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 ممخص: ال
يحاول البحث الكشف عن تقنية القناع وآلية استخدامو في التضميل اإلعالمي داخل مواقع التواصل 

الموضوع االجتماعي، من خالل وصفو لشكمين من األقنعة المستخدمة في تمك المواقع ، حيث عالج 
خفاء تناول في المبحث األول منيا القناع الديني وفاعمية التضميل اإلعالمي ،  من خالل مبحثين وا 

النص الديني كوسيمة إعالمية لتضميل ، التي سمط الضوء فييا عمى استغالل  شخصية المستخدم 
ة واألسطورة في المتمقي من خالل اعتماد المعمومات المغموطة التي يعتمد فييا عمى توظيف الخراف

 القناع التعميمي واستراتيجية االستيداف تناول المبحث الثانيوفي ،  جذب الناس نحو أىمية الموضوع
يعتمد التضميل اإلعالمي من خالل إظيار شخصية المستخدم ، واستعمال الصور التي تحيل  ، الذي

  إلى الشخصية أو االسماء التي تحيل إلى الوظيفة أو الصفة أو الكنية.
 تقنية القناع، آلية التضميل اإلعالمي، وسائل التواصل االجتماعي(.الكممات المفتاحية: )

Mask technology and the mechanism of disinformation in social media 

Ayoub Ramadan Fattah               Dr. Mohamed Sabry Saleh 

University of Duhok / College of Humanities 

Department of Drama / Postgraduate Studies 

Abstract.  
The research attempts to reveal the mask technology and the mechanism of 

its use in media disinformation within social networking sites, by describing 

two forms of masks used in those sites, as it deals with the subject through 

two sections. In the first topic, he dealt with the religious mask and the 

effectiveness of media disinformation and concealment of the user's 

personality, in which he highlighted the exploitation of the religious text as a 

means of media to mislead the recipient through the adoption of false 

information in which it depends on the employment of myth and legend to 

attract people towards the importance of the topic. In the second topic, it 

dealt with the educational mask and the targeting strategy, which depends on 
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media disinformation by showing the user's personality, and the use of 

images that refer to the personality or names that refer to the job, capacity or 

nickname. 

Keywords: (mask technology, disinformation mechanism, social media). 

 المقدمة.
عد وسائل التواصل االجتماعي الوسيمة األكثر استخدما واألسرع في نقل المعمومات ، ت

وىي بدورىا كما تقدم خدم التواصل ، فإنيا تركت ىفوات كبيرة في آلية النشر عمى 
الترويج والنشر لممعمومات متاحا بشكمو حسابات المستخدمين ، األمر الذي ترك 

 المجاني لمجميع. 
إن األىداف الربحية ىي الغاية األعظم في توجيات مواقع التواصل وكما ىو معروف ف

، من خالل ما تروج لو من إعالنات تجارية ، لذا فإن تمك المواقع ال تسعى في آلية 
عمميا في غربمة المحتوى المنشور عمى الصفحات أو القنوات التي تبث محتويات 

ى األكثر قبوال عند المتمقي ، فيديوية ، فيي ضمن آلية عمميا تسعى إلى نشر المحتو 
 بل وتروج لو في اإلنتشار ميما كان محتواه. 
ء عمى )القناع( بوصفو تقنية لمتخفي ولعل ىذه الدراسة تسعى إلى تسميط الضو 

عمما أنو خرج في معناه الداللي من وظيفتو الدرامية التي كان يشتغل  -واالستتار ، 
من داللة تضاف إلى دالالتيا اإليقاعية في حيز حركتيا الفنية ، وما يمنحو ليا 

، إلى معنى آخر يحمل في طياتو مضمون االستتار والتخفي حينما دخل  -والحركية 
 في آلية عمل المستخدم في مواقع التواصل االجتماعي. 

تسعى إلى إماطة المثام عن شكل القناع الذي يعمل ضمن منظومة ولعل الفكرة القائمة 
فيو يتمحور في أدائو بين أن يكون صورة معبر عن معنى معين التواصل االجتماعي، 

  ، أو استراتيجية لتسمية تحيل إلى إيقاع المتمقي في فخ االحتيال.  
وقد حاول الباحث في ىذا العمل أن يعرج إلى شكمين من أشكال األقنعة التي تعمل في 

يفة واألداء ، منظومة مواقع التواصل االجماعي ، وىما شكالن متعاكسان في الوظ
فاألول يتمثل في القناع الديني الذي يعمل عمى إخفاء المستخدم ، والثاني ىو القناع 
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شيار المستخدم ، عمما أن كال الشكمين  يسعيان إلى التعميمي الذي يسعى إلى إظيار وا 
 وبث المعمومات المغموطة إلى الناس. التضميل اإلعالمي 

 
 الفصل األول: اإلطار المنيجي 

   مة البحث:مشك
تشغل مواقع التواصل االجتماعي عمى مختمف أشكاليا اليوم حيزا كبيرا من األىمية في 

لمفرد في  ةتكاد تكون مالزمحتى حياة الناس وتعامالتيم وتواصميم مع بعضيم البعض 
و طوال اليوم من خالل ىاتف النقال ، األمر الذي يبي تقطن في جيجميع تحركاتو ، ف

يجعل من )الفرد( سمعة مجانية لالحتيال أو النصب أو تمرير األكاذيب اإلعالمية أو 
تشكل مصدرا ألحتالل العقول بشكل واعي أو ال واعي ، فالفرد يتعرض اإلعالنية التي 

صوتية من خالل ما كل يوم إلى عشرات أن لم تكن مئات االنتياكات البصرية أو ال
يعرض عمى الفيس بوك أو اليوتيوب أو السناب شات أو االنستغرام ، وغيرىا من 

 المواقع. 
ولعل فكرة ىذا البحث تركز عمى كيفية عمل )القناع( كتقنية تخفي داخل وسائل 
التواصل االجتماعي ، عمما أن كل الوسائل المذكورة تتيح لممستخدم إمكانية إنشاء 

ر من حساب بشكل وىمي ، كما تتيح لو إمكانية بث أو نشر أي محتوى حساب أو أكث
)المنشور( إلى سمطة الرقابو األدبية أو ترويجي يرغب بو المستخدم دون خضوع 

األخالقية والعممية ، األمر الذي مكن العديد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم 
ات غير قانونية أو غير أخالقية وعمى مختمفة المجاالت واألصعدة أن يروجوا لمنشور 

وأدبية ، من أجل التسويق لمنتج ما، أو إشاعة فكرة ما ، أو من أجل إعالن حرب 
إلكترونية اتجاه جية ما ، فمبدأ التسقيط السياسي أو حتى الشخصي موجود في كل 

فكيف وىو اآلن متاح بيذا الشكل التقني الواسع والسيل في االستخدام زمان ومكان ، 
تعاطي ، فضال عن ذلك فإن مواقع التواصل االجتماعي بال استثناء واتاحت ميزة وال
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غة بصرية وصوتية يتفعيل الترجمة التمقائية ألي منشور ، سواء أكان نصا كتابيا أم ص
     (1)وبجميع المغات.في جميع أرجاء العالم  رممنتجة بييئة فيديو ، لتتيح لو اإلنتشا

وىذا ما يمنح مستخدم مواقع التواصل االجتماعي الحرية الكامل في استخدام )الموقع( 
دون رقابة مسبقة ، ومن الجدير بالذكر أن اليدف األساس لمواقع التواصل ربحية بحتو 
، لذا فإن إدارة المواقع ال تيتم بالتركيز عمى جودة المحتوى ، أو اتجاىو الفكري ، بقدر 

نشر المحتوى ومدى اىتمام المستخدمين بو ، لعل ىذا األمر اتاح  ما تيتم في كيفية
لممستخدم الفرصة اإلفالت من الرقابة أو المحاسبة القانوية اتجاه ما يكتب أو ينشر، 
حتى بات األمر متاحا لمجميع بشكل مجاني ، وبسيط في االستخدام ، وىو موجود 

تخدم اسما مستعارا أو صورة غير بالفعل في الفيس بوك ، واليوتيوب ، بأن يضع المس
صورتو الشخصية ، ويبدأ باستخدام الصفحة في الفيس أو القناة في اليوتيوب من أجل 
ترويج مقوالت أو صور أو فيديوىات كما يشاء ، أو كما يريد أن يخدم الجية 

 المستفيدة. 
فيسبوك( وفي دراسة تم نشرىا عن )استخدامات وانتياكات الفيسبوك: مراجعة إلدمان ال

أشارت إلى أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي يمكن أن يكون إدماًنا لبعض األفراد 
، في النظر إلى الالرتباط بين دوافع استخدام الوسائط وتطور اإلدمان ، وقد كشفت 
عن استخدام الفيس بوك يظير نتائج اإلدمان بحجة الحفاظ عمى العالقات ، وتمضية 

قامة العالقات الجديدة ، عمما أن تمك الحجج اتاحت لممستخدم الوقت ، والترفيو ،  وا 
التمادي في إجراءات البحث عن الصداقة أو الدخول في مواقع التسويق اإللكتروني من 
خالل التقمص المستمر ، وىي في نفس الوقت تكون ىذه الدوافع مرتبطة بإدمان الفيس 

دافع الرغبة ، كما يمكن أن يصبح بوك من خالل االستخدام المعتاد أو المفرط أو ب
  (1)االستعمال معتادا أو مفرطا عند بعض المستخدمين لميروب من المزاج السمبي.

كما في استخدام القناع ويذىب الباحث أن )التقمص( الوارد في البحث المشار إليو ، 
ا كوسيمة لمتخفي واالستتار ضد أي المواجية مع اآلخر في وسائل التواصل ، خاصة إذ

كان المستخدم ييدف إلى ترويج األكاذيب أو االحتيال أو أي تسويق يسقط من خاللو 
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األخرين في الفخ أو مصيدة الشراء الوىمي ، كما حصل مع جائحة كورونا التي روج 
ليا الكثير الكثير من عالجات كاذبة ، وعدد وفيات كاذبة ، واغالق مدن ، وغيرىا من 

رة الذعر في البمد ، وكذلك كما حصل مع مرحمة الترويجات التي من شأنيا اثا
 االنتخابات العراقية مثال ، من تسويق لشخصيات وتسقيط لشخصيات أخرى. 

وفي تعريف لوسائل التواصل االجتماعي في أنيا تكنولوجيا يتم استخداميا عبر شبكة 
خرين كالعائمة اإلنترنت العالمية ، تتيح لُمستخدمييا إمكانية التفاعل مع الُمستخدمين اآل

واألصدقاء ، وكذلك مشاركة الصور والمدونات والفيديوىات واأللعاب ، وال يقتصر 
استخداميا عمى االستخدام الفردي والشخصي فقط ، بل يمكن لمشركات استخداميا 
بيدف الوصول إلى العمالء والتفاعل معيم ، ووضع اإلعالنات ، وتقديم خدمات الدعم 

 (1)الُمختمفة.
ا التعريف يتيح لممستخدم حرية االستعمال في التمصص من خالل األقنعة ، ولعل ىذ

عبر الخصائص األكثر إبيارًا في الجسد اإلنساني عمما أن القناع أداة لتجسيد المقدس 
ضمان العيش المتمثمة في محاكاة اآللية ، إذ يعبر رمزيًا عن المظاىر االنتماء و 

 (2)واستمرار الحياة ودرء أخطار الطبيعة.
فالقناع عنصر في الطقوس واالحتفاالت المقدسة لإلنسان الذي يجعل من الطبيعة 
روحًا حية تتجمى في كل مفاصل الحياة ، معمنًا توحده فييا وامتداده اتجاه فاعميتيا ، 
حتى انو ال يستطيع أن ينفك من اإليمان بقدرتيا عمى التأثير مباشرًة في صيرورتيا ، 

ياء والكائنات فيصعب الفصل بينيا فصاًل قاطعًا، بحيث يستطيع لتمتزج المظاىر واألش
اإلنسان أن يتشكل بأشكال الحيوانات المختمفة والعكس، وحيث يمكن لإلنسان أيضًا إن 

 (3)يخاطب الحيوان ويقدم القرابين مثمما يقدميا ألحد اآللية أو األرباب.
تجسيدىا المقدس لألعياد  عمما أن المفيوم األول لمدراما ولد من رحم األقنعة في

والطقوس االحتفالية التي كانوا يتقربون فييا إلى اآللية ، وظل القناع شكال فنيا عبر 
من خاللو اإلنسان عن حالتو المختمفة ، وكذلك أخذ من وظيفتو التعبير عن أبجدية 
المخمص ، فالقناع ال يحمل في معناه ذلك الشكل المادي ، بقدر ما يعبر عن وظيفة 
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وحية ، ألنو غالبا ما يأتي معادال موضوعيا لمعنى الذات ، األمر الذي عدد ر 
استخداماتو وعدد اوجو وظيفتو ، فتحولو من شكمو الدرامي أو الفني ، إلى وظيفة وآلية 
يتم اثبات وجودىا بحسب االستخدام واستراتيجية التسمية ، كما في القناع السياسي ، أو 

 ساحيق التجميل التي سميت بأقنعة الوجو.  القناع االجتماعي ، وحتى م
إال أن تعدد استخدام القناع أتاح الفرصة لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي من 
اشغالو لحسابيم ضمن وسيمة التخفي أو االستتار من المواجية ، فقد شيدت السنوات 

ع النية وتسويقية األخيرة سيطرة كبيرة لتمك المواقع مما جعميا أشبو بوسيمة إعالمية وا 
جديدة ، تمك التي استغميا في نشر األخبار وجعل منيا مصدرا كاذبا من خالل 
التضميل اإلعالمي واستغالل الوسائل التقنية التي تساعد عمى الترويج ، تمك التي 
تعرف باسم اإلعالم التفاعمي الذي يعتمد بشكل كبير عمى المخاطبة الرقمية المزدوجة 

بار الكاذبة والمعمومات المغموطة وذلك عن طريق مجموعات ويسيل انتشار األخ
 اجتماعية في البيئة االفتراضية. 

وقد أشار الباحث الفرنسي )فرانسوا جيريو( إلى أن التضميل اإلعالمي مشروع منظم 
ومخطط ييدف إلى تشويش األذىان والتأثير عمى العقل كما عمى العواطف والمخيمة ، 

ىو إدخال الشكوك وخمق االضطراب ، وىدم المعنويات ، وليس لو سوى ىدف واحد 
ويعمل التضميل عمى جميع مستويات أصحاب القرار حتى الموظفين العاديين، كما 

 (1)يجعل من وسائل اإلعالم أداة النشر وتعميم الرسالة التضميمية باتجاه الرأي العام.

عتمد عمى ركيزتين ، األولى لذا فإن شيوع استخدام التضميل في وسائل اإلعالم الرقمية ي
تتمحور في الدعاية السوداء التي تستيدف التأثير في عقول افراد المجتمع وعواطفيم ، 
والثانية ترتكز إلى ترويج الشائعات التي تبث األخبار المغموطو أو تعم المبالغة أو 

 (2).التيويل ، وىي واضحة االستخدام في كونيا ال تحمي القارئ من التضميل والخداع
ومن ىنا تكمن الحاجة ليذه الدراسة بأنيا ضرورة لمكشف عن الحقائق المنشورة في 
مواقع التواصل االجتماعي أمام الجميور ، والتي ُتمِكن من صياغة المشكمة البحثية في 

 طرح السؤال حول:
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 كيفية استخدام تقنية القناع وآلية التضميل اإلعالمي في وسائل التواصل االجتماعي؟
 

 والحاجة إليو: أىمية البحث
ييتم البحث بتسميط الضوء عمى مفيوم القناع كتقنية مساعدة عمى التضميل اإلعالمي 
في مواقع التواصل االجتماعي ، وتكم الحاجة إلى البحث في أنو يفيد الكشف عن 
المحتوى اإلعالمي المضمل والكاذب ، وكذلك الكشف عن ما ىو من نتاج )شخصي/ 

 جماعي/ مؤسساتي(.  فردي( ، أو )
 البحث: أىداف

 ييدف البحث إلى: 
 التعرف عمى آليات استخدام القناع كوسيمة لمتضميل اإلعالمي. -
التعرف عمى مفيوم التضميل اإلعالمي كآلية لصناعة المعمومات  -

 المغموطة. 
الكشف عن أسموب وطريقة التفكير واالنجاز لعمل المستخدمين داخل  -

 ي. مواقع التواصل االجتماع
 

 فرضية البحث:
يفترض البحث وجود صفحات وىمية عمى مواقع التواصل االجتماعي تعمل ضمن 

لنشر واستيالك معمومات مضممة ، ومحتوى ممفق ، وىي تشكل خطة ممنيجة 
مصدر قمق متزايد ، خاصة مع سيولة الوصول إلى المستخدمين مع عدم وعييم 

صفحات تستغل تقنية القناع كآلية في بوجود مثل ىذه المعمومات الكاذبة ، وىذه ال
اشتغاليا من خالل التخفي وراء صور أو أسماء وىمية من أجل التأثير عمى 

 اآلخرين.
 دود البحث:ح
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يعتمد البحث الحدود الزمانية لتاريخ إنشاء موقع فيسبوك سنة الحدود الزمانية:  -
 ( وما بعدىا، ألنو الموقع األكثر إنتشارا في العالم.   4002)

 )ُمطـمَـقة(   الحدود المكانية: -
يتحدد موضوع البحث بقراءة )القناع( كوسيمة مساعدة عمى حدود الموضوع :  -

 التضميل اإلعالمي في وسائل التواصل االجتماعي. 
 تحديد المصطمحات: 

 القناع: 
من البدييي أن يكون القناع )اسم( لغطاء يستر الوجو أو الرأس كما جاء في التحديد 

  (1)المعجمي
لكنو قد ينفصل في األدب ليخرج من ىذا المعنى إلى معاني أكثر مساحة في محموليا 
الداللي ، فالقناع وظيفة وليس لباس ، فحين يعمل في مساحة المسرح فإنو يحمل 
مالمح الشخصية ، فيو حضور دائم في كل الثقافات والحضارات ، فقد تشكمت صورتو 

خافيا ليا ، فالقناع عبر تاريخو لم يكن وجيا مزيفا ، ومعانيو من كونو حامال ليوية أو 
بل ىو مماسة حقيقية لمحياة في كل معالميا ، فمم يعد ىناك وجو يستر ممارسات 
األقنعة ، بل تشكمت بييئة صور تباينت في وظيفتيا من )مموك الحضارات القديمة إلى 

ا ، ومن الفرسان إلى األطباء اليوم ، ومن خنادق الحروب القديمة إلى الحديثة مني
 (1)عمال البناء والرياضيين ، ومن الممثمين عمى خشبات المسارح إلى.. المصوص(.

إال إن عمل األقنعة يبقى رىينًا بشكل ينظم الكون في فكر اإلنساني ، ألن االىتمام 
بالقناع وتقديره وتخصيص طقوس صنعو أو حممو ، ال يجد تبريره إال في اإليمان بالقوة 

روح التي تسكنو ، تمك التي تتحكم في ىذا الفكر ، فالقناع ذاكرة أسطورية تصل أو ال
، تحولت من طقسيا (2)اإلنسان بالقوة المقدسة لألجداد واآللية وتسمح بالوالدة من جديد

التعبدي إلى أداء وظيفي يعمل عمى تجسيد عنصر جمالي يؤدى بشكل راقص في 
عتبار وجود المعنى الطقسي لمقناع الذي عرض يبير النظارة ، مع األخذ بعين اال

يعتمد الدور المنوط لحاممو أن يحيل إلى إلوىية ، وتحمل لمناس مصدرًا لمسعادة ، ألن 
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تمك الرقصات المقنعة تمتمك القدرة عمى استحضار العطف اإلليي الذي يضمن 
 (3)الخصب ونمو الزراعة ، وألن القوة اإلليية مجسدٌة في ىذا القناع.

الباحث أن ىذا التجسيد أصبح القناع مرادفًا لحاممو أو لمشخصية التي يجسدىا أو ويرى 
الدور الذي يمثمو ، في حين يطمق لفظ )قناع( في المسرح ، فإنو يعني بو ذلك الجزء 
الذي يضعو الممثل عمى وجيو بشكل يبرز األجزاء المكونة لموجو كاألنف والشفتين ، 

قط ، ثم تعددت دالالتو حتى أصبح يتداول في الوسط فأصبح وسيمة مرتبطة بالوجية ف
المسرحي لترجمة آثار التوتر بين األلفاظ المتناقضة ، كـ)الرعب والسخرية( ، )الوحشية 
والثقافة( ، )الواقع والوىم( ، وىي الحاالت يتوازى في استعمالو ليضاعف )التمقي( = 

نعة بكل أنواعيا وصورىا )الضحك/ بكاء( ، وىا نحن نعايش زمنا تعددت فيو األق
 وفاعميتيا ، فمم نعد نقرأ في تمقيـنـا أ ىذا وجو أم قناع؟

لنقترب منو كبنية تمنحو  (*)ولعل النظر من خالل القناع يعيننا عمى اكتشاف )النص(
شكاًل وأبعادًا تقررىا إمكانية القناع نفسو ، عمما أن تاريخ األقنعة يعود إلى أزمنة كان 

القناع بال تذمر ليقف أمام من ىم في مراكز السمطة أو المال أو الجاه  الفرد فييا يمبس
، فمنذ أن لبس أول قناع في تاريخ البشرية لم نرفعو إال لنرتدي آخرا بمسمى جديد ، 
فإذا ارتدينا األقنعة االجتماعية فإن )النص( ينتقل من التشكيل ألعالمي إلى النمط 

 (1)نا القدرة عمى النظر إلى العالم.التداولي، ألن كل ىذه األقنعة تمنح
ويرى الباحث أن خروج القناع كمفيوم إلى حيز التداول ، أعطى تعبيرًا عن حالة أو 
صفة مالزمة لموجود لإلنساني ، وىو بيذا التعبير أصبح يعني اإلختفاء أو االستتار أو 

شري أو صورتو الكذب أو التناقض في الحركة بين الداخل والخارج ، لذا فإن الوجو الب
أو ما يحممو من داللة يمكن أن يشتغل كقناع ، عمما أن ىذا التحديد يشتغل في حدود 
 وظيفة القناع كوسيمة لمتضميل اإلعالمي داخل استخدامات مواقع التواصل االجتماعي.  

 
 التضميل اإلعالمي: 
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ل( ، ألنو ال يمكن حصر مفيوم )التضميل اإلعالمي( في حيز المرجع المغوي لـ)التضمي
مفيوم يحتمل مساحة واسعة من المعاني ، ويحمل الكثير من الدالالت في حيز أو 
مجال الوظيفة اإلعالمية ، فقد تعني التعمد في إخفاء الحقيقة ، أو عكس الحقيقة ، أو 
قد تأخذ مسارا ممنيجا ييدف إلى تشويش المتمقي والتأثير عمى عواطفو، لكنو في 

بعاد المتمقي عن الصواب.مجمل القول ىو عمل يسع  ى إلى خمق االضطراب ، وا 
وكما ىو معروف عن وسائل اإلعالم أنيا تسعى إلى نشر المعرفة وتزويد الناس 
بالمعمومات والحقائق ، إال أن بعض الجيات تشتغل في تضميل الحقائق لتفرض عمى 

تماعية سامية المجتمع مفاىيم وآراء ىابطة مضادة لما يتطمعون إليو من أىداف وقيم اج
، فالتضميل في ىذا المجال ىو تزويد وسائل اإلعالم بمعمومات كاذبة تمزج بين حقيقة 
الواقعة ، وبين فرض معمومات غير صحيحة بشكل مقصود بيدف القبول والرضا 

 (1)وتصديق الخبر من المتمقي.
ية التي وىذا يعني أن التضميل اإلعالمي يأخذ أشكاال متعدد يشتغل بمضامينيا األدائ

تعتمد اآلليات فنية في نقل الخبر أو تصنيع المعمومة ، ومنيا ما يمكن أن يكون عمى 
ىيئة التالعب اإلعالمي الذي يدخل ضمن آليات عمل التضميل ، إذ يعتمد استخدام 
المغالطات بشكل منطقي ومقنع بأسموب خطابي من خالل التالعب والعبث بالمحتوى 

ريع أو تبطيء فيديو إخباري معين ، أو يتم التالعب األصمي لمخبر ، كأن يتم تس
بالمحتوى الصوتي من خالل المونتاج ، لذا فإن التالعب اإلعالمي يشمل التصنيع 

 (2)والتضميل معا ، ألنو غالبا ما يتضمن حجب معمومات أو وجيات نظر معينة.
ألمر لذا فإن التضميل اإلعالمي يخضع لتحضير وتخطيط مسبق ، وىو في حقيقة ا

جيد منظم ييدف إلى لفت انتباه المتمقي إلى حدث أو قضية أخرى ، غير تمك التي 
تحمل الحقيقة ، حيث يمجأ الشخص الممارس إلى الخداع واالحتيال في صناعة التقرير 
أو الخبر ، وصناعة قصة مفبركة تحمل في مضمونيا نقيض الحقيقة المطموبة ، فيي 

شكال أو نمطا عمميا واحدا ، بل إنيا عممة متعددة  بيذا المستوى من العمل ال تأخذ
األوجو يمكن ليا التتمون بأي لون ، أو تتقمب بأي شكل أو حال ، بحسب الحاجة التي 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

 
 
 

 1313 

تحقق المصمحة أو الغاية ، لذا فإنو من الممكن أن يمجأ إلى التزييف الذي ال يقف في 
زييف باألسماء حدوده عند صناعة الخبر أو المحتوى ، بل يتجاوز إلى الت

 (3)والحسابات.
 

 الفصل الثاني: اإلطار النظري.
 المبحث األول: القناع الديني وفاعمية التضميل اإلعالمي. 

ليس المقصود بـ)القناع الديني( الدين نفسو ، وليس المقصود بو دين معين ، لكن الفكرة 
كـ)نص  –ي دين ا –من البحث في ىذا المجال ىو تسميط الضوء عمى استغالل الدين 

 إعالمي( ُمَدجن داخل منظومة مواقع التواصل االجتماعي. 
وييدف ىذا المبحث إلى الكشف عن ممارسات التضميل اإلعالمي في مواقع التواصل 
االجتماعي من خالل استغالل المفاىيم الدينية المغموطة ، وتوظيفيا لصالح جية معينة 
، أو استغالل جية أو مجاميع مجتمعية معينة ، سواء في الفيس بوك ، أو اليوتيوب ، 

أي محرك بحث آخر يمكن أن يحقق تواصال وتفاعال أو أي موقع آخر لمتواصل ، أو 
 مع الجميور. 

ومن الجدير باإلشارة إلى المؤتمر الدولي لمحوسبة والطاقة وتكنولوجيا االتصاالت 
(GUCON ( بعنوان )إطار عمل لكشف وتعقب اإلساءات الدينية في وسائل التواصل

اليند(  –)نيودليي ( في 4002سبتمبر  42-42االجتماعي( الذي تم عقده في )
تناولت محاوره اإلساءة الدينية في وسائل التواصل االجتماعي كظاىرة شائعة في 
السنوات األخيرة ، والتي بدورىا تؤثر عمى السموك األخالقي الديني ، وتولد أفكارا 
خاطئة لألشخاص المرتبطين في وسائل التواصل االجتماعي ، كما عرج المؤتمر إلى 

عديد يتم استخداميا الستغالل مشاعر الناس عمى وسائل التواصل  أن ىناك أساليب
االجتماعي ، كما تقدمت أوراق العمل في إطار تحديد وتعقب المستخدمين المشبوىين 
الذين يضممون الناس من خالل نشر معمومات دينية متضاربة يتم تعقبيا من خالل 
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كثيرة عمى )تويتر ، وفيس  استخدام الكممات المفتاحية الدينية ، بأن ىناك صفحات
 (1)بوك( تم تعقب منشوراتيا التي تحمل بيانات الدينية تم تفسيرىا بشكل خاطئ.

وفي إشارة أخرى لدراسة )إيوانا أ. كومان( بعنوان )الدين والثقافة الشعبية ووسائل 
التواصل االجتماعي: بناء صورة زعيم ديني عمى الفيسبوك( ينتقد فييا شركة 

(Applebee ) بقولو: )عمى الرغم من ظيور األديان عمى اإلنترنت ، وأىمية وسائل
التواصل االجتماعي ، إال أن األبحاث مكرسة لبناء القادة الدينيين بصورىم رمزية عمى 
وسائل التواصل االجتماعي ، فمن الصعب العثور عمييا ، بدًءا من وسائل التواصل 

ما خمفتو من األزمات التي أثارىا ، و  4002( لعام Applebeeاالجتماعي لشركة )
الفيس بوك في الحرية التي يمنحيا لمستخدميو إلعطاء معنى لألزمة التي تتحدد في 
دور القائد الديني في الحياة اليومية ، وىي تظير في وجود متعمم ديني نشط عمى 
وسائل التواصل االجتماعي ، كما أنو من الواضح أن الجميور منزعج في إيمانو 

ني وقناعاتو من السموك الغير واضح المعالم ، وىذا ما يدل عمى أن المجتمع لم الدي
يعد يستوعب الخيال الديني ، ألنو لم يعد مجرد مظمة موروثة ، بل ىو إطار ثقافي 

 (1)جديد متجو لمحوار عبر اإلنترنت(
التضميل في عصر وسائل التواصل االجتماعي ، ويرى الباحث أنو من الواضح أن 

عدة طرق وأساليب تباينت في مينيتيا أو تقديميا لمجميور بحسب تحديد الفئة أخذ 
المستيدفة منو ، وحتى عمل القناع الديني ضمن منظومة وسائل التواصل االجتماعي 
فإنيا ال تقف عند حدود معينة من التضميل ، ألنيا غالبا ما تستغل عرض أفكارىا من 

شخصية وىمية تمنحو صفة البطل الديني ،  خالل األسطورة أو الخرافة ، أو إيجاد
وىي بدورىا تستيدف الجزء الغير متعمم أو الغير ناضج فكريا من المجتمع ضمن فئات 

 عمرية تتراوح بين المراىقة وبداية الشباب.
وقد رصد الباحث بعض األمثمة الموجودة عمى صفحات الـ)فيس بوك( باسم )الرقية 

النص الديني ستارا ليا لاليقاع بالمستخدمين في الشرعية( ، تمك التي اتخذت من 
 التضميل اإلعالمي الذي يسعى إلى االبتزاز ونشر معمومات مخموطة بين الناس: 
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( متابع ، وقد وضع المستخدم صورة 0200ففي الصفحة باسم )الرقية الشرعية( وفييا )
في القرآن ، كما  تحمل اسم )الرقية الشرعية( مكتوبة بخط مقارب لمخط العثماني المدون

أن جميع منشورات الصفحة عن فك السحر ، والحجامة ، وغيرىا من األمور التي 
،  4044اغسطس  20تسعى إلى نشر الدجل والشعوذة ، كما في منشوره المؤرخ في 

الذي يعرض فيو : )ستكون في قادم األيام شيادات مرضى شفاىم اهلل بعد معاناة 
  (2)ليكون حافزا نفسيا لكل مبتمى(طويمة من السحر وكيف تغمبو .

متابع ،  0824صحة وتجميل( وفييا  –وفي صفحة أخرى مثال باسم )الرقية الشرعية 
وضع صاحبيا صورة ألحد المشايخ ، وىي ايضا تتناول مواضيع مختمفة من 
المنشورات التي تعالج السحر ، والحجامة ، وكذلك وضع منشورات جاىزة من 

اآليات القرآنية ، وبعض المقوالت عمى ألسنة المشايخ ، كما األنترنيت فييا بعض 
 الشفاء الروحي مقولة عن: ) 4044سبتمبر  4تناول في أحد منشوراتو بتاريخ 

فائدة من المجربات العظيمة لرد كيد ومكر األعداء والسحرة وأىل الضرر والظممة 
ثيرًا وصحت وهلل وىي من خالصة العمم الروحاني ومن قممو العظيمة وقد جربتيا ك

 الحمد والمنة
 وىي أن تتمو قول اهلل تبارك وتعالى

بسم اهلل الر حمن الرحيم ) ورد اهلل الذين كفروا بغيظيم لم ينالوا خيرا وكفى اهلل 
 المؤمنين القتال وكان اهلل قويا عزيزًا(

 مرة ثم تقول بعد ذلك:313عدد 
واألسرار والنور واألنوار أن ترد كيد الميم بسر ىذه اآلية الشريفة وما فييا من السر 

الكائدين ومكر الماكرين وسحر الساحرين وحسد الحاسدين وعمل العاممين وتسميط 
رساالت الشياطين بألف ألف ال حول وال قوة إال باهلل العمي العظيم وصمي اهلل وسمم  وا 

 وبارك عمي سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين
يام متتالية فواهلل العظيم وقرآنو الكريم ترى في عدوك ما ويا حبذا لو كررتيا جممة أ

 يسرك بإذن اهلل تعالى.
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 .(1)(وسحروا أعين الناس
وىي الفكرة التي أشار إلييا )رامي محمد باعظيم( في أطروحتو لمدكتوراه الموسومة 
)كيف يؤثر الدين عمى استخدام وسائل التواصل االجتماعي: تأثير تدين المستخدم عبر 

نترنت في الخصوصية المتصورة عبر اإلنترنت واستخدامات التكنولوجيا في المممكة اإل
لندن ، التي ناقش فييا التأثير   -العربية السعودية( المقدمة إلى جامعة كينغستون 

السموكي الذي يخمفو التدين عمى حياة الناس ، وما ينتجو من أفكار ومعايير معنوية أو 
بأنو تأثير استيالاكي يتم وفق مبدأ الحاجة ، األمر الذي مواقف وقيم ، والذي يصفو 

اتاح الفرصة لمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي من التعبير أو استغالل المعايير 
 (1)المغموطة لمتدين في بث الوعي المفارق عن الجميور.

ويذىب الباحث إلى أن العمل في ضوء معايير حرية النشر واالستخدام التي منحتيا 
سائل التواصل االجتماعي لممستخدمين ، أعطت الحرية المطمقة والمساحة الواسعة و 

لممستخدمين لممواقع والصفحات عبر األنترنيت من اجتياز حاجز السرعة ، وحاجز 
الجغرافيا المكانية في الوصول إلى أكير عدد ممكن من الناس، وبالتالي فإنو من 

ا عبر حسابات وىمية تحمل اسماء الطبيعي أن نجد معمومات مغموطة تم نشرى
وصفات مستعارة ، وكذلك صور تم فبركتيا ضمن اإلطار الديني المغموط ، عمما أن 
ما يوجد اآلن عمى األنترنيت بشكل عام ىو مباح لالستيالك المجاني الذي يسمح 
نو من البدييي أن تتعدد األقنعة الدينية عمى مواق ع لمجميع بالدخول إليو دون رقابة ، وا 

التواصل االجتماعي في آلية عمميا ، فتارة تعمل ضمن وسيمة الترىيب من الحساب 
والعذاب ، وتارة تعمل عمى الترغيب بالنعيم بحياة جميمة لما بعد الموت ، وتارة أخرة 
تسعى إلى تعد الفرد بالرزق والعيش الرغيد ، وىذا ما يتطمب تصنيع )األقنعة( المالئمة 

 تم العمل عمى مسارىا. لكل اتجاه أو وسيمة ي
المعمومات وىي في نفس الوقت فإنيا تخمف آثارا سمبية عمى المجتمع من خالل نشر 

واألفكار التي يتم من خالل جذب الشباب نحوىم بطرق ووسائل مختمفة ، عمما أن 
طرح المنظور الديني بشكمو المغموط يستيوي الكثيرين، في عرض المحتوى الذي يمجد 
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ة ليتم خداعيم بسيولة ، فضال عن ما تحققو وسائل التواصل اإللكترونية القيمة الجنسي
من انخفاض في االتصال البشري الحقيقي والالمباالة ، ألنو المستخدم يعيش في عالمو 
االفتراضي ضمن القيمة المعموماتية المنشورة ، وىي إيديولوجية إعالمية تنساق تحت 

 (2)وتحريف الحقائق عن األديان. مسمى )حرية التعبير( التي تتسبب بقمب
 

 القناع التعميمي واستراتيجية االستيداف. المبحث الثاني: 
في سؤال طرحو )مانكا . س ، ورانييري . م( في )معيد تكنولوجيا التعميم ، المجمس 

ىل يوفر فيس بوك قيمة تعميمية؟ نظرة عامة عمى الوطني لمبحوث بإيطاليا( عن: )
( ، فإنو لم يتم تأكيد القيمة والتجريبية لإلمكانيات والقضايا الحرجةالتطورات النظرية 

التعميمية لـفيس بوك بشكل كامل ، كما كانت النتائج من النماذج التعميمية السائدة 
متناقضة بشكل عام ، عمما أن ما تشير إليو المنشورات الخاصة باألدبيات إلى أنيا 

ت االجتماعية القائمة ، وتمكين الحفاظ عمى تستخدم بشكل أساسي كأداة لدعم العالقا
رأس المال من خالل التسويق االجتماعي ، فقد أكدت المراجعات المنشورة عمى 
صفحات الفيس بوك المختمفة أن المحتوى األدبي الذي يحمل الصفة التعميمية ليس لو 

  (1)تأثير عمى األداء األكاديمي والنتائج المعرفية.
ذه اإلشارة في كون التعميم عبر المواقع الغير حكومية والغير ويستند الباحث إلى ى

تابعة لمواقع الجامعات الرسمية أو صفحات التواصل االجتماعي ال يمكن أن تكون 
مصدرا لمثقة المعرفية أو التعميمية ، وفي العودة إلى نفس اإلشارة السابقة ، فإن 

حديد ، ألنو الموقع األكثر خطورة في الباحثان ركزا في التساؤل عمى الـ)الفيس بوك( بالت
الترويج والوصول إلى أعداد ىائمة من المستخدمين ، لذا فإن ىذا المجال كما يراه 
الباحث ىو األكثر جذبا لممستخدمين من خالل النشر والترويج ، وىذا ما يعزز 

تعميمية  استخدام )األقنعة التعممية( بشكميا الكاذب ، تمك التي تضمل القارئ نحو مفاىيم
ومعرفية خاطئة ، ومن الجدير بالذكر أن مفيوم )القناع( في ىذا المجال ال يعني 
التخفي واالستتار خمف صورة أو اسم مستعار ، بل عمى العكس ، فأن األمر مرىون 
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بصناعة صورة جاذبة لصاحبيا تمنحو فرصة الرضا والقبول لدى الناس مع اإلضافة 
اطئة أو المغموطة التي تحيل إلى كنية العمل كما في إلى استغالل االسم بصيغتو الخ

)المعالج باألعشاب ، أو المعالج الروحاني، وغيرىا( ، أو استغالل الصفات التي تحيل 
إلى الوظيفة كما في )الميندس ، أو الكيميائي ، أو الصيدالني ، أو المحامي ، 

نجذاب نحوىا ، كما في وغيرىا( ، أو األلقاب العممية التي تستأثر بالقارئ نحو اال
)استاذ ، أو دكتور ، أو بروفيسور( ، ولعل ىذا االسماء أو الصفات أو االلقاب العممية 
التي يتم نشرىا أو الترويج ليا في الفيس بوك ىي أقنعة مزيفة ألصحابيا ، فيي أن 

عممية كانت حقيقة ، ال يمكن أن نعتبرىا مكانا مناسبا لممصدر التعميمية أو االستشارة ال
، وأما إن كانت مزيفة ، فيي أكثر وقعا في تضميل القارئ ، ألنيا ستدخل بالتأكيد في 

 مجال التضميل اإلعالمي التعميمي.
كما يرى الباحث أن التداول والنشر عبر صفحات ورسائل الفيس بوك المجال األكثر 

لتالعب واألكبر تأثيرا في عممية التضميل اإلعالمي عمى الجميور ، حيث يمكن ا
بالمعمومات من خالل ادخال وتحوير أو تغيير صيغ المعمومات عمى المحتوى التعميمي 
أو التالعب بمحتوى النصوص وتزوير المعاني أو المقصود منيا، وىذا ما يجعل مجال 
أو استراتيجية االستيداف أكثر خطورة في ترويج المحتوى التعميمي أو الترويج لصاحب 

أن األمر غير متوقف عمى الفيس بوك فقط ، بل أن يوتيوب محتوى تعميمي ، عمما 
ايضا تشارك في مسح المجال إلى الشخصوص بالظيور بالصوت والصورة أمام 
الجميور ضمن تصنيع ىذا المستوى من المحتوى الذي ال يخضع إلى الرقابة ، عمما 
ع أن ىناك من يبث معمومات طبية أو تعميمية في مجاالت مختمفة وىي ال تخض

 لممراجعة األكاديمة. 
وقد رصد الباحث بعض األمثمة عمى ذلك من خالل متابعة صفحات الفيس بوك ، ففي 
صفحة )د.محمد أحمد يحيى الحسيني استشاري جراحة المخ واألعصاب والعمود 

، وقد وضع صاحب الصفحة صورتو  المتابعات   0 •   المتابعون   ألف 20 الفقري( وفييا 
قونة وغالف الصفحة ، كما وضع رقم ىاتف لالتصال، وعند تتبع الشخصية عمى أي
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المنشورات وجد أنيا تدور في حيز الترويج اإلعالني لعممو الطبي ، والصحفة عبارة 
عن منشورات طبية مدعومة بصورة طبية خاصة جدا ، ال يمكن لممستخدم العادي 

لنشر والترويج من أجل فيميا أو فيم محتواىا ، وعمى ما يبدو أن ىذه الطريقة في ا
ترغيب الناس بالتعامل مع ىذه الشخص أو الجية الطبية ، كما أن استعراض ىذه 
النوعيات من الصور الطبية الخاصة بجراحة المخ والعمود الفقري ىي نوع من 

نوفمبر  20االستعراض الثقافي والميني أمام الجميور ، كما في منشور لو بتاريخ 
ظير والعمود الفقرى وتأثيرىا السمبي عمى حياتك . مشاكل مشاكل وآالم ال: )4040

وآالم الظير والعمود الفقري ليا تأثير سمبي عمى حياتك وراحتك اليومية، وبتحرمك 
دلوقتى أنت تقدر تتعالج من آالم الظير ️▪من االستمتاع  بممارسة أبسط األنشطة. 

في عيادة دكتور ️و الرقبة واالنزالق الغضروفي، وترجع تمارس حياتك  بدون ألم. 
محمد يحيى  ىنساعدك ترجع لحياتك الطبيعية، والتخمص من مشاكل الظير والعمود 

عمود الفقري وآالميا ،وده بيتم عن طريق المنظار والتدخالت الجراحية المحدودة  لم
عيادة القاىرة ،  ️لمحجز او لالستفسار من خالل رسائل الصفحة ،  ️الفقري . 

اول شارع كابول متفرع من شارع مصطفي  -برج طيبة  -العنوان : مدينة نصر ️
 11111101310تميفون :️امام التوحيد والنور ،  -النحاس 
عيادة  ️( مساء 0الى  ٧المواعيد : ) االحد و الثالثاء والخميس من ️✍

برج مكاوي الدور  -امام مجمس المدينة  -العنوان : وسط البمد ️الزقازيق. 
 1المواعيد: )السبت من الساعة ️✍،   11114٧10313تميفون :️السادس ، 
 . (1)مساء( 1الى  0(  )واالثنين واالربعاء من  ٥الى الساعة 

قيق المصالح المادية أو ويبدو أن األمر ال يخرج في استراتيجية االستيداف عن تح
الترويج لمذات التي ىي بدورىا ال تخرج عن تحقيق المصالح المادية ، لذا فإن 
المتضرر الوحيد ىو المتمقي الذي بات ضحية لالستيداف بسبب الفبركة والتضميل 
اإلعالمي ، وما ينقمو من معمومات أو أخبار كاذبة ، وما يصنعو من صور وأصوات 

الممارسات ىي حروب إعالمية تؤدي إلى َتسِطيح عقول الناس ورفع مركبة ، فكل تمك 
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ىمال المبدعين ، فضال عن ذلك فإن ما يختفي خمف القناع التعميمي كاٍف  التافيين وا 
 بأن يربك عقل المتمقي أو المشيد التعميمي الحقيقي برمتو. 

بالمعمومات عمى موقع )تويتر( توصمت إلى أنو مقارنة  4002وفي دراسة ُأجريت عام 
الدقيقة ، تنتشر المعمومات الخاطئة بشكل أسرع وأوسع نطاًقا ، ورأت الدراسة أنو من 

 (2)الصعب مكافحة انتشارىا لسببين: كثرة مصادر المعمومات ، وسرعة االنتشار.
وقد أحصى الباحث العديد من حسابات تويتر ، بأسماء مختمفة تحت مسمى 

، حيث تأخذ كل تسمية منيا جانبا معينا من جوانب التعامل مع العمالء ، )استشارات( 
نونية( ، )اليندسية( ، مثل ، االستشارات )الطبية( ، )النسائية والتوليد( ، )القا

 ، )الطب البديل( وغيرىا الكثير من الحسابات.  )األسرية(
 

 النتائج: 
االجتماعي أن يسمك عدة  يمكن لمتضميل اإلعالمي في عصر وسائل التواصل -

 .طرق وأساليب أمام الجميور بحسب تحديد الفئة المستيدفة منو
عمل القناع الديني ضمن منظومة وسائل التواصل االجتماعي عند حدود ال يقف  -

ستغل عرض أفكارىا من خالل اإلعالمي ، فقد ي التضميلفي أساليب معينة 
،  صفة البطل الدينييمنحيا وىمية ات األسطورة أو الخرافة ، أو إيجاد شخصي

ال يمكن تصنيع صورة البطل الديني عمى مواقع التواصل االجتماعي، بحيث 
 يمكن العثور عميو من خالليا. 

جن يعمل داخل منظومة مواقع التواصل دَ يعد القناع الديني نص إعالمي مُ  -
لمغموطة االجتماعي ، وييدف إلى التضميل المجتمعي في بث المفاىيم الدينية ا

 . وتوظيفيا لصالح جية معينة
الذي يخمفو التدين عمى حياة الناس ، المجتمعي  السموكيؤثر القناع الديني عمى  -

 يعملتأثير استيالكي وىو قيم ، و وما ينتجو من أفكار ومعايير معنوية أو مواقف 
 . وفق مبدأ الحاجة
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الحرية المطمقة أعطت معايير النشر والترويج عمى وسائل التواصل االجتماعي  -
اجتياز حاجز السرعة ، وحاجز الجغرافيا  فيوالمساحة الواسعة لممستخدمين 

، وىو ما يمكن أن يسيل  الوصول إلى أكير عدد ممكن من الناسو المكانية 
 ترويج المنشورات المضممة ألكبر عدد من الناس. 

لديني ساعدت نشر المعمومات المغموطة واألفكار السمبية في طرح المنظور ا -
 الوقوع فخ الدعوات المضممة.   جذب الشباب نحوواستخدام القيمة الجنسية في 

كون مصدرا لمثقة المعرفية أو يالتواصل االجتماعي أن مواقع متعميم عبر ال يمكن ل -
 .التعميمية

الفيس بوك الموقع األكثر خطورة في الترويج والوصول إلى أعداد ىائمة من يعد  -
جال األكثر جذبا لممستخدمين من خالل النشر والترويج الم، وىو المستخدمين 

لمتضميل اإلعالمي واستخدام األقنعة المختمفة من خالل استعمال الصور أو 
 االسماء الجاذبة. 

اعتمدت األقنعة التعممية في وسائل التواصل االجتماعية عمى نمط االستيداف  -
، أو إلى كنية العمل ، واسم يحيل صناعة صورة جاذبة لصاحبيا من خالل 

 األلقاب العممية.، أو استخدام  الوظيفة
في التضميل اإلعالمي عمى الجميور تتيح مواقع التواصل االجتماعي إمكانية  -

، يا ادخال وتحوير صيغ، أو التالعب بالمعمومات المحتوى التعميمي من خالل 
 . بمحتوى النصوص وتزوير المعاني أو المقصود منياأو التالعب 

 
 االستنتاجات:  

يعد النص الديني المفبرك وسيمة لمتضميل اإلعالمي من خالل استخدام أو توظيف 
تقنية القناع ، حيث يكون المستخدم محمي بموجب االستتار خمف قناع التدين الوىمي 
وما يبثو من أفكار مضممة إلى الناس ، لذا فإن اليدف من التضميل ال يخرج من حيز 
تحقيق المصالح أو إثارة البمبمة أو الفتنة ، وقد سعى المستخدون لوسائل التواصل 
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وسرع الترويج فييا ، فضال عن تمنحو من االجتماعي إى استغالل تمك المواقع لسيولة 
قيود أو رقابة ، كما أن القناع أخذ أشكال أخرى في حرية في النشر والتعبير دون 

الوظيفة ، فمم تعد وظيفتو اإلخفاء أو ستر وحجب المستخدم عن عيون الناس ، بل أخذ 
 حيز اإلظيار واإلشيار في عممو كقناع لمتعميم في شتى أمور الحياة والمعرفة. 

 
  التوصيات:

 يوصي الباحث بدراسة: 
  . عمى وسائل اإلعالم التوظيف الدرامي لممحتوى البصري المفبرك 

 اليوامش:
                                                           
(1) Youtube catalog, automatic subtitles,  

https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=ar  
(1) JOHN REECE1 and SOPHIA XENOS, The uses and abuses of 
Facebook: A review of Facebook addiction, School of Health Sciences, 
RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia, School of Design and 
Social Context, RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia, 2014, 
pp133. 

، مجمة كمية -تأثير النشأة و ال -، شبكات التواصل االجتماعي  ميمي محمد عبد المنعم توفيق (1)
،  4111التربية ، كمية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد الرابع والعشرون ، )الجزء الثاني( ، 

 . 414ص
 .410، ص 10٧0،  1روبرت فورنو ، الشعوب البدائية ، عالم الفكر ، ع (2)
ات األولى لمقناع عبد الستار عبد اهلل صالح ، السحر المضاد : دراسة انثروبولوجية في المكون (3)

 .43، ص 4111األردن ،  –، دار غيداء لمنشر والتوزيع، عمان 

  

https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=ar
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(1)

يجذ َثُم يحًىد عثًاٌ ، انذعاَح وانتضهُم اإلعاليٍ فٍ األفالو األيرَكُح ، رضانح ياجطتُر ،  

 . 14، ص 2015جايعح انثترا ، 
خالد محمد غازي ، الصحافة اإللكترونية والتقنية الرقمية.. مفاىيم تأسيسية عربية ، وكالة  (2)

 .4٧3، ص 4141مصر ،  -الصحافة العربية ، ناشرون ، القاىرة 

  
(1)

، دار انفكر،  5أتٍ فارش زكرَا ، يعجى يقاَُص انهغح ، تحقُق: عثذ انطالو يحًذ هاروٌ ، يج 

 .331، ص 1991
طية ، القناع ، مجمة القافمة الثقافية ، مجمة شيرية إلكترونية ، المممكة العربية عبود ع (1)

 السعودية ، 

https://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D
8%B9#/  

(2)
 4فرَذرَك كارل ارَكتىٌ ، انريس واألضطىرج وانشعائر فٍ انًجتًعاخ انثذائُح ، عانى انفكر ، ع 

 . 183، ص 1979، 
(3)

،  21حطٍ َىضفٍ ، انقُاع تٍُ انًقذش وانًتخُم ، يجهح عالياخ ، يىقع ضعُذ تُكراد ، ع 

  http://saidbengrad.free.fr/al/n5/3.htmو ، 2004
(*)

َرتط انثاحث يعًُ )انُض( تثقافح انتشكُم ضىاء أكاٌ طىرج كتاتُح أو نقطح فىتغرافُح ، أو  

 اضتعراع حركُح يقذو فٍ يقطع فُذَى. 
، مجمة المدونة ،  -قراءة في الراوي والرؤية والروائية  –عبد اهلل شطاح ، الوجو والقناع  (1)

 .101، ص 411٥، العدد الثالث ، مارس  4سات األدبية والنقدية، جامعة البميدة مخبرالدرا
(1)

رَاب انطائٍ ، انتضهُم اإلعاليٍ يٍ طُاعح انخثر إنً طُاعح انطًُُا ، دار انُُاتُع ، ديشق ،  

 .6، ص 2011

آليات التحقيق عمى  –كريغ سيمفرمان ، دليل التحقيق من عمميات التضميل والتالعب اإلعالمي  (2)
المنصات الرقمية والتحري عن حسابات التواصل االجتماعي لمكشف عن األنشطة الموجية 

،  1وعمميات التالعب بالمحتوى ، ترجمة: محمد زيدان ، التدقيق المغوي: سميمان العميرات ، ط
 .4٧، ص 4141جزيرة لإلعالم ، معيد ال

https://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9/
https://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9/
http://saidbengrad.free.fr/al/n5/3.htm
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(3)

آنُاخ انتحقُق عهً  –كرَغ ضُهفرياٌ ، دنُم انتحقُق يٍ عًهُاخ انتضهُم وانتالعة اإلعاليٍ  

انًُظاخ انرقًُح وانتحرٌ عٍ حطاتاخ انتىاطم االجتًاعٍ نهكشف عٍ األَشطح انًىجهح 

 .178وعًهُاخ انتالعة تانًحتىي ، انًظذر انطاتق ، ص
(1) A Framework for Detecting and Tracking Religious Abuse in Social 
Media, International Conference on Computing, Power and 
Communication Technologies (GUCON),  27-28 September 2019, to 
IEEE Xplore, New Delhi, India, 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8940585  

 
(1) Ioana A. COMAN, Religion, popular culture and social media: the 
construction of a religious leader image on Facebook, Communication 
Department / ICS, University of Wisconsin - Green Bay, College of 
Journalism and Communication, University of Bucharest, 2017. pp5. 

صفحة )الرقية الشرعية( عمى الفيس بوك عمى الرابط:  (2)
https://www.facebook.com/fouad1ban  

بوك عمى الرابط:  صحة وتجميل( عمى الفيس -صفحة )الرقية الشرعية  (1)
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%

8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

100241574678260/  
(1)

  RAMI MOHAMMED BAAZEEM, How Religion Influences the Use of 
Social Media: The Impact of the Online User’s Religiosity on Perceived 
Online Privacy and the Use of Technology in Saudi Arabia, A thesis 
submitted in partial fulfilment of the requirements of Kingston 
University London for the Degree of Doctoral Philosophy, August, 
2020, pp41. 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8940585
https://www.facebook.com/fouad1ban
https://www.facebook.com/fouad1ban
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-100241574678260/
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-100241574678260/
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-100241574678260/
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-100241574678260/
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(2)

 Tarequl Islam, THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON MUSLIM 
SOCIETY: FROM ISLAMIC PERSPECTIVE,  (2019), International 
Journal of Social and Humanities Sciences (IJSHS), 3(3), 95, pp106. 
(1) Manca S., Ranieri M, (2014), Does Facebook provide educational 
value? An overview oftheoretical and empirical advancements of 
affordances and critical issues,  Integrating Social Network Use in 
Education, Institute for Educational Technology, National Research 
Council of Italy, pp1. 

صفحة د.محمد أحمد يحيى الحسيني استشاري جراحة المخ و األعصاب و العمود الفقري عمى  (1)
  https://www.facebook.com/Dr.MYahiaالفيس بوك عمى الرابط: 

(2)
، وضائم انتىاطم وانتضهُم اإلعاليٍ ، طحُفح عًاٌ اإلنكتروَُح ، زاهر انًحروقٍ  

https://www.omandaily.om 

 

 المصادر والمراجع

 الكتب:
،  0السالم محمد ىارون ، مجأبن فارس زكريا ، معجم مقاييس المغة ، تحقيق: عبد  -

 .0220دار الفكر، 
خالد محمد غازي ، الصحافة اإللكترونية والتقنية الرقمية.. مفاىيم تأسيسية عربية  -

 مصر. –، وكالة الصحافة العربية ، ناشرون ، القاىرة 
ذياب الطائي ، التضميل اإلعالمي من صناعة الخبر إلى صناعة السينما ، دار  -

 .4000، الينابيع ، دمشق 
آليات  –كريغ سيمفرمان ، دليل التحقيق من عمميات التضميل والتالعب اإلعالمي  -

التحقيق عمى المنصات الرقمية والتحري عن حسابات التواصل االجتماعي 

https://www.facebook.com/Dr.MYahia
https://www.omandaily.om/
https://www.omandaily.om/
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لمكشف عن األنشطة الموجية وعمميات التالعب بالمحتوى ، ترجمة: محمد زيدان 
 .4040معيد الجزيرة لإلعالم، ،  0، التدقيق المغوي: سميمان العميرات ، ط

عبد الستار عبد اهلل صالح ، السحر المضاد : دراسة انثروبولوجية في المكونات  -
  4002األردن ،  –األولى لمقناع ، دار غيداء لمنشر والتوزيع، عمان 

 
 الرسائل واألطاريح الجامعية.

مجد نبيل محمود عثمان ، الدعاية والتضميل اإلعالمي في األفالم األمريكية ،  -
 .4000رسالة ماجستير ، جامعة البترا ، 

- Tarequl Islam, THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON 

MUSLIM SOCIETY: FROM ISLAMIC PERSPECTIVE,  

(2019), International Journal of Social and Humanities 

Sciences (IJSHS), 3(3), 95  

 المصادر األجنبية:

- JOHN REECE1 and SOPHIA XENOS, The uses and abuses of 

Facebook: A review of Facebook addiction, School of Health 

Sciences, RMIT University, Melbourne, Victoria, Australia, 

School of Design and Social Context, RMIT University, 

Melbourne, Victoria, Australia, 2014. 

- RAMI MOHAMMED BAAZEEM, How Religion Influences 

the Use of Social Media: The Impact of the Online User’s 

Religiosity on Perceived Online Privacy and the Use of 
Technology in Saudi Arabia, A thesis submitted in partial 

fulfilment of the requirements of Kingston University London 

for the Degree of Doctoral Philosophy, August, 2020. 

- Manca S., Ranieri M, (2014), Does Facebook provide 

educational value? An overview oftheoretical and empirical 

advancements of affordances and critical issues,  Integrating 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 
 

 
 
 

 1327 

                                                                                                                                                      

Social Network Use in Education, Institute for Educational 

Technology, National Research Council of Italy 

 الدوريات:
 . 0222،  2روبرت فورنو ، الشعوب البدائية ، عالم الفكر ، ع -
الشعائر في المجتمعات البدائية ، عالم فريدريك كارل ارنكتون ، الرمز واألسطورة و  -

 .0222،  2الفكر ، ع
، مجمة  -قراءة في الراوي والرؤية والروائية  –عبد اهلل شطاح ، الوجو والقناع  -

، العدد الثالث ، مارس  4المدونة ، مخبرالدراسات األدبية والنقدية، جامعة البميدة 
4000. 

النشأة و التأثير  -، شبكات التواصل االجتماعي  ميمي محمد عبد المنعم توفيق -
، مجمة كمية التربية ، كمية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد الرابع والعشرون -

 . 4002، )الجزء الثاني( ، 
 الرقميات:  

حسن يوسفي ، القناع بين المقدس والمتخيل ، مجمة عالمات ، موقع سعيد بنكراد  -
 http://saidbengrad.free.fr/al/n5/3.htmم ، 4002،  40، ع

زاىر المحروقي ، وسائل التواصل والتضميل اإلعالمي ، صحيفة عمان  -
 https://www.omandaily.omاإللكترونية ، 

يس بوك عمى الرابط: صفحة )الرقية الشرعية( عمى الف -
https://www.facebook.com/fouad1ban 

صحة وتجميل( عمى الفيس بوك عمى الرابط:  -صفحة )الرقية الشرعية  -
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9

-%82%D9%8A%D8%A9

http://saidbengrad.free.fr/al/n5/3.htm
https://www.omandaily.om/
https://www.facebook.com/fouad1ban
https://www.facebook.com/fouad1ban
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-100241574678260/
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-100241574678260/
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%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D
100241574678260-8%A9/  

صفحة د.محمد أحمد يحيى الحسيني استشاري جراحة المخ و األعصاب و  -
العمود الفقري عمى الفيس بوك عمى الرابط: 

https://www.facebook.com/Dr.MYahia 
، المممكة عبود عطية ، القناع ، مجمة القافمة الثقافية ، مجمة شيرية إلكترونية  -

 العربية السعودية ، 

https://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8
%A7%D8%B9#/ 

- A Framework for Detecting and Tracking Religious Abuse in 
Social Media, International Conference on Computing, Power 
and Communication Technologies (GUCON),  27-28 
September 2019, to IEEE Xplore, New Delhi, India, 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8940585  

- Youtube catalog, automatic subtitles, 
https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=ar 

https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-100241574678260/
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-100241574678260/
https://www.facebook.com/Dr.MYahia
https://www.facebook.com/Dr.MYahia
https://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9/
https://qafilah.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B9/
https://ieeexplore.ieee.org/document/8940585
https://support.google.com/youtube/answer/2734796?hl=ar

