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 المقدمة

 عكس ىإل المعنى تقلب ألفاظا   الشخخخص فيها يسخختعمل التعبير، طرق من طريقة هي" السخخخرية"

 قد اكم ثانيا   والضخخح  أوال   النقد هو السخخاخر غرض يكون ما وغالبا.  حقيقة المتكلم يقصخخد  ما

 ورةص ظاهريا تكون قد"  السياسية السخخرية" هي السخخرية أشخكال ومن, عدوانية بنية تسختخدم

 باءاه تصخخخب  و تقطع التي الوعود من االمل بخيبة الشخخخعور وليد  تكون ما غالبا لكن و مرحة

 لتمزقا وناتج,  االجتماعي التكافؤ و العدل يسخود  واحد بوطن االماني تحقيق فشخل هي, منثورا

 نع الرضا عدم تمثل قد,  الهزائم و االخفاقات من طويلة سخلسلة و القهري الحكم و االجتماعي

 يف تتمثل قد.  اصخخخالحها و منها التعديل بهدف متبعة سخخخياسخخخة أو لموقف نقدا أو الراهن الواقع

ْلط" بينما.   الخ...أو صور أو ساخر برنامج أو الجماهيري الحس عن معبرة شخعبية نكاتا " ةالسُّ

 السخخلطة وفرض.ما شخخخص لدى سخخلوكية أنماط فرض على منظمة أو معين شخخخص قدرة هي

 وأ الحاكم النظام وتعني, القيادة حاالت غالبية يشخخخمل كمصخخخطل  أنها وكما االنصخخخيا ، ُيسخخخمى

 حيث ةالسلط و السياسية السخخرية بين عالقة هنا  يكون أن الغريب من وليس.االكبر المسخئول

 أو ظامالن اصخخال  بهدف تسخختخدم ،قد السخخلطة تل  تقييم و االحتجاج و للنقد أداة هي االخيرة أن

 . أخالقية معايير و ضوابط يحكمه حدين ذو سال  فهي, الفوضي إثارة بهدف

 الثورات فترات أن معرفة في المتمثلة البحث أهمية تنتج المفاهيم بين العالقة تل  علي وبناء

 لىع قادرة  عام وبوجه دائما واالجتماعية، والسياسية االقتصادية واالضخطرابات واالنتفاضخات

 لحتمىا الصرا  عالقة إن.  الشعب قبل من الذات عن للتعبير مبتكرة وأحيانا جديدة طرق خلق



 ريختا عبر مجتمع أى فى السخخخخرية لميالد إثارة نقطة دائما كانت الشخخخعب وعامة الصخخخفوة بين

 طبيعة على بناء تتنو  السخرية بممارسة الخاصة الوسخائل هذ  فإن وبالتأكيد،. والشخعوب األمم

 وإن  . السياسية تاالضطرابا أوقات فى لسلوكه، العامة والسمات الثقافى وتاريخه الشعب، هذا

 يناير، من والعشخخرين الخامس ثورة منذ مصخخر فى الحال هى وهذ  تام، بشخخكل تفهمه يمكن مما

 لىع األمر ويتوقف آلخر، شخخخص ذوق من يختلف السخخياسخخية السخخخرية وتقبل اسخختيعاب أن هو

 وبالتالى كيانهم، زعزعة أو إلسخخقاطهم السخخخرية هذ  إليهم توجه الذين األشخخخاص أو الجماعات

 السخخخخرية" الدراسخخخة هذ  تناقش السخخخياق هذا فى. معارضخخخيهم أو مؤيديهم وانفعاالت فعل ردود

 حيث من. أعقبها وما ،2100 يناير 22 منذ المصخخرية التجربة فى للمقاومة كمنهج" السخخياسخخية

 نقدهمو الناس، أعين خالل من العالم على الحكم كيفية فى للنظر وسيلة هى كمنهج السخخرية إن

 يناير 22 بعد المصخخخخريين لدى السخخخخخرية أصخخخخبحت فقد ولذا،. وذكرياتهم تجاربهم على القائم

 .  . للمقاومة السلمية الطرق باألحرى أو اليومية، المقاومة من يتجزأ ال جزءا كمنهج

 

 :البحثية المشكلة

 لفكرة معارض حول االراء انقسخخخمت حيث,  السخخخياسخخية بالسخخخخرية يسخخخمي ما حول جدال هنا 

 نتزا ا وأنها,  الحكم نظام علي القيام و للفوضخخخي دعوة بمثابة يعتبرها و السخخخياسخخخية السخخخخرية

 سخخاذجا اتنكيت ليسخخت أنها يري مؤيد بين و,  الواقع يشخخو  ارتجال و العقول تجميد و االدب لثوب

 و,  اسختهسخي و القائم بالنظام يتعلق مضخمونا تحمل فهي العميق التحليل من خاصخة نوعا لكنها و

 النظام بةهي كسر الي تؤدي التي بالحرية فيصفونها,  الشعب افراد من فرد لكل مكفول حق أنها

 الرئيسخخي التسخخاؤل ينبع هنا ومن.السخخياسخخي التهميش و االحباط عن تنفيس يعتبرونها و المسخختبد

, مصر في السخلطة علي لالحتجاج كأداة السخياسخية السخخرية أثر ما"  في يتمثل الذي و للدراسخة

 "   ؟( 2102-2102) الفترة في. الساخر اإلعالم و االجتماعي التواصل مواقع: حالة دراسة

 لتعبيرا و لالحتجاج كأداة السخخياسخخية السخخخرية تأثير و فاعلية مدي الي التوصخخل الدراسخخة تحاول

( 2102-2102)  الفترة بدراسخخة ذل  و المصخخري النظام في المتمثلة السخخلطة علي الغضخخب عن

 يونيو 01 ثورة و عزله بفترة مرورا مرسخخخخي المعزول الرئيس تولي فترة تشخخخخمل الفترة هذ 

 تعهد اتالفتر تل  ان فنالحظ,   السخخخيسخخخي الفتا  عبد الحالي الرئيس تولي فترة إلي وصخخخوال

 عند اسخخخيالسخخخي الوعي نمو  لبداية نتيجة السخخخياسخخخية السخخخخرية فكرة فيها تبلورت التي الثورات

 يةالسخخخر و المر  عن يذهب لم لكن,  ارادته تنتصخخر و يحتج ان يسخختطيع انه ادراكه و الشخخعب

 .  خاصا اسلوبا ليكون بلور  انما احتجاجه و نقد  في

 : فرعية تساؤالت عدة الرئيسي الدراسة تساؤل اسفل ويندرج



 السياسية؟ السخرية لظهور التاريخية الجذور هي ما   -

  ؟ السياسية السخرية أشكال ما -

 ؟ السياسية السخرية ظاهرة انتشار في االعالم و االجتماعي التواصل مواقع دور ما -

 االدوات؟ هذ  تجا  السلطة فعل ردود ما -

 ؟ الثورات فترة في السياسية السخرية تناولتها التي القضايا أبرز هي ما -

 :المنهج

"    Communication Approachاالتصخخخخخال" منهج اسخخخخختخدام يتم سخخخخخوف الدرسخخخخخاة هذ  في

 اليااتص منظورا بلور الذي ،"دويتش كارل"األمريكي السخياسخة عالم إلي المنهج هذا يعود ،حيث

 اإلتصخخال، علي تكاملها و وجودها في تركز الدول فإن المنظور هذا وحسخخب السخخياسخخي، للنظام

 يكونوا أن البد فالمحكومون. اتصخخخال بدو سخخخياسخخخة نتصخخخور أن يمكن وال المعلومات، نقل أي

 توصخخيل علي قادرة تكون أن األخيرة هذ  علي و الحكومة، إلي مطالبهم توصخخيل علي قادرين

 دراسخخخخة كونها تتعد ال االتصخخخخال منظور من السخخخخياسخخخخي النظام دراسخخخخة فكأن.إليهم قراراتها

 االتصخخال ظريةن جوهر و.السخخياسخخيين الفاعلين بين فيما المعلومات بتبادل تتعلق التي للسخخلوكيات

 نموذج في المخرجات و المدخالت مكان تحتخل التي الرسخخخخخخخائخل،تلخ  نقخل تنخاول في يكمن

 تقبل المعلومات ،وهذ  بخصخخخوصخخخه معلومة هي إنما و الحدث هي ليسخخخت ،والرسخخخالة"اسخخختون"

 . القياس و التحديد

 :اآلتي الباحث منها ،تبني مقوالت عدة المنهج ولهذا

 .نظامال كفاءة علي ذل  دل لها، االستجابة و المعلومات استقبال بين الفترة قلت كلما -

 ،هي القرار صخخخخنع جهاز إلي تحريف دون رسخخخخائلها نقل في تنج  التي الجماعات إن -

 مصخخخدر كان كلما أخري، بعبارة ماتريد، علي الحصخخخول علي قادرة أي قوية، فاعلة جماعات

 .السياسي النظام لها يستجيب و يستقبلها أن المتوقع فمن قويا الرسالة

 أو ةمسموع أو مقروءة كانت سواء الرسائل اسختقبال في االنتقاء من نوعا األفراد يعكس -

 نتقائيةاال هذ . الخاصة اتجاهاته أو قيمة مع تممشي ال التي الرسائل استقبال يرفض وقد. مرئية

 .  ةسليم غير مواقف أو قرارات اتخاذ إلي بالتالي و المعلومات في التشويه إلي تفضي قد

 لكارل" االتصخخخالي المنظور حسخخخب فإنه ، الدراسخخخة محل الموضخخخو  علي المنهج هذا وبتطبيق

 و االجتماعي التواصخخخخل مواقع في المتمثلة Receptorsاالسخخخختقبال أجهزة تتلقي فإنه" دويتش

 وتقوم ، السخخخخخخخرية أو النكتة في تتمثل التي و Massages(الرسخخخخخخائل)المعلومات ، االعالم

 يعتمد األخير ،وهذا الحاكم النظام رأس وهو Decision-Center القرار مركز إلي بتحويلها



 الذي االسخخخخخلوب في تتمثل التي هي و- قيمه و(المختزنة المعلومات) Memoryذاكرته علي

 إلي يبعث الذي القرار إلي التوصل  في -يشخرعها التي القوانين أو قضخايا  ليعالج النظام ينتهجه

 و القرارات وهذ  ، (للقوانين التنفيذية الهيئة) بتنفيذ  الكفيلة األفعال تتخذ التي تنفيذال أجهزة

 ما هذا و القرار مركز إلي لتحولها االسخخخختقبال أجهزة تتلقاها فعل ردود تثير التنفيذية األفعال

 حسب سخلبية أو إيجابية التغذية هذ  تكون أن يمكن و Feedback االسخترجاعية بالتغذية يعرف

 .السياسي النظام طبيعة

 :كاآلتي الدراسة علي الباحث تبناها التي المنهج مقوالت تطبيق ويمكن

 ريقةط عن النظر بغض- الشخخباب لمطالب النظام إسخختجابة كانت كلما أنه تعني: األولي المقولة

 و اإلعتصخخخامات و لالحتجاجات تجنبا أكثر النظام هذا كان كلما أسخخخر  -المطالب عن التعبير

 المطالب ل ت تكون قد أيضا صخحي ، العكس و السخياسخي باإلسختقرار المجتمع ذل  يتميز بالتالي

 .  ما أزمة أو قانون أو قرار من ساخر شكل أي نكتة شكل في

 خ،الشخخيو ، الشخخباب فئة)قوي مصخخدرها و واضخخحة الرسخخالة كانت كلما أنه تعني:الثانية المقولة

 حقا تكون و رسخخخالتها توصخخخيل علي القادرة و األقوي الجماعة فإن ،( أجمع المجتمع أو المرأة

 راءو من الرسخخالة كانت كلما أي تنفيذها و اسخختجابتها علي مجبرا النظام يكون التي هي مؤثرة

 فرصخخخة كانت كلما مؤثرة و قوية لها المؤيدة الفئة و واضخخخحة السخخخاخر البرنامج أو السخخخخرية

 .أكبر لها النظام استجابة

 شخخكل في قدمت والتي(المطالب) الرسخخالة النظام يسخختقبل عندما المقولة تلل  تنطبق: الثالثة المقولة

 البد ،وأيضخخا أهدافها و لمقاصخخدها تماما مدر  مصخخدرها يكون أن المفترض من والتي سخخاخر،

 هذا يحدث لم إذا أخر،ألن مصخخدر من ال أي للنظام المطالبة الفئة من مباشخخرة الرسخخالة تكون أن

 تخاذا أساسها علي سيكون وبالتالي ، السخرية وراء من األهداف و للمطالب تشخو  حتما سخينتج

 . األصلي الهدف عن بعيدة أو سليمة غير قرارات النظام

 :النظري االطار

 من ةالسخخخري تعد" , السخخياسخخية السخخخرية" هو و رئيسخخي واحد متغير علي الدراسخخة تل  تعتمد.. 

 قد , الموضوعات من بالعديد السخرية موضو  ارتباط أهمها عدة ألسباب, المتغيرة المواضخيع

 و اقتصخخخادية و سخخخياسخخخية أسخخخباب عن تنتج ملهاة إلى األديب يحولها المأسخخخاة أنها  البعض يرى

 الخطاب و التاليف من نو :"  بـخــ عرفها من هنا  و.   سرية أو صريحة تكون قد و اجتماعية

 و منها يةالفرد االنسخخانية النقائص و الحماقات و للرذائل االنتقاد اسخخاس على يقوم الذي الثقافي

 اسخخخخاليب و وسخخخخائل خالل من هنا تجري لها المراقبة او الرصخخخخد عملية كانت لو كما الجمعية

 من ذل  غير او للضخخخخخح  مثيرة جعلها او قدرها من التقليل او,  عليها التهكم في خاصخخخخخة

 الخصخخخائص او الخصخخخال بعض من التخلص محاولة ورائها من الهدف يكون التي االسخخخاليب



 من رجهااخ اذ,  السخرية اسخاليب في توسخعه بسخبب,  أشخمل االخير التعريف يعد و" .  السخلبية

 انف ثم من و,  الخاص منطقه بخلق يتميز الذي االدب طبيعة مع المتناقض الضخخخخيق المنطق

 واهدشخخ و,  للسخخرية رحب ميدان السخياسخخة فان االنسخانية للنقائص رصخد عملية السخخرية كانت

 .حصرها يمكن ال كثيرة السلبية السياسي التاريخ

 تل  ليسخخت  ،  ابداعية برو  مقاومة هي المقاومة، أشخخكال من شخخكال السخخياسخخية السخخخرية تعد

 و االراء و الفكر تحرير الي تهدف التي  الالعنف مقاومة ،هي بالسخخخخال  المدعومة المقاومة

 . التعبير حرية

 :للمفهوم اريخيةالت الجذور

 ارسخخطو عد دفق,  االدبي التاريخ عمق في لتوغل يمتد وثيقا ارتباطا بالسخخياسخخة السخخخرية ترتبط

, "  االجتماعي و السياسي النقد تبطن التي الهزلية المسرحية سيد( "  م. ق 082 تـخخـخخـخخ)  فانيس

ف ، الكوميديا و بالتراجيديا مرتبط أرسخخخطو عند المفهوم فكان : أنهاب التراجيديا أرسخخخطو ويعرِّ

 ...ممتع كالم   في ما، ِعَظم   له تام، نبيل، أو جليل فعل   محاكاة

فها الكوميديا أما,   المسخخختوى من منزلة أقل أي أردياء، ألشخخخخاص محاكاة: بأنها أرسخخخطو يعرِّ

 يالمإ بدون وقب ، نقيصخخخة الهزلي إذ القبي ، من قسخخخم هو الذي الهزلي الجانب في لكن...العام

 .   الضح  يثير الذي الهزل وموضوعها ،  والضرر

 مع ة،خاصخخ تناقضخخاته و الواقع مواجهة في العربي المجتمع لسخخان كانت السخخياسخخية السخخخرية ان

 هوعلي ، المعاناة و يالهموم كاهله المثقل العربي المواطن قضخخخايا حل في العرب الحكام تخاذل

 لعصرا حتي و بالعباسي مرورا الجاهلي العصر منذ بالسخرية حافل العربي األدب القول يمكن

 افعالد بمثابة الوضخخخخخع هذا فكان العربي المجتمع في لألزمات تفاقم هنا  كان ،حيث الحديث

 عربيال االدب في السخخخخرية أن لنا يتأكد هكذا.  العربي االدب في  السخخخخرية فن لذيو  االكبر

 يالعرب المواطن آمال و تتنافي مفارقات و تناقضخخات من الواقع يسخخود ما و االزمة وليدة كانت

 .  خاصة بصفة العربي المثقف و بل

 :النظريات

 لوجهات تبعا النظريات تل  وتختلف ، الرئيسي المفهوم تفسير في تساهم التي النظريات تعددت

 ف،سخخو السخخلطة علي عدوان بمثابة هي السخخياسخخية السخخخرية أن يري فمن ، المفهوم تجا  النظر

 :مثل للعدوان، المفسر النظريات تل  الستخدام يلجأ

  العدوان – اإلحباط نظرية -



 ال ت ثم أيضخخخا   فرويد النظرية هذ  أنصخخخار ومن العدوان – اإلحباط فرض البعض عليها يطلق 

 إلي سخخخيؤدي إحباط حدوث يسخخخبقه دائما العدواني السخخخلو  أن"   ،وافترضخخخوا واخرون دوالرد

 ".عدائي سلو 

 فيتوق فهو يعانيه الذي اإلحباط لكمية دالة الفرد لدى العدوان أن النظرية هذ  أنصخخخخار ويرى

 التي المرات وعدد ، االسخخختجابة تل  إعاقة ومدى ، المحبطة االسخخختجابة في الرغبة شخخخدة على

 في سبب،وال لإلحباط االسختجابات معارج في عالية تكون العدوانية فاالسختجابات ، فيها أحبطت

 وهذ . التدخل على للتغلب فعالة وسخخخخخيلة األحيان أغلب في يكون لعدوانيا السخخخخخلو  أن هذا

 الشخخخخعور اشخخخختد كلما شخخخخدته تزداد العدوان وأن ، العدوان سخخخخبب اإلحباط أن اعتبرت النظرية

 واءسخخ ، وتولد  العدوان تفجر التي هي اإلحباط تحدث التي الخارجية الظروف وأن ، باإلحباط

  . أخرى انتقامية صورة في مباشر غير أو ، المحبط العامل مع مواجهة في مباشر عدوان كان

 :  النظرية وجه الذي والنقد

 النفس وعلم االجتماعية العلوم إلى تنتمي التي الظواهر إرجا  الصخخخخعب من أنه الباحث يرى

 العلوم هذ  تتناولها التي الظواهر هذ  أهم من واحدا   العدواني السخخخلو  ويعتبر ، واحد لسخخخبب

 ، احدو سخخبب إلى نتيجة تعزى أن االجتماعي الواقع من بمكان التعذر فمن ، والدراسخخة بالبحث

 . معينة ظاهرة تسبب قد التي المتغيرات بتعدد يتسم الواقع أن إذ

 :   العداء أو النقد، أو االنتقاص، أو التفوق، نظريات -

 نم العدواني ،والطابع الهدف نحو الفكاهة مسخخختخدم أو لمنتج( السخخخلبي)السخخخلو   توضخخخ  التي

 .           الضح 

 أو عرقية أو سياسية ألسباب تكون وعادة مجموعة، أو شخص ضد تشار النكتة أن ويقال

 .الجنس بنو  متعلقة أسباب

   سخخيالنف التحليل باسخخم أيضخخا والمعروف االسخخترخاء، أو تخفيف، أو ،  اإلفراج نظريات -

 .  النظريات هذ  منظري ابرز من واحد هو فرويد سيغموند: 

 نفسخخخيةال اآلثار على تحديدا، أكثر بشخخخكل أو الفكاهة، متلقي يركزعلي النظريات  من النو  هذا

 آليات" اسخخخخخخخم عليه يطلق ما من واحدة الفكاهة فرويد ويعتبر ، النكتة عن النخاتجة للمتلقي

 .لقمعها إضافية طاقةعقلية إلهدار ،تجنبا  مقبولة الي العدوانية الدوافع تحول التي" االستبدال

 مفاهيمال من شخخبكة منه يتفر ( السخخياسخخية السخخخرية)  الرئيسخخي المفهوم أن ، سخخبق مما ويتضخخ 

 : مثل المفاهيم تل  و الرئيسي بالمفهوم ادراكنا مدي ستزيد بوظيفتها التي الفرعية
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, ةالمعروضخخخ النظريات تل  من واحدة لنظرية( تبني)االنحياز يتم أن اليمكن أنه أري ختاما، و

 من الك دمج سخخخخيتم لذا ، مالمفهو في معين جزء تفسخخخخر نظرية ،كل تكميلية بينهم العالقة الن

 التي لمنتشرةا الظاهرة تل  لتفسير ذل  و المعرفي التناشخز و الفكاهة ترتكزعلي التي النظريات

 األشخاص من فردي سلو  أو سخاخر إعالمي  سخلو  كان سخواء- تقاومها و السخلطة علي تؤثر

 يمكن يفك و ، السياسية السخخرية دوافع لتفسخير اإلحباط و العدوان لنظرية سخنتطرق أننا كما.-

 . أخالقية معايير لها وضع يتم لم ما عدوان إلي السخرية تتحول أن

 :السابقة األدبيات

 :إلي السابقة األدبيات وتقسم

 :عام بوجه الضح / بالسخرية المتعلقة األدبيات: أوال

 الكتاب يتضمن ، مقلد علي.د ترجمة ،  م0881"برجسون هنري"لـخخـخخـخخـخخ" الضح " كتاب -

 في الكتاب في يتناول و عامة الضخخخح  و خاصخخخة الهزل يثير  الذي الضخخخح  حول مقاالت 0

 لهز يتناول الهزل،أيضخخا انتشخخار قوة و الحركات و األشخخكال هزل و بالهزل التعريف فصخخوله

 الالتكيف من نو  عن يعبر الهزل أن إلي أشخخخار و. الشخخخخصخخخية وهزل الكلمات هزل و الواقع

 ألخريا الفنون و كـخـخـخـفن الكوميديا بين فرق أنه المجتمع،كما تجا  الشخص في الكامن الخاص

 و جديدة أنماطا تخلق أيضخخخا هي و أنماطا أعيننا تحت تضخخخع أن إلي تهدف أنها أوضخخخ  حيث

 هدف و المضخخح  صخخنع أسخخاليب يحدد أن يحاول الكاتب كان كما. الفنون باقي عن بهذا تختلف

 لخاصةا المفاهيم لتوضي  مصدر أنه في الكتاب هذا من االستفادة تكمن. يضح  عندما المجتمع

 .الضح  و بالسخرية

 ترجمة ، م0818ليتش كليفورد و ميرشنت لـخخخخخـخخخخخـخخخخخمولوين"التراجيديا و الكوميديا" كتاب -

 و الكوميديا مصخخخخطلحي تعريف إلي للوصخخخخول محاوالت الكتاب هذا في محمود، أحمد علي.د

 ديةنق أحكام علي تعتمد والتي شخخخمولية، و متعمقة مقارنات و مناقشخخخات طريق عن التراجيديا،

 كتابال في الكاتبان يركز و. موضخخخخحة اقتباسخخخخات علي التراجيديا،قائمة و الكوميديا مجال في

 و ، روائية أحيانا و درامية أعمال في هامة معالم تمثل معينة لقطات علي الضخخوء تسخخليط علي

 في ،وهما نالدراميي و األدبيين للنمطين كنماذج بينها الربط و عليها التعليق و بتحليلها يقومان

 وميديالك الهجاء الدراسخخة تتناول كما.تطبيقي شخخمولي نحو علي العالمي األدب من يقتبسخخان هذا

 ..الكوميديا طقوس و ، الكوميديا لتفسير السيكولوجية النظريات و ، التراجيكوميديا و



 2102/2102"ميهوبي الدين عز ملصقات في:  التهكم و السخرية"  بعنوان دراسة هنا  -

 من الك تعريف تناولت وصفية، كدراسة السخرية و التهكم الدراسة تناولت ســـالمي، لـخـخـخسعاد

. ليبهاأسا و أنواعها و السخرية دوافع إلي باإلضافة ، االصطال   و اللغة في التهكم و السخرية

 : أهمها لعل نتائج لعدة الدراسة تل  توصلت و

 أجل من الشخخعراء يتخذها التي األسخخاليب أن و.  ثقافية و ، اجتماعية ، سخخياسخخية السخخخرية أنوا 

 و التحامق طريق عن جاء ما منها و ، المحاكاة سبيل فس جاء ما منها و األخرين من السخخرية

 في الشخخخخعراء من الكثير سخخخخال  كانت السخخخخخرية و.  الالذعة التعابير و بالجمل جاء ما منها

 .التمرد و الشعبية المقاومة مظاهر من مظهر هي و الجور و الظلم مواجهة

 :مصر في السياسية بالسخرية المتعلقة األدبيات:  ثانيا

 ، 0881 حمودة لـخـعادل" حكامهم؟ من المصريون يسخر كيف:  السياسية النكتة"  كتاب -

 من الكتاب مادة جمعت حيث ، مصخخر حكام عن نشخخرها الممكن النكت رصخخد الكتاب هذا يتناول

 و السادات أنصار و الناصر عبد جمال رجال من و المكاتب و المقاهي و الحواري و الشوار 

 بتشخخخخيص المشخخخغولين و األدباء و الجامعات أسخخخاتذة من و اإلخوان مشخخخجعي و الوفد مؤيدي

 أن: اأهمه لعل نتائج عدة إلي توصخخخخل و. األكاديمي بالمعني تاريخيا ليس فالكتاب ، المجتمع

 ختتاما يمكن ال أن و الحياة ظهر علي المصخخري الشخخعب بقي طالما تتوقف لن السخخياسخخية النكتة

 عرفةم في الكتاب هذا من اإلسخختفادة سخخيتم أنه كما. مسخختمرة األحداث ألن ذل  ، الكتب تل  مثل

 هذا طريق عن ، الكاتب ذكر كما الحكام يخشخخخخاها كان كيف و النكتة مع المصخخخخريين تاريخ

 ليع االسخخختدالل أيضخخخا و ، المصخخخري للشخخخعب السخخخاخرة الطبيعة علي االسخخختدالل سخخخيتم الكتاب

 .المصرية للشخصية الفكري و الذهني و اللغوي التطور

 كاظم ،لـخخخـخخخـخخخخالد" السوسيولوجي للفهم محاولة:  مصر بر في"بعنوانـخخخـخخخـخخخ مقال هنا  و -

 يناير 22 في تاريخيهم مصخخخر أهل صخخخو  للحظة تحليل تقديم الدراسخخخة تل  حاولت ، 2100

 اعيةاالجتم البنية أحوال الدراسخخة تناولت فقد السخخياسخخي، االجتما  علم تراث ضخخوء في ،2100

 لكاتبا تحدث و مصر بر في الثورة تناولت ،أيضا سخياسية أو اقتصخادية كانت سخواء المصخرية

 المطالب ذات االحتجاجات تناولت و مصخخخخخخخر في االجتماعية و االحتجاجية الحركخات عن

 المصري الشخعب قدرة عكسخت الثورة أن يوضخ  و. العام اإلضخراب و االجتماعية و السخياسخية

 عم ، أفراد  من العديد لدي السخخياسخخي الخيال مسخخاحات اتسخخا  و السخخياسخخي النقد و اإلبدا  علي

 في كله ذل  تجسخخد و ، السخخخرية الضخخحكو هي و المصخخرية الشخخخصخخية سخخمات بأهم االحتفاظ

 امالنظ فشخخل مدي الدراسخخة توضخخ  أيضخخا ، الثورة أيام طوال ظهرت التي الشخخعارات و الالفتات

 عي مالنظا لها لجأ استراتيجية أول كانت حيث المقاومة من الشكل هذا مع التعامل في السخياسي



 لمصخخريةا للشخخخصخخية السخخاخر النقدي الجانب تفسخخير:  في الدراسخخة تل  تسخخاهم و. القوة و العنف

 .المصرية الشخصية أصول من السخرية أن تؤكد و ، المعارضة عن للتعبير كوسيلة

 ،(" 2100يونيو 01-2100يناير22)اإلبدا  تألق و الفن و الثورة..مصر"بعنوانـخخخـخخخ مقال -

 01-2100يناير22) المصرية الثورات الدراسخة تل  تناولت ، 2100بيصخار لـخخخخخخخـخخخخخخخـخخخخخخخصخال 

 نم انطلقت أنها علي الدراسخخخة تؤكد حيث به، ظهرت الذي المبد  الفني بالشخخخكل( 2100يونيو

 تاريخه و بالثورات الفن عالقة الكاتب وتناول ، twitterو Facebook االجتماعية الروابط

 تعبير من فيها تجلي ما و 0808 ثورة من بداية المصخخرية الثورات إلي انتقل ثم ، الشخخعوب في

 الدراسخخة أوضخخحت و يونيو 01 و يناير 22 ثورتي علي تحديدا أكثر الدراسخخة أصخخبحت ثم فني،

 عادت قد مصخخخخخر أن:  نتائجها أهم كانت و ، الفترات تل  في المتنوعة  اللحظية اإلبداعات

 و الثورة لرو  محفزا الثورات هذ  في أسخخخخاسخخخخية ركيزة كان الذي إبداعها و فنها و بثوراتها

 اولتن و الثورات و االبدا  بين ربطها في الدراسخخة تل  تسخخاهم ز لها مجسخخدا و ليومياتها مدونا

 . االجتماعي التواصل وسائل

 تل  تناولت ،  2100 محمود حنفي لـخخـخخـخخنبيل" الثورة غنائيات و هتافات"بعنوانـخخـخخـخخ مقال -

 فتناول ،  المصخخرية الثورات في النقمة و السخخخط عن لتعبير التنديد و الغضخخب هتافات الدراسخخة

 مقدمات منذ يناير 22 ثورة إلي انتقل ثم ، وقتها في  الشخخعب به تغني ما و 0808 ثورة الكاتب

 اميالخت بالمشخخخهد ختاما و االعتصخخخامات بهتافات مرورا ، بها للقيام المواطنين دوافع و الثورة

:  الدراسخخة تل  نتائج وأهم ، تفويض من تالها ما و يونيو 01 لثورة الدراسخخة انتقلت و ، للثورة

 و ضخخخبالغ عن لتعبير الهتافات و باألغاني المصخخخريين عند الوثيق االرتباط مدي توضخخخي  هو

 هذ  همتسخخخا و. هتافاتها و بأغانيها األخري عن فترة كل تختلف حيث ، الثورات فترة فس ذل 

 الهتافات بين و بينه الربط و الغضب عن التعبير أشكال من لشكل تتبعها و تفسيرها في الدراسة

 .الغضب عن التعبير في أشكالها و أدواتها و السخرية الدراسة هذ  تذكر لم لكن ، األغاني و

 :اإلجتماعي التواصل بمواقع المتعلقة األدبيات:  ثالثا

 لـخـخـخـــبشري" نظري مدخل:التغيير في اإلجتماعي التواصل مواقع دور"  بعنوان دراسة -

 و للدردشخخخة تكان أن منذ اإلجتماعي التواصخخخل مواقع الدراسخخخة تناولت ،2102  الراوي جميل

 جلأ من النظر وجهات لتبادل أصخخبحت حيث ، النضخخج بمرحلة مرورا العاطفية الشخخحن تفريغ

 ركاتح الدراسخخة تذكر و. اإلقتصخخادية و اإلجتماعية و السخخياسخخية الحياة إيقا  بتحسخخين المطالبة

 لتل  تخطت حيث ، األردن و البحرين و ليبيا و تونس و مصخخخخخر في ظهرت التي الرفض

 و. ربيالع الوطن في االجتماعي التواصخخل شخخبكات عبر بسخخهولة للسخخياسخخيات الرافضخخة األفكار

 وحةمفت فضخخائيات هي اإلجتماعي التواصخخل مواقع أن ، أهمها لعل النتائج من للكثير توصخخلت

 األنظمة علي بالثورة إنتهاء و االنطواء و الخجل علي التمرد من بداية – الثورة و للتمرد



 أداةك اإلجتماعي التواصخخل مواقع دور تحديد في  الدراسخخة تل  من اإلسخختفادة يتم و.- السخخياسخخية

 .للتعبير و للتمرد

 

 

 : الدراسة تقسيم

 أول يكون حيث.  مباحث 0 أو مبحثين علي يحتوي فصل كل و ، فصخول 0 إلي الدراسخة تقسخم

 و "للمفهوم التاريخي التطور" بعنوان فيه األول المبحث و ،"النظري اإلطار" بعنوان فصخخخخل

 ."الدراسة علي المطبقة النظريات و للمفهوم المفسرة النظريات"  بعنوان الثاني المبحث

 السخخخخخلطة علي لإلحتجاج كأداة اإلجتماعي التواصخخخخخل مواقع" بعنوان الثاني الفصخخخخخل يكون ثم

"  الثاني المبحث و(. 2100-2102) مرسخخخي حكم فترة" األول المبحث و ،(" 2102-2102)

 ."2102 السيسي الرئيس تولي بداية وحتي مرسي حكم بعد ما فترة

-2102) السخخلطة علي لالحتجاج كأداة السخخاخر اإلعالم"  بعنوان هو و الثالث الفصخخل أخيرا و

 بعد ما فترة"  الثاني المبحث و(. 2100-2102) مرسخخي حكم فترة"  األول المبحث ،(" 2102

 ."2102 السيسي الرئيس تولي بداية وحتي مرسي حكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 النظري اإلطــار

 المقدمة

 ألشخخخياءا بمقاييس التالعب تتطلب أنها إذ ، الصخخخعبة الفنية األسخخخاليب رأس علي السخخخخرية تقف

 النقد يمتقد في فنية معيارية ضخخخمن يتم التالعب هذا ، تقزيما أو تطويال تصخخخغيرا أو تضخخخخيما

 و عصر، إلي عصر من يختلف السخخرية أسخلوب أن غير.  اإلمتا  و الفكاهة من جو في اللذ 

 .  آخر و كاتب من يتفاوت

 أوجا  تعكس التي الكوميديا هي بينما ، الضخخخخخح  أجل من الضخخخخخح  يعني ال السخخخخخخرية إن

 ويضخخخع ، الوجه علي البسخخمة يرسخخخم سخخخاخر بقالب يقدمها و اإلجتماعية، و السخخياسخخخية المواطن

 نهأ حيث ، إبدا  إلي الحزن و بسخخمة إلي األلم يحول من هو السخخاخر فالكاتب القلب، في خنجرا

 اخرالس فالكاتب مهرجا، يصب  فإنه ، تصل أن يريدها رسخالة و بها مهموم قضخية له يكن لم إن

 .  األلم فرط من ويضح  ، الضح  فرط من يبكي القارئ يجعل

 علي الفصخخخل يحتوي حيث ، النظري الجانب من جزء ليوضخخخ  ، الفصخخخل هذا يأتي هنا من و

 يعرف و ،" السخخرية" هو و للدراسخة الرئيسخي للمفهوم التاريخي التطور يتناول ،األول مبحثين

" كالـخــ السخرية مع تختلط التي المفاهيم بين الفروق يوض  أنه كما ، إصطالحا و لغة السخرية

 الحضخخخارات في تطور  و المفهوم نشخخخأة أيضخخخا يتناول و".غيرها و...، مجون هجاء،و ، تهكم

 ياتالنظر يسخخخختعرض فهو ، الثاني المبحث أما. اإلغريقية و اليونانية و المصخخخخرية و العربية

 .الدراسة في المطبقة النظريات و ، السخرية بتفسير المتعلقة

 األول المبحث

 للمفهوم التاريخي التطور

 تفسير من البد للمفهوم التاريخي التطور في الشرو  فقبل المتجددة المفاهيم من السخرية مفهوم

 . إصطالحا و لغة المفهوم

 قبل                                                                                                      لغة  (أ

 في معناها عند الوقوف الضخخروري من كان السخخخرية لكلمة اإلصخخطالحي المعني إلي نتجه أن

ْخَرة فالن سخخخر: " سخخخر باب في ذكر" الزمخشخخري" نجد حيث ، اللغة َخَرة   سخخُ  منه يضخخح  سخخُ

 .  منهم يضح  و الناس



 عرفها و ،  سخخخرا و ر سخخخرا   و منه يسخخخر:  منظور البن العرب لسخخان معجم في وردت كما

 في مصخخدر: السخخخرية و ، اسخختهزأ أي ، به و منه سخخخر: سخخخر:"السخخين باب في" الفراهيدي"

َخْذُتُموُهمْ : )  وجل عز هللا قال..الضخخحكة: السخخخرة و...أيضخخا السخخخري هو جميعا،و المعنيين  َفاتَّ

ا ْخِريا  ْوُكمْ  َحتَّى   سخخِ ْنُهمْ  َوُكنُتم ِذْكِري أَنسخخَ َحُكونَ  مِّ  تسخخخر من سخخخرية، أي ،[001:المؤمنون(]َتضخخْ

 ."  اإلستهزاء في سخريا و سوا ، ما و الخول

ا -به و منه(سخخر: ") السخين باب في وورد ْخر  ا و سخَ ْخر   وفي به، هزئ سخخرية، و ،سخخرَية  سخُ

ا َتْسَخُروا إِن َقالَ : )العزيز التنزيل ا ِمنَّ  [ " 08:هود سورة(]َتْسَخُرونَ  َكَما ِمنُكمْ  َنْسَخرُ  َفإِنَّ

 :إصطالحا (ب

 إنهف ، البداية في. كمصخخخخطل  عليها لنتعرف ننطلق نحن ها لغويا، السخخخخخرية عرفنا أن بعد و

 فنك المصخخطل  هذا حيوية بسخخبب ذل  و مانعا، جامعا تحديدا السخخخرية مصخخطل  تحديد يصخخعب

 ابهكت في ذكر ،فقد" شخخ  كل قبل حي شخخ ": "برجسخخون" يقول كما فالسخخخرية متجدد، متطور

 ينب و األثر بين يكون أن يتوجب هزليا، ما شخخخ  يكون-لكي" هو و للهزل تعريفا" الضخخخح "

 دمع بسخخبب تقوم أنها حيث السخخياسخخية السخخخرية يفسخخر التعريف هذا و."  انسخخجام عدم السخخبب

 . هزلية نكات شكل في تطر  انتقادات و عيوب من له تري لما الحاكم النظام مع اإلنسجام

خرية إلى تهدف وهي: االنتقادية السخخخرية"بـخخخخخخخخ يسخخمي ما هنا  و  في المدانة الظواهر من السخخا

 هذ  أكانت سخخخخخخواء, بعينه تقليد أو, بعينها جماعة أو, بعينهم أفراد خالل من ونقدها, الحياة

 ومهما, شخخخصخخانية سخخلوكية أم, أدبية أم سخخياسخخية أم اجتماعية منها المسخخخور المنقودة الظواهر

 ام ألنها مؤلمة؛ تأديب عملية تبقى فإنها, نماذجها بعض في هادئة االنتقادية السخخخخخخرية بدت

 ."  واحد آن في تؤلم و لتخزي إال النقد بسمة وااتسمت وجدت

 لذيا ، الثقافي الخطاب أو األدبي التأليف أنوا  من نو "  هي و للسخخخرية أخر تعريف هنا  و

 ،.." يةالجماع و منها الفردية اإلنسانية النقائص و الحماقات و للرذائل االنتقاء أسخاس علي يقوم

 عكسب يالمعن فيه يطغي الذي الهجاء أو التندر و المرير التهكم في طريقة هي" أنها أخر قال و

 يراألخ التعريف و".  فتكا و إخافة و عنفا البالغة صخخور أعظم كانت ربما و اإلنسخخان يظنه ما

 المصخخخطلحات من العديد هنا  أن هي و ، هامة مالحظة إلي ينقلنا هذا و ، التهكم عن يتحدث

 يف لكن ،و فروق يوجد ال أنه و السخخخخخخرية معني بنفس أنها األولي للوهلة لنا يخَيل قد التي

 . توضيحها و لها اإلشارة وجب و فروق هنا  فإنه الحقيقة

 :التهكم: أوال

 : لغة (أ



 ارناج علي حرب تهَكم أنشد و ، بشَر  للناس يتعرض الذي يعنيه ال ما علي المقتحم الهكم هكم،

 كمالته و...بنا عبث و علينا زري بنا، تهكم و األمور علي تهكم قد و كلكال، له عليه ألقي و

 .  االستهزاء التهكم و تغنيته تهكيما غيري هكمت تغنيت تهكمت و الطعن

 الطعن و كاألهكومة االسخخخختهزاء و نحوها، و البئر في الَتهدم:  التهكم: المحيط قاموس في أما

 و رالمتكب:  المسخخختهكم و ، الفائت األمر علي التندم و الشخخخديد الغضخخخب و التبختر و المتدار 

 .  يعنيه ال ما علي المقتحم الشريد:  ككيف

 :إصطالحا (ب

 لفكهةا السخرية ألوان أحيان تحمل ،و األسي و بالمرارة تمتل  التي السخرية" بـخخخخـخخخخ يعرف فإنه

 ويرالتصخخ أسخخلوب اسخختخدام نحو كثيرة مرات تتقدم و لإلصخخال  تهدف التي الناقدة و الضخخاحكة،

 عضو وصف في كالمبالغة ، مضحكة صور في الشخص وضع وهو ،(الكاريكاتير) فيه المبالغ

 طولها أو القامة قصر و نحافته أو جسمه ضخخامة من بالتهكم تشخويهه محاولة و ، أعضخائه من

 ." غيرها و الفم و كاألنف الوجه مالم  و

 ورالشخخع و التكبر و الهزء علي يدالن كونهما في السخخخرية مع يشخختر  التهكم أن نجد هنا ومن

 لتصخخخوير يسخخخعي المتهكم إن. السخخخخرية درجات أقصخخخي يمثل فهو ذل  من أكثر ، باألفضخخخلية

 كيانها و لذاتل تدمير فالتهكم بالتالي ، فيها نتصور  أن يمكن التي المظاهر أبشخع في به المتهكم

 . النفس علي وقعا أشد و بل منها أمر و ، السخرية من أقسي هو و

 إال ،بالسخخخرية يلتبس فأولها األغراض من بغير  يلتبس هو و السخخخرية من لون هو التهكم إذا،

 ينب فروق هنا  لكن و الدعابة أو بالهجاء يلتبس قد و مباشخخخرة، غير بطريقة يكون التهكم أن

 و التجري  منه الغرض و حاقدة، و غاضخخخبة نفس عن صخخخادر الهجاء أن هو و األشخخخكال هذ 

 .  التشهير

 :الفكاهة: ثانيا

 و أطرفهم: الكالم بمل  فككههم و الناس أعراض من ينال الذي:الفكه من الفكاهة: " لغة (أ

 الطيب:الفكه و الممازحة:المفاكهة و التماز :التفكاهه و ، المزا : الفكاهه و المَزا : الفاكه

 ."  التندم: التفكه و النفس

 :إصطالحا (ب

 من نبعت رؤي و خاصة فلسفة علي تقوم ألنها الجماعات تستطيبها اجتماعية ظاهرة الفكاهة فإن

 لحظة من أكثر يسخخختمر ال و منها المنبعث فالضخخخح  للوجود الخاصخخخة نظرته و األديب رو 

 .  عبثي كون أمام جديد من نفسه المتهكم يجد ينطف  حالما و ، قصيرة



 قاسخخم هنا  كان إن و الفكاهة يعادل لفظ ليسخخت السخخخرية أن نسخختنتج سخخبق ما علي بناء يمكن و

 هي الفكاهة في الغاية:  هو و بينهما هام فرق يوجد لكن و ،" اإلضخخحا "  هو و بينهم مشخختر 

 يه ليسخخت و للغاية الوصخخول ألجل وسخخيلة هي السخخخرية ،بينما فقط اإلضخخحا  ألجل اإلضخخحا 

 .ذاتها حد في غاية

 :الهجاء:  ثالثا

 : لغة (أ

اءُ   هاجى مصخخخخدر:معايبه،ِهجاء وتعديد غير  َذمِّ  من ُيكثر من:  هجا من مبالغة صخخخخيغة:  الَهجَّ

 وهجا

 فنون من فن هو و ، غالبا الشخخخعر في ويكون ، المعايب تعديد و سخخخب فيه كالم:  النَّاسِ  ِهَجاءُ 

 .  العربي الشعر

 :إصطالحا (ب

 من عادة أو جماعة أو فرد عمل تقبي  غرضخخخه ، الشخخخعر مواضخخخيع من موضخخخو  هو الهجاء

 الحط في الرغبة و للمهجو الشخخاعر احتقار عن تعبير هو و الحياة مظاهر من مظهر أو العادات

 الخلقي و العفيف و الفاحش و الجماعي و الفردي"كالـخخخخخخخخخـخخخخخخخخخ منه أنوا  هنا  و.  شخخخخأنه من

 الهجاء أن هو و بفارق لكن و الهجاء ألوان من لون السخرية أن نالحظ سبق ومما..." .وغيرها

 بهذا و. الهجاء في نجدها كما السخخخرية في الموجودة الصخخراحة النجد أيضخخا نحن و حادا يكون

 بين و بينه الفروق و كمفهوم السخرية عي تعرفنا و المبحث من األول الجزء أوضحنا قد نكون

 و تطور  هو و للمفهوم التاريخي الشخخخق إلي ننتقل النقطة هذ  ومن ، المشخخخابهة المصخخخطلحات

 .ظهور  بداية

 :السخرية لمفهوم التاريخي التطور

د أن علينا يصخخعب  خريه مصخخطل  لظهور دقيقا تاريخا نحدا  سخخخريةال ترتبط ، المجتمع في السخخا

 082 تـخخـخخـ)  فانيس ارسطو عد فقد,  االدبي التاريخ عمق في لتوغل يمتد وثيقا ارتباطا بالسياسة

 عند مالمفهو فكان",   االجتماعي و السخخياسخخي النقد تبطن التي الهزلية المسخخرحية سخخيد( "  م. ق

ف ، الكوميديا و بالتراجيديا مرتبط أرسخخطو  أو ليلج فعل   محاكاة: بأنها التراجيديا أرسخخطو ويعرِّ

 طةالبواس يفعلون، أشخاص بواسخطة تتم المحاكاة وهذ ... ممتع كالم   في ما، ِعَظم   له تام، نبيل،

: أي ،صالتشخي أو التمثيل بها وُيقصد المحاكاة،: أولهما: أساسيان عنصران ،وللتعريف الحكاية

 ذواتهم، أو سخخماتهم أو شخخخصخخياتهم غيرَ  ذوات أو سخخمات أو لشخخخصخخيات الناس من نفر اتخاذ

 ويقرر الحدث، أو الفعل جوهر على الضخخخخوء إلقاء في الكاتب مهارة وتظهر الفعل،: والثاني

 الجالل" يسخخخخخخمى بما التراجيديا لتحتفظ عظيما ؛ جليال   يكون أن البد الفعل هذا أن أرسخخخخخخطو



 الشخخخخخخصخخخخخية وانتخاب الموضخخخخخو ، اختيار: منها عدة جوانب من الجالل ويأتي ،"التراجيدي

 .واللغة الحدث، تركيب ودقة المحورية،

 جزء   لك بحيث تتناسخخق ونهاية، ووسخخط بداية   له تام، فعل   على تشخختمل أن المأسخخاة في ويشخخترط

 أي عقط أو بتر فإذا المأسخخخاة، في العضخخخوية الوحدة بذل  وتتكون مايليه، إلى - طبيعة - يؤدي

 االحتمال قاعدة على التقوم التي العارضخخخخة األحداث ذل  من ويخرج الكل، عقد انفرط جزء

فها الكوميديا أما,  المأسخخخاة سخخخقوط وتسخخخبب المؤلف ضخخخعف عن تنب  والتي والضخخخرورة،  يعرِّ

 الجانب في لكن...العام المسخخختوى من منزلة أقل أي أردياء، ألشخخخخاص محاكاة: بأنها أرسخخخطو

 وموضخخوعها ،  والضخخرر إيالم بدون وقب ، نقيصخخة الهزلي إذ القبي ، من قسخخم هو الذي الهزلي

ِح  ومصخخخادر الضخخخح ، يثير الذي الهزل  الشخخخخصخخخية،: هي - أرسخخخطو نظر وجهة من- الُمضخخخْ

 هدفا   أرسخخطو عند اتخذت المأسخخاة  و,   الحركة: الحديثة الدراسخخات وتضخخيف والموقف، واللغة،

 حتى قمالسخخخَّ  من وتطهيرها والشخخخفقة، الفز  عاطفتي بإثارة البشخخخرية النفس تطهير وهو إنسخخخانيا  

 يف المأساة مع الملهاة وتشختر .  األكمل الوجه على عملهما يؤديا أن اإلحسخاسخين لهذين يتسخنَّى

 بمداواة فتطهيرها الملهاة بمثله،أما الشخخخر مداواة نو  من المأسخخخاة تطهير إن إذ التطهير، عملية

 .  . واالستسالم الهدوء إلى أدعى لتكون والضح  اللعب من بضد  الشر

 اختصخخر لقد.". للقلب المؤقت التخدير يشخخبه ما شخخيئا   اثر  كل يحدث لكي اذا يقتضخخي الهزل إن"

 الشخخخخخعور بمجرد المشخخخخخاكل كل يلغي ما انه على الضخخخخخح  وفسخخخخخر الحياة متاعب كل هنري

 ال ضخخدان والبكاء الضخخح  اذن ضخخد؛ شخخيء لكل ان يقول الحياة قانون عن وتحدث.. بالالمباالة

 ددح. الضخخخخح  ُوجد لما بكاء هنا  يكن لم ولو ممكنا   ذل  لجعل السخخخخبل اختلفت مهما يفترقان

 اخر شخص من المرء يضح  حين: برجسون هنري يقول: الضح  وظيفة(  برجسون هنري)

 لنظرا يلفت المؤلف يقول كما الضخخح  ألن االجتماعي المصخخل  بدور يقوم فإنه تصخخرفه من او

 او نحيلال الشخص من الجمهور يضخح  لهذا. بالخلل وتصخيبه للمجتمع تسخيء التي العيوب الى

 الضح  ريهن يصف لم!. االلة مثل فيتصرف العادة فيه تتحكم الذي او النسيان الكثير الشخص

 يسل الضخخح  ان كما وابعادها الفطرة لهذ  الجليلة السخخمة بين وانما فقط انسخخانية فطرة انه على

 لهايتجاه طالما التي االنسخخخخانية بصخخخخفة االنسخخخخان جمعت صخخخخفة كونه بقدر ابتذال وليس جنونا  

 الروحي واالرتباط الكل يخاطب الذي الضخخمير صخخوت الى اقرب الوصخخف هذا ربما االنسخخان؛

 ما شيئا   ،انهمنتهيا   منفصال ، صوتا   ليس الضخح  إن: " فيقول به النشخعر الذي البعد الى يمتد فيه

 كما داداتبإمت يسخختمر لكي بإنفجار يبدأ شخخيئا   انه قرب، الى قرب من ينعكس وان يمتد، ان يريد

 تكون نا التعدو الحلقة ولكن نشخخاء ما قدر تتسخخع حلقة داخل السخخير يسخختطيع انه بالجبال، الرعد

 من سيئة عادة هو يبالع"  برجسون يقول و" .المجموعة ضحكة دوما   هي ضخحكتنا ان ، مغلقة

 ضخخخعف حاالت من حالة الغالب في يشخخبه االرادة، في وتخشخخب تصخخلب هو او الطبيعة عادات

 .  التغييرات من متحركة دائرة ضمن...النفس



 مع ة،خاصخخ تناقضخخاته و الواقع مواجهة في العربي المجتمع لسخخان كانت السخخياسخخية السخخخرية ان

 هوعلي ، المعاناة و يالهموم كاهله المثقل العربي المواطن قضخخخايا حل في العرب الحكام تخاذل

 امتزجت إن و بالسخخخخخخرية حافال كان الجاهلي العصخخخخخر ومنذ العربي االدب أن القول يمكن

 مراحل أقصخخخي العباسخخخخي العصخخخخر بداية مع و لتصخخخخل مثال كالهجاء أخري شخخخعرية بأغراض

 بشخخخريةال العالقات و الحياة واقع عن خاصخخخا تعبيريا أسخخخلوبا تصخخخب  و بذاته قائم كفن تطورها

 أدي ما الحديث العصخخخر في العربي المواطن معاناة تضخخخاعفت االسخخختعمار ظهور ومع ، آنذا 

 لسخخخخريةا فن لذيو  االكبر الدافع بمثابة الوضخخخع هذا فكان العربي المجتمع في االزمات لتفاقم

 ليدةو كانت العربي االدب في السخرية أن لنا يتأكد هكذا. الحديث العربي االدب في أخري مرة

 قفالمث و بل العربي المواطن آمال و تتنافي مفارقات و تناقضات من الواقع يسخود ما و االزمة

 .  خاصة بصفة العربي

دة غير انطباعات للعرب  أن ترى إيجابية انطباعات بين تتراو  فهي الضخخخخخخخح ، عن محدا

 الضح 

 لضخخح ا وتسخختحسخخن الترفيه تحب أمة العرب أن وُتظِهر الفر  وزر  الملل ودفع للتنفيس أداة

 والمزا 

ق  من ركثي في يعبار الضخخخح  كون إلى األرج  على يعود سخخخلبي انطبا  وهنا  النكتة، وتتذوا

 األحيان

 وينز  والمماَز  الماز  يؤذي المزا  أن العرب اعتبر وقديما  . اآلخر تجا  كامنة عدوانياة عن

 عنهم

 هذاو. وضخخخغينة عداوة يولاد أنه كما للتجرؤ، الفرصخخخة والسخخخفهاء الغوغاء ويمن  والوقار الهيبة

 تأكيد

 ربيالع الثقافي الموروث تحليل خالل ومن. العدوانية من قدر عن يعبار الضخخخح  أن لفرضخخخية

 يظهر

 .  والمزا  الدعابة بين يميازون العرب أن لنا

 

 تاريخية دراسخخخات ترجع حيث ، مصخخخر في للسخخخخرية التاريخي التطور إلي اإلشخخخارة من البد

 بعض إلى مسخخخختندين الفراعنة، عصخخخخور إلى واالجتماعية، السخخخخياسخخخخية النكات ظهور بدايات

 إلى تعود انها آخرون يقول فيما األوضخخخخا ، بعض من مريرة سخخخخخرية حملت التي البرديات

 ويبدو. العدو عن النكات إللقاء ناديا   الحرب، هذ  بطل بالديموس أسخخس عندما طروادة، حرب

 التي الدرجة إلى حكامهم شخخخغلت قد النكات، إلقاء على البالغة وقدرتهم المصخخخريين شخخخغف أن



 فقط، تهتم مخابرات وحدة تأسيس إلى 71 هزيمة بعد ما مرحلة في الناصر، عبد الرئيس دفعت

 سخخلفه بعد  شخخغل الذي األمر وهو السخخياسخخية، النكات تحليل عبر للشخخار  الشخخعبي المزاج برصخخد

 النكات بسما  اهتمامه مدى «الذات عن البحث» الشخخصخية مذكراته في يروي الذي السخادات،

 تشخخكل،وال الذي المصخخري الواقع أما.  10 حرب قبيل المصخخري الشخخار  في تنتشخخر كانت التي

 للمصخخريين المجال أفسخخحت ،التي 2100 يناير 22 منذ  التطور برز و اآلن حتي يتطور يزال

 نم السخرية و وهوالفكاهة موروث، وبشكل فيه يبدعون كانوا دائما الذي الشخيء في للمشخاركة

 ذ ه. احتياجاتهم إلى النظر أو بحمايتهم األخيرة فيه تقوم ال أوقات في البالد في السخخخخخخخلطة

 .)...(  2100 عام في بوضو  ظهرت للسخرية الطبيعية الممارسة

    الثاني المبحث

 البحث علي المطبقة النظرية و المفسرة النظريات

"  لسخخخريةا"تفسخخير في إليها اإلسخختناد يمكن التي النظريات إلي الباحث يتطرق المبحث هذا في

 .يفالتخف نظرية ،و التفوق نظرية ، التناقض نظرية ، اإلحباط نظرية:  مثل النظريات ،وهذ 

   العدوان – اإلحباط نظرية: أوال -

 ال ت ثم أيضخخخا   فرويد النظرية هذ  أنصخخخار ومن العدوان – اإلحباط فرض البعض عليها يطلق 

 إلي سخخخيؤدي إحباط حدوث يسخخخبقه دائما العدواني السخخخلو  أن"   ،وافترضخخخوا واخرون دوالرد

 ".عدائي سلو 

  

 فهو يعانيه الذي اإلحباط لكمية دالة الفرد لدى العدوان أن النظرية هذ  أنصار ويرى

 اتالمر وعدد ، االستجابة تل  إعاقة ومدى ، المحبطة االستجابة في الرغبة شدة على يتوقف

 ، لإلحباط االستجابات معارج في عالية تكون العدوانية فاالستجابات ، فيها أحبطت التي

 .التدخل على للتغلب فعالة وسيلة األحيان أغلب في يكون العدواني السلو  أن هذا في والسبب

 اشتد كلما شدته تزداد العدوان وأن ، العدوان سبب اإلحباط أن اعتبرت النظرية وهذ 

 العدوان تفجر التي هي اإلحباط تحدث التي الخارجية الظروف وأن ، باإلحباط الشعور

 صخخورة في مباشخخر غير أو ، المحبط العامل مع مواجهة في مباشخخر عدوان كان سخخواء ، وتولد 

   أخرى انتقامية

 اإلحباط نتيجة كذل  يصب  وإنما بطبعه عدوانيا   ليس اإلنسان أن النظرية هذ  وترى



 انالعدو اعتبار إلي رغباتها لتحقيق به تقوم الذي والدور الذات ماهية في البحوث أدت فقد

 منو ، األمن وتحقيق الحياة بحفظ تتعلق التي حاجاتها لتحقيق الفطرية الذات وظائف من

 ةالبيئ من بتدخل إال ، واألداء السخخخخلو  نطاق إلي تخرج ال العدوانية الميول تل  أن المالحظ

 . واإلحباط والتعويض العرقلة أساسه

 يحول عائق اإلنسان اعترض كلما ينشأ الغضب أن إلي أيضا   النظرية تل  وتذهب

 االنفعال هذا عن التنفيس تتي  السوية االجتماعية الحياة كانت ولما ، رغباته تحقيق وبين بينه

 في للغضب والمصاحب الناتج العدوان ظهور إلى ذل  أدى ، الظهور أو للخروج طريقا  

 . اإلنسانية الحيلة

 النظرية لتل  النقد

 وعلم االجتماعية العلوم إلى تنتمي التي الظواهر إرجا  الصعب من أنه الباحث يرى

  هذ تتناولها التي الظواهر هذ  أهم من واحدا   العدواني السلو  ويعتبر ، واحد لسبب النفس

 ببس إلى نتيجة تعزى أن االجتماعي الواقع من بمكان التعذر فمن ، والدراسة بالبحث العلوم

 . معينة ظاهرة تسبب قد التي المتغيرات بتعدد يتسم الواقع أن إذ ، واحد

 وجهة متخصخخخص كل تبني حيث ، السخخخلو  لهذا المفسخخخرة النظر وجهات على ذل  انعكس وقد

 ونجد ، يةاإلجرائ تعريفاتهم لذل  نتيجة وتباينت ، يتبعه الذي النظري باالتجا  الخاصخخخة النظر

 وإن العدواني السخخخلو  حدوث في أكثر أو بجانب يسخخخاهم النظريات اتجاهات من اتجا  كل أن

 نأ بمعنى ، السخخخلو  هذا إحداث في والكيف الكم حيث من ، بينها فيما االتجاهات هذ  تفاوتت

 ، آخر اتجا  عن العدواني السخخخخلو  إحداث في األكبر الدور له يكون ما االتجاهات من هنا 

 ا  أيضخخ توجد ، العدواني السخخلو  تفسخخير في نظرية اتجاهات من عرضخخه تم ما إلى وباإلضخخافة

 الظروف في تتمثل العوامل وهذ  ، السخخلو  هذا حدوث في تسخخاهم العوامل من أخرى مجموعة

 نم غيرهاو والتعصخخب العدوانية والبيئة واالزدحام االقتصخخادي والمسخختوى والحرمان األسخخرية

 . العدواني السلو  في المؤثرة واألسباب العوامل

 العدواني و السل من نابعة تكون قد حيث ، السخخرية دوافع لتفسخير النظرية لتل  اإلسختناد يمكن

 . كبت و قمع أو سياسي تهميش من الشعوب له تتعرض الذي اإلحباط أو للفرد

 :ثانيا  -:       التناقض نظرية

 انهايته مع الرواية مقدمة تناقض أو الكالم تناقض على يكون الضح  أن النظرياة هذ  ومفاد



 معتادة غير بطريقة المنطق أو اللغة تسخخخخختخدم عندما نضخخخخخح  حيث متوقاعا ، يكون ال والذي

 وبالتالي

 .   متوقعة غير أشخخخياء على يضخخخحكون الناس أن النظرية هذ  ترى. التنافر هذا على نضخخخح 

ر  ويفسا

 سخخخخببب تراكمت التي الروحية - النفسخخخخية الطاقة لتصخخخخريف كآلية يعمل بأنه الضخخخخح  فرويد

ات  .  الصحيحة غير.  التوقعا

   -:التفوق نظرية: ثالثا 

 لاألو الجانب يفترض: جانبان النظرياة ولهذ . وأرسطو أفالطون كتابات على تتأسس وهي

ق نشخخخعر تجعلنا ألنها النكتة سخخخما  عند نضخخخح  أننا . النكتة عليه نطلق من على والغلبة بالتفوا

 فيرى

 ح الضخخ هوبز توماس ويفسخخر. باآلخرين معرفتنا انعدام إلى يعود الضخخح  سخخبب أن أفالطون

 بأنه

 الناس فوق،الت لنظرية وفقا  .   النفس عن والدفا  واالمتياز واالستعالء بالتفوق الشعور من نو 

 قالتفوا  لنظرياة اآلخر الجانب.   اآلخرين على االنتصخخخار من بنو  يشخخخعرون ألنهم يضخخخحكون

 كلا  نأ على يعتمدان التياران هذان. اآلخرين تجا  كامنة عدوانياة عن يعبار الضخخح  أن يفترض

ق اإلحسخاس ويبتغي اآلخرين تجا  العدوانياة من بدرجة يشخع فرد  منهم سخري عندما عليهم بالتفوا

 ويجعله

ر هدفا   ق نظرياة تشخخير ذل ، إلى باإلضخخافة. للتندا  فهي ذل ل كونياة، غريزة العدوانياة أن إلى التفوا

 تهمل

 .  البيئياة وخصوصياتها االجتماعي سياقها في النكتة اختبار

   -:رابعا: التخفيف نظرية

ة من التخفيف إلى لحاجتهم يضحكون الناس أن ومفادها  إلى وقت من الجسدي التوتر حدا

 التخفيف نظرية تفترض.  آخر( Relief Theory) طاقة إطالق من ينتجان والفر  الضح  أن

 كبوتةم رغبات عن للكشف تستخدم الفكاهة فإن النظرية هذ  على وبناء. اإلنسان عند عصبية

لب  عادة النظرية هذ  تفسخخرها كما الفكاهة. الثقافية - االجتماعية والموانع المحرمات على وللتغا

 ما



 (  وانياةوعد جنسية موضوعات على تنطوي.)     

 يف ظهرت التي المسخخخاهمات أهم من بالالوعي وعالقتها النكات في فرويد كتبه ما كان لقد    

 النكات: هامن نوعين ويسخختخلص النكات دوافع مع تحديدا   فرويد يتعامل. وتحليلها النكتة دراسخخة

 النكت وهي ذاتها حد في غاية تكون التي وتل  المغرضخخخخة، النكتة وهي هدف لها يكون التي

 دوانع نكتة إما فهي غرضين سوى تخدم ال ذاتها حد في هدفا   النكتة تكون ال عندما.    البريئة

 ظمةاألن أن فرويد يرى.    التشخخنيع من الغرض تخدم بذيئة نكتة أو عدوانية أغراضخخا   تخدم أي

 ويرنابتص"  ويقول النكات، هذ  في الكامنة العدوانية موضخو  هم وسخياسخاتهم والقادة السخياسخية

نا  التغلب ةمتع مباشرة غير بطريقة نحقق تحقير ، أو شخأنه، تقليل أو وتصخغير  كأضخحوكة عدوا

 ،"عليه

 عليه.»  ديوندز رويشي. العدوانية النكات فئة في تقع السياسية فالنكتة فرويد تصنيف على وبناء

 جا ت عاما   موقفا   الواقع في تعكس الشخخخخعبية الثقافة أوجه من كوجه السخخخخياسخخخخية النكتة أن إلى

 المجتمع

ة ليس أنه ويرى السخخخياسخخخي، النظام أو  النكتة رواية وخصخخخوصخخخا   الفولكلور من أفضخخخل مادة ثما

 .   السياسي والنظام والسياسة القادة من الشعب موقف لدراسة

  الموضخخخخخو هذا طبيعة حيث ، بعينها واحدة نظرية تبني يمكن ال السخخخخخابقة للنظريات طبقا و

 . النظريات بين المزج تتطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ..الثاني الفصل..

 السلطة علي لإلحتجاج كأداة اإلجتماعي التواصل مواقع

(2102-2102) 

 

 

 

 

 المقدمة

 بالشخخخخبا أحد)غنيم وائل مقولة كانت تل  ،"اإلنترنت فقط ،فإمنحه مجتمع تحرير أردت إذا" 

 شخخباب ثورة الزمن أجندة في التاريخ يكتب سخخوف(... يناير 22 ثورة إندال  في سخخاهموا الذين

 شخخعبية لثورة تحولت التي و نور، من بحروف 2100يناير من العشخخرين و الخامس في مصخخر

 يدياالم من اإلجتماعية الرواط طريق عن انطلقت سلمية ثورة فهي الوطن، أبناء كل فيها شخار 

 يناير 22 ثورة في قة،حقي" .  تويتر"الـخخخخخـخخخخخ و" بو  فيس"الـخخخخخـخخخخخ خالل و اإلنترنت عبر الحديثة

 لوحات كتب و أقالمه و أوراقه علي ،جلس أجمع العالم فأضخخخخح  كوميديا، الشخخخخعب انتفاض

 بثي و الكومبيوتر أزرار يداعب جلس الشخخخباب من األكبر الجزء لكن ، الكوميديا من سخخخريالية

 ار أفك ناشرا و الزمان و المكان حاجز ،كاسخرا"تويتر"  و"  بو  فيس" علي فكاهاته و رسخائله

 لما : قال "  الوقت هذا في اإلجتماعي التواصخخل مواقع تداولتها التي الفكاهات تل  أشخخهر من و



 فيس أل،:  منصخخة؟قالهم ال و سخخم ها فسخخألو ، جمال و السخخادات هنا  قابل األخرة را  مبار 

 التواصخخخل مواقع أخري مرة الشخخخباب اسخخختخدم ، أخر نظام فشخخخل و الوقت مرور بعد و".  بو 

 نظام علي قامت ،التي 2100يونيو 01 أحداث قامت و اإلخوان نظخام عزل و اإلجتمخاعي

 و الشخخعب حق في إخفاقات من منهم بدر ما علي باألضخخحوكات ملي  عهدهم كان الذي اإلخوان

 .الوطن

 علي الثورات و اإلجتماعي التواصخخخل مواقع بين قوية عالقة هنا  أن لنا يتضخخخ  سخخخبق مما و

 اقعلمو اسخختخداما العربية الدول أكثر مصخخر فإن ، لإلحصخخائيات وفقا حيث مصخخر، في األنظمة

 . اإلجتماعي التواصل

 خداماست معدالت نمو وفق اإلستراتيجية البحوث و للدراسات األهرام مركز تقديرات: المصدر 

 في دورها و االجتماعي التواصخخخخخل وسخخخخائل" كتاب عن ،نقال اإلجتماعي التواصخخخخل وسخخخخائل

      0صـ"للفيسبو  القبيلة من: المستقبلية التحوالت

 يتناول: لاألو فالمبحث.  محددة فترة يتناول مبحث كل مبحثين، تناول سخخيتم الفصخخل هذا ففي  

 و يونيو 01 أحداث فترة يتناول:  الثاني المبحث و ،" مرسخخخخي" المعزول الرئيس تولي فترة

 .  2102 السيسي الرئيس تولي حتي

 

   األول المبحث

 مرسي حكم فترة

 تال  ام وبعد ،"مبار " السخخابق الرئيس تنحي أحداث من تالها ما بكل يناير ثورة انتهت أن بعد

 ةالجول في تبقي ،حيث رئاسخخخخية إنتخابات عقد تم ، السخخخخاخرة و العصخخخخيبة بين ما أحداث من

 اقتنا  دون مرسخخي محمد انتخب الشخخعب فبعض. شخخفيق أحمد و مرسخخي محمد:  من كل األخيرة

 من-للمصخخخريين بالنسخخخبة مبار  نظام يمثل كان هو و– شخخخفيق أحمد منافسخخخه منع لمجرد لكن و

 ،2100يناير 22 ثورة أسخخخقطته الذي مبار  نظام إنتاج يعاد ال حتي الحكم سخخخدة إلي الوصخخخول

 تر  و أسف بكل سجنهم مرسخي بأن ،ففوجئت السخياسخيين النشخطاء شخفيق يسخجن أن من وخوفا

 .)..( .محاسبة أي دون اآلمنين المواطنين ترو  و تقتل المسلحة الجماعات ميليشيات

 في نهأ إلي اإلشارة من البد ،" مرسي" المعزول الرئيس من السخخرية تفاصخيل في الدخول قبل

 عن الشخخخاطر لخيرت البديل المرشخخخ  أنه ،بمعني"اإلسخخختبن" المصخخخريون عليه أطلق اإلنتخابات

 حيث ،"إسخخختبن" كونه من السخخخخرية من يخلص لم أنه إال اإلنتخابات رب  أنه رغم و الجماعة

 :  آنذا  التواصل مواقع علي إنتشرت التي الساخرة الكلمات أبرز من كانت



 "" الحل هو االستبن

 "تاجاإلن عجلة دوران لنضمن االستبن مرسى ترشي  قررنا: خاص تصري  في المرشد عاجل"

 ".مجانا مرسي ترب  الشاطر حملة خش"

 " الكوري  رمز مرسي محمد انتخبوا" 

 :اإلنتخابات في" مرسي" فوز بعد ما

 فيه انك الذي الكبت و القهر بسخخبب ذل  و عليه السخخخرية كثرت ، الرئاسخخة" مرسخخي" تولي بعد

 من المصخخخريين سخخخخرية:  اتجاهين في مرسخخخي علي السخخخخرية بدأت ،حيث المصخخخري الشخخخعب

 .جوالت من الخارجي الشأن في تصرفاته و ، للبالد الداخلي الشأن في تصرفاته

 : الداخلي المستوي علي: أوال

 مامهمأ يكن ،فلم المصخخريين علي الهِين بالشخخ  تكن لم مرسخخي عام في حدث التي الكوارث فإن

 مل حيث ، للسخخخرية جيدة مادة" مرسخخي" خطابات كانت حقيقة، و ، ينكتوا و يسخخخروا أن سخخوي

 صخخفحات إحدي شخخاركها التالية فالصخخورة.  المصخخري للشخخعب مفهومة و واضخخحة خطاباته تكن

 طاباتخ وقت المصخخخريين بيه بيحس إلي النفسخخخي والقرف الذعر"    فوقها كتب ،و الفيسخخخبو 

 "أحداث أي من أكتر المتعب مرسي

  

 .2100يناير0 ،بتاريخ"الفيسبو "،موقع"بودان مقطف أنا إخوان أنا" صفحة:المصدر

  اتهخطاب كانت حيث مؤيديه و الجماعة فئة هي و بعينها لفئة يوجهها مرسخخي خطابات كانت كما

 إحدي فنشخخخرت ، للسخخخخرية محط كانت التي"  عشخخخيرتي و أهلي" مثل مصخخخطلحات تتضخخخمن

 . الصورة هذ  فسيبو  علي الصفحات

  ا

 .2100يناير 7 ،بتاريخ"الفيسبو "إعالمي،موقع مش فاصل" صفحة:المصدر

ا المرأة، دعم مؤتمر في" مرسخخي" تصخخريحات يإل انتقاال و  األطراف بعض هنا  أن إلى مشخخير 

 يتمده اللي الصخخبا : "قائال   خارجية بأموال مدعومين المصخخري الشخخار  في الفتنة إثارة تحاول

 "   هقطعهم الفتنة تثير صوابع 2 في مصر في وهنا هقطعه، مصر على



 في حةالدو في والعشخخرين الرابعة بالقمة ألقاها التي كلمته أثناء مرسخخي محمد الرئيس قال كما و

ا العربية الدول قادة حضخخور  خارجية بصخخوابع أسخخم  لن: "مصخخر في التدخل من دولة أية مهدد 

 ."  المحرمات من ألنها مصر تدخل أن

 لساخرة،ا والتعليقات الصخور من العديد بو ، فيس االجتماعي التواصخل موقع صخفحات تدوالت

 بمؤتمر خطابه خالل الثانية، للمرة الخارجية األصخخخخابع عن مرسخخخخي محمد الرئيس كلمات من

 أبرز من وكان بالقاهرة، عقد الذي المرأة مؤتمر خالل االصخخخخابع تل  عن حديثة بعد الدوحة،

 وتم ر،مص في بيلعب كان صبا  ألول الوصول تم" عليها مكتوب ألصبع صورة الصخور، تل 

 مصر، يف يلعب أن نفسه له تسخول من لكل عبرة ليكون الرئاسخي القبة قصخر حديقة في وضخعه

 ويقوم مطعم في وهو للرئيس أخرى وصخخخخخخورة.  المتبقيين اإلصخخخخخخبعين عن البحث وجاري

 ابرز من وكانت ،"أصابع؟ وال شيبسي عاوز حضخرت  للبطاطس، بالنسخبة:" بسخؤاله الجرسخون

 ل ت تحديد يتم ال لماذا" ،"؟ فين جو " ،"دي؟ األصخخخخخابع فين هو: بو  الفيس رواد تعليقات

 "".عليها؟ والقبض االصابع

 : الخارجي المستوي علي

 طيتهتغ و الحدث ألهمية المرافق العصخخبي للتوتر نتيجة أخطاء في الدول رؤسخخاء يقع ما عادة 

 حيث األخطاء من العديد في الوقو  ثم ومن ، ارتباكا لهم يسخخخبب بما اإلعالم وسخخخائل قبل من

 الدكتور ولالمعز الرئيس ولعل". الدبلوماسخخية اللياقة" أسخخفل تندرج ال قد التي و التلقائية األعال

 عال،واألف األقوال في للتلقائية نتيجة محرجة لمواقف يتعرضخخخون الذين أكثر من مرسخخخي محمد

 الدبلوماسخخخي، الرسخخخمي العمل عن البتعاد  نظرا   البروتوكولية باألمور عهد حديث كان أنه كما

. تويترو فيسخخخبو  االجتماعي التواصخخخل بمواقع والناقمة السخخخاخرة التعليقات من العديد يثير مما

 جمعيةال في للمشاركة األمريكية المتحدة الواليات إلى زيارته خالل زوبعة أثار قد مرسي وكان

 قاءالل وخالل جيالرد، جوليا أسخختراليا وزراء رئيسخخة مع لقاء   أجرى حيث المتحدة، لألمم العامة

 يرغ بحركة قيامه ذل  في بما ومالبسخخخه جلسخخخته بترتيب قام مباشخخخر، بشخخخكل منقوال   كان الذي

 .)..(  وصفهم حد على محتشمة،

 فيالصخخخح المؤتمر في ميركل أنجيال األلمانية بالمسخخختشخخخارة اجتماعه أيضخخخا، المواقف تل  ومن

 في د ي سخخاعته في ونظر الشخخيء بعض متملمال   الرئيس فيها وبدا الماضخخي، األربعاء عقد الذي

 التعليقات من موجة معدودة ثوان بعد صخخخخاحبتها اإلطالق، على الئقة وغير غريبة بدت لقطة

 .به تألحق التي السخرية و ، اإلنجليزية باللغة تحدثه عن نغفل أن يمكننا ال أيضا. الساخرة
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 رضائهم عدم و" مرسي" تصرفات من المصريين سخط علي يدل فإنه ش ، علي ذل  دلَ  إن و

 .السخرية محل نفسه وضع من هو لكن و ، بلد  بلغة التحدث له متا  كان فإنه عنها،

 يحكي هو و له فيديو هنا  كان  حيث للخارج،"مرسخخخخي" زيارات علي الفيديوهات كثرت و

 ، كالمه من الهدف أو المغري يتضخخ  لم حيث ، فهمه من صخخعوبة هنا  كانت ولكن ما موقف

 من زءج بعد  و الموقف لهذا فيديو شخخخاركوا الفيسخخخبو  موقع علي الشخخخباب أن النتيجة فكانت

 " . كبرت العيال" مسرحية

 ؤديت كانت رئيس ارتكبها تجاوزات تكشخخخخف بدورها كانت ،التي السخخخخاخرة التعليقات وتوالت

 شعبل صالحيته عد و فشله لمدي إثبات و النظام لعيوب مرآة هنا يةالسخر ، كاملة الدولة بهيبة

 تكان إنما ،و فقط السخرية لغرض هو السخرية تكن لم ، المصري الشعب مصخرو مثل دولة و

 في لالمائ تعديل هي رغبتها ،كانت المصري الواقع في يحدث لما إسختياء و إعتراض من نابعة

 .تسمع أذن ال و تبصر عين هنا  لميكن ولكن ، النظام

 

 الثاني المبحث

 .2102 السيسي الرئيس تولي حتي 2100يونيو 01 من الفترة

 

 :يونيو 01 ثورة:  أوال

 للمشرو  مؤيد بين المجتمع وقسم الحاد، االستقطاب من حالة عام مدار علي مرسي حكم رسخخ

 دليال   يقدموا أن دون وجماعته الرئيس ويمثله النهضخخخة مشخخخرو  عليه اطلقوا الذي اإلسخخخالمي

 للعمل الشخخخعب يتفر  أن من وبدال  .  له مناهض آخر قسخخخم وبين ،.المشخخخرو  هذا علي واحدا  

 يرةكب وبسخخخرعة مرسخخخي حكم عمل.  والرفض التأييد بين والعرا  التناحر الي اتجه واالنتاج،

 شخخخهدت. آلخر يوم من له المعادي الشخخخعور تنامي رغم الفكر هذا ونشخخخر األخونة ترسخخخيخ علي

 بتحريض كان بعضها مسخبوقة غير وهمجية فوضخوية أعماال   مرسخي حكم من عام خالل مصخر

 الثقة سخخحب و مرسخخي لعزل الشخخعب تمرد دعوة إلي أدي بدور  وهذا.   وجماعته الرئيس من

 دوناتم و إجتماعي تواصل شبكات من تضمه ما و اإلنترنت بشخبكة تمرد حركة تكتفي لم. منه

 سحبل تمرد استمارة وقعوا للذين إلكترونية بيانات قاعدة و بها خاص موقع إنشاء و منتديات و

 يالفتراضخخخ الواقع ليس و الحقيقي الواقع أرض علي األكبر تحركها كان مرسخخخي،بل من الثقة

 . الفيسبو  رحم من خرجت التي يناير 22ثورة عن تماما تختلف هنا و االنترنت، علي



 ويترت و الفيسبو  صفحات علي السخاخر الجانب في ممثل اإلخوان نظام تجا  الشخعب رأي كان

 من العديد هنا  كان كما"..أرحل"  و" تمرد" بكلمة الهاشخخخخخختاج من العديد تداول تم حيث ،

 بعض ،إليكم ذل  علي كمثال و ، مرسخخي رأسخخهم علي اإلخوان جماعة من السخخاخرة الكوميكس

      الساخرة الكوميكس

 .2100-7-28:،بتاريخ"الفيسبو :"،موقع"مرسي علي تريقة"صفحة:المصدر

 هوف ، يرحل أن يريد  الشخخعب أن مسخختوعب غير و التظاهرات بتل  معترفا" مرسخخي" يكن ولم

"  ائالق الوضخخع هذا علي سخخاخرا تويتر مسخختخدمي أحد فجاء ، الشخخعبية المطالب لتل  يسختجب لم

 هذ  ،" ؟ العبار  هذ  قائل من. ....  سخخخخارحل برحيلى تطالب مظاهرات عهدى فى خرج اذا

 يطلب عندما أنه أشخخار عندما ، التحرير ميدان في لمرسخخي خطاب أول من سخخخرية هي المقولة

 .بالتأكيد يفعل سوف الرحيل الشعب منه

 :يونيو 01 مابعد: ثانيا

ا المسخخخلحة للقوات العامة القيادة ،أصخخخدرت يوليو 0 في   سخخخاعة 28 السخخخياسخخخية القوى يمهل بيان 

 ذ ه خالل الشخخخعب مطالب تتحقق لم حال في أنه البيان وذكر. التاريخي الظرف أعباء لتحمل

 عدوب ، تنفيذ  على تشخخخرف وإجراءات مسخخختقبل خارطة عن سخخختعلن المسخخخلحة القوات فإن المدة

 . أخر بيانا المسلحة القوات أصدرت المحددة المدة انتهاء

ا ةالدسخخختوري المحكمة رئيس تعيين السخخخياسخخية والقوى المسخخلحة القوات بيان في تقرر لقد  رئيسخخخ 

 حكومة يلوتشك مبكرة، رئاسية انتخابات وإجراء مؤقت، بشكل بالدسختور العمل وتعطيل للبالد،

 مناشخخدةو الدسخختورية، التعديالت لمراجعة األطياف جميع بها لجنة وتشخخكيل قوية، وطني توافق

 يكفل إعالمي ميثاق ووضخخخع النواب، مجلس قانون مشخخخرو  إقرار العليا الدسخخختورية المحكمة

 عليا لجنة وتشخخخخخكيل الشخخخخخباب، دمج على والعمل والحيدة، المصخخخخخداقية ويحقق اإلعالم حرية

 راراتالق وهي. التوجهات مختلف وتمثل بالمصخخداقية تتمتع شخخخصخخيات من الوطنية للمصخخالحة

 .  مرسي الرئيس عزل تم بمقتضاها أنه كما الشار ، في المتظاهرين ترحيب القت التي

 هاكعادت االجتماعي التواصل شبكات قامت مرسي، عزل و المسلحة القوات بيان إعالن عقب و

 صورةم قصصا النشطاء وتداول.بمصخر السخياسخية األحداث آخر علي السخاخرة التعليقات بنشخر

 أبرزت و مرسخخخخخخي، المعزول بالرئيس مبار ، المخلو  الرئيس لقاء فيها تخيلوا" كوميكس"

 حيث الشخخرطة أكاديمية إلي نقله أثناء مبار  الصخخور إحدي أظهرت و.بمرسخخي مبار  ترحيب

 محاكمته اقتراب إلي إشخخارة في مرسخخي، عليه تواجد جوار  إلي مقعد إضخخافة مع محاكمته، تتم

 .  مبار  مع تم كما



 عيينهت تم أنه في متمثلة السخخخرية كانت ،حيث السخخخرية من منصخخور عدلي المسخختشخخار ينجو لم

 المصدر:   منصور-عدلي/ www.photo4comments.com/category...   غفلة علي

 يمكن كيف.. القيادة في نادرا مثاال  أعطي منصخخخور عدلي المسخخختشخخخار أن ،إال السخخخخرية رغم

 فوكي الدم، صخخوت على يعلو أن الحكمة لصخخوت يمكن وكيف القوة، على تنتصخخر أن لألخالق

 أول يصدر السخيسخي الرئيس جعل ما وهو.. الشخيطان نداء على ينتصخر أن الضخمير لنداء يمكن

 اريخيالت لدور  السخخابق؛ الجمهورية رئيس منصخخور، عدلي للمسخختشخخار النيل قالدة بمن  له قرار

 . القبة بقصر السيسي تنصيب احتفالية خالل االنتقالية المرحلة إدارة في

 : السيسي الفتا  عبد الرئيس تولي: ثالثا

 عدب ،خاصة السيسي الرئيس فوز و ترش  بعد يونيو 01 ثورة مؤيدي صخفوف في انقسخام حدث

 كان ث،حي رابعة اعتصام فض بعد األحداث مجري تغير ،أيضا للترش  نيته عدم معلنا كان أنه

 أن ،حيث السخخخخرية من السخخخيسخخخي ينجو لم أيضخخخا. االعتصخخخام فض لطريقة معارضخخخين هنا 

 و الرئيس عن سخخاخرة كوميكس بعمل بدأوا ، غيرهم أو اإلخوان مؤيدي كانوا سخخواء معارضخخيه

   مهينة هاشتاجات تداول

. 

 مرسي عهد في كانت كما ليست فإنها السيسي، الرئيس عهد في السخياسخية للسخخرية بالنسخبة أما

 فكرة وصخخخخخاحب وكوميكس، كاريكاتير رسخخخخخام هو و"جاويش إسخخخخخالم" علي القبض تم ،حيث

 معرض في وصخخخدرت االجتماعي، التواصخخخل مواقع على كبير بشخخخكل انتشخخخرت التي" الورقة"

 . للكتاب الدولي القاهرة

   

 "  انفراد"موقع: المصدر

 و ، اإلجتماعي التواصخخخخل مواقع علي الشخخخخباب يخف لم جاويش، باعتقال القرار هذا رغم و

 لالتواصخخ مواقع علي السخخخرية أن الباحث يري ، الحالي وقتنا حتي مسخختمرة السخخخرية مازالت

 جبي لكن و ، الرأي عن التعبير وسائل من وسيلة فهي مكفول يكون أن يجب حق هو اجتماعي

 بمكانتنا تليق ال ، مهينة ألفاظ اسخخخخخختخدام من األدب ثوب عن يخرج ما هنا  أن اإلعتراف

 عبد قال فكما  لإلنحطاط، للدعوة عالمة لتكون تسخخخخختخدم آفة هذ  تكون أن يمكن كشخخخخخعب،

 ة،ميز دي و..النكتة يحب شعب وهو..عليها ينكت و حاجة أي يمس  المصري الشعب:"الناصر

 ."  ناصحين نكون فالزم ، فينا يستغلوها ممكن أعدائنا لكن...األمور بيها بيفلسف

 



 

   

 ..الثالث الفصل..

 (.2102-2102) السلطة علي لإلحتجاج كأداة الساخر اإلعالم

 

 

 المقدمة

 ظيفتهلو نظرا المجتمع، ركائز أهم إحدى ،والحديثة التقليدية المختلفة، بوسخخخخخائله اإلعالم يعد 

 كونهو المختلفة، المجتمعية القضخخخايا تجا  العام الرأى اتجاهات تشخخخكيل فى المتمثلة األسخخخاسخخخية

 ةناحي من والجماهير، النخبة وبين ناحية، من والمجتمع، الدولة بين العالقة لطبيعة عاكسخخخخخا

 .  أخرى

 بارز دور عن يونيو 01 في الثانية و يناير 22 في األولي بموجتيها المصرية الثورة كشفت فقد

 ليع أكدت حيث ووسخخائله، صخخور  بكافة و تنوعاته و أشخخكاله بمختلف المصخخري اإلعالم لعبه

 و ،القرار صخختع في التأثير و ، حرة مناقشخخات خالل من تطويرها و المجتمعات تنمية في دور 

 ..(  .)الشعب و السياسي النظام بين العالقة اإلعالم وسائل تعكس ،حيث العام الرأي اتجاهات

 امجبر خالل من العربي عالمنا في التلفزيونية السخخخخاخرة السخخخخياسخخخخية الكوميديا برامج ظهرت

 تيال األسخخخماء ضخخخمن ومن ،”العربي الربيع“ يسخخخمى بما زلزلنا بعدما اشخخختهرت ولكنها مختلفة

 قناة على ”البرنامج“ برنامجه خالل من يوسخخف باسخخم السخخاخر اإلعالمي السخخط ، على ظهرت

 يتناول: األول مبحثين يتناول الفصل هذا و. مصر سي بي ام و سي بي سي وبعدها في تي أون

 حكم بداية حتي و مرسخخخخي حكم بعد ما: الثاني و مرسخخخخي، حكم فترة خالل السخخخخاخر اإلعالم

 . السيسي

   األول المبحث

 مرسي حكم فترة

 حالة عن بمعزل والمرئية والمقروءة المسخخخخخموعة وسخخخخخائله بجميع المصخخخخخري اإلعالم يكن لم

 مرسخخخخي محمد الرئيس تولي ومنذ حاليا، المصخخخخري المجتمع يشخخخخهدها التي الحاد االسخخخختقطاب

 آلخرا للطرف وانتقادات اتهامات لتوجيه اإلعالم يستخدم فريق وكل مصر في الرئاسة منصخب

 . وغيرها الدولة وأخونة النظام وتشويه الفساد بين تتراو  والتي



 هندسالم اإلرشخخاد مكتب في القوي للرجل اسخختبن كمرشخخ  منه السخخخريه في كانت البدايه ولعل

 كاوتش عبوض اإلسختبن المرشخ  من تسخخر التلفيزيونيه البرامج بعض وكانت,  الشخاطر خيرت

 عندما المنصخخخخورة جامعه طالب أن بل ، عيسخخخخي ابراهيم فعل كما البرنامج مقدم أمام اسخخخختبن

 حفيظه أثار ما وهو ، مرسخخي إلي لإلشخخار  الكاوتش من عددا اسخختخدموا مرسخخي ضخخد تظاهروا

 .اإلخوان الطالب

 أن إال األمريكيه، المتحد  الواليات قبل من اإلخوان وجماعه لمرسخخخخي األمريكي الدعم ورغم

  المتحد الواليات إلي زيارته خالل مرسي من السخريه من موجه أثارت األمريكيه البرامج أحد

 ، هالتليفزيوني المحطات من عديد علي مباشخخر بشخخكل منقوال كان الذي اللقاء وخالل للمشخخاركة

 رأثا مما ، محتشخخخمه غير بحركات قيامه ذل  في بما ، مالبسخخخه و جلسخخخته بترتيب مرسخخخي قام

 لفيديوا هذا عليها انتشخر التي األجتماعي التواصخل شخخبكات علي المصخخريين بين السخخريه موجه

 .  الهشيم في النار انتشار

 ةوجماع مرسي محمد من السخرية في الدراسة تستحق ظاهرة ذاته حد في يوسف باسم يمثل و

 ليضخخح  جمعة كل مسخخاء برنامجه ينتظر كان المصخخري الشخخعب أن لدرجة, المسخخلمين اإلخوان

 صخخخخلالتوا شخخخخبكات نشخخخخطاء وكان, البائس أدائها من الرثاء تسخخخختحق التي الجماعة هذ  على

 اسخخخمب على الفرصخخخة لتفويت األسخخخبو  نهاية إلى خطاباته يؤخر مرسخخخي إن يقولون االجتماعي

ا كان باسخخخم أن إال, منه السخخخخرية من يوسخخخف  مسخخخاء إلى برنامجه حلقة تسخخخجيل يؤجل ما أحيان 

 هورظ أول وفي. الهزلية مرسي خطابات على السخاخر للتعليق األربعاء مسخاء من بدال الخميس

 سخخياسخخات من سخخخريته يوسخخف باسخخم السخخاخر المصخخري اإلعالمي واصخخل معه، التحقيق بعد له

 من أسخخخخبو  من أقل بعد وذل  وحلفائها، المسخخخخلمين اإلخوان وجماعة مرسخخخخي محمد الرئيس

 وأخلت .اإلسالمي الدين وازدراء الرئيس بإهانة تتعلق بتهم العامة النيابة أمام للتحقيق خضوعه

 تهمتيب معه التحقيق من سخخاعات بعد مالية بكفالة يوسخخف باسخخم سخخبيل مصخخر في العامة النيابة

 نم بالسخرية" مرسي الرئيس وإهانة برنامجه في" الصالة شعائر من لسخخريته" اإلسخالم إهانة

 ".  الخارج في صورته

ا المصرية الدولة أعداء ضد سخاخر كسخال  مقبوال   يكون قد اإلعالم إن   من كانوا سواء كانوا أيا 

ا هذا يكون وقد الزمان، مر على غيرهم أو الصخخليبيين أو المغول أم التتار أم الهكسخخوس  سخخالح 

 الذين اإلرشخخاد ومكتب مرسخخي المعزول الرئيس حكم إبان المسخخلمين اإلخوان جماعة ضخخد فاعال

ا، عنه نعلم ال دولي لتنظيم بل لمصخخخر ليس الجماعة والء أن أثبتوا  داءهمع أثبتوا والذين شخخخيئ 

 لىإ مرسخخياهم وأوصخخل الشخخعب، مجلس إلى بأكثرية وأوصخخلهم انتخبهم الذي الشخخعب لهذا الشخخديد

 .مصر في الحكم ُسدة

 



 الثاني المبحث

 .2102 السيسي الرئيس تولي حتي 2100يونيو 01 من الفترة

 

 :يونيو 01 ثورة فترة: أوال

 ثلتم فيما العام، الرأي علي تأثير  فيها تذبذب عدة بمراحل مصخخر في الخاص اإلعالم مر لقد

 بسخخخخخخبب ذل  و المجتمع، علي الخاص اإلعالم تأثير في مهما منعطفا 2100يناير 22 ثورة

 ، عام لبشك الحديث اإلعالم ووسائل ، خاص بشكل اإلجتماعي التواصل لمواقع النسخبي التفوق

 في و التقليدي اإلعالم لعب حيث ، 2100يونيو 01 عقب كبير بشخخخكل تغير الوضخخخع أن غير

 تحدق التي المخاطر حول المجتمع وعي تشخخخخخكيل في مهما دورا الخاص اإلعالم منه القلب

 علي التركيز خالل من المسلمين، اإلخوان جماعة حكم ضد الجماهير حشخد في نج  و بالدولة،

 .  حكمها سلبيات و أخظائها

 من الحرا  لهذا الدولة مؤسخخسخخات تبني و إعالمية تغطية يدعمه  2100يونيو 01 حرا  كان و

 قطاعات بعض سخخخخط من مسخخختفيدة المؤسخخخسخخخات هذ  خارج من القادم بالرئيس اإلطاحة أجل

 علي السخخخط حالة عن معبرا الحرا  هذا كان و مرسخخي، توجهات و أداء علي الثورية الشخخباب

 و الجيش و مبار  نظام مؤيدي من خليط له انضخخخخم و ، المؤسخخخخسخخخخات أداء و اإلخوان نظام

 قوي بجان ،إلي الجدية و التقليدية اليسارية و الليبرالية المعارضخة أحزاب جانب ،إلي الشخرطة

 . السلطة مشهد من استبعادها بسبب غضبت التي شبابية

 شدهاأ علي جماعته و مرسي من السخرية كانت و ، مستمرا" البرنامج" برنامج كان الفترة تل 

 عن لمتتك ما ، اإلخوان غير مبتتكلمش أنت بتقولي ناس في"  يقول الحلقات إحدي في حيث

 " الفرق؟ إيه هو طب ، البلد مشاكل

 :يونيو 01 بعد ما: ثانيا

ا يوسخخخف باسخخخم انقطع لقد   مناسخخخبة عدم بسخخخبب يونيو 01 ثورة بعد برنامجه تقديم عن شخخخهور 

 الظروف وهل" يسخخأل من فهنا  ، موضخخوعي غير أنه يقول فبدأمن  البرنامج، لتقديم الظروف

 المؤمرات ووسخخط األمني، واالنفالت واإلرهاب واألنواء العواصخخف وسخخط الوطن بها يمر التي

 أن تحاول التي الرموز كل من للسخخخخرية برنامج لتقديم مناسخخخبة لمصخخخر، ُتحا  التي الخارجية

 "  المتالطمة؟ األمواج هذ  كل وسط الوطن سفينة تقود

 في نالمشتركي عدد بأن ُيفاخر يوسخف سخمبا كان وإذا, المصخريين ُيضخِح  يعد لم" البرنامج" إن

 اليينم أن يقين على يكون أن فيجب مليون، إلى وصخخخل قد اليوتيوب على" البرنامج" صخخخفحة



 ألن الصخخخواب، الرأي ولكنه يعجبه، ال قد رأي وهو ،"البرنامج" في آخر رأي لهم المصخخخريين

ا أكثر أصخخخخبحوا المصخخخخريين ا وعي   بعد حلقة أول في ، هذا علي ردا.  حولهم يدور لما وإدراك 

 ينراجع إحنا" سخخاخر بشخخكل وقال اآلراء تل  من  الحلقة بداية في يوسخخف باسخخم سخخخر ، الثورة

 ،.."هنخاف مش.. خوف غير من

 حاجة معييش.. االسكربت فين" فقال اإلخوان بعد ساخرة أفكار يوجد ال أنه علي معبرا أيضا و

 لوضخخعا لخصَ  الحلقة بداية في ، الحلقة تل  في أن بالذكر الجدير من ،" باسخخم يا إلبس.. أقولها

 تبع أنت" قال ما أجمل ومن ،  واحدة دقيقة في المختلفة االتجاهات و التشخخخختت و المصخخخخري

 .يركب بشكل التواصل مواقع علي تداولها تم أنه أيضا ويذكر ،.."حد تبع أبقي الزم هو..مين

 ة،المحيط الظروف و الشخخخعب في لكن و نفسخخخه البرنامج في خلال هنا  ليس أنه الباحث يري

 و ماالعتصا فض مؤيدي إلي السيسي مؤيدي انقسخم ، االعتصخام فض و يونيو 01 بعد أن حيث

 التاليفب سابقا، كان كما جزئين ليس و عدة أجزاء إلي انقسم شعب أمام اآلن فنصب  معارضيه،

 البرنامج علي القائمون مواجهة المؤكد من و. الشخخخخعب قبل من البرنامج تجا  النظرة تغيرت

 .األذواق إرضاء في الصعوبة ،حيث المشكلة تل  مثل حل صعوبة

 :السيسي الرئيس حكم فترة بداية: ثالثا

 مرسخخي من يسخخخر كان عندما السخخاخر وبرنامجه يوسخخف لباسخخم يصخخفقون المصخخريون كان لقد

ا األرض مألت التي الحاكمة اإلخوان وطغمة ا ظلم  ا وفشال   وفساد   ،الوطن هذا تراب في وتفريط 

 هذ  من اتخذ الذي المصري العام الرأي اتجاهات توافق كانت" البرنامج" صخاحب سخخرية ألن

ا السخخخخرية  01 بعد حدث ماذا لكن و.مصخخخر يحكم كان الذي اإلخواني النظام على للثورة وقود 

 السيسي؟ تولي و يونيو

 ابعدم السخرية من ملَ  قد الشخعب أن: أوال ، الباحث نظر وجهة التفسخيرات،من من العديد هنا 

 هي السخرية هذ  أن تري الفئات فبعض السياسي، اإلستقرار عدم و الثورات و اإلخوان أنهكه

 "تفاهة"  مجرد

 كرهوني كانوا اإلخوان مؤيدي إن حيث ، يؤيد من انتقاد يتقبل ال نفسخخه الشخخعب أن يمكن: ثانيا

 . السيسي مؤيدي كذل  و ، أحبو  للسيسي نقد  وبعد ، يوسف باسم برنامج

– ةالسخري طريق عن المغالطات كشف و السخرية تحمل علي السياسي النظام قدرة عدم: ثالثا

 رعب جاء مرسخخي، األسخخبق الرئيس إن"  صخخَر  حيث -يوسخخف باسخخم رأي أيضخخا هذا الحقيقة في

 بل تهاجمه والناس للسخخخخلطة، يوصخخخخل لما أهله عين يطلع إنه الديمقراطية، ومن الديمقراطية،

 يه؟أ تقول ضخخخخوابط تحطلها ابتديت لو الديموقراطية حق، غير ومن بحق كمان عليه وتفتري

 على مني ينفعش ما ديموقراطية بطريقة جه رئيس يعني ديموقراطية، بقتش ما أيه؟، وماتقولش



 يهعل وهجومي للسخخلطة وصخخوله يعني فهمت؟ وبس، وهس فاسخخكت ديموقراطي إنه خلفونا اللي

 قال، السيسي نظام أم مرسي نظام ديقراطية أكثر أيهم فكرة علي وردا ،" الديموقراطية دي هي

 ،التانية بالبرامج د  قارن لكن مرتفع كان مرسخخخخي، حكم إبان" البرنامج" البرنامج سخخخخقف:"  

 على وجودالم بالمناخ قارن تقارن تيجي فلما لد ، ماوصلناش إحنا فظيع تطاول فيه كان الحقيقة

 "  للكل مفتو  كان بوقت مش الكل

 إلى ماإلعال باستقطاب اهتمامه يعكس ما وهو اإلعالم ووسائل برجال كبير بشكل السخيسي اهتم

ا كان الناصخخخخر عبد جمال الراحل الرئيس إن سخخخخابق ا قال حيث جانبه  وسخخخخائل كل ألن محظوظ 

 من عدد ألن وذل  كامل بشخخكل السخخيسخخي صخخال  في يصخخب لم اإلعالم لكن. معه كانت اإلعالم

 برع المواقف من العديد في المصخريين مشخاعر باسختفزاز قاموا عليه المحسخوبين اإلعالم رجال

ا سخيئة تصخريحات  يةالتليفزيون القنوات مشخاهدة نسخخب في واضخ  تراجع إلى أدى األمر هذا. جد 

 .  اإلعالميين هؤالء فيها يظهر التي

 صخخر َ  و  2102 أبريل من 22 الجمعة من بداية    ،"البرنامج" برنامج إيقاف  إعالن تم وأيضخخا

 ولمن ولعائلته له الشخصية السالمة على الخوف" إلى قوله حسب يعود اإليقاف سبب أن  باسخم

 ."  يستمر حتى سقفه من التقليل على البرنامج يتوقف" أن مفضال ،"حوله

 اؤلتسخخ على رد  خالل السخخيسخخي  من سخخخر حيث الالذ ، النقد البيان خالل باسخخم أطلق وكعادته

 قادر شم انا" قائال القناة لها تعرضت التي والضخغوط لها تعرض التي الضخغوط تفاصخيل حول

 في يطالبونه لمن اإلعالمية أحاديثه في السخخخخخيسخخخخخي المشخخخخخير قالها التي الجملة وهي ،"ادي 

 يف التصخخخخويت ورقة في الجملة هذ  كتبوا الناخبين بعض أن حتى األجور، بزيادة التظاهرات

 برنامجبال وتمسكها القناة محاوالت لوال" أنه إلى أشار يوسف باسخم أن إال الرئاسخية، االنتخابات

 على حقد أو بانتقام تتعلق ال السخخخخرية أن وأكد"  أيضخخخا و" الثالثة أو الثانية الحلقة منذ لتوقف

 أن إلى الفتا الضخخح ، من جو في المشخخكالت ولعالج للتغيير، محبب جديد مفهوم هي إنما أحد،

 خوفه، أو السخخاخر اإلعالم تراجع حال إال للوراء العودة يمكن وال موجود، واقع أمر السخخخرية

 ."    مجددا يحدث لن ما وهو

 كزتر بل فقط سخخياسخخية ليسخخت لكن و ، سخخاخرة برامج هنا  مازال أن بالذكر الجدير من لكن و

 مساءكم هللا أسخعد:" مثل سخياسخية قضخايا تناقش نراها ما فقليال الفنية و االجتماعية القضخايا علي

 و النظام علي تركيزا و حدة أقل ،فهم يوسخخخخخف باسخخخخخم ببرنامج مقارنة لكن و ،"فاهيتا أبلة و

 الراهنة القضايا

 :الخاتمة

 هوف استقرارها يهدد الخطر من نوعا السلطة ترا  و ، نشاط إلي يتحول قد قول أي أو نشاط أي

 ال تحريضخخخخية قوة فيها رأت و النكتة من ، مازالت و المصخخخخرية األنظمة خافت وقد. مقاومة



 التطور مع و.  التنفيس و للمقاومة أسخخلوب لكنها ، للتغيير وسخخيلة السخخخرية ليسخخت. بها يسخختهان

 و ، اإلعالم في و االجتماعي التواصل مواقع علي صوتها عال و السخخرية ،برزت التكنولوجي

 عن السابقة خبراتنا كل يونيو 01 و يناير 22 فككت حيث ، الثورات فترات في الدور ذل  برز

 التاريخ بكت في عنهم نقرأ الذين الثوار عن يختلفون األولي شخخرارتهما أشخعلوا فالذين الثورات،

 و ، لالمسخختقب لثورات نموذج تقديم في نجحوا النظام بإسخخقاط طالبوا و فيها شخخاركوا الذين و ،

 علي أعتمدت يونيو 01 ثورة أن إل ، الفيسخخخخبو  عبر فيها الحشخخخخد كان يناير 22 ثورة بينما

 ينمختلف نموذجين للعالم  المصخخخريون قدم بذل  و الواقع أرض علي المباشخخخر الشخخخعبي الحشخخخد

 . للثورة

 نالكائ أن يؤكد مما الفيسخخبو ، علي الدعابة و السخخخرية رو  علي المصخخري الشخخباب اعتمد و

 جماعة و عموما السخخياسخخي اإلسخخالم تيارات القت يونيو 01 في ،حيث نوعه من دفري المصخخري

 ثرية مادة المعزول الرئيس كان كما ، السخخخخخرية من مسخخخخبوقة غير حمالت خاصخخخخة االخوان

 انك الذي يوسخخف باسخخم برنامج ذل  علي وعالوة ، اإلجتماعي التواصخخل شخخبكات علي للسخخخرية

 قدر من انتقصت السخرية هذ  ،و التواصخل مواقع علي مشخاركته يتم و ، اليوتيوب علي بثه يتم

 . يتبعها التي الجماعة و الرجل

 ردمج أو ، إسخخقاطه في الرغية ، القائم النظام علي الرضخخاء لعدم تكون السخخخرية عملية ، ختاما

 مناسخخبة معايير وضخخع يتم أن يجب.. أيضخخا ، اإلسختفادة و تعديله بغرض ما شخ  في للنظام انتقاد

 ال حتي المعلومات من التأكد و صخخحي  بشخخكل اسخختخدامها و الحياء تتعدي ال حيث ، للسخخخرية

 .الخارجي التدخل و للتنحريض أداة تصب 
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 (.2110االداب، و الفنون
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 .2102يناير
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 .2102يوليو ،02العدد
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 العالم،ا كلية ماجسخختير، رسخخالة ،"للمراهقين السخخياسخخي الوعي تنمية في(الفيسخخبو )االجتماعي
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 العام الرأي لدي السخخخخياسخخخخي االسخخخخالم لتيارت الذهنية الصخخخخورة" الزيني، كمال اسخخخخراء .2

 .2102 القاهرة، جامعة االعالم، كلية ماجستير، رسالة ،"ميدانية دراسة:المصري
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 السخخخت)ةالتليفزيوني الكوميدية للمسخخخلسخخخالت التعرض" القصخخخبي، عبدالجلبيل حمدين أمل .7

 جامعة االعالم، كلية ماجسخخخخخخختير، رسخخخخخخخالة ،"للمشخخخخخخخاهدين المزاجية بخالحخالخة وعالقتخه(كوم
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 دراسخخخخة:واشخخخخباعه االلكتروني لالعالم المراهقين اسخخخختخدام دوافع" عواد، نجا  سخخخخمر .8

 جامعة االعالم، كلية ماجسخخخخخخختير، رسخخخخخخخالخة ،"الخدردشخخخخخخخة غرف و االنترنخت علي تطبيقيخة

 .2102القاهرة،
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