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اســتهدفت الدراســة رصــد أســاليب اإلقنــاع املســتخدمة يف معاجلــة قضيــة التطبيــع مــع إســرائيل عبــر صفحــات 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، والتعــرف علــى مســتوى تفاعــل مســتخدمي صفحــات التواصــل االجتماعــي مــع 
مضامــن قضايــا التطبيــع املقدمــة عبــر الصفحــات عينــة الدراســة، مــن خــال إجــراء دراســة حتليليــة علــى عينــة 
قوامهــا )1454( مــن منشــورات صفحتــي قنــاة »فرانــس 24«، و«ســكاي نيــوز العربيــة« علــى الفيــس بــوك، يف 
الفتــرة الزمنيــة مــن 2020/9/1 إلــى 2021/2/15م، باالعتمــاد علــى منهــج املســح وأداة حتليــل املضمــون، وقــد 
توصلــت الدراســة إلــى عديــد مــن النتائــج، أهمهــا: تنــوع اإلســتراتيجيات اإلقناعيــة التــي اعتمــدت عليهــا الصفحــات 
عينــة الدراســة يف تنــاول قضايــا التطبيــع، فقــد عمــدت تلــك الصفحــات لتقــدمي احلجــج والبراهــن إلقنــاع اجلمهــور 
بأهميــة التطبيــع ومظاهــره، ووجــود صفحــة »ســكاي نيــوز« يف املرتبــة األولــى يف معاجلتهــا لقضايــا التطبيــع بنســبة 
%58.2، وهــو مــا يتوافــق وسياســتها، حيــث إنهــا تابعــة لقنــاة فضائيــة إخباريــة ناطقــة باللغــة العربيــة مــن العالــم 
العربــي وإليــه تبــث بشــكل رئيســي للجمهــور يف منطقــة الوطــن العربــي، والقنــاة اســتثمار مشــترك بــن شــركة أبوظبــي 
لاســتثمار اإلعامــي ومؤسســة ســكاي البريطانيــة، إضافــة إلــى أن االجتــاه الغالــب نحــو قضيــة التطبيــع كان االجتــاه 
املؤيــد يف كلتــا الصفحتــن بنســبة %56.3، وهــو االجتــاه الــذي اتخذتــه جميــع وســائل اإلعــام بهــدف حتقيــق 

االســتقرار يف الشــرق األوســط، ويف املرتبــة الثانيــة كان االجتــاه محايــًدا بنســبة 25.2%.

كلمات مفتاحية )مواقع التواصل االجتماعي- التطبيع(.

The study aimed to monitor the persuasion methods used in dealing with the is-
sue of normalization across the pages. The sample of the study and to identify the 
level of interaction of users of social media pages with the contents of normalization 
issues presented through the pages. The study sample by conducting an analytical 
study on a sample of (1454) from the publications of each page of France 24. And Sky 
News Arabia on Facebook in the period from 9/1/2020 to 2/15/2021, depending on 
the survey method and the content analysis tool. The study reached many results, 
the most important of which is the diversity of persuasive strategies that the sample 
pages relied on in dealing with issues of normalization. These pages intended to 
present arguments and proofs to convince the public of the importance of normal-
ization and a demonstration, the presence of the Sky News page in the first place in 
its handling of issues of normalization by 58.2%, which is consistent with its policy 
as it is affiliated with an Arabic-speaking satellite news channel from the Arab world 
and to it that it broadcasts mainly to the public in the homeland region Al-Arabi and 
the channel is a joint investment between the Abu Dhabi Media Investment Com-
pany and the British Sky Corporation. There are statistically significant differences 
between the goals that The study sample pages seek while dealing with the issue of 
normalization.

Key words (social networking sites - normalization).

ملخص الدراسة
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املُتغيرات   فرضت  فقد  للترفيه،  ساحة  االجتماعي  التواصل  وسائل  تُعد  لم 
الرأي   تعبئة  يف  ومؤثّرة  فاعلة  أداة  إلى  اجلماهيري حتّولها  االتصال  عالم  املتسارعة يف 

والتأثير   للتوجيه  األساسية  العوامل  إحدى  فهي  املجتمعات؛  يف  وصناعته  واإلقناع  العام 
حول قضايا مجتمعية معّينة، ال سّيما أنها تشهد مزيًدا من اإلقبال ضمن الفئات العمرية  

  .واملستويات العلمية املختلفة
العام  الرأي  صناعة  يف  فّعاًال  ا  أساسّيً عامًال  الرقمّية  الساحة  باتت  وحيث 

واحلكومات، التي كان من أبرزها "الكيان  وتوجيهه؛ فإن هذا األمر تلّقفته الدول واألنظمة  
االجتماعي خصوًصا،   التواصل  ووسائل  عموًما،  الساحة  هذه  استغّل  الذي  اإلسرائيلي"، 

صورته.  وحتسني  العربي،  العقل  يف  وترسيخها  التطبيع  لقضّية  الكيان    1للترويج  وبدأ 
العام   الرقمي يف  نشاطه  بتعزيز  العربي،    2011اإلسرائيلي  بالربيع  ُعرِف  ما  بداية  مع 

إمكانية   وجد  عن    اختراقحيث  عجز  ما  فبات  الرقمي،  العالم  يف  العربي  العام  الرأي 
حتقيقه يف العقود املاضية لناحية مد جسور التواصل مع الشعوب العربية، فرصةً متاحة 

منذ    ومالئمة من األولى  للمرة  التواصل  لكسر حاجز  املُشتعلة  الساحات  استغالل  خالل 
ومع  الرقمي،  بالتطبيع  يعرف  مبا  العربية  الدول  مع  والتواصل  فلسطني،  دولة  احتالل 
شبكات   تأثير  قوة  الدول  استغلت  العربية،  والدول  إسرائيل  بني  التطبيع  موجات  انتشار 

. ويعد 2واجلمهور العربي بأوجه التطبيع وأهميته  التواصل االجتماعي يف إقناع مواطنيها
"الفيس بوك" أكثر مواقع التواصـل االجتماعي انتشارًا فى البالد العربية حيث زاد عدد 

) عام  املوقع  يف  (2019املشتركني  من  ألكثر  شـهرًيا،  240م)  نشـط  مسـتخدم  مليون   (
) مليًونـًا،  156الـدول العربيـة (م)، حيـث بلـغ عـدد املسـتخدمني يف  2018مقارنـة بعـام ( 

) مليون 38وتتصدر مصر قائمة الدول العربية األكثر استخداًما ملوقع الفيس بوك بواقع (
  . 3%) من عدد سكانها37مستخدم، وهو ما يشكل (
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لألفكار   الترويج  يف  متمثلة  أهداف  حتقيق  على  الصفحات  تلك  وعملت 
عال وحتسني  بذكاء،  اإلسرائيلية  ونسج والسياسات  اجلوار،  بدول  اإلسرائيلي  الكيان  قة 

املرأة،   كاحترام  السامية،  للقيم  الكيان  امتثال  عن  العربي  العقل  داخل  إيجابية  صورة 
وحرية الرأي والتعبير، والدميقراطية وتقّبل اآلخر، وتناولت مواضيع تتحدث عن العالقة  

كعرض املشتركة،  والعادات  واإلسرائيلني  العرب  بني  طعام   التاريخية  تقدمي  طريقة 
عقول   املتجذرة يف  النمطية  الصورة  لكسر  سعًيا  الصهاينة؛  يغنيها  موسيقى  أو  ُمشترك، 
العدائي  اخلطاب  عن  فضًال  مختلفة،  جديدة  بصورة  الكيان  وتقدمي  العربية،  الشعوب 
يف  رئيسي  سبب  أنه  على  الفلسطيني  الشعب  تصوير  على  والعمل  الفلسطينية،  للرواية 

  .4ل يف املنطقةاخلراب احلاص
 الدراسات السابقة:

أهم   تقسيم  مت  الدراسة؛  مبوضوع  املرتبط  السابق  العلمي  التراث  الباحثة  راجعت 
  الدراسات السابقة إلى محورين، وذلك على النحو اآلتي : 

 املحور األول: الدراسات التي تناولت مواقع التواصل االجتماعي وقضية التطبيع.
الدراسات   الثاني:  للقضايا املحور  االجتماعي  التواصل  مواقع  معاجلة  تناولت  التي 

  املختلفة. 
  املحور األول: الدراسات التي تناولت مواقع التواصل االجتماعي وقضية التطبيع: 

عن: التطبيع مع إسرائيل:    Gadi Hitman & Moti Zwilling  )2021 (5دراسة  
  حتليل خلطاب الشبكات االجتماعية داخل دول اخلليج. 

اخلليج  دول  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  مستخدمي  اجتاهات  على  البحث  هذا  ركَّز 
جتاه التطبيع مع إسرائيل على مدى العقدين املاضيني، بعد ظهور نظام من العالقات غير  

اخلل ودول  إسرائيل  بني  املتبادلة الرسمية  الذاتية  املصلحة  نتاج  هي  العالقات  هذه  يج، 
القائمة على التعاون يف مجاالت العلوم والتجارة والسياحة واإلنترنت واألمن، وبعد إجراء 

لـ   نصي  عامي   150حتليل  خالل  اخلليج  دول  يف  ومؤثرين  لقادة  تويتر  على  حسابًا 
حلقيقي بني إسرائيل وعديد ، أظهرت الدراسة أنه يف حني كان التقارب ا2017-2018

من أنظمة دول اخلليج واضًحا، ظل خطاب وسائل التواصل االجتماعي معادًيا إلسرائيل، 
 إسرائيل،   مع  التطبيع  تشجع  حتليلها  مت  التي   تويتر  حسابات  من  ٪25وأن ما يقرب من  

  على   الضوء  إلقاء  أهمية  النتائج  أظهرت   كما  وقطر،   السعودية  من  الدعم  معظم  وأتى
التواصل االجتماعي لدول اخلليج، الذي قد يؤثر    خطاب ثقايف جديد صادر عن وسائل 

 على الرأي العام يف جميع أنحاء املنطقة. 



                1523 

عن: صورة األنا واآلخر يف مضامني    6) 2020دراسة مصطفى شكري محمد علوان (
بوک"   "الفيس  العربية  باللغة  املقدمة  اإلسرائيلية  االجتماعي  التواصل  مواقع 

 ذًجا.. دراسة حتليلية.منو
كافة  املنشورات  حتليل  خالل  من  واآلخر،  األنا  صورة  معالم  استجالء  البحث  استهدف 

تتكلم  "إسرائيل  صفحة  يف  مة  اإلسرائيلية،   املقدَّ اخلارجية  وزارة  عن  الصادرة  بالعربية" 
اجليش  باسم  الرسمي  العربي  املتحدث  أدرعي"  أفيخاي  لـ"  الرسمية  والصفحة 

م)، والكشف عن  2019ديسمبر    31م إلى  2019أكتوبر    1اإلسرائيلي، يف الفترة من (
ظ التي  والتوصيفات  السمات  ومعرفة  وأهدافها،  تناولتها،  التي  بها،  املوضوعات  هرت 

حتليل   بأداة  مستعيًنا  املنشورات،  تلک  يف  املستخدمة  واالستماالت  املنطقية  واألساليب 
املنشور الصفحات    (Post) املضمون، معتمًدا على  املنشورة على  املضامني  لتحليل  وحدة 

صفحتي   حرص  أهمها:  من  النتائج،  من  ملجموعة  الدراسة  وتوصلت  الدراسة،  عينة 
بالعر  تتكلم  مة، (إسرائيل  املقدَّ املنشورات  مضامني  تنوع  على  أدرعي)  و(أفيخاي  بية)، 

والتماثل الواضح بينهما يف التركيز على اجلوانب اإليجابية لألنا (اإلسرائيلية، اليهودية)،  
إسرائيل،  مع  التنافر  أو  التوافق  ملدى  وفًقا  السلب  أو  باإليجاب  اآلخر  صورة  وتشكلت 

االس من  عديًدا  الصفحتان  بناء  واستخدمت  املنطقية يف  واالستدالالت  العاطفية  تماالت 
النتائج   وأظهرت  م،  املقدَّ للمحتوى  اإلبراز  عناصر  من  عدًدا  موظفة  واآلخر،  األنا  صورة 

مة خاللها.  تفاعل متزايًدا من مستخدمي تلک الصفحات مع املضامني املقدَّ
 Ifat Maoz ,Jessica Katz Jameson ,Tal Orian Harel  )2020 (7دراسة  

على  اإلنسانية  الصفة  ونزع  العاطفي  واالستقطاب  الهوية  الكراهية:  تطبيع  عن: 
 فيسبوك يف سياق الصراع السياسي. 

صفحة   على  االجتماعي  التواصل  وسائل  خلطاب  نوعًيا  حتليًال  الدراسة  استخدمت 
من  اإلنسان  وجتريد  العاطفي  االستقطاب  ظواهر  تتجلى  كيف  لتوضيح  فيسبوك؛ 

خ من  "نورثروب"  اإلنسانية  نظرية  الدراسة  واستخدمت  متشابهة،  بيئة  يف  املشاركة  الل 
االنفصال   يف  رغبتهم  عن  املستخدمون  يعبر  كيف  إلظهار  مستعٍص  صراع  يف  للهوية 
النفسي واجلسدي عن اآلخر، واستخدامهم لغة غير إنسانية لتطبيع مستويات الكراهية 

صفحة   على  مشاركتهم  أثناء  املحتملة  الدراسة  Facebookاخلطيرة  وتناولت  وقد   .
عام  يف  أسبوعان  مدتهما  فترتني  خالل  الصفحة  متابعو  كتبها  التي  التعليقات  فحص 

 171ديسمبر، وبلغ حجم العينة التحليلية    15و    8أبريل وبني    21و    14، بني  2017
مستخدًما، وتناولت التدوينات خالل هذه الفترات    2048تعليًقا، كتبها    2870مشاركة و
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ث اجلارية التي ظهرت يف األخبار، وركَّزت يف الغالب على حوادث العنف املتعلقة  األحدا
الهوية   بني  للعالقة  فهمنا  يف  الدراسة  هذه  وتسهم  الفلسطيني،  اإلسرائيلي  بالصراع 
واالستقطاب العاطفي ونزع الصفة اإلنسانية، وتوصلت الدراسة إلى أن هويات األحزاب  

ا إلى  تنظر  تعد  لم  نفسها كأعضاء تغيرت بحيث  ترى  ورمبا حتى  تهديد،  أنه  آلخر على 
مشاركني يف مجموعة هوية؛ مما يشير إلى التحرك نحو التعاطف واالبتعاد عن التجريد  
من اإلنسانية، وميكن ملثل هذا العمل أن يساعد يف تعزيز اخلطاب املدني والدميقراطية 

 التداولية. 
آثار    Nompumelelo Moyo  )2019 (8دراسة   االجتماعي عن:  التواصل  وسائل 

مع   العربي  التطبيع  قضية  التقليدية:  اإلعالم  وسائل  أعمال  جدول  وضع  على 
  إسرائيل.

سعت الدراسة إلى استكشاف كيفية قيام وسائل التواصل االجتماعي بوضع جدول أعمال  
ملحتوى   الباحث حتليًال  وأجرى  الصحفيني،  دور  وإعادة حتديد  التقليدية  اإلعالم  وسائل 

يونيو    30فبراير حتى    1طية قصص "جاكوب زوما" يف الصحف وعلى فيسبوك، من  تغ
، وأُخذت عينة الدراسة من ثالث صحف محلية هي: (املواطن، والسويتان، ونيوآج  2018

)AfroVoice # املسماة الفيسبوك  لتحديد Zumamustfall)، وكذلك صفحة  وذلك   ،
تقليد إعالم  وسائل  تعد  التي  الصحف  كانت  إذا  التواصل  ما  بوسائل  تأثرت  قد  ية 

االجتماعي يف القصص التي يجب اإلبالغ عنها، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن وسائل 
وجه   وعلى  التقليدية،  اإلعالم  وسائل  أجندة  بناء  يف  تأثير  لها  االجتماعي  التواصل 
التقليدية   اإلعالم  وسائل  أن  اتضح  نفسه،  املنوال  وعلى  زوما،  قصة  مع  اخلصوص 

اعية هي التي حتدد جدول أعمال بعضها، وبناًء على هذه النتائج، أوصى البحث  واالجتم
ذلك   يف  مبا  األخرى  االجتماعي  التواصل  مواقع  مماثل   Twitterباستخدام  بحث  يف 

 لتحديد تأثيرها على وضع جدول أعمال وسائل اإلعالم التقليدية (الصحف). 
) اخلرابشة  زيدان  محمد  للدعاية   9)2018دراسة  اإلعالمي  اإلطار  تناولت  التي 

هدفت إلى حتليل املنشورات للناطق اإلعالمي بلسان االسرائيلية على الفيسبوك، و
على  ادرعي"  "افخاي  العربية  اإلعالم  لوسائل  اإلسرائيلي  الدفاع  جيش  مؤسسة 
السياسة   لهذه  التأثير  مدى  ملعرفة  (فيسبوك)  موقع  يف  اسمه  التي حتمل  صفحته 

املترتبة اإلعال والنتائج  أهدافها،  أهم  وإلبراز  العربي،  املتابع  على  االسرائيلية  مية 
الفترة   من  على 25/3/2018حتى    1/1/2018عليها  الباحث  اعتمد  وقد   ،

اإلطار   فئة  أن  إلى  وتوصلت  املقابلة،  وأداة  املضمون  حتليل  وأداة  الوصفي  املنهج 



                1525 

منشورات يف  األولى  املرتبة  يف  جاءت  بنسبة    اإلستراتيجي  %، 36.966"ادرعي" 
بينما كانت فئة أخبار وإعالم يف املرتبة األولى ضمن فئات الهدف من املنشور بنسبة  

%، أما املصادر اإلعالمية، فقد حلت فئة االعتماد على نفسه كمصدر يف  24.266
%، بينما كانت فئة املجال اجلغرايف املحلي يف املركز 25.755املرتبة األولى بنسبة  

  .األول
) العشماوي  الدين  عماد  يف    10) 2019دراسة  الصهيوني  الكيان  إستراتيجية  عن: 

 التطبيع مع الدول العربية، كيف نفهمها ونقاومها؟
ومداها،   وأسباب جناحها،  الصهيوني،  التطبيع  إستراتيجية  الدراسة فهم أسس  حاولت 

على العرب  وحاولت فهم قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وما تطرحه من حتديات  
التطبيع، على   إستراتيجية  استحالة جناح  التحليالت  وأظهرت  ذاته،  الكيان  وداخل هذا 
الرغم من كل ما نراه من تطبيع حكومي عربي مع الكيان الصهيوني، وأوصت الدراسة 
بإنشاء مواقع إلكترونية ملناهضة التطبيع والتعريف مبخاطره، وابتكار حمالت يف مواقع 

االجتما وقومية التواصل  دينية  شرعية  إضفاء  إلى  تهدف  مختلفة  بلغات  العربية  عي 
الصهيوني،   الكيان  ومقاطعة  الفلسطينية،  بالقضية  االهتمام  على  وجودية  وحياتية 
الرافضة   الشاشات  على  الرئيسية  العناوين  ضمن  الصهيوني  العربي  الصراع  وتصوير 

 للتطبيع عربًيا وإسالمًيا ودولًيا. 
عن: التطبيع مع إسرائيل وأثره على املنطقة    11) 2016ب ( دراسة محمد أحمد شعي

  العربية. 
تركَّزت مشكلة الدراسة يف تساؤل: ما مظاهر التطبيع وآلياته؟ وما أثر ذلك على الدول 
املنهج   على  الباحث  واعتمد  خاص؟  بشكل  الفلسطينية  والقضية  عام،  بشكل  العربية 

أسبا وتقصي  وحتليلها  الظاهرة  فهم  يف  يف التحليلي  التاريخي  باملنهج  استعان  كما  بها، 
إلى: الدراسة  وخلصت  الدراسة،  العالقة مبوضوع  ذات  األحداث  آليات أن   سرد  جميع 

العربية كل  التطبيع ارتبطت مبسارين: أحدهما مسار ثنائي بني إسرائيل وبعض الدول 
على حدة، واآلخر تطبيع إقليمي، الذي مت بني إسرائيل والدول العربية بصفة جماعية، 
من خالل حزمة من املشاريع واملبادرات الدولية، وجنحت إسرائيل يف نقل عالقاتها مع  

العربية  القبول   الدول  مرحلة  إلى  العربية  اجليوش  مع  املسلحة  املواجهة  مرحلة  من 
 بالتسوية السلمية؛ بل إلى مرحلة تطبيع تلك العالقات يف املجاالت كافة.  
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للقضايا  االجتماعي  التواصل  مواقع  معاجلة  تناولت  التي  الدراسات  الثاني:  املحور 
  املختلفة 

 Graham, Melissa W., Avery, Elizabeth J., & Park, Sejinدراسة  
  عن: دور وسائل التواصل االجتماعي يف اتصاالت أزمات احلكومة املحلية. 12) 2020(

التواصل  لوسائل  املحلية  احلكومات  استخدام  مدى  حول  البحث  الدراسة  استهدفت 
االجتماعي يف جهود التواصل أثناء األزمات، والكشف عن كيفية استخدام احلكومات هذه 

للتواصل مع اجلمهور أثناء األزمات، واستخدامها يف خطط االتصال اخلاصة    التكنولوجيا
قوامها  عينة  على  املحلية  احلكومة  ملسؤولي  مسح  إجراء  خالل  من  األزمات،  أثناء  بهم 

و  307 أهمها:مفردات،  النتائج  من  عدًدا  الدراسة  التواصل   أظهرت  أدوات  عدد  أن 
يخت لم  األزمة  أثناء  املستخدمة  وسائل االجتماعي  واستخدمت  األزمة،  نوع  حسب  لف 

التواصل االجتماعي بشكل كبير للتواصل أثناء أزمات الصحة العامة أكثر من استخدامها 
اإلجرامية،  أو  االجتماعية،  أو  السياسية،  األزمات  أو  النقل،  أو  الطبيعية،  الكوارث  يف 

ال وسائل  أدوات  وعدد  االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام  مدى  تواصل  وارتبط 
األزمات  إدارة  تأثير  إيجابي مبدى  بشكل  املحلية  التي تستخدمها احلكومات  االجتماعي 

 على املسؤولني.
عن: صفحات التواصل االجتماعي    13) 2020دراسة احلمزة حسن محمد اخليالني (

للقنوات الفضائية ودورها يف تنمية وعي اجلماهير املتابعني لألحداث العربية اجلارية:  
  دراسة ميدانية.

سعت الدراسة إلى التعرف على دور صفحات التواصل االجتماعي للقنوات الفضائية يف 
منه واستخدمت  اجلارية،  العربية  باألحداث  وعي اجلمهور  من  تنمية  عينة  املسح على  ج 

 ) قوامها  العربية،  الفضائية  للقنوات  االجتماعي  التواصل  صفحات  ) 400مستخدمي 
امليدانية باالعتماد   بالدراسة  البيانات اخلاصة  باستخدام استمارة استبيان جلمع  مفردة 

أهمية املضامني التي  أظهرت الدراسة عديًدا من النتائج أهمها:  على نظرية املجال العام، و
بشكل  االجتماعي  التواصل  مواقع  أسهمت  فقد  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  تنشر 
ملحوظ يف تطوير العمل السياسي وفتح مجاالت للمشاركة يف القضايا العامة عن طريق  
االستفادة من وسائله وأدواته، كما أكدت نتائج الدراسة امليدانية تأثير صفحات التواصل 

ة حول تنمية الوعي السياسي حول األحداث السياسية؛ ففي  االجتماعي للقنوات الفضائي 
للقنوات   االجتماعي  التواصل  صفحات  تستخدم  خاصة  جهات  هناك  األول  الترتيب 
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االجتماعي  التواصل  صفحات  الثاني  الترتيب  ويف  معينة،  أهداف  خلدمة  الفضائية 
  للقنوات الفضائية وسيلة اتصال ناجحة يف التأثير على الرأي العام. 

(اسة  رد شاهني  أسامة  املصري   14) 2020رباب  الشباب  تعرض  أثر  حول  أجريت  التي 
  لشبكات التواصل االجتماعي على اجتاهاتهم نحو القضايا القومية  

استمارة   تصميم  ومت  وامليداني،  التحليلي  بشقيه  اإلعالمي  املسح  منهج  على  اعتمدت 
) الدراسة  قضايا  عن  املقدمة  األخبار  لتحليل  مضمون  غير    -اإلرهابحتليل  الهجرة 

البوابة    -املصري اليوم  -سد النهضة) واملقدمة يف صفحات الصحف (األهرام  -الشرعية
األسلوب  -نيوز باستخدام  وذلك  بوك)،  (الفيس  االجتماعي  التواصل  شبكة  على  الوفد) 

الفترة الزمنية ما بني   . ومت توزيع  2020/  1/1إلى عام    2017/  1/1الصناعي، يف 
استقص التواصل استمارة  لشبكات  املستخدم  املصري  الشباب  من  عمدية  عينة  على  اء 

) عاًما، وذلك  35-18) مفردة من الذين تتراوح أعمارهم بني (400االجتماعي قوامها (
. وأظهرت الدراسة عديًدا 2019أكتوبر   24أغسطس حتى    10خالل الفترة املمتدة من  

ؤسسة مهمة من مؤسسات اإلعالم من النتائج أهمها: أن شبكات التواصل االجتماعي كم
والقضايا   املجاالت  عن  وأخبار  مبعلومات  اجلمهور  إمداد  يف  مهم  بدور  تقوم  اجلديد 
املختلفة، وأداة من أدوات الوعي االجتماعي والسياسي والثقايف، إضافة إلى قدرتها على  
جتاه  مختلفة  ومواقف  اجتاهات  تبني  على  املواقع  هذه  مستخدمي  لدى  استعداد  خلق 
حول   النقاش  من  حالة  وخلق  العربية،  الساحة  على  املطروحة  القومية  القضايا  مختلف 
الرقابة   عن  بعيًدا  الشبكات  هذه  على  املنشورة  والقومية  السياسية  القضايا  بعض 

. كما أكدت الدراسة تعرض الشباب املصري لشبكات التواصل وتكميم األفواهاحلكومية  
للق  املستمرة  ومتابعته  القومية  االجتماعي،  الدراسة-ضايا  شبكات    - عينة  خالل  من 

التواصل   شبكات  عبر  املصري  الشباب  مشاركة  عن  كشفت  كما  االجتماعي،  التواصل 
االجتماعي بالتعبير عن آرائهم، ومناقشة تلك القضايا، ومدى قدرة املشاركة اإللكترونية  

 على تشكيل مجال عام. 
التي أجريت حول استخدام الشباب    15) 2020دراسة حارث محمد إبراهيم العزاوي (

العراقي ملواقع التواصل االجتماعي املوجهة باللغة العربية وعالقته باجتاهاتهم نحو 
  القضايا السياسية.

استخدمت منهج املسح اإلعالمي، واعتمدت على أدوات كيفية، مثل استمارة االستبيان، 
بنظري  املتعلق  النظري  املدخل  مع  تتسق  التي  األداة  اإلعالم وهي  وسائل  االعتماد على  ة 

ونظرية املجال العام، وقد طبق االستبيان على عينة عمدية من الشباب اجلامعي العراقي  
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أربعة كليات يف جامعة بغداد،   400من طالب جامعة بغداد قوامها   مفردة موزعة على 
امليداني بالدراسة  اخلاصة  البيانات  جلمع  استبيان  استمارة  الباحث  استخدم   ة، وقد 

التواصل و مواقع  على  الشباب  إقبال  تزايد  أهمها:  النتائج  من  عديًدا  الدراسة  أظهرت 
من   للشباب  املواقع  تلك  توفره  ملا  نظًرا  وذلك  سنوات،  أربع  من  أكثر  منذ  االجتماعي 
خدمات ومساحات للتعبير عن الرأي وسهولة يف االستخدام، التي تتطور من حني آلخر،  

ى أن مواقع التواصل االجتماعي توفر عديًدا من مزايا االتصال  وأشارت نتائج الدراسة إل
املستخدمني،   بني  واملجاني  السهل  االتصال  من  باملعلومات  ثرية  يجعلها  مما  الشخصي؛ 
والبحث عن معلومات معينة بسهولة ويسر وبشكل مجاني، إضافة إلى خصوصية االتصال  

الدراسة نتائج  وأفادت  الذات،  عن  التعبير  تعد    وإمكانية  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن 
العربية، حيث   بالدول  السياسي  احلراك  كبير يف  بشكل  تسهم  التي  األسباب  من  واحدة 
برز تأثير مواقع التواصل االجتماعي بشكل واضح يف احلياة السياسية للدول العربية من  

 خالل ما يعرف بأحداث "الربيع العربي". 
فهمي  دراسة   حسني  مصطفى  (خالد  اشكال    16  )2019محمد  رصد  تناولت  التي 

بوك   الفيس  عبر  املصرية  الفضائية  القنوات  صفحات  مع  اجلمهور  تفاعلية 
  وانعكاساتها على بناء أجندة هذه الفضائيات.

التى يستخدمها  التفاعلية  لتحليل األشكال  املضمون  استمارة حتليل  الدراسة  استخدمت 
املثارة حول القضايا املطروحة عبر الصفحات  اجلمهور، والتعرف على سمات التعليقات  

الرسمية للقنوات الفضائية املصرية (صفحة برنامج بالورقة والقلم بقناة "تن" الفضائية  
(قناة خاصة)، وصفحة برنامج "همزة وصل" بقناة مصر اإلخبارية (قناة رسمية))، كذلك 

) القائمني باالتصال  ) مفردة م60مت إجراء مقابالت متعمقة مع عينة عمدية قوامها  ن 
بالبرنامجني، وتوصلت الدراسة إلى عديد من النتائج، أهمها: أن اإلعجاب جاء فى املرتبة  
"بالورقة   برنامج  مع صفحات  اجلمهور  يستخدمها  التى  التفاعلية  األشكال  األولى ضمن 

%، من حيث  65.5والقلم" وبرنامج "همزة وصل" (عينة الدراسة) عبر الفيس بوك بنسبة  
يف  ال األولى  املرتبة  يف  الرأي  إبداء  بغرض  التعليقات  وجاءت  التفاعلية،  من  غرض 

بنسبة   الثانية بنسبة  59.6الصفحتني  املرتبة  والسخرية يف  التهكم  %، 32.9%، وبغرض 
الوسيلة  أجندة  بناء  على  للبرنامجني  الرسمية  الصفحات  جمهور  تفاعلية  انعكاس  وأن 

ة التي تلتزم بها القناة وأهداف البرنامج، ويف بعض  اإلعالمية حتددها السياسة التحريري
األحيان قد يؤخذ بتعليقات جمهور الصفحات الرسمية للبرنامجني من جانب فريق عمل  

  البرنامجني. 
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رمضاندراسة   جمعة  السيد  يف     17)2016( إميان  االجتماعية  املواقع  دور  بعنوان: 
املصريني   شباب  لدى  اجلارية  األحداث  نحو  واالجتاهات  السياسي  الوعي  تنمية 

  املغتربني بالدول العربية.
االجتماعية  املواقع  به  تقوم  الذي  الدور  ما  رئيس:  تساؤل  يف  الدراسة  مشكلة  حتددت 

اسي واالجتاهات حول األحداث اليوتيوب) يف تنمية الوعي السي  –توتير    –(الفيس بوك  
اإلمارات)    –الكويت    –اجلارية لدى الشباب املصري املغترب بالدول العربية (السعودية  

واستخدمت   35  –  18من   الوصفية،  الدراسات  ضمن  الدراسة  هذه  وتندرج  سنة؟ 
الدراسة  عليها  طبقت  التي  امليدانية  الدراسة  عينة  حجم  وبلغ  املسح،  منهج  الدراسة 

) 200غترب مصري، وكانت عينة الدراسة التحليلية عبارة عن حتليل مضمون ( ) م500(
الدراسة  فترة  بوك خالل  الفيس  ملوقع  الدراسة  لعينة  الشخصية  الصفحات  من  صفحة 

من   شهور  استمارة  28/2/2015إلى    1/12/2014(ثالث  على  باالعتماد   ،(
د من النتائج من بينها:  وقد توصلت الدراسة إلى عد  استقصاء، واستمارة حتليل مضمون.

جاء الفيس بوك يف مقدمة املواقع االجتماعية التي يستخدمها املغتربون بالدول العربية  
ويعتمدون عليها كمصدر من مصادر املعلومات حول األحداث اجلارية، وجاء االستخدام 

بالد املغتربني  للمواقع االجتماعية من جانب  ول اليومي يف مقدمة االستخدام األسبوعي 
املوضوعات   قراءة  اعتادوا  الدراسة  عينة  أفراد  من  األكبر  النسبة  أن  كما  العربية، 
السياسية سواء بشكل انتقائي أو أجزاء متفحصة أو قراءة املوضوع بشكل كامل، ويسعون 

 اللتماس املعلومات السياسية من مواقع التواصل االجتماعي.
املعاجلة اإلعالمية للصراعات عن: أطر    18)2014دراسة حسني سيد صادق محمد (

كما الداخلية  واألجنبية    العربية  العربية  للفضائيات  اإللكترونية  املواقع  تعكسها 
  املوجهة للمنطقة العربية واجتاهات النخبة نحوها.

هدفت الدراسة التعرف على طبيعة املعاجلة التي تقدمها املواقع اإللكترونية للقنوات  است
العر اإلخبارية  العربية  الفضائية  الصراعات  العربية لقضايا  باللغة  املوجهة  واألجنبية  بية 

السورية،  الثورة  أحداث  على  بالتطبيق  املعاجلة،  هذه  نحو  النخبة  واجتاهات    الداخلية، 
العربية  و اإلخبارية  للقنوات  إلكترونية  مواقع  أربعة  يف  التحليلية  الدراسة  عينة  متّثلت 

ه العربية  باللغة  املوجهة  لألخبار، واألجنبية  النيل  قناة  وموقع  نت،  اجلزيرة  (موقع  ي: 
عينة   ومتثلت  األمريكية)،  احلرة  قناة  وموقع  اإليرانية،  اإلخبارية  العالم  قناة  وموقع 

امليدانية يف   و  150الدراسة  وسياسية،  وأكادميية  إعالمية  عديًدا  نخبة  الدراسة  أظهرت 
: أهمها  النتائج  ا  من  األطر  مقدمة  يف  احلل  إطار  مواقع بروز  وظَّفتها  التي  إلعالمية 
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الصراع،   إطار  ثم  املسئولية،  إطار  يليه  السورية،  الثورة  ألحداث  معاجلتها  يف  الدراسة 
اإلطار   وأخيًرا  احلقوقي،  اإلطار  يليه  الهيمنة،  إطار  ثم  االنسانية،  االهتمامات  وإطار 

خب السياسية األيديولوجي. وكشفت دراسة النخب عن ارتفاع االجتاهات السلبية لدى الن
واإلعالمية واألكادميية جتاه مواقع الدراسة فيما يتعلق بافتقار تلك املواقع للمصداقية، 
األربعة   اإللكترونية  املواقع  تناول  سطحية  حول  النخبة  هؤالء  آراء  نسبة  ارتفاع  وكذلك 
وإبراز  التناول،  املوضوعية يف  وغياب  املواقع  تلك  وكذلك حتيز  السورية،  الثورة    ألحداث 

 وجهات نظر على حساب األخرى. 
  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 

  استفادت الباحثة من الدراسات السابقة على النحو اآلتي: 
مواقع  - 1 بتناول  اخلاصة  السابقة  الدراسات  على  االطالع  خالل  من  األهداف:  حيث  من 

لى معاجلة  التواصل االجتماعي للقضايا املختلفة، اتضح أنها لم تهدف إلى التعرف ع
هذه املواقع لقضايا التطبيع، ولهذا تسعى الدراسة للتعرف عليها، ودراسة اجتاهات 

  تلك املعاجلة. 
للدراسات  - 2 املنهجية  اإلجراءات  من  الباحثة  استفادت  املنهجية:  اإلجراءات  حيث  من 

امليدانية  العينات  وحتديد  احلالية،  للدراسة  املُالئم  املنهج  اختيار  يف  السابقة 
 يلية، على أسس علمية.والتحل

من حيث اإلطار النظري لقضية التطبيع: استفادت الباحثة من الدراسات السابقة التي   - 3
تناولت موضوع معاجلة مواقع التواصل االجتماعي للقضايا املختلفة يف كيفية تناولها  
للموضوع،  أعمق  لدراسة  للباحثة فرصة  أتاح  املختلفة، مما  وأبعاده  التطبيع  لقضايا 

تناولها فضًال  يف  السابقة  الدراسات  لها  تتطرق  لم  التي  األمور  على  الوقوف  عن   
 ملوضوع التطبيع، حتى يتسنى تناولها وإلقاء الضوء عليها يف الدراسة احلالية.

من حيث النتائج: استفادت الباحثة من نتائج الدراسات السابقة يف الوقوف على ما انتهى   - 4
 نتائج تلك الدراسات ونتائج الدراسة احلالية. إليه الباحثون، وعقد املقارنات بني 

 اإلطار النظري للدراسة: 
  ، ونعرض ذلك فيما يلي:  Public Sphereتعتمد الدراسة على نظرية املجال العام 

  ):Public sphereمفهوم املجال العام (
"هابرماس عام  قدم  مرة  ألول  العام  املجال  مفهوم  باللغة  1962"  الشهير  كتابه  يف  م 

ويعرف    ،the structural transformation of the public sphereاألملانية  
"هابرماس" املجال العام بأنه: "الفضاء للتوسط يقوم فيه األشخاص باالستخدام العمومي 
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أن   أي  بينهم"؛  فيما  توافق  بناء  أجل  األشخاص  للعقل من  العام هو مجموعة من  املجال 
املجتمعية ملناقشة القضايا املرتبطة بالشأن العام، وقد تشكل املجال العام يف أوروبا وفق  

   هذه الرؤية بعد بروز العقد االجتماعي للحياة االجتماعية، وكقوة موازية للحكم املطلق.
ال يوجد بالضرورة يف   ويقصد "هابر ماس" باملجال: مجتمع أو جتمع حقيق أو خيالي -

 .19أي مساحة معروفة أو محددة
يقوم   - عندما  يتحقق  الذي  الكيان  "ذلك  بأنه:  العام  املجال  الباحثني  أحد  ويعرف 

بتشكيل   األفراد  من  عادمجموعة  أو جهاز  عاملني  كأفراد  ليس  يتصرفون  وحينئذ   ،
وضوابط  يناقشون الشؤون اخلاصة، وال كأعضاء جهاز مؤسسي يرتبط بقيود    ميمنني

بيروقراطية الدولة؛ فاملجال العام جزء من احلياة االجتماعية، والدخول للمجال العام  
املتاح أساس لكل الذين يتصرفون كجمهور عام يتناولون شؤوًنا ذات اهتمام عام دون 

 .20أن يكونوا مجبرين 
تقوم  تقوم نظرية املجال العام فى بنيتها اجلديدة على محاولة فهم حدود الدور الذي   -

الرأي  عن  تعبر  توافقات  بلورة  وتسهيل  العام،  النقاش  إتاحة  يف  اإلعالم  وسائل  به 
الذي  الدور  حدود  توضيح  ميكنه  متكامًال  نظرًيا  إطارًا  تكون  وبحيث  النشط،  العام 
تقوم به وسائل اإلعالم اجلديدة، ممثلة يف املدونات واملنتديات ومجموعات النقاش،  

لسياسي واالجتماعي يف املجتمع، من أجل تعزيز املشاركة  يف إدارة وتوجيه النقاش ا
العامة وترشيد مدخالت صناعة القرار، وصوًال إلى دعم كفاءة الفعل الدميقراطي يف 
للعمليات   الشرعية  ومتنح  جماهيري،  باتفاق  يحظى  عام  رأي  بلورة  عبر  املجتمعات 

 .21السياسية املختلفة 
 فروض النظرية:

وجود أربع سمات رئيسية متيز االتصال عبر ما أطلق عليه "هابرماس"  وتفترض النظرية  
  :)22( املجال العام، هي

  القدرة على الوصول إلى دائرة االتصال.  -
 احلرية التي يتمتع بها األفراد يف االتصال داخل هذه الدائرة.   -
 بنية املناقشة.  -
 طرح خطاب مبرر بأدلة اقتناعية محددة.   -

 :23آلتيوتتمثل تلك الفروض يف ا
  كل املوضوعات املطروحة للنقاش تأخذ مساحة لها يف املجال أو اخلطاب. -
 يسمح لكل شخص بطرح أسئلة عما يشاء من موضوعات. -
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 يسمح ألي شخص بتقدمي أي موضوع أًيا كان النقاش. -
 يسمح لكل شخص بالتعبير عن اجتاهاته ورغباته واحتياجاته.  -
إكراه داخلي أو خارجي، من ممارسة حقوقه  ال مينع أي متحدث، عن طريق مصدر   -

 املنصوص عليها يف النقاط السابقة.
 الفهم والثقة والوضوح فى املضمون اإلعالمى. -

 توظيف النظرية يف الدراسة: 
تؤكد نظرية املجال العام على شروط احلوار املثالي، وأهمية عنصر العقالنية يف احلوار  

اآل  بني  منطقي مشترك  نفتقده يف والتواصل إلجماع  ما  وذلك  كافة،  النظر  ووجهات  راء 
تخلق   أن  املواقع ميكن  فتلك  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على ساحات  القضايا  معاجلة 
مًعا؛ فكلما   التعايش  املجتمع من أجل  مجاًال عاًما جديًدا، وتدفع احلوار بني اجلميع يف 

ب لهم  والسماح  األطراف  الستيعاب  مجاًال  واتسع  االتصال  يف  حترر  آرائهم  عن  التعبير 
وتبادل  حولها  ارائهم  ورصد  القضية  بأهمية  اإلحساس  زاد  قيود،  بدون  القضايا  جميع 

  املعلومات واألفكار فى هذا املوضوع . 
  مشكلة الدراسة:

التطبيع،  قضية  مبتابعة  االجتماعي  التواصل  شبكات  اهتمام  من  الدراسة  مشكلة  تنبع 
الدول عبر مو التواصل االجتماعي للسالم مع إسرائيل، خاصة بعد دعوة عديد من  اقع 

وما قد يعنيه ذلك من ضخامة األثر الذي تتركه مثل هذه املواقع على اجلمهور، وُتعد هذه 
بشكل  وتسعى  الدول،  وراءها  تقف  التي  السياسية  الدعاية  أدوات  من  أداة  الصفحات 

املفروضة عليها يف   مستمر للوصول للجمهور العربي، وذلك يف محاولة منها لكسر العزلة 
بناء عالقات طيبة  العربية وليس األنظمة، من أجل  الشعوب  العربي، خاصة مع  املحيط 

مجتمع   مع عن  إيجابية  صورة  لرسم  متنوعة  مضامني  من  حتمله  عما  فضًال  أفراده، 
مسالم، ودميقراطي، ومتقدم، وقادر على التعايش مع املجتمعات األخرى، وتبلغ اخلطورة  
ذروتها عندما يتبنى الشباب العربي هذه األفكار عن السالم مع إسرائيل، وتتكون لديهم  
صورة ذهنية إيجابية عنها؛ لذلك تتحدد مشكلة الدراسة األساسية يف البحث حول كيفية 

  معاجلة مواقع التواصل االجتماعي لقضية التطبيع مع إسرائيل.
  أهمية البحث: 

 يف الدراسة  موضوع  أهمية  من  تبرز  يتجزأ  ال  جزء  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن   
  احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
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   حيث اجلماهير؛  لدى  اإلدراك  تكوين  مصادر  أهم  االجتماعي  التواصل  مواقع  وتعد 
واألحداث   املطروحة  القضايا  مختلف  حول  العام  الرأي  بتكوين  الوسائل  هذه  تقوم 

كما أنها تقدم مؤشرات كاشفة عن أداء القوى املجتمعية   واملوضوعات يف املجال العام،
املتباينة، من خالل تزويد املواطن بشكل دوري باألخبار واملعلومات واآلراء والتحليالت  

  .والتفسيرات واألحكام التقييمية التي حتدد معارفهم واجتاهاتهم وسلوكهم
   البحثية واالجتاهات  التيارات  ملواكبة  الدراسة  هذه  كيفية  وتأتي  بدراسة  تهتم  التي 

تناول مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة إعالمية للقضايا املختلفة، التي لها تأثيرها 
واجتاهاته   اجلمهور  معارف  تسهم يف حتديد  الوسيلة  تلك  أن  كما  العام،  الرأي  على 

  وسلوكياته. 
 وا بتناولها،  اإلعالم  وسائل  واهتمام  األخبار،  عناوين  التطبيع  قضية  يف تصدر  لبحث 

  تأثيرها على العاملني العربي والغربي. 
  أهداف الدراسة:

  .التعرف على حجم اهتمام الصفحات عينة الدراسة بتناول قضايا التطبيع  
 .الكشف عن أهداف املضامني املقدمة من خالل الصفحات عينة الدراسة  
   يتم التي  التطبيع،  بقضية  املرتبطة  والقضايا  املوضوعات  على  عبر  التعرف  تناولها 

  الصفحات عينة الدراسة.
  عينة الصفحات  عبر  التطبيع  قضية  معاجلة  يف  املستخدمة  اإلقناع  أساليب  رصد 

  الدراسة.
   مضامني مع  االجتماعي  التواصل  صفحات  مستخدمي  تفاعل  مستوى  على  التعرف 

  قضايا التطبيع املقدمة عبر الصفحات عينة الدراسة.
  تساؤالت البحث:

  طبيع التي تناولتها شبكات التواصل االجتماعي عينة الدراسة؟ما أهم قضايا الت .1
 ما مضمون قضايا التطبيع التي تقدمها الصفحات عينة الدراسة؟ .2
 ما األهداف من منشورات الصفحات عينة الدراسة يف تقدمي قضايا التطبيع؟  .3
الصفحات   .4 يف  التطبيع  قضايا  تتناول  التي  املنشورات  مع  تفاعل  وجود  مدى  عينة  ما 

  الدراسة؟
  ما مدي التوازن يف معاجلة الصفحات عينة الدراسة لقضايا التطبيع؟ .5
  ما االجتاه الغالب نحو القضية من منشورات قضايا التطبيع؟  .6



 

 
1534 1534 

قضايا  .7 تقدمي  الدراسة يف  عينة  الصفحات  عليها  تعتمد  التي  اإلقناعية  األساليب  ما 
  التطبيع؟ 

الصفحا .8 عليها  اعتمدت  التي  اإلستراتيجيات  قضايا ما  تقدمي  يف  الدراسة  عينة  ت 
  التطبيع؟ 

قضايا   .9 تقدمي  يف  الدراسة  عينة  الصفحات  عليها  تعتمد  التي  اإلبراز  عناصر  ما 
 التطبيع؟ 

تنتمي إلى الدراسات الوصفية، التي تسعى إلى رصد وحتليل معاجلة مواقع نوع الدراسـة:  
 التواصل االجتماعي لقضايا التطبيع مع إسرائيل.

الدراسة  باستخدام   :منهج  املسح،  منهج  على  التحليلية  الدراسة  يف  الباحثة  اعتمدت 
  أسلوب املسح بالعينة.  

  يتمثل مجتمع الدراسة التحليلية يف مواقع التواصل االجتماعي. مجتمع الدراسة:  
الدراسة االعتماد على حتليل عينة    :عينة  كٍل    ) من منشورات1454قوامها (مت  صفحة 

  . وسكاي نيوز العربية على الفيس بوك 24من قناة فرانس 
  مبررات اختيار عينة الدراسة: 

فرانس   قناة  اإلعالمية   :24صفحة  معاجلتها  يف  املحايدة  القنوات  من  القناة  تلك  تعد 
الدراسات من  العديد  أثبتت  حيث  املختلفة،  تناولها    24للقضايا  يف  القناة  حيادية 

  للموضوعات املختلفة. 
: حيث إن تلك القناة إنتاج إماراتي بريطاني، ومن املعروف صفحة قناة سكاي نيوز العربية

لتي حدث حولها كثير من اجلدل على مواقع التواصل االجتماعي، أن اإلمارات من الدول ا
وتصدرت مشهد قضية التطبيع؛ فهي من أوليات الدول العربية التي طبعت عالقاتها مع 
مواقع  "تريندات"  اإلماراتية  األراضي  على  اإلسرائيلي  الوجود  صور  واحتلت  إسرائيل، 

  ها لقضية التطبيع. التواصل االجتماعي، فكان لزاًما علينا رصد تناول
، 15/2/2021إلى    1/9/2020: أجريت الدراسة يف الفترة من  عينة الدراسة الزمنية

العربي مع إسرائيل، واحتالل أخبار  بداية تطبيع دول اخلليج  الفترة متثل  تلك  إن  حيث 
االجتماعي، حيث ظهرت   التواصل  مواقع  اإلعالم، خاصة  التطبيع مقدمة وسائل  عملية 

  بصورة مفاجئة على اجلمهور العربي.  قضية التطبيع
البيانات:    ةأدا بيانات  جمع  التحليلية ُجمعت  املضمون   الدراسة  حتليل  أداة  خالل  من 

 ، وسكاي نيوز العربية على الفيس بوك. 24كٍل من قناة فرانس لصفحات 
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  :  مفاهيم الدراسة
  مواقع التواصل االجتماعي:

التواصل االجتماعي بأنها "مواقع   كمبريدجقاموس  يعرف    التعريف االصطالحي: مواقع 
وبرامــج إلكترونية تتيح لألشخاص التواصل ومشاركة املعلومات عبر اإلنترنت باستخدام 

  .25جهاز حاسوب أو هاتف جوال 
اإلجرائـي:  التفاعلية    التعريف  املواقـع  تلـك  االجتماعي،  التواصل  الباحثة مبواقع  تقصد 

طبيع مع إسرائيل، التـي تتـيح التواصـل ملسـتخدميها باللغـة العربيـة  التى تناولت قضايا الت
الشخصـية   والرسـائل  واألفكـار  اآلراء  وتبـادل  العـالم،  مـن  مكان  أي  ويف  وقت  أي  يف 

صفحة قناة  ، و24صفحة قناة فرانس  وغيرهـا مـن اخلدمات، واختارت الباحثة مواقع (
  سكاي نيوز العربية). 

  التطبيع:  
: فهو مصطلح صهيوني، ظهر ألول  أما اصطالًحاإلى طبيعته،   : إعادة الشئيع، لغةالتطب

مرة يف املعجم الصهيوني لإلشارة إلى يهود املنفى، حيث طرحت الصهيونية نفسها على  
أنها احلركة السياسية التي ستقوم بتطبيع اليهود، أي إعادتهم إلى "طبيعتهم" كأمة واحدة 

  .26نتمية إلى أمم متعددةبدًال من جماعات قبليه م
اإلجرائي: "سياسية،   التعريف  طبيعية  بعالقـات  إسرائيل  قيام  بالتطبيع  الباحثة  وتقصد 

ويتطلع   العربية،  الدول  مع  وأكادميية"  إعالمية،  اجتماعية،  ثقافية،  اقتصادية، 
اإلسـرائيليون من خالل تطبيع عالقاتهم مع الدول العربية إلى حتقيق جملة من املكاسب 

  لعل من أهمها: اعتراف العرب بدولتهم، وضمان أمنها ووجودها.
  اختبارا الصدق والثبات: 

  :أوًال: اختبار الصدق
  :مت قياس صدق التحليل من خالل قياس الصدق الظاهري لالستمارة عن طريق

  .إعداد استمارة التحليل بدقة، وصياغتها، وترتيب التساؤالت والفئات الواردة بها .1
من  أجري   .2 مجموعة  على  عرضها  طريق  عن  وذلك  لالستمارات،  قبلي  اختبار 

عمل    27املحكمني  مت  املالحظات  ضوء  على  ثم  للقياس،  مدى صالحيتها  ملعرفة 
  التعديالت الالزمة، بإدخال أو حذف بعض الفئات والتساؤالت من االستمارات. 

  ثانًيا: اختبار الثبات: 
ل على نتائج ثابتة، وحلساب درجة الثبات يف  يقصد بالثبات إمكان تكرار التطبيق واحلصو

إلعادة حتليل املضمون، وذلك على عينة مقدارها   28هذه الدراسة متت االستعانة بباحثني 
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% من إجمالي عينة الدراسة، وُطبقت معادلة "هوليستي" حلساب معامل الثبات وقبول 10
نسية عالية تدل على وضوح  % وهى  89، وقد بلغت نسية الثبات  املتوسط احلسابي للقيم

  املقياس بني املحللني . 

  نتائج الدراسة التحليلية: 
  )1جدول رقم (

  يوضح عدد املنشورات اخلاصة بقضية التطبيع بكل صفحة خالل الفترة الزمنية املحددة 
  %  ك  الصفحة

 41.7  607  24فرانس 

  58.2  847  سكاي نيوز العربية

  100  1454  اإلجمالي
  نتائج اجلدول السابق: يتضح من 

%، 58.2وجود صفحة سكاي نيوز يف املرتبة األولى يف معاجلتها لقضايا التطبيع بنسبة  
وهو ما يتوافق وسياستها، حيث إنها تابعة لقناة فضائية إخبارية ناطقة باللغة العربية من  

والقنا العربي،  الوطن  منطقة  يف  للجمهور  رئيسي  بشكل  تبث  وإليه،  العربي  ة  العالم 
البريطانية،   سكاي  ومؤسسة  اإلعالمي  لالستثمار  أبوظبي  شركة  بني  مشترك  استثمار 
القناة املدفوعة الرائدة يف اململكة املتحدة، كما أن اإلمارات من أوليات الدول التي دعمت  
ودعت إلى التطبيع، واحتلت أخبارها مواقع التواصل االجتماعي، فقد كان على الصفحة  

و توضيح  بها  فور  اخلاصة  طالتها  التي  اإلشاعات  على  والرد  األمر  حول  نظرها  جهة 
فرانس   جاءت صفحة  الثانية  املرتبة  ويف  التطبيع،  مبادرة  %، 41.7بنسبة    24إعالنها 

العربي يف القضايا املختلفة،   وهي نسبة كبيرة تدل على اهتمام الصفحة بتغطية الشأن 
 وهو ما سوف يظهر يف التحليل.
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  )2جدول رقم (
  وع املنشورات التي تقدمها الصفحات عينة الدراسة يف تناولها لقضايا التطبيع يوضح ن

 الصفحة 

 القالب الفني 

  املستخدم يف املنشورات  

 املجموع   سكاي نيوز العربية  24فرانس 

  %  ك  %  ك  %  ك

  31.8  463  30.3  257  33.9  206  اخلبر
 10.9 159  10.8 92  11  67  التقرير

  6.2  91  8.7  74  2.8  17 بيان صحفي 
  12.7  186  12.2  104  13.5  82  مقال رأي 

  27.1  395  25.6  217  29.3  178  صور وتعليق 
  5.8  85  7.3  62  3.7  23  فيديو 
 5.1 75  4.8 41  5.6  34  حتليل

 100  1454  100  847  100  607 املجموع
 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 

التنوع واالعتماد على قوالب فنية معينة؛ مما  أنه ال توجد اختالفات بني الصفحتني يف 
السياسية،  لتوجهاتهما  ذلك  يعود  ورمبا  املوضوع،  تناول  يف  منهما  كل  اهتمام  على  يدل 

فرانس   إن  مدار    24حيث  على  العالم  أخبار  تغطية  على  تعمل  محايدة  إخبارية  شبكة 
ز، وهي قناة تبث من دولة اإلمارات، التي كانت أولى الدول يف  الساعة، أما قناة سكاي نيو

سباق التطبيع، وقد احتلت صورمظاهر تطبيع الشعب اإلماراتي مع إسرائيل جميع وسائل  
املرتبة   اخلبر  احتالل  جاء  حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  تداولها  ومت  اإلعالم، 

بنسبة   الدراسة  عينة  الصفحات  يف  والتعليق  %31.8األولى  الصورة  قالب  احتل  بينما   ،
بنسبة   الثانية  التواصل 27.1املرتبة  لشبكات  الكتابة  وطبيعة  يتناسب  ما  وهو   ،%

االجتماعي التي تعتمد على قليل من الكلمات وكثير من الصور، فنرى مثًال صورًا لوجود  
ما وهو  احلرية،  مبنتهى  عنه  ُيعبر  العربية  البالد  داخل  اإلسرائيلي  كال   الكيان  حاول 

الصفحتني إثباته، بأن الدول العربية قد تقبلت قضية التطبيع، واعتبار إسرائيل دولة غير 
%، وهو ما ظهر يف مقاالت كبار 12.7معادية، ويف املرتبة الثالثة جاء مقال الرأي بنسبة  

اب، التي دارت حول أهمية إزالة العداء مع إسرائيل واعتبارها دولة ذ ات السياسيني والكتَّ
سيادة، وأن على اجلميع تقبلها يف املجتمع الدولي، ويف املرتبة الرابعة جاء التقرير بنسبة 

 املواد املختلفة على بتوجهاتها الصفحات محل الدراسة اعتماد أن الباحثة %، وترى 10.9
التطبيع مع إسرائيل  معاجلتها والتقرير) يف اخلبرية (اخلبر،  طبيعة إلى يرجع لقضايا 

التطبيع والرأي الدولي واملحلي  ال النشر  فوري لتالحق تطور ردود األفعال حول خطوات 
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 السريعة اخلبرية على املادة االعتماد يجعل مما متوقع؛ غير نحو  على حول تلك اخلطوة
كما ترى الباحثة أن اهتمام الصفحات عينة الدراسة   للقارئ، جديد هو ما كل  التي حتمل

للتأكيد أن املوقف الذي تتبناه جتاه تطبيع الدول العربية    مبواد الرأي كان واضًحا أيًضا
مع إسرائيل. وبناًء على ما تقدم يتضح أنَّ القائمني على تلك الصفحات يتميزون بكثافة  

ووجودهم على مواقع التواصل االجتماعي، بهدف نشر األخبار واملعلومات عبر    نشاطهم
رسائل  ومترير  ومستخدميها،  الصفحات  تلك  خالل    متابعي  من  مباشرة  وغير  مباشرة 

بني   االفتراضي  التطبيع  من  واقع  وخلق  الصفحات،  تلك  يف  املقدم  اإلعالمي  املحتوى 
  الكيان اإلسرائيلي واملتابعني العرب من خالل االعتياد على الوجود اإلسرائيلي.

  )3جدول رقم (
  يوضح عناصر اإلبراز املستخدمة يف املنشورات

 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 
%، بينما جاء يف املرتبة الثانية وجود  37.1والصورة املرتبة األولى بنسبة    النص احتالل  

روابط ملواقع إلكترونية، متثلت يف الرابط اإللكتروني للقناة على اإلنترنت وعلى اليوتيوب 
بنسبة  30.2بنسبة   والفيديو  النص  عنصر  جاء  الثالثة  املرتبة  ويف  كما  %12.3،   .%

احلر أيًضا  غالبية يالحظ  يف  والفيديو  النص  أو  والصورة،  النص  بني  التزاوج  على  ص 
م، بهدف حتقيق أكبر قدر من التفاعل مع املنشور النصي، حيث تعد   املنشور النصي املقدَّ
املؤثرات البصرية، متمثلة يف الصور والفيديو، من أكثر األدوات تأثيًرا وقدرة على اإلقناع  

القائمني على الصفحات يف حتقيق أحد أهم األهداف    وجذب اآلخرين، ورمبا يعود لرغبة
تتبعها  التي  للمؤسسة  التابعة  األخرى  اإلعالمية  للمنصات  الترويج  وهو  إنشائها،  من 
التابعة   املختلفة  املنصات  بني  التكامل  من  قدر  محاولة حتقيق  إطار  وذلك يف  الصفحة، 

 الصفحة 

 املستخدمة التقنيه

  يف املنشورات (عناصر اإلبراز)

 املجموع   سكاي نيوز العربية 24فرانس 

  %  ك  %  ك  %  ك

  1  15  1.7  15  0  0  نص فقط
 37.1 540  34.5 293  40.6  247  نص وصورة 
 12.3 179  10.1 86  15.3  93 نص وفيديو 
 8.3 122  12 102  3.2  20 صورة فقط
 10.8 158  10.2 87  11.6  71 فيديو فقط 

 30.2 440  31.1 264  28.9  176 نص ورابط ملوقع إلكتروني
 100  1454  100  847  100  607 املجموع
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ترويج لعمليات التطبيع بهدف  أدت دورًا مهًما يف اللتلك املؤسسات، من خالل نشر روابط  
خلق حالة من اجلدل والتشويق لها؛ مما يخلق الرغبة لدى املتابعني يف االطالع على آخر  
األخبار واملستجدات حول تلك القضية وما ستخلفه من تأثيرات على الشباب واجلمهور  

الدول   الصادر عن  الشامل  اليومي  للحصاد  بالترويج  الصفحتان  اهتمت  كما  التي العام، 
األخبار  لتداول  منًعا  وذلك  مختلفة،  إعالم  وسائل  ومن  ومظاهرها  التطبيع  بدأت عملية 
االنسياق  بعدم  القضية  واملتعاطفني ضد  اجلمهور  بني  الوعي  نشر  على  والعمل  املزيفة، 

  وراء الشائعات أو األخبار غير املوثوقة.  
  )4جدول رقم (

 يوضح مصدر املنشورات
 الصفحة 

  املصدر 

 املجموع   سكاي نيوز العربية  24فرانس 

  %  ك  %  ك  %  ك
  37  538 40.2 341 32.4  197  أدمن الصفحة

  28.8  420  24.3 206  35.2  214  موقع إلكتروني 

  8.9  130 11.4  97  5.4  33  وكالة أنباء 

  7  102  6.3 54  7.9  48  شخصيات عامة

 9.9 145 9.2  78  11  67  مسئول متخصص

  6.3  93  6.1  52  6.7  41 دراسات سياسية 

 1.7 26 2.2  19  1.1  7  مصدر لم يصرح باسمه

 100  1454  100  847  100  607 مجموع 

 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 
بنسبة    اعتماد األولى  املرتبة  يف  الصفحة  أدمن  على  الدراسة  عينة  %، 37الصفحات 

خلطورة وحساسية وترجع الباحثة ذلك إلى أهمية االعتماد على مصدر موثوق منه نظًرا  
للشائعات  سهلة  ومادة  احلقائق،  من  عديد  على  حتتوي  إنها  حيث  ُتعالج؛  التي  القضية 
معه؛   التطبيع  ومعارضتهم  الصهيوني  للكيان  اجلمهور  من  كبير  قطاع  لكراهية  استغالًال 
لذلك حرصت الصفحات عينة الدراسة على توجيه األخبار واملعلومات من مصدر موثوق  

ؤولية املعلومات الصادرة عنها، ويف املرتبة الثانية جاء االعتماد على موقع منه للتحمل مس
بنسبة   روابط  28.8إلكتروني  الدراسة  عينة  الصفحات  استخدام  إلى  ذلك  ويعود   ،%

ملصداقية  تأكيًدا  واليوتيوب  اإلنترنت  على  القناة  موقع  إلى  القارئ  حتيل  إلكترونية 
إ اإلحالة  يف  استخدمتها  كما  العربية  أخبارها،  للدول  رسمية  إلكترونية  مواقع  لى 
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أو تصريحات   بياًنا صحفًيا  كان  إذا  االجتماعي، خاصة  التواصل  مواقع  وصفحاتها عبر 
جاء   الثالثة  املرتبة  ويف  التطبيع،  عملة  يف  رأي  لها  كان  حكومية  لشخصيات  خاصة 

بنسبة   متخصص  مسئول  على  عندما 9.9االعتماد  الصفحات  إليه  جلأت  ما  وهو   ،%
يحلل   أو  التطبيع،  يف  حكومته  نظر  وجهة  خالله  يشرح  بياًنا  متخصص  مسؤول  يصدر 
كلتا   رغبة  على  يدل  ما  وهو  وانتقادات،  إشاعات  على  يرد  أو  الفعل،  وردود  الوضع 
الصفحتني يف إبراز اجتاهاتهما اخلاصة يف قضية التطبيع، سواء التأييد أو احلياد، حيث  

األخبار   إسناد  على  منهما  كل  دون حرص  والتصريحات  البيانات  ونقل  صانعيها،  إلى 
تدخل؛ نظًرا حلساسية القضية وطبيعتها اخلاصة التي متّس قطاًعا كبيًرا على مستوى  

  العالم.
  )5اجلدول رقم (

  اجلمهور املستهدف من منشورات قضايا التطبيع 
 الصفحة

  اجلمهور املستهدف
 املجموع  سكاي نيوز العربية  24فرانس 

  %  ك  %  ك  %  ك
 41.8 609 60 509  16.4  100  شباب

 43.8 638  28 238  65.8  400 جمهور عام
 14.2 207  11.8 100  17.6  107 جمهور متخصص

 100  1454  100  847  100  607 مجموع
 أظهرت نتائج اجلدول السابق:

املرتبة األولى بنسبة   وجهت  العام يف  إلى اجلمهور  التطبيع  الصفحتان منشوراتهما حول 
تلك  43.8 متابعي  يف  كبير  تنوع  ويوجد  العاملي،  العام  الرأي  تهم  قضية  إنها  حيث   ،%

الصفحات؛ ألنها إخبارية تهتم مبتابعة األخبار على مستوى العالم وتقدميها إلى اجلمهور  
الثانية املرتبة  ويف  ضئيل  - العام،  بنسبة    -بفارق  الشباب  من  41.8فئة  إنه  حيث   ،%
ن أكثر الفئات العاطفية التي تتأثر ذهنًيا ونفسًيا مبا يتم تداوله املعروف أن فئة الشباب م

لقضية   والرافضة  النشطة  الفئات  وأنها  عام،  بشكل  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 
التطبيع، ويف املرتبة الثالثة جاء اجلمهور املتخصص، وهو ما ظهر خالل الفنون اخلبرية  

ت الرأي التي استخدمتها للتأثير على اجتاهات  التي تناولت القوانني واإلحصائيات ومقاال
النخبة مبختلف تخصصاتها لتقبل فكرة التطبيع وما سيعود على العالم من تلك اخلطوة،  
حيث إن النخبة املتخصصة تعمل بدورها من خالل االقتناع باحلجج والبراهني على إقناع  

  حلقات أخرى من اجلمهور. 
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يف اجلمهور املستهدف، حيث اعتمدت صفحة فرانس  أن هناك فروًقا بني الصفحتني    كما
العام بنسبة    24 إلى اجلمهور  %، وهوما يتوافق وسياستها  65.8على توجيه منشوارتها 

التحريرية، حيث إنها تتبنى االجتاه املحايد، وال تهدف التأثير على أي من فئات املجتمع؛  
ي نيوز بالشباب يف املرتبة  بل تعمل دور الناقل لألحداث، بينما ظهر اهتمام صفحة سكا

بنسبة   نوبة غضب  60األولى  واجهت  قد  اإلمارات  إن  حيث  جًدا،  كبيرة  نسبة  وهي   ،%
وحمالت مقاطعة وغضب من الشباب العربي عبر مواقع التواصل االجتماعي بعد انتشار  
الصور والفيديوهات التي تظهر احتفال الشعب اإلماراتي بالتطبيع، والصور بجانب العلم  

سرائيلي، والسماح للكيان الصهيوني بفتح مشاريع برؤوس أموال يهودية على أراضيها، اإل
االجتماعية،  الشبكات  خاصة  اإلعالم،  وسائل  جميع  تسخِّر  أن  اإلمارات  على  كان  فقد 
الشباب مرة أخرى، ومت ذلك عن طريق   الغضب، واحتواء  للسيطرة على تلك املوجة من 

  الدالئل والبراهني العقلية والعاطفية. الرد على الشائعات باألرقام و
  )6جدول رقم (

  توضيح الهدف من منشورات قضايا التطبيع
 الصفحة

  الهدف 
 املجموع  سكاي نيوز العربية  24فرانس 

  %  ك  %  ك  %  ك
 30.1 439 40.8  346 15.3  93  استقطاب

 25.4 370 14.5  123 40.6  247 توجيه 
  23.7  346 23.9 203 23.5  143 دعائي

 20.5 299 20.6  175  20.4  124  دعم ومساندة وتأييد
 100  1454  100  847  100  607 مجموع

 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 
التطبيع،  أثناء معاجلة قضية  الدراسة  الصفحات عينة  إليها  تسعى  التي  األهداف  تعدد 

بنسبة   األولى  املرتبة  يف  االستقطاب  هدف  جاء  املرتبة  30.1فقد  ويف  جاء %،  الثانية 
بنسبة   التوجيه  بنسبة  25.4هدف  الدعائي  الهدف  جاء  الثالثة  املرتبة  ويف   ،%23.7 ،%

  %.20.5ويف املرتبة الرابعة جاء هدف الدعم واملساندة بنسبة  
فرانس   هدفت صفحة  فقد  الصفحتني،  كلتا  أهداف  يف  فروق  وجود  إلى   24ونالحظ 

بنسبة   األولى  املرتبة  يف  وهو  40.6التوجيه  إلى  %،  تهدف  التي  وسياستها  يتوافق  ما 
نيوز   سكاي  أما صفحة  للمتابعة،  نحوها  اجلمهور  انتباه  وتوجيه  القضايا  جميع  معاجلة 

%، وهو ما يتوافق ونتائج  40.8فقد اهتمت باستقطاب اجلمهور يف املرتبة األولى بنسبة  
ا وسائل  جميع  بتوظيف  اإلمارات  دولة  اهتمام  أظهرت  التي  السابقة  إلعالم اجلداول 
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اخلاصة بها لدعمها يف قضية التطبيع، واحتواء معارضة العالم العربي لها، واستقطاب 
مظاهر   على  حتتوي  صور  وضع  طريق  عن  وذلك  معها،  والتفاعل  لتأييدها  اجلمهور 
الدعاية  ظهرت  كما  املجتمع،  يف  التحضر  ومظاهر  بالتطبيع  العربية  الشعوب  احتفال 

لدور الدعاية  خالل  من  على    للتطبيع  السيئ  وأثره  كورونا  فيروس  جائحة  يف  إسرائيل 
املنظومة  تدهور  من  األفريقية  القارة  دول  معظم  منه  تعاني  الذي  الوقت  يف  أفريقيا 
يسعون  أنهم  اإلسرائيليون  يزعم  حيث  مساعدتها،  إسرائيل  عرضت  لذلك  الصحية؛ 

اجتياز   يف  األفارقة  النقص   Covid-19ملساعدة  بسبب  تنفس  أجهزة  املتزايد    وتوفير 
هناك   إن  حيث  أفريقيا،  يف  تستعد   300منها  العالم  حول  ربحية  غير  ومنظمة  شركة 

إلنتاج أجهزة تنفس باستخدام خطة تصميم إسرائيلية، ويقول مخترعوها من اإلسرائيلني  
التنفس الصناعي بقيمة   دوالر فقط ميكن أن مينع    500أن مشروعهم اخلاص بأجهزة 

الص الرعاية  أنظمة  العربية  انهيار  اإلعالم  وسائل  تستغله  ما  وهو  إفريقيا،  يف  حية 
  واخلارجية يف الدعاية للتطبيع.

  )7جدول رقم (
  قضايا التطبيع يوضح مدى وجود تفاعل املستخدمني مع املنشورات التي تتناول 

 الصفحة
  التفاعل 

 املجموع  سكاي نيوز العربية  24فرانس 
  %  ك  %  ك  %  ك

 37.2 541  36.5 310  38  231  التعليق على اخلبر

 24.5 357  25.6 217  23  140 مشاركة اخلبر 

  25.9  378  21  178  32.9  200 اإلعجاب باخلبر 

 12.2 178  16.7 142  5.9  36  إشارة لألصدقاء

 100  1454  100  847  100  607 مجموع
 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 

جاء التعليق على اخلبر يف املرتبة  تعدد أوجه التفاعل مع الصفحات عينة الدراسة، فقد  
بنسبة 37.2بنسبة    األولى الثانية  املرتبة  به يف  واإلعجاب  اخلبر  مشاركة  جاء  بينما   ،%
بنسبة  24.5% و25.9 األصدقاء  إلى  اإلشارة  األخيرة  املرتبة  إن  12.2%، ويف  %، حيث 
 شرائح بني  أكبر اًجاورو انتشارًا واسًعا القضية مينح  سلبًيا، كان وإن التعليقات، عدد زيادة

على   التعليق ويحتوي اجلمهور، من مختلفة املنشورات  تلك   افتراضي  اعتراف"على 
املتابعني،  بني االنقسام من حالة خلق شأنه من  وهذا  ،بالتطبيع  "ضمني وكأنه  جمهور 
العرب، كما   من املتابعني هدف املعاجلة من األدنى احلد ميثل وهذا مقصود، غير تطبيع
 اطالع أولئك إلى منشور  من أكثر على أنفسهم املتابعني من السلبية التعليقات تكرار يشير
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مع خلوض يعرضهم ما وهو دورية، بصفة  الصفحة منشورات على املتابعني  نقاشات 
 هذه الصفحات جناح إلى يؤدي قد للتطبيع، املؤيدين من وغيرهم الصفحات تلك مسئولي

بعضهم جتاه زعزعة يف الكيان بني  الصراع وحقائق اإلسرائيلي الكيان معتقدات   هذا 
  .العربية والدول وفلسطني

حسني) العزب  (شيماء  دراسة  مع  النتيجة  هذه  تتفق  الشبكات   )29(حيث  "مواقع  بعنوان 
التى   السياسية"،  القضايا  نحو  العام  الرأي  اجتاهات  بتشكيل  وعالقتها  االجتماعية 
توصلت إلى أن نشر الفيديو والصور ومشاركتها من أهم آليات إبداء الرأي والتعبير عن  
 األفكار، أما عندما يتطلب األمر إقناع اآلخرين، فإن املبحوثني يستخدمون نشر مقاالت

الصحف ومشاركتها، كذلك الدخول فى مناقشات كثيرة مع اآلخرين حول القضية، بينما  
محمد)  إبراهيم  (رضا  دراسة  مع  النتيجة  هذه  االجتماعي   )30(تختلف  "التأثير  بعنوان 

لوسائل التواصل االجتماعي لدى الشباب اجلامعي"، التي توصلت إلى أن األنشطة الثالثة  
الفيسبوك  يف  شيوًعا  السياسية/   األقل  األحداث  وإنشاء  الفيديو،  ونشر  عالمات  وضع 

  االجتماعية ونشرها. 

  قضايا التطبيع طبيعة تفاعل املستخدمني مع املنشورات التي تتناول 
  )8جدول رقم (

  لغة التعليقات   - أ
 الصفحة 

  لغة التعليقات 

 املجموع   سكاي نيوز العربية  24فرانس 

  %  ك  %  ك  %  ك
 78.8 1147  88.1 747  65.8  400  العربية

 21.1 307  11.8 100  34.1  207 اإلجنليزية 

 100  1454  100  847  100  607 مجموع 

 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 
%، ورمبا يعود ذلك إلى أنها صفحات  78.8وجود اللغة الغربية يف املرتبة األولى بنسبة  

التأثير وجذب انتباه اجلمهور العربي  باللغة العربية للجمهور العربي، وتهدف إلى    موجهة
%، ومتثلت  21.1نحو القضايا املختلفة، ويف املرتبة الثانية جاءت اللغة اإلجنليزية بنسبة  

بهدف   للتطبيع  رافضة  تعليقات  كتابة  تعمد  اجلمهور  من  معينة  فئة  يف  التعليقات  تلك 
 توصيل فكرة رفض التطبيع للعالم الغربي. 
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  )9جدول رقم (
  عليقات القائم باالتصال رًدا على تعليقات املستخدمني يوضح نوع ت  -ب

 الصفحة 

  نوع التعليقات

 املجموع   سكاي نيوز العربية  24فرانس 

  %  ك  %  ك  %  ك
 30 437  31 263  28.6  174  تفنيد رأي 

 19.2 280  21.4 182  16.1  98 إجابة عن سؤال

 3.3 49  24.7 210  46.7  284 إعطاء معلومة 

 16.7 243  22.6 192  8.4  51 تصحيح معلومة 

 100  1454  100  847  100  607 مجموع 

 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 
عينة    نوعتعدد   الصفحات  يف  القضية  حول  باالتصال  القائم  بها  يقوم  التي  التعليقات 

جاءت  باالتصال  القائم  قدمها  التي  التعليقات  أن  األولى  املرتبة  يف  جاء  فقد  الدراسة، 
بنسبة   الرأي  بنسبة 30لتفنيد  سؤال  عن  إجابة  التعليقات  جاءت  الثانية  املرتبة  ويف   ،%

%، ويف املرتبة  16.7ثالثة جاءت التعليقات تصحيح معلومة بنسبة  %، ويف املرتبة ال19.2
بنسبة   معلومة  إعطاء  كلتا  3.3األخيرة  يف  باالتصال  القائم  تعليقات  طبيعة  أن  إال  %؛ 

فرانس   صفحة  يف  باالتصال  القائم  تعليقات  فكانت  تختلف،  إلعطاء   24الصفحتني 
بنسبة   األولى  املرتبة  يتوا46.7معلومة يف  ما  وهو  تتحدد  %،  التي  الصفحة  فق وسياسة 

مهمتها يف نقل األخبار، وتتسم بطابع احلياد، ويف املرتبة الثانية جاء تفنيد الرأي بنسبة  
تعليقات 28.6 وجاءت  القضية،  نحو  واملتخصصني  اخلبراء  آراء  نقل  يف  ذلك  ومتثل   ،%

األولى   املرتبة  يف  معلومة  إعطاء  بني  نيوز  سكاي  صفحة  يف  باالتصال  بنسبة القائم 
بنسبة  24.7 معلومة  لتصحيح  باالتصال  القائم  تعليقات  جاءت  الثانية  املرتبة  ويف   ،%
بنسبة  22.6 سؤال  عن  لإلجابة  جاءت  الثالثة  املرتبة  ويف  يف  %21.4،  متثل  وهوما   ،%

ردود أدمن الصفحة على املتابعني إلعطاء وتصحيح معلومة حول القضية، أو شرح وجهة  
القضية، حول  احلكومة  اهتمت    نظر  حيث  السابقة،  اجلداول  نتائج  مع  يتوافق  ما  وهو 

يتم   أنه  وإقناعهم  التعليقات  خالل  من  التطبيع  نحو  املتابعني  اجتاهات  بتغيير  الصفحة 
التطبيع وفقا للعديد من الشروط التي تعمل على حفظ حقوق الشعب الفلسطيني. ورغم  

االجتماع التواصل  وسائل  به  تتميز  الذي  اإليجابي  احلوار،  الدور  ثقافة  على  والقائم  ي، 
النقاش، ونشر اخلبر يف أسرع وقت ممكن، وعرض املعلومة املفيدة؛ إال   واتساع مساحة 
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والسياسية،  االجتماعية  الشروخ  وتعميق  للتراشق  منبر  إلى  األحيان  يتحول يف بعض  أنه 
  وقد يعود هذا األمر إلى سوء استخدام بعض اجلمهور لهذه الوسائل.

  
 )10رقم (جدول  

  اجتاه تعليقات القائم باالتصال رًدا على تعليقات املستخدمني   -ت
 الصفحة 

  اجتاه التعليقات
 املجموع  سكاي نيوز العربية  24فرانس 

  %  ك  %  ك  %  ك
 57.1 831  75.3 638  31.7  193  إيجابية

 41.8 609  24.6 209  65.8  400 محايدة

 0.9 14  0 0  2.3  14 سلبية 

 100  1454  100  847  100  607 مجموع
 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 

بنسبة  األولى  املرتبة  إيجابية يف  جاءت  املشاركني  على  رًدا  باالتصال  القائم  تعليقات  أن 
بنسبة  57.1 محايدة  جاءت  الثانية  املرتبة  ويف  تقارب  %41.8،  مالحظة  وميكن   ،%

  النسب، وهو ما يتفق ونتائج اجلداول السابقة.
محايدة    24مالحظة أن اجتاهات تعليقات القائم باالتصال على صفحة فرانس    وميكن

%، وهو ما يتوافق وطبيعة وسياسة الصفحة وجمهورها من 65.8يف املرتبة األولى بنسبة  
املتابعني، الذين يحثون على أهمية حتقيق السالم واالستقرار يف الشرق األوسط، والتغلب  

منها، خاصة مع متغيرات العصر اجلديد، بينما جاء على الصراعات القدمية والتخلص  
بنسبة   األولى  املرتبة  يف  للتعليقات  نيوز  سكاي  صفحة  على  اإليجابي  %، 75.3االجتاه 

امليليشيات  وردود  والتطبيع،  احلكومة  عن  املدافعني  ردود  يف  التعليقات  تلك  ومتثلت 
يل، وكذلك من مؤيدي السالم اإللكترونية اإلسرائيلية يف الترويج لفكرة السالم مع إسرائ

نظر   وجهة  من  املدنيني  آالف  ضحيتها  راح  التي  العنف  حالة  وإنهاء  واالستقرار 
  املستخدمني. 
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  )11جدول رقم (
  األداء التفاعلي للقائم باالتصال على الصفحة 

الصفحة           

  األداء التفاعلي للقائم باالتصال 

 املجموع   سكاي نيوز العربية  24فرانس 

  %  ك  %  ك  %  ك
حيث  من 

  التفاعلية

 41.6 605  28.4 241  59.9  364  موضوعي

 37.4 545  58.4 495  8.2  50 غير موضوعي

 20.9 304  13.1 111  31.7  193 دقيق

 100  1454  100  847  100  607 مجموع 

 من حيث الدقة

  

 69.2 1007  47.2 400  100  607  دقيق

 30.7 447  52.7 447  0  0 غير دقيق

 100  1454  100  847  100  607 مجموع 

حيث  من 

 األسلوب 

  68.5  997  70.4  597  65.8  400  عقالني

  31.1  457  29.5  250  34.1  207  عاطفي

 100  1454  100  847  100  607  مجموع 

 24.1 351  16.1 137  35.2  214  يعتمد على احلقائق  من حيث املهنية 

 66 960  80.5 682  45.7  278 يعتمد على املبالغة

 9.8 143  3.3 28  18.9  115 االثنان مًعا

 100  1454  100  847  100  607 مجموع 

 
  يتضح من نتائج اجلدول السابق: 

أن أهمية القائم باالتصال على الصفحات عينة الدراسة تتمثل يف كونه عامًال مؤثًرا يف  
أنه   كما  املتابعني،  من  كثير  لدى  سياسية  واجتاهات  قيم  وتكوين  السياسي  الوعي  تنمية 
السالم مع  روح  تعزيز  التطبيع، ويف  ثقافة  تفاعله مع اجلمهور يف نشر  يسهم من خالل 

الشباب،   القرار يف أي  إسرائيل لدى  التأثير على أجندة صناع  أنها تعمل من خالل  كما 
دولة من دول العالم، بوصفها مصدرًا آلراء ومواقف أفراد املجتمع وتطلعاتهم؛ ما جعلها  

  ُتؤخذ بعني االعتبار لدى أصحاب القرار وصناع السياسة.
باالتصال، القائم  تفاعلية  حيث  األ  فمن  املرتبة  يف  موضوعي  التفاعل  بنسبة كان  ولى 

املرتبة  41.6 ويف  بنسبة    الثانية%،  موضوعي  غير  كان 37.4كان  الثالثة  املرتبة  ويف   ،%
  %.20.9دقيًقا بنسبة  
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الصفحتني كلتا  بني  اختالف  وجود  الدراسة  -ونالحظ  القائم   -عينة  تفاعل  كان  فقد 
فرانس   صفحة  يف  بنسبة    24باالتصال  األولى  املرتبة  يف  وهوما 59.9موضوعي   ،%

%، فقد حرصت الصفحة  31.7اسب واجتاهاتها، ويف املرتبة الثانية كان دقيًقا بنسبة  يتن
على ذكر البيانات واإلحصائيات بصورة دقيقة، والعودة إلى تواريخ االحداث، أما بالنسبة 
بنسبة  األولى  املرتبة  يف  موضوعي  غير  باالتصال  القائم  فكان  نيوز  سكاي  لصفحة 

الصفحة والدولة بتبرير وجهة نظرها يف املرتبة األولى أًيا  %، وهو ما يعكس اهتمام  58.4
كان رد الفعل حوله، فقد اهتم القائم باالتصال بالرد على املعلقني املؤيدين للتطبيع، ولم  
يهتم بتوضيح األمر لدى اآلخرين، ولم يعمل على احتواء غضب الشباب واجلمهور، ويف 

بنسبة   موضوعًيا  كان  الثانية  االقتصادية  28.4املرتبة  الفوائد  يف  ردوده  ومتثلت   ،%
والسياسية لعملية التطبيع والعائد منها على البالد العربية، وأن التطبيع لن ميس حقوق  

  الدولة الفلسطينية وسيادة الدول العربية سياسًيا أو اقتصادًيا. 
%، وهو  100دقيًقا بنسبة    24يف صفحة فرانس    ومن حيث الدقة، كان القائم باالتصال

تكون صفحة   أن  بهدف  املعلومات  تقدم  محايدة  إنها  حيث  الصفحة،  وطبيعة  يتوافق  ما 
إخبارية تقدم املعلومات بدقة، أما صفحة سكاي نيوز فقد كان القائم باالتصال غير دقيق 

بنسبة   األولى  املرتبة  أظهرت  52.7يف  التي  السابقة  ونتائج اجلداول  يتوافق  ما  وهو   ،%
بتبر  الصفحة  تلك  ذكر    عملياتير  اهتمام  أهمية  إلى  النظر  دون  فقط،  التطبيع 

أو   الفلسطينية  القضية  على  السلبية  وتأثيراتها  العملية  تلك  إمتام  وكيفية  اإلحصائيات 
  %.47.2على الدول العربية وتبعاتها االقتصادية والسياسية، ودقيق بنسبة 

يف الصفحات عينة الدراسة عقالنًيا يف املرتبة    باالتصال ومن حيث األسلوب، كان القائم  
  %.68.5األولى بنسبة  

املهنية، حيث  من  بنسبة    أما  األولى  املرتبة  يف  املبالغة  على  اعتمد  ما 66فقد  وهو   %
اعتمدت عليه الصفحات منهًجا للتأثير يف الرأي العام وجذب انتباهه ملتابعة األخبار عبر  

كا الثانية  املرتبة  ويف  بنسبة  الصفحة،  احلقائق  على  يعتمد  باالتصال  القائم  % 24.1ن 
  أسلوبا للتأثير على عقول املتابعني، وإقناعهم باحلجة والبرهان.

تأثير نفسي ووجداني يف مستخدمي تلك الصفحات،   إلى إحداث  ولعل سبب ذلك يعود 
قية ولفت انتباههم لتلك املنشورات، واستدراجهم للتفاعل معها، ورسم صورة وردية وأخال

حرص صفحة   ذلك يفسر ما ولعلَّ مغايرة للكيان وللجيش اإلسرائيلي على أرض الواقع،  
 تلك استطاعت اجلماهير، حيث من  مختلفة فئات إلى يف الوصول  ورغبتهاسكاي نيوز  
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 االجتماعي التواصل مواقع رّواد بواسطتها  جتذب أن املضامني تنوع تلك عبر الصفحات
  بنجاح. 

 وأنها األديان، بني والتعايش للسالم مكان إسرائيل أنَّ  تأكيد على  الصفحتني  من  ورّكز كل
  على  يعمل  إنساني بوجه  اإلسرائيلى اجليش قوات وإظهار والدميوقراطية، للحرية  واحة

  مستوى  على  للمنكوبني إنسانية ومساعدات خدمات ويقدم الفلسطنيني،  املدنيني  خدمة
  خطًرا متثل التي إيران بخالف العربية،  للدول بالنسبة تهديًدا متثل ال وأنها العالم،

التقدم  تأكيد على  الصفحتان حرصت كما والدولي، العربي  املستويني على  وتهديًدا
  والسياسية واالقتصادية والعسكرية العلمية املجاالت  شتى يف اإلسرائيلي والتفوق

 وأنَّ  العربية،  الدول من الكثير نهضة يف كبير دور  لهم كان اليهود وأنَّ  . إلخ،..والزراعية
 والقرابة  والديانة اللغة مستوى على والعرب  اليهود بني املشتركة القواسم من كثيًرا هناك

  .العربية والدول إسرائيل بني وتطبيع سالم بوجود  يسمح مما والتقاليد؛ والعادات
  

  )12جدول رقم (
  التطبيع يوضح طبيعة منشورات قضايا 

 الصفحة
  طبيعة املنشورات

 املجموع  سكاي نيوز العربية  24فرانس 
  %  ك  %  ك  %  ك

 31.6 460 35.4  300 31.6  192  سياسي
 24.8 362 21.9  186 28.9  176 اقتصادي 
 20.2 295 21.4  182 18.6  113 اجتماعي 

  9.6  140 9.3 79 10  61 ثقايف
  2.5  37 4.3 37 0  0  ديني

  2.5  37 1.1 10 4.4  27  رياضي
  6.2  91 6.2 53 6.2  38  فني

 100  1454  100  847  100  607  مجموع 

 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 
التي   املنشورات  طبيعة  كانت  فقد  األطر،  من  عديد  التطبيع ضمن  قضية  تقدمي  مت  أنه 

املرتبة األولى بنسبة   التطبيع سياسية يف  %، وهو ما يتناسب وطبيعة 31.6تقدم قضية 
بنسبة   اقتصادية  كانت  الثانية  املرتبة  ويف  األول،  املقام  يف  سياسية  إنها  حيث  القضية، 

%، وتضمنت املنشورات التي تناولت االتفاقيات االقتصادية وعوائد االستثمار وما 24.8
الثالثة   املرتبة  يف  واجتماعية  العربي،  العالم  على  اقتصادية  فوائد  من  التطبيع  سيخلفه 

و ما يتضمن مدى تطور احلياة االجتماعية إلسرائيل، وانعكاس هذا %، وه20.2بنسبة  
البالد  داخل  بالتطبيع  االحتفال  مظاهر  تصوير  وكذلك  العربية،  الدول  على  التطور 
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التطبيع،  التطبيع باستفاضة تلك املظاهر وأنواع  الدراسة قضايا  تتناول  العربية، وسوف 
ب الدراسة  عينة  الصفحات  اهتمام  السياسية  وميكن مالحظة  األطر  عبر  القضية  تقدمي 

، ورمبا يعود ذلك لسرعة تطور األحداث الناجتة  األولواالقتصادية واالجتماعية يف املقام  
عن التطبيع وتأثيراتها على املجتمع، وتأتي بقية الفئات يف املرتبة األخيرة نظًرا حلداثة  

فني كبير ألن العالقات ما   العالقات بني الدول، فلم يكن هناك تعاون ثقايف أو رياضي أو
  زالت يف بدايتها.

  )13جدول رقم (
  توضيح مدى مواكبة املنشورات لقضايا التطبيع 

 الصفحة 

  مدى املواكبة 

 اإلجمالي   سكاي نيوز العربية  24فرانس 

  %  ك  %  ك  %  ك
 82.5 1200 82.6  700 82.3  500  تناقش ألول مرة 

 17.4 254 17.3  147 17.6  107 متابعة ألحداث سابقة 
 100  1454  100  847  100  607 مجموع 

 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 
بنسبة   صفحاتها  عبر  مرة  ألول  التطبيع  قضية  تناقش  الدراسة  عينة  الصفحات  أن 

%، وتلك نسبة منطقية؛ حيث إن قرارات تطبيع الدول العربية مع إسرائيل جاءت 82.5
ومتتالية؛ ألنه سابًقا كانت جميع الدول ترفض فكرة التطبيع؛ حديثة ويف أوقات متقاربة  

القضية حديثة وحتتوي على أحداث كثيرة متوالية، وكانت منشورات متابعة   لذلك كانت 
%، وهو ما متثل يف رصد تاريخ العالقات  17.4ألحداث سابقة يف املرتبة الثانية بنسبة  

امب ديفيد وزيارة الرئيس املصري الراحل  العربية اإلسرائيلية سابًقا، ومناقشة معاهدة ك
 أنور السادات. 
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  )14جدول رقم (
  يوضح مضمون قضايا التطبيع

 الصفحة 

  القضايا

 اإلجمالي   سكاي نيوز العربية  24فرانس 

  %  ك  %  ك  %  ك
 9.2 135 10.9  93 6.9  42  التطبيع الدبلوماسي

 25.3 369 22.4  190 29.4  179 التطبيع السياسي
 7.2 105 8.8  75 4.9  30 التطبيع العسكري
  16.2  237 16.7 142 15.6  95 التطبيع اإلعالمي

  19.4  283 19.2 163 19.7  120  التطبيع االقتصادي
  3.9  58 4.3 37 3.4  21  التطبيع الرياضي

  0.4  6 0 0 0.9  6  التطبيع االستخباراتي واألمني
  7.1  104 5.5 47 9.3  57  التطبيع الثقايف

  10.7  157 11.8 100 9.3  57  التطبيع االجتماعي
 100  1454  100  847  100  607  مجموع 

 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 
السياسي   تنوع  التطبيع  الدراسة، فقد جاء  التي قدمتها الصفحات عينة  التطبيع  قضايا 

%، 19.4%، ويف املرتبة الثانية التطبيع االقتصادي بنسبة  25.3يف املرتبة األولى بنسبة  
بنسبة   الثالثة  املرتبة  التطبيع 16.2ويف  جاء  الرابعة  املرتبة  ويف  اإلعالمي،  التطبيع   %

بنسبة والقضايا  10.7  االجتماعي  واملوضوعات  لألخبار  الباحثة  متابعة  خالل  ومن   ،%
  التىى تناولتها الصفحات عينة الدراسة عن قضية التطبيع كاآلتي: 

ت الدول العربية إسرائيل دولةً    محل أظهرت كلتا الصفحتني   الدراسة أنه لعقود عديدة عدَّ
إل التوصل  قبل  معها،  التطبيع  أشكال  كل  رفض  والتزمت  وعادل عدوة،  شامل  حل  ى 

التطبيع بتوقيع معاهدتي السالم مع إسرائيل  الفلسطينية، وفتحت مصر طريق  للقضية 
م على نحو منفرد، من دون اشتراط السالم بحل القضية الفلسطينية، أساس 1979عام  

الصراع مع الصهيونية، ووّقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو مع إسرائيل عام 
ووّقع 1993 عام    ،  إسرائيل  مع  سالم  اتفاق  املوقف  1994األردن  ظلَّ  ذلك،  ومع  م؛ 

السالم  يسهم  فلم  إسرائيل،  مع  العالقات  تطبيع  بخصوص  ما  نوًعا  متماسكًا  العربي 
األردني واملصري مع إسرائيل يف حل القضية الفلسطينية، وال اتفاق أوسلو؛ فقد ازدادت  

الحتاللية، وأصبح من الواضح أنه ال عالقة  إسرائيل تطرًفا، وزادت يف حدة ممارساتها ا
للتطبيع بحل قضية فلسطني، وأن من قام بذلك فألسباب تخصه، ال عالقة لها بتحقيق  
بصهيونيتها   لها  قبول  أنه  على  التطبيع  فهمت  إسرائيل  وأن  فلسطني،  يف  العدالة 

ة مبادرة م، تبنت قمة بيروت العربي2002وعنصريتها وسياستها االستيطانية. ويف مارس  
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وطرحت سالًما  العزيز،  عبد  بن  اهللا  عبد  الراحل،  السعودي  امللك  أطلقها  التي  السالم 
كامًال مع الدول العربية، بشرط انسحاب إسرائيل الكامل من األراضي العربية املحتلة يف  

الالجئني  1967يونيو   ملشكلة  عادل  حل  إلى  والتوصل  اجلوالن،  ذلك  يف  مبا   ،
، وقيام دولة فلسطينية 194قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم  الفلسطينيني وفًقا ل

  .مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
تاريخ طويل من العالقات السرية بني دول عربية عديدة وإسرائيل، واستمرار    وجود ورغم  

منحى   أخذت  التطبيع  خطوات  فإن  العربية؛  بيروت  مبادرة  بنود  رفضها  يف  األخيرة 
نًيا يف اآلونة األخيرة، ويجري هذا التطبيع على عدة مستويات، اقتصادية،  متسارًعا وعل

التجاري   التطبيع  نسق  تنامى  فقد  ورياضية.  وثقافية،  وعسكرية،  وأمنية،  وجتارية، 
واالقتصادي بني إسرائيل والدول العربية بوضوح خالل السنوات األخيرة، فوفًقا لبيانات  

اإلسرائيل املركزية  اإلحصاء  السلع دائرة  من  اإلسرائيلية  الصادرات  إجمالي  ُقّدر  ية، 
بنحو   أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  أسواق  إلى  دوالر    7واخلدمات  مليارات 

أمريكي سنوًيا، من بينها أكثر من مليار دوالر أمريكي لدول اخلليج العربية، ومتثل أسواق 
% من إجمالي  6صادرات، و% من إجمالي ال7منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نحو  
  الواردات اإلسرائيلية من السلع واخلدمات.

دبلوماسية مع إسرائيل؛ ففي   تربطها عالقات  التي  العربية  الدول  وال يختلف احلال مع 
 ، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية األردنية وشركة "نوبل إنيرجي" األمريكية2016سبتمبر 

Noble Energy   10الغاز الطبيعي املسال من إسرائيل بقيمة  توقيع اتفاقية الستيراد  
فبراير   ويف  أمريكي،  دوالر  املحدودة   2018مليارات  القابضة  دولفينوس  شركة  أعلنت 

للغاز املصرية، عن طريق شركة "نوبل إنيرجي"، توقيع اتفاقية مع مجموعة "ديليك للحفر"  
تقو  15بقيمة   Delek Drilling اإلسرائيلية أمريكي،  دوالر  الثانية مليار  مبوجبها  م 

يناير   الطبيعي. ويف  بالغاز  "منتدى غاز  2019بتزويد مصر  تأسيس  أعلنت مصر عن   ،
املتوسط  إنشاء سوق (EMGF) "شرق  بينها إسرائيل، بغرض  الذي يضم سبع دول من   ،

  .إقليمية للغاز لتأمني العرض والطلب للدول األعضاء

ض الدول العربية متلقًيا رئيًسا للخدمات أما على مستوى االستخباراتي واألمني، فُتعّد بع
والتقنيات   عام    االستخباراتيةاألمنية  ففي  املنشآت  2008اإلسرائيلية؛  هيئة  وّقعت   ،

إنترناشونال  تي  جي  "آي  شركة  مع  عقًدا  ظبي  أبو  يف  احليوية   AGT "واملرافق 
International  ماتي اإلسرائيلي  األعمال  لرجل  مملوكة  سويسرية  شركة  وهي   ،

تشايف، لشراء معدات مراقبة للبنية التحتية احليوية، مبا يف ذلك منشآت النفط والغاز، كو
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قدراتها   تعزيز  بهدف  مسّيرة،  طائرات  بثالث  ظبي  أبو  نفسها  الشركة  وزودت 
االستخباراتية واألمنية، كما زودت شرطة أبو ظبي بنظام مركزي للمراقبة األمنية، يعرف  

  .2016، بدأ العمل به رسمًيا يف يوليو Falcon Eye "باسم "عني الصقر 

ويف واقعة ُعّدت بداية للتعاون االستخباراتي واألمني اإلسرائيلي مع السعودية، استعانت  
، مبجموعة من الشركات العاملية يف األمن السيبراني، من  2012الرياض، يف أغسطس  

تعر الذي  الهجوم  لوقف  املعلومات  أمن  حلماية  إسرائيلية  شركة  شركة  بينها  له  ضت 
"أرامكو السعودية"؛ فقد اخترق متسللون أجهزة كمبيوتر تابعة للشركة باستعمال فيروس  

 يدعى "شمعون"؛ األمر الذي أدى إلى تعطيل إنتاج النفط السعودي.

االستخباراتية   التكنولوجيا  بشراء  العربية  اخلليج  دول  بعض  اهتمام  مؤخًرا  تزايد  وقد 
ا هذه الدول للتجسس على معارضيها السياسيني، ومراقبة  املصنوعة يف إسرائيل، تعتمده

مايو   ويف  وتتبعها.  الفوري  2019نشاطاتهم  التراسل  تطبيق  على  القائمون  اتهم   ،
أو WhatsApp ""واتساب إس  "إن  تكنولوجيا   NSO "مجموعة  باستعمال  اإلسرائيلية 

للتجسس بغرض   Pegasus بيغاسوس  التطبيق،  ون  مراقبةالختراق  اشطني صحافيني 
أغسطس   ويف  للسعودية.  وبيعها  املجموعة  2018وحقوقيني،  من  اإلمارات  اشترت   ،

معارضيها  على  التجسس  بغرض  النقالة  الهواتف  لقرصنة  متطورة  تكنولوجيا  نفسها 
، قالت منظمة العفو الدولية، قبيل نظر املحكمة اإلسرائيلية 2020وخصومها. ويف يناير  

املنظمة ضد مجموعة "إن إس أو" اإلسرائيلية، إنه على  اخلاصة يف الدعوى التي رفعتها  
إسرائيل أن تلغي منح ترخيص التصدير للمجموعة التي استخدمت منتجاتها يف هجمات  

  .خبيثة على ناشطي حقوق اإلنسان يف املغرب والسعودية واملكسيك واإلمارات
واإلمارات، يف متارين عسكرية  وعسكرًيا، ُتشارك دول عربية عديدة، من بينها السعودية  

؛ وهو مترين متقدم على  Red Flag "إسرائيل، من أهمها مترين "العلم األحمر  جانبإلى  
، 2019وأبريل    2017القتال اجلوي، ُتشرف عليه القوات اجلوية األمريكية. ويف مارس  

يف  Iniohos "شارك سالح اجلو اإلماراتي يف تدريبات عسكرية تعرف باسم "إينيو هوس
  اليونان، شاركت فيها إسرائيل أيًضا. 

ومن بوابة التهديد اإليراني، ازدادت عالقات إسرائيل مع بعض دول اخلليج العربية متانةً؛  
أغسطس   إسرائيل  2019ففي  أن  كاتس،  يسرائيل  اإلسرائيلي،  اخلارجية  وزير  ، صرَّح 

سالم وضمان  البحرية  املالحة  وحماية  ألمن  الدولي  "التحالف  من  املمرات  جزء  ة 
أنشأته الواليات املتحدة، ويضم السعودية واإلمارات والبحرين وبريطانيا   الذيالبحرية"،  

وأستراليا وألبانيا، ويهدف إلى تعزيز أمن وسالمة السفن التجارية التي متر عبر املمرات  
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هذا التصريح مع تقييم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي   وينسجمالبحرية،  
أبريل  صرَّ  يف  مصالح  2018ح،  توافق  مدى  عن  سؤاله  عند  األمريكية،  التامي  ملجلة   ،

املجاالت   من  الكثير  لدينا  أن  ويبدو  مشترك،  عدو  "لدينا  قائًال:  إسرائيل،  مع  السعودية 
 املحتملة للتعاون".

إلى  التطبيع  وهذا يعني أن عالقة اإلمارات والسعودية مع إسرائيل باتت تتجاوز مسألة 
أن التحال تعرف  الدول  فهذه  إيران؛  مواجهة  يف  ليس  وذلك  املتبادلة،  واخلدمات  ف 

سياسات  يف  التأثير  على  والتعاون  التنسيق  يف  بل  أجلها؛  من  إيران  تواجه  لن  إسرائيل 
  الواليات املتحدة يف املنطقة باخلروج من االتفاق النووي مع إيران.

قد شهد التطبيع العربي مع إسرائيل أما على املستوى الدبلوماسي والثقايف والرياضي، ف
الثقافة والرياضة اإلسرائيلية، ميري ريغف،   تنامًيا ملحوًظا؛ فقد زارت وزيرة  هو اآلخر 

، وشارك يف الوقت نفسه وزير االتصاالت اإلسرائيلي، أيوب  2018أبو ظبي يف أكتوبر  
ر وزير اخلارجية املفوضني لالتصاالت" الذي عقد يف دبي. وزا   املندوبني قرا، يف مؤمتر "

يوليو   يف  ظبي  أبو  كاتس،  يسرائيل  اإلسرائيلي،  املؤمتر  2019واالستخبارات  ، حلضور 
اإلسرائيلية  العدل  وزارة  من  وفد  ظبي  أبو  زار  كما  املتحدة.  األمم  نظمته  الذي  البيئي 
ملكافحة   دولي  مؤمتر  يف  للمشاركة  زيلبر،  دينا  اإلسرائيلي،  العام  املدعي  نائبة  برئاسة 

ديسمبر  الف يف  دولية 2019ساد  مسابقات  يف  إسرائيلية  وفود  ظهور  عن  فضًال  هذا   ،
ثقافية   ومؤمترات  أبو ظبي،    واقتصاديةرياضية،  مثل:  عربية،  عواصم  دولية يف  وعلمية 

  .واملنامة، والدوحة، وتونس، ومراكش
املحتلة  إلى فلسطني  زيارات  املقابل، نّظمت شخصيات خليجية قريبة من حكوماتها  ،  يف 

املسلحة   القوات  يف  السابق  اللواء  زيارة  أبرزها  من  كان  إسرائيليني،  مسؤولني  والتقت 
، ولقائه مع املسؤول يف وزارة اخلارجية اإلسرائيلية، دوري غولد، عشقيالسعودية، أنور  

يوليو   يف  املحتلة  القدس  يف  داوود  امللك  فندق  وفد  2016يف  زيارة  ذلك  إلى  إضافة   ،
  .2017ذه هي البحرين" إلى القدس املحتلة، يف ديسمبر  بحريني من جمعية "ه

وتوالت مظاهر التطبيع العلنية أيًضا، بحضور مسؤولني عرب مؤمترات دولية إلى جانب  
ففي   إسرائيليني؛  املسؤولني  2019فبراير    14و  13مسؤولني  من  مجموعة  حضر   ،

الم واألمن يف الشرق  العرب إلى جانب مسؤولني إسرائيليني املؤمتر الوزاري لتعزيز "الس
دولي   حتالف  تشكيل  هدفه  وكان  وارسو،  البولندية،  العاصمة  يف  ُعقد  الذي  األوسط" 

، استضافت العاصمة البحرينية، املنامة، ورشة 2019يونيو  26و 25ملواجهة إيران. ويف 
جديدة  رؤية  االقتصادية:  اخلطة  االزدهار،  أجل  من  "السالم  بعنوان:  كانت  التي  العمل 
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، التقى وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد بن  2019الفلسطيني". ويف يوليو    للشعب
  28اخلارجية اإلسرائيلي، يسرائيل كاتس، يف واشنطن. ويف    وزير محمد آل خليفة، مع  

وسفير  2020يناير   خليفة،  آل  راشد  بن  اهللا  عبد  واشنطن  البحرين يف  ، حضر سفير 
ُعمان   وسفيرة  العتيبة،  يوسف  الذي عقده  اإلمارات  املؤمتر  املغيرية،  بنت سلطان  حنينة 

الصراع   السياسي خلطته حلل  الشق  تفاصيل  الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، إلعالن 
    اإلسرائيلي، املعروفة إعالمًيا باسم "صفقة القرن".   -الفلسطيني 

املصرية"  "العامية  اللهجة  تدريس  بدأ  سابق،  وقت  يف  إسرائيلية  إعالم  وسائل  ،  وكشفت 
اللهجات   املختلفة، كما كشفت    العربيةضمن  العربية بجامعات إسرائيل  اللغة  فى أقسام 

العامية،  العربية  اللغة  تعلم  على  اإلسرائيليني  الطالب  جانب  من  كبيًرا  إقباًال  هناك  أن 
خاصة "اللهجة املصرية"، مشيرة إلى أن الطلب على تعلم "العامية املصرية" يتجاوز حدود  

  طينية.اللهجة الفلس
  )15جدول رقم (

  توضيح مدى التوازن من منشورات قضايا التطبيع 

 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 
أن هناك اختالًفا وتبايًنا بني كلتا الصفحتني يف مدى التوازن يف عرض قضية التطبيع، 

فرانس   كانت صفحة  متعددة   24فقد  نظر  وجهات  وعرضت  األولى  املرتبة  يف  متوازنة 
واملجتمع  67بنسبة   العربي  العالم  نظر  وجهات  نقل  يف  متثلت  قضية  %،  نحو  الدولي 

آراء اخلبراء   نقلت  كما  وبراهني كال    ووجهاتالتطبيع،  وتوضيح حجج  املتعارضة،  النظر 
  %.32.9الفريقني، ويف املرتبة الثانية عرضت وجهة نظر واحده بنسبة 

رت عن قضية التطبيع عبر نقل وجهة نظر   أما قناة سكاي نيوز، فافتقرت لالتزان، وعبَّ
ي وجهة نظر احلكومات العربية يف التطبيع، ونقل وجهات نظر  %، وه64.5واحدة بنسبة  

حتركات   وتأييد  اجلمهور  ثقة  كسب  بهدف  واالجتماع  السياسة  خبراء  من  املؤيدين 
بنسبة   الثانية  املرتبة  يف  متعددة  نظر  وجهات  بنقل  اهتمت  كما  التطبيع،  نحو  احلكومة 

 طبيع.%، ومتثلت تلك النسبة يف وجهات نظر تؤيد عملية الت35.4
  

 الصفحة
  مدى التوازن

 اإلجمالي  سكاي نيوز العربية  24فرانس 
  %  ك  %  ك  %  ك

 48.6 707 35.4  300 67  407  عرض وجهات نظر متعددة 

 51.3 747 64.5  547 32.9  200 عرض وجهة نظر واحدة 

 100  1454  100  847  100  607 مجموع
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  )16جدول رقم (
  توضيح االجتاه الغالب نحو القضية من منشورات قضايا التطبيع 

 الصفحة 

  االجتاه الغالب

 اإلجمالي   سكاي نيوز العربية  24فرانس 

  %  ك  %  ك  %  ك

 56.3 820 56.5  479 56.1  341  مؤيد

 25.2 367 19.7  167 32.9  200 محايد

  18.3  267 23.7 201 10.8  66 غير واضح

 100  1454  100  847  100  607  مجموع 

 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 
بنسبة   الصفحتني  كلتا  يف  املؤيد  االجتاه  كان  التطبيع  قضية  نحو  الغالب  االجتاه  أن 

وهواالجتاه56.3 اتخذته    %،  قبل،    جميع الذي  من  التحليل  أوضح  كما  اإلعالم  وسائل 
بهدف حتقيق االستقرار يف الشرق األوسط، ويف املرتبة الثانية كان االجتاه محايًدا بنسبة 

25.2.%  
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  )17جدول رقم (

  قضايا التطبيع يوضح األساليب اإلقناعية املستخدمة يف املنشورات التي تتناول 
 الصفحة

  24فرانس   األساليب اإلقناعية
سكاي نيوز  

  العربية
 اإلجمالي 

  %  ك  %  ك  %  ك
أساليب 
اإلقناع 

  املستخدمة  

مقابل   األهداف  وضوح 
  استنتاجها ضمنًيا

20  3.2  102 12  122 8.3 

  1  15  1.7  15  0  0 وشواهدتقدمي أدلة 
وجهات   جميع  عرض 

  النظر
93  15.3  86 10.1  179 12.3 

اإلقناعية  احلجج  ترتيب 
 داخل الرسالة الدعائية

247  40.6  293 34.5  540 37.1 

االجتاهات  استخدام
واالحتياجات املوجودة  

 لدى اجلمهور
71  11.6  87 10.2  158 10.8 

 30.2 440  31.1 264  28.9  176 تأثير رأي األغلبية
 100  1454  100  847  100  607 مجموع 
أسلوب 

العرض 
 املوضوعات 

 3.3 49  24.7 210  46.7  284  عرض معلومات فقط

 19.2 280  21.4 182  16.1  98 تناول أسباب فقط

 30 437  31 263  28.6  174 عرض حلول فقط

 16.7 243  22.6 192  8.4  51 عرض أسباب وحلول 

 100  1454  100  847  100  607 مجموع 
االستماالت  
 املستخدمة  

 25.2 367 19.7  167 32.9  200  عقالنية
  18.3  267 23.7 201 10.8  66 عاطفية

 56.3 820 56.5  479 56.1  341  املزج بني االثنني
 100  1454  100  847  100  607 مجموع 

 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 
األساليب   يف  تعدًدا  هناك  الدراسة؛ أن  عينة  الصفحات  عليها  اعتمدت  التي  اإلقناعية 

نظًرا ألهمية القضية وحساسيتها لدى العديد من شعوب العالم، فكان ال بدَّ من استخدام 
  العديد من األساليب التي تقنع املتلقي بأهمية عملية التطبيع وأسبابها.
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املستخدمة اإلقناع  ألساليب  الصفحات  فبالنسبة  اهتمت  على  :  باالعتماد  الدراسة  عينة 
بنسبة   األولى  املرتبة  يف  الدعائية  الرسالة  داخل  اإلقناعية  احلجج  ويف 37.1ترتيب   ،%

%، ويف املرتبة الثالثة  30.2رأي األغلبية بنسبة    تأثير   املرتبة الثانية اعتمدت على أسلوب
بنسبة   النظر  وجهات  جميع  عرض  است12.3جاء  جاء  الرابعة  املرتبة  ويف  خدام %، 

  %.10.8االجتاهات واالحتياجات املوجودة لدى اجلمهور بنسبة 
: اهتمت الصفحات عينة الدراسة بتناول عرض حلول  وبالنسبة ألسلوب عرض املوضوعات

أسباب التطبيع فقط يف املرتبة الثانية   عرض %، وجاء  30فقط يف املرتبة األولى بنسبة  
  %.16.7عرض أسباب وحلول بنسبة  %، ويف املرتبة الثالثة جاء أسلوب19.2بنسبة 

عينة الدراسة باالعتماد على املزج    الصفحات: اهتمت  وبالنسبة لالستماالت املستخدمة
  %.56.3بني االستماالت العقلية والعاطفية بنسبة  

يف مراتب متقدمة   واإلحصائياتوالبيانات واألرقام    الباحثة أن مجيء التصريحات وترى
البر مسارات  أن  يؤكد  الدراسة إمنا  عينة  الصفحات  عليها  اعتمدت  التي  املنطقية  هنة 

ومن تكن شكلية،  ولم  حقيقية  بيانات  لالنتباه الالفت كانت  نقل  على  الصفحات  حرص 
الكيان   املتحدث جليش  بصفة أفيخاي"العسكري  من   -أسبوعية أدرعي"  يعمل  التي 

مصحوبة   ، "مباركة جمعة "الشهيرة   بجملته اجلمعة، يوم  بحلول  املُسلمني  تهنئة خاللها على 
كل الدول يف وأثرية إسالمية بأماكن بدولة   اجلمهور  إبهار بهدف ذلك العربية،  العربي 

 بني  وعقد ارتباط االحتالل، وجيش العربي  اجلمهور  بني  النفسي احلاجز وكسر إسرائيل،
 اجليش يف صورة اإلسرائيلي اجليش وإظهار السعيدة،  واملناسبات االحتالل جيش رموز

 آبي " إثيوبيا وزراء املتسامح، كما ركَّزت قناة سكاي نيوز على خبر زيارة رئيس  اللطيف
 الزراعة  مجاالت يف الدولتني  بني وتوطيد التعاون العالقات  تعزيز إسرائيل، بهدف "أحمد

والعلوم والصحة والري املائية  واملوارد  تعد الزيارة وأنَّ  واالبتكار، والتكنولوجيا والتعليم 
إلى جناح على جديًدا دليًال  "العودة  التي سياسة   والتطلع نتنياهو، ينتهجها  أفريقيا"، 

الصداقة تعزيز إلى  البلدين لكال  املشترك أن   التعاون وتعميق أواصر  الثنائي، من حيث 
االعتماد على التصريحات والبيانات يرجع إلى تركيزها على بُعد البيانات والتصريحات  

 كان يصدرها املسئولون فيما يتعلق مببادرات التطبيع.التي 
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  )18جدول رقم (
  اإلستراتيجيات التي اعتمدت عليها الصفحات يف تناول قضايا التطبيع

 صفحة 
  اإلستراتيجيات

 املجموع   سكاي نيوز العربية  24فرانس 

  %  ك  %  ك  %  ك

بناء  إلى  السعي 
  املصداقية

 26.8 391 27.6 234  25.8  157  تقدمي احلجج

 37.8 551 36.5  310  39.7  241 التبرير

 16.2 236 16.7  142  15.4  94 خلق االستعداد 

 14.5 211 12.7  108  16.9  103 إطالق التوقعات

 4.4 65 6.2  53  1.9  12 الثبات

 100  1454  100  847  100  607 مجموع 
االستماالت  

 العاطفية
 30 437  31 263  28.6  174  إثارة العاطفة 

 19.2 280  21.4 182  16.1  98 جذب االنتباه

 3.3 49  24.7 210  46.7  284 املناشدة 

 16.7 243  22.6 192  8.4  51 السخرية

 100  1454  100  847  100  607 مجموع 
االستعانة   اإلجماع

  باألصدقاء 
0  0  210 24.7  210 14.4 

 27.3 398  35.1 298  16.4  100 االلتحاق بالركب 

 15.6 227  12.1 103  20.4  124 التخويف

 43.5 633  43.9 372  42.9  261 إظهارالقوة 

 8.3 122  0 0  20  122 حصر العداء

 100  1454  100  847  100  607 مجموع 
 27.7 403  35.1 298  17.2  105  إطالق التسميات التكرار 

 33.2 484  20 174  51  310 فضح النوايا 

 0 0  0 0  0  0 التكفير 

 37.9 552  43.9 372  29.6  180 االنتباهحتويل 

عامل   توظيف 

 الدين
12  1.9  103 12.1  115 7.9 

 100  1454  100  847  100  607 مجموع 
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 يتضح من نتائج اجلدول السابق: 
تناول   يف  الدراسة  عينة  الصفحات  عليها  اعتمدت  التي  اإلقناعية  اإلستراتيجيات  تنوع 
قضايا التطبيع، فقد عمدت تلك الصفحات إلى تقدمي احلجج والبراهني إلقناع اجلمهور  
قيادات  املعلنة بني  املتبادلة  للزيارات  املتكرر  الذكر  التطبيع ومظاهره، من خالل  بأهمية 

عر  وأخرى  نتنياهو، إسرائيلية  بنيامني  اإلسرائيلي،  الوزراء  رئيس  زيارة  خصوًصا  بية، 
لسلطنة عمان، وسماح دول خليجية لوفود رياضية بدخول أراضيها، كما احتفت اإلمارات  
(ميري  اإلسرائيلية  والرياضة  الثقافة  وزيرة  وزارت  بالذهبية،  إسرائيلي  العب  بفوز 

حني شارك فريق إسرائيلي يف بطولة    ريغيف) دولة اإلمارات حلضور مباريات جودو، يف
  دولية للجمباز يف قطر. 

التبرير  إستراتيجية  مع سياقات   كما تضمنت  اإلسرائيلي  العربي  التطبيع  تزامن مظاهر 
من   حالة  ظل  يف  مختلفة،  بصيغ  األمام  نحو  التطبيع  بعجلة  الدفع  إلى  تهدف  ودوافع 

اإلدارة واستثمار  إيران،  مع  العربية  والصراعات  العربي    الضعف  للخالف  األمريكية 
تصريحات   مع  املظاهر  هذه  تتزامن  كما  إسرائيل،  مع  مقاربة  إحداث  أجل  من  اإليراني 
مصالح  هناك  أن  يرى  الذي  اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  تصريح  رأسها  وعلى  إسرائيلية، 
واملياه  التقنيات  مجاالت  يف  التعاون  إلى  تهدف  أخرى،  عربية  دول  وبني  بينهم  مشتركة 

تأتي وال كما  املنطقة،  اإليراني يف  ملواجهة اخلطر  ويراها آخرون  والطب وغيرها،  زراعة 
كذلك يف ظل خالف عربي عربي، خاصة اخلالف اخلليجي، إضافة إلى اشتداد األزمة  
يف دول الربيع العربي، التي وّلدت حالة من االنقسام العربي، وأحدثت نوًعا من الهرولة  

اخل إلى  إضافة  التطبيع،  بني  نحو  يكمن  الذي  القدمي،  الفلسطيني  الفلسطيني  الف 
  خيارين: املقاومة الذي تتبناه (حماس)، والتسوية الذي تتبناه (فتح). 

املصداقية  - بناء  إلى  فقد  السعي  اإلستراتيجية،  تلك  توظيف  الصفحتني يف  كلتا  تساوت   :
بنسبة   التبرير  إستراتيجية  استخدام  األولى  املرتبة  يف  ا37.8جاء  ويف  الثانية  %،  ملرتبة 

%، ويف املرتبة الثالثة جاء خلق االستعداد 26.8جاءت إستراتيجية تقدمي احلجج بنسبة  
التوقعات  16.2بنسبة   إطالق  إستراتيجية  على  االعتماد  جاء  األخيرة  املرتبة  ويف   ،%
%، التي أظهرت أن هناك ثالثة سيناريوهات ميكن أن تتمخض عنها مظاهر 14.5بنسبة  

هذه؛  ُتعرف    التطبيع  لم  التي  األمريكية  بصيغته  بالتطبيع  االلتزام  يف  يتمثل  فاألول 
بنودها   بعض  تختلف يف  أنها  التصريحات  املالحظ من خالل  لكن  بعد؛  كاملة  تفاصيلها 
عن الصيغة العربية، ويف حال كانت مختلفة عن الصيغة العربية فسيظهر تيار آخر رافض  



 

 
1560 1560 

هناك موقف ثالث سيظل رافًضا للتطبيع بكل لهذه الصيغة ومتمسك بالصيغة العربية، و
  صوره. 

العاطفية - فعملت  االستماالت  اإلستراتيجية؛  تلك  توظيف  يف  الصفحتني  كلتا  اختلفت   :
فرانس   بنسبة    24صفحة  األولى  املرتبة  يف  املناشدة  عامل  توظيف  ويف  46.7على   ،%

بنسبة   العاطفة  إثارة  أسلوب  جاء  الثانية  ويف  28.6املرتبة  جذب  %،  جاء  الثالثة  املرتبة 
%، بينما اعتمدت صفحة سكاي نيوز على أسلوب إثارة العاطفة يف  16.1االنتباه بنسبة  

%، ويف 24.7%، ويف املرتبة الثانية اعتمدت على املناشدة بنسبة  31املرتبة األولى بنسبة  
 %.22.6املرتبة الثالثة السخرية بنسبة 

على إظهار القوة يف   24د اعتمدت صفحة فرانس  : فقأما بالنسبة إلستراتيجية اإلجماع -
بنسبة   األولى  العداء  42.9املرتبة  وحصر  التخويف  من  كل  جاء  الثانية  املرتبة  ويف   ،%

بنسبة  20بنسبة   بالركب  االلتحاق  جاء  الثالثة  املرتبة  ويف  بالنسبة %16.4،  أما   ،%
رتبة األولى بنسبة لصفحة سكاي نيوز، فقد اعتمدت على إستراتيجية إظهار القوة يف امل

%، ويف املرتبة الثالثة جاء  35.1%، ويف املرتبة الثانية جاء االلتحاق بالركب بنسبة  43.9
 %؛ لكنها أهملت وجود صفة العداء مع إسرائيل.24.7االستعانة باألصدقاء بنسبة 

بخبر   استعانت  الذي ضمَّ سبع دول، من  وقد  املتوسط مبصر،  تأسيس منتدى غاز شرق 
إ وإيطاليا، واألردن، ومصر)، هو  بينها  واليونان،  إلى (فلسطني، وقبرص،  سرائيل إضافة 

أهداًفا سياسية أكبر    -وفق ما يرى بعضهم  -اآلخر له داللة كبيرة يف املوضوع؛ إذ إن له
العرض   تأمني  تضمن  إقليمية  غاز  سوق  إنشاء  أهدافه  فمن  االقتصادية؛  األهداف  من 

تأمني وصول الغاز اإلسرائيلي للعرب واألوروبيني، دون    والطلب للدول األعضاء، مبا يعني 
اعتبار إلرادة الشعوب الرافضة للتطبيع وملشروعية هذه الصفقات بوصف إسرائيل دولة  

 محتلة لألراضي الفلسطينية.
: اختلفت كلتا الصفحتني يف توظيف تلك اإلستراتيجية، فقد اعتمدت  إستراتيجية التكرار -

فرانس فضح    24صفحة  بنسبة  على  األولى  املرتبة  يف  حتويل  51النوايا  جاء  بينما   ،%
%، ويف املرتبة الثالثة جاء إطالق التسميات بنسبة  29.6االنتباه يف املرتبة الثانية بنسبة  

بنسبة  17.2 الدين  عامل  توظيف  على  اعتمدت  الرابعة  املرتبة  ويف  بينما  %1.9،   ،%
ا حتويل  إستراتيجية  على  نيوز  سكاي  صفحة  بنسبة  اعتمدت  األولى  املرتبة  يف  النتباه 

%، ويف املرتبة الثالثة جاء 35.1%، ويف املرتبة الثانية جاء إطالق التسميات بنسبة  43.9
 %.12.1%، واهتمت الصفحة بتوظيف عامل الدين بنسبة 20فضح النوايا بنسبة 
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 :أهم النتائج العامة للدراسة
الد -1 عينة  الصحف  قدمتها  التي  التطبيع  قضايا  التطبيع تنوع  جاء  فقد  راسة، 

%، ويف املرتبة الثانية التطبيع االقتصادي بنسبة 25.3السياسي يف املرتبة األولى بنسبة  
بنسبة  19.4 الثالثة  املرتبة  ويف  جاء %16.2،  الرابعة  املرتبة  ويف  اإلعالمي،  التطبيع   %

  %.10.7التطبيع االجتماعي بنسبة  
التي اعتمد -2 ت عليها الصفحات عينة الدراسة يف تنوع اإلستراتيجيات اإلقناعية 

إلقناع   والبراهني  احلجج  تقدمي  إلى  الصفحات  تلك  عمدت  فقد  التطبيع،  قضايا  تناول 
 اجلمهور بأهمية التطبيع ومظاهره.

التطبيع بنسبة   -3 املرتبة األولى يف معاجلتها لقضايا  وجود صفحة سكاي نيوز يف 
لقناة فضائية إخبارية ناطقة باللغة  %، وهو ما يتوافق وسياستها؛ حيث إنها تابعة  58.2

العربي،   الوطن  منطقة  للجمهور يف  رئيسي  بشكل  تبث  وإليه،  العربي  العالم  من  العربية 
سكاي  ومؤسسة  اإلعالمي  لالستثمار  ظبي  أبو  شركة  بني  مشترك  استثمار  والقناة 

  البريطانية. 
التنوع واالعتماد على قوالب فن -4 ية معينة؛  ال توجد اختالفات بني الصفحتني يف 

  مما يدل على اهتمام كل منهما يف تناول املوضوع، ورمبا يعود ذلك لتوجهاتهما السياسية.
 اخلبرية (اخلبر، املواد املختلفة على بتوجهاتها الصفحات محل الدراسة اعتماد -5

 الفورى  النشر طبيعة إلى قد يرجع  لقضايا التطبيع مع إسرائيل، معاجلتها والتقرير) يف
تلك   حول  واملحلي  الدولي  والرأيني  التطبيع  خطوات  حول  األفعال  ردود  تطور  لتالحق 

 التي حتمل السريعة اخلبرية على املادة االعتماد يجعل مما متوقع؛ غير نحو على اخلطوة
  للقارئ.  جديد هو ما كل
املنشور   -6 النص والفيديو يف غالبية  أو  النص والصورة،  التزاوج بني  احلرص على 

م، بهدف حتقيق أكبر قدر من التفاعل مع املنشور النصي، حيث تعد املؤثرات  النصي ا ملقدَّ
وجذب  اإلقناع  على  وقدرة  تأثيًرا  األدوات  أكثر  من  والفيديو  الصور  متمثلة يف  البصرية 

  اآلخرين. 
صفحة   -7 اعتمدت  حيث  املستهدف؛  اجلمهور  يف  الصفحتني  بني  فروق  هناك 

إلى   24فرانس   منشوارتها  توجيه  بنسبة    على  العام  يتوافق  65.8اجلمهور  وهوما   ،%
وسياستها التحريرية؛ حيث إنها تتبني االجتاه املحايد وال تهدف التأثير على أي من فئات  
املجتمع؛ بل تعمل دور الناقل لألحداث، بينما ظهر اهتمام صفحة سكاي نيوز بالشباب يف  
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بنسبة   األولى  إن60املرتبة  حيث  جًدا  كبيرة  نسبة  وهي  نوبة    %،  واجهت  قد  اإلمارات 
  غضب وحمالت مقاطعة وغضب من الشباب العربي عبر مواقع التواصل االجتماعي.

هناك فروق بني طبيعة التعليقات يف كلتا الصفحتني، فكانت التعليقات يف صفحة   -8
بنسبة    24فرانس   األولى  املرتبة  يف  معلومة  وسياسة 46.7إلعطاء  يتوافق  وهوما   ،%

  تتحدد مهمتها يف نقل األخبار وتتسم بطابع احلياد.الصفحة التي  
بنسبة   -9 الصفحتني  كلتا  يف  الغالب  كان  التطبيع  قضية  نحو  املؤيد  االجتاه  أن 

يف  56.3 االستقرار  حتقيق  بهدف  اإلعالم،  وسائل  جميع  اتخذته  الذي  وهواالجتاه   ،%
 .%25.2الشرق األوسط، ويف املرتبة الثانية كان االجتاه محايًدا بنسبة 
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ف نفهمها  )  2019عماد الدين العشماوى (  10 ة ك ان الصهيو  التطبيع مع الدول الع ة ال ج ات اس

ة االداب ،عد  ونقاومها؟، ل ة ،  المؤتمرات مجلة مداد االداب ،الجامعة العراق   2019 - 2018د خاص 
ب (   11 ة)  2016محمد أحمد شع ل وأثرە ع المنطقة الع ائ ة   التطبيع مع إ ،مجلة العلوم االفتصاد

ة االقتصاد والتجارة ل ة ،  ة اإلسالم ة ، العدد السابع ،الجامعة األسم اس   . والس
12 Graham, Melissa W., Avery, Elizabeth J., & Park, Sejin (2020). The role of social 
media in local government crisis communications, Public Relations Review, Vol.41, 
No.3, Pp. 386-394. 

13  ، ال ـــــة و الحمـــــزة حســـــن محمـــــد الخـــــ ة ودورهـــــا  تنم صـــــفحات التواصـــــل االجتمـــــا للقنـــــوات الفضـــــائ
ع لألحـــداث  ـــةالجمـــاه المتـــا دان ـــة: دراســـة م ـــة الجار ـــة الع ل شـــورة، جامعـــة المنصـــورة،  ، دكتـــوراە غـــ م
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ة،  ة النوع  . 2016ال
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ل من 24   :مثل دراسات 
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  ، ة  هاجر ثروت محمد الحي ات الغ ة للذات واآلخر  الفضائ محددات بناء الصورة اإلعالم

ة)  ل ة: (دراسـة تحـل الع ة اآلداب، الناطقة  ل ا،  شورة، جامعة المن   .2017، رسالة ماجست غ م
  ،م منصور ي: معان إبراه ا األمن القو الم ة لقضا ة الدول ون ف ة التل ار لجة القنوات اإلخ

ل اە الن ة ع ملف م ة اآلداب،  دراسة وصف ل شورة، جامعة اإلسكندرة،  ، رسالة ماجست غ م
2016.  

  ، ف أم الدا ق األوسط  قنا (محمد  اال ة لقضا ار ) و(الحرة  France24المعالجة اإلخ
ارا ات األخ ة مقارنة ع عينة من  ل ة: دراسة تحل اللغة الع ة) الموجهت  ك ، رسالة ألم

ة اإلعالم،  ل شورة، جامعة القاهرة،    . 2012ماجست غ م
25 Meaning of ”social media“, the English Dictionary, (w.d), available at: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/social-media . 

ي.    26   دالوهاب المس ة، ع ة والصهيون وق، ج١ط  موسوعة اليهود واليهود م، ١٩٩٩،  ٧، القاهرة: دار ال
  ١٣ص
ا):  27     جد ة أ م (مرت   أسماء ال سادة المح

  .ة اإلعالم، جامعة القاهرة ل   أ.د سا طايع، أستاذ العالقات العامة، 
  .ة اإلعالم، جامعة القاهرة ل س قسم الصحافة،  ان، أستاذ ورئ ش الل ف درو   أ.د 
  .ة اإلعالم، جامعة القاهرة ل   أ.د محمود علم الدين، أستاذ الصحافة، 
  .ة اآلداب، جامعة ع شمس ل س قسم اإلعالم،  ، أستاذ ورئ ة شاه  أ.د ه

  
ل من 28 ف  مدرس مساعد الصحافة:  شارك  ة    -أ  ل أ ة النوع ة ال  جامعة ع شمس .  -ل

ة    -أ  محمد عامر  مدرس مساعد الصحافة          ة النوع ة ال اس   - جامعة ع شمس -ل احثة  ق ال
ات   الث

92    ، حس العزب  ماء  ا  ش القضا نحو  العام  الرأي  اتجاهات  ل  شك ب وعالقتها  ة  االجتماع ات  الش مواقع 
ة اس ة اآل الس ل شورة، جامعة حلوان،    . 2014داب، قسم اإلعالم، ، رسالة دكتوراە غ م

محمد،    03 م  إبراه الجام رضا  اب  الش لدى  االجتما  التواصل  لوسائل  االجتما  وسائل  التأث  مؤتمر   ،
ة اإلعالم  ل ة:  ة (جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم االت المنهج قات واإلش التواصل االجتما التطب

 ). 2015واإلتصال، 
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