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ر االنتفاضات العربية، أو ما يسم "الربيع العربي"، ال اجتاحت منطقة الشرق  تعت
ي السنوات القليلة املاضية، واحدة من أهم أحداث األلفية  األوسط وشمال أفريقيا 

ي قامت بدور  ى أن شبكات التواصل االجتما ر الجديدة. ويذهب البعض إ ي غ مسبوق 
ي جميع أنحاء العالم.  ملحوظالوسائل اهتماما أكاديميا هذه الثورات، مما أكسب هذه ا

ي غرف األخبار العربية ال يزال محدودا، ومن ثم  الشبكاتمع هذا، فما نشر عن دور هذه و 
ر إضافة نوعية، ي هذا املجال،  فإن الكتاب يعت صورة  لتقديمهويسد نقصا ملحوظا 

ي التواصل شبكات ن العرب اليوم و الصحفيكيف يدرك عن وحديثة شاملة  االجتما
ا.   ويستعملو

يو  من ثمانية فصول، صفحة من القطع املتوسط،  )166( يتألف الكتاب، الذي جاء 
ى املقدمة. تتناول هذه الفصول    :باإلضافة إ

 : القيم، واملمارسات والتنظيمات.الصحافة العربية .1

ي منطقة الشرق األوسط .2  .اإلعالم والتحوالت االتصالية 

 .الرقمالتحول  .3
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ي Traffic Trendsات حركة مسار  .4  .شبكات التواصل االجتما

ي. .5  كيف يستعمل الصحفيون شبكات التواصل االجتما

 مشاركة الجمهور. .6

ي. .7  عرف أخبار شبكات التواصل االجتما

 .ناملواطنون الصحفيون مقابل حراس البوابة التقليدي .8

ن ما الذي يعنيه  الكتاب يستعرض ن  شبكات التواصلتمك نللصحفي ووسائل  املهني
ي سياق  رة طويلة  اإلخبار اإلعالم القديمة  نظمة االتصاالت بأي منطقة معروفة منذ ف

ى كل من البيانات وتعتمد الدراسة وانخفاض مشاركة الجمهور.  ،inhibitive الكبتية ع
ا من املقابالت ال  والكيفيةالكمية  منظمات  عشر مع ها ؤ جراتم إال تم الحصول عل

ى صحفيا 26و  ،إعالمية عمومية عربية بحركة تدفق الخاصة  املسوحات، باإلضافة إ
جزءا متكامال من عمليات غرفة  هذه الشبكات غدتكيف  ملعرفة شبكات التواصل

ي ترفاشبكات تعد لم ، إذ األخبار لبقاء  مركزيا امحرك أصبحتبل  ،التواصل االجتما
ري    . وسائل االتصال الجماه

را من غرف األخبار العربية و  ى أن عددا كب وسائل التواصل  تبنتخلصت الدراسة إ
ا اليومية ألغراض مختلفة، أهمها جمع األخبار ووضع العالمات  ي عمليا ي  االجتما

رامج رويج لل ى أما ومشاركة الجمهور.  ،التجارية وال ر الفردي،  ستوى الصحفياملع  فتش
ن اإلعأن  الدراسة ناملمارس ي بطريقة  المي قد انخرطوا أيضا مع وسائل التواصل االجتما

ن  الدراسة تفصحكما أو بأخرى، شخصيا ومهنيا.  العرب وسائل عن استخدام الصحفي
يالتواصل  ة:  االجتما ى امصادر مزدحمة بطرق مم ألفكار من الجمهور إلثراء للحصول ع

ى مواقعهم الوصول برامجهم، وزيادة  ا  ،إ م أو بوابا  املركزية، أو  portalsأو مواقع مؤسسا
ر  مشاركة بشكل  تتناولها منظمات أصحاب العملقضايا لم حول الروابط مع الجماه
ي املنطقة وحول العالم. مباشر ى التطورات  الصحفيون وسائل  يستعملكما ، والتعليق ع
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ي  ى فرص الوصول  ذلكشمل يو ، أيضا ألغراض جمع األخبارالتواصل االجتما الحصول ع
ى    .، والنشروالتشبيكمصادر األخبار، والتحقق من الشائعات، إ

ى  املؤلفانويذهب  ي،أن إ ستحول النموذج التقليدي للصحافة  شبكات التواصل االجتما
ي أمريكا الشمالية وأوروبا ي منطقة الشرق األوسط ؛ كما يمارس ليس فقط  ولكن أيضا 

 وشمال أفريقيا. 


