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Abstract 

This study aimed to identify the trends of Jordanian Islamic preachers using social media and its 

relationship to confronting hate speech, the researcher used the descriptive approach in both its 

descriptive and analytical aspects. The study was conducted in the context of a sample survey of 

Islamic Jordanian preachers' publications on Facebook.The researcher used the content analysis 

tool on a sample of preachers who were represented by six preachers such as Dr. Ahmed Nofal, 

Muhammad Al-Qudah, Dr. Zaid Al-Masry, Dr. Amjad Quresha, Dr. Iyad Qunaibi, and Dr. Hamza 

Al-Majali .The study concluded that the nature of publications of Jordanian preachers is religious 

in general, and the Jordanian preachers' posts on Facebook do not feed hate speech generally, 

except a limited and narrow scope, and that there are high similarities between preachers in their 

way for Da'wahi. 
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 امللخص

هذه الدراسة التعرف إىل اجتاهات استخدام الدعاة األردنيني لإلعالم اإلجتماعي وعالقته مبواجهة خطاب  هدفت
الكراهية، واستخدم الباحث املنهج الوصفي بشقيه الوصفي والتحليلي، حيث أجريت الدراسة يف إطار املسح ابلعينة 

ضمون يس بوك، واستخدم الباحث أداة الدراسة حتليل املِلمنشورات الدعاة األردنيني على موقع التواصل االجتماعي الف
حممد نوح القضاة، د. زيد املصري، د. أجمد قورشة، د. د. على عينة من الدعاة متثلوا بست دعاة وهم )د. امحد نوفل، 

أن الدعاة و  إايد قنييب، د. محزة اجملايل. وخلصت الدراسة ِِبن طبيعة منشورات الدعاة األردنيني كانت دينية بشكل عام،
األردنيني ال يغذون خطاب الكراهية إال يف نطاق حمدود وضيق وغري معمم، وأن هناك أوجه تشابه كبرية بني الدعاة يف 

 أسلوب الدعوة وخطاب اجلمهور.

 *خطاب الكراهية *الفيسبوك *الدعاة اإلسالميني *ثقافة *األردن * اإلعالم اإلجتماعي كلمات مفتاحية:
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 مقدمة
يلعب االعالم دورًا هاما ومؤثرا يف توجهات الرأي العام واجتاهاته، وصياغة مواقفه وسلوكياته من خالل االخبار 
واملعلومات اليت تزوده هبا وسائل االعالم املختلفة. اذ ال يستطيع الشخص تكوين موقف معني او تبين فكرة معينة اال 

ات له، ما يؤكد قدرة االعالم بكافة صوره واشكاله على احداث تغيري  من خالل املعلومات والبياانت اليت يتم توفريها
يف املفاهيم واملمارسات الفردية واجملتمعية عن طريق تعميم املعرفة والتوعية والتنوير وتكوين الراي ونشر            املعلومات 

                                والقضااي املختلفة.                                                      

ويف الوقت الذي اصبحت فيه وسائل االعالم جزءا اساسيا من حياة الشعوب واجملتمعات، بفعل استجابتها ومواكبتها 
للتطورات واملستجدات احلاصلة يف شىت اجملاالت احلياتية، وقدرهتا على الوصول اىل اجلماهري وخماطبتها والتأثري فيها، 

طلب ضرورة مراعاة ظروف كل جمتمع وبيئته الثقافية والقيمية والفكرية بشكل يضمن احرتام هوية هذا اجملتمع فان هذا يت
(. دون ان يعين ذلك جتاهل اآلخر وعدم جواز التعرف على ثقافته وحضارته، اذ ال بد 2016وخصوصيته )هاشم، 

التقنية عد ان أصبح العامل بفضل الثورة العلمية و من التواصل والتفاعل معه واالستفادة مبا لديه من علوم ومعارف ب
 .واالتصالية اشبه ما يكون بقرية كونية صغرية تتداخل فيها املصاحل واالعتبارات بني دول العامل وشعوبه

لقد أصبح االعالم اإلجتماعي لغة عصرية وحضارية ال ميكن االستغناء عنها او جتاهلها، ما يتطلب فهمها واستيعاهبا 
ل امتالك مقوماهتا وعناصرها ومواكبة التطورات اليت تشهدها وسائله املختلفة، حيث تعددت ادوات االعالم من خال

االجتماعي وتنوعت، وأصبحت أكثر قدرة على االستجابة مع الظروف والتحدايت اليت يفرضها الواقع االعالمي الذي 
ررت ه املختلفة من تطورات وابتكارات نوعية، بابت مفتوحا على كل االحتماالت يف ظل ما تشهده ادواته ووسائل

، Hillsتناوله وطرحه العديد من القضااي اليت احدثت اهتماما واسعا والفتا يف خمتلف امليادين وعلى كافة الصعد ) 
2019). 

على  ةال شك ابن ظاهرة خطاب الكراهية حتظى ابهتمام الشعوب واحلكومات يف شىت احناء العامل ملا هلا من آاثر خطري 
أمن الدول واستقرارها، بعد ان اتضح اننا امام ظاهرة سلبية منظمة هتدف اىل خلق جو عام من اخلوف والرعب والتهديد 
ابستخدام العنف ضد االفراد واملمتلكات ؛ ما يعين ان هذه الظاهرة اخلطرية هتدف اىل زعزعة استقرار اجملتمعات والتأثري 

اهتا الوطنية والذي يتم على يد مجاعات هلا طابع اجتماعي هتدف اىل احداث يف اوضاعها السياسية وضرب اقتصاد
حالة من االستقطاب والذي يهدد استقرار اجملتمع من اجل السيطرة عليه او تقويض سيطرة أخرى مهيمنة عليه لصاحل 

 .(Rohlfing،2017)  القائم ابالتصال
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، يعمد ل امام انتشار الشائعات املغرضة، اليت تثري خوف الرأي العاموامعاان يف خلق اجواء الفوضى والرتويع، وااتحة اجملا
دعاة خطاب الكراهية اىل التسلح بوسائل االعالم املختلفة لتسويق اغراضهم وغاايهتم وتوظيفها يف تضليل اجملتمع 

 .واكتساب السيطرة على الرأي العام

ج لغاايت خطاب الكراهية واعطائه هالة اعالمية ال ان وسائل االعالم تقوم بقصد، او بدون قصد احياان، ابلرتوي
 .يستحقها يف ظل االهداف اليت يراد حتقيقها من وراء العمل االعالمي

ومما يدلل على ذلك فقد ذكر الكثري من االشخاص املنخرطني يف العمل اإلرهايب الذين ألقى القبض عليهم يف العراق، 
ى القيام الفضائية يف هذا اجملال، فقرروا االلتحاق ابملنظمات اليت حترض علاهنم أتثروا مبا كانت تعرضه بعض القنوات 

(. ان عرض املناظر واملشاهد املأساوية وتصوير االضرار بشكل متكرر 2019، إرادةابلتفجريات والعمليات االنتحارية )
ة وتنطوي على تشكل خطور  ومبالغ فيه، اضافة اىل بث وجهات نظر خطاب اإلرهابيني اليت يقصد منها ااثرة اخلوف،

ردود فعل سلبية من شأهنا خدمة العمل االرهايب، خاصة يف ظل تنافس وسائل االعالم املختلفة على النقل الفوري 
لألحداث من اجل حتقيق سبق صحفي، الستقطاب اعداد متزايدة من مجهور القراء واملشاهدين، والذي قد يكون على 

 .حساب القيم االخالقية واإلنسانية

ويف السياق ذاته، حذر االختصاصي يف حرية التعبري مبنظمة اليونسكو ماريوس لوغراينوس من أن خطاب العنف 
والكراهية زاد يف السنوات األخرية واتسعت فجوته، مما يتطلب إجياد معايري صحفية احرتافية تقضي عليه، مشريا إىل أن 

 (.2014تصاحلي بديل )اجلزيرة،وسائل اإلعالم هي الوحيدة القادرة على تقدمي خطاب 

مكافحة »دراسة بعنوان  2015اليونسكو استشعرت دور هذه الظاهرة يف هتديد السلم اجملتمعي فأصدرت يف عام 
( ، من أجل أن جيدوا حال على Iginio, G & Danit G & Thiago Aاجتمع فيها )« خطاب الكراهية يف االنرتنت

الباب مفتوحا ابلطبع للتدابري الدفاعية أو ردود الفعل اليت حيق ألي دولة املستوى النظري كحد أدىن، مع إبقاء 
 .استخدامها يف مواجهة خطاب يرتكز على أكرب جتمع للبياانت واملعلومات والتفاعل البشري

 ءإحدى التحدايت اليت تعرض هلا الباحثون هي أن خطاب الكراهية خيتبئ وراء جمهولية املصدر اليت ختتبئ بدورها ورا
حق التعبري للجميع ومبدأ عدم إلزام الناس بكشف هوايهتم محاية حلياهتم اخلاصة، كما تناولوا صعوبة وجود تعريف حمدد 
خلطاب الكراهية ابلنظر إىل اختالف الدول وتباين فكرة اخلطاب يف ضوء ظروفها الداخلية واجملتمعية وقوانينها اليت 

 .تضعها للتعامل مع هذه الظاهرة
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دايت األخرى فهي تتعلق ِبمهية فهم دوافع العقليات اليت تبث خطاب الكراهية على االنرتنت، كما حتتم أما التح
التعامل مع أنه أصبح مفهوما واسع النطاق ويسهل التالعب به أو توظيفه لصاحل أجندة أو أخرى، يف حني تتناول 

جابة من العوامل اليت تساعد يف حدوث است تفاوت مستوى جدية اخلطاب بني حالة وأخرى. كما حدد الباحثون عدداً 
 :يف اآليت (2017ها )فيصل، عنيفة خلطاب الكراهية واليت خلص

 الوضعية العاطفية للجمهور .1
 حمتوى اخلطاب ذاته وحمركاته العامة .2
 السياق التارخيي واالجتماعي للخطاب .3
 وسائل اإلرسال املستخدمة يف اخلطاب .4
 شعبية وسلوك املتحدث .5

إن عدم التخصص وضعف اخللفية املعرفية للدعاة األردنيني يف سبل التعامل مع ظاهرة الكراهية خلق أثراً سلبياً يف اجياد 
احللول املناسبة هلا، وحوهلا إىل جمرد تغطية سطحية وأحيااًن حتريضية واهتامية تنطوي على اهتامات واحكام مسبقة ورمبا 

جلماعات املتطرفة االعالمي ومنظوماهتا ومرجعياهتا الفكرية والتنظيمية. ويف مبيتة، جعلها عاجزة عن فهم خطاب ا
حاالت كثرية متيل التغطية االعالمية لظاهرة خطاب الكراهية اما اىل التهوين واما اىل التهويل، ما يؤثر يف صدقية هذه 

 التغطية وحيد من قدرهتا على التأثري.

ة ميثل حتداي اقليميا ودوليا يف ظل القناعات اليت ترسخت حول فشل املقاربأردنياً، وبعد ان أصبح خطاب الكراهية  
األمنية واجملتمعية يف حماصرته وتطويقه والقضاء عليه، بدت االمور منصبة على امهية استخدام قادة الرأي والدعاة للبعد 

ول اىل بسبب قدرهتم على الوصاالعالمي وضرورة تفعيل الدور الذي تقوم به وسائل االعالم يف مواجهة هذا اخلطر 
 .(2014الناس والتأثري يف عقوهلم وافكارهم وقناعاهتم ِبساليبهم املتعددة واملتنوعة )وليد، 

حيث أظهرت دراسة متخصصة، نّفذها مرصد "أكيد" التابع ملعهد اإلعالم األردين، ابلتعاون مع شبكة الصحافة 
ئل اإلعالم األردنّية"، أن منصات التواصل االجتماعي جاءت يف األخالقّية، بعنوان "رصد خطاب الكراهية يف وسا

الرتتيب األّول من حيث ظهور خطاب الكراهية، مث اإلذاعات األردنّية، تلتها الصحافة اليومّية املطبوعة، وأخرياً املواقع 
 (. 2019)اململكة،  اإللكرتونّية
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 مية خاطئة وضبابية افرزت حالة من التيه واالرابك ااثرتوهذا هو الشيء الذي رمبا اعطى اجملال حلدوث ممارسات اعال
الشكوك حول حقيقة دور الدعاة وقادة الرأي يف احلياة العامة، وما إذا كانوا ابلفعل يقومون ابلدور املنوط هبم كما هي 

 توعية وتثقيف ام ال؟ 

سها على ية واالشكاليات اليت فرضت نفهذا اجلدل الذي وفر اجواء عامة بررت الوقوف عند الكثري من احملطات اخلالف
ساحة االحداث احمللية واخلارجية، ومنها بطبيعة احلال املوضوع الذي حنن بصدده يف هذه الورقة اليت نتناول فيها العالقة 
بني استخدام الدعاة األردنيني لصفحات الفيسبوك وسبل مواجهة خطاب الكراهية، وهي عالقة اشكالية حتتاج اىل 

استخالص الدروس والنتائج، حيث حياول كل منهما السعي وراء األخر. وهناك من اعترب ان العالقة بينهما التأمل و 
اشبه ما تكون بعالقة بني طرفني، أحدمها يصنع احلدث واالخر يقوم بتسويقه. ما برر طرح اسئلة عديدة احسب ان 

 واء العامة املسؤولة عن انتشار ظاهرة خطاباالجابة عليها يفيد يف تشخيص هذه العالقة، ومعرفة الظروف واالج
  .الكراهية على آمل حماصرهتا والقضاء عليها

 وعليه، حتاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية

 ما هي طبيعة استخدام الدعاة األردنيني لصفحات اإلعالم االجتماعي...؟ .1
 اب الكراهية...؟ هل يغذي الدعاة األردنيني عرب صفحاهتم االجتماعية انتشار خط .2
وما هي أبرز أوجه التشابه واالختالف بني الدعاة األردنيني يف كيفية استخدام صفحات اإلعالم االجتماعي  .3

 من حيث احملتوى واملضمون اإلعالمي...؟
 هل ميكن ان يعيش خطاب الكراهية بدون اعالم ...؟  .4

 مشكلة الدراسة

ة املستمر املصاحب لعملية التواصل االجتماعي واحلوارات عرب شبكظلت ظاهر انتشار خطاب الكراهية مبثابة الصداع 
االنرتنت يف األردن، األمر الذي جتاوز جمرد إساءة استخدام الوسيلة ليتحول إىل آلة تدمري فعلية يتم حتريكها من خلف 

ٍد سواء، لسن ى حالشاشات ويدفع مثنها اجملتمع وهو ما استنفر العدد من الباحثني وجهات االختصاص واحلكومة عل
 (.2014قوانني تتعامل مع مشكلة مل يتم التعامل مع مثلها من قبل )وليد، 

ويف األردن ذو الطبيعة امللتزمة واحملافظة، جيد الدعاة وأصحاب الفكر الديين التفافاً شعبياً كبرياً مما جعل من الكثري منهم 
الراصد لطبيعة استخدامات وسائل التواصل االجتماعي  (. ولكن2018قادة للرأي وخلق االجتاهات يف اجملتمع)حممد،

( ومن يساعد يف مواجهة 2018( و)حممد حسني، 2014جيد تبايناً كبرياً ما بني من يؤجج خطاب الكراهية )ممدوح، 
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(. ومن هنا يربز السؤال الرئيسي للدراسة حول طبيعة استخدام الدعاة األردنيني لإلعالم 2018واحلد منه )إسعادي، 
 .الجتماعي وخصوصاً صفحات الفيس بوك يف سبيل مواجهة خطاب الكراهيةا

 منهجية الدراسة

تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي بشقيه الوصفي الذي يهدف إىل وصف استخدامات واجتاهات الدعاة 
 إطار هذا املنهج يفواحلصول على البياانت، والتحليلي الذي يهدف إىل حتليل وتفسري البياانت اليت حصل عليها، و 

يتم مسح صفحات الدعاة األردنيني للتعرف على استخداماهتم ِلموقع الفيس بوك واجتاه ذلك االستخدام من خالل 
 حتليل مضمون منشوراهتم. 

 جمتمع وعينة الدراسة

دراسة موضوع ليعترب جمتمع الدراسة  اخلطوة املنهجية اهلامة اليت توصل إىل نتائج علمية دقيقة، حيث حيدد جمتمع ا
الدراسة وأهدافها، وبناء على ذلك فإن جمتمع الدراسة يتمثل بكافة الدعاة األردنيني الذين هلم نشاط مستمر على موقع 
التواصل االجتماعي الفيس بوك، وهلم متابعني من مجهور كبري، وقد برز للباحث ما يقارب مخٍس وثالثني داعية من 

تتناسب  ايت واألكادميية واملرجعيات االيديولوجية والسياسية، مث قام الباحث وضع معايريخمتلف املناطق اجلغرافية واملستو 
مع حتقيق اهلدف من الدراسة فكان من هذه املعايري أن يكون الداعية نشطًا على وسائل التواصل االجتماعي وحيضا 

 صل االجتماعي.بنسبة متابعة عالية، ومتابًعا لألحداث اليت تعرض وتتداول عرب وسائل التوا

وبعد اخضاع جمتمع الدراسة للمعايري اليت حتقق هدف الدراسة، والدخول على صفحات التواصل االجتماعي اخلاصة 
هبم ومقبلتها برز لنا عينة دراسة حتليلية متثلت بـِصفحات ستة دعاة أردنيني ممن هلم نشاط مستمر على موقع التواصل 

، بعة كبرية، وهم )امحد نوفل، زيد املصري، حممد القضاة، أجمد قورشة، إايد قنييباالجتماعي الفيس بوك، وهلم نسبة متا
محزة اجملايل( وقد مت تطبيق استمارة حتليل املضمون على صفحات الدعاة األردنيني عينة الدراسة يف فرتة زمنية ستة أشهر 

 م.31/12/2019م إىل 1/7/2019ممتدة من 

 أداة الدراسة

استمارة حتليل مضمون صفحات الدعاة األردنيني عينة الدراسة مبوقع التواصل االجتماعي الفيس قام الباحث بتصميم 
بوك مبا حيقق تساؤالت وأهداف الدراسة ومت عرضها على جمموعة من احملكمني يف جمال اإلعالم، وبعد األخذ آبرائهم 

 قام الباحث بتحليل عينة الدراسة.



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg: -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 8 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 حتديد وحدات التحليل

ة التحليل هي تصنيفات لعناصر مضمون عينة الدراسة وتشفريها، وتكون الشفرات األساسية للتحليل، واملقصود بوحد
حبيث يتم تشفري املوضوع، والكلمة، والفكرة، واجلملة، والقصة ليسهل حتليلها وتفسريها ومعرفة اجتاهها، وقد اعتمد 

 خيدم اإلجابة عن تساؤالت الدراسة وحتقيقالباحث يف حتليل مضمون عينة الدراسة على وحدة املوضوع ذلك ملا 
أهدافها، وتعترب وحدة املوضوع أهم وحدة يف حتليل املضمون وأكثرها افادة، سيما يف الدراسات اإلعالمية وقياس 
االجتاهات، وقد استخدم الباحث اسلوب العد يف حساب تكرارات التحليل الدراسة، ومت حتديد الفئات بناًء على 

ليل ليسهل على الباحث مجع البياانت بشكل علمي ودقيق، وقد قسم الباحث فئات التحليل يف وصف وحدات التح
وازن، غري نص(، ووحدة طبيعة احملتوى إىل)، ترغيب، ترهيب، ، ت -فيديو  -وحدة طبيعة املنشور إىل ثالثة فئات)صورة

ملتلقي البغض أو نص فيه ما يبين عند اذلك( وهذه الفئات تفسر ِبن الرتهيب املقصود هو كل صورة أو مقطع  فيديو 
والكره والنفور والتعصب ونبذ اآلخرين، أما عن املقصود ابلرتغيب فكل صورة أو مقطع  فيديو أو نص فيه ما يبين عند 
املتلقي احملبة والتسامح والعفو، وأما املقصور بغري ذلك فكل صورة أو مقطع  فيديو أو نص ليس فيه ما يبين عند املتلقي 

ا ذكر يف الفئتني السابقتني، وقد راعى الباحث يف صياغة الوحدات والفئات اإلجابة على ما قيل، فقد مجع الباحث مم
، وكيف 31/12/2019إىل  1/7/2019ما قيل على موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك على فرتة ممتدة من 

ت املتحصل عليها وملاذا قيل، من خالل تفسري البياانقيل، من خالل حتديد الفئات اليت توضح الكيفية اليت قيل فيها، 
 من ما قيل وكيف قيل. 

 اإلطار النظري للدراسة

ويكمن مفهوم  Framing Analysisتعتمد هذه الدراسة يف إطارها النظري على نظرية حتليل اإلطار اإلعالمي: 
التأطري يف الرتكيز اإلعالمي على أحداث وجوانب يبتغيها القائم ابالتصال بطريقة ديناميكية من خالل بناء اطار معني 
يبني األحداث على منط يهدف اليه القائم ابالتصال، مث إعداد بناء االطار ابختيار الوسائط املتعددة اليت تتمتع هبا 

( مت اختيار نظرية حتليل اإلطار اإلعالمي De Vreese ،2005اهلدف من عملية االتصال )الوسيلة اعالمية لتصل إىل 
ِلقياس مضمون موضوعات الدعاة األردنيني عينة الدراسة، وتفسرها تفسريًا علمًيا منظًما، وتبني اجتاهاهتا وما ترمي إليه، 

زه، خالله الرتكيز على جانب يهدف تعزيإذ تفرتض هذه النظرية أنه إذا وضعت األحداث يف إطار معني يقوم من 
واالغفال اآلخر هبدف احلد منه، ابنتقاء مقصود لبعض جوانب احلدث والرتكيز عليه وحتليله وتبني جوانبه واجياد حلول 

 (.2018)صالح,  بشأنه بغية ابرازه، ويعد هذا التأطري معاجلة إعالمية لألحداث
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رتاح ة أدوات تتظافر من أجل جناح عملية التأطري، فقد قام منظرو النظرية ابقنظرية حتليل اإلطار اإلعالمي تتضمن جمموع
أربعة مناذج تفسريية يتم توظيفها يف التحليل ليصار إىل توضيح السمات البارزة والواردة يف موضوع عينة الدراسة، وقد 

وذج ماكسويل وذج لينجر وسيمون، ومنمتثلت هذه النماذج ِبربعة مناذج )منوذج روبرت إنتمان، ومنوذج ابن كويسكي، ومن
وماكسويس وآخرون( ولكن ما يعين دراستنا من هذه النماذج هو منوذج روبرت إنتمان ابإلضافة إىل منوذج ابن كويسكي، 

مث تشخيص   حتديد املشكلة أو القضية بدقة، ويتمثل منوذج روبرت إنتمان بـأربع وظائف لتحليل اإلطار اإلعالمي هو
ة، وبعد ذلك وضع أحكام أخالقية وأخريًا اقرتاح سبل العالج، ويتضمن منوذج كويسكي جمموعة من أسباب املشكل

 األدوات تعمل على قياس وحتليل األطر اإلعالمية تبدأ ابلبناء الرتكييب ِلعناصر املنشورات واالسرتاتيجيات املتبعة من قبل
االعتبارات، يف املنشور وحتديد الفكرة احملورية من حيث السمات و الدعاة عينة الدراسة مث حتليل األفكار الرئيسة املتضمنة 

وسيتم تطبيق  (2018وأخريًا يعمل على استخالص مضامني املنشورات وما هتدف اليه من أفكار واجتاهات)صالح، 
 النموذجني يف الدراسة النظرية والتحليلية والعملية هلذه الدراسة. 

 

 نتائج الدراسة

 ردين للدعاة عرب صفحات الفيس بوك.متابعة اجملتمع األ

 ( يبني عدد متابعني الدعاة وعدد منشوراهتم1جدول )            

 عدد املنشورات عدد املتابعني اسم الداعية الرقم
 458 1279101 د. أمحد نوفل 1
 432 489752 د. زيد املصري 2
 368 1473114 د. حممد القضاة 3
 349 1188083 د. أجمد قورشة 4
 194 2060584 د. إايد قنييب 5
 54 460032 د. محزة اجملايل 6

 1855 6950666 اجملموع
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مستخدم من اجملتمع األردين يتابعون ستة دعاة عينة الدراسة،  666ألف و 950مليون و 6( أن 1يظهر من جدول )
وهذه النتيجة تبني درجة الثقة اليت يوليها اجملتمع األردين للدعاة من خالل تلقيهم التثقيف الديين منهم عرب صفحات 

ما  2019( جاء فيه أنه بلغ عدد سكان األردن لغاية منتصف 2019الفيس بوك، ويف تقرير أعدته احلقيقة الدولية )
نسمة، ومبقارنة متابعي الدعاة األردنيني ابلعدد الكلي للمجتمع األردين تبني أن ما يقدر  445مليون  الف 10يقدر 

جهودهم  امن للمجتمع األردين متابع للدعاة عينة الدراسة ، ما يتيح للدعاة األردنيني أن يكثفو  %63.2نسبته بِـ 
يوم بواقع  185منشور خالل  1855( أن الدعاة األردنيني قاموا بنشر 1الدعوية، ويظهر أيًضا من بياانت اجلدول )

منشور يومًيا تقريًبا ، لكل داعية منهم منشوران تقريًبا يومًيا ويقوم اجملتمع األردين كما يظهر من البياانت مبتابعة ما  11
 ما ينشرون من خالل التعليقات من غري التعصب لوجهة معينة أو حزب بعينة، إذ أن ينشره الدعاة ومناقشة مضامني

الدراسة أخذت بعني االعتبار سحب العينة من توجهات فكرية ومذهبية وحزبية متعددة، ويالحظ أن املستخدمني 
يع األفكار  على مجلصفحات الفيس بوك يتابعون أكثر من داعية، وهذا يبني مدى اطالع وانسجام اجملتمع األردين

 اآليديولوجية والسياسية.

لإلجابة عن التساؤل األول والذي جاء نصه: ما هي طبيعة استخدام الدعاة األردنيني لصفحات اإلعالم 
 االجتماعي...؟

( يوضح توجه خطاب الدعاة األردنيني2جدول )  

سل
تسل

 

نصوص دينيةاملنشورات اليت ال حتمل  املنشورات الدينية منشور اسم الداعية  
 % ت % ت

 7.6 35 92.4 423 458 د. امحد نوفل 1
 7.2 25 92.8 324 349 د. أجمد قورشة 2
 7.3 27 92.7 341 368 د. حممد نوح 3
 2.1 9 97.9 423 432 د. زيد املصري 4
 4.6 9 95.4 185 194 د. إايد قنييب 5
 11.1 6 88.9 48 54 د. محزة اجملايل 6

( أن طبيعة استخدام الدعاة األردنيني لصفحات اإلعالم االجتماعي يغلب عليها الطابع 2يظهر من بياانت اجلدول )
الديين وذلك يظهر من خالل عدد منشورات الدعاة يف مدة الدراسة، وأن هذه املنشورات موجهة للمتلقني مدعمة 



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) pg: -Vo: 4, No: 2, 2020 

 
 11 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

منشور، توجه منها  458له رصيد منشورات يصل إىل  ابلنصوص الدينية، حيث بينت النتائج أن الداعية امحد نوفل
، ومن جاء من املنشورات ال حيمل نصوًصا %92.4منشور وبنسبة تصل إىل  423إىل املتلقي ما حيمل نصوًص دينية 

من جممل ما نشر، وكذلك الداعية زيد املصري الذي كان له  %7.6منشور وبنسبة تصل إىل  35دينية مل يتجاوز الـ 
منشور وبنسبة تصل إىل  423منشور توجه إىل املتلقي حيمل نصوًصا دينية بعدد منشورات يصل إىل  432رصيد 
من خلت من النصوص الدينية،  الداعية حممد نوح الذي نشر %2.1منشورات وبنسبة تقدر ب  9، وجاءت 2.1%
لقي ابملواعظ والنصائح توجه فيه إىل املت %7.3وبنسبة تصل إىل  341منشور كان من بني هذه املنشورات 368

من جمموع ما نشر، وجاء يف بياانت  الداعية  %7.2منشور وبنسبة تصل  27الدينية يف حني خلت  الصبغة الدينية يف 
من كان متوجًها إىل مجهوره  %92.8منشور وبنسبة تصل إىل  324منشور منها  349أجمد قورشة أن له رصيد 

مل حيمل أي نص ديين، مث الداعية إايد قنييب الذي  %7.2وبنسبة تصل إىل  منشور25ابلنصائح واملواعظ الدينية، و 
من محل يف طياته النصوص الدينية،  %95.4منشور وبنسبة تصل إىل  185منشور إىل متابعيه كان منها  194وجه 

منشور،  54من أي نص ديين، والداعية محزة اجملايل الذي كان له رصيد 4.6منشورات وبنسبة تصل إىل  9وخلت 
منشورات وبنسبة  6إىل املتلقي مبا يتضمن النصوص الدينية وجاءت  %88.9منشور وبنسبة تصل إىل  48توجه بـِ 
من ال حتمل النصوص الدينية، هذه النتيجة تعطي الصورة احلقيقية والدليل العلمي على طبيعة  %11.1تقدر بـِ 

ات ويتبني لنا أن طبيعة استخدام الدعاة األردنيني لصفح استخدام الدعاة األردنيني لصفحات التواصل االجتماعي،
التواصل االجتماعي كانت تتأثر ابلداعية من حيث املرجعية االيديولوجية والسياسية، وقد اتفقت هذه النتيجة مع عبد 

اقضت ن( ِبن املنشور الديين هو األكثر نشرًا وتقباًل من قبل املستخدمني، يف حني ت2011( وعمار )2016الفتاح)
( مع هذه الدراسة ِبن وسائل التواصل االجتماعي هي األكثر استخداًما لِتليب احتياجات 2018) Tivaratchaدراسة 

 اجلمهور االستهالكية.

 

ولإلجابة عن التساؤل الثاين والذي جاء نصه: هل يغذي الدعاة األردنيني عرب صفحاهتم االجتماعية انتشار 
 خطاب الكراهية...؟

 بياانت طبيعة منشورات الدعاة األردنيني( 3جدول )

سل
تسل

 

 غري ذلك توازن ترغيب ترهيب منشور اسم الداعية
 % ت % ت % ت % ت
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 6.6 35 16.8 77 29.9 137 45.7 209 458 د. امحد نوفل 1
 7.2 25 21.2 74 42.7 149 28.9 101 349 د. أجمد قورشة 2
 7.3 27 29 107 54.4 200 9.3 34 368 د. حممد نوح 3
 2.1 9 25 108 50.2 217 22.7 98 432 د. زيد املصري 4
 4.6 9 24.2 47 33.1 64 38.1 74 194 د. إايد قنييب 5
 11.1 6 11.1 6 31.5 17 46.3 25 54 د. محزة اجملايل 6

 

( أن طبيعة منشورات الدعاة األردنيني على صفحات التواصل االجتماعي، فيبني أن الداعية 3تظهر بياانت جدول )
من جممل ما نشر  %45.7تكرار وبنسبة تقدر  209امحد نوفل غلب على منشوراته طابع الرتهيب بعدد تكرارات 

تكرار، وكانت منشوراته  137بِـ  %29.9بة على موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك، فيحني جاء الرتغيب بنس
تكرار، يفسر ذلك أن فرتة مجع عينة الدراسة كانت تزخر ابألحداث السياسية وخاصة  77بِـ  %16.8متوازنة بنسبة

يف مصر مبا يتعارض مع توجهات الداعية امحد نوفل السياسية وااليديولوجية، أدى ذلك إىل رفع نربة االستياء مما جيري 
احة السياسية، يف حني كان طابع الرتغيب والتوازن واضًحا يف دروسه ومواعظه، مث بينت النتائج أن الداعية على الس

بعدد  %31.5تكرار من منشوراته حتمل طابع الرتهيب، وما نسبته 25بعدد  %46.3محزة اجملايل كانت ما نسبته 
ن، وهذه النتيجة تفسر ِبن الداعية متأثر مبا حيمل طابع التواز  %11.1تكرار حيمل طابع الرتغيب، وما نسبته 17

والربيع العريب، والذي أدخل  2011جيري من مستجدات أتثرت هبا اجملتمعات وبعد أحداث احلادي عشر من أيلول 
على اجملتمع األردين ثقافات وأعراف خمتلفة جعلت من نربة الداعية أن ترتفع وتريهتا، مث أوضحت النتائج أن الداعية 

تكرار، وجاء  74بعدد  %38.1لقنييب كان الرتغيب والرتهيب متقاربني بعض الشيء إال أن الرتهيب غلب بنسبةإايد ا
تكرار، ويفسر ذلك ِبن أغلب ما ينشره  47بعدد  %24.2تكرار، مث جاء التوازن 64بعدد  %33.1الرتغيب بنسبة

يف نتائج  رض مرجعياته الفكرية، ويف املقابل جاءالداعية هو رد على امللحدين والعلمانيني وأصحاب األفكار اليت تعا
الداعية حممد نوح ، والداعية أجمد قورشة، والداعية زيد املصري ارتفاع الرتغيب والتوازن عن الرتهيب، ويفسر ذلك ِبهنم 

يف  كمن أصحاب االختصاص ابلدعوة واإلعالم اإلسالمي مبا يضفي عليهم طابع املهارة يف االتصال املقنع ويظهر ذل
( وعبد الفتاح 2019عدد املتابعني وأيًضا عدد التعليقات على ما يتم نشره من قبلهم، اتفقت هذه النتيجة مع إرادة )

األساليب العاطفية هي األكثر استخداًما على وسائل التواصل االجتماعي وأن  يف أن Hills(2018)( و 2016)
 Vidgenجتماعي. يف املقابل فقد اختلفت هذه الدراسة مع خطاب الكراهية خفيف ومتوسط على وسائل التواصل اال
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( أن اخلطاب التحريضي كان عالًيا يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي وأن 2015( وجورج وآخرون )2019)
 واألوساط األكادميية واحلكومية الذين ينتمون إىل اليمني املتطرف يستخدمون خطاب كره االسالم بنسبة عالية.

يفية ما هي أبرز أوجه التشابه واالختالف بني الدعاة األردنيني يف ك عن التساؤل الثالث والذي جاء نصه: لإلجابة
 استخدام صفحات اإلعالم االجتماعي من حيث احملتوى واملضمون اإلعالمي...؟

 الم االجتماعي ( تبني أوجه التشابه واالختالف بني الدعاة األردنيني يف كيفية استخدام صفحات اإلع4جدول رقم )

سل
تسل

 

 منشور اسم الداعية
 غري ذلك توازن ترغيب ترهيب

 % ت % ت % ت % ت
 6.6 35 16.8 77 29.9 137 45.7 209 458 د. امحد نوفل 1
 7.2 25 21.2 74 42.7 149 28.9 101 349 د. أجمد قورشة 2
 7.3 27 29 107 54.4 200 9.3 34 368 د. حممد نوح 3
 2.1 9 25 108 50.2 217 22.7 98 432 املصريد. زيد  4
 4.6 9 24.2 47 33.1 64 38.1 74 194 د. إايد قنييب 5
 11.1 6 11.1 6 31.5 17 46.3 25 54 د. محزة اجملايل 6

 

( أن أوجه التشابه واالختالف بني الدعاة األردنيني يف كيفية استخدام صفحات اإلعالم 4بينت نتائج جدول )
، %45.7االجتماعي من حيث احملتوى واملضمون اإلعالمي جاءت جتمع اسلوب الرتهيب بني الداعية امحد نوفل

ب املتقاربة تعطي تفسريًا ِبن الدعاة متأثرين ، وهذه النس%46.3والداعية إايد قنييب %46.3والداعية محزة اجملايل 
خبطاهبم مبا جيري حوهلم من مستجدات طرأت إثر تداعيات الربيع العريب، وما ملرجعياهتم السياسية واآليديولوجية من 

ئج ااجتاهات حنو ما جيري على الساحة العربية واحمللية، ورغم ذلك التقارب يف األسلوب الرتهييب والرتغييب إال أن نت
 التوازن تظهر التفاوت يف مهاراهتم االتصالية، بينما ظهر التشابه والتقارب يف اسلوب الرتغيب والتوازن بني  الداعية حممد
نوح والداعية زيد املصري والداعية أجمد قورشة، والتفاوت والتباين يف أسلوب الرتهيب، حيث جاء الداعية حممد نوح 

وجاء يف املرتبة األخرية يف الرتهيب، توضح هذه النتيجة أن الداعية  %29والتوازن  %54.4ابملرتبة األوىل يف الرتغيب 
ميتلك مهارات اتصالية متكنه من اختزال ما جيري من أحداث يف اسلوب ترغييب ومتوازن، جاء يف املرتبة الثانية الداعية 

هذه النتيجة تبني  %22.7 الرتهيب ، وجاء ابملرتبة قبل األخرية يف%25والتوازن %50.2زيد املصري يف الرتغيب
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متكنه من ختصصه ابإلعالم اإلسالمي ومبهنته كمذيع ميتلك الكاريزما اليت تؤهله من التواصل مع مجهوره مبا ال يتعارض 
مع أخالقيات ومبادئ اإلعالم اإلسالمي. وجاء ابملرتبة الثالثة الداعية أجمد قورشة بنتائج تتقارب مع سابقيه يف الرتغيب 

التوازن ولكنها تتفاوت يف الرتهيب، هذه النتيجة تفسر ِبن الداعية أجمد قورشة يتواصل من خالل جتواله وسفره يف و 
 بالد غري عربية وغري مسلمة، مما جيعله يواجه الكثري مما يتابعه ويعرتض عليه، فيكون الرد عليه مبا يتناسب مع املوقف.

 األردنيني أثر على األساليب اليت يتواصلون به مع مجهورهم، إال أنه يف نالحظ أن التفاوت اآليديولوجي بني الدعاة
بعض األحيان ترى أن اجلمهور غري راٍض عن ما ينشر أو على أقل القليل مل يشجع ما ينشره الداعية، من خالل أن 

إلعجاابت ال تتعد ابعض املنشورات اليت تتسم ابلتشدد والتعصب يالحظ أن التعليقات تكون يف نطاٍق حمدود ولرمبا 
العشر ابملئة من عدد املتابعني لذلك الداعية، ويثبت لنا ذلك أن بعض مقاطع الفيديو حتوز على مشاهدات تتجاوز 
عدد التعليقات واالعجاابت بكثري، وهناك منشورات أخرى تتسم ابلتوازن واالعتدال قد ال حتوز على اعجاب كل 

 نشور.والتعليقات اليت تتبىن هذه املنشورات ويف بعض األحيان مشاركة املاملتابعني ولكن ترتفع نسبة اإلعجاابت 

وقد يؤثر على منشورات الداعية على مواقع التواصل االجتماعي أفكاره السياسية، فنجد أن بعض الدعاة من لوحق 
لسياسات ا قضائًيا بسبب بعض منشوراته، اليت تتعارض مع السياسة املتبعة، وجند بعضهم من هو على وفاق مع

السائدة، فرتى تبايًنا يف الطرح بني الدعاة، مما يفرض على اجلمهور من يؤيد ويناصر ذلك الداعية رغم عدم معرفته 
املعرفة الكافية ملا يدعو اليه املنشور، إال أن ثقته بذلك الداعية جتعل أن كل ما يصدر عنه ميثله، ويف املقابل جتد من 

ء مبا يتوافق مع أفكاره، هذا األمر يفرض على الدعاة التوازن ابلطرح حىت لو كان األمر يعارض ذلك الداعية حىت لو جا
Vidgen (2019 )( 2019يتعلق مبا يتفق مع مرجعياته السياسية على وجه اخلصوص. اتفقت هذه النتيجة مع )إرادة، 

( ِبن هنالك تقارب بني اخلطاابت التحريضية والتعصبية اإلعالمية، وأن هنالك تقارب يف 2015وجورج وآخرون )
واخلطاب املوجه عرب مواقع التواصل االجتماعي بني احلزب الوطين الربيطاين وغريها من األحزاب اليمينية املتطرفة، وأن 

 سائل التواصل االجتماعي من الناحية املهنية واألدائية. هنالك اختالف بني القائم ابالتصال عرب و 

 هل ميكن ان يعيش خطاب الكراهية بدون اعالم؟ لإلجابة عن التساؤل الرابع والذي جاء نصه:

خطاب الكراهية ليس ابألمر املستجد وال املستحدث بل أنه قدمي بقدم ظهور اخلطاب عند اإلنسان، ولكن مل يكن 
و عليه اليوم إال من خالل أدوات تعمل على تسهيل وصوله إىل مجهور واسع، مبعىن آخر أن ليظهر ابلشكل الذي ه

خطاب الكراهية ميكن له أن يكون من غري إعالم ولكن يكون حمصور يف مناطق وأماكن وعند أشخاص حمددين مهما 
جود عوامل ا االنتشار، إال بو عملوا على نشر هذا النوع من اخلطاب ال ميكن له ِبن يظهر وينتشر هبذه السرعة وهبذ
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وأدوات تساعد على انتشاره وأمهها وسائل اإلعالم، وخاصة اإلعالم االجتماعي احلايل والذي أصبح متاًحا بني أيدي 
اجلميع انهيك عما ميتلك من  وسائط متكنه من مجع ماليني األشخاص على منشور واحد، ومع ارتفاع نسبة اعتماد 

م من تلقي معلوماهتم وأمهها املعلومات الدينية واليت يشكل الدعاة فيها قادة الرأي العام مما اجلمهور على وسائل اإلعال
( ِبنه ال ميكن خِلطاب الكراهية أن 2011ميتلكونه من متابعني على صفحاهتم. هذه النتيجة اتفقت مع نتيجة حممد )

 ينتشر ويتعزز بدون وسائل اإلعالم االجتماعي.

 اخلامتة والتوصيات

يف اخلتام تتلخص نتائج الدراسة ِبن استخدام الدعاة األردنيني لوسائل االعالم االجتماعي يتميز ِبنه طبيعة دينية، و 
وأن الدعاة األردنيني يعملون جاهدين على دحض خطاب الكراهية رغم أن بعض األساليب اليت يستخدموهنا قد تؤدي 

دعاة يف أسلوب التواصل مع اجلمهور وهناك أوجه اختالف إىل تنمية ذلك اخلطاب، وأن هناك تقارب بني بعض ال
ترجع إىل طبيعة الداعية الفكرية والسياسية، وأن خطاب الكراهية ال ميكن أن ينتشر بسرعة أو يكون له أتثري فعال يف 

 اجملتمع دون مساعدة وسائل اإلعالم.

مبواجهة  ة األردنيني لإلعالم االجتماعي وعالقتهوفًقا ملا أسفرت عنه الدراسة من نتائج تعكس اجتاهات استخدام الدعا
العمل على اجياد نظام موحد لإلعالم يشرتك فيه اإلعالميني واحلكومة وقادة الرأي خطاب الكراهية، يوصي الباحث 

واجلهات ذات االختصاص حبيث يتم توحيد قاموس للمصطلحات اليت تتعلق خبطاب الكراهية وحرية التعبري، وأن يكون 
حجات رادعة تعمل على ضبط ما ينشر على اإلعالم وحماسبة من حياول تغذية خطاب الكراهية يف اجملتمع هناك 

لقيام بدراسات ويوصي الباحث أيًضا ااألردين، أن يتم فلرتة ما ينشر وما يتم استرياده من مواد إعالمية أتيت من اخلارج، 
تعزيز سبل إلعالمية لرتفد الدعاة ابملهارات الالزمة لتطوير و تعمل على تنفيذ برامج تدريبية متنوعة بتنوع الوسائل ا

االستفادة من التقنيات احلديثة مبا خيدم الدعوة اإلسالمية، والعمل على وضع اسرتاتيجية علمية واضحة املعامل واالجتاه 
ة لدى مجهور إلسالميمتكن الدعاة األردنيني من االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي  مبا خيدم حتقيق الدعوة ا

مواقع التواصل االجتماعي، وضرورة إجراء دراسات ميدانية مكثفة ومعمقة من أجل الوقوف على وسائط الفيس بوك 
املتعددة وتسخريها ملا خيدم هدف الدعاة، و من منطلق أن العلم واملعرفة ال تتوقف عند حد معني، وأن العلم دائًما ال 

لومات، وبنائها بناًء منهجًيا، يوصي الباحث من خالل ما توصلت إليه هذه الدراسة من أييت إال من خالل تراكم املع
نتائج بدراسة الذكاء االنفعايل للدعاة األردنيني أثناء استخدامهم ِلوسائل التواصل االجتماعي وعالقتها ابلصورة الذهنية 

 املأخوذة عنهم لدى اجلمهور.
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