
53 جملة أنساق، املجلد 5، العدد 2، 2021، تصدر عن كلية اآلداب والعلوم، وتنرشها دار نرش جامعة قطر

مقالة بحثية

 خطاب الوباء في األدب واإلعالم: دراسة لسانية اجتماعية
)اإلعالم المغربي أنموذًجا(

حميد المساوي
باحث في البالغة وتحليل الخطاب، جامعة القاضي عياض، المغرب

abd-elhamid-88zag@live.fr

ملخص

هتدف الدراسة إىل تتبع األثر االجتامعي الذي خلفه تفيش وباء كورونا يف األوساط املغربية، والتغيري الذي 
الدور  إىل  أساسًيا من عنارصها، مع اإلشارة  اللغة عنرًصا  ُتعّد  التي  والتواصل،  منظومة اإلعالم  أحدثه يف 

اإلجيايب الذي يقوم به األديب يف التأريخ ملثل هذه الظواهر، والكشف عن آثارها وخملفاهتا.
من  املوضوع  دراسة  عىل  احلرص  مع  والتفسري،  الوصف  عىل  يقوم  استقرائيًّا  منهًجا  ذلك  يف  اعتمدنا  وقد 

جوانب عديدة؛ ُلغوية، واجتامعية، وتارخيية، ونفسية.
وتكتيس هذه الدراسة أمهية بالغة كوهنا حتاول اإلجابة عن أربعة أسئلة جوهرية، هي: −
ما األثر النفيس واالجتامعي الذي خلَّفه تفيش وباء كورونا يف املجتمع املغريب؟  −
ى اإلعالم املغريب هلذه الظاهرة؟  − كيف تصدَّ
ما التحول الذي طرأ عىل منظومة اإلعالم املغريب خالل الظهور األول للوباء؟  −
كيف يمكن أن يكون األدب ِمرآًة للمجتمع برصده مثل هذه الظواهر والتحسيس بمخاطرها؟ −

كله هو  واملقصد من ذلك  والتوصيات،  النتائج  إىل جمموعة من  الدراسة  توصلنا من خالل هذه  وقد 
إبراز الدور اإلجيايب لإلعالم يف تدبري األزمات واحلد من آثارها، والدعوة إىل إعادة النظر يف منظومة اخلطاب 

ي للجوائح التي يمكن أن تعصف باملجتمع. اإلعالمي املعارص؛ حتى تكون أكثر تأثرًيا وفاعلية يف التصدِّ
الكلمات المفتاحية: وباء كورونا، الكولريا، رقابة إعالمية، املخاطب اإلعالمي، وعي مجعي
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Abstract

This study aims at exploring the social impact of the Covid-19 pandemic on the Moroccan 
society; including the change, it brought about in mass media, wherein language is a 
central component. In addition, we have discussed the role of the scholar in the analysis 
and documentation of urgent situations, such as Covid-19, and their concomitant 
consequences. 

We have adopted in this study an inductive method, which proceeds through description 
and explanation of the phenomenon on the linguistic, social, historical and psychological 
levels.

 − We attempted to answer four main questions:
 − What is the social and psychological impact of the spread of corona virus on the 

Moroccan society?
 − How does the Moroccan mass media respond to this phenomenon?
 − What change does the outbreak of the virus bring about in the mass media?
 − How does literature mirror society by reflecting, documenting and raising 

consciousness for such a phenomenon?

This study yielded important results and recommendations, among which are: the 
crucial role-played by mass media in crises management and limitation of their effects, 
and the call for a rethinking of the contemporary mass media discourse so that it 
becomes more effective and efficient in responding to socially deplorable pandemics.
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مقدمة

ا يف ظل التحديات االقتصادية، واالجتامعية،  إنَّ البحث يف ُأسس اخلطاب اإلعالمي املعارص أصبح أمًرا رضوريًّ
والثقافية التي تواجهها املجتمعات الغربية والعربية؛ نتيجة تفيش وباء كورونا، األمر الذي جعل كثرًيا من الدول 
تسابق الزمن من أجل بناء خطاب إعالمي مؤثر هيدف من ورائه املخاطِب إىل جعل املواطن َيُُس بمسؤولية االلتزام 
وضع  يف  واجلدية  والفاعلية،  باحلزم،  تتصف  املحاوالت  تلك  أغلب  كانت  وقد  والدولة،  الوطن  جتاه  األخالقي 
الربامج التواصلية، واملشاهد اإلعالمية، والعمل عىل توسيع جمال االهتامم باملخاَطب اإلعالمي والنظر إليه باعتباره 
التي دأبت  التقليدية  النظرة  اللغة، وجتاوز  بام يف ذلك  التخاطب،  آليات  النظر يف  التغيري، وإعادة  فاعاًل يف  عنرًصا 
عىل اعتبار اخلطاب اإلعالمي جمرد خرب، إىل بناء تصور جديد، ورؤيا علمية تتجاوز املفهومات السائدة، والنظرة 
التقليدية لألشياء، وترى يف اإلعالم فنًا من فنون املغالبة والتأثري؛ أي الفن الذي ينظر إىل املخاَطب اإلعالمي باعتباره 

كائنًا إجيابيًّا، وعنرًصا فاعاًل يف نرش الوعي بني األفراد.

)اخلطاب، واملخاَطب،  املغريب:  املشهد اإلعالمي  األديب، ويف عنارص  البحث يف اخلطاب  أنَّ  بالذكر  وجدير 
االجتامعية،  احلياة  لدراسة  العلمية  الطرق  إِحدى  هو  اجتامعي،  لساين  منظور  من  اخلطاب  وحتليل  واملخاطِب(، 
وحتليل السلوك اإلنساين، والنظر يف البعد الوظيفي والتداويل للخطاب: الرقمي، والسمعي، البرصي، والبحث يف 

مصري اخلطاب بعد عملية التلقي، واألثر الذي يمكن أن يدثه يف املخاَطب.

وقد يتساءل البعض: ما سبب اختيار اخلطاب اإلعالمي املغريب موضوًعا للدراسة؟ وما عالقة األدب بالوباء؟

اخرتنا البحث يف اخلطاب اإلعالمي املغريب، لدوره اإلجيايب - خالل هذه املدة - املتمثل يف العمل عىل بناء 
حس وطني تضامني داخل األوساط االجتامعية، وبني خمتلف الفئات العمرية، وكذا العمل عىل خلق وعي مجعي 

بتوظيف خمتلف الوسائط والقنوات اإلعالمية السمعية والبرصية.

التزامه الواعي بقضايا األمة،  التي يعرب من خالهلا األديب عن  وأما األدب فقد كان وما يزال ِمرآة املجتمع 
ومناقشة جوانب احلياة: العقلية، والدينية، والنفسية، والسياسية، واالجتامعية، واالقتصادية، والثقافية... وغريها، 
كأنه ُخلق؛ ليواجه ِمََن احلياة واختباراهتا، ُخلق لكي يكتب عن الناس وعن املجتمع، وهو اإلنسان املوهوب واملثقف 

الذي خرب احلياة، وعاش احلزن والفرح، وعاين األمن واخلوف يف أعني الناس.

وهكذا فإنَّ املقصد من هذه الدراسة هو البحث يف لغة اخلطاب، ويف اآلليات والوسائل التي اعتمدها اإلعالمي 
املغريب يف معاجلة ظاهرة الوباء، وجعل املواطن يعي ويدرك خماطرها.

وقد قادنا هذا البحث إىل االنفتاح عىل جماالت معرفية خمتلفة: كاألدب، واللسانيات، وعلم االجتامع، وعلم 
النفس، معتمدين يف ذلك منهًجا استقرائيًّا يقوم عىل الوصف والتفسري، وهي ماولة لإلجابة عن األسئلة األربعة 

التي طرحت يف ملخص البحث.

تضم هذه الدراسة - إضافة إىل املقدمة واخلامتة - أربعة حماور أساسية:

يمل املحور األول عنوان: »الوباء يف بالد املغرب واألندلس«، وقد تم من خالله تسليط الضوء عىل مراحل 
من تاريخ الوباء ببالد املغرب واألندلس، والكشف عن آثاره وخملفاته: النفسية واالجتامعية.
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وجاء املحور الثاين حتت عنوان: »األدب والوباء«، يف ماولة للكشف عن دور األدب العاملي يف معاجلة ظاهرة 
الوباء من منظور فني مجايل، وذلك من خالل االستشهاد ببعض األعامل الروائية والشعرية التي كتبت حول هذا 
املوضوع، ومنها: رواية »الطاعون« أللبري كامو، ورواية »اإلنسان األخري« ملاري شييل، وقصيدة »الكولريا« لنازك 

املالئكة.

اخلطاب  ولغة  ملحتوى  دراسة  وفيه  املغريب«،  اإلعالمي  املشهد  »عنارص  بعنوان:  فقد جاء  الثالث  املحور  أما 
املتداول حول وباء كورونا، واألسلوب الذي اعتمده املخاطِب )اإلعالمي( يف وصف الظاهرة الوبائية، والطريقة 
التي تفاعل هبا املخاَطب مع الرسائل واخلطابات التي كانت تعج هبا خمتلف وسائل اإلعالم واالتصال خالل تفيش 

وباء كورونا.

املغريب«، وفيه  النظام اإلعالمي  »تأثري تفيش وباء كورونا عىل  بعنوان:  فقد جاء  الرابع واألخري  املحور  وأما 
اإلعالمية  الرسائل  متوى  اختيار  مستوى  عىل  املغريب  اإلعالمي  النظام  يف  الوباء  أحدثه  الذي  ل  التحوُّ إىل  إشارة 

وطرق بنائها.

الوباء في بالد المغرب واألندلس1. 

التاريخ ظهور أنواع من األوبئة، والطواعني، واملجاعات، وقد كان  شهدت بالد املغرب واألندلس عىل مر 
لألدب والتاريخ دور هام يف الكشف عن آثارها وخملفاهتا االجتامعية والنفسية، والبحث يف أسباهبا، ومن ذلك ما 
ذكره صاحب األنيس املطرب حول املجتمع املغريب من آثار األوبئة واملجاعات املتمثلة يف اخلوف والقلق، وكثرة 
اِء، يقول: »يف سنة مخس وثامنني ومائتني كانت املجاعة الشديدة التي عمت  مْهَ اجلوع والغالء، وموت اخلاصة والدَّ
مجيع بالد األندلس وبالد الُعدوة حتى أكَل الناس بعضهم بعًضا، ثم أعقب ذلك وباء ومرض وموت كثري هلك 
الناس لكثرة املوتى وقلة من يقوم هبم وكانوا  الواحد أعداد من  القرب  ُيدفن يف  الناس ما ال ُيىص، فكان  فيها من 
يدفنون من غري غسل وال صالة« )ابن أيب زرع 67(، ثم توالت عىل مدائن املغرب الفتن املهولة، واجلوائح املهلكة، 
للهجرة )749هـ(، فكان  مائة  بالغرب اإلسالمي سنة تسع وأربعني وسبع  الذي ظهر  الطاعون األسود،  وأشدها 
أشدَّ فتًكا بالنفوس، وقد ُأّلفت حوله تواليف كثرية، أمهها: رسالة »مقنعة السائل عن املرض اهلائل« البن اخلطيب 
)ت 776هـ(، بفتح ميم مقنعة، أو ضمها، ورسالة »حتصيل غرض القاصد يف تفصيل املرض الوافد« البن خامتة )ت 
770هـ(، والنصيحة البن عيل الشقوري، وقد اهتم بجمعها وحتقيقها ممد حسن يف كتاب بعنوان: »ثالث رسائل 

أندلسية يف الطاعون اجلارف«.

وأشار بنحامدة يف بعض مقاالته إىل املصنفات واملخطوطات التي كتبها املغاربة حول الطاعون األسود وآثاره 
الوبائية«  األمراض  و»ماهية  األندليس،  املالقي  لعمر  الوباء«  يف  »مقامة  ومنها:  والنفسية،  واالقتصادية  االجتامعية 
لعيل بن عبد اهلل بن ممد بن هيدور التاديل الفايس )بنحامدة 202(، وهي يف حاجة إىل املراجعة والتحقيق، من أجل 
الوبائي الذي شهده الغرب اإلسالمي خالل منتصف  االستفادة مما حوته من معطيات معرفية حول هذا الوضع 

القرن الثامن اهلجري.
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وجاء ذكر الطاعون يف سرية الرحالة املغريب ابن بطوطة شاهًدا عىل تفيش الوباء يف بالد املرشق واملغرب.

الرئوي املغرب، ومها من أشد  الّدميل، والطاعون  ويف عام ألف وسبع مائة واثنني وأربعني اجتاح الطاعون 
الطواعني فتًكا، وأكثرها خطورة، يذكر البزاز أن الوباء كان له امتداد جغرايف واسع، شمل عدًدا من املدائن، فكان 
السياسية،  احلياة  أثره عىل  وأن  الشتاء،  رضاوة يف  وأشد  الصيف،  خطورة يف  أقل  كان  وأنه  املئات،  يف موت  سبًبا 
واالقتصادية، واالجتامعية كان وخياًم؛ حيث انترشت املجاعة واللصوصية بني األفراد، واهنار االقتصاد، وتداعت 
القواعد، واهندت األركان، واشتدت احلرب األهلية، وكثر املوت، وضاقت األرض بام رحبت، فكان اخلوف واهللع 

اإلحساَس الذي ران عىل النفوس، وأحاط بالقلوب )البزاز 57-56(.

وتذكر املصادر التارخيية أنَّ املغرب بحكم جتربته وتارخيه الطويل مع الطواعني واألوبئة، كان من الدول األوىل 
التي سنت فرض حجر صحي عىل املرافئ والسفن التجارية القادمة من املناطق املوبوءة، يقول البزاز: »ابتداًء من 
1792، بدأت اهليئة القنصلية املقيمة بطنجة يف اختاذ إجراءات صحية وقائية عىل الواجهة البحرية، وقد متكنت سنة 

1793 من انتزاع موافقة موالي سليامن عىل فرض حجر صحي ضد اجلزائر، امتد من يونيو إىل أكتوبر، ويف يوليوز 

من  القادمة  السفن  الصحي عىل  احلجر  ينص عىل فرض  السلطان عىل ظهري خاص  من  1797، حصلت  عام  من 
وهران وشل مجيع املواصالت القارية يف احلدود الرشقية« )89-87(.

األدب والوباء2. 

يف اآلداب العاملية كتابات فنية تنضوي حتت ما ُيعرف بآداب الكوارث، حتدثت عن األوبئة العابرة للحدود، 
 Albert( ألبري كامو الفرنيس  للكاتب والفيلسوف  بأسلوب أديب تصويري، وأشهرها رواية »الطاعون«  فوصفتها 
Camus(، وهي أقرب ما يكون إىل الكتابة األوتوبيوغرافية، وتبدأ احلكاية فيها حيث تبدأ القصة بظهور جرذان ميتة 

يف شوارع وأزقة وهران، ويوًما بعد يوم يتزايد عددها بشكل مهول، ويتزايد معه خوف الناس وهلعهم، خوفهم 
انتباه اخلرباء  النتنة من أوبئة مهلكة، وقد حظي هذا احلدث باهتامم الصحف، ولفت  مما قد حتمله تلك القوارض 
إىل إمكانية وجود وباء حقيقي، وال أحد منهم كان قادًرا عىل تسميته واجلهر به، خمافة أن يدث اضطراًبا يف الرأي؛ 
العلم فحسب، وإنام كانت تنطوي كذلك عىل سلسلة من  أراده هلا  الذي  باملعنى  ألنَّ كلمة طاعون حينِئٍذ مل تكن 
يافا  ِر  املاِلء باملحترضين واملطاعني، وُصوَّ أثينا املطعونة، واملدن الصينية  العجيبة واملفجعة؛ صور  املآيس، والصور 
والقسطنطينية، وألف صورة وصورة حتكي عن رصخة اإلنسان بني املدائن ومدافنها، والُقرى ومقابرها، رصخة 

املعاناة واإلحساس بالضياع يرتبص باإلنسان ريب املنون.

وقد كان هلذا احلدث - باملوازاة مع ذلك - وقع كبري عىل الَعالقات االجتامعية والعاطفية، يقول القاص: 
»مل يكن بوسع أحد، يف أطراف هذه الوحدة، أْن َيْأَمل املعونة من جاٍر له، فظلَّ كلُّ امرٍئ وحيًدا مع ما يشغله، وإذا 
اتفق أْن حاول أحدنا أن يبّث سواه رسه أو أْن يقول شيًئا ما عن عاطفته، فقد كان اجلواب الذي يلقاه - أّيا كان أمره 

د الداء يف الذوات إحساًسا باجلفاء والبغضاء. - جيرحه غالب األحيان« )كامو 78(، لقد ولَّ

وجاء يف رواية »اإلنسان األخري« للكاتبة اإلنجليزية ماري شييل )Mary Shelley(، كالم مطول حول قصة 
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انتباه  يلفت  ما  وأكثر  خبااًل،  وجعلها  فساًدا،  فيها  فعاث  األوربية،  احلدود  عىل  الرتك  بالد  اجتاح  الذي  الطاعون 
القارئ يف هذه الرواية هو التشابيه واألوصاف التي ُوصف هبا الطاعون، فقد ُشبه تارة بالنار، وتارة بالوحش، وتارة 
بالذئب الكالح الضار لشدة أثره؛ حيث طال مصاُبه كل طبقات املجتمع، فصارت املدائن مدافن، والقالع مالًذا 
د بأنه مل َيُعد ُهناك من شٍك بأنَّ الطاعون قد حل يف  للحزانى واملوتى، وهذا بعض ما جاء يف الرواية: »يؤسفنا أن نؤكِّ
ليفورنو، جنوة، ومرسيليا، مل يزد اخلرب كلمة واحدة، إنام زاد كل قارئ كلامت من خوفه. كنّا كمن سمع خرب احرتاق 
منزله، فانطلق جيري، ويف صدره أمٌل ضئيٌل بأن يكون اخلرب كاذًبا، إىل أن دخل شارعه ورأى النريان تلتهم مسكنه. 
ا مثبًتا بكلامت ال مُتحى، وحرب ال يكذب. جعل الظالُم املحيط بتلك  كان األمر إشاعًة أوَل األمر، إال أنه صار حقًّ
الكلامت حروَفها أكثر وضوًحا، فكربت احلروُف يف أعني الناظرين، وبدت وكأهنا ُنقشت بقلم من حديد، ُوسمت 

بميسم من نار، نسجت من غيوم يف السامء، وُمهرت عىل وجه الكون« )شييل 115(.

وُتضاف إليها رواية »احلب يف زمن الكولريا« للكاتب الصحايف والسينامئي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز 
)Gabriel José Garcia Màrquez(، التي تستمد قوهتا اإلبداعية والتصويرية من املشاهد البانورامية وامليثولوجية 
التي جتسد املأساة: اإلنسانية النفسية، واألرسية، والصحية، التي حاقت بواليات ساحل الكاريبي، فأحدثت حتواًل 
شبيهة  أصبحت  اإلنسان  عند  البائس  احلب  أعراض  أن  ذلك  ومن  والعاطفية؛  االجتامعية  العالقات  يف  واضًحا 
املِْحنة  داثا،  وفريمينا  املنزوي،  الصياد  فلورينتينواريثا  قصة  جسدته  الذي  املر  اإلحساس  هذا  الكولريا،  بأعراض 
ة بالشياطني، طافحًة باملوتى »مثل اسفنجة ترشح  املشرتكة التي نشأت يف أحضان الفتنة واخليانة، يف أرض نتنة غاصَّ
ا فاسًدا كريه الرائحة« )غارسيا ماركيز 104(؛ حيث الكولريا - عدو الغراميات - يشتد بطشه  حتت وطء األقدام دمًّ

بني الناس.

املالئكة، وهي أول قصيدة عربية )ُحرة(  نازك  العراقية  للشاعرة  الشعر حترضنا قصيدة »الكولريا«  ويف جمال 
ُنظَِمْت حول هذا املوضوع سنة سبع وأربعني وتسع مائة وألف للميالد )1947م(، وفيها تصف الشاعرة معاناة مرص 
الشقيقة مع الوباء الذي ترك الناس مكّفنني يف مساكنهم، وصدى املوت واآلهات يرتدد يف الطرقات والبيوتات بعد 
ُبُع ِجلَد الَفريسِة، وقد أظهرت نازك هذا الوضع املأسوي يف صورة  أن كان َيُشقُّ طريقه إىل جسد اإلنسان كام َيُشقُّ السَّ

َها الصمت والرعب واحلقد، تقول نازك: بشعة مزنة َيُلفُّ

عِب مع األشالْء يف َكْهِف الرُّ
يف صمِت األبِد القايس حيُث املوُت دواْء

استيقَظ داُء الكولريا
ِحْقًدا َيَتَدفَُّق موتورا

]...[
يف كّل مكاٍن خلََّف خملُبُه أصداْء

يف كوخ الفاّلحة يف البيْت
ال يشَء سوى رَصخات املوْت )141-140(.
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عناصر المشهد اإلعالمي المغربي3. 

يتشكل املشهد اإلعالمي املغريب من ثالثة عنارص أساسية، هي: صاحب القول أو اخلطاب، وهو إما أن يكون 
مقرًرا )يمكن وال يمكن(، أو متتبًعا )كان أو مل يكن(، أو مثبًتا )يكون أو ال يكون(، ُتوكل مهمة اإلقرار للسلطة 
الذين يتعقبون  التتبع الدارسون، واإلعالميون  باملنع أو اجلواز، ويضطلع بمهمة  احلاكمة، فهي من يقرر يف األمر 
الوضع الصحي بالبالد، وأما املهمة الثالثة فتوكل لألطباء واخلرباء الذين هلم القدرة عىل رصد الظاهرة الصحية، 

واستقراء البيانات املخربية، ووضع تصور مسبق للحالة الوبائية.

والسامع، أو املخاَطب، وهو الذي يتوجه إليه املخاطِب بالقول، أو الرسالة، قصد تقوية سلوكه، أو محله عىل 
تبني سلوك معني، وهو إما أن يكون شخًصا مسامًلا، أو مشاجًرا.

اإلعالمية،  املنابر  يف  صداها  يرتدد  التي  واألقوال  األفعال  جمموع  وهو  اإلعالمي،  اخلطاب  أو  الرسالة،  ثم 
التي تزامن ظهورها مع ظهور أول إصابة  التواصل االجتامعية، واملالحظ أن أغلب اخلطابات اإلعالمية  ومواقع 
بخطورة  تضامني وطني، وخلق وعي مجعي  بناء حس  العمل عىل  منها هو  اهلدف  كان  املغرب،  بوباء كورونا يف 
هذا الوباء الفتاك الذي بات هيدد حياة الناس، فصار الكل يتحدث عنه، ويف ظل هذا الوضع وجد املواطن املغريب 
نفسه أمام انفجار معلومايت ُمْهِوٍل وُمَهّوٍل؛ ففي كل يوم يتم إنتاج عرشات الرسائل اإلعالمية حول وباء كورونا، 
وكلها تعرب عن مقدار وحجم التخوف واهللع الذي يشكله الوباء داخل األوساط الثقافية واالجتامعية؛ حيث تتزايد 
خطورته يوًما بعد يوم، ويتزايد االهتامم به حينًا بعد حني، األمر الذي جعل فئات املجتمع السياسية والثقافية تتطلع 

إىل بناء جمتمع مغريب قوي ومتامسك، يمتلك القدرة عىل مواجهة املهلكات املخوفات.

ويف سياق احلديث عن دور اخلطاب اإلعالمي املغريب يف احلد من خطورة الوباء، نلفت انتباه القارئ إىل وجوب 
ٌس، يتفاعل مع احلدث من زاوية نظر علمية دقيقة، ورؤية نافذة  التمييز بني نوعني من اخلطاب: خطاب إعالمي ُمؤسَّ
حتاول اإلحاطة بالظاهرة يف جتلياهتا وأبعادها املختلفة: النفسية، والتارخيية، واالجتامعية، واالقتصادية، عىل نحو ما 
هو موجود يف بعض املنابر العلمية واإلعالمية التي تولت مهمة تنظيم ندوات علمية رقمية، بغرض حتسيس املواطن 
املغريب بخطورة الوباء، ودعوته إىل االلتزام بواجبه األخالقي جتاه الوطن، وفتح آفاق علمية بحثية يف خطاب الوباء، 
كالندوة  وقوامها،  املدينة  خالص  فيها  التي  األزمات«،  إدارة  فن  أو  األزمات،  تدبري  »ثقافة  ُيسمى:  ملا  والتأسيس 
العلمية الرقمية التي عملت عىل تنظيمها مجعية البالغيني املغاربة، بمشاركة باحثني وخرباء متميزين يف جمال حتليل 

.)6phndL2nVQs( اخلطاب

إىل  أصحابه  يميل  تضلييل،  خطاب  وهو  بأًسا،  وأشدُّ  الوباء  من  خطورًة  أكثر  آخر  إعالمي  خطاب  وُهناك 
الكذب واالنتحال يف غياب احِلس األخالقي، واملسؤولية الوطنية، ويكثر تداول هذا اخلطاب عىل منصات التواصل 
الرسالة اإلعالمية، وربام جيعله  املخاَطب - يف كثري من األحيان - عاجًزا عن فهم  االجتامعية، وهو وضع جيعل 
41(، وهذا  )الغذامي  غريبة  بأوصاف  تلمسوه، فوصفوه  ملا  الفيل  بجسد  الِعْمَيان  انخدع  مثلام  بمحتواها،  ينخدع 
ما يقع لكثري من املواطنني يف أثناء تعاملهم مع اخلطابات والرسائل اإللكرتونية التي ُتْعرض عىل مواقع التواصل 

االجتامعية بشتى وسائل االتصال.
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يظهر يف  تواصليًّا  أسلوًبا  الفعل  أو  ُلغوًيا من رموز وعالمات جتعل من احلدث  ويتكون اخلطاب اإلعالمي 
نخبوي  خطاب  لغوية:  أصناف  ثالثة  إىل  األساس  هذا  عىل  اخلطاب  تصنيف  ويمكن  مؤثرة،  ِذهنية  ُصور  شكل 
مؤسس عىل النقد املنهجي، يديره قادة الرأي )اخلرباء واملفكرون يف جماالت احلياة املعرفية(، وهو خطاب يستعيص 
عىل العامة فهمه وإدراكه يف غياب املعرفة األساسية برشوط التحليل والتأويل، والعلم بلغة التواصل والتخاطب 
)اللغة العربية( التي أضحت بفعل تنوع خصائصها من أكثر لغات اإلعالم تداوال، وهيدف هذا اخلطاب إىل بناء 

تصور منطقي لألشياء، وميول إجيابية قوامها التحليل والتمييز.

وِخطاب ُلغوي عامي يسهل عىل األفراد فهمه والتفاعل معه، وهو أكثر اخلطابات اإلعالمية بساطة؛ ألن لغة 
التواصل فيه لغة سهلة، وهي لغة احلديث اليومي التي يتواصل هبا جلُّ أفراد املجتمع املغريب، وهي صورة تعرب عن 
التواصل  مواقفهم، وفلسفتهم، وأساليبهم يف احلياة، ويتم الرتويج هلذا اخلطاب يف الصفحات اإلعالمية ومواقع 
»واقعني حتت وطأة ختديرها«  هلا،  ُمَتَقّبِضنَي حوهلا، مملوكني  املواطنون  أصبح  التي   ،)Social Media( االجتامعية 
)طه 31(، فهي من أحدث وسائل االتصال اجلامهريي التي تتيح لألفراد - يف ضوء آفاق التفاعل املتعددة - إمكانية 
التواصل عىل نطاق واسع، والتعبري عن آرائهم ومواقفهم بأسامء مستعارة، ويف ُمدد زمنية قصرية، وتساهم يف تداول 
األكاذيب، وتضليل  لنرش  الوضع  بعضهم هذا  َيستغل  ما  اعتيادي، وغالًبا  الصحفية واإلعالمية بشكل غري  املادة 
ورقابة  معرفية،  حصانة  غياب  يف  سوًءا  األمر  ويزداد  السائدة،  القيم  وبمنظومة  باملجتمع  الرضر  وإحلاق  العقول، 
إعالمية، ومواكبة أكاديمية تساعد املتلقي عىل التسلح بالكفاية التواصلية والتأويلية، فيظلَّ بذلك عاجًزا عن مواجهة 
الغزو اإلعالمي واملعلومايت اجلارف، الذي حتدثه هذه املواقع )رشتي 38(، ويظلَّ عاجًزا عن معرفة هوية املرسل، 
ووضع حدود التواصل معه، األمر الذي يورث اخلالف، ويثري يف اإلنسان االستعداد ملامرسة العنف )العنف من 
أجل البقاء(، أو البطش الزالق، كام يسميه طه عبد الرمحن )66-69(، وهو ما يغري من نظرة اإلنسان وتصوره لألشياء 
من حوله، ويفتح باب التهافت والتفاهة عىل مرصاعيه؛ حيث يتسلل اخلطأ إىل األذهان، وحيث يبدأ اخلالف بسيًطا 
أفعال عدائية  التطور شيًئا فشيًئا حتى يصري رصاًعا، ويتحول الرصاع إىل ردود  يأخذ يف  التواصل، ثم  عىل مواقع 

ومتطرفة تنعكس سلًبا عىل حياة األفراد واملجتمعات.

النوع من اخلطابات بنسب مشاهدة واسعة ومتزايدة، وردود أفعال متباينة، بني من يقر بوجود  ويظى هذا 
األمن  باتت هتدد  ُمبيتة  ُلعَبة  أو  مؤامرة،  ينكره، ويعتربه جمرد  وامَلنََعة، وبني من  باحلَجر  االلتزام  إىل  الوباء، ويدعو 
والسلم العامليني، وهو يف نظرنا أمر مستبعد؛ ألننا ببساطة لسنا نشك يف أنَّ وجود الوباء أمر كائن، والتاريخ خري 
البحث يف هذا  الوباء، وقد كفانا مؤنة  التجربة يف معركتها مع  شاهد عىل ذلك، فكثري من األمم مرت بمثل هذه 
املوضوع املفكر البالغي، والعالمة املغريب الدكتور عبد القادر محدي، بمشاركته القيمة يف أشغال الندوة الرقمية، 
موضوع:  يف  وعرشين،  ألفني  سنة  من  يونيو  من  العارش  يف  تنظيمها  عىل  املغاربة  البالغيني  مجعية  أرشفت  التي 
»خطاب الوباء« )6phndL2nVQs(؛ حيث توقف عند أهم املراسالت، والُكتب واملصادر الرتاثية التي حتدثت عن 
التاريخ، واألدب، والطب، وسري األعالم، ومنها: رسالة  السياسة، واألدعية واألحاديث، وكتب  الوباء: كُكتب 
ابن اخلطيب: »مقنعة السائل عن املرض اهلائل«، ورحلة ابن بطوطة: »حتفة النظار«، ومقدمة ابن خلدون، وكتاب 
»حتصيل غرض القاصد يف تفصيل املرض الوافد« البن خامتة األنصاري، و»وصية الناصح األوّد يف التحفظ من 
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املرض إذا وفد« البن منظور القييس، ومقامة املالقي )ت 844هـ(، و»املقالة احلكمية يف األمراض الوبائية« للتاديل، 
وغريها، وأشار كذلك إىل بعض التدابري االحرتازية التي قام هبا السالطني املغاربة خالل النصف األول من القرن 
الثالث عرش اهلجري، خمافة تفيش الوباء ببالد املغرب، كتلك التي قام به السلطان موالي عبد الرمحن بن هشام عام 

1244هـ؛ حيث أمر بمنع استرياد املالبس القديمة إىل املوانئ املغربية خشية محلها جلراثيم وبائية.

وُهناك نوٌع ثالث من أنواع اخلطاب يعتمد اللغة العربية الفصيحة وسيلة للفهم والتفاعل مع املخاَطبني، عىل 
نحو ما هو موجود يف النرشات اإلخبارية التي ُتعرض عىل اجلمهور من خالل القنوات اإلعالمية التلفزيونية الوطنية 
والفضائية، وختاطب فيه السمع والبرص قبل اخلاطر، وذلك من خالل توظيف عالمات ورموز )منبهات(، ووسائط 
متعددة )Multimedia(، تكاد تكون هلا الفاعلية نفسها، والقوة التأثريية نفسها التي تؤدهيا اللغة اإلقناعية يف ُبعدها 
»العمود  ُتعد  والتي  بالغية،  تعبري  وأداة  حديثة،  تواصل  وسيلة  ُتعدُّ  التي  احلسية  التلفزيونية  كالصورة  التداويل، 
 Michel( الزمن الذي ُيسميه ميشيل دي سريتو ،)75 الفقري ملنظومة اخلطاب اجلديدة زمن اإلعالماتية« )احلويت 
de Certeau( بـ »ملحمة العني« )الغذامي 40(؛ حيث حتلُّ العني يف »جمتمع الصورة والتكشف« )طه 251( مل 

باقي احلواس يف ممارسة فعل اإلرسال والتلقي، وحيث تعّد الصورة أو أم الوساطات كام يسميها طه عبد الرمحن 
»أكثر مدركات احلواس وقوًعا وتوارًدا واختالًفا عىل اإلنسان« )23(، وأكثر أنواع اخلطاب تعبرًيا »الحتامل نزوهلا 
ِر امُلَعاَين« )طه 78(، فام حتمله الصورة اليوم من عالمات ثقافية واجتامعية جيعلها تؤدي وظيفة أساسية  منزلة امُلَصوَّ
إىل جانب وسائل ُأخرى يف التأسيس لوعي مجعي عميق يف التعامل مع األزمة، خالًفا ملا كان عليه الوضع قبل الوباء؛ 

حيث أسهمت الصورة يف إعادة الكائن البرشي إىل وحدانيته )الغذامي 39(.

وكام أنَّ الصورة - يف جتميدها للحدث - تسعى إىل توجيه املخاَطب، والعمل عىل بناء وعي جمتمعي بخطورة 
الفريوس، فإهنا يمكن أن تؤدي دوًرا وظيفيًّا مغايًرا، وذلك من خالل تصوير سلوك أو فكرة يف سياق سلبي مستفز، 
مثلام يقع اليوم يف املغرب وأملانيا؛ حيث نجد أغلب املغاربة يؤمنون بوجود الوباء، مقارنة ببعض املواطنني األملان 
الذين يرون بأنَّ اخلطابات التي سيقت حول وجود الوباء، هي جمرد خطابات ومهية، تسعى إىل احلد من حريتهم، 
وهذا ما دفعهم إىل القيام بمظاهرات حاشدة للتعبري عن غضبهم، ورفضهم، واستنكارهم، ومثل هذا الوضع ُيفقد 
خطابني  عىل  ينطوي  مزدوج  إعالمي  مشهد  أمام  املخاَطب  وجيعل  التبليغية،  وقوهتا  اإلعالمية،  وظيفتها  الصورة 
خمتلفني، أحدمها ينقض اآلخر، وهو ما ُيدث خلاًل يف املدركات احلسية ينجم عنه سوء فهم املتلقي ومتثله للظاهرة.

ا ال يمكن أن تكون  رة، فإهنَّ قة واحِلرفية يف اقتناص األشياء امُلصوَّ وجدير بالذكر أن الصورة مهام بلغت من الدِّ
املغريب  والفيلسوف  املفكر  والتحليل  بالدراسة  املوضوع  هذا  تناول  وقد  الفائدة،  طلب  يف  اخلرب  عن  مقدًما  بدياًل 

الدكتور طه عبد الرمحن، يف كتاب: »دين احلياء« )45-41(.

النبوي،  واحلديث  الكريم،  القرآن  من  ينهل  الذي  اخلُُلقي  الديني  اخلطاب  الصورة،  خطاب  إىل  وُيضاف 
بالقواعد  والتمسك  والسنة،  بالكتاب  العمل  إىل  واإلرشاد  الوعظ،  عىل  اخلطاب  هذا  ويقوم  الفقهية،  واألحكام 
الديني يف  تأثري اخلطاب اإلعالمي  التي تنص عىل حفظ األنفس، ومحاية األبدان، وليس خيفى عىل أحد  الرشعية 
اجلمهور، الذي يكاد ُيضاهي تأثري وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة، ودورها يف جعل املخاَطب يعي حقيقة الوضع 

السائد، والنظر إىل األمور بعني البصرية.
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وُهناك نوٌع آخر، وهو اخلطاب النفيس أو الوجداين املثقل باألحاسيس واألخيلة، وهو خطاب هَيزُّ املشاعر، 
اخلفية،  وعواطفه  مشاعره  وزعزعة  املتلقي،  عىل  النفيس  التأثري  وممارسة  الالوعي،  بمخاطبة  االنفعاالت،  ويثري 
ويتسم هذا األسلوب اخلطايب باإلجياز، والبساطة يف اختيار املعجم اللغوي )نقصد االختيار املوضوعي للكلامت(، 
عىل نحو ما نجد يف اخلطابات التحسيسية التي ُتبث يف القنوات التلفزيونية الوطنية مرات تلو األُخرى، وهذا واحد 
منها قد تردد ذكره باللهجة املغربية إشارة إىل الوباء التاجي )كورونا(: )َراْه َكْيّدي لْك ْلْعِزيْز عِليْك، َيّدي لْك األَْب 
ْوْج ْدَياَلْك، َيّدي لْك ُخوْك، َأَعّز إِْنَساْن َعنَْدْك(، ومعادله بالعربية الفصيحة: )ييق الوباء بأعز  ْدَياَلْك، َيّدي لْك الزَّ
املستعملة  اللغة  ُألقي هبا هذا اخلطاب، ونوع  التي  إليك؛ والدك، وزوجك، وشقيقك(، والطريقة  الناس وأقرهبم 
فيه، وطبيعة احلالة املامثلة )املستعار منه، أو العنرص اخلارجي الذي يصلح لبناء احلجة(، فيها من اإلثبات، واإلغراء 
واجلذب ما يثري املشاعر، ويرك العواطف والغرائز، ويستهوي األنفس، ويمل املخاَطبني عىل االقتناع والتصديق، 
شخص  يف  وتأثريه  النفس،  يف  حضوره  خالل  من  إال  إقناع،  من  به  ما  اخلطاب  هذا  يستمد  وال  بالرأي،  واألخذ 
املخاَطب تأثري الثبوتيات، التأثري الذي جيعل الداء نصب عينيه، وُيولِّد يف نفسه اإلحساس باخلوف والرهبة؛ حيث 
يتجاوز  وحيث  مأسوي،  لواقع  متكاماًل  دراميًّا  مشهًدا  نة  مكوِّ الفنية،  واملؤثرات  واالنفعاالت،  العبارات،  جتتمع 
اإلعالُم اإلحصاَء إىل احلكي واملحاكاة؛ ألن املحاكاة واملامثلة تزيد من قوة ختيل اليشء وحضوره يف الذهن، فاخِلطاب 

ه إىل اجلمهور يكون أقوى من أجل املامثلة، ال من أجل املعنى. الذي ُيوجَّ

ا، يسعى من خالله املخاطِب إىل تفخيم الظاهرة، قصد التأثري  وُيعد اخِلطاب النفيس بحق خطاًبا حجاجيًّا قويًّ
يف نفسية السامع، ويبدو ذلك جليًّا من خالل تكرار بعض الكلامت والعبارات املؤثرة، وهو ما نبَّه إليه القدامى يف 
باالستعدادات  بّينة  معرفة  يكون عىل  أْن  اخلطيب  ُيفرتض يف  بالسامع؛ حيث  اخلطيب  احلديث عن عالقة  موضع 

النفسية التي حتمل املرء عىل الغضب، أو اخلوف، أو الرمحة، أو غريها من الصفات املعرتية للنفس.

وليس خيفى عىل املتتبع للقنوات الوطنية املغربية خالل امُلدة التي اجتاح فيها الوباء دول العامل أنَّ مهمة اخلطاب 
التلفزيوين متثلت يف التحذير من االنعكاسات: الصحية، واالقتصادية، واالجتامعية التي يمكن أن تعصف باملجتمع 
يف حال تفيش الوباء بشكل كبري، وكذا العمل عىل نرش الوعي يف صفوف املواطنات واملواطنني، وتبني منهج البحث 
وهذا  واملسؤولية،  العقل  بمنطق  معها  ويتعامل  األزمة،  خطورة  ويدرك  يعي  الذي  املواطن،  اإلنسان  نموذج  عن 
ما نص عليه اخلطاب امللكي السامي الصادر يف عرشين غشت من سنة ألفني وعرشين، الذي يكتيس أمهية بالغة، 
وداللة عميقة بالنظر إىل السياق الذي جاء فيه، والذي جيعل مصلحة الوطن واملواطن فوق كل اعتبار، وهو ما تؤكده 

أيًضا نظرية اإلدراك التي ترى بأنَّ الفرد يتفاعل مع الظروف املحيطة به، وهو الذي يأخذ املبادرة )رشتي 96(.

اخلطاب،  هذا  عىل  املهيمنة  الدالالت  هي  واإلرادة،  والشجاعة،  والرب،  التضامن  معاين  أنَّ  يف  شك  من  وما 
وهي كيان راسخ ومتجذر يف الثقافة املغربية، يشكل جزًءا مهامًّ من تاريخ املغاربة، وتقاليدهم األصيلة، واملخاطِب 
إذ يركز اهتاممه عىل طرح تلك املعاين املتميزة يف احلياة االجتامعية للمغاربة، فإنه ياول بذلك إقامة ُحجة االشرتاك، 
بناء  أجل  من  هبا  االلتزام  املخاَطب  عىل  يتحتم  التي  املشرتكة،  والوطنية  واإلنسانية،  األخالقية،  القيم  باستحضار 
حس وطني مجعي، وهي يف جمملها ترمز إىل احلياة، كام ترمز إىل الفضيلة باعتبارها قوة فاعلة يف املجتمع، هبا تتحقق 
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الغاية،  أنواًعا ُأخرى من احلُجج لبلوغ تلك  الرذائل. ويمكن للمخاطِب أن يعتمد  الفضائل، وهبا يرقى املرء عن 
ة املثال )بروطون 63-61(. ة التأطري، وُحجَّ ة السلطة، وُحجَّ كُحجَّ

وُتضاف إىل هذه املعاين معاٍن ُأَخَر ُتعدُّ مؤرًشا دااًل عىل ختوف مؤسسايت، غايته محاية الدولة، وكسب ُمَعاَضَدِة 
تنفيذ  أثناء  السلطة يف  القهر والشطط يف  االلتزام، وممارسة  املواطن عىل  إكراه  املؤسسة عىل  جُترَب  اجلمهور حتى ال 
سياستها الصحية، ومؤداه أنَّ وسائل اإلعالم واالتصال يمكن أن حَتل بدل العنف يف حل العديد من املشكالت، 

مثل ما كانت من قبُل سبًبا يف حلِّ قضايا دولية ُكربى )رشتي 61(.

ويف هذا الصدد يقول بروطون: »االستغناء عن استعامل القوة يمثل خطوة نحو إنسانية أكثر: أي نحو رابط 
التي  املغربية  التلفزيونية  الصحفية  اخلطابات  أنواع  استعرضنا  ولو   ،)18( مفروض«  وغري  متباداًل  يكون  اجتامعي 
سيقت حول الوباء، واملدد الزمنية التي خصصت هلا، ونوع اللغة التي استعملت فيها، والدور الوظيفي لإلعالم 
املغريب يف توجيه الرأي العام وبلورته؛ لتبني لنا أن املخاطِب كان ذكيًّا يف اختياراته، ويف طريقة خطابه، بتجنبه العنف 
اللفظي، واللجوء إىل الرتديد، واعتامد أسلوب خطايب بسيط، وهو ما نتج عنه حدوث استجابة واسعة من لدن أبناء 
املجتمع، ما كان هلا أن حتدث يف حال اعتامد أسلوب خطايب آخر؛ ألنَّ اخلطاب بقدر ما يكون بسيًطا وآنًيا وقريًبا من 

الواقع االجتامعي، يكون ألذ وأشدَّ تأثرًيا يف املخاَطب.

لقد فرض وباء كورونا عىل اإلعالمي املغريب اتباع أسلوب خطايب مرن ومتنوع، يمكن املخاَطب اإلعالمي من 
فهم مضامني اخلطاب، والتفاعل معه، واملشاركة يف نرشه عىل نطاق أوسع؛ فعىل إثر االهتامم املتزايد هبذه الظاهرة 
أصبحنا نالحظ إقبااًل متسارًعا عىل خمتلف الشاشات والقنوات، واملواقع اإلعالمية بحًثا عن اخلرب، الوضع الذي 
األرقام  ما هيمه معرفة  بقدر  املتلقي،  أمًرا هيم  الصدق والكذب، والبحث عن مصدر اخلرب  فيه بني  التمييز  َيُعْد  مل 
أو  الظاهرة  املتكلم  هبا  يصف  التي  اللغة  طبيعة  من  معناها  تكتسب  التي  الوبائية  بالوضعية  املتعلقة  واحلسابات 
آثارها  ووصف  وصفها،  يف  يأخذ  ثم  الظاهرة،  ُيسمي  عندما  املخاطِب  ألنَّ  املخاَطب؛  يف  تأثريها  فترتك  احلدث، 
النفسية واالجتامعية، فإنَّه يدفع املتلقي أو املخاَطب إىل االنقياد، واختاذ موقف جيعله يس بالرهبة، أو  وتداعياهتا 
البديل«  »باإلشباع  البعض  عند  ُيسمى  ما  اإلعالم  يامرس  حيث  عدائية؛  أفعال  بردود  القيام  من  ويمنعه  اخلوف، 
)فهمي 112(، وُهنا يرُض دور اللغة كام الثقافة، يف التأثري عىل وجود اإلنسان ورؤيته لألشياء، فاللغة قد جُترب اإلنسان 
عىل اهلروب من األشياء، وقد جتعله يندفع نحوها بقوة، ومها مًعا )اللغة والثقافة( يشكالن اإلطار العام للحدث 
واملجتمعية،  اإلنسانية  القيم  بعض  استحضار  خالل  من  املغريب  املواطَن  اإلعالُم  عندما خياطب  واليوم  االتصايل، 
كقيمة التضامن، ويزكي فيه بعض امليول اإلجيابية، فهو يسعى بشكل من األشكال إىل أْن ُيوقظ فيه االستعداد املسبق 
ملامرسة فعل أو سلوك معني بمجرد تعرضه لبعض املضامني والرسائل اإلعالمية التي حتتوي مثل ذلك السلوك، 
املغريب، ويمكن  اإلعالم  اليوم يف خمتلف وسائل  ُتعرض  التي  الوباء  االستعامل يف خطابات  كثري  وهذا األسلوب 
ه ضمن احلجاج املؤسس، الذي يسعى من خالله املخاطِب اإلعالمي إىل التغيري، وإليك بعض ما جاء يف وسائل  عدَّ

اإلعالم املغريب:

تنبيهي،  )ktab9rito(، وهو خطاب حتذيري  دارك  بقا يف  الوباء:  التحسيسية ضد  احلملة اإلعالمية  خطاب 
األمر فيه يفيد الوجوب، وقد تزامن ظهوره عىل القنوات اإلعالمية املغربية مع تزايد حاالت اإلصابة بالوباء، خالل 

شهر مارس من سنة ألفني وعرشين.
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ُظ يف اللغة: املعرفة والفطنة، واليقظُة ضد النوم، وضد الغفلة، قال ُطَرْيح: والتنبيه والّتيقُّ

ــاُحَها ــاَل ِوَش ــا َوَج ــْت َخالِخُلَه َوَجــَرى الِوَشــاُح َعــىَل َكثِيــٍب َأْهَيــِلَناَم
ــي ــُدَها الت ــُه َقالِئـ ــَتْيَقَظْت ِمنْـ ُعِقــَدْت َعــىل ِجيــِد الَغــَزاِل األْكَحِلَفاْس

)ابن منظور 467/7(.

ويف ظل الوضع املتزايد حلاالت اإلصابة بوباء كورونا أضحى املخاطُِب اإلعالمي يف أمس احلاجة إىل البحث 
عن آليات ووسائل لبناء خطابات إعالمية مؤثرة، ومن ذلك البحث عن لغة جديدة؛ أي ابتكار ألفاظ، ونعوت، 
باالنتامء والوالء للوطن، ويعمل  فيه عاطفة اإلحساس  التضامن والوفاء، وتثري  املخاَطب روح  وصفات حُتيي يف 
وتضخيم  الوباء،  وجود  عىل  للتوكيد  خمصوًصا،  مظهًرا  اخلطاب  مضمون  إظهار  عىل  ذلك  جانب  إىل  املخاطِب 

صورته )بالتعريف والوصف(؛ أي ممارسة ما ُيسمى يف نظريات التلقي بـ »التطعيم أو التلقيح«.

وامُلالَحظ أن اإلعالم املغريب خالل هذه املرحلة كان هيدف إىل جعل الشخصية اإلعالمية عالمة ورمًزا دعائيًّا 
دة  لتمرير اخلطاب، وجعله أكثر قوة وواقعية وتأثرًيا يف املتلقي، وذلك من أجل العمل عىل بناء إرادة وطنية ُموحَّ
وحقيقية، وحتقيق أكرب قدر ممكن من الوعي، عىل الرغم مما قد يتولد عن االختيار يف األسامء والرموز من االفتتان؛ 

حيث يصبح قبول اخلطاب مرشوًطا عىل الدوام بوجودها، ال بام يمله اخلطاب من مضامني ورسائل.

وُيضاف إىل عنرص اللغة، ُحسن املظهر والصورة، واألداء، والشهرة، وليس خيفى عىل أحد ما هلذه العنارص من 
تأثري عىل مستوى تلقي املعلومة، كام ال خيفى أنَّ القدرة عىل التالعب باإلدراك أو الوعي يمكن أن يؤدي دوًرا مهاًم 
يف إقناع املتلقي، وهو من خصوصيات اإلعالمي املاهر، الذي يلزمه اليوم، ويف ظل احلرب القائمة عىل الوباء، اعتامد 
هذا األسلوب الذي يسميه بعض علامء النفس »مبدأ املطاوعة« )سيالديني 12(، والذي يمكن أن يكون جزًءا من 
نرص جمتمعي عىل الوباء، كام كان من قبُل عنرًصا أساسًيا يف نجاح بعض القرارات الديبلوماسية التي اختذهتا بعض 
الدول األجنبية والعربية للتأثري يف اجلامهري، عىل نحو ما ذكر أمحد فهمي - اخلبري يف اإلعالم - حيث توقف عند 
نموذجني بارزين: النموذج األمريكي يف ماوالته اليائسة لتحسني صورة أمريكا لدى الرأي العام العريب واإلسالمي 
حول حياة مسلمي أمريكا، والنموذج املرصي يف استخدامه ُجلَّ وسائل اإلعالم والصحافة لصناعة صور ومهية 
حول تاريخ مرص واألمة العربية؛ حيث يتصدر خطاب مجال عبد النارص صحيفة األخبار املرصية يف اخلامس من 
هذه  اجلمر..  من  أحرَّ  عىل  املعركة  »ننتظر  نصه:  وهذا  النكسة(،  )زمن  وألف  مائة  وتسع  وستني  سبعة  عام  يونيو 
اخلُطوة التي ستمأل األمة العربية كلها بالثقة« )فهمي 91(، وبعد مرور ساعات نشبت احلرب النكراء التي كان النرص 

فيها حليف العدو )فهمي 91-84(.

تأثير تفشي وباء كورونا على النظام اإلعالمي المغربي4. 

فرض وباء كورونا عىل اإلعالمي املغريب بذل جهد كبري يف اختيار متوى الرسالة اإلعالمية، والتفنن يف طريقة 
بنائها، وقد جاء هذا االختيار - عىل ما يبدو - موافًقا ملا جاءت به النظريات العلمية احلديثة، مثل نظرية االستقبال 
األملانية، والنظرية السلوكية مع سكينر وبافلوف، ونظرية املعرفة اإلدراكية؛ حيث بدأ اإلعالمي املغريب خالل األشهر 
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األوىل من ظهور الوباء يكرس اهتامًما كبرًيا باخلطابات والرسائل األكثر تأثرًيا، والتي يمكن أن حتدث استجابة آنية، 
ا عىل مستوى اإلدراك والتصور الذهني للظاهرة، باختيار املوضوعات ذات الصلة، وتسخري خمتلف  وتغيرًيا جذريًّ
الوسائط والتقنيات احلديثة يف جمال اإلعالم والتواصل، سواء كان عىل مستوى التصوير، أو الكتابة، أو احلديث، 

واألمر ُهنا شبيه بالعمل الذي تقوم به فئة من املنتخبني للتأثري يف اجلمهور.

وما من شك يف أنَّ األسلوب الذي يتبعه املخاطِب يف تنظيم األفكار ونقلها - خالل هذه املرحلة بالذات - قد 
تأثَّر بشكل مبارش بسياق االتصال، وطبيعة املخاَطب، ونوع احلدث، فالتجربة التي عاشها املغاربة خالل األشهر 
العديد من  الذي كان شاهًدا عىل تفيش  البئيس،  املايض  أذهاهنم ذكرى  إىل  أعادت  األوىل من ظهور وباء كورونا 
حصول  عنه  تولَّد  ما  وهذا  واجلدري،  اخلبيثة،  واجلمرة  )التيتانوس(،  الكزاز  كمرض  املعدية،  واألوبئة  األمراض 

استجابة رسيعة وواسعة بعد أول خطاب إعالمي حتسييس، مل يكن املخاطِب فيه مضطرا إىل التأثري القرسي.

ويستمد هذا اخلطاب قوته اإلقناعية من تأثريه يف املخاَطب ومحله عىل تبني فعل أو سلوك صحي واجتامعي 
معني، وهلذا نجد معظم اخلطابات التي تصلنا حول الوباء، خطابات بسيطة مرسلة، تفيض باإلشارات الدالة عىل 
اخلوف والرهبة؛ حيث يتبنى اإلعالمي نوًعا من أنواع اإلقناع، يسميه فانس باكار )Vance Packard( بـ »اإلقناع 
الرسي«؛ حيث يكون اهلدف من إلقاء اخلطاب هو اإليقاع باملتلقي يف رشك فكري يصعب التخلص منه دون تبني 

الفعل أو الرأي )بروطون 25(.

خاتمة

ِختاًما، يمكن القول: إن اخلطاب اإلعالمي املغريب كان له دور بارز، خصوًصا يف املرحلة األوىل من ظهور 
املوقف  صعوبة  من  الرغم  عىل  واالجتامعي،  الصحي،  القطاعني:  عىل  كورونا  وباء  تداعيات  من  احلد  يف  الوباء، 
الذي يضطلع به اإلعالمي يف جمتمع منفتح يؤمن باالختالف والتعدد، يف زمن يكاد يكون اإلعالم فيه املصدر األول 
لتشكيل الوعي اجلمعي، وممارسة التأثري النفيس والرتبوي، الذي يستدعي توظيف وسائل وتقنيات حديثة، مثل: 
تقنية الصورة والفيديو، وكل ما من شأنه أن ُيقرب املتلقي من احلدث، وُيسهم يف االرتقاء بمستواه اإلدراكي، ومثل 
هذا املوقف يتطلب إعادة النظر يف السياسة واألداء اإلعالمي؛ حتى يتمكن رجل اإلعالم من تأدية الدور املنوط به 
لبناء جمتمع فطن وفوليطي )مدين أخالقي(، ولن يتأتى له ذلك يف حال غياب رؤية واضحة، ومقاربة علمية شمولية 

تنظر إىل األشياء يف ُبعدها الثقايف، واالجتامعي، والنفيس.

وقد توصلنا من خالل هذا البحث إىل مجلة من النتائج يمكن إمجاهلا يف اآليت:

أواًل: إن للمغرب - كام للعديد من دول العامل - جتربة وتارخًيا طوياًل مع األوبئة واجلوائح يمكن مراجعته 
واالستفادة منه يف وضع أسس علمية ملا ُيسمى بثقافة تدبري األزمات، واحلد من األرضار النامجة عنها.

ثانيًّا: فرض وباء كورونا عىل اإلعالمي املغريب إعادة النظر يف رشوط التخاطب، والبحث عن وسائل ورسائل 
إعالمية أكثر فاعلية، واتباع أسلوب خطايب مرن يتيح للمخاَطب فهم مضامني تلك الرسائل، والتفاعل معها، وهو 
ما يكشف عنه حال املغاربة خالل األشهر األوىل من ظهور الوباء؛ حيث ُأصيب الكثري منهم بالرهبة واخلوف نتيجة 

الرسائل واخلطابات التي كانت وسائل اإلعالم تعج هبا.
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ثالًثا: يتأثر اخلطاب اإلعالمي بشكل مبارش بِسَياق االتصال، وطبيعة املخاَطب، ونوع احلدث، وهو ما كشف 
عنه البحث من خالل الوقوف عند بعض النامذج التي تظهر بشكل بارز التحول الذي أحدثه وباء كورونا يف اإلعالم 

املغريب عىل مستوى تنظيم األفكار ونقلها.

رابًعا: قد يكون اإلعالِميُّ مضطًرا يف مثل الوضع الذي نعيشه اليوم جراء تفيش وباء كورونا إىل اعتامد مبدأ 
العنف  بدل  قد يل  والذي  الوباء،  اجلامعية ضد  املناعة  تشكيل  ناجًعا يف  أسلوًبا  يكون  أن  يمكن  الذي  املطاوعة، 

والشطط يف التصدي لبعض املامرسات غري املسؤولة. 

خامًسا: معظم الكتابات األدبية التي كتبت حول األوبئة واألمراض األشد فتًكا يف تاريخ البرشية كتلك التي 
أرشنا إليها يف طيات هذا البحث، تدل داللة رصية عىل أْن األدب هو ِمْن أكثر النشاطات اإلنسانية فاعليًة وتأثرًيا؛ 
حيث يعرض من خالله األديب إىل القضايا التي هُتدد حياة اإلنسان بأسلوب فني قائم عىل التصوير، وهو إذ يصور 

تلك القضايا، فإنَّه يدعونا إىل أخذ الِعربة، واالرتقاء بأنفسنا إىل مستوى التفكري العقالين. 

أنَّ اإلعالم يمكن أن يكون وسيلة فعالة ملواجهة األزمات  البحث هو  التأكيد عليه يف ختام هذا  نريد  الذي 
والتحديات التي قد تواجه املجتمع، ولكن هذا األمر ال يمكن - يف نظرنا - أْن يتحقق إال بإعادة النظر يف منظومة 
ر جديد ينظر إىل اإلعالم باعتباره أداة من أدوات التأثري، ووسيلة من وسائل التغيري، وهو ما  اإلعالم، وبناء تصوُّ

يتطلب االنفتاح عىل علوم وجماالت معرفية متعددة: كعلم اللسانيات، والفلسفة، وعلم النفس، وعلم االجتامع.
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2017, pp. 68-91.

Bnẖmādah, Said. «al-Ṭib wa-al-Ṣaydalah bi-al-Andalus: al-Qawā‘id wa-al- Tayyārāt», (in Arabic), 
Majallat: Hīsprīs-Tamūdā, Kullīyat al-Ādāb wa-al-‘Ulūm al-Insānīyah, Rabat, al-Maghrib, vol. 1, 
2019, pp. 193-228. 

Brūṯūn, Filip. al-Ḥijāj wa-al-Tawāṣul (in Arabic), Tarjamat Muhammad Mshbāl wa-Abd al-wāẖid al-
Tihāmi al Alami, al-Markaz al-Qawmi lil-Tarjamah, al- Qāhirah, 1992.

Fahmī, Aḥmad. Handasat al-Jumhūr: Kayfa tughayyiru wasā’il al-i‘lām al-Afkār wa-al-Taṣarrūfāt (in 
Arabic), Majallat al-Bayān, al-Riyyāḏ, al-Sa‘ūdiyyah, 1436.

Ghārsiyā Mārkīz, Ghābriyīl. al-Ḥubb fī Zaman al-Kūlīrā (in Arabic), Tarjamat Ṣāliẖ ‘ilmānī, Dānah, 
Dimashq, 1991.

Ibn Abī Zar‘, ‘Alī. al-Anis al-mutrib bi-rawḍ al-qirṭās fī akhbār mulūk al- Maghrib wa-tārikh madīnat 
fās (in Arabic), Dār al-Manṣūr, Rabat, al-Maghrib, 1972.

Kāmū, Albīr. al-Ṭā‘ūn (in Arabic), Tarjamat Suhayl Idrīs, Dār al-Ādāb, Beirut, Lubnān, 1981. 
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