189

Original Article

Arab Journal for Security Studies 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID-19 Pandemic, 189-205
Naif Arab University for Security Sciences

AJSS

Arab Journal for Security Studies

املجلة العربية للدرا�سات الأمنية

https://nauss.edu.sa
https://journals.nauss.edu.sa/index.php/ajss

The Role of the Media in Facing Pandemics and Infectious Diseases: the Corona
Virus Pandemic as a Model

منوذجا
 وباء فريو�س كورونا:دور الإعالم يف مواجهة الأوبئة والأمرا�ض املعدية
ً
*

Adeel Ahmed Al-Shorman*

عديل �أحمد ال�شرمان

 الأردن،�أكادميية ال�شرطة امللكية

Royal Jordanian Police Academy, Jordan
Received 09 Jun. 2020; Accepted 01 Jul. 2020; Available Online 30 Jul. 2020

Abstract

امل�ستخل�ص

This study looked at the role of the media in facing
pandemics and infectious diseases, in particular the Coronavirus
pandemic as a model. It aimed to clarify the importance of
health media and its role in promoting awareness of how to
prevent pandemics and infectious diseases and to identify
rumours related to the Coronavirus pandemic and look into their
trends. The study included the views of a number of specialists,
researchers, writers, and media professionals on how the media
dealt with the Corona pandemic, how it presented it, and its role
in raising awareness of ways to prevent it during the period of
the pandemic’s spread until the end of May 2020. The researcher
used the exploratory approach to conduct the study.
The study arrived at a number of results, the most
important of which is that the public have more confidence in
traditional media than social media during crises; this is what the
study showed in the Corona pandemic crisis. The study clarified
that some Arab and international governments do not deal
clearly and transparently with the media in times of crisis and
that they took the Corona pandemic as an excuse to tighten their
control over the media. The study also showed that the media
contributed to spreading health awareness of the methods of
preventing Corona and opened the way for exchanging opinions
between specialists on the best ways to prevent and deal with it.

 وباء:تناولت الدرا�سة دور ِالإعالم يف مواجهة الأوبئة والأمرا�ض املعدية
ال�صحي ودوره
 وهدفت �إىل بيان �أهمية ِالإعالم،منوذجا
فريو�س كورونا
ً
ّ
 والتعرف على،يف ن�شر الوعي بطرق الوقاية من الأوبئة والأمرا�ض املعدية
 وتناولت،توجهاتها
ّ ال�شائعات التي رافقت ظهور وباء فريو�س كورونا ومعرفة
والإعالميني يف كيفية تعامل
ِ �آراء عدد من املخت�صني والباحثني والكتاب
 ودوره يف زيادة الوعي بطرق الوقاية، وكيف قدّمه،ِالإعالم مع وباء كورونا
،2020  وذلك خالل فرتة ظهور الوباء حتى نهاية �شهر مايو،من الوباء
.وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج اال�ستطالعي �أو اال�ستك�شايف لإجراء الدرا�سة
 �أهمها �أن و�سائل ِالإعالم التقليدية،ومت التو�صل �إىل عدد من النتائج
تتمتع بثقة �أكرب لدى اجلمهور من و�سائل التوا�صل االجتماعي امل�ستحدثة
 و�أو�ضحت �أن، وهذا ما بينته الدرا�سة يف �أزمة وباء كورونا،خالل الأزمات
بع�ض احلكومات العاملية والعربية منها ال تتعامل ب�شفافية وو�ضوح مع و�سائل
 واتخذت من وباء كورونا ذريعة لت�شديد رقابتها على،ِالإعالم �أوقات الأزمات
 كما ب ّينت الدرا�سة �أن و�سائل ِالإعالم ب�شكل عام �أ�سهمت �إىل،و�سائل ِالإعالم
 وفتحت،ال�صحي بطرق الوقاية من مر�ض كورونا
حد كبري يف ن�شر الوعي
ّ
املجال على نحو وا�سع لتبادل الآراء بني املخت�صني حول �أف�ضل الطرق للوقاية
.منه والتعامل معه
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.ال�صحي
 ِالإعالم،ال�صحي
 الوعي،كورونا
ّ
ّ
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منوذجا
 190دور الإعالم يف مواجهة الأوبئة والأمرا�ض املعدية :وباء فريو�س كورونا
ً

 .1مقدمة

نعي�ش اليوم يف عامل مي ّر بظروف �أمنية دقيقة و�صعبة ومعقدة
ومتالحقة ،ويعاين من �صراعات وا�ضطرابات �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية ،وكان التقدم التقني وثورة تكنولوجيا االت�صاالت
واملعلومات �أحد العوامل التي فاقمت من حدة هذه الظروف ،وقد
و�ضعت هذه الأو�ضاع املجتمعات والدول واحلكومات �أمام م�س�ؤوليات
و�أعباء وحتديات كبرية يف الت�صدي لها واحلد من تداعياتها ،وكان
ال�صحي الناجم عن انت�شار وباء
�آخر هذه التحديات ،ذلك التحدي
ّ
فريو�س كورونا على نطاق وا�سع ك�أحد �أخطر الأوبئة والأمرا�ض املعدية،
و�أهم التحديات ال�صح ّية يف الوقت احلا�ضر؛ حيث و�ضع العامل
كله �أمام اختبار حقيقي ،يك�شف ويج ّلي احلقائق املرتبطة بالنوايا،
والأخالق والقيم واملبادئ الإن�سانية التي تتحلى بها املجتمعات ،ومدى
حت ّمل وقيام خمتلف الأطراف ب�أدوارها وواجباتها ،ومدى فاعلية
هذه الأدوار يف الظروف ال�صعبة ،ومدى اال�ستعداد ملواجهة حاالت
الطوارئ.
وجتيء الدرا�سة احلالية يف ذروة انت�شار الوباء الذي �سببه
هذا الفريو�س ،حماولة للوقوف على �أهمية وحقيقة الدور الذي تقوم به
و�سائل ِالإعالم (التقليدية واجلديدة) يف مواجهة الأوبئة والأمرا�ض
املعدية والت�صدي لها ،واحلد من تداعياتها ،ومعرفة جوانب ال�ضعف
والقوة يف �أداء و�سائل ِالإعالم ،ويف هذا الإطار مت تق�سيمه �إىل ثالثة
مباحث ،فبعد الإطار املنهجي ،تناولت الدرا�سة يف املبحث الثاين دور
ال�صحي ،ثم تناولت الدرا�سة يف املبحث
ِالإعالم يف التوعية والتثقيف
ّ
الثالث دور ِالإعالم يف الت�صدي لوباء فريو�س (كورونا) ،كما �أورد
عددًا من التو�صيات بناء على ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج.
م�شكلة الدرا�سة

تعد الأوبئة والأمرا�ض املعدية من �أكرث الأخطار التي تفتك
بال�شعوب ،ويعترب تف�شي الوباء الذي �سببه فريو�س كورونا خري دليل
على ذلك ،وهو يف ت�سارع كبري من حيث االنت�شار ومقدار ما ينتج
عنه من �إ�صابات ووفيات ،على الرغم من اجلهود الكبرية التي تبذلها
احلكومات للحد من �آثاره وتداعياته اخلطرية ،الأمر الذي يرتتب عليه
طرح بع�ض الت�سا�ؤالت عن دور ِالإعالم يف مواجهة الأوبئة والأمرا�ض
املعدية ،والأزمات التي تنتج عنها ،كما هو احلال بالن�سبة للأزمة
العاملية التي خ ّلفها هذا الوباء ،ومن هنا تبلورت م�شكلة الدرا�سة يف
الت�سا�ؤل الرئي�س التايل :ما دور و�سائل ِالإعالم يف مواجهة الأوبئة
والأمرا�ض املعدية ب�شكل عام ،ويف الت�صدّي لوباء فريو�س كورونا
ب�شكل خا�ص ،وهو ت�سا�ؤل ميلك الكثري م ّنا املالمح العامة للإجابة
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عنه يف ظل اال�ستخدام الوا�سع لهذه الو�سائل ،ولكن ال نعرف يقي ًنا
الإجابة عنه ب�شكل دقيق .ومتتاز هذه الدرا�سة بكونها تعالج م�شكلة،
ومو�ضوعا من �أكرث املو�ضوعات �أهمية بالنظر �إىل ات�صاله ب�صحة
ً
و�سالمة وحياة الأفراد يف املجتمع.
�أهمية الدرا�سة

تنطلق �أهمية الدرا�سة من كونها من الدرا�سات القليلة التي
تبحث يف دور ِالإعالم يف مواجهة الأوبئة والأمرا�ض املعدية؛ حيث
الدرا�سات العلمية التي تناولت هذا املو�ضوع مازالت حمدودة،
وت�صاعد االهتمام بهذا املو�ضوع يف ظل انت�شار وباء فريو�س (كورونا)
باعتبار �أن هذا الوباء م�ستجد ،والدرا�سات املتعلقة بدور ِالإعالم يف
مواجهته ال تعدو كونها حتقيقات وتقارير �صحفية ،ومقاالت و�آراء
تعب عن وجهات نظر �أ�صحابها ،وخا�صة على امل�ستوى العربي ،وهذا
ّ
يتطلب �إجراء الدرا�سات يف هذا ال�ش�أن بالتوافق مع الأهمية البالغة
للمو�ضوع املطروح .كما �أن �أهمية الدرا�سة ت�أتي يف ظل تنامي خطر
وباء ( ،)COVID-19وات�ساع رقعته؛ ما يعني �ضرورة االهتمام بهذا
املو�ضوع ،وو�ضعه مو�ضع االهتمام يف الدرا�سات والأبحاث العلمية يف
املدى القريب.
حدود الدرا�سة

اقت�صرت احلدود املو�ضوعية لهذه الدرا�سة على دور ِالإعالم
يف مواجهة الأوبئة والأمرا�ض املعدية ،كما تناولتها بع�ض الدرا�سات
والإعالميني على
العلمية ،ومن وجهة نظر املتخ�ص�صني والكتّاب ِ
امل�ستويني العاملي والعربي .وبالن�سبة للحدود الزمانية �أجريت هذه
الدرا�سة خالل الفرتة املمتدة من بداية انت�شار وباء فريو�س كورونا
حتى نهاية �شهر مايو من عام .2020
�أهداف الدرا�سة

ال�صحي ودوره يف
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل بيان �أهمية ِالإعالم
ّ
ن�شر الوعي بطرق الوقاية من الأوبئة والأمرا�ض املعدية .ومعرفة
�أ�سلوب التعاطي والتعامل ِالإعالمي مع الأوبئة والأمرا�ض املعدية.
كذلك معرفة كيف قدّم ِالإعالم وباء فريو�س (كورونا) ،وكيف ت�صدّى
له .و�أخ ًريا التعرف على ال�شائعات التي رافقت ظهور وباء فريو�س
توجهاتها.
كورونا ومعرفة ّ
ت�سا�ؤالت الدرا�سة

جتيب الدرا�سة عن الأ�سئلة الآتية :ما دور ِالإعالم يف التعامل

عديل �أحمد ال�شرمان

مع الأوبئة والأمرا�ض املعدية حال انت�شارها؟ ،وكيف تعامل ِالإعالم
مع وباء فريو�س (كورونا) ،وكيف قدّمه وت�صدى لأخطاره؟ ،وما دور
ِالإعالم يف زيادة الوعي لدى املواطنني بطرق الوقاية من الأوبئة
والأمرا�ض املعدية؟ ،وما ال�شائعات التي رافقت ظهور وباء فريو�س
توجهاتها؟ ،وكيف ميكن االرتقاء ب�أداء ِالإعالم يف مثل
(كورونا) وما ّ
هذه الظروف ،وما الو�سائل والآليات لتحقيق ذلك؟

 .2الجانب النظري والدراسات السابقة

 .1 .2مصطلحات الدراسة

الوباء :املر�ض الذي ينت�شر يف عدة دول حول العامل يف الوقت
نف�سه.
املر�ض املعدي :هو املر�ض الذي ي�صيب الكائنات احل ّية
كالإن�سان ،ويكون �سببه فريو�س �أو ميكروب �أو �أحد الكائنات احل ّية
الدقيقة ،ولديه قابلية االنتقال من �شخ�ص �إىل �آخر� ،أو �إىل جمموعة
من الأ�شخا�ص.
الأزمة :موقف مفاجئ ميثل تهديدً ا وحتد ًيا للم�صالح ،ويتطلب
حتر ًكا �سري ًعا وم�ضادًا حلماية تلك امل�صالح واحلفاظ عليها
با�ستخدام كل الو�سائل املمكنة.
كورونا :فريو�سات كورونا هي ف�صيلة كبرية من الفريو�سات
التي قد ت�سبب املر�ض للإن�سان وللحيوان ،وهي التي ت�سببت مبر�ض
(.)COVID-19
ال�صحي :يع ّرف الوعي ال�صحي على �أنه تنمية معرفة
الوعي
ّ
وثقافة الأفراد ال�صحية ،بكيفية تب ّني منط حياة وممار�سات �صح ّية
وقائية وعالجية �صحيحة ،والتعامل مع الأمرا�ض والإ�صابات املختلفة،
وجتنب الإ�صابة بالأمرا�ض اخلطرية.
ال�صحي :هو منط �إعالمي متخ�ص�ص يهدف �إىل تثقيف
ِالإعالم
ّ
وتعليم النا�س وتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمرا�ض والأوبئة وو�سائل
عالجها ،وكيفية احلفاظ على �صحتهم و�سالمتهم ،وكل ما يت�صل
بهذا ال�ش�أن ،وميار�سه فئة من ِالإعالميني املدربني واملتخ�ص�صني
بهذا النمط ِالإعالمي.
 .2 .2الدراسات السابقة

درا�سة (املغري )2020 ،بعنوان :ال�سيا�سات ِالإعالمية يف احلد
من �أخطار كورونا ،وهدفت الدرا�سة �إىل درا�سة ال�سيا�سات العاملية
ودورها يف احلد من �أخطار تف�شي انت�شار فريو�س كورونا ،وا�ستخدم
املنهج الو�صفي واحلد�سي الذي يعتمد على خربات الباحث ،وخل�صت
الدرا�سة �إىل �أن هناك حاجة لتحليل ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات
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العاملية يف التعامل مع فريو�س كورونا وما �صاحب ذلك من �إجراءات
�إعالمية وتوعوية ،وكذلك �أهمية ِالإعالم التفاعلي واالجتماعي يف
توا�صل العمل والأن�شطة الب�شرية يف �أماكن احلجر ال�صحي وا�ستدامة
التعليم الإلكرتوين ،و�أكدت الدرا�سة �ضرورة �إعادة ر�سم م�سار
ال�سيا�سات ِالإعالمية للتعاي�ش الآمن مع الفريو�س.
درا�سة (مو�سى )2020 ،بعنوان :حمددات تغطية الف�ضائيات
الإخبارية جلائحة كورونا يف ع�صر الرقمنة ،و�شملت عينة مكونة
من �أربع ف�ضائيات عربية و�أمريكية ،وا�ستخدم فيها املنهج النوعي
اال�ستك�شايف ،وب ّينت هيمنة �شبكات التوا�صل االجتماعي على
اهتمامات املتوا�صلني من حيث الن�شر والتلقي والتفاعل ،ودعت �إىل
ال�صحي،
�ضرورة االهتمام بالتكوين ِالإعالمي املخت�ص يف املجال
ّ
ال�صحي يف الو�سائل ِالإعالمية ،وت�أهيل
و�إن�شاء �أق�سام للإعالم
ّ
�صحي
العاملني فيها وفق �إ�سرتاتيجية تهدف �إىل ت�أ�سي�س �إعالم ّ
حمرتم ،ي�ضطلع ب�أدواره احليوية.
درا�سة (فلو�س وتومي )2020 ،بعنوانِ :الإعالم اجلديد يهدد
ال�صحة النف�سية داخل املجتمعات من ج ّراء جائحة كورونا ،واعتمدت
الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي ،و�أكدت �ضرورة �أن ت�أخذ
اجلهات املعنية بعني االعتبار ال�صحة النف�سية للجماهري التي ت�شكل
داع ًما كب ًريا يف الأزمات طب ًعا �إذا �أح�سنوا ا�ستغاللها ولي�س الت�أثري
عليها بال�سلب.
درا�سة (علة )2020 ،بعنوان :دور و�سائل ِالإعالم اجلديد يف
تنمية الوعي ال�صحي ومكافحة الأزمات ال�صحية العاملية يف �ضوء
انت�شار فريو�س كورونا (( )COVID-19درا�سة ميدانية) ،وهدف
الدرا�سة �إىل �إمكانية التنب�ؤ بدور و�سائل ِالإعالم اجلديد يف ت�شكيل
الوعي ال�صحي ومكافحة الأزمات ال�صحية العاملية يف ظل انت�شار
فريو�س ( )COVID-19يف اجلزائر ،واعتمد املنهج الو�صفي يف
الدرا�سة ،ومن نتائج الدرا�سة� :أنه ميكن التنب�ؤ بالدور الإيجابي
لو�سائل ِالإعالم اجلديد يف تنمية الوعي ال�صحي ومكافحة الأزمات
ال�صحية.
درا�سة ( )Tchuenche and Bauch, 2004حول ت�أثري
التغطية ِالإعالمية على انتقال الأمرا�ض املعدية ،وقد ب ّينت �أن الوعي
الذي ت�شكله و�سائل ِالإعالم ي�ؤدي دو ًرا ً
هائل يف احلد من انت�شار
الأمرا�ض املعدية ،ومن ثم ال ميكن اال�ستهانة ب�أثر التغطية ِالإعالمية؛
حيث ميكن للحمالت التثقيفية لل�صحة العامة عرب و�سائل ِالإعالم �أن
ت�ساعد يف �إبطاء تقدم تف�شي الوباء ،وميكن �أن تقلل ب�شكل كبري من
معدل االنت�شار.
درا�سة ( )Mertton and Duck, 2001حول ت�أثري و�سائل
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 192دور الإعالم يف مواجهة الأوبئة والأمرا�ض املعدية :وباء فريو�س كورونا
ً

ِالإعالم اجلماهريي يف �إدراك الأخطار ال�صح ّية على الفرد نف�سه
وعلى الآخرين ،و�شملت الدرا�سة عينة من  117مفردة من طالب
�إحدى اجلامعات الأ�سرتالية ،وبينت �أن و�سائل ِالإعالم اجلماهريية
لها ت�أثري ملحوظ على �إدراك الفرد للأخطار ال�صح ّية عليه وعلى
الآخرين.

 .3منهج الدراسة

ً
قليل ما مت تناول هذا املو�ضوع على الأقل عرب ًّيا يف درا�سات
و�أبحاث ،خا�صة و�أن وباء فريو�س كورونا وباء م�ستجد ،كما �أن
مو�ضوع الدرا�سة مت�شعب ،وله جوانب كثرية ،لهذا مت ا�ستخدام املنهج
اال�ستطالعي هو املنهج املنا�سب لإجراء الدرا�سة.
مبا �أن الدرا�سات اال�ستطالعية ال حتتوي على فرو�ض ،و�إمنا
ت�شتمل على جمموعة من الت�سا�ؤالت غري الفر�ضية التي ميكن للباحث
�أو غريه �أن يقوم باختبارها يف درا�سات �أخرى و�صفية �أو ت�شخي�صية،
فقد مت و�ضع خم�سة �أ�سئلة امل�شار �إليها �أعاله للإجابة عنها.

 .4نتائج الدراسة

الصحي
 .1 .4دور ا ِلإعالم في التوعية والتثقيف
ّ

�إن ِالإعالم ي�صبح عند انت�شار الأوبئة والأمرا�ض املعدية مق�صدً ا
للجمهور عن احلقيقة واملعلومة ،ويف �أحيان كثرية يت�صدر امل�شهد،
وي�صبح النافذة الرئي�سة التي يطل اجلمهور من خاللها على ما
يجري ،ويف عملية بحثه عن املعلومة ال�صادقة والدقيقة واملفيدة
غال ًبا ما يجد الفرد نف�سه �أمام و�سائل �إعالمية خمتلفة ،وكم هائل
من املعلومات ،وتبد�أ عملية التق�صي والتنقيب لإ�شباع غرائزه وف�ضوله
والو�صول �إىل حاجاته واهتماماته ،ويف املقابل تدخل و�سائل ِالإعالم
يف �سباق مت�سارع لنيل ر�ضاه و�إ�شباع رغباته ،وكل و�سيلة حتاول فر�ض
نف�سها على �أنها الأقوى والأ�سرع والأكرث م�صداقية ومهنية ،وهنا
تتداخل �أجندات الو�سائل و�أهدافها ،حيث جند خمرجات �إعالمية
وحمتويات ذات �ألوان خمتلفة ،لترتك هذه الو�سائل املتلقي ينتقي منها
ما ينا�سبه ،ومن هنا نالحظ اختالف و�سائل ِالإعالم يف �أ�ساليبها
وطرقها يف التعامل مع الأوبئة والأمرا�ض املعدية ،وما يتزامن معها
من �أزمات وحتديات �أمنية و�صح ّية واقت�صادية و�سيا�سية وغريها.
� ً
أي�ضا �أن ات�شار الأوبئة والأمرا�ض املعدية �سرعان ما يتحول �إىل
م�شكلة تتفاقم خطورتها وتزداد حدتها ،وت�صبح مهددة للأرواح وتنذر
بعواقب �صح ّية واقت�صادية واجتماعية كبرية ،ويحدث هذا عندما
تت�سع دائرة انت�شار الأوبئة والأمرا�ض املعدية وي�صبح ال�سيطرة عليها
�أم ًرا يف غاية ال�صعوبة والتعقيد ،كما حدث مع وباء كورونا الذي �ش ّكل
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�أزمة عاملية ،وحت ّد ًيا من �أكرب و�أخطر التحديات ال�صح ّية والإدارية
يف الوقت احلا�ضر ،ويف جانب من حتديات هذا الوباء تلك املتمثلة
بالتحديات ِالإعالمية ك�إحدى حلقات املواجهة والت�صدي لهذه الأزمة
العاملية.
 .1 .1 .4أهمية ا ِلإعالم الصحي في الوقاية من األوبئة
واألمراض المعدية

ال�صحي تنبع من كونه و�سيلة مهمة لإبراز
�إن �أهمية ِالإعالم
ّ
ال�صحي ،و�إبراز �إجنازاتهم ،وما حققوه
جهود العاملني يف احلقل
ّ
ال�صحي ي�سهم
والإعالم
من تقدم وتطور يف خمتلف جماالت العملِ ،
ّ
يف لفت انتباه �ص ّناع القرار واملعنيني �إىل مكامن اخلطر واخللل،
والنق�ص احلا�صل يف الإمكانات املادية والب�شرية واملعدات الالزمة
لإجناح العمل و�إجناز املطلوب ،كما �أن له دو ًرا مه ًّما يف اقرتاح احللول
ال�صحي.
لكثري من امل�شكالت التي يعاين منها القطاع
ّ
و�أظهرت درا�سة (العرجان )2013 ،التي �أجريت على عينة من
طلبة جامعة البلقاء التطبيقية يف الأردن �أن و�سائل ِالإعالم جاءت
باملركز الأول من بني ع�شرة م�صادر يعتمد عليها الطلبة يف احل�صول
على املعلومات ال�صحيحة ،مبتو�سط وانحراف قدره ()0.69± 2047
بن�سبة مئوية . 82.62%
ومن وجهة نظر (�شعباين )2005 ،ف�إن النا�س ي�ؤمنون مبا يقال
عرب الو�سائل ِالإعالمية ،ويثقون فيما يقوله الطبيب �أو العامل ال�صحي
خا�صة �إذا ا�ستعمل هذه الو�سائل ،كما �أنها تعمل على تدعيم الأفكار
املراد ترويجها عن طريق التكرار واال�ستمرار ،فو�سائل ِالإعالم لديها
القدرة الكبرية يف ت�ضخيم احلدث والت�أثري على اجلمهور ،وعليه ال
بد من ا�ستعمالها يف الربامج التثقيفية ال�صحية بعدما تبني لنا �أن
و�سائل ِالإعالم قادرة على ح�شد الدعم اجلماهريي ،وو�ضع ال�صحة
يف مو�ضوع مهم يف الأجندة ال�سيا�سية للدولة ،ولكل و�سيلة ميزتها،
وخا�صيتها التي متيزها من غريها.
ومن وجهة نظر (الرياحي )2020 ،ف�إن وظيفة الإر�شاد والتوجيه
قد حتتل املرتبة الأوىل يف ظل الأزمات والكوارث وانت�شار الأوبئة ،حني
تكون الدولة يف �أم�س احلاجة �إىل توجيه نداءات وتوجيهات معينة
لل�شعب ،الذي ينتظر بدوره كل جديد.
وي�ستطيع ِالإعالم من وجهة نظر (الفوزان )2006 ،نقل ر�سائل
إقناعا حول العديد من الق�ضايا املرتبطة بحياة الإن�سان
�أقوى و�أكرث � ً
مبا فيها الق�ضايا ال�صح ّية التي ت�شمل من �ضمن ما ت�شمل ق�ضايا
التغذية واحلمية والتمارين الريا�ضية ،و�أ�ضرار املخدرات وامل�سكرات
والأمرا�ض والكوارث والأوبئة ،والأخطار ال�صحية املختلفة وم�سبباتها

عديل �أحمد ال�شرمان

وطرق الوقاية والعالج منها ،و�إن قدرة و�سائل ِالإعالم على �صناعة
النموذج ال�سلوكي �سواء يف ال�سلب �أو يف الإيجاب يجعل من الأهمية
مبكان مراجعة العالقة الوطيدة التي تربط بني ِالإعالم وامل�ؤ�س�سات
ال�صح ّية من �أجل متتني هذه العالقة وتوجيهها الوجهة ال�سليمة.
ِالإعالم له �أهمية كبرية يف تزويد الأفراد يف املجتمع باملعلومات
واملهارات والقدرات التي متكنهم وت�ساعدهم على تف�سري وحتليل ما
يجري ويحدث حولهم من ظواهر �صح ّية ،والتو�صل لأ�سبابها ،لذا
فالإعالم يفتح الآفاق العلمية واملعرفية وينمي مدركات الأفراد،
ِ
ويرتقي ب�سلوكياتهم يف املجاالت ال�صح ّية ،لت�صبح متوافقة مع حجم
الأخطار املحيطة ،وينمي القدرة على التوقع والتنب�ؤ مبا قد يحدث،
واال�ستعداد للمواجهة والت�صدي لأية �أخطار حمتملة.
 .2 .4أسلوب التعاطي ا ِلإعالمي لألوبئة واألمراض
المعدية

�إن انت�شار الأوبئة والأمرا�ض املعدية على نحو يهدد �سالمة الأفراد
وحياتهم و�صحتهم ،يتطلب ت�ضافر جهود و�سائل ِالإعالم ،بحيث
ت�صبح م�ساحاتها ِالإعالمية الزمنية واملكانية مفتوحة على نحو غري
حمدود ،وت�ستنفر طاقاتها و�إمكاناتها للت�صدي للأوبئة والأمرا�ض
املعدية ومواجهتها ،وتدخل هذه الو�سائل حالة طارئة ت�ستدعي منها
القيام مب�س�ؤولياتها� ،أو �إجراء تعديالت على خرائطها ِالإعالمية
وخططها وبراجمها؛ حيث ال يقت�صر الدور هنا على برامج ِالإعالم
ال�صحي املتخ�ص�صة لغايات الت�صدي واملواجهة ،و�إمنا ت�صبح عملية
ّ
املواجهة هي دور وواجب و�سائل ِالإعالم ب�شكل عام.
ويرى (ح�سني� )2018 ،ضرورة �أن يلتزم ِالإعالم ال�صحي
املتخ�ص�ص ب�شروط �أ�ساليب املعاجلة امل�ستخدمة يف ِالإعالم ،وذكر
منها احلر�ص على تقدمي معاجلة �إعالمية �شاملة وعميقة ت�ستجيب
ال�صحي املعقد واملت�شابك ،وخل�صو�صية احلدث
لطبيعة املو�ضوع
ّ
ال�صحي .وا�ستخدام �أ�ساليب معاجلة ذات طابع تف�سريي حتليلي
ّ
وا�ستق�صائي قادرة على تقدمي ر�ؤية متكاملة للحدث والظاهرة
ال�صح ّية .كذلك ا�ستخدام اال�ستماالت الذهنية واملنطقية والعقالنية
ال�صحي .والعمل الد�ؤوب
يف خماطبة معظم فئات جمهور ِالإعالم
ّ
جلذب اخلرباء واملخت�صني للإ�سهام يف معاجلة الأحداث والظواهر
والأزمات ال�صح ّية ب�شكل �أكرث عم ًقا و�شمولية.
�إن و�سائل ِالإعالم ت�صبح �أمام ق�ضايا حتتاج �إىل نقا�ش مو�سع،
وحتتاج �إىل ا�ستق�صاء وبحث وتتبع وتنقيب للو�صول �إىل احلقائق
املرتبطة بانت�شار الأوبئة والأمرا�ض املعدية ،فالطرح ِالإعالمي ي�صبح
هنا لي�س جمرد ق�صة عاطفية� ،أو خربية� ،أو كارثية� ،أو عدّاد لأرقام
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الوفيات والإ�صابات ،و�إمنا نحتاج �إىل ق�ص�ص ا�ستق�صائية معمقة،
هدفها لي�س البحث عن الإثارة ،و�إمنا الو�صول �إىل احلقيقة ،ومعرفة
ما وراء اخلرب واملعلومة ،والوقوف على مكامن اخلط�أ واخلطر،
وجوانب ال�ضعف والقوة يف الإجراءات املتخذة من قبل اجلهات
املعنية ،وهذا ما يعرف بال�صحافة اال�ستق�صائية التي تهدف �إىل
ك�شف خفايا الأمور.
�أن جان ًبا من الت�أثريات ال�سلبية النت�شار الأوبئة والأمرا�ض
املعدية على نطاق وا�سع وخطري ،تلك املتمثلة بالآثار االقت�صادية
املرتتبة عليها ،حيث ذكر التقرير رقم ( )2للمركز العربي
للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات (� )2020أن التداعيات االقت�صادية
ب�سبب فريو�س (كورونا) تتفاقم على امل�ستوى الدويل يوم ًّيا� ،سواء
بالن�سبة �إىل االقت�صادات الكربى� ،أو االقت�صادات النا�شئة ،وحتى
أ�صلً ،
االقت�صادات الفقرية ،التي تواجه �أخطا ًرا كربى � ً
ف�ضل عن
�أن عليها مواجهة الت�أثريات ال�صحية للوباء .وهذا بر�أي الباحث يدفع
بال�ضرورة بو�سائل ِالإعالم �إىل التعاطي باهتمام مع هذا اجلانب
و�شرح �أبعاده وانعكا�ساته ،و�آليات مواجهته والت�صدي له.
و�أكدت درا�سة (اخلاجة� )2018 ،ضرورة التكامــل بيــن
ِالإعالميني والأطباء فــي جمــال ِالإعالم ال�صحــي .ووجــود خطــة
متكاملـة ي�ضعهـا الأطباء املتخ�ص�صـون ،ويقدمهـا حمـاورون ذوو
ثقافـة �صحيـّة عاليـة .يتم تدريبهم واعدادهم �إعالم ًّيا وطب ًّيا ،وال
بــد �أن ي�شــرتك فــي �إعــداد و�إنتــاج املــوا د ِالإعالمية والإ�شراف
عليها فريـق عمـل متكامـل ي�ضـم خبـراء فـي مو�ضوعات الر�سـائل،
و�أخ�صائييـن فـي االت�صال ومنتجيـن و�صحافييـن متخ�ص�صيـن.
و�إعـداد وتنظيـم دورات تدريبيــة مكثفــة للمع ّديــن واملخرجيــن
ومقدمــي الربامــج ال�صح ّيــة فــي جمــال التثقيــف ال�صحــي.
وبالرغم من �أهمية ِالإعالم يف التوعية ال�صح ّية ودوره يف الوقاية
من الأمرا�ض والأوبئة ،ف�إن املت�أمل يف ِالإعالم العربي بو�سائله
�شحا يف م�ساحة الربامج واملقاالت املخ�ص�صة
املختلفة يجد �أن هناك ًّ
للتوعية ال�صحية عدا بع�ض املحاوالت اخلجولة التي تربز من حني �إىل
�آخر ،لكن هذه اجلهود املبعرثة ال ت�سري �ضمن �إ�سرتاتيجية �شاملة،
�سواء على امل�ستوى املحلي �أو اخلليجي �أو العربي ،و�إمنا هي مبادرات
فردية (الفوزان.)2006 ،
ومن هنا جاءت مبادرة املكتب التنفيذي يف طرح جائزة التميز
اخلليجي يف جمال ِالإعالم ال�صحي ،التي جتعل من ِالإعالم بجميع
و�سائله �شري ًكا ً
كامل وحلي ًفا قو ًّيا وم�س� ًؤول يف دعم العمل ال�صحي
والإ�سهام يف رفع الوعي العام بالق�ضايا ال�صحية وتعزيز الر�سالة
ال�صحة لدول جمل�س التعاون اخلليجي،
ال�صحية الهادفة (جمل�س
ّ
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.)2020
ويرى (مو�سى� )2020 ،أن ِالإعالم املعا�صر ف�شل يف تطوير
�صحي ف ّعال قادر على الو�صول �إىل جميع فئات
خطاب �إعالمي ّ
اجلمهور والت�أثري فيها ،وف�شلت امل�ؤ�س�سات ِالإعالمية يف ا�ستقطاب
�إعالميني حمرتفني قادرين على التعاطي مع املحتوى ال�صحي� ،أو
ا�ستقطاب خمت�صني يف املجال ال�صحي قادرين على تقدمي املحتوى
ال�صحي مبهنية وفاعلية عالية.
 .3 .4ا ِلإعالم في مواجهة وباء فيروس (كورونا)
 .1 .3 .4أسلوب ا ِلإعالم في مواجهة الوباء

من امل�ؤكد �أن ت�صبح �أزمة فريو�س (كورونا) املادة الرئي�سة
لعناوين ال�صحف وو�سائل ِالإعالم التقليدية واالجتماعية منها ،و�أن
حتتل �أخبارها موقع ال�صدارة ،باعتبارها حد ًثا عامل ًّيا وا�سع االنت�شار،
ومرتفع الأخطار والآثار ،و�سريع التو�سع على نحو مل تعهده الب�شرية
على الأقل يف العقود القليلة الأخرية؛ ما دفع منظمة ال�صحة العاملية
لإعالنه وباء عامل ًّيا ،يف حني وجدت و�سائل ِالإعالم نف�سها �أمام هذا
الوباء يف امتحان �صعب واختبار حقيقي لقدراتها يف �إثبات وجودها،
وحتقيق ذاتها ،وك�سب �أكرب عدد ممكن من جمهور املتلقني واملتابعني
واملتعر�ضني مل�ضامينها.
ومن وجهة نظر (الهرما�سي )2020 ،ف�إن كل و�سائل ِالإعالم
العاملية جت ّندت على مدار ال�ساعة لتمار�س دورها ك�سلطة �أوىل ال رابعة
يف احلرب العاملية على وباء كورونا اخلطري جدًّا ،لتتحول �إىل قواعد
حربية ،وغرف عمليات ت�ساند جمهودات اجلي�ش الأبي�ض والقوى
الع�سكرية والأمنية بنقل احلقيقة كما هي دون تزويق �أو توظيف.
 .2 .3 .4مهمة ا ِلإعالم في صراعه مع الوباء

يرى (معروف� )2020،أن هناك مهمتني �أمام ال�صحفيني
والإعالميني واملنابر ِالإعالمية يف �صراع املواجهة مع وباء كورونا،
ِ
الأوىل ،ن�شر الأخبار و�أعداد امل�صابني ا�ستنادًا �إىل م�صادرها
الر�سمية بعيدً ا عن الإ�شاعات والأقاويل ،والثانية ،احلديث والتحليل
لطبيعة فريو�س كورونا وحتليل �أخطاره وم�صادره وتركيباته من
خالل مقاالت وحتليالت وتقارير علمية م�سنودة وموثقة� ،إىل جانب
ا�ست�ضافة الأطباء واملتخ�ص�صني و�إجراء احلوارات والنقا�شات معهم
للبحث يف كل ما يدور حول كورونا .
ومع ظهور الفريو�س اجلديد تعاملت و�سائل ِالإعالم العاملية
واملحلية وفق عدة م�سارات ،كالآتي (عبا�س:)2020 ،
امل�سار الأول :نقل احلقائق عن الفريو�س من م�صادرها الفعلية،

AJSS 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID19- Pandemic

مثل :امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات املخت�صة ،ومنظمة ال�صحة العاملية،
ً
ف�ضل عن ن�شر الأبحاث العلمية ال�سابقة عن الفريو�سات وطبيعة
حياتها و�سبل انتقالها �إىل الإن�سان ،وما يجب �أن يقوم به الإن�سان من
�إجراءات وقائية حلماية نف�سه والآخرين من تلك الفريو�سات غري
القابلة للعالج.
امل�سار الثاين :االعتماد على التقارير املنحازة ،مبعنى التوظيف
ال�سيا�سي للفريو�س ،بع�ض القنوات الف�ضائية تتعامل مع انت�شار
الفريو�س وفق طبيعة الدولة التي ي�ستهدفها.
وترى (م�صطفى� )2020 ،أن ِالإعالم وقت الأزمات يقوم
انعكا�سا ملجتمع الأزمة
بوظيفتني ،الوظيفة الأوىل� :أن يكون ِالإعالم
ً
مبعنى �أن يكون كما يرغب الأفراد مع ًربا عن احتياجاتهم؛ فيحقق
بذلك عن�صر امل�صداقية؛ مما يزيد من االهتمام به واالجنذاب �إليه.
الوظيفة الثانية� :أن يكون ِالإعالم موج ًها ملجتمع الأزمة ،مبعنى �أن
يكون كما يريد قادة املجتمع.
 .3 .3 .4وسائل ا ِلإعالم أمام اختبار

ي�شكل التعاطي مع هذه اجلائحة اختبا ًرا متزايدً ا لو�سائل ِالإعالم
املختلفة لتبيان مدى حر�صها على ك�سب ثقة اجلمهور املتلقي ،ونقل
معلومة �صحيحة تنت�صر لأخالقيات مهنة املتاعب ،فلم يحظ وباء �أو
مر�ض معدٍ بتغطية عرب و�سائل ِالإعالم العاملية ومنها العربية كالتي
لقيها فريو�س كورونا ،املعروف با�سم ( )COVID-19بالنظر �إىل
خطورته و�سرعة انت�شاره (�سعيد.)2020 ،
ويطرح فريو�س كورونا امل�ستجد املتف�شي يف العامل،
اختبا ًرا لو�سائل ِالإعالم ،هذا القطاع الذي ي�شهد � ً
أ�صل �أزمة ثقة
غري م�سبوقة ،حيث يتابع املواطنون اخلا�ضعون للعزل ال�صحي يف
بيوتهم يف العامل الأنباء باهتمام ،وك�شف ا�ستطالع �أجراه معهد
(�إدملان) من ال�ساد�س �إىل العا�شر من مار�س �أن �أكرث من 90%
باملئة من الإيطاليني واليابانيني والكوريني ّ
يطلعون مرة واحدة يف
اليوم على الأقل على التطورات املرتبطة بالفريو�س ،و�أ�شار ا�ستطالع
�أجراه معهد (�إيب�سو�س) ملوقع (�أك�سيو�س) الإخباري حول االطالع
على التطورات املرتبطة بالفريو�س �أن  50%من الأمريكيني مازالوا
يثقون بو�سائل ِالإعالم التقليدية ،بينما تثق ن�سبة �أقل بكثري ب�شبكات
التوا�صل االجتماعي (ال�شرق.)2020 ،
ومن ناحية �أخرى ،يبدو جانب من االختبار الذي تتعر�ض له
و�سائل التوا�صل االجتماعي يف هذه الأزمة متعل ًقا بامل�صداقية،
فبالرغم من �أنها عرفت على مدار ال�سنوات املا�ضية ب�أنها و�سيلة
�سريعة لتداول ونقل الأخبار ،ف�إن النا�س  -على ما يبدو  -يهرعون

عديل �أحمد ال�شرمان

تلقائ ًّيا يف �أوقات مثل تلك الأزمات لو�سائل ِالإعالم التقليدية ،خا�صة
تلك الر�صينة منها ،وهو ما يعك�س �أزمة فقدان ثقة يف و�سائل التوا�صل
االجتماعي امل�ستحدثة ،خا�صة يف �أوقات الأزمات (بي بي �سي،
.)2020
 .4 .3 .4أزمة كورونا وحرية ا ِلإعالم

	�إن من �أخطر امل�سارات التي يخ�شاها الكثريون والتي من
املحتمل �أن تنتجها �أزمة كورونا هي قيام احلكومات بتوظيف الوباء
لغايات فر�ض ال�سيطرة والنفوذ ،والت�ضييق على احلريات ،ومزيد
من ال�ضبط وال�ضغط بحجة �أن الفر�صة باتت �سانحة لتعزيز هيبة
احلكومات والدول ،و�إعادة ما فقد منها بفعل �سيادة �أجواء احلرية
والدميقراطية التي كانت نتيجة كفاح ال�شعوب عرب عقود من الزمن.
ويف هذا ال�سياق فقد �أعلن املعهد الدويل لل�صحافة �أن احلكومات
يف دول العامل ا�ستغلت جائحة كورونا لزيادة القيود املفرو�ضة على
حرية ِالإعالم ،وقال املعهد يف تقرير مبنا�سبة اليوم العاملي حلرية
ال�صحافة� ،إن الأزمة ال�صحية التي يواجهها العامل �أتاحت الفر�صة
للدول الدميقراطية واال�ستبدادية ،بزيادة �سيطرتها على و�سائل
ِالإعالم ،حتت ذريعة حماربة ن�شر معلومات م�ضللة ومغلوطة ،وجاء يف
التقرير �أن الدول اال�ستبدادية لطاملا ا�ستغلت قوانني الطوارئ خلنق
و�سائل ِالإعالم امل�ستقلة وجترمي ال�صحافة� ،أما يف فرتة اجلائحة،
ف�إن الدول الدميقراطية � ً
أي�ضا باتت تبذل جهودًا �أكرب لل�سيطرة على
ِالإعالم وتقيد �إمكانية الو�صول �إىل املعلومات حول تف�شي الوباء (يورو
نيوز.)2020 ،
 .5 .3 .4أعداد المصابين والوفيات تتصدر األهمية

لقد احتلت �أرقام و�أعداد امل�صابني واملتوفني ب�سبب هذا الوباء
الأهمية بالن�سبة لو�سائل ِالإعالم ،وراحت تت�صدر الأخبار والتقارير
ِالإعالمية وامل�ؤمترات ال�صحفية ،وذهبت بعيدً ا يف اعتبارها �أخبا ًرا
عاجلة ،فقد �أ�شارت (� )Stover, 2020إىل �أنه يف الأيام الأوىل من
الأزمة ،عندما �سمعت الغالبية العظمى من الأمريكيني �أنه مل يكن
هناك �سوى عدد قليل من احلاالت امل�ؤكدة يف منطقتهم� ،أو مل
حتدث �أي حالة على الإطالق ،ا�ستنتجوا خط�أ �أنهم كانوا يف خطر
قليل ،وعندما بد�أت هذه الأرقام يف النمو ب�سرعة ،بد�أ النا�س يف
اتخاذ خطوات مثل االبتعاد االجتماعي واحلد من ال�سفر ،وبحلول
ذلك الوقت ،كان الوقت قد فات بالفعل ملنع الفريو�س من االنت�شار
على نطاق وا�سع ،لذا يجب �أن يت�ضمن كل تقرير �إعالمي يذكر عدد
احلاالت امل�ؤكدة بع�ض التحذيرات املهمة.
وذكر (ك�شك� )2020 ،أن �أداء و�سائل ِالإعالم الغربية والعربية
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قد تطور مع تطور الأزمة ذاتها .ففي البداية ،اقت�صر هذا الدور على
نقل الأخبار ،خا�ص ًة من ال�صني ،التي كانت مرك ًزا لظهور الوباء� ،إال
تبي �أن هذه الو�سائل قد خ�ص�صت ج ّل ن�شاطها اليومي لتقدمي
�أنه ّ
أرقاما عن امل�صابني واملتوفني من جراء
�أحدث التقارير التي ت�ضمنت � ً
هذا الوباء يف جميع دول العامل .كما قدمت هذه الو�سائل التحليالت
العامة والعلمية عن كيفية التع ّرف على الإ�صابة بهذا الفريو�س وطرق
الوقاية منه.
 .6 .3 .4محاولة اإلساءة للمسلمين

�إن ِالإعالم الغربي مل يفوت الفر�صة يف تعاطيه مع الأزمة بهدف
الإ�ساءة للم�سلمني؛ حيث ا�ستغلت بع�ض الو�سائل ِالإعالمية انت�شار
الوباء خلدمة �أهداف ونوايا خبيثة ،ور�سم �صورة �سلبية عن امل�سلمني
يف �أذهان النا�س ،ورمبا لتربير انت�شار الفريو�س ،ولإ�سقاط الف�شل يف
طريقة التعامل معه واحتوائه.
وقد ذكر(كامل� )2020 ،أن �صحيفة (كاثيمرييني) اليومية
اليونانية اجتهت �إىل ربط الفريو�س التاجي بالن�ساء امل�سلمات فقط
الالتي يرتدين الربقع ،كما �أو�ضح امل�ؤ�شر العاملي للفتوى (� )GFIأن
اليمني املتطرف يف الغرب اعتمد على مواقع التوا�صل االجتماعي
بن�سبة  85%يف ن�شر خطاباته املعادية للم�سلمني ،والتي تربط بينهم
وبني انت�شار الفريو�س؛ حيث يتخذ منها ً
�سبيل لن�شر دعواته و�أفكاره
التحري�ضية �ضد امل�سلمني ...وتباينت من�شوراته بني فيديوهات مزيفة
لتو�ضيح �أن امل�سلمني �سبب انت�شار الفريو�س بن�سبة � ،50%أو �إرفاق
�صور مل�سلمات حمجبات ،وم�ساجد ممتلئة بامل�صلني بن�سبة � ،30%أو
اعتداءات لفظية وج�سدية على امل�سلمني بن�سبة  ،20%و�أعلنت و�سائل
ِالإعالم النم�ساوية عن حالة م�شتبه بها بفريو�س كورونا م�ستخدمة
�صورة مزيفة المر�أة �صينية ترتدي احلجاب ،كما ا�ستخدمت العديد
من القنوات ِالإعالمية يف �أوروبا �صور امل�ساجد وامل�سلمني على �أخبار
انت�شار فريو�س كورونا بهدف خلق �صورة ذهنية خاطئة ب�أن الفريو�س
ً
ارتباطا وثي ًقا بامل�سلمني يف البالد.
مرتبط
 .4 .4وسائل التواصل االجتماعي والوباء

�إن و�سائل التوا�صل االجتماعي يف هذه الأزمة تعر�ضت �أكرث من
غريها �إىل اختبار حقيقي يف امل�صداقية ،فبالرغم من �أنها كانت على
مدى ال�سنني املا�ضية نافذة الكثريين ،وو�سيلة �سهلة و�سريعة لتداول
غيت املعادلة ولو م�ؤقتًا،
ونقل الأخبار ،ف�إن �أزمة وباء (كورونا) ّ
فالكثري من النا�س باتوا يتجهون وي�سارعون �إىل و�سائل ِالإعالم
التقليدية ،وخا�صة التي تت�سم منها بامل�صداقية بح ًثا عن احلقائق،
وهو ما ي�ؤ�شر �إىل تراجع �شعبية ِالإعالم االجتماعي يف هذه الفرتة،
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منوذجا
 196دور الإعالم يف مواجهة الأوبئة والأمرا�ض املعدية :وباء فريو�س كورونا
ً

تلك ال�شعبية الكبرية التي بنيت على �سلع ج ّلها رخي�ص الثمن ،ويعك�س
�أزمة فقدان ثقة يف هذا ِالإعالم امل�ستحدث ،وخا�صة يف �أوقات
الأزمات.
ولأن و�سائل التوا�صل االجتماعي تلقى الإقبال الكبري من حيث
اعتبارها م�صدر املعلومة للكثريين ومنهم ال�صحفيون ،انت�شرت فيها
�أخبار الفريو�س يف ظرف قيا�سي ،فيما باتت تغزو الوات�ساب وما
�شابهه فيديوهات عن االنت�شار ال�سريع للوباء وكلها كانت تزيد من
تعميق الإح�سا�س باخلوف لدى الكثريين (املنور.)2020 ،
�أ�شار (�)de la Garza, 2020إىل وجهة نظر متفائلة فيما يتعلق
بو�سائل التوا�صل االجتماعي ودورها يف الت�صدي لفريو�س "كورونا"،
حيث فائدتها يف الوقت الذي يتم فيه عزل الكثري منا بع�ضهم عن
بع�ض.
وترى (� )Sokolov, 2020أن ال�شبكات االجتماعية تقوم بدورها
من خالل �إن�شاء �أدوات جديدة للتعامل مع الأخبار املزيفة ونظريات
امل�ؤامرة يف هذه املرحلة ،فهي تفعل اخلري �أكرث من ال�سيئ مل�ساعدة
الأ�شخا�ص امل�صابني بالفريو�س ،وهي تغذي التعاون العلمي ،وتخلق
فر�صا جلمع الأموال ،ورمبا الأهم من ذلك ،ت�ساعد الأ�شخا�ص
ً
املعزولني على التغلب على عزلتهم.
عموما ،ومواقع التوا�صل
ومن جانب �آخر �إن و�سائل ِالإعالم ً
االجتماعي على وجه اخل�صو�ص ا�ستطاعت يف العديد من دول العامل،
ويف جانب من م�ضامينها ِالإعالمية �أن متار�س دورها يف الرقابة
على �إجراءات احلكومات يف كيفية التعامل مع الأزمة ،وك�شف زيف
وكذب بع�ضها ،و�ضعف �إجراءاتها يف التعامل مع هذا الوباء و�أخذت
هذه الو�سائل موقعها وهي تقدّم الأزمة� ،إال �أن ما ي�ؤخذ على تعاطي
هذه الو�سائل يف تقدميها لهذه الأزمة وغريها من الأزمات والق�ضايا
والأحداث ،تلك املزاجية وال�سطحية الكبرية يف تناول وتداول وانتقاء
الأخبار واملعلومات ،وهنا يثور الت�سا�ؤل حول انتقائية امل�ضامني،
وجتزئة واقتطاع ما يتوافق مع �أهداف الو�سيلة ،ورغبات الفرد من
هذه الأخبار وال�صور والفيديوهات ،ومن ثم ن�شرها ،وهذا يعني
جتزئة احلقيقة ورمبا قلبها وت�شويهها على نحو يلحق �ضر ًرا ب�أمن
املجتمع ،وب�سمعة بع�ض احلكومات والأ�شخا�ص.
 .5 .4ا ِلإعالم العربي والوباء

�إن ِالإعالم العربي �أظهر جل ًّيا ميل بع�ضه �إىل تبني مواقف يف
ظاهرها �إعالمية ،ويف اجلانب اخلفي �سيا�سية ،ومبقدور املتابع
الب�سيط �أن يالحظ ذلك ،حيث النقد املوجه �إىل دول بعينها يف
طريقة التعامل مع الوباء ،و�إظهارها مبوقف ال�ضعيف ،واملتخبط
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عدمي الكفاءة واالقتدار ،يف حني راحت الكثري من الو�سائل تكيل املدح
حلكوماتها ،ون�صبت نف�سها على �أنها وطنية ،ومار�ست دور حمامي
الدفاع عن ما قامت به احلكومات من �إجراءات للتعامل مع الوباء؛ ما
�أدى �إىل توحيد رواية كال الطرفني ِالإعالمية.
ويرى (ك�شك� )2020 ،أن ِالإعالم اتخذ اجتاهً ا مغاي ًرا ،بخالف
املعتاد خالل الأزمات ،حيث كان دائ ًما ما يوجه �سهام النقد للأجهزة
تبي وجود ما ي�شبه الوحدة بني اخلطاب
احلكومية خاللها ،ولكن ّ
احلكومي الر�سمي وخطاب و�سائل ِالإعالم ،فكان دور و�سائل ِالإعالم
هو �إي�ضاح خطط احلكومات و�شرحها من خالل برامج خمتلفة ،الأمر
الذي �أ�سهم �إىل حدٍّ كبري يف توعية املجتمعات ب�أخطار هذا الوباء.
�إن و�سائل ِالإعالم العربية بد�أت مرتبكة ،ويف حالة تخبط يف
التعاطي مع الأزمة ،وخا�صة يف بداياتها ،حيث �ضبابية املوقف وعدم
و�ضوح الر�ؤية� ،إال �أن ال�سبب الأهم يرجع بالدرجة الأوىل �إىل ندرة
املعلومات املتعلقة باملر�ض؛ ما دفع باملخت�صني يف هذا ال�ش�أن �إىل
التكهنات واالعتقادات املبنية على اخلربات ال�سابقة ،ولي�س على �أ�س�س
بحثية وخمتربية علمية ،وهذا انعك�س على طريقة تعامل ِالإعالم مع
الأزمة ،وظهر بو�ضوح ق�صور يف �أداء ِالإعالم على امل�ستويني العربي
والعاملي يف التعامل مع الوباء.
�أثبتت �أزمة فريو�س كورونا حقائق عديدة مو�صولة بامل�شهد
ِالإعالمي العاملي ،يف املقدمة منها �أن ق�ضايا ال�شفافية باتت �أم ًرا
البد منه بالن�سبة لكل دول العامل� ،إذ مل يعد هناك ما ميكن �أن يخفى
عن �أعني العامل يف احلال �أو اال�ستقبال ،فقد باتت احلقائق معروفة،
والأرقام مر�صودة (�أمني.)2020 ،
 .6 .4ا ِلإعالم والوعي بطرق الوقاية من الوباء

الكثري من و�سائل ِالإعالم كانت �ضحية للمعلومات الطبية
اخلاطئة واملت�ضاربة التي ي�ص ّرح بها الأطباء واملخت�صون ،ووقعت
هذه الو�سائل يف حرج مع جماهريها ،فكث ًريا ما �سمعنا معلومات
متعار�ضة ،تناقلتها و�سائل ِالإعالم ،وما �إن نعتقد ب�صحة معلومة حتى
يتم نفيها �أو ت�صحيحها.
ويف ذات ال�سياق قامت منظمة ال�صحة العاملية بتقدمي الن�صائح،
والإجابة عن كثري من الت�سا�ؤالت املتعلقة بالوباء وطرق الوقاية منه،
و�أ�سهمت عرب تقاريرها وار�شاداتها بت�صحيح كثري من املفاهيم
املغلوطة واملرتبطة باملر�ض (منظمة ال�صحة العاملية.)2020 ،
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 .1 .6 .4التوعية أهم األسلحة في مواجهة الوباء

و�صف مراقبون برامج التوعية التي اتبعتها الدول واملنظمات
العاملية وغريها من منظمات املجتمع والأفراد للوقاية من هذا
الفريو�س ب�أنها كانت �أهم �سالح يف مواجهته واحلد من انت�شاره،
انطال ًقا من �أنه ال جدوى من وجود عالج طبي �إن مل يواكبه تفاعل
عبت عن امل�س�ؤولية الت�ضامنية يف
جمتمعي .بيد �أنّ تلك الربامج ّ
تعميق امل�شاركة املجتمعية ون�شر الوعي ال�صحي والت�أكيد على �أهمية
تالحم اجلميع ،حكومات و�أفرادًا للحفاظ على الأوطان ،و�صحة
املواطنني ومواجهة هذا الوباء العاملي (علي.)2020 ،
و�أكد (القدوة� )2020 ،ضرورة ن�شر الر�سائل املوجهة املتعلقة
بالتوعية ال�صح ّية من الفريو�س و�سبل الوقاية منه باالعتماد على
م�صادر موثقة ور�سمية وبعيدً ا عن �أي عمل حزبي �أو تغليفه بالبعد
ال�سيا�سي ،والت�شديد على �أهمية االلتزام التام فقط بالبيانات
الر�سمية من املخولني بالتحدث يف هذا امللف احل�سا�س ،ومبا تتطلبه
�أق�صى درجات امل�س�ؤولية الوطنية واملهنية من اجلميع.
�إن نق�ص وت�ضارب املعلومات الطبية عن املر�ض ،وعدم التو�صل
حلقائق ثابتة وم�ؤكدة حول �أ�سبابه وطريقة انت�شاره ،وكيف ينتقل،
�ص ّعب من مهمة و�سائل ِالإعالم ،وجعلها تعي�ش حالة من الإرباك
والرتدد ،ومل يعد بو�سع معدي الر�سائل ِالإعالمية التحرك بحرية يف
ظل �ضبابية امل�شهد الطبي الذي �أحاط بالفريو�س امل�سبب للمر�ض،
وهذا �أ�ضعف من دور ِالإعالم املهم واحليوي يف عملية التوعية
والتثقيف ،كما �أن الكثري من و�سائل ِالإعالم وحتت هاج�س ال�سبق
ِالإعالمي ان�شغلت بالبحث عن عقار �أو عالج للمر�ض ،وباالكت�شافات
العلمية املتعلقة فيه ،و�أ�شغلت الكثري من م�ساحاتها ِالإعالمية الزمنية
بهذا املو�ضوع.
 .2 .6 .4وسائل التواصل االجتماعي ونشر الوعي بطرق
الوقاية من الوباء

بح�سب (�أمني )2020 ،ف�إن قنوات التوا�صل ِالإعالمي قد قربت
امل�سافات بني الب�شر ،وجعلت اجلميع على اطالع حلظي بجميع
امل�ستجدات مبا يف ذلك طبيعة الأزمة وماهية الفريو�س ،وجميع
املعلومات الطبية املعروفة عنه ،عط ًفا على تبادل املعلومات حول
�أف�ضل طرق الوقاية ،وفتحت و�سائل ِالإعالم الأجواء وا�سعة ف�سيحة
لتبادل الآراء بني املتخ�ص�صني حول �أف�ضل الطرق للوقاية من هذا
اخلطر الداهم ،وهذا �أمر مل يكن قائ ًما قبل مائة عام على �سبيل
املثال حني �ضرب وباء الكولريا العامل� ،أو قبل �أربعمائة عام حني �أباد
الطاعون ع�شرات الآالف من الفرن�سيني يف باري�س و�ضواحيها.
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ومن وجهة نظر (هذال )2020 ،ف�إن مواقع التوا�صل االجتماعي
وبحكم حتولها �إىل مكان تواجد الأ�شخا�ص بعد �أن تعذر عليهم
اخلروج اىل العامل املادي� ،أ�سهمت يف ن�شر الوعي والثقافة ال�صحية،
واالطالع عن كثب على طرق و�أ�ساليب الوقاية من الوباء اجلديد ،فكم
من الأ�شخا�ص لي�س لديه الوقت مل�شاهدة املحطات التلفزيونية ،لكنه
يف ذات الوقت وب�شكل دائم يف ال�شبكات االجتماعية بحكم عمله الذي
�أجرب على نقله نتيجة املكوث يف البيت بعد قرار احلظر الذي ي�أتي
�ضمن الإجراءات االحرتازية ،فال ميكن �أن نه ّم�ش او نق ّلل من دور
هذه ال�شبكات وما عملته خالل الأزمات املختلفة.
وتوجهاتها
 .7 .4الشائعات حول فيروس (كورونا)
ّ
يصدق الناس الشائعات حول الوباء
 .1 .7 .4هل
ّ

تذكر (� )Bouygues, 2020أن ما يقرب من ثلث اجلمهور ي�ؤمن
ب�أ�ساطري ( )COVID-19وف ًقا مل�سح ريبوت لأكرث من � 1000شخ�ص
من خمتلف الأعمار يف جميع �أنحاء البالد ،حيث تبني �أن ما يقرب من
ثلث امل�شاركني م�ضللون ب�ش�أن جانب واحد على الأقل من الفريو�س،
ووجد باحثو ريبوت �أنه كلما زاد الوقت الذي يق�ضيه النا�س على
و�سائل التوا�صل االجتماعي� ،صدّقوا �أكرث �أ�ساطري الفريو�س التاجي.
وك�شفت درا�سة ا�ستق�صائية �أجراها مركز درا�سات الالجئني
والنازحني والهجرة الق�سرية يف جامعة الريموك حول (�أثر الإ�شاعات
على املجتمع الأردين يف ظل �أزمة كورونا) �أنَّ  33.9%من الأفراد
يعتمدون على املعلومات املرتبطة بهذا الوباء من خالل ِالإعالم
وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،يف حني �أن  72.1%ي�أخذونها على
حممل اجلد حني �صدورها �أو �إقرارها من ال�سلطات املعن ّية ،فيما يرى
 40%من العينة �أن الإ�شاعات توجه �سلوكهم ،ومنطهم الت�سويقي.
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن  67.7%من العينة يجدون �أنَّ �شفافية اجلهات
الر�سمية جتعلهم ال يلتفتون للإ�شاعات ،مقابل  32.3 %من �أفراد عينة
الدرا�سة يرون �أنَّ الإ�شاعات تقلل ثقتهم باملعلومات ال�صادرة عن
اجلهات الر�سمية ،ما يدفعهم -كذريعة� -إىل ك�سر احلظر والتعدّي
على القرارات الر�سمية ال�صادرة (وكالة نريوز الإخبارية.)2020 ،
 .2 .7 .4الترويج لحالة من الخوف

�إن و�سائل ِالإعالم ا�ستطاعت من خالل الإ�شاعات الرتويج
حلالة غري م�سبوقة من اخلوف والذعر والهلع ،من خالل حمتويات
وم�ضامني �شكلت لهذه الو�سائل مادة د�سمة حل�شو م�ساحاتها املكانية
والزمانية ،واعتربتها ميدا ًنا للتناف�س والت�سابق والذيوع واالنت�شار،
وكانت مواقع التوا�صل االجتماعي �أكرث مبالغة يف التهويل والت�ضليل،
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 198دور الإعالم يف مواجهة الأوبئة والأمرا�ض املعدية :وباء فريو�س كورونا
ً

�إذ انت�شر الكذب والتدلي�س ،و�أ�صبحنا ن�سمع عن خرباء يف التغذية،
يقدمون الن�صائح التي ال ت�ستند �إىل �أ�س�س طبية.
 .3 .7 .4نقص المعلومات وانتشار الشائعات

بالرغم �أن �أزمة فريو�س كورونا تعد من �أخطر الأزمات
ال�صحية التي واجهت العامل يف العقود املا�ضية ،ف�إن طريقة تناول
ِالإعالم يف بع�ض الدول مل تكن على م�ستوى الأزمة ،بل �إنه �أ�سهم يف
�إذكاء ال�شائعات املثارة حولها .وهذا يرجع يف جانب منه �إىل نق�ص
املعلومات والبيانات التي توفرها اجلهات الر�سمية حول الفريو�س،
الأمر الذي جعل العديد من و�سائل ِالإعالم يف بع�ض الدول تقع يف فخ
الإثارة والتهويل ،وتعيد ن�شر املعلومات املتاحة على و�سائل التوا�صل
االجتماعي دون الت�أكد من م�صداقيتها ،ومعرفة م�صدرها (احلداد،
.)2020
و�أكد مدبر عام منظمة ال�صحة العاملية تیدرو�س �أدهانوم �أهمیة
دور ِالإعالم يف الت�صدي لل�شائعات واملعلومات امل�ضللة املحیطة
بفریو�س كورونا امل�ستجد  ،COVID-19وقال غیربیی�سو�س يف م�ؤمتر
�صحفي�" :إن الت�صدي لتلك ال�شائعات جزء حیوي من املعركة �ضد
هذا الفریو�س" م�ؤكدً ا �أهمیة دور و�سائل ِالإعالم للت�أكد من ح�صول
النا�س على معلومات دقیقة حول التهدیدات التي یواجهونها وكیفیة
حمایة �أنف�سهم والآخرین.
وترى الدرا�سة احلالية �إن بع�ض احلكومات يف عدد من دول
العامل ،واملنظمات ،وامل�ؤ�س�سات املعنية ،كانت �أكرث ذكاء يف التعامل مع
الأزمة �إعالم ًّيا؛ حيث �سارعت ولو �أنها ت�أخرت ً
قليل �إىل تزويد النا�س
بالأخبار واملعلومات ال�صحيحة عن الوباء جتن ًبا لوقوع املواطنني
فري�سة �سهلة للخوف والتهويل وال�شائعات التي جتد � ً
أر�ضا خ�صبة
النت�شارها يف ظل �شح املعلومات ،وغمو�ض امل�شهد� ،إال �أن �ضعف ثقة
املواطنني يف كثري من دول العامل باحلكومات جعلتهم يعزفون عن
ت�صديق رواياتها ،فهي ال تعطيهم املعلومات الكاملة والدقيقة ،بل
تقدم لهم معلومات ناق�صة ،وفيها بع�ض الت�ضليل ِالإعالمي.
 .4 .7 .4التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة

ومع انت�شار املعلومات اخلاطئة على من�صات التوا�صل االجتماعي،
�أو�صت �إدارة الفي�سبوك واليوتيوب واالن�ستغرام ،وهي من �أكرث
املن�صات ت�أث ًريا يف العامل التوا�صلي االفرتا�ضي ،باتخاذ �إجراءات
وحزما ملكافحة املعلومات اخلاطئة .ويف منطقة �شمال
�أكرث
و�ضوحا ً
ً
�إفريقيا وال�شرق الأو�سط �أعلنت �إدارة في�سبوك �شراكتها مع من�صة
(فتبينوا) لتدقيق املحتوى يف  19دولة عربية للتدقيق يف �صحة الأخبار
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امل�ضمنة يف �صور وفيديوهات حول فريو�س كورونا؛ حيث ت�أكد مبجال
ال يدعو لل�شك �أن «احلجر االفرتا�ضي» للأخبار اخلاطئة وال�صور
والفيديوهات الزائفة جزء من املعركة؛ حيث الأ�سو�أ مل ي�أت بعد يف
عدد من الدول (حف�صية .)2020 ،كما �أن �سيل الأخبار الكاذبة هذا
دفع من�صة (فتبينوا) وهي م�ؤ�س�سة عربية لتدقيق املحتوى العربي
على الإنرتنت للعمل على مدار ال�ساعة ،للتحقق من الأخبار الكاذبة
عرب مواقع التوا�صل االجتماعي (عوير.)2020 ،
واتخذ موقع (جوجل) العاملي ال�شهري �إجراءات متنع الإعالنات
التي ت�ستفيد من الوباء ،مبا يتما�شى مع �سيا�سة الأحداث احل�سا�سة،
وفر�ض حظر م�ؤقت على جميع �إعالنات الأقنعة الطبية و�أجهزة
التنف�س ،كما ّ
عطلت �شركة التكنولوجيا العمالقة عمليات البحث يف
التطبيقات عن (فريو�س كورونا) يف متجر  ،Google Playوقامت
ب�إزالة املعلومات امل�ضللة واملراجعات املزيفة حول مواقع الرعاية
ال�صحية من خرائط  Googleبا�ستخدام جمموعة من �أنظمة
املراجعة الآلية واليدوية ،و�أطلق ( )Googleموق ًعا �إلكرتون ًّيا مت
تطويره بال�شراكة مع حكومة الواليات املتحدة ،لتوفري املعلومات
واملوارد حول هذا الوباء ،ويغطي ن�صائح الوقاية ،وخريطة للمناطق
املت�ضررة من تف�شي املر�ض ،والروابط مع وكاالت ال�صحة املحلية،
ويتم توفريه بلغات خمتلفة (.)Skopeliti, 2020
ويف م�صر طالبت جلنة �أزمة فريو�س (كورونا) امل�ستجد على
ل�سان وزير الدولة للإعالم جميع و�سائل ِالإعالم وم�ستخدمي
و�سائل التوا�صل االجتماعي االلتزام بالبيانات الر�سمية ال�صادرة
عن اجلهات املعنية بالتعامل مع فريو�س كورونا ،وعلى ر�أ�سها وزارة
ال�صحة ،وعدم ذكر �أ�سماء امل�صابني �أو تفا�صيل ب�ش�أنهم ،طب ًقا
للربوتوكوالت ال�صحية الدولي ِة التي ت�ؤكد �ضرورة عدم ذكر �أ�سماء
املر�ضى �أو �أي تفا�صيل ب�ش�أنهم (امل�صري اليوم.)2020 ،
وو�سط الكم الهائل من املعلومات وال�شائعات� ،أ�صدرت وزارة
الداخلية املغربية ً
بالغا �صحف ًّيا حتذير ًّيا للعموم من مغبة ترويج �أنباء
غري �صحيحة من�سوبة �إىل جهات ر�سمية ،ب�ش�أن الإجراءات املتخذة
للت�صدي النت�شار فريو�س كورونا ،كما توعدت مروجي تلك الأخبار
باملتابعة بعد حتديد هوياتهم (املنور ،)2020 ،كما وجهت «الهيئة
العليا املغربية لالت�صال امل�سموع واملرئي» ب�ضرورة تفادي الت�شهري،
واحلط بالكرامة واحرتام املعطيات ال�شخ�صية للأ�شخا�ص امل�صابني
بفريو�س «كورونا» يف تغطيات وبرامج القنوات التلفزيونية والإذاعية
بالبالد (مقنع.)2020 ،
�أما يف العراق ،فقد ذكرت (الوطن� )2020 ،أن هيئة ِالإعالم
واالت�صاالت قامت بتعليق رخ�صة وكالة (رويرتز) للأنباء بعد ن�شر
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الأخرية تقري ًرا عن �إخفاء ال�سلطات العراقية الأرقام احلقيقية لعدد
امل�صابني بفريو�س كورونا .وقالت الهيئة يف بيان لها عرب �صفحتها
على في�سبوك �أنها قررت تغرمي وكالة رويرتز مببلغ  25مليون دينار
(حوايل � 19ألف يورو) وتعليق رخ�صتها ملدة ثالثة �أ�شهر متهمة
الوكالة بنقل �أخبار كاذبة و«تعري�ض الأمن املجتمعي للخطر.
وبر�أي (ب�شري )2020 ،ف�إن احلكومة اللبنانية فعلت ح�س ًنا يف
�ضم بند يتعلق بالتن�سيق مع و�سائل ِالإعالم يف مقرراتها الأخرية حول
ّ
التعبئة العامة( ،ب�ش�أن الربامج والتحقيقات املتعلقة بفريو�س كورونا
وكيفية التعاطي معه) ،ملنع توهني العزائم ،ولل�سماح يف الوقت ذاته
بالتدفق احل ّر للمعلومات.
 .5 .7 .4توظيف الشائعات المتعلقة بالوباء وتوجهاتها

�إن الإ�شاعات التي رافقت انت�شار وباء (كورونا) حملت توجهات
و�أ�سبا ًبا كثرية اقت�صادية و�سيا�سية وغريها ،وميكن �إجمال هذه
التوجهات والأ�سباب فيما يلي:
التوجهات ال�سيا�سية
ّ
من املرجح �أن ي�ش ّكل الوباء نقطة حتول يف �شكل وطبيعة
العالقات بني بع�ض الدول ،وخا�صة الكربى منها ،و�أن ترفع من
م�ستوى ال�صراعات بينها؛ مما قد ي�ؤدي �إىل حالة من االن�شقاق يف
العالقات بني الدول ،وتع ّمق االنق�سامات يف املواقف ،ورمبا يقود �إىل
انفراج يف العالقات مع دول �أخرى ،وقد تت�سبب يف انهيار تكتالت
وحتالفات� ،أو ت�شهد ان�سحابات ،وعلى �صعيد �آخر فقد ت�شهد الأزمة
زيادة يف قوة وفاعلية التحالفات القائمة ،وتعاو ًنا بني بع�ض الأطراف
ملواجهة التهديدات والآثار املرتتبة عليها.
وفى احلالة الأمريكية و�صل التوظيف ال�سيا�سي �إىل �أعلى مراحله
و�أ�سو�أ جتلياته ،فك�أن (دونالد ترامب) وجد يف �أزمة كورونا فر�صة
انتخابية �سانحة حل�صد والية ثانية ،فكان يتحدث طوال الوقت
بعلم وبغري علم ،فيما يعرف وما ال يعرف (ال�سناوي ،)2020 ،وقد
ا�ستثمرت هذه الأزمة من قبل العديد من �أحزاب املعار�ضة للنيل من
احلكومات املوجودة يف ال�سلطة والرتكيز على �إدارتهم ال�سيئة للأزمة،
وهو ما فعله مر�شحو احلزب الدميقراطي يف �أمريكا للنيل من ترامب
ممثل احلزب اجلمهوري يف ال�سلطة ،وال�ستثمار �سوء �إدارة ترامب
للو�صول �إىل ال�سلطة يف �أمريكا (�سليمان.)2020 ،
كما انت�شرت على و�سائل التوا�صل االجتماعي تقارير ومعلومات
كان م�صدرها ِالإعالم التقليدي ،كخرب ال�صحيفة الأملانية التي ر ّوجت
�أن �إدارة الرئي�س ترامب عر�ضت على �إحدى ال�شركات الأملانية �شراء
امتياز �إنتاج لقاح لفريو�س كورونا ،الأمر الذي نفته ال�شركة الأملانية
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نف�سها بعد اجلدل والت�صريحات الغا�ضبة التي �أ�شعلت و�سائل ِالإعالم
يف الأيام املا�ضية ،كما �أن حمطات التلفزة الأمريكية قدّمت ً
�سيل ال
ينتهي ومت�ضار ًبا من الأنباء واملعلومات املتعلقة بفريو�س كورونا،
ناهيك بالتحري�ض ال�سيا�سي يف خ�ضم معركة االنتخابات الرئا�سية
التي ت�ضررت من جراء انت�شار الوباء ،ما فر�ض تعديالت دراماتيكية
على الإطالالت ِالإعالمية للمتناف�سني فيها (يو�سف.)2020 ،
ومن مظاهر التوظيف ال�سيا�سي للأزمة �أن بع�ض الدول الأوروبية
بد�أت جتاهر بعدم جدوى االحتاد الأوروبي بعد ف�شله الذريع يف
م�ساعدة دوله ،ولعل احلالة ال�صارخة تتمثل يف �إيطاليا ،وكيف
بدت مبفردها يف التعامل مع كارثة �إع�صار كورونا ،وك�أن االحتاد
الأوروبي منظمة �شكلية ال وجود لها على �أر�ض الواقع ،على الرغم
من تخ�صي�ص الدعم املادي الكبري ،وهو ما �سيع ّمق بقوة فكرة تفككه
الح ًقا ،و�سري�سل للر�أي العام الأوروبي ر�سائل بليغة وي�ضع بريطانيا يف
موقعها بعد خروجها من االحتاد الأوروبي (فهمي.)2020 ،
التوظيف االقت�صادي للوباء
ال يجد املتابع لو�سائل ِالإعالم �صعوبة يف الوقوف على الطريقة
التي متت فيها عملية التوظيف االقت�صادي لأزمة الوباء؛ حيث
الرتويج للأدوية واللقاحات ،واحلديث عن مواد التعقيم ،و�أهمية
الكمامات ،و�أجهزة التنف�س ،وغريها من املعدات الطبيةً ،
ف�ضل عن
الرتويج للأع�شاب وبع�ض اخللطات ال�سحرية يف احلد من الوباء،
وما رافق ذلك من عمليات ا�ستحواذ واحتكار ،وارتفاع يف الأ�سعار،
التجار امل�ستغلني ،و�أ�شخا�ص �صاروا �أثرياء بني ع�شية
وظهور طبقة من ّ
و�ضحاها ،وتبني �أن ق�س ًما كب ًريا مما مت الرتويج له ما هو �إال �إ�شاعات
كاذبة وحتمل توجهات اقت�صادية خال�صة.
وقال تقرير ملوقع (بوليتيكو) عن م�س�ؤولني �أوروبيني� :إن ال�صني
ورو�سيا ت�ستمران يف ن�شر �أخبار كاذبة ب�ش�أن كورونا بهدف زعزعة
اقت�صادات االحتاد الأوروبي والدول ال�شريكة ،وبح�سب التقرير الذي
ن�شر الأربعاء ف�إن فريق خدمة العمل اخلارجي الأوروبي املكر�س
لت�سليط ال�ضوء على هذه الأ�ساليب ،ر�صد �أكرث من  150حالة
ت�ضليل من الكرملني مرتبطة بوباء كورونا منذ �أواخر يناير ،وي�شمل
ذلك االدعاء �أن االحتاد الأوروبي كان على و�شك االنهيار ب�سبب
ردود احلكومات الوطنية املتعرثة على وباء كورونا املعروف با�سم
( COVID-19احلرة.)2020 ،
ومع حالة «الرعب القادم» يف ما يزيد على مائة وثمانني دولة يف
العامل حتدثت منظمة ال�صحة العاملية عن معركة �أخرى تكاد تعادل
املعركة مع الوباء وهي ما �أطلقت عليه معركة الأخبار الوبائية �أو �أكرث
الأخطاء الع�شرة الواردة ( )Top 10ومن بينها �أن هذا الفريو�س جاء
ك�سباق حمموم بني م�صانع الأدوية (حف�صية.)2020 ،

AJSS 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID19- Pandemic

منوذجا
 200دور الإعالم يف مواجهة الأوبئة والأمرا�ض املعدية :وباء فريو�س كورونا
ً
 .6 .7 .4الممارسات المهنية الخاطئة

�إن الكثري من ال�شائعات التي ر ّوجت لها و�سائل ِالإعالم ال تعدو
كونها ممار�سات و�سقطات وهفوات مهنية خاطئة وقعت فيها بع�ض
توجهات
الو�سائل ،والكثري منها عن جهل وغري ق�صد ،ولي�س لها �أية ّ
خفية ،وبع�ضها ناجم عن �ضعف يف اخلربات والتدريب لبع�ض
ِالإعالميني ،ويف هذا ال�صدد ا�ستنكر �صفوت العامل �أ�ستاذ ِالإعالم
بجامعة القاهرة كما ذكر موقع (اليوم اجلديد )2020 ،املمار�سات
ِالإعالمية اخلاطئة التي تقوم بها بع�ض املواقع الإخبارية �أو حتى
مذيعي القنوات التلفزيونية ،ومن بينها تقدمي عناوين غام�ضة تخدع
القارئ و�أحيا ًنا تت�سبب يف �إ�صابته بالذعر ،على الرغم من �أن م�ضمون
اخلرب قد ال يحمل املعنى احلريف للعنوان ،و�شدد على �ضرورة اتباع
الأ�س�س املهنية والأخالقية عند �إن�شاء حمتوى خربي للقارئ ،خا�صة
يف ظل الظروف الراهنةً ،
قائل :املوقع الإخباري الذي يخدع النا�س
من �أجل الرتافيك ،وزيارات �أعلى ال يختلف عن التجار.
 ال�سباق والتناف�س املحموم بني و�سائل ِالإعالمهذا التناف�س الذي ظهر على �أ�شده يف موجة انت�شار الوباء
بدافع ال�شهرة والإثارة والذيوع واالنت�شار ،دفع بالعديد من
الو�سائل ِالإعالمية �إىل تقدمي معلومات �سريعة وغري م�ؤكدة
بهدف ا�ستقطاب �أعداد كبرية من املتابعني ،كما ذهبت بع�ض
الو�سائل �إىل ا�ستخدام عناوين ب ّراقة م�ضللة ،وانخرطت
بع�ض الو�سائل يف الرتويج لل�شائعات بح ًثا عن الذاتية و�إثبات
الوجود.
 الت�سلية واللعب وال�سخريةكانت توجهات و�سائل ِالإعالم ،وخا�صة الإلكرتونية ومواقع
التوا�صل االجتماعي يف معظم ما روجت له من �شائعات
و�أخبار كاذبة تهدف �إىل الت�سلية وال�سخرية واللعب من قبل
ر ّواد هذه املواقع ،وهذا ما دفع بالعديد من اجلهات املعنية
على امل�ستويات املحلية والدولية �إىل اتخاذ �إجراءات �سريعة
لل�سيطرة على املحتويات ِالإعالمية من هذا النوع.
ويرى (عبيدات� )2020 ،أن و�سائل ومن�صات التوا�صل
االجتماعي �أ�سهمت كو�سيلة ي�ستخدمها كثري من النا�س
لإر�ضاء ف�ضوله� ،أو �إ�سقاط �أمرا�ضه االجتماعية� ،أو ً
جهل �أو
عن غري دراية� ،أو ح ًّبا يف الظهور� ،أو �سع ًيا لبطوالت وهم ّية،
ً
تر�سيخا لغاية يف نف�س
�أو �سع ًيا البتزازات� ،أو عز ًفا لأوتار� ،أو
يعقوب �أو غريها؛ ما ي�سهم يف ن�شر كثري من الإ�شاعات التي
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ال ُيحمد عقباها حول فايرو�س كورونا �أو غريه ،و�أن املُ�ضحك
املبكي ا�ستخدام مبد�أ ال�سخرية وال ُنكات يف �سبيل �إي�صال
ر�سائل و�إ�شاعات باتت مملة ،ورمبا ُمقزّزة ،وهذا الأ�سلوب
ي� ّؤ�شر لهمز وملز ،وهو ُم�ضلل وناعم يف ظاهره ،لكنه يحمل
املكائد يف باطنه ،وي�شري �إىل ا�ستهتار وعدم جد ّية لدى
البع�ض ممن ال يعنيه ال�ش�أن العام وم�صلحة الوطن.
 �إ�سقاط الف�شل يف مواجهة الوباء على الغريبع�ض الدول ولتربير عجزها وتق�صريها و�ضعف �إجراءاتها،
مدفوعا
وعدم قدرتها على التعامل اجليد وال�سليم مع الأزمة
ً
ذلك ب�ضعف خربتها وقلة �إمكاناتها ،تذهب بعيدً ا يف حماولة
ت�صدير الأزمات من خالل �إ�سقاطها على عوامل وتدخالت
خارجية� ،أو على قلة وعي �شعوبها ،وال ت�ستبعد نظرية امل�ؤامرة،
�أو رمبا تعزو الأزمة لأ�سباب وهمية تخلقها وال �أ�سا�س لها من
الواقع ،وال تعدو كونها �ضر ًبا من اخليال ،وهذا ما �شهدنا
جان ًبا منه يف التعامل مع �أزمة وباء (كورونا).
 خطاب الكراهية وال�شماتة بالآخرين�إن ِالإعالم يف جانب منه ،وخا�صة ِالإعالم االجتماعي،
ر ّوج للكثري من الإ�شاعات عن ق�صد بهف اال�ساءة لبع�ض
ً
م�ستغل بذلك �أزمة الوباء ،ك�إلقاء
املجتمعات �أو الدول،
اللوم على دول بعينها باعتبارها امل�سبب لهذه اجلائحة
العاملية ،والت�شمت ببع�ض الدول التي تفاقم عندها املر�ض
�إىل حد كبري ،وي�شري (البياتي� )2020 ،إىل انت�شار ر�سائل
الكراهية وال�شماتة واالنتقام والعن�صرية ،يف بع�ض و�سائل
ِالإعالم املتخلفة ،ومواقع التوا�صل االجتماعي وك�أنها
م�سلمات حقيقية للت�شفي والإدانة واملو�ضوعية .فال�صني
الكافرة ت�ستحق هذا الوباء لأنها تلذذت بتعذيب امل�سلمني
لديها ،والبع�ض الآخر يف الغرب وجدها فر�صة لوقف
منوها االقت�صادي ،و�إخراجها من التناف�س االقت�صادي
العاملي ،بل �إن هذا ِالإعالم جعل ال�صني هي �سبب كوارث
وانت�شار الأوبئة يف العامل؛ لأنها موطن القذارة ب�سبب �أكلها
للجرذان والكالب والقطط وح�ساء اخلفافي�ش واحل�شرات
وال�صرا�صري ،رغم �أنهم ي�أكلونها منذ مئات ال�سنني .بل �إن
ال�شماتة والكراهية انتقلت عدواها من بالد الكفار �إىل بالد
امل�سلمني؛ حيث جند الر�سائل ِالإعالمية ب�أنواعها ت�شمت مبا
يجري لبع�ض ال�شعوب لأ�سباب خمتلفة.

عديل �أحمد ال�شرمان

 .5المناقشة والتوصيات
 .1 .5المناقشة

ال�صحي العربي مل ي�صل بعد �إىل
بينت الدرا�سة �أن ِالإعالم
ّ
امل�ستوى املطلوب ،وما زال ميار�س دوره يف �إطار تقليدي ،بعيدً ا عن
املعاجلات العميقة وال�شاملة ،وال يحظى باالهتمام الكايف من قبل
و�سائل ِالإعالم .كم �أظهرت الدرا�سة �أن و�سائل ِالإعالم التقليدية
تتمتع بثقة �أكرب لدى اجلمهور من و�سائل التوا�صل االجتماعي
امل�ستحدثة خالل الأزمات ،وهذا ما بينته الدرا�سة يف �أزمة وباء
(كورونا) .وبينت الدرا�سة �أن بع�ض احلكومات العاملية والعربية منها
ال تتعامل ب�شفافية وو�ضوح مع و�سائل ِالإعالم �أوقات الأزمات ،وهو ما
ظهر جل ًّيا يف �أزمة وباء (كورونا) .وات�ضح من الدرا�سة �أن احلكومات
يف عدد من دول العامل ،ويف العامل العربي اتخذت من وباء (كورونا)
ذريعة لت�شديد رقابتها على و�سائل ِالإعالم.
ويتبني من الدرا�سة �أن الكثري من و�سائل ِالإعالم التقليدية،
واجلديدة على وجه اخل�صو�ص وقعت يف فخ الإثارة والتهويل ،وعملت
على �إثارة الرعب لدى النا�س ،ون�شرت ال�شائعات واملعلومات املتعلقة
بوباء (كورونا) دون التحقق من �صحتها ،وكان اخلوف هو ال�سمة
الأبرز يف معظم و�سائل ِالإعالم الأجنبية .وات�ضح من الدرا�سة �أن
و�سائل ِالإعالم العاملية والعربية بد�أت يف حالة من التخبط والت�شتت
يف بداية الأزمة املرتبطة بوباء فريو�س (كورونا) ،ب�سبب ندرة
املعلومات و�ضبابية املوقف ،وعدم و�ضوح الر�ؤية حول الفريو�س،
ودخلت يف �سباق حمموم بح ًثا عن ال�سبق والإثارة.
وتبني من الدرا�سة �أن و�سائل ِالإعالم الغربية يف اجلانب
االجتماعي منها حتديدً ا ربطت بني انت�شار فريو�س (كورونا)
وامل�سلمني يف حماولة منها خللق �صورة ذهنية �سلبية عنهم ،ولتربير
االنت�شار الوا�سع وال�سريع للوباء يف تلك البلدان .وات�ضح من الدرا�سة
�أن و�سائل ِالإعالم ب�شكل عام �أ�سهمت �إىل حد كبري يف ن�شر الوعي
ال�صحي بطرق الوقاية من مر�ض (كورونا) ،وفتحت املجال على نحو
ّ
وا�سع لتبادل الآراء بني املخت�صني حول �أف�ضل الطرق للوقاية منه
والتعامل معه.
 .2 .5التوصيات

يف �ضوء ما تقدم من نتائج تو�صي الدرا�سة مبا يلي:
� -ضرورة قيام و�سائل ِالإعالم بتقدمي معاجلة �شاملة وعميقة

-

-

-

-

-

-
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للأوبئة والأمرا�ض املعدية ،وذات طابع حتليلي وتف�سريي
وا�ستق�صائي.
�ضرورة التكامل والتعاون بني و�سائل ِالإعالم واجلهات
ال�صح ّية املعنية ،و�ضرورة ت�شكيل فرق عمل ت�ضم خرباء
ال�صحي لإعداد و�إنتاج املواد
�إعالم و�أخ�صائيني من القطاع
ّ
والربامج ِالإعالمية يف املجاالت ال�صحية.
احرتام احلكومات حق و�سائل ِالإعالم يف حرية التعبري،
والو�صول �إىل املعلومات ،دون �إبطاء �أو ت�أخري ،و�ضبط هذه
احلرية يف �إطار القوانني ،واملعايري الدولية ،وامل�صالح العليا
للأوطان ،دون �شطط �أو تع�سف ،ملا لذلك من �آثار �إيجابية
كثرية ،يف مقدمتها احلد من ال�شائعات التي ترتافق وتزداد
مع الأزمات.
�ضرورة العمل على زيادة وعي اجلمهور بكيفية التعاطي
ال�سليم مع املحتويات ِالإعالمية التي يجري تداولها بني
م�ستخدمي مواقع التوا�صل االجتماعي ،وزيادة وعيهم
بالطرق التي يجري فيها �إعداد هذه املحتويات ،والعمليات
الفنية التي جتري عليها جلعلها �أقرب للت�صديق والواقع.
الت�أكيد على معايري و�أخالقيات الن�شر عرب �شبكات التوا�صل
االجتماعي ،بهدف االرتقاء مب�ضامينها ،بعيدً ا عن كل
�أ�شكال الإ�ساءة ،والتطرف� ،أو التحري�ض .و�ضرورة قيام
اجلهات ِالإعالمية با�ستحداث من�صات �إعالمية اجتماعية
قوية ،وتفعيل ما هو موجود منها ب�شكل �أف�ضل لت�شكل ً
عامل
من عوامل التوازن ِالإعالمي يف تبادل املعلومات ،وللحد
من ال�شائعات والأخبار امل�ضللة التي يتم تناقلها عرب مواقع
التوا�صل االجتماعي.
الت�أكيد على �أهمية التزام و�سائل ِالإعالم بالبيانات الر�سمية
ال�صادرة عن اجلهات املعنية وقت الأزمات ،دون حتولها
لأدوات �ضغط �سيا�سية ،والرتويج لأجندات احلكومات،
خمالفة بذلك القواعد الأخالقية واملهنية يف ممار�سة العمل
ِالإعالمي.
قيام و�سائل ِالإعالم بو�ضع خطط ا�ستباقية ي�شرتك فيها
خمت�صون وخرباء ومعنيون للتعامل مع الأوبئة والأمرا�ض
املعدية وما ي�صاحبها من �أزمات ،وترتكز �إىل �أهداف
وا�ضحة وحمددة ،وتر�سم معامل الطريق ال�صحيح جلميع
و�سائل ِالإعالم.
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المصادر والمراجع

املراجع العربية
ال�صحي،
�أبو الرب� ،صالح الدين 01 ،2017( .يناير) .الإعالم
ّ
�صحيفة الد�ستور الأردنية الإلكرتونيةhttps://www.addus�   .
tour.com/articles/632

�أبو �سمرة ،حممد .)2010( .الإعالم الطبي وال�صحي ،دار الراية
للن�شر والتوزيع ،عمان ،الأردن ،الطبعة الأوىل.
�أحمد ،هبة� 03 ،2016( .أغ�سط�س) .مفهوم ال�صحافة اال�ستق�صائية،
مركز النور للدرا�سات http://www.alnoor.se/article.as� .
p?id=305219

�أخبار م�صر� 09 ،2020( .أبريل).

https://www.maspero.eg/wps/

portal/home/egynews/reports/egypt/details/3bc1b5a5/89c7-4c54-b5df-e7f585643144

�أ�شنيول ،عماد� 01 ،2020( .أبريل) .دور و�سائل الإعالم يف مواجهة
ال�شائعات والت�صدي لفريو�س كورونا امل�ستجد .جريدة ال�صباح
الإلكرتونيةhttps://assabah.ma/459616.html .
�أمني� ،إميل� 02 ،2020( .أبريل) .فريو�س كورونا ودور و�سائل الإعالم.
�صحيفة عمان (ال�سلطنة) اليوميةhttps://www.omandaily. .
om/?p=772234

الباتي ،يا�س 15 ،2020( .مار�س) .ماذا ب�ش�أن كورونا� ،صحيفة
https://www.faceiraq.org/inews.
الزمان الإلكرتونية.
php?id=7626152

احلداد ،يو�سف� 02 ،2020( .أبريل) .دور الإعالم يف مواجهـة
منوذجا .جملة درع الوطن http://na� .
الأزمـات :فريو�س كورونا
ً
/tionshield.ae/index.php/home/details/research

احلرة� 01 ،2020( .أبريل) .االحتاد الأوروبي على و�شك االنهيار.
كيف ت�ستغل رو�سيا وال�صني �أزمة كورونا؟ https://www.alhur� .
/ra.com/arabic-and-international/2020/04/01

احلياين ،علي 24 ،2020( .مار�س) .كيف تعامل الإعالم العراقي مع
كورونا ،احلوار املتمدن ،العدد http://www.ahewar.org/ .6522
debat/show.art.asp?aid=670055

اخلاجة ،مي .)2018( .الإعالم ال�صحي يف دولة الإمارات من
املنظورين الأكادميي والطبي :درا�سة ا�ستطالعية ميدانية،
جملة جامعة ال�شارقة للعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،املجلد ،15
عد د https://www.sharjah.ac.ae/en/Research/spu/Jour� .2
nalHSS/Documents/V15/issue2/5.pdf
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الداالتي ،ميان (� 02 ،2020أبريل) .الإعالم يف زمن الوباء ..كيف
�أبلت ال�صحافة العربية والدولية يف �أزمة كورونا؟ .نون بو�ست.
https://www.ammonnews.net/article/527460

الرياحي ،حممد 25 ،2020( .مار�س) .دور و�سائل الإعالم يف مواجهة
فريو�س كوروناhttps://al3omk.com/514581.html .
ال�سناوي ،عبد اهلل� 14 ،2020( .أبريل) .امل�س�ؤولية ال�سيا�سية يف �أزمة
كورونا ،ال�شروق نيوزhttps://www.shorouknews.com/col�   .
umns/view.aspx?cdate=25032020&id=106cd6d4-776a4a25-af2e-5d3abe3b9651
(29 ،2020

مار�س)� .أزمة كورونا ت�شكل اختبا ًرا لو�سائل

ال�شرق.
الإعالمhttps://al-sharq.com/article/29/03/2020 .
ال�شرمان ،عديل 30 ،2020( .مار�س) .التحديات الأمنية والقدرة
على املواجهة والت�صدي .موقع مون الإخباري.
العرجان ،جعفر فار�س ،2013( .مار�س) .م�ستوى الوعي ال�صحي
وم�صادر احل�صول على املعلومات ال�صحية لدى طلبة جامعة
البلقاء التطبيقية يف الأرد ن ،جملة العلوم الرتبوية والنف�سية،
املجلد  ،14العدد.1
ال�صحي وم�صادر
العرجان ،جعفر و�آخرون .)2013( .م�ستوى الوعي
ّ
احل�صول على املعلومات ال�صح ّية.
القدوة� ،سري 08 ،2020( .مار�س) .امل�س�ؤولية الإعالمية والأخالقية
ملواجهة وباء كورونا� ،صحيفة الد�ستور الأردنيةhttps://www. .
addustour.com/articles/1136950

املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات .)2020( .وباء فريو�س
كورونا امل�ستجد (مناذج من ا�ستجابات الدول للوباء وتداعياته
على االقت�صاد العاملي)https://www.dohainstitute.org/ar/ .
Lists/ACRPS-PDFDocumentLibrary/ACRPS-Report-onCOVID-19-Pandemic-April2020.pdf

امل�صري اليوم (� 07 ،2020أبريل) .جلنة �إدارة �أزمة كورونا تنا�شد
و�سائل الإعالم عدم ن�شر �أ�سماء امل�صابني بالفريو�س ،موقع
امل�صري اليوم الإخباري.
املغري ،حممد ،2020( .مايو) .ال�سيا�سات ِالإعالمية يف احلد من
�أخطار كورونا ،جملة الدرا�سات الإعالمية -املركز الدميقراطي
العربي ،برلني ،املانيا ،العدد احلادي ع�شرhttps://democrat�   .
/icac.de/wp-content/uploads/2020/05

املنور ،عبد احلفيظ 08 ،2020( .مار�س) .احلاجة �إىل �إعالم قوي يف
زمن كورونا ،جريدة ه�سرب�س الإلكرتونيةhttps://www.hes�   .

عديل �أحمد ال�شرمان
html.press.com/writers/462362

الهرما�سي ،خالد� 01 ،2020( .أبريل)� .أي دور للإعالم يف زمن
كورونا ،موق ع  Babnet Tunisieالإلكرتوينhttps://www.bab� .
net.net/festivaldetail-200747.asp

الوطن ( 09 ،2020مار�س) .الإعالم �ضحية جديدة لأزمة كورونا،
http://www.al-watan.com/
�صحيفة الوطن الإخبارية.
/news-details/id/228182

اليوم اجلديد 27 ،2020( .مار�س) .ا�ستغالل الرتافيك يف �أزمة
كورونا ي�شبه مغاالة �أ�سعار ال�سلع ،موقع اليوم اجلديد الإخباري.
=https://elyomnew.com/news/Details/40664?n

ب�شري� ،إميان 17 ،2020( .مار�س)� .صرخة �إىل الإعالم :لرفع
بندقياتكم بوجه كورونا .موقع الأخبار الإلكرتوينhttps:// .
al-akhbar.com/Media_Tv/285781

بي بي �سي 29 ،2020( .مار�س) .فريو�س كورونا :هل �أ�سهمت و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف ن�شر الذعر واخلوف؟https://www. .
bbc.com/arabic/interactivity-52084379
ت�صحيح املفاهيم املغلوطة ( .)2020منظمة ال�صحة العامليةhttps:// .
www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

توهامي� ،آمال .)2017( .الإعالم ال�صحي والتنمية ال�شاملة،
قراءة يف املفهوم وحتديات العالقة .جملة العلوم الإن�سانية.
العدد http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/ .47
view/2541/2685

ح�سني ،ر�ؤوف �سامل .)2018( .الإعالم ال�صحي وتطبيقاته يف
املجاالت الطبية ،دار العلم والإميان للن�شر والتوزيع ،القاهرة.
حف�صية ،فطني 29 ،2020( .مار�س) .الإعالم طبيب ثانٍ يف خندق
مواجهة كورونا ،التلفزة التون�سية/http://news.tunisiatv.tn .
خليفة� ،إيهاب 20 ،2020( .مار�س) .اجتاهات تفاعل مواقع التوا�صل
االجتماعي مع كورونا .امل�ستقبل للأبحاث والدرا�سات املتقدمة.
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5437

�سعيد� ،أحمد حممود 24 ،2020( .مايو) .الإعالم وجائحة كورونا،
موقع ر�أي اليوم/https://www.raialyoum.com/index.php .
�سليمان� ،سماء� 12 ،2020( .أبريل) .التوظيف ال�سيا�سي لفريو�س
كورونا يف م�صر والعامل ،املركز امل�صري للفكر والدرا�سات
الإ�سرتاتيجية� .إ�سرتاتيجيةhttps://COVID-19.ecsstudies. .
/com
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�سماح ،نايلي .)2016( .دور الدراما التلفزيونية يف تنمية الوعي
ال�صحي لدى طلبة اجلامعة :درا�سة ميدانية بـجامعة العربي
تب�سي -تب�سة ،-مقدمة لنيل درجة املاج�ستريhttp://www. .
univ-tebessa.dz/fichiers/masters/06160167.pdf

�شعباين ،مالك .)2005( .ر�سالة دكتوراه بعنوان (دور الإذاعة املحلية
ال�صحي لدى الطالب اجلامعي) .درا�سة ميدانية
يف ن�شر الوعي
ّ
جلامعتي ق�سنطينة وب�سكرة يف اجلزائرhttps://bu.umc.edu. .
dz/theses/sociologie/ACHA2225.pdf

عبا�س ،م�سلم ( 17 ،2020مار�س) .ر�صد �أ�ساليب التغطية ِالإعالمية
لفريو�س كورونا� .شبكة النب�أ املعلوماتيةhttps://annabaa.org/ .
arabic/mediareports/22552

عبد العزيز ،يا�سر 30 ،2020( .مار�س)� .أثر كورونا يف الإعالم
جوهري ،ال�شرق الأو�سط https://aawsat.com/home/arti� .
/cle/2206291
(17 ،2020

عبيدات ،حممد طالب.
موقع عمون الإخباري  .

مار�س)� .إ�شاعات كورونا.

�https://www.ammonnews.net/arti

cle/524699

علة ،عي�شة ،2020( .مايو) .دور و�سائل الإعالم اجلديد يف تنمية
الوعي ال�صحي ومكافحة الأزمات ال�صحية العاملية يف �ضوء
انت�شار فريو�س كورونا (كوفيد )19-درا�سة ميدانية ،جملة
الدرا�سات الإعالم -املركز الدميقراطي العربي ،برلني� ،أملانيا،
العدد احلادي ع�شرhttps://democraticac.de/wp-content/ .
/uploads/2020/05

علي� ،إ�سماعيل 21 ،2020( .مار�س) .كورونا ي�ؤ�س�س لتوعية جمتمعية
�صحية م�ستدامة� ،صحيفة الإندبندنت العربيةhttps://www. .
/independentarabia.com/node/104321

عوير ،عبد الكرمي 31 ،2020( .مار�س) .تت�أرجح و�سائل الإعالم بني
النقل املو�ضوعي �أو �إثارة الهلع ب�ش�أن كورونا!https://ijnet.org/ .
ar/story

فلو�س ،م�سعودة؛ وتومي ،اخلن�ساء ،2020( .مايو) .الإعالم اجلديد
يهدد ال�صحة النف�سية داخل املجتمعات من ج ّراء جائحة فريو�س
كورونا ،جملة الدرا�سات الإعالم -املركز الدميقراطي العربي،
برلني� ،أملانيا ،العدد احلادي ع�شرhttps://democraticac.de/ .
/wp-content/uploads/2020/05

فهمي ،طارق 26 ،2020( .مار�س) .التوظيف ال�سيا�سي الدويل لأزمة
كورونا ،العني الإخبارية https://al-ain.com/article/interna� .
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وال�صحة  ...نقاط
فوزان ،عبد اهلل 14 ،2006( .مايو) .الإعالم
ّ
االلتقاء واالفرتاق� .صحيفة عكاظhttps://www.okaz.com. .
sa/article/16354

كامل ،حمودة .)2020( .كيف يتم ا�ستغالل جائحة كورونا يف رفع
معدالت الإ�سالموفوبيا يف الغرب ،قناة
ك�شك� ،أ�شرف� 18 ،2020( .أبريل)� .أزمة كورونا :التداعيات والآليات
التي انتهجتها الدول لإدارة الأزمة ،مركز البحرين للدرا�سات
الإ�سرتاتيجية� ،صحيفة �أخبار اخلليج http://www.akh� .
bar-alkhaleej.com/news/article/1207319

لكريني� ،إدري�س 01 ،2019( .مار�س) .الإعالم و�إدارة الأزمات ،جملة
درع الوطنhttp://www.nationshield.ae/index.php/home/ .
/details/articles

ال�صحة لدول جمل�س التعاون اخلليجي .)2020( .جائزة
جمل�س
ّ
التميز اخلليجي يف جمال الإعالم ال�صحيhttp://ghc.sa/ar- .
sa/Pages/prmgulfexcellenceawardinhealthmedia.aspx

م�صطفى ،هويدا 31 ،2020( .مار�س) .الإعالم و�أزمة كورونا ..الدور
املطلوب� ،صدى البلدhttps://www.elbalad.news/4250488 .
معروف ،عبد 26 ،2020( .مار�س) .دور الإعالم يف مواجهة فريو�س
"كورونا" ،دنيا الوطنhttps://pulpit.alwatanvoice.com/arti� .
cles/2020/03/26/517085.htm

مقنع ،حل�سن� 11 ،2020( .أبريل) .خريطة طريق مغربية للإعالم
يف زمن (كورونا) �أو�صت باحرتام املعطيات اخلا�صة وتفادي
الأخبار الزائفة ،جريدة ال�شرق الأو�سط ،العدد https:// .15110
/aawsat.com/home/article/2229481

ال�صحي لدى طلبة جامعة
ملحم ،عمران .)2019( .م�ستوى الوعي
ّ
م�ؤتة ،جملة درا�سات العلوم الرتبوية ،املجلد  ،46العدد  .1ملحق
.3

منظمة ال�صحة العاملية .)2020( .ن�صائح للعامة ب�ش�أن فريو�س
كورونا امل�ستجد ( 2019nCoV - ).
مو�سى ،حممد 05 ،2020( .مار�س)� .شبكات التوا�صل االجتماعي
والرقابة على املحتوى :في�سبوك و�إ�شكالية اجلمع بني التوا�صل
الإعالمي وحرية التعبري ،مركز اجلزيرة للدرا�ساتhttps:// .
ِ
studies.aljazeera.net/ar/article/4595

مو�سى ،حممد� 09 ،2020( .أبريل) .حمددات تغطية الف�ضائيات
الإخبارية جلائحة كورونا يف ع�صر الرقمنة ،مركز اجلزيرة
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للدرا�سات.
موقع  DWالإخباري 31 ،2020( .مار�س) .حماربة الأخبار الكاذبة
ذريعة لقمع حرية الكلمة يف العامل العربيhttps://www. .
/dw.com/ar

هذال ،م�صطفى 09 ،2020( .مار�س) .يف زمن كورونا :العامل
االفرتا�ضي يزحزح العامل الواقعي� ،شبكة النب�أ املعلوماتية.
https://annabaa.org/arabic/informatics/22683

وكالة الأنباء الكويتية 05 ،2020( .مار�س) .ال�صحة العاملية ت�ؤكد
�أهمية دور الإعالم يف الت�صدي لل�شائعات حول (كورونا).
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2874372

وكالة نريوز الإخبارية� 05 ،2020( .أبريل) .درا�سة % 86.4 :من
الأردنيني مع تغليظ العقوبات على مروجي الإ�شاعاتhttps:// .
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