وهو طرح خطاب مبرر بأدلة إقناعية؛ إال أن ذلك ال ينفي  خصائص املجال  
النقدي للنقاش والتشاور  التعليقات عمل كمجال  يتيح للجميع فرًصا    أن خطاب 

وتتفق   معينة،  نظر  وجهات  أو  آراء  استبعاد  دون  النقاش  يف  للمشاركة  متساوية 
دراسة إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  دراسة  ،   Gillian Bolsover 2017هذه 

.Mustafa Oz 2016   
العام، هو  - للمجال  اء على لقاح كورونا شكَّلت منوذًجا  القرَّ وما يؤكد أن تعليقات 

مثل   اللقاحات،  من  أخرى  أنواع  لشراء  بعقد صفقات  القرار  استجابات صانعي 
اللقاحني األمريكي والبريطاني، وكذلك صدور العديد من التصريحات من جانب  

رة الرئيس لشئون الصحة والوقاية، التي من شأنها تلبية  وزيرة الصحة، ومستشا
وكذلك طمأنة   استفساراتهم،  التي جتيب عن  املعلومات  احتياجات اجلمهور من 

 قلقهم بشأن فاعلية اللقاح ومأمونيته.
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