
 

K2P Media Bite 

American 

University  

of Beirut 

Riad El Solh 

Beirut 1107 2020 

Beirut Lebanon 

+961 1 350 000 

x4689/4692 

 

 

  

 وجهح لٌع هوزويا جابحح واكع

 عصس فٍ اإلعالم وطابل: يظس

 الذاجٍ الفٌسوض



 

K2P Media Bite 

 الجامعة

  األمريكية

ي   بيروت ف

 الصلح ضريا

  1107 2020 بيروت

 لبنان، بيروت

+961-01-350000 

X 2942/2943 

 

 أسابيع سحت ،( COVID-19)  الهسحجد   كورويا فيزوس وجود عٌ أيباء ايحشار على أسبوًعا عشز ثالثت نز  

 .جائحت COVID-19 أى العالهيت الصحت نًظهت إعالى نًذ أسابيع وثالثت لبًاى في األولى الحالت جأكيد نًذ

 العالو أصيب حيًها نًذ الحي الهدة لححديد فقط أرقام، نجزد الجديدة الحاالث أعداد أصبحخ اليوم،

 "الهًحًى" عٌ الصحيت الًظو ابحعاد أو ايحزاف وندى ، نًاسلها سجيًت الًاس وأصبحخ الحام، بالشلل

(The Curve). 

 عدد  حٌث . اإلجذهاعٍ الذواصل ونًصاخ اإلعالم وطابل ضهًهو نٌ الجهٌع، الذاجٍ الفٌسوض دحدى

ا العًتا اإلعالم وطابل  نا أو الخاطةح الهعلوناخ ايذشسخ للد. للهواطًٌٌ الهعلوناخ يشس فٍ زبٌظًٌ

سف  وااليذشاز الذطوز ةظسعح دذهٌص الجابحح هرٍ ألى فلط لٌع. الوةاء ايذشاز نٌ أطسع ،Infodemicsةالـ ع 

 فٍ الهذخصصٌٌ الصحٌٌٌ الهساطلٌٌ يدزج ةظتث إيها ، الوكابع نٌ والذأهد حنوثف   نذاةعح ودذطلث

 ونصادز االجذهاعٍ الذواصل ووطابل أطاطٍ؛ ةشول حٌلظٌاطلشؤوى اةا هذوً الهحلٍ اإلعالم. لتًاى

 .الهظذجد   هوزويا فٌسوض حول والشابعاخ الهضللح الهعلوناخ ايذشاز طهلر السطهٌح، غٌس األختاز

ز  الصحفٌٌٌ ًهدد هًغازًا فٍ جدًد كايوى نشسوع نٌ( الهجس) هًغازًا فٍ للصحافح الدولٍ الهعهد حر 

 دشازن  على الوانلح الظٌطسج يحو هخطوج الظجٌ فٍ" هاذةح نعلوناخ" ةًشس الهذههٌٌ نٌ وغٌسهو

 ونشازهح لذوصٌل االجذهاعٍ الذواصل وطابل نٌ الحوونح اطذفادخ فٌذًام، فٍ. واإلعالم الهعلوناخ

 فسصح الجابحح هرٍ الفٌذًانٌح الصحح وشازج ووجدخ. نواطًٌها إلى هوزويا ةفٌسوض الهذعللح الهعلوناخ

ا حظاًةا إليشاء ًٌ  ودرهٌسهو للوةاء الحالٍ الوضع على الهواطًٌٌ إلطالع الهًصاخ، هرٍ على زطه

 أى إلى زطهٍ زأي اطذطالع شهلهو الرًٌ األشخاص نٌ٪ 25 أشاز إطتايٌا، فٍ. الحهاًح ةئجساءاخ

 حجو نٌ دللل اإلعالم وطابل أى فلط٪ 31 عذلدا ةًٌها الرعس، دظتث للوةاء اإلطتايٌح اإلعالنٌح الذغطٌح

 .الواكع

ٍ الظٌاق على اإلعالم وطابل اطذجاةح دعذهد ةظاطح، ةول  الذٍ الذوجٌهٌح الهتادا لوٌ ةلد، ولل الهحل 

شسن دعًٍ الذٍ الذداةٌس دشجع أى ًهوٌ الرعس، نٌ والحد الهوضوعٌح لضهاى اإلعالم وطابل دعذهدها  ود 

 .الصحٌحح اللسازاخ ادخاذ على الحوونح أًضاً  ودحفص الهواطٌ،

  :كورويا فيزوس ايحشار فحزة خالل اإلعالم لوسائل إرشاداث

 الوةاء أختاز عٌ إلةالغهو الهشاهدوى ةها ًثم نوثوكح، نصادز الى اطذًد ←

 اإلجذهاعٍ ةالوصو نذظهح وغٌس ونحاًدج نًاطتح لغح اطذخدم ←

 ودكٌم ةظٌط ةشول علهٌح نصطلحاخ أي اشسح ←

 الللم أو الرعس أو الخوف ثٌسد   ال حذى العاطفٌح والذعاةٌس الولهاخ اطذخدام نٌ كلل ←

  العام السأي دضلل كد الذٍ الفٌدًو ونلاطع الصوز اخذٌاز فٍ ًلًظا هٌ ←

 هوزويا فٌسوض عصس فٍ والذثلٌف الذوعٌح هو اإلعالنٌح الهًصاخ وواجث هدف أى إلى درهس ←

غ ←  طٌاطٍ دافع أي دوى الوةاء، دفشٍ أختاز آخس هشف ةهدف الحلابم عٌ ةل 

ح الجهاخ ادعوا ←  ٌ  وطابل إلى الوةاء عٌ نعلوناخ دلدًو فٍ واالطذتاكٌح الشفافٌح اعذهاد إلى الهعً

 اللساز أصحاب ونخذلف والهواطًٌٌ اإلعالم
 

 أهتس ًهازض أى اآلى اللتًايٍ اإلعالم على ًجث ، الظٌاطٍ الهجال فٍ العهل على اإلعالم دو  ع  د   نع

 فٍ نهو غٌس هو ونا نهو هو نا ودحدًد الواكع، دعسًف على اللدزج وهٍ: الظٌاطح نٌ اهذظتها نٌصج

 وجهح لٌظر الهظذجد، هوزويا فٌسوض حلٌلح فئى ةالراخ، الوةاء هرا نع ولوٌ. نًظازٍ نٌ هل   وكر، أي

 .يظس


