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ميسلون للثقافة 
والترجمة والنشر

ونشر  بإنتاج  عنى 
ُ
ت ربحية،  غير  مستقلة،  وبحثية  ثقافية  مؤسسة 

والثقافية  السياسية  القضايا  تتناول  التي  والكتب  والبحوث  الدراسات 

واالجتماعية واالقتصادية في منطقة الشرق األوسط، وتولي اهتماًما 

واأللمانية،  والفرنسية  اإلنكليزية  األوروبية،  اللغات  بين  بالترجمة  رئيًسا 

والتفكير  الثقافية  التنمية  في  اإلسهام  إلى  وتهدف  العربية.  واللغة 

قيم  تعميم  وإلى  واالبتكار،  العلمي  بالبحث  الجاد  واالعتناء  النقدي 

الحوار والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان. وتسعى لتبادل الثقافة 

مع  وثيقة  تعاون  وعالقات  شراكات  وإقامة  والخبرات،  والمعرفة 

واألوروبية.  العربية  والعلمية،  الثقافية  والمراكز  والمعاهد  المؤسسات 

بهم  واالرتقاء  بيدهم،  واألخذ  الشباب،  وتدريب  تعليم  بأهمية  وتؤمن 

التدريبية  خططها  لتكون  وتعمل  واإلنتاج،  اإلبداع  م 
َّ
سل في  ومعهم 

متوافقة مع المعايير العالمية، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العرب 

واألوروبيين.

لمؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر مقران رئيسان في مدينتي 

في  منهما؛  كل  في  السارية  القوانين  إلى  استناًدا  وإسطنبول،  باريس 

فيرساي   /  Yvelines إيفيلين  محافظة  قبل  من  مرخصة  جمعية  فرنسا: 

Versailles، رقم الترخيص 1537، تاريخ 27 حزيران / يونيو 2020. وفي تركيا: 

ست في 17 تموز/ يوليو 2017، بسجل تجاري رقم )51014(، وحصلت  ّسِ
ُ
أ

رقم  تحت  بتركيا  والسياحة  الثقافة  وزارة  من  التسجيل  شهادة  على 

والنشر،  التأليف  لحقوق  العامة  المديرية  في  عضوية  ولها   .)36020(

والمنشورات  للمكتبات  العامة  المديرية  في  عضويتها  إلى  إضافًة 

التابعتين لوزارة الثقافة والسياحة التركية، ولها أيًضا عضوية في اتحاد 

.)TBYM( الناشرين العرب ورابطة الناشرين األتراك
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الكاتب / الكاتبةالكاتب / الكاتبة

هديل أبو حميد

داميان رادكليفي

من  واسًعا   
ً

مجاال يتولى  أوريغون.  جامعة  في  ممارس  وأستاذ  كارولين،  غرف  في  بالصحافة  أستاذ 
أعمال التدريس، واألبحاث والصحافة التي تتضمن كتابة عمود شهري في صحيفة الشرق األوسط عن 

التكنولوجيا، لمصلحة شبكة ZN على مجموعة CBS التفاعلية منذ شهر ديسمبر عام 2013.

يقوم بتقديم تقرير سنوي يبين فيه بشكل مخطط بياني تطورات وسائل التواصل االجتماعي في أنحاء 
 

ً
الشرق األوسط وشمال أفريقيا )MENA( جميعها، وذلك منذ عام 2012. عمل بين عامي 2012 و2014 محلال
ا في وزارة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القطرية )ictQATAR(. انضم إلى جامعة أوريغون في 

ً
وباحث

عام 2015.

إلى جانب توليه منصب رئيس الغرف في مدرسة الصحافة واالتصاالت )SOJC(، فإنه أيًضا يتبع إلى قسم 
 Tow لمركز  اإلدارية  الهيئة  في  عضو  أوريغون.  جامعة  في  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  دراسات 
واإلعالم  الصحافة،  أبحاث  مدرسة  في  فخري  أبحاث  عضو  كولومبيا.  جامعة  في  الرقمية  للصحافة 
والثقافة في جامعة كارديف Cardiff. وعضو في الجمعية الملكية لتشجيع الفنون، والصناعات والتجارة 

.)RSA(

األساس  مجالها  أوريغون.  جامعة  لدى  متخرجة  وموظفة  اإلعالم،  دراسات  في  دكتوراه  طالبة 
باالهتمامات البحثية يتحرى الهوية الوطنية والثقافة في السينما الفلسطينية.

 حصلت على بكالوريوس في الصحافة والعلوم السياسة من جامعة بيرزيت في فلسطين، وماجستير 
في اإلدارة غير الربحية من جامعة أوريغون، مع التركيز على إدارة الفنون. إنها الشريك المؤسس لفيلم 
في  السينما  صناعة  تطوير  إلى  وتهدف  الله،  رام  في  تقع  ربحية  غير  فلسطينية،  شركة   :Filmlab الب 
الفلسطيني.  الذاتي  التمثيل  البحثية في  السينما قاعدة الهتماماتها  أ عملها في مجال 

َ
فلسطين. هّي

تهدف هديل من خالل بحثها إلى فحص التكوين والتمثيل الذاتي للهوية الوطنية في األفالم الروائية 
في  بحث  إجراء  طريق  عن  وذلك  لفلسطين،  التاريخية  الخريطة  خالل  جة 

َ
المنت الفلسطينية،  الطويلة 

الشتات،  دراسات  السينما،  دراسات  البحثية  اهتماماتها  تتضمن  وجماليتهم.  وجمهورهم،  إنتاجهم، 
التمثيالت، والهوية الوطنية.

جامعة  في  العليا  الدراسات  لكلية  االستشاري  المجلس  في  عضو  هي  األكاديمي،  العمل  إلى  إضافة 
أوريغون، وعضو مجلس في خلق الروابط Creating Connections التي هي مجموعة طالب الدراسات العليا 
أيًضا  المتحدة. وهي  الواليات  العالي في  التعليم  التهميش في  الذين يعانون عادة من  تدعم السكان 

عضو في لجنة التخطيط في حرم جامعة أوريغون.
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اإلشارة المرجعية للدراسة: 
يجوز استخدام هذه الدراسة ألغراض البحث والتدريس والتعلم بشرط اإلشارة المرجعية إليها، كاآلتي:

داميان رادكليفي وهديل أبو حميد )2021(. وسائل التواصل االجتماعي في الشرق األوسط: مراجعة لعام 2019، التطورات، 
القصص ونتائج األبحاث الرئيسة، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، أيلول / سبتمبر 2021.

حقوق النشر
هذا المصنف منشور برخصة اإلبداع المشاعي

كيلي كوندو

في  واالتصال  الصحافة  كلية  في  التجارية  العالمة  ومسؤولية  اإلعالن  مجال  في  عليا  دراسات  طالبة 
جامعة أوريغون. تخرجت كيلي من كلية الصحافة واالتصال SOJC بشهادة بكالوريوس في علم اإلعالن. 
الصحافة  كلية  في  الطالب  من  تدار  إعالنات  وكالة  في  مستقلة  فنية  ومديرة  مصممة  كيلي  تعمل 

.Allen Hall advertising التي تسمى إعالنات قاعة ألين SOJC واالتصال

عملت كيلي سابًقا مديرة فنية في Daily Emerald، وهي مؤسسة إعالمية مستقلة، يديرها الطالب. خالل 
الوقت الذي عملت به لدى Emerald، برز عملها على أنها متأهل للتصفيات النهائية للجائزة السنوية عن 
التقرير. يمكن  والتخطيط لهذا  التصميم  كيلي مسؤولة عن   .Associated Collegiate Press تصميم وكالة 

مشاهدة المزيد من أعمالها على محفظتها الرقمية على اإلنترنت.

ر بالضرورة عن آراء ميسلون للثقافة  ر عن كاتبها، وال تعّبِ اآلراء الواردة في الدراسة تعّبِ
والترجمة والنشر 

© جميع الحقوق محفوظة لمعهد ميسلون للثقافة والترجمة والنشر
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وحدة الترجمة مسؤولة عن أعمال 
الترجمة في مؤسسة ميسلون، من 

اللغات األوروبية إلى العربية، وبالعكس؛ 
صدره مؤسسة ميسلون باللغة 

ُ
ترجمة ما ت

العربية، وفًقا الختيار إدارتها، إلى عدٍد من 
اللغات األخرى، بهدف إيصال دراساتها 
إلى الناطقين باللغات األخرى، وترجمة 
البحوث والدراسات والمقاالت المهمة 

من اللغات األخرى إلى اللغة العربية 
بهدف تعريف المثقفين والباحثين 

والمهتمين في منطقة الشرق األوسط 
ببعض ما ينشر عن المنطقة في مراكز 

البحوث العالمية. 
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مقدمة

آخر  ملشاركة  تصميمها  تم   ،2012 عام  إلى  تاريخها  يعود  سلسلة إصدارات سنوية،  في  الثامن  هو  التقرير  هذا 
القصص، االتجاهات واألبحاث في استخدام وسائل التواصل االجتماعي من أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

.)MENA( كافة

الورقة  هذه  تبين  واإلعالمي،  الصناعي  األكاديمي،  املجال  في  املصادر  من  ومتنوعة  واسعة  مجموعة  باستخدام 
أفكاًرا عن تطور وسائل التواصل االجتماعي عبر السنوات السابقة.

2019 شهد أهمية مستمرة ومتنامية لوسائل التواصل االجتماعي في حياة الشباب  من الجدير بالذكر أن عام 
األوقات  من  وقت  في  كان  )الذي   Twitter تويتر  استخدام  تراجع  وتركيا،  السعودية  العربية  اململكة  خارج  العربي، 
ملصق شبكة الطفل االجتماعية للربيع العربي(، إضافة إلى تدقيق أكبر على استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

من أصحاب املنصات والحكومات على حد سواء.

تقرير السنة املاضية سلط الضوء على تسليح الشبكات االجتماعية، وهي نزعة استمرت في عام 2019. أغلق كل 
من فيس بوك، وتويتر، وتلغرام مئات الحسابات، بسبب االستخدام غير املالئم للجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة 
في  )MENA(، في خضم االحتجاجات  في  أيًضا للحكومات  واملجموعات اإلرهابية. كانت الشبكات االجتماعية هدًفا 

بلدان عديدة في أنحاء املنطقة جميعها.

سناب  قدم  بالنمو.  املرئية  االجتماعية  والشبكات  االجتماعية،  الفيديوهات  أهمية  استمرت  ذلك،  غضون  في 
شات صيغة جديدة للدعاية إلى املنطقة، وخاصية حصرية أخرى. سلط غوغل الضوء على أهمية يوتيوب في دعم 
األهالي، وفي كيفية تربية األطفال. وظهر تويتر بوصفه منصة رائدة الستهالك الفيديوهات على اإلنترنت في أسواق 

كبرى مثل؛ مصر، اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة.

من املحتمل في السنة القادمة أن تستمر النزعات املذكورة في هذا التقرير، لكون أن وسائل التواصل االجتماعي 
تتأصل بشكل مستمر في حياة الشركات، والحكومات والسكان في أنحاء )MENA( جميعها.

داميان رادكليفي وهديل أبو حميد

جامعة أوريغون، كانون الثاني/ يناير 2020 

وسائل التواصل االجتماعي في الشرق األوسط: 2019 قيد املراجعة من داميان رادكليف 
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ملخص: مراجعة 2019

)91 إحصائية متميزة(

ارتفع استعمال وسائل التواصل االجتماعي على املوبايل إلى أكثر من الضعف، ليصل إلى 44 في املئة خالل السنوات . 1
1.GSMA الخمس السابقة، كما تظهر بيانات من النظام العالمي لالتصاالت املتنقلة

على الرغم . 2 10 من الشباب العرب أداة واحدة على األقل من أدوات التواصل االجتماعي كل يوم،  9 من  يستعمل 
من أن االستعمال الفردي للشبكات يختلف إلى حد كبير في أنحاء املنطقة، كما وجد االستطالع السنوي الحادي عشر 

للشبان العرب.2

يملك فيس بوك Facebook اآلن 187 مليون مستخدم شهري نشط في املنطقة.3. 	

مصر هي أكبر سوق لتطبيق فيس بوك Facebook في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA. إنها موطن 38 . 4
مليون مستخدم يومي، و40 مليون مستخدم شهري.5،4

يقول نصف الشباب العرب إنهم يحصلون على األخبار عن طريق فيس بوك Facebook بشكل يومي، بطريقة ما . 	
قبل القنوات األخرى، مثل البوابات اإللكترونية )39في املئة(، والتلفاز )34في املئة(، والجرائد )4 في املئة(.6

يم�ضي مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي نحو 2 مليون ساعة إضافية يومًيا على فيس بوك Facebook خالل . 	
رمضان. هذا ُيترَجم إلى نحو 58 مليون ساعة إضافية.7

أزال فيس بوك Facebook 259 حساب فيس بوك، و102 صفحة فيس بوك، و	 مجموعات فيس بوك، و4 فعاليات . 7
على فيس بوك، و17 حساب إنستغرام، وذلك في صيف 2019 “بسبب املشاركة في تنسيق سلوك غير ُمحّبذ” نشأت 

في اإلمارات العربية املتحدة ومصر.8

في أيلول، أوقف تويتر Twitter أكثر من 00	4 حساب من بلدان تتضمن اإلمارات العربية املتحدة، ومصر، واململكة . 8
العربية السعودية، بسبب التالعب باملنصة وحمالت إعالمية مدعومة من الدولة.9

انخفض استخدام تويتر Twitter بين املواطنين العرب إلى النصف منذ 	201، كما بّينت معلومات من جامعة نورث . 9
Northwestern في قطر.10 بين الدول الست التي شملتها الدراسة االستقصائية، انخفض استخدام اإلنترنت  ويسترن 

بين مستخدمي اإلنترنت من 45 في املئة في عام 2013 إلى 22 في املئة في عام 2018.

مليون . 10  10 من  أكثر  العالم.  في   Twitter لتويتر  سوق  أكبر  وسادس  خامس  هما  وتركيا  السعودية  العربية  اململكة 
مستخدم ينشطون على شبكات التواصل االجتماعي في اململكة العربية السعودية، أي تقريًبا 38 في املئة من السكان، 

و8.3 مليون في تركيا )13 في املئة(.11
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كشف تويتر Twitter النقاب عن أكثر من 	1 عالقة تعاون متميزة في محتوى الفيديو بين الرياضة، والترفيه واألخبار . 11
وذلك في فعالية في شهر أبريل.12 يشمل الشركاء مجموعة MBC وAMS، وإعالم أبو ظبي، وشركة إعالم دبي، ومجموعة 

روتانا، ومنتخبات كرة القدم السعودية األهلي واالتحاد.13

Twitter في اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية . 12 72 في املئة من مستخدمي تويتر  إلى  يعد ما تصل نسبته 
على  الفيديو  ملقاطع  الرئيسة  مصادرهم  من  واحد  هو  تويتر  أن  مصر،  في  املستخدمين  من  املئة  في  و2	  املتحدة، 

اإلنترنت.14

يوجد أكثر من 		 مليون مستخدم إلنستغرام في الشرق األوسط.15 تجد معلومات من وكالة We Are Social أن تركيا . 	1
هي سادس أكبر سوق إلنستغرام عاملًيا، مع 7	 مليون عضو.	1 تركيا هي ثالث أكبر سوق عالمي إلنستغرام، بنسبة 56 
في املئة من عدد السكان. ومن الجدير بالذكر أن اإلقبال مرتفع أيًضا في الكويت )املرتبة السادسة بنسبة 54 في املئة(، 

والبحرين )املرتبة العاشرة بنسبة 50 في املئة(، إسرائيل )املرتبة 15 بنسبة 48 في املئة(.17

مليون . 14  15.65 من  أكثر  مع  العالم،  في   Snapchat شات  لسناب  سوق  أكبر  خامس  هي  السعودية  العربية  اململكة 
مستخدم. تركيا، مع 7.45 مليون مستخدم، هي عاشر أكبر سوق.18

ضمن مستخدمي اإلنترنت العرب في ست دول تم دراستها في جامعة نورث ويسترن Northwestern في قطر، واتساب . 15
WhatsApp هو الخدمة األكثر استخداًما من الخدمات التي يملكها فيس بوك Facebook، بنسبة 	7 في املئة من 

االستعمال.19

غوغل.20 . 	1 معلومات  تبين  كما   ،You Tube يوتيوب  على  أطفال  محتوى  األوسط  الشرق  في  األمهات  نصف  تشاهد 
يستخدم األهالي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا MENA يوتيوب بشكل متزايد، وذلك من أجل إقامة عالقة ترابط 
ومشاركة الخبرات مع أطفالهم، إضافة إلى االعتماد على القناة “بوصفها شريًكا ثالًثا للوالدين، أو ناصًحا يعرض العون”.21

جيل . 17 من  هم   MENA أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  في   You Tube يوتيوب  مشاهدي  من  املئة  في   	0 من  أكثر 
األلفية.22 في مصر، يشاهد 77 في املئة من جيل األلفية يوتيوب يومًيا. “هذا أكثر من أي منصة أخرى، حتى التلفاز،” 

23.Google يقول غوغل

تمتلك إسرائيل أكبر نسبة من البالغين )77 في املئة(، في البلدان املتقدمة تستخدم وسائل التواصل االجتماعي، . 18
24.Pew Research Center كما يكشف مركز

تشهد الدراما التلفزيونية واملسلسالت نمًوا بنسبة 1	1 في املئة في املشاهدة على يوتيوب You Tube خالل رمضان، . 19
يقول غوغل Google. “على الرغم من أنه قد يبدو تناقًضا أن يم�ضي املسلمون ساعات صيامهم على يوتيوب، إال أن 

25.The New Arab الشهر املقدس يبدي أيًضا ارتفاًعا بارًزا في مشاهدة املحتوى الديني،” يشير موقع



وسائل التواصل االجتماعي في الشرق األوسط: مراجعة لعام 2019

9

إطار السوق

نمو وسائل التواصل االجتماعي

كما 	   ،WhatsApp وواتساب   Facebook بوك  فيس  يستخدمون  العرب  املراهقين  من  عشرة  من  سبعة  من  أكثر 
تكشف آخر املعلومات من جامعة نورث ويسترن Northwestern في قطر )NU-Q(. النتائج التي تم التوصل إليها -اعتماًدا 
على مستخدمي اإلنترنت في ست دول؛ مصر، األردن، لبنان، قطر، اململكة العربية السعودية )KSA(، تونس واإلمارات 

العربية املتحدة )UAE( – أظهرت أن استخدام هذه الشبكات فاقت إلى حد كبير القنوات االجتماعية األخرى.26

ولكن، هذا الرقم اإلجمالي يخفي مجااًل واسًعا من االختالفات. “استعمال فيس بوك Facebook يتنوع بشكل كبير 
يشير  إلى ثلث املستخدمين القطريين،”  من تسعة من عشرة من مستخدمي اإلنترنت املصريين   - املنطقة  أنحاء  في 
املؤلف. بشكل مشابه، إلى أن استعمال تويتر Twitter يتنوع بشكل كبير، يتراوح من ستة من عشرة من السعوديين 

إلى 4 في املئة فقط من التونسيين.”

من يستخدم منصات التواصل االجتماعي 
)ضمن مستخدمي اإلنترنت(

استخدام وسائل التواصل االجتماعي، 2019-2013، الرعايا العرب في مصر، األردن، لبنان، قطر، السعودية، تونس واإلمارات العربية 
املتحدة. بواسطة: جامعة نورث ويسترن Northwestern في قطر
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 	 ،Viber يستخدم نحو واحد من خمسة بالغين في لبنان )19 في املئة(، وتونس )18 في املئة(، تطبيق املراسلة فايبر
كما يظهر مركز THE Pew Research Center. كشف بحثهم أن فايبر كان أكثر شعبية من تويتر Twitter وسناب شات 
التي   – الناشئة  االقتصادات  عن  دولة  إحدى عشرة  تتضمن  التي  العاملية   Pew دراسة  البلدين.  هذين  في   Snapchat

من  املئة  في   4 متوسط  مع  بكثير،  انتشاًرا  أقل  كان  فايبر  استخدام  أن  وجدت   – والفليبين  كينيا  املكسيك،  تتضمن 
البالغين، في بلدان أخرى.27

وسائل 	  يستعملون  الذين  املتقدمة  االقتصادات  في  املئة(  في   77( البالغين  من  مئوية  نسبة  أعلى  إسرائيل  تملك 
التواصل االجتماعي، كما تؤكد معلومات من مركز the Pew Research Center. وبذلك هي متقدمة على كوريا الجنوبية 
)76 في املئة(، والسويد )73 في املئة(، وهولندا )72 في املئة(، وأستراليا، والواليات املتحدة األميركية )كالهما 70 في املئة(.28

األول 	  األخبار  مصدر  كانت  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  السنوي  العربي  الشباب  استطالع  كشف   ،2018 عام  في 
للشبان في املنطقة. وحافظت على هذا املركز في عام 29.2019

“خالل السنوات الخمس املاضية، أصبحت وسائل التواصل االجتماعي املصدر املهيمن لألخبار بين الشباب العرب،”   
أظهرت الدراسة، أن “80 في املئة من الذين شملهم االستطالع يقولون إنه كان خيارهم املفضل، مقارنة مع 25 في املئة 

من الذين شملهم االستطالع عام 2015.”

“عاملًيا، يحتفظ مستخدمو اإلنترنت بنحو 8 حسابات على وسائل التواصل االجتماعي وسطًيا،” وفًقا ملعلومات استطالع   
تمت مشاركتها من قبل GlobalWeblndex. اإلمارات العربية املتحدة )بمتوسط 9 حسابات(، السعودية )9(، ومصر 
)10(، جميعها تتبع وأعلى قلياًل هذا التوجه، بينما ينخفض متوسط أعداد حسابات وسائل التواصل االجتماعي 

إلى 5.5 في املغرب.0	

خالل السنوات الخمس الماضية، أصبحت وسائل التواصل االجتماعي المصدر 
المهيمن لألخبار بين الشبان العرب، في حين أن بوابة األخبار على اإلنترنت 

هي اآلن بالمستوى نفسه مع التلفاز.

من أين تحصل على األخبار؟

Top news sources for Arab Youth, 2015-2019. Via: Arab Youth Survey 
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محتوى السوق

أهمية الهاتف املحمول

2014، ليصل إلى 	  ازداد استعمال وسائل التواصل االجتماعي على املوبايل في املنطقة أكثر من الضعف منذ عام 
نسبة 44 في املئة، معلومات من GSMA – توضح هيئة التجارة التي تمثل فائدة مشغلي شبكات الهاتف املحمول عاملًيا”31.

بيانات من GSMA تظهر أيًضا أن شبكات 3G و4G، الضرورية لالتصال باإلنترنت عبر املوبايل، تغطي اآلن 89 في املئة   
 
32

و62 في املئة من سكان املنطقة.

إلى 	  بالنسبة  الهواتف، هي مشاكل  مخاوف حول موثوقية استقبال  إلى  إضافة  البيانات والهواتف،  تكلفة  ولكن، 
في استعمال وسائل  في عاداتهم  لبنان، وتونس واألردن.		 وهذا بدوره، يؤثر  في دول مثل  الهواتف املحمولة  مالكي 

التواصل االجتماعي. في بعض البلدان، مشاكل مالكي الهواتف املحمولة تثير العجب على نحو خاص،” 

يشير مركز 34the Pew Research Center  إلى أن:  

“في لبنان، على سبيل املثال، بّلغ 77 في املئة من مالكي الهواتف عن مواجهة مشاكل في الحصول على اتصال 
بهواتفهم، ألن هذا  بأشياء  القيام  يتجنبون  إنهم  املئة(  في   66( الثلثين  هاتف محمول موثوق، وقال نحو 
في  مشاكل  مواجهة  عن  املئة(  في   48( النصف  نحو  بّلغ  األردن،  في  البيانات.  من  كثيًرا  يستخدم  النشاط 
4 من عشرة )40 في املئة( إن إيجاد أماكن إلعادة شحن هواتفهم  الدفع لهواتفهم، بينما في تونس يقول 

يمكن أن يشكل تحدًيا.”

الشرق 	  في  عديدة  دول  تتضمن  )التي  الناشئة  االقتصادات  عن  استطالع  في  الضوء   Pew يسلط  منفصلة،  بصورة 
وسائل  من   – واملجتمعي  الشخ�ضي  الصعيدين  على   – إيجابية  أكثر  آثار  تمتلك  املحمولة  الهواتف  أن  األوسط(، 

التواصل االجتماعي.		

من عينة الدراسة االستقصائية نفسها، علقت Pew في دراسة مختلفة أن البالغين في األردن )92 في املئة(، وتونس )80 	 
افقة على أن التكنولوجيا تجعل التالعب بالناس سهاًل، على  في املئة(، ولبنان )79 في املئة(، كانوا األكثر مياًل إلى املو

الرغم من أنها جعلت الناس أكثر معرفة.		 
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1. فيسبوك

بلغ عدد مستخدمي فيسبوك 181 مليون في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بحلول آذار 2019، زاد العدد وبلغ 187 	 
مليون مستخدم نشط شهرًيا، نحو نهاية العام.37

مصر موطن 8	 مليون مستخدم يومًيا، و40 مليون مستخدم شهرًيا، ما يجعلها السوق الرائدة لشبكة التواصل.39-38

السعودية، ثاني أكثر البلدان سكاًنا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، لديها 16 مليون مستخدم للفيسبوك شهرًيا. 
عاملًيا، بلغ عدد مستخدمي فيسبوك النشطين40 شهرًيا 2.45 بليون في 19 أيلول/ سبتمبر 41.2019

األرجح أن الشباب في املنطقة يحصلون على األخبار عن طريق فيسبوك أكثر من وسائل اإلعالم التقليدية، كما بينت 	 
دراسة الشباب العربي.42

اإلعالم  وسائل  من  أكثر  الصائب  ال�ضيء  لفعل  موثوقة  االجتماعي  التواصل  “وسائل  أن  لهذا،  الرئيسة  األسباب  أحد 
60 في املئة أقروا أنهم يثقون بوسائل التواصل االجتماعي “للقيام بما هو صائب”،  التقليدية بين الشباب العرب، مع 

وهذا ُيقارن ب 55 في املئة من املشاركين القائلين إنهم وثقوا بوسائل اإلعالم التقليدية )تلفاز، صحف، مذياع(.

يقول نصف الشباب العرب إنهم يحصلون على أخبارهم من فيسبوك بشكل يومي، قبل حصولهم عليها من القنوات 	 
األخرى نوًعا ما.

	4%
أخبار التلفاز 

	0%
فيسبوك

	9%
موقع على االنترنت

أكثر الشباب العربي يحصلون على أخبارهم اليومية من 
بوابات الفيسبوك أو النت مقارنة بقنوات األخبار التلفزيونية.

كم مرة تحصل على األخبار على مصادر األخبار التالية؟

مصادر األخبار اليومية للشباب العربي. عن طريق: استطالع الشباب العربي 2019
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القطريين، 	  املواطنين  عند  كبير  بشكل  فيسبوك  استخدام  انخفض  املنطقة،  في  التطور،  هذا  من  الرغم  وعلى 
والسعوديين، والتونسيين، أكد هذا األمر بحث في جامعة نورث ويسترن في قطر.

http://www.mideastmedia.org/survey/2018/chapter/online-and-social-edia/#s226
 كما انخفض االستخدام، بشكل أقل، في األردن، واإلمارات، ولبنان. مصر فحسب شهدت زيادة في استخدام فيسبوك 

بين مستخدمي اإلنترنت في السنوات الخمس املاضية.43

انتشار فيسبوك بين مستخدمي اإلنترنت
  

•	

•	

•	

انتشار فيسبوك بين املواطنين العرب، 2013 مقابل 2018
عبر: جامعة نورث وسترن في قطر

يم�ضي مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي وقًتا إضافًيا بنسبة 	 في املئة - أو تقريًبا 2 مليون ساعة إضافية – 	 
58 مليون ساعة أكثر على  يومًيا على فيسبوك في شهر رمضان. هذا ُيفسر بأنه خالل الشهر الكريم هناك ما يقارب 

الشبكة االجتماعية، يقول رامز شحادة املدير اإلداري لفيسبوك للشرق األوسط شمال أفريقيا.44

وّسعت وكالة فرانس برس شراكة تدقيق الحقائق مع فيسبوك لتشمل كشف زيف قصص تمت 	   ،2019 في عام 
مشاركتها باللغة العربية عبر شبكة التواصل االجتماعي. 

العربية هي اللغة الخامسة التي تغطيها الوكالة، بعد اإلنكليزية، والفرنسية، واالسبانية، والبرتغالية. كان العمل بقيادة 
فريق جديد مقره في بيروت، لبنان.45

http://www.mideastmedia.org/survey/2018/chapter/online-and-social-edia/#s226
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•	

ُيظهر هذا الفيديو احتفااًل كبيًرا بعيد املولد النبوي الشريف في إندونيسيا. نشرت الوكالة الفرنسية قائلة: 
في الواقع، هذا ُيظهر مهرجاًنا انتخابًيا للمرشح الرئا�ضي برابهو سوبيانتو في إندونيسيا، مع مصلين، صلوات 

وأناشيد دينية.46

مجموعات 	  وخمس  فيسبوك،  صفحة  و102  فيسبوك،  حساب   2	9 فيسبوك  إدارة  حذفت  الصيف،  خالل 
فيسبوك، وأربع أحداث تم نشرها على فيسبوك، و17 حساب إنستغرام، “النخراطهم بتصرفات منسقة مزيفة” 

تمت في اإلمارات ومصر.

تابع أكثر من 13.7 مليون حساب حساب واحدة او أكثر من هذه الصفحات، التي لطاملا نشرت “عن األخبار املحلية، 
السياسات، واالنتخابات ومواضيع تتضمن دعًما مزعوًما ملجموعات إرهابية من قطر وتركيا، ونشاط إيراني في اليمن، 

والصراع في ليبيا، ونجاحات االئتالف السعودي في اليمن، واستقالل الصومال.47

قالت إدارة فيسبوك إن هذه الصفحات قد أنفقت 108,000 يورو على اإلعالنات. ما حدث لتلك األموال غير واضح.
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2. توتير

فيسبوك ليس الشبكة االجتماعية الوحيدة التي تم تأسيسها وتشهد تراجًعا في االستخدام في أكثر دول الشرق األوسط 	 
2013، هذا ما كشفته بيانات من  وشمال أفريقيا. استخدام تويتر بين املواطنين العرب قد انخفض إلى النصف منذ 

جامعة نورث ويسترن في قطر.48

في  املئة  في   45 من  اإلنترنت  بين مستخدمي  الشبكة  استخدام  انخفض  فيها،  االستطالع  أجري  التي  الستة  البلدان  في 
2013، إلى 22 في املئة في 2018. كل من فيسبوك، واتساب، إنستغرام، وسناب تشات لديها مستويات أعلى من االنتشار 

في املنطقة مقارنة بالتويتر. 

انتشار التويتر بين مستخدمي اإلنترنت

 

انتشار التويتر بين املواطنين العرب، 2013 مقابل 2018.
عبر جامعة نورث ويسترن في قطر

على الرغم من هذا االنخفاض، بقيت السعودية وتركيا سوقين كبيرتين لتويتر. هما األسواق الخامسة والسادسة 	 
األكبر لتويتر بالعالم.

8	 في املئة من السكان. يوجد 8.3 مليون  10 ماليين مستخدم نشطين على تويتر في السعودية، أقرب إلى  أكثر من 
مستخدم نشط في تركيا )	1في املئة(.

أكبر األسواق للشبكة، لديهم إما عدد سكان أكبر )مثل الواليات املتحدة، واليابان، وروسيا( أو )في حالة اململكة املتحدة(، 
مستويات أعلى من انتشار وسائل التواصل االجتماعي والهواتف الذكية.49

•	
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•	

أفضل 20 سوًقا لتويتر )بحسب مدى الوصول(. عبر: نحن اجتماعيون وهوت سويت

•	

•	

تصف 	  التي  هآريتس،   ،2019 يناير  الثاني/  كانون  في 
بنظرة  مستقلة  يومية  إسرائيلية  “صحيفة  نفسها 
والشؤون  املحلية  القضايا  على  واسعة  ليبرالية 
قام  التي  الطريقة  على  الضوء  سلطت  الدولية،50” 
على  اإلسرائيلي  للجيش  الرسمي  الحساب  بها 
الجوية  الضربات  عقب  في  إيران  باستهداف  تويتر 
أنها  نتنياهو  الوزراء  رئيس  قال  التي  اإلسرائيلية 
التغريدة  أثارت  سورية51.  في  إيرانية  أهداًفا  “قصفت” 

ردود أفعال من األطراف جميعها.52

في أيلول/ سبتمبر، شارك تويتر أنه قد حذف حسابات 	 
من عدد من البلدان، بما فيها اإلمارات العربية املتحدة، 
وعمليات  التالعب  ملنصة  التابعة  والسعودية  ومصر، 

املعلومات املدعومة من الدولة.53
https://twitter.com/IDF املصدر: قوات الدفاع اإلسرائيلي

لحكومة  املؤيدة  “الرسائل  بينما تضّخمت  وإيران،  استهدفت قطر  اإلمارات ومصر،  271 حساًبا منشؤها  تضمن هذا 
السعودية” في الوقت نفسه.

https://twitter.com/IDF
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4،248 حساًبا إضافًيا يعملون بشكل منفرد من اإلمارات، يستهدفون قطر واليمن تم إغالقهم أيًضا. قالت إدارة تويتر 
أن “هذه الحسابات كانت دائًما توظف شخصيات مزيفة، وتنشر تغريدات عن القضايا اإلقليمية، مثل الحرب األهلية 

اليمينة، وحركة الحوثيين،”.

كما أن تويتر أوقف بشكل دائم حساب سعد القحطاني، الذي وصفته النيويورك تايمز بأنه “ مستشار مقرب سابق لولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان”54، بسبب انتهاكات سياسات التالعب بمنصتنا.

كما أغلقت الشبكة “مجموعة صغيرة مؤلفة من ستة حسابات مرتبطة باألجهزة اإلعالمية التي تديرها الدولة في اململكة 
العربية السعودية، والتي شاركت في جهد منسق لتضخيم الرسائل التي كانت مفيدة للحكومة السعودية.

إيقاف الحساب أكثر رمزية من أي �ضيء آخر. احتمال أن تويتر تأمل أن إيقاف الحسابات سيحمل عصًرا جديًدا لتويتر 
“عربي أقل سمية،” “كما قال مارك أوين جونز. كتب األستاذ املساعد بدراسات الشرق األوسط واإلنسانية الرقمية في 

جامعة حمد بن خليفة في قطر في مقال للواشنطن بوست. “ من غير املحتمل أن يحدث هذا”.55

أوقف تويتر حسابات أخبار إيرانية عديدة، بسبب مضايقات مزعومة ألشخاص يتبعون 	  قالت بي بي �ضي: في إيران، 
الطائفة البهائية. أشارت بي بي �ضي إلى أنه “على الرغم من وجود أكثر من 300،000 عضو من الطائفة البهائية في إيران، 

إال أن الدولة ال تعترف بدينهم”.56

في تشرين الثاني، أفادت أسوشيتد برس أن “الحكومة السعودية، املحبطة من االنتقادات املتزايدة لقادتها وسياستها 	 
على وسائل التواصل االجتماعي، جندت موظفين من تويتر لجمع معلومات شخصية سرية عن آالف الحسابات التي 

تضمنت معارضين بارزين.7	

األميركية 	  العدل  وزارة  اتهمت  �ضي”:  بي  إن  “�ضي  أوردت 
نيابة  املستخدمين  على  بالتجسس  السابقين  املوظفين 
عن السعودية. اّدعت وزارة العدل أنه تم استخدام وثائق 
تفويض املوظف لجمع معلومات محددة عن أكثر من 6000 

مستخدم، تتضمن عناوين بريدهم اإللكتروني، وتواريخ الوالدة، وأرقام الهواتف وعناوين بروتوكول اإلنترنت.58

.Mashable جيتي بيتر ماكديرميد / جيتي إيماجيس ، عبر

الحقيقة هي أن من السهل إنشاء 
حساب على تويتر. مثل لعبة المناورة، إن 

إيقاف الحسابات المزيفة سيحل محله 
المزيد من الجهد المتطور في الخداع.
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كشفت إدارة تويتر النقاب عن أكثر من 	1 تعاون في محتوى الفيديو املتميز عبر الرياضة، الترفيه واألخبار في حدث 	 
نيسان/ أبريل.9	 يشمل الشركاء؛ مجموعة ام بي �ضي وأي ام اس، إعالم أبو ظبي، شركة إعالم دبي، مجموعة روتانا، 

ونوادي كرة القدم السعودية األهلي واالتحاد.

مجموعة سيدتي “صباح رمضان مع سيدتي”،  يشمل  وكذلك تم اإلعالن عن إنتاج أصلي مباشر وجديد لرمضان، 
برنامج  من؟”  “دور  الين  اون  الترفيهي  والبرنامج  نسائية،  قضايا  عن  ويتحدث  النساء،  من  ُيدار  نسائي  صباحي  برنامج 

كوميدي على الهواء مباشرة.60

أطلق تويتر ثالث ملصقات بسبع لغات )إنكليزي، عربي، بهاسا، إسباني، تركي، هندي وبنغالي(، يمكن للمستخدمين 	 
)الذي يشيع  اللبن  القمر، وكوب من  الصلة بشهر رمضان، وفتح “هالل  التصنيف ذات  باستخدام عالمات  فتحها 

استخدامه في وجبة اإلفطار(” وفانوس.61

•	

•	

•	

Example of a Ramadan-related emoji. Via: Twitter

اكتشفت أبحاث أجرتها تولونا، وشاركتها إدارة تويتر، أنه حتى 72 في املئة من مستخدمي تويتر في السعودية واإلمارات، 	 
و2	 في املئة من املستخدمين في مصر، يعدون املنصة أحد مصادرهم الرئيسة ملحتوى الفيديو عبر النت.2	

الترفيه، األزياء، الطهي من ضمن أهم خمسة أنواع من محتويات الفيديو الشائعة ملستخدمي تويتر في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا. 

الفئات األكثر مشاهدة من فيديوهات الترفيه هي املقاطع الفكاهية )47 في املئة(، أبرز لقطات البرامج التلفزيونية )29 في 
املئة(، مقابالت املشاهير )26 في املئة(.63
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3.  إنستغرام

يوجد في الشرق األوسط أكثر من 63 مليون مستخدم على إنستغرام. عاملًيا،64 الشبكة االجتماعية لديها أكثر من بليون 	 
مستخدم نشط شهرًيا.65

 
يعد الشرق األوسط وطًنا لبعض أكبر األسواق، بنسبة مئوية من السكان، على اإلنستغرام، يتضمن؛ تركيا )الثالثة 56 	 

في املئة(، الكويت )السادسة 54 في املئة(، البحرين )العاشرة 50 في املئة(.

كشفت بيانات من “نحن وسائل التواصل” أن تركيا هي أكبر سادس سوق على إنستغرام في العالم، وتضم 7	 مليون 
عضو.

 https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019

األشخاص الذين يستخدمون إنستغرام في تركيا أكثر من اليابان )27 مليون(، بريطانيا )	2 مليون(، املكسيك )22 
مليون(، أملانيا )20( مليون. األسواق الكبرى استناًدا إلى املستخدمين هم: الواليات املتحدة )116 مليون(، الهند )73 

مليون(، البرازيل )72 مليون(، إندونيسيا )60 مليون(، وروسيا )42 مليون(.66

•	

•	

أفضل 20 سوًقا إلنستغرام )حسب الوصول كنسبة مئوية من السكان(.
عبر: “نحن اجتماعيون وهوت سويت”

https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019
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التواصل االجتماعي لتنظيم 	  ذكرت بلومبيرغ على بوابة السعودية، أن مبادرة تعمل مع الجامعات واملؤثرين في وسائل 
زيارات إلى السعودية.

كما أشارت ستيبفيد:

“الهدف الرئيس في إطار رؤية 2030 هو زيادة عدد السياح ممن يزورون السعودية.”
“صحيح أن أكثرهم يأتي للسياحة الدينية، لكن هذا ال يعني أن الجهد لم ُيضخ في تنمية قطاع السياحة واالستجمام”.67

ذكرت بلومبيرغ: “أن برنامًجا مثل بوابة السعودية كان مستبعًدا بالسعودية منذ خمسة أعوام، عندما كانت الشرطة 
التواصل  وسائل  الستخدام  اقة  تو السعودية  “اآلن،  نفسها”.  لتغطي  النساء  على  صارخًة  الشوارع  تجوب  الدينية 
االجتماعي إلظهار جانب ألطف وأكثر ليونة” وأضافت أن “أكثر من 200 شخص قاموا بالزيارة من خالل البرنامج حتى 

اآلن... تم تغطية تكاليفهم، إال أنهم لم يتلقوا أي أجور أخرى.68

•	

الصورة عبر إنستغرام / بوابة السعودية

https://www.instagram.com/gatewayksa/

بروفايل آخر لزائر عالي املستوى إلى الشرق الوسط وشمال أفريقيا، األمير ويليم، الذي شرع برحلة منفردة ملدة أربعة 	 
أيام للكويت وُعمان، في أوائل كانون األول 2019. نشر دوق كامبريدج مقطع فيديو على إنستغرام إلبراز النقاط البارزة 

في رحلته التي تطرقت إلى مواضيع مثل التعليم واألمن والدفاع والتعاون والبيئة.69

https://www.instagram.com/gatewayksa/
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•	

•	

•	

األمير ويليم في سلطنة عمان. عبر اسوشيتد برس وإسكواير الشرق األوسط.

املراعي، تكتل مقره السعودية، يختص بتصنيع وتوزيع املشروبات واألطعمة، أطلق على إنستغرام أول فلتر بتقنية الواقع 	 
املعزز، يحمل عالمة تجارية بالشرق األوسط، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.70

سجلت مواقعهم أن”إنستغرام فتح منصته للعالمات التجارية، إلطالق عدسات بتقنية الواقع املعزز في أوائل شهر آب”، 
مع عزم املراعي على إطالق تجربتها في الشهر القادم.

https://www.almarai.com/en/2019/09/24/celebrating-saudi-national-day-almarai-and-facebook-
launch-middle-easts-first-branded-instagram-ar-filter/

في ما يلي رابط من هاتفهم، حيت يمكن للمستخدمين تركيب ألوان العلم السعودي والنظارات السعودية ثالثية األبعاد 
املمتعة على صورهم.

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.
instagram.com%2Fa%2Fr%2F%3Feffect_id%3D2132667063505853&redir_
token=fNUki1qfYTizp7ii3ijEdXaxH8d8MTU3NjcxNjEzOEAxNTc2NjI5NzM4&v=Id229O0rd6A

تزايد استخدام اإلنستغرام من 	 في املئة من املواطنين العرب 	201، إلى 42 في املئة بنهاية 2019. أظهرت أبحاث من 	 
جامعة نورث ويسترن في قطر أن - من الخدمات التي يمتلكها فيسبوك - كان استخدام إنستغرام هو األسرع.71

https://www.almarai.com/en/2019/09/24/celebrating-saudi-national-day-almarai-and-facebook-launch-middle-easts-first-branded-instagram-ar-filter/
https://www.almarai.com/en/2019/09/24/celebrating-saudi-national-day-almarai-and-facebook-launch-middle-easts-first-branded-instagram-ar-filter/
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4. يوتيوب

ذكرت شركة غوغل أن: اململكة العربية السعودية هي أكبر مستخدم ملوقع يوتيوب بالنسبة إلى الفرد في أنحاء العالم 
كافة.72

أكثر من 0	 في املئة من مشاهدي اليوتيوب في الشرق األوسط وشمال أفريقيا هم من جيل األلفية.	7 واشنطن دي 	 
�ضي استناًدا إلى مركز أبحاث بيو، عّرف أن “املواليد من 1981 و1996 هم من األلفية.74

في مصر، يشاهد 77 في املئة من جيل األلفية موقع يوتيوب يومًيا. أعلن موقع غوغل أن: “هذا أكثر من أي منصة أخرى، 	 
حتى التلفاز”.75

تجاوزت مشاهدات املدون السعودي محمد املشيع 8 باليين على قناة يوتيوب الخاصة به في أواخر 2019، وفًقا لبيانات 	 
من سوشال بيكر.

مليون   14.5 لديه   - العالم  أطفاله وأسفاره حول  مع  لتصوير حياته  قناته  والذي يستخدم   - األسرة  اليوتيوبر موجه 
مشترك.

حل  في  يساعد  الذي  سوما،  الخارق  الطفل  صورت  التي  سوما،  سوبر  هي  شهرة،  األكثر  الثانية  القناة  ذلك،  وبخالف 
مشاكل كل البشر بالعموم، وأصدقائه على الخصوص، لديه 2.1 مليون مشترك، وأقل من 9 ماليين مشاهدة.76

أقرت غوغل أن “اآلباء يديرون أفضل ثالث قنوات تربية، األكثر شهرة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا”.77	 

مشاهدات الفيديوهات املحملة على فيديوهات قناة مموشايا

•	
•	

•	

•	

•	

https://www.youtube.com/user/mmoshaya/

https://www.youtube.com/user/mmoshaya/
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وفي غضون ذلك، يعتمد األهالي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا بازدياد على يوتيوب “ليتصرف كأب أو أم ثالثة، أو 	 
كمستشار يقدم املساعدة”. وفًقا لغوغل.78

تستخدم القناة غالًبا لتلقي النصائح واإلرشادات بخصوص التربية، واستخدام الفيديوهات على أنها طريقة للتواصل 
والتحديات –  املقالب  إلى  إضافة  مًعا،  باألشياء  يقومون  العائالت وهم  تصوير  عبر  املثال،  األطفال – على سبيل  مع 

وكذلك استخدام املنصة طريقًة لذكريات عن طفولتهم مع أطفالهم.

https://www.youtube.com/watch?v=RWQC1ETi30Q

أخبرتنا شركة غوغل أن نصف األمهات في الشرق األوسط يشاهدن 	 
الوقت  لقضاء  رئيسة  أنه طريقة  يوتيوب، على  محتوى األطفال على 

مع أطفالهن.79

عالمة 	  أعلى  سادس  هو  يوتيوب  أن   YouGovBrandIndexكشف
في  تجارية  عالمة  أعلى  وثالث  املتحدة،  العربية  اإلمارات  في  تجارية 

السعودية ومصر.80
https://www.brandindex.com/ 

انطلق موقع يوتيوب للموسيقى ويوتيوب املميز في الشرق األوسط في 	 
شهر أيلول/ سبتمبر.81

ذكرت “تيك رادار” أن موقع يوتيوب املميز، وهو خدمة اشتراك مدفوعة تقدم تجربة إعالنات مجانية على يوتيوب، 
متوفرة اآلن في السعودية، واإلمارات، والبحرين، والكويت، ولبنان، وسلطنة عمان، وقطر.

على  األوسط  الشرق  ومن  دوليين  فنانين  من  محتوى  عارض  بذاته،  قائًما  تطبيًقا  بوصفها  للموسيقى  يوتيوب  تعمل 
يوتيوب.

بينت غوغل )التي تملك يوتيوب( أن: الدراما التلفزيونية واملسلسالت الخفيفة تشهد زيادة في املشاهدة بنسبة 151 في 	 
املئة على يوتيوب خالل شهر رمضان.

في مصر، والسعودية، واإلمارات، ارتفع الوقت الذي يمضيه الناس في مشاهدة فيديوهات الرياضة بنسبة 22 في املئة، 
فيديوهات السفر 30 في املئة، وألعاب الحركة واملحاكاة وألعاب الفيديو بنسبة 10-20%.

“على الرغم من أن املسلمين قد يبدون متناقضين إلمضاء ساعات صيامهم على يوتيوب، لكن الشهر الكريم يسجل 
نسبة عالية ملشاهدة املحتوى الديني”، وفًقا ملوقع العربي الجديد.82

المنصة هي الموقع األكثر 
استخداًما من األهالي في 
السعودية، والموقع الثاني 

األكثر استخداًما من األهالي 
في اإلمارات بعد غوغل. وبسبب 
ازدياد األهالي من جيل األلفية، 

فإن مشاهدات يوتيوب على 
محتوى التربية في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
تنمو بمعدل 4.3 مرات أسرع من 

بقية الكوكب.

https://www.brandindex.com/
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5.  تطبيقات الرسائل 

شعبية تطبيقات الرسائل – مثل املراسلة على سناب شات، واتساب، فايبر وفيسبوك – تختلف بشدة في املنطقة.	 
ينتشر مسنجر فيسبوك في شمال أفريقيا والعراق.	 
يشق واتساب الطريق في الخليج.	 
 	

تلغرام أكثر شهرة في إيران، بما يقدر ب 50 مليون مستخدم.83

Messenger People أهم تطبيقات املراسلة حسب البلد. عبر

واتساب 

اكتشف YouGov’s 2019 BrandIndex أن واتساب هو رابع أكثر العالمات التجارية مصداقية في السعودية. “يقيس 	 
االستطالع باستمرار التصور العام آلالف العالمات التجارية عبر عشرات القطاعات.84

https://www.brandindex.com/ranking/saudi-arabia/2019-index
https://www.brandindex.com/about

 في اإلمارات العربية املتحدة، تعمل املنصة بشكل أفضل ومرتبتها الثانية بعد الخطوط الجوية الوطنية اإلماراتية.
https://www.brandindex.com/ranking/uae/2019-index 

يحتل الواتساب املرتبة الثانية كذلك في مصر، متقدًما على فيسبوك )املركز الرابع(، ويوتيوب )املركز الثالث(، لكن بعد 
غوغل.85

https://www.brandindex.com/ranking/saudi-arabia/2019-index
https://www.brandindex.com/about
https://www.brandindex.com/ranking/uae/2019-index
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املستخدمين 	  بين  املئة،  في   75 انتشار  بنسبة  استخداًما،  األكثر  فيسبوك  يملكها  التي  الخدمة  هو  واتساب  أن  اتضح 
العرب لإلنترنت في ست دول، وذلك بحسب دراسة أجرتها جامعة نورث ويسترن في قطر.86

نسبة من يستخدم فيسبوك ومنصاته
)بين مستخدمي االنترنت( 

فيسبوك   إنستغرام   واتساب   مسنجر فيسبوك

2019. عبر: جامعة نورث   -  2013 بين مستخدمي اإلنترنت  استخدام املنصات اململوكة لفيسبوك وفيسبوك 
وسترن في قطر

بالتدقيق في بيانات جامعة نورث ويسترن، وبداًل من النظر إلى الجنسيات كلها، قامت بتحديد مستويات متدنية 
 .)2017 )2019 مقابل  في تونس، وانخفاض خفيف باالستخدام في قطر، واإلمارات، والسعودية  من اإلقبال 

تستمر املراسلة عبر الواتساب بالتزايد في األسواق األخرى كلها.87

أن 	  رويترز  ذكرت   .NSO إسرائيلية  تكنولوجيا  شركة  على  قضائية  دعوى  فيسبوك  إدارة  رفعت  األول،  تشرين  في 
“الواتساب، الذي يملكه فيسبوك، “اتهم NSO بتسهيل عمليات القرصنة الحكومية في 20 دولة. وكانت املكسيك 

واإلمارات العربية املتحدة والبحرين هي الدول الوحيدة التي تم تحديدها”.88

ومعارضون  دبلوماسيون،  ومنهم  تأثرت،  قد  قارات  أربع  عبر  مستخدم   1،400 قرابة  أن  واتساب  إدارة  ذكرت 
سياسيون، وصحافيون، ومسؤولون حكوميون رفيعو املستوى.  ولكن مجموعة NSO نفت االدعاءات.89

ويل كاثكارت، مدير واتساب، قال في مداخلة للواشنطن بوست أن القضية “ينبغي أن تعمل على أنها نداء يقظة 
لكل شركات التكنولوجيا، والحكومات، ومستخدمي اإلنترنت”.
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“الهاتف المحمول هو الكمبيوتر األساس لباليين الناس حول العالم. وعبره 
نجري محادثتنا األكثر خصوصية، ونخّزن معلومات شديدة الحساسية. على 

الشركات والحكومات أن تقوم بالمزيد لحماية األفراد والمجموعات الضعيفة 
من تلك الهجمات. سيستمر، واتساب في القيام بكل ما في وسعه ضمن 

التعليمات البرمجية الخاصة بنا، وداخل المحاكم، للمساعدة في حماية 
خصوصية وأمن مستخدمينا في كل مكان“.90

بعد 	  الواتساب91،  املكاملات عبر  إجراء  الذي فرضته على  الحظر  قريًبا  ترفع  اإلمارات قد  أن  �ضي  بي  ان  ذكرت اس 
مقابلة مع محمد الكويتي، املدير التنفيذي للهيئة الوطنية لألمن اإللكتروني في دولة اإلمارات العربية املتحدة.92

على الرغم من عدم توافر هذه امليزة في التطبيق، ال يزال نحو 8 ماليين شخص )من عدد سكان يبلغ 9.5 مليون( 
يستخدمون واتساب في اإلمارات.93

	 دوالر شهرًيا – 0.20 باليوم – إلجراء 	  في لبنان، هناك خطط لتحميل مستخدمي واتساب حتى  في غضون ذلك، 
مكاملات هاتفية على الخدمة، حيث قوبل هذا األمر بمعارضة شديدة.94

الحركة، التي نوهت إليها قناة الجزيرة، كانت جزًءا من الخطط لرفع ضعف اإليرادات الحكومية”، “يمكن أن 
تحمل ما يصل إلى 250 مليون دوالر من العائدات السنوية95، من مستخدمي تطبيق فويب املقدر عددهم بـ 3.5 

مليون في البالد”. ومع ذلك، بعد االحتجاجات، تم إسقاط الخطط بسرعة”. 96

قال عبد هللا، املحتج في بيروت لـ بي بي �ضي: “نحن لسنا هنا بسبب الواتساب، نحن هنا بسبب كل �ضيء: بسبب 
الوقود، الطعام، الخبز، بسبب كل �ضيء”.97
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سناب تشات

السعودية هي خامس أكبر األسواق لسناب تشات في العالم، بأكثر من 15.65 مليون مستخدم. تركيا، بـ 7.45 مليون 	 
مستخدم، هي عاشر أكبر سوق.98

الدول الرائدة استناًدا إلى عدد مستخدمي تطبيق سناب تشات كما في شهر تشرين األول 2019 )باملاليين(

•	

•	
)Statista األسواق الكبرى، وفقُا لعدد املستخدمين لتطبيق سناب تشات. عبر: سناب )الرسم البياني عبر

في 	  تشات  سناب  الكتشاف  موجودة،  لبرامج  جديدة  مواسم  و9  جديًدا،  عرًضا   18 تشات  سناب  تطبيق  أضاف 
املنطقة.

يشتمل شركاء املحتوى على مجموعة تلفاز 11، شركة إعالمية رقمية سعودية، هيئة اإلذاعة السعودية – التي تقدم 
أبرز األحداث من الدوري السعودي للمحترفين - إضافة إلى تلفزيون دبي وشبكة اليف ستايل على اإلنترنت.

برنامج طارق من مجموعة روتانا اإلعالمية، بيت الكوميديا من ترند TREND وبدون فلتر من تلفاز اآلن، جميعها مصنوعة 
تحديًدا الستهالك املوبايل، قد تم تجديدها.99
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قدم تطبيق سناب تشات منتًجا إعالنًيا، وإعالنات تجارية، في اإلمارات والسعودية في عام 2019.	 

اإلعالنات — لشركاء اإلعالنات املتميزة مثل؛ نستله، بي إم دبليو، ميني كوبر، سامسونج، اللوفر واملراعي، “وهي إعالنات 
ArabianIndustry. 100سناب تشات، ال تتجاوز مدة ست ثواٍن، ويتم عرضها عبر برامج سناب تشات” كما أوضح موقع

Com

وكذلك أضاف تطبيق الرسائل العابر خاصية جديدة ُتدعى “اسحب ألعلى لالتصال” في كانون األول. هذه الخاصية، 	 
حصرية للمستخدمين في الشرق األوسط، تسمح للزبائن باالتصال بعمل تم اإلعالن عنه على تطبيق سناب تشاب 

مجاًنا.101

يستمتعون  يزالون  ال  األوسط  الشرق  في  املستهلكين  أن  فكرة  على  مبني  الجديد،  اإلعالني  املنتج  “هذا 
باالتصال بأصدقائهم وعائالتهم، وباملثل، يحبون أيًضا االتصال باملشاريع الكبيرة، واملتوسطة، والصغيرة 
ملعرفة املزيد عن منتجاتهم وخدماتهم، والقيام بعمليات الشراء”، كما ورد في إعالن من تطبيق سناب تشات.

يعد موقع الويب وتطبيق املعلن مفيد للغاية في الشرق األوسط، لكن هناك مناسبات حيث تسرع املكاملة 
بقرار املستهلك ورحلة الشراء.102

شركة تلكوم السعودية ومجموعة زين كانتا من ضمن املعلنين األوائل لالستفادة من املنتج الجديد.103

ميزة “اسحب ألعلى لالتصال” عبر سناب
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ذكرت أخبار ان بي �ضي كيف كان املحتجون في العراق يستخدمون تطبيق سناب تشات 	  في تشرين األول/ أكتوبر، 
لتوثيق – ومشاركة – لقطات من التظاهرات104. بعض التطبيقات األخرى مثل الفيسبوك، تويتر، واتساب، إنستغرام 

تم حجبها في ذلك الوقت.105

وكما فسرت إيمانويل صليبا من اإلن بي �ضي:

https://twitter.com/_esaliba

“كانت ان بي �ضي قادرة على مشاهدة مئات الفيديوهات التي تصل من مدن عبر العراق، توثق يوم التظاهرات 
كاماًل عبر خريطة التمثيل اللوني التفاعلية في سناب تشات. مشاهد تم مشاركتها من العاصمة بغداد، ُتظهر 

آالف املحتجين يتدفقون في ساحة التحرير يلوحون بالعلم العراقي بالهواء”.
/https://map.snapchat.com

تمّكن خريطة سناب املستخدمين من مشاهدة فيديوهات من مواقع محددة – في هذه الحالة بغداد – حول العالم. تم 
إطالقها في حزيران 106.2017

 

•	

لقطة شاشة، عبر ان بي �ضي، لخريطة الحرارة التفاعلية من سناب تشات.

https://twitter.com/_esaliba
https://map.snapchat.com/
https://map.snapchat.com/


وسائل التواصل االجتماعي في الشرق األوسط: مراجعة لعام 2019

30

6. الشباب العربي

بين الشباب العربي، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 24، هناك 9 من 10 يستخدمون على األقل قناة تواصل اجتماعي 	 
كل يوم، وعلى رغم من أن شعبية الشبكات الفردية تتفاوت في املنطقة، كما أوضح استطالع الشباب العربي السنوي 

الحادي عشر. إال أن نتائج استطالع الشباب العربي السنوي الحادي عشر أظهرت ذلك.107

االستخدام اليومي للشبكات االجتماعية الرئيسة، بحسب املنطقة الفرعية. عبر: مسح الشباب العربي 2019

9 من 10 شاب عربي على األقل يستخدمون واحدة من القنوات اإلعالمية 
االجتماعية الرئيسة يومًيا

كم مرة تزور كل من اآلتي؟
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يم�ضي جيل األلفية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا أكثر من ثالث ساعات في اليوم في مشاهدة فيديوهات على النت، 	 
متجاوزين بذلك الوقت الذي يمضونه على تطبيقات الرسائل واأللعاب، “تفاصيل ستيب فيد، نقاًل عن أبحاث ُنشرت 

108.MENA بواسطة فكر مع غوغل

توصلت غوغل إلى أن جيل األلفية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا “يتضاعف احتمال قيام أقرانهم العاملين بنشر 	 
من  املئة  في   68 واإلمارات،  السعودية  في  لآلخرين.109  النت  عبر  باألشياء  القيام  كيفية  وعرض  اإلنترنت،  عبر  املحتوى 

األشخاص يستهلكون فيديوهات رقمية أكثر مما يفعلون على التلفاز”.

في غضون ذلك، في مصر، 77 في املئة من جيل األلفية يشاهدون يوتيوب كل يوم. “هذا أكثر من أي منصة أخرى، حتى 
التلفاز.110

في 	  و13   12 بين  أعمارهم  تتراوح  الذين  األشخاص  إلى  بالنسبة  املئة  في   90 من  أكثر  إلى  تشات  سناب  تطبيق  وصل 
أيًضا  تم�ضي  العمرية  الفئات  “هذه  تشات.  سناب  على  الدولي  املحتوى  شراكة  مدير  سعد،  رامي  يقول  السعودية،111 

ضعف الوقت الذي يمضيه أقرانهم العامليين على ميزة اكتشاف سناب تشات”.112

55 في املئة من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 24-16 في السعودية  وجدت بيانات من غلوبال ويب اندكس أن 
يستخدمون سناب تشات يومًيا، مقارنة بأربعة من 10 بين الفئات العمرية كلها.113

في اإلمارات العربية املتحدة، يستخدم 33 في املئة من األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاًما سناب تشات 
يومًيا، كما قال جيريمي جورمان، كبير مسؤولي األعمال في سناب.114

ازدادت وسائل التواصل االجتماعي بوصفها مصدًرا لألخبار بين الشباب العربي في السنوات الخمس املاضية.	 

واملثير لالهتمام، أن استطالعات الشباب العربي أظهرت أن كل مصادر األخبار شهدت زيادة باالشتراك في نصف العقد 
املا�ضي، إال أنه لم يشهد أي منهم النمو االجتماعي نفسه.115 

قرابة ثلث الشبان العرب أي )35 في املئة( – الذين تتراوح أعمارهم بين 18 – 24 – يقولون إنهم قاموا بتحديث مستواهم 
يومًيا من خالل متابعة األخبار والشؤون الراهنة.

لين 	  التقليدية”، وفًقا ملراقبة  العربي من وسائل اإلعالم  بين الشباب  باتت أكثر شهرة  التواصل االجتماعي اآلن  وسائل 
اكرمان، صحافي وكاتب ومحرر مقيم في دبي، في تعليق ُنشر على أنه جزء من استبيان الشباب العربي لعام 2019.

https://iainakerman.com/ 

“كما تم رؤيتها على أنها أكثر جدارة بالثقة، لقد أصبحت مصدر األخبار الرئيس، وتفوقت على التلفاز بوصفها وسيلة 
األخبار األكثر أهمية بين الفئات العمرية 18 – 24 في العالم العربي. وذلك في تناقض صارخ مع السنوات القليلة املاضية، 

عندما كان التلفاز هو مصدر استهالك األخبار.

https://iainakerman.com/
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7.  الرقابة وحرية التعبير

شهدت السنوات املاضية قيوًدا عديدة على األخبار، في مختلف البلدان عبر املنطقة، ذات عالقة باستخدام وسائل 
التواصل االجتماعي على أنها منصة للتعبير عن اآلراء.

تقرير خاص من هيئة حماية الصحافيين )CPJ(، وضع ثالث دول عربية في قائمة الدول األكثر تقييًدا، وأشارت كذلك إلى 	 
أن “أحوال الصحافيين وحرية الصحافة في دول مثل سورية، اليمن، والصومال صعبة جًدا، ولكن ليس بالضرورة أن 

ُتنسب إلى الرقابة الحكومية فحسب”.

تم تصنيف السعودية فب املرتبة الرابعة وإيران في املرتبة السابعة، بينما إريتريا، وهي مراقب – لكن ليست عضًوا – في 
الجامعة العربية، تصدرت قائمة لجنة حماية الصحافيين.

وفًقا للتقرير، فقد تدهورت بيئة الصحافة في السعودية في ظل سلطة محمد بن سلمان. في كانون األول 2018، تم الزج 
ب 16 صحافي في السجون، وتم اعتقال تسعة على األقل في النصف األول من عام 2019.

وفًقا لقانون في عام 2011، يجب أن يملك الصحافيون، واملدونون، وأي شخص ينشر أخباًرا عبر النت رخصة من وزارة 
الثقافة واملعلومات السعودية. وسعت السلطات أيًضا للسيطرة على املحتوى عبر النت، وهم قادرون على حجب أي 

موقع إلكتروني يعدونه مرفوًضا.

بينما تبقي “مناًخا من الخوف والذعر”، كما كتب  إلكترونية، وتسجن الصحافيين،  تحجب الحكومة اإليرانية مواقع 
املؤلفون، مع مراقبة تمتد لتصل إلى عائالتهم.

غلقت الحكومة وسائل اإلعالم املستقلة كلها في 2001. البلد هي السجان الرئيس للصحافيين في أفريقيا 
ُ
في إريتريا، حيث أ

جنوب الصحراء الكبرى. تحتفظ الدولة باالحتكار القانوني لوسائل البث اإلعالمي، وتفرض قيوًدا على املصادر البديلة 
املحلية لإلعالم، وهي مقيدة من خالل اإلشارات املتقطعة، ونوعية النت السيئة.116
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رويترز / حسين الدمير

قبيل نهاية العام، أوقف تويتر حسابات تخص شبكة أخبار القدس )QNN(، التي لديها مئات آالف املتابعين.	 

حصل هذا بعد أسابيع من إيقاف السلطات الفلسطينية أكثر من خمسين موقًعا إلكترونًيا، وحساًبا عل وسائل التواصل 
االجتماعي، ومنها شبكة أخبار القدس، بعد اتهامهم بانتهاك قانون الجرائم اإللكترونية في الضفة الغربية املحتلة.117

في مصر، ألقي القبض على الناشطة رضوى محمد، ذات الـ 25 ربيًعا، في تشرين الثاني، بعد انتشار سلسلة فيديوهات 	 
انتقدت فيها الرئيس عبد الفتاح السي�ضي وزوجته.118 بدأ هاشتاغ “أين رضوى” يصبح متداواًل باللغة العربية في مصر، 

بعد إلقاء القبض عليها. 119

كتبت 	  كما  إلكترونية،  مستقلة  مصرية  صحيفة  مصر،  مدى  من  صحافيين  ثالثة  أيًضا  األمنية  القوات  اعتقلت 
الغارديان.120 شادي زلط، محرر في مدى مصر، تم إلقاء القبض عليه من شرطة يرتدون مالبس مدنية من بيته. بعد 
إلقاء القبض عليه، استخدم ناشطون هاشتاغ، أطلقوا سراح شادي، لتسليط الضوء على قضيته، وعلى وضع حرية 

اإلعالم في مصر.
 

واجه اإليرانيون إغالًقا كبيًرا، حيث أشار إليه الناشطون على أنه “انقالب ضد حرية اإلنترنت”، هذه ليست املرة األولى 	 
على  التحايل  على  فيها  قادرين  الخبراء  يكن  لم  التي  األولى  املرة  هي  هذه  لكن،  اإلنترنت،  اإليرانية  الحكومة  تعطل  التي 

العراقيل.121
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كما فسر موقع Inside Higher Ed: “العجاوي طالب من 54 آخرين يدرسون في الكليات األميركية هذا الخريف بمساعدة 
Hope Fund، برنامج تديره منظمة غير ربحية ُتدعى AMIDEAS، تساعد الطالب الفلسطينيين املتفوقين في التقدم على 
املنح الجامعية للمؤسسات األميركية. وكونه غير متخرج من الجامعة، فقد قرر دراسة الكيمياء وعلم األحياء الفيزيائي.129

تم السماح له فيما بعد بمتابعة دراسته، بعد أن لفتت The Harvard Crimson - أقدم صحيفة جامعية يومية تصدر 
باستمرار في البالد130 - وآخرون االنتباه إلى قضيته.131

بعد 	  الجزائر،  في  اإلنترنت  إلى  الوصول  حجب  تم  أيلول/سبتمبر،  في 
املدنية.  الساحة  في  الجيش  قادة  نفوذ  ضد  قامت  التي  التظاهرات 
تعطيل اإلنترنت متوافق مع التعطيالت السابقة في أثناء نظام الرئيس 

السابق عبد العزيز بو تفليقة.122

استقال  الزمن،  من  لعقدين  الحكم  استلم  الذي  بوتفليقة،  الرئيس 
في  جماعية  احتجاجات  من  أسابيع  بعد   2019 نيسان/أبريل  في 

الشوارع.123

قبل هذا، منظمات مراقبة اإلنترنت، نت بلوكس، قامت بتحديد عدة 
منها  الهدف  كان  فبراير.  22 شباط/  في  الجزائر  في  لإلنترنت  تعطيالت 
األحداث  رويترز  وصفت  املحتجين.124  من  املعلومات  تدفق  إيقاف 
بأنها “أكبر التظاهرات املناوئة للحكومة منذ الربيع العربي قبل ثماني 

سنوات”.125

محاولة  في  الصيف،  خالل  التواصل  وسائل  من  ملزيد  حجب  حدث 
لجعل الغش صعًبا على الطالب في أثناء امتحاناتهم.126 فعلوا ال�ضيء 

نفسه في 1272018 و2016128.

في آب/ أغسطس، ُمنع الطالب الفلسطيني، إسماعيل عجاوي، الذي 	 
أن  بعد  األميركية  املتحدة  الواليات  دخول  من  لبنان،  في  كالجئ  نشأ 
اعترض مسؤولو الهجرة على منشورات أصدقائه على وسائل التواصل 

االجتماعي.

•	

ent with 
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8. التطرف عبر النت

التواصل االجتماعي لتشجيع 	  أبو ظبي على رجل فليبيني بعشر سنوات سجن، الستخدامه وسائل  في  حكمت محكمة 
“أيديولوجية منظمات اإلرهاب”.

تضمنت االتهامات إنشاء وإدارة حسابات عدة على تويتر، وفيسبوك، وتلغرام تتحدث إلى  الشباب لالنضمام، وتقديم 
دعم مادي إلى املجموعات اإلرهابية، وأتباعهم حول العالم.132

بالترويج 	  تتعلق  انتهاكات  بسبب  166,513 حساب  إزالة  تم   ،2018 من  الثاني  النصف  في  أنه  تويتر  أيار/مايو، ذكر  في 
لإلرهاب.

“من هذه اإليقافات، 91 في املئة من حسابات تم وضع عالمات عليها بواسطة أدوات تقنية داخلية مصممة 
لهذا الغرض” كما كتبوا، مضيفين: “الترند الذي نراقبه عاًما بعد عام هو انخفاض ملنظمات إرهابية تحاول 

استخدام خدماتنا”. 133

بعد بضعة شهور، في تموز/ يوليو، نشر فيسبوك منشوًرا يشرح جهدهم لتحديد املجموعات اإلرهابية عبر النت، واتخاذ 	 
إجراءات ضدهم.

مشهورين،  إلرهابيين  صور  بمشاركة  لهم  تسمح  رقمية  لبصمات  مشتركة  بيانات  قاعدة  تطوير  يتضمن  الذي  الجهد 
ودعاية لفيديوهات مع شركات شركائهم، التي ستساعد بتحديد املحتوى اإلرهابي.134

للمنصات،  نفسه  املحتوى  بتحميل  يقومون  ما  غالًبا  فإنهم  االنترنت،  استخدام  اإلرهابيون  ي�ضيء  عندما 
ليزداد وصولهم إلى الحد األق�ضى. ولعرقلة هذا التصرف طورنا قاعدة بيانات صناعية مشتركة للتشفير، 
أو بصمات رقمية تسمح لنا بمشاركة آمنة لصور اإلرهابيين املعروفين، ودعايات الفيديوهات مع الشركات 
الشريكة. هذا يمكننا من تحديد أكثر سرعة، واتخاذ إجراءات ضد محتوى إرهابي محتمل على منصاتنا 

املعنية”.135

نشرت االسوشيتد برس بمراحل مختلفة خالل العام عن كيف أن فيسبوك يولد بشكل تلقائي صفحات تروج للدولة 	 
اإلسالمية والقاعدة.136

“تعترف إدارة فيسبوك أن نظامها ليس مثالًيا”، كما كتبت اسوشيتد برس في أيار/ مايو، لكنها قالت أنهم 
بصدد إجراء تحسينات”.

مثل الشركات التقنية األخرى، يعتمد فيسبوك بشدة على الذكاء الصناعي، للتخلص من املنشورات العنيفة 
بشكل أوتوماتيكي قبل أن تشق طريقها للنشر.



وسائل التواصل االجتماعي في الشرق األوسط: مراجعة لعام 2019

36

“بعد القيام باستثمارات كثيرة، نتحقق ونزيل املحتوى اإلرهابي بمعدل أكبر من النجاح مما كان عليه 
األمر قبل عامين”، كما قالت الشركة في بيان. “ال نّدعي اكتشاف كل �ضيء، ونتوخى الحذر بجهدنا ضد 

املجموعات اإلرهابية حول العالم”.

“يريد فيسبوك منا تصديق أن الخوارزميات السحرية تنظف نوًعا ما موقعها من املحتوى اإلرهابي”، كما قال 
جون كوستياك، مدير تنفيذي ملركز ويستلبلور الوطني، في أيلول/سيتمبر. “ هذه الخوارزميات نفسها هي 
صفحات أوتوماتيكية التوليد بعناوين مثل: أنا أحب الدولة اإلسالمية، وهي مثالية ليستخدمها اإلرهابيون 

للتشبيك والتجنيد”. 137

•	

AP لقطة شاشة من 7 مايو 2019. عبر
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أنهم عطلوا عدًدا 	  الثاني/نوفمبر  في تشرين  أعلنت  القانون،  تنفيذ  في مجال  للتعاون  األوروبي  االتحاد  يوروبول، وكالة 
من الخوادم املرتبطة بالدولة اإلسالمية. احتوت الخوادم املستهدفة محتوى يتضمن “ فيديوهات دعائية، ومنشورات 

وحسابات وسائل تواصل اجتماعية تدعم اإلرهاب والتطرف.

“أكثر من 26,000 مادة تم وضع إشارة عليها عبر السلطات، كونها دعاية إرهابية”، كما ذكرت ان بي ار. “يوروبول، وكالة 
االتحاد األوروبي للتعاون في مجال تنفيذ القانون، أرسلت هذه املواد ملزودات خدمة مختلفة عبر النت، كي تتم إزالتها”.138

“في الوقت الحالي، على حد علمنا، لم يعد تنظيم الدولة اإلسالمية موجوًدا على اإلنترنت. بحسب ما قال إريك 
فان دير سايبت، املتحدث باسم مكتب املدعي العام البلجيكي”.9	1

على الرغم من أن أكثر هذا املحتوى تم العثور عليه على تطبيق تلغرام، إال أن غوغل، وتويتر، وإنستغرام، وتلغرام 
كانت من بين املشغلين التسعة الذين تعاونوا مع العملية.

األميركية 	  الخارجية  وزارة  تعدها  لجماعات  تابع  محتوى  أوقفوا  أنهم  تويتر  أعلن  نوفمبر،  الثاني/  تشرين  في  كذلك 
منظمات إرهابية أجنبية، مثل حماس وحزب هللا، بناًء على طلب من الكونغرس.

تضمن اإليقاف إغالق حسابات حماس الرسمية باللغتين اإلنكليزية والعربية، وقناة حماس التلفزيونية، وشبكة القدس 
لحماس  تابعين  لناشطين  عدة  حسابات  إلى  إضافة  املنار،  األخبار  وخدمة  هللا،  لحزب  التلفزيونية  والقناة  اإلخبارية، 

وحزب هللا.140

عبر 	  الجهد  بتمرير  ناجًحا  كان  هللا  حزب  أن  بكتابة كيف  وبيلينغكات  تايمز  نيويورك  قامت  العام،  من  سابق  وقت  في 
شركات التواصل االجتماعي لترويج رسائلهم، واستهداف داعمين محتملين.141
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9. إسرائيل / فلسطين

الثوب 	  بثوبك،  غرد  هاشتاغ  بدأ   ،2019 يناير  الثاني/  كانون  في 
رشيدة  السيدة  قامت  أن  بعد  باالنتشار،  الفلسطيني  التقليدي 
الدستوري  القسم  بأداء  الديمقراطية،  الكونغرس  عضو  طالب، 

وهي ترتديه.142

تغريدة تظهر عضو الكونغرس طليب في مراسم أداء 
اليمين الدستورية. عبر: تويتر.

ابن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، يير نتينياهو، غرد في نيسان/ أبريل، 	 
باللغة   ”P“ للحرف  وجود  ال  أنه  حيث  لفلسطين،  وجود  ال  أنه 

.Palestine العربية

كان لهذه التغريدة التي تم حذفها اآلن تأثيًرا عكسًيا، 
لـ  العربية  الكلمة  أن  املعلقين  من  كثير  أشار  حيث 

Palestine هي “فلسطين”.

•	

•	

•	

•	

في آب/ أغسطس، انتشر هاشتاغ BoycottIsrael في الواليات املتحدة األميركية لبضع ساعات بعد الحظر اإلسرائيلي، 	 
وسحب  املقاطعة،  لحركة  دعمهما  بسبب  عمر،  وإلهان  طليب،  رشيدة  دخول  برفض  اإلسرائيلية  الحكومة  قرار  بعد 

144.)BDS( االستثمارات وفرض العقوبات

هناك بعض التخمينات بأن قرار إسرائيل تأثر بتغريدة رئيس الواليات املتحدة آنذاك دونالد ترامب الذي طالب بمنع 
السيدتين.145

بعد هذا، اكتسب هاشتاغ  #MyPalestinianSitty،الذي ُترجم بـ”جدتي الفلسطينية” زخًما بعد املنع اإلسرائيلي الذي 	 
كان يعني أن السيدة طليب سُتمنع هي أيًضا من زيارة جدتها التي تبلغ التسعين من العمر، وتعيش في الضفة الغربية 

املحتلة.

إسرائيل  لزيارة  خططوا  عمر،  إلهان  والنائبة  الكونغرس،  من  وزمالؤها  طليب  “فالسيدة  ان،  ان  �ضي  شرحت  وكما 
واألرا�ضي الفلسطينية ... لكن الحكومة اإلسرائيلية منعتهم لدعمهم املقاطعة والخروج من األمة”.146

عنها  قال  تقييدات  مجموعة  وفق  لكن  الدخول،  إذن  طليب  السيدة  تمنح  أن  إسرائيل  “قررت  استثناء،  طلب  بعد 
املشرعون الحًقا إنها كانت في منزلة محاولة إلسكاتها.

أشار بعضهم أن الكلمات يهودي وأورشليم تبدآن 
بالحرف “ “J ، مع أنه ال وجود لحرف باألبجدية العبرية 

يصدر هذا الصوت.143
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تويتر 	  على  إياها  دعمهم  بنشر  عمر،  إلهان  الصومالية  الديمقراطي  الكونغرس  لعضو  داعمون  قام  العام،  في  سابًقا 
 https://twitter.com/hashtag/istandwithilhan بهاشتاغ أقف مع إلهان

:WCCO / CBS Minnesota كما أوضح

“يعلن مستخدمو تويتر عن تضامنهم مع النائبة في مينيسوتا إلهان عمر، بعد أن استمر الرئيس دونالد ترامب بتعنيف 
عضو الكونغرس الجديدة في تجمع حاشد في والية كارولينا الشمالية.

- النائبة  خالل تجمع ليلة األربعاء، قام الرئيس بوصف السيدة إلهان عمر وثالث أعضاء ملونات أخريات في “الفرقة” 
بأنهن   – ميشيغان  من  طليب  ورشيد  ماساتشوستس،  من  بريسلي  وأيانا  نيويورك،  من  كورتيز،  أوكاسيو  ألكساندريا 

متطرفات يساريات يكرهن أميركا.

قال ترامب: “إذا ال يردن حب بلدنا، إذا ال يرغبن بالقتال من أجل بلدنا، بإمكانهم املغادرة”، “لن أغير رأيي مطلًقا”.

أكثر انتقادات ترامب القاسية كانت تستهدف إلهان عمر، الوحيدة من الفريق التي ولدت خارج الواليات املتحدة... وبدأ 
الحشد بالهتاف بمرحلة معينة “أرسلها إلى بلدها”.

على تويتر، مئات اآلالف تحدثوا دفاًعا عن عضو الكونغرس الصومالية املنشأ، التي جاءت إلى مينيسوتا مراهقة، بعدما 
الواليات  في   1 رقم  الترند  موضوع  إلهان  مع  أقف  أنا  هاشتاغ  أصبح  لالجئين.  كينيان  مخيم  في  طفولتها  معظم  أمضت 

املتحدة.147

من بين أولئك الذين استخدموا الهاشتاغ باتريس كولورز، املؤسس املشارك لشركة Black Lives Matter حياة السود 
مهمة، والكاتب واملنظم السيا�ضي جورج سيكارييلو-ماهر.148

دعم حملة # IStandWithIlhan على وسائل التواصل االجتماعي
عبر: الصوت اليهودي من أجل السالم

https://twitter.com/hashtag/istandwithilhan
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10. أعوام من االحتجاج

شهد العام 2019 احتجاجات عديدة في الشرق األوسط. تضمن هذا ردود أفعال الرتفاع أسعار الخبز في السودان، مشروع 
ضريبة على واتساب في لبنان، وزيادة أسعار البنزين في إيران. لدى كل من هذه األمثلة شيئين مشتركين: األول: تمت قيادتها 

بشكل رئيس من فئة عمرية شابة، وثانًيا: أنها تمثل عمًقا ديمغرافًيا باستخدام وسائل التواصل االجتماعي لتسليط الضوء 
على مطالبهم وأوضاعهم للعالم الخارجي.

فيما يلي بعض األمثلة على هذه املبادئ في العمل من أنحاء املنطقة جميعها خالل االثني عشر شهًرا املاضية.

•	
y with Sudan 

ernet 
y in the 

ed 

 about 

Example of a tweet promoting the 

السودان

آالف مستخدمي وسائل التواصل كانوا جزًءا من حملة إلظهار 	 
اللون األزرق من  باستخدام هاشتاغ  التعاضد مع السودان، 
أجل السودان #BlueforSudan، تم استلهام املبادرة من لون 
األفاتار بحساب محمد مطر، الذي ُقتل في أثناء هجوم شنته 

القوات األمنية السودانية في حزيران.149

الشهر،  ذلك  في  الحًقا  اإلنترنت  السوداني  الجيش  حجب 
الهاشتاغ،  هذا  عن  يعرفون  ال  البلد  في  كثيرين  أن  يعني  ما 

واالهتمام الدولي الذي أثاره.150

صعوبات  بمواجهة  السودانية  املحلية  االتصاالت  استمرت 
نتيجة تعطيالت اإلنترنت املتكررة. لكن، املغتربين السودانيين 
لنشر  االجتماعي  تواصلهم  حسابات  باستخدام  قاموا 

املعلومات عن الحملة.

إن حجب وسائل التواصل االجتماعي املستمر أدى إلى صعوبة 
مواكبة الجالية املغتربة آلخر التطورات على األرض.

مثال على تغريدة تروج لحملة #BlueforSudan. عبر: تويتر
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“لقد تم إرغام السودانيين الذين يعيشون في الخارج على االعتماد على مكاملات الهاتف، أو الكالم املنقول، لتلقي املعلومات 
من أرض الواقع، من دون أي لقطات مرئية، والذين بدورهم شاركوها على وسائل التواصل االجتماعي”، كما أوردت 

الجزيرة. 151

•	

وجوه من قتلوا في االحتجاجات املناهضة للحكومة في الخرطوم.
BuzzFeed مصدر الصورة: أندرو رينيسين ألخبار

كان ُينظر إلى وسائل اإلعالم االجتماعية على أنها تؤدي دوًرا مهًما بتنظيم االحتجاجات في البلد، ما أدى إلى إزاحة الرئيس 	 
عمر حسن البشير أوائل العام، بعد بقائه في الحكم مدة ثالثين عاًما.

“استخدم املحتجون في السودان وسائل التواصل للتنظيم، كما استخدموا خوادم البروك�ضي للتهرب من الرقابة”. كما 
أوردت صحيفة وول ستري. أن الناشطين استخدموا فيسبوك ملشاركة وقت وموقع االحتجاجات، وكذلك للتشجيع على 

املشاركة.
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كانت الشبكات االجتماعية مهمة أيًضا من حيث إظهار ما كان يحدث على األرض. “ثبت أن وسائل التواصل أساسية ألن 
الدولة ضيقت الخناق على أشكال اإلعالم التقليدية، كما كتب آين بيور في صوت أميركا. 152

“بتصنيف 175 من أصل 180، فالسودان من الدول األقل حرية عاملًيا، وفًقا ملؤشر حرية الصحافة العالمي لهذا العام”. 
ونتيجة ذلك، كانت وسائل التواصل غالًبا طريقة حيوية لـ “ استالم ونشر املعلومات”, وكذلك قناة ملعالجة املعلومات 

املغلوطة و”األخبار املزيفة”.153

لبنان

في لبنان، كان سبب خروج املحتجين-جزئًيا- مشروع الضريبة الذي اقترحته الحكومة على تطبيق الرسائل في واتساب.154	 

زاد عدد املحتجين في حركة على مستوى البلد، تأججت أكثر بقلق حيال مستويات الفقر وفساد الحكومة.155	 

•	

•	
ls. 

9, and 
tsApp, 

•	
f letting them down. 

ocial media 

•	 estors singing 
y Shark” 

•	

أكثر من 84 في املئة من املحليين اللبنانيين يستخدمون واتساب 	 
اللبنانيين  البالغين  املئة من  في   98 الهاتف.  للرسائل ومكاملات 
الذين تتراوح أعمارهم من 19 – 29، و94 في املئة من البالغين 
49 يستخدمون واتساب. كما أورد مركز أبحاث   – 30 بأعمار 

بيو.156

كثيرون من املحتجين اللبنانيين اتهموا وسائط اإلعالم الرئيسة 	 
بخذالنهم. ونتيجة ذلك، استخدموا حسابات وسائل التواصل 

الخاصة بهم لنشر رسالتهم مباشرة حول العالم.157

فيديو ملجموعة من املحتجين يغنون أغنية األطفال املشهورة 	 
“Baby Shark” أصبحت مثار الحديث في وسائل اإلعالم، بعد 
أن بدؤوا يغنون بشكل تلقائي لطفل يبكي. كان الطفل الرضيع 
حيث  بيروت  في  شارع  في  تقود  كانت  بينما  السيارة  في  أمه  مع 

كانت االحتجاجات قائمة.158

أصبح هاشتاغ “لبنان ينهض” باللغة العربية مشهوًرا مع استمرار االحتجاجات.159 وفي أواخر شهر كانون األول/ ديسمبر، 	 
كانت االحتجاجات في شهرها الثالث.160
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إيران

في تشرين الثاني، خرج اإليرانيون إلى الشوارع لالحتجاج على زيادة سعر 	 
الحكومة  تلك االحتجاجات، عطلت  املئة. وسط  في   50 بنسبة  البنزين 

اإليرانية اإلنترنت.161

كما أوضح املجلس األطل�ضي، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن 
العاصمة، فإن هاشتاغات “بنزين تومان ب 3000” و “بنزين 

باهظ الثمن”، باللغة الفارسية أصبحت شائعة بين املحتجين. 
هاشتاغات أخرى طالبت الحكومة باالبتعاد عن غزة ولبنان.162

تم الحًقا تعميم فيديوهات على وسائل التواصل االجتماعي “تشير إلى 	 

“ندعو شركات وسائل التواصل 
االجتماعي مثل فيسبوك، 

إنستغرام وتويتر إلغالق حسابات 
المرشد األعلى “آية الله علي 

خامنئي”، ووزير الخارجية “محمد 
جواد ظريف” والرئيس “حسن 

روحاني”، إلى أن يعيدوا خدمات 
اإلنترنت إلى شعبهم”.

قمع عنيف للمحتجين املساملين”، كما ذكرت اسوشيتد برس تايمز. نقاًل عن مركز حقوق اإلنسان في إيران، مؤسسة 
غير ربحية مقرها نيويورك، قالت اسوشيتد برس تايمز؛163 إن أكثر من 2700 شخص تم إلقاء القبض عليهم، وذكرت 

منظمة العفو الدولية أنه قد ُقتل على األقل 106 من املحتجين في صدامات مع القوات األمنية في البلد.

ومن جهة أخرى، بريان هوك، املمثل األميركي الخاص املبعوث إليران، أخبر بلومبيرغ ما يأتي:

املرشد  حسابات  إلغالق  وتويتر  إنستغرام  فيسبوك،  مثل  االجتماعي  التواصل  وسائل  شركات  “ندعو 
األعلى “آية هللا علي خامنئي”، ووزير الخارجية “محمد جواد ظريف” والرئيس “حسن روحاني”، إلى أن 

يعيدوا خدمات اإلنترنت إلى شعبهم”.
خالصة من املقابلة تم نشرها على حساب تويتر وزارة الخارجية األميركية.164

فلسطين

في فلسطين، احتج مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي على جريمة الشرف املشتبه بها التي راح ضحيتها إسراء 	 
غريب، امرأة تبلغ من العمر 21 سنة، توفيت بعد أن قامت على ما يبدو بإضافة منشور لألصدقاء على وسائل التواصل 
االجتماعي، يحتوي على صورة لها ولخطيبها في مقهى. “تم حذف محتويات الحساب منذ ذلك الحين” كما ذكرت بي بي 

.BBC ضي�
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بدأت الهاشتاغات “كلنا إسراء غريب”، “ال شرف في جرائم الشرف”، “إسراء غريب”، باالنتشار في دول عربية 
عديدة، وتم استخدامها من بعض املشاهير العرب.

وفًقا لبي بي �ضي ، لعبت الوسوم الشائعة دوًرا مهًما في دفع السلطات إلى العمل بجدية أكبر لحل القضية.165

 ،the Palestinian News & information Agency في أيلول/ سبتمبر، وكالة املعلومات واألخبار الفلسطينية
املعروفة ب WAFA، ذكرت أن املدعي العام، كمال الخطيب، أدان ثالثة فلسطينيين، جميعهم من األقارب، 

بمقتل إسراء.166

في تشرين الثاني/ نوفمبر، أطلق قناص إسرائيلي النار على معاذ عمارنة، صحافي فلسطيني من غزة، في عينه. وفي 	 
عقب ذلك الحادث، احتشد عشرات الصحافيين الفلسطينيين لالحتجاج بعين واحدة مغطاة إلظهار التضامن.

مئات مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي، من ضمنهم مشاهير وسياسيون، قلدوا حالتها، مستعملين 
هاشت

اغات #عين معاذ، #عين الحقيقة، كلنا معاذ عمارنة باللغة العربية.167

•	

•	

Image via The New Arab



وسائل التواصل االجتماعي في الشرق األوسط: مراجعة لعام 2019

45

مصر

في عقب حادثة تحطم قطار راح ضحيتها 	2 شخًصا في القاهرة، في وقت سابق من هذا العام، ذهب الناشط املصري 	 
أحمد محي إلى ساحة التحرير مع الفتة مكتوب عليها “ارحل يا سي�ضي” باللغة العربية.

وبعد ذلك بفترة قصيرة، اعتقلت السلطات املصرية محي، حيث قام ببث مباشر على فيس بوك Facebook ملدة 11 
دقيقة.

في عقب هذا، بدأت هاشتاغات “ارحل سي�ضي” و”العودة إلى ساحة التحرير” باالنتشار.168

في أيلول/ سبتمبر، أصدر املمثل ورجل األعمال املصري، محمد علي، فيديو يطلب فيه من املصريين أن يستعملوا 	 
وسائل التواصل االجتماعية للضغط على عبد الفتاح السي�ضي للتنازل عن الرئاسة.

بعد ساعات من نشره الفيديو، انتشر هاشتاغ “هذا يكفي، سي�ضي” باللغة العربية ليحتل املرتبة األولى في مصر، 
واملرتبة السادسة عاملًيا.

حذف فيس بوك Facebook الفيديو مؤقًتا، لكن استطاع الناس إعادة مشاركته وإظهار مساندتهم لعلي.169

حالًيا، يمتلك علي صفحة فيسبوك رسمية، مع 1.4 مليون متابع، وقناة يوتيوب مع 128,000 مشترك، حيث يشارك 
مقاطع الفيديو الخاصة به.

•	

•	
Ahmed Mohy in Tahrir Square. Photo via @maitelsadany



وسائل التواصل االجتماعي في الشرق األوسط: مراجعة لعام 2019

46

تقارير سابقة 

University of Oregon: State of Social Media, Middle East: 2018, by Damian Radcliffe 
and Payton Bruni. Download from the University of Oregon Scholars’ Bank. Embed, 
or view it online, via Scribd, SlideShare, ResearchGate and Academia.edu.

University of Oregon: Social Media in the Middle East, The Story of 2017, by Damian 
Radcliffe and Amanda Lam. Download the report on the University of Oregon 
Scholars’ Bank. Embed, or view it online, via Scribd, SlideShare and Academia.edu.

Damian Radcliffe: Social Media in the Middle East: The Story of 2016 Download from 
the University of Oregon Scholars’ Bank. Embed, or view it online, via SlideShare, 
Scribd, Academia.edu, UNESCO / United Nations Alliance of Civilizations Media 
Literacy Portal, and SSRN.

Damian Radcliffe: Social Media in the Middle East: The Story of 2015 Download 
from the University of Oregon Scholars’ Bank. Embed, or view it online, via Scribd, 
SlideShare, Academia.edu, SSRN and the UNESCO Media Literacy Portal(

Damian Radcliffe: Social Media in the Middle East: The Story of 2014 Download, 
embed, or view it online, via Scribd, SlideShare, SSRN and Academia.edu( Social 
Media in the Middle East: The Story of 2013 )English, Arabic( Social Media in the 
MENA – 2012 Review )English, Arabic(

Please also see previous annual round-ups produced by Damian Radcliffe when he worked 
for
Qatar’s Ministry of Information and Communications Technology )ictQATAR(:
     
Social Media in the Middle East: The Story of 2013 )English, Arabic(

Social Media in the MENA – 2012 Review )English, Arabic(

2018

2017

201	

201	

2014

201	

2012



وسائل التواصل االجتماعي في الشرق األوسط: مراجعة لعام 2019

47

GSMA Intelligence calculations based on data from Datareportal.

https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=87bc4fd841cb69e2fae9e313dcdcc45b&download

https://www.arabyouthsurvey.com/pdf/downloadwhitepaper/download-whitepaper.pdf

 

https://www.wamda.com/2019/09/ads-work-facebook-attempts-increase-middle-east-digital-

advertising-spend

https://egyptindependent.com/facebook-users-hit-2-7-billion-worldwide-38-million-in-egypt-director/

https://www.arabnews.com/node/1448296/media

https://www.arabyouthsurvey.com/pdf/downloadwhitepaper/download-whitepaper.pdf

https://www.pewresearch.org/global/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Pew-Research-Center_

Global-Technology-Use-2018_2019-02-05.pdf - Page 11

  

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/info-ops-disclosure-data-september-2019.html

http://www.mideastmedia.org/survey/2018/chapter/online-and-social-edia/#s226

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-q4-global-digital-statshot-october-2019-v01/44

https://www.techradar.com/news/twitter-announces-expansion-to-mena-video-content-with-over-16-

partnerships

https://arabianmarketer.ae/twitter-expands-premium-video-content-in-mena/

https://www.rapidtvnews.com/2019040955722/twitter-unveils-premium-video-content-partners-in-

mena.html

https://www.wamda.com/2019/09/ads-work-facebook-attempts-increase-middle-east-digital-

advertising-spend

https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019

https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019

https://www.statista.com/statistics/315405/snapchat-user-region-distribution/

http://www.mideastmedia.org/survey/2019/chapter/social-media/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

المراجع / الحواشي 



وسائل التواصل االجتماعي في الشرق األوسط: مراجعة لعام 2019

48

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-145/getting-know-youtubes-biggest-middle-eastern-

audience-millennials/

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-145/perspectives/local-articles/know-your-audience-mena-

parents-want-3-things-your-youtube-videos/

https://stepfeed.com/the-world-s-most-dedicated-youtube-viewers-are-in-saudi-arabia-2354

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-145/getting-know-youtubes-biggest-middle-eastern-

audience-millennials/

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/5/28/ramadan-brings-middle-east-closer-to-facebook-

youtube

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/5/28/ramadan-brings-middle-east-closer-to-facebook-

youtube

http://www.mideastmedia.org/survey/2019/chapter/social-media/

https://www.pewresearch.org/internet/2019/03/07/use-of-smartphones-and-social-media-is-

common-across-most-emerging-economies/#table

https://www.pewresearch.org/global/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/Pew-Research-Center_

Global-Technology-Use-2018_2019-02-05.pdf - Page 11

https://www.arabyouthsurvey.com/pdf/downloadwhitepaper/download-whitepaper.pdf 

https://www.globalwebindex.com/reports/middle-east-africa - note MEA countries covered were 

Morocco, Ghana, Nigeria, Egypt, Saudi Arabia, UAE, Israel, Kenya, and South Africa.

 

GSMA Intelligence calculations based on data from Datareportal.

https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=87bc4fd841cb69e2fae9e313dcdcc45b&download

GSMA Intelligence calculations based on data from Datareportal.

https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=87bc4fd841cb69e2fae9e313dcdcc45b&download

https://www.pewresearch.org/internet/2019/11/20/mobile-divides-in-emerging-economies/

https://www.pewresearch.org/internet/2019/11/20/mobile-divides-in-emerging-economies/

https://www.pewresearch.org/internet/2019/03/07/mobile-connectivity-in-emerging-economies/

 

https://www.pewresearch.org/internet/2019/05/13/publics-in-emerging-economies-worry-social-

media-sow-division-even-as-they-offer-new-chances-for-political-engagement/

https://www.wamda.com/2019/09/ads-work-facebook-attempts-increase-middle-east-digital-

advertising-spend



وسائل التواصل االجتماعي في الشرق األوسط: مراجعة لعام 2019

49

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

https://egyptindependent.com/facebook-users-hit-2-7-billion-worldwide-38-million-in-egypt-director/

https://www.arabnews.com/node/1448296/media

https://www.arabnews.com/node/1448296/media

https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2019/Facebook-Reports-Third-Quarter-

2019-Results/default.aspx

https://www.arabyouthsurvey.com/pdf/downloadwhitepaper/download-whitepaper.pdf

http://www.mideastmedia.org/survey/2018/chapter/online-and-social-edia/#s226

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/5/28/ramadan-brings-middle-east-closer-to-facebook-

youtube

https://www.pressgazette.co.uk/agence-france-presse-expands-facebook-fact-checks-to-cover-middle-

east-and-north-africa/

https://factcheck.afp.com/ar/Indonesia%20electoral%20campaign 

https://about.fb.com/news/2019/08/cib-uae-egypt-saudi-arabia/

http://www.mideastmedia.org/survey/2018/chapter/online-and-social-edia/#s226

https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2019-q4-global-digital-statshot-october-2019-v01/44

https://www.facebook.com/pg/haaretzcom/about/

https://www.haaretz.com/middle-east-news/iran/idf-trolls-iran-on-twitter-and-sparks-holy-meme-

war-1.6865838

http://bit.ly/380ECCW 

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/info-ops-disclosure-data-september-2019.html

https://www.nytimes.com/2019/09/20/technology/twitter-suspension-middle-east.html

https://www.washingtonpost.com/politics/2019/09/25/saudi-uae-twitter-takedowns-wont-curb-

rampant-disinformation-arab-twitter/

https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49060606

https://apnews.com/2a04ef6d767347b1bb4308c66e65a8c6

https://www.cnbc.com/2019/11/06/two-former-twitter-employees-spied-for-saudi-arabia-doj-charges.

html - see also https://www.documentcloud.org/documents/6541566-Saudi-agents-Twitter-criminal-

complaint-11-6-19.html



وسائل التواصل االجتماعي في الشرق األوسط: مراجعة لعام 2019

50

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

https://www.techradar.com/news/twitter-announces-expansion-to-mena-video-content-with-over-16-

partnerships

https://arabianmarketer.ae/twitter-expands-premium-video-content-in-mena/

https://blog.twitter.com/en_us/topics/events/2019/-ramadan-2019-on-twitter.html

https://www.rapidtvnews.com/2019040955722/twitter-unveils-premium-video-content-partners-in-

mena.html

https://www.egypttoday.com/Article/6/68406/Twitter-expands-premium-video-content-in-Middle-

East-and-N

https://www.wamda.com/2019/09/ads-work-facebook-attempts-increase-middle-east-digital-

advertising-spend

https://instagram-press.com/our-story/

https://wearesocial.com/blog/2019/10/the-global-state-of-digital-in-october-2019

https://stepfeed.com/a-picturesque-kingdom-influencers-have-been-exploring-saudi-arabia-6212

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-06/saudi-arabia-is-using-instagram-influencers-

to-improve-its-image

https://www.harpersbazaararabia.com/people/news/prince-william-posts-video-of-his-middle-east-

trip-on-instagram

https://www.almarai.com/en/2019/09/24/celebrating-saudi-national-day-almarai-and-facebook-

launch-middle-easts-first-branded-instagram-ar-filter/

http://www.mideastmedia.org/survey/2019/chapter/social-media/

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-145/getting-know-youtubes-biggest-middle-eastern-

audience-millennials/

https://stepfeed.com/the-world-s-most-dedicated-youtube-viewers-are-in-saudi-arabia-2354

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/01/17/where-millennials-end-and-generation-z-begins/

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-145/getting-know-youtubes-biggest-middle-eastern-

audience-millennials/

https://www.socialbakers.com/statistics/youtube/channels/detail/UCPOw2O3_uZ1doro9iR4x6vw-

mmoshaya

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-145/perspectives/local-articles/know-your-audience-mena-

parents-want-3-things-your-youtube-videos/
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https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-145/perspectives/local-articles/know-your-audience-mena-

parents-want-3-things-your-youtube-videos/

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-145/getting-know-youtubes-biggest-middle-eastern-

audience-millennials/

https://www.brandindex.com/

https://www.techradar.com/news/youtube-music-and-youtube-premium-launch-in-the-middle-east

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/5/28/ramadan-brings-middle-east-closer-to-facebook-

youtube

https://www.businessofapps.com/data/telegram-statistics/

https://www.brandindex.com/about 

https://www.brandindex.com/ranking/egypt/2019-index

http://www.mideastmedia.org/survey/2019/chapter/social-media/

http://www.mideastmedia.org/survey/2019/interactive/social-media/who-use-the-following-

platforms.html#Q6%5B%5D=%3D1&Q6%5B%5D=%3D4&Q6%5B%5D=%3D2&Q6%5B%5D=%3D3

https://www.mei.edu/blog/facebooks-lawsuit-against-israeli-tech-firm-private-sector-and-new-cyber-

tension-middle-east

https://uk.reuters.com/article/us-facebook-cyber-whatsapp-nsogroup/facebook-sues-israels-nso-

group-over-alleged-whatsapp-hack-idUKKBN1X82BE

https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/10/29/why-whatsapp-is-pushing-back-nso-group-

hacking/#comments-wrapper

For context, see: https://www.zdnet.com/article/skype-banned-whatsapp-blocked-whats-middle-

easts-problem-with-messenger-apps/ 

https://www.cnbc.com/2019/11/06/uae-may-lift-ban-on-whatsapp-calls-head-of-cybersecurity-

authority.html 

https://www.globalmediainsight.com/blog/uae-social-media-statistics/

https://www.middleeasteye.net/news/no-ringing-endorsement-lebanons-whatsapp-call-charge

https://www.aljazeera.com/ajimpact/cash-strapped-lebanon-plans-charge-whatsapp-

calls-191017144447796.html

https://www.aljazeera.com/ajimpact/lebanon-reverses-plans-tax-whatsapp-calls-191018070117655.html
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https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50095448

https://www.statista.com/statistics/315405/snapchat-user-region-distribution/

https://www.digitalstudiome.com/broadcast/33424-snap-expands-discover-in-the-middle-east-with-

18-new-shows

https://www.arabianindustry.com/broadcast/news/2019/apr/22/snapchat-unveils-snapchat-shows-ad-

partners-6072898/

https://www.zawya.com/mena/en/press-releases/story/Snapchat_announces_advertising_partners_

for_commercials-ZAWYA20190422081308/

https://forbusiness.snapchat.com/blog/introducing-swipe-up-to-call-in-the-middle-east

https://www.telecompaper.com/news/snapchat-launches-swipe-up-to-call-feature-exclusively-for-

middle-east-users--1319796

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/protests-iraq-find-outlet-world-snapchat-n1072266

https://twitter.com/netblocks/status/1179394961558650881?ref_

src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1179394961558650881&ref_

url=https%3A%2F%2Fnetblocks.org%2Freports%2Firaq-blocks-facebook-twitter-whatsapp-and-

instagram-amid-civil-unrest-zA4zGlyR

https://learn.g2.com/snapchat-map

https://www.arabyouthsurvey.com/pdf/downloadwhitepaper/download-whitepaper.pdf

https://stepfeed.com/the-world-s-most-dedicated-youtube-viewers-are-in-saudi-arabia-2354

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-145/getting-know-youtubes-biggest-middle-eastern-

audience-millennials/

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-145/getting-know-youtubes-biggest-middle-eastern-

audience-millennials/

https://www.digitalstudiome.com/broadcast/33424-snap-expands-discover-in-the-middle-east-with-

18-new-shows

https://gulfnews.com/business/long-popular-with-teens-snapchat-eyes-older-demographic-1.68140795

https://www.globalwebindex.com/reports/middle-east-africa

https://gulfnews.com/business/long-popular-with-teens-snapchat-eyes-older-demographic-1.68140795

https://www.arabyouthsurvey.com/media_center.html#infogfx-48
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https://cpj.org/reports/2019/09/10-most-censored-eritrea-north-korea-turkmenistan-journalist.php

https://www.aljazeera.com/news/2019/11/twitter-suspends-accounts-palestinian-quds-news-

network-191102203755062.html

https://apnews.com/c148be39ad4a4657a8b80953222befef 

https://observers.france24.com/en/20191114-egypt-woman-radwa-mohamed-criticised-al-sisi-missing 

https://www.theguardian.com/world/2019/nov/24/egypts-security-forces-raid-online-newspapers-

office-in-cairo

https://www.voanews.com/middle-east/iranians-struggle-without-internet

https://netblocks.org/reports/internet-disrupted-in-algeria-amid-protests-against-military-influence-

pA2znrAb

https://www.bbc.com/news/world-africa-47795108

https://qz.com/africa/1563958/algeria-shuts-internet-amid-anti-bouteflika-election-protests/

https://af.reuters.com/article/algeriaNews/idAFL5N20O4CD

https://securityboulevard.com/2019/06/all-the-internet-shutdowns-of-2019-so-far/

https://www.theguardian.com/world/2018/jun/21/algeria-shuts-internet-prevent-cheating-school-

exams

https://www.bbc.com/news/world-africa-36570808

https://www.insidehighered.com/news/2019/09/04/palestinian-student-denied-entry-us-gains-

admission-harvard   

https://www.thecrimson.com/about/ 

https://www.thecrimson.com/article/2019/8/27/incoming-freshman-deported/ 

https://www.forbes.com/sites/zakdoffman/2019/07/25/facebook-steps-up-fight-against-terrorists-

using-platform-to-recruit-and-campaign/#a2187c241cf6 - see also https://gulfnews.com/uae/uae-

expat-gets-10-years-for-promoting-terrorist-ideology-on-social-media-1.65412460

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/key-data-and-insights-from-our-14th-twitter-

transparency-report.html

https://about.fb.com/news/2019/07/global-internet-forum-to-counter-terrorism-an-update-on-our-

progress-two-years-on/

https://about.fb.com/news/2019/07/global-internet-forum-to-counter-terrorism-an-update-on-our-

progress-two-years-on/
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https://apnews.com/3479209d927946f7a284a71d66e431c7 and https://apnews.com/

f97c24dab4f34bd0b48b36f2988952a4 

https://apnews.com/3479209d927946f7a284a71d66e431c7

https://www.npr.org/2019/11/25/782712176/islamic-state-not-present-on-the-internet-anymore-

following-european-operation   

https://www.euronews.com/2019/11/25/watch-live-europol-reveals-how-it-shut-down-islamic-state-

servers - see also https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/referral-action-day-against-

islamic-state-online-terrorist-propaganda

https://homelandprepnews.com/stories/39355-twitter-suspends-content-from-accounts-affiliated-

with-foreign-terrorist-organizations/

https://www.bellingcat.com/news/2019/08/27/hashtaggers-for-hezbollah-how-social-media-

fundraising-can-skirt-the-rules/ and https://www.nytimes.com/2019/04/19/technology/terrorist-

groups-social-media.html

https://www.nytimes.com/2019/01/03/us/politics/rashida-tlaib-palestinian-thobe.html

https://www.middleeasteye.net/news/yair-netanyahu-says-palestine-does-not-exist-because-there-

no-p-arabic

https://www.nytimes.com/2019/08/15/world/middleeast/trump-israel-omar-tlaib.html  - for 

background see https://qz.com/1688899/why-israel-banned-us-congresswomen-rashida-tlaib-and-

ilhan-omar/ 

https://www.npr.org/2019/08/15/751430877/reps-omar-and-tlaib-barred-from-visiting-israel-after-

trump-insists-on-ban

https://www.cnn.com/2019/08/18/us/my-palestinian-sitty-rashida-tlaib-israel/index.html 

https://minnesota.cbslocal.com/2019/07/18/istandwithilhan-trends-on-twitter-after-trump-

supporters-chant-send-her-back-at-rally/

https://www.teenvogue.com/story/tweeted-support-ilhan-omar-istandwithilhan-israel-islamophobia/

amp

https://www.theguardian.com/world/2019/jun/14/blueforsudan-social-media-users-show-solidarity-

for-protester

https://www.buzzfeednews.com/article/tamerragriffin/blue-for-sudan-on-the-streets-graffiti-assil-

diab

https://www.aljazeera.com/news/2019/06/blueforsudan-social-media-turning-blue-

sudan-190613132528243.html

https://www.wsj.com/articles/social-media-movements-helped-drive-out-african-leaders-11555085194
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https://www.voanews.com/archive/sudans-social-media-deemed-major-player-bashirs-ouster

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/11/19/protests-in-lebanon-highlight-ubiquity-of-

whatsapp-dissatisfaction-with-government/

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/20/lebanons-mass-revolt-against-corruption-and-

poverty-continues 

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/11/19/protests-in-lebanon-highlight-ubiquity-of-

whatsapp-dissatisfaction-with-government/ 

https://www.aljazeera.com/programmes/listeningpost/2019/10/spinning-downplaying-ignoring-

lebanon-protests-media-191027033939860.html

https://www.reuters.com/article/us-lebanon-protests-baby-shark/baby-shark-song-used-to-soothe-

toddler-becomes-rallying-cry-in-lebanon-idUSKBN1X206I

https://foreignpolicy.com/2019/11/12/to-the-barricades-in-beirut/ - see also  https://www.newyorker.

com/news/dispatch/the-making-of-lebanons-october-revolution 

https://apnews.com/95cadf4220b968ac6888d81cc592afe6

https://www.france24.com/en/middle-east/20191119-digital-repression-how-iran-shut-off-the-internet-

amid-protests

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/iran-protests-something-has-to-give/

https://www.latimes.com/world-nation/story/2019-11-23/iran-crackdown-protesters-political-

establishment  

https://twitter.com/StateDept/status/1198296064509579271 

https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-49688920

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=C2vVbCa111533078811aC2vVbC&__cf_chl_jschl_tk__=a80d20edc

7d1a1066f7ce2923b6b09c4215ffe03-1577867104-0-AUXEH3g44j3ZTkZpRXLxd3E6fSPbpnB443O6m9-

a0JSJRu_fONtn54uiD3HXOVtuRdYUITPfI-gMxxkgaV3r4ZWDTCYNrdtr38ji3rd_iZUHjUfCDwHIpcyyE1t

WobXYvApBwbOHw_0Q5kyGehAYnRnxWTN2xgdtBKEgBOAsTJj1caBtnjlyBVJiSes-1oDDUiZWY6qzX7Xr

vxUL8thVo5TJx6tBwqfq_7kjWVJsh_mZBt4d1Q-QX63VnAOxRskewahPfnHul1JaUq7ZXzc97o0GjuOB0Zy

1sDDtBhbJ8VOSy0_vcid7yCnmWEI21AaWew

https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/11/18/palestinians-patch-up-for-journalist-who-lost-eye

https://www.vice.com/en_us/article/xwbjqz/egyptians-are-turning-to-a-hashtag-to-protest-sisis-

violent-crackdown-on-dissent

https://www.middleeasteye.net/news/hashtag-critical-sisi-trends-worldwide-after-videos-exposing-

corruption
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