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مجاالت  كل نتائجھاتشمل  إذثقافیا وسیاسیا واجتماعیا  ارھان "االجتماعیةالمیدیا "تمثل 

 وفي المجال العمومي وفي المؤسسات السیاسیة الحیاةانتشرت في المجتمع حیثما 
 ال یوجد مجتمع واحد لم تشملھف.  والعائلة وفي التربیة العمومیةوالمنظمات  ةاالقتصادی

ائج الى نت عادة ینظرو .تمخضت عنھا التيالدینامیكیات و "االجتماعیةالمیدیا "نتائج 
و أ التملكو والتأثیرات االستخدامات منظور :مختلفةمن منطلقات  "االجتماعیةالمیدیا "

	,Fuchs من منظور نقدي  C.	 ب یباعتبارھا عوامل تخر يرادیكال حتى أو	(2021)
)disruption(  باعتبارھا تكنولوجیاتاالجتماعي واالقتصادي والثقافي للمجتمع التنظیم 
  .			.(2016	B.	Stiegler,)ةبربری"و أ إنسانیة"غیر "
ات عقد التسعین بدایات فيتاریخیا  "االجتماعیة المیدیا"یمكن أن نحدد ظھور مصطلح  و

 متواصلة معالجاتخضع الى  "االجتماعیةالمیدیا "ن تعریف أكما  ،القرن الماضيمن 
، حسب بعض الذي بلغو المتزاید أالمتنامي  األكادیمين نلمسھا في االنتاج أیمكن 

 "االجتماعیة المیدیا" مصطلح ضمنتمنشور أكادیمي أكثر من مائة ألف  التقدیرات،
))(Aichner,	T.,	Grünfelder,	M.,	Maurer,	O.,	&	Jegeni,	D.	2021 
مواقع التواصل "علیھا  یطلقال تعني ما   social media "المیدیا االجتماعیة"و

	Netwok	Socialتمثل كوكبة   تتكون من مواقع الشبكات االجتماعیة  " ألنھااالجتماعي
Site  )المصغر"التدوین " والمدونات ومواقت )على غرار الفایسبوك :Microblogging     

أو الشبكات االجتماعیة لمشاركة الصور  )الیوتیوبالفیدیو ( ةوتطبیقات مشارك
مواقع الشبكات  فان ،ومن ھذا المنظور .ات التراسلتطبیقووالفیدیوھات (أنستاغرام) 

 لیستاالجتماعي) (مواقع التواصل  علیھیطلق ما او  كالفایسبوعلى غرار  االجتماعیة
 أخرى.نا من مكونات سوى مكوّ 

نظریة ھامة حول األبعاد االصطالحیة والمفھومیة للمیدیا  الباحثون نقاشاتلقد خاض و
الفرنسیین على استخدام مصطلح الشبكات التكنولوجیا. ھكذا استقر األمر لدى الباحثین 

للتدلیل على    ),2011)	A.	Coutant,	&	T.,	numériques )(Stenger,	socio ""السوسیورقمیة
تمازج الرقمي بالتكنولوجي في ھذه المنظومات الوسائطیة. وفي الوالیات المتحدة ناقش 

و اعیة أكات االجتمبالباحثون المصطلح الذي یجب إطالقھ على الفایسبوك: مواقع الش
حھا ییت) التي affordancesویعكس ھذا النقاش اإلمكانات (    .مواقع التشبیك االجتماعي

 أو بناء شبكات جدیدة..... نالقدیمة للمستخدمی االجتماعیةالشبكات  إلدارةالفایسبوك 
)(Boyd,	D.	M.,	&	Ellison,	N.	B.	2007).( 

في المصطلح والمفھوم في السیاقات العربیة حیث  األكادیميھذا النقاش  لم نشھدلكننا 
الصحافة (مواقع التواصل االجتماعي) اعتمدت األوساط األكادیمیة المصطلح الرائج في   

كلھا والحال أنھا لیست  )مواقعصنف واحد (في  "المیدیا االجتماعیة" أنھ یختزلرغم 
تلفة ونتائجھا متنوعة مخ كذلك وفي وظیفة التواصل في حین أن استخداماتھامواقع و
االستقطاب و ؤّجج خطاب الكراھیة والعنف الرقميی التواصل عندما ذلك إفسادبما في 

	.(…اإلیدیولوجي والسیاسي وتعزل الناس عن بعضھم البعض في "غرف الصدى". 
(Tucker,	J.	A.,	Guess,	A.,	Barberá,	P.,	Vaccari,	C.,	Siegel,	A.,	Sanovich,	S.,	&	Nyhan,	B.	

2018). 



	

تمایز ت "المیدیا االجتماعیة"ن على أوفي ھذا اإلطار فإن التعریفات األكثر انتشارا تؤكد 
 غیر المؤسسي لعملیات إنتاج المضامین : الطابعةثالثالجماھیریة بأبعاد   عن المیدیا 

 مركزیة للمستخدمین (الناسالتي أضحت تقوم بھا تنظیمات غیر مركزیة ثم المكانة ال أوال
ن) ثانیا باعتبارھم منتجین للمضامین (أو ما یسّمى مضامین المستخدمین) العادیو

 (2013)	S	Lomborg	et	A	Bechmann	والطابع الدینامیكي للمیدیا االجتماعیة ثالثا.
كامیردج أنالییتا و"أوراق فایسبوك"  یسّمىیسبوك منذ ما االكوني حول ف تعاظم الجدل 

باالنتشار االجتماعي للفایسبوك كمنصة كونیة تحتضن أكثر  أساسا مرتبطوھذا الجدل 
المیدیا "حول نتائج    والمعطیات والدراسات   والمعارف . مستخدمملیار  3.5من 

 اغرام)نتسھم (اثقافتوعلى لمراھقین والشباب ل االجتماعیة التنشئةعلى     "االجتماعیة
على و اباتاالنتخ نزاھة وتأثیراتھ المباشرة على   السیاسیة الحیاةعلى الفایسبوك  ونتائج
خبار واال السیاسي واإلیدیولوجي (غرف الصدى االستقطاب بتعزیز الدیمقراطیة الحیاة
صناعة مستقبل وممارسات إنتاجھا وعلى وعلى ممارسات استھالك االخبار  ) الزائفة
 اإلشھاریة.للموارد  شركات التكنولوجیات الرقمیة بسبب استقطاب الصحافة

 یةفي بلدان دیمقراط وشركات التكنولوجیات الرقمیة كالفایسبویخضع وعلى ھذا النحو 
وصف البرلمان البریطاني  ھكذا. العمومیةالبرلمانات والسلطات  مساءلةالى  ةعدید
. (2019	Commons.	of	House)" ("عصابات مارقةبأنھا  "االجتماعیةالمیدیا "نصات م

.  الكراھیة خطاب ةبمكافحوباالنتخابات  ةتشریعات خاص وضعتم فرنسا والمانیا  وفي
 ةسیاسات عمومیویمكن أن نعتبر ھذه االشكال الجدیدة من المساءلة والتشریعات بوادر 

  ."المیدیا االجتماعیة" لتنظیم
 ةافي الحی " والتكنولوجیات الرقمیةاالجتماعیة المیدیا"انسیاب  وعلى ھذا النحو فان

مجالھا الخاص الحصري بما  تجاوز الذي ھابعاد تنامي حضورأیمثل بعدا من االجتماعیة 
عام كل بش والثقافیة االجتماعیة السیاسیة من الدینامیكیات یتجزأنھا اصبحت جزءا ال أ
)(Hjarvard,	S.	2008 االجتماعیة . وھذا الحضور الشامل أصبح موضوعا تفكر فیھ العلوم

 یداجد جدیدة تكاد تشكل برادیغما بحثیا شكلت حولھ بحوثمخصوص جدید ت من منظور
	.p	2013,	Hepp,	et	mediatization   (Couldryالوساطة المیدیاتیكیة  برادیغمما یسمى (

191).				 
دیا لـ"لمی والسیاسیة االجتماعیةفي العالم العربي ال یزال النقاش العام حول الرھانات و

 للباحثین المتاحةالموارد  ةقللبسبب نقص الدراسات والبحوث  إمامحدودا  االجتماعیة"
ي التي تعیق التفكیر الحر ف السلطویةو بسبب السیاقات أالمعارف في ھذا المجال  إلنتاج

 .على وجھ الخصوص بالسیاسة "االجتماعیة المیدیا"عالقات 
 لسیاسیةا الحیاة على الفایسبوكوتأثیرات  نتائج یتعاظم بأھمیةما في تونس فان الوعي أ

و أصدرت عن مؤسسات  كما تؤكد ذلك تقاریر ،على وجھ الخصوص وعلى االنتخابات
لون فاعالتي قام بھا  يعن حمالت التضلیل المعلومات استقصائیة ةتحقیقات صحفی

ص على وجھ الخصو كالفایسبو و الستخدامأ على نتائج االنتخابات للتأثیر سیاسیون
على  روضةالمف القانونیة تالتضییقیا   لتجاوزمن وسائل االشھار السیاسي  ةكوسیل

 .2019	Inkyfada	التقلیدیةاستخدام االشھار السیاسي في المیدیا 
 



	

 محاور المؤتمر 
 ابستمولوجیا "المیدیا االجتماعیة"  :االولالمحور  

 ةثارت عدأبشكل خاص  "االجتماعیةالمیدیا "بشكل عام و الرقمیةان التكنولوجیات 
 قةالحقیفي  النظریةالنقاشات ھذه  تمثلو .ةومنھجی ةونظری ابستیمولوجیةاشكالیات 

ة وإمكانی الجماھیریةالمیدیا تتعلق بنظریات تشكلت لدراسة  ةامتدادا لنقاشات سابق
 مثال audience Active" النشط الجمھور" االنترنت: مفھوماستخدامات  ةلدراستطبیقھا 

Livingstone,	S.	2004).(. 
ذاتھ ب یھا باعتبارھا موضوعا لحقل مستقللإینظر  "االجتماعیة المیدیا"وبشكل عام فان  
	,Boczkowski	&	M.,	Matassi,) (studies	media	social) )"االجتماعیة المیدیا"دراسات (

P.	2021),	 الرقمیةالدراسات " على غرار  واسعو موضوعا لحقل أ" (digital studies)  
و أ(2011	(Eds.).	C.	Ess,	&	M.,	Consalvo,      (studies	internet) "دراسات االنترنت"و أ

تاریخیا على غرار علم  ممأسسةو لعلوم أ ةالختصاصات علمییدا موضوعا جد اباعتبارھ
وم علالوالتعدیل) القانونیة (و العلوم أو القانون أ )االجتماعي الرأسمالمفھوم (االجتماع 
	media)المیدیا  تدارسا إلى فةاضااو االعالم  (التسویق...) تصرفوال االقتصادیة
studies)			المجال العموميو غرف االخبارأو  الصحافةوعلوم االعالم واالتصال و.  

  إلى طرح المسائل التالیة: تسعى المساھمات في ھذا المحور
 "المیدیا االجتماعیة"الكمیة والكیفیة لدراسة  المنھجیاتإشكالیات استخدام  -

  والقضایا التي تطرحھا.
لباحثین في علوم على ا "االجتماعیة المیدیا"التي تطرحھا  النظریةالتحدیات   -

 الاالعالم واالتص
 علوم االعالم واالتصالب) الخاصة recherche	de	objets(الموضوعات البحثیة  -
 المیدیا" لدراسة "قدیمة"نظریات  كیف قام الباحثون بتحیین وتطویر -

(االستخدامات واإلشباعات، دوامة الصمت، نظریة الجمھور  "االجتماعیة
 ؟)....النشط

 البحثیةاالتجاھات  برصدویشجع منظم المؤتمر المداخالت والمقترحات التي تعنى  .2
	,Stoycheff)	العربيفي العالم  "االجتماعیة المیدیا" بدراسة الخاصة( والمنھجیة النظریة

E.,	Liu,	J.,	Wibowo,	K.	A.,	&	Nanni,	D.	P.	2017).		
 

 
وممارسات االنتاج واستھالك االخبار  "االجتماعیةالمیدیا " الثاني:المحور  

 والصحافةوتحوالت مؤسسات المیدیا 
 عةمتنوعلى وجھ الخصوص  الصحفیةعلى المؤسسات  "االجتماعیة المیدیا"ن نتائج إ

تعید تشكیل ممارسات البحث عن المعلومات وعالقھ الصحفیین بالمصادر ومتعددة فھي 
 لصحفیةاوتوزیع المضامین  المختلفةوفئات الجمھور  الصحفیةمؤسسات الوالتفاعل بین 

 ت. في مختلف المنصا
 للصحافة التاریخیةحیاء بعض الوظائف إ نالحظ "االجتماعیة المیدیا" تأثیر وتحت
على غرار صحافھ  ةجدید ةجناس صحفیأ التحري مما نتج عنھعلى غرار  ھاوتعزیز



	

دوار الصحفیین في أتعریف  ةواعاد 	,(2017	L.	Graves,) التحري او التحقق من الوقائع
 .التفسیر والتحري وظیفةخبار الى ألالنقل وا وظیفةاالنتقال من  يأالعمومي المجال 
 البحث في الموضوعات التالیة:   إلى المساھمات في ھذا المحور تسعى 
ي في تونس وف مختلفة ةسیاقات ثقافیفي  ،"االجتماعیةالمیدیا "تساھم كیف  -

  .الصحفیة تللممارسا المھنیة تشكیل البیئة ةفي اعاد ،العالم العربي
من  اد مخصوصةابعوتأثیرھا على خبار وتنظیمھا ألغرف انتائجھا على ما ھي  -

 القواعد التي على والتأثیر الصحفیةعلى غرار االخالقیات  الصحفیة الممارسة
 .خبارألتسیر علیھا غرف ا

ما ھي المخاطر التي تنجر عن تعاظم استخدامات "المیدیا االجتماعیة" في  -
من طرف المؤسسات االقتصادیة في  اوفي استخدامھ مجال استھالك األخبار

  اإلشھار التجاري.
 والحیاة السیاسیة  "االجتماعیةالمیدیا "الثالث: المحور 
على الحیاة  "المیدیا االجتماعیة"االھتمام في السنوات األخیرة بنتائج  تعاظملقد 

من  جدیدا موردا فیھا الرقمیة ترى . لقد كانت النظرة السائدة للتكنولوجیاتالسیاسیة
العمومي، ومصدرا ألشكال المجال وإحیاء موارد تجدید الحیاة السیاسیة الدیمقراطیة 

 ....والمداولةوالتعبئة االجتماعیة االحتجاج السیاسي من جدیدة 
نھا عامال من عوامل تخریب أینظر الیھا على  أصبححیث ثم تغیرت ھذه النظرة تدریجیا 

الرقمیة باألخطار التي  للتكنولوجیاتالكبرى  شركاتالقرت أوقد . الحیاة الدیمقراطیة
عترفت ا التيمقراطیة، على غرار شركة فایسبوك الدییمكن ان تتسبب فیھا على الحیاة 

ة نشر األخبار الزائف وفي في االنتخاباتالخارجي  ستخدم للتدخلتبأن الموقع یمكن أن 
 .نعن المستخدمی يالتي تحجب التنوع السیاسي واإلیدیولوج "غرف الصدى"وفي خلق 

ي یمكن للموقع أن یكون سببا لھا سبوك بأن من النتائج الخطیرة التیكما أقرت شركة فا
واعتبرت بعض رساء أنواع من االتصال غیر المتكافئ والترویج لخطاب الكراھیة.   ا

االنتقال السیاسي وتخریبھ في  سباب تعطیلأھي من  "المیدیا االجتماعیة" البحوث ان
	.(2015	M.	Lynch,)العالم العربي 

المیدیا "فإن مدخل األضرار والمخاطر أصبح من المداخل الھامة لمقاربة وفي كل االحوال 
 استراتیجیات وتنامياالخبار الزائفة  في السیاقات الدیموقراطیة: انتشار "االجتماعیة

ي او ف ة"معرفی فقاعاتالمستخدمین في " "حبس"في    توأدوار الخوارزمیاالتضلیل 
یا على تأثیرا سلب في المجال العمومي وتؤثرالتي تفسد االتصال  "ةأیدیولوجی "غیتوات

 م.عاالقدرات المواطنین في المشاركة بشكل عقالني في النقاش 
 السیاسي، إذشكال جدیدة من االتصال أیضا في ظھور أ تساھم "لكن "المیدیا االجتماعیة

یة اتصال على غرار استراتیجیاتالسیاسیة الممارسات  تجدیدأن تكون من عوامل  یمكن
على  اتصالیة أسالیب تجدید وفي )désintermédiation" (إلغاء الوسائطمثل " مخصوصة

 فریدةظھور اشكال ، مما یؤدي إلى )permanent campaign( "الحمالت الدائمة"غرار 
بویة. الشعوالسیاسیین أو ظواھر سیاسیة بعینھا على غرار ي العام أن التفاعل بین الرم



	

في اكر بشكل م كالفایسبواستخدام سي تبین من خالل بعض الدراسات وفي السیاق التون
 .(DRI	et	Atide	انظر تقریر منظمھ عتید ةاالنتخابیالحمالت 

 التالیة:بالمسائل  المساھمات في ھذا المحور الى االھتمامتسعى  
 ةمخصوصسیاقات في  االجتماعیة االستخدامات السیاسیة المتنوعة للمیدیا  -

 في العالم العربي ةوخاص
 ياألیدیولوج االستقطاب عواململ من اكع"المیدیا االجتماعیة" مقاربات  -

 واالجتماعي. والسیاسي
یق وتنساحتجاج ة كمنظوم بشكل عام "االجتماعیةالمیدیا "و كالفایسبواستخدام  -

	socialاجتماعي ( coordination  اجتماعیةوتعبئة (social	 mobilization)  في
یة بشكل السلطو السیاسیة العربیة في السیاقاتوعام  بشكلالدیمقراطیة السیاقات 
 .خاص

ا المیدی"تطبیقات مواقع ومختلف المبتكرة ل االستخدامات تبین ةدراسات حال  -
الحكومي والعمومي مجال االتصال في وانستغرام تیك توك  تویتر "االجتماعیة
 .االنتخابیةوخارج الفترات  االنتخابیةالفترات أثناء والسیاسي 

 الرابع: التعدیل والقانون المحور  
نطلق النقاش في األوساط األكادیمیة قبل فضائح "كامبریدج آنالیتیكا" و"أوراق ا

تكاد  بخدمات عمومیا مرتبطافایسبوك باعتباره "مرفقا  تنظیممشكالت  " حولفایسبوك
 على عالقاتھم االجتماعیة.  لألفراد ولإلبقاءتصبح ضرورة لالندماج االجتماعي 

استشارة واسعة حول األخبار الزائفة والتضلیل في  األوروبيأطلق االتحاد  2017وفي 
مجال األخبار التي أفضت إلى عدة مقترحات منھا وضع شبكة أوروبیة للتحري في األخبار 
الزائفة والتعزیز من التربیة على اإلعالم. وقد عبر عدد من المسؤولین في االتحاد 

  ".ةالمیدیا االجتماعی"األوروبي   عن قلقھم من نتائج 
 "أخلقة"إلى  تھدف 2020في مارس  مبادرة تشریعیة مستعجلةفي تونس تم تقدیم و

"الدیمقراطیة الناشئة من األخبار المكذوبة عبر  لحمایة الحیاة السیاسیة واالجتماعیة
، لكنھا القت ردود فعل كثیرة رافضة "بالطرق اإللكترونیة منصات التواصل االجتماعي

لھا. وفي السیاقات العربیة فإن مقاربة التعدیل یمكن أن تكون مطیّة لفرض سیاسات 
ن م لرقابة المستخدمین والحدّ  "المیدیا االجتماعیة"رقابیة على الفضاءات التي تتیحھا 

 التعبیر. حریة
 إلى:  في ھذا المحور تسعى المقترحات 

والمبادرات الدولیة في مجال تعدیل  العالمي األكادیميرصد النقاش النظري  -
  ".المیدیا االجتماعیة"
سیاسات شركات التكنولوجیات الرقمیة: فایسبوك (میتا)، تویتر، یوتیوب تحلیل  -

خطاب ولیات تعدیل ذاتي ومعاییر استخدام للتصدي لألخبار الكاذبة   آلوضع 
 الكراھیة.

صفة باألطر القانونیة لحریة التعبیر على األنترنت في العالم العربي وفي العالم   -
 عامة.
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