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 دور وسائل اإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي يف جائحة كورونا 
 د. طارق عبود 

   
ً
سهم األزمات عادة في إعادة ترتيب املشهد، أّيا

ُ
كان نوُع هذه األزمة أو طبيعتها ومدى تأثيرها، فبفضلها، قد يصبح  ت

 لم يكن في السابق ذا أهمية وعناية تامة، يشغل أعلى هرم األولويات، وضمن الئحة الضرورات 
ً
تفصيل صغير جّدا

 فاصلة بين مرحلتين: ما
ً
ل األزمات وطريقة إدارتها محطات ترسم حدودا

ّ
 ما تشك

ً
قبل وما بعد؛   امللّحة، بينما غالبا

   .سواء في حياة األفراد أو في حياة الجماعات والدول 

 بفضل وسائل   -وال تزال-واإلعالم ليس بمعزل عن هذا الواقع، بل هو من أكثر املجاالت التي شهدت   
ً
 متسارعا

ً
تطورا

في   غير معهودة   
ً
أنماطا واألخبار  التحرير  التي فرضت على غرف  الجديدة  مضامين اإلنتاج  التكنولوجيا والتواصل 

 عن طرائق التفاعل مع الجمهور املتلقي
ً
 .اإلعالمي وأشكاله، فضال

 على وسائل اإلعالم العاملية 19وألنها أزمة صحية وبائية اجتاحت أقطار العالم، لم تمّر جائحة "كوفيد  
ً
 عابرا

ً
" مرورا

ات التحول تظهر بارزة، تاركة بصمات  وغرف األخبار، كما هو الحال بالنسبة للمتلقي، فبدت بوادر التغيير وإرهاص

واضحة على العالقة بين الجمهور ووسائل اإلعالم ووسائط التواصل من جهة، وعلى السلوك اإلعالمي/التواصلي 

    .لهذه األخيرة من جهة ثانية

 التكنولوجيا يف زمن كورونا.. 
بي  تهم التكنولوجيا باإلساءة إلى التآخي والتواصل املباشر 

ُ
ت ن الناس، إال أنها قد تتمكن من تلميع صورتها عادة ما 

 .بفضل فيروس كورونا والحجر الصحي، ملا توفره من نشاطات و"اجتماعات" وحتى العمل والدراسة عن بعد

   
ً
 ومريحا

ً
 سهال

ً
وبفضل التطورات التكنولوجية، باتت إجراءات العزل، وال سيما في املدن الكبيرة واألسر امليسورة أمرا

العمل من املنزل والحصول على التشخيص الطبي عن بعد، وممارسة الرياضة عبر التطبيقات أو األجهزة    مع إمكانية

ويقول  التدفقي.  بالبث  الترفيه  ووسائل  مورهيد    املوصولة  لدى  باتريك  استراتيجي املحلل  أند  إنسايتس  ، مور 

في زمن  ديد، ملجأ نشعر فيه باألمان  "للمفارقة أصبحت الكثير من التكنولوجيات التي تتعرض عادة لالنتقاد الش 
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املستجد كورونا  الصين  ." فيروس  الحوسبة ففي  عبر  املتوافرة  الخدمات  تشهد  أخرى،  ودول  الجنوبية  وكوريا 

 .السحابية )كالود( ارتفاعا صاروخيا

 كورونا ُتصالح الجمهور مع اإلعالم التقليدي
الحياة   مناحي  رقمنة  وتيرة  تسريع  في  يكمن  ها  أهمَّ ولعل  املتغيرات،  من  الكثير  العالم  إلى  كورونا  فيروس  حمل 

ة" بين وسائل اإلعالم التقليدية والخدمات االجتما
ّ
" أو "هش

ً
" ُحِسَبْت إلى زمن قريب "مفقودة

ً
عية، فقد أعاد "ثقة

 وفئات واسعة من مستهلكي األخبار عبر العالم، وال سيما الشباب الذين هم على مشارف العقد الثالث.

إليه   توّصل  فيما  التجريبي  تفسيره  يجد  الواقعي  املعطى  لدراسهذا  رويترز  الصحافة"  "معهد  لجامعة ة  التابع 

دت تحقيَق  حول األخبار الرقمية  2020نتائج وخالصات في تقريره السنوي للعام  أكسفورد البريطانية من  
ّ
. فقد أك

  2020ن أجري مطلع أبريل/نيسان  القنوات التلفزيونية )في ست دول من مختلف القارات، شملها استبيا
ً
-( "قفزة

 في نسب اعتمادها كمصدر لألخبار، مقارنة بشهور قليلة قبلها". -مكن اعتبارها كبيرةي

أو الجزئي، أهمية وسائل اإلعالم الجماهيرية   الكلي  نعت -كما برزت خالل الجائحة وَوطأة إجراءات اإلغالق 
ُ
ت التي 

تلك التي ال تتوفر على تقاليد إعالمية عريقة، مثل املغرب؛ إذ أظهرت معطياُت    في دول نامية أو  -عادة "بالتقليدية"

 2020البحث الذي قامت به "املندوبية السامية للتخطيط" )مؤسسة إحصائية مغربية رسمية( خالل أبريل/نيسان  

كورونا   "حول  فيروس  املغربيةتأثير  لألسر  والنفس ي  واالجتماعي  االقتصادي  الوضع  األخيرة  "على  هذه  أرباب  أن   ،

بشكل رئيس ي، الراديو والقنوات التلفزية الوطنية )املغربية(   19يستخدمون "ملتابعة األخبار عـن تطور جائحة كوفيد  

 ."وتظل هذه النسبة أعلى في الوسط القروي منها في الوسط الحضري  %.87بحصة بلغت 

فاقها    الحديث"،  العصر  في  مسبوقة  غير  "جائحة  وسط  العام  هذا  تقرير  سياق صدور  استحضار  وَجَب  وهنا، 

  
ً
أكثَر من -حجُم انفتاح الجمهور على "نظريات املؤامرة والتضليل، مما يؤكد الحاجة    -حسب التقرير ذاته -خطورة

 ( 1إلى صحافة دقيقة وذات موثوقية".)  -أي وقت مض ى
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حديث   في  تامر،  أبي  جوزيت  برس"  "فرانس  وكالة  في  األخبار  خدمة  في  العاملة  الصحافية  قالت  السياق  هذا  في 

ي صحة األخبار في الوكالة، بالقول إنها " تقوم على إصدار تقارير  للميادين نت شرحت خالله طبيعة عمل خدمة تقص ّ

مفّصلة عن كل خبر زائف أو مضلل على مدونة إلكترونية متاحة للجميع، إلى جانب نشر هذه املعلومات على صفحة 

وأّن  الوكالة،  نشرة  على  بث 
ُ
ت  
ً
أسبوعيا مختارة  مواضيع  إلى  إضافة  وتويتر،  فيسبوك  على  برس(  فرانس  ميزان  )في 

ل بمواقع  املصادر التي ينبغي على الصحافيين  
ّ
الرجوع إليها، أثناء تناولهم للمسائل الصحية الخاصة بالوباء، تتمث

متخصصين  خبراء  رأي  إلى  باإلضافة  املرموقة،  العلمية  واملجالت  األبحاث  و"مراكز  العاملية  الصحية  املنظمات 

واحد، بل اللجوء  باملوضوع قيد البحث من أصحاب السجالت العلمية والبحثية املعروفة، مع عدم االكتفاء برأي  

 (2) ."إلى مجموعة من الخبراء 

 وسائط التواصل االجتماعي
ومختلفة تلّبي مجموعة من االحتياجات للبشر، أبرزها التواصل تقّدم منّصات التواصل االجتماعي خدمات عديدة   

ية الحدود الجغرافية واللغوية
ّ
 .مع الناس الذين قد يستحيل االتصال بهم في الواقع، ُمتخط

بنحو   2020حتى العام  تقّدر أحدث اإلحصاءات عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي الناشطين حول العالم  

ان العالم. وبعد انتشار فيروس كورونا، زاد هذا العدد إلى حوالى األربعة مليارات شخص، أ  3.8
ّ
ي ما يقارب نصف سك

 ألشخاص كثيرين من الذين يعانون 
ً
 إنقاذيا

ً
مليارات شخص. وفي زمن كورونا، أّدت وسائط التواصل االجتماعي دورا

 .خالل الحجر بسبب العزلة

منّوع محتوى  االجتماعي  التواصل  منّصات  ر 
ّ
وأصبحت  توف وغيرها.  واألخبار  والتوعية  التعليم  إلى  الترفيه  من   

ً
ا

الوسائل  من  وغيرهما  والراديو  التلفاز  شاشات  عن   
ً
بديال األحيان،  من  كثير  في  االجتماعي  التواصل  تطبيقات 

 على هذه املنصات إليصال ا
ً
ملحتوى  اإلعالمية. لذلك، قامت كبرى وسائل اإلعالم املحلية والعاملية بالتعويل كثيرا

 الذي تقدمه لجمهور أوسع،
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خاصة فيما يتعلق بأخبار فيروس كورونا وعدد اإلصابات وكيفية االنتشار، كون أغلب األشخاص يعتمدون على 

 .هذه املواقع للوصول إلى املعلومة بجوانبها املختلفة

الذي والصحافيين  والسياسيين  واملسؤولين  الرسمية  املؤسسات  عدد  زاد  عينه،  السياق  وسائل في  يستخدمون  ن 

عبر  الهامة  القرارات  وإعالن  واألمور  املواقف  بعض  وتفسير  كورونا،  حول  تصريحاتهم   
ّ
لبث االجتماعي  التواصل 

الفيديوهات واألحداث  بَبث  التواصل االجتماعي لألشخاص  إلى ذلك، سمحت وسائل  حسابات رسمية. باإلضافة 

من مدن عديدة من العالم تظهر خلّوها من املاّرة والسّياح، لحظة حصولها، بحيث انتشرت العديد من الفيديوهات  

، وساعد ذلك  أو فيديوهات ألمور كانت تحصل خالل الحجر املنزلي مثل حفالت الغناء الجماعية على شرفات املنازل 

العا أخبار  متابعة  إلى  إضافة  البشر،  من  املاليين  عند  والوحدة  والعزلة  الحجر  وطأة  من  التخفيف  في   
ً
لم  كثيرا

 والفيروس والتطورات الحاصلة.

ر عبر وسائل التواصل االجتماعي خالل أزمة انتشار وباء كورونا، بما احتوى من فيديوهات  
ّ
إذ أتاح املحتوى املتوف

 وطأة، كون مشاركة هذا النوع من املحتوى يظهر لألشخاص أنهم 
ّ
منزلية وأمور ترفيهية، في جعل الحجر املنزلي أخف

مور ليست بالسوء الذي يتخّيلونه. وبحسب الخبراء النفسيين، تكون أغلب هذه السخرية من ليسوا وحدهم واأل 

ب على 
ّ
باب ما يسّمى في علم النفس التحليلي اإلعالء النفس ي، وهي حيلة دفاعية نفسية تساعد العقل على التغل

 (3) .اإلحساس أو السلوك غير املرغوب فيه بتحويله إلى سلوك مقبول 

التفاع تطبيق  "وبلغ  فأصيب  ذروتها،  إلى   
ً
أحيانا ووصلت  غير مسبوقة،  مدياٍت  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  ل 

"واتساب" بأعطال، وتعثر بسبب حجم االتصاالت وامللفات املرسلة عليه. كما زاد عدد املستخدمين لهذه الوسائل، 

لـ “تويتر" و  166ما قدره    
ً
لـ “تيك توك"، خالل الرب  315مليونا  

ً
، على سبيل املثال ال  2020ع األول من العام  مليونا

 .الحصر

 خصبة لكل خبير في االحتيال، وكل بائع  
ً
ر الوباء "بيئة

ّ
 بالضرورة، فقد وف

ً
لكن زيادة املستخدمين ال ينعكس إيجابا

د مؤسس منّصة
ّ
يؤك اإلنترنت"،  للفرص على  املؤامرة، وكل متصّيد  لنظرية  ". Global  قصص مفبركة، وكل مرّوج 

 

 29/4/2021صحيفة الجمهورية اللبنانية، دور وسائل التواصل االجتماعي في زمن كورونا، شادي عواد،  - 3
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"Disinformation Index  في ذلك اعتماد هذه الوسائل  فيسبوك وتويتر    -وساعد 
ً
على خوارزميات تحفز    -خاصة

املستخدمين على البقاء مّدة أطول على هذه الوسائل، وذلك بالحفاظ على االنقسام بين اآلراء الذي يجذب املزيد 

ا اهتمام  لـمن  تحقيق  أوضح  ما  وفق  شركة "Wall Street Journal "ملستخدمين،  حول  املنصرم،  أيار/مايو  في   ،

  (4") .فيسبوك

 توجه شبابي نحو استهالك األخبار ىلع شبكات التواصل
تقرير    ومن خالل خالصات  العالم،  عبر  عديدة  دول  في   

ً
الفتا رويترزكان  تزاَيَد معهد  الشابة  العمرية  الفئة  أن   ،

ها لألخبار عبر خدمات تقّدمها مواقع ومنصات وتطبيقاٌت ُوجدت في األصل للترفيه أو "التواصل االجتماع 
ُ
ي"، استهالك

اإلخباري   االستهالك  ألنماط   
ً
جوهرّيا تحّوال  اعتباره  يمكن  ما  وهو  توك"،  و"تيك  و"سنابشات"  "إنستغرام"  مثل 

 من أصحاب القرار اإلعالمي داخل املؤسسات اإلخبارية العاملية  
ً
 خاّصا

ً
والسلوك الرقمي الجديد، يستلزم انتباها

ية الهاّمة ضمن إستراتيجيات وخطط عمل مستقبلية تراعي كما الوطنية، قْصَد "استقطاب" هذه الشريحة املجتمع

 خصوصيات الناشئة في الحاجة إلى األخبار. 

( الفيديو"  "مؤتمرات  تقنية  نجم  َسطع  بينما  الذي  Video Conferencingهذا،  الصحي  الحجر  فترة  أكثر خالل   )

رت الشكل اعتمدته دول عديدة، كونها أصبحت "منصة جديدة للتواصل الشخص ي. لكن هذه ال ، غيَّ
ً
تقنية أيضا

إليه  ص 
ُ
يخل العالم"، حسبما  عبر  الحكومية  املؤسسات  ملختلف  الصحفية  والندوات  املؤتمرات  فيه  تظهر  الذي 

 التقرير ذاته. 

، إذ من املتوقع أن 
ً
يؤكد ما سبق ذكره على الطابع الرقمي املتنامي بقّوة والذي يطبع كل ممارسة إعالمية مستقبال

  يصير البث املب
ً
 بها بشكل عادي ضمن ما أصبح متعارفا

ً
، تقنية معموال

ً
اشر املنزلي للبرامج أو النشرات اإلخبارية مثال

ل حلقة وصل ال  
ّ
عليه في أدبيات تدبير املوارد البشرية "بالعمل عن بعد". كما يمكن ملنصات اإلعالم الرقمي أن تشك

 (5.).؛ على صفحاتها في شبكات التواصلمفر عنها في نقل تلك الندوات الصحفية وغيرها من األنشطة

 

 3/3/2021اإلعالم لـ “الوباء املعلومات “، امليادين نت ت وسائل كيف استجاب - 4
 6/12/2020معهد الجزيرة لإلعالم. ".. املستقبل يبدأ اآلن، مجلة الصحافة،19وسائل اإلعالم ما بعد أزمة "كوفيد يوسف يعكوبي،  - 5

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://disinformationindex.org/
https://fivethirtyeight.com/features/why-fights-over-the-covid-19-vaccine-are-everywhere-on-facebook/


Page 6 of 18 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

June 10, 2021      

 هل أسهمت وسائط التواصل يف نشر الذعر من كورونا؟ 
بعت في ذهن القارئ في الشهور األولى لتفش ي الفيروس؛ "معلومات" عن أهداف   

ُ
 زائفة كثيرة ط

ً
ال شّك في أّن أخبارا

املناعة، فاعلية بعض األعشاب والثمار في الصين في "تصنيع" الفيروس، دور الجيل الخامس من اإلنترنت في تقليل  

تثير  بادعاءات  انتهاًء  وليس  السكانية،  الكثافة  من  الحّد  بنظريات  الوباء  وعالقة  الفيروس،  ضد  مناعة  تشكيل 

، وال تزيد خطورته عن اإلنفلونزا املوسمية 19-اإلعجاب بأن كوفيد
ً
 .ليس إال وهما

ملؤامرة حول كورونا على قاعدة موثوقة من الحقائق، لكنها سرعان نهضت بعض هذه السرديات املختلقة، ونظريات ا

ة الخبرة بالتهديدات املوجودة، 
ّ
قة في الهواء. وألنها تظهر في زمن الخوف والقلق وقل

ّ
ما أصبحت كاألبنية املفككة واملعل

 .تصبح ذات قدرة أكبر على االنتشار

مشروع   تقرير  معّدو  ُيظهر  هذه "First Draft News""وكما  فإّن  اإلنترنت،  شبكة  على  التضليل  بمحاربة  املعني   ،

 بالضرورة، بل قد تكون إعادة تدوير لنظريات ومعلومات زائفة راجت خالل أزمات السرديات ال  
ً
 جديدا

ً
تقّدم شيئا

(، وكّل ما في األمر أنه "أعيد توجيهها لتخدم السياقات الجديدة"، وهي 
ً
أخرى )خالل سنين اإلنفلونزا اإلسبانية مثال

املعلو  على  "الطلب  ألن  الهشيم  في  كالنار  وتنتشر   
ً
فورا املعلومات  تظهر  لكن   ،

ً
مرتفعا يكون  ما  مسألة  بشأن  مات 

 . املوثوقة تبدو محدودة. وبالتالي يظهر العجر في املعلومات، وهذا العجز ستملؤه املعلومات الخاطئة

الشعبية حول الوباء، كان من الالفت إقدام منظمة الصحة العاملية على مواجهة ما  ومن أجل تصحيح املعتقدات  

، من خالل نشاطها في تزويد وسائل اإلعالم باملعلومات الصحيحة على مدار الساعة "الوباء املعلوماتي  “وصفته بـ

 
ّ
 .وعبر منصاتها التي تنشر بلغات عدة

املعنية بمشاركة املحتوى املوثوق به حول الوباء، ألنه "ال    "Verified"  كما أطلقت األمم املتحدة، لهذه الغاية، مبادرة

يمكننا ترك فضاءاتنا ألولئك الذين يتاجرون باألكاذيب والخوف والكراهية"، وفق تعبير األمين العام لألمم املتحدة 

 (6" ) .أنطونيو غوتيريش
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ط التواصل، في حين أّن األوبئة السابقة ومنها وباء  والجدير ذكره "أّن جائحة كورونا انتشرت في زمن انتشار وسائ

ووباء إنفلونزا الخنازير الذي تّم الكشف عن أّول حالة تعاني منه في املكسيك تعود   2003في العام    SARSسارس  

وبالتالي فإّن سرعة   لم تكن وسائط التواصل االجتماعي قد شغلت هذا الجزء الكبير من حياتنا، ،2009لعام للعام 

"ان
ً
 ( 7) تشار املعلومات كانت مختلفة كليا

 20وملواجهة هذا التحدي في انتشار املعلومات املغلوطة والتحكم بها بمقدار كبير، عينت منظمة الصحة العاملية  

 وبعض الخبراء االستشاريين في مجموعات االتصاالت التابعة لها ملكافحة املعلومات املغلوطة بالتعاون مع  
ً
موظفا

Facebook  وTwitter وTencent وPinterest وتيك توك. 

رحت في بداية انتشار الوباء في نهاية العام   
ُ
تمثلت بعدد من األسئلة منها: هل ساهمت وسائل   2019ثمة هواجس ط

 التواصل االجتماعي في إثارة الخوف والهلع خالل أزمة كورونا؟

 من رّواد هذه املواقع إلى نشر األكاذيب والخوف؟ أو ملاذا يهرع قطاع كبير 

 ملا هو إيجابي خالل أزمة الكورونا؟
ً
 موازيا

ً
 وهل أّن هناك نشرا

 وهل عادت وسائل اإلعالم الرصينة لتسحب البساط من تحت وسائل التواصل االجتماعي بفعل تلك األزمة؟ 

كورونا في أنحاء العالم، كان ذلك االختبار القوي لوسائل من بين معالم الواقع الجديد، الذي أفرزته أزمة تفش ي وباء    

الوسائل  تلك  أسهمت  ما  وبقدر  املعاصر.  العالم  في  أحد  ينكرها  ال  واضحة  باتت سمة  التي  االجتماعي،  التواصل 

الجديدة، في تخفيف وطأة أزمة التواصل املباشر بين البشر، بفعل املخاوف من تفش ي الفيروس، بقدر ما بدا من 

 ة نظر كثيرين أنها أخفقت في اختبار املصداقية. وجه

 من املسؤولية فيما يجري الحديث عنه من 
ً
وهناك رأي يقول إّن جمهور وسائل التواصل االجتماعي يتحّمل جانبا

جوانب سلبية، أفرزها استخدام تلك الوسائل خالل األزمة، من نشر أخبار مفبركة، إلى نشر شائعات، إلى سعي 

 

 2020/ 31/3، شبكة الصحفيين الدوليين.ئل اإلعالم بين النقل املوضوعي أو إثارة الهلع بشأن كورونا وسا - 7
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 الخوف وا
ّ
لذعر في نفوس الناس، الذين وضعتهم األزمة في حالة من القلق، يدفعهم للتشبث بأية معلومة قد ال  لبث

 يكون لها أي أساس علمي..

 على العديد 
ً
ومنذ بدأت األزمة بانتشار الفيروس في الصين أواخر العام املاض ي، ثم انتقاله لدول أخرى، بدا واضحا

ما يشبه حالة من الذعر والهلع الجماعي، التي يرّوج لها قطاع كبير من من منصات التواصل االجتماعي، أن هناك  

ليعلن حظر   العربية،  الدول  العديد من  في   
ً
تداوال األكثر  تويتر،   كيف تحّرك موقع 

ً
وكان الفتا املنصات.  تلك  رّواد 

 بشأن فيروس كورون "املحتوى املضلل" حول الوباء وليقول إنه سيزيل أي محتوى، يروج ملزاعم غير محددة ومضللة  

فيه   تعّهدوا  ومايكروسوفت،  وغوغل  فيسبوك  من  لكل  إعالن مشترك  أعقاب  في  الشأن،  بهذا  تويتر  وجاء حديث 

بالعمل مع الحكومات ملحاربة املعلومات املضللة، وللمساعدة على االتصال بأولئك الذين وضعوا أنفسهم قيد العزل  

 الشخص ي. 

 األخبار وجاء في البيان املشترك لهذه املن
ً
صات: "نحن نساعد ماليين الناس على أن تظّل متصلة ببعضها، ونحارب معا

الزائفة واملعلومات املضللة حول الفيروس، وننشر على منصاتنا املضمون الصادر عن السلطات املعنية، ونتشارك 

 التحديثات املهمة بالتنسيق مع وكاالت الرعاية الصحية الحكومية حول العالم". 

والقاتم، وبجانب   املظلم  الجانب  إبراز  على  االجتماعي،  التواصل  منصات  على  مشاركاته  اقتصار  البعض،  تعّمد 

وتفاصيل حاالت املوتى، بما يعمق حالة الخوف الحاصلة بالفعل، فإّن هناك آخرين سعوا لالستفادة من األزمة عبر 

 الترويج ألدوية زائفة، زعموا أنها تعالج وباء الكورونا.  

رت وكالة األنباء الفرنسية في تقرير لها إلى بعض من هذه األدوية، ومنها استهالك الرماد البركاني، واستخدام وقد أشا

 إذا 
ً
إنها يمكن أن تسّبب ضررا مصابيح األشعة فوق البنفسجية، ومطّهرات الكلور التي تقول السلطات الصحية 

 استخدمت بشكل غير صحيح.

سلطات مهتمة بمحاربة مروجي الشائعات، أو األخبار الزائفة خالل األزمة، عبر  وفي عدد من الدول العربية بدت ال

وسائل التواصل االجتماعي. ففي مصر قالت نقابة األطباء إن الشطب الكامل سيكون عقوبة األطباء الذين يتداولون 

املصريين،   األطباء  نقيب  وأشار  االجتماعي.  التواصل  عبر وسائل  كورونا  لفيروس  برنامج  طرق عالج  اتصال مع  في 
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لتليفزيون محلي، إلى أن النقابة رصدت خالل الفترة املاضية فوض ي فتاوى عن طرق عالج فيروس كورونا من األطباء  

 علي مواقع التواصل االجتماعي.

في نشر أو تداول الشائعات،   لجميع املواطنين واملقيمين بعدم املشاركة 
ً
وفي قطر، أطلقت وزارة الداخلية تحذيرا

 في غاية الخطورة وقد يعّرض املسؤول عنه للمساءلة القانونية".  م
ً
 عتبرة ذلك "أمرا

العربية السعودية، فقد حددت السلطات عقوبات على مطلقي األخبار مجهولة املصدر، والترويج   في اململكة  أما 

 العام.  للشائعات التي تصّعد الهلع لدى املجتمع في ظل تفش ي فيروس كورونا، كونها تمس بالنظام

"وفي استطالع أجراه معهد إيبسوس ملوقع "أكسيوس" اإلخباري إلى أنه لالطالع على التطورات املرتبطة بالفيروس، 

التواصل  بشبكات  بكثير  أقل  نسبة  تثق  بينما  التقليدية،  اإلعالم  بوسائل  يثقون  األميركيين  نصف  يزال  ال 

اإل .االجتماعي األزمة فرصة لوسائل  ل هذه 
ّ
أن تشك الذين ويمكن  للقراء  أنها فرصة  ثقة قرائها. كما  عالم الستعادة 

 (8") .يخضعون للعزل الختيار وسائل اإلعالم الكبيرة والصغيرة التي يثقون بها

 هل الفرصة متاحة إلى العودة إلى اإلعالم الرصين؟
هذ  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  له  تتعرض  الذي  االختبار  من  جانب  يبدو  أخرى،  ناحية    ومن 

ً
متعلقا األزمة  ه 

 - باملصداقية. ورغم أنها عرفت على مدار السنوات املاضية بأنها وسيلة سريعة لتداول األخبار ونقلها، إال أن الناس  

 في أوقات مثل تلك األزمات لوسائل اإلعالم التقليدية، خاصة تلك الرصينة منها، وهو   -على ما يبدو  
ً
يهرعون تلقائيا

 في وسائل التواصل االجتماعي املستحدثة، خاصة في أوقات األزمات. ما يعكس أزمة فقدان ثقة 

وفي هذا السياق، يشير روجر موس ي في مقال بمجلة " نيو ستيتسمان" إلى بروز دور هيئة اإلذاعة البريطانية ) بي بي 

ن األزمة أظهرت  س ي( خالل األزمة، وكيف هرع الناس إليها كخدمة عامة موثوقة، يطمئنون ألخبارها. ويقول الكاتب إ

 كيف أن بي بي س ي تعد ضرورة ويجب حمايتها. 

 

8 - DW 2020  
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 خالل هذه األزمة  
ً
ويضيف الكاتب "إنه وفي الوقت الذي نخش ى فيه على العالم وأهله، فإنه يبدو أن هناك جوعا

عج بها  للحقائق املوثوق بها، والتي تطمئن كل هؤالء الذين أصابتهم الهيستيريا بفعل املعلومات غير الدقيقة التي ت

وسائل التواصل االجتماعي، وإنه وخالل مثل هذه األوقات الحرجة، فإن بي بي س ي كخدمة عامة جاءتها الفرصة 

 لتبرهن على سر بقائها". 

كما أكد املؤرخ باتريك إيفينو، رئيس املجلس الفرنس ي ألخالقيات الصحافة، أنها "لحظة مهمة لوسائل اإلعالم )...(  

 ."بمعلومات جديرة بالثقة عبر انتقائهاجمهور لتثبت أنها في خدمة ال

إطار   "في  قياسية:  مستويات حضور  تشهد  التي  س ي"،  بي  "بي  في  اإلعالم  مديرة  قالت  جانبها،  الصحي من  الوضع 

الطارئ، توفير أنباء جديرة بالثقة ودقيقة أمر حيوي"، مؤكدة أن هذه املؤسسة اإلعالمية البريطانية العامة "لديها  

 في 
ً
دور أساس ي لتؤّديه". أما ريكاردو كيرشبوم، الذي يعمل في صحيفة "كالرين" اليومية األرجنتينية األوسع انتشارا

 "ون عن تحليالت إضافية وخدمات إخبارية وشهادات "القّراء يبحث  البالد، فقال إن

 "من جامعة "روما    إدواردو نوفيلي""وأشار عالم االجتماع اإليطالي  "وإّن وسائل اإلعالم لم تقم بدورها "
ً
إلى أن عددا

وسيلة   257من وسائل اإلعالم تباطأت في العمل في بداية األزمة. وكتب في دراسة بعنوان "إنفومود" تتعلق بما نشرته  

أن "الصحف   2020آذار/ مارس  14إعالم أوروبية على موقع "فيسبوك" جرت بين األول من كانون الثاني/ يناير و

وعّبر  املقبلة".  األزمة  خطورة  من  وبريطانيا،  وفرنسا  أملانيا  في  قللت،  التي  الوطنية  بحكوماتها  كبير  حد  إلى  تأثرت 

االتصال في   
ً
أستاذا أصبح  الذي  السابق،  تقم  الصحفي  "لم  هذه  اإلعالم  وسائل  ألّن  أسفه  عن  االجتماع،  وعلم 

 مضللة، مثل "ديلي ميل" في بريطانيا التي أوردت فكرة أن الفيروس التقطه شخص  
ً
بدورها". ونقلت بعضها أخبارا

 (9) .وهذه املعلومات تناقلتها صحف صفراء عديدة تعيش على أخبار اإلثارة .تناول حساء خفاش في الصين

بالسلوك االجتماعي، حيث أجرى  وفي در   التربية اإلعالمية، وعالقتها  ز باحثون على فكرة 
ّ
في األردن رك اسة أجريت 

البحث مقارنات حول الفرق بين متابعي التلفزيون، ومتابعي وسائل التواصل، والتي كشفت كيف أن متابعي وسائل 

 بالخرافات، واألقل امتث
ً
 ألساليب الوقاية، وهذا يلفت إلى أثر هذه الوسائل التواصل االجتماعي كانوا أكثر إيمانا

ً
اال

 

   BBC NEWS 29/3/2020موقع هيئة اإلذاعة البريطانية - 9

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.dw.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9/a-52710353


Page 11 of 18 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

June 10, 2021      

تناولت الدكتورة فاطمة السالم أستاذة اإلعالم في جامعة  في خلق حالة من التخبط والجهل في املعلومات. بدورها،

 .
ً
 حول مصداقية اإلعالم الرسمي خالل األزمات، وأخذت كورونا نموذجا

ً
 الكويت دراسة أجرتها مؤخرا

لباحثة مؤشر ثقة الناس بالوسائل اإلعالمية الرسمية، منطلقة من طرق تفكير املجتمع الكويتي الذي استهدفت ا 

هو بطبيعته مجتمع سياس ي نقدي فيما يخص هذه الوسائل، وكشفت أنها الحظت تغير موقف الناس في الوسائل 

الناس بوسائل اإلعالم الرسمي خالل األشهر األ  ثقة  ولى من األزمة. وإلى زيادة كبيرة في خالل األزمة، حيث ازدادت 

  (10) .متابعة وسائل التواصل االجتماعي، من دون أن ترافق هذه الزيادة ارتفاع في الثقة بهذه الوسائل

 يف رصد وسائل اإلعالم، ودورها يف األزمة
بإ  تتمتع  بّناء، فوسائل اإلعالم  إلى وسائل اإلعالم في خالل األزمة كشريك  النظر  إلى من الضروري  مكانية وصولها 

 الجماهير بشكل أسرع وأوسع، وتزويد الناس باملعلومات العامة. 

، في "املعلوماتوقال مدير منظمة الصحة العاملية في تصريح سابق: "نحن ال نحارب الوباء فقط، نحن نحارب وباء  

 .الكاذبة حول الوباءإشارة منه لتفش ي األخبار 

 على صحة "إّن املعلومات الخ وقال د. أسامة أبو الرب، محرر الشؤون الطبية في شبكة الجزيرة
ً
ل خطرا

ّ
اطئة تشك

الناس ال يقل عن خطر فيروس كورونا املستجد، وقد تقود لوفيات". وإّن املعلومات الخاطئة التي تم تناقلها في بعض  

 بمادة امليثانول نتيجة شربهم 
ً
الدول عن أن شرب الكحول يساعد في الشفاء من كورونا، أدت إلى وفاة بعضهم تسمما

. وهذا  
ً
 مغشوشا

ً
ما حاول قوله الرئيس لسابق للواليات املتحدة األميركية دونالد ترامب عندما حمل قارورة كحوال

في  والسخرية  االستياء  من  موجة  ل 
ّ
شك ما  وهو  الفيروس،  قتل  في   

ً
مفيدا يكون  قد  ذلك  أّن  إلى  لإلشارة  منظفات 

قول إنه مؤامرة أو خدعة، تقود إلى الواليات املتحدة األميركية. كما أن املغالطات التي تهّون م مخاطر الفيروس وت

استخفاف من قبل الجمهور بالفيروس وعدم اتباعهم للتوصيات الطبية من حيث العزل املنزلي والوقاية وغيرها، 

 تسجيل وفيات
ً
فإّن الصحفيين أنفسهم هم عرضة لتلقي األخبار  كذلك    ."وهذا يقود إلى تفش ي الفيروس، والحقا
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الزائفة مثلهم مثل الجميع، لكن تقع على عاتقهم مهمة تحليل هذه املعلومات والتأكد من مصداقيتها، خاصة مع  

 .انحسار دور غرف األخبار التقليدية وزيادة دور صحافة املواطن

مة عن كثب، ما يسمح للسياسيين فهم تأثير األزمة على وينبغي على الحكومات مراقبة التقارير اإلعالمية عن األز  

حياة الناس بشكل أفضل. ويمكن للصحفيين الوصول إلى القصص الشخصية التي يمكن أن تساعد في فهم أفضل 

ألثر األزمة على املواطنين العاديين. ويمكن لهذه الشهادات أن تثري النقاش عند اتخاذ القرارات السياسية، وتعطي 

 فكرة أفضل عما يفكر فيه املواطنون بشأن االستجابة لألزمة. وسيخبر ذلك السياسيين، املراقب
ً
ة اإلعالمية أيضا

إذا كان املواطنون موافقين أم ال، وإذا كانوا راضين عن تدابير الطوارئ أم ال، وإذا كانت التدابير الشاملة بما يكفي، 

 ( 11لخاطئة حول األزمة بسرعة) وسيسمح ذلك برصد وسائل اإلعالم بتحديد املعلومات ا 

 كورونا فرصة لزيادة أرباح شركات التكنولوجيا
 أضر تفش ي وباء فيروس كورونا عاملي 

ً
ل الكثير من فعالياته، بيد أن إجراءات    ا

ّ
باالقتصاد في جميع أنحاء العالم، وعط

 . أعمال بعض الشركات  اإلغالق العام التي أعقبت تفش ي املرض لم تكن سيئة للجميع، فقد أسهمت في ازدهار

قائمة    اإلنترنت(  شبكة  )عبر  "أونالين"  والتجارة  التكنولوجيا  شركات  تصّدرت  السياق،  هذا  من "وفي  الرابحين" 

، الذي شهد تفش ي جائحة 2020األزمات الكارثية التي ضربت القطاعات االستثمارية على مستوى العالم خالل العام  

ن إجراءات اإلغالق التي أعلنتها الحكومة منذ األشهر األولى من العام املاض ي. فيروس كورونا املستجد، وما تبعها م 

لتقليل  اإلنفاق  وترشيد  الهيكلة  إطار خطط إلعادة  وعّمالها ضمن  تسّرح موظفيها  القطاعات  كانت جميع  وبينما 

ستوى العالم، حيث  الخسائر املحتملة، كانت شركات التجارة اإللكترونية هي طوق النجاة ألسواق التوظيف على م

استخدمت الشركات الضخمة مئات آالف العمال واملوظفين لتنفيذ طلبات العمالء واملشترين التي قفزت بنسب  

 صاروخية على مدار العام الحالي.
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واملكاسب   األرباح  إلى  امتد  لكنه  العنيفة،  الخسائر  التجزئة من  أسواق  إنقاذ  أو  التوظيف  األمر عند  يتوقف  وال 

ا االستثمارية الخرافية  القطاعات  جميع  مواجهة  من  الرغم  على  الحالي،  العام  خالل  الشركات  هذه  حققتها  لتي 

 .خسائر حادة، وانتشار حاالت اإلفالس في بعض القطاعات، وبخاصة قطاع السياحة والسفر

 مليار دوالر يف تسعة أشهر 128خمس شركات ربحت 
إلى أن القوائم املالية  ألكبر شركات التكنولوجيا في العالم بقيادة "أمازون"، و"فيسبوك"،   تشير البيانات املتاحة 

 في أرقام املبيعات واألرباح. وارتفعت أرباح هذه الشركات  
ً
 كبيرا

ً
و"ألفابت"، و"مايكروسوفت"، و"أبل"، أظهرت تحسنا

مليار دوالر في   111.1مليار دوالر، وذلك بعدما ارتفعت أرباحها من    16.9في املئة بزيادة بلغت    15.2الخمس بنسبة  

 (12.") 2020مليار دوالر خالل الفترة ذاتها من العام  128إلى نحو  2019أول تسعة أشهر من العام 

، "ارتفع سعر سهم شركة زوم 
ً
 كبيرا

ً
بنسبة أربعين باملئة في شباط/ فبراير    وفي حين تسجل األسواق املالية تراجعا

العمل ع  تكنولوجيا  الكبير على  الطلب  املحلل لدى "فيوتشرسورس"، بفضل  بعد" على ما يشير موريس غرارد  ن 

 غير مسبوق في عدد املستخدمين في فترة  
ً
 أن الشركة املتخصصة باالجتماعات عبر الفيديو شهدت ارتفاعا

ً
مضيفا

 زمنية قصيرة. 

لت بعض  املستجد التي جع قد تخرج الشركات التكنولوجية بوضع اقتصادي معزز جّراء جائحة فيروس كوروناو 

 
ً
 متزايدا

ً
 .املنصات أساسية أكثر من أي وقت، إال أنها تواجه تشكيكا

، بلغت القيمة السوقية لست شركات رئيسية في هذا املجال وهي آبل ومايكروسوفت  2020ففي مطلع يوليو )تموز(

ستاندرد "قائمة    شركة مدرجة في   500مليار دوالر أي ربع قيمة أكبر    650وأمازون وألفابت )الشركة األم لغوغل(،  

 أند بورز". 

، وكتب في تقريره أن   إد ياردينيويذكر عالم االقتصاد  
ً
الذي أجرى هذه الحسابات، أن ذلك يشكل مستوى قياسيا

هذه الشركات »هي من بين أكبر املستفيدين من األزمة االقتصادية الناجمة عن الجائحة، وستستمر على األرجح في 

 

 في العام خالد املنشاوي، إندبندنت عربية،  -- 12
ً
 استثنائيا

ً
      2021الرابحون من أزمة كورونا" التجارة اإللكترونية تنتظر عاما
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حتى األزمة  االستفادة من االضطرابات  مليون مستخدم جديد   .بعد حل  »نتفليكس« ستة وعشرين  واستقطبت 

العام   في نشاطها ال  2020يدفعون اشتراكات منذ مطلع   
ً
 جدا

ً
 كبيرا

ً
التواصل االجتماعي ارتفاعا ، وشهدت شبكات 

 (13.).سيما على صعيد الفيديو

 زيادة    2020بنسبة طفيفة، خالل الـتسعة أشهر األولى من العامكذلك ارتفعت أرباح شركة "مايكروسوفت"  
ً
مسجلة

 بقيمة  9.5نسبتها 
ً
مليار دوالر خالل الفترة ذاتها من العام  32.7مليار دوالر، مقابل نحو  35.8في املئة لتسجل أرباحا

 بنحو  مل  110.2في املئة إلى نحو    13.3املاض ي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة  
ً
 97.3يار دوالر مقارنة

وبالنسبة إلى شركة "أمازون"، فقد ارتفعت أرباحها خالل أول تسعة .مليار دوالر خالل الفترة ذاتها من العام املاض ي

 باألرباح التي حققتها خالل الفترة ذاتها من العام    2020أشهر من العام  
ً
، حيث  2019بنسبة سبعين في املئة مقارنة

مليار دوالر خالل الفترة ذاتها من العام   8.3مليار دوالر، مقارنة بنحو    14.1ح الشركة األميركية نحو  بلغ إجمالي أربا

مليار  260.5. ويعود ذلك بشكل مباشر إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة خمسة وثالثين في املئة إلى مستوى  2019

 (14) .2019العام مليار دوالر خالل الفترة ذاتها من  193.1دوالر مقارنة بنحو 

العام   خالل  "الرهان  أّن  إبراهيم،  حسني  االقتصاد،  أستاذ  والتجارة    2021"ورأى  التكنولوجيا  شركات  على  يقع 

كورونا على جميع   فتها جائحة 
ّ
خل التي  الكارثية  املخاطر  في ظل  أرقام ضخمة  تحقيق  تمكنت من  التي  اإللكترونية 

وتدخلت   بعضها اإلفالس، ات السياحة والسفر والطيران تنهار، إذ أعلنالقطاعات". وأشار إلى أنه "بينما كانت شرك 

األزمات   سلسلة  من  خرجت  اإللكترونية  والتجارة  التكنولوجيا  شركات  فإّن  اآلخر،  البعض  إلنقاذ  الحكومات 

في   العالم  واجهت  التي  على   2020االقتصادية  اإلقبال  زيادة  من  استفادت  حيث  ضخمة،  وإيرادات  بمكاسب 

التجارة  استخد منصات  على  املستهلكين  من  كبيرة  شريحة  اعتماد  إلى   
ً
إضافة األفراد،  حياة  في  التكنولوجيا  ام 

 (15..") اإللكترونية، ما ضاعف من أهمية هذه القطاع وعزز مكاسب وأرباح الشركات العاملة فيه

 

   25/7/2020عمالقة التكنولوجيا في زمن »كورونا«: أرباح هائلة وتشكيك متزايد " رق األوسط أونالين واشنطن: "الش - 13
 الرابحون من أزمة كورونا خالد املنشاوي، اندبندنت عربية، - 14
 في العام الرابحون من أزمة كورونا" خالد املنشاوي، اندبندنت عربية، - 15

ً
 استثنائيا

ً
   2020/ 20/12    2021التجارة اإللكترونية تنتظر عاما
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أسهمها  أما   بدأت  التكنولوجيا  بعض شركات  فإّن  الفيروس،  تفش ي  على  السنة  ونصف  سنة  من  أكثر  مرور  بعد 

قالت شركة نتفليكس، عمالق البث عبر اإلنترنت، إن نمو املشتركين شهد تباطؤا، األمر الذي  وأرباحها بالتراجع، ف

 أدى إلى تهاوي أسهمها. 

بين يناير كانون/ الثاني ومارس/آذار من العام الحالي، وهو عدد ماليين شخص في نتفليكس ما    3.98واشترك نحو  

 أقل بكثير من النمو املتوقع املتمثل في ستة ماليين مشترك.

وقال محلل شؤون اتجاهات األعمال على اإلنترنت )تريندز(، بليك مورغان، لبي بي س ي: "على سبيل املثال، في إيطاليا 

بنسبة  وإسبانيا زادت نسبة من استخدموا تط األولى  للمرة  نتفليكس  و  57بيق   ،
ً
املئة عموما املئة خالل    34في  في 

 .اإلغالق العام

دوالر أمريكي،   489.28وتراجعت أسهم نتفليكس بنسبة أحد عشر في املئة في تعامالت ما بعد اإلغالق، لتستقر عند  

 ( 16يار دوالر.)األمر الذي أّدى إلى تناقص رساميل الشركة في السوق بنسبة خمسة وعشرين مل

 العالم االفتراضي يتعزز
( أن املشاركين في 2020التايوانية في )السادس من مارس/ آذار    HTCفي السياق نفسه أعلنت شركة "إتش تي س ي"   

سيتمكنون من املشاركة فيه بفضل خوذات من خالل االنغماس  مؤتمرها حول ماركتها للواقع االفتراض ي "فايف"

أّن تق.االفتراض ي املنازل، لكن "املوظفين واملستهلكين سيكونون على إال  الواقع االفتراض ي املكلفة لن تغزو كل  نية 

وقد تسهم حاالت االستخدام الناجمة عن  .تماس أكبر مع هذه التكنولوجيات الناشئة" على ما يشدد موريس غرارد

لتدفقي من موسيقى وأفالم وألعاب، ويشهد البث ا في زيادة االستثمارات في هذا القطاع.  19-انتشار فيروس كوفيد

 
ً
   وشبكات التواصل االجتماعي إقباال

ً
 أيضا

ً
 .متجددا
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"و  كيرن"تقول  روز  بأعراض   دون  إصابتها  بسبب  فرانسيسكو  سان  في  منزلها  في  نفسها  عزلت  رقص  مدّرسة  وهي 

وخاصية القصص عبر  .  كنت سعيدة أكثر من أي وقت مض ى بوجود خيارات الواقع املعزز على هاتفي"  اإلنفلوانزا 

 .رينإنستغرام كانت ممتازة إلبعادي عن التفكير بالحّمى التي تصيبني، والبقاء على تواصل مع اآلخ

وفي الصين، صّور مئات األشخاص العاجزين عن الخروج من منازلهم أنفسهم بشكل متزامن للمشاركة في سهرات  

وتقول لورين راين املحللة لدى "مينتل"، إّن "حصص الرياضة املباشرة من خالل  أو في حصص رقص افتراضية.

. وقد تلجأ النوادي إلى بث حصصها
ً
 (17) ."الشاشة قد تصبح شعبية جدا

 شركات وسائط التواصل تضاعف أرباحها ومشتركيها يف األزمة 
  
ً
وتقول أبحاث مركز »غلوبال ويب إندكس« ألبحاث استخدام املواقع اإللكترونية إن نسبة خمسين في املائة تقريبا

جتماعي من من املستخدمين في الدول الغربية زادت من استخدام املواقع اإللكترونية، بما فيها وسائط التواصل اال 

 .« وكيفية تجنبها19 -أجل البحث عن األخبار، خصوُصا فيما يتعلق عن مخاطر وباء »كوفيد 

 شركة فيسبوك تواكب الحدث العالمي 

 خالل شهر مارس )آذار(   
ً
 2020وفي حالة »فيسبوك«، تشير اإلحصاءات إلى زيادة بلغت أحد عشر في املائة يوميا

الشهر  في  االستخدام  بنسبة  العام    مقارنة  من  الحكومية 2019نفسه  النصائح  فترة  بداية  هو  الشهر  هذا  وكان   .

بالبقاء في املنازل لتجّنب اإلصابة بالفيروس املستجد. وتضاعفت خالل هذا الشهر استخدامات »ماسنجر« إلرسال  

 في املناطق األكثر تأث
ً
 بانتشار الرسائل النصية وتلقيها كما تضاعف أيضا استخدام منصة »واتساب« خصوصا

ً
را

 الفيروس.

وقدم »فيسبوك« ميزة إضافية بمنافذ تجارية اسمها »فيسبوك شوبس« لالستفادة من زيادة اإلقبال على التسوق  

اإللكتروني في ظروف إغالق الكثير من املتاجر في فترة العزل الصحي. وعّزز املوقع فرصته للتواصل بين املجتمعات  

« إليصال املعلومات الصحيحة ملن يريد من  19  -»مركز معلومات كوفيد    بتقديم خدمات معلومات إضافية منها 

 .املستخدمين

 

 2020آذار  DWلة لتخفيف وطأة الحجر الصحي موقع التكنولوجيا في زمن كورونا.. وسي - 17
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ً
ويوفر مركز معلومات »فيسبوك« عن الفيروس معلومات محلية خاصة باملنطقة التي يعيش فيها املستخدم وفقا

ك عدد اإلصابات  لرقم الهاتف الخاص به. وهو يتضمن أحدث املعلومات املتاحة من الجهات الرسمية، بما في ذل

 وآخر األخبار املتاحة
ً
 وعامليا

ً
 .والوفيات محليا

وأقدمت إدارة »فيسبوك« على هذه املبادرة من أجل إتاحة فرصة املعلومات الصحيحة ملستخدمي املوقع، باإلضافة 

ن إلى كشف زيف أي أخبار مضللة تنشرها جهات أخرى على منصته. ويشمل مركز املعلومات أيضا فرصة للبحث ع 

الخدمات التي يحتاجها املستخدم حول أقرب الخدمات إليه، واملشتريات التي يحتاج إليها، وغيرها من االستفسارات 

 املفيدة في وقت األزمة.

 تيك توك يضاعف أرباحه وأعداد مشاركيه

 من الترفيه عبر مقاطع الفيديو القصي 
ً
رة. وأثبتت معادلة ازداد اإلقبال على تنزيل تطبيق »تيك توك« الذي يوفر نوعا

«. ويؤكد موقع األبحاث »سنسور تاور« أن نسبة 19  -»تيك توك« أهميتها لجمهور املستخدمين أثناء جائحة »كوفيد  

 بين كافة التطبيقات الجوالة   2020تنزيل تطبيق »تيك توك« خالل الربع األول من العام  
ً
 جديدا

ً
 قياسيا

ً
بلغت رقما

. ويصل التعد 315مقداره 
ً
 أكثر من ملياري مستخدممليونا

ً
 .اد اإلجمالي ملستخدمي »تيك توك« حول العالم حاليا

مليون دوالر، وهو مستوى يتفوق بضعفين ونصف الضعف   456.7وزاد أيضا اإلنفاق االستهالكي عبر »تيك توك« إلى  

 مليار نسمة.    1.5عن معدل اإلنفاق عندما كان تعداد املوقع يصل إلى

مليون   86.5مليون دوالر تليها الواليات املتحدة )331ول في اإلنفاق عبر »تيك توك« بمبلغ  وتشغل الصين املركز األ 

 ماليين دوالر(. 9دوالر( وبريطانيا )

 بين مستخدميه قبل "كوفيد  
ً
"، ولكن وصول الجائحة أسهم في انتشاره  19  – وبالطبع كان موقع »تيك توك« مشهورا

فئة صغار السن التي اشتهر بينها. ومن أجل تعزيز وجوده بين الفئات  بين قطاعات أخرى من املستخدمين تتخطى  

 تحت شعار "االستمتاع بوقتنا الحاضر".
ً
 له في بريطانيا مؤخرا

ً
 تلفزيونيا

ً
، نشر موقع »تيك توك« إعالنا

ً
 األكبر عمرا

م الذين ساهموا  واملالحظ أن نجاح »تيك توك« خالل فترة الحجر الصحي تعود في مجملها إلى مستخدميه أنفسه 

الفترة   غيرهم خالل  الترفيه عن  في  فكاهية  اليومية ولحظات  التي قدموها عن حياتهم  الفيديو  مقاطع  عن طريق 

 .الصعبة
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 اليوتيوب يتقدم بصورة واضحة 

كما    2020زاد اإلقبال على املشاهدة خالل الربع األول من العام  في حالة يوتيوب، موقع مشاهدة الفيديو الشهير،   

خالف املوقع التوجه السائد في املواقع األخرى وذلك بزيادة اإلعالنات عليه بنسبة عالية. وكشفت إحصاءات املوقع  

ليارات دوالر خالل الفترة  إلى أربع مليارات دوالر مقارنة بثالثة م2020زيادة اإليراد اإلعالني خالل الربع األول من العام  

 (18) .2019نفسها من العام 

 خاتمة
في نهاية هذا البحث ال بدَّ من استخالص بعض النتائج التي قد تفيد في الكالم على دور وسائل اإلعالم، ووسائط  

الجائحة التي عصفت بالعالم ومنها أّن املرحلة ألولى شاب وسائل اإلعالم ارتباك واضح في تغطية  التواصل في مقاربة  

الجائحة، الّن املعلومات عنها كانت ضعيفة، فاكتفت بنشر التوصيات والنصائح بالتباعد االجتماعي وسبل الوقاية. 

 
ً
 وحرفية

ً
أكثر حضورا املتقدمة أصبحت وسائل اإلعالم  املراحل  في  ، وبسبب  ولكن 

ً
أوال الصدمة  امتصاص   بسبب 

، بعدما انتشرت الشائعات واملغالطات والخرافات ونظريات املؤامرة  
ً
لجوء الجمهور إليها كمصدر موثوق لألخبار ثانيا

وغيرها بين الناس وعبر وسائط التواصل االجتماعي. لذلك عّزز انتشار الفيروس، وهلع الناس من ثقة وسائل اإلعالم  

 حضورها في السنوات السابقة بسبب انزياح الجمهور نحو وسائط التواصل االجتماعي.  التي تراجع

التجربة شابها    لفيروس، هذه  انتشار  التوصل االجتماعي فقد خاضت تجربة جديدة مع  إلى وسائط  بالنسبة  أما 

إ الواقع الجديد، بل  مت نفسها وتأقلمت مع 
ّ
إلى الكثير من األخطاء، ولكنها بعد فترة قصيرة نظ التهديد  نها حّولت 

فرصة، فزادت من خاللها أعداد املشاركين واملتفاعلين معها ماليين الناس عبر العالم، ما زاد من أرباحها بمليارات  

 الدوالرات.

؛ وقد تكون تلك بداية لهذا العصر؛ فإّن اإلفادة من التجربة   19وبما أّن عصر الفيروسات لن ينتهي مع جائحة كوفيد

 في أي استحقاق قادم على مستوى املعمورة.  السابقة سي
ً
 وحاضرا

ً
 وفاعال

ً
را
ّ
 كون مؤث
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