
 

الجهود التواصلية للنخب االقتصادية عبر شبكات التواصل االجتماعي أثناء 
 األزمات االقتصادية

 دراسة تحليلية ألزمة انخفاض أسعار النفط أنموذجا

 
 إعداد الباحث:
 حيي تقي الدين 

 )االتصال وإدارة األزمات  (ماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال
 علوم اإلعالم واالتصال باحث دكتوراه يف 

 لــ: بحث مقدم
  المنتدى السابع للجمعية السعودية لإلعالم واالتصال 

2016  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إشكالية الدراسة: 
يتاامم دور الزب  مهاا كا  قوعها واقتااهها ثنزا  األزمات والزااعات وققا  التوول ال  ر  با األمم ، فهم من      

يساو  سبتستامم واهامم إلااد حلول ذهه األزمات والدعوة إ  ااا  ثعاها ، ومن مان األدوار انزوة  بم 
تااي بصف  عام  ، ااص  تلك ال  جتال من ثحد مقومات قيام الدول  على التا يب بم م القيايا ال  را ا ا ال

احملك وققصد  زا االقتصاد الوةين ، فاالقتصاد الوةين للدول الا بي  ياتاد بزست  كترية جدا على موارد الترتول يف 
ل الزب  االقتصادي  بشبل ح كيته انتواصل  ، لبن مار  به الدول الا بي  من اخنفاض غري مستوق ألساار الزفط جا

 تايش ا  اك الفب ي ااص  يف جاقته التواصلي.ااص 
فالاص  الهي قايشه اآل  على حد تاتري مارشال ماكلو ا  " الق ي  الااني   ، وكاا  و مالوم ث  لبل عص  وساهله      

تبات التواصل االجتااعي ال  " جال الزب  تدال  هه الق ي  وحتاول ث  تقتوم تفاصيل ا ياة االفرتامي  ااص  ش
يف البمري من احمل ات ال  م ت با التااات ، فسزواول من االل دراستزا التوليلي  أل م حسابات  اثنتتت عا عته

شتبات  التواصل االجتااعي الفايستوك ثو اليوتوب ثو التوتري ما ف  جهود  ؤال  الزب  على الزب  يف الاامل الا يب  
 ثساار الترتول ، وتقدمي الق ا ات ا قيق  وانوموعي  لهلك. اخنفاضزم  التا يب بميف 

عه دور ا يف التا يب بمزم  اخنفاض ثساار الترتول التايل:  ل ثدت الزبت  يف الاامل الا يب  اإلشبالمن االل ة ح 
 شتبات التواصل االجتااعي؟ 

 أهداف الدراسة: 
لبزه  التا يب بمزم  اخنفاض ثساار الترتولمدف الدراس  ثساسا إ  ما ف  جهود خنت  الاامل الا يب واإلسالمي يف      

 مزها :  يساى إ  حتقيق ث داف

 . ما ف  مدى استااال شتبات التواصل االجتااعي كوسيل  تواصلي  خنتوي  •
 . بالزست  للزبت  اخنفاض ثساار الترتولما ف  ثمهي  موموع  •
 .للب وج من ثزم  اخنفاض ثساار الترتولما ف  ث م الزقا  ال  تمري ا الزبت    •
 انسامه  يف بزا  اناق  انا يف الهي يتزاول موموع الزب  ودور ا داال التااات.  •

 اإلجراءات المنهجية للدراسة : 

لتهليل الصاوبات على مستوى استبشاف ال  يلجم ذا التاحث و  البحوث االستكشافيةتزتاي  هه الدراس  إ        
الظوا  ، و تستاال حني ال تتوف  جماالت الالوم على رصيد ما يف من قظ يات و قواقني، ما اال التاحث قادرا على 

 تفسري الظوا  .

جي  و و حببم الت ورات الس يا  ال  يا فها جمال علوم اإلعالم و االتصال، و قظ ا لتداعيات المورة التبزولو       
انالوماتي  يف  ها الال، فإ  عددا كتريا من الدراسات و التووث اقصتت يف سياق الدراسات االستبشافي  ال  تتوث 

 للظوا   ا ديم . ثويلعن ف ميات كفيل  بتفسري 



بدق  دراس  الظا  ة يف الواقع ووصفها  ياتاد علىالهي  الوصفي التوليلي المنهجسزاتاد يف  هه الدراس  على و      
والتاتري عزها كااً وكيفياً يف تصزيب انالومات وتزظياها والساي لفهم عالقات  هه الظا  ة مع غري ا من الظوا   

  .والوصول الستزتاجات تسهم يف ت وي  الواقع اندروس

وحتليله ب  يق   االتصالثداة لدراس  لى ثقه : " الهي يا ف ع حتليل انياو   ي يف  هه الدراس   فاألداةوعليه      
0Fمزتظا  وموموعي  وكاي  بغ ض قياس انتغريات"

من االل حتليل اشرتاكات باض انفب ين والالاا  وقادة  ، و لك 1
 هه  إج ا ات، بت تيق ال ثي يف مواقع التواصل االجتااعي وسزبتفي بمالن  ثشبال فقط : الفايستوك ، التويرت واليوتوب

 األداة من حتديد للفئات حتقق ث داف الدراس  ، وحتديد لوحدات التوليل ال  كاقت يف  هه الدراس  وحدة انوموع.

 مجاالت الدراسة : 

 المجال المكاني:  . أ

الدراس  مت ت تيقها على صفوات الزب  الا بي  وخمتلب اذيئات ال  رلك حسابا على شتبات التواصل      
اليوتوب" وقد روعي يف  لك التزوع انغ ايف ذهه الزب  ، حببم ا  القيي  را  –التويرت  –فايستوك االجتااعي " ال

 ثغل  الدول الا بي  ، ومت التمكيد على الدول ال  رسها األزم  بزست  ثكه.

 المجال الزماني: 

لقد شهدت ثساارا الترتول اخنفاما ماتها، مل تشهده الدول انزتج  مزه سزوات ، ومت االقتصار يف التوليل الامين       
دوالر للهميل يف حني ثقه وصل مادله  110عن بداي  األزم  ، حيث ثقه كا  سا  الهميل يف قوفاه انامي يقد بــ 

وقظ ا لييق وقت الدراس  مت االقتصار على ثربا  ثشه  ، رمل يف  دوالر للهميل ، وعليه 75بداي  من شه  ديساه 
 اعتقادقا األشه  ال  شهدت اخنفاما واموا ألساار الترتول و ي على التوايل: 

  2015/ مارس2015/ فيف ي  2015/ جاقفي  2014ديساه 

 ج. المجال البشري:      

لادة عوامل قهك  جتدر اإلشارة إ  اقه مت ااتيار عيز  الدراس  من مفب ين وقادة لل ثي ب  يق  قصدي  و لك قظ ا      
مت  زا و عدم وجود وناهق راي  وتقاري  تتني ثاا  الزب  ومفب يها وتصزيفامم يف الاامل الا يب واإلسالمي.:مزها 

مت توزيع الزب  لي  عه شتبات التواصل االجتااعي ، كاا ثقه جهود تواصاالقتصار على الزب  ال  تساى لتوقيق 
خن  ع بي  قاش   ااص   يف الدول ال  تمن ت   ، الا يبعلى فئات مايز : خن  مؤة ة يف  يئات علاي  عاني  يف الاامل 

 كمريا باألزم  . 
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 النخبة:  قراءة في المفهوم والدور: 
ب الزبت  قفسه موموع ازدرا  ورفض من قتل الفب  اناركسي الهي آن  عليه االل عقود ةويل  كا  تا ي     

مص لوات ثا ى ممل: "ال ليا " يف الرتاث الليزيين، و"انمقب الايوي" عزد ثق وقيو غ امشي. ثما الفيا  الفب ي 
مرحيي  كلا  انمقب للدالل  انتسع بني ما ع ف باألحااب االشرتاكي  الدميق اةي  والدميق اةي  انسيوي ، فقد استاال ب

على الزبت  باناىن الواسع. يف حني استااد الفب  اإلسالمي السياسي مزه انودودي فب ة الدعاة، للتاتري عن "انمقفني 
1Fالهاين اندربني األاصاهيني" كاا يصفهم حسن التزا. "الزبت  انؤمز  انلتام  باإلسالم قظاما وإماما وديزا ودول ".

1 
 اإلاتيار  و واإلقتباب ااتار، ثي اقتب  الفال من الا بي  اللغ  يف الزبت  كلا  تشتق الناحية اللغويةفان      

 ثو ااتاره ثي الشي  فاص فى اخلالص ، ماىن على يدل فهو الصفوة لفظ ثما .ايار م تاين القوم فزبت  .واإلقتقا 
  2F2.استبلصه

 مباقتها وذا التاع يف الزاس من جماوع  ثقوى" بم�ا اإلعلياي  القواميا ا فتهاف الناحية االصطالحيةثما من      
 األقلي   ي" :بم�ا (mouska & baritou ) وباريتو موسبا، :اإلي اليا  الاانا  وع فها."االعتتار و ات انتاياة
 مجاع  و ي المقايف، رصيد ا وبفيل انتفوق  قدراما بفيل تسي   و ي انزظا  غري األكم ي  حتبم ال  قستيا انزظا 
 ومهزي  وميفي  مجاعات  ي ثو موروث ثو مبتس ، بشبل إما وانباق ، واالمتياز والسياسي  االقتصادي  بالقوة تتاتع
 ويا فها ."قيا  ثي من قسط بمكه يتاتاو  الهين ثولئك: "  (laswill )السويل وع فها."التاع يف عالي  سباق  حتظى
 التفييالت ااتالف حدوث عزد متفييال م وتسود ثقلي  يشبلو  األف اد من جماوع   م: "(dahil) دا يل روب ت
 قوة وثدوات مصادر ميتلبو  الهين األف اد من جماوع   ي" :انزويف كاال وع فها ."التاع يف األساسي  بالقيايا انتالق 
 االكتفا  ميبنو  3F3"التاع يف ال هيسي  الق ارات وصزع الاام  السياس  رسم يف التوبم تست يع حبيث التاع يف السياس 

 .تا يب كل يف عليها الرتكيا يتم ال  الازاص  وااتالف وتزوع تادد ا مدى لتيا  االص الحي  التا يفات بهه
 عدة قورد ث  السهول  انف  ، سوا  كاقوا ثف ادا ةتياني ثو  يئات ، والتاحمو  االقتصاديو ,انفب و  هم  وإجرائيا     

 ال و ها عزاص  ا استبالص ثو بيزها التوليب ميبن فإقه ااتالف من فيها يبن ومهاا ما مفهوم لتوديد قظ ي  تا يفات
 الواقاي مدلوذا يف التا يفات  هه جتسيد حيزااحناول تاقيدا األم  وياداد الزبت  تا يب حال يف إشبال من خيلو

 ال  اإلجتااعي  الفئات بني ن: " م يقول حيث) boutomor  (بوتومور  ك ه الهي الزاو ج بهك   زا وقبتفي
 مدي وا انفب و ، :خنتات نالث الاش ين الق   يف اذاهل  والسياسي  اإلجتااعي  التغريات يف األمهي  م ات  إ  ارتفات

 عوامل وث�ا .السابق  ا اكا  ال تقات وماهب وارن  بم�ا عادة إليها يشار . ا بوميني انومفني وكتار الصزاعات،
4F" للاجتاع جديدة ثشبال الق يف حيوي 

  هه كاقت حد ثي وإ  ؟التغيري إحداث يف ا قيقي  ثمهيتها  ي ااف 4
 ؟.قوة ثكم  ثا ى نصاحل مممل  ثو التاع يف ثا ى رهيسي  لتووالت قتاهج الزب 
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 حيث من ثما .للزب  الاام  الزظ ي  قتول عن األو  الدرج  يف متمت الزب  ذهه عظيم اجتااعي تمن  عاو إ 
 ثم  االجتااعي وتمنري ا ذا، حتديدقا حماول  حيث من ثصاتها  ي المالث الفئات  هه بني انفب ين فئ  فإ  حتديد ا
 .وانمقفني انفب ين بني بالتاييا قتدث ث  لزا ميبن قصوى، صاوب  تق ي ه يصا 

 وققد ا واقتقاذا األفبار الق يف متاش ا إسهاما تسهم ال  الصغ ى الفئ  يؤلفو  من إمجايل بشبل ياتهو  انفب و      
 وانالقني االجتااعي  الزظ يات وثصواب الديزيني وانفب ين والفالسف ، والالاا  والفزاقني البتاب تشال الفئ  و هه

 والصواف ، كالتاليم الوس ى ال تق  بني اتلط الدقيا فاستوياما بدق  الفئ   هه حدود تايني الصا  من .السياسيني
 األفبار الق يف متاش ا إسهاما تسهم ال  الصغ ى الفئ  يؤلفو  من إمجايل بشبل ياتهو  انفب و  اتها ث  غري

 الزظ يات وثصواب الديزيني وانفب ين والفالسف ، والالاا  والفزاقني البتاب تشال الفئ  و هه وققد ا واقتقاذا
 الوس ى ال تق  بني اتلط الدقيا فاستوياما بدق  الفئ   هه حدود تايني الصا  من .السياسيني وانالقني االجتااعي 
.البفاي  فيه سا وامو  جتالها ما جمتاع بمقاف  انتاش  اال تاام و ي اناياة، اتها ث  غري والصواف ، كالتاليم 5F

واق القا 1
 بفئ  انفب ين. من كل ما ستق فإقزا سزبتفي يف  هه الدراس  

 انتاارف فان .بآا  ثو بشبل التااات  هه على تمنري ا رارس متاياة، خن  من جمتاع وال حيارة ثي  ال ملو      
 صاغوا الهين فالسفتها و م التاريخ يف شه ة انفب ة الزب  ثكم  ثف زت قد القدمي  اليوقاقي  وا يارة المقاف  ث  عليه
 إ  الق و  عه تمنري ا امتد وال  قظ يات شبل يف والتزظياي  انه تي  لالاتالفات و�جوا بمفبار م وصتغو ا فيها ا ياة
 .اليوم واقازا إ  وصل ث 

 لل جل نقاف  عن فيه ماكا يقول كاا حصلت للوياة موجه  ةتق  ةويل  لفرتات "الالم رجال" شبل الصني ففي     
6Fانههب الاادي

 وقد عام  تزافسي  امتواقات ة يق عن يتم كا  إليها الداول ث  إ  مزغلق ، وراني  الفئ   هه تبن ومل 2
 اذزد يف قشم وقد .% 30 قست  1900 و1600 بني ما اناتدة الفرتة يف الزبت   هه إ  يصلو  الهين الاام  شبل
 ال  الوس ى الاصور يف ثوربا جاماات فهي األوربي  التااات يف ا ديمني انفب ين ثصول ثما.الصني  ال  مشابه ومع

 ا اكا  بال تقات م تت   غري خمتلف  ثوسا  من ثعياؤ ا يميت مزغلقا، كهزوتيا سلبا ليست فب ي  ةتق  كوقت
 اهل ال الهين األقوار عص  ومفب ي الزهي ، عص  مفب ي الفب ي  ال تق   هه ثقتجت وقد اإلق اعي للاجتاع
7Fا ديم  الغ بي  التااات صياغ  يف وال انااص ة، األوربي  ا يارة تفجري يف ودور م وماهم

 على مقتص ا األم  يبن ومل.3
 يبو  ما غالتا الرتكيا ولبن وغري ا، الاسب ي  والزب  الصزاعي  كالزبت  ثا ى خن  مه ت بل فقط، الفب ي  الزب 
 .ثكه بشبل الفب ي  الزب  على
 و ي وا باا ، واخل تا  الشا ا  ةتق  حول متاوورة انا لي الاص  يف كاقت فقد الا يب التاع يف الزب  ثما     
 .جمتاااما يف ا ياة توجيه يف الفئ   هه تمنري مدى وما وف .احتبار وال فيها توارث ال اجتااعيا مفتوح  فئات
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 ومن وانفس ين والتهدين واحملدنني الفقها  من الدين علاا  رثسها على الزب  من جماوع  رييا ميبن اإلسالم وباد
.ا اكا  وال تقات الاسب يني القادة 8F

1 
بيد ث  ثول استااال للبلا  كا  يف الق   السابع عش  لوصب السلع  ات الزوعي  اناتازة مث ما لتث ث       

توسع ليشال انااعات الاليا كتاض الوحدات الاسب ي  ثو ان ات  الاليا من الزتال  قتل ث  يتم تمصيله يف منت 
كه يف  هه الزقل  الالاي  نفهوم الزبت  التوث االجتااعي والسياسي مع الق   التاسع عش  وكا  الفيل األ

  9F2.لبوكته من الالاا  وانفب ين من ثممال باريتو وتوماس ، وتوم بوتومور ، ورايت ميلا ، وروب ت دال
10Fما  ة الزب  واألة  يف األزمز  الا بي  انااص ة بواقاتني جدي تني باال تاام: وجتدر اإلشارة      

3
 

ايشه الفئات التالياي  والتمقيفي  والتقزي  يف التاع، ثكا   اتيا بتبويزها اناتاد على إعادة األو ،  ي اخلزاق الهي ت
إقتاج انؤسس  المقافي  الغ بي  بدال من ابتبار األمنو ج القادر على استلهام التج ب  الغ بي  واالستجاب  لالحتياجات 

ل   ا اكا  يف غياب فب ة الدول  ا امي  نواةزيها واناهة عن احمللي ، ثو موموعيا باالق  التتاي  ذهه انؤسس  بالس
انسم التااي. األم  الهي حدد فاالي  داول انؤسس  التالياي  واناماي  يف التااات الا بي ، وحّجم دور الفئات 

  ق اعات شاتي  واسا .انديدة يف التزوي  والتغيري، وثبقى للتاتريات التارخيي  انهياز  للمقاف  دورا فاعال يف

ثما الماقي ، فتتامل يف الداول البميب ناهور واسع يتوث عن لق  ثو مهز  يف قادي انمقفني ثو الالاا  ثو التاع 
اندين ثو غري ا من البلاات ال  احتفظت بشي  من ال وقق، وإمباقي  اخلوض يف مشاريع  ات عالق  بالسل   

انالي . فياا جال تتين اللق  يتم يف ق اق التوث عن دور ثكم  مزه عه بلورة مواقب. دور االجتااعي  ثو السياسي  ثو 
م تتط سفهوم انصلو  الهاتي  ثييا ثكم  من ارتتاةه بانشارك  وانصلو  الاام . األم  الهي رمل على ثرض الواقع يف 

 المالنني عاما األارية يف فئتني متداالتني تغ يا  فيا  الزب :
الزبت  التقزي ، و ي تشال ش اهح اجتااعي  مايز  تغ يها عاوما عتا ة ال تقات الوس ى وتزف ز حس  ةتياتها  – 1

انهزي  إ  اإلقتلجزتسيا التقزي  وانمقفني. باستااال تاتريي غولدق ، يشال القسم األول مجوع البوادر الالاي  والتقزي ، 
افي  والالوم اإلقساقي  وجماالت البتاب  انبتلف  كاورتفني.  هه الزبت  التقزي  تفوق والماين مجل  الااملني يف انيادين المق

 األدا  وسلم يف حقتتزا ال ا ز  مشبالما الهاتي  مهوم األم  انوموعي  وت  ح ثسئل  من منط االستوقاق انهين
 بالزبت . والاام  اناهور قتل من مصزف  ثبيزا ثم شئزا و ي انادي.. الومع وحتسني واالاتصاص

ق اع انشارك : إقزا  زا ثمام جماوع  اخن ةت يف الاال الاام اندين والسياسي والمقايف، وتتصدى لدور وموقب كقوة  -2
اقرتاح، كاا حتال مزه عقدين من الاما ، إ  جاق  تا يب انمقب، مص لوا آا  يف حال  تيبم  و التاع اندين.. 

 ة عه عودة بسي   بل متس   إ  تا يب سونزتسني "اإلقتلجزتسيا  ي جماوع الهين يلقتو  باإلمبا  تتتع  هه الظا 
 ثقفسهم بانمقفني".
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 :النخب دور
:التالي  وانهام باألدوار تقوم الزب  ث  التااات لت ور التارخيي  انتابا  االل الوامح من 11F

1 
 .الوجودي  األسئل  عن واإلجاب  والتصورات، األساسي  انفا يم صياغ  1-
 .التزظياات وإقشا  تمسيا 2-
 .التصوي ي  الوساهل وإااد اارتاع 3-
 .وت وي  ا الي وري  الم وات الق 4-
 .وصقلها اخلاص  الشبصيات بزا  5-
 .وت وي  ا ومحايتها القيم مزظومات تمسيا 6-
 .اناا ات وحتديد واليوابط ا دود ومع 7-
 .األ داف رسم 8-
 .الاالقات حتديد 9-

 .عاوما ا ياة توجيه 10-
 .االجتااعي التغيري ة يق عن التاع ت وي  11-

اسم " الزبت " إمنا  م يف إ  ما ق لق عليه وبشبل دارج يف الصواف  ثو يف ال ثي الاام ثو عزد الاديد من انؤراني      
الواقع جماوع  غري حمددة قستيا ، ونزها ال تشبل سوى جا  قليل قستيا من الاوع الاام الهي تشبله الوماهب الفب ي   
وخباص  من الهين يايشو  وسط  هه الوماهب يف إةار الاادات والزظم واألاالقيات ال  تشبلها ةتق  األقتلجزسيا ، 

عليه اسم انمقب انسي   ، فهو  لك الهي يتو  يف  ظ  مايز  زعام  األقتلجزسيا ، إقه الهي يسي    وثما الهي ق لق 
زمزي  مايز  ، فاألقتلجزسيا ثو ميمل بشبل ما ، مجل  انمقفني ، سوا  يف ثعني اناهور ، ثو يف قظ  انؤراني باد فرتة 

تق  الفب ي  ، وانمقب انسي    و الهي ميمل وحده ويف فرتة مايز  الاليا ،  ي الفئ  ال  اد ربا ث  رمل جماوع ال 
صوت جماوع انمقفني وحوله ثو باده وثحياقا بالتزافا ماه ، يميت انمقفو  انسي  و  ان هيو  انا وفو  الهين ياتهو  يف 

ملها ، ثو على األقل إ�م ياتهو  قظ  اناهور البتري ويف قظ  وساهل اإلعالم الدرج  األعلى من سلم األقتلجزسيا ببا
12Fزعاا  األقتلجزسيا يف م حل  تارخيي  مايز  ، إ�م الزاةقو  ال ايو  ثو الش عيو  بااها.

2  

 

 شبكات التواصل االجتماعي:  حتمية االستخدام 

الشتب  االجتااعي  ال قاي   ي جماوع   ويات اجتااعي  يزشئها ثف اد ثو مزظاات لديهم روابط قتيج  التفاعل      
االجتااعي وميملها  يبل ثو شبل ديزاميبي نااع  اجتااعي  وتاتاد دراس  الشتبات االجتااعي  على قظ ي  
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13Fالشتبات مستبدم  انزوزيات

جمال دراس  الشتبات االجتااعي  و ي تزشم من ، والتوليل السوسيولوجي  و   ∗
14Fثجل توسيع وتفايل الاالقات انهزي  ثو عالق  الصداق  ، كاا ت لق على الشتبات االجتااعي 

ال قاي  عدة  ∗
، الشتبات ال قاي  االجتااعي  ، الشتبات االجتااعي  ، وساهل اإلعالم االجتااعي  ،  2.0تسايات مزها الوي  

الجتااعي . فالشتب  االجتااعي   ي بزي  اجتااعي  ديزاميبي  مشبل  من قام وثة اف ، فالقام مواقع الشتبات ا
15Fتشري ا  ثشباص ثو مزظاات ، و ي م تت   بتايها التاض بتفاعالت اجتااعي .

1 

 عزد ا ديث عن الشتبات االجتااعي  عد ا قتيج  تبانب جاقتني : من جه  اناق  االجتااعي والتااي      
واناق  اآلا   و اناق  التبزولوجي واالقرتقت ، فان وجه  قظ  اجتااعي  حس  واز رما  وف وست الشتب  
االجتااعي   ي جماوع الاالقات بني البياقات االجتااعي  (ثف اد) ، وميبن ث  يقتص  االتصال بني  ؤال  األف اد 

بو   هه انصادر راي  وغري راي  ، ملاوس  وغري على عالقات تااوقي  ، صداق  ، استشهادات بيتلوغ افي  ، وت
16Fملاوس  .

2 

17Fمن ثجل حتليل الشتبات االجتااعي  ي ى ف وست و وارزما  م ورة الرتكيا على نالن  مفا يم ثساسي :     

3  

 الفواعل وثفااذم كبياقات مستقل . -
 بيئ  توف  ف صا لالعتني ورارس مغوةا على ثفااذم الف دي  . -
 االجتااعي  والسياسي  واالقتصادي  ال  ذا تمنري يف ةتيا  الاالقات بني الالعتني .اذياكل  -

وبها يبو  لديزا كل انفا يم السوسيولوجي  لتا يب الشتب  االجتااعي   : األشباص ، والاالقات اخلاص  بم      
 (اتصاالت) ، ثوجه التقارب بيزهم والتيئ  احملي    م . 

قظ  تبزولوجي  فالشتب  تشال جماوع انادات انوصول  مع بايها التاض ، ال  تستاال من ثجل  ثما من وجه      
ققل كم متدفق من انالومات ، فيوجد شتبات البومتيوت  ال  عد ا يف انؤسسات ، شتبات اذاتب ثو كهلك شتب  

مشرتك ، او  موموع حمل ا تااالشتبات و ي االقرتقت ، ال  تساح ب بط عالقات بني آالف األشباص حول م
18Fالسااح ذم بتتادل انالومات ، ثو كهلك انشارك  يف التظا  ات ، وكل  ها حيدث عن باد ومن دو  اتصال حقيقي .

4  

                                                           
ل سوم التياقي     بدراس  اقظ ي  الشتبات  و جمال من علوم الشتبات ، وجا  من قظ ي  ال سوم التياقي  ، ذا ت تيقات يف الاديد من التبصصات ، ومتم قظ ي  الشتب - ∗

س  ،شتب  الوي  الااني ،شتب  كتاميل للاالقات انتاانل  ، ثو بشبل ثعم للاالقات غري انتباف  بني كاقات مزفصل  . وتشال ت تيقات قظ ي  الشتب  شتبات الدعم اللوج
 ديد من الت تيقات األا ى.تزظيم انيزات،وشتبات األييي ،والشتبات االجتااعي  ،والشتبات انا في  ، باإلماف  إ  الا

 .1954ي جع مهور مفهوم الشتبات االجتااعي  إ  عامل االجتااع جو  بارقا يف  - ∗
، م كا دراسات الوحدة الا بي  ، لتزا  ،  2011ثب يل  29م سي مش ي ، شتبات التواصل االجتااعي ال قاي  قظ ة يف الوماهب ، جمل  انستقتل الا يب ، عدد   - 1

 . 150 ، ص 2011
2- Stqnley Wasserman,and Katherine Faust,Social network analysis:;ethods and applications,structural analysis 
in the social sciences,ca;bridge university prees,NEW YORK,2004,p20. 
3 - Ibid,p22. 
4- Philippe Torloting ,Enjeux et perpectives des réseaux sociaux,mémoire de master en marketing management et 
technologies de l'information,institut superieur du commerce , paris,2006,p10. 



 زاك عدة تسايات ت لق على شتبات التواصل االجتااعي  ممل : الهامج االجتااعي  ، إال ث  الهامج االجتااعي       
ت  ب وز الشتبات االجتااعي  ال قاي  ، فبل ف د ميلك شتبته االجتااعي  اخلاص  به سوا  كا  ليست يف األصل س

موصوال بشتب  االقرتقت ثم ال ، فالشتبات االجتااعي  كاقت داهاا موجودة ، حيث عد قوادي ان اسل  الااني  ال   
ل ساهل . اما االقرتقت فقد سامهت يف تيبيم كاقت تستبدم يف ربط عالقات بني األف اد من خمتلب الدول باستبدام ا

الظا  ة وت وي  اناارسات ان تت   بالشتبات االجتااعي  ، كاا تساى وساهل االعالم االجتااعي  و ي االقرتقت انتزي  
) ال  ت كا على بزا  الشتبات االجتااعي  ثو عالقات اجتااعي  بني التش   APPLICATIONSعلى الت تيقات ( 

 تاامات انشرتك  ثو الزشاةات انشرتك  . وتاتاد مواقع االعالم االجتااعي  اساسا على التاميل لبل مستبدم  وي اال
) وكهلك ادمات متاددة ثا ى ، حيث تساح للاستبدمني بتتادل القيم واألفبار ،  PROFILE( ملب شبصي 

اف  إ  توسيع اةار ت تيقامم من االل تاايد الزشاةات ، األحداث ، اال تاامات يف اةار شتبامم الشبصي  ، باالم
19Fتمنري م يف التاع وا بوم  .

1  

إ  التفسري السوسيولوجي ثق ب إ  تفسري قشمة شتبات التواصل ال قاي  ، فغ ياة االجتااع لدى الف د جالته يساى      
حيث إ  االستاال  بالدردش   داهاا إ  التا ف إ  اآلا ين من االل ا ديث اليهم وحماول  التا ف عليهم ،

بالبومتيوت  تسا م يف الق السلوك القتلي عه االقرتقت لدى الف د ، كاا يسايها جاقيا بليدل ، فشتبات التواصل 
االجتااعي  ال قاي  ، كاا يقول بليدل : " ليست جتاور جماوع  ثف اد مااولني ، وإمنا  ي  يبل اجتااعي حقيقي يستزد 

 عه مستويني : إ  راسك ثعياهه 

 داال انااع  من االل انشارك  يف استبدام اللغ  ، ال موز ، ا االت الااةفي . -
) حيث يتواجه الزقييا   " م " MANICHENNEبانقابل مع الاامل اخلارجي ، من االل انز ق اناقوي ( -

20F.و"حنن"

2 

ث  االسرتاتيجيات القتلي  من ثجل التقا  تاتاد على توسيع إقليم قشاةهم ، من االل مياعف   ويييب بليدل     
عدد األصدقا  يف مواقع كالفايستوك ، والدفاع عزهم مد اذجاات اخلارجي  ( تاليقات سلتي  ، التو ش ، االستفااز 

 انازوي ، التب ي  ) . 

رتقت ، تماه بالتوث عن بايها التاض عه فيا ات مستقل ااص  بم وباد تشبل انااع  االلبرتوقي  عه االق    
( ثلااب ، تسلي  ، جمال مهين ) ، فيا ات حيث حيا الف د بمقه م كا ا تاام انااع  ، و ها ما يساى بالف داقي  

 ال قاي  يف الشتب  ال  ولد الشاور باألقس  االجتااعي  . 
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زاع  بالتواجد ماا ، والتوث داهاا عن اآلا ين ورغت  يف مد ال وابط ماهم ، و ي كاا تولد الدردش  بالبومتيوت  ال      
تشته إ  حد كتري الزاع  االجتااعي  يف التواجد كل مسا  مع األصدقا  يف انقا ي يف الاالقات االجتااعي  الاادي  ، 

به ويت ور فيه ، ليصتح حم ك ت ور  ويته  وبالتايل يصتح الال االلبرتوين ال قاي ميدا  ت ور  وي  الف د ، حيث يقيم
21Fوشبصيته.

1 

ولقد ع فت شتبات التواصل االجتااعي  رواجا كتريا من قتل الشتاب يف كل ثحنا  الاامل ، حيث بلغ عدد      
باناه  من عدد  64مليو  مشرتك يف ف قسا وحد ا فقط ، ثي بزست   22انشرتكني يف شتبات التواصل االجتااعي 

مليو  زاه   12، حيث احتل موقع فايستوك الصدارة بـــ 2007باناه  مقارق  بسز   45وبزست  ارتفاع تقدر بــ  السبا  ،
باناه  ، كاا قدر عدد مستبدمي شتبات  443مليو  يف الاامل ) ، وبزست  ارتفاع تقدر بــ 200يف ف قسا وحد ا ( 

باناه   9، ثي بزست  زيادة سزوي  تقدر بــ 2008  مستبدم سز  مليو  133التواصل االجتااعي  يف الواليات انتودة بـــ
باناه  يف  23، يف حني عد ا تا ف ارتفاعا يف باقي ثرجا  الاامل ، حيث تقدر قست  الايادة السزوي  يف عدد انشرتكني بـــ

باناه  يف الش ق األوسط  66زي  ، و باناه  يف ثم يبا الالتي 33باناه  يف ثوربا ، و  35آسيا ومز ق  احمليط اذادئ ، و 
 come score.22F2وثف يقيا ، و ها حس  احصاهيات موقع كوم سبور

فإ  شاتي  انواقع االجتااعي  يف تاايد  strategy analyticsويف دراس  احصاهي  ثا ى صدرت عن موقع      
 907إ   2011ليتياعب سز   2008مليوقا سز   489مستا  ، حيث يقدر عدد انستبدمني ذهه انواقع بـــ

ماليني مستبدم ، ويتوقع ث  يصل عدد انستبدمني نواقع التواصل االجتااعي  إ  حوايل مليار ومخس  ماليني مستبدم 
.2012حبوايل  23F

3 

وقتيج   ها ال واج فتوت ث م وساهل االعالم قوافه ذا على شتبات الواصل االجتااعي  ، ممل القزوات الفياهي  ،      
من ثجل حتقيق انايد من انتابا  لهاجمها ، وكهلك من ثجل حتصيل انايد من انالومات عه  هه الشتبات ، كاا ي ى 
ديفيد بال ثستا  التسويق ببلي  وارقتو  ث  عاح  هه انواقع واستا ار ا ياتاد على قدرما على شد اقتتاه ثعياهها ، 

تاد على قدرما على شد اقتتاه اعياهها ، ويقول إ  باض  هه انواقع سوف ويقول إ  باض  هه انواقع واستا ار ا يا
، وبس ع  اصتح ميلك  2003الهي ثقشئ عه شتب  االقرتقت سز   friendsterيميت ويه   ، ويقدم مماال موقع 

 my space.24F4اخنفض عدد الااه ين إ  ثقل من مليو  باد ماي ستيا  2005مليو  زاه  ، ويف اواا   20

25Fوتتايا شتبات التواصل االجتااعي ثو االقرتقت االجتااعي  بادة ممياات ثمهها:     

5 

                                                           
1 - François Perea , L'identité numérique:de la cité à l'écran. Quelques aspects de la représentation de soi dans 
l'espace numérique,les enjeux de l'information et de la communication ; vol 1 ; cairne,p147. 
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4 -  Laurent Collée , ibid,p17. 
 .158-157م سي مش ي ، م جع ستق  ك ه ، ص  - 5



التشاركي  والتفاعلي : إ  يقوم كل عيو بإن ا  صفوته يف الشتب  ببل انالومات انتالق  به سوا  بشبصه  .1
سوةزه (من االل قش  (ث واق ،مالبا،ريام ،موسيقى) ثو انتالق  بمقافته لغته،ديزه،تقاليده ، ثو انتالق  

 ي غ  يف ايصاذا إ  ال  ف اآلا ا اهط وصور عن مديزته ، ثو ثصدقاهه ، باض اناامل األن ي  بتلده) ال  
ا يور الداهم غري انادي: حيث ال تت ل  عالي  االتصال ا يور الداهم ، إ  ميبن للايو االتصال بالايو  .2

اآلا  من االل ت ك رسال  قصي  ، ثو صور ثو مالومات عن افالم ثو موسيقى ثو غري ا من جماالت ا تاام 
ا يف وقت متاامن ، كاا ميبن ذاا الشبص اآلا  ، الهي ميبن ث  ي د عليه بزفا ال  يق  من دو  ث  يلتقي

االتصال متاش ة سوا  من االل الدردش  الزصي  ثو من االل الدردش  الشفي  باستااال انيب فو  ، وكلتا 
ا التني تت ل  ث  يبو  ثحد ال  فني ملاا بلغ  اآلا  (كتاب  وق قا) لتسهيل عالي  التواصل ، وغالتا ما 

 ا باتقا  لغ  خماةته.يبو  ال  ف األماب نقافيا م الت
. الوموح اذويايت: و و شي  تلقاهي حيدث بني ال  فني أل  الغاي   ي التا ف إ  اآلا  وتا يب باألقا  .3

 باالماف  إ  اخلصاهص الاام  لالعالم انديد كاالقتشار وسهول  االستبدام وغري ا .

 ها ال ياين وجود ثشبال و والتويرت واليوتوب ، وتاته ث م ثشبال شتبات التواصل االجتااعي  ي : الفايستوك     
 للدراس . جماالثا ى لبن على األقل على انستوى الا يب تاته  هه األشبال األكم  اقتشارا و و ما جالها 

 أي دور لشبكات التواصل االجتماعي في األزمات ؟

ياد اإلعالم ثداة رهيسي  وفاال  من ثدوات حيتل التاد اإلعالمي مباق  مها  يف ثدبيات دراس  األزمات ، حيث      
إدارة األزم  سوا  على انستوى الداالي ثو على انستوى اخلارجي ، ففي مل  ها الاامل انت ور الهي قايش فيه ، 

تتصاعد ال تيا  التزافسي  ال  جتال من األزمات ال  مدد الزظام شيئا واردا ، وتظه  انهود اإلعالمي  كإحدى 
 ات األساسي  .الدعام

26Fوتؤكد الدراسات الالاي  ال  تا مت للتمنري انتتادل بني األزم  واإلعالم على الزتاهج التالي  : 

1 

ثمهي  الدور الوسي ي الهي تقوم به وساهل اإلعالم ، وااص  ما يتالق بإعاز انهام التالي  : تقدمي انالومات ،  .1
 جتااعي ، وافيب التوت  والقلق.ش ح ثمهي  ومغاى األحداث ، بزا  التوافق اال

تؤدي إ  دعم ومساقدة ثدوار وساهل اإلعالم وااص  فياا يتالق تشري باض الدراسات الالاي  إ  ث  األزم   .2
بتزا  الوفاق وافيب التوت  ، بيزاا ي ى آا و  ث  م وف األزم  وما تف مه من تدااالت وقيود وإج ا ات 

 سوف تؤدي إ  حتجيم األزم .
ب األزم  ا تاام وساهل اإلعالم ، ولبزها ثييا وبانقابل جتهب ا تاام ال ثي الاام بوساهل اإلعالم ، الهي جته .3

 يصتح ثكم  تا ما واستبداما ذا .
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اق القا مما ستق ، ومن االل التا ض السابق خلصاهص شتبات التواصل االجتااعي ، فإقه يف اعتقادقا ح كي      
  ال  تتسم با ، تتفق مع اصاهص شتبات التواصل االجتااعي إ  ثحسن استغالذا وتوميفها األزم  انتواصل  والس ع

 توميفا جيدا بغ ض الوصول إ  حلول لألزم .

وثصتح  الا يب ، وكيب ث�ا استغلت لتوقيق ث داف شاوب  هه الدول ال بيع وكلزا الحظ دور  هه الشتبات يف    
كاا ث  جتارب انزظاات الزاجو  يف إدارما لالزمات كاقت تاتاد بشبل متاش  على   يااى ذا الفيل يف ح ك  التغيري.

  هه الشتبات.

 النخبة والجهود التواصلية أثناء األزمات :

إ  الت  ق نمل  هه الزق   يدفازا للوديث ثوال عن مدى حتبم الزبت  يف الوساهل التواصلي  ااص  ث�ا م لتا     
ثصتح لاما عليه ث  يتااشى و الت ورات ا اصل  على انستوى التبزولوجي ، ويف غياب للامقب انديد ، الهي 

اإلحصاهيات واألرقام الدال  على استاال الوساهل االتصالي  بالزست  للزب  داال التاع الا يب واإلسالمي فإقزا منيا 
 نالن  ق ا ات يف  ها الال :

  يتها آلراهها وثفبار ا ، وتتهاها بالتويا لزب  مايز  تتااشى آراههم الزب  ال  تتهم وساهل اإلعالم بادم تغ
 مع سياس  الوسيل  اإلعالمي .

 .خن  حاولت جا دة من االل االستماار يف ال ثاال انادي لتوفري قزوات إعالمي  لزش  ثفبار ا 
  توف  ا شتبات التواصل قظري اخلصاهص ال   تشبل األغلتي خن  سارت يف رك  موج  اإلعالم انديد ، و هه

 االجتااعي داهاا.

ويف الق ا ة األاري يدال ا تاام  ها التوث ، فالبمري من الزب  استاال شتبات التواصل االجتااعي للتاتري      
فقد  عن آراهها وحماول  إقزاع اناا ري ، ولال ثوقات األزمات  ي األوقات ال  يتاامم فيها دور الزبت  اجتاه التاع 

دراس  حديم  على اعتااد الزبت  السياسي  بشبل كتري على شتبات التواصل االجتااعي يف تاتئ  ال ثي الاام دت ثك
ثنزا  األزمات السياسي  ال اره  كاا جا  من ث م ثستاب ودوافع استبدام الزبت  نواقع التواصل االجتااعي ث  

تلف  مث مزاقش  القيايا السياسي  واالجتااعي  واستبدمها الشتبات االجتااعي  مصدر مهم للاالومات عن القيايا انب
لتتادل ومشارك  وتبوين رثي عام حنو القيايا السياسي  واالجتااعي  كاا يتم استبدامها أل�ا تساعد على الزقاش مع 

ال   نص ي  ك فإ  الشتبات االجتااعي  مصدر مالومايت مهم ياتاد عليه الزبت  الاآلا ين بشم  القيايا انمارة، له
.عيز  الدراس  يف استزتا  انالومات ومتابا  األاتار واألحداثكاقت  27F

1 
وثشارت الدراس  ال  ثج ا ا كل من د.  اج  ساداوي ود. حماود ل في عن ارتفاع قست  مسامه  الشتبات      

االجتااعي  يف زيادة ما ف  الزبت  انص ي  عيز  الدراس  حول ثزم  الدستور انص ي، حيث جا ت قست  انسامه  بدرج  
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%، يف حني وصلت قست  29لماقي  انسامه  بدرج  كترية %، وتلتها يف ان تت  ا63متوس   يف ان تت  األو  بزست  
% لتوتل ان تت  األارية، و ها يؤكد دور الشتبات االجتااعي  يف تاتئ  ال ثي الاام حنو 8انسامه  بدرج  مايف  إ  

28F.ثزم  الدستور انص ي

1 

للشتبات االجتااعي  دور يف جتايع  كاا ثوموت الدراس  ارتفاع آرا  الزبت  انص ي  عيز  الدراس  ال  تؤكد ثقه كا 
وحشد انظا  ات حول ثزم  الدستور إ ا ما قورقت بتاقي وساهل اإلعالم األا ى حيث كاقت توجد دعوات ص حي  

 .للتظا   واالحتجاج واالعتصام

لدستور من وجا  ت تي  ث م مواقع التواصل االجتااعي ال  لاتت دوراً ثكه يف اإلمداد بانالومات حول ثزم  ا    
، واحتل اليوتيوب ان كا 4,6مزظور الزبت  انص ي ، حيث احتل الفيا بوك ان كا األول بني انواقع االجتااعي  ستوسط 

، و لك ألقه حيتل البمري من مقاةع الفيديو عن ثزم  الدستور واالشتتاكات واالحتجاجات 3,3الماين ستوسط 
، ثما ان تت  ال ابا  جا  ثف اد الايز  اد ث  3,2يف ان تت  المالم  جا  تويرت ستوسط وانظا  ات ال  ت تتت على األزم ، ثما

، ويف ان تت  األارية مل يست ع حتديد ثي انواقع لاتْت دوراً ثكه 2,8انواقع االجتااعي  كلها لاتت دوراً متاانالً ستوسط 
.1,1يف اإلمداد بانالومات حول ثزم  الدستور ستوسط  29F

2 

كاا استفادت الزبت  من استبدامها نواقع التواصل االجتااعي ثنزا  ثزم  الدستور ثي اإلشتاعات انتوقق ، فجا      
يف الرتتي  األول متابا  كل ما  و جديد عن األزم  ، ويف الرتتي  الماين جا  ا صول على مالومات جديدة عن 

ات حول األزم  بمس ع وقت يف ان تت  المالم ، ويف ان تت  ال ابا  جا  األزم ، بيزاا جا  الوصول إ  كم  اهل من انالوم
فتح ثبواب نزاقش  األزم  مع اآلا ين، وجا  يف ان تت  اخلامس  توفري ا ف ص  إلبدا  ال ثي حول األزم ، بيزاا جا  إرما  

الشاور باأللف  والتواصل مع الشبصيات الغاي  للاشارك  السياسي  اإللبرتوقي  حول األزم  يف ان تت  السادس ، وجا  
السياسي  يف ان تت  السابا ، ويف ان تت  المامز  جا  جا  شغل وقت الف اغ والتبلص من انلل، ويف ان تت  التاسا  الشاور 

ي  يف بانتا  والتسلي ، ويف ان تت  األارية جا  االحساس باإلسرتاا  وال اح ،  ها يؤكد على دور الشتبات االجتااع
إشتاع احتياجات الزبت  انص ي  عيز  الدراس  انالوماتي  حول ثزم  الدستور، ومن مث حتقيق اإلشتاعات التوجيهي  

30F.واالجتااعي ، ثي ث�ا عالت على تاتئ  ال ثي الاام حنو ثزم  الدستور انص ي

3 

تبات التواصل االجتااعي لدى الزبت  ، تاته  هه الدراس  الوحيدة ال  مت االةالع عليها ، يف مدى استااال ش    
وإ  كا  ا   هه الدراس   ي على انستوى التاييين رمل خنت  حمددة " الزبت  انص ي  " لبزها يف اعتقادقا رمل ثمنو جا 

 لتقي  الزب  داال التاع الا يب واإلسالمي.

                                                           

 ان جع قفسه. - 1

 ان جع قفسه. - 2

 ان جع قفسه. - 3



  31F1:ة أزمة انخفاض أسعار البترول . . . األزمة الواحدة والقراءات المتعدد

إ  ما دو  اخلاسني دوالرا ” ب قت “ماوت ثساار الزفط بشبل س يع يف غيو  ست  ثشه  واخنفض سا  ب ميل       
 . 2009و لك للا ة األو  مزه مايو 

قفاة يف انا وض من اارج ثوبك إ  ثعلى ” وثرجع تق ي  لوكال  ال اق  الدولي  اذتو  الشديد ألساار الزفط إ        
 . ” مادل منو له على اإلةالق واقبااش الزاو يف ال ل 

 
 ) رسم بياين يومح مادل الا ض وال ل  ( وكال  ال اق  الدولي 

ولفهم  ها اذتو  الس يع ا  ث  قا ف ث  األساار م تت   حبجم الا ض وال ل  فإ ا عدقا ألرقام السزوات       
مليو   10.3بلغ حجم استهالكها  –ال ل  الااني ااص  من الصني انامي  سزجد ث  ثساار الزفط ارتفات بست  

 .دوالر 100ق اب   2014و  2011وت اوح سا  الهميل بني عامي  –ب ميل يومياً 
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ومع حتقيق األرباح زادت ف ص استماار ش كات ال اق  يف الواليات انتودة وبدثت عاليات التزقي  عن الزفط      
حنو تسا   إ حديم ، مما قلل من البايات انستوردة وزاد من حجم إقتاج الزفط األم يبي  الصب ي باستبدام تقزيات

 . ماليني ب ميل يوميا

وي تتط ال ل  ثييا بالزشا  االقتصادي فياب ثدا  االقتصاديات األوروبي  ثدى إ  ماب يف ال ل  على      
 .زفط ثعلى ببمري من ال ل  الفاليكا  انا وض الااني من ال  2014الزفط، وحبلول ثواا  عام 

 
 

 )  إقتاج دول ثوبك يف السزوات األربع األارية ( وكال  ال اق  الدولي 

يف �اي  شه  قوفاه با فاظ على سقب إقتاجها الزف ي دو  ” ثوبك“وثدى ق ار مزظا  الدول انصدرة للزفط      
 .د ألساار الزفط رافقه  تو  يف األسواق انالي مليو  ب ميل يوميا إ   تو  حا 30ثي تغيري عزد مستوى 

على استا ار  2014سياسي كا  له دور يف اخنفاض األساار حيث بزت توقاات ال ل  يف  الاامل انيو      
 .ام  ابات الا اق وليتيا مما يقلل من ف ص عاليات التصدي  إال ث  اإلمدادات الزف ي  ملت يف مادذا خمالفا التوقاات

 : زاك ثربا  عوامل تؤن  على مشهد األساارإ    

 . ماب الزشا  االقتصادي والتوول انتاايد بايدا عن الزفط ألقواع الوقود األا ى  •
 .الاامل انيوسياسي عادة له تمنري يف ارتفاع األساار إال ث  الص اعات ا الي  مل حتدث  ها التغيري  •
الزفط الصب ي مما جالها تستورد ثقل ببمري  إقتاجالاامل باد ثصتوت الواليات انتودة ثكه مزتج للزفط يف   •

 .من السابق

http://ar1cdn.islamonlinenet.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/01/opecoileproduction.jpg


مليو  ب ميل يوميا  28.9من الزفط مع افيض توقاات ال ل  إ   إقتاجهابادم افض ” ثوبك” ق ار   •
 . 2014مليو  ب ميل يوميا يف عام  29.4مقارق  حبوايل  2015االل عام 

م وف كل بلد، فهو اه ممتاز بالزست  للدول انستهلب ، ولبزها قص  مؤن   وذها االخنفاض تداعيات حبس        
بالزست  للدول ال  ياتاد اقتصاد ا على متياات الزفط، فسزجد االقتصاد ال وسي يواجه ا   اال�يار باد ث  اس  

  .مليار دوالر 30لي  تاادل ال وبل قصب قياته ووصل نستويات قياسي ، يف انقابل من انتوقع ث  حتقق الصني وف ة ما

 : اإلعالم وانخفاض أسعار البترول

يتوبم يف تهبهبات ثساار الزفط قوعا  من الاوامل، الزوع األول  ي تلك الاوامل ال  تزتاي إ  األساسيات         
 بانتغريات الفزي  ى و ي تلك ال  تزتاي إ  ما تسا، والزوع الماين(Economic fundamentals) االقتصادي 

(Technical variables) .  

الزوع األول  و الهي يشبل األساس انوموعي واحملوري لتو كات األساار صاوداً ثو  توةاً ألقه يتالق بدال          
 الا ض ال ل  (قوى السوق) . يف حني يشبل الزوع الماين رديفاً مباًال للتارومرتات األساسي  ال  تؤن  يف ح ك 

فيها،  واإلم اباتاألساار . و ي تتالق ثساساً با وادث ال اره  ممل األعاصري ال  تلوق ثم اراً بانزشآت الزف ي ، 
ألغ اض الصياق  الدوري  يف  واإلغالقواالم  اب السياسي، وثعاال اإلر اب والتب ي  ال  ت ال  هه انزشآت، 

  ث حادث ما من  هه ا وادث، حىت اد اقاباساته صاوداً فاا إ  ي . (Major shutdowns) انزشآت الزف ي 
 . يف سا  ب ميل الزفط، لبزه صاود ةفيب ال يتجاوز حجاه حجم كاي  الزفط احملجوب  بفال ا ادث ال ارئ

لهي إمافته بال غم من اقتااهه للزوع الماين و و الدور ا مييل التاحث االقتصادي حماد الصياد إ و زاك قوع نالث       
تي لع به ثجهاة انيديا السياا مزها اإلعالم االقتصادي الدويل انتبصص ويف مقدمته وكال  األقتا  األم يبي  

وغريمها، و لك من ” رويرتز“، ووكال  األقتا  الهي اقي  ”بلومتريغ“انتبصص  يف القيايا االقتصادي  والتياقات انالي  
وانتااملني فيها،  (Market Makers) ثماج  األسواق وصاقاي األسواقاالل تمنري ا القوي والوامح يف توجيه 

 . اصوصاً إبا  فرتات ااتالل التواز  بني الا ض وال ل  على الزفط يف السوق الترتولي  الدولي 
السياا إ  تص  الق ا ات والتوليالت ال  يديل با احملللو  االقتصاديو  والزف يو  لوساهل اإلعالم انبتلف ،        

لوكال  األقتا  سالف  الهك ، يف جم ى التمنريات انلقي  بظالذا على توجهات انستما ين وانتااملني يف األسواق الااني ، 
السياا مزها سوق الترتول الدولي  . وإ  شئزا االستفام ، فإقزا منيل إ  ت جيح ف مي  قيام  هه الوساهط اإلعالمي  

ك األوسا  من انتااملني يف بورصات الزفط الااني  (ما دمزا قتودث عن سلا  الزفط حتديداً) الزافهة بالتبادم مع تل
 .. (Speculators) انزتاني مزهم اصوصاً إ  فئ  انياربني

وا ال ثقه من الصا  تصديق ث  وساهل االعالم الغ يب، ومن مازها وساهل اإلعالم االقتصادي انتبصص،        
باإلبقا  على سقب إقتاجها عزد مستوى  2014قوفاه  27يف ” ثوبك“غري مدرك   قيق  ث  ق ار  غري م لا  ثو

. فبيب ميبن ث  يبو  الق ار  12مليو  ب ميل يومياً من دو  تغيري، كا  قد اُاه بإمجاع الدول األعيا  ال  30



 . موجهاً مد دول  عيو ممل إي ا  و ي صوتت مع ااا   ها الق ار
 Tea) ”ثوين الشاي“مث إ  اإلعالم الغ يب على اةالع تام سا تقوم به مصايف الزفط ال وسي  الصغرية ثو        
pots) ثلب ب ميل يومياً)، ال  يقتص  قشاةها التب ي ي  100، كاا تساى، قظ اً ل اقتها التب ي ي  احملدودة (ثقل من

ممل الديال ثو التزاين وغريمها، ما تقوم به  هه األيام من على استبالص زيت الوقود من دو  بقي  انزتجات الزف ي  
ذهه انصايف قتيج  لرتاجع إي ادات  دعاماماتصدي  قف ها اخلام عوماً عن تب ي ه باد ام  ار ا بوم  ال وسي  لتقليص 

حنو ربع مليو  موازقتها باد اخنفاض ثساار الزفط، حيث يتوقع ث  تصل كاي  ما تا مه  هه انصايف يف السوق إ  
ب ميل يومياً تياف إ  صايف الفاهض يف السوق وانقدر حالياً بمكم  من مليوين ب ميل يومياً . فبيب ميبن ث  تبو  

 روسيا مستهدف  باخنفاض ثساار الزفط وقد صارت  ي قفسها عامًال إمافياً ماغ اً على ثساار الزفط؟
قاهق ولبزه يزش  ما يوافق مصاحل حبومات بلداقه انستوردة وانستهلب  اإلعالم الغ يب بها اناىن يدرك  هه ا       
 . للزفط

من وساهل اإلعالم الغ بي  ال  ثوحت بم  اقتصادات دول اللا على شفا اال�يار!  واري تدليل على  لك ما جا      
% قد ييع حداً للوياة السهل  45ث  اخنفاض ثساار الزفط بزست  "على ستيل انمال »  ا تيلج اف«إ   ك ت صويف  

 "انافاة من الي اه  ال  يايشها اآلالف من الوافدين

% يف 70- 40ثما يف الواليات انتودة األمريكي ، فقد  ت ت ثسهم ش كات الزفط بزس  كترية ت اوحت بني       
ديد  هه الق وض باد ا�يار مليار دوالر و ي تااين اآل  من مشبل  تس 260حني تتلغ ق وض ش كات الزفط الصب ي 

 .األساار

       

 

 

 

 

 

 

 



 نتائج الدراسة : 

من االل حتليل حمتوى صفوات شتبات التواصل االجتااعي ، أل م الزب  وانفب ين الا بيني بالتقسياات ال       
 مت  ك  ا سابقا ، ميبززا س د الزتاهج التالي : 

 شبكات التواصل االجتماعي عبريبين توزيع أفراد العينة على توزيع جهودهم االتصالية  )01(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الجهود التواصلية
 %34.88 15 الفايستوك
 %32.55 14 التويرت
 %32.55 14 اليوتوب
 %100 43 المجموع

 

 
 

قالحظ من االل  هه الزتاهج ث  كل عيز  الدراس  من  يئات علاي  وحبمي  ومفب ين ، ياتادو  بشبل كلي على      
الفايستوك كمداة تواصلي  ، ويف اعتقادقا  ها ما يابسه االقتشار الواسع ذها الشبل التواصلي يف الاامل الا يب واإلسالمي 

ني يف صفوات الفايستوك على مستوى الاامل يف ثواا  شه  ديساه عدد انشرتكمقارق  باألشبال األا ى حيث بلغ  
التويرت واليوتوب مت استاااذم بشبل مبمب من ة ف الزبت  لتوصيل ، كاا ث  مليو  مشرتك  16ما يايد عن  2013

فى بالفايستوك قد اكت قتيل سب آراههم وتوجهامم الفب ي  ، وقهك  فقط كامال واحد بالزست  للتويرت ث  انفب  السوري 
عتد السالم واليوتوب ، وكهلك فإ  اليوتوب قد لقي رواجا كتريا لدى الزبت  وقستمين  زا يف  ها الال انفب  انغ يب 

 الهي مل يستااله كمداة تواصلي .بالجي 

وقي  واندوقات وجتدر اإلشارة إال ث  الزبت  مل تستاال  هه الوساهط فقط ، بل استاالت وساهط ثا ى كانواقع االلبرت  
  الداهاني وانساقدين ألفبار م.وغري ا ، كاا ث  البمري من انفب ين االو  إدارة الصفوات لاوع  من انتتتاني

35% 

32% 

33% 

 الجهود التواصلية للنخبة
 اليوتوب التويتر الفايسبوك



عبر شبكات  انخفاض أسعر البترولأهمية تناولهم لموضوع يبين توزيع أفراد العينة على  )02(الجدول رقم 
 التواصل االجتماعي

 النسبة التكرار أهمية الموضوع
 %60 09  -مواميع  10ثكم  من  –قام 
 %13.33 02  -مواميع 10ثقل من  – ثحياقا

 %26.66 04  -عدم وجود ثي موموع  -ال
 100 15 المجموع

 

 
 

  اخنفاض ثساار الترتول ثع وا ثمهي  نوموع تقدما للهين يالحظ من االل ق ا ة الزتاهج اندوق  ثعاله ، ث   زاك      
لألزم  ، من خمتلب انزظورات االقتصادي  حيث اقتص ت تق يتا جل اال تاامات يف  ها الشم  ، بتقدمي خمتلب الق ا ات 

 ال  تصلح لتفسري األزم .

اخنفاض ثساار الترتول ، و ها يف اعتقادقا رسا قابع القشغال باض بيزاا جتا لت بقي  الزب  حمل الدراس  موموع      
انفب ين بقيايا ث م يف بالد م ااص  تلك ال  تايش ثزمات يف مالل ما ي لق عليه بال بيع الا يب ، فاقتصاد  هه 

تف ض قفسها على  الدول يااين من اذشاش  ال  جتاله يف م حل  الاوال ، وبالتلي  زالك ثولويات مز قي  اقتصادي 
 الساح  الفب ي ، عبا الدول ال  فيها قوع من االستق ار ورسها ثزم  اخنفاض الترتول ب  يق  متاش ة.

 

 

 

60% 13% 

27% 

 أهمية موضوع حماية المدنيين 
 ال أحيانا نعم



 خطورة هذه األزمة اتجاههم نحو يبين توزيع أفراد العينة على  )03(الجدول رقم 

 النسبة التكرار االتجاه
 %100 11 مؤيد
 00 00 حمايد
 00 00 ماارض

 %100 11 المجموع
 

 
 

قالحظ ا  الايز  ال  ثع ت امهي  الزم  اخنفاض ثساار الترتول ، تؤيد فاال ا ورة األزم  وتق  بهلك ، لزها تالم     
 جيدا ا   هه الدول تاتاد يف اقتصاد ا بالدرج  األو  على مداايل الترتول .

 التعريف باألزمةالجمهور المستهدف من يبين توزيع أفراد العينة على  )04(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الجمهور المستهدف
 %45.45 05 قش   يف الالغري حبومي   يئات ومزظاات 

 %36.36 04 حبومات ومزظاات حبومي 
 %18.18 02 مجا ري شاتي 
 %100 11 المجموع

 

100% 

 االتجاه 
 معارض محايد مؤيد



 
 

وغري ا من األوبك للازظاات غري ا بومي  وعلى رثسها  ا اباما للتا يب باألزم قالحظ ث  الزبت  قد وجهت      
اذيئات الااني  الزش   يف الال ، وقد كا  يقارب  لك توجهها يف دعوة ا بومات الا بي  والاورة واذيئات انزتمق  

باخلصوص  ل ومجهور باض الدو ، يف حني توجه باض الزبت  إ  اناهور الاام الا يب  لألزم عزها أل  تيع حلوال 
 . بالاقالقي  والتقشب كاا حدث يف انااه  ممالليتط الزفا وااللتاام 

و زا البد ث  قهك  با  البمري من مواميع  هه الزب  حاولت ث  توجهها إ  الفئات المالن  السابق  الهك  لبن     
الغال  الهي يتوجه إليه البالم عه  بغ ض ث  حنقق ث داف الدراس  كزا عزدما ققوم باالي  التوليل قاتاد عن اناهور

 شتبات التواصل االجتااعي. 

 

 لألزمةاقتراحهم حلول يبين توزيع أفراد العينة على  )05(الجدول رقم 

 النسبة التكرار اقتراح الحلول
 %81.81 09 حلول على اندى الق ي  
 %09.09 01 حلول على اندى انتوسط
 %09.09 01 حلول على اندى التايد

 %100 11 المجموع
 

46% 

36% 

18% 

 الجمهور المستهدف 
 هيئات ومنظمات غير حكومية نشطة في المجال

 حكومات ومنظمات حكومية

 جماهي شعبية



 
 

لزهاي  األزم  ، وعدم جتديد ا من االل وإعداد سيزاريو ات اقرتحت ماظم الزبت  ا لول اآلقي  كوقب األزم  ،      
 التوجه حنو موارد بديل  اا ى. 

اق ار التااو  بني الدول وباليتط  الزف ي  ا لول لألزم ثما ا لول ال  اقرتحتها باض الزب  حول إمباقي  إدراج     
ال  مل رسها األزم  بشبل متاش  ، لقت قوعا من التمويالت لدى باض الزب  األم  الهي جال  هه األزم  تدال يف 

 اةار قظ ي  انؤام ة ، كاا ثكدت على  لك باض اآلرا  الزبتوي . 

 الدعوة لحماية المدنييناللغة المستخدمة في يبين توزيع أفراد العينة على  )06(الجدول رقم 

 النسبة التكرار اللغة المستخدمة
 %90. 90 10 اللغ  الا بي 
 %09.09 01 اللغ  االعلياي 
 00 00 لغ  ثا ى 

 00 00 االزدواجي  اللغوي 
 %100 11 المجموع

 

82% 

9% 
9% 

 اقتراح الحلول 
 على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القريب 



 
 

تاتاد الزبت  الا بي  يف مجيع ا اباما على األغل  على اللغ  الا بي  ، حببم التبوين وكهلك ةتيا  اناهور      
انباة  والسياق االجتااعي وا ياري الهي يتواجد فيه  هه الزب  ، و ها ما يفس  الزست  ان تفا  العتااد الزب  

، فقد اقابا  ها انباو  اللغوي يف شتبات  زم  الترتولي األعلى  هه اللغ  ، وإ  كاقت  هه الدراس  ت كا على 
وتتايا  هه اللغ  يف ث�ا حافظت على  ويتها ومل تدال يف اللغ  انديدة ال  شبلتها اصوصي  التواصل االجتااعي ، 

 شتبات التواصل االجتااعي.

علياي  مزها فيه قوع من التقصري ، للتا يب وقلوظ بم  عدم استااال الزبت  للغ  الماقي  مهاا كا  قوعها وااص  اال    
داال السياقات األا ى ، ااص  ث  تلك الشاوب حتتاج نمل  هه األفبار لفهم حقيق  ما ا ي بايدا  لألزم والتدويل 

 عن اللغ  اإلعالمي  ، لتصتح اللغ  الزبتوي  حمل ا تاام كمري مزهم.

من االل ربني  الدراسات والتووث االقتصادي  واالجتااعي اتاده م كا وياته ثكم  ممال قاجح يف  ها لال ما ي    
 اناهور ان لع على ثفباره بمي لغ  ايد ا ااص  اللغ  االعلياي  فيال عن اللغ  الا بي .

 شبكات التواصل االجتماعي عبر استعمالهم العناصر المدعمةيبين توزيع أفراد العينة على  )07(الجدول رقم 

 النسبة التكرار المدعمة العناصر
 %25 02 الصوت
 %25 02 الصورة
 %50 04 الفيديو

 %100 08 المجموع
 

91% 

9% 

 اللغة المستخدمة 
 االزدواجية أخرى االنجليزية العربية



 
 

إ  من اصاهص شتبات التواصل االجتااعي ،  ها التاا ي الهي مجع بني صفات واصاهص وساهل اإلعالم      
مدعا  بالصور يف موموعا كاقت  34التقليدي  ، وقد قدرت انوموعات يف مجيع حسابات الزب  االل فرتة الدراس  

يف استااال الازاص   القليل من األحيا  وباض التسجيالت الصوتي  ذهه الزب  يف  ها الال ، ثما الزست  الغالت  
و و ما استااله باض لتث باض التسجيالت التلفايوقي  كاقت لليوتوب الهي يتم فيه الزش  عن ة يق الفيديو اندعا   

 يف الغال . 

كاقت تاتاد على الزص البتايب فقط و لك  األزم من الايز  ال  تزاولت موموع الغالت  وقالحظ ث  التقي       
الهي ال ميبن إدراج الازاص  اندعا  ، كاا ث  الزبت  يف الاامل الا يب واإلسالمي  خلصاهص باض الشتبات ممل التويرت

مازالت تاتاد على البتاب  كمسلوب ا ايب و و األم  الهي يف اعتقادقا يلام توف  الازاص  اندعا  للبصاهص االقزاعي  
 ال  تيفيها على ال سال  االتصالي . 

 التعريف باألزمةالعينة على استعمالهم المصادر في  ين توزيع أفراديب )08(الجدول رقم 

 النسبة التكرار المصادر
 %58.82 20 جتارب سابق 

 %20.58 07 تقاري  وإحصاهيات من مزظاات دولي 
 %14.70 05 قصوص وموانيق قاقوقي  
 %05.88 02 ت اث الفب  اإلقساين

 %100 34 المجموع
 

25% 

50% 

 العناصر المدعمة 
 الفيديو الصورة الصوت



 
 

تاتاد على استق ا  التاريخ لتزا  ا ام  من االل استق ا  قلوظ ث  الزبت  يف الاامل الا يب واإلسالمي ،  ي خنت       
، يف حني ا  الزصوص القاقوقي  وتقاري  انزظاات كاقت حام ة كهلك  ثزمات مشاب  كاقت قد م ت با  هه الدول

القاقوين اق القا من انا يات ا قيق  انتزي  على دراسات  حببم اصوصي  انوموع ، الهي يت ل  اناق  التش ياي
مونق  قامت با باض  هه الزب  ، ولبن  ها ال يزفي ث  استااال الزب  ذهه انصادر دو  االستشهاد بآرا  ث م 

 . األزم انفب ين يف موموع 
 

 باألزمةالتعريف حول الشكل المعتمد في يبين توزيع أفراد العينة  )09(الجدول رقم 

 النسبة التكرار الشكل المعتمد
 %79.41 27  دراسات

 %17.64 06 قشاةات فب ي  ونقافي 
 %02.94 01 اجتااعي  توعي محالت 

 100 34 المجموع
 

66% 

23% 
4% 7% 

 المصادر
 تراث الفكر االنساني نصوص ومواثيق قانونية تقارير وإحصائيات تجارب سابقة



 
 

و ي الوسيل  الشاها  لدى الزب  للتاتري عن لومع ال ا ن ، باستمزا   الدراساتاعتادت الزبت  يف الغال  على      
 إقام باض الزب  ال  ااتلت موقاا رياديا يف تزظياات مايز  يف حني اعتادت باض ان اكا ال  ذا ا ق يف 

وعوي  باستمزا  احملاول  ا االت الت اإلةار، وتباد تزادم يف  ها  التا يب باألزم الزشاةات الفب ي  والمقافي  ال  اص 
 .م كا الدراسات واإلعالم االقتصاديال  قام با 

ويف اعتقادقا ث   هه القوال  قد فات عليها الامن ، ااص  إ ا كاقت موموع  داال الشتبات االجتااعي  فان     
  ال  من بيزها األحسن ث  تقوم  هه الزب  بتوديث ثقفسها سا يتال م مع اصوصي   هه التبزولوجيات ا ديم

 شتبات التواصل االجتااعي.

، قد ا قت كل قواعد البتاب   وجت  اإلشارة إ  ث  حمتويات شتبات التواصل خبصاهصها وت تيقاما انازهل     
الصوفي  و ي بهلك يف حاج  إ  تزظري من قوع آا  ، يتااشى مع اصاهص  هه الشتبات ، وال  ب غم م ور الوقت 

 تف ض قفسها على القوال  الصوفي  األا ى ال  تتصب بالبالسيبي .

 

 ةاألزمتفاعل الجمهور مع يبين توزيع أفراد العينة على  )10(الجدول رقم 

 النسبة التكرار تفاعل الجمهور 
 %89.29 8795 اإلعجاب
 %09.10 897 التاليق
 %01.59 157 انشارك 

 %100 9849 المجموع
 

79% 

18% 
3% 

 الشكل المعتمد 
 حمالت نشاطات دراسات



 
 

من اصاهص شتبات التواصل االجتااعي واإلعالم انديد بصف  عام  التفاعلي  ،  هه األارية ال  جتال اناهور      
حام ا يف مجيع احملتويات ، ومن ثب ز اات التفاعلي  اإلعجاب الهي ق اه يف كل شتبات التواصل االجتااعي و 

ياته الشتب  ال  عد فيها مجيع بهلك فالفايستوك  . يف التويرت انشارك  ال  ال ق ا ا يف اليوتوب والتاليق الهي ال عده
 .ت تيقات التفاعلي  

ماتها ، حببم  يوع صيت  اوقالحظ من االل الزس  اندوق  ثعاله ث   هه انواميع قد لقيت تفاعال مجا ريي     
هي يف اعتقادقا يايد من مه  الزب  ، األم  ال ثمهي  انوموع بالزست  للجاهورصفوات  هه الزب  ، وللتدليل على 

  انااش. اللت  ق نمل  هه انواميع ال  مم اناهور حببم التصاقها بواقاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89% 

9% 
2% 

 تفاعل الجمهور
 المشاركة التعليق اإلعجاب



 : سقوط النخبة وصعود الشعبي بروز المثقف الشبكي 

الهقيات الالسلبي  يف تشبل يف جو   ا امتدادا ةتيايا نسار الاون ، فان  –رسا  –شتبات التواصل االجتااعي      
ثواا  الق   التاسع عش  وم ورا بانهياع والتلفايو  والقزوات الفياهي  واإلقرتقت وحىت شتبات التواصل يف م لع الق   
ا ادي والاش ين، كا  القاسم انشرتك  و مايد من تقارب الاامل على صايد التواصل واقتشار انالوم  مع ما حتاله كل 

ت اجتااعي  وسياسي  واقتصادي  رديف . على ث  التغري األب ز الهي تقدمه شتبات التواصل االجتااعي م حل  من تغريا
 ي ث�ا القت ة يقا  ا اجتا ني بني انلقي وانتلقي بل ودجمت رسا دور االنزني، فههه الشتبات القت مساح  تفاعل 

قي السليب من ة ف واحد بابا ما كا  سابقا عزدما  بني كل من فيها، حبيث قاعت "سل وي  انمقب" وث�ت حال  التل
كا  البتاب ثو انقال ثو الهقامج اإلعالمي وسيل  التواصل ال  يقب عزد ة فها اآلا  قارئ ثو مشا د غري متفاعل. 

و و ما  ها التفاعل الق وعيا اجتااعيا جديدا بست  الشاور بقوة دور الف د ثيا كا  وبقدرته على التمنري يف األفبار، 
ت ت  عليه عالي  اقتااع لقداس  األف اد، ففي  هه الشتبات مل ياد للاسؤول ثيا كاقت  يتته البترية، ومل ياد للامقب 
السابق سل ته الفب ي ، بل وصل األم  حد ث   هه الشتبات قامت بتا ي  البمري من ال موز، ولهلك عزدما قامت 

حم كها ال هيا أل�ا باألستقي  القت عقال مجايا قاهاا على استقالل الف د نورات ال بيع الا يب كاقت  هه الشتبات  ي 
  .من ثي سل   فب ي 

لقد ف مت الشتبات االجتااعي  تغريات  اهل ، وثصتوت المقاف  وانمقب جم د سلا  تُتداول، حبس  ما رلبه من      
الزيايل تمقل انياا  يف سوق انزافس  على جهب قيا  بالزست  للاتلقي. ال األحااب وال الزبت  صاحتت التاريخ 

انتلقني، إقه بتساةه ما ميتلبه من فب  قادر على ث  اي  على ثسئل  انتلقي وث  حتوز على رماه، بقال  بسيط ووقت 
  .وجيا جداً، كاا  ي ةتيا  الشتبات االجتااعي  وما رزوه من حيا للبتاب 

امات اليومي  ثو مستقتل ا ياة الاالي  الدقيوي ، فال تستهويه األسئل  البهى ال  يغل  على  هه المقاف ، اال تا     
ةانا ثشقت كمريا من انمقفني والالاا  ق وقا، إ�ا ا تاامات من قتيل: ثفيل ة يق  للوبم، ققد لتص فات الدول  

  جتارب ااص  وتاليق على ثاتار. وممقفي الشم  الاام، ةل  استشارة يف شم  ااص، وشؤو  اجتااعي  عام ، ورواي 

زد على  لك، ث�ا نقاف  تتتلع ثصوابا، فان الصا  ققل اال تاامات الالاي  الشبصي  إ  عامل الشتبات      
  االجتااعي ، ال بل تف ض ثسلوبا ااصا يتااشى مع عانها انتايا.

جماوعات افرتامي  على خمتلب الشتبات ، على ، فقد تشبلت  نوموع اخنفاض ثساار الترتولاألم  قفسه بالزست       
زم  وجود حلول الشبل جماوعات ثو صفوات على خمتلب التوجهات واأل داف ، لبزها كلها تص  يف الدعوة إ  

 ألم  الهي جالهم ثكم  قشاةا من الزبت  ال  تي لع من انف وض بهه انهام الزتيل . اخنفاض ثساار الترتول ا

 

 



 قتراحات وتوصيات الدراسة: ا

 ميبززا من االل ما ستق ث  قس د جماوع  من االقرتاحات والتوصيات على ث  ققساها على الزوو التايل:      

  :اقتراحات وتوصيات خاصة بجهود النخبة التواصلية 
  شؤو�ا االتصالي  على ف يق مبلب بهلك ، و ها يف اعتقادقا ثم   إدارةتاتاد الزبت  على الغال  يف

 خيل بالاالي  االتصالي  ، فالزب  ال  تاته ثمنو جا اتصاليا تساى للتواصل مع مجهور ا بزفسها. 
  أل   جا واإلا  ال ساهل من حيث انوموع واللغ   إعدادث  الزب  يزتغي ذا اخل وج عن انملوف يف ،

 .اإلةالقهه الشتبات غري ما وف على ةتيا  مجهور  
 .على الزبت  ث  تبمب جهود ا االتصالي  وال تبتفي سجهود اتصايل واحد 
  التفاعلي على الزبت  ث  ت بط رساهلها االتصالي  بالواقع انايش للجاهور حىت حتدث. 

  :اقتراحات وتوصيات خاصة بدور النخب أثناء األزمات 
  يلا  ان جع الديين دورا مهاا يف جمتاااتزا ،  ها األم  الهي يزتغي ث  تز لق مزه مجيع الزب  يف

 حتليالما لألزمات على ااتالف ثقواعها . 
  يزتغي على الزب  حببم اهاما انا في  وماري ا الالاي انتمصل ، ث  تساى جا دة لومع حلول

 عاجل  لالزمات.
 ال ثي يف كل  وإبدا ادى سياس  التجا ل التام ، وث  تتادر بسياس  الفال يزتغي على الزب  ث  تتف

 موموع يهم األم  .
   تبمب جمهوداما االل األزمات يف دعوما إ  محاي  اندقيني ، انتي ر األول يزتغي على الزب  ث

 من  هه األزمات . 
  للخروج من أزمة انخفاض أسعار البترولاقتراحات وتوصيات خاصة : 

   على الدول الزف ي  وش كاما ا بومي  التوث عن ة ق عادل  وقاقوقي  لـ (افيض كلف  اإلقتاج) سا ال يي
دوالر يف حني ثّ  األساار  110حبقوق الش كات انزتج  ومحل  األسهم ااصً  ثّ  قق   التاادل اآل   ي 

 دوالرًا. 50 ثقل من  ا الي  ت اجات إ 

  نواجه  الاجا، وتاويض اخلساه . 2015سلًفا يف ثبواب موازق  افيض الزس  انق رة 

  ت شيد وافض اإلقفاق ا بومي غري ال هيسي (السّيارات واألناث انبتيب، وميااقيات التدري  اخلارجي
 نومفي ا بوم  منو ًجا).

 و ًجا).إعادة تساري باض انزتجات ا يوي  والتصدي ي  سا يتوافق مع السا  الااني (الغاز من 

 .تمجيل التد  يف تزفيه يف باض انشاريع غري ا يوي  وغري الي وري  ال  ّمت التب يط ذا مستًقا 



 ثّما انسار الماين للب وج من األزم  فيتامل يف تقدمي حلول ةويل  اندى تتامل يف الاديد من اإلج ا ات التالي :

  ث  يتوول دور حبومات الدول الزف ي  إ  مزافا ومستما  بالتزوك والش كات و هه اخل وة ستاود بالزفع
 على إي ادات اخلايز  الاام  على انستوى اإلسرتاتيجي.

  ث  تقوم ا بومات بتاايا دور ا ال قايب عه سّن وتزفيه حام  من القواقني (قاقوين محاي  انستهلك ومزع
 ًجا) وإااد بيئ  حمفاة توجد حال  تزافسي  صوي  (تايد من انا وض وتقلل األساار)،(وتمقيب االحتبار منو 

 انستهلبني وتوعيتهم عه اآلل  اإلعالمي  بي ورة افض اإلقفاق وت شيد االستهالك).
 خل ت تيق سياسات جديدة تستهدف (تزويع مصادر الدال الوةين) (التادين والم وة السابي  والاراعي .. إ

 منو ًجا).
   االرتباز يف مزظوم  التزاي  على انواةن سوا  كا  (مستما ًا ثو عامال) يف االستفادة من الم وات ال تياي

 والتوث عن موارد جديدة لتاويل اخلايز  الاام  (التفبري اارج األة  التقليدي ).
  ال اقات انتجددة منو جا).التد  يف مشاريع ال اق  التديل  (الشاسي  وال ياح وانياه وغري ا من 
  م ورة م اجا  الدول الزف ي  عالقاما مع باض الدول والفيا ات اإلقلياي ، حبما عن ش اك  حقيقي  لتوصيل

 امتيازات ثكم 

 نحو التوجه إلى اإلعالم البترولي: 

 تزفيه واقتاج ب امج اعالمي  يف الال 
  بم م القيايا انتالق  بها الالتوميب اصاهص شتبات التواصل االجتااعي للتا يب 
  قش  دوريات وكتيتات تتوث يف القيايا الزف ي 
 عقد لقا ات صوفي  دوري  ألصواب الق ار الترتويل 
 اقشا  قزوات متبصص  متابا  للت ورات ا اص  يف الال االقتصادي الترتويل الدويل 

 

 

 

 

 

 

 



 الخاتمة: 

م ل  مجا ريي قتل ث  يبو  م لتا خنتويا ، فال مجيع ا  كات  لألزم  الزف ي  لومع حلو ويف األاري ، إ       
، ااص  وث   هه األزم  قد عاشت فرتة زمزي  ليست  ومع ا لول التشاركي  يف  ها الال الفاعل  ث  تساى جا دة إ  

 .د ورةالا يب الهي يايش حال  اقتصادي  متباذيز  ستبو  ذا آنار بالتمكيد على الشبص 

ال  يوجهها ذا احملافظو  ، تتقى مزص  قادرة على ت سيخ  االقتقادشتبات التواصل االجتااعي بال غم من  إ      
انفا يم وتاايا ا وت تيقها يف السلوك التش ي ، من االل  التقدمي االاايب ذا واستاااذا فياا  و مفيد وقافع ذهه 

 األم .

اصور سيبت  عزها التاريخ إما سلتا ثو إاابا ، ااص  داال األوماع ال  تايشها إ  الزب  على م  كل ال     
ويزتهو  لزهيها ، و هه ف ص  نايع  التااات الا بي  وال  كشفت عن كمري من الزب  ال  كا  الزاس يقتادو  ألم  ا

 ي . والتاريخ وحىت اإلقساق الا يبالزب  ث  تمتت ثحقيتها بال الهاي  ثمام الشا  
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 النخب التي تم تحليل حساباتها عبر شبكات التواصل االجتماعييبين  ) 01(الملحق رقم 

 م كا كاريزغي للش ق األوسط

 م كا دراسات

ان كا انص ي للدراسات 
 االقتصادي 

م كا الدراسات واإلعالم 
 االقتصادي

م كا الدراسات والتووث 
 االقتصادي  واالجتااعي 

 ان كا الا يب للتووث والدراسات 

 م كا دراسات

 م كا ثبو ميب للتووث االقتصادي 

 قتيل سب 

 سورياقتصادي مفب  

 

 عتد اهللا السادو 

 اقتصادي ساوديمفب  

 

 موسى ما يف

 مفب  اقتصادي كوي 

 

 بشري مصي فى

 مفب  اقتصادي جااه ي

 

 اري ثمني 

 مص يمفب  

 

 صالح جودة 

 مص يمفب  

 

  عتدال محن حماد السل ا 

 ساوديمفب  

 

 عتد السالم بالجي

 مغ يبمفب  

 

 م زاعلي  

 ع اقيمفب  

 


