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مجلة البحوث اإلعالمية1034

ملخص الدراسة

اســتهدفت الدراســة الكشــف عــن العالقــة بــن تعــرض طلبــة اجلامعــات آلليــات حــروب اجليــل الرابــع علــي مواقــع 

ــة الدراســة  ــي األمــن القومــي املصــري. وبلغــت عين ــة ومســتوي ادراكهــم ملخاطرهــا عل ــة اإلخباري ــوات الفضائي القن

ــاً لهــدف الدراســة  ــاث، وحتقيق ــور واإلن ــة واخلاصــة، مشــتملة الذك ــات احلكومي ــة اجلامع ــاً، مــن طلب )300( مبحوث

الوصفيــة مت بنــاء مقاييــس، ومت اجــراء املعاجلــات اإلحصائيــة. وتبــن حــرص غالبيــة طلبــة اجلامعــات علــى التعــرض 

ــة مبســتوي مرتفــع.  ــة اإلخباري ــوات الفضائي ــع مبواقــع القن ــل الراب ــات حــروب اجلي ــة حــول آلي للمضامــن اإلخباري

وذلــك مــن أجــل رؤيــة وجهــات نظــر متنوعــة حــول األحــداث املتعلقــة بتلــك احلــروب، وملتابعــة األحــداث املتعلقــة بتلــك 

احلــروب وتكويــن اآلراء حولهــا، ومتابعــة التحليــالت السياســية والتعــرف علــى اآلراء املختلفــة، وإلكتســاب معلومــات 

تصلــح للنقــاش حــول األحــداث املتعلقــة بتلــك احلــروب، وللتعــرف علــى كيفيــة تعامــل الدولــة مــع األحــداث املتعلقــة 

بتلــك احلــروب. 

وقــد ادرك طلبــة اجلامعــات املخاطــر املحتملــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر علــي األمــن القومــي متمثلــة 

يف انتشــار الفوضــى مــن خــالل خلــق فــرص للتناحــر بــن الــدول فــى املنطقــة، وبــث ســموماً وأفــكاراً متــس معتقــدات 

املجتمــع وتؤثــر يف أفــكاره وتزعــزع اســتقراره وتشــجع علــى التطــرف والعنــف، والتأكيــد علــى تدهــور األوضــاع 

االقتصاديــة واألمنيــة للقضــاء علــى فــرص االســتثمار، وتأجيــج الصراعــات الطائفيــة والعرقيــة واملذهبيــة، والقضــاء 

ــات العســكرية  وامليليشــيات  ــور وانتشــار التنظيم ــراد، وظه ــدي األف ــاء ل ــوالء واالنتم ــم ال ــة وقي ــة القومي ــى الهوي عل

املســلحة.

Abstract
The study aimed to reveal the relationship between the exposure of university students to the 
mechanisms of fourth generation wars on news satellite television websites and their level 
of awareness of their risks to Egyptian national security. The sample of the study was (300) 
respondents, among public and private university students, including males and females. To 
achieve the goal of the descriptive study, measures were built, and statistical treatments were 
performed. The majority of university students showed keenness on exposure to news content 
about the mechanisms of fourth-generation wars on satellite news sites at a high level. This is 
to see various perspectives on events related to those wars, to follow up on events related to 
those wars and form opinions about them, follow political analyzes and learn about different 
opinions, and to gain information suitable for discussion about events related to these wars, 
and to learn how the state deals with events related to those wars
University students have realized the potential dangers of the mechanisms of fourth generation 
wars in Egypt on national security represented by the spread of chaos by creating opportunities 
for rivalry between countries in the region, and transmitting toxins and ideas that affect the 
beliefs of society and affect his ideas and destabilize and encourage extremism and violence, 
and emphasize the deterioration of economic conditions And security to eliminate investment 
opportunities, and fuel sectarian, ethnic and sectarian conflicts, eliminate national identity 
and values of loyalty and belonging to individuals, and the emergence and spread of military 
organizations and armed militias. 



د/ محمود عبداحلليم
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مقدمة:

شــهدت املنطقــة العربيــة يف أعقــاب ثــورات الربيــع العربــي اضطرابــات داخليــة عصفــت 
ــف  ــا طي ــورط فيه ــدة، ت ــة وصراعــات ممت ــا يف حــروب داخلي ــت بعضه باســتقرارها، وأدخل
واســع مــن الفاعلــن، ســواء مــن القــوي اإلقليميــة أو الدوليــة ذات املصلحــة، أو الفواعــل 
املســلحة مــن دون الــدول، األمــر الــذي زاد مــن درجــة تعقيــد هــذة احلــروب، وانعكســت 
تلــك اإلضطرابــات الداخليــة لهــذه الــدول علــي جوارهــا املباشــر، والــذي تأثــر ســلباً بتدفــق 
الالجئــن وانتشــار الشــائعات التــى تثيــر البلبلــة وســعي التنظيمــات اإلرهابيــة إلســتثمار هــذه 
الفوضــي للتمــدد يف دول أخــري، وأيضــاً ســاعد قنــوات فضائيــة إخباريــة غيــر مهنيــة يف شــن 

حــرب نفســية ضــد األوطــان.

واإلقتصاديــة  والسياســية  العســكرية  الضغــوط  وســائل  كل  اســتخدام  تزايــد  ومــع 
ــم  ــرة مــن القــرن املاضــى يف أنحــاء متفرقــة مــن العال ــة خــالل الســنوات األخي واإلجتماعي
ومنهــا حــوادث اإلرهــاب التــي تقــوم بهــا امليليشــيات املســلحة وانتشــار الشــائعات التــى تثيــر 
ــة تنتشــر يف كل املجتمعــات  ــي افتعــال األزمــات، وأصبحــت ظاهــرة عاملي ــة وتعمــل عل البلبل
اإلنســانية بدرجــات متفاوتــة، تــؤدي إلــى زعزعــة األمــن القومــي واالســتقرار وانتشــار الرعــب 

واخلــوف يف نفــوس األفــراد.

ومــن هــذا املنطلــق فــإن لإلعــالم دوره مــن خــالل التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات 
الفضائيــة؛ التــي تســاعد يف تشــكيل رأى عــام مســتنير وقــادر علــى دعــم حكوماتــه وصنــاع  
القــرار يف املجتمــع التخــاذ السياســات املالئمــة ملواجهــة آليــات حــروب اجليــل الرابــع وتنميــة 

احلــس الوطنــي للحفــاظ علــي األمــن القومــي املصــري.

ــد مــن  ــة يف إدارة العدي ــوات الفضائي ــة مبواقــع القن ــة اإلخباري ــا يتضــح دور التغطي وهن
الصراعــات الدوليــة، مــن خــالل تقــدمي تصــورات بشــأن األطــراف املشــاركة فيهــا، وإضفــاء 
ــا هامشــية،  ــراز قضاي ــد البعــض اآلخــر مــن الشــرعية، وإب ــا، وجتري ــى بعضه الشــرعية عل
وجتاهــل قضايــا أخــرى أكثــر أهميــة. )1( ويظهــر ذلــك يف تقــدمي املعلومــات الصحيحــة 
والدقيقــة املتعلقــة بحجــم مخاطــر آليــات حــروب اجليــل الرابــع وتأثيرهــا علــى األشــخاص. 
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ا، مبعلومــات وتوجيهــات يف مثــل هــذه  ــا وسياســّيً ــا وفكرّيً ووســائل توعيــة اجلمهــور أمنّيً
الظــروف، وذلــك لتحديــد مــدي التهديــد املجتمعــي التــي تتناولــه التغطيــة اإلخباريــة آلليــات 
حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر يف ضــوء الفرضيــة الرئيســية ملدخــل الصــراع والتهديــدات 

ــة.)2( املجتمعي

أوًل- تحديد المشكلة البحثية:
تبــدو آليــات حــروب اجليــل الرابــع واضحــة يف املنطقــة العربيــة خاصــة بعــد ثــورات 
الربيــع العربــي يف أواخــر عــام 2010م، حيــث قامــت انتفاضــات وثــورات يف عــدد مــن 
الــدول العربيــة ضــد النظــم احلاكمــة فبــدأت يف تونــس ثــم انتشــرت إلــى مصــر وليبيــا 
واليمــن وســوريا، ونتــج عــن تلــك الثــورات اإلطاحــة باألنظمــة يف بعــض الــدول مثــل تونــس 
ومصــر وليبيــا وهنــاك دول حتولــت فيهــا الثــورة إلــى صراعــات مســلحة وحــروب أهليــة 
ــة عــدم  ــى اســتغلت حال ــة الت ــا انتشــرت التنظيمــات واجلماعــات اإلرهابي ــل ســوريا، كم مث
االســتقرار والفوضــى يف املنطقــة والتــى تعتبــر مثــال حلــروب اجليــل الرابــع، ومــن أشــهرها: 
تنظيــم الدولــة االســالمية »داعــش« الــذي يعتبــر مــن أخطــر التنظيمــات اإلرهابيــة املوجــودة 
يف املنطقــة وامتــد اخلطــر ليصــل إلــى مصــر حيــث تواجــه اإلرهــاب يف ســيناء املتمثــل فــى 
ــل  ــذي يقــوم باســتهداف الشــرطة واجليــش املصــري، ويف املقاب ــت املقــدس« وال ــم »بي تنظي
قامــت القــوات املســلحة املصريــة بتوجيــه ضربــة جويــة ملعاقــل داعــش رداً علــى قيــام التنظيــم 
بقتــل حوالــي 21 مصــرى بأبشــع الطــرق، وذلــك دفاعــاً عــن األمــن القومــي املصــري وأمــن 

ــدات تواجهمــا. مواطنيهــا ضــد أي تهدي

وأشــارت األدبيــات إلــي دور السياســة اخلارجيــة األمريكيــة خاصــة بعــد ثــورات الشــعوب 
العربيــة ۲۰۱۱م، والتــي حتولــت عــن دعــم األنظمــة االســتبدالية بحكــم انتهــاء مصاحلهــا، 
مــع تلــك األنظمــة إلــى مســاندة الثــورات املدنيــة الوليــدة، التــي كانــت تهــدف يف ظاهرهــا 
إضفــاء واجهــة دميقراطيــة علــى صورتهــا مــن جهــة، واحلقيقــة أنهــا كانــت تســتهدف زعزعــة 
األمــن الداخلــي، مــن جهــة أخــرى داخــل الــدول العربيــة، وأن هــذه احلــروب أداة اســتعمارية، 
تهــدف للســيطرة علــى ممتلــكات الــدول األخــرى، وهــدم أمنهــا القومــي إلفشــال الدولــة 
وفــرض واقــع جديــد، يراعــي مصاحلهــا باعتبارهــا الوســيلة األمثــل، لكســب احلــروب، 
وبالطبــع ال مانــع مــن تدميــر دول وهــدم أنظمــة لتحقيــق نتائــج احلــروب التقليديــة، بأقــل 
اخلســائر املمكنــة، مــن خــالل تطبيــق آليــات حــروب اجليــل الرابــع. )نبيل فــاروق ، ۲۰۱۹م، 

ص ۱۰- ۲۲( 
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وميكن الوقوف علي أبعاد مشكلة الدراسة من خالل اآلتي:
	 إن إشــاعة األخبــار الكاذبــة قــد تفــت يف عضــد البعــض من الناس فيــؤدي ذلك إلى أوخم

ــة واالســتراتيجية،  ــة واالقتصادي ــن النواحــي األمني ــع م ــف املجتم ــى ضع ــب، وإل العواق
ومــن أجــل ذلــك نــزل قــول اهلل تعالــى:«وإذا جاءهــم أمــر مــن األمــن أو اخلــوف أذاعــوا 
بــه ولــو ردوه إلــى الرســول وإلــى أولــي األمــر منهــم لعلمــه الذيــن يســتنبطونه منهــم ولــوال 

فضــل اهلل عليكــم ورحمتــه ألتبعتــم الشــيطان إال قليــالً » )النســاء 83(
	 قــدرة مواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة علــي تشــكيل الــرأي العــام عــن طريــق تكويــن

ــا ملــدى  ــى نشــر املعلومــات وتناوله ــا عل ــع، وقدرته ــة مــع الواق ــة املتوافق الصــور الذهني
واســع مــن املوضوعــات والقضايــا خــالل فتــرة زمنيــة محــدد.)3(

	 الفضائيــة القنــوات  للتغطيــة اإلخباريــة مبواقــع  متابعــة طلبــة اجلامعــات  معــدالت 
آلليــات حــروب اجليــل الرابــع، وطرحهــا لألحــداث وشــرحها وتفســيرها والتعليــق عليهــا 

ــور. ــي اجلمه ــر عل بأســلوب يســتهدف التأثي
	 األمــان وعــدم  املجتمعــي  والتهديــد  اخلطــر  انفعــاالت  ب  اجلامعــات  طلبــة  شــعور 

واإلســتقرار نتيجــة الصــراع القائــم بآليــات حــروب اجليــل الرابــع مــن خــالل تعرضهــم 
للتغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة.

	 قيــام الباحــث بعمــل دراســة اســتطالعية علــي طلبــة كليــات اإلعــالم احلكوميــة واخلاصة
للوقــوف علــي أكثــر املواقــع متابعــة فجــاء موقــع قنــاة النيــل لألخبــار، وموقــع قنــاة مصــر 
اإلخباريــة وموقــع قنــاة العربيــة، مــن أكثــر املواقــع التــي يعتمــد عليهــا طلبــة اجلامعــات 
ويتابعونهــا، وجــاء معــدل تصفــح مواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة دائمــا يصــل إلــى 

33% بــن الذكــور، و23% بــن اإلنــاث مــن عينــة الدراســة.
وبالتالــي ميكــن صياغــة مشــكلة الدراســة يف التســاؤل الرئيــس التالــي: مــا العالقــة بــن 
تعــرض طلبــة كليــات اإلعــالم باجلامعــات املصريــة احلكوميــة واخلاصــة للتغطيــة اإلخباريــة 
مبواقــع القنــوات الفضائيــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع وبــن توعيتهــم مبخاطرهــا علــي 

األمــن القومــي املصــري؟

ثانًيا: أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة يف ضوء اإلعتبارات التالية:

	 نظــراً ملــا تتعــرض لــه منطقــة العالــم العربــي ومنهــا مصــر حلــروب اجليــل الرابــع حيــث
تنتشــر اجلماعــات والتنظيمــات اإلرهابيــة مســتغلة حالــة الفوضــى وعــدم االســتقرار يف 
املنطقــة، لتنشــر الشــائعات التــي تعمــل علــي بلبلــة الــرأي العــام خاصــة يف ظــل وجــود 
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وســائل اعالميــة تشــن حــرب نفســية علــي اجلمهــور.
	 ألهميــة موضــوع األمــن القومــي والــذى يعــد مبثابــة خــط الدفــاع واحلفــاظ علــى

اســتقرار الوطــن وثقافــة الدولــة املصريــة ومبادئهــا ووحدتهــا وأمنهــا وتأثيــره علــى 
معــدالت التنميــة االقتصاديــة، واالســتقرار السياســي والعســكري وعلــى اســتقرار البــالد 

ــة عامــة. بصف
	 ــة لألزمــات ــوات الفضائي ــة مبواقــع القن ــة اإلخباري ــن التغطي ــاس العالقــة ب ــة قي أهمي

والصراعــات والتهديــدات املجتمعيــة، وبــن إحســاس طلبــة اجلامعــات باخلطــر جــراء 
هــذه التغطيــة، وذلــك مــن خــالل الربــط بــن إطاريــن نظريــن يتمثــالن يف )مدخــل إدارة 

الصــراع، ومدخــل التهديــدات املجتمعيــة(، باعتبــار األول يؤثــر يف الثانــي. 
	 أهميــة وحداثــة موضــوع حــروب اجليــل الرابــع، واســتخدامها آليــات عديــدة تطــرح

نفســها علــي التغطيــة اليوميــة اإلخباريــة بوســائل اإلعــالم وخاصــة التغطيــة اإلخباريــة 
مبواقــع القنــوات الفضائيــة، كمــا أن هــذا املوضــوع لــه بعــد مجتمعــي حيــث يؤثــر علــي 
أمــن واســتقرار املجتمــع النابــع مــن إحســاس طلبــة اجلامعــات باخلطــر نتيجــة متابعتــه 

لتلــك التغطيــات بصفــة مســتمرة.
	 مــا متثلــه مــن تهديــد لألمــن القومــى املصــرى ملــا يترتــب علــى تلــك احلــروب مــن تقســيم

للدولة.
	.تبصير طلبة اجلامعات بأبعاد حروب اجليل الرابع وتوضيح آليات االستقطاب

ثالًثا- أهداف الدراسة: 
ــن  ــل يف الكشــف عــن العالقــة ب ــق هــدف رئيــس يتمث ــي حتقي تهــدف هــذه الدراســة إل
تعــرض طلبــة كليــات اإلعــالم باجلامعــات املصريــة احلكوميــة واخلاصــة للتغطيــة اإلخباريــة 
مبواقــع القنــوات الفضائيــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع وبــن توعيتهــم مبخاطرهــا علــي 

األمــن القومــي املصــري مــن خــالل:

	 التعــرف علــى مســتوي تعــرض طلبــة اجلامعــات آلليــات حــروب اجليــل الرابــع مبواقــع
القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة.

	 ــع يف مصــر ــل الراب ــة اجلامعــات آلليــات حــروب اجلي الكشــف عــن دوافــع متابعــة طلب
ــة. ــة اإلخباري ــوات الفضائي ــع القن مبواق

	 الوقــوف علــى أهــم آليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر التــي ركــزت عليهــا التغطيــة
اإلخباريــة مــن وجهــة نظــر طلبــة اجلامعــات.

	 التعــرف علــي أســباب تعــرض مصــر آلليــات حــروب اجليــل الرابــع كمــا جــاءت يف
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التغطيــة اإلخباريــة )املتغيــرات الداخليــة واخلارجيــة املؤثــرة فــى تطــور الصــراع( مــن 
وجهــة نظــر طلبــة اجلامعــات.

	 الكشــف عــن مــدي إدراك طلبــة اجلامعــات للمخاطــر املحتملــة حلــروب اجليــل الرابــع
يف مصــر علــي األمــن القومــي املصــري.

	 الوقــوف علــي القــوي الفاعلــة يف التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة حــول
آليــات حــروب اجليــل الرابــع مــن وجهــة نظــر طلبــة اجلامعــات.

	 قيــاس تأثيــر التغطيــة اإلخباريــة علــى األمن القومي فى شــقه )االجتماعــي واإلقتصادي
والعسكري والفكري(.

	 دراســة العالقــة بــن التغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع وبــن دورهــا
يف توعيــة طلبــة اجلامعــات مبخاطرهــا علــي األمــن القومــي املصــري، كامتــداد نظــري 

ــة. ــدات املجتمعي ملدخــل التهدي
	 ــع يف ــا املواق ــي وظفته ــري، واجلوهــري، والعرضــي( الت رصــد أمنــاط الصــراع )املصي

ــداد نظــري ملدخــل  ــع يف مصــر، كامت ــل الراب ــات حــروب اجلي ــة آللي ــا اإلخباري تغطياته
ــة اجلامعــات. ــة نظــر طلب إدارة الصــراع. مــن وجه

	 دراســة تأثيــر املتغيــرات الوســيطة متمثلــة يف )التعليــم، والنــوع، واإلقامــة، واملســتوي
اإلقتصــادي اإلجتماعــي لألســرة(. واملتغيــرات السياســية متمثلــة يف )االنتمــاء حلــزب 
سياســي واالهتمــام السياســى والكفــاءة السياســية( علــي وعي طلبــة اجلامعات مبخاطر 

حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي املصــري.

اإلطار المعرفي:

العالقة بين اإلعالم وماهية حروب الجيل الرابع:
 Fourth Generation of War جــاء االســتخدام األول ملصطلــح حــروب اجليـــل الرابــع
بــن مفكــري التخطيــط واإلســتراتيجية بالواليــات املتحــدة يف أواخــر الثمانينيــات بأنهــا 
»ذلــك الصــراع الــذي يتميــز بعــدم املركزيــة بــن أســس أو عناصــر الــدول املتحاربــة مــن قبــل 

دول أخــرى«. )4(

وبــدأ اإلعــالم املصــري تــداول هــذا املصطلــح خــالل األعــوام األخيــرة للداللــة علــى وجــود 
ــات  ــي رأســها الوالي ــة وعل ــدول الغربي ــن محــاوالت ال ــة. م ــة املصري ــرة إلفشــال الدول مؤام
املتحــدة األمريكيــة حتقيــق مخططهــا »شــرق أوســط جديــد«، باســتخدام طــرق جديــدة ال 
تشــمل االحتــالل الفعلــي لألراضــي واملواجهــات املباشــرة مــع اجليــوش النظاميــة، وإمنــا 
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تعتمــد يف األســاس علــى حــروب غيــر املتماثلــة والتــى تســتهدف التالعــب بالعقــول.

وخالًفــا ألجيــال احلــروب الثالثــة الســابقة، فــإنَّ اجليــل الرابــع ال يســتهدف أساســاً 
ــاع القــرار وحتطيم  االنتصــار عبــر هزميــة القــوات املســلحة للعــدو، ولكــن مهاجمــة عقــول صنَّ
اإلرادة السياســية للعدو.)5( وتعتمد هذه احلروب علي التأثيرات النفســية واملعنوية للشــعوب 
ونشــر الشــائعات مــن خــالل التشــكيك فــى النظــام السياســى وإضعــاف ثقــة الشــعوب علــى 
قــدرة النظــام فــى حتقيــق أهدافــه؛ مســتخدمة فــى ذلــك الوســائل التكنولوجيــة واإلعالمية)6(

ومــن هنــا نفهــم رغبــة محــاور الصــراع، يف أن يكــون العمــل العســكري محميــاً بقــوة 
ــؤدي اإلعــالم دوراً أساســياً يف  ــة عــن العمــل العســكري نفســه؛ إذ ي ــلُّ أهمي ــة ال تق إعالمي
ــراق التــي يقــوم  ــة اجلبهــة الداخليــة مــن محــاوالت االخت مراحــل املواجهــة املســلحة حلماي
بهــا األعــداء، ســواء عــن طريــق الشــائعات ومــا شــابهها خللخلــة ثقــة اجلمهــور بقواتــه، أو 
محاولــة التشــكيك يف نتائــج احلــرب، ويســتخدم الفاعلــون يف الصــراع وســائل اإلعــالم 
ــور  ــمَّ تشــكيل التصــورات وســلوك اجلمه ــن َث ــراد والتالعــب بالوعــي، وم ــم األف ــر فه لتأطي

ــة. )7( ــن الدعاي ــوب م ز القصــد املطل ــزِّ ــي ُتع ــق االســتجابة الت لتحقي

ويســتخدم اإلعــالم يف حــروب اجليــل الرابــع لتقويــض إرادة اخلصــم، ورمبــا يكــون 
مســتهدفاً لــدى صانعــي القــرار أو اجلماهيــر لــدى الدولــة اخلصــم، حيــث أن الهــدف هــو 
اســتهداف عقــل اخلصــم، فتصبــح املعلومــات مهمــة بشــكل طبيعــي. )8( كمــا تســتغل الــدول 
الفاعلــة يف حــروب اجليــل الرابــع اإلعــالم يف التأثيــر علــى مواطنــي الدولــة املســتهَدفة 
وكســب تعاطفهــم بهــدف توجيــه الصــورة الذهنيــة لــدى هــذه الشــعوب فيمــا يخــدم أجندتهــا 
يف مقابــل التنفيــر مــن احلــرب والنظــام احلاكــم، األمــر الــذي مــن شــأنه زعزعــة أركان 

ــوش العســكرية. )9( ــكاً مــن اجلي ــر فت ــل مــن اإلعــالم أداة أكث ــة، ويجع الدول

آليات حروب الجيل الرابع: 
يأتــي دعــم اإلرهــاب كاملوجــود يف ســيناء، الــذي يســتهدف قــوات اجليــش والشــرطة 
ــة، وضــرب محطــات  ــاز املصري ــة مــن خــالل اســتهداف خطــوط الغ ــة التحتي وضــرب البني
الكهربــاء وامليــاه. والتظاهــرات بحجــة الســلمية يف مقدمــة هــذه اآلليــات، ويليهــا االعتــداء 
علــى املنشــآت العامــة واخلاصــة، والتمويــل غيــر املباشــر إلنشــاء قاعــدة إرهابيــة غيــر وطنيــة 
أو متعــددة اجلنســيات داخــل الدولــة بحجــج دينيــة أو عرقيــة، والتهيئــة حلــرب نفســية 
متطــورة للغايــة مــن خــالل اإلعــالم والتالعــب النفســي، وإســتخدام محطــات فضائيــة تكتــب 
وتقــوم بتزويــر الصــور واحلقائــق )متويــل املحطــات أو اإلعالميــن أو أصحــاب املحطــات(، 
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واســتخدام كل الضغــوط املتاحــة السياســية واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والعســكرية... الــخ( 
مثــل التلويــح بقطــع املســاعدات. أو التهديــدات احلربيــة... الــخ، واســتخدام منظمــات 
املجتمــع املدنــي واملعارضــة والعمليــات االســتخبارية، واســتخدام العمــالء يف الــدول املخترقــة 
وتســليط األضــواء عليهــم ومنحهــم اجلوائــز العامليــة.)10( واســتغالل بعــض الناشــطن وبعــض 
ــح  ــا تعمــل لصال ــي تزعــم أنه ــة والت ــة والدميقراطي ــي مدعــو احلري منظمــات املجتمــع املدن
املواطــن والوطــن لزعزعــة الدولــة مــن الداخــل لتنفيــذ أجنــدات خارجيــة. وأضــاف »ماكــس 
مايوراينــك« بعــض اآلليــات مثــل اســتخدام تكتيــكات حــروب العصابات وامليليشــيات املســلحة 
ومتــرد األقليــات العرقيــة أو الدينيــة وأيضــاً الشــائعات التــى تثيــر البلبلــة وتعمــل علــي افتعــال 

األزمــات. )11(

العوامل التي أدت لظهور حروب الجيل الرابع:
اتفقــت العديــد مــن الدراســات الســابقة علــى أن هنــاك عوامــل شــاركت، يف ظهــور 
حــروب اجليــل الرابــع مثــل دراســة )يســري العزبــاوي،2015م()12(، و)إميــل اخلــوري، 2016م(
)13(، و)نبيــل فــاروق، ۲۰۱6م()14(، و)شــادي عبــد الوهــاب، ۲۰۱۹م()15( وتتضمــن مــا يلــي:

	 ــدول ــر ال ــن غي ــات مســلحة م ــور منظم ــوة العســكرية، وظه ــة للق ــكار الدول تراجــع احت
قــادرة علــى شــن احلــرب، مثــل التنظيمــات اإلرهابيــة وعصابــات اجلرميــة املنظمــة.

	 تزايــد الترابــط بــن املشــكالت االقتصاديــة والتهديــدات األمنيــة، الــذي جعــل مــن بعــض
القضايــا االقتصاديــة مصــدر تهديــد لألمــن الوطنــي والدولــي.

	 ــى ــة، إل ــة واالنتمــاء للدول اجتــاه بعــض األفــراد واجلماعــات، لنقــل والئهــم مــن املواطن
ــكل منهــم. ــا واحتياجــات خاصــة ل ــوالء لقضاي ال

	 تســارع تطــورات تكنولوجيــا املعلومــات الرقميــة، خاصــة يف مجاالت الــذكاء االصطناعي
وتكنولوجيا النانو واســتخدامها كأدوات يف احلرب.

	 زيــادة التفاعــالت الصراعيــة داخــل الدولــة، أدى لدعــم الــدول املعاديــة اإلرهــاب، وخلــق
قاعــدة إرهابيــة غيــر وطنيــة ومتعــددة اجلنســيات. 

	 اجلمــع بــن اســتخدام القــوات املســلحة التقليديــة والقــوات غيــر النظاميــة، مثــل حــركات
التمــرد واجلماعــات اإلرهابية.

	 قــدرة الــدول املعاديــة علــى عقــد حتالفــات مــع تنظيمــات تضــم عــدة أطــراف، مــن دون
الدولــة واجلماعــات للقيــام بســلوك عدوانــي تخريبــي.

	 ــارض ــة، يف صناعــة رأي عــام مع ــة املعلومــات واالتصــاالت الرقمي اســتغالل تكنولوجي
للســلطة السياســية يف الدولــة، وإضعــاف قدرتهــا علــى التحكــم يف العالقــة بــن املجتمــع 
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والدولــة.
	 تكلفــة اســتخدام القــوة العســكرية تعمــل علــى اســتنزاف القــوة االقتصاديــة للــدول

املعاديــة، لذلــك عمــدت هــذه الــدول إلــى خلــق مــا يســمى احلــرب األقــل تكلفــة.
	 العســكرية املجــاالت  جميــع  يف  املجتمــع  معنويــات  إلضعــاف  نفســية،  حــرب  شــن 

واالجتماعيــة. واالقتصاديــة  والسياســية 
أهمية األمن القومي: )16(

إن لألمن القومي أهمية كبيرة يف كافة املجاالت، ويشمل النقاط التالية:

	.األمن القومي هو من أهم ركائز بناء الدولة ومصدر بقائها أمنة مستقرة
	 يســهم األمــن القومــي يف تنميــة املجتمــع والنهــوض بــه، وذلــك مــن خــالل توفيــر البيئــة

املناســبة مــن اجــل النهــوض باملجتمــع يف كافــة األنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
ــة. والبيئي

	 يعمــل األمــن القومــي علــى إقامــة العــدل يف املجتمــع، وذلــك مــن خــالل وضــع األحــكام
التشــريعية التــي تســهم يف تطبيــق القانــون وحتقيــق النظــام يف املجتمــع.

	.األمن القومي يعمل على حماية حدود الدولة من التعرض ألي اختراق غير قانوني
	 األمــن القومــي يحافــظ علــى هويــة املجتمــع وقيمــه مــن خــالل اعتبــار التعليــم قضيــة

ــع،  ــراد املجتم ــة أف ــى كاف ــة إل ــم تعليمي ــة قي ــدم مــن منظوم ــا يق ــط م أمــن قومــي وضب
وذلــك يتــم مــن خــالل االلتــزام الصــارم مــن جانــب الدولــة علــى كل مــا يقــدم مــن عناصــر 

العمليــة التعليميــة يف كل نظــم التعليــم املختلفــة علــي اختــالف دراجاتهــا.
أبعاد األمن القومي: )17( 

	 .البعد السياسي، ويتمثل يف احلفاظ على الكيان السياسي للدولة
	 البعــد االقتصــادي، الــذي يرمــي إلــى توفيــر املنــاخ املناســب للوفــاء باحتياجــات الشــعب

وتوفيــر ســبل التقــدم والرفاهيــة لــه. 
	 البعــد االجتماعــي، الــذي يهــدف إلــى توفيــر األمــن للمواطنــن بالقــدر الــذي يزيــد مــن

تنميــة الشــعور باالنتمــاء والــوالء.
	 البعــد الفكــري أو األيديولوجــي، الــذي يؤمــن الفكــر واملعتقــدات، ويحافــظ علــى العــادات

والتقاليــد والقيم.
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رابًعا- اإلطار النظري للدراسة:
1 .:Conflict Management Approach مدخل  إدارة  الصراع

مــن منظــور منهجــي، وفــى مجــال النزاعــات الثقافيــة، يتركــز اجرائيــاً دور وســائل 
اإلعــالم بشــكل أكثــر علــى البيئــة الرمزيــة Symbolic Environment، حيــث تغــرس 
أفــكارا ومعتقــدات وقيــم، وتقــوم باســتدعاء أحــداث تاريخيــة أو مواقــف مســبقة، وأطروحات 
ــا مــن األزمــة  ــن لتدعــم اجتاهــاً مــا خــالل األزمــة وفقــاً ألهدافه ــات لبعــض املفكري ونظري

والصــراع ســواء بالتصعيــد أو باحلــل. )18(

لبنيــة   Cultural Analysis الثقــايف  التحليــل  لرؤيــة  ووفقــاً  فكــرى،  منظــور  ومــن 
الصراعــات املختلفــة، حيــث يطــرح التحليــل الثقــايف عــدة آليــات للتحليــل تتمثــل يف املدخــل 
الذاتــي الــذي يتعلــق باألفــراد، واملدخــل البنيــوي الــذي يهتــم باملضمــون ويخضعــه للتحليــل، 
ــة  ــة وطبيع ــوزه املختلف ــاء االجتماعــي ورم ــدرس مخرجــات البن ــذي ي ــري ال واملدخــل التعبي
 Actors الرســائل التــي تعبــر عنــه، وأخيــراً املدخــل املؤسســي الــذي ينصــب علــى الفاعلــن
الذيــن يتمتعــون بقــدرات خاصــة يف عمليــة اإلنتــاج املعــريف، وينــدرج ضمــن هــذا اإلطــار 
وســائل اإلعــالم عامــة، والقنــوات اإلخباريــة خاصــة،)19(: وينطــوى مدخــل ادارة الصــراع علــى 

مجموعــة مــن املراحــل التــى تســهم فــى ادارة ومعاجلــة الصــراع، وذلــك كمــا يلــي:)20(

	 ــن طــريف ــالف ب ــد محــاور اخلــالف واالخت ــك  بتحدي ــد اشــكالية الصــراع: وذل حتدي
ــي  ــة الت ــا الشــائكة والعناصــر اخلالفي ــقاء القضاي ــع انتـ ــم. م ــع كل منه الصــراع ودواف

ــأزم الصــراع بشــأنها. يت
	 ــى ــى يســعي طــريف الصــراع إل ــح الت رصــد األهــداف: مــن خــالل الكشــف عــن املصال

حتقيقهــا.
	 اآلليــات: عبــر حتديــد طــرق توظيــف طــريف الصــراع للوســائل التــى تســهم فــى حتقيــق

أهدافهــم.
	 املعاجلــة اإلعالميــة: ويتــم ذلــك مــن خــالل رصــد أســاليب تنــاول وســائل اإلعــالم

وأطرافــه. للصــراع 
	 حتديــد القــوة الفاعلــة: عبــر حتديــد أطــراف الصــراع، وأدوارهــم، والســمات املنســوبة

لهــم، ودوافــع كل طــرف يف إدارة الصــراع. 
	.السياق: وذلك بدراسة املتغيرات الداخلية واخلارجية املؤثرة فى تطور الصراع

وتشــير بعــض الدراســات إلــي قــدرة القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة علــي توظيــف بعــض 
اآلليــات يف إدارتهــا لألزمــات والصراعــات مــن أهمهــا:
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	 التركيــز علــى أطــر إخباريــة بعينهــا حــول األزمــة أو الصــراع، ويتــم حتديــد هــذه األطــر
أثنــاء معاجلــة األزمــات وتطــور الصــراع)21(.

	 تنــاول معلومــات بعينهــا تتعلــق باحلــدث أو األزمــة، بينمــا يتــم جتاهــل بعــض اجلوانــب
األخــرى)22(.

	 ــا للصــراع أو ــاً لرؤيته ــي تتوافــق مــع توجهــات وســائل اإلعــالم وفق ــول الت تقــدمي احلل
األزمــة)23(.

	 تنــاول العناصــر املرتبطــة باألزمــة، ومحاولــة وضــع حلــول مبدئيــة بشــأنها، ثــم تقــدمي
رؤيــة مســتقبلية للنتائــج املترتبــة علــى األزمــة أو الصــراع علــى املــدى البعيــد)24(.

ويعد هذا املدخل مدخالً مالئمًا للدراسة احلالية يف ظل اإلعتبارات التالية:

	 متابعــة طلبــة اجلامعــات التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة للصــراع القائــم
حــول آليــات حــروب اجليــل الرابــع وتأثيرهــا علــي األمــن القومــي املصــري. 

	 قيــاس دور التغطيــة اإلخباريــة يف توعيــة طلبــة اجلامعــات نحــو األســباب الداخليــة 
ــي األمــن  واخلارجيــة للصــراع القائــم حــول آليــات حــروب اجليــل الرابــع وتأثيرهــا عل

القومــي املصــري.
	 ،واجلوهــري )املصيــري،  الصــراع  أمنــاط  نحــو  اجلامعــات  طلبــة  اجتاهــات  قيــاس 

والعرضــي( القائــم متمثــالً يف )آليــات حــروب اجليــل الرابــع وتأثيرهــا علــي األمــن 
القومــي املصــري( كمــا جــاء بالتغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة.

	 ًقيــاس اجتاهــات طلبــة اجلامعــات نحــو القــوي الفاعلــة يف الصــراع القائــم متمثــال
يف )آليــات حــروب اجليــل الرابــع وتأثيرهــا علــي األمــن القومــي املصــري( كمــا جــاء 

بالتغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة.  
	 ،ــي األمــن القومــي املصــري ــع وتأثيرهــا عل ــل الراب ــات حــروب اجلي رصــد أســباب آلي

واملتغيــرات الداخليــة واخلارجيــة، والتصــورات املقترحــة حللهــا. وذلــك لكشــف دور 
التغطيــة اإلخباريــة فــى ادارة األزمــات ذات الطابــع الثقــايف، ســواء بتصعيــد الصــراع أو 

ــه. تهدئت
2 .:Moral Panics مدخل  التهديدات املجتمعية

بــرز مفهــوم التهديــدات املجتمعيــة علــي يــد عالــم اإلجتمــاع البريطانــي جــوك يــوجن 
“Jock Young” عــام 1961م، بينمــا يرجــع الفضــل يف تطويــر مفهــوم ومدخــل التهديــدات 
املجتمعيــة بشــكل متعمــق إلــي العالــم ســتانلي كوهــن “Cohen” عــام 1972م، حيــث يــري 
املدخــل أن املجتمعــات عرضــة للتهديــدات املجتمعيــة، مــن خــالل حالــة أو شــخص أو جماعــة 
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مــن األشــخاص يبــرزون باعتبارهــم خطــر يهــدد مصالــح املجتمــع وقيمــه، وغالبــاً مــا تقــدم 
تلــك التهديــدات بشــكل منطــي متكــرر مــن خــالل وســائل اإلعــالم؛ حيــث تصبــح مــادة ثريــة 
ــة حــول أشــكال الســلوك  ــدات املجتمعي ــوم التهدي ــدور مفه ــل. وي ــق والتحلي ــاش والتعلي للنق
واألحــداث التــي تخلــق حالــة مــن اإلضطــراب والقلــق ال يتمكــن املجتمــع مــن اســتيعابها 

والســيطرة عليهــا.

خصائص مدخل التهديدات املجتمعية )25(:

	 يركــز مدخــل التهديــدات املجتمعيــة علــي عنصــر القلــق واإلهتمــام بشــأن ســلوك فئــة من
فئــات املجتمــع أو بشــأن حلقــة أو فتــرة مــن فتــرات مجتمــع املخاطــر متضمنــاً ظاهــرة 
ــراد وزعزعــة إحساســهم باإلســتقرار واألمــان يف  ــي إضطــراب األف ــؤدي إل أو حــدث ي

مجتمعهــم.

	 يهتــم مدخــل التهديــدات املجتمعيــة بقــدر العــداوة والغضــب الــذي يكتنــف مشــاعر
األفــراد جتــاه مصــدر اخلطــر أو التهديــد الــذي يواجههــم.

	 يتمتــع مدخــل التهديــدات املجتمعيــة بخاصيــة التالشــي أو التبخــر والتــي تعنــي أن
املخاطــر التــي تهــدد املجتمعــات قــد تظهــر فجــأة وتســتمر لفتــرة قصيــرة ثــم تتالشــي 
ومــن ثــم يتالشــي اإلهتمــام الزائــد باحلــدث والضجــة اإلعالميــة التــي تصاحبــه، حتــي 

ــد قائمــاً يف املجتمــع. وإن بقيــت األزمــة أو بقــي اخلطــر والتهدي

	 ــي ــة اإلختــالل وعــدم التناســب والت ــي خاصي ــة عل ــدات املجتمعي يســتند مدخــل التهدي
تشــير لســوء متثيــل واختــالل نســب تقــدمي احلــدث أو الصــراع أو اخلطــر الــذي يهــدد 
األفــراد مــن خــالل وســائل اإلعــالم بإعتبــاره جــرس إنــذار باخلطــر بــدالً مــن كونــه أزمــة 

حقيقيــة وقائمــة بالفعــل. 

	 يهتــم مدخــل التهديــدات املجتمعيــة بالتأثيــر املجتمعــي النــاجت عــن التهديــدات املجتمعيــة
علــي افــراد املجتمــع يف ظــل تصويــر وســائل اإلعــالم لألحــداث بشــئ مــن املبالغــة 

ــدات نتاجــاً عــن نقــص املعلومــات.     ــم. أو عندمــا تكــون التهدي والتضخي

العوامل التي تؤثر يف بروز التهديدات املجتمعية )26(:

	 ــاة أفــراد املجتمــع وظــروف معيشــتهم ــد يهــدد حي ــع لوجــود خطــر جدي ــر املقن التصوي
املعتــادة, علــى أن يقــدم فــى صــورة أحــداث ومالبســات ذات صلــة عاليــة وثيقــة ببعضهــا 

البعــض تــؤدي فــى النهايــة الــى تكويــن أزمــة متكاملــة األبعــاد إلــى الــرأي العــام.  

	 حالــة مــن الغمــوض واجلهــل النســبى لــدي القائمــن علــي وســائل اإلعــالم بشــأن مــدي
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خطــورة املشــكلة املعروضــة وأفضــل احللــول وأنســبها. 

	 ــى األقــل مــن العوامــل اخلمــس املنخرطــة درجــة مرتفعــة مــن التحالــف بــن اثنــن عل
فــى تقــدمي وتصويــر التهديــد املجتمعــي )السياســيون واحلكومــة, وجماعــات الضغــط 
واملصالــح, مدعــو أو مثيــرو األزمــات, الشــرطة والقضــاء, والصحافــة ووســائل االعــالم 

املختلفــة, وأخيــراً الــرأي العــام واجلمهــور(. 

	 بــروز اهتمــام وتركيــز تلــك الفئــة مــن مدعــى األزمــات الذيــن اعتمــدوا مــن قبــل وســائل
االعــالم باعتبارهــم متخصصــن فــى القضيــة املثــارة.

	.حالة من اإلجماع بن صفوة املجتمع حول خطورة املشكلة واحللول املالئمة لها

	 واخيــراً توافــر مجموعــة مــن احللــول والعــروض رمبــا اجلاهــزة والتــى تقــدم للــرأي العــام
مــن خــالل وســائل االعــالم باعتبارهــا األنســب واألكثــر كفــاءة وتأثيــراً. 

ويعد هذا املدخل مدخالً مالئمًا للدراسة احلالية يف ظل اإلعتبارات التالية:

	 نتيجــة تعــرض طلبــة اجلامعــات للتغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة حــول
آليــات حــروب اجليــل الرابــع وارتباطهــا باألمــن القومــي املصــري ممــا يــؤدي إلــي 
إضطــراب األفــراد وزعزعــة إحساســهم باإلســتقرار واألمــان يف مجتمعهــم. ووجــود 

عنصــر القلــق والتهديــد وعــدم األمــان. 

	 ــع ويف ظــل ــل الراب ــات حــروب اجلي ــات أللي ــة اجلامع ــات طلب نتاجــاً عــن نقــص معلوم
تصويــر وســائل اإلعــالم لألحــداث بشــئ مــن املبالغــة والتضخيــم حــول مخاطرهــا علــي 
األمــن القومــي املصــري ترتبــط الدراســة مبدخــل التهديــدات املجتمعيــة مــن خــالل 

ــة اجلامعــات. ــي طلب ــة عل ــاجت عــن التهديــدات املجتمعي ــر املجتمعــي الن دراســة التأثي

	 ــي تطــرح نفســها ــة الت ــع، باعتبارهــا القضي ــل الراب ــات حــروب اجلي ــة دراســة آلي أهمي
علــي التغطيــة اإلخباريــة، ملــا لهــا مــن بعــد مجتمعــي يؤثــر علــي أمــن واســتقرار املجتمــع 

النابــع مــن احســاس طلبــة اجلامعــات باخلطــر نتيجــة تعرضهــم لهــا.

	 وجــود بعــض العوامــل التــي تــؤدي لظهــور التهديــدات املجتمعيــة متمثلــة يف وجــود حالــة
اخلطــر، وحتالــف أكثــر مــن فئــة مــن فئــات املجتمــع حــول التصــدي للخطــر كالسياســيون 
ــن  ــة م ــراً حال ــي وســائل اإلعــالم، وأخي ــدي القائمــن عل ــة ل ــاب الرؤي ــة، وغي واحلكوم

اإلجمــاع بــن صفــوة املجتمــع حــول خطــورة املشــكلة واحللــول املالئمــة لهــا.

	 عــرض وســائل اإلعــالم حللــول وعــروض جلمهــور الــرأي العــام باعتبارهــا األنســب
واألكثــر كفــاءة وتأثيــراً حمايــة لألمــن القومــي املصــري. 
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خامًسا- الدراسات السابقة: 
مت الرجــوع إلــى الدراســات الســابقة التــي تتعلــق مبوضــوع الدراســة والتــي أجريــت خــالل 
العقــد األول مــن هــذا القــرن، كنــوع مــن التدعيــم ألفــكار الدراســة واملســاعدة يف بنــاء 

ــي: ــن كالتال إطارهــا الفكــري، ومت تقســيمها إلــي محوري

المحور األول:  الدراسات التي تناولت حروب األجيال: 

اســتهدفت دراســة آمــال دب Amal Dib, M.A. )2019( )27( التعــرف علــي تأطيــر - 

وســائل اإلعــالم واملفكريــن يف لبنــان أثنــاء احلــرب ومــا بعــد احلــرب، مــن خــالل تســليط 

الضــوء علــى التفاعــل بــن وســائل اإلعــالم والذاكــرة يف ســياق مــا بعــد الصراع، ودرســت 

كيفيــة تأطيــر احلــرب مــن قبــل صحيفتــي النهــار والســفير يف زمــن احلــرب ومــا بعــد 

احلــرب ودور وســائل اإلعــالم واملفكريــن كــوكالء الذاكــرة يف لبنــان واســتخدمت منهــج 

املســح وحتليل 202 مقالة رأي نشــرت يف صحيفتي النهار والســفير، وتوصلت الدراســة 

إلــي عــرض كلتــا الصحيفتــن اجتاهــات صحافــة الســالم يف زمــن احلــرب حيــث ركــز 

نشــرهما املكثــف علــى اقتــراح اســتراتيجيات حلــل النزاعــات يف فتــرة مــا بعــد احلــرب، 

وعكســت نقــاط اإلســقاط متســك الصحافــة بفقــدان الذاكــرة الــذي ترعــاه الدولــة 

جتــاه احلــرب يف الســنوات األولــى مــن الســالم الهــش، وحتــث نتائــج هــذه الدراســة 

علــى إعــادة التفكيــر يف دور وســائل اإلعــالم واملثقفــن يف زمــن احلــرب وبنــاء الســالم 

واملســاهمة يف املناقشــات األكادمييــة اجلاريــة يف إطــار بنــاء الوســائط والذاكــرة.

اســتهدفت دراســة دانييــل سوليســكو Daniel SOLESCU )2019( )28( التعــرف علــي - 

اجلوانــب املتعلقــة بخصائــص اإلجــراءات العســكرية يف حــرب املســتقبل، وتوصلــت 

الدراســة إلــى أن طبيعــة احلــرب اجلديــدة ال تتألــف فقــط مــن شــكل ومضمــون النــزاع 

املســلح. وإمنــا مــن وجهــة نظــر عمليــة، تشــتمل حــرب املســتقبل علــى تصرفــات كيانــات 

العالــم الكبيــر )التحالفــات واالئتالفــات واملجتمعــات الدوليــة القويــة جــًدا ومجموعــات 

الــدول املشــكَّلة يف شــراكات اســتراتيجية ومــا إلــى ذلــك( ضــد بعضهــا البعــض أو ضــد 

األنظمــة السياســية الديكتاتوريــة، مــن خــالل إيــواء أو توليــد اإلرهــاب والتهديــدات غيــر 

املتماثلــة. كمــا توصلــت إلــي أن أهــم مبــادئ احلــرب اجلديــدة هــي: الهيمنــة التكنولوجيــة 

واإلعالميــة، اإلرشــاد اإلعالمــي واإلجــراءات غيــر املباشــرة.
اســتهدفت دراســة أســماء باتــل Asmaa Patel )2019( )29( التعــرف علــي ثالثــة أهــداف 
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حــول حــرب اجليــل اخلامــس وتعاريــف الســالم: األول هــو اإلدعــاء بأنــه عندمــا تشــمل 
مفاهيــم الســالم التقليديــة غيــاب العنــف احلركــي علــى وجــه احلصــر، فــإن حــرب اجليــل 
اخلامــس وحــرب مــا بعــد احلداثــة تشــمل عــدة أشــكال مختلفــة مــن القتــال؛ الهــدف الثانــي 
هــو القــول إن الصــراع يف اجليــل اخلامــس مــن احلــرب ال ُينظــر إليــه علــى أنــه مجــرد 
ــر  ــا عب ــم نقله ــي يت ــة، الت ــن اجلماعــات الثقافي ــل هــو صــراع ب ــات حــادة فحســب، ب خالف
احلــدود العابــرة للحــدود الوطنيــة. الهــدف األخيــر أن بنــاء الســالم يتطلــب حاجــة إلــى 
صانعــي الســالم لتكييــف تعريــف جديــد للصــراع والســالم. وتوصلــت الدراســة إلــي إن 
ــال، مبــا  ــة تشــمل عــدة أشــكال مختلفــة مــن القت ــل اخلامــس وحــرب مــا بعــد احلداث اجلي
يف ذلــك القــوة غيــر احلركيــة والعنــف الناعــم. عــالوة علــى ذلــك، مت توضيــح أنــه يف حــرب 
اجليــل اخلامــس، ُينظــر إلــى الصــراع علــى أنــه ليــس فقــط خالفــات داخــل الــدول، بــل هــو 
ــة وتســتخدمها  ــر احلــدود الوطني ــم عبورهــا عب ــي يت ــة، الت ــن اجلماعــات الثقافي صــراع ب
اجلماعــات والشــركات التابعــة الفرديــة. كمــا توصلــت إلــي اقتــراح بــأن بنــاء الســالم يحتــاج 
ــاء  ــب بن ــك، يتطل ــزاع والســالم، لذل ــد للن ــف جدي ــف تعري ــي الســالم بتكيي ــام صانع ــى قي إل

الســالم اتبــاع نهــج حتويلــي لتعريــف الســالم، مــن أجــل خلــق منــوذج إيجابــي للســالم.

اســتهدفت دراســة غــادة عبــد الفتــاح عبدالعزيــز زايــد )2019()30( التعــرف علــي أثــر - 

برنامــج يف التاريــخ قائــم علــي أدوات حــروب اجليــل اخلامــس لتنميــة مهــارات موثوقيــة 

املعلومــات واالتصــاالت الرقميــة لــدى طــالب كليــة التربيــة، مــن خــالل اســتخدام املنهــج 

شــبة التجريبــي وتطبيــق مقاييــس علــي عينــة قوامهــا 30 مفــردة مــن طــالب كليــة التربية 

جامعــة عــن شمسقســم التاريــخ، وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود فــرق دال إحصائيــاً بــن 

متوســطي درجــات طــالب مجموعــة البحــث يف التطبيقــن القبلــي والبعــدي لإلختبــار 

التحصيلــي ملهــارات موثوقيــة املعلومــات واإلتصــاالت الرقميــة ككل لصالــح التطبيــق 

البعــدي وكان حجــم األثــر كبيــر جــدا يف تنميــة تلــك املهــارات، كمــا توصلــت إلــي تنميــة 

وعــي الطــالب مبخاطــر حــروب اجليــل اخلامــس، ومــا تســتخدمه يف حتقيــق ذلــك مــن 

أدوات، لهــدم األمــن واإلســتقرار يف املجتمعــات املســتهدفة، مثــل نشــر معلومــات غيــر 

موثقــة رقميــة، لتضليــل عقــول األفــراد، ممــا يشــير إلــي أهميــة مشــاركة اجلامعــة يف 

توعيــة الطــالب باملواقــع اآلمنــة للتأكــد مــن مصداقيــة املعلومــات.

اســتهدفت دراســة بشــير ســبهان أحمــد )2019( )31( التركيــز علــي موقــف القانــون الدولي - 

العــام مــن جهــة والقانــون الدولــي اإلنســاني والقانــون اجلنائــي مــن جهــة أخــري حيــال 
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احلــرب بالوكالــة -حــروب اجليــل الرابــع- من خالل اســتخدام املنهــج التاريخي التحليلي 

للحــروب ومــدي فاعليــة قواعــد القانــون الدولي يف تطبيقه علــي تلك احلروب، وتوصلت 

الدراســة إلــى أن مــن أكثــر املشــاهد التــي جتتــاح عاملنــا اليــوم، وتناقلهــا اإلعــالم، اتســاع 

االنتهــاكات اجلســمية التــي طالــت املدنيــن اآلمنــن، وهــو مشــهد كتیــرا مــا تكــرر بســبب 

النزاعــات املســلحة غيــر الدوليــة الناشــئة - يف أغلــب األحيــان - بســبب تدخــل قــوى 

ــن  ــزاع املباشــر ب ــة عــن الن ــة كوســيلة بديل ــا احلــرب بالوكال ــة، اســتخدمت فيه خارجي

الــدول. كمــا توصلــت إلــي أن النزاعــات املســلحة غيــر الدوليــة التــي جتتــاح عاملنــا 

وبالــذات يف منطقــة الشــرق األوســط ميكــن وصفهــا كانعــكاس للحــرب بالوكالــة القائمــة 

أصــالً علــى حــروب مصطنعــة،  والتــي أخــذت مــن الصراعــات العرقيــة واألثنيــة صورتها 

الظاهريــة، فيمــا يكــون للــدول املهيمنــة علــى الســاحة اإلقليميــة والدوليــة غايــات كبــرى 

تأخــذ صورتهــا اخلفيــة.

اســتهدفت دراســة نديــة عبدالنبــي القاضــي )2017( )32( التعــرف علــى اجتاهــات النخبــة - 

املصريــة نحــو إدارة املواقــع اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر. مــن 

خــالل اســتخدام منهــج املســح وتطبيــق االســتبيان علــي عينــة قوامهــا 225 مفــردة مــن 

النخبــة السياســية واألكادمييــة واإلعالميــة. وتوصلــت الدراســة إلــى حــرص النخبــة 

علــي متابعــة موضــوع حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر بشــكل دائــم، وغلبــة اإلجتاهــات 

ــع يف مصــر، وعــدم  ــل الراب ــات حــروب اجلي ــة املواقــع آللي ــة نحــو تغطي ــدة للنخب املحاي

رضاهــم عــن األداء املهنــي للمواقــع اإلخباريــة بدرجــة كافيــة، وجــاء اإلرهــاب يف مقدمــة 

آليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر، كمــا جــاء لفهــم األحــداث املتعلقــة بتلــك احلــروب 

يف مقدمــة أســباب حــرص النخبــة علــى متابعــة التغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب 

اجليــل الرابــع.

اســتهدفت دراســة نســرين حســام الديــن )2016( )33( التعــرف علــى دور مواقــع التواصــل - 

االجتماعــى فــى إدراك الشــباب املصــرى ملخاطــر حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر ومــا 

هــي مصــادر معلومــات الشــباب بشــأن تلــك احلــروب. مــن خــالل اســتخدام منهــج 

املســح وتطبيــق االســتبيان علــي عينــة قوامهــا 300 مفــردة فــى ســت محافظــات شــملت 

القاهــرة الكبــرى والغربيــة واألســكندرية وبنــى ســويف واملنيــا وســوهاج. وتوصلــت 

الدراســة إلــى ارتفــاع نســبة اعتمــاد الشــباب املصــرى علــى مواقــع التواصــل االجتماعــى 
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كمصــادر للحصــول علــى األخبــار، وأنهــم يدركــون مفهــوم حــروب اجليــل الرابــع بأنهــا 

حــرب املعلومــات التــى تعتمــد علــى وســائل االعــالم وشــبكات التواصــل االجتماعــى، كمــا 

توصلــت إلــي وجــود عالقــة ذات داللــة بــن مــدى إعتمــاد الشــباب علــى مواقــع التواصــل 

االجتماعــى وإجتاهاتهــم نحــو حــروب اجليــل الرابــع، ووجــود فــروق ذات داللــة بــن 

الشــباب املصــرى وفقــاً خلصائصهــم الدميوجرافيــة )النــوع – العمــر – مســتوى التعليــم 

– التوجــه السياســى( وإدراكهــم ملخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــى مصــر مســتقبال.

اســتهدفت دراســة محمــد فريــد إبراهيــم موســى )2015( )34( التعــرف علــي حروب اجليل - 

الرابــع يف االســتراتيجية األمريكيــة بالشــرق األوســط بالتطبيــق علــى مصــر، وتوصلــت 

الدراســة إلــى أن فكــرة حــروب اجليــل الرابــع التــي تتمثــل يف أن الفاعــل الرئيســي 

ــر توظيــف  ــل التنظيمــات واجلماعــات واألفــراد، عب ــة، ب يف هــذه احلــروب ليــس الدول

منظمــات املجتمــع املدنــي والضغــوط الدوليــة واجلمعيــات األهليــة ومؤسســات النظــام 

ــل حقــوق اإلنســان،  ــي ربطــت نفســها بقــوة مبجــاالت إنســانية مث ــد، الت العاملــي اجلدي

واحلريــات العامــة، وغيــر ذلــك، وأن حــروب املعلومــات هــي أبــرز أمنــاط حــروب اجليــل 

ــة واألمــن  ــي التحتي ــدول والبن ــات ال ــى اقتصادي ــه مــن خطــر داهــم عل ــع مبــا متثل الراب

القومــي مبفهومهــا الشــامل.

المحور الثاني: الدراسات التي تناولت األمن القومي 

استهدفت دراسة سمير محمد الهاجري )2019( )35( التعرف علي دور وسائل التواصل - 
اإلجتماعــي يف تعزيــز الوعــي األمنــي لــدي معلمــي املرحلــة الثانويــة يف دولــة الكويــت. 
مــن خــالل اســتخدام منهــج املســح وتطبيــق االســتبيان علــي عينــة قوامهــا 248 مفــردة 
مــن املعلمــن واملعلمــات بدولــة الكويــت. وتوصلــت الدراســة إلــى دور وســائل التواصــل 
اإلجتماعــي يف تعزيــز الوعــي األمنــي جــاءت متوســطة، ويف مجــال تعزيــز األمــن الفكــري 
بدرجــة متوســطة ويف مجــال تعزيــز األمــن اإلجتماعــي بدرجــة متوســطة، وتوصلــت إلــي 
ــرة، حــول دور  ــرات اجلنــس، واملؤهــل العلمــي، وســنوات اخلب وجــود فــروق تعــزي ملتغي
راســة إلــى عــدد  وســائل التواصــل اإلجتماعــي يف تعزيــز الوعــي األمنــي. وتوصلــت الدِّ
ــة مــن أهمهــا: تفعيــل دور شــبكات التواصــل االجتماعــي يف  مــن التوصيــات ذات الصل
تعزيــز الوعــي األمنــي لــدى املعلمــن وجميــع فئــات املجتمــع لتناســب وحجــم التحديــات 
اليــوم، مــن خــالل تدعيمهمــا بالصفحــات الدينيــة والوطنيــة والسياســية واالجتماعيــة 

واألمنيــة باحلــد الــكايف واملطلــوب.
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ــي -  ــرف عل اســتهدفت دراســة إنريكــو روبالتيلــي Enrico Rubaltelli )2018( )36( التع
الفــروق الفرديــة يف  التعــرض للصــور املرتبطــة باإلرهــاب يتفاعــل مــع  مــا إذا كان 
احلساســية البيئيــة واالســتجابة النفســية لإلجهــاد لشــرح تصــور النــاس للمخاطــر علــي 
األمــن القومــي، والــذي يتــم كاحتمــال محتمــل لهجــوم إرهابــي والرغبــة يف مقايضــة 
ــة  ــردة مــن الطلب ــا 90 مف ــة قوامه ــي عين ــادة األمــن القومــي. عل ــرد لزي ــة الف خصوصي
اجلامعيــن بشــكل عشــوائي مــن خــالل تعريضهــم للصــور املتعلقــة باإلرهــاب مقابــل 
الصــور املحايــدة. وتوصلــت الدراســة إلــي بعــد مشــاهدة الصــور، أجابــوا علــى األســئلة 
املتعلقــة بتصــور املخاطــر واالســتبيانات. مت إحــداث اإلجهــاد مــن خالل اختبــار اإلجهاد، 
والــذي مت خاللــه تســجيل معــدل ضربــات القلــب. أوضحــت النتائــج أن احتماليــة حدوث 
هجمــات يف املســتقبل قــد تأثــرت بالتفاعــل بــن التعــرض لإلرهــاب والتصويــر النفســي 
وعلــم النفــس الفســيولوجي للفعاليــة، يف حــن أن الرغبــة يف مقايضــة خصوصيــة الفــرد 
لتحســن األمــن القومــي كانــت يف حالــة تأثــر مــن خــالل التفاعــل بن اإلرهــاب والتعرض 
لإلرهــاب. تشــير الدراســة إلــى أن األفــراد الذيــن يعانــون مــن حساســية عاليــة وتفاعليــة 

الضغــط النفســي يتأثــرون بشــكل خــاص بالصــور املرتبطــة باإلرهــاب.

 - )37( )2018( Joshua Ebere Chukwuere اســتهدفت دراســة جوشــوا ايبــي تشــوكوير
التعــرف علــي آثــار وســائل اإلعــالم اإلجتماعيــة علــي األمــن القومــي مــن خــالل وجهــة 
ــا مــن خــالل اســتبيانات  نظــر مــن املنطقــة الشــمالية واجلنوبيــة الشــرقية مــن نيجيري
عبــر اإلنترنــت لتحديــد آثــار الفيــس بــوك والتويتــر والواتــس أب كأدوات للتواصــل 
اإلجتماعــي علــى التحديــات األمنيــة التــي تواجــه األجــزاء الشــمالية واجلنوبية الشــرقية 
مــن نيجيريــا. وتوصلــت الدراســة إلــي أن منــاخ نيجيريــا األمنــي   ســيء للغايــة، وأن مواقــع 
التواصــل اإلجتماعــي ال متثــل تهديــًدا لألمــن القومــي لنيجيريــا، كمــا توصلــت الدراســة 
إلــي أن هنــاك عالقــة بــن االســتخدام غيــر الفعــال ملواقــع التواصــل اإلجتماعــي وتعزيــز 
التهديــدات األمنيــة يف البــالد. كمــا يتفــق املشــاركون علــى أن التحديــات األمنيــة يف 
نيجيريــا ال تتصاعــد عندمــا يتــم اســتخدام مواقــع التواصــل اإلجتماعــي بشــكل فعــال. 
ويؤكــد حتفيــز هاتــن الســيناريوهن علــى أن تأثيــرات مواقــع التواصــل اإلجتماعــي مــن 
الفيــس بــوك والتويتــر والواتــس أب علــى التحديــات األمنيــة النيجيريــة ميكــن أن تكــون 
إيجابيــة أو ســلبية، اعتمــاًدا علــى الغــرض والنيــة والســبب اللذيــن يعلقهمــا املســتخدم 

أثنــاء االســتخدام.

اســتهدفت دراســة امــل عبــد اهلل العبدولــي )2018م( )38( التعــرف علــى دور شــبكات - 
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التواصــل االجتماعــي يف تشــكيل اجتاهــات الشــباب نحــو قضايــا األمــن القومــي. مــن 
خــالل اســتخدام منهــج املســح وتطبيــق االســتبيان علــي عينــة قوامهــا 400 مفــردة مــن 
الشــباب اإلماراتــي. وتوصلــت الدراســة إلــى ارتفــاع مســتوي اهتمــام الشــباب اإلماراتــي 
بقضايــا األمــن القومــي ووجــود عالقــة ارتباطيــة بن دوافع اســتخدام الشــباب اإلماراتي 
ملواقــع التواصــل االجتماعــي واجتاهاتهــم نحــو قضايــا األمــن القومــي كمــا توصلــت 
ــا األمــن  ــي مــع قضاي ــن تفاعــل الشــباب اإلمارات ــة ب ــة ارتباطي ــي عــدم وجــود عالق إل
ــا األمــن القومــي.  ــر مواقــع التواصــل االجتماعــي واجتاهاتهــم نحــو قضاي القومــي عب
كمــا جــاءت قضايــا األمــن القومــي يف املقدمــة قضايــا األمــن االجتماعــي التــي يهتــم بهــا 
الشــباب اإلماراتــي يليهــا قضايــا األمــن السياســي يليهــا األمــن العســكري واخيــراً األمــن 

االقتصــادي.

اســتهدفت دراســة صفــاء عــادل الســيد عبــد اجلــواد )2018م( )39( التعــرف علــى املضامــن - 
بالعمليــة الشــاملة ســيناء 2018 وكيفيــة معاجلتهــا يف الصفحــة الرســمية  املتعلقــة 
ــا  ــى شــبكة التواصــل االجتماعــي فيســبوك وعالقته للمتحــدث العســكرى املصــرى عل
باألمــن القومــى املصــرى واســتخدمت منهــج املســح مــن خــالل حتليل مضمــون )الصفحة 
الرســمية للمتحــدث الرســمى للقــوات املســلحة املصريــة( مــن منتصــف شــهر ينايــر2018 
ملدة ثالثة شــهور. وتوصلت الدراســة إلى اهتمام الصفحة الرســمية للمتحدث الرســمى 
للقــوات املســلحة املصريــة بجهــود مكافحــة اإلرهــاب فــى ســيناء علــى حســاب  التوعيــة 
مــن  ظاهــرة اإلرهــاب. وأن اإلعــالم األمنــى يهــدف إلــى حــث املواطنــن علــى التعــاون 
مــع األجهــزة األمنيــة وقيامهــم بــدور إيجابــي يعــزز جهودهــا ويؤازرهــا يف مجــاالت األمــن 
ومكافحــة اإلرهــاب واجلرميــة بشــكل عــام . كمــا توصلــت إلــي أن نشــر صــور العناصــر 
اإلرهابيــة التــى مت القضــاء عليهــا أثنــاء العمليــة ،وصــور األســلحة التــى مت العثــور عليهــا 
ــود  ــم مــع اجلن ــش ولقاءاته ــادات اجلي ــى صــور بعــض قي مــع هــذه العناصــر عــالوة عل
، يف مقدمــة منشــورات الصفحــة ثــم جــاءت بعــض االســتعدادات العســكرية وبعــض 
البيانــات حــول العمليــة والتــى يذيعهــا املتحــدث العســكرى ومشــاهد للقبــض علــى بعــض 

اإلرهابيــن. 

اســتهدفت دراســة محمــد احلافــظ جــاد كــرمي )2018( )40( التعــرف علــي انعكاســات - 
ــة بعــض  ــن القومــي الســوداني، ومعرف ــا األم ــي قضاي ــع التواصــل اإلجتماعــي عل مواق
القضايــا السياســية واألمنيــة املؤثــرة علــي األمــن القومــي ومت تناولهــا مبواقــع التواصــل 
اإلجتماعــي، مــن خــالل اســتخدام منهــج املســح وتطبيــق االســتبيان علــي عينــة قوامهــا 
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120 مفــردة مــن خبــراء يف مجــال اإلعــالم واألجهــزة األمنيــة وبعــض اإلعالميــن 
الكاذبــة  املعلومــات  إلــى  الدراســة  وتوصلــت  اإللكترونــي،  اإلعــالم  املتخصصــن يف 
والشــائعات التــي تنشــرها مواقــع التواصــل اإلجتماعــي تؤثــر علــي األمــن القومــي، كمــا 
ان تلــك املواقــع حتتــوي أســلوب احلــرب النفســية واغتيــال الشــخصيات املؤثــرة وانهــا 
اضعفــت روح اإلنتمــاء للوطــن، كمــا توصلــت الدراســة إلــي وجــود عالقــة طرديــة ملواقــع 
ــع التواصــل  ــع، وأن مواق ــي يف املجتم ــن القوم ــا األم ــي قضاي التواصــل اإلجتماعــي عل
ــوي الضــار باألمــن القومــي. ــي العمــل كمنصــات لنشــر املحت اإلجتماعــي لديهــا القــدرة عل

النخبــة -  اجتــاه  علــى  التعــرف   )41( )2015م(  ســيد  محمــد  أميــرة  دراســة  اســتهدفت 
ــده )السياســى،  ــى بع ــى ف ــن القوم ــى األم ــع التواصــل االجتماعــى عل ــر مواق نحــو تأثي
العســكرى، االقتصــادى، الفكــرى، االجتماعــى(، مــن خــالل اســتخدام منهــج املســح 
وتطبيــق االســتبيان علــي عينــة قوامهــا 90 مفــردة مــن النخبــة. وتوصلــت الدراســة 
إلــى ارتفــاع معــدالت مســاهمة مواقــع التواصــل االجتماعــى فــى رفــع مســتوى الثقافــة 
األمنيــة لألفــراد، وارتفــاع درجــة التقييــم املتــوازن لــدي النخبة حــول دور مواقع التواصل 
فــى التوعيــة باألمــن القومــى. كمــا أن مواقــع التواصــل االجتماعــى ال تشــكل فــى حــد 
ذاتهــا تهديــداً لألمــن القومــى، وإمنــا املشــكلة احلقيقيــة تتمثــل فــى فكــر مســتخدميها 
والقائمــن عليهــا، وكان الفيســبوك مــن أكثــر املواقــع خطــورة علــى األمــن القومــى يليــه 
موقــع املشــاهدة اليوتيــوب، وجــاء االجتــاه العــام لــدى النخبــة مييــل إلــى املوافقــة علــى 
التأثيــر الســلبي ملواقــع التواصــل االجتماعــي علــى األمــن االقتصادي، ووجــود فروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــن اجتــاه النخبــة نحــو تأثيــر مواقــع التواصــل علــى األمــن العســكري 

تعــزى ملتغيــرى عــدد ســنوات اخلبــرة ومســتوى الدخــل.

وســائل -  بــن  العالقــة  علــي  )42(  التعــرف   )2014( إبراهيــم بعزيــز  دراســة  اســتهدفت 
االتصــال اجلديــدة واألمــن القومــي وتوصلــت الدراســة إلــى وجــود دور ملواقــع التواصــل 
االجتماعــي يف زعزعــة امــن و اســتقرار الــدول باعتبــار أن مواقــع التواصــل االجتماعــي 
قــد أصبحــت اليــوم مــن أقــوي الوســائل املســتعملة لتحقيــق أهــداف سياســية، فرغــم 
إيجابياتهــا الكثيــرة يف مختلــف املجــاالت الثقافيــة، االقتصاديــة واالجتماعيــة، إال أنهــا 
ذات تأثيــر ســلبى بالــغ علــى اســتقرار الــدول، فقــد مت اســتغاللها يف الســنوات األخيــرة 
ــارة الفوضــى يف عــدة دول عربيــة وغيــر عربيــة كإيــران والصــن، لــذا مت التوصيــة  إلث
بوضــع اســتراتيجية جيــدة لدراســة وحتليــل مضامــن مواقــع التواصــل االجتماعــي 
والعمــل علــى وضــع اســتراتيجية اتصاليــة واضحــة تقطــع الطريــق أمــام االشــاعات 
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ــة والتشــويه. وحمــالت الدعاي

علــى -  التعــرف   )43(  )2014( الســديري  العزيــز عبــد اهلل  تركــي عبــد  دراســة  اســتهدفت 
توظيــف شــبكات التواصــل االجتماعــي يف التوعيــة األمنيــة ضــد خطــر الشــائعات مــن 
خــالل اســتخدام منهــج املســح وتطبيــق االســتبيان علــي عينــة قوامهــا 129 مفــردة مــن 
ــت الدراســة  ــة. وتوصل ــة بقطاعــات وزارة الداخلي ــات العام ــن يف إدارات العالق العامل
إلــى أن الوقائــع األمنيــة تشــير إلــى توظيــف شــبكات التواصــل االجتماعــي يف التوعيــة 
األمنيــة ضــد خطــر الشــائعات بدرجــة مرتفعــة جــداً هــي: رفــع مســتويات فهــم أفــراد 
املجتمــع الســعودي مبــا يحيــط بهــم مــن مخاطــر وتهديــدات داخليــة وخارجيــة، والــرد 
املواقــع  وإغــالق  والتطــرف،  باإلرهــاب  الســعودين  تصــف  التــي  الشــائعات  علــى 
اإللكترونيــة املشــبوهة التــي تبــث الشــائعات، أمــا عــن اإليجابيــات املهمــة جــداً لتوظيــف 
شــبكات التواصــل االجتماعــي يف التوعيــة األمنيــة ضــد خطــر الشــائعات هــي: الوقــوف 
بحــزم ضــد كل تيــارات اإلفســاد الدينــي واالجتماعــي والفكــري التــي يتعــرض لهــا أفــراد 
املجتمــع الســعودي، واملحافظــة علــى عقيــدة املجتمــع الســعودي القائمــة علــى الوســطية، 
وتنميــة احلــس األمنــي الــالزم للــرد علــى الشــائعات ودحضهــا قبــل اســتفحالها. وأوصــت 
الدراســة بفــرض رقابــة علــى اســتخدام شــبكات التواصل االجتماعي، وحظــر مــا ينشــر 

عبرهــا مــن شــائعات.

اســتهدفت دراســة الســيد أبــو خطــوة، أحمــد البــاز )2014()44( التعــرف علــى انعكاســات - 
شــبكة التواصــل االجتماعــي علــى األمــن الفكــري  لــدى طلبــة التعليــم اجلامعــي مبملكــة 
البحريــن، مــن خــالل اســتخدام منهــج املســح وتطبيــق االســتبيان علــي عينــة قوامهــا 104 
مفــردة مــن طلبــة وطالبــات اجلامعــة اخلليجيــة مبملكــة البحريــن، وتوصلــت الدراســة 
ــة  ــة بصف ــدى الطلب ــري ل ــن الفك ــى األم ــر شــبكات التواصــل االجتماعــي عل ــى أن أث إل
ــة فــى املراحــل  ــة الطلب ــى توعي عامــة بدرجــة متوســطة، ممــا يؤكــد ضــرورة العمــل عل
ــة التفكيــر الناقــد  ــى تنمي ــة املختلفــة باســتخدام شــبكات التواصــل والعمــل عل التعليمي
ــوا  مــن فــرز مــا يعــرض عليهــم مــن أفــكار وآراء، وعــدم االنســياق وراء  لديهــم ليتمكن
الدعــوات الهدامــة التــى تضــر باســتقرار وأمــن املجتمــع، وانتهــت الدراســة بتقدمي تصور 
مقتــرح لتوظيــف شــبكة التواصــل االجتماعــي فــى تفعيــل األمــن الفكــري لــدى طــالب 

اجلامعــة مبملكــة البحريــن.
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التعقيب على الدراسات السابقة: من خالل استعراض الدراسات السابقة تبن اآلتي:- 

	 قلــة الدراســات العربيــة التــي اهتمــت بدراســة دور مواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة
يف إدارة األزمــات والصراعــات، وكذلــك الدراســات التــي وظفــت مدخلــي إدارة الصــراع 

والتهديــدات املجتمعيــة كإطاريــن تفســيرين لألحــداث.
	 للحــروب شــامالً  مفهومــاً  األجيــال  بحــروب  املتعلقــة  الســابقة  الدراســات  قدمــت   

وتناولــت أبعــاد هــذه احلــرب ومكوناتهــا وعناصرهــا وآلياتهــا، ممــا قــدم إطــاراً معرفيــاً 
ــاً للباحــث. مهم

	 توصلــت الدراســات العربيــة واألجنبيــة إلــى وجــود  تأثيــر مباشــر لوســائل اإلعــالم علــى
األمــن القومــي.

	 ــه ــن، وأهميت ــوم األم ــد مفه ــى حتدي ــا عل ــزت الدراســات الســابقة يف بعــض جوانبه رك
حليــاة أفــراد املجتمــع، وأكــدت أيًضــا علــى أهميــة احلاجــة إليــه كواحــد مــن أهــم 

مكونــات املجتمــع.
	 تتفــق أغلــب الدراســات الســابقة مــع الدراســة احلاليــة يف االعتمــاد علــى التطبيــق

امليدانــي.
	 اســتفاد الباحــث مــن عــرض الدراســات الســابقة التمكــن مــن التحديــد الدقيــق ملشــكلة

الدراســة ومتغيراتهــا، واإلجــراءات املنهجيــة املالئمــة ملوضــوع الدراســة. وكيفيــة وضــع 
بنــاء علــى  بنــود اســتمارة االســتبيان وصياغــة تســاؤالت وفــروض الدراســة  بعــض 
نتائــج الدراســات الســابقة. واختيــار اإلطــار النظــري املناســب، يف ظــل نــدرة األبحــاث 
والدراســات التــي تناولــت موضــوع الدراســة. فضــالً عــن مقارنــة نتائجهــا بالنتائــج ذات 

الصلــة التــي انتهــت إليهــا هــذه الدراســات.

متغيرات الدراسة:
	 .املتغير املستقل: معدل تعرض طلبة اجلامعات ملواقع القنوات الفضائية اإلخبارية
	 املتغيــر التابــع: مســتوي وعــي طلبــة اجلامعــات مبخاطــر آليــات حــروب اجليــل الرابــع

علــي األمــن القومــي املصــري.
	 :املتغيرات الوسيطة
املتغيــرات الدميوغرافيــة: النــوع: )ذكــر – أنثــي(، اإلقامــة: )ريــف – حضــر(، نــوع - 

ــع –  ــي – خــاص(، املســتوي اإلقتصــادي اإلجتماعــي لألســرة: )مرتف ــم: )حكوم التعلي
متوســط - منخفــض(.

املتغيرات السياسية: االنتماء حلزب سياسي واالهتمام السياسى والكفاءة السياسية.- 
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تساؤلت الدراسة :
	 ــوات ــع القن ــع مبواق ــل الراب ــات حــروب اجلي ــات آللي ــة اجلامع مــا مســتوي تعــرض طلب

الفضائيــة اإلخباريــة؟.
	 مــا دوافــع متابعــة طلبــة اجلامعــات آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر مبواقــع

القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة؟.
	 مــا أهــم آليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر التــي ركــزت عليهــا التغطيــة اإلخباريــة

مــن وجهــة نظــر طلبــة اجلامعــات؟.
	 التغطيــة الرابــع كمــا جــاءت يف  مــا أســباب تعــرض مصــر آلليــات حــروب اجليــل 

اإلخباريــة )املتغيــرات الداخليــة واخلارجيــة املؤثــرة فــى تطــور الصــراع( مــن وجهــة نظــر 
طلبــة اجلامعــات؟.

	 مــا مــدي إدراك طلبــة اجلامعــات للمخاطــر املحتملــة حلــروب اجليــل الرابــع يف مصــر
علــي األمــن القومــي املصــري؟.

	 مــا القــوي الفاعلــة يف التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة حــول آليــات
حــروب اجليــل الرابــع مــن وجهــة نظــر طلبــة اجلامعــات؟.

	 مــا تأثيــر التغطيــة اإلخباريــة علــى األمــن القومــي فــى شــقه )االجتماعــي واإلقتصــادي
والعســكري والفكــري(؟.

	 مــا العالقــة بــن التغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع وبــن دورهــا يف توعيــة
طلبــة اجلامعــات مبخاطرهــا علــي األمــن القومــي املصــري، كامتــداد نظــري ملدخــل 

التهديــدات املجتمعيــة؟.
	 التــي وظفتهــا املواقــع يف مــا أمنــاط الصــراع )املصيــري، واجلوهــري، والعرضــي( 

ــداد نظــري ملدخــل  ــع يف مصــر، كامت ــل الراب ــات حــروب اجلي ــة آللي ــا اإلخباري تغطياته
إدارة الصــراع. مــن وجهــة نظــر طلبــة اجلامعــات؟.

	 واملســتوي واإلقامــة،  والنــوع،  )التعليــم،  يف  متمثلــة  الوســيطة  املتغيــرات  تأثيــر  مــا 
اإلقتصــادي اإلجتماعــي لألســرة(. واملتغيــرات السياســية متمثلــة يف )االنتمــاء حلــزب 
سياســي واالهتمــام السياســى والكفــاءة السياســية( علــي وعي طلبــة اجلامعات مبخاطر 

ــي األمــن القومــي املصــري؟. ــع عل ــل الراب حــروب اجلي

سادًسا- فروض الدراسة:
	 ــة ــرض طلب ــن حجــم تع ــة ب ــى شــدة العالق ــة عل ــرات التالي ــر املتغي ــرض األول: تؤث الف

اجلامعــات للتغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع مبواقــع القنــوات الفضائيــة 
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ومســتوى وعيهــم مبخاطرهــا علــي األمــن القومــي املصــري: “)أ( دوافــع متابعــة طلبــة 
اجلامعــات للتغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر )ب( مســتوى 
االهتمــام السياســى، )ج( مســتوى الكفــاءة السياســية، )د( نــوع التعليــم، )هـــ( إدراك 

ــع يف مصــر. ــل الراب ــة حلــروب اجلي الشــباب اجلامعــي للمخاطــر املحتمل
	 ــة الشــباب ــع متابع ــن دواف ــاً ب ــة إحصائي ــه دال ــة ارتباطي ــي: توجــد عالق الفــرض الثان

اجلامعــي للتغطيــة اإلخباريــة حــول آليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر مبواقــع 
القنــوات الفضائيــة وبــن أهــم آليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر التــي ركــزت عليهــا 

ــة مــن وجهــة نظــر طلبــة اجلامعــات. التغطيــة اإلخباري
	 الفــرض الثالــث: توجــد عالقــة ارتباطيــه دالــة إحصائيــاً بــن أســباب تعــرض مصــر

آلليــات حــروب اجليــل الرابــع كمــا تناولتهــا مواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة وبــن 
ــك احلــروب. ــة املتعلقــة بتل ــدات املجتمعي ــة اجلامعــات بالتهدي ــة طلب توعي

	 الفــرض الرابــع: توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً بــن متوســطات درجــات طلبــة اجلامعــات
علــي مقيــاس الوعــي مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي املصــري تبعــاً 

للمتغيــرات الدميوجرافيــة متمثلــة يف ))النــوع، محــل اإلقامــة، نــوع التعليــم(. 
	 الفــرض اخلامــس: يتأثــر مســتوى وعــي طلبــة اجلامعــات مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع

علــي األمــن القومــي املصــري باملتغيــرات التاليــة: 
املتغيــرات الدميوغرافيــة، وتشــتمل علــى: النــوع: )ذكــر – أنثــي(، اإلقامــة: )ريــف – - 

حضــر(، نــوع التعليــم: )حكومــي – خــاص(، املســتوي اإلقتصــادي اإلجتماعــي لألســرة: 
)مرتفــع – متوســط - منخفــض(.

املتغيــرات السياســية، وتشــتمل علــى: االنتمــاء حلــزب سياســي واالهتمــام السياســى - 
والكفــاءة السياســية.

التعريفات اإلجرائية للدراسة: 
مواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة: هــي املواقــع اإلخباريــة علــى شــبكة املعلومــات 
الدوليــة اإلنترنــت، والتــي تقــدم أخبــار وحتليــالت عــن األحــداث، وتتمثــل مواقــع القنــوات 

ــة. ــوات املصري ــع القن ــة يف هــذه الدراســة يف مواق ــة اإلخباري الفضائي
آليــات حــروب اجليــل الرابــع: هــي الوســائل التــي توظفهــا الــدول الفاعلــة يف حــروب اجليــل 
الرابــع لتنفيـــذ مخططـــاتها يف الــدول املســتهدفة, ومــن أهــم هــذه اآلليــات: اإلرهاب، والشــائعات، 
واســتغالل بعــض النشــطاء السياســين، حــرب نفســية مــن خــالل بعض وســائل اإلعــالم والتالعب 

النفســي واســتخدام تكتيــكات حــروب العصابــات والتمــرد وامليليشــيات املســلحة.
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األمــن القومــي املصــري: قــدرة الدولــة املصريــة علــى حمايــة مواطنيهــا وحدودهــا 
وقيمهــا مــن التهديــدات الداخليــة واخلارجيــة مــن خــالل احلفــاظ علــى أمنهــا االقتصــادي 

والعســكري والسياســي واالجتماعــي والفكــري.

تاسعًا: اإلجراءات المنهجية:

نــوع الدراســة: تنتمــي هــذه الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة التــي تســتهدف جمــع البيانات 
اخلاصــة بجمهــور املبحوثــن مــن طلبــة اجلامعــات يف تعرضهــم آلليــات حــروب اجليــل الرابــع 
يف مصــر مبواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة وعالقتهــا مبســتوي وعيهــم مبخاطرهــا علــي 
األمــن القومــي املصــري، بجانــب ذلــك دراســة بعــض املتغيــرات مثــل النــوع واإلقامــة والتعليــم 

واملســتوى اإلقتصــادي واإلجتماعي.

منهــج الدراســة:  منهــج املســح مــن خــالل املســح امليدانــي والــذى يعــد جهــداً علميــاً منظمــاً 
للحصــول علــى البيانــات بغــرض وصــف وحتليــل الظاهــرة محــل الدراســة.

أداة جمــع بيانــات الدراســة: تعتمــد الدراســة علــي اســتمارة اإلســتبيان بطريقــة املقابلــة كأداة 
جلمــع البيانــات املطلوبــة التــى ضمــت عــدداً مــن املقاييــس ومت تطبيــق اســتبيان يتكــون مــن 
12 ســؤاالً، عبــارة عــن عــدة مقاييــس منهــا حــول دوافــع متابعــة طلبــة اجلامعــات للتغطيــة 
اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر، وأهــم تلــك 
ــي األمــن  ــة عل ــة األخباري ــر التغطي ــك احلــروب، وتأثي ــات، وأســباب تعــرض مصــر لتل اآللي
القومــي اإلقتصــادي واإلجتماعــي والعســكري والفكــري. وغيرهــا، باإلضافــة إلــى البيانــات 
الشــخصية ومتغيــرات الدراســة املتمثلــة فــى النــوع )ذكــور- إنــاث(، اإلقامــة )ريــف – حضر(، 
نــوع التعليــم )حكومــي – خــاص(، املســتوى االقتصــادى االجتماعــى )مرتفــع – متوســط – 

منخفــض(.

مجتمــع وعينــة الدراســة: يضــم مجتمــع الدراســة جميع طلبة اجلامعــات احلكومية واخلاصة 
املصريــة الذيــن يتابعــون مواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة، ومتثلــت عينــة الدراســة يف 
عينــة عشــوائية قوامهــا )300( مفــردة مــن طلبــة اجلامعات احلكوميــة واخلاصة املصرية ومت 
جتميــع بيانــات الدراســة مــن خــالل االســتبيان باملقابلــة لعينــة مــن طلبــة اجلامعــات )جامعــة 
ــم اخلــاص(، ومت اجــراء  ــل التعلي ــاروس لتمث ــة ف ــم احلكومــي، وجامع ــل التعلي القاهــرة لتمث
االســتبيان باملقابلــة خــالل الفتــرة مــن 9 فبرايــر إلــى 9 مــارس 2020م: وتــوزع العينــة علــي 
50% ذكــور، و50% إنــاث، بينمــا يقيــم يف الريــف 37.7%، ويف احلضــر 62.3%، وتتســاوي 
عينــة التعليــم احلكومــي بنســبة 50%، يف مقابــل التعليــم اخلــاص 50%، ويتــوزع املســتوى 
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االقتصــادى االجتماعــى بــن مرتفــع 25.3%، ومتوســط 52.4%، ومنخفــض %22.3.

الصدق والثبات:

 أولً: صدق المقياس: 
يقصــد بصــدق االختبــار قيــاس مــا وضــع لقياســه، وللتحقــق مــن صــدق مقاييــس 
اإلســتبيان مت االعتمــاد علــي طــرق مختلفــة وهــي: الصــدق املنطقــي، الصــدق الظاهــري أو 

صــدق املحكمــن والصــدق العاملــي.
ــد  ــس اإلســتبيان بع ــاء مقايي أ- الصــدق املنطقــي )صــدق املحتــوى(: اعتمــد الباحــث فــى بن
إجــراء دراســة إســتطالعية علــى عينــة قوامهــا 30 مبحوثــاً ميثلــون العينــة األصليــة 
ملعرفــة العالقــة بــن تعرضهــم للتغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع وبــن 
توعيــة طلبــة اجلامعــات مبخاطرهــا علــي األمــن القومــي املصــري، واشــتقت بعــض 
عبــارات املقيــاس مــن بعــض املقاييــس اخلاصــة بالدراســات الســابقة، ســواء بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر، واســتكملت باقــي عبــارات املقيــاس مــن الدراســات التــي تناولت 
ــي  ــي املصــادر الســابقة إل ــاد الدراســة، ويشــير هــذا االعتمــاد عل ــب أو أبع أحــد جوان
متتــع املقاييــس بقــدر مقبــول ومعقــول مــن الصــدق املنطقــي وأن مقاييــس اإلســتبيان 

ــق. )1*(  ــح للتطبي صال

ب- الصــدق الظاهــري )صــدق املحكمــني(: مت عــرض مقاييــس اإلســتبيان علــي مجموعــة مــن 
املحكمــن مــن أســاتذة وخبــراء اإلعــالم،)45( وذلــك بغــرض دراســة مفــردات اإلســتبيان 
فــى ضــوء التعريــف اإلجرائــي لــه، وكذلــك الهــدف مــن اإلســتبيان، وقــد أقــر املحكمــون 
صالحيــة املقيــاس بشــكل عــام بعــد إجــراء بعــض التعديــالت التــي إقترحهــا املحكمــون، 
وقــد مت اإلبقــاء علــى املفــردات التــى جــاءت نســبة اتفــاق املحكمــن عليهــا 90٪ فأكثــر، 
أبداهــا  التــى  فــى ضــوء املالحظــات  وتعديــل بعضهــا  العبــارات  بعــض  ومت حــذف 

املحكمــون.

ج- الصــدق العاملــي: ولدراســة الصــدق العاملــي للمقاييــس مت اســتخدام التحليــل العاملــي 
 Principal Components األساســية  املكونــات  بطريقــة   Factor Analysis
الســتخالص العوامــل مــع أســلوب الفارمياكــس Varimax لتدويرهــا.)2*( وقــد خلــص 

)*( مت االعتمــاد علــي بعــض عبــارات دراســة أميــرة محمــد محمــد ســيد أحمــد .«اجتاهــات النخبــة نحــو تأثيــر   1

مواقــع التواصــل االجتماعــى علــى األمــن القومــى املصــرى : دراســة ميدانيــة« . املجلــة املصريــة لبحــوث الــرأي 

العــام، جامعــة القاهــرة، كليــة اإلعــالم، مركــز بحــوث الــرأي العــام، املجلــد 14، العــدد 1، مــارس 2015

 Extraction Method : Principal Component Analysis with :يطلــق علــى هــذه الطريقــة)*(  2
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االختبــار إلــى أن جميــع عبــارات مقاييــس دور التغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل 
الرابــع يف توعيــة طلبــة اجلامعــات مبخاطرهــا علــي األمــن القومــي املصــري مت حتميلهــا 
علــى عــدة عوامــل، وال توجــد عبــارة »يتيمــة« »Orphan Item« أي عبــارة محملــة 
 KMO ــار ــي اإلختب ــا، وأن قيمــة احصائ ــى عامــل ممــا يســتوجب حذفه مبفردهــا عل
تســاوي 0.793 أي أكبــر مــن احلــد األدنــي الــذي اشــترطه Kaiser وبالتالــي ميكننــا 
احلكــم بكفايــة حجــم العينــة فــى التحليــل احلالــي. وأن قيمــة قيــاس Barlett للدائريــة، 
مــع العلــم أن الهــدف مــن هــذا اإلختبــار هــو حتديــد مــا إذا كانــت مصفوفــة اإلرتبــاط 
هــي مصفوفــة الوحــدة أم ال.46 وأن قيمــة اإلحتمــال P.value تســاوي الصفــر أى أقــل 
مــن مســتوي املعنويــة 5%، إذا نرفــض الفــرض العدمــي ونقبــل الفــرض البديــل، وبالتالــي 
مصفوفــة اإلرتبــاط ليســت مصفوفــة الوحــدة. كمــا أن قيــم التبايــن املشــترك زادت عــن 
ــم التشــبعات بالنســبة للمقيــاس بــن 0.40 و0.80. وممــا ســبق  0.30، وتراوحــت قي
ميكــن اســتخالص أن جميــع عبــارات هــذا املقيــاس صاحلــة لالســتخدام، ولــم يتــم 

حــذف أي عبــارة منهــا. 

ثانيًا: ثبات المقياس:
مت اســتخدام معامــالت إحصائيــة للتأكــد مــن صالحيــة مقاييــس اإلســتبيان، مــن حيــث 
االتســاق الداخلــي والثبــات، ولذلــك مت حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ الــذي يســتخدم لتحليــل 
ثبــات املقاييــس Reliability Analysis بتقديــر االتســاق الداخلــي بــن العبــارات املكونــة 
للمقيــاس عــن طريــق حســاب متوســط االرتباطــات بــن عبــارات املقيــاس، وقــد بلغــت قيمــة 
معامــل Cronbach’ Alpha)3*( اخلــاص مبقيــاس مســتوي تعــرض طلبــة اجلامعــات آلليــات 
حــروب اجليــل الرابــع )0.801(، واخلــاص مبقيــاس إدراك طلبــة اجلامعــات للمخاطــر 
املحتملــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر علــي األمــن القومــي )0.705(، واخلــاص 
التغطيــة اإلخباريــة )0.721(، واخلــاص مبقيــاس أمنــاط  الفاعلــة يف  القــوي  مبقيــاس 
الصــراع التــي وظفتهــا التغطيــة اإلخباريــة )0.719(،  واخلــاص مبقيــاس أســباب تعــرض 
مصــر آلليــات حــروب اجليــل الرابــع )0.701(، واخلــاص مبقيــاس تقييــم املبحوثــن للتغطيــة 
اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع )0.740(، واخلــاص مبقيــاس تأثيــر التغطيــة 
اإلخباريــة علــى األمــن االجتماعــي والعســكري واإلقتصــادي والفكــري )0.798(، وهــي قيــم 

. Varimax Rotation

ذا كانــت القيمــة 0.6 فأقــل فــإن ذلــك يعبــر  3)*( تتــراوح قيمــة معامــل Cronbach’Alpha مــا بيــن صفــر وواحــد، واإ
عــن انخفــاض مســتوى ثبــات المقيــاس
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مرتفعــة لثبــات هــذه املقاييــس وقبولهــا واســتخدامها يف هــذه الدراســة.  

عاشرًا- املعاجلة اإلحصائية للبيانات: 
ــى احلاســب  ــات الدراســة، مت إدخالهــا -بعــد ترميزهــا- إل بعــد االنتهــاء مــن جمــع بيان
ــج  ــة باســتخدام برنام ــج اإلحصائي ــا واســتخراج النتائ ــا وحتليله ــم جــرت معاجلته ــي، ث اآلل
 Statistical :اختصــاراً لـ SPSS احلزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعية” واملعروف باســم“
إلــى املعامــالت واالختبــارات  Package for the Social Sciences ، وذلــك باللجــوء 
واملعاجلــات اإلحصائيــة التاليــة: التكــرارات البســيطة والنســب املئويــة واملتوســط احلســابي 
واالنحــراف املعيــاري واختبــار كا2 جلــداول االقتــران ومعامــل التوافــق ومعامــل ارتبــاط 
بيرســون واختبــار )ت( للمجموعــات املســتقلة وحتليــل التبايــن ذو البعــد الواحــد واختبــار ي 

 )Z-Test(

الحادي عشر- نتائج الدراسة:

مســتوي تعــرض طلبــة اجلامعــات آلليــات حــروب اجليــل الرابع مبواقع القنــوات الفضائية . 1
اإلخباريــة وفقًا للتعليم:

جــدول رقــم )1(  مســتوي تعــرض طلبــة اجلامعــات آلليــات حــروب اجليــل الرابــع مبواقــع القنــوات الفضائيــة 
اإلخباريــة وفقــًا لنــوع التعليــم

                      التعليم 
مستوى التعرض

اإلجماليخاصحكومي

%ك%ك%ك
59.3 62.0178 56.793 85مستوي مرتفع

22.0 30.066 14.045 21مستوي متوسط

18.7 8.056 29.312 44مستوي منخفض 

100.0 100.0300 100.0150 150اإلجمالى

قيمة كا2=27.373  درجة احلرية=2  مستوي املعنوية=0.000  مستوي الدللة=0.001  معامل التوافق=0.289

تشــير نتائــج اجلــدول الســابق إلــي: أن 59.3% مــن املبحوثــن يتعرضــون للمضامــن 
اإلخباريــة حــول آليــات حــروب اجليــل الرابــع مبواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة مبســتوي 
)مرتفع(، ويتعرض 22% منهم مبســتوي )متوســط(، وأخيراً يتعرض 18.7% منهم مبســتوي 

)منخفــض(.
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دالــة  قيمــة  وهــي   ،)2(  = درجــة حريــة  عنــد  بلغــت )27.373(  كا2  قيمــة  بحســاب 
إحصائيــاً. ويعنــي ذلــك وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بــن نــوع تعليــم املبحوثــن )حكومــي، 
خــاص( ومســتوي تعــرض طلبــة اجلامعــات آلليــات حــروب اجليــل الرابــع مبواقــع القنــوات 

الفضائيــة اإلخباريــة عنــد مســتوي ثقــة %99.9.

ويرجــع ذلــك إلــى ســرعة تغطيــة مواقــع القنــوات الفضائيــة لألخبــار العاجلــة، والســبق 
اإلعالمــي والفوريــة يف نقــل األحــداث، واملتابعــة املســتمرة لألحــداث، باإلضافــة إلــى رغبــة 
طلبــة اجلامعــات فــى التعــرف علــى التحليــالت املتعلقــة باألحــداث واألزمــات، مــن أجــل 
اإلطمئنــان علــى مســتقبل مصــر. كمــا يرجــع ذلــك إلــى أن طبيعــة هــذه األحــداث وخطورتهــا، 

ووعــي طلبــة اجلامعــات بخطــورة هــذه املرحلــة التــي متــر بهــا مصــر.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة ريشــارد أن األجهــزة املحمولــة مكنــت األفــراد مــن 
ــك املصــدر يف احلصــول  ــى ذل ــد اعتمادهــم عل ــى اإلنترنــت يف أي وقــت، وتزاي الدخــول عل
علــى املعلومــات خصوصــاً وقــت األزمــات الــذي تصبــح فيــه احلاجــة ملحــة للوقــوف علــى 
املعلومــة املرتبطــة بتلــك األزمــات حتــى ميكنــه تقييــم أداء الوســيلة بشــأنها.47 كمــا تتفــق مــع 
ــة األزمــات، وأن هــذا  ــة تغطي ــى متابع ــأن اجلمهــور يحــرص عل ــي ب ــه مازورل مــا توصــل إلي
يختلــف مــن جمهــور آلخــر ومــن فــرد آلخــر حســب طبيعــة األزمــة التــي تكتســب أهميــة لــدى 
جمهــور معــن فيبــدأ متابعتهــا بكثافــة.48 وتتقــارب هــذه النتيجــة مــع دراســة أمــل عبــد اهلل 
العبدولــي يف أن معظــم العينــة يتعرضــون للقضايــا املتعلقــة باألمــن القومــي بشــكل متوســط, 
حيــث بلغــت نســبتهم %69.2, يليهــا مســتوي التعــرض املرتفــع بنســبة %15.8, بينمــا كانــت 

نســبة 15% مــن املبحوثــن يتعرضــون بصــورة منخفضــة. 49
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دوافــع متابعــة طلبــة اجلامعــات آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر مبواقــع القنــوات . 2
الفضائيــة اإلخباريــة وفقــًا للتعليــم:

القنــوات  الرابــع يف مصــر مبواقــع  دوافــع متابعــة طلبــة اجلامعــات آلليــات حــروب اجليــل  رقــم )2(  جــدول 
التعليــم لنــوع  وفقــًا  اإلخباريــة  الفضائيــة 

                 التعليم                
    المتغيرات

اإلجماليحكوميخاص
z الداللةالمعنويةقيمة

%ك%ك%ك
لرؤية وجهات نظر متنوعة 
حول األحداث المتعلقة بتلك 

الحروب
غير دالة12382.012382.024682.00.0001.000

0.0000.001-13187.310368.723478.03.896لالطمئنان على مستقبل مصر 
لمتابعة األحداث المتعلقة بتلك 
غير دالة0.493-11375.311878.723177.00.685الحروب وتكوين اآلراء حولها

متابعة التحليالت السياسية 
0.0160.05-10469.312281.322675.32.407والتعرف على اآلراء المختلفة

الكتساب معلومات تصلح 
للنقاش حول األحداث المتعلقة 

بتلك الحروب
9764.712583.322274.03.679-0.0000.001

للتعرف على كيفية تعامل 
الدولة مع األحداث المتعلقة 

بتلك الحروب
غير دالة10972.710268.021170.30.883-0.377

150150300جملة من سئلوا

تشــير نتائــج اجلــدول الســابق إلــي دوافــع متابعــة طلبــة اجلامعــات للمضامــن اإلخباريــة 
حــول آليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر مبواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة: حيــث 
جــاء )لرؤيــة وجهــات نظــر متنوعــة حــول األحــداث املتعلقــة بتلــك احلــروب( فــى املرتبــة 
األولــي بنســبه 82%، وجــاءت )لالطمئنــان علــى مســتقبل مصــر( فــى املرتبــة الثانيــة بنســبه 
78%، وجــاءت )ملتابعــة األحــداث املتعلقــة بتلــك احلــروب وتكويــن اآلراء حولهــا( فــى املرتبــة 
الثالثــة بنســبه 77%، وجــاءت )متابعــة التحليــالت السياســية والتعــرف علــى اآلراء املختلفــة( 
فــى املرتبــة الرابعــة بنســبه 75.3%، وجــاءت )الكتســاب معلومــات تصلــح للنقــاش حــول 
األحــداث املتعلقــة بتلــك احلــروب( فــى املرتبــة اخلامســة بنســبه 74%، وأخيــراً جــاءت 
)للتعــرف علــى كيفيــة تعامــل الدولــة مــع األحــداث املتعلقــة بتلــك احلــروب( بنســبه %70.3. 

وقــد أوضحــت النتائــج التفصيليــة وجــود اختــالف يف النســب املئويــة إلســتجابات املبحوثــن 
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حــول دوافــع متابعــة طلبــة اجلامعــات آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر مبواقــع 

ــة: ــة اإلخباري ــوات الفضائي القن

	 ترتفــع نســبة دافــع )لالطمئنــان علــى مســتقبل مصــر( لــدي التعليــم اخلــاص عــن
احلكومــي حيــث جــاءت النســب )87.3%، 68.7%( والفــارق دال إحصائيــاً حيــث بلغــت 
قيمــة z املحســوبة 3.896 وهــي أعلــي مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عالقــة 

فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %99.9.

	 ترتفــع نســبة دافــع )متابعــة التحليــالت السياســية والتعــرف علــى اآلراء املختلفــة( لــدي
التعليــم احلكومــي عــن اخلــاص حيــث جــاءت النســب )81.3%، 69.3%( والفــارق دال 
ــة  ــة اجلدولي ــن القيم ــي م ــة z املحســوبة 2.407 وهــي أعل ــت قيم ــث بلغ ــاً حي إحصائي

املنبئــة بوجــود عالقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %95.

	 ترتفــع نســبة دافــع )الكتســاب معلومــات تصلــح للنقــاش حــول األحــداث املتعلقــة بتلــك
احلــروب( لــدي التعليــم احلكومــي عــن اخلــاص حيــث جــاءت النســب )%83.3، %64.7( 
والفــارق دال إحصائيــاً حيــث بلغــت قيمــة z املحســوبة 3.679 وهــي أعلــي مــن القيمــة 

اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عالقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %99.9.

ــم بشــرح وتوضيــح  ــة تهت ــة اإلخباري ــوات الفضائي ــأن مواقــع القن وميكــن تفســير ذلــك ب
األحــداث واملواقــف املختلفــة املعبــرة عــن آليــات حــروب اجليــل الرابــع موثقــة بالصــور 
ــع،  ــك األحــداث والوقائ ــه تل ــدور حول ــذي ت ــع ال ــا للواق ــة حتليله ــو، ومحاول ومقاطــع الفيدي
وتفســير األســباب الظاهريــة لتلــك األحــداث بقصــد الوصــول إلــى حلــول منطقيــة مفيــدة 
ــة  ــة وقــراءة واقعي ــة الغمــوض الــذي يحيــط ببعــض األحــداث كمــا تقــدم رؤي تســهم يف إزال
متجــددة لعالقــة تلــك األحــداث باألمــن القومــي املصــري، وهــذا مؤشــر علــى أنهــا تــؤدي دوراً 
فــى حتســن مســتوى الوعــى اإلجتماعــي والعســكري لــدى طلبــة اجلامعــات مــن خــالل العمــل 
علــى بنــاء الــروح الوطنيــة وتقويتهــا لديهــم إميانــاً ثــم دفاعــاً عنهــا مــن خــالل إســتراتيجية 
إعالميــة واضحــة للدولــة، وأيضــاً مــن خــالل التعريــف بالقضايــا الوطنيــة املصيريــة وآثارهــا 
وتطوراتهــا علــى املســتويات الداخليــة واإلقليميــة والعامليــة، وانعــكاس ذلــك علــى األمــن 

القومــي.
ــي إدارة الصــراع والتهديــدات املجتمعيــة حيــث  وتتفــق هــذه النتيجــة مــع فــروض مدخل
يتزايــد تعــرض طلبــة اجلامعــات لوســائل اإلعــالم بهــدف الفهــم خاصــة يف ظــل ظــروف 
التهديــد أو حــاالت الصــراع وعــدم االســتقرار يف البيئــة املحيطــة وذلــك بهــدف التخفيــف 
مــن حــدة الغمــوض واجلهــل النســبى، للوصــول إلــي أفضــل احللــول وأنســبها وهــو مــا يــدل 
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علــى رغبــة اجلمهــور يف فهــم مــا يــدور حولــه مــن أحــداث ترتبــط بواقعــه ومســتقبله، 
ــك  ــن رأى ســليم بشــأن تل ــى احلقيقــة واملعلومــات الصادقــة ويســتطيع تكوي ــى يقــف عل حت
األحــداث بعيــداً عــن الكــذب والتشــويه والتحريــف الــذي تلجــأ إليــه بعــض الوســائل بهــدف 
اإلثــارة وتأجيــج األحــداث خلدمــة أهــداف معينــة. تــؤدي إلــي إضطــراب األفــراد وزعزعــة 

إحساســهم باإلســتقرار واألمــان يف مجتمعهــم. 

وتتقــارب هــذه النتيجــة مــع دراســة أمنيــة عبــد الرحمــن أحمــد، يف أن التعــرف علــى 
األخبــار والقضايــا السياســية قــد جــاء يف مقدمــة دوافــع اســتخدام الشــباب املصري لوســائل 
اإلعــالم اجلديــد للتعــرف علــى قضايــا األمــن السياســى املصــري.50 كمــا تتفــق مــع دراســة 
صفــا فــوزي التــي توصلــت نتائجهــا إلــى أن معظــم املبحوثــن يعتمــدون علــى وســائل االتصــال 

للحصــول علــى معلومــات ألهــداف تتعلــق بالفهــم والتوجيــه.51

مســتوي معرفــة طلبــة اجلامعــات بآليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر التــي ركــزت عليهــا . 3
التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة:

جــدول رقــم )3( مســتوي معرفــة طلبــة اجلامعــات بآليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر التــي ركــزت عليهــا 
التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة

                                  
اإلستجابة المتغيرات

اعرفها بدرجة 
مرتفعة

أعرفها إلي 
حد ما

ال أعرفها 
المتوسط علي اإلطالق

الحسابي
االنحراف 
االستجابة1المعياري

%ك%ك%ك
الشائعات التى تثير البلبلة والعمل 

اعرفها بدرجة 47.72.350.695 39.7143 12.7119 38علي افتعال األزمات
مرتفعة

حرب نفسية من خالل بعض وسائل 
اعرفها بدرجة 38.32.240.690 47.0115 14.7141 44اإلعالم والتالعب النفسي

مرتفعة
استخدام كل وسائل الضغوط 

العسكرية والسياسية واإلقتصادية 
واإلجتماعية

اعرفها بدرجة 33.72.160.703 48.3101 18.0145 54
مرتفعة

اعرفها بدرجة 23.32.040.656 57.070 19.7171 59دعم اإلرهاب
مرتفعة

استخدام تكتيكات حروب العصابات 
أعرفها إلي حد ما21.01.880.728 45.763 33.3137 100والتمرد والميليشيات المسلحة

خلق قاعدة إرهابية غير وطنية، أو 
أعرفها إلي حد ما15.31.830.672 52.046 32.7156 98متعددة الجنسيات

300اإلجمالي

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اســتجابات املبحوثــن حول مســتوي معرفة طلبــة اجلامعات 
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بآليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر التــي ركــزت عليهــا التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع 
القنــوات الفضائيــة، وقــد جــاء )الشــائعات التــى تثيــر البلبلــة والعمــل علــي افتعــال األزمــات( 
يف املرتبــة األولــى مبتوســط حســابي 2.35، وجــاءت )حــرب نفســية مــن خــالل بعــض وســائل 
اإلعــالم والتالعــب النفســي( يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســابي 2.24، وجاءت )اســتخدام 
كل وســائل الضغــوط العســكرية والسياســية واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة( يف املرتبــة الثالثــة 
ــة الرابعــة مبتوســط حســابي  مبتوســط حســابي 2.16، وجــاءت )دعــم اإلرهــاب( يف املرتب
2.04، وجــاءت )اســتخدام تكتيــكات حــروب العصابــات والتمــرد وامليليشــيات املســلحة( 
يف املرتبــة اخلامســة مبتوســط حســابي 1.88، وأخيــًرا جــاءت )خلــق قاعــدة إرهابيــة غيــر 

وطنيــة، أو متعــددة اجلنســيات( مبتوســط حســابي 1.83.

وميكــن تفســير هــذه النتيجــة مــن خــالل التأكيــد علــي أن أبــرز غايــات اإلرهــاب حتقيــق 
أهــداف سياســية وأمنيــة، وبالتالــي يعــد اإلرهــاب مــن أخطــر آليــات حــروب اجليــل الرابــع. 
وبنــاء علــى ذلــك يكــون املجــال السياســي للدولــة املســتهدفة مــن أكثــر املجــاالت تضــرراً مــن 
العمليــات اإلرهابيــة التــي تســتخدم للضغــط علــى احلكومــة لتبنــي سياســات معينــة قــد ال 
تكــون مــن مصلحــة البــالد، أو التراجــع عــن قــرار معــن سياســي أو اقتصــادي أو اجتماعــي 
أو غيــره. وتشــير هــذه النتائــج أن األســباب اخلارجيــة جــاءت يف الترتيــب األول، ممــا يؤكــد 
علــى أن مصــر تتعــرض لتهديــدات خارجيــة كثيــرة لتنفيــذ أجنــدات خاصــة تهــدف إلــى 

القضــاء علــى وحــدة مصــر ومتاســكها، وإســقاطها سياســياً وعســكرياً واقتصاديــاً.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة ســهيلة هــادي التــي أكــدت علــي مخاطــر الشــائعات التــي 
تنطلــق مــن خــالل الوســائل اإللكترونيــة مؤديــة حلــرب نفســية وتالعــب نفســي باألفــراد 
ــا العســكرية،  ــددة لألمــن القومــي؛ فتداعياته ــرة مه ــج مــن احلــروب مخاطــر كثي ــث ينت حي
واالقتصاديــة واالجتماعيــة، والثقافيــة، وحتــى النفســية، تؤثــر يف اســتقرار الدولــة واملجتمــع؛ 
وهــو مــا دفــع الــدول إلــى اتخــاذ إجــراءات ملواجهــة هــذا اجليل مــن احلروب عبــر تقنن خطر 
التهديــدات اإللكترونيــة، مــن خــالل االســتعانة باألفــراد الذيــن ميلكــون مهــارات يف العمــل 
ــة  ــى املنظمــات الدولي ــة إل ــي، ورفــع حتــدي مواجهــة مخاطــر احلــروب اإللكتروني اإللكترون
ــة.52  ــدات احلــرب اإللكتروني ــة حتــدي تهدي ــاون املشــترك، والتنســيق ملواجه ــن أجــل التع م
كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة عبدالــرزاق محمــد الدليمــي التــي تؤكــد علــي أن دعــم 
ــى  ــاق يف املحافظــة عل ــم واإلخف ــن بالنظــام القائ ــة املواطن ــي فقــدان ثق ــؤدي إل اإلرهــاب ي
األمــن والنظــام، وقــد يــؤدي ذلــك كلــه إلــى اإلطاحــة بحكومــة شــرعية قائمــة ليحــل محلهــا 
آخــرون.53 كمــا تتفــق هــذة النتيجــة مــع دراســة محمــد احلافــظ جــاد كــرمي التــي توصلــت إلــي 
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احتــواء مواقــع التواصــل االجتماعــي علــى أســلوب احلــرب النفســية واغتيــال الشــخصيات 
املؤثــرة وأيضــاً املعلومــات الكاذبــة والشــائعات ونشــر أفــكار ومعتقــدات مضللــة مــن إرهــاب 
فكــري للوصــول إلــي حتقيــق أهدافهــم املؤثــرة علــى األمــن القومــي ونشــر األفــكار التــي 

تدعــو للتمــرد علــى األنظمــة احلاكمــة.54

إدراك طلبــة اجلامعــات للمخاطــر املحتملــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر علــي . 4
األمــن القومــي كمــا جــاءت بالتغطيــة اإلخباريــة وفقــًا للتعليــم:

جــدول رقــم )4( إدراك طلبــة اجلامعــات للمخاطــر املحتملــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر علــي األمــن 
القومــي كمــا جــاءت بالتغطيــة اإلخباريــة وفقــًا لنــوع التعليــم

                                التعليم                
المتغيرات

اإلجماليحكوميخاص
z الداللةالمعنويةقيمة

%ك%ك%ك
انتشار الفوضى من خالل خلق فرص 

0.867-86.30.168 86.7259 86.0130 129للتناحر بين الدول فى المنطقة
غير دالة

بث سمومًا وأفكارًا تمس معتقدات 
المجتمع وتؤثر في أفكاره وتزعزع 

استقراره وتشجع  على التطرف والعنف
114 76.0128 85.3242 80.72.043-0.0410.05

التأكيد على تدهور األوضاع االقتصادية 
0.0150.05-79.72.435 74.0239 85.3111 128واألمنية للقضاء على فرص االستثمار

تأجيج الصراعات الطائفية والعرقية 
0.120-79.01.557 82.7237 75.3124 113والمذهبية

غير دالة

القضاء على الهوية القومية وقيم الوالء 
0.0000.001-77.74.290 67.3233 88.0101 132واالنتماء لدي األفراد

ظهور وانتشار التنظيمات العسكرية  
0.0040.01-77.72.906 70.7233 84.7106 127والميليشيات المسلحة

القضاء على الجيوش العربية وانتشار 
74.70.0001.000 74.7224 74.7112 112عمليات اإلرهابية

غير دالة

التشكيك فى القيادة السياسية والحكومة 
غير دالة0.297-73.31.043 70.7220 76.0106 114للقضاء على مؤسسات الدولة 

تزايد حالة اإلغتراب السياسى لدى 
0.377-70.30.883 68.0211 72.7102 109الشباب

غير دالة

150150300جملة من سئلوا

تشــير نتائــج اجلــدول الســابق إلــي إدراك طلبــة اجلامعــات للمخاطــر املحتملــة آلليــات 
حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر علــي األمــن القومــي كمــا جــاءت بالتغطيــة اإلخباريــة: حيــث 
جــاء )انتشــار الفوضــى مــن خــالل خلــق فــرص للتناحــر بــن الــدول فــى املنطقــة( فــى املرتبــة 
األولــي بنســبه 86.3%، وجــاءت )بــث ســموماً وأفــكاراً متــس معتقــدات املجتمــع وتؤثــر يف 
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أفــكاره وتزعــزع اســتقراره وتشــجع  علــى التطــرف والعنــف( فــى املرتبــة الثانيــة بنســبه 
80.7%، وجــاءت )التأكيــد علــى تدهــور األوضــاع االقتصاديــة واألمنيــة للقضــاء علــى فــرص 
االســتثمار( فــى املرتبــة الثالثــة بنســبه 79.7%، وجــاءت )تأجيــج الصراعــات الطائفيــة 
والعرقيــة واملذهبيــة( فــى املرتبــة الرابعــة بنســبه 79%، وجــاءت )القضاء علــى الهوية القومية 
وقيــم الــوالء واالنتمــاء لــدي األفــراد( و)ظهــور وانتشــار التنظيمــات العســكرية  وامليليشــيات 
ــراب  ــة اإلغت ــد حال ــراً جــاءت )تزاي ــة اخلامســة بنســبه 77.7%، وأخي ــى املرتب املســلحة( ف

السياســى لــدى الشــباب( بنســبه %70.3 

املئويــة إلســتجابات  النســب  اختــالف يف  وجــود  التفصيليــة  النتائــج  أوضحــت  وقــد 
املبحوثــن حــول إدراك طلبــة اجلامعــات للمخاطــر املحتملــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف 

ــة: ــة اإلخباري ــي األمــن القومــي كمــا جــاءت بالتغطي مصــر عل

	 ترتفــع نســبة )بــث ســموماً وأفــكاراً متــس معتقــدات املجتمــع وتؤثــر يف أفــكاره وتزعــزع
اســتقراره وتشــجع  علــى التطــرف والعنــف( لــدي التعليــم احلكومــي عــن اخلــاص حيــث 
جــاءت النســب )85.3% ، 76%( والفــارق دال إحصائيــاً حيــث بلغــت قيمــة z املحســوبة 
2.043 وهــي أعلــي مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عالقــة فارقــة بــن النســبتن 

مبســتوى ثقــة %95.

	 ترتفــع نســبة )التأكيــد علــى تدهــور األوضــاع االقتصاديــة واألمنيــة للقضــاء علــى فــرص
االســتثمار( لــدي التعليــم اخلــاص عــن احلكومــي حيــث جــاءت النســب )%85.3، %74( 
والفــارق دال إحصائيــاً حيــث بلغــت قيمــة z املحســوبة 2.435 وهــي أعلــي مــن القيمــة 

اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عالقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %95.

	 ترتفــع نســبة )القضــاء علــى الهويــة القوميــة وقيــم الــوالء واالنتمــاء لــدي األفــراد( لــدي
التعليــم اخلــاص عــن احلكومــي حيــث جــاءت النســب )88%، 67.3%( والفــارق دال 
ــة  ــة اجلدولي ــن القيم ــي م ــة z املحســوبة 4.290 وهــي أعل ــت قيم ــث بلغ ــاً حي إحصائي

ــة بوجــود عالقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %99.9. املنبئ

	 ترتفــع نســبة )ظهــور وانتشــار التنظيمــات العســكرية  وامليليشــيات املســلحة( لــدي
التعليــم اخلــاص عــن احلكومــي حيــث جــاءت النســب )84.7%، 70.7%( والفــارق دال 
ــة  ــة اجلدولي ــن القيم ــي م ــة z املحســوبة 2.906 وهــي أعل ــت قيم ــث بلغ ــاً حي إحصائي

ــة %99. ــن النســبتن مبســتوى ثق ــة ب ــة فارق ــة بوجــود عالق املنبئ

وهــذا يعنــى أن مواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة لهــا دور متــوزان فــى عمليــة التوعيــة 
باألمــن القومــي للبــالد، واإلســهام يف حتصــن الوطــن ضــد أي غــزو إعالمــي معــاد يــروج 
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لألكاذيــب التــى تســتهدف النيــل مــن الوطــن، وإيجــاد بيئــة فكريــة آمنــة حتقــق لألجيــال 
القادمــة يف هــذا الوطــن مســتقبالً مطمئنــاً، وبنــاء الــروح الوطنيــة وتقويتهــا لــدى املواطــن، 
وأثرهــا علــى اســتقرار البــالد واحلفــاظ علــى ســيادة األمــة علــى أراضيهــا وثرواتهــا وتوفيــر 

حالــة مــن االطمئنــان ألفــراد املجتمــع ضــد أي تهديــد خارجــي أو داخلــي.

وتتقــارب هــذة النتيجــة مــع دراســة أميــرة محمــد ســيد علــى خطــورة املواقــع علــى األمــن 
القومــي، مــن خــالل توظيــف اجلماعــات والتنظيمــات اإلرهابيــة )كتنظيــم داعــش، وأنصــار 
بيــت املقــدس ،.... وغيرهــا(  يف جتنيــد الشــباب، واســتهداف أمــن واســتقرار الدولــة مــن 
خــالل الترويــج لإلشــاعات واألكاذيــب التــي تتعلــق بقيــادات الدولــة، والتحريــض علــى العنــف 
والتخريــب ونشــر اإلرهــاب مــن خــالل تويتــر والفيــس بــوك، بغــرض إحلــاق الضــرر بالوطــن 
وبالوحــدة الوطنيــة والســالم االجتماعــي، واإلخــالل بالنظــام العــام وتعريــض ســالمة املجتمع 
وأمنــه للخطــر، وإثــارة وتأجيــج األزمــات واخلالفــات، فيمــا بــن الــدول عبــر مــا يطلــق عليــه 

احلــرب اإلعالميــة اإللكترونيــة.55

التهديــدات . 5 مــن  نــوع  الرابــع  اجليــل  حــروب  آليــات  بــأن  اعتقــاد طلبــة اجلامعــات  مــدي 
املجتمعيــة علــي افــراد املجتمــع يف ظــل تصويــر وســائل اإلعــالم لألحــداث بشــئ مــن املبالغــة 

والتضخيــم النــاجت عــن نقــص املعلومــات وفقــًا للتعليــم:
جــدول رقــم )5(  مــدي اعتقــاد طلبــة اجلامعــات بــأن آليــات حــروب اجليــل الرابــع نــوع مــن التهديــدات املجتمعية 
علــي افــراد املجتمــع يف ظــل تصويــر وســائل اإلعــالم لألحــداث بشــئ مــن املبالغــة والتضخيــم النــاجت عــن نقــص 

املعلومــات وفقــًا لنــوع التعليــم

                  التعليم 
الرأي

اإلجماليخاصحكومي
%ك%ك%ك

40.3 36.0121 44.754 67موافق بدرجة مرتفعة
55.7 59.3167 52.089 78موافق بدرجة متوسطة
4.0 4.712 3.37 5موافق بدرجة منخفضة

100.0 100.0300 100.0150 150اإلجمالى
قيمة كا2=2.455  درجة احلرية=2  مستوي املعنوية=0.293  مستوي الدللة=غير دالة  معامل التوافق=0.090

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: يعتقــد 40.3% مــن املبحوثــن بــأن آليــات حــروب اجليــل 
الرابــع نــوع مــن التهديــدات املجتمعيــة علــي افــراد املجتمــع )بدرجــة مرتفعــة( بينمــا يعتقــد 
55.7% منهــم بذلــك )بدرجــة متوســطة( وأخيــرا مــا يعتقــد 4% منهــم بأنهــا متثــل نــوع مــن 

التهديــدات املجتمعيــة علــي افــراد املجتمــع )بدرجــة منخفضــة(.
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بحســاب قيمــة كا2 بلغــت )2.455( عنــد درجــة حريــة = )2(، وهــي قيمــة غيــر دالــة 
إحصائيــاً. ويعنــي ذلــك عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بــن تعليــم املبحوثــن )حكومــي، 
خــاص( ورأي طلبــة اجلامعــات حــول اعتبــار آليــات حــروب اجليــل الرابــع نــوع مــن التهديدات 
املجتمعيــة علــي افــراد املجتمــع يف ظــل تصويــر وســائل اإلعــالم لألحــداث بشــئ مــن املبالغــة 

والتضخيــم النــاجت عــن نقــص املعلومــات.

بآليــات . 6 املتعلقــة  املجتمعيــة  التهديــدات  خطــورة  درجــات  حــول  املبحوثــني  نظــر  وجهــة 
للتعليــم: وفقــًا  اإلخباريــة  بالتغطيــة  جــاءت  كمــا  الرابــع  اجليــل  حــروب 

جــدول رقــم )6(  وجهــة نظــر املبحوثــني حــول درجــات خطــورة التهديــدات املجتمعيــة املتعلقــة بآليــات حــروب 
اجليــل الرابــع كمــا جــاءت بالتغطيــة اإلخباريــة وفقــًا لنــوع التعليــم

                  التعليم 
الرأي

اإلجماليخاصحكومي
%ك%ك%ك

تعطي انطباعًا بأن المستقبل غير أمن في ظل 
51.7 56.0155 47.384 71التهديدات المتتالية

تعطي انطباعًا بأن تلك التهديدات هي خطرًا 
23.3 16.770 30.025 45جسيمًا يهدد المجتمع وأمنه

تعطي انطباعًا عن قدرة الدولة علي التصدي 
20.0 19.360 20.729 31لتلك التهديدات

تعطي انطباعًا بأن تلك التهديدات أزمة مؤقته 
5.0 8.015 2.012 3ستزول قريبًا

100.0 100.0300 100.0150 150اإلجمالى
قيمة كا2=12.271  درجة احلرية=3  مستوي املعنوية=0.007  مستوي الدللة=0.01  معامل التوافق=0.198

يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق: جــاء )تعطــي انطباعــاً بــأن املســتقبل غيــر أمــن يف 
ظــل التهديــدات املتتاليــة( فــى املرتبــة األولــي بنســبه 51.7%، وجــاءت )تعطــي انطباعــاً 
بــأن تلــك التهديــدات هــي خطــراً جســيماً يهــدد املجتمــع وأمنــه( فــى املرتبــة الثانيــة بنســبه 
23.3%، وجــاءت )تعطــي انطباعــاً عــن قــدرة الدولــة علــي التصــدي لتلــك التهديــدات( فــى 
ــدات أزمــة  ــك التهدي ــأن تل ــراً جــاءت )تعطــي انطباعــاً ب ــة بنســبه 20%، وأخي ــة الثالث املرتب

مؤقتــه ســتزول قريبــاً( بنســبه %5 

بحســاب قيمــة كا2 بلغــت )12.271( عنــد درجــة حريــة = )3(، وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً. 

ويعنــي ذلــك وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً بــن تعليــم املبحوثــن )حكومــي، خــاص( وجهــة 

نظرهــم حــول درجــات خطــورة التهديــدات املجتمعيــة املتعلقــة بآليــات حــروب اجليــل 
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الرابــع كمــا جــاءت بالتغطيــة اإلخباريــة عنــد مســتوي ثقــة %99.

وتتفــق هــذة النتيجــة مــع دراســة ممــدوح عبــداهلل مــكاوي حــول خطــورة التهديــدات 

املجتمعيــة كمــا تناولتهــا التغطيــة اإلخباريــة حيــث جــاءت تعطــي إيحــاءاً بــأن تلــك الهجمــات 

املســلحة أزمــة مؤقتــه ســتزول قريبــاً وتعطــي انطباعــاً بــأن املســتقبل غيــر أمــن يف ظــل 

ــي  ــة عل ــدرة الدول ــن عــن ق ــدي املواطن ــا جــاءت تعطــي انطباعــاً ل الهجمــات املســلحة. كم

التصــدي لتلــك الهجمــات املســلحة، وجــاءت تعطــي انطباعــاً لــدي املواطنــن بــأن تلــك 
الهجمــات هــي خطــراً جســيماً يهــدد املجتمــع.56

القــوي الفاعلــة يف التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة حــول آليــات حــروب . 7
اجليــل الرابــع:

جــدول رقــم )7( القــوي الفاعلــة يف التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة حــول آليــات حــروب اجليــل 
الرابع 

                                    
اإلستجابة  

  القوي الفاعلة

المتوسط دائمًاأحيانًانادرا
الحسابي

االنحراف 
االستجابة2المعياري

%ك%ك%ك

تركز علي الشائعات التى تثير البلبلة 
والعمل علي افتعال األزمات التي 
تطلقها جماعة اإلخوان المسلمين

دائمًا52.72.450.639 39.3158 8.0118 24

دائمًا53.32.420.687 35.3160 11.3106 34تركز علي المؤسسة العسكرية.

تركز علي الميليشيات المسلحة 
مثل الفصائل التي لها عالقة بتنظيم 

داعش.
دائمًا47.32.380.651 43.3142 9.3130 28

تركز علي استخدام القوي األجنبية 
لوسائل الضغوط العسكرية والسياسية 

واإلقتصادية واإلجتماعية
دائمًا43.32.340.642 47.3130 9.3142 28

تركز علي التالعب النفسي لوسائل 
اإلعالم األجنبية تجاه المجتمع 

المصري.
دائمًا41.32.340.610 51.3124 7.3154 22

أحيانًا40.02.330.607 52.7120 7.3158 22تركز علي اإلرهاب في سيناء.

أحيانًا45.72.270.757 35.7137 18.7107 56تركز علي رجال الشرطة.

أحيانًا39.72.250.698 45.3119 15.0136 45تركز علي مؤسسة الرئاسة.
300اإلجمالي
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ــة  ــة يف التغطي ــن حــول القــوي الفاعل يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اســتجابات املبحوث
اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة حــول آليــات حــروب اجليــل الرابــع، وقــد جــاء )تركــز 
علــي الشــائعات التــى تثيــر البلبلــة والعمــل علــي افتعــال األزمــات التــي تطلقهــا جماعــة 
املرتبــة األولــى مبتوســط حســابي 2.45، وجــاءت )تركــز علــي  املســلمن( يف  اإلخــوان 
املؤسســة العســكرية( يف املرتبــة الثانيــة مبتوســط حســابي 2.42، وجــاءت )تركــز علــي 
ــة  ــة الثالث ــم داعــش( يف املرتب ــة بتنظي ــا عالق ــي له ــل الت ــل الفصائ امليليشــيات املســلحة مث
مبتوســط حســابي 2.38، وجــاءت )تركــز علــي اســتخدام القــوي األجنبيــة لوســائل الضغــوط 
العســكرية والسياســية واإلقتصاديــة( و)تركــز علــي التالعــب النفســي لوســائل اإلعــالم 
األجنبيــة جتــاه املجتمــع املصــري( يف املرتبــة الرابعــة مبتوســط حســابي 2.34، وجــاءت 
ــة اخلامســة مبتوســط حســابي 2.33، وجــاءت  ــي اإلرهــاب يف ســيناء( يف املرتب ــز عل )ترك
)تركــز علــي رجــال الشــرطة( يف املرتبــة السادســة مبتوســط حســابي 2.27، وأخيــًرا جــاءت 

ــي مؤسســة الرئاســة( مبتوســط حســابي 2.25. ــز عل )ترك

ــة  ــز التغطي ــداهلل مــكاوي مــن خــالل تركي ــق هــذة النتيجــة مــع دراســة ممــدوح عب وتتف
اإلخباريــة علــي فصائــل لهــا عالقــة بتنظيــم داعــش أثنــاء تغطيــة تلــك الهجمــات ثــم التركيــز 
ــي املؤسســة  ــي رجــال الشــرطة وأخيــرا التركيــز عل ــم التركيــز عل ــي مؤسســة الرئاســة ث عل

العســكرية أثنــاء تلــك التغطيــة. 57

أمنــاط الصــراع التــي وظفتهــا التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة آلليــات . 8
حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر مــن وجهــة نظــر املبحوثــني وفقــًا للتعليــم:

جدول رقم )8( 
أمنــاط الصــراع التــي وظفتهــا التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف 

مصــر مــن وجهــة نظــر املبحوثــني وفقــًا لنــوع التعليــم

                  التعليم 
األنماط

اإلجماليخاصحكومي
%ك%ك%ك

44.7 44.0134 45.366 68صراع مصيري
43.3 48.0130 38.772 58صراع جوهري
12.0 8.036 16.012 24صراع عرضي

100.0 100.0300 100.0150 150اإلجمالى
قيمة كا2=5.538  درجة احلرية=2  مستوي املعنوية=0.063  مستوي الدللة=غير دالة  معامل التوافق=0.135
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يتضــح مــن نتائــج اجلــدول الســابق: جــاء )الصــراع املصيــري( )مبعنــي أن تعــرض مصــر 
آلليــات حــروب اجليــل الرابــع أزمــة دائمــه وســتظل(  فــى مقدمــة أمنــاط الصــراع التــي 
ــع يف  ــل الراب ــات حــروب اجلي ــة آللي ــوات الفضائي ــة مبواقــع القن ــة اإلخباري ــا التغطي وظفته
مصــر مــن وجهــة نظــر املبحوثــن بنســبه 44.7%، وجــاءت )الصــراع اجلوهــري( )مبعنــي أن 
تعــرض مصــر آلليــات حــروب اجليــل الرابــع أزمــة معقــدة وحلهــا أمــر صعــب( فــى املرتبــة 
الثانيــة بنســبه 43.3%، وأخيــراً جــاء )الصــراع العرضــي( )مبعنــي أن تعــرض مصــر آلليــات 
حــروب اجليــل الرابــع أزمــة ســتنتهي يف القريــب إلعتبارهــا قضيــة معقــدة ومتشــابكة لهــا 
جوانــب متعــددة، وتتســم بعمــق اجلــذور يف الهيــاكل األساســية لألطــراف املتنازعــة( بنســبه 

 %12

بحســاب قيمــة كا2 بلغــت )5.538( عنــد درجــة حريــة = )2(، وهــي قيمــة غيــر دالــة 
بــن نــوع تعليــم املبحوثــن  إحصائيــاً. ويعنــي ذلــك عــدم وجــود عالقــة دالــة إحصائيــاً 
)حكومــي، خــاص( وأمنــاط الصــراع التــي وظفتهــا التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات 

الفضائيــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر.

وميكــن تفســير ارتفــاع نســبة الصــراع املصيــري بــن أمنــاط الصــراع التــي وظفتهــا 
التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائيــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر ألن 
هنــاك أطرافــاً ودوالً خارجيــة تســعي إلســتمرار هــذا الصــراع يف مصــر بهــدف إســقاطها 

وتدميرهــا وعــدم اســتقرارها. 

وتتفــق هــذة النتيجــة مــع دراســة ممــدوح عبــداهلل مــكاوي حيــث جــاء الصــراع املصيــري 

كانــت يف مقدمــة أنــواع الصــراع القائــم كمــا جــاء بالتغطيــة اإلخباريــة ثــم الصــراع اجلوهــرى 
ثــم الصــراع العرضــى.58
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أســباب تعــرض مصــر آلليــات حــروب اجليــل الرابــع كمــا جــاءت يف التغطيــة اإلخباريــة . 9
فــى تطــور الصــراع( وفقــًا للتعليــم: املؤثــرة  )املتغيــرات الداخليــة واخلارجيــة 

جدول رقم )9(
أســباب تعــرض مصــر آلليــات حــروب اجليــل الرابــع كمــا جــاءت يف التغطيــة اإلخباريــة )املتغيــرات الداخليــة 

واخلارجيــة املؤثــرة فــى تطــور الصــراع( وفقــًا لنــوع التعليــم

                         التعليم                
      األسباب

اإلجماليحكوميخاص
z الداللةالمعنويةقيمة

%ك%ك%ك
 تحقيق المشروع األمريكى 

بتقسيم الشرق األوسط وفرض 
السيطرة على المنطقة

غير دالة81.31.775-0.076 77.3244 85.3116 128

غير دالة0.659-81.00.441 80.0243 82.0120 123نشر مخطط الفوضى الخالقة

تنفيذ أجندات خارجية تحاول 
0.0010.01-79.03.255 86.7237 71.3130 107إفشال الدولة المصرية و إسقاطها

القضاء على أي خطط تنموية 
0.0490.05-78.71.970 74.0236 83.3111 125تقوم بها الدولة

اإلدعاء األمريكى بمسؤلية 
غير دالة0.574-78.70.563 77.3236 80.0116 120مواجهة اإلرهاب 

تنامى الخالفات العربية – 
0.0000.001-77.04.246 87.3231 66.7131 100العربية 

إنهاء المسار السياسي الذي 
غير دالة0.259-69.71.128 72.7209 66.7109 100تتحرك فيه الدولة

قلة الوعي بآليات حروب الجيل 
غير دالة0.170-69.01.371 72.7207 65.3109 98الرابع

غير دالة0.320-68.70.994 71.3206 66.0107 99تدمير الجيش المصري.
القضاء على إرادة الشعب 

حكام السيطرة على نظامه  واإ
السياسي

غير دالة67.31.721-0.085 72.0202 62.7108 94

محاولة جماعة اإلخوان العودة 
غير دالة0.060-60.01.882 65.3180 54.798 82مرة أخري للحكم.

150150300جملة من سئلوا
تشــير نتائــج اجلــدول الســابق إلــي أســباب تعــرض مصــر آلليــات حــروب اجليــل الرابــع 
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كمــا جــاءت يف التغطيــة اإلخباريــة: حيــث جــاء )حتقيــق املشــروع األمريكــى بتقســيم الشــرق 
األوســط وفــرض الســيطرة علــى املنطقــة( فــى املرتبــة األولــي بنســبه 81.3%، وجــاءت )نشــر 
مخطــط الفوضــى اخلالقــة( فــى املرتبــة الثانيــة بنســبه 81%، وجــاءت )تنفيــذ أجنــدات 
خارجيــة حتــاول إفشــال الدولــة املصريــة و إســقاطها( فــى املرتبــة الثالثــة بنســبه %79، 
وجــاءت )القضــاء علــى أي خطــط تنمويــة تقــوم بهــا الدولــة( و)اإلدعــاء األمريكــى مبســؤلية 
مواجهــة اإلرهــاب( فــى املرتبــة الرابعــة بنســبه 78.7%، وجــاءت )تنامــى اخلالفــات العربيــة 
– العربيــة( فــى املرتبــة اخلامســة بنســبه 77%، وأخيــراً جــاءت )محاولــة جماعــة اإلخــوان 

العــودة مــرة أخــري للحكــم( بنســبه %60 

املئويــة إلســتجابات  النســب  اختــالف يف  وجــود  التفصيليــة  النتائــج  أوضحــت  وقــد 
املبحوثــن حــول أســباب تعــرض مصــر آلليــات حــروب اجليــل الرابــع كمــا جــاءت يف التغطيــة 

اإلخباريــة:

	 )ــة و إســقاطها ــة املصري ــة حتــاول إفشــال الدول ــدات خارجي ــذ أجن ترتفــع نســبة )تنفي
لــدي التعليــم احلكومــي عــن اخلــاص حيــث جــاءت النســب )86.7%، 71.3%( والفــارق 
دال إحصائيــاً حيــث بلغــت قيمــة z املحســوبة 3.255 وهــي أعلــي مــن القيمــة اجلدوليــة 

املنبئــة بوجــود عالقــة فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %99.

	 ترتفــع نســبة )القضــاء علــى أي خطــط تنمويــة تقــوم بهــا الدولــة( لــدي التعليــم اخلــاص
عــن احلكومــي حيــث جــاءت النســب )83.3%، 74%( والفــارق دال إحصائيــاً حيــث بلغــت 
قيمــة z املحســوبة 1.970 وهــي أعلــي مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عالقــة 

فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %95.

	 ترتفــع نســبة )تنامــى اخلالفــات العربيــة – العربيــة( لــدي التعليــم احلكومــي عــن
اخلــاص حيــث جــاءت النســب )87.3%، 66.7%( والفــارق دال إحصائيــاً حيــث بلغــت 
قيمــة z املحســوبة 4.246 وهــي أعلــي مــن القيمــة اجلدوليــة املنبئــة بوجــود عالقــة 

فارقــة بــن النســبتن مبســتوى ثقــة %99.9.

وميكــن تفســير ذلــك مــن خــالل النظــر إلــي مصــر بأنهــا ليســت اســتثناًء مــن موجــة اجليل 
الرابــع مــن احلــروب التــى عمــت منطقــة الشــرق األوســط فــى الســنوات األخيــرة، خاصــة أن 
الظــروف فــى مصــر بعــد ثــورة ينايــر ومــا تبعهــا مــن تدهــور اقتصــادى جعــل البيئــة مواتيــة 
لنمــو هــذه النوعيــة مــن احلــروب، وهــو مــا يتواكــب مــع االجتــاه العاملــى لصياغــة نظــام عاملــى 
يتوافــق مــع املنظومــة الغربيــة. وبالنظــر إلــى مــا شــهدته مصــر عبــر الســنوات األخيــرة، 
تتبــن لنــا مالمــح تلــك احلــرب فــى املوجــات اإلرهابيــة املتالحقــة، ومحــاوالت ضــرب البنيــة 
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التحيــة ومحاربــة كل اجلهــود واخلطــط التنمويــة وتشــويهها، وســيل الشــائعات الــذى ال 
ــرب  ــف الغ ــة، وتوظي ــوط السياســية واالقتصادي ــن الضغ ــد م ــرض مصــر للعدي ــى، وتع ينته
لبعــض منظمــات املجتمــع املدنــى وبعــض الناشــطن ودعــاة احلريــة والدميقراطيــة ألغــراض 
خفيــة. وفــى حــروب اجليــل الرابــع؛ فــإن اإلعــالم ُيســتخدم لتقويــض إرادة اخلصــم، ورمبــا 
يكــون مســتهدًفا لــدى صانعــى القــرار أو اجلماهيــر لــدى الدولــة اخلصــم؛ حيــث إن الهــدف 
هــو اســتهداف عقــل اخلصــم، فتصبــح املعلومــات مهمــة بشــكل طبيعــى، فاإلعــالم ليــس 
بعيــًدا عــن دائــرة حــروب اجليــل الرابــع، بــل تعتبــر وســائل اإلعــالم إحــدى أدواتــه، بــل إنهــا 
ــى  ــة مــن احلــروب، خاصــة وســائل اإلعــالم الت ــًرا فــى هــذه النوعي ــر تأثي ــل األداة األكث متث
ــى تســتغل فــى احلصــول  ــت، كمواقــع التواصــل االجتماعــى، الت ــى شــبكة اإلنترن تعتمــد عل

علــى املعلومــات بســرعة ودقــة ومرونــة.

تقييم املبحوثني للتغطية اإلخبارية آلليات حروب اجليل الرابع يف مصر:. 10
جدول رقم )10( تقييم املبحوثني للتغطية اإلخبارية آلليات حروب اجليل الرابع يف مصر 

                                         
اإلستجابة التقييم  

المتوسط موافقمحايدمعارض
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي %ك%ك%ك

أسهمت فى تبصير الجمهور 
بحقائق األحداث من خالل الصور 

ومقاطع الفيديو المصورة التي 
أظهرت الصورة الوحشية للتنظيمات 

اإلرهابية المسلحة

41 13.7119 39.7140 46.72.330.70477.7

أبرزت خطورة تلك األحداث على 
الناحية األمنية واإلقتصادية ووحدة 

مصر واستقرارها
38 12.7138 46.0124 41.32.290.67876.3

أظهرت خطورة تلك األحداث على 
43.32.280.71076.0 41.7130 15.0125 45األمن القومي 

كونت انطباعا بأن المستقبل غير 
ثارة  أمن في ظل تلك األحداث واإ
الخوف والقلق لدي المواطنين  

37 12.3166 55.397 32.32.200.63973.3

أعطت انطباعا بقدرة الدولة على 
36.02.190.70773.0 46.7108 17.3140 52التصدي لتلك األحداث

أظهرت قدرات التنظيمات اإلرهابية 
االحترافية فى بناء الرسالة 

اإلعالمية
66 22.0125 41.7109 36.32.140.75171.3

أدت إلى حشد الجهور لمواجهة هذه 
29.72.110.68570.3 52.089 18.3156 55األحداث
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اإلستجابة التقييم  

المتوسط موافقمحايدمعارض
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي %ك%ك%ك

أعطت انطباعا بأن تلك األحداث 
21.31.930.70064.3 50.764 28.0152 84أزمات طارئة وستنتهي بسرعة

أظهرت عجز الحكومة وفشلها في 
22.31.930.71964.3 48.067 29.7144 89مواجهة هذه األحداث

300اإلجمالي

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اســتجابات املبحوثــن حــول تقييــم املبحوثــن للتغطيــة 
اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر، وقــد جــاء )أســهمت فــى تبصيــر اجلمهــور 
بحقائــق األحــداث مــن خــالل الصــور ومقاطــع الفيديــو املصــورة التــي أظهــرت الصــورة 
ــوزن نســبي 77.7، وجــاءت  ــى ب ــة األول ــة املســلحة( يف املرتب الوحشــية للتنظيمــات اإلرهابي
)أبــرزت خطــورة تلــك األحــداث علــى الناحيــة األمنيــة واإلقتصاديــة ووحــدة مصــر( يف 
ــى األمــن  ــة بــوزن نســبي 76.3، وجــاءت )أظهــرت خطــورة تلــك األحــداث عل ــة الثاني املرتب
القومــي( يف املرتبــة الثالثــة بــوزن نســبي 76، وجــاءت )كونــت انطباعــا بــأن املســتقبل غيــر 
أمــن يف ظــل تلــك األحــداث وإثــارة اخلــوف( يف املرتبــة الرابعــة بــوزن نســبي 73.3، وجــاءت 
)أعطــت انطباعــا بقــدرة الدولــة علــى التصــدي لتلــك األحــداث( يف املرتبــة اخلامســة بــوزن 
نســبي 73، وجــاءت )أظهــرت قــدرات التنظيمــات اإلرهابيــة االحترافيــة فــى بنــاء الرســالة 
اإلعالميــة( يف املرتبــة السادســة بــوزن نســبي 71.3، وجــاءت )أدت إلــى حشــد اجلهــور 
ــًرا جــاءت )أعطــت  ملواجهــة هــذه األحــداث( يف املرتبــة الســابعة بــوزن نســبي 70.3، وأخي
انطباعــا بــأن تلــك األحــداث أزمــات طارئــة وســتنتهي بســرعة( و )أظهــرت عجــز احلكومــة 

وفشــلها يف مواجهــة هــذه األحــداث( بــوزن نســبي 64.3.
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تأثير التغطية اإلخبارية على األمن الجتماعي والعسكري:. 11
جدول رقم )11( تأثير التغطية اإلخبارية على األمن الجتماعي والعسكري 

                                    
اإلستجابة التأثير

المتوسط موافقمحايدمعارض
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي %ك%ك%ك

تأثير التغطية اإلخبارية على األمن االجتماعي

39.72.310.61977.0 52.0119 8.3156 25تنمي  المسؤولية االجتماعية لدى األفراد

تنمي قيم المواطنة وتعزيز الوحدة 
36.72.300.59176.7 56.3110 7.0169 21والتماسك داخل المجتمع 

تعزيز التقارب بين المواطن والجهات 
33.32.160.69272.0 49.7100 17.0149 51األمنية للحفاظ على األمن االجتماعي 

غرس القيم اإلجتماعية واألخالقية فى 
30.02.080.71569.3 48.390 21.7145 65نفوس الشباب  

محاربة السلوك اإلنحرافى والجريمة 
30.72.070.73869.0 45.392 24.0136 72واألفكار الهدامة داخل المجتمع  

محاربة الفتنة الطائفية والفئوية 
والتعصب القبلى الذى يهدد تماسك 

المجتمع
91 30.3119 39.790 30.02.000.77866.7

تأثير التغطية اإلخبارية على األمن العسكري

ابراز دور القوات المسلحة من أجل 
41.02.290.67376.3 46.7123 12.3140 37تحقيق االستقرار الوطني   

المحافظة على سالمة وأمن البالد ضد 
40.72.290.66476.3 47.7122 11.7143 35التهديدات الخارجية  

مواجهة القضايا الوطنية والتعامل معها 
29.02.170.61572.3 59.387 11.7178 35بأسلوب مدروس ومخطط  

الدعوة للوحدة الوطنية وغرس مفاهيم 
24.31.920.75264.0 43.073 32.7129 98وأبعاد المواطنة وأمن وسالمة الوطن

نشر المعلومات الصحيحة عن القوات 
17.01.840.68861.3 50.351 32.7151 98المسلحة 

عدم نشر األخبار العسكرية السرية مما 
14.71.750.69358.3 46.044 39.3138 118يحفظ أمن وسالمة البالد 

300اإلجمالي
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اســتجابات املبحوثــن حــول تأثيــر التغطيــة اإلخباريــة علــى 
األمــن االجتماعــي، وقــد جــاء )تنمــي املســؤولية االجتماعيــة لــدى األفــراد( يف املرتبــة األولــى 
بــوزن نســبي 77، وجــاءت )تنمــي قيــم املواطنــة وتعزيــز الوحــدة والتماســك داخــل املجتمــع( 
يف املرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي 76.7، وجــاءت )تعزيــز التقــارب بــن املواطــن واجلهــات 
األمنيــة للحفــاظ علــى األمــن االجتماعــي( يف املرتبــة الثالثــة بــوزن نســبي 72، وجــاءت 
)غــرس القيــم اإلجتماعيــة واألخالقيــة فــى نفــوس الشــباب( يف املرتبــة الرابعــة بــوزن نســبي 
69.3، وجــاءت )محاربــة الســلوك اإلنحرافــى واجلرميــة واألفــكار الهدامــة داخــل املجتمــع( 
يف املرتبــة اخلامســة بــوزن نســبي 69، وأخيــًرا جــاءت )محاربــة الفتنــة الطائفيــة والفئويــة 

والفئويــة والتعصــب القبلــى الــذى يهــدد متاســك املجتمــع( بــوزن نســبي 66.7.

وتتفــق هــذة النتيجــة مــع دراســة أميــرة محمــد ســيد يف أن تنمــي قيــم املواطنــة وتعزيــز 
الوحــدة والتماســك داخــل املجتمــع قــد جــاءت يف مقدمــة  تأثيــر التغطيــة اإلخباريــة علــى 

األمــن االجتماعــي.59

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اســتجابات املبحوثــن حــول تأثيــر التغطيــة اإلخباريــة علــى 
األمــن العســكري، وقــد جــاء )ابــراز دور القــوات املســلحة مــن أجــل حتقيــق االســتقرار 
الوطنــي( و )املحافظــة علــى ســالمة وأمــن البــالد ضــد التهديــدات اخلارجيــة( يف املرتبــة 
ــة والتعامــل معهــا بأســلوب  ــا الوطني ــوزن نســبي 76.3، وجــاءت )مواجهــة القضاي ــى ب األول
مــدروس ومخطــط( يف املرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي 72.3، وجــاءت )الدعــوة للوحــدة الوطنية 
وغــرس مفاهيــم وأبعــاد املواطنــة وأمــن وســالمة الوطــن( يف املرتبــة الثالثــة بــوزن نســبي 64، 
وجــاءت )نشــر املعلومــات الصحيحــة عــن القــوات املســلحة( يف املرتبــة الرابعــة بــوزن نســبي 
61.3، وأخيــًرا جــاءت )عــدم نشــر األخبــار العســكرية الســرية ممــا يحفــظ أمــن وســالمة 

البــالد( بــوزن نســبي 58.3.

وتتفــق هــذة النتيجــة مــع دراســة أميــرة محمــد ســيد يف أن املحافظــة علــى ســالمة وأمــن 
البــالد ضــد التهديــدات اخلارجيــة قــد جــاءت يف مقدمــة  تأثيــر التغطيــة اإلخباريــة علــى 

األمــن العســكري.60
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تأثير التغطية اإلخبارية على األمن اإلقتصادي والفكري:. 12
جدول رقم )12(

تأثير التغطية اإلخبارية على األمن اإلقتصادي والفكري 

                                    
اإلستجابة التأثير

المتوسط موافقمحايدمعارض
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي %ك%ك%ك

تأثير التغطية اإلخبارية على األمن اإلقتصادي

38.72.230.70174.3 45.7116 15.7137 47استقرار األوضاع اإلقتصادية للدولة

دعم جهود التنمية االقتصادية على 
35.02.200.67673.3 50.3105 14.7151 44المستوى الوطني

دعم االقتصاد المحلي على حساب 
32.32.190.65373.0 54.097 13.7162 41االندماج في االقتصاد العالمي

توعية المواطنين بالمشاكل االقتصادية 
34.02.180.68872.7 49.7102 16.3149 49التي ُتواجه الدولة وكيفية التغلب عليها

محاربة انتشار الفساد المالى فى القطاع 
28.02.040.71968.0 48.384 23.7145 71العام والخاص  

القيام بدور رقابى على األنشطة 
27.02.010.72767.0 47.381 25.7142 77االقتصادية  

تأثير التغطية اإلخبارية على األمن الفكري

التصدى للغزو الفكري  والثقافى المعادى  
43.32.330.65577.7 46.3130 10.3139 31الذى يستهدف النيل من وحدة الوطن  

تعزيز ثقافة الحوار الوطني وفق ضوابط 
38.02.280.63576.0 52.0114 10.0156 30المجتمع

35.32.210.67473.7 50.3106 14.3151 43المحافظة على الهوية الثقافية القومية

محاربة بث قيم وتيارات وأفكار دخيلة 
على المجتمع المصري ونشر العولمة 

والتعصب الثقافى  
63 21.0147 49.090 30.02.090.71069.7

تدعيم القناعات الفكرية والثوابت العقدية 
25.02.010.70167.0 51.075 24.0153 72والمقومات األخالقية  

محاربة التشكيك في ثوابت األمة وهز 
قناعات أفرادها في عقيدتهم وتهديد الهوية 

الثقافية القومية
63 21.0173 57.764 21.32.000.65266.7

300اإلجمالي
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ــة للدولــة( يف املرتبــة األولــى  األمــن اإلقتصــادي، وقــد جــاء )اســتقرار األوضــاع اإلقتصادي
بــوزن نســبي 74.3، وجــاءت )دعــم جهــود التنميــة االقتصاديــة علــى املســتوى الوطنــي( يف 
املرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي 73.3، وجــاءت )دعــم االقتصــاد املحلــي علــى حســاب االندمــاج 
املواطنــن  بــوزن نســبي 73، وجــاءت )توعيــة  الثالثــة  املرتبــة  العاملــي( يف  يف االقتصــاد 
باملشــاكل االقتصاديــة التــي ُتواجــه الدولــة وكيفيــة التغلــب عليهــا( يف املرتبــة الرابعــة بــوزن 
نســبي 72.7، وجــاءت )محاربــة انتشــار الفســاد املالــى فــى القطــاع العــام واخلــاص( يف 
املرتبــة اخلامســة بــوزن نســبي 68، وأخيــًرا جــاءت )القيــام بــدور رقابــى علــى األنشــطة 

ــوزن نســبي 67. ــة( ب االقتصادي

وتتفــق هــذة النتيجــة مــع دراســة أميــرة محمــد ســيد يف أن عــدم اســتقرار األوضــاع 
اإلقتصادية للدولة قد جاءت يف مقدمة  تأثير التغطية اإلخبارية على األمن اإلقتصادي.61

يتضــح مــن اجلــدول الســابق: اســتجابات املبحوثــن حــول تأثيــر التغطيــة اإلخباريــة علــى 
األمــن الفكــري، وقــد جــاء )التصــدى للغــزو الفكــري  والثقافــى املعــادى  الذى يســتهدف النيل 
ــز ثقافــة احلــوار  ــوزن نســبي 77.7، وجــاءت )تعزي ــى ب ــة األول مــن وحــدة الوطــن( يف املرتب
الوطنــي وفــق ضوابــط املجتمــع( يف املرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي 76، وجــاءت )املحافظــة 
علــى الهويــة الثقافيــة القوميــة( يف املرتبــة الثالثــة بــوزن نســبي 73.7، وجــاءت )محاربــة بــث 
قيــم وتيــارات وأفــكار دخيلــة علــى املجتمــع املصــري ونشــر العوملــة والتعصــب الثقافــى( يف 
املرتبــة الرابعــة بــوزن نســبي 69.7، وجــاءت )تدعيــم القناعــات الفكريــة والثوابــت العقديــة 
واملقومــات األخالقيــة( يف املرتبــة اخلامســة بــوزن نســبي 67، وأخيــًرا جــاءت )محاربــة 
ــة  ــة الثقافي ــد الهوي ــم وتهدي ــة وهــز قناعــات أفرادهــا يف عقيدته ــت األم التشــكيك يف ثواب

القوميــة( بــوزن نســبي 66.7.

وتتفــق هــذة النتيجــة مــع دراســة أميــرة محمــد ســيد يف أن التصــدى للغــزو الفكــري  
والثقافــى املعــادى  الــذى يســتهدف النيــل مــن وحــدة الوطــن قــد جــاءت يف مقدمــة  تأثيــر 

ــري.62 ــن الفك ــى األم ــة عل ــة اإلخباري التغطي

	 ــة ــرض طلب ــن حجــم تع ــة ب ــى شــدة العالق ــة عل ــرات التالي ــر املتغي ــرض األول: تؤث الف
اجلامعــات للتغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع مبواقــع القنــوات الفضائيــة 
ومســتوى وعيهــم مبخاطرهــا علــي األمــن القومــي املصــري: “)أ( دوافــع متابعــة طلبــة 
اجلامعــات للتغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر )ب( مســتوى 
االهتمــام السياســى، )ج( مســتوى الكفــاءة السياســية، )د( نــوع التعليــم، )هـــ( إدراك 

ــع يف مصــر. ــل الراب ــة حلــروب اجلي الشــباب اجلامعــي للمخاطــر املحتمل
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الختبار كل جزئية من هذا الفرض، مت إجراء ثالث عمليات إحصائية:

أولً: قيــاس العالقــة االرتباطيــة الصفريــة Zero Correlation )معامــل بيرســون( بــن 
ــع مبواقــع  ــل الراب ــات حــروب اجلي ــة آللي ــة اإلخباري ــة اجلامعــات للتغطي حجــم تعــرض طلب
القنــوات الفضائيــة ومســتوى وعيهــم مبخاطرهــا علــي األمــن القومــي املصــري. وكانــت قيمــة 

معامــل اإلرتبــاط = 0.310 وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوي داللــة 0.05.

ثانيــًا: قيــاس العالقــة االرتباطيــة بــن املتغيريــن )حجــم تعــرض طلبــة اجلامعــات للتغطيــة 
اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع مبواقــع القنــوات الفضائيــة ومســتوى وعيهــم 
 Controlling مبخاطرهــا علــي األمــن القومــي املصــري( بعــد ضبــط املتغيــر الوســيط
variables، وذلــك مبعامــل االرتبــاط اجلزئــى Partial Correlation ومقارنــة النتيجــة 

ــرى الســابقة. ــاط الصف ــه نتيجــة االرتب ــة( مبــا أســفرت عن )شــدة العالق

ثالثــًا: قيــاس العالقــة بــن املتغيريــن مــع إضافــة املتغيــر الوســيط، وذلــك باســتخدام معامــل 
.Multi correlation االرتبــاط املتعــدد

جدول رقم )13(
اجلامعــات  طلبــة  تعــرض  )حجــم  املتغيريــن  بــني  الرتباطيــة  العالقــة  قيــاس  الفــروض:  اختبــارات  نتائــج 
للتغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع مبواقــع القنــوات الفضائيــة ومســتوى وعيهــم مبخاطرهــا 

علــي األمــن القومــي املصــري( بعــد )أ( ضبــط املتغيــر الوســيط ، )ب( مــع إضافــة املتغيــر الوســيط.

                             
المعامل اإلحصائى
المتغيرات الوسيطة

العالقة بين حجم التعرض آلليات 
حروب الجيل الرابع ومستوى وعيهم 
بمخاطرها علي األمن القومي مع 

ضبط المتغير الوسيط

العالقة بين حجم التعرض آلليات 
حروب الجيل الرابع ومستوى وعيهم 
بمخاطرها علي األمن القومي فى حالة 

إدخال المتغير الوسيط

دوافع متابعة طلبة الجامعات 
للتغطية اإلخبارية آلليات 

حروب الجيل الرابع في مصر

0.116 = R0.312 = R

R0.234 = R = 0.135مستوى االهتمام السياسى

R0.189 = R = 0.111مستوى الكفاءة السياسية
R0.292 = R = 0.151نوع تعليم المبحوثين

إدراك الشباب الجامعي 
للمخاطر المحتملة لحروب 

الجيل الرابع في مصر
0.125 = R0.190 = R
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يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن ضبــط متغيــر )دوافــع متابعــة طلبــة اجلامعــات للتغطيــة 
اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر( أضعــف مــن شــدة العالقــة، وأصبحــت 
بعــد ضبــط املتغيــر ر =0.116 ، وعنــد إدخــال املتغيــر مــرة أخــرى إلــى العالقــة زادت شــدة 
العالقــة بشــكل ملحــوظ وأصبحــت ر =0.312 ، ممــا يعنــى أن هــذا املتغيــر زاد مــن شــدة 
العالقــة بــن حجــم تعــرض طلبــة اجلامعــات للتغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابع 
مبواقــع القنــوات الفضائيــة ومســتوى وعيهــم مبخاطرهــا علــي األمــن القومــي املصــري. 

وبالتالــي نقبــل الفــرض. 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن ضبــط متغيــر )مســتوى االهتمــام السياســى( أضعــف مــن 
شــدة العالقــة، وأصبحــت بعــد ضبــط املتغيــر ر =0.135 ، وعنــد إدخــال املتغيــر مــرة أخــرى 
إلــى العالقــة زادت شــدة العالقــة بشــكل ملحــوظ وأصبحــت ر =0.234 ، ممــا يعنــى أن هــذا 
املتغيــر زاد مــن شــدة العالقــة بــن حجــم تعــرض طلبــة اجلامعــات للتغطيــة اإلخباريــة آلليــات 
حــروب اجليــل الرابــع مبواقــع القنــوات الفضائيــة ومســتوى وعيهــم مبخاطرهــا علــي األمــن 

القومــي املصــري. وبالتالــي نقبــل الفــرض. 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن ضبــط متغيــر )مســتوى الكفــاءة السياســية( أضعــف مــن 
شــدة العالقــة، وأصبحــت بعــد ضبــط املتغيــر ر =0.111 ، وعنــد إدخــال املتغيــر مــرة أخــرى 
إلــى العالقــة زادت شــدة العالقــة بشــكل ملحــوظ وأصبحــت ر =0.189 ، ممــا يعنــى أن هــذا 
املتغيــر زاد مــن شــدة العالقــة بــن حجــم تعــرض طلبــة اجلامعــات للتغطيــة اإلخباريــة آلليــات 
حــروب اجليــل الرابــع مبواقــع القنــوات الفضائيــة ومســتوى وعيهــم مبخاطرهــا علــي األمــن 

القومــي املصــري. وبالتالــي نقبــل الفــرض. 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن ضبــط متغيــر )نــوع التعليــم( أضعــف مــن شــدة العالقــة، 
وأصبحــت بعــد ضبــط املتغيــر ر =0.151 ، وعنــد إدخــال املتغيــر مــرة أخــرى إلــى العالقــة 
زادت شــدة العالقــة بشــكل ملحــوظ وأصبحــت ر =0.292 ، ممــا يعنــى أن هــذا املتغيــر زاد 
مــن شــدة العالقــة بــن حجــم تعــرض طلبــة اجلامعــات للتغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب 
اجليــل الرابــع مبواقــع القنــوات الفضائيــة ومســتوى وعيهــم مبخاطرهــا علــي األمــن القومــي 

املصــري. وبالتالــي نقبــل الفــرض. 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن ضبــط متغيــر )إدراك الشــباب اجلامعــي للمخاطــر 
املحتملــة حلــروب اجليــل الرابــع يف مصــر( أضعــف مــن شــدة العالقــة، وأصبحــت بعــد ضبط 
املتغيــر ر =0.125 ، وعنــد إدخــال املتغيــر مــرة أخــرى إلــى العالقــة زادت شــدة العالقــة 
بشــكل ملحــوظ وأصبحــت ر =0.190 ، ممــا يعنــى أن هــذا املتغيــر زاد مــن شــدة العالقــة 
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بــن حجــم تعــرض طلبــة اجلامعــات للتغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع مبواقــع 
ــي  ــي األمــن القومــي املصــري. وبالتال ــة ومســتوى وعيهــم مبخاطرهــا عل ــوات الفضائي القن

نقبــل الفــرض. 

وتتفــق هــذة النتيجــة مــع دراســة محمــد احلافــظ جــاد كــرمي، يف أن هنــاك عالقــة بــن 
تعــرض اجلمهــور لوســائل اإلعــالم وبــن تأثيرهــا علــي األمــن القومــي حيث توصلت الدراســة 
لوجــود عالقــة ارتباطيــة طرديــة بــن مواقــع التواصــل اإلجتماعــي ومجــاالت التأثيــر علــي 

األمــن القومــي.63 

كمــا تتفــق هــذة النتيجــة مــع دراســة أمــل عبــد اهلل العبدولــي بوجــود عالقــة ارتباطيــة 
بــن كثافــة تعــرض الشــباب اإلماراتــي ملواقــع التواصــل االجتماعــي واجتاهاتهــم نحــو قضايــا 
ً وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن دوافــع اســتخدام الشــباب  األمــن القومــي. وأيضــا

ملواقــع التواصــل وتأثيراتهــا علــى اجتاهاتهــم نحــو قضايــا األمــن القومــي. 64 

الفــرض الثانــي: توجــد عالقــة ارتباطيــه دالــة إحصائيــا بــن دوافــع متابعــة الشــباب اجلامعي 
للتغطيــة اإلخباريــة حــول آليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر مبواقــع القنــوات الفضائيــة 
وبــن أهــم آليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر التــي ركــزت عليهــا التغطيــة اإلخباريــة مــن 

وجهــة نظــر طلبــة اجلامعــات.
جدول رقم  )14(

معامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس العالقــة بــني دوافــع متابعــة الشــباب اجلامعــي للتغطيــة اإلخباريــة حــول 
آليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر مبواقــع القنــوات الفضائيــة وبــني أهــم آليــات حــروب اجليــل الرابــع يف 

مصــر التــي ركــزت عليهــا التغطيــة اإلخباريــة مــن وجهــة نظــر طلبــة اجلامعــات

المتغيرات

أهم آليات حروب الجيل الرابع في مصر التي ركزت عليها 
التغطية اإلخبارية من وجهة نظر طلبة الجامعات

معامل العدد
مستوي االتجاهاالرتباط

الداللةالمعنوية

دوافع متابعة الشباب الجامعي للتغطية 
اإلخبارية حول آليات حروب الجيل 

0.0090.01طردية0.151**300الرابع في مصر

تشــير نتائــج اجلــدول الســابق إلــى مــا يلــي: وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا بــن 
دوافــع متابعــة الشــباب اجلامعــي للتغطيــة اإلخباريــة حــول آليــات حــروب اجليــل الرابــع يف 
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مصــر مبواقــع القنــوات الفضائيــة وبــن أهــم آليــات حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر التــي 
ركــزت عليهــا التغطيــة اإلخباريــة مــن وجهــة نظــر طلبــة اجلامعــات، حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط 

بيرســون )0.151( وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوي ثقــة %99.

	 الفــرض الثالــث: توجــد عالقــة ارتباطيــه دالــة إحصائيــا بــن أســباب تعــرض مصــر
حلــروب اجليــل الرابــع كمــا تناولتهــا مواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة وبــن توعيــة 
طلبــة اجلامعــات بالتهديــدات املجتمعيــة املتعلقــة بآليــات حــروب اجليــل الرابــع كمــا 

ــة. ــة اإلخباري جــاءت بالتغطي
جدول رقم  )15(

معامــل ارتبــاط بيرســون لقيــاس العالقــة بــني أســباب تعــرض مصــر حلــروب اجليــل الرابــع كمــا تناولتهــا مواقــع 
القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة وبــني توعيــة طلبــة اجلامعــات بالتهديــدات املجتمعيــة املتعلقــة بآليــات حــروب 

اجليــل الرابــع كمــا جــاءت بالتغطيــة اإلخباريــة

المتغيرات

توعية طلبة الجامعات بالتهديدات المجتمعية المتعلقة بآليات 
حروب الجيل الرابع كما جاءت بالتغطية اإلخبارية

معامل العدد
مستوي االتجاهاالرتباط

الداللةالمعنوية

أسباب تعرض مصر لحروب الجيل 
الرابع كما تناولتها مواقع القنوات 

الفضائية اإلخبارية 
0.0010.01طردية0.212**300

تشــير نتائــج اجلــدول الســابق إلــى مــا يلــي: وجــود عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــا 
بــن أســباب تعــرض مصــر حلــروب اجليــل الرابــع كمــا تناولتهــا مواقــع القنــوات الفضائيــة 
اإلخباريــة وبــن توعيــة طلبــة اجلامعــات بالتهديــدات املجتمعيــة املتعلقــة بآليــات حــروب 
اجليــل الرابــع كمــا جــاءت بالتغطيــة اإلخباريــة، حيــث بلــغ معامــل ارتبــاط بيرســون )0.212( 

وهــي قيمــة دالــة عنــد مســتوي ثقــة %99.

ــاً بــن متوســطات درجــات طلبــة اجلامعــات  ــة إحصائي ــع: “ توجــد فــروق دال الفــرض الراب
متمثلــة يف )النــوع، محــل اإلقامــة، نــوع التعليــم( حــول مقيــاس الوعــي مبخاطــر حــروب اجليل 

الرابــع علــي األمــن القومــي املصــري كمــا تناولتهــا مواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة. 

ــن  ــن متوســطات درجــات املبحوث ــروق ب ــاس الف ــار )T.Test( لقي أول: مت اســتخدام اختب
محــل الدراســة علــي مقيــاس الوعــي مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي 

املصــري وفقــاً للنــوع.
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جدول رقم )16(
نتائــج اختبــار )ت( لدللــة الفــروق بــني متوســطات درجــات املبحوثــني محــل الدراســة علــي مقيــاس الوعــي 

مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي املصــري وفقــًا للنــوع

مستوى قيمة )ت(عمالعددالنوعالمتغير
الداللةالمعنوية

مقياس الوعي بمخاطر 
حروب الجيل الرابع علي 

األمن القومي المصري

1502.190.396الذكور
غير دالة0.2500.803

1502.180.519اإلناث

ــن  ــن متوســطات املبحوث ــروق ب ــي عــدم وجــود ف ــار “ت”: إل ــق اختب ــج تطبي تشــير نتائ
محــل الدراســة علــي مقيــاس الوعــي مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي 

ــوع. املصــري وفقــاً للن

وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة ســمير محمــد الهاجــري حيــث أظهــرت النتائــج وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف متوســط اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة لــدور وســائل 
التواصــل االجتماعــي يف تعزيــز الوعــي األمنــي لــدى معلمــي املرحلــة الثانويــة يف دولــة 

ــور.65  ــح الذك ــت الفــروق لصال ــر اجلنــس، وكان ــت تعــزي ملتغي الكوي

ثانيــًا: مت اســتخدام اختبــار )T.Test( لقيــاس الفــروق بــن متوســطات درجــات املبحوثــن 
محــل الدراســة علــي مقيــاس الوعــي مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي 

املصــري وفقــاً لنــوع التعليــم )حكومــي – خــاص(.
جدول رقم )17(

نتائــج اختبــار )ت( لدللــة الفــروق بــني متوســطات درجــات املبحوثــني محــل الدراســة علــي مقيــاس الوعــي 
مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي املصــري وفقــًا لنــوع التعليــم )حكومــي – خــاص(.

مستوى قيمة )ت(عمالعددالتعليمالمتغير
الداللةالمعنوية

مقياس الوعي بمخاطر 
حروب الجيل الرابع 
علي األمن القومي 

المصري

1502.210.406خاص
0.7510.0400.05

1502.170.511حكومي

ــن محــل  ــن متوســطات املبحوث ــروق ب ــي وجــود ف ــار “ت”: إل ــق اختب ــج تطبي تشــير نتائ
الدراســة علــي مقيــاس الوعــي مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي املصــري 

لصالــح التعليــم اخلــاص عنــد مســتوي ثقــة %95.
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ــن متوســطات درجــات  ــة الفــروق ب ــاس دالل ــار )ANOVA( لقي ثالثــًا: مت اســتخدام اختب
املبحوثــن محــل الدراســة علــي مقيــاس الوعــي مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن 
القومــي املصــري وفقــاً للمســتوي اإلقتصــادي اإلجتماعــي )مرتفــع – متوســط – منخفــض(.

جدول رقم )18(
نتائــج اختبــار حتليــل التبايــن األحــادى )ANOVA(  لقيــاس دللــة الفــروق بــني متوســطات درجــات املبحوثني 
علــي مقيــاس الوعــي مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي املصــري وفقــًا للمســتوي اإلقتصــادي 

اإلجتماعــي )مرتفــع – متوســط – منخفــض(.

مجموعات مصدر التباينالمتغيرات
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
الداللةالمعنويةقيمة فالمربعات

مقياس الوعي 
بمخاطر حروب 

الجيل الرابع

33.133216.566بين المجموعات

غير 0.3830.682
دالة 12838.38729743.227داخل المجموعات

12871.520299المجموع

    تشــير نتائــج تطبيــق اختبــار “ت”: إلــي عــدم وجــود فــروق بــن متوســطات درجــات 
املبحوثــن علــي مقيــاس الوعــي مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي املصــري 
وفقــاً للمســتوي اإلقتصــادي اإلجتماعــي )مرتفــع – متوســط – منخفــض(. حيــث بلغــت 

قيمــة “ت” قيمــاً غيــر دالــة إحصائيــاً.

ــع  ــل الراب ــة اجلامعــات مبخاطــر حــروب اجلي ــر مســتوى وعــي طلب الفــرض اخلامــس: يتأث
ــة:  ــرات التالي ــي األمــن القومــي املصــري باملتغي عل

املتغيــرات الدميوغرافيــة، وتشــتمل علــى: النــوع: )ذكــر – أنثــي(، اإلقامــة: )ريــف – - 
حضــر(، نــوع التعليــم: )حكومــي – خــاص(، املســتوي اإلقتصــادي اإلجتماعــي لألســرة: 

)مرتفــع – متوســط - منخفــض(.
املتغيــرات السياســية، وتشــتمل علــى: االنتمــاء حلــزب سياســي واالهتمــام السياســى - 

والكفــاءة السياســية
الختبــار تأثيــر تلــك املتغيــرات علــى زملــة وعيهــم مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي 
األمــن القومــي، مت تقديــر عالقــة االنحــدار اخلطيــة  Linear Regression بطريقــة  

Enter
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جدول رقم )19(
نتائج اختبار النحدار للعالقة بني املتغيرات ووعيهم مبخاطر حروب اجليل الرابع علي األمن القومي

المتغيرات

المعامالت غير القياسية
 Unstandardized

Coefficients

المعامالت القياسية
 Standardized
CoefficientsT  قيمة

مستوى 
المعنوية
.Sig

BStd. errorΒ

)Constant(53.9313.89913.8330.000
0.1160.7780.0090.1490.881النوع )ذكور – اناث(

0.376-0.887-1.1270.058-1.000االقامه )ريف – حضر(
نوع التعليم الجامعي )خاص – 

0.1320.8040.0100.1640.040حكومي(

0.474-0.717-0.9930.043-0.712المستوي اإلقتصادي واإلجتماعي
0.000-3.669-0.7050.220-2.588مقياس االنتماء لحزب سياسي

0.021-0.994-0.4330.059-0.430مقياس االهتمام السياسى

0.2850.1240.1412.3050.022مقياس الكفاءة السياسية
أشــارت النتائــج إلــى أن قيمــة معامــل االرتبــاط املتعــدد )R( Multi- Correlation بــن 

املتغيــرات الســابقة هــى 0.248a، وهــى قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة أقــل مــن 0.05 

أشــارت نتائــج معادلــة االنحــدار إلــى أن متغيــر )نــوع التعليــم اجلامعــي( يؤثــر علــى وعــي 
طلبــة اجلامعــات مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي، وكانــت قيمــة  Tهــى 

0.164، وهــى قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة 0.05 

ــى  ــر عل ــر )االنتمــاء حلــزب سياســي( يؤث ــى أن متغي ــة االنحــدار إل ــج معادل أشــارت نتائ
T  وعــي طلبــة اجلامعــات مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي، وكانــت قيمــة

هــى 3.669، وهــى قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة 0.001 

أشــارت نتائــج معادلــة االنحــدار إلــى أن متغيــر )االهتمــام السياســى( يؤثــر علــى وعــي 
طلبــة اجلامعــات مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي، وكانــت قيمــة  Tهــى 

0.994، وهــى قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة 0.05 

ــى وعــي  ــر عل ــاءة السياســية( يؤث ــر )الكف ــى أن متغي ــة االنحــدار إل ــج معادل أشــارت نتائ
طلبــة اجلامعــات مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي، وكانــت قيمــة  Tهــى 

2.305، وهــى قيمــة دالــة عنــد مســتوى معنويــة 0.05 
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خامتة الدراسة ومناقشة وتفسير النتائج: 
تصــدت الدراســة الراهنــة للبحــث يف إشــكالية رصــد وحتليــل وتفســير العالقــة بــن 
تعــرض طلبــة اجلامعــات آلليــات حــروب اجليــل الرابــع مبواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة 
ــي افتعــال األزمــات  ــة والعمــل عل ــر البلبل ــى تثي ــي تشــمل دعــم اإلرهــاب والشــائعات الت والت
وخلــق قاعــدة إرهابيــة غيــر وطنيــة، أو متعــددة اجلنســيات وحــرب نفســية مــن خــالل بعــض 
وســائل اإلعــالم والتالعــب النفســي واســتخدام كل وســائل الضغــوط العســكرية والسياســية 
ــات والتمــرد وامليليشــيات  ــكات حــروب العصاب ــة واســتخدام تكتي ــة واإلجتماعي واإلقتصادي
املســلحة وبــن مســتويات الوعــي مبخاطرهــا علــي األمــن القومــي املصــري، واملتغيــرات ذات 

الصلــة التــي تؤثــر علــى هــذه العالقــة.

ويف ضــوء ذلــك حاولــت الدراســة التعــرف علــى تأثيــر كل مــن املتغيــرات التاليــة: اإلقامــة 
ــي، خــاص( واملســتوي اإلقتصــادي  ــم )حكوم ــاث( والتعلي ــور، إن ــوع )ذك ــف، حضــر( والن )ري
اإلجتماعــي لألســرة )مرتفــع، متوســط، منخفــض( واملتغيــرات ذات الصلــة التــي تؤثــر علــى 
هــذه العالقــة، ومت إجــراء الدراســة علــى عينــة قوامهــا 300 مفــردة، مــن طلبــة كليــات 
اإلعــالم ذوي التعليــم احلكومــي واخلــاص، وذلــك لإلجابــة علــى عــدد مــن التســاؤالت 
ــة  ــدات املجتمعي ــي الصــراع والتهدي ــروض الدراســة، واســتعان الباحــث مبدخل ــة وف البحثي
ــاء فــروض الدراســة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج يف إطــار األهــداف التــي  لبن

تســعى إليهــا الدراســة مــن أهمهــا:

	 حيــث أشــارت النتائــج العامــة إلــى حــرص غالبيــة طلبــة اجلامعــات علــى التعــرض
ــة  ــوات الفضائي ــع مبواقــع القن ــل الراب ــات حــروب اجلي ــة حــول آلي للمضامــن اإلخباري
اإلخباريــة مبســتوي مرتفــع. وذلــك مــن أجــل رؤيــة وجهــات نظــر متنوعــة حــول األحــداث 
املتعلقــة بتلــك احلــروب، وملتابعــة األحــداث املتعلقــة بتلــك احلــروب وتكويــن اآلراء حولها، 
ومتابعــة التحليــالت السياســية والتعــرف علــى اآلراء املختلفــة، وإلكتســاب معلومــات 
ــح للنقــاش حــول األحــداث املتعلقــة بتلــك احلــروب، وللتعــرف علــى كيفيــة تعامــل  تصل

الدولــة مــع األحــداث املتعلقــة بتلــك احلــروب.

	 ــع يف ــل الراب ــات حــروب اجلي ــات بآلي ــة اجلامع ــج مســتوي معرفــة طلب أوضحــت النتائ
مصــر التــي ركــزت عليهــا التغطيــة اإلخباريــة مبواقــع القنــوات الفضائية، مثل الشــائعات 
التــى تثيــر البلبلــة والعمــل علــي افتعــال األزمــات( واحلــرب النفســية مــن خــالل بعــض 
العســكرية  الضغــوط  وســائل  كل  واســتخدام  النفســي،  والتالعــب  اإلعــالم  وســائل 
والسياســية واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة، ودعــم اإلرهــاب، واســتخدام تكتيــكات حــروب 



تعرض طلبة اجلامعات آلليات حروب اجليل الرابع مبواقع القنوات الفضائية اإلخبارية ... 

مجلة البحوث اإلعالمية1090

العصابــات والتمــرد وامليليشــيات املســلحة، وخلــق قاعــدة إرهابيــة غيــر وطنيــة، أو 
ــددة اجلنســيات. متع

	 فيمــا يتعلــق بــإدراك طلبــة اجلامعــات للمخاطــر املحتملــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع
ــي األمــن القومــي فقــد أوضحــت النتائــج متثــل تلــك املخاطــر يف انتشــار  يف مصــر عل
الفوضــى مــن خــالل خلــق فــرص للتناحــر بــن الــدول فــى املنطقــة، وبــث ســموماً وأفــكاراً 
متــس معتقــدات املجتمــع وتؤثــر يف أفــكاره وتزعــزع اســتقراره وتشــجع علــى التطــرف 
ــى فــرص  ــة للقضــاء عل ــة واألمني ــى تدهــور األوضــاع االقتصادي ــد عل ــف، والتأكي والعن
االســتثمار، وتأجيــج الصراعــات الطائفيــة والعرقيــة واملذهبيــة، والقضــاء علــى الهويــة 
القوميــة وقيــم الــوالء واالنتمــاء لــدي األفــراد، وظهــور وانتشــار التنظيمــات العســكرية  

وامليليشــيات املســلحة.

	 يعتقــد طلبــة اجلامعــات بــأن آليــات حــروب اجليــل الرابــع نــوع مــن التهديــدات املجتمعيــة
علــي افــراد املجتمــع يف ظــل تصويــر وســائل اإلعــالم لألحــداث بشــئ مــن املبالغــة 
والتضخيــم النــاجت عــن نقــص املعلومــات، حيــث تعطــي انطباعــاً بــأن املســتقبل غيــر أمــن 
يف ظــل التهديــدات املتتاليــة، وأن تلــك التهديــدات هــي خطــراً جســيماً يهــدد املجتمــع 

وأمنــه.

	 ــا جــاءت ــع كم ــل الراب ــات حــروب اجلي ــرض مصــر آللي ــي أســباب تع ــج إل تشــير النتائ
ــق املشــروع األمريكــى بتقســيم الشــرق األوســط وفــرض  ــة: حتقي ــة اإلخباري يف التغطي
الســيطرة علــى املنطقــة، ونشــر مخطــط الفوضــى اخلالقــة، وتنفيــذ أجنــدات خارجيــة 
حتــاول إفشــال الدولــة املصريــة و إســقاطها، والقضــاء علــى أي خطــط تنمويــة تقــوم بهــا 
الدولــة، واإلدعــاء األمريكــى مبســؤلية مواجهــة اإلرهــاب، وتنامــى اخلالفــات العربيــة – 

العربيــة، ومحاولــة جماعــة اإلخــوان العــودة مــرة أخــري للحكــم.

	 ــة بــن مت قبــول الفــرض األول مــن الدراســة والــذي يشــير إلــى وجــود عالقــة ارتباطي
حجــم تعــرض طلبــة اجلامعــات للتغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل الرابــع مبواقــع 
ــي األمــن القومــي املصــري. كمــا  ــم مبخاطرهــا عل ــة ومســتوى وعيه ــوات الفضائي القن
خلصــت الدراســة إلــي أن املتغيــرات التاليــة )دوافــع متابعــة طلبــة اجلامعــات للتغطيــة 
اإلخبارية( و)مســتوى االهتمام السياســى( و)مســتوى الكفاءة السياســية( و)نوع التعليم( 
و)إدراك الشــباب اجلامعــي للمخاطــر املحتملــة حلــروب اجليــل الرابــع( زادت مــن شــدة 
العالقــة بــن حجــم تعــرض طلبــة اجلامعــات للتغطيــة اإلخباريــة آلليــات حــروب اجليــل 
ــي األمــن القومــي  ــة ومســتوى وعيهــم مبخاطرهــا عل ــوات الفضائي ــع مبواقــع القن الراب

املصــري 



د/ محمود عبداحلليم

1091 العدد الثالث واخلمسون- ج2 - يناير 2020 م

	 ــة ــى أن وجــود عالقــة ارتباطي ــي مــن الدراســة والــذي يشــير إل ــول الفــرض الثان مت قب
ــا بــن دوافــع متابعــة الشــباب اجلامعــي للتغطيــة اإلخباريــة حــول آليــات  دالــة إحصائًي
حــروب اجليــل الرابــع يف مصــر مبواقــع القنــوات الفضائيــة وبــن أهــم آليــات حــروب 
اجليــل الرابــع يف مصــر التــي ركــزت عليهــا التغطيــة اإلخباريــة مــن وجهــة نظــر طلبــة 

ــات. اجلامع

	 مت قبــول الفــرض الثالــث مــن الدراســة والــذي يشــير إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة
دالــة إحصائًيــا بــن أســباب تعــرض مصــر حلــروب اجليــل الرابــع كمــا تناولتهــا مواقــع 
القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة وبــن توعيــة طلبــة اجلامعــات بالتهديــدات املجتمعيــة 

ــة. ــة اإلخباري ــا جــاءت بالتغطي ــع كم ــل الراب ــات حــروب اجلي ــة بآلي املتعلق

	 مت قبــول الفــرض الرابــع مــن الدراســة والــذي يشــير إلــى عــدم وجــود فــروق بــن
متوســطات املبحوثــن محــل الدراســة علــي مقيــاس الوعــي مبخاطــر حــروب اجليــل 
الرابــع علــي األمــن القومــي املصــري وفقــاً للنــوع. وعــدم وجــود فــروق بــن متوســطات 
ــي األمــن  ــع عل ــل الراب ــاس الوعــي مبخاطــر حــروب اجلي ــي مقي ــن عل درجــات املبحوث
القومــي املصــري وفقــاً للمســتوي اإلقتصــادي اإلجتماعــي. كمــا توصلــت إلــي وجــود 
فــروق بــن متوســطات املبحوثــن محــل الدراســة علــي مقيــاس الوعــي مبخاطــر حــروب 

ــم اخلــاص ــح التعلي ــي األمــن القومــي املصــري لصال ــع عل ــل الراب اجلي

	 )ــم ــوع التعلي ــر )ن ــى أن متغي ــول الفــرض اخلامــس مــن الدراســة والــذي يشــير إل مت قب
ــى  ــر عل و)االنتمــاء حلــزب سياســي( و)االهتمــام السياســى( و)الكفــاءة السياســية( يؤث

وعــي طلبــة اجلامعــات مبخاطــر حــروب اجليــل الرابــع علــي األمــن القومــي.

ويمكن أن نستقرأ بعض التفسيرات التي أفضت لها النتائج من ابرزها:
ملــا كانــت اشــكالية تعــرض طلبــة اجلامعــات ملواقــع القنــوات الفضائيــة اإلخباريــة تشــكل 
أهميــة بالغــة، لــذا بــات مــن الضــروري حتديــد تأثيــر تعرضهــم لتلــك املضامــن اإلخباريــة مبــا 
فيهــا مــن حتليــالت إخباريــة تتنــاول مضامــن تتعلــق باألمــن القومــي املصــري. وهــذا يؤكــد 
علــي أهميــة الــدور الــذي تؤديــه مواقــع القنــوات اإلخباريــة يف حيــاة اجلمهــور. وهنــا تبــرز أزمــة 

اإلعــالم ضمــن حتديــات أخــرى تواجــه هــذه املرحلــة املهمــة التــي متــر بهــا فــى مصــر.

	 ال تهــدف حــروب اجليــل الرابــع إلــى حتطيــم املؤسســة العســكرية أو القضــاء علــى قــدرة
الدولــة ولكــن تهــدف إلــى إنهــاك قــوة الدولــة املعاديــة والتــآكل البطــيء يف إرادتهــا مــن أجــل 
إجبارهــا علــى تنفيــذ مــا تريــده القــوة التــي تســتخدم هــذا النــوع مــن احلــروب. وهــذا النــوع 
ــر ســاحة  ــدة »يتجاهــل ويتجــاوز حــدود ســاحة املعركــة ومــا ال ُيعتب ــر املقي مــن احلــرب غي
معركــة ، بــن ماهيــة الســالح ومــا هــو عليــه، بــن األفــراد العســكرين واملدنيــن، بــن 
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اجلهــات احلكوميــة وغيــر احلكوميــة »، بهــدف نهائــي هــو ضمــان تكافــؤ الفــرص لألضعــف 
األطــراف يف الصــراع. 66 وهــذا مــا ميكــن تفســيره مــن خــالل اســتقراء احلــروب الســابقة 
بينمــا جنــد يف احلــروب القدميــة مــن األول الــي الثالــث صــراع مســلح بــن جيــوش او قــوی 
بســط نفــوذ او ســيادة يف مــكان مــا جنــده غيــر ذلــك يف اجليــل الرابــع حيــث نــرى أثــر 
ــرة إلدارة  ــات املجتمــع كثغ ــاء املجتمــع واســتخدام ثقاف االســتخدام النفســي واســتغالل أبن
احلــرب إلثــارة القالقــل وخلخلــة أنظمــة الدولــة وجعلهــا هشــة يســهل الســيطرة عليهــا او 
بإشــغالها بعمليــات ارهابيــة مســلحة تســتنزف قدراتهــا مــع توجيــه الــرأي العــام وإثارتــه علــى 

مؤسســات الدولــة67 )أبــو الضيــاء2016(. . 

	 يحــدد املنظــور اإلســالمي لألمــن املجتمعــي علــى أنــه »حالــة مــن االطمئنــان التــي يشــعر بهــا

أفــراد املجتمــع النائجــة عــن مســاهمة التنشــئة االجتماعيــة يف تفعيــل جميــع االســتراتيجيات 

ــدم اخلــوف يف حاضــره ومســتقبله  ــرد الشــعور بع ــق للف ــي حتق ــات واملمارســات الت واالمكاني

وتســعى إلــى حمايــة دينــه ونفســه وعقلــه ومالــه وعرضــه وتؤكــد لــه االعتــراف بوجــود مكانتــه 
يف املجتمــع وتتيــح لــه املشــاركة اإليجابيــة املجتمعيــة.68

	 ميكــن مواجهــة التهديــدات اخلارجيــة واحلــد مــن خطورتهــا علــى األمــن القومــي يف اطــار

التــزواج بــن األمــن الصلــب املركــز علــى األلــة العســكرية وبــن األمــن املجتمعــي املرتكــز 

ــي يتســم  ــن مجتمع ــى أم ــي الوصــول إل ــن البشــري وبالتال ــردي واألم ــن الف ــق األم ــى حتقي عل

باالســتقرار والســالم االجتماعــي وحتقيــق مســتويات مــن التنميــة تســمح باحلــد مــن ظاهــرة 

الفقــر والعــوز لــدى الفئــات الشــعبية الضعيفــة.69 وهــذا يؤكــد أهميــة األمــن اإلجتماعــي ألنــه 

ال ميكــن حتقيــق األمــن القومــي وصيانتــه بــدون امــن اجتماعــي مجتمعــي قائــم علــى أمــن 

الفــرد وصيانــة حقوقــه فقــد جتــاوز األمــن االعتبــارات الترابيــة اإلقليميــة والعســكرية ليصبــح 
ــاد«.70 ــدد األبع شــموليا ومتع

توصيات الدراسة: 

 تطويــر مقــررات طلبــة اجلامعــات لتتضمــن مهــارات موثوقية املعلومــات واإلتصاالت 	
الرقميــة وتنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد لديهــم حتــي يســتطيع الطــالب التأكــد مــن 
مصداقيــة املعلومــات التــي يتعرضــوا لهــا، وعــدم املشــاركة يف نقــل معلومــات غيــر 

موثوقــة مثــل اإلشــاعات.

 وضــع مقــررات تتعلــق بدراســة األمــن القومــى ودراســة التربيــة اإلعالميــة والقضايــا 	
املرتبطــة بحــروب األجيــال لتوعيــة اجلمهــور مبخاطرهــا فــى املــدارس واجلامعــات 

مبــا يتناســب مــع املراحــل العمريــة والدراســية.
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 إجــراء بحــوث تتعلــق بدراســة اجتاهــات الــرأى العــام نحــو قضايــا األمــن القومــى 	
وحــروب األجيــال.

 إجــراء املزيــد مــن الدراســات التــي تختبر فروض مدخلــي إدارة الصراع والتهديدات 	
املجتمعية يف عالقتهما بتأثيرات وســائل اإلعالم.

 ضــرورة اهتمــام القائمــن علــى وســائل اإلعــالم الوطنيــة بالعمــل علــى التركيــز 	
علــى اعتبــارات املســئولية والوحــدة الوطنيــة ومواجهــة اإلعــالم الفاســد، والكشــف 
عنــه وعــن مروجــي الشــائعات، واإلهتمــام بنشــر الوعــي بــن أفــراد املجتمــع بآليــات 
هــذه احلــروب والهــدف منهــا، واالهتمــام باملعاجلــة اجليــدة لألزمــات والصراعــات 
املوجــودة يف املجتمــع، وإعــالء قيــم الدقــة واحليــاد والشــمول والتــوازن فــى التعامــل 
مــع األحــداث. وتلبيــة احتياجــات اجلمهــور والتعبيــر عــن مختلــف اآلراء بهــدف 
اإلســهام يف بنــاء إعــالم وطنــي يــؤدي دوره املنــوط بــه، ويكــون محــل ثقــة جمهــوره 
إعــالم يكــرس لسياســة االصطفــاف خاصــة يف ظــل التحديــات التــى تواجــه البــالد 

داخليــاً وخارجيــاً.
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