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  م'&عي األن�#ة ال�"اض�ة الع���ة على م�اقع ال��اصل االج��اعي ل��خاب ال	�ا��ة 

  دراسة ت1ل2ل�ة ل1*اب ال0اد, األهلي ال�-�, على +�*(�ك

  أسامة ع(� ال�2�1 دمحم

  �ل89ال

األن��ـــة ال��اضـــ�ة  الـــ+1 ی/��ـــه م�ـــ�ع�ســـع- هـــ+ه ال�راســـة إلـــى رصـــ� خ$ـــاب ال"�ا!�ـــة 
ن�ــ�ها تــBَّ  اتتعل�قــ 9�٤١٥٠٥ل3ــل بال7احــ2  قــامالع���ــة علــى م�اقــع ال��اصــل االج��ــاعي؛ ح3ــ2 

N�OـــM�ك حـــ�ل نهـــائي دور1 أG$ـــال لل/ـــاد1 األهلـــي ال�Dـــ�1 علـــى م�قـــع علـــى الDـــف9ة ال�ســـ��ة 
واع��ـ�ت علـى  نـاد1 ال��جـي ال��نNـي.، و ال/اد1 األهلي ال�Dـ�1  ي��قبU3 ف ،٢٠١٨أف���Pا عام 

ان��ـــار خ$ـــاب هـــا أوضـــ9- ن�ائ�و  ،Culpeper Jonathanن�ـــ�ذج عـــ�م ال�ـــأدب الـــ+1 وضـــعه 
\$ـاب ��Oـا �قـ�ب مـU نDـف هـ+ا البـU3 م�ـ�عي األن��ـة ال��اضـ�ة الع���ـة؛ ح3ـZ 2هـ� ال"�ا!�ة 

ئج عـــ�م اق�Dـــار خ$ـــاب ال"�ا!�ـــة علـــى اإل^ـــار ال�عل�قـــات ال\اضـــعة لل�9ل3ـــل، [�ـــا [�ـــف- ال/�ـــا
وال�Nاســي والــ�ی/ي وال�ــار�\ي، ال��جعــي ال��اضــي فقــc؛ وbن�ــا شــ�ل اإل^ــار ال��جعــي االج��ــاعي 

عMــ� م�اقــع ال��اصــل االج��ــاعي مقارنــة  ال"�ا!�ــة \$ــابل أن الــ+[�ر أكdــ� اســ�\�اما أوضــ9-و 
عMــ� م�اقــع ال��اصــل  $ــاب ال"�ا!�ــةإن�ــاج خ فــيوجــ�د تــأث�3 إلخفــاء ه��ــة ال�Nــ�\�م و Gاإلنــاث، 

  االج��اعي.

  مق�مة

ل$ال�ـــا اســـُ�\�م- ال��اضـــة لل�قـــارب بـــU3 ال�ـــع�ب و[Nـــ� حـــ�اجj ال"�ا!�ـــة ب3/هـــا، ف"ـــان 
إ^الق ال�/افNات األول���Mة الق���ة في الp9ارة اإلغ���Pة ف�صًة ل�N�د الNـالم بـU3 ال��9ـار�U3؛ 

اخ�الفها، و�N�ُح لل��اضU33 وال���عG U3االن�قال ول���قف أشsال ال�9وب وال�/ازعات [لها على 
، [�ـــا [انـــ- ال�/افNـــات ال��اضـــ�ة أداَة الـــB�vj (Burleson 2013) اآلمـــU بـــU3 ال�ـــ�ن ال��9ار�ـــة

 xـ�Mال U3ـ�1 بـD/ـل العDوالف jال��33ـ Uع� عقـ�د مـG ا�Pج/�ب أف�� yن مان��ال ل��ح�3 شع�Nن3ل
  . )Jarstad 2016( والN�د

                                           
 خ��امعة [ف� ال�G ل�ة اآلدابsG اإلعالم BNقG م�رس العالقات العامة.�Dم ،  
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ن ال�ار�خ اإلنNاني لB �\ُل مـU فإلNام�ة لل�/افNات ال��اض�ة؛ ه�اف اوعلى ال�غB مU األ
 Uـات، ولعـلَّ مـNهـ+ه ال�/اف yMـNG ع�ب�ة، ان�لع- ف3ها ال�9وب، وج�ت ف3ها دماء ال�Mاه� سل�م

NGــyM م7ــاراة [ــ�ة القــ�م  ١٩٦٩أبــ�ز األمdلــة: ال9ــ�ب ال�ــي انــ�لع- بــU3 ه/ــ�وراس والNــلفادور عــام 
[�ــا ، ) (Murphy 2014الMلــ�یU فــي ال�Dــ��ات ال��هلــة ل"ــأس العــالBال�ــي جــ�ت بــU3 م/�\Mــي 

جــّ�اء أع�ــال شـغy شــه�تها م7ــاراة [ــ�ة القــ�م بــU3 م/�\Mــي  ش\Dــا ٣٢٨مDــ�ع  ١٩٦٤شـه� عــام 
  .)Brown 2017  ( ب�3و واألرج/�yMNG U3 االع��اض على ق�ارات حBs ال�7اراة 

، )٢٠٢٠(أح�ـــ� و، )٢٠٢١(7vـــاس وال�/3ـــ�  وعلـــى الDـــع�3 الع��ـــي؛ أوضـــ9- دراســـات
 y٢٠٢٠(^الـــــ( ، ـــــة وZاGـــــ3�ني وأN�)٢٠١٥( ، ـــــ�وNـــــ�ء  الpوال)٢٠١٥(  U3ـــــار الع/ـــــف بـــــ�ان�

الع/ف واإلی+اء م�N��ات م�تفعة مU مU ال�ول الع���ة، ووص�له  ال"�3dال���عU3 ال��اضU33 في 
- ح� الق�ل وال�9ق وت�م�3 ال�/�آت العامة وال\اصة، وازدادت خ$�رة ان��ار الع/ـف بلغال�Mني، 

 yـــار اســـ�\�ام م�اقـــع ال��اصـــل الع���ـــة فـــي ال�العـــ�االج��ـــاعي؛ ح3ـــ2 أوضـــ9- ن�ـــائج مـــع ان�
م�ــــ�عي األن��ــــة ارت7ــــا� اســــ�\�ام  )٢٠١٨(، وال��ــــاني )٢٠١٩( وآخــــ��U ج�ــــال الــــ�یU ي�دراســــ

  .ال��اصل االج��اعي ب�jادة م�N��ات الع/ف ل�یه�B�اقع لال��اض�ة الع���ة 

7ــــا� مـــU الــــ�ول الع���ـــة، وارت ال"3dـــ�إنَّ ان��ـــار الع/ـــف بــــU3 ال��ـــ�عU3 ال��اضـــU33 فــــي 
 U33ال��اضــ U3ع�الع/ــف لــ�یهB؛ ُیMــ�ز ��اصــل االج��ــاعي ب�jــادة مNــ���ات م�اقــع الاســ�\�ام ال��ــ

الع���ة مع األح�اث ال��اض�ة ع�M م�اقع  ال9اجة ل�راسة ^�Mعة تعا^ي م��عي األن��ة ال��اض�ة
ل األح�اث ال��اض�ة مU وس3لة ل�قارب ال�ع�ب  ال��اصل االج��اعي، ودور ه+ا ال�عا^ي في ت9�ُّ

  الع���ة، إلى مع�ل ه�م للعالقات بU3 ال�ع�ب الع���ة. 

  م'>لة ال�راسة 

للعالقات اإلنNان�ة والNلB  ��اه� العال��ة ال�ي ت�dل ته�ی�اGات خ$اب ال"�ا!�ة أح� ال
االج��اعي، و�yN9 رؤ�ة ال�3N أن$�ن3� ج�ت���3 األمU3 العام لألمB ال���9ة؛ لB �ُع� خ$اب 

���ع؛ بل أص7ح ال"�ا!�ة Zاه�ة م�9ودة أو م��د أص�ات م�تفعة لقلة مU األف�اد على هام� ال�
 �M )Unitedاد�ة على ح�ٍّ س�اءة في ال���ق�ا^�ات الل�M3ال�ة وال/�B االس�لق$اعات رئ�N خ$اGا

Nations 2019(.  
مــU العلــ�م االج��ا�vــة واإلنNــان�ة واله/�ســ�ة ب�راســة خ$ــاب  ال"3dــ�وُع/ــي ال7ــاحd�ن فــي 

 ال"�ا!�ــة؛ فــاه�B ال7ــاحd�ن فــي م�ــال القــان�ن ب�راســة العالقــة بــU3 خ$ــاب ال"�ا!�ــة وح��ــة ال�ع3Mــ�
(Bennett 2016)،  اســـة ب�راســـة تو�Nال Bـــ ل�Nاســـ�ة ال��$�فـــة ��Zـــ� ال��اعـــات افـــي م�ـــال عل

، وسعى ال7احd�ن في م�ال علB ال/ف� إلـى ت�9یـ� ) (Bhat and Klein 2020ل\$اب ال"�ا!�ة
  Bilewicz and Soral)ال�ـأث�3ات ال�ج�ان�ـة والNـل�[�ة ل\$ـاب ال"�ا!�ـة فـي األفـ�اد وال��اعـات
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، ) (Baider 2020!�ـةللغـة علـى وصـف ب/�ـة خ$ـاب ال"�ا ، ور[ـj ال7ـاحd�ن فـي م�ـال ا2020(
خ$ـاب رصـ�  �$�Mقـات اإلل"��ون�ـة فـيفـي م�ـال علـ�م ال9اسـy علـى دراسـة فعال�ـة الوا �ا ر[j ب3/

 .(Kovács, Alonso, and Saini 2021)ال"�ا!�ة على شs7ة اإلن��ن- 

ـــى شـــs7ة اإلن��نـــ-  ـــأتي خ$ـــاب ال"�ا!�ـــة عل وعلـــى صـــع9G �3ـــ�ث االتDـــال واإلعـــالم؛ �
ي لل7ـــاحU3d فـــي م�ـــال االتDـــال ال�ق�ـــ ةج��ـــاعي فـــي مق�مـــة القpـــا�ا ال�ئ�Nـــوم�اقـــع ال��اصـــل اال

(Pohjonen 2019) ةs7ــــ�ــــ�ر الــــ�ئ�� ؛ ح3ــــ2 أصــــ97- الDفــــي ال�قــــ- ال9ــــالي ل\$ــــاب  ال�
ه إلـى )(Paz, Montero-Díaz, and Moreno-Delgado 2020ال"�ا!�ـة ، وهـ� مـا ��sـU ردُّ

عـــU ق3ـــ�د ال����ـــع  ج خ$ـــاب ال"�ا!�ـــة Gع3ـــ�اً sة فـــي إن�ـــاال��9ـــة ال�ـــي ی���ـــع بهـــا مNـــ�\�م� ال�ـــ7
Keipi et al. 2017)(إلـ U3ـ�\�مNة ال�فاعل�ـة ال�ـي تـ�فع ال�s7ـ�عـة ال�M ى إن�ـاج ال��jـ� مـU ، ̂و

عU ارت7ا� خ$اب ال"�ا!�ـة علـى شـs7ة اإلن��نـ-  فpالً ، ) (Ernst et al. 2017خ$اب ال"�ا!�ة
G�3d"ه�فة ب ال�Nاعات ال���  .(Baider 2020)ه+ا ال\$اب مU ح�ادث الع/ف ت�اه ال

وقـــ� اهـــ�Bَّ عـــ�د مـــU ال7ـــاحU3d ب�راســـة ^�Mعـــة خ$ـــاب ال"�ا!�ـــة الـــ+1 ی/��ـــه ال�Nـــ�\�م�ن 
دراســـة خ$ـــاب ال"�ا!�ـــة فـــي ال��ـــاالت ال�ی/�ـــة  فَ�ـــَ�تالعـــ�ب عMـــ� م�اقـــع ال��اصـــل االج��ـــاعي؛ 

 U3ـ� خ$ـاب ال"�ا!�ـة بـ�Z�ـار ت�ة؛ ح23 أوض9- ن�ائج تل� ال�راسات ان��vاس�ة واالج��ا�Nوال
ســ9ار  و  ،)٢٠٢٠(نDــ� و  ،)٢٠٢٠(عMـ�هللا  مdــل دراســة مNـ�\�مي م�اقــع ال��اصــل االج��ـاعي

ل��ــال ال��اضــي ل"�ا!�ــة فــي ا؛ ��Oــا لــB �9ــَ� خ$ــاب ا)2015( Siegel ، و[ــ+ل�)٢٠١٧(ونMـ�ح 
علــى الــ�غB مــU خ$ــ�رة هــ+ا ال\$ــاب فــي Zــلِّ ن�ــائج ال�راســات ال�ــي أوضــG  -9االه��ــام ال"ــافي

Bات الع/ف ل�یه���Nادة م�jل��اقع ال��اصل االج��اعي ب U33ال��اض U3ع�  .ارت7ا� اس�\�ام ال��
�ــه م�ــ�ع� وفــي هــ+ا اإل^ــار؛ تNــعى هــ+ه ال�راســة إلــى رصــ� خ$ــاب ال"�ا!�ــة الــ+1 ی/�

األن��ة ال��اض�ة الع���ـة علـى م�اقـع ال��اصـل االج��ـاعي أث/ـاء ال�/افNـات ال��اضـ�ة؛ ح3ـ2 �قـ�م 
ال7احــ2 ب�9ل3ــل تعل�قــات م�ــ�عي األن��ــة ال��اضــ�ة الع���ــة حــ�ل نهــائي دور1 أG$ــال أف���Pــا عــام 

$ــــاب ل��9یــــ� ح�ـــB خ ؛نــــاد1 ال��جـــي ال��نNـــيال/ــــاد1 األهلـــي ال�Dـــ�1، و  ي، بـــU3 ف��قـــ٢٠١٨
�Mعـــة م/��ـــي هـــ+ا ال\$ـــاب، والف�ـــات وأشـــsاله ال"�ا!�ـــة ال��ـــ�اول عMـــ� ال�عل�قـــات ال�Nـــ�ه�فة ، ̂و

  .هلال\$اب، ون�ع حNاب الف�ات ال�/��ة واأل^� ال��ج��ة ال�ي ارت"j عل3ها  ه،م/
  اس�ع�اض ال��اث العل�ي في م&ال ال�راسة

��Us تقB�N ال��اث العل�ي في م�ـال ال�راسـة إلـى م9ـ�ر�U؛ األول: ال�راسـات ال�ـي قامـ- 
ب�9ل3ـــل خ$ـــاب م�ـــ�عي األن��ـــة ال��اضـــ�ة علـــى شـــs7ة اإلن��نـــ- وم�اقـــع ال��اصـــل االج��ـــاعي، 

ة ل��اقــــع ال��اصــــل : ال�راســــات ال�ــــي ت/اولــــ- اســــ�\�ام م�ــــ�عي األن��ــــة ال��اضــــ�ة الع���ــــواآلخــــ�
  :اآلتي�ع�ض دراسات [ل م9�ر على ح�ة، على ال/N/ �9االج��اعي، وس
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ن��نـ- وم�اقـع : ال�راسات ال�ي قام- ب�9ل3ل خ$ـاب م�ـ�عي األن��ـة ال��اضـ�ة علـى شـs7ة اإلأوال
  :ال��اصل االج��اعي

 َّB3ـــ�اهـــ�d"عي األن��ـــة ال��اضـــ�ة علـــى  ال�مـــU ال7ـــاحU3d وال��سNـــات ب�9ل3ـــل خ$ـــاب م�ـــ
ج��ـاعي؛ ح3ـ2 أوضـ9- ن�ـائج هـ+ه ال�راسـات ان��ـار خ$ـاب شs7ة اإلن��ن- وم�اقع ال��اصل اال

ال"�ا!�ة بU3 م��عي األن��ة ال��اض�ة؛ ف�ف� ن�ائج دراسة ت9ل3ل�ة ل�عل�قات م��عي أن��ة ال�ور1 
إلــى مــارس عــام  ٢٠١٤اإلن�ل3ــ1j ل"ــ�ة القــ�م خــالل ف�ــ�ة ث�ان�ــة أشــه� ام�ــ�ت مــU أغNــ$� عــام 

٢٠١٥ Uرص� ما �قـ�ب مـ َّB1؛ ب�اقـع م/ ١٣٤,٤٠٠؛ تjـيء وت�33ـNـ�ر م�ـ�ر فـي  ١٦,٨٠٠�م/
  .(Bennett and Jonsson 2017)ال�ه� 

مـMario Balotelli  Uب�9ل3ـل ال�عل�قـات ال��جهـة لالعـDoidge )2015 ( y ك�ا قـام
ِقMَل ال���عU3 اإل�$الU33؛ ح23 أوض9- ال/�ائج أنَّ خ$اب ال"�ا!�ة ال+1 ی/��ه م��ع� األن��ة 
ال��اض�ة ��Nه�ف الpغc على العMي الف�ق ال�/افNة وت�هM3هB وال�أث�3 في أدائهB، [+ل� [�ف- 

تــــأثُّ� تعل�قــــات ال��ــــ�عU3 ال��اضــــU33 علــــى ) Kolbinger and Knopp )2020ن�ــــائج دراســــة 
ت�9ـل تـأث�3ا أنَّ ق�ارات حsـام الف3ـ�ی� ال�Nـاع�یU و  ل االج��اعي Gالق�ارات ال����s9ة،م�اقع ال��اص

  في تعل�قات م��عي ف�ق ال�ور1 اإلن�ل1j3 ال���از على م�اقع ال��اصل االج��اعي. سل�Mا

ت ن�ــائج ال�راســات أنَّ خ$ــاب ال"�ا!�ــة الــ+1 ی/��ــه م�ــ�ع� األن��ــة ال��اضــ�ة Zهــ� ك�ــا أ
إلــى العMــي الف��ــ� الــ+1 ی/��ــي إل�ــه ال��ــ�ع حــال تع�ُّضــهB لل\Nــارة أو ســ�ء األداء؛ ح3ــ2  ���ــ�

أنَّ ارت7ـا� ) Burch, Billings and Zimmerman )2018 ة [ـل مـUأوضـ9- ن�ـائج دراسـ
ال"فـاءة ال�ـي ع/ـ�ما ال �sـ�ن أداء فـ��قهG B ال���عG U3ف��قهB ق� یـ�فعهB إلـى ال�ع3Mـ� عـU اإلح7ـا�

�؛ ح3ـSanderson and Truax  )2014( 2ع�ن، وه� ما اتفقـ- معـه ن�ـائج دراسـةی���ها ال��
ل"�ة القـ�م  Alabamaالعy ف��� جامعة  Cade Fosterتغ���ة م�جهة ض�  ٩٣٨قاما ب�9ل3ل 

أنَّ [�ــف- ال/�ــائج  فقــ�؛ Auburnاألم���sــة Gعــ� أْن تNــyَّM فــي خNــارة ف��قــه ضــ� ف��ــ� جامعــة 
\Nال -/�pال�غ���ات ت Uها��ة م   Gاالع��اء عل�ه. خ$أ الالعy، وح�ل- ته�ی�ا م�جَّ

Dــ� علــى ن�ــائج ال�راســات الNــاGقة عــU أنَّ خ$ــاب ال��ــ�عU3 ال��اضــU33 لــB �ق� وأســف�ت
؛ فعلـى الDـع�3 ج��ا�vة وال�Nاسـ�ة وال�ی/�ـة أ�pـاال��انy االام�ّ� إلى بل ال�انy ال��اضي فقc؛ 

ـــ+1 ل3ـــل خ$ـــاب ال��ـــ�عU3 الر[ـــj عـــ�د مـــU ال97ـــ�ث الNـــاGقة علـــى ت9 ،االج��ـــاعي ��اضـــU33 ال
 ,Cleland, Parry; Radford (2019), and Frederick لN�دا هي:، ��Nه�ف ف�ات م�9دة

Pegoraro; Sanderso (2019)  واآلس3���ن Farrington et al. (2015)  وال��أةDarvin, 

Mumcu; Pegoraro (2021); and Sanderson; Gramlich (2016)  ــــــــــــــــــــــــــــــــــل��نNوال�
Millward (2008); and Cleland (2014) وأوضــ9- ن�ــائج تلــ� ال�راســات أن خ$ــاب ،
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ق ال+ات  ال���عU3 ن9� ه+ه الف�ات �s�ف ان��ار ال�عل�قات الع/��Dة وال���j33ة القائ�ة على تف�ُّ
  وت���ه اآلخ� ورفx ال�ع�د�ة الdقا�Oة وقM�ل اآلخ�.

ال�انــــــy ال�Nاســــــي ) Dickerson and Hodler)2021 كــــــ+ل� أبــــــ�َزت ن�ــــــائج دراســــــة 
ل�عل�قات م��عي األن��ة ال��اض�ة على م�اقع ال��اصل االج��ـاعي؛ ح3ـ2 قامـ- ال�راسـة ب�9ل3ـل 

 jال���ـــMemes  ـــة�sـــ�ة القـــ�م األم��] yقـــف العـــ��G ال��علقـــةColin Kaepernick الـــ�ا xف
�9ـ�ة �ال�ـات ال�على ال��33ـj الع/Dـ�1 ضـ� الNـ�د وال�لـ�نU3 فـي ال ل��9ة العلB األم��sي اح��اجا

/�ـة عـU الالعـy، ووصـِفه Gااألم���sة؛ ح23 أوض9-  إلرهـابي أنَّ ال���j قام- ب/jع الDفة ال̂�
لل�ال�ـــات ال��9ـــ�ة األم���sـــة، ور�$ـــه G�D\ـــ�ة أســـامة بـــU الدن زvـــ�B  ال�NـــلB الـــ+d�� 1ـــل ته�یـــ�اً 

3ــــل تغ��ــــ�ات ال�ــــي قامـــ- ب�9ل) Moreau et al. )2021 ت/�ـــ�B القاعــــ�ة، [�ــــا أنَّ ن�ـــائج دراســــة
NGـــyM  ٢٠١٥ال��ــ�عU3 ال��اضــU3 حــ�ل قــ�ار ال�غــ�ب Gعــ�م ت/�ــ�B [ــأس األمــB األف���Pــة لعــام 

تف�ـــي ف3ـــ�وس إیMـــ�ال فـــي عـــ�د مـــU دول غـــ�ب أف���Pـــا، وقـــ�ار االت9ـــاد األف��قـــي �Gعا�7ـــة ال�غـــ�ب 
ـــة األمـــB األف Gاســـ�7عادها مـــU ال��ـــار[ة فـــي نNـــ\�ي [ـــأس �P�� ب3َّ/ـــ- أنَّ  ٢٠١٩و ٢٠١٧عـــامي

  دول القارة. ة�Pال�اقع بU3 دول ش�ال أف���Pا و� ���ات ال���عU3 عNs- ال�/اف� ال�Nاسيتغ
 ل7عـ� الـ�ی/يات��Zـ� ال��ـ�عU3 ال��اضـSanderson  )2013 ( U33و[�ف- ن�ائج دراسة

 Cincinnatiســ\��ة م�ــ�عي ف��ــ� جامعــة ؛ ح3ــ2 أوضــ9- لل/3ــل مــU م�ــ�عي الفــ�ق ال�/افNــة
 Moreauة ال"اث�ل��sـة، [�ـا أوضـ9- ن�ـائج دراسـةــــــلل"/�Notre Dame Nة ـــــمـU ان��ـاء جامع

et al. )2021 ( ـــة�Pاألف�� Bـــأس األمـــ] Bل�/�ـــ� xل��قـــف ال�غـــ�ب الـــ�اف Uال���ـــ�ی U3ع�أنَّ ال��ـــ
yMNG ان��ار ف�3وس إیM�ال ذهM�ا إلى أن ان��ار ف�3وس إیM�ال بU3 م�ا^/ي دول غ�ب أف���Pا هـ� 

.Bهللا على ُ[ف�ه Uعقاب م  
م\�لفــة  أشــsاالU خ$ــاب م�ــ�عي األن��ــة ال��اضــ�ة كــ+ل�، ب3َّ/ــ- ن�ــائج ال�راســات تpــ�ُّ 

 أنَّ تعل�قــات ال��ــ�عLitchfield et al.  )2018 (U3ك�ــف- ن�ــائج دراســة فقــ�ل\$ــاب ال"�ا!�ــة؛ 
تpـــ�َّ/- ســـ\��ة مــU م�هـــ� الال7vـــة وشـــsلها لال7vـــة ال�ـــ/� األم���sـــة ســ��3/ا و�ل�ـــامj  ال��جهــة

امهــا ب�/ــاول العقــاق�3 وال�/�ـ$ات ل�فــع ل�اق�هــا ال�Mن�ــة، ونـjع الDــفة اإلنNــان�ة ع/هــا ال�Nـ�1، واته
مU خالل ت�3Mهها Gال39�انات مdل: القـ�ود، واسـ�\�ام الNـy وال"ل�ـات الM+ی�ـة ل�صـفها، وته�یـ�ها 

اسـ�\�ام م�ـ�عي ف��ـ�  Sanderson (2013) أوضـ9- ن�ـائج دراسـةو Gاسـ�\�ام الع/ـف ضـ�ها، 
، ة وال�ه�یـ� ونـjع الDـفة اإلنNـان�ةك�ة الق�م األم���sة للyN وال"ل�ات الM+ی�ـ Cincinnatiجامعة 

��ــام ال��ــ�عU3 ب/ــjع الDــفة اإلنNــان�ة عــU  (2021)وآخــ��Oshiro  U ك�ــا [�ــف- ن�ــائج دراســة
عــ�د مــU العMــي [ــ�ة القــ�م األم���sــة الNــ�د عMــ� وصــفهG Bال39�انــات واألغ/ــام، وأوضــ9- ن�ــائج 

أنَّ تعل�قــات ال��ــ�عU3 علــى ق/ــاة نــاد1 أرســ/ال اإلن�ل3ــRivers and Ross  (2021)  1jدراســة
  على م�قع ی�ت3�ب ارت"jت على الN\��ة لل/3ْل مU ع/اص� الل�7ة ال�\�لفة. 
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: ال�راســـــات ال�ـــــي ت/اولـــــ- اســـــ�\�ام م�ـــــ�عي األن��ـــــة ال��اضـــــ�ة الع���ـــــة ل��اقـــــع ال��اصـــــل آخـــــ�اً 
  :االج��اعي

^�Mعـة اسـ�\�ام م�ـ�عي األن��ـة ال��اضـ�ة الع���ـة ل��اقـع اه�B عـ�د مـU ال7ـاحU3d ب�راسـة 
ح3ـ2 أوضـ9- هB ن9ـ� الع/ـف؛ ه ب�غ+�ـة ال�عDـy ال��اضـي وات�ـاهال��اصل االج��ـاعي، وعالق�ـ

ال��ـــ�عU3 ال��اضـــU33 فـــي اســـ�\�ام م�اقـــع  �أن إفـــ�ا )٢٠١٨(ال�/�ـــاو1 وال��ـــاني دراســـة ن�ـــائج 
ل�[�ة ال�الـة علـى الع/ـف ي حـ�وث ال��ـاه� الNـال��اصل االج��اعي لـه تـ�ا�vات نفNـ�ة م�عـ�دة فـ

، وم/هــا: ســ�عة االســ�dارة والغpــy، والع/ــف واإلرهــاب غ3ــ� ال�7اشــ� والع�ائ�ــة، والع/ــف والعــ�وان
أشــارت ن�ــائج دراســة ج�ــال الــ�یU، معMــ� وه��ــة و شــ�، والع/ــف واإلرهــاب اللف�ــي، واإلرهــاب ال�7ا

)٢٠١٩U33ال��اضــــ U3ع�علــــى الDــــف9ات ال��اضــــ�ة علــــى م�اقــــع  ) إلــــى أن ز�ــــادة اع��ــــاد ال��ــــ
) ٢٠١٩(ال9ف/ـاو1 لـ�یهB، [�ـا أوضـ9- ن�ـائج دراسـة  الع/ـفمNـ���ات اعي ی��j ال��اصل االج��

 U3ب yDفي ز�ادة ال�ع Bم�اقع ال��اصل االج��اعي أسه �Mأن خ$اب ��ادات األن��ة ال��اض�ة ع
  م��عي األن��ة ال��اض�ة. 

Nائ� على م�اقع ال��اصل االج��اعي بU3 م��عي وعلى صع�3 أشsال خ$اب ال"�ا!�ة ال
) أن ع3/ة ال�راسة أشارت ٢٠١٧(U �ال/�ار وآخ� األن��ة ال��اض�ة الع���ة؛ أوض9- ن�ائج دراسة 

U أبـــ�ز أشـــsال إلـــى أن األلفـــا  الM+ی�ـــة ال��7ادلـــة بـــU3 م�ـــ�عي األن��ـــة ال��اضـــ�ة الع���ـــة تعـــ� مـــ
ت أن ال��اشـ� ذ[ـ�  أن ع3/ـة ال�راسـة )٢٠١٩(لغـانB ئج دراسة قاسـB وا[�ف- ن�او خ$اب ال"�ا!�ة؛ 

 Uـــ� مـــ�jـــ� م�اقـــع ال��اصـــل االج��ـــاعي یـــ�د1 إلـــى مMعي األن��ـــة ال��اضـــ�ة ع�Gاأللفـــا  بـــU3 م�ـــ
 إلــى أن ع3/ــة ال�راســة أوضــ9-) ٢٠١٨(ال�عDــy ال��اضــي؛ ��Oــا أشــارت ن�ــائج دراســة ح�ــاز1 

ل��اضــــ�ة الع���ــــة علــــى م�اقــــع أشــــsال خ$ــــاب ال"�ا!�ــــة بــــU3 م�ــــ�عي األن��ــــة االNــــ\��ة تDــــ�ر 
أن الNــ\��ة واالســ�هjاء Gــالف�ق ال��اضــ�ة عقــy تع�ضــها  الع3/ــةفقــ� ب3/ــ- ل��اصــل االج��ــاعي؛ ا

لله��jــة هـــ� أحـــ� أســـ7اب إثــارة م�ـــاع� ال��ـــ�عU3؛ ح3ـــ2 تع�ــل علـــى تغ+�ـــة ال�عDـــy ال��اضـــي 
م�ـــ�عي الفـــ�ق لـــ�یهB، وشـــ9/هB ت�ـــاه أ^ـــ�اف الل�7ـــة ســـ�اء الs9ـــام أو االت9ـــادات ال��اضـــ�ة أو 

)؛ ح23 أوضـ9- ال/�ـائج أن تعـ�ض ٢٠٢١(ال�/افNة، وه� ما اتفق- معه ن�ائج دراسة ال��ن��ي 
ال��ـــ�عU3 ال��اضـــU33 للNـــ\��ة علـــى م�اقـــع ال��اصـــل االج��ـــاعي �عـــ� مـــU مقـــ�مات ن�ـــ� Zـــاه�ة 

.Bال��اضي ل�یه yDال�ع  

  �ة:تالعامة اآل>H اس�9الص ال�Jش�ات مH خالل اس�ع�اض ال�راسات ال*اEقة؛ #�

مdل:  ،مU دول العالB ال"�3dخ$اب م��عي األن��ة ال��اض�ة في ال�راسات الNاGقة  حلَّل- - 
ال�ال�ات ال���9ة األم���sة و[/�ا و���$ان�ا و�b$ال�ا؛ م�ا ی�ل على ان��ار خ$اب ال"�ا!�ة 

.U33ال��اض U3ع� بU3 ال��
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�ب على م�اقع ال��اصل االج��اعي؛ ن�رة ال�راسات ال�ي ُع/3- ب�9ل3ل خ$اب ال���عU3 الع - 
ال�ي قام- ب�9ل3ل تغ���ات ع�د مMoreau et al.   U (2021)ح23 اق��Dت على دراسة
 اآلخ�على ال�غB مU أن ن�ائج دراسات ال�9�ر  ؛دولة ال�غ�بال���عU3 ال��اضU33 في 

أوض9- ارت7ا� اس�\�ام ال���عU3 ال��اضU33 الع�ب ل��اقع ال��اصل االج��اعي ب�jادة 
 هB ن9� الع/ف.yD ال��اضي ل�یهB، وز�ادة ات�اهم�N��ات ال�ع

خ$اب ال"�ا!�ة وفقًا ل���عU3 ال��اضU33 في اس�\�امهB ¢�اب االه��ام ب��9ی� الف�وق بU3 ا - 
�ّهلة اله��ة والN9اGات مع�َّفة اله��ة في ت��Zفها لل/�ع، أو ت�9ی� الف�وق بU3 الN9اGات م

 ل\$اب ال"�ا!�ة ع�M م�اقع ال��اصل االج��اعي.

  لل�راسة ال��0ذج العل�ي

 Culpeper  (2005)الــ+1 وضــعه  Impolitenessاخ�ــار ال7احــ2 ن�ــ�ذج عــ�م ال�ــأدب
 Brown andل/���ــة ال�ــأدب ال�ــي وضــعها م�ــاال ف��vــاال/�ــ�ذج ُ�عــ� و لل�راســة،  اعل��£ــ ان��ذًجــ

Culpeper (2011b) ح23 ت�ور ن���ة ال�أدب ح�ل مفه�م ماء ال�جه ؛Faceاع�7ار أن حفG ؛ �
Nواضعا ال/���ةة ل"لِّ [اماء ال�جه إح�  ال�¢7ات ال�ئ� yاج��اعي، ف3+ه Uال�جه  ئ B�Nإلى  إلى تق

ر¢7ـــات الفـــ�د فـــي الD9ـــ�ل علـــى القMـــ�ل ��ـــ�3 ال�جـــه اإل��ـــابي إلـــى Oوجـــه إ��ـــابي، ووجـــه ســـلMي؛ 
ــ�3 ال�جـه الNـلMي إلـى رغMوال�ق�ی� مU قMل اآلخ��U؛ في حـU3 ��ـ ــات الفـ ــف  �دـ ــي ال��ـ ــ�ع Gاالس�قاللـ �ة ـ

ــعو  ــ�م تلقّ ــ ــي اإلمـ ــ ــ ــU اآلخ��ـــالءات مـ   .U(Brown and Levinson 2014) ـ

ت/ـــاول ال�انـــy اآلخـــ� مـــU  مـــU خـــالل ن�ـــ�ذج عـــ�م ال�ـــأدب إلـــى Culpeperوقـــ� ســـعى 
 Culpeper (2011a)ال/���ة ال���dل في ¢�اب ال�أدب في االتDال مع اآلخ��U؛ ح23 ُ�ع�ِّف

اســـ��ات���ات اتDـــال�ة مDـــ�َّ�ة لله�ـــ�م علـــى اآلخـــ� أو إراقـــة مـــاء وجهـــه؛ �Gـــا عـــ�م ال�ـــأدب Gأنـــه 
ال��9ــ�ث اله�ــ�م  �NــyM الDــ�اع االج��ــاعي وال�/ــاف�، و�قــع االتDــال غ3ــ� ال�ــ�دب ع/ــ�ما ی�ع�ــ�

  .على اآلخ�، و/أو ی�رك ال���Nع الNل�ك على أنه ه��م م�ع�� عل�ه
ق� ح�ي ن��ذج ع�م ال�أدب Gاه��ام [�3M مU ال7احU3d خالل الNـ/�ات األخ3ـ�ة، خاصـة و 

؛ ح3ـــ2 ســـعى ال7ـــاحd�ن إلـــى )(Wijayanto et al. 2017 مـــع ان��ـــار اســـ�\�ام شـــs7ة اإلن��نـــ-
االتDـال�ة فــي ت9قُّــ� ال/�ـ�ذج؛ فــاه�B عـ�د مــU ال7ـاحU3d ب�راســة تــأث�3  دراسـة تــأث�M^ �3عـة ال�ــs7ة

إخفاء ه��ة ال�Nـ�\�م واسـ�\�ام األسـ�اء ال�Nـ�عارة فـي ت��Zـ� ال\$ـاب غ3ـ� ال�ـ�دب، وت/�عـ- 
 ذهMــ- ن�ــائج دراســة فقــ�ن�ــائج ال�راســات حــ�ل تــأث�3 إخفــاء اله��ــة واســ�\�ام األســ�اء ال�Nــ�عارة؛ 

Rabab'ah and Alali  )2020 ( ـ�ة�j�ــ Gـال�$�3M علـى ال�عل�قـات ال�/�ـ�رة علـى م�قـع ق/ـاة ال
ـ إلــى أن إخفــاء اله��ــة أســهB فــي ت��Zــ� ال\$ــاب غ3ــ� ال�ــ�دب؛ وهــ� مــا اتفقــ- معــه ـــاإلخ7ار�ــة 
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Gال�$�3M على ال�عل�قات ال�/��رة على ع�د مU م�اقـع الDـ9ف Santana (2014)  ن�ائج دراسة
Gال�$�3M على تعل�قات م�اه�Hassan (2019) 1  ن�ائج دراسةاألم���sة على شs7ة اإلن��ن-، و 

 Hammod andَ�يدراسـب�امج ال��ك ش� الع���ة على م�قع ی�ت3�ب. فـي ال�قابـل؛ ذهMـ- ن�ـائج 

Abdul-Rassul  (2017)و ،Rösner and Krämer  (2016)  أنَّ إخفاء اله��ة ال ُ�عـ� إلى
م�اقــع ال��اصــل االج��ــاعي  روادب غ3ــ� ال�ــ�دب؛ ح3ــN� 2ـ�\�م فــي ت��Zــ� ال\$ـا عـامال مــ�ث�ا

  ال\$اب غ�3 ال��دب ع�M حNاGاتهB ال�ع�فة Gأس�ائهB دون خ�ف.  
ك+ل�، اه�Bَّ ع�د مU ال7احU3d ب�راسة العالقة بU3 ال/�ع واسـ�\�ام ال\$ـاب غ3ـ� ال�ـ�دب؛ 

  GDST�ـــــ�[ة  علــــى الDــــف9ة ال\اصــــة تعل�قــــاً  ٤٣٦٢ب�9ل3ــــل  Abdul Ghani  (2018)فقــــام
�راســة أنَّ ال��\DDــة فــي تقــ��B خــ�مات االتDــاالت فــي دولــة ب�ونــا1؛ ح3ــ2 أوضــ9- ن�ــائج ال

 َ�ياث، وهـ� مـا اتفقـ- معـه ن�ـائج دراسـلل\$ـاب غ3ـ� ال�ـ�دب مقارنـًة Gاإلنـ ال+[�ر أكdـ� اسـ�\�اما
Al-Shlool  (2016)،Gauthier et al.  (2015)، �ــي  وهــ�ه إلــى أنَّ ال�ضــع الهام مــا تــBَّ ردُّ

، Aydınoğlu  (2013)لل/Nـــاء داخـــل ال����ـــع وضـــعفهUَّ یـــ�فعهUَّ الســـ�\�ام ال\$ـــاب ال�ـــ�دب
فpــًال عـــU أنَّ ال/Nــاء �Nـــ�\�مUَ اللغـــة لM/ــاء العالقـــات؛ فــي حـــN� U3ـــ�\�م ال�جــال اللغـــة للDـــ�اع 

  .(Benabdellah 2018) وال�/افNة
 U3ـــ� ن�ـــ�ذج عـــ�م ال�ـــأدب فـــي دراســـة خ$ـــاب ال"�ا!�ـــة ال��7ـــادل بـــ�Z�أه��ـــة ت Uوت"�ـــ

ال/�ـ�ذج ُ�عـ� مــU هــ+ا م�ـ�عي األن��ـة ال��اضـ�ة الع���ــة علـى م�اقـع ال��اصــل االج��ـاعي فـي أنَّ 
ــــأفpـــل ال��اخ ـــة ل�راسـ ــــل ال/��� ــــة خ$ـ ــــاب ال"�اهـ ــــن� ؛�ةـ ــــل�ـــا ���عه�ـــا م �اً ـ ــــU ع�امـــل م���[ــ  ةــ

Culpeper 2021)( 3ـــــ� ال/�ـــــ�ذج علـــــى تعل�قـــــات م�اقـــــع ال��اصـــــلM$ان�ـــــة تsإم yـــــى جانـــــ ، إل
عـU تفNـ�3ه لـ�ور عـامَلي ال/ـ�ع  ، فpالً )(Hammod and Abdul-Rassul 2017 االج��اعي

  وbخفاء ه��ة ال��N\�م في إن�اج خ$اب ال"�ا!�ة على م�اقع ال��اصل االج��اعي. 
  ت*اؤالت ال�راسة

  �ة:تلإلجاGة على ال�Nاؤالت اآلراسة تNعى ه+ه ال�
 مْ�ه ال�عل�قات ع3/ة ال�راسة؟   ما ح�B خ$اب ال"�ا!�ة ال+1 ق�َّ
  َمU ة ل\$اب ال"�ا!�ة ال�  ؟ال�عل�قاتفي ه+ه ف�ات ال�/�
  َمU ه��Nاب ال"�ا!�ة الف�ات ال�$\G ال�عل�قات ع3/ة ال�راسة؟في فة  
  مْ�ه   ؟ال�عل�قاته+ه ما األ^� ال��ج��ة ال�ي ارت"j عل3ها خ$اب ال"�ا!�ة ال+1 ق�َّ
 مْ�ه ال�عل�قات ع3/ة ال�راسة؟   ما أشsال خ$اب ال"�ا!�ة ال+1 ق�َّ
  ّ1؟في ه+ه ال�عل�قاتخ$اب ال"�ا!�ة ف�ة ت/�ج  أ 

 مْ�ه ال�عل�قات ع3/ة ا   ل�راسة؟ما ن�ع حNاب الف�ات ال�/��ة ل\$اب ال"�ا!�ة ال+1 ق�َّ
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  ف�وض ال�راسة

  �ة: تخ�7ار الف�وض اآلتNعى ه+ه ال�راسة ال
  cم��ســ U3ــائ�ة بــDــل تعل�قــات ت�جــ� فــ�وق ذات داللــة إحMــ�رة ق�خ$ــاب ال"�ا!�ــة ال�/

 .�هاال�/��رة Gعو ال�7اراة 

 ه/اك  cم��س U3ائ�ة بDل/ـ�ع م/ـ�ج  وفقاخ$اب ال"�ا!�ة تعل�قات ف�وق ذات داللة إح
  ال\$اب.

  cم��ســـ U3ـــائ�ة بـــDل/ـــ�ع  وفقـــاخ$ـــاب ال"�ا!�ـــة تعل�قـــات ت�جـــ� فـــ�وق ذات داللـــة إح
 حNاب م/�ج ال\$اب.

  اإلVار ال�0ه&ي

  ن�ع ال�راسة وم0ه&ها  

ت/��ــي هــ+ه ال�راســة إلــى ال97ــ�ث ال�صــ��ة؛ ح3ــ2 تع�ــل علــى ج�ــع ال�Mانــات وال�عل�مــات 
ال��اصل االج��ـاعي، إلـى جانـy  ال\اصة ب�عل�قات م��عي األن��ة ال��اض�ة الع���ة على م�اقع

تDــ/�� تلــ� ال�Mانــات وت9ل3لهــا، واســ�\الص ن�ــائج ودالالت مف3ــ�ة تع�ــل علــى م�اجهــة خ$ــاب 
  ال"�ا!�ة ال��7ادل بU3 م��عي األن��ة ال��اض�ة الع���ة على م�اقع ال��اصل االج��اعي.

ال�راســات  علـى مـ/هج ال�Nــح، الـ+1 ُ�عـ� مــU أبـ�ز ال�/ـاهج ال�Nــ�\�مة فـي م�ـال وتع��ـ�
اإلعالم�ــة، خاصــة ال97ــ�ث ال�صــ��ة، وفــي إ^ــار مــ/هج ال�Nــح؛ تع��ــ� ال�راســة علــى أداة ت9ل3ــل 

  ال��p�ن ل�9ل3ل تعل�قات م��عي األن��ة ال��اض�ة الع���ة على م�اقع ال��اصل االج��اعي.
  ع�02هام&��ع ال�راسة و 

1 أG$ال أف���Pـا عـام اخ�ار ال7اح2 ت9ل3ل تعل�قات ال���عU3 ال��اضU33 ح�ل نهائي دور 
ناد1 ال��جي ال��نNي؛ ح23 ح�ي ه+ا ال/اد1 األهلي ال�1�D، و  ي، ال+1 ج�ع بU3 ف��ق٢٠١٨

 Uـs�� الع��ـي، وهـ� مـا Bـ�\�مي م�اقـع ال��اصـل االج��ـاعي فـي العـالNـل مMَِق Uاه��ام مG ال/هائي
ه إلى ال�ع�Mة ال�ي ی���ع بها الف��قان في  عـU وجـ�د عـ�د مـU  ، فpـالمU الـ�ول الع���ـة ال"�3dردُّ

الـــ+یU ��9لـــ�ن ج/Nـــ�ات ع���ـــة م\�لفـــة، إلـــى جانـــy الالعMـــU3  الالعMـــU3 ال��ـــار[U3 فـــي ال/هـــائي
دفع ما  وه� ؛U الالعU3M ال�غار�ة وال�jائ��U3ال�U3��D وال��نU33N؛ ح23 شارك في اللقاء ع�د م

M- بـــU3 ال��ــــ�عU3 عــــU حالـــة ال�ـــ�ل ال�ــــي ن�ـــ ه الـــ�ول لاله��ــــام Gال/هـــائي، فpـــًال مـــ�ا^/ي هـــ+
NGــــyM القــــ�ارات ال����s9ــــة ال�ــــي ات\ــــ+ها الs9ــــB  ؛ال��اضــــU33 علــــى م�اقــــع ال��اصــــل االج��ــــاعي

مــU  اقــاَء1 الــ+هاب والعــ�دة شــِه�ا عــ�دً ال�jائــ�1 مهــ�1 ع3Mــ� فــي لقــاء الــ+هاب، إلــى جانــy أنَّ ل
ـــاَدل Gعـــx ج�ـــ ـــاراة الـــ+هاب؛ ت7 ـــي الحـــ�ادث الع/ـــف وال�ـــغy؛ ففـــي م7 �Dـــ�1 اه�3 ال/ـــاد1 األهل

مــU  ال"3dــ�ال��جــي ال��نNــي قــ+ف ال�قاعــ� والjجاجــات قMــل اللقــاء و�عــ�ه؛ م�ــا نــ�ج ع/ــه ت9$ُّــB و 
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U سM�رت  س�اد ب�ج الع�بامقاع�  ، وفـي م7ـاراة العـ�دة؛ شـه� اللقـاء حالـة مـU )٢٠١٨(م�قع ال̂�
إلى ال�9ِّ ال+1 أشار معه إسـالم م9ـارب العـy ال/ـاد1 األهلـي ال�Dـ�1  ،ال�U9 ال�ع/�1 والع�اء

؛ ح3ـ2 تعـ�َّض )٢٠٢٠(م�قـع فـي ال�ـ�ل  Gال\�ف علـى ح�ـاتهB العMي ال/اد1 األهليإلى شع�ر 
إصــاGة أحــ�  وهــ� مــا أســف� عــU ؛أث/ــاء دخ�لــه ملعــy رادسأتــ���� ف��ــ� ال/ــاد1 األهلــي لالع�ــ�اء 

  .)٢٠١٨ه�ام (ب�اGة األ العMي ال/اد1 األهلي

واخ�ـــار ال7احـــ2 ت9ل3ــــل تعل�قـــات ال��ـــ�عU3 ال��اضــــU33 حـــ�ل هـــ+ا ال/هــــائي علـــى م�قــــع 
ــــــل ال��هــــــ�ر ا�اقــــــع ال��اصــــــل االج��ــــــاعي اســــــ�\�امً أكdــــــ� م ب�صــــــفهN�OــــــM�ك  Mَِق Uالع��ــــــي مــــــ 

(UNESCO 2018) خاللهـا Uـ� م�اقـع ال��اصـل االج��ـاعي ال�ـي ی�عـ�َّض مـdـا أنـه ُ�عـ� أك�] ،
، [�ـــا تــBَّ اخ��ـــار )٢٠١٧الNــ�حان (، )٢٠٢٠عMـــ�ال�ازق ( ب ل\$ـــاب ال"�ا!�ــةال�Nــ�\�م�ن العــ� 

هلــي ال�Dــ�1 علــى م�قــع ت9ل3ــل تعل�قــات ال��ــ�عU3 ال��اضــU33 الــ�اردة علــى صــف9ة ال/ــاد1 األ
ل�ــا ت���ــع Gــه حNــاGات ال/ــاد1 األهلــي علــى م�اقــع ال��اصــل االج��ــاعي مــU نNــ7ة  ان�ــ�ً  ؛N�OــM�ك

م�اGعة م�تفعة؛ ح23 اح�ل ال/اد1 األهلي ال��ت7ة الNاGعة ع�ـ�ة علـى مNـ��  العـالB ضـ�U قائ�ـة 
  .)٢٠١٩(ج���ة ال��وق  ٢٠١٩أك�d األن��ة شع�Mة على وسائل ال��اصل االج��اعي عام 

�ـــع تعل�قـــات ال��ـــ�عU3 ال��اضـــU33 ال�/�ـــ�رة علـــى صـــف9ة وقـــ� قـــام ال7احـــD9G 2ـــ� ج�
أك�ــ��� عــام  ٢٩، ام�ــ�ت مــU ال��NــM�ك علــى مــ�  ســ7عة ع�ــ� ی�مــا ال/ــاد1 األهلــي علــى م�قــع

نـ�ف��M مـU العـام  ١٤، وه� تار�خ ن�� أول م/�ـ�ر م�علـ� Gال/هـائي علـى الDـف9ة، ح�ـى ٢٠١٨
  لDف9ة. نفNه، وه� تار�خ ن�� آخ� م/��ر م�عل� Gال/هائي على ا

وأخpــع ال7احــ2ُ ج��ــع ال�عل�قــات ال�/�ــ�رة خــالل تلــ� الف�ــ�ة لل�9ل3ــل، وذلــ� Gعــ� اســ�7عاد 
ال�عل�قـــات غ3ـــ� ذات الDـــلة Gال/هـــائي، وال�عل�قـــات ال��s��ـــة Gغ3ـــ� اللغـــة الع���ـــة، وقـــ� بلـــغ عـــ�ُد 

  .اتتعل�ق ٤١٥٠٥ال�عل�قات ال\اضعة لل�9ل3ل 

  أداة ج�ع ال(�انات وال�عل�مات 

 Bَّة:آلتس��ارة ت9ل3ل ش�َل- الف�اِت اال7اح2ُ اص��  

  هي: ،ن�ع ال\$اب: وت/قBN إلى ثالث ف�ات ف��vة - 

  :عي��ال�عل�قات ال�ي ت�9ل 7vارات ت9ف�j3ة لف��� معU3، أو في  ی��dلال\$اب ال��
  ت�9ل معاني الف\� ب����ع ف��� Gع3/ه.

  :ــة أو ت9ق��3ــة  وهــ�خ$ــاب ال"�ا!�ــة�j33ــ�\�م لغــة ت�Nاآلخــ�، أو ت Bال�عل�قــات ال�ــي تهــاج
  ت�اهه.
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  الم: وNل فيخ$اب الd���  +ـMو[�ا!�ـة اآلخـ�، وت�[ـ�ال�عل�قات ال�ي ت�ع� إلى ن yـDال�ع 
.U3ع�  الق�اسB ال����[ة ال�ي ت��ع بU3 ال��

�ه عــU هــ+ه اله��ــة الف�ــات ال�/��ــة ل\$ــاب ال"�ا!�ــة: یــ�Bُّ ت�9یــ� ه��ــة ال�علــ� مــU خــالل تع3Mــ - 
G�sل ص��ح ع�M تعل�قه، أو مU خالل ^�Mعة ات�اه ال�عل�3، مع ت\ª�D ف�ة "غ�3 م�9د" 

 لل�عل�قات غ�3 م�9دة اله��ة واالت�اه. 

خ$ــاب مــU یــ�Bُّ اســ�ه�افها  ال�ــي[افــة الف�ــات خ$ــاب ال"�ا!�ــة: وت�pــ�U مــU الف�ــات ال�Nــ�ه�فة  - 
 ال"�ا!�ة. 

  �ة: ت!�ة: وت�p/- الف�ات الف��vة اآلاأل^� ال��ج��ة ل\$اب ال"�ا  - 
  ــ�اقNــ�م علــى اآلخــ� فــي ال�اإل^ــار ال��جعــي ال��اضــي: ح3ــ2 ی�ت"ــj ال�عل3ــ� علــى اله

  مdل: أداء الالعU3M وال\$c الف/�ة لل��ر�U3 والق�ارات ال����s9ة.  ،ال��اضي
  :ــة لآلخــ�وه/ــا اإل^ــار ال��جعــي االج��ــاعي�vاالج��ا yانــ��: مdــل ،ی�عــ�ض ال�عل3ــ� لل

  العادات وال�قال�3 والNل�[�ات االج��ا�vة ال�ائعة. 
  :اسي�Nهاإل^ار ال��جعي ال�Oـاآلخ� وG اس�ة ال��علقـة�Nال yان��مdـل:  ،ی�/اول ال�عل�3 ال

�Mعة ��ادته ال�Nاس�ة.    ق�ارات حs�م�ه ̂و
  ة�vـ��ام الsإل^الق األح Uال�ی ��Z�اإل^ار ال��جعي ال�ی/ي: ح23 �ق�م ال�عل�3 على ت

مdــــل: نعــــ- اآلخــــ� Gال"ــــاف�، وb^ــــالق األحsــــام ال�ــــ��vة علــــى  ،اآلخــــ� وســــل�[�اته علــــى
  سل�[�اته.  

  :و اإل^ـــــار ال��جعـــــي ال�ـــــار�\ي Uـــــ�p�� ـــــه�Oفـــــا�Z�لألحـــــ�اث ال�ار�\�ـــــة غ3ـــــ�  ال�عل3ـــــ� ت
  ال��اض�ة لله��م على اآلخ�. 

  �ة:ت!�ة: وت�p/- الف�ات الف��vة اآلن�ع خ$اب ال"�ا  - 
  وهـــي ال�عل�قـــات ال�ـــي :yـــNـــ+1ء بهـــ�ف إهانـــة اآلخـــ�الMـــل: اســـ�\�ام  ،ت�9ـــل ال"ـــالم الdم

 ال"ل�ات ال/اب�ة. 

  ة: و��\Nاآلخ�.  ال�عل�قاتتع�ل ف3ها الG اءjواالس�ه Bsة لل�هGالف"اهة وال�عا ��Z�على ت 

  :ال�عـــ�1 و ال�ه�یــ�G خــالل ت�عــ�ه Uهــي ال�عل�قــات ال�ـــي تع�ــل علــى إثـــارة خــ�ف اآلخــ� مـــ
G ا له�G ر�pه صلة.عل�ه، أو إل9اق ال 

  :ق�ره.  ال�عل�قات وتق�م ف3ها إ^الق األس�اء Uألقاب ثاب�ة لالن�قاص مG على نع- اآلخ� 

  :ـــ7ة أفعـــال ووقـــائع م\الفـــة للقـــان�ن ألشـــ\اص، أو و االتهـــامNهـــي ال�عل�قـــات ال�ـــي ت�9ـــل ن
 جهات م�9دة.  
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  :ان�ةNفة اإلنDع الjفنDان�ةف3ها  ال�عل�قات وتNفات غ�3 إنDG ـ� ،اآلخ��ل: الdان م$
  وال39�ان.

 - .Bفها في تعل�قاته�Z�ال�علق�ن على ت j]ال"ل�ات ال�9�ر�ة: وهي ال"ل�ات ال7ارزة ال�ي ی�  
  ن�ع الف�ات ال�/��ة ل\$اب ال"�ا!�ة: وتBp ثالث ف�ات هي: ذ[� وأنdى وغ�3 م�9د.  - 
 - U3ف��ــ Bــpــة ل\$ــاب ال"�ا!�ــة: وت�ه�ــا: حNــاGات Gأســ�اء ح�P�Pــة،  ،نــ�ع حNــاب الف�ــات ال�/�

  Gات Gأس�اء م�Nعارة.وحNا

  اخ�]ارا ال-�ق وال\]ات 

اع��ــ� ��ــاس اخ�7ــار الDــ�ق علــى ��ــاس الDــ�ق ال�ــاه�1ِّ الســ��ارة ال�9ل3ــل مــU خــالل 
U3ـــ�sّ9ال� Uعـــة مـــ���ـــى م ـــ)١(ع�ِضـــها عل ـــ� ت�َّ م�اعـــاة ال�عـــ��الِت ال�ـــي أوصـــ�ا بهـــا ع/ـــ�  -، وق

.�3M$ال�  

%) مU ال�ادة ١٠( Gإعادة ت9ل3ل ن7Nة )٢(Gاح2ٍ آخ�وق� قام ال7احG 2ُاخ�7ار ث7ات ال�9ل3ل، �PGام 
  %).�٩٣لغ م��سc ال7dات بU3 ال�9ل3لU3 (ال�9ل3ل�ة، و 

  ن�ائج ال�راسة

  :: ال�0ائج العامة لل�راسة ال�1ل2ل�ةأوال

  :خاب ال�عل�قات ال9اضعة لل�1ل2ل ـ ن�ع ١

  ی�ضح ن�ع خ$اب ال�عل�قات ال\اضعة لل�9ل3ل )١(ج�ول 
 % ك ال/�ع

 ٤٩.٤ ٢٠٤٩٢ ال"�ا!�ةخ$اب 

 ٤٦.٧ ١٩٣٩٧ ال\$اب ال����عي

 ٣.٩ ١٦١٦ خ$اب الNالم

 ١٠٠ ٤١٥٠٥ ال����ع

                                           
)١:U3�s9ادة ال�Nأس�اء ال (  

[ل�ـــة ال����ـــة فـــي ل��اضـــ�ة أ. د. ج�ـــال دمحم علـــي، نائـــy رئـــ�� ات9ـــاد [ـــ�ة القـــ�م الNـــاب�، وأســـ�اذ اإلدارة ا -
 جامعة أس3��.، ال��اض�ة

 جامعة األم�3 ع�M القادر للعل�م اإلسالم�ة.، د. ر��ة ب�س/ان، أس�اذ اإلعالم أ. -
 جامعة م/��ة.، معه� ال9Dافة وعل�م اإلخ7ار ،د. سل�  ال��في، أس�اذ اإلعالم أ. -
  جامعة [ف� ال��خ.، [ل�ة اآلداب، ل9ف/او1، أس�اذ اإلعالم ال�Nاع�د. دمحم ا -
�امعة ع��ان.[ل�ة اإل، ر ع�dان، أس�اذ اإلعالم ال��اركد. ن�D ال�یU ع�M القاد -G عالم  

  جامعة ال�9ی�ة.، أس�اذ اإلعالم ال��ارك ، �39ى) قام Gإج�اء ث7ات ال�9ل3ل ال�[��ر حUN ع�M هللا٢(
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ال�عل�قــات فــي $ــاب ال"�ا!�ــة علــى ال\$ــاب الــ�ارد غل7ــة خالNــاب� ت�ضـح ب�انــات ال�ــ�ول 
ال\اضعة لل�9ل3ل، م�ف�قة على ال\$اب ال��ـ��عي وخ$ـاب الNـالم؛ ح3ـ2 بلـغ م��ـ�ع ال�عل�قـات 

% مـــU إج�ـــالي ال�عل�قـــات ال\اضـــعة ٤٩,٤ب/Nـــ7ة  تعل�قـــا ٢٠٤٩٢ت�dـــل خ$ـــاب ال"�ا!�ـــة ال�ـــي 
لل�9ل3ل، وت�ضح ه+ه ال/�ائج ان��ار خ$اب ال"�ا!�ة بU3 م��عي األن��ـة ال��اضـ�ة الع���ـة علـى 

  م�اقع ال��اصل االج��اعي.

وت"�ــــــف ب�انــــــات ال�ــــــ�ول احــــــ�الل ال\$ــــــاب ال��ــــــ��عي ال��ت7ــــــة الdان�ــــــة؛ ح3ــــــ2 بلــــــغ 
ـــــــي ت�م��ـــــــ�  ـــــــات ال� ـــــــل ال\$ـــــــاب ال��ـــــــ��عي ع ال�عل�ق dـــــــاً  ١٩٣٩٧ % مـــــــU ٤٦,٧ب/Nـــــــ7ة  تعل�ق

 U3ــــــMع الالع��إج�ـــــالي ال�عل�قـــــات ال\اضـــــعة لل�9ل3ـــــل، وقـــــ� ت/ــــــ�ع هـــــ+ا ال\$ـــــاب مـــــا بـــــU3 ت�ـــــ
ـــــــــة  ـــــــــاول ال��انـــــــــy الف/� ـــــــــ�عاء Gال/Dـــــــــ� للف��ـــــــــ�، وت/ ـــــــــة، وال ـــــــــى الفـــــــــ�ز Gال7$�ل ــــjهB عل وت9ف3ـــــ

  وال\$$�ة ال�ي ت�لy الف�ز للف���.

ـــــ�ني نNـــــ7ة خ$ـــــاب الNـــــالم ضـــــح ب�انـــــاك�ـــــا ت�  ـــــات ال\اضـــــعة فـــــي ت ال�ـــــ�ول ت ال�عل�ق
قــــ�ة العالقــــات ال�ــــي ت��ــــع بــــU3 م�ــــ�عي ال/ــــاد1  ت�Nــــ� هــــ+ا ال\$ــــاب فــــي تأك3ــــ� فقــــ� ؛لل�9ل3ــــل

عــــــU دعــــــ�ة م�ــــــ�عي األن��ــــــة ال��اضــــــي  �Dــــــ�1 ونــــــاد1 ال��جــــــي ال��نNــــــي، فpــــــالاألهلــــــي ال
ــــ�ال ــــة، وتأك3 ــــ+ خ$ــــاب ال"�ا!� Mــــى ن ــــى فــــي Nــــات ال��اضــــ�ة تهــــ�ف أن ال�/اف ع���ــــة إل األســــاس إل

  . /هاتف�N العالقات ب3ال ��y أن لعالقات بU3 ال�ع�ب الع���ة، و تق��ة ا

   :ـ الفcات ال��0&ة ل9اب ال	�ا��ة الb, ق�م�ه ال�عل�قات ال9اضعة لل�1ل2ل ٢

  ی�ضح الف�ات ال�/��ة ل\$اب ال"�ا!�ة ال+1 ق�م�ه ال�عل�قات ال\اضعة لل�9ل3ل )٢ج�ول (
 % ك الف�ة

 ٦٦,٧ ١٣٩٤٠ م��ع� ناد1 ال��جي ال��نNي 

 1�Dع� ناد1 األهلي ال�� ٢٧,٧ ٥٦١٧ م�

 ١,٩ ٣٨٠ غ�3 م�9د

 1�Dمال� ال�jع� ناد1 ال� ١,٦ ٣٠٥  م�

 ٠,٧ ٩٤ م�ا^/�ن مغار�ة

 ٠,٦ ٨٦ م��ع� ال/اد1 األف��قي ال��نNي 

 ٠,٢ ٢١ م��ع� ناد1 ال�داد ال�غ��ي

 ٠,٢ ٢٠ م�ا^/�ن جjائ���ن 

 ٠,٢ ١٩ م��ع� ناد1 ال/�B الNاحلي ال��نNي

 ٠,١ ٥ م��ع� ناد1 ال�جاء ال�غ��ي

 ٠,١ ٥ م�ا^/�ن س�دان3�ن 

 ١٠٠ ٢٠٤٩٢ ال����ع
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ــــات ال�ــــ�ول  ــــه الNــــاب� ت�ضــــح ب�ان ــــ+1 ق�م� ــــة ال ــــات ال�/��ــــة ل\$ــــاب ال"�ا!� تعــــ�د الف�
ال�عل�قات ال\اضعة لل�9ل3ل، وت/�ع ه+ه الف�ـات مـا بـU3 م�ـ�عي أن��ـة مDـ��ة وت�نNـ�ة ومغ���ـة، 
 Uه ال�7اراتـان مـG -3ف االه��ام ال+1 ح��s� دان، وه� ما�Nائ� والj�وم�ا^/U3 مU ال�غ�ب وال

  قMل ع�د [�3M مU ال�ع�ب الع���ة.  
ت"�ـــف ب�انـــات ال�ـــ�ول احـــ�الل م�ـــ�عي نـــاد1 ال��جـــي ال��نNـــي وم�ـــ�عي ال/ـــاد1 ك�ـــا 

هB م�ــ�عي ال/ــادیU3 ال��/افNــU3 �صــفلــى والdان�ــة علــى ال�ــ�الي؛ باألهلــي ال�Dــ�1 ال�ــ�تU3�M األو 
��ـ�ع على الف�ز ب7$�لة دور1 أG$ال أف���Pا، [�ـا اح�ـل م�ـ�ع� نـاد1 ال��جـي ال��ت7ـة األولـى �G

ل"�ا!�ــة ال\اضــعة لل�9ل3ــل، وهــ� % مــU إج�ــالي تعل�قــات خ$ــاب ا٦٦,٧ة ب/Nــ7تعل�قــا،  ١٣٩٤٠
��قهB ق� تع�ض ل�لB ت��s9ي، ��Us رده إلى اع�قاد م��عي ف��� ناد1 ال��جي ال��نNي أن ف ما

عU تع�ض م��عي الف��� والالعU3M ل�pا�قات واع��اءات أم/�ة، وه� ما ی�ف� مع ن�ـائج  فpًال 
ا ت�9ـل تـأث�3ً ال�ـي أوضـ9- أن القـ�ارات ال����s9ـة  ) Kolbinger and Knopp )2020 دراسـة
 ً�Mعلى م�اقع ال��اصل االج��اعي. اسل U33ال��اض U3ع�  في تعل�قات ال��

ـــى  ـــة الdالdـــة، وانDـــM- عل ـــ� م9ـــ�د" ال��ت7 ـــة "غ3 ك�ـــا ت�ضـــح ب�انـــات ال�ـــ�ول احـــ�الل ف�
Bوتـــ�ه ،U3ـــال الفـــ��ق] Bـــاه�3 ال�ـــي تهـــاج��ومNـــان�ة    �فـــ�زان Gال�شـــاو  الفـــ��قG U3أنه�ـــا تعل�قـــات ال

  ال�B�s9 واالت9اد األف��قي.
وت"�ــف ب�انــات ال�ــ�ول احــ�الل م�ــ�عي األن��ــة ال�9ل�ــة ال��/افNــة مــع ال/ــاد1 األهلــي 

�اء��جي ال��نNي م�اتy م�ق�مة؛ فال�1�D وناد1 ال  1�Dمال� ال�jع� ناد1 ال�ال��ت7ـة في م�
ال�ـ�تU3�M الNادسـة فـي 1 الـ/�B الNـاحلي ال��نNـي ال�اGعة، وم��ع� ال/اد1 األف��قي ال��نNي وناد

؛ ح3ــ2 ع�ــ� م�ــ�ع� هــ+ه الفــ�ق إلــى ال/3ــل مــU ان�Dــارات ف��قــي ال/ــاد1 األهلــي ونــاد1 وال�اســعة
هــا إلــى ال9ــ� وال�شــاو ا ومNــان�ة الs9ــام واالت9ــاد األف��قــي، إلــى جانــy دعــB ال�ولــة    ل��جــي، وردِّ

  ��ن�Nة Gال/7Nة ل/اد1 ال��جي. ال���Dة Gال/7Nة لل/اد1 األهلي، وال�ولة ال
ي األن��ـة ال�غ���ـة م�اتـy ك�ا ت�ضح ب�انات ال��ول احـ�الل ال�ـ�ا^/U3 ال�غار�ـة وم�ـ�ع

ه إلــى وجــ�د الالعــy ال�غ��ــي ول3ــ� أزارو ضــ�U صــف�ف الف��ــ� ال/ــاد1  ؛م�ق�مــة وهــ� مــا ��sــU ردُّ
Gــال�دِّ علــى اله�ــ�م الــ+1  األهلــي ال�Dــ�1، و��ــام ال�ــ�ا^/U3 ال�غار�ــة وم�ــ�عي األن��ــة ال�غ���ــة
NGــyM ضـــ��َ�ي ال�ـــjاء  ؛شــ/َّه م�ـــ�ع� ال/ــاد1 ال��جـــي ال��اضــي ال��نNـــي علـــى الالعــy ال�غ��ـــي

  الل�U3ْ تBَّ اح�Nابه�ا لDال9ه.
  :خاب ال	�ا��ة الb, ق�م�ه ال�عل�قات ال9اضعة لل�1ل2لمH ـ الفcات ال�*�ه�فة  ٣

د الف�ات ال��Nه�فة G\$اب ال"�ا!�ة، وت/�ُّعها ما بـU3 ) ٣ب�انات ال��ول رقB (ت�ضح  تع�ُّ
األن��ة ال��اض�ة وال��سNات ال�Nاس�ة والع��sNة واألم/�ة وال���عU3 وال�ع�ب، [�ا أنها ت/اول- 
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ـــاد1 األهلـــي ال�Dـــ�1 ونـــاد1 ال��جـــي ال��نNـــي  ف�ـــات ذات عالقـــة Gال�/افNـــة ال��اضـــ�ة مdـــل: ال/
مdـــل: ال�ـــع�ب الع���ـــة  ،ف��قـــي، وف�ـــات غ3ـــ� ذات صـــلة Gال�/افNـــةوالs9ـــB ال�jائـــ�1 واالت9ـــاد األ

���ـا ��ـ�3 إلـى أنَّ ال�7ـاراة ـ م� ال�1�D ودول�ـي اإلمـارات وق$ـ�؛ وال/�ام ال�Nاسي ال�1�D وال
علـى أه��3هـا ال��اضـ�ة ـ ف�9ـ- ال��ـال أمـام م/��ـي خ$ـاب ال"�ا!�ـة لل/3ـل مـU هـ+ه الف�ـات علـى 

�ـا �ع/ـي أنَّ ال�/افNـات ال��اضـ�ة ُتعـ� ف�صـة �Nـ�غلها مNـ�\�م� م؛ U ع�م صل�ها Gال�7اراة ال�غB م
 U�3 عMه�فة م�اقع ال��اصل االج��اعي لل�ع�Nن9� الف�ات ال� Bاهاته�  ال\$اب.مU ات

ب � مdـــل: ال�ـــع ،یـــ�عB ذلـــ� مـــا أوضـــ�9ه ب�انـــات ال�ـــ�ول مـــU وجـــ�د عـــ�ة شـــع�ب ع���ـــة
ضـــ�U الف�ـــات  )والفلNـــ$3/ي والNـــ�داني واللM3ـــيال�Dـــ�1 وال��نNـــي وال�غ��ـــي وال�jائـــ�1 واألردنـــي (

ی�ِجــ� مMــ�را  ه ال�ــع�ب ب��ــ��ع الف��ــ� ال�/ــاف�خ$ــاب ال"�ا!�ــة؛ ف�Pــام أحــ� أفــ�اد هــ+مــU ال�Nــ�ه�فة 
/ــه وشــ�7ه دون تف�قــة؛ ف�ــ�  وصــف ال�ــعy  كا�Oــا ل��ج�ــه خ$ــاب ال"�ا!�ــة ل�ــ\ª ال��ــ�ع و̂و

 ه�ات والع3Mــ� وال�ــ�ار1 وال�ــ9اتU3العــاال�Dــ�G 1عــ�د مــU الDــفات الNــل�Mة مdــل: شــعy ال�اقDــات و 
والDـــهای/ة و[ـــالب إســـ�ائ3ل وع�ـــالء إســـ�ائ3ل وأح7ـــاب ال3هـــ�د، وال�/ـــافقU3 وأرخـــª ســـsان األرض، 
وأغMـــى شـــعy ع��ـــي، وع3Mـــ� لs9ـــامهB وع3Mـــ� دول ال\لـــ�ج وخـــ�ام أم��sـــا، وأب/ـــاء �Oفـــي عMـــ�ه، وقـــ�م 

  ف�ع�ن.

نهـB: ب��ـ� ومNـ�ع���ن مdـل أ ،�Mةك�ا تـBَّ وصـف ال�ـعy ال��نNـي Gعـ�د مـU الDـفات الNـل
ه�ج وال�ــــ�ج، ، وشــــعy العــــاه�ات والــــ�عارة ال�ق//ــــة، وشــــعy غ�غــــائي ومعــــ�وف Gــــالاول�Nــــ�ا ع�ً�ــــ

عــU  ف�نNــU33، وأب/ــاء ه/ــ� صــ1�M، فpــال، و�هــ�د وع�ــالء ف�نNــا وأحفــاد الومل9ــ�ون وشــ�اذ ج/Nــ�اً 
[�ــا جــ�  وصــف  ،�ةمل3ــ�ن نNــ N١٢ــي الــ+1 ال ی��ــاوز الNــ\��ة مــU تعــ�اد ســsان ال�ــعy ال��ن

yع�الG ال�غ��ي yع��3 ال�ل� الMو ال"اف� وال\�م وع ، yوشـع ���MـالG 1ائـ�j�تB وصف ال�ـعy ال
U، و�/��ــ� ب3ــ/هB ^ــاع�ن لــ�  الف�نNــ33 د الف�نNــU33، وأنهــB �ع�لــ�ن ع3Mــ�ا وخــ�اماالعــاه�ات وأحفــا

  [�ا ُوصف ال�عy األردني Gع�3M ال�ل�، وع�الء ن�/�اه�. ، ال"�ل�3ا

��ام Gعx أف�اد ال�عy الفلN$3/ي ب����ع ف��� ال/ـاد1 األهلـي ال�Dـ�1؛ قـام عـ�د ومع 
مU م��عي ف��ـ� نـاد1 ال��جـي ال��نNـي ب��ج�ـه ال��9ـة إلسـ�ائ3ل، وتأی3ـ� االع�ـ�اءات اإلسـ�ائ3ل�ة 

ن أدنـــى م�اعـــاة الع�7ـــارات و علــى ال�ـــعy الفلNـــ$3/ي، [ـــ+ل� تـــBَّ الـــ�هBs علــى ال�ـــعy الNـــ�داني د
نـــاد1 ال��جـــي ال/ـــاد1 األهلـــي ال�Dـــ�1 و  يی/�ـــة؛ ح3ـــ2 اتفـــ� Gعـــx م�ـــ�عي ف��قـــأخال��ـــة أو د

  ال��نNي على الN\��ة مU ل�ن G��ة ال�عy الN�داني.

أنَّ خ$ــاب ال"�ا!�ــة لـB تق�Dــ� أ^�افــه علــى ال�ــع�ب الع���ــة ك�ـا ت"�ــف ب�انــات ال�ــ�ول 
 U3ـ� خ$ـاب ال"�ا!�ـة بـ�ل� ال�اح�؛ ح23 ان�Mعي نـاد1 األهلـي ال�\�لفة، بل ش�ل م�ا^/ي ال�م�ـ

 Uــ�ة مــNــاحلي ال��نNال B�والjمالــ� ال�Dــ��U3 مــU جهــة، وم�ــ�عي أن��ــة ال��جــي واألف��قــي والــ/
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ت7ـــادل م�ــ�ع� هـــ+ه فقــ� ؛ أخــ�  اد وال�جـــاء ال�غــ��U3 مــU جهـــة جهــة ثان�ــة، وم�ـــ�عي نــاد1 الــ�د
ـــ ي علـــى األن��ـــة الNـــ7اب وال"ل�ـــات ال/اب�ـــة وb^ـــالق األســـ�اء؛ ح3ـــ2 أ^لـــ� م�ـــ�ع� ال/ـــاد1 األهل

م��عي ناد1 الjمال� ألقاب الM�ابU3 وزنا^�3 وم�ـ�عي "الjر�7ـة"؛ فـي حـU3 أ^لـ� م�ـ�ع� نـاد1 
الjمال� علـى م�ـ�عي ال/ـاد1 األهلـي ألقـاب ال7قـالU3 ول�ـال�B وم�ـ�عي "ال�هلـي"، وأ^لـ� م�ـ�ع� 
نـــاد1 ال��جـــي علـــى م�ـــ�عي ال/ـــاد1 األف��قـــي لقـــy الjنـــا^�3؛ فـــي حـــU3 أ^لـــ� م�ـــ�ع� ال/ـــاد1 

عـU اتِّهـام الف��ـ�  قMـي دنـ�وك وم�ـ�عي "ال��شـي"، فpـالقي على م�ـ�عي ال/ـاد1 ال��جـي لاألف��
ال�/ــاف� Gــالف�ز عــU ^��ــ� ال�شــ�ة وال��ــامالت ال����s9ــة وال9ــ�، والNــ\��ة مــU الهــjائB الNــاGقة 

  ال�ي ل9ق- Gالف��� ال�/اف�.
  قات ال\اضعة لل�9ل3لخ$اب ال"�ا!�ة ال+1 ق�م�ه ال�عل�مU الف�ات ال��Nه�فة ی�ضح  )٣ج�ول (

 % ك الف�ة

 1�Dع� ال/اد1 األهلي ال�� ٥٢ ١٠٨٢٢ م�

 ١٦,٧ ٣٤٩٤ م��ع� ناد1 ال��جي ال��نNي

 1�Dال� yع�٧,١ ١٤٦٢ ال 

 1�D٤,٦ ٩٤٩ ال/اد1 األهلي ال� 

 1�Dمال� ال�jع� ناد1 ال� ٣,٦ ٧٣٨ م�

 ٣,٥ ٧٣١ ال�عy ال��نNي

 ٢,٤ ٤٨٦ ناد1 ال��جي ال��نNي

 Bs9ائ�1 الj�ال  ٢,١ ٤٢٧ 

 ١,٨ ٣٧١ ال�عy ال�غ��ي
 ١,٧ ٣٤٧ ال/اد1 األف��قي ال��نNي

 1�Dال/اد1 األهلي ال� �M١,٢ ٢٦٥ الع 
 ٠,٨ ١٦٣ ال�عy ال�jائ�1 

 1�D٠,٧ ١٥٤ إدارة ال/اد1 األهلي ال� 

 1�Dاسي ال��N٠,٦ ١٤٢ ال/�ام ال 

 1�Dمال� ال�j٠,٣ ٦٩ ناد1 ال 

 ٠.١ ٣٠ ال�عy األردني

yع�3/ي ال$N٠,١ ٢٨ الفل 

 1�Dال� U٠,١ ٢٥ األم 

 ٠,١ ٢١ ال�عy الN�داني

 ٠,٠٨ ١٧ ناد1 الDفاقNي ال��نNي

 ٠,٠٧ ١٥  ناد1 ال�داد ال�غ��ي

 ٠,٠٧ ١٥ االت9اد األف��قي ل"�ة الق�م

 ٠,٠٧ ١٥ االت9اد ال�1�D ل"�ة الق�م

 ٠,٠٧ ١٤ ناد1 ال/�B الNاحلي ال��نNي

 ٠,٠٥ ١١ ال�عy اللM3ي

 1�Dال� ��� ٠,٠٣ ٦ ال
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 % ك الف�ة

 ٠,٠٢ ٤ ناد1 ال�جاء ال�غ��ي

 ٠,٠٢ ٣ دولة اإلمارات الع���ة ال���9ة

 ٠,٠٢ ٣  دولة ق$�

 ١٠٠ ٢٠٨٢٧ ال����ع

مْ�ه ال�عل�قات ال9اضعة لل�1ل2ل ٤   :ـ األ�V ال��ج�gة ل9اب ال	�ا��ة الb, ق�َّ

مْ�ه  )٤ج�ول (   ال�عل�قات ال\اضعة لل�9ل3لی�ضح األ^� ال��ج��ة ل\$اب ال"�ا!�ة ال+1 ق�َّ
 % ك األ^� ال��ج��ة

 ٦٤,١ ١٧٧٠٣ ال��اضي

 ١٥,٤ ٤٢٥٦ االج��اعي 

 ١٤ ٣٨٧٩ ال�Nاسي

 ٤,٦ ١٢٦٢ ال�ی/ي

  ١,٩  ٥٣٨  ال�ار�\ي
 ١٠٠ ٢٧٦٣٨ ال����ع

��ـ�ع  ت�DرالNاب� ت"�ف ب�انات ال��ول �G اإل^ـار ال��جعـي ال��اضـي ال��ت7ـة األولـى
ت خ$ـــاب % مـــU األ^ـــ� ال��ج��ـــة ال�ـــي تـــBَّ ت/اُولهـــا فـــي تعل�قـــا٦٤,١ب/Nـــ7ة ، اتتعل�قـــ ١٧٧٠٣

ه إلـى أن  ؛ال"�ا!�ة ال\اضعة لل�9ل3ل ال9ـ�ث م9ـل ال\$ـاب هـ� حـ�ث ر�اضـي؛ وهـ� مـا ��sـU ردُّ
  �ا ���Nعي ال��[j3 على ه+ا اإل^ار.م

ى اإل^ــــار ال��جعــــي ك�ــــا ت�ضــــح ب�انــــات ال�ــــ�ول عــــ�م اق�Dــــار خ$ــــاب ال"�ا!�ــــة علــــ
ـــى اإل^ـــار ال��جعـــي  ال"3dـــ�pـــ�U تبـــل ال��اضـــي؛  مـــU األ^ـــ� ال��ج��ـــة؛ فاع��ـــ� ال\$ـــاب عل

االج��اعي؛ ح23 ت�- الNـ\��ة مـU العـادات والNـ�ات االج��ا�vـة لل�ـعU3M ال�Dـ�1 وال��نNـي؛ 
ف��  وصف ال�عy ال�G 1�Dأنه شعy الف�ل وال$ع��ة وال"��1 وس�قان ال�جاج وخ�ان الM/ات 

y ال��نNـــي Gأنـــه شـــعy ال ��3ـــ� ال�9ـــ�ث Gاللغـــة الع���ـــة، وســـsان القMـــ�ر؛ فـــي حـــU3 ُوصـــف ال�ـــع
  وشعy اله��Nة.

ك�ــا ارت"ــj خ$ــاب ال"�ا!�ــة علــى اإل^ــار ال��جعــي ال�Nاســي ســ�اء علــى صــع�3 ال�Nاســة 
ال\ارج�ــــة أو ال�Nاســــة ال�اخل�ــــة؛ فعلــــى صــــع�3 ال�Nاســــة ال\ارج�ــــة؛ ُاتُّه�ــــ- مDــــ� ب�Mــــع القpــــ�ة 

[�ـــا اتُّه�ـــ-  د إســـ�ائ3ل Gالغـــاز ال$�Mعـــي،ســـ�ائ3ل، وbمـــ�االفلNـــ$3/�ة �G�جـــy اتفا��ـــة الNـــالم مـــع إ
Gــار ق$ــاDــ$3/ي وحNالفل yــع�ــ� �عاونــة إســ�ائ3ل فــي العــ�وان علــى الMخــالل غلــ� مع Uة مــjع غــ

�ي ســ�Mة ســ\� م�ــ�ع� ف��ــ� نــاد1 ال��جــي ال��نNــي مــU احــ�الل القــ�ات اإلســ7ان�ة ل�ــ�ی/و رفــح، 
 ،U3�3عي ف��� ال/ادو ومل3ل�ة ال�غ���1 األهلـي ال�Dـ�1 ب��ج�ـه االتهـام ل�ولـة ق$ـ� قام Gعx م�

بهـ�ف عـ�م فـ�ز الف��ـ� ال�Dـ�1؛  األخـ�  Gأنها وراء إ�قـاف عـ�د مـU العMـي األهلـي عـU ال�7ـاراة 
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yMNG خالفها مع ال/�ام ال�Nاسي ال�1�D؛ ��Oا قام Gعx م��عي ف��� ناد1 ال��جـي ال��نNـي 
ز ف��ـــ� ال/ـــاد1 �ة الs9ـــB ال�jائـــ�1 ل"ـــي �فـــ� ب��ج�ـــه االتهـــام ل�ولـــة اإلمـــارات الع���ـــة ال��9ـــ�ة ب�شـــ

  لل/�ام ال�Nاسي ال�1�D ال9ل�� ل�ولة اإلمارات.   �ا ��dل دع�اماألهلي Gال7$�لة؛ 

تُّهـــB ه �عMـــ� حsامـــه، [�ـــا اوعلـــى صـــع�3 ال�Nاســـة ال�اخل�ـــة؛ ُوصـــف ال�ـــعy ال�Dـــ�G 1أنـــ
لــى الف�ــل ال�Nاســي ل"ــي �غ$ــي ع ؛�فــ�ز األهلــي Gاللقــyال�Nاســي ال�Dــ�1 ب�شــ�ة الs9ــB ل ال/�ــام

عـــU اتهـــام ال"ـــاب�U م�9ـــ�د ال\$3ـــy رئـــ�� ال/ـــاد1  ، فpـــًال واالق�Dـــاد1 الـــ+1 تعـــاني م/ـــه الـــ7الد
  األهلي Gأنه �ق�د ال/اد1 األهلي ب��ج3هات مU جهات س�اد�ة.

اع��ــاد خ$ــاب ال"�ا!�ــة علــى اإل^ــار ال��جعــي الــ�ی/ي؛ ح3ــ2 تــBَّ انــات ال�ــ�ول وت"�ــف ب�
ر�ع الق�انU3 ال��ن�Nة القاضـ�ة Gال�Nـاواة بـU3 ال�جـال وال/Nـاء فـي ال�3ـ�اث، ت/اُول Gعx الق�انU3 وم�ا

د الjوجــات، ومـا ن�ــ�ته Gعـx وســائل اإلع الم ــــوالNـ�اح بــjواج ال�Nـل�ة مــU غ3ـ� ال�NــلB، وم/ــع تعـ�ُّ
ــU االح��اجـــع   ات ال�ي ن�َّ�ها Gعx ال��نU33N ل�عB ال�ه� Gاإلف$ار في شه� رمpان.ـ

 فقـــ�وت�ضــح ب�انــات ال�ــ�ول ارت"ــاز خ$ــاب ال"�ا!�ــة علــى اإل^ــار ال��جعــي ال�ــار�\ي؛ 
 Uـــار1 وال�ـــار�\ي ل"ـــلٍّ مـــp9فـــي اّدعـــاء ال�فـــ�ق ال U33ـــNوال��ن U3ـــ��Dال� U3ال�علقـــ xعـــG ـــاب�Nت

عــاء الفpــل علــى اآلخــ�؛ فــ+[� Gعــx م�ــ�عي نــاد1  فpــالالMلــ�یU علــى اآلخــ�،  عــU الَ�ــUِّ وادِّ
ـاج ت�فـ�ق علـى الp9ـارة الف�ع�ن�ـة، [�ـا ذ[ـ�وا أنَّ ال��نNـU33 هـB  ال��جي ال��نNي أنَّ  حpارة ق̂�

Nــ�ا القـ مْ�ها تـ�ن� إلــى مDــ�  اه�ة واألزهــ� ال�ـ���، إلــى جانــy تأك3ـ�مـU أسَّ ال�Nــاع�ات ال�ـي قــ�َّ
أك� Gعx م��عي ، ��Oا ٢٠١١، واس�7Pال ال/ازحU3 ال�U3��D مU ل�M3ا عام ١٩٦٧عقy ن"Nة 

ور ال+1 قام- Gه مDـ� فـي مNـاع�ة تـ�ن� لالسـ�قالل والـ�\لª مـU االحـ�الل ال�ال/اد1 األهلي 
  الف�نNي.

مْ�ه ال�عل�قات ال9اضعة لل�1ل2ل ٥   :ـ أش>ال خاب ال	�ا��ة الb, ق�َّ

مْ�ه ال�عل�قات ال\اضعة لل�9ل3ل )٥ج�ول (   ی�ضح أشsال خ$اب ال"�ا!�ة ال+1 ق�َّ
 % ك ال�sل

yN٣٣ ٩١٣٣ ال 

 ٢٣,٨ ٦٥٨٧ الN\��ة 

 ١٩,٥ ٥٣٦٢ ال�ه�ی�

 ٨,٩ ٢٤٧٦ ^الق األس�اءإ

 ٧,٩ ٢١٩٤ االتهام

 ٦,٩ ١٩٢٥ نjع الDفة اإلنNان�ة

 ١٠٠ ٢٧٦٧٧ ال����ع
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٧٩ خ$اب ال"�ا!�ة ل�  م��عي األن��ة ال��اض�ة الع���ة على م�اقع ال��اصل االج��اعي

الNــy ال��ت7ــة األولــى علــى صــع�3 أشــsال خ$ــاب  تDــ�رالNــاب� ت�ضــح ب�انــات ال�ــ�ول 
ال"�ا!�ة ال�ي ق�م�ها تعل�قات خ$اب ال"�ا!�ة ال\اضعة لل�9ل3ل، وت�ف� ه+ه ال/�ائج مع ن�ائج ع�د 

علــــى صــــع�3 أشــــsال خ$ــــاب ال"�ا!�ــــة الــــ+1 ی/��ــــه الNــــy  تقــــ�ممــــU ال�راســــات ال�ــــي أوضــــ9- 
، )٢٠١٧(، ل�Nـــ�ح )٢٠٢٠(ازق عMـــ�ال�  ال�Nـــ�\�م�ن العـــ�ب عMـــ� م�اقـــع ال��اصـــل االج��ـــاعي

ل ت7ـاُدل الNـ7اب  ؛ وه�)٢٠١٧(، ال/�ار، وآخ�ون )٢٠١٧(س9ار  ون�Mح  ه إلـى ت9ـ�ُّ ما ��Us ردُّ
  .     (Li, et al. 2020)  إلى سل�ك شائع ومع�اد بU3 م�N\�مي م�اقع ال��اصل االج��اعي

شــsال خ$ــاب أ احــ�الل الNــ\��ة ال��ت7ــة الdان�ــة علــى صــع�3 ك�ــا ت"�ــف ب�انــات ال�ــ�ول
ه إلــى مــا ُ�عــ�ف �Gــاه�ة "ال�9ف3ــل"؛ ح3ــ2 ی/��ــ� بــU3 م�ــ�عي األن��ــة  ؛ال"�ا!�ــة وهــ� مــا ��sــU ردُّ

NـU3، خاصـة Gعـ� تع�ضـهB ال��اض�ة على م�اقع ال��اصل االج��اعي ت���Z الNـ\��ة مـU ال�/اف
عي، وهـ� �B إقامة حفلة س\��ة مU ال\BD عقy ه���jه على م�اقـع ال��اصـل االج��ـا�لله��jة، ف

األمــ� الــ+1 ت�ّلــى ب�ضــ�ح عقــy ال�7ــاراتU3؛ فعقــy فــ�ز ال/ــاد1 األهلــي Gال�7ــاراة األولــى؛ تعــ�َّض 
فـ�ز األف��قي ال��نNـي، وعقـy األهلي ال�1�D و  ينادیَ ال��جي للN\��ة مU ِقMَل م��عي ج�ه�ر 

 ي�عي نــادیَ ؛ تعــ�َّض م�ـ�ع� ال/ــاد1 األهلـي للNــ\��ة مـU ِقMَــل م�ـخـ�  نـاد1 ال��جـي Gال�7ــاراة األ
  الjمال� ال�1�D.  ال��جي و 

وت"�ـــU خ$ــــ�رة ت��Zــــ� الNـــ\��ة فــــي خ$ــــاب ال"�ا!�ــــة ال��7ـــادل بــــU3 م�ــــ�عي األن��ــــة 
لــ- إلــى ســل�ك مقMــ�ل لــ�  الــ7عx دون الــ�عي G\$�رتهــا علــى  ال��اضــ�ة الع���ــة، فــي أنهــا ت9�َّ

ـــU ال�ـــــــــــــــات ب3ـــــــــــــــــــالعالق ة [ــــــــــل مــــــــــU ــــــــــــــــــــج دراســــــــــــــــــارت ن�ائـــــــــــــــ2 أشــــــــــــــــ�ة؛ ح3ــــــــــــــع�ب الع��ــــــــــــ
Huanga, Ginob and Galinskyc (2015)  ـــــــــ\��ة فـــــــــي ال�ســـــــــائلNـــ� ال ـــــــــى أنَّ ت��Zــــــ إل

.U3ال وال��لقDاالتG U3القائ� U3اع ب�Dال  ��Nال�ة ی�د1 إلى ز�ادة مDاالت  

ام�ــ�َّت إلــى ولــB تق�Dــ� ال�عل�قــات الNــاخ�ة علــى ال/3ْــل مــU م�ــ�عي الفــ�ق ال�/افNــة؛ بــل 
الف��� ال+1 ���عه [اتy ال�عل�3؛ ح23 سـ\� Gعـx م�ـ�عي ال/ـاد1 األهلـي مـG Uعـx العMـي 
الف��� لpعف م�N�اهB الف/ي وال�Mني، [�ا س\� Gعx م��عي ال/اد1 األهلي مU ال�ـ�ی� الف/ـي 

 عـU الNـ\��ة مـU ال�7ار�ـات وت��Zـ� الالعMـU3، فpـاللف�ـله فـي إدارة  ؛للف��� Gات��� [ـارت�3ون 
  .إدارة ال/اد1 لع�jها عU ب/اء ف��� ق�s�� 1ّ/ه الف�ز Gال7$�لة األف���Pة

dــــة علــــى صــــع�3 أشــــsال خ$ــــاب وت�ضــــح ب�انــــات ال�ــــ�ول احــــ�الل ال�ه�یــــ� ال��ت7ــــة الdال
ال�ــــ�ی� Gال�الح�ــــة؛ أن ت��Zــــ� ال�ه�یــــ� وصــــل إلــــى مNــــ���ات م�تفعــــة مــــU ال�ه�یــــ�  ،ال"�ا!�ــــة

� Gال�pب وال9Nل واالغ�Dاب وال+Gح والق�ل على اله��ة Gاس�\�ام الع/ف ال�Mني؛ فق� ص�ر ته�ی
واحــ�الل أراضــي اآلخــ�؛ ح3ــ2 ذهــG yعــx م�ــ�عي نــاد1 ال��جــي ال��نNــي إلــى ته�یــ� العMــي 
ال/اد1 األهلي وم����ه Gق�لهB واغ�DابهB وذ9GهB حال وص�لهB إلـى تـ�ن�، [�ـا ت�عَّـ�وا ب�"ـ�ار 
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 ٨٠ االج��اعيخ$اب ال"�ا!�ة ل�  م��عي األن��ة ال��اض�ة الع���ة على م�اقع ال��اصل 

ه�یـ� Gق�ـل عـU ال� /اد1 األهلـي، فpـًال ��عي المU م اف�دً  ٧٢ب�رسع�3 ال�ي راح ض�39ها م+9Gة 
وه� األم� ال+1 ردَّ عل�ه Gعx م��عي ال/اد1 األهلي Gال�ه�ی� Gق�ل  ؛ج��ع ال�U3��D في ت�ن�

مdـل: الالعMــU3ْ  ،ج��ـع أفـ�اد ال�ال�ـة ال��نNـ�ة فـي مDـ�، وعلـى رأسـهG Bعـx ال�\Dـ�ات العامـة
 �Mه/ـــ� صـــ U3ْـــي ف�جـــاني ساســـي وح�ـــ�1 ال/قـــاز، والف/ـــان�Nال��ن y1 ودرة، واالع�ـــ�اء علـــى ال�/�\ـــ

الـ+1 سـ3لعy فـي القـاه�ة م7ــاراة أمـام ال�/�\ـy ال�Dـ�1 عقـy م7ــاراة العـ�دة بـU3 األهلـي وال��جــي، 
  إلى جانy ال�ل��ح Gاح�الل ال��� ال�1�D لألراضي ال��ن�Nة.

احــ�الل إ^ــالق األســ�اء ال��ت7ــة ال�اGعــة علــى صــع�3 أشــsال  ك�ــا ت"�ــف ب�انــات ال�ــ�ول
مْ�ها تعل�قات خ$اب ال"�ا!�ة ال\اضـعة لل�9ل3ـل، و[�ـا سـ7 ق- اإلشـارة فـي خ$اب ال"�ا!�ة ال�ي ق�َّ

؛ فقــــ� جــــ�  إ^ــــالق األلقــــاب الNــــل�Mة علــــى م\�لــــف ال�ــــع�ب الع���ــــة )٣( شــــ�ح ب�انــــات ال�ــــ�ول
  وج�اه�3 األن��ة ال�/افNة.

sـــة علـــى صـــع�3 أشـــNـــ�ول احـــ�الل االتهـــام ال��ت7ـــة ال\ام�ال خ$ـــاب وت�ضـــح ب�انـــات ال
 Uــال7$�الت عــG ــالف�زG ــةNع� األن��ــة ال�\�لفــة علــى اتهــام الفــ�ق ال�/اف�ال"�ا!�ــة؛ ح3ــ2 اتفــ� م�ــ

اتَّهــB م�ــ�ع� نــاد1 ال��جــي ال��نNــي ال/ــاد1 األهلــي ب�قــ��B رشــ�ة و ^��ــ� ال�s9ــ�B وال9ــ� وال�شــ�ة، 
��اء على م�ـ�عي ععU اتِّهام األمU ال�G 1�Dاال �1 ����ها مائ�ا ألف دوالر، فpالللBs9 ال�jائ

ســ�اد، [�ــا قــام حافلــة نــاد1 ال��جــي قMــل دخ�لهــا االســ�اد بــ�ج العــ�ب، وتع$3ــل انــاد1 ال��جــي فــي 
م�ــ�ع� ال/ــاد1 األهلــي Gاتهــام إدارة ال/ــاد1 األهلــي ب�Mــع تــ+اك� م7ــاراة الــ+هاب فــي الNــ�ق الNــ�داء 

�املـــة نـــاد1 ال��جـــي مـــU خـــالل �G ال/ـــاد1 وال�ـــ��ح م/هـــا، واتهـــام االت9ـــاد األف��قـــي yإ�قـــاف العـــ
ـــل م7ـــاراة العـــ�دة، األهلـــي ول Mـــي و 3ـــ� أزارو ق ـــاد1 الjمالـــ� Gاتهـــام إدارة ال/ـــاد1 األهل قـــام م�ـــ�ع� ن

GالD9�ل على ساعات مU ال��N�ار ت�[ي آل ال��خ، رئ�� م�ل� إدارة اله�3ة العامـة لل��اضـة 
  في ال��ل"ة الع���ة الNع�د�ة Gال�\الفة ألحsام القان�ن.

ال��ول اح�الل نjع الDفة اإلنNان�ة ال��ت7ة الNادسة على صـع�3 أشـsال وت"�ف ب�انات 
ـــة ال\اضـــعة لل�9ل3ـــل مْ�ها تعل�قـــات خ$ـــاب ال"�ا!� ـــ�َّ ـــة ال�ـــي ق ح3ـــ2 ع�ـــ� Gعـــx  ؛خ$ـــاب ال"�ا!�

 B3ههMـــ�خـــالل ت Uـــة مـــNعي الفـــ�ق ال�/اف�م�ـــ�عي الفـــ��قU3 إلـــى نـــjع الDـــفة اإلنNـــان�ة عـــU م�ـــ
.U3^ا��ال39�انات والG  

مْ�ه ال�عل�قات ال9اضعة لل�1ل2لـ ال	ل�ا ٦   :ت ال��1ر"ة ال�*��9مة في خاب ال	�ا��ة الb, ق�َّ
  ی�ضح ال"ل�ات ال�9�ر�ة ال��N\�مة في خ$اب ال"�ا!�ة )٦ج�ول (

مْ�ه ال�عل�قات ال\اضعة لل�9ل3ل   ال+1 ق�َّ
 % ك ال"ل�ات ال�9�ر�ة

 ٦١,٢ ٧٩١٥ كل�ات ناب�ة
 ٦,٨ ٨٦٥ �Oفي ع�Mه

 ٤,٧  ٥٩٨ راقDة
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٨١ خ$اب ال"�ا!�ة ل�  م��عي األن��ة ال��اض�ة الع���ة على م�اقع ال��اصل االج��اعي

 % ك ال"ل�ات ال�9�ر�ة
 ٣ ٣٧٦ ب�رسع�3

B�9٢,٩ ٣٥٨ ج  
  ٢,٥ ٣١١ أس�اء ف/انات ت�ن�Nات

  ٢,٢ ٢٨٧ ف�نNا
  ٢,١ ٢٧٨ م�jرة

  ٢ ٢٦٣ إس�ائ3ل
  ٢  ٢٥٨ مق�Mة

  ١,٦ ٢٠٥ اغ�Dاب
  ١,٤  ١٧٩ دم

U3١,١ ١٤٤ ب�اب  
  ١ ١٢٨ صه3�ني
  ٠,٩ ١٢٢ ال�هلي
U3قالG ٠,٨  ١٠٥  
  ٠,٧ ٩٧ یه�د

  ٠,٦ ٨٩ ال��شي
  ٠,٦ ٧٦ ع�3M ال�ل�

  ٠,٥ ٧٣ زن$�ر
  ٠,٤ ٥٩ وال�ة دی��ا

  ٠,٤  ٥٤ كاف�
  ٠,٢ ٣٣ الNاعات

  ٠,١ ٢١ الjر�7ة
  ٠,١ ٢٠ ب�اع ال\ل�ج

  ٠,١  ١٨ ب���
 ٠,٠٥ ١٢ ل�ل�م

 ٠,٠٥ ٨ دن�وك
 ١٠٠ ١٢٩٥٢ ال����ع

ال��ت7ـــة األولـــى علـــى صـــع�3 فـــي ال"ل�ـــات ال/اب�ـــة  ت�اجـــ�الNـــاب� ت�ضـــح ب�انـــات ال�ـــ�ول 
+ه ال/�ـائج ال��N\�مة في تعل�قات خ$ـاب ال"�ا!�ـة ال\اضـعة لل�9ل3ـل، وت�فـ� هـال"ل�ات ال�9�ر�ة 

الNـy ال��ت7ــَة األولــى علــى صــع�3 أشــsال خ$ــاب تDــ�ر ال�ــي أوضــ9-  )٥(مـع ب�انــات ال�ــ�ول 
مْ�ها تعل�قات خ$اب ال"�ا!�ة ال\اضعة لل�9ل3ل.   ال"�ا!�ة ال�ي ق�َّ

عMـــ�ه ال��ت7ـــة الdان�ـــة علـــى صـــع�3 احـــ�الل اســـB ال�اقDـــة �Oفـــي  وت"�ـــف ب�انـــات ال�ـــ�ول
ال"ل�ات ال�9�ر�ة ال��N\�مة في تعل�قات خ$اب ال"�ا!�ة ال\اضعة لل�9ل3ل؛ ح23 تع�َّ� م�ـ�ع� 

قــاص مــU ����ــه مــU خــالل ال��[3ــj �نNــي الNــ\��ة مــU ال�ــعy ال�Dــ�1، واالنــاد1 ال��جــي ال��ن
ّم [ــّل ال�Dــ��U3، یــ�عB علــى أن ال�اقDــة �Oفــي عMــ�ه ت�dــل ^�Mعــة ال�ــعy ال�Dــ�1، ووصــفها Gــأُ 

ذلــ� مــا أوضــ�9ه ب�انــات ال�ــ�ول مــU احــ�الل [ل�ــة "راقDــة" ال��ت7ــة الdالdــة علــى صــع�3 ال"ل�ــات 
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Dـ� Gأنهـا تـBَّ وصـف مفقـ� ب ال"�ا!�ـة ال\اضـعة لل�9ل3ـل؛ ال�9�ر�ة ال��N\�مة في تعل�قـات خ$ـا
1 مــU خــالل وصــف وهــ� مــا ردَّ عل�ــه م�ــ�ع� ال/ــاد1 األهلــي ال�Dــ�  ،بلــ� ال�ائــة مل3ــ�ن راقDــة

ـ DGـــفات ــــGعـــx الف/انـــات ال��نNـــ�ات الالتـــي �ع�لـــU فـــي م�Dــــ مdـــل: ه/ـــ� صـــ1�M ودرة وعال�ـــة 
  ق9�Mة، وأنَّ ه+ه الDفات الق9�Mة ت�dل ^�Mعة ال�عy ال��نNي.

وت�ضـــح ب�انـــات ال�ـــ�ول احـــ�الل [ل�ـــة "ب�رســـع�3" ال��ت7ـــة ال�اGعـــة علـــى صـــع�3 ال"ل�ـــات 
خ$ــاب ال"�ا!�ــة ال\اضــعة لل�9ل3ــل؛ ح3ــ2 اســ�\�مها م�ــ�ع� ال�9�ر�ــة ال�Nــ�\�مة فــي تعل�قــات 

م+9Gـة  ���ه، وت�ّعـ�هG BـأنهB سـ��sرون ناد1 ال��جي ال��نNـي ل�ه�یـ� العMـي ال/ـاد1 األهلـي وم�ـ
عــ�د مــU ال"ل�ــات ال�ــي ت�9ــل  تDــ�ردة علــى أرض تــ�ن�، یــ�عB ذلــ� ب�رســع�3 فــي م7ــاراة العــ� 

ـــ� م�اتـــy م�ق�مـــة علـــى صـــع�3 ال"ل�ـــات   ال�9�ر�ـــة ال�Nـــ�\�مة فـــي تعل�قـــات خ$ـــاب^ـــاGع ال�ه�ی
فـــي ت [ل�ـــات "ج9ـــ�B" و"م�ـــjرة" و"مقMـــ�ة" و"اغ�Dـــاب" و"دم" �ـــاءال"�ا!�ـــة ال\اضـــعة لل�9ل3ـــل؛ ف

  .ة ع��ة والdان�ة ع��ةال��اتy ال\امNة والdام/ة والعاش�ة وال9اد�
ـــــف ب�انــــــات ال�ــــــ�ول عــــــU ك�ــــــا  ال��ت7ــــــة الNــــــاGعة فــــــي اســــــB دولــــــة "ف�نNــــــا" وجــــــ�د ت"�ـ

ال"ل�ــــــــات ال�9�ر�ــــــــة ال�Nــــــــ�\�مة فــــــــي تعل�قــــــــات خ$ــــــــاب ال"�ا!�ــــــــة ال\اضــــــــعة علــــــــى صــــــــع�3 
لل�9ل3ـــــل؛ ح3ـــــ2 اســـــ�\�مها Gعـــــx م�ـــــ�عي ال/ـــــاد1 األهلـــــي للNـــــ\��ة مـــــU ال�ـــــعy ال��نNـــــي، 

ــــ�ة االحــــ�الل الف�نNــــي، ومــــاوتــــ+[ ــــأث�3 ثقــــافي ولغــــ�1  �3ه Gف� ــــه مــــU ت فــــي ال�ــــعy ال��نNــــي  ت�[�
  ل�صفهB.  وفقا ،ح�ى اآلن
ال��اتـy فـي [ل�ات "إس�ائ3ل" و"صـه3�ني" و"یهـ�د1"  [+ل� وج�دت�ضح ب�انات ال��ول و 

علــى صــع�3 ال"ل�ــات ال�9�ر�ــة ال�Nــ�\�مة فــي تعل�قــات ع�ــ�ة والNادســة ع�ــ�ة  ال�اســعة وال�اGعــة
 U3بــ cللــ�� U3ال�علقــ xعــG ــلMَِق Uخ$ــاب ال"�ا!�ــة ال\اضــعة لل�9ل3ــل؛ ح3ــ2 جــ�  اســ�\�امها مــ

Mـــع�الU3 الG ســـ�ائ3ل، واتهامـــهbـــ�1 وDـــاب ال�Nـــه3�ني علـــى حDـــالح ال"�ـــان الDع�الـــة وال\�انـــة ل
  ال9ق�ق الع���ة.  

اردة فــي وعلــى الــ�غB مــU تــ�ّني نNــ7ة ت��Zــ� [ل�ــة "كــاف�" ضــ�U ال"ل�ــات ال�9�ر�ــة الــ� 
ـــ فقــ� جــاءت فــي خ$ــاب ال"�ا!�ــة ال��ت7ــة الdان�ــة والع�ــ��U علــى صــع�3 ال"ل�ــات ال�Nــ�\�مة فــي  ـ

ت9ــ�ل ال\$ــ�رة؛ ح3ــ2 غا�ــة فـي إنهــا ت�9ــل مع/ــى ف ــــ 9ل3ـلل"�ا!�ــة ال\اضــعة لل�تعل�قـات خ$ــاب ا
  ال\الف في ت���ع الف�ق ال��اض�ة إلى سyM ل�"ف�3 اآلخ�. 

  : اخ�]ار ف�وض ال�راسةثان�ا

  :الف�ض األول

ت�ج� ف�وق ذات داللة إحDائ�ة بU3 م��سc تعل�قات خ$اب ال"�ا!�ة ال�/��رة قMل ال�7اراة 
  ها.ة Gع�وال�/��ر 
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  ي ن�ائج االخ�7ار: تء اخ�7ار "ت"، و��ضح ال��ول اآله+ا الف�ض؛ تB إج�االخ�7ار ص9ة و 
  م��سc تعل�قات خ$اب ال"�ا!�ة ال�/��رة قMل ال�7اراة ی�ضح مع/��ة الف�وق بU3  )٧(ج�ول 

  هاوال�/��رة Gع�

  ع�د ال�عل�قات  ال��ق3-
 cال���س
  الN9ابي

االن�9اف 
  ال���ار1 

  ���ة (ت)
  ��Nم
  ال�ع/��ة

  ٠,٣٤٥ ٠,١٣٨ ١٤٠٠ ال�/��رة قMل ال�7اراة  ال�عل�قات
٠,٠٠٠  ٩٠,٠٥٥  

 ٠,٤٨٨ ٠,٦٠٨  ١٩٠٩٢ ال�عل�قات ال�/��رة Gع� ال�7اراة 

خ$اب ال"�ا!�ة ال�/��رة Gع� ال�7اراة تعل�قات أن م��سc الNاب� ت�ضح ب�انات ال��ول 
 cم��س Uم �Mلخ$اب تعل�قات أكMرة ق��ائ�ا ،هاال"�ا!�ة ال�/D؛ ح23 وأن الف�وق ب3/ه�ا دالة إح
دور  وه� ما �s�ف ؛)٠,٠٠٠دالة ع/� م�N�  مع/��ة ( وهي)، ٩٠,٠٥٥٢بلغ- ���ة ت (

األح�اث ال��اض�ة في ز�ادة خ$اب ال"�ا!�ة ال��7ادل بU3 م��عي األن��ة ال��اض�ة الع���ة على 
  م�اقع ال��اصل االج��اعي DG�رة [�3Mة.

  :الف�ض ال\اني

  ل/�ع م/�ج ال\$اب. ��سc تعل�قات خ$اب ال"�ا!�ة وفقا�وق ذات داللة إحDائ�ة بU3 مف ه/اك
  ي ن�ائج االخ�7ار: ت، و��ضح ال��ول اآلالخ�7ار ص9ة ه+ا الف�ض؛ تB إج�اء اخ�7ار "ت"و 

  خ$اب ال"�ا!�ة وفقًا ل/�ع م/�ج ال\$ابتعل�قات  م��سcی�ضح مع/��ة الف�وق بU3  )٨ج�ول (

  م�N�  ال�ع/��ة  ���ة (ت)  االن�9اف ال���ار1   ال���سc الN9ابي  ال�عل�قاتع�د   ال/�ع
  ٠,٤٩٩ ٠,٤٩٦ ١٨٦٠١ ال+[�ر

 ٠,٤٦٣ ٠,٣١٣  ٦١٤ اإلناث  ٠,٠٠٠  ١٥,٨٧٤

الـ+[�ر أكMـ� مـU  ی/�ـ�هاي ال�خ$اب ال"�ا!�ة تعل�قات أن م��سc ت�ضح ب�انات ال��ول 
 cها ي ال�خ$اب ال"�ا!�ة تعل�قات م��س��أن الفـ�وق اإلناثت/ Uـ�ول عـ�، [�ـا ت"�ـف ب�انـات ال

)، وهـــى دالـــة ع/ـــ� مNـــ��  مع/��ـــة ١٥,٨٧٤ح3ـــ2 بلغـــ- ���ـــة ت (بـــU3 الف��ـــU3 دالـــة إحDـــائ�ًا؛ 
)٠,٠٠٠.(  

ــــــــــــ+ه ال/�ائـــــــــــــB هـــــــــــوت�ع  Abdul Ghani )2018 ،(Al-Shlool اتــــــــــــدراسج ـــــــــــــج ن�ائـ
)2016 ،(Gauthier et al. )2015 ،( ـ� اسـ�\�امًا لل\$ـاب غ3ـ� ال�يdأوضـ9- أنَّ الـ+[�ر أك

ه إلـى اخـ�الف ، ال��دب على م�اقع ال��اصـل االج��ـاعي مقارنـة Gاإلنـاث ^�Mعـة وهـ� مـا ��sـU ردُّ
ـــ+[�ر واإلنـــاث مـــع م�اقـــع ال��اصـــل االج��ـــاعي G�ـــsل عـــاّم، وتفـــاعلهB مـــع الDـــف9ات  تفاُعـــل ال

عـ� ال�جـال أكdـ� تعل�قـًا علـى م�اقـع ال��اصـل ال��اض�ة وال�/افNات ال��اض�ة G�sل خاّص؛ ح23 �ُ 
، [�ــا أنَّ الــ+[�ر أكdــ� (Peacock and Duyn 2021) االج��ــاعي مقارنــًة Gال/Nــاء G�ــsل عــامّ 



Arab Media & Society (Issue 33, Winter/Spring 2022)  

 ٨٤ االج��اعيخ$اب ال"�ا!�ة ل�  م��عي األن��ة ال��اض�ة الع���ة على م�اقع ال��اصل 

، وأكdــ� تعDــ7ًا مــU )٢٠١٧دمحم ( اه��امــًا GالDــف9ات ال��اضــ�ة علــى م�اقــع ال��اصــل االج��ــاعي
  .)٢٠١٦(ع�ض، وآخ�ون  اإلناث ت�اه ال�/افNات ال��اض�ة

iالف�ض ال\ال:  

ت�ج� ف�وق ذات داللة إحDائ�ة بU3 م��سc تعل�قات خ$اب ال"�ا!�ة وفقًا ل/�ع حNاب م/�ج 
  ال\$اب.

  الخ�7ار ص9ة ه+ا الف�ض؛ تB إج�اء اخ�7ار "ت"، و��ضح ال��ول ال�الي ن�ائج االخ�7ار: 
  خ$اب ال"�ا!�ةتعل�قات  م��سcی�ضح مع/��ة الف�وق بU3  )٩ج�ول (

  ل/�ع حNاب م/�ج ال\$اب وفقاً 

  ع�د ال�عل�قات  ن�ع الN9اب
 cال���س
  الN9ابي

االن�9اف 
  ال���ار1 

  ���ة (ت)
  ��Nم
  ال�ع/��ة

  ٠,٤٩٩٨٤٨ ٠,٤٨٧ ١٩٢١٥ حNاGات Gأس�اء ح�P�Pة
٠,٠٠٠  ١١,١٦٩  

 ٠,٤٨٧٢٣٥ ٠,٦١٢  ١٢٧٧ حNاGات Gأس�اء م�Nعارة

الN9اGات ت/��ها ي ال�خ$اب ال"�ا!�ة تعل�قات أن م��سc الNاب� ت�ضح ب�انات ال��ول 
الN9ــاGات ذات ت/�ــ�ها ال�ــي خ$ــاب ال"�ا!�ــة تعل�قــات أكMــ� مــU م��ســc ال�Nــ�عارة ذات األســ�اء 

ح3ـ2 بلغـ- ؛ الفـ�وق بـU3 الف��ـU3 دالـة إحDـائ�ا[�ا ت"�ف ب�انات ال�ـ�ول أنَّ ، ال�P�P9ةاألس�اء 
  . )٠,٠٠٠)، وهى دالة ع/� م�N�  مع/��ة (���١١,١٦٩ة ت (

)، Santana )2014 ،(Hassan )2019 ســـاتدراا ت�صــل- إل�ـــه موتــ�عB هـــ+ه ال/�ـــائج 
Rabab'ah and Alali )2020 ،( ـ�\�مNفـي ال�ـي أوضـ9- أنَّ إخفـاء ه��ـة ال� BـهN� ـ��Z�ت

وهـ� مـا ��sـU رده إلـى  ؛ن��نـ- وم�اقـع ال��اصـل االج��ـاعيعMـ� شـs7ة اإل ال\$اب غ3ـ� ال�ـ�دب
أن إخفاء اله��ة ��Nح ل��N\�مي شs7ة اإلن��ن- وم�اقع ال��اصل االج��اعي Gال��9ر مU الق3�د 

 Bة ال�ي عادة ما ت�جه سل�[ه�Nاألخال��ة وال/ف (Kilvington and Price 2019).  

  خات�ة

الج��ــاعي إنَّ ت9ل3ــل تعل�قــات م�ــ�عي األن��ــة ال��اضــ�ة الع���ــة علــى م�اقــع ال��اصــل ا
�s�ف ان��ار خ$ـاب ال"�ا!�ـة بـU3 م�ـ�عي األن��ـة ال��اضـ�ة الع���ـة؛ ح3ـZ 2هـ� هـ+ا ال\$ـاب 

ه إلـــى ^�Mعـــة م�اقـــع  ؛U نDـــف ال�عل�قـــات ال\اضـــعة لل�9ل3ـــلمـــا �قـــ�ب مـــ فـــي وهـــ� مـــا ��sـــU ردُّ
؛ فهــ+ه ال$�Mعــة ال�فاعل�ــة جعلــ- خ$ــاب ال"�ا!�ــة خ$اGــا انفعال�ــا ال��اصــل االج��ــاعي ال�فاعل�ــة؛

239G أص7ح ه+ا ال\$اب أش7ه �sGة الdلج ال�ي ت�Mأ ض�3لة ال9�B؛ ثB ی�jای� ح��ها و��B\p مع 
ثـــB ی��لـــ� عـــU هـــ+ا ال�عل3ـــ� ع�ـــ�اُت  ،!�ـــة ���sـــه تعل3ـــ� واحـــ� ل"ـــي ی��اجـــ�ال�فاعـــل؛ ف\$ـــاب ال"�ا 
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ة وه� األمـ� الـ+1 �فNـ� ز�ـاد ؛على ه��م م��عي الف��� ال�/اف� ال�عل�قات ال�ي تNعى إلى ال�دِّ 
ال\$ــاب ال��ــ��عي وخ$ــاب الNــالم خ$ــاب ال"�ا!�ــة عــU ال\$ــاب ال��ــ��عي وخ$ــاب الNــالم؛ ف

ال9ــال Gال/Nــ7ة ل\$ــاب ال"�ا!�ــة، وهــ� مــا  ي"3dــ� مــU ال�عل�قــات والــ�دود [�ــا هــی��لــ� ع/ه�ــا ال ال
ال�ـي أوضـ9- أنَّ ت��Zـ� م�ـ�عي ، Rösner and Krämer  (2016)ن�ـائج دراسـةی�فـ� مـع 

الع�وان�ــة فــي تعل�قــاتهB علــى م�اقــع ال��اصــل االج��ــاعي؛ یــ�د1 إلــى ز�ــادة درجــة أحــ� الفــ�ق للغــة 
  الع�وان�ة ال�ي ی�Zفها م��ع� الف��� ال�/اف�.

وعلـــــى الـــــ�غB مـــــU أنَّ ال�راســـــات الNـــــاGقة ال�ـــــي ت/اولـــــ- خ$ـــــاب ال"�ا!�ـــــة الـــــ+1 ی/��ـــــه 
ل�Nاسـ�ة واالج��ا�vـة ال��N\�م�ن الع�ب ع�M م�اقع ال��اصل االج��اعي في ال��االت ال�ی/�ة وا

 ،)٢٠١٧ســــ9ار  ونMــــ�ح (، )٢٠٢٠نDــــ� (، )٢٠٢٠عMــــ�هللا ( أوضــــ9- خ$ــــ�رة هــــ+ا ال\$ــــاب
Siegel 2015)( إف؛BZال ال��اضي لألس7اب اآل ن ه+ه ال\$�رة ت�عا�  �ة: تفي ال�

 ع/ـ� حـ�ودم�الـه  �قـف ال �ـةالع�� األن��ة ال��اضـ�ة خ$اب ال"�ا!�ة ال��7ادل بU3 م��عيأنَّ  - 
الج��ا�vـة وال�ی/�ـة وال�ار�\�ـة؛ ال��ـاالت ال�Nاسـ�ة وا ���ـ� إلـى؛ وbن�ـا فقـc ال�/افNة ال��اض�ة

مـU ال��ـال ال��اضـي م��عي األن��ة ال��اض�ة الع���ـة �ا �ع/ي ان�قال خ$اب ال"�ا!�ة بU3 م
هــ+ا إلـى ال��ــاالت ال��علقـة Gالعالقــات ال�سـ��ة وال�ــع�Mة بـU3 الــ�ول الع���ـة، ومــا قـ� �Nــ��7عه 

العالقـات االج��ا�vـة والDـ�ر ال+ه/�ـة ال��7ادلـة بـU3 ال�ـع�ب  فـياالن�قال مـU تـأث�3ات سـل�Mة 
إلـى إحـ�اث ال���عـة بـU3 ال�ـع�ب  ىتNـعمـU ِقMـل أ1ِّ قـ�  عU سه�لة ت��Zفه  ، فpالً الع���ة
 .الع���ة

ال/$ـــاق علـــى ت7ادلـــه �ق�Dـــ�  الخ$ـــاب ال"�ا!�ـــة بـــU3 م�ـــ�عي األن��ـــة ال��اضـــ�ة الع���ـــة أنَّ  - 
/ي �ـــ�ل � بـــل؛ القـــ�مي ـــ̂� ؛ ح3ـــ2 أوضـــ9- ن�ـــائج ال�راســـة ان��ـــار خ$ـــاب أ�pـــاال/$ـــاق ال

U ال�احــ� فــي عــ�د مــU الــ�ول ــ̂�  الع���ــة، وهــ� األمــ� الــ+s� 1�ــف ال"�ا!�ــة بــU3 م�ــ�عي ال
فــي  ،داخــل ال����عــات الع���ــة خ$ــ�رة هــ+ا ال\$ــاب فــي ت�ســ�خ شــsل ج�یــ� مــU االنقNــامات

  و�الت االنقNامات ال$ائ��ة.  غ�3 قل3ل مU ال�ول الع���ة �دعاني �Oه ع�ال�ق- ال+1 

لـــى م�اقـــع بـــU3 م�ـــ�عي األن��ـــة ال��اضـــ�ة الع���ـــة عال��7ـــادل أشـــsال خ$ـــاب ال"�ا!�ـــة ت/ـــ�ُّع  - 
ل��ـ�ل:  تعـ�دت أشـsالهبـل شـsل واحـ�؛ علـى هـ+ا ال\$ـاب لB �ق�Dـ� فال��اصل االج��اعي؛ 

الNــy والNــ\��ة وال�ه�یــ� وb^ــالق األســ�اء واالتهــام ونــjع الDــفة اإلنNــان�ة؛ �Gــا قــ� �NــهB فــي 
  الNلMي على الف�ات ال��Nه�فة به+ا ال\$اب.   رتفاع أث� خ$اب ال"�ا!�ةا

 -  yت/�ُّع إلى جان Uفها م�Z�ال خ$اب ال"�ا!�ة ال�ي ج�  تsل أشMَعِق�ي األن��ة ال��اض�ة م�
؛ ح3ــ2 جــ�  مNــ���ات م�تفعــة مــU ال�$ــ�ف واإلرهــابلهــ+ه األشــsال ال���Zــ� غ الع���ــة؛ بلــ

ـــ�و  ت"ف3ـــ� اآلخـــ� ـــل هته�ی ـــى الـــ�غB مـــU أن هـــ+ه  ،�ـــهواحـــ�الل دول ،Gاســـ�\�ام الع/ـــف والق� وعل
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ن ال\$ـــ�رة إفـــإلـــى إثـــارة ال\ـــ�ف لـــ�  اآلخـــ�؛ ال�ه�یـــ�ات قـــ� ت�9ـــل ^ـــاGع ال�7الغـــة، وتهـــ�ف 
ل ال�P�P9ة ت"�ـU فـي  ال�ه�یـ� إلـى سـل�ك �Nـ�ه�ف اآلخـ� علـى أرض ال�اقـع، ومـا قـ� هـ+ا ت9ـ�ُّ

فـــي Zـــلِّ مـــا ، لـــى العالقـــات بـــU3 ال�ـــع�ب الع���ـــةعســـل�Mة مـــU تـــأث�3ات هـــ+ا ال�ه�یـــ� Nـــ��7عه �
  .مU ال�/افNات ال��اض�ة الع���ة مU ح�ادث ع/ف وق�ل ال"�3dشه�ْته 

�Dــــ�1 ل\$ــــاب �هــــ�د المــــU االه��ــــام لوت�ضــــح ن�ــــائج ال�راســــة ضــــ�ورة ت�ج�ــــه ال��jــــ� 
ال�����ـــة ال�\�لفـــة، خاصـــة ال�Nـــارات ال"�ا!�ـــة علـــى م�اقـــع ال��اصـــل االج��ـــاعي عMـــ� ال�Nـــارات 

مNـــ�\�مي م�اقـــع ز�ـــادة ال�هـــ�د ال�ام�ـــة إلـــى ت��vـــة ؛ ف�ـــU األه��ـــة s�Gـــان وال��ـــ����ة وال�Nاســـ�ة
G\$ـ�رة  ــــ خـاصـ G�ـsل ــــ وم��عي األن��ـة ال��اضـ�ة الع���ـة ــعاّم ـ G�sل ــال��اصل االج��اعي 

ن�� خ$اب ال"�ا!�ة ع�M م�اقـع ال��اصـل االج��ـاعي، وت9ف3ـjهB علـى ات\ـاذ اإلجـ�اءات القان�ن�ـة 
تDــــ1�ّ عـــU ضــــ�ورة  ى م�اقــــع ال��اصـــل االج��ــــاعي، فpــــالً ت�ـــاه م/��ــــي خ$ــــاب ال"�ا!�ـــة علــــ

�ـ�ائB ال"�ا!�ـة G ال��علقـة U3ات ال/�اب�ة ل��اجعة الق�انNـ�حال��سN� ـا�G ـات ال��علقـة � العق��غلـب��
ت�9یــ� ســMل تفع3ــل هــ+ه القــ�انU3 ل�ــ�دع و ، ب/�ــ� خ$ــاب ال"�ا!�ــة علــى م�اقــع ال��اصــل االج��ــاعي

اض$الع الs9�مـات وال��سNـات ال�ول�ـة ��Gارسـة ال��jـ� مـU  إلى جانy، م/��ي خ$اب ال"�ا!�ة
"�ا!�ـة خ$ـاب الإ�قـاف للع�ـل علـى  ؛الpغ�� على ال��[ات ال�ال"ة ل��اقـع ال��اصـل االج��ـاعي

  على ه+ه ال��اقع.
ال7ـــاحU3d إلـــى دراســـة العالقـــة بـــU3 ال�عـــ�ض ل\$ـــاب ال"�ا!�ـــة  ال�راســـة ك�ـــا تـــ�ع� ن�ـــائج

ال��7ــــادل بــــU3 ال��ــــ�عU3 ال��اضــــU33 علــــى م�اقــــع ال��اصــــل االج��ــــاعي واســــ�\�ام الع/ــــف ضــــ� 
م�ـــ�عي الفـــ�ق ال�/افNـــة، ودور خ$ـــاب ال"�ا!�ـــة علـــى م�اقـــع ال��اصـــل االج��ـــاعي فـــي ت�ـــ3sل 

 فـي، وتأث�3 تعل�قات ال��ـ�عU3 ال��اضـU33 االنقNامات ال$ائ��ة وت�س�\ها في ال����عات الع���ة
أداء وقــــ�ارات ع/اصــــ� ال�/��مــــة ال��اضــــ�ة مdــــل: م�ــــال� إدارة ال��سNــــات ال��اضــــ�ة [األن��ــــة 

  . ، ووسائل اإلعالم ال��اض�ةواالت9ادات ال��اض�ة، واألجهjة الف/�ة، والالعU3M، والs9ام
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م�لـة علـ�م  .". "الع/ـف وال�ـغy فـي مالعـy إقلـ�B [�دسـ�ان ل"ـ�ة القـ�م٢٠٢٠. هاو[ار سـاالرأح��، 
  .٢٨٢-٢٥٩): ٧(١٣ ال����ة ال��اض�ة
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٩١ خ$اب ال"�ا!�ة ل�  م��عي األن��ة ال��اض�ة الع���ة على م�اقع ال��اصل االج��اعي

. "ال�Mم�ـة ال/فNـ�ة للع/ـف والعـ�وان: ال$��ـ� األقDـ� لل����ـة ٢٠١٥. م�9�د، وحU3N أGاZـة3NG�ني، 
  .٥٧- ٢٣): ١(م�لة 9G�ث وت$��� أن�$ة عل�م ال��اضة في ر�اضة [�ة الق�م." 

. إصـــاGة ه�ـــام دمحم فـــي اع�ـــ�اء ج�ـــاه�3 ال��جـــي علـــى أتـــ���� األهلـــي. م�ـــاح ٢٠١٨ب�اGــة األهـــ�ام. 
  .)١٠/١١/٢٠١٨ال�Dفح:  (تار�خ https://shortest.link/4pj8على: 

م�اح ». الN�ش�ال م��3ا«. األهلي ض�U أك�d أن��ة العالB شع�Mة على ب�امج ٢٠١٩ج���ة ال��وق. 
 .)٢/٨/٢٠١٩ال�Dفح:  (تار�خ https://shortest.link/4pkJ على:

. "اســ�\�ام ال�ــ�اهقU3 ٢٠١٩ج�ــال الــ�یU، عل�ــة ه�ــام، اع��ــاد خلــف معMــ�، وفــ�ادة دمحم علــى ه��ــة. 
للDف9ات ال��اض�ة في شs7ات ال��اصل االج��اعي وعالق�ها �N�G��ات ال�عyD ال��اضي 

 ".Bلة دراسات ال$ف�لةل�یه�  .١٠٤-٩٩): ٨٣(٢٢ م
. "ص�رة األن��ة [�ا تعNsها ال��اقع ال��اضـ�ة اإلل"��ون�ـة ودورهـا ٢٠١٨. ع�M ال�ح�Uرشا ح�از1، 

 ".yDال�ع ��لة العل��ة ل97�ث العالقات العامة واإلعالن في ن�  .٢٦٧-١٩٩): ١٥(ال�
. "ات�اهات ال��ه�ر ن9� خ$اب ��ادات األن��ة ال��اض�ة ٢٠١٩. دمحم إب�ا!�B أح�� حUNال9ف/او1، 

ال��لـــة ��اصـــل االج��ـــاعي حـــ�ل قpـــ�ة ال�عDـــy ال��اضـــي: دراســـة م�3ان�ـــة." فـــي م�اقـــع ال
  .١٦٠-٩٣): ١٧(العل��ة ل97�ث ال9Dافة 
. "م�اقـع ال��اصـل االج��ـاعي وصـ/اعة خ$ـاب ال"�ا!�ـة فـي ٢٠١٧س9ار ، مD$فى، وأم3/ة ن�Mح. 

ولي: ال�ــ�ت�� اإلعالمــي الــ�ال�jائــ�: دراســة وصــ��ة لعــ�ة ن�ــاذج عMــ� صــف9ات الفا�NــM�ك." 
  .٥٦٩–٥٥٣: ٢٠١٧، جامعة الjرقاء، اإلعالم بU3 خ$اب ال"�ا!�ة واألمU الف"�1 

. "أســ7اب ال�ــغy فــي مالعــy ٢٠١٥. دمحم علــي، أح�ــ� آدم أح�ــ� دمحم، وحــاكB ی�ســف الpــ�ءالNــ�، 
  .١٦-١): ٢(م�لة العل�م ال�����ة ك�ة الق�م الN�دان�ة مU وجهة ن�� ع3/ة م\�ارة." 

. "اإلعالم ال��ی� وخ$اب ال"�ا!�ة: اس��ات���ات ال��اجهـة �M٢٠١٧العj�j. ع ال�Nحان، D�Oل أح��
 Uرقـــــاء للف�ـــــ�ة مـــــjـــــ دراســـــة ت9ل3ل�ـــــة علـــــى ^ل7ـــــة جامعـــــة ال  ٤/ ١٦ح�ـــــى  ٢٠١٧/ ٣/ ١٥ـ

  .٢٨٩-٢٥٩): ٦٦(م�لة ال97�ث وال�راسات الع���ة  ."٢٠١٧/
ى م�قــع N�OــM�ك وعالق�هــا . "ال�ســ�م ال��اضــ�ة الNــاخ�ة علــ٢٠٢١. إســ�اع3ل عMــ� الــ�ازق ال�ــ�ن��ي، 

ال��لــة ال�Dــ��ة ل97ــ�ث ب/�ــ� Zــاه�ة ال�عDــy ال��اضــي لــ�1 ال��هــ�ر: دراســة ت$�P�Mــة." 
  .٢٢٦-١٦٩): ٧٤(اإلعالم 

 ،yـــــ�ة القـــــ�م ال�غ���ـــــة: ال�ـــــاه�ة ٢٠٢٠. یـــــ�ن� ال9اضـــــي^الـــــ] yهـــــ�ر فـــــي مالعـــــ��. "شـــــغy ال
-١٥٥): ١٠( ��ا�vـــةم�لـــة دفـــات� م\�Mـــ� األ9Gـــاث وال�راســـات ال/فNـــ�ة واالجواألســـ7اب." 

١٦٦.  
Zاه�ة الع/ف في ال�سـc الp9ـ�1: [�ة الق�م و  �. "ُم��ع٢٠٢١. ماحي دمحم، وح��ج ال�/7v�3اس، 

م�لــة الــ�واق لل�راســات أن�dو��ل�ج�ــة لــ�  ُم�ــ�عي ف��ــ� م�ل�د�ــة وهــ�ان."  -دراســة س�ســ3�
  .٩٣١-٩٠٧): ١(٧االج��ا�vة واإلنNان�ة 
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 ٩٢ االج��اعيخ$اب ال"�ا!�ة ل�  م��عي األن��ة ال��اض�ة الع���ة على م�اقع ال��اصل 

. "خ$اGــات ال"�ا!�ــة ال�ی/�ــة الjائفــة علــى شــs7ة ال��NــM�ك: دراســة ٢٠٢٠إ��ــان دمحم حNــ/ى. ، عMــ� هللا
-١٧٦ ):٣٠(ل ال��لة الع���ة ل97ـ�ث اإلعـالم واالتDـافي االس��ات���ة والM/�ة اإلق/ا�vة." 

٢٢١.  
. "م9ــــ�دات وعــــي ال�ــــ7اب ال�Dــــ��G 1فهــــ�م خ$ــــاب ال"�ا!�ــــة ٢٠٢٠عMــــ�ال�ازق، !7ــــة دمحم شــــف�3. 

ال��لــــة الع���ــــة ل97ــــ�ث اإلعــــالم ���اته ب�ســــائل اإلعــــالم ال�ق��ــــة: دراســــة م�3ان�ـــة." واســـ��ات
 .١٠٦-٥٦): ٢٩( واالتDال

ع�ض، مD$فى إب�ا!�B، ر�B أح�� إب�ا!�B، ع�M ال/Mي دمحم ع�M ال/Mي، ون�فU3 قاسB م�9�د عDف�ر. 
�ـ7اب: فاعل�ـة . "ال��غ�3ات االج��ا�vة وال/ف�Nة ال��ت7$ة Gال�عDـy ال��اضـي لـ�  ال٢٠١٦

(ال�ــjء األول):  ٣٦ م�لــة العلــ�م ال��3Mــةب�نــامج مق�ــ�ح ل�\��ــ� حــ�ة ال�عDــy ال��اضــي." 
٢٧٧-٢٥٧. 

 ،BقاسBسـع� الغـان Uبـ Bفى دمحم، وغـان$Dـل ال�غ3ـ�ات ٢٠١٩. مZ ال��اضـي فـي yـDال�اف��ـة لل�ع" .
للعلــــ�م م�لــــة جامعــــة أم القــــ�  االج��ا�vــــة ال�عاصــــ�ة: دراســــة علــــى ع3/ــــة مــــU ال�ــــ7اب." 

  .١٩٧-١٣٧): ٢(١١ االج��ا�vة
. "شs7ات ال��اصـل االج��ـاعي وت"ـ��� خ$ـاب ال"�ا!�ـة: دراسـة ل��اصـل رواد ٢٠١٧. خال� ،ل��Nح

 ):١(Gـاحd�ن: ال��لـة ال�غ���ـة للعلـ�م االج��ا�vـة واإلنNـان�ة شs7ات ال��اصـل االج��ـاعي." 
٢٨-١١.  
ل�ــ�اهقU3 لDــف9ات األل�ــ�اس علــى ال�ــ�� بــ�ك . "اســ�\�امات ا٢٠١٧عMــ� العــال.  فــ�ز1 دمحم، إســـ�اء 

جامعــة عــU3 شــ��: معهــ� ال�راســات العل�ــا  ،رســالة ماجNــ��3واإلشــ7اعات ال��9ققــة م/هــا." 
 .لل$ف�لة

. "م�ـاه� الNـل�ك العـ�واني ٢٠١٨ال�/�او1، ش��اء ر�اض ز[��ا، وأGاد صالح عMـ�الع��B ال��ـاني. 
�ة القـ�م ل�ـs7ات ال��اصـل االج��ـاعي." وعالق�ها NG�ء اس�\�ام Gعـx ال��ـ�عU3 ل��اضـة [ـ

  .٢٤٩ -٢٢٢): ٨٣(ة ال��لة العل��ة لل����ة ال�Mن�ة وعل�م ال��اض
U ســM�رت.  بــ�ج «ألــف ج/�ــه لـــ ٣٠٠. NGــyM تل��ــات خ/اقــة ال��جــي: األهلــي N�ُــ�د ٢٠١٨م�قــع الــ̂�

  https://shortest.link/4CjF م�اح على:». الع�ب
م9ارب: خ�Nنا نهائي إف���Pا أمام ال��جي خ�فًا على ح�اة الالعU3M. . إسالم ٢٠٢٠م�قع في ال��ل.

 .)٢٠/٦/٢٠٢٠(تار�خ ال�Dفح:  https://shortest.link/4pl3 م�اح على:

و[ــ��B دمحم م�9ــ�د  ،ال�غــاز1 دی/ــا عــادل  ،، أح�ــ� الNــ�3 علــي الN9ــ3/يالNــع�3 أح�ــ� ســامي ،ال/�ــار
 .Bــــ�s9ــــامعي لــــ�ور صــــ٢٠١٧9ال�افة ال�ــــ�ا^U ت�ــــاه Zــــاه�ة ال�عDــــy . "رؤ�ــــة ال�ــــ7اب ال

  .٦٨-٥٣ ):٣٠(ال��لة العل��ة لعل�م ال����ة ال�Mن�ة وال��اضة ال��اضي." 
. "دور م�قــع ال�ــ�و�U ال�Dــغ� (تــ����) فــي ن�ــ� خ$ــاب ال"�ا!�ــة وbثــارة الفــ�U ٢٠٢٠نDــ�، وســام. 

اإلذاعـــــة ال��لـــــة العل��ـــــة ل97ـــــ�ث ." ن��ذجـــــا �٢٠١٧اث ال"/ـــــائ� ال�Dـــــ��ة ال$ائ��ـــــة: أحـــــ
  .  ٥٦-١): ١٩( ، [ل�ة اإلعالم، جامعة القاه�ة.وال�ل�ف�j�ن 


