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 وقناة الجزيرة مباشر مصر( CBC)بالتطبيق على قناتي 

 *صفا محمود عثمان.د

 مقدمة:    

في حياة الفرد اليومية، وترتب على  ارئيسي   اسائل اإلعالم الجماهيرية جزء  تمثل و   

أو الخاصة،  العامةأو ما بين الملكية تنوع وسائل اإلعالم ما بين العامة والمتخصصة 

التي تتبناها الوسيلة اإلعالمية، حدوث تنوع في  "األيديولوجيات"وكذلك تنوع 

الرسائل التي يتعرض لها الجمهور، وبالتالي تنوع وجهات نظرهم، وبالتالي لعبت 

ا فى تشكيل سياق التحول السياسى فى المجتمعات لتميزه فعال   اوسائل اإلعالم دور  

بالقدرة على تشكيل المدركات السياسية لألفراد بتزويدهم بالمعلومات عن الشئون 

فتعد العالقة بين وسائل السياسية وتحليلها ومن ثم تشكيل الوعى السياسى لديهم، 

وتحليل  داإلعالم والعملية السياسية عالقة جدلية، إذ أن وسائل اإلعالم تعمل على نق

باعتبارها من  من العملية السياسية اوقت تعد جزء  النشاط السياسي، وفي نفس ال

المصادر المتاحة أمام السياسيين وقادة الرأي، للحصول على المعلومات وتلقي ردود 

أفعال الجمهور نحو سياستهم وقراراتهم ومواقفهم، مما يساعد على صنع القرار 

ل السلوك ويمكن القول أن وسائل اإلعالم أصبحت قادرة على تشكي (1) السياسي،

اإلنساني في ظل عدم قدرة األفراد على التوصل إلى حقيقة كافة ما يدور حولهم 

بمفردهم، فهي تلعب دور الوسيط بين المجتمع واألحداث، وتعكس ما يدور حولهم 

يقوم به األفراد العاديين كما  امن مختلف وجهات النظر، فالسياسة أصبحت سلوك  

سية، وذلك نتيجة للتأثيرات اإلعالمية في تشكيل يقوم به القائم على السلطة السيا

 أجندة الجمهور وتصدر القضايا السياسية قائمة أولوياته.  

نحو التعقد والتشابك، نتيجة لتنوع األحداث  اوفي ظل اتجاه حياة األفراد يومي     

خارجه، أوجب على  مكانت داخل محيطه أأوالموضوعات التي يواكبها الفرد سواء 

عالم التعامل مع أممات مجتمعه الداخلية واألممات التي تقع خار  حدود وسائل اإل

الدولة، بالتعريف باألممة واألساليب المناسبة للتعامل معها بما يعين في التغلب 

عليها، وهو ما يفرض على تلك الوسائل أن تتعامل مع األممة بحكمة وحرفية، بل 

كون األداة الرئيسية إلدارة األممة، 0ييمكن القول أن اإلعالم في كثير من األحيان 

 والنجاح في تجاوم األممة وقتها يكون نتيجة لنجاح اإلعالم في إدارتها. 

السياسية القوية على مدار الثالث أعوام  ىواكب المجتمع المصري عدد من األممات  

 التي أسقطت نظام حكم الرئيس دمحم 5022يناير  52منذ بداية ثورة  االسابقة، وتحديد  

                                                 
 أكتوبر 6جامعة  –بكلية اإلعالم تم الترقية لدرجة أستاذ مساعد  *
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إلسقاط  5020يونيو  00بثورة الشعب الثانية في  احسني مبارك حتى اآلن مرور  

نظام حكم جماعة اإلخوان المسلمين، وبالتالي فإسقاط نظامين مختلفين خالل ثالثة 

بالمجتمع لو لم يحسن إدراته، وكانت  اعاصف   اسياسي   ايحدث حراك   اأعوام متتالية أمر  

لقنوات الفضائية التلفزيونية العربية والمصرية ويتقارب ا اوتحديد   ،وسائل اإلعالم

األخير  امعها مواقع التواصل الجتماعي خالل هذه الفترة المنفذ األول وأحيان  

في مختلف األوقات  للتعرف على تداعيات األحداث السياسية بالصوت والصورة

يالت وسائل اإلعالم في التعرف على مختلف التحلساعدت واألماكن، وكذلك 

على نقل رأي الخبراء، بل  االسياسية والجتماعية والشعبية، فلم يعد اإلعالم قاصر  

 افي تكوين المادة اإلعالمية فيمكنه التعبير بالرأي تعليق   فاعال   اأصبح المتلقي شريك  

له من خالل إتاحة الوسائل اإلعالمية آليات متنوعة لستقبال  ةعلى المادة الموجه

 التسابق فيما بينهم على ذلك.هم وردود أفعال

 : مشكلة الدراسة: أوًل 

في إدارة األممة، فهي تتعامل مع األممة في  احيوي   اتلعب وسائل اإلعالم دور     

مراحلها األولى أو تتنبأ بها قبل وقوعها، وفي بعض األوقات تتوارى األدوار 

ذي يستغل كل طاقاته المجتمعية في التعامل مع األممة ويظهر الدور اإلعالمي فقط ال

ويحشد كل جهوده لمتابعة الحدث بكافة تطوراته لحظة بلحظة مع محاولته لتحقيق 

لذا تعد القنوات الفضائية العربية في  معايير األمانة والمصداقية المهنية عند معالجتها،

ثير قوي على الجمهور أتتمتع به من ت لماالوقت الراهن من أخطر وسائل التصال 

على القنوات الفضائية  رائحه، ويتوقع أن تزداد معدلت العتماد مستقبال  مختلف شب

وذلك للمحاولت الجادة ، العربية والمصرية سواء اإلخبارية المتخصصة أو العامة

 الحديثة من قبل هذه القنوات لالستفادة من إمكانات الثورة التكنولوجية أو الرقمية

تنويع أشكال التفاعلية والتبادلية ما بين  حيثمن ، لتعظيم عوامل جذب المشاهدين لها

 ، فضال  أشكال الثقافة البصرية المقدمة للمشاهد تنويعوات، وكذلك القنهذه الجمهور و

 .عن تنويع الخبرات األيديولوجية والفكرية المطروحة خاللها

في التعرف على طبيعة المعالجة اإلعالمية لكل من قناة  وتتمثل مشكلة الدراسة   

، 5020يونيو  00الفضائية المصرية ألحداث  Cbcجزيرة مباشر مصر، وقناة ال

في  اهام   ان دور  اها وبعد حدوثها، حيث لعبت القناتئسواء قبل حدوث الثورة وأثنا

تغطية هذا الحدث السياسي، على الرغم من اختالف معالجتهما للحدث، الذي وصل 

التي اتبعتها  طرق واآللياتعلى الالدراسة للتعرف  سعتلدرجة التناقض، وبالتالي 

وبالتالى تنوع وجهتي نظرهما، وهو ما كل من القناتين في التعامل مع الحدث، 

 التي آثارتها  السياسية وآرائه حول األممةالجمهور توجهات سيترتب عليه تشكيل 

 .  يوينو 00
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 : أهمية الدراسة: اثانيً

لتكون إضافة في مجال البحث األكاديمي، تتمثل أهمية الدراسة الحالية في محاولتها   

عن السعي لتقديم رؤية واقعية لكيفية المعالجات اإلعالمية عند التعامل مع  فضال  

 األممات، كما يلي: 

من اتجاه بحثي واسع يسعى للكشف عن دور اإلعالم  اتعد هذه الدراسة جزء   -2

ونقلها لهم  المصري في تحقيق أحد وظائفه وهي إخبار المواطنين بالمعلومات

وقت األممات، فتبين تعاظم التجاه نحو إعداد دراسات بحثية تتناول األدوار 

الوظيفية لوسائل اإلعالم في اإلخبار بالحدث والنقل السريع وتحقق معايير 

إل  (2)الموضوعية والمصداقية، فاإلعالم يلعب دور الوسيط بين الفرد والحدث،

م في إدارة األممة المجتمعية وربطها بعلم أن التركيز على وظيفة وسائل اإلعال

 خرى.مقارنة بتناول باقي األدوار األ اإدارة األممات أمر بسيط جد  

تنوع المعالجات اإلعالمية وسماتها يخلق نوع من المنافسة الشديدة فيما بين هذه  -5

تقديم رؤى تطويرية لألداء  اهام   االوسائل لالستئثار بالفرد، وبالتالي فيعد أمر  

اإلعالمي خاصة في القنوات الفضائية المصرية والعربية للتعامل مع األممات 

سواء قبل وقوعها أو أثناءها أو في نهايتها، حيث يكثر العتماد على تلك الوسائل 

بالتطبيق على  فمثال   (3)في استقاء المعلومات والمعرفة خاصة وقت األممة، 

لجذب أكبر عدد من المشاهدين، ما  اإعالمي   ايونيو، كان هناك سباق   00أحداث 

قناة الجزيرة مباشر مصر،  -هنا  –تمثلها   بين القنوات العربية الفضائية والتي

إل أن هذا السباق اإلعالمي ، Cbcوالقنوات الفضائية المصرية وتمثلها هنا قناة 

عن حالة النقسام المجتمعي  اما بين القناتين كان في اتجاهين متضادين تعبير  

يونيو تعبر عن  00أحداث  لكونلتي يواكبها الشعب المصري ما بين المؤيد ا

 اعسكري   اثورة شعبية حقيقية، وما بين المعارض لكونها ثورة ويعتبرها انقالب  

في  اعسكري   ا، وللعلم تعبر قناة الجزيرة مباشر مصر عن كون الحدث انقالب  اناعم  

 شعبية مصرية. المصرية عن كونها ثورة  Cbcحين تعبر قناة 

تسعى الدراسة تقديم رؤى تطويرية للجانب الثقافي والقيمي في المعالجات  -0

ر في الجمهور المستهدف، حيث في عصر التأثياإلعالمية والتي من شأنها 

العولمة والثورة الرقمية والتكنولوجية، تعد وسائل اإلعالم األساس لتكوين 

خاصة في وقت  (4)هاتهم وسلوكياتهممعارف وقيم المواطنين وبالتالي تشكيل اتجا

األممات، فمراعاة المعالجة اإلعالمية للموضوعية والمصداقية وعدم بعدها عن 

ألغراض محددة يعني تمكن الدولة من الستقرار وتخطي  االواقعية تنفيذ  

 األممات.  
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 : أهداف الدراسة: اثالثً 

ة والمصرية محل لتعرف على مدى التباين بين القنوات الفضائية العربيا -2

، 5020يونيو  00ث احدأالدراسة في معالجتها اإلعالمية للقضايا المتعلقة ب

 ومن ثم الكشف عن اتجاه هذه المعالجة ما بين المؤيد والمعارض للحدث.  

التوامن في عرض القنوات الفضائية العربية والمصرية تحديد مدى مراعاة  -5

ظهار جانب على اآلخر، أي قدرة الجوانب المختلفة المكونة لألممة، وعدم إ

 اإلعالم على تحقيق عنصر الحيادية والتوامن. 

القنوات الفضائية العربية التعرف على الصور النمطية اإلعالمية التي ترسمها  -0

 عن األممة واألطراف الفاعلة والمكونة لألممة.  والمصرية 

امل مع طرح بعض الرؤى الهادفة لتطوير أداء اإلعالم الفضائي في التع -4

 األممات بما يحقق تماسك النسيج المجتمعي للدولة التي تعاني من األممة.

 : اإلطار النظري: "تحليل األطر الخبرية": ارابعً 

 الذى "Goffman" الجتماع عالم يد الخبرية" على األطر نظرية "تحليل نشأت    

 من مخزون ننوو  يك ن األفرادإحيث  الرمزى، والتفاعل الجتماعى البناء مفهوم طور

 وذلك باختيار الشخصية، خبراتهم استخدام ويحثهم على مدركاتهم كريح الخبرات

 من العديد رصد الجديدة األلفية وبداية التسعينات أواخر ، وفى(5)المناسبة األطر

 وسائل بقدرة المتعلق وهو الخبرية األطر تحليل بدراسة ميادة الهتمام الباحثين

 للقضايا معينة وخصائص سمات تقديم على الخبرية طاراتخالل اإل من اإلعالم

ثر األشخاص أو واألحداث  Walterالجمهور، فنجد العالم  المعارف اتجاهات على تؤ 

Lippman  توصل إلى أن اإلعالم يسيطر على الرأي العام عن طريق  2250في

رى، وأكد العالم تركيز الهتمام على القضايا التي يتم اختيارها بينما يتجاهل قضايا أخ

Rhoads عناصر، األول إطار  ةعلى أن اإلطارات المكونة للخبر تتكون من ثالث

يقدم منظور يسيطر على انحيام المشاهد بالنسبة للقضية، والثاني إطار الصورة 

للحدث، والثالث اإلطار النفسي الذي يرى الموضوع من منظور معين، ويتم بعد 

طار إعالمي، وهو ما يعني الطريقة التي يتم بها استخدام مفهوم اإلطارات وضع إ

كتابة القصة اإلخبارية تركز على أفكار معينة بما يساعد الجمهور على فهم تلك 

أن وضع اإلطار يحدث في بعض األحيان تحيز  Burchاألفكار، كما يفترض العالم 

ات ضمني ينعكس في أسلوب كتابة القصة، وطبيعة المصادر المستخدمة، والموضوع

 .(6)المثارة

دراسات متعددة في مجال األطر وعرف عملية  2220بعام   Entmanوأعد العالم  

التأطير بـــ "أن اإلطار هو اختيار وتحديد بعض جوانب الحقائق واألحداث والتركيز 

عن غيرها، في نص التصال وبطريقة تدعم تعريف  اعليها وجعلها أكثر بروم  
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والتقييم األخالقي والمعالجة األخالقية وإرساء التوصيات المشكلة، والتفسير السببي، 

التأطير كمفهوم إلى العمليات يرتكز ، وبالتالي (7)بالنسبة لبنود المشكلة التي تم وصفها

اإلتصالية  الذي يعد عملية ديناميكية نشطة، حيث نوه إلى أن هذه األطر تشتمل على 

متلقي، الثقافة(، وتعتبر هذه مواضع مختلفة تتضمن كل من )المتصل، النص، ال

المكونات متكاملة ومتضمنة في عملية التأطير التي تتكون من مراحل مميزة هي: 

 . )8(بناء اإلطار، وضع اإلطار، النتائج الفردية والمجتمعية للتأطير

 نتائج الدراسات التي تناولت وصف عملية التأطير للقضايا:  

أن هناك نوعين من األطر في تناول  (9)رتوصلت الدراسات المتعلقة بمجال األط 

األخبار، هما: األطر اإلخبارية المحددة للقضية، نعني بها األطر المتعلقة بإبرام 

جوانب محددة في قضية ما مثل تأطير قضية النتفاضة، وقضية المرأة، أما عن 

باألطر النوع الثاني، هو األطر اإلخبارية العامة، والتي انقسمت إلى دراسات متعلقة 

في حمالت  االعامة أو الشاملة التي ركزت على التغطية السياسية أو بشكل أكثر تحديد  

النتخابات، أما المجموعة الثانية التي ركزت على األطر اإلخبارية العامة المتصلة 

 بالمعتقدات البنائية المتأصلة في مجال الصحافة.

لى أنها الخبار التي تركز على لما سبق تم تعريف األخبار المؤطرة ع اواستناد    

الفوم والهزيمة، والتي تتضمن لغة الحرب، والمباريات والمنافسات، وتشتمل على 

 اكل من المؤديين، والنقاد، الجمهور، وتركز علي أسلوب ومدركات المرشح، وأخير  

تبين في دراسة أجنبية عن  فمثال   لمراكز المرشحين في القتراعات، التي تعطي ثقال  

أن التقارير اإلخبارية عن السود، والالتينيين والمرشحين ذوي  5004لنتخابات ا

أن العنصرية والعرقية تزيد بطرق غير مدلول عليها في ومن أصل أفريقي األلوان 

 . (10)تأطير األخبار فقط عندما يكون المرشحين ذوي البشرة البيضاء

حيث قام كل من  (11)اطفةوتناولت إحدى الدراسات العالقة بين التأطير والع  

[Sanders, Kinder 1990]   بتقييم العواطف أو ردود الفعل العاطفية على مختلف

)اإليجابي المؤيد(، وتم الستدلل على أن الفعل األطر التي ترتبط بالفعل المؤكد 

المؤكد )المؤيد( الذي تم تأطيره كامتيام غير عادل ارتبط بشكل أكثر قوة بالعواطف 

للفعل المؤكد )اإليجابي المؤيد( الذي تم تأطيره كتمييز منعكس، كما تبين  اخالف  السلبية 

، بينما يكون التأطير اأن التأطير العرضي للقضايا يكون أكثر جاذبية عاطفي  

، وهنا نجد أن التأطير يعمل ويحقق فاعليته من خالل قنوات االموضوعي أكثر إقناع  

المعرفية  أن الستجابات العاطفية وليس فقطمعرفية وفعالة )مؤثرة(، وهكذا نجد 

 تعتمد على األسلوب الذي يتم من خالله تأطير قضية ما.
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 : (12)المداخل البحثية المعتمد عليها في عملية التأطير

الذي يحجم عن تحليل القصص اإلخبارية المدخل األول وهو المدخل الستقرائي  -

ر تنشأ عن مادة البحث أثناء باستخدام األطر اإلخبارية حيث يرى أن األط

تحليلها، وتعرضت الدراسات التي استخدمت المدخل الستقرائي للنقض بسبب 

 اعتمادها على عينة محدودة للغاية مما يصعب من تعميم نتائجها.

المدخل عليه هو ) اللتعرف على األطر اإلخبارية واألكثر اعتماد   المدخل الثاني -

من خالل البحث عن  االتي تم تعريفها مسبق  يبحث األطر  والذياإلستنباطي( 

وجود أو غياب كلمات محددة أو عبارات متداولة، أو األنماط المتكررة من 

مجموعة الحقائق أو  االصور أو مصادر المعلومات والجمل التي تعزم موضوعي  

األحكام أي الخيارات اللغوية واإلقتباسات، وهناك مجموعة من أدوات التأطير 

من المعلومات وتعرض لحزمة إعالمية تبرم قضية ما متمثلة في  التي تكثف

 -العبارات المتداولة -عرض األمثلة التوضيحية -)الستعارات المجامية

، واعتمدت الدراسة على هذا المدخل، الصور البصرية كأداة تأطير( -األوصاف

بين حيث اهتمت الدراسة بالتعرف على أنواع األطر األعالمية المستخدمة ما 

كونها اجتماعية أو سياسية أو تاريخية أو صراع وغيره، كما اهتمت بالتعرف 

على الصفات والسمات واألدوار التي ارتبطت بالشخصيات والجهات الفاعلة في 

 . 5020يونيو  00ث احدأ

في هذا السياق، والذي  واألكثر شمول   التجريبي المدخلالمدخل الثالث وهو  -

ى عشر آلية للتأطير لقياس األطر الخبارية والتي يتمثل فيما عرض له بإحد

 -اإلحصائيات -الصور -العناوين الثانوية -تمثلت في )العناوين الرئيسية

 -اختيار المقتبسات -التوضيحات -اختيار المصدر -المخططات -الشعارات

 الستنتاجات الخاتمية(.

 ة التأطير: يقياس تأثيرات عمل

وير تصميماتها وهو ما يتم بالفعل في اتجاهين تحتاج أبحاث التأطير إلى تط

 : (13)متالزمين

: استخدام عدد من الدراسات الستراتيجية التي تعتمد على استخدام التجاه األول

بيانات المسح وتحليالت المحتوي اإلعالمي لبحث التأطير بالشكل الذي يرتفع 

، وفي هذه الدراسة الم الواقعيبالثبوتية الخارجية للدراسات والتأكيد على الرتباط بالع

تم العتماد على استمارة تحليل مضمون لجمع البيانات وتحليلها من البث اإلعالمي 

الفضائية المصرية عن الفترة المسائية،  Cbcلقناتي الجزيرة مباشر مصر وقناة 

التي اعتمدت عليها كل من القناتين اإلخبارية للتعرف على أشكال األطر اإلعالمية 

 .5020يونيو  00تغطية أحداث في 
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: فيختص بتطوير الدراسات التجريبية والذي يعبر عن الستراتيجية التجاه الثاني

 .البديلة التي تم استخدامها والدفاع عنها من جانب آخرين

 (: 14: الدراسات السابقة)اخامسً 

 اإلعالم والثورات: 

ه وسائل اإلعالم كشفت نتائج العديد من الدراسات على الدور الذي تقوم ب -

وخاصة اإلعالم المرئي الفضائي في حشد الجماهير نحو التظاهرات والثورات 

( واختلفت معها 5002العربية، وأثبتت تلك النتيجة دراسة )لورانس بينتاك، 

بعض الدراسات التي أكدت على أن اإلعالم الجديد وخاصة مواقع التواصل 

الحتجاجية الجماهيرية، وهو ما  الجتماعي له دور في حشد وتعبئة الحركات

(، )عالية 5025(، )حمزة خليل، 5025توصلت له كل من دراسة )نها نبيل، 

( 5025(، )منصور معدل، 5025(، )مروة عجيزة، 5025عبد العال، 

(، 5022(، )غادة البطريق، 5022(، )نادين قاسم،5022)كارولين شيدي، 

(،  5022)يسرا عالم،  (،5022(، )مراد خورشيد، 5022)كارين كانثل،

 .(5020)انجينيتوا، 

الفضائيات العربية على نظريتها  ( على تفوق5025أكدت دراسة )مي عبد هللا،  -

يناير  52ألحداث ثورة  المصرية سواء كانت حكومية أو خاصة فى تغطيتها

حيادية خالل "ثورة  المصرية،  حيث كانت القنوات العربية اإلخبارية األكثر

ها رغم ذلك لم تتسم بالدقة حيث أنها قامت ببث العديد من المعلومات يناير"، لكن

 الخاطئة، وركزت الجزيرة  على اآلراء الناقدة ألداء الحكومة وقتها.

 التغطيات اإلعالمية للفضائيات العربية ما بين الحياد والتحيز:

أكدت العديد من الدراسات على تواجد وقوة قناة الجزيرة على الساحة  -

(، ) جيهان 2224من )حمزة بيت المال،  ارية، حيث اتفقت دراسة كال  اإلخب

(، 5005(، )عزة الكحكى، 5005(، )سومان يوسف القلينى، 5005يسرى، 

(، )مروة دمحم سعيد، 5002(، )إياد محمود سليم البرنيه، 5005)صفا عثمان، 

، (5002(، )هالة إبراهيم درويش، 5002(، )مصطفى دمحم عبد الوهاب، 5002

 (. 5022(، )دمحم الربيعي، 5002(،)عقيله عبدالمحسن، 5002)عبد هللا الفردي، 

أثبتت نتائج بعض الدراسات أن قناة الجزيزة تعمل على المعالجة السلبية  -

لألحداث وهذا يؤثر على الجمهور المتلقي مما يشعره بالعدائية والسلبية نحو تلك 

(، )وسام راضي، 5006األحداث، ومن هذه الدراسات )ليون بارخو، 

 (.5022(،  )ايريك نسبيت وتريزا مايرم، 5022(،)شهيرة العماد، 5002
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اتسمت تغطية القنوات الفضائية الخاصة بدرجة أكبر من السخونة والحيوية،  -

كما اتسمت بالحياد والتوامن في المعالجة اإلعالمية لألحداث والقضايا الشائكة، 

(،  5002)مركز القاهرة لحقوق اإلنسان، وفي هذا الصدد أكدت كالَ من دراسة

 ( على هذه النتيجة. 5004)هيجز ولوسون، 

ثبت وجود فروق بين القنوات من حيث األطر التى تم تقديم القضايا من خاللها،  -

وأن األطر المستخدمة في المعالجات التليفزيونية كان لديها القدرة على توجيه 

معاصرة، وهذا ما اتفقت عليه  أفكار المشاهدين عند عرض قضية سياسية

(، )بول 5002(، )بشار عبد الرحمن، 5002الدراسات التالية )أشرف جالل، 

(، 5005(، )أندرو روجيكى، 5004(،  )اونجيك جو، 5000بريور و آخرون،

( )نهلة 5002(، )نيكولس فالنتينو وآخرون، 5004)سومان تابريزى وآخرون،

 (.5000(، )شيماء ذو الفقار،5002مظفر، 

وعن مصداقية الفضائيات العربية اإلخبارية، كشف نتائج العديد من الدراسات  -

عن مصداقية الفضائيات العربية عن اإلعالم الحكومي المصري، ومن هذه 

 (.5002(، )نهى العبد، 5002الدراسات )عقيله عبد المحسن، 

لقطر الدولة عن المناخ السياسي  القناة "الجزيرة" يبتعد كثير   الخطاب اإلعالمي -

يتشك ل من معطيات الواقع العربي وتطلعات  الراعية للقناة، ويحاول أن

(، )ياسر 5002من )أشرف جالل،  الجماهير العربية، وهذا ما أتفق عليه كال  

(، في حين اختلفت العديد من الدراسات مع ما تم التوصل له، 5002الحسين، 

م قناة الجزيرة بالتوامن فى عرض فقد أثبتت نتائج تلك الدراسات على مدى التزا

وجهات النظر المختلفة، ومدى اللتزام والمصداقية والحيادية فى المعالجات 

اإلعالمية وخاصة للقضايا الشائكة وقت األممات، وتلك النتيجة اتفقت معها 

(، )هبة 5000(، ) إيمان جمعة، 5002العديد من الدراسات منها )وليد عمشة، 

(، )مصطفى 5002(، )هبة عطية، 5004ين على دمحم، (، )حس5004شاهين، 

 (.           5002(، )دمحم سيد، 5002عبد الوهاب، 

وعن مستوى األداء المهني لقناة الجزيرة، فقد اتفقت بعض الدراسات على  -

(، 5002ارتفاع المستوى المهني في القناة من تلك الدراسات )عادل عبد الغفار، 

 (.5002)أشرف جالل، 

أكثر األطر المستخدمة فى عرض القضايا واألحداث هي اإلطار السياسي كانت  -

(، )نشوى عقل، 5002والقانوني، وهو ما توصلت له دراسة )صفا عثمان، 

 (.5000(،  )شيماء ذو الفقار،5006
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 :اإلعالم في أوقات األزمات

اتضح من نتائج الدراسات السابقة أن هناك اختالف في نتائج بعض الدراسات  -

الوسائل التي يلجأ إليها الجمهور وقت األممات فبدأ الجمهور يعتمد على  حول

من اإلعالم التقليدي، وهو أكدت عليه دراستى )رؤوف  اإلعالم الجديد بدل  

(، واختلف مع النتيجة السابقة دراسة 5022(، )أحمد رضوان، 5022آريف، 

(، 5006(، )أيمن موسي، 5002(، ) أميرة سمير، 5004)بارثر بهتري، 

(، )نور الدين 5006(، )كيم نام دو، 5006 (، )وفاء ثروت،5002)لمياء سعد، 

(، حيث اتفقت الدراسات السابق ذكرها 5002(، )إياد سليم، 5006ميالدي، 

على صدارة الفضائيات العربية في الحصول على المعلومات والعتماد عليها 

 وقت األممات.

ا فور وقوعها جاء سبب رئيسي لمشاهدة إن التغطية الحية لألحداث في موقعه -

القنوات الفضائية  العربية وكذلك إنفراد القنوات الفضائية اإلخبارية بعرض 

أخبار غير موجودة في الوسائل اإلعالمية األخرى من أهم أسباب متابعة 

(، )لمياء سعد، 5006للفضائيات، وهو ما ورد في دراسة كل من )أيمن موسي، 

5002 .) 

 اإلعالم بحوث تجاهل ( إلى5002،2222(شومان  دمحم ستيدرا أشارت -

 وركزت األممات، مواجهة أثناء واإلعالم تصاللال المختلفة لألدوار والتصال

 بآثار ترتبط عديدة قضايا والتعاطف، وتركت التأييد وكسب التحذير على أدوار

 األممات والكوارث. وتداعيات

 إدارة فى اإلعالمي األداء ورركزت بعض الدراسات في الكشف عن أوجه قص -

 تناول فى د المصادر، والتحيزدوتع األممات والتي من أهمها عدم تنويع

كفاية  تمثلها، وعدم للدولة التى السياسى والموقف يتفق بما األممات

الالممة لتجويد إدارة األممة، وهو ما توصلت إليه دراسة  المالية المخصصات

(، 5004حسنى،  (، )دمحم5002كمال،  ال(، )آم2222الفتاح،  عبد )محمود

يد، لمجا عبد (، )مها5002  على، السيد (، )هناء5004)نرمين علي السيد، 

5002 .) 

وعلى جانب آخر اهتمت بعض الدراسات اإلعالمية في البحث عن آراء  -

األممات، والذي وجه له انتقادات  أثناء اإلعالمى األداء الجمهور العادي في

 المختلفة النظر وجهات عرض وعدم اإلخبارية، التغطية اقيةمصد منها انخفاض

 الخالق عبد (، )وفاء5000بهنسي، وموضوعية، ومن هذه الدراسات )السيد بدقة

 (.5006(، )نهى العبد، 5006 ثروت،
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 اإلعالم وسائل مع وأبعاد التعامل ركزت بعض الدراسات على تحديد ضوابط -

 إلى وسائل وبوضوح الكاملة لوماتالمع تقديم األممات، وتمثلت في أثناء

 سوء من تزيد التى المغلوطة والمعلومات اإلشاعات تجنب يمكن حتى اإلعالم

مواجهتها، وظهرت هذه  فاعلية تعرقل وبالتالى األممة حول الفهم والغموض

 (.5002(، )تيموثي، 5004(، )ليزا، 2222النتائج في دراسات منها )جيمث،

استخلصت الباحثة مجموعة من النتائج على النحو ابقة: الدراسات الس التعليق على

 التالي: 

إل أن التركيز تنوعت المناهج البحثية التي اعتمدت عليها الدراسات السابقة،  -2

األساسي على منهج المسح بالعينة سواء للدراسة الميدانية أو الدراسة التحليلية 

ما بين ات جمع البيانات وتعددت أدولجمع البيانات عن جميع متغيرات الدراسة، 

أدوات تعين في جمع نتائج كمية كاستمارة الستبيان للدراسة الميدانية واستمارة 

تحليل المضمون للدراسة التحليلية، باإلضافة إلى استعانة بعض الدراسات 

 بأدوات كيفية مثل المقابلة المتعمقة.

م على تناول تبين تركيز الدراسات على بعض النظريات لقياس تأثير اإلعال -5

األممة المجتمعية أو الدولية، حيث جاء في المقدمة نظرية العتماد على وسائل 

اإلعالم، تاله نظرية الستخدامات، وكذلك نظرية األطر، خاصة في الدراسات 

التي تهتم بالتعرف على تأثير عملية تأطير األخبار في تشكيل مدركات األفراد 

 نحو الدراسات األجنبية عن العربية. نحو األممات، وكان هذا التجاه 

أكدت معظم الدراسات على تفوق التليفزيون كأحد وسائل اإلتصال التقليدية في  -0

نجاحه في التعامل مع األممات خاصة القنوات الفضائية العربية في المقدمة 

الجزيرة تالها العربية، ثم القنوات الفضائية المصرية، من حيث ارتفاع  اوتحديد  

على إيصال الرسالة للجمهور المستهدف بصورة تعبر عن جميع عناصر  القدرة

القضية المطروحة مما يزيد من إدراك الجمهور المستهدف لها، كما لم تغفل 

الدراسات أهمية اإلنترنت كوسيط فعال في عملية اإلمداد المعرفي بالمعلومات 

 عن األممات.

 الستفادة من الدراسات السابقة: 

حثة من الدراسات السابقة في البلورة النهائية لفكرتها استفادت البا -2

وتساؤلتها وأهدافها بعد إطالعها على ما سبق وقدمه اآلخرون في مجال 

التناول اإلعالمي لألممات، لكي يكون البحث إضافة جديدة في ذات 

 المجال.  

تمكنت الباحثة من تحديد المنهج البحثي الذي تعتمد عليه، وهو منهج المسح  -5

بالعينة للدراسة التحليلية، مستعينة بأداة تحليل المضمون لجمع البيانات من 

 مجتمع الدراسة أل وهو البرامج التلفزيونية.
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استفادت الباحثة من بعض فئات تحليل المضمون التي تناولتها الدراسات  -0

 السابقة.  

اختيار نظرية األطر، للتعرف على كيفية تأطير األخبار والمعالجات  -4

فسيرية لألحداث مما يترتب عليه فيما بعد تشكيل مدركات األفراد نحو الت

 األممات.  

 : ا: مفهوم األزمة وكيفية إدارتها إعالميًاسادسً 

لإلعالم دور متزايد وأهمية خطيرة كأحد أسلحة العصر الحاضر في تغطيته    

نتقال الفوري لما يتوفر له من قدرات تكنولوجية ورقمية تمكنه من ال الألممات نظر  

 انفسي   اكل العوائق الزمنية والمكانية، وهو ما يحدث تأثير   الموقع الحدث متخطي  

فهذه الوسائل تلعب  (15)على األفراد ومن ثم القدرة على توجيه سلوكياتهم، اوفكري  

في التوعية واإلرشاد والتوجيه عن طريق التصال المباشر بين غرف  احيوي   ادور  

بمواجهة األممات وبين جماهير المشاهدين والمستمعين والقراء العمليات الخاصة 

 لتحذيرهم من األخطار المحدقة التي تم التنبؤ بها، ومكان وممان وقوعها.  

 اويكون النجاح في إدارة األممة داخل الجهام اإلعالمي نفسه، سواء كان مسموع     

بعاد األممة المنوط به التعامل بمدى إدراك فريق العمل أل امرهون   اأو مقروء   اأو مرئي  

معها، ومعرفته باألسس والخطوات التي يجب إتباعها عند حدوث األممة سواء كانت 

فاألممة تعني موقف  (16)أو محتملة الحدوث  وهناك بوادر ومقدمات لها، امفاجأة تمام  

ي، يواجه متخذ القرار يفقد فيه القدرة على السيطرة عليه أو على اتجاهاته المستقبل

وتتالحق فيه األحداث وتتشابك األسباب بالنتائج، حيث أنه موقف غير اعتيادي يهدد 

 أعمال وسمعة وصورة وعالقات المنظمة ويضر بجمهورها.

، إذ اويتضمن مفهوم األممة على جدلية هي أن األممة تجمع الفرصة والتهديد مع    

التنظيم، والصراع، توصف األممة في وقت بتأثيرات سلبية وهي )التشويش، وعدم 

والرتباك، واإلجهاد المفرط الذي يقود إلى تصرفات طائشة(، كما تتضمن األممة 

تأثيرات إيجابية )تعبئة وتماسك، وتعاون، وتكيف إلى البيئة، والتعلم بالتجربة(، ومن 

هذه الجدلية يتحول مفهوم األممة من وجهة النظر التقليدية التي تصفها كحدث يدمر 

ي المنظمة إلى وجهة النظر اإلستراتيجية بكونها لحظة حاسمة ونقطة تحول أو يؤثر ف

 (17)نحو األفضل أو األسوأ. 

في تحقيق استجابة صحيحة تتجلى في اتخاذ  (18)وتساهم المعرفة بأسباب األممة 

قرار فاعل وسريع، ولكل أممة أسباب تنتج عنها منها خطأ في استقبال وفهم 

ألممة، وسوء تقدير المعلومات بإعطائها قيمة مبالغ فيها أو المعلومات المتوافرة عن ا

التهوين في قيمتها، أو استخدام معلومات كاذبة في توقيت ومناخ من التوتر والقلق، 

إلى جانب سوء اإلدارة بسبب العشوائية والستبداد اإلداري وعدم وجود أنظمة 

الف شخصية أو للعمليات اإلدارية، وكذلك تعارض المصالح واألهداف لخت
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اهتمامات أو ميول أطراف الصراع، فغياب رغبة أطراف األممة على التعامل معها 

 يرجع لغياب التدريب أو قلة الخبرة أو انخفاض الدافعية.

والتعامل مع األممة يتطلب أمرين تحديد عناصر ما قبل األممة من تحديد نوعها  

صصة له، أما األمر الثاني فيتمثل وتشكيل فريق العمل وآليات عمله والميزانية المخ

في تحديد عناصر ما بعد األممة، وهي تحديد المهمة الرئيسية، واعتماد الميزانيات، 

وإعداد الرسالة بكل تفاصيلها، واختيار وسائل التصال المناسبة لألممة، وتقييم ما تم 

    (19)إنجامه، ووضع معايير قياس لنهاية األممة. 

 ية المتعاملة مع األزمة:  طبيعة الخطة اإلعالم

تصور إدارة األممات بدون إعالم قوي وفعال ومتطور ومبدع،  الكن لم يعد ممكن  

ومادت التطورات التقنية واإلنجامات النظرية من مقدرة اإلعالم على تحمل 

المسؤوليات والقيام بأدوار هامة في عملية إدارة األممات، والخطة اإلعالمية من أهم 

ارة الناجحة لألممات، والتي تنقسم لثالث مراحل لكل منها أهدافها مقومات اإلد

 (20)واستراتيجياتها وذلك علي النحو التالي:

يقوم اإلعالم بدور هام في توعية  Pre-crisis-، اإلعالم في مرحلة ما قبل األزمة -

المواطنين باإلجراءات التي تتبع لسالمتهم عند وقوع الكارثة، من حيث رسم خطة 

ال لحتمالت وقوع األممة، والتدريب على تنفيذ الخطة من خالل محاكاة التص

 .حدود توجهات السياسة العامة همواقف األممة مع مراعات

فإن مهمة اإلعالم تتضمن عرض الحقائق  crisis، اإلعالم أثناء األزمات  -

ة باألسلوب اإلعالمي الذي يبعث على األمان والطمأنينة، بمعني التعريف بالمشكل

عن تحقيق سرعة الستجابة لمتطلبات الجماهير وتلبية  وتحديد أبعادها بدقة، فضال  

 حاجاتها للمعرفة. 

يعني القيام بدراسة إنجاماته والتركيز على  Post Crisisاإلعالم بعد األزمة،  -

الجوانب اإليجابية لتنميتها ومعالجة أوجه القصور السلبية، ودراسة نوعية 

ما إذا تم إغفال فئة معينة أثناء تقديم الرسائل اإلعالمية الجمهور المخاطب، و

المتعاملة لألممة، وتقييم طبيعة الرسائل اإلعالمية التي تم بثها كالمعلومات 

 المتضمنة ومدى صدقها وتضمنتها إشاعات.  

وبالتالي هناك مجموعة أساسية من الضوابط التي تحكم أداء وسائل اإلعالم بصورة 

وهى اللتزام بالدقة وعرض الحقائق  (21)ا لألممات والكوارثعامة في تناوله

ويصاحب ذلك السرعة في نشر المعلومات إليجاد مناخ بموضوعية دون تهويل، 

صحي يحتوي آثار األممة مع التدقيق في المعلومة المقدمة لضمان صحتها، 

العام، والهتمام بعرض وجهة النظر الرسمية للدولة التي تساعد على تهدئة الرأي 
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القدرة على  اوالعتراف باألخطاء التي تحدث أثناء عمليات اإلنذار واإلغاثة، وأخير  

التعامل باتزان وعقالنية وعدم النفعال والنسياق مع الرأي العام فيجب أن تتحلى 

 (22) وسائل اإلعالم في وقت األممات بالعقالنية وتبتعد عن إثارة وتهييج الرأي العام.

 (23)لإلعالم مهمة مزدوجة عند إدارة األزمة هي: وبالتالي يوجد

يتم عن طريق متابعة أخبار األممة والتعريف بنتائج  :األول: جانب إخباري

مواجهتها، ومحاولت التصدي لها وتحجيمها، ومدى التطور والنجاح، وهو ما يتم 

عن طريق نقل المعلومات إلى جمهور األممة بأمانة وسرعة ومصداقية إلحاطتهم 

 على أرض الواقع.  ما حدث فعال  ب

، والذي يحدث تأثير إيجابي على تشكيل ثقافة الثاني: جانب معرفي مخطط له

المجتمع، وتنمية إدراك الجمهور بخطورة وأبعاد األممة، مما يشكل لدى الجمهور 

لنطاق األممة وتزودهم بكل صراحة  اقناعة معينة تدفعهم إلى القيام بسلوك معين وفق  

األخبار والحقائق والمعلومات والبيانات التي يتم إعدادها بمحتوى ووضوح ب

ومضمون معين، لتقدم في وقت معين وفي إطار تحليالت وآراء وأفكار وتنبؤات 

 معينة ومن جانب رجالت فكر وإعالم لهم ومن وتأثير إعالمي معين. 

 عالمي لألحداث: : القيم اإلخبارية في التناول اإلاسابعً 

على أنها مجموعة المعايير المادية والذهنية التي على أساسها  قيم الخبريةالتعرف   

وتحويل الحدث إلى خبر (24)يتم التحكم في عملية تجميع األخبار وانتقائها وتحريرها 

صحفي، فالقيم اإلخبارية هي الصفات التركيبية المرتبطة بالتفاعل بين الحدث 

وعن استخدامه الجتماعي أي والجمهور، وهي التي تكشف عن جوهر الحدث 

تحويله إلى موضوع لإلطالع والمعرفة والفهم، فدللة القيم اإلخبارية تدل على وجود 

بنية معقدة للخبر على أساس أبعاد القيمة المتعددة، نظرية أو نفعية، فكرية أو 

 (25)إيديولوجية أو دينية. 

 (26) و التالي:وتتنوع العناصر المحددة للقيمة اإلخبارية وذلك على النح

ثة: -0 تي  الحدا قي، وال شخص المتل مام ال ستقطاب اهت صر ا بار عن في األخ ثل  تم

لى  ساعد ع في و لوجي  طور التكنو صورة الت حداث ب قل األ قت لن صار الو اخت

 أسرع. 

كلما سهل على الجمهور مالحظتها وسهل  ة: كلما كانت األحداث محددالوضوح -5

 على المراسلين التعامل معها.

فراد، : يقالتأثير -0 من األ ئدة أو مصلحة صد به إثارة الخبر ألكبر عدد  أو تحقق فا

بر،  من الخ مة  لة شخصية أو عا قة بالدل صورة وثي يرتبط ب صر الضخامة  فعن

تب، أو ، اإلعالمية، ومدى اهتمام الناس باألمر يادة الروا بار م ناول األخ كأن تت

 ميادة الضرائب. 
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يت -4 يت: التوق مة عرض توق قراء على المعلو شحنة ال  األرم من كوصول 

 من أممة في هذه السلعة.  البلد فيه يعاني الذي الوقت في المستورد

شهرة:  -2 حوادث ذات ال شياء أو  ماكن أو أ شخاص أو أ بار أل ضمن األخ يث ت ح

  .  تساعد على إقبال األفراد لمتابعة الخبرشهرة 

بع دوم   الصراع والمنافسة: -6 سائل اإلعالم تت ت اإن و تي تتم بار ال سلبية األخ ع بال

ــ ــر، فمــثال   اوخصوص  ــين أو أكث ــين جهت أصــبحت ظــاهرة  إذا وجــد الصــراع ب

ها شكالها وأنواع لف أ سائل اإلعالم بمخت مات و صدر اهتما هاب تت يث ،اإلر  ح

ية  مال اإلرهاب عن األع فة  قديم صور مختل في ت أصبحت نشرات األخبار تتفنن 

االتي أصبحت تنشر يو  بعد يوم في دول عديدة. م 

قرب: -4 مثال   ال بة  سبة  فالقرا في ون هوم جغرا ها مف ية ل عالم الغرب سائل اإل في و

ها  ما ل كاني، وإن في ول م هوم جغرا مكانية، أما القرابة في اإلسالم، فليس لها مف

 مفهوم ثقافي، أي أن حوادث األمة اإلسالمية تتعلق بالعالم اإلسالمي.

تائج: -4 قع أو الن من ت التو قاريء  لدى ال مة  يره المعلو مالت أو ما تث قع أو احت و

  نتائج وعواقب. 

خاصـية السـتمرار فـي تـداول الخبـر حتـى يأخـذ هـذا العنصـر يمثـل  التددداول: -4

قضــية مــا كانــت تبــدو المجتمــع نحــو يتغيــر تجــاه وجدارتــه وأهميتــه الصــحفية 

 بالنسبة للجمهور. اهام   احدث   أصبحتصغيرة ولكن مع الستمرارية في تداول 

سويق واإلثـارة تـذهالغرابدة والطرافدة:  -03 لي أن عناصـر الت عض الصـحف إ ب ب

يد،  بر الج سمات الخ هم  من أ حادث مفاجئ  فوالطرافة والروعة  كان ال ما  أو  اكل

 .  ايكون الخبر جيد   انادر  

بر بعـد  الهتمامدات اإلنسددانية:  -00 ضفي علـى الخ صر التـي ت عة مـن العنا  امجمو

 عب والتضحية وغيرها. ، كالحب والكره والغيرة والشفقة والراوإنساني   اعاطفي  

 (27): في المجتمعات النامية اوتحديدً  أبرز العوامل التي تؤثر على القيم اإلخبارية

يار -2 من مع سى:  األ نيالسيا بار تع شر أخ لدول ن قة العالقة ذات ا لدول مع الوثي  ا

لة  عن الدو الباثة والتي تتفق سياستها معها، والتي تدعم الصورة الذهنية اإليجابية 

سائلها على تسيطر التى الدول فى حيث ،هاومشروعات ية و قائم  يخضع اإلعالم ال

سة  ير وسيا عة التحر ماعي وقا ظام الجت نه والن سي وقواني ظام السيا بالتصال للن

شر، ثل (28)الن طر م لة ق عن دو سلبية  بار  عرض ألي أخ تي ل تت يرة ال ناة الجز  ق

 .ونظامها

شابهة الدول عن اإليجابية اراألخب نشريعني المشابهة:  بالمجتمعات الهتمام -5  الم

سية اليديولوجية النواحى فى الباثة للدولة ية والسيا صادية، والثقاف سائل والقت  فو

مام ذات الدول أخبار نشر اعتبارها فى تأخذ اإلعالم ترتبط  الهت تي  المشترك وال

سـلبية عــن جماعــة  امعهـا بعالقــات حميمـة، كعــدم نشــر قنـاة الجزيــرة أي أخبــار  
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بل اإلخو من ق ان المسلمين في مصر خالل فترة حكمها أو حتي بعد إسقاط حكمها 

 .يونيو 00الشعب المصري في ثورة 

شكال  التنموية  الدول النامية لألخبار ترويج -0 خذ أ فة والتي تأ  المستوى على مختل

  الدولى. والمستوى الوطنى

بار -4 ية:  األخ هتماألجنب سائل ت لدول فى اإلعالم و ية ا قديم النام ير قدر بت  من كب

بار ية األخ فرد األجنب ها وت ساحات ل ية  م تراوحإعالم لك %20-00بين  ما ت  وذ

 الدولية. األنباء وكالت من األخبار تلك على الحصول ورخص لسهولة انظر  

حرم لم اإلعالم وسائل فإن سبق ما على وبناء   عد ت ية ب ية الحرف مل فى العال  الع

لت اإلعالمى، قر وماما لى تفت سائل إ يا و مة التكنولوج حة المتقد عات فى المتا  المجتم

لى تفتقرو الغربية، كوادر إ شرية ال بة، الب صاد، ضعف عن فضال   المدر يادة القت  وم

قدان إلى أدى مما اإلعالم وسائل على وتأثيره الحكومات جانب من السياسى التدخل  ف

ير ية المصداقية من الكث يرة حالت فىوالموضوعية، ف والحرف ختلط كث بار ت  األخ

ما باآلراء قى يجعل م ستطيع ل المتل يز ي بار هو ما بين التمي ما أخ آراء،  هو و

هو مع الحدث ملفالموضوعية تعني التعا ما  له ك حق  ونق فال ي صيله،  عاده وتفا كل أب ب

عن الحضرورة التحوير أو النعطاف به، و لة  بال إعطاء صورة متوامنة ومتكام قة  قي

جد أن تغطية  اوتعليق   (29)،إهدار أو تشويه ية، فن هذه الجزئ شر على  يرة مبا ناة الجز ق

ها ركزت  00ث احدأ، لم تلتزم الموضوعية في تغطية مصر يونيو وتداعياته، حيث أن

على فكرة واحدة هي التعدى على الشرعية وأن ما يقوم به الجيش من دعم لهذه الثورة 

ا نظام حكم جماعة اإلخوان ، ولم تتعرض ألي سلبيات أحدثهاناعم   اعسكري   ايعد انقالب  

سلمين ثورة الم من  ها  خالف موقف لك على  ناير  52، وذ تائج ، 5022ي ته ن لذي أكد وا

عام مصري اجد   اهام   احيث لعبت القناة دور  دراسة حديثة،  ، فأسهمت في تشكيل رأي 

حي  لرئيس المتن ظام ا هو ن وعربي مؤيد للثورة، ومعارض للنظام المصري األسبق و

ارك، واســتخدمت مجموعــة مــن القوالــب التحريريــة والفنيــة: "الكلمــة، دمحم حســني مبــ

ثورة  مع ال ماهى  نت تت تي كا ها"، وال المصطلح، األلوان، الموسيقي، الصورة، وغير

لدعم  ومطالبها، وكانت تثير اإلحساس والشعور الوطني في الوعي المصري مما أدى 

 (30) الثورة والثوار.

 : تساؤلت الدراسة: اثامنً 

الفضائية المصرية وقناة الجزيرة مباشر مصر  CBCعدل اهتمام قناتي ما م -

 ؟ ايونيو وتداعياته 00ث احدأبمعالجة 

في  ايونيو وتداعياته 00ث احدأما طبيعة التناول اإلعالمي للقضايا المتعلقة ب -

 ؟القناتين محل الدراسة

اتين محل في القن ايونيو وتداعياته 00ث احدأما التجاهات اإلعالمية لتغطية  -

 ؟ الدراسة
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في القنوات الفضائية  ايونيو وتداعياته 00ث احدأما اتجاه الجمهور العام نحو  -

 ؟ محل الدراسة

ما التجاه اإلعالمي نحو الجهات والشخصيات الرسمية والسلطات المصرية  -

 والنظام الحاكم التي ورد ذكرها في الحدث؟  

 ماهي الشخصيات المحورية الواردة في الحدث؟ -

 في القناتين؟  ايونيو وتداعياته 00ث احدأا أسلوب معالجة م -

 القيم التي برمت عند التناول اإلعالمي للحدث؟ ما هي  -

 ؟ايونيو وتداعياته 00ث احدأما األطر الخبرية التي تم الستعانة بها عند تناول  -

 ما القوى الفاعلة التي ظهرت خالل الخطاب اإلعالمي للقناتين؟  -

 ات المنهجية:: اإلجراءاتاسعً 

تعتبر الدراسة من الدراسات الوصفية التي تستهدف تصنيف البيانات  نوع الدراسة:

والحقائق وتسجيلها وتحليل العالقات بين المتغيرات المكونة للظاهرة، عالوة على 

استخالص النتائج والدللت منها، حيث تهدف الدارسة التعرف على طبيعة 

ما بين قناتي الجزيرة مباشر  5020يونيو  00ة أممة المعالجات اإلعالمية في مواجه

 .(31)الفضائية المصرية Cbcمصر وقناة 

 Descriptiveتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي المسحي منهج الدراسة: 

Survey في العينة المختارة، ومكونات  5020يونيو  00ث احدأللقضايا المرتبطة ب

ة العربية والمصرية، ويعتبر منهج المسح من الخطاب اإلعالمي للقنوات الفضائي

أنسب المناهج العلمية المالئمة ألنه يستخدم في دراسة المشكالت العلمية في وضعها 

الراهن، ويمكن استخدامه في أغراض عديدة قد تكون وصفية أو تفسيرية أو 

نات للحصول على بيا احيث أنه يساعد على تقديم جهد ا علمي ا منظم   (32)استكشافية،

وأوصاف للظاهرة اإلعالمية، واألساليب التي اتبعت لمواجهة هذه  ومعلومات

 الظاهرة لمعرفة كافة جوانبها المختلفة. 

 مجتمع وعينة الدراسة التحليلية: 

مفردة مقسمة بين المنتمين لتيار  200تم إجراء دراسة استطالعية على عينة قوامها 

لعادي غير المنتمي للجماعة، واتضح أن جماعة اإلخوان المسلمين وبين الجمهور ا

أولى القنوات التي تعتمد عليها عينة الدراسة في الحصول على األخبار والمعلومات 

للمنتمين لتيار جماعة اإلخوان المسلمين هي قناة الجزيرة مباشر مصر، أما بالنسبة 

 يلية، لذا تم اختيارهما كعينة للدراسة التحلcbcللجمهور العادي فجاءت قناة 

يعتبر تحديد مجتمع الدراسة ونوع العينة من الخطوات المنهجية الهامة التي تؤدي    

للتوصل إلى نتائج علمية دقيقة، لذا يتمثل مجتمع الدراسة التحليلية في كافة اإلرسال 
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، إل أنه من الصعب تحليلها cbcالذي تبثه قناتي الجزيرة مباشر مصر وكذلك قناة 

ء إلى سحب عينة منه وهي فترة ثابتة بكل قناة والتي تبدأ من الساعة كلها، لذا تم اللجو

والذي   أغسطس( -يوليو -مساء  لمدة ثالث شهور متتالية تتمثل في )يونيو 25إلى  6

تنوعت خالله المعالجات اإلعالمية ما بين البرامج الحوارية والتغطيات اإلخبارية، 

ر إليها، فيما عدا أيام األحداث والتي تعرض لذا اختارت الباحثة الفترة الزمنية المشا

 بها القنوات تغطيات على مدار اليوم تم تحليل اليوم الكامل.   

 أداة جمع بيانات الدراسة التحليلية: 

يستخدم لجمع بيانات الدراسة التحليلية استمارة تحليل مضمون التي تناولت  

، وقد عرف بيرلسون أداة اهوتداعيات 5020يونيو  00ث احدأالتفصيالت المتعلقة ب

تحليل المضمون بأنها أحد األساليب البحثية المستخدمة لوصف المحتوي الظاهر أو 

كما سيتم اختبار  (33)، اوكمي   اموضوعي   االمضمون الصريح للمادة اإلعالمية وصف  

صالحية استمارة تحليل المضمون بإجراء اختباري الثبات والصدق المشار لهما في 

 (34)حث.مناهج الب

 إجراءات الصدق والثبات للدراسة: 

الباحثة في قياس صدق تحليل المضمون على أسلوب الصدق الظاهري  تعتمدا  

Face Validity  عن طريق عرض الستمارة على مجموعة من المحكمين ،

والخبراء والمتخصصين في مجال البحث واإلعالم للحكم على مدى ارتباط 

كما قامت  ،(35)على قياس متغيرات الدراسة وقدرتهاالستمارة بأهداف الدراسة 

،أو تحقيق (36)لتقدير مدى التساقالباحثة لختبار الثبات لستمارة تحليل المضمون 

التوامن في نتائج الستمارة عند إعادة تطبيق الستمارة، وذلك بإجراء اختبار الثبات 

للوصول إلي متوسط  تحليله تممع ثالثة باحثين لعينة موحدة من المضمون الذي 

 (37) الثبات بين الباحثين بالدراسة التحليلية.

 : فئات ووحدات التحليل

شر  يرة مبا ناتي "الجز ها بق تم بث تي  ية ال المادة التي تم تحليلها هي الرسائل اإلعالم

 .  03-5الفضائية المصرية" للفترة المسائية من  cbcمصر، وقناة 

 أما عن وحدات التحليل: 

يو  00ثورة  ثاحدأب، والتي تعني هنا القضايا المرتبطة وحدة القضية -أ ، 5020يون

 وعن فئات التحليل التي تعبر عن هذه الوحدة ما يلي:  

 5020يونيو  00ث احدأطبيعة القضايا التفصيلية المرتبطة ب . 

 .تحديد التجاه نحو هذه القضايا 

  .األطر اإلعالمية التي تم توظيفها لتناول القضية 
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 اقناع التي ظهرت عند تناول القضية إعالمي  مسارات اإل. 

   اأساليب البرهنة التي ظهرت عند معالجة القضية إعالمي . 

هات وحدة الشخصيات  -ب تي والج طتال حدث  ارتب يو  03ب ئات ، 3300يون وعن ف

 التحليل التي تعبر عن هذه الوحدة ما يلي: 

 ها كمادورو ،تحديد الشخصيات التي ورد ذكرها في القضية واتجاه تناولها 

 ورد ذكرها في القضية وسمات هذا الدور والصفة التي ارتبطت بهم. 

 دور الجهات ، وتحديد الجهات التي ورد ذكرها في القضية واتجاه تناولها

 التي ورد ذكرها في القضية وسمات هذا الدور والصفة التي ارتبطت بهم. 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

ع بيانات الدراسة التحليلة، تم ترميز البيانات وإدخالها إلي بعد النتهاء من جم   

الحاسب اآللي، ثم معالجتها وتحليلها واستخر  النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج 

، وتم استخرا  الجداول التكرارية SPSS"الحزمة اإلحصائية للعلوم الجتماعية 

 البسيطة والمركبة. 

 ة:: نتائج الدراسة التحليلياعاشرً 

 يونيو وتداعياته:  03المحور األول: معدل اهتمام القناتين بمعالجة حدث 

عن قناة الجزيرة  Cbcيونيو حظي باهتمام مرتفع من قبل قناة  03تبين أن حدث   

 مباشر مصر، حيث: 

 CBC  202بلغ عدد إجمالي القضايا التي تم معالجتها خالل تلك الفترة في قناة  -

من  %26.2يونيو وذلك بنسبة  00قضية متعلقة بأحداث  222قضية من بينها عدد 

إجمالي المعالجة اإلعالمية للمحطة في تلك الفترة، وعالجت قناة الجزيرة مباشر 

قضية من إجمالي المعالجات اإلعالمية  652بواقع  %22مصر الحدث بنسبة 

 00قضية، وبصورة عامة تبين ارتفاع معالجة حدث  202والتي بلغ تكرارها 

يو من قبل القناتين، وهو ما اتفق مع ما توصلت له دراسة )مي عبد هللا، يون

بأن القنوات الفضائية العربية اهتمت بثورات الربيع العربي خاصة  (38)(5025

 المصرية والتونسية، على العكس تناولها ألممة العراق.  

ين تفوق ، فتبوعند المقارنة بين معدل اهتمام القناتين عينة الدراسة التحليلية -

على قناة الجزيرة مباشر مصر في تناول الحدث وتداعياته، وذلك  CBCقناة 

 . %44.4مقابل قناة الجزيرة مباشر مصر بنسبة  CBCلقناة  %22.6بنسبة 
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 (0جدول رقم )

 يونيو وتداعياته 03معدل اهتمام القناتين بمعالجة حدث 
 % ك القناة

Cbc 222 22.6 

 44.4 652 الجزيرة

 033 0700 الياإلجم

يونيو وتداعياته على مستوى  03أما عن معدل اهتمام القناتين بمعالجة حدث  -

 الفترة الزمنية لعينة الدراسة التحليلية:  

 (3جدول رقم )

يونيو وتداعياته على مدار الفترة  03معدل اهتمام القناتين بمعالجة حدث 

 الزمنية لعينة الدراسة التحليلية 
 CBC الجزيرة 

 % ك % ك

 22.6 22 54.2 222 قبل األحداث

 05.5 505 22.2 242 في أثناء األحداث

 25.5 052 22.2 442 بعد األحداث

 200 652 200 222 اإلجمالي

ارتفع اهتمامها بالثورة الشعبية التي  CBCيتضح من الجدول السابق أن قناة  -

جماعة اإلخوان على حكم  ايونيو اعتراض   00يمكن أن يقوم بها الشعب في يوم 

، في حين أن %54.2المسلمين منادين بتدخل الجيش وإنهاء هذا الحكم وذلك بنسبة 

، حيث التأكيد على CBCلتناول قناة  اتناول قناة الجزيرة مباشر مصر كان مخالف  

أن الشعب المصري مؤيد لشرعية الرئيس دمحم مرسي المنتخب عن طريق صندوق 

هرين هم قلة من الشعب المصري، وكان هذا التناول النتخابات، وأن هؤلء المتظا

 . %22.6بنسبة 

يونيو للمطالبة بإسقاط جماعة  00وعند وقوع ثورة الشعب المصري في  -

لهذه  %05.5اإلخوان المسلمين، ارتفع تناول قناة الجزيرة مباشر مصر بنسبة 

لرئيس في الثورة أثناء وقوعها وقيام الجيش بالقبض على قيادات الجماعة وعزل ا

على أداء الجيش والشرطة، والتأكيد على أنه انقالب  اقصر الرئاسة، اعتراض  

عسكري ناعم، وأن حركة تمرد هي حركة تابعة للجيش، وأنهم سيعتصموا في 

منطقة رابعة والنهضة ألجل المطالبة بعودة الرئيس دمحم مرسي المعزول ألنه 

ان تناولها للحدث أثناء وقوعه ك CBCالرئيس الشرعي للبالد، في حين أن قناة 

، حيث الفرحة العامرة بالقضاء على حكم جماعة اإلخوان %22.2، وبنسبة امخالف  

المسلمين، وكذلك التأكيد على أن عزل الرئيس دمحم مرسي هو استجابة لمطلب 
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شعبي من قبل قوات الجيش المصرية، التي استجابت قبل ذلك للشعب المصري في 

 طالبة المعتصمين برابعة والنهضة بمغادرتهما. ، وم5022يناير  52

يرجع ميادة معدل الهتمام من قبل المحطتين بعد وقوع الحدث وهى ثورة  -

يونيو والمطالبة بإسقاط النظام اإلخواني نتيجة لطول  00الشعب المصرية في يوم 

الفترة الزمنية التي تم فيها تناول تداعيات الحدث وكان أبرمها حدث فض 

ي رابعة والنهضة وتداعياته، والموقف الدولي )األمريكي واألوربي( من اعتصام

لموقف الدول العربية التي أيدت الحدثين،  االثورة والفض والذي كان مخالف  

وباركت للشعب المصري وفي المقدمة كانت دولة السعودية واإلمارات، وينضم 

لحدث بعد وقوعه جاء لهذا ا CBCلهما في الموقف دولة روسيا، وكان تناول قناة 

على  %25.5وبنسبة  %22.2عن قناة الجزيرة مباشر مصر وذلك بنسبة  امرتفع  

 التوالي.  

 يونيو وتداعياته:  03طريقة معالجة حدث  -

 (0جدول رقم )

 يونيو وتداعياته 03طريقة معالجة حدث 
القناة                 

 طريقة المعالجة 

Cbc الجزيرة 

 % ك % ك

 52.6 262 52.2 220 تيعرض معلوما

 42.6 522 54.2 224 عرض الجوانب السلبية للحدث وتداعياته

 22.5 202 42.2 050 عرض الجوانب اإليجابية للحدث وتداعياته

 2.6 60 25.2 22 عرض الجوانب اإليجابية والسلبية للحدث وتداعياته

 200 652 200 222 اإلجمالي

يونيو تمت معالجتها  00سة أن أحداث اتضح من نتائج التحليل الكمي للدرا -

بطريقة متنوعة، وجاءت في المقام األول عرض الجوانب اإليجابية للحدث بنسبة 

وكانت تلك المعالجات اإليجابية لموقف الشعب المصري  CBCلقناة  42.2%

يوينو وتلبية القوات المسلحة وعلى رأسها الفريق عبد الفتاح السيسي  00خالل يوم 

ب بعزل الرئيس دمحم مرسي، وعند النظر إلى قناة الجزيرة نجد أنها لمطلب الشع

 %42.6ركزت على عرض الجوانب السلبية للحدث في المقام األول بنسبة 

من  Photoshopالميادين وأن ما حدث هو  ألبتأكيدها أن الشعب المصري لم يم

صامي إخرا  خالد يوسف، وانتقادهم الدائم لإلنقالب على الشرعية وفض اعت

 رابعة والنهضة والذي وصفته القناة بأنه الفض الدموي.  

عرض الجوانب السلبية للحدث وتداعياته  CBCوجاء في المرتبة الثانية بقناة  -

، حيث في هذا الصدد كانت المعالجات السلبية توضح األسباب التي %54.2بنسبة 

باإلضافة إلى أدت بالشعب المصري للخرو  والوصول إلى تلك الثورة الثانية، 
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أعمال العنف التي قامت بها جماعة اإلخوان فور عزل الرئيس دمحم مرسي خاصة 

التفجيرات والعمليات اإلرهابية في سيناء، أما قناة الجزيرة جاء العرض 

المعلوماتي في المرتبة الثانية وهو مجرد عرض إخباري لبعض األحداث دون 

اف المؤيدة لعزل الرئيس وإقصاء تعليق عليها، وخاصة لو تعلق األمر باألطر

 جماعة اإلخوان من الحياة السياسية. 

وفي المرتبة الثالثة لقناة الجزيرة جاء عرض الجوانب اإليجابية للحدث بنسبة  -

، والتي تمثلت في سياق التأكيد على شرعية الرئيس دمحم مرسي وتغطية 22.5%

الشعب المصري بأجمعه فعاليات تظاهر معتصمي رابعة والنهضة معلقة عليه بأن 

متواجد في تلك التظاهرات، وأن من تواجد في باقي الميادين المصرية هم قلة 

، وأن النظام ن للنظام الراحل )نظام الرئيس دمحم حسني مبارك(ووفلول مناصر

ألف  20ألف بلطجي منهم  600الحالي يستعين ببلطجية النظام مبارك الذي خلف 

  39  .اكبير جد   لورهم بشكمسجل خطر واآلن يتم تفعيل د

وعندما ننظر إلى عرض الجوانب اإليجابية والسلبية للحدث نجد انها احتلت  -

 االمرتبة األخيرة في القناتين لكن مع اختالف الفترة الزمنية لكل وجهة نظر وأيض  

 طبيعة الضيوف واألساليب اإلقناعية المستخدمة من قبل كل قناة.

، مع ما 5020يونيو  00ب قناة الجزيرة مع حدث ويتفق ارتفاع السلبية في خطا -

أن قناة الجزيرة تعمل على المعالجة السلبية لألحداث توصلت له بعض الدراسات ب

يؤثر على الجمهور المتلقي مما يشعره  مما توجه وسياسة القناةالتي تخالف 

وسام ، ) (5006بالعدائية والسلبية نحو تلك األحداث كدراسات )ليون بارخو، 

 .(5022(، )ايريك نسبيت وتريزا مايرم، 5022)شهيرة العماد،(،5002اضي، ر

 يونيو وتداعياته:  03المحور الثاني: التناول اإلعالمي للقضايا التفصيلية المتعلقة بحدث 

تنوعت القضايا التي عالجتها كل من القناتين وإن كان الختالف في طبيعة    

الفضائية المصرية كانت متبنية  CBCأن قناة المعالجة واتجاهها، والجدير بالذكر 

يونيو ومؤيدة لموقف الجيش الذي استجاب لمطالب  00وجهة نظر مؤيدة لثورة 

الشعب المصري، في حين أن قناة الجزيرة مباشر مصر كانت تندد بهذه الثورة 

 امخالف   ا، وأن عزل الرئيس دمحم مرسي أمر  اوإن كان ناعم   اعسكري   اوتعتبرها انقالب  

للشرعية، واشتدت لهجة عداء قناة الجزيرة للجيش والشرطة، مع أحداث فض 

 ، وعلى صعيد التفصيل جاء ما يلي: ا مجرمينمباعتبارهاعتصامي رابعة والنهضة، 

تنوعت الموضوعات الفرعية التى أثيرت خالل هذه  يونيو: 03قبل حدث  -

دادات التي تتم من قبل خالل شهر مايو، حيث كان أبرمها الستع االفترة وتحديد  

 %02.2يونيو وذلك بنسبة  00الشعب المصري والجهات المدعمة للتظاهرات في 

من إجمالي الموضوعات المثارة خالل هذه الفترة، ثم عالجت القناتين أوضاع 
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جماعة اإلخوان المسلمين بمصر ودخول التيار الديني للحياة السياسية وذلك بنسبة 

الثة تم معالجة األسباب التي أدت لحدوث هذه التظاهرات ، وفي المرتبة الث55.2%

وغيرها من محاولت للخرو  من األممة  %22.2يونيو بنسبة  00يوم 

 .وتصريحات وخطابات الرئيس دمحم مرسي

 CBCلهذه الموضوعات ما بين القناتين، حيث أن قناة  طبيعة التناول تاختلف  

التي كانت المحرك األساسي لثورة أفردت مساحات إعالمية كبيرة لحركة تمرد 

يونيو وكذلك مواقف القوى السياسية المنددة بتعديات جماعة اإلخوان المسلمين  00

كما عالجت القناة التدهور القتصادي والسياسي على القانون والمواطنين، 

والجتماعي الذي طرأ على المجتمع المصري منذ حكم الجماعة لها والتي دفعت 

  في مظاهرة شعبية حاشدة مطالبة برحيل حكم اإلخوان وتدخل بالشعب للخرو

، االجيش لحمايتهم، في حين كان تناول قناة الجزيرة مباشر مصر لألمر مخالف  

بحركة تمرد وهونت من قدرها، كما أسهبت القناة في تعديد مميزات حيث نددت 

ى احترام وإنجامات جماعة اإلخوان المسلمين منذ توليهم حكم مصر، مؤكدين عل

   الجماعة للقانون والشعب المصري. 

ن بث مباشر وحي لتغطية الحدث، فنجد افردت القناتأ يونيو: 03ث احدأأثناء  -

نقلت الحدث بصورة مباشرة من ميدان التحرير ومن أمام قصر  CBCأن قناة 

التحادية وكذلك من العديد من المحافظات األخرى التي احتشد بها جموع الشعب 

ن لحكم الرئيس دمحم مرسي وجماعته، وذلك كان على مدار أيام والرافض المصري

الحدث، وكانت أبرم الموضوعات التي عالجتها البرامج في تلك الفترة، هي 

يونيو بنسبة  00مطالب الثوار والشعب المصري والتي دفعتهم للنزول في يوم 

دان ، ثم تطورات األوضاع في ظل وجود فريقين معتصمين في مي04.0%

التحرير مؤيدين للثورة وآخرين معتصمين في ميداني رابعة والنهضة رافضين 

، تاله الطرح اإلعالمي لسبل الخرو  من األممة %55.2للثورة وذلك بنسبة 

، %22.2ساعة بنسبة  42، ثم تقييم بيان القوات المسلحة ومهلة الـ %52.4بنسبة 

ي بشأن عزل الرئيس دمحم مرسي ثم تقييم وتحليل بيان الفريق عبد الفتاح السيس

 .%4.0ووضع خارطة الطريق بنسبة 

كما سبق اإلشارة، فنجد أن هناك اختالف في طبيعة التناول اإلعالمي للقناتين، 

تبنت وأيدت مواقف الشعب المصري الرافضة لحكم  CBCحيث نجد أن قناة 

نصارها، الجماعة، في حين أن قناة الجزيرة مباشر مصر أيدت موقف الجماعة وأ

تؤيد إعادة  CBCكان هناك اختالف صارخ في التناول اإلعالمي، حيث أن قناة و

النتخابات الرئاسية وتنحي الرئيس دمحم مرسي من الحكم للخرو  من األممة 

الراهنة، في حين أن قناة الجزيرة مباشر مصر تؤيد بقاء الرئيس دمحم مرسي ألنه 

  . ةدة مصرية حرة في انتخابات نزيهالرئيس الشرعي للبالد، والمنتخب بإرا
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تنوعت الموضوعات وكان أبرمها  :ايونيو وتداعياته 03ث احدأبعد وقوع  -

، ثم %52.6استمرار اعتصامي رابعة والنهضة وسيناريوهات فض اإلعتصام بنسبة 

، فالوضع األمني %55.6فض العتصام وردود الفعل الداخلية والخارجية عليه بنسبة 

، تاله تقييم بيان الفريق عبد %20.2ارسات عنف جماعة اإلخوان بنسبة  في البالد ومم

، %25.2الفتاح السيسي بتفويضه لمكافحة اإلرهاب فنزول الماليين لتفويضه بنسبة 

فالتفجيرات التي حدثت في منطقة سيناء ودور القوات المسلحة في مواجهتها بنسبة 

، %2ل الخارجية عليها بنسبة ، فتقييم خارطة الطريق وردود أفعال الدو25.2%

 . %6.2فالقبض على قيادات جماعة اإلخوان المسلمين الهاربة بنسبة 

، وحث مشاهديها على النزول ن سياسة الدعوة للتظاهرااتبعت القنات -

حتشاد في الميادين سواء في منطقة رابعة أو في منطقة النهضة أو في ميدان وال

ار على شاشتها يدعو الجماهير للنزول في وضع شع CBCالتحرير، فبدأت قناة 

البرامج في القناة إلى  ويوليو، وتحول مقدم 0يونيو ويوم  00في الميادين يومي 

أداة لحث الجمهور على النزول لتلبية بيان القوات المسلحة وخاصة خالل فترة الـ 

تغطية اليومية لألحداث من خالل المحطة الساعة قبل عزل مرسي، ففي  42

المواطنين البقاء في الميادين خالل الُمهلة التي  يلمذيعة لميس الحديدناشدت ا

ل لمواجهة الوضع حتي التدخ -ساعة 42المقررة بـ  -طرحتها القوات المسلحة

السياسي الراهن، ويمكن هنا التعليق بأن كال القناتين كانتا متحيزتين لموقفهما، إل 

ه بما يتوافق مع مصلحة الشعب أن إيجابية أو سلبية التحيز يمكن الحكم علي

ة إرادة الشعب المصري المطالب برحيل يمتبنالفضائية  Cbcوإدراته، فكانت قناة 

 د  ة موقف معايحكم اإلخوان المسلمين، وكانت قناة الجزيرة مباشر مصر متبن

في ميداني  إلرادة الغالبية من الشعب المصري ومتبنية موقف الجماعة وأنصارها

   رابعة والنهضة.

 يونيو وتداعياته: 03المحور الثالث: التجاهات اإلعالمية لتغطية حدث 

 يونيو وتداعياته:  03اتجاه المقدمين والمقدمات داخل القناتين ألزمة  -

 (7جدول رقم )

 يونيو وتداعياته  03اتجاه المقدمين والمقدمات داخل القناتين لتناول أزمة 
 القناة

 

 التجاه

CBC الجزيرة 

 % ك % ك

 02.2 520 62.2 422 محايد

 42.2 005 54.5 220 سلبي

 2.2 02 25.2 200 إيجابي

 6.5 02 2.0 20 متوامن

 200 652 200 222 اإلجمالي
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يتضح من الجدول السابق أن كلتا القناتين تنوعت التجاهات في معالجتها  -

ات لتنوع منظور كل منهما نحو الحدث والشخصي اللحدث وتداعياته، وذلك وفق  

مؤيدة لثورة الشعب المصري في  CBCوالجهات الفاعلة فيه، حيث نجد أن قناة 

يناير، وتناصر كل من الجيش  52يونيو وتعتبرها تصحيح لمسار ثورة  00

والشرطة، وتندد بأداء الجماعة اإلسالمية وعلى رأسها جماعة اإلخوان المسلمين، 

عة اإلخوان المسلمين في حين أن قناة الجزيرة مباشر مصر تؤيد لحكم جما

وترفض هذه الثورة ول تعتبرها معبرة عن رأي كافة جموع الشعب الذي انتخب 

الرئيس دمحم مرسي، وتندد بأداء الجيش والشرطة وتعتبرهما يسعيان  إلرادته اوفق  

 إلعداد انقالب عسكري على الحكم الشرعي. 

، وذلك %62.2ارتفعت معالجتها المحايدة للحدث بنسبة  CBCنجد أن قناة  -

لموضوعية في نقل الحدث وتداعياته دون محاولة مراعاة اهذه القناة لمحاولة 

بمغالطة الحقائق بمعني ترصد أخطاء  تشويهه أو التأثير على رأي الجمهور

مع محاولة نقل وقائع احتشاد ، الجماعة التي دفعت الشعب للوصول لهذه المرحلة

بة بتدخل الجيش في مختلف ميادين مصر، مع الميادين المؤيدة لرحيل النظام ومطال

اإلخوان ومؤيدي الشرعية في العلم أنها لم تتمكن من نقل فعاليات وقائع اعتصام 

أما التحليالت التفسيرية لها للحدث بلغت من نسبة تناولها رابعة والنهضة، ميداني 

في  والتي كانت %54.5، وكان التناول السلبي في المقدمة بنسبة %02.5للحدث 

والمؤيد  %25.2الغالب رافضة لحكم الجماعة وأدائهم، ثم التناول اإليجابي بنسبة 

، أما على %2.0التناول المتوامن للحدث بنسبة  األداء الشرطة والجيش، وأخير  

صعيد تناول قناة الجزيرة مباشر مصر للحدث، فجاءت المعالجة الخبرية للحدث 

ي مقابل المعالجة التفسيرية للحدث ، ف%02.2وذلك بنسبة  CBCأقل من قناة 

بهدف التأثير على فكر وسلوك الجمهور وذلك  CBCوالتي تعد مرتفعة عن قناة 

للتنديد  %42.2، وكان التناول السلبي للحدث في المقدمة بنسبة %60.5بنسبة 

ن يسعيان إلحداث انقالب عسكري ناعم على حكم يبأداء الجيش والشرطة اللذ

 ا، وأخير  %6.5سلمين، تاله التناول المتوامن للحدث بنسبة جماعة اإلخوان الم

عدم قدرة كاميرات  ايض  أ، والجدير بالذكر %2.2التناول اإليجابي للحدث بنسبة 

صوير ميادين مصر المختلفة وكانت الكاميرات تنقل فقط قناة الجزيرة الوصول وت

 . من داخل ميداني رابعة والنهضة

تعبر عن توجهات كل قناة من عينة الدراسة التحليلية وعن األمثلة الكيفية التي 

 كما يلي: 

 الفضائية المصرية:  CBC: قناة أوًل 

من أشاد مقدم البرنامج خيري رمضان بأن تقليص ساعات حظر التجوال لتبدأ   -

، كما اأن يتم رفع حظر التجوال بشكل كامل قريب   ا، ُمتمني  اصباح   6مساء  حتي  22
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في  -بجماعة اإلخوان المسلمين -قبض على القيادي صبحي صالحبأن ال اأشاد أيض  

أن أي خبر عن القبض على عناصر ُمتورطة في عمليات العنف  امريوط، موضح  

واإلرهاب من أي حزب أو فصيل يعد من األخبار الجيدة، فوجه مقدم البرنامج خيري 

بض علي أحد رمضان الشكر لومارة الداخلية عقب نجاح مديرية أمن سيناء في الق

المتورطين في أحداث رفح األخيرة، وهو "عادل دمحم إبراهيم" وشهرته عادل حبارة، 

 (40)من أحكام باإلعدام بعد التورط في تفجيرات دهب. اوالذي يُعتبر هارب  

انتقدت مقدمة البرنامج لميس الحديدي السماح لعدد من المسئولين العرب  -

طر في محبسه، وكذلك تصريح الدكتور دمحم واألوروبيين بزيارة المهندس خيرت الشا

بشأن إمكانية العفو عن الدكتور  -نائب رئيس الجمهورية للعالقات الخارجية-البرادعي

 (41)دمحم مرسي.

 : قناة الجزيرة مباشر مصر: اثانيً

حاولت قناة الجزيرة إبرام الدور السلبي لألمن في التعامل مع الحدث، حيث  -

مباشر مصر من مدينة بنها قيام قوات األمن بالتعاون مع  انتقد مراسل قناة الجزيرة

بعض األهالي بمحاصرة المصلين بمسجد النور ومنعهم من الخرو  في المسيرة التي 

كانوا ينظمونها وإخراجهم من المسجد على مجموعات وإجبارهم على ركوب 

اة الجزيرة سيارات الترحيالت التابعة لقوات األمن المركزي، كما انتقدت مراسلة قن

مباشر مصر من مدينة الزقاميق عدم تدخل قوات األمن والجيش للذود عن 

المشاركين في التظاهرات السلمية والذين تعرضوا لالعتداء من قبل مجموعات من 

انتقد مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر  االبلطجية المسلحين أمام قوات األمن، وأخير  

ت األمن بالمحافظة بالعتداء على بعض من مدينة ومحافظة أسيوط قيام قوا

المسيرات التي نظمها التحالف الوطني لدعم الشرعية عقب صالة الجمعة واستخدام 

الذخيرة الحية وقنابل الغام المسيلة للدموع بشكل كثيف بهدف تفريق وردع 

 . 42المشاركين في تلك المسيرات على الرغم من سلميتها

الجزيرة مباشر مصر إلي أن الدكتور حامم أشار مقدم نشرة األخبار بقناة  -

صرح بأنه ليس من الضروري أن يتم حظر جماعة -رئيس مجلس الومراء  -الببالوي

سيادته خالل مقابلة له مع  اها عن العملية السياسية، مضيف  ئاإلخوان المسلمين أو إقصا

أنه من وكالة أنباء الشرق األوسط أن حل جماعة اإلخوان المسلمين ليس هو الحل و

األفضل مراقبة الجماعات واألحزاب في إطار العمل السياسي دون حلها، وهو ما 

انتقده مقدم النشرة بأن تلك التصريحات تعد تراجع عن تصريحات سابقة له تحدث 

 . 43 فيها عن حل الجماعة وحزب الحرية والعدالة
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 اتجاهات ضيوف القناتين نحو األزمة:  -

 (0جدول رقم )

 يونيو وتداعياته  03وف بالقناتين لتناول أزمة اتجاهات الضي
 القناة

 التجاه

CBC الجزيرة 

 % ك % ك

 52.5 252 26.2 402 إيجابي

 22.2 422 02.2 004 سلبي

 2.2 42 0.2 52 متوامن

 200 222 200 220 اإلجمالي

الفضائية المصرية جاء  CBCيتضح من الجدول السابق أن اتجاهات ضيوف قناة  -

، تاله ظهور بعض التجاهات السلبية %26.2نحو الحدث وذلك بنسبة  اإيجابي  

 اجماعة اإلخوان المسلمين، وأخير   انحو الحدث وتحديد   %02.2وذلك بنسبة 

، في حين يختلف األمر مع قناة الجزيرة مباشر %0.2التجاهات المتوامنة بنسبة 

، تلها التجاه %22.2مصر التي ارتفع بها التجاهات السلبية للضيوف بنسبة 

التجاه  األداء جماعة اإلخوان المسلمين، وأخير   اوتحديد   %52.5المؤيد بنسبة 

، والجدير بالذكر سبق اإلشارة إلى اختالف منظور التناول %2.2المتوامن بنسبة 

من قبل القناتين للحدث من األساس، وذلك لختالف السياسة العامة التي تتبناها كل 

 معالجتها لألحداث السياسية التي يعالجانها. من القناتين في 

وعن األمثلة الكيفية التي تعبر عن توجهات ضيوف كل قناة من عينة الدراسة كما  

 يلي: 

 : قناة الجزيرة مباشر مصر: أوًل 

يونيو، إل أن بعض الضيوف كانوا  03على الرغم من سلبية القناة نحو ثورة  -

أكد الدكتور يونس  فمثال   ث هذه الثورة،يركزون على األسباب التي أدت لحدو

إلى أن الدولة في عصر الدكتور دمحم مرسي كانت  -رئيس حزب النور –مخيون 

تسير من سيئ ألسوأ، ولم تكن جماعة اإلخوان تملك الحكمة لستيعاب المجتمع 

، كما انتقد كل من الدكتور منير فخري عبد 44بل قاموا بصنع الخالفات مع الجميع

وعدد كبير من المواطنين بالشارع المصري  -لقيادي بجبهة اإلنقاذ الوطنيا-النور

فشل الرئيس دمحم مرسي في التعامل مع األممات التي يعاني منها المجتمع 

المصري، وانصرافه إلتمام مشروع هيمنة جماعة اإلخوان المسلمين على مفاصل 

ة في المسئولية الدولة وإقصاء كافة القوي السياسية والشعبية عن المشارك

 .45الوطنية
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أما عن التجاهات الرافضة للثورة، والمؤيد لحكم جماعة اإلخوان المسلمين والتي  -

انتقد الكاتب الصحفي دمحم القدوسي  كانت غالبة على تناول القناة اإلعالمي، فمثال  

البيان الصادر عن ومارة الداخلية بشأن استعداداتها للتظاهرات التي التالية لحدث 

إلي أنه من الطبيعي أن تصدر مثل تلك البيانات عن ومارة الداخلية  الفض، مشير  ا

التي اعتادت على استخدام العنف وترويع المواطنين منذ عهود سابقة وتحينت 

 -يدما قام الفريق عبد الفتاح السيسالفرصة لألخذ بثأرها من شباب الثورة عن

 .46لطة الشرعية للبالدبهذا النقالب العسكري على الس -ومير الدفاع

 وكان هناك بعض اآلراء المؤيدة للمؤسسة العسكرية وقدمتها قناة الجزيرة، فمثال   -

الذي  –رئيس تحرير جريدة الديمقراطية  –تم استضافت األستاذ بشير عبد الفتاح 

أشاد بقيام الفريق عبد الفتاح السيسي بالجتماع مع بعض أبناء التيار اإلسالم 

 –مساعد رئيس الجمهورية  –تصريح من الدكتور دمحم البرادعي  السياسي وسبقه

يفيد برغبة الفريق بالتوصل إلى حلول سلمية لألممة الراهنة للحفاظ على 

 ، وكانت هذه المبادرات قبل فض ميدان رابعة والنهضة بالقوة األمنية. 47الوطن

اعتصامي  أما عن اآلراء السلبية تجاه المؤسسة العسكرية والتي تلت حدث فض -

مدير المكتب اإلعالمي  -فجاء انتقاد األستاذ خالد المصري رابعة والنهضة،

خرو  الفريق عبد الفتاح السيسي عن السلطة الشرعية  -أبريل 6لحركة شباب 

للبالد باستخدام اآللة العسكرية واستخدام سياسات القمع والترويع ضد جميع 

إلسكات صوت  اوقضائي   اأمني   معارضي حركة النقالب والعمل على مالحقتهم

أن قادة  االمعارضة بمصر، وهو أيده الكاتب الصحفي سليم عزوم موضح  

النقالب تتبع سياسات التجاهل للحركات الشعبية المعارضة لهم، بل تحاول 

القضاء عليهم بتورطها في وقائع حرق الكنائس التي سحبت الخدمات األمنية من 

ت بغرض إلصاق التهامات بأعضاء جماعة الخوان حولها لتسهيل تلك العتداءا

 48المسلمين ومؤيديهم. 

وبالنسبة للتعقيب على ضيوف القناة على مسألة القبض على قيادات جماعة  -

أن القبض  -المفكر السياسي-، فقد أوضح الدكتور دمحم الجوادياإلخوان المسلمين

حيث  اسيئ   اعد أمر  ي -مرشد جماعة اإلخوان المسلمين-على الدكتور دمحم بديع

تاريخه مشرف وأنه عاني من تلفيق التهم له منذ حكم الرئيس الراحل جمال عبد 

في مواجهة هذه الجماعة  اكبير   االناصر، في حين تعتبره السلطة المصرية انتصار  

على أن اإلخوان المسلمين هم روح مصر وإذا  ا"اإلرهابية" على حد قولها، مؤكد  

 49ى مصر يقضي على الجماعة.أراد أحد القضاء عل
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 الفضائية المصرية:  CBC: قناة اثانيً

وصف  ، فمثال  تنوعت األسباب التي ذكرها ضيوف القناة حول أسباب قيام الثورة -

تصريحات الرئيس دمحم مرسي بأن من  -عضو حركة "تمرد" -األستاذ دمحم نبوي

، كما أشار 50ة"يونيو هم "الواهمون" أنها تصريحات "عبثي 00وراء تظاهرات 

أن فترة رئاسة الرئيس  -القيادي بجبهة اإلنقاذ الوطني -الدكتور عمرو حمزاوي

رئيس  -دمحم مرسي عرضت البالد لالنهيار، كما ذكر األستاذ دمحم أنور السادات

على الساحة هو  اأن الحل الوحيد الذي أصبح مطروح   -حزب اإلصالح والتنمية

ألي  اوناشد الجيش المصري الترقب جيد   إجراء انتخابات رئاسية ُمبكرة،

كما أشار الدكتور شعبان عبد العليم  51مؤامرات تستهدف التصدي لإلرادة الشعبية،

امتالك الرئيس دمحم مرسي للسلطة  إلي أن -األمين العام المساعد لحزب النور-

وحده دون أي مشاركة ألي أطراف أخرى أدى لزيادة الحتقان والغضب الموجود 

لشارع المصري من قبل حكومة الرئيس وكذلك حزب الحرية والعدالة،  ا في

الرئيس مرسي فشل في إعادة بناء اللُحمة الوطنية واستيعاب من لم  أن امضيف  

يونيو عليه  00أنه ألجل تالفي ثورة  افي انتخابات الرئاسية، موضح   يعطيه صوته

 نقسام الموجودة فيإحداث التغييرات المطلوبة كحل وسط للخرو  من حالة ال

 52الشارع السياسي بين تمرد وتجرد.

، فقد أشاد الدكتور أما عن الردود على التصريحات التركية المنددة بالثورة -

بالبيان  -المحلل المتخصص في العالقات المصرية التركية -مصطفي اللباد

الصادر عن مجلس الومراء والمتعلق برفض تصريحات رئيس الومراء التركي 

وراء األحداث األخيرة المتعلقة  ايونيو وأيض   00إسرائيل وراء مظاهرات بأن 

 .53بفض اعتصامي رابعة والنهضة

وعن التعامل الحكومي واألمني مع جماعة اإلخوان بعض حدوث الثورة الشعبية  -

 -يونيو وفض اعتصامي رابعة والنهضة، فقد أشاد األستاذ أحمد فومي 00في 

من  -رئيس مجلس الومراء -كتور حامم الببالويبموقف الد -الناشط السياسي

عن مواقفه المعتدلة بشأن مطالب حل  جماعة اإلخوان،  الدعوة للمصالحة، فضال  

، كما أشاد الدكتور 54والتأكيد على أن هذا األمر محله القضاء والجمعيات األهلية

 بالتزام قوات األمن ضبط النفس حتى -وكيل مؤسسي حزب الدستور -أحمد درا 

 .55اآلن لمواجهة المسيرات المختلفة ألنصار جماعة اإلخوان المسلمين

 

 

 



 وقناة الجزيرة مباشر مصر( CBC)بالتطبيق على قناتي  3300يونيو  03معالجة القنوات الفضائية العربية ألحداث 

 40                              عشر الرابععدد ال –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

اتجاه الجمهور العام من خالل لقاءات المراسلين في المحافظات والمشاركات  -

 الهاتفية: 

 (5جدول رقم )

اتجاه الجمهور العام من خالل لقاءات المراسلين في المحافظات والمشاركات 

 الهاتفية 
 القناة

 

 التجاه

CBC الجزيرة 

 % ك % ك

 2.4 222 40 065 إيجابي

 20.2 2025 04.5 522 سلبي

 2.2 22 55.2 225 متوامن

 200 2560 200 240 اإلجمالي

الفضائية  CBCيتضح من الجدول السابق أن اتجاهات الجمهور العام بقناة  -

عياته، ما بين اإليجابية والسلبية والتوامن نحو الحدث وتدا االمصرية جاء متنوع  

لالتجاه اإليجابي في المقدمة، تاله التجاهات السلبية بنسبة  %40وذلك بنسبة 

، في حين يختلف األمر مع قناة %55.2ثم التجاهات المتوامنة بنسبة  04.5%

الجزيرة مباشر مصر التي ارتفع بها التجاهات السلبية للجمهور المشارك بنسبة 

التجاه المتوامن بنسبة  ا، وأخير  %2.4، تاله التجاه المؤيد بنسبة 20.2%

، والجدير بالذكر نجد ارتفاع التجاه السلبي للمشاركين في قناة الجزيرة 2.2%

مباشر مصر ألن غالبية المتصلين بالقناة من أنصار الجماعة والمؤيدين لحكمها، 

وهم معترضون على الحشد للثورة من قبل وسائل اإلعالم األخرى المصرية ثم 

العتراض  ايونيو وعزل الرئيس دمحم مرسي، وأخير   00اض على ثورة العتر

 على فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وعن األمثلة الكيفية التي تعبر عن توجهات الجمهور العام في عينة الدراسة كما 

 يلي: 

 الفضائية المصرية:  CBC: قناة أوًل 

خطاب رئيس انتقد الجمهور  وبخصوص تقييم أداء الرئيس دمحم مرسي، -

الجمهورية في مؤتمر"نصرة سوريا"، معربين عن أسفهم لدعوة اإلرهابيين في 

هذا المؤتمر دون لم شمل القوي السياسي، حيث كان األجدى به القيام بمؤتمر 

لمناقشة أممة سد النهضة، وذكرت إحدي المشاهدات بأنها تشك أن يكون 

لقت عليه مقدمة البرنامج أنه "، وهو األمر الذي عاالدكتور دمحم مرسي "دكتور  

 56خار  إطار الحديث وتقييم أداءه كمسئول سياسي. 
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أيد الجمهور المشارك على المشاركة  يونيو، 03وعن الموقف من النزول في  -

على تدني األداء الحكومي، وللمطالبة بتلبية أبسط ُمتطلبات المعيشة  ااعتراض  

ات الصحية والتعليمية والحد من ارتفاع األسعار وتجويد مستوى الخدم

والقضاء على األممات المتعددة التي يواجهها الشعب ومنها أممة نقص 

 .57السولر والبنزين

 : قناة الجزيرة مباشر مصر: اثانيً

، أكد الجمهور المشارك على رفض يونيو 03وعن الدعوة للتظاهر في يوم  -

هذه الدعوة التي أطلقتها قوي المعارضة، مؤكدين على شرعية الرئيس مرسي 

وأنهم لن يسمحوا باإلطاحة به، وأنهم سيعتصمون بميدان رابعة العدوية حتى 

، في حين أعرب عدد من 58المعارضة ىيتمكنوا من القضاء على آراء قو

التظاهر بميدان التحرير عن استيائهم حيال ما المؤيدين للمشاركة في فعاليات 

آلت إليه األوضاع بمصر من تنوع األممات التي يعاني منها المواطن 

المصري، مؤكدين على سعيهم لإلطاحة بالرئيس مرسي ونظامه الحاكم مهما 

 .59كلفهم األمر

أن الشارع  –مراسلة الجزيرة مباشر مصر بقنا  –ذكرت األستاذة هيام الوكيل -

لكونه أحد  اي يشهد حالة من النقسام حول تعيين المحافظ الجديد نظر  وناالق

محافظ قنا  –عن الشعبية التي يتمتع بها اللواء عادل لبيب  أبناء المحافظة فضال  

 . 60يوبين أوساط الشارع القنا -السابق

أما عن رأي الشعب المصري في فض اعتصامي رابعة والنهضة، فقد انتقد  -

ئيس المعزول دمحم مرسي وعدد من مواطنين آخرين من دول ن  للروالمؤيد

قطر وموريتانيا وتركيا والسودان العنف المفرط الذي استخدمته قوات األمن 

في عملية فض العتصام، وأن ما يحدث هو إبادة منظمة وممنهجة لإلسالم 

واإلخوان المسلمين، كما انتقد أحد مواطني منطقة روض الفر  بالقاهرة قيام 

باط الشرطة بقسم شرطة روض الفر  بالستعانة بمجموعات من البلطجية ض

، كما أوضحت 61لالعتداء على الملتحين وتدخلهم إلى مقر قسم الشرطة عنوة

من مسجد الفتح أن الشرطة كانت تتعامل معهم بمنتهى السوء  اتإحدى المحرر

" وغيرها cbcوالتجرد من اإلنسانية، وحينما جاءت قنوات النقالب "الحياة و

عرض الضباط عليهم الطعام والماء ليظهروا أمام اإلعالم وهم يعاملونهم 

بطريقة حسنة وأثناء الخرو  كان يتم معاملتهم بطريقة حسنة أمام الكاميرات 

 .    62وبعد ذلك يتم ضربهم واحتجام البعض

التجاه نحو الجهات الرسمية والسلطات المصرية والنظام الحاكم الذين تم  -

 : 3300يونيو  03رهم أثناء تناول حدث ذك
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 (4جدول رقم )

التجاه نحو الجهات الرسمية والسلطات المصرية والنظام الحاكم الذين تم 

 ذكرها أثناء تناول الحدث 
 القناة

 التجاه

CBC الجزيرة 

 % ك % ك

 00.2 222 25.2 222 إيجابي

 44.0 222 40.4 26 سلبي

 55.6 22 2.2 26 متوامن

 200 022 200 520 مالياإلج

يتضح من الجدول السابق أن التجاه العام نحو الجهات الرسمية والسلطات  -

المصرية والنظام الحاكم الذين ورد ذكرهم عند تناول الحدث وتداعياته بقناة 

CBC   ما بين اإليجابية والسلبية نحو الحدث  االفضائية المصرية جاء متنوع

لالتجاه اإليجابي في المقدمة، تاله التجاهات  %25.2وتداعياته، وذلك بنسبة 

، ويختلف %2.2، وجاءت التجاهات المتوامنة بنسبة %40.4السلبية بنسبة 

األمر مع قناة الجزيرة مباشر مصر التي ارتفع بها التجاهات السلبية للجمهور 

التجاه  ا، وأخير  %00.2، تاله التجاه المؤيد بنسبة %44.0المشارك بنسبة 

، والجدير بالذكر نجد ارتفاع التجاه السلبي في قناة %55.6متوامن بنسبة ال

الجزيرة مباشر مصر لرتفاع النبذ والعتراض على أداء المؤسسة األمنية 

 CBCفي قناة  االمصرية ما بين الجيش والشرطة، واللذان يرتفع التأييد لهم

غدر وتعدي  الفضائية المصرية باعتبارهما من حميا الشعب المصري من

 جماعة اإلخوان المسلمين على كل من ل ينتمي لهم أو يناصرهم.

وعن األمثلة الكيفية التي تعبر عن اتجاه كل قناة من عينة الدراسة نحو الجهات كما 

 يلي: 

 الفضائية المصرية:  CBC: قناة أوًل 

-ادل حيث أكد األستاذ باسل ع ،اكان التجاه نحو النظام الحاكم وأعوانه سلبيً  -

 على أن نظام جماعة اإلخوان يحتمي بأمريكا -عضو حزب الدستور

والصهيونية العالمية وفي نفس الوقت يتحدث عن إقامة دولة إسالمية، ويرى 

أن المسئول الوحيد عن ميادة العنف في الشارع المصري هم الجماعة 

النظام  -رئيس حزب المؤتمر-وأعوانها، كما انتقد األستاذ عمرو موسى 

رؤية واضحة لديهما للتعامل مع الوضع الراهن الذي  الحكومة لعدم وجودو

 .63السلطة مطالب الشعب للتخفيف من حدة غضبه يجب أن تتفهم فيه

أشادت المعالجات بدور القوات المسلحة والجيش وومارة الداخلية لتلبيتها  -

يونيو، حيث أشاد الدكتور حامم عبد  00لمطالب الشعب ومساندتهم لثورة 
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بدور ومارة الداخلية  -خبير تكنولوجيا المعلومات وناشط سياسي-العظيم 

وقوات األمن في فض اعتصامين مسلحين في يوم واحد بمنتهى الحرفية والعقل 

مقارنة بطرق فض العتصامات في الدول األخرى خاصة وأنه تم استنفاذ كل 

 .64السبل البديلة لفض العتصام دون استجابة من المعتصمين

أكدت في معالجتها على أن النقالب : قناة الجزيرة مباشر مصر: انيًثا -

التأكيد على سوء تعامل الشرطة مع اإلسالميين عقب والعسكري يتميز بالغباء، 

عزل الرئيس دمحم مرسي، حيث عادت الشرطة لعقيدتها القديمة بمالحقة 

لواءات اإلسالمين، موضحين أن هناك بعض الشرفاء في ومارة الداخلية من 

وضباط وأمناء شرطة يرفضون النقالب العسكري لكن تأثيرهم ضعيف في 

، وفي حلقة آخرى أشارت القناة ألن قوات األمن تداهم تُداهم 65المشهد السياسي

 66 ،مكتب الجزيرة مباشر مصر وتعتقل العاملين بها وضيوف القناة

دم اعترافها وبخصوص تشكيل حكومة الدكتور الببالوي، فقد أعلنت الجماعة ع

بها، فقد صرح جهاد حدادـ المتحدث بإسم جماعة اإلخوان المسلمين ـ لوكالة 

 67األنباء الفرنسية بأن الجماعة ل تعترف بشرعية هذه الحكومة ول بسلطتها.

 : 3300يونيو  03التجاه نحو الشخصيات التي ورد ذكرها عند تناول حدث  -

 (4جدول رقم )

 ورد ذكرها أثناء تناول الحدث التجاه نحو الشخصيات التي
 القناة

 

 التجاه 

CBC الجزيرة 

 % ك % ك

 24.5 222 55.6 20 إيجابي

 50.6 60 20.2 502 سلبي

 5.5 6 0.2 25 متوامن

 200 562 200 050 اإلجمالي

يتضح من الجدول السابق أن التجاه العام نحو الشخصيات التي ورد ذكرها  -

في  االفضائية المصرية جاء سلبي   CBCبقناة  عند تناول الحدث وتداعياته

، فالتجاهات %55.6تاله التجاه اإليجابي بنسبة  %20.2المقدمة بنسبة 

، ويختلف األمر مع قناة الجزيرة مباشر مصر التي %0.2المتوامنة بنسبة 

، تاله التجاه %24.5ارتفع بها التجاهات اإليجابية نحو الشخصيات بنسبة 

، والجدير بالذكر %5.5التجاه المتوامن بنسبة  ا، وأخير  %50.6السلبي بنسبة 

نجد ارتفاع التجاه اإليجابي في قناة الجزيرة مباشر مصر لرتفاع التأييد 

للجماعة وقيادتها واإلشارة لتاريخها المشرف في الحياة السياسية ومنذ قيام 

 CBCناة جماعة اإلخوان المسلمين، في حين يرتفع التجاه السلبي في ق
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الفضائية المصرية لهذه الجماعة وقيادتها وتعتبر السبب الرئيسي في تفاقم 

 األوضاع القتصادية واألمنية التي وصلت لها مصر.

 وعن األمثلة الكيفية التي تعبر عن اتجاه عينة الدراسة نحو الشخصيات كما يلي: 

 الفضائية المصرية:  CBC: قناة أوًل 

حيث انتقد األستاذ  النتقادات للرئيس دمحم مرسي،وجهت القناة العديد من  -

في جماعته  االرئيس ألنه يخطب دائم   -عضو حزب الدستور-باسل عادل 

رئيس  -األستاذ أحمد ناجي قمحه ، كما انتقد األستاذ68ويستبعد باقي الشعب

خطاب  -وحدة بحوث الرأي العام بمركز األهرام للدراسات اإلستراتيجية

يونيو الذي هدد فيه الشعب المصري، كما انتقد  00يوم  الرئيس مرسي قبل

الرئيس ووصفه بالبليد في القيادة،  -أحمد علماء األمهر -أحمد تركي الشيخ

، وهو الخطاب الذي عقب عليه المخر  خالد اوذلك تعقيب ا على خطابه أيض  

يوسف بأن الرئيس دعا للدفاع عن الشرعية وهو ما يعد دعوة إلشعال فتنة 

 69رب األهلية.الح

، فانتقد انتقدت المعالجة اإلعالمية للقناة تصرفات الدكتور دمحم البرادعي -

تصرف الدكتور البرادعي  -عضو التحالف الوطني–المهندس ممدوح حمزة 

عندما هدد بالستقالة في حين فض اعتصامات اإلخوان، حيث حينما يتحدث 

 .   70عسكري بالفعلبهذه اللهجة يجعل الغرب يؤمن بأن ما حدث انقالب 

ووصفه بومير الستثمار  وزير الستثمارانتقد اإلعالمي خيري رمضان  -

ألنه يحارب الستثمار ويهدد القنوات الفضائية بالغلق لمجرد أنها  الخواني

 .71األحداث الحقيقية التي تحدث بالساحة السياسية تنقل

، ور حازم الببالويوجهت بعض المعالجات اإلعالمية بالقناة النتقادات للدكت -

كانتقاد خيري رمضان له لعدم توضيحه لرؤية الحكومة القتصادية حتى هذه 

كما أوضح مقدم البرنامج  72اللحظة من الحتياطي النقدي والموامنة أو الدعم،

أل  -رئيس الومراء-دمحم على خير أنه كان ينبغي على الدكتور حامم الببالوي

الحكومة الجديدة ألن المرحلة النتقالية الحالية في تشكيل  طويال   ايستغرق وقت  

 .73تتطلب سرعة في األداء واتخاذ القرارات

، حيث أشادت اإلعالمية لميس الحديدي بموقف تم اإلشادة بأداء وزير الداخلية -

التزام الحياد والنحيام للشعب، خاصة  بعد رفض التدخل في اشتباكات المقر 

من اتهام الشرطة بالنحيام  اين بالمقطم، خوف  الرئيسي لجماعة اإلخوان المسلم

 .74لفصيل دون آخر
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 : قناة الجزيرة مباشر مصر: اثانيً

تضمنت المعالجات اإلعالمية لقناة الجزيرة مباشر مصر اإلشادة بكافة القيادات  -

اإلخوانية وعلى رأسهم الرئيس دمحم مرسي، والتذكرة بتاريخ الجماعة المشرف، 

ت التي واجهها هذا التنظيم السياسي منذ حكم الرئيس وتوضيح كم العتقال

 جمال عبد الناصر حتى اآلن. 

من  اعدد   -رئيس منتدى السياسات والستراتيجيات -وجه الدكتور جمال نصار -

النتقادات لألوضاع الراهنة في مصر، كالمجامر الوحشية واستخدام العنف 

حتى اآلن بحق العديد  -الدفاع ومير -المفرط من قبل الفريق عبد الفتاح السيسي

من مواطني الشعب المصري بدعوى مواجهة اإلرهاب بعد فض اعتصامي 

رابعة والنهضة وتفويض الشعب المصري له قبلها بمكافحة اإلرهاب، وهو ما 

تسبب في إعالن دول اإلتحاد األوروبي عن قطع المساعدات والمعونات عن 

ممات اجتماعية واقتصادية،  مصر في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أ

أن هذا النقالب العسكري هدفه تشويه صورة الجماعة وتهيئة الجو  اموضح  

لدي الشعب لتبرئة الرئيس دمحم حسني مبارك، وكذلك انتقاده للجوء السلطة 

الحالية إلي القتراض من الخار  وخاصة من الدول العربية لعال  المشكالت 

اني منها الدولة وذلك دون الشروع في وضع أسس القتصادية الراهنة التي تع

واضحة وحلول جذرية للمشاكل الجتماعية والقتصادية التي يعاني منها 

 75المجتمع. 

علق الكاتب الصحفي سليم عزوم، على أن أي فصيل سياسي يناشد أي قوة  -

خارجية من أجل دعم موقفه السياسي يعتبر خائن لوطنه سواء كان من الجيش 

على حوار الفريق عبد  اانب جماعة اإلخوان المسلمين، وكان ذلك تعليق  أو من ج

 76الفتاح السيسي مع صحيفة واشنطن بوست.

دعا الشيخ يوسف القرضاوي جميع المصريين للخرو  للشوارع لرفض  -

على أن كل  ان، مؤكد  رفض إراقة دماء المعتصمين السلمييالنقالب العسكري و

ر والدكتور حامم الببالوي والفريق أول عبد من الرئيس المؤقت عدلي منصو

الفتاح السيسي والدكتور دمحم البرادعي أياديهم ملطخة بالدماء ويجب محاكمتهم 

أنه فرض عين على كل قادر يؤمن  اومحاسبتهم على قتل المصريين، موضح  

باهلل ورسالته أن يخر  ليروا الناس أنهم غير راضين عما يجري وإمهاق 

قوات الشرطة والجيش  اماء كأن الناس "صراصير"، متهم  األرواح والد

بارتكاب مجامر لن يغفرها هللا لهم ولن يغفرها المصريون لهم ولن يغفرها 

 77التاريخ لهم.
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 يونيو وتداعياته في القناتين:  03المحور الرابع: أسلوب معالجة حدث 

 يونيو وتداعياته:  03األطر التي تم من خاللها مناقشة حدث  -

 (4ول رقم )جد

 يونيو وتداعياته  03األطر الخبرية التي تم من خاللها مناقشة حدث 
                     القناة          

 األطر المرجعية

Cbc الجزيرة 

 % ك % ك

 50.2 522 00.2 022 سياسي

 22.2 220 26.2 222 أمني

 24.0 500 20.5 226 الصراع

 22.4 560 6.2 25 ديني

 5.0 00 2.2 62 اقتصادي

 2.0 24 6.4 22 اجتماعي

 0.2 20 5.2 00 تاريخي

 52.2 002 2.5 202 تشريعي وقانوني

 6.2 22 6.4 26 دولي

 200 2452 200 2222 اإلجمالي

أن  اتعددت األطر المرجعية التي تناولتها القنوات الفضائية عند معالجة األحداث علم   -

أكثر من إطار، وفيما يلي سنستعرض نتائج كل القضايا المتعلقة بالحدث تم معالجتها ب

 قناة على حدا: 

من خالل  %00.2في المقدمة بنسبة  CBCظهرت األطر السياسية في قناة  -

تناول تدعيم اإلشارة لتنوع السياسي لمصر وكيفية الخرو  من األممة 

السياسية، وشرح خارطة الطريق للشعب المصري والدول األجنبية، حيث في 

نت القناة تربط أي قضايا مجتمعية بالجانب السياسي والتأكيد على الغالب كا

جماعة، فقد استضافت القناة السيد عدم الدراية أو الحنكة السياسية الجيدة لدى ال

وتناول  -رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجبهة اإلنقاذ الوطني -عمرو موسي

لرئيسي في نزول مؤكدا أن السبب ا يونيو 00المشهد السياسي قبل  في حديثه

يونيو يتمثل في اعتراض الشعب لما تعانيه البالد من  00الشعب المصري يوم 

" في قائمة الدول الفاشلة مثل 04وضع متردي حيث وصلت مصر رقم"

جاء اإلطار األمني لمعالجة األحداث في المرتبة ، ثم 78الصومال والسودان

ية تؤكد على حاجة ، حيث كانت المعالجات اإلعالم%50.2الثانية بنسبة 

لشعور باألمن خاصة في ظل تفشي اإلنفالت األمني بالشارع لالشعب 

أشار اإلعالمي خيري رمضان إلى رفضه إغالق أي قناة لكن  فمثال  المصري، 

ما حدث مع القنوات الدينية هو إجراء احترامي أمني لمنع الفتنة والتحريض 

 79التي إراقة دماء المزيد من دماء المصريين. 
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وجاءت المعالجات التي تناولت أطر الصراع في المرتبة الثالثة بنسبة  -

، والتي تحاول توضيح طبيعة الصراع لدى جماعة اإلخوان المسلمين 20.5%

يتم ربط ذلك بالرجوع لتاريخ الجماعة منذ تأسيسها  اللوصول للحكم وأحيان  

والتشريعي  ي المرتبة الرابعة جاء اإلطار القانوني، وفوصراعها مع السلطة

، من حيث التنويه المستمر لتجاوم %2.5عند معالجة الحدث وتداعياته بنسبة 

من  االرئيس دمحم مرسي وجماعته لإلطار القانوني والتشريعي، وأنه فصل عدد  

مواد باإلعالنات الدستورية التي أصدرها لتحصين سلطته، والتمكن من القبض 

هرت من خالل المعالجات اإلعالمية كما أن هذا اإلطار ظعلى مفاصل الدولة، 

ومراحل تنفيذها، لحدث إعالن الفريق عبد الفتاح السيسي لخارطة المستقبل، 

 وكذلك اإلعالنات الدستورية التي يصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور. 

عند  %6.4اء في المرتبة الخامسة اإلطار الدولي والجتماعي بنسبة وج -

رجع ذلك ألن هذا الحدث لم يكن مثار اهتمام معالجة الحدث وتداعياته، وي

الشأن الداخلى المصري، بل كان مسار اهتمام العالم بأسره، لذا كانت هناك 

، وفي هذا اجتهادات دولية لتفسير الحدث في ضوء القوانين والتفاقيات الدولية

على أنه يبعث برسالة  -ومير الدفاع-الشأن أكد الفريق عبد الفتاح السيسي

ة لإلدارة األمريكية بأنه لن يرضخ لمن يتعمد اإلضرار بمصالح الشعب مباشر

 80المصري ويتجاهل إرادته. 

 00أما عن اإلطار الجتماعي فيرجع ألنه تم الربط بين أسباب وقوع ثورة   -

يونيو بالحالة الجتماعية المتدنية التي وصل لها الشعب المصري وفي إطار 

عن التأكيد على أن  فضال  نسانية الموجعة، ذلك تم سرد العديد من القصص اإل

من النقابات المهنية  اأعلنت عدد   الثورة تعد ثورة شعبية بكافة الصور، فمثال  

للشعب مثل المهن التمثيلية واإلتحاد العام للجمعيات األهلية النحيام الكامل 

 81، وتجديد الثقة في القوات المسلحة.المصري

حيث كانت القناة تهتم  %6.2طار الديني بنسبة وفي المرتبة السادسة جاء اإل -

بتفنيد اإلفتاءات الدينية التي تطلقها جماعة اإلخوان المسلمين لتبرير مواقفها 

السياسية ومعمها أنها تحكم بالدين وتسعي إلقامة الدولة اإلسالمية، ثم في 

 ثال  فم، %2.2المرتبة السابعة جاء اإلطار القتصادي عند معالجة الحدث بنسبة 

 00كان هناك اهتمام إعالمي نحو توصيف المشهد القتصادي ألحداث ثورة 

يونيو بين الحين واآلخر، ألنه أمر ينعكس بصورة أساسية على معيشة المواطن 

أوضح الدكتور أحمد النجار أن ديون مصر الداخلية عام  المصري، فمثال  

س العسكري في مليار جنيه ثم وصلت في نهاية حكم المجل 265بلغت  5022

مليار جنيه في عام  522مليار جنيه لترتفع إلى  2502إلي  5025يونيو  00

الديون واحد من حكم الرئيس السابق الدكتور دمحم مرسي عالوة على ميادة 
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عن ميادة معدلت البطالة  مليار دولر فضال   22الخارجية في حكمه بمقدار 

 82ونظام الضرائب. الفساد بسبب سوء نظام األجوروتفشي والفقر 

، حيث كان هناك اهتمام إعالمي من %5.2اإلطار التاريخي بنسبة  اوأخير   -

فترة آلخري لتوضيح تاريخ جماعة اإلخوان منذ التأسيس ومراحل تطورها 

للفترة الراهنة، عالوة على توضيح األيديولوجيات الفكرية والسياسية  وصول  

 التي ارتبطت بتكوين هذه الجماعة. 

ظهرت األطر التشريعية والقانونية في ، سبة لقناة الجزيرة مباشر مصروبالن -

من خالل تدعيم اإلشارة  %52.2قناة الجزيرة مباشر مصر في المقدمة بنسبة 

لشرعية حكم الرئيس دمحم مرسي ألنه جاء عن طريق انتخابات حرة نزية، 

كل من  وكانت إرادة الشعب المصري الحكم في وصوله للحكم، لذا يعد باطال  

 . يدعو إلسقاطه ألنه رئيس منتخب

، %50.2ثم جاء اإلطار السياسي لمعالجة األحداث في المرتبة الثانية بنسبة  -

 احيث كانت المعالجات اإلعالمية تؤكد على أن األداء السياسي للجماعة إيجابي  

إل أن هناك جهات معادية تريد عرقلة أدائه وتفتعل له األممات، وجاءت 

، والتي %22.4ت التي تناولت األطر الدينية في المرتبة الثالثة بنسبة المعالجا

 . تحاول تجميل صورة جماعة اإلخوان المسلمين بكونها جماعة إسالمية

وفي المرتبة الرابعة جاء إطار الصراع عند معالجة الحدث وتداعياته بنسبة  -

ل ، من حيث صراع الجماعة مع جهات معادية لستقرار الوطن داخ24%

مصر ومتمثلة في الشرطة  داخلالدولة وخارجها، وكان التركيز على الجهات 

إلى أنه –نائب رئيس حزب الوسط -أشار المهندس حاتم عزام  ، فمثال  والجيش

على الفريق عبد الفتاح السيسي الرحيل خاصة  بعد صعود عدد من الحركات 

دعمهم للشرعية،  ن عن التيار الشعبي وجميعهم يؤكدون علىومن بينها المنشق

ومحاكمة الفريق السيسي على جرائمه التي ارتكبها في حق هذا الشعب والدماء 

  83التي أريقت في فض اعتصامي رابعة والنهضة.

عند معالجة الحدث  %22.2ثم جاء في المرتبة الخامسة اإلطار األمني بنسبة  -

ورة وتداعياته، بتدعيم الصور السلبية عن المؤسسة األمنية بمصر وضر

حيث كانت  %6.2تطهيرها، وفي المرتبة السادسة جاء اإلطار الدولي بنسبة 

مثل موقف اإلدارة األمريكية القناة تهتم بتوضيح المواقف الدولية المؤيدة لها، 

ذكرت جريدة الوطن التركية أن مصر قررت عدم  والتركية وقطر، فمثال  

معبر رفح وذلك بسبب السماح لرئيس الومراء التركي بدخول قطاع غزة عبر 

تصريحاته الموالية  للرئيس المعزول دمحم مرسي، وأن اإلدارة المصرية أبلغت 

أنقرة أن رئيس الومراء التركي لن يكون موضع ترحيب من الشعب المصري 



 وقناة الجزيرة مباشر مصر( CBC)بالتطبيق على قناتي  3300يونيو  03معالجة القنوات الفضائية العربية ألحداث 

 47                              عشر الرابععدد ال –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

بسبب تصريحاته المؤيدة لمرسي باإلضافة إلي أن الحكومة التركية لم تعترف 

كما دعا ومير الخارجية األمريكي  84،بالحكومة المصرية الجديدة ارسمي  

إلي أن  االحكومة المصرية إلي رفع حالة الطوارئ في أسرع وقت، مشير  

 85الوليات المتحدة تدين وبشدة أحداث العنف في مصر.

، %0.2ثم في المرتبة السابعة جاء اإلطار التاريخي عند معالجة الحدث بنسبة  -

اعة المشرف وصراعه الدائم مع بإعداد بعض التقارير التي توضح تاريخ الجم

النظام الحاكم الذي يريد سلبهم حقهم في المشاركة السياسية، ثم اإلطار 

حيث ذكرت وكالة رويترم لألنباء أن بعض ، %5.0القتصادي بنسبة 

الشركات العالمية قررت وقف أنشطتها بمصر بسبب الضراباات الحالية 

األوروبية، كما قررت شركة ومنها شركة رويال إحدي كبري شركات النفط 

 86أكتوبر. 6جنرال موتورم اليوم وقف اإلنتا  بمصنعها  الكائن بمدينة 

، حيث خاطب الدكتور يوسف %2بنسبة جاء اإلطار الجتماعي  اوأخير   -

أن فض اعتصامي راعبة  -رئيس التحاد العالمي للعلماء المسلمين-القرضاوي

دماء المعتصمين السلميين أمر مخالف  العدوية والنهضة بالقوة واستباحة إراقة

كل من منظمة األمم  اسالت دمائها وتمزق رباطها، داعي   الإلنسانية، فهناك أسر  

المتحدة ومنظمة التعاون اإلسالمي والتحاد اإلفريقي والجامعة العربية ومجلس 

دون أن يوضح كيفية التدخل لمنع  -األمن التدخل لمنع إراقة الدماء في مصر

 87.-الدماء إراقة

وعن تقدم األطر السياسية والقانونية في كلتا القناتين، مع اختالف المراتب، فهو  -

ما اتفق مع نتائج الدراسات السابقة بأن أكثر األطر المستخدمة فى عرض 

القضايا واألحداث هي اإلطار السياسي والقانوني، وهو ما توصلت له دراسة 

 (.5000،  )شيماء ذو الفقار، (5006، )نشوى عقل،  (5002)صفا عثمان، 

القيم اإلعالمية واإلخبارية التي ظهرت في المعالجة للحدث خالل فترة  -

 الدراسة: 

اتضح من نتائج التحليل أن القيم اإلعالمية التي ركزت عليها المعالجات بقناة  -

الجزيرة كانت في معظمها سلبية حيث برمت قيمة التهويل واإلثارة ونشر 

الحقائق والكذب وذلك بنسب متساوية ضد المؤسسة األمنية في الشائعات وقلب 

مصر وتحابي لجماعة اإلخوان المسلمين، أما قيمة التهكم والسخرية جاءت في 

، أما عن القيم التي ظهرت في معالجات قناة %20المرتبة األخيرة بنسبة 

CBC  يج يبمعني عدم تهجاءت في مجملها إيجابية حيث اتسمت بالموضوعية

بث روح الحب بين الشعب و حبل سعت القناة ن، شعب وبث روح الفوضيال

وإظهار الجوانب اإليجابية للحدث وأظهرت المعالجة تدعيم قيم الديموقراطية 
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، والستجابة لمطالب الجماهير وتراجعت القيم السلبية في خطابها اإلعالمي

 الجيشحيث أن قناة الجزيرة تريد تأجيج الموقف في مصر بالخرو  على 

رغم تحيزها اإليجابي  CBC، في حين أن قناة بالجيش اإلنقالبي اووصفه دائم  

فإن رأي أنها  يونيو وحشدها المستمر للمصريين ضد اإلخوان 00ألحداث 

تناصر مصلحة الشعب وإدراته، حيث أن الحكم هنا أن المنظومة اإلعالمية 

قع األحداث السابقة لبد أن تراعي الموضوعية في نقل الحدث وتفسيره من وا

الذي لم يتوافر في أي من المحطتين التي أدت للحدث النهائي )األممة( وهذا 

محل الدراسة فكل قناة منهما كانت تميل إلى إعالء مصالح تيار بعينه دون 

، منتقدة األخوان المسلمين كانت تؤيد الجيش والقوات المسلحة cbcقناة اآلخر ف

خطاء اللم تذكر  تؤيد األخوان وشر مصر كانت في حين أن قناة الجزيرة مبا

 . يونيو 00أدت لوقوع أممة وجماعة التي قامت بها ال

 حيث جاء ما يلي:  ايمكن القول أن األداء اإلعالمي لقناة الجزيرة جاء متحيزً 

ركزت خالل المدة الزمنية لعينة الدراسة على توجيه وتسليط الكاميرات على  -

ة وإغفال جانب التظاهرات المؤيدة لبيان القوات اعتصامي الرابعة والنهض

المسلحة المصرية وعزل الرئيس دمحم  مرسي من منصبه، والجدير بالذكر أن 

في حالة ذكر ميدان التحرير كان يتم تناوله في الفقرة الخبرية دون معالجته 

يتم توظيف إطار الصورة بشكل مخالف  االمعالجة التي يستحقها الحدث، وأحيان  

 حقيقة كالتشويش على معالم الصورة. لل

يونيو وتداعيتها من عزل الرئيس دمحم مرسي بأنه إنقالب  00تم وصف أحداث  -

من إجمالي الموضوعات التي  %26.2عسكري وليس ثورة شعبية وذلك بنسبة 

يونيو، حيث يمكن القول أن اللغة اإلعالمية للقناة انتفى عنها  00تناولت أحداث 

من المفترض أن تتسم بها قناة تهتم بنقل األخبار، حيث  الحيادية، والتي

أصبحت اللغة السائدة هي الهجوم على علة النظام والحكومة المؤقتة، باإلضافة 

 –للجيش والشرطة المصرية، وذلك بإطالق أوصاف معينة مثل جيش اإلنقالب 

 حكومة اإلنقالب، ولم يقتصر األمر على السلطات المصرية فقط وإنما امتد

ون يدللشعب المصري بوصفهم اإلنقالبيين ألنهم ضد الرئيس دمحم مرسي ويؤ

 القبض على قيادات جماعة اإلخوان.

في استضافة الشخصيات العامة والجمهور، فنجد أن خالل  اكان هناك انحيام   -

 CBCمن المعالجات اإلعالمية للحدث في قناة 88%22فترة الدراسة كان نسبة 

ضيوف من الطرفين )المؤيد والمعارض(، بينما تم يتم من خالل استضافة ال

من خالل استضافة ضيوف من الجانب المؤيد  %40معالجة الحدث بنسبة 

من المعالجة تمت من خالل استضافة شخصيات من  %5فقط، وهناك نسبة 

أن قناة الجزيرة من  وبالرغمالجانب المعارض، وعلى الجانب اآلخر، 
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عالجتها الحوارية للحدث بإستضافة من م %26.2خصصت بما هو نسبته 

ضيوف من الطرفين المؤيد والمعارض لألحداث ولكن مع األخذ في اإلعتبار 

في هذا الصدد أن المساحات الزمنية التي كان يتيحها المذيع للضيف من الجانب 

المعارض أكثر بكثير من المساحات الزمنية للضيف المؤيد للحدث هذا 

امن كيفي في مناصب وثقل الشخصيات المستضافة باإلضافة إلى عدم وجود تو

مثال لقاء مع الدكتورة للتأييد والمعارضة فكان بينهم فجوة معرفية وثقافية، 

ولقاءات مع  89،-مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية –باكينام الشرقاوي 

قيادات في حزب الوسط وحزب الحرية والعدالة، وغيره من الشخصيات 

من خالل  %40.2وعالجت القناة الحدث بنسبة مفكرة في الدولة، السياسية وال

 استضافة شخصية معارضة للحدث ومؤيدة للرئيس دمحم مرسي وجماعته.  

ويمكن تفسير عدم الموضوعية في معالجة الحدث من قبل قناة الجزيرة يرجع  -

 ألنها تناصر جماعة اإلخوان المسلمين وتعادي من يخالفها، وهو ما يتماشي مع

نجد ف CBCتوجهات دولة قطر التي تعد الداعمة لجماعة اإلخوان، أما عن قناة 

رية للواقع، وذلك إلنتشار كاميراتها في جميع ربوع الجمهوأن معالجتها أقرب 

ما عدا ميداني النهضة ورابعة، وتحيزها إلرادة الشعب المصري الذي طالب 

 اع. الجيش المصري المسئول عن حماية الوطن والدفبتدخل 

 : 3300يونيو  03البرهنة المستعان بها عند تناول حدث  أساليب -

 (03جدول رقم )

 يونيو وتداعياته 03البرهنة المستعان بها عند تناول حدث  أساليب
  القناة                                

البرهنة  أساليب  

Cbc الجزيرة 

 % ك % ك

 20.2 60 20.5 002 عقالني

 22.2 522 24.6 20 عاطفي

 52.4 252 02.5 526 اعقالني وعاطفي مع  

 200 462 200  622 اإلجمالي

ركزت كل قناة على مسار معين من مسارات اإلقناع والبرهنة في تناولها  -

لسياسة المحطة وطبيعة الجمهور المستهدف، وذلك على  الألحداث، وذلك وفق  

 النحو التالي:

كزت على الجانب العقالني عند الفضائية المصرية ر CBCأن قناة نجد  -

فاتسمت المعالجات اإلعالمية بحرصها  %20.5مخاطبة الجمهور وذلك بنسبة 

على عرض جميع جوانب الحدث وأسبابه وسبل الخرو  من األممة وعرض 

ومحاولة توضيح الفرق بين  الحقائق دون تهويلها أو التهوين من قدرها

فأشارت القناة ، يستجيب لها الجيشالنقالب العسكري والثورة الشعبية التي 
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إلي أن النقالب يقوم على قيام الجيش بالستحواذ على السلطة، ولكن الوضع 

على  االحالي يؤكد على قيام ثورة شعبية بالماليين إلسقاط النظام، وكان حتم  

 90الجيش مناصرة اإلرادة الشعبية.

 %02.5بنسبة  اية مع  وفي المرتبة الثانية ظهرت المسارات العقالنية والعاطف -

وظهر ذلك بمز  الحقائق للحدث مع حاجة الشعب لإلستقرار إل أنها دعم فكرة 

كراهية الشعب لجماعة اإلخوان، وفي المرتبة األخيرة ظهرت الستمالت 

من خالل استعطاف الشعب للنزول والحشد في  %24.6العاطفية بنسبة 

واإلحساس باألمن واآلمان والتركيز على حاجة الشعب للشعور  ين،الميدا

وحاجته لإلستقرار، عالوة على اإلشارة إلى أن الدين ل يعني جماعة اإلخوان 

 االشريعة اإلسالمية من األساس، بل إنها تتخذ من الدين وتر  ، التي ل تطبق

  .لكسب التأييد الشعبي لها اعاطفي  

اكات بين قوات اشتب عند تناوله لحدث 91اإلعالمي خيري رمضان أشار لهوهو ما 

األمن وأنصار الرئيس المعزول دمحم مرسي أمام مدينة اإلنتا  اإلعالمي وذلك 

قنابل الخرطوش  نفي حصار مدينة اإلنتا  اإلعالمي، وكانوا يستخدمو

على  الها، مؤكد   ابشري   اإلحداث الفوضي، ويتخذوا من األطفال والنساء حائط  

، خاصة  وأن -كما تدعي -ن اإلسالمأن جماعة اإلخوان المسلمين ل تُدافع ع

اإلسالم برئ منها ومن أعمالها اإلجرامية، والتي تتنافي مع جميع الديانات 

السماوية، وبناء  عليه، أن مصر دولة ذات هوية إسالمية ولم تنجح أي 

لتعدد محاولت الخلط بين الدين والسياسة  امحاولت للمساس بهذه الهوية نظر  

 الجدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية أعلنت في تقرير ألغراض سياسية، ومن

تورط أنصار الرئيس السابق دمحم  ىجمع أدلة تؤكد عل ىتحرص عل الها أنه

 ". رابعة العدوية" مرسي في وقائع تعذيب معارضيهم بمقر اعتصام

، فركزت على المسارات العاطفية في معالجتها أما قناة الجزيرة مباشر مصر -

من خالل التركيز على اآليات القرآنية واألحاديث  %22.2ك بنسبة للحدث، وذل

الدينية التي تنبذ الفوضي والخرو  على الحاكم العادل باعتبار الرئيس دمحم 

يراعي هللا في شعبه، مستغلية فكرة أن الشعب المصري شعب  امرسي رئيس  

ث وأنهم متدين بطبعه، مع التهويل وتخويف المواطن وإشعاره بخطورة األحدا

سيقتلون في الشوارع وأن جماعة اإلخوان هم الشعب المصري األصيل 

شعب آخر ل يسعي لمصلحة الوطن بل لتحقيق أهداف المؤسسة  ونواإلنقالبي

العسكرية الطامعة في كرسي السلطة، وفي المرتبة الثانية ظهرت المسارات 

عمال التي كان يقوم حيث استغلت القناة الحقائق واأل االعقالنية والعاطفية مع  

الجيش بها لمواجهة جماعة اإلخوان وربطه باستمالت عاطفية مثل الشهادة في 

 اسبيل هللا واستخدام األية القرآنية " ول تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أموات  
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بل أحياء عند ربهم يرمقون"، وذلك بهدف كسب التأييد الشعبي داخل مصر 

ماعة أنهم يقتلوا من المؤسسة األمنية المصرية بال والعربي والدولي نحو الج

رحمة وبدون عدالة، وفي المرتبة األخيرة ظهرت اإلستمالت العقالنية بنسبة 

20.2%  . 

تتفق بصورة إيجابية مع شروط إدارة  CBCوالجدير بالذكر أن معالجة قناة  -

له، بل األممة من قبل اإلعالم، حيث لم تهون القناة من قدر الحدث ولم تهو

كانت تعرض بشكل مستمر وعاجل ومباشر الحدث لحظة بلحظة، وتعرض 

اآلراء المؤيدة والمعارضة، ول تنقص من المساحات الزمنية المتاحة لكل 

طرف، عالوة على استعراض آراء المواطنين بشكل عادل من قبل الطرفين، 

والتغطية عالوة على مواكبتها لتطورات الموقف العربي والدولي من األممة، 

الرائعة لواقع الفض على الهواء مباشرة، ألجل أن يكون كافة المواطنين 

المصريين واألفراد غير المصريين في مختلف بقاع العالم متابعين للحدث، 

للشفافية والموضوعية، في حين أن قناة الجزيرة كانت تهول من الحدث،  اتحقيق  

على نشر أخبار كاذبة عن وترهب المواطنين من المؤسسة األمنية، عالوة 

بعض المحافظات، وكذلك التشويش على الصور الخاصة بالحدث، وعدم 

 مراعاة األمانة في عرض كافة تفاصيلها. 

 : 3300يونيو  03مسارات اإلقناع المستعان بها عند تناول حدث  -

 (00جدول رقم )

 يونيو وتداعياته 03مسارات اإلقناع المستعان بها عند تناول حدث 
  القناة                             

 مسارات القناع                    

Cbc الجزيرة 

 % ك % ك

 6.6 62 20.2 200 العتماد على الرقام واإلحصائيات

 20.2 202 45.2 022 الستشهاد باألدلة والحجج واألمثلة الواقعية

 42.2 422 2.2 20 استخدام الشعارات البالغية

 25.2 252 42.5 450 الموضوعات والقضايا السياسية عرض جانبى

 22.4 222 0.2 2 الستشهاد باآليات القرآنية والسنة النبوية

 200.0 2022 200.0 206 اإلجمالي

 تنوع مسارات اإلقناع الخاصة بكل قناة في تناولها للحدث وتداعياته، على النحو التالي:

بين أن القناة كانت موضوعية ، تالفضائية المصرية CBCعلى صعيد قناة  -

وعقالنية في تعاملها مع الحدث، حيث جاء في مقدمة مسارات إقناعها التي 

، تاله %42.5تبنتها )عرض جانبي الموضوعات والقضايا السياسية( بنسبة 

، ثم العتماد %45.2مسار الستشهاد باألدلة والحجج واألمثلة الواقعية بنسبة 

، وفي هذا الشأن اتجهت بعض %20.2نسبة على األرقام واإلحصاءات ب
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المعالجات لستضافة بعض المتخصصين في مجال المساحة، ألجل حساب 

يونيو، مع الستعانة  00العدد الذي يتحمله ميادين مصر من متظاهرين يوم 

بالخرائط التي التقطتها طائرات الجيش، ألجل تفنيد شائعات جماعة اإلخوان 

أن األعداد مبالغ فيها، وألجل تحديد العدد الفعلي بأن هذه الصور مفبركة، و

الذي يمكن أن يستوعبه المتظاهرين ضد الجماعة في ميداني رابعة والنهضة، 

، تاله %2.2ثم في النهاية جاء استخدام الشعارات البالغية بنسبة بسيطة بلغت 

 . %0.2الستشهاد باآليات القرآنية والسنة النبوية بنسبة 

، تبين أن القناة كانت متحيزة وتسعي قناة الجزيرة مباشر مصرأما بالنسبة ل -

في الجمهور المتابع لها بأن يتبني موقف الجماعة  اوعاطفي   اللتأثير نفسي  

، تاله %42.2وأنصارها، فجاء في المقدمة استخدام الشعارات البالغية بنسبة 

مسار الستشهاد  ، تاله%22.4الستشهاد باآليات القرآنية والسنة النبوية بنسبة 

فمثالُ في لقاء المستشار أحمد  ،%20.2باألدلة والحجج واألمثلة الواقعية بنسبة 

مع قناة الجزيرة مباشر مصر حاول تفسير بعض  –ومير العدل السابق  –مكي 

الوقائع التي حدثت في حكم الرئيس المعزول دمحم مرسي لصالح موقف جماعة 

أكذوبة أخونة الدولة حيث قيل في عهد حكم اإلخوان المسلمين، الذي أكد على 

الرئيس دمحم مرسي أنه يتم أخونة ومارة الداخلية وهو ما لم يحدث حيث أن 

للجماعة، وعند توليه منصب ومير العدل فقد  امعادي   اومارة الداخلية تقف موقف  

ترددت الشائعات بأن الجماعة تسعى ألخونة القضاء، على الرغم من أنه كان 

الوحيد الذي تم تنظيم مظاهرة من قبل جماعة اإلخوان لعزله، فاإلخوان الومير 

حاولوا اللتحاق ببعض المناصب لكنهم لم يملكوا خطة واضحة لتسيير البالد، 

 92كما أنهم ل يملكوا القوة لتنفيذ ذلك. 

، %25.2مسار عرض جانبي الموضوعات والقضايا السياسية بنسبة ثم جاء   -

، وذلك خاصة عند %6.6لى األرقام واإلحصاءات بنسبة العتماد ع اوأخير  

استعراض عدد حالت الوفيات في حدث فض اعتصامي رابعة والنهضة، 

وكذلك عند استعراض األعداد المؤيدة والمناصرة لجماعة اإلخوان المسلمين، 

جثة متفحمة ومتحللة  في ثالجة لحفظ الفواكه  26فمثال ذكر أن هناك أكثر من 

حة مينهم حيث تم إلقاء هذه الجثث منذ يوم األربعاء الماضي وهي بجوار مشر

ألشخاص ضمن ضحايا أحداث فض اعتصام رابعة العدوية ونتيجة لرفض 

مسئولي المشرحة دخول تلك الجثث للمشرحة نتيجة عدم تمكنهم من التعرف 

   93علي هويات هؤلء األشخاص. 

 لخطاب اإلعالمي للقناتين:المحور الخامس: القوي الفاعلة التي ظهرت في ا

برمت العديد من الشخصيات التي كان لها دور فعال في األحداث وركزت  -

عليها المعالجات اإلعالمية مثل "الفريق عبد الفتاح السيسي، والمتحدث 
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رئيس  -العسكري، واللواء دمحم إبراهيم ومير الداخلية، الدكتور حامم الببالوي

يس السابق دمحم مرسي، والدكتور هشام ، والرئ-الومراء المصري الحالي

كان هناك العديد من الجهات التي برم  ا، وأيض  -رئيس الومراء السابق -قنديل

دورها في األحداث مثل "ومارة الداخلية، القوات المسلحة والجيش، جماعة 

 اإلخوان المسلمين، حكومة هشام قنديل، حكومة الدكتور حامم الببالوي". 

ألول الفريق عبد الفتاح السيسي وكان له دور رئيسي في حدث فجاء في المقام ا -

أو بالمعالجات التي وردت في قناة  CBCيونيو، سواء في معالجة قناة  00

الجزيرة مباشر مصر، ولكن مع إختالف توجهات تلك المعالجات، حيث جاءت 

ووصفه بالعديد من الصفات منها أنه  CBCالمعالجات اإليجابية في قناة 

جاع وجرئ وذو شخصية محترمة، وصاحب المواقف المشرفة، في شخص ش

كما وصف بأنه  94حين وصف أداء الرئيس دمحم مرسي بالضعيف والعاجز، 

،  كما وصفت حكومة الدكتور حامم الببالوي فاشلالبليد، مشعل الفتن الطائفية، 

بأنها حكومة األمل وتخفيف اآللم وفي المقابل وصفت حكومة الدكتور هشام 

، كما وصفت الجماعة وأنصارها بأنهم قنديل بأنها حكومة الفشل واألممات

كما أكدت 95 ،بدماء المتظاهرين ذويهم والمصريين في ذات الوقت اجرينمت

على أن الجماعة ل  -رئيس المجلس القومي للمرأة–السفيرة مرفت التالوي 

ة الجراءات تحترم القواعد والقوانين الدولية وبالتالي كان يجب اتخاذ كاف

القانونية ضدهم حيث أدان المجلس القومي للمرأة بشدة المظاهرة التي 

 96استخدموا فيها األطفال والنساء بأكفانهم. 

، فوصفت الفريق اأما بالنسبة لقناة الجزيرة مباشر مصر، فقد اختلف األمر تمام   -

 مرسي عبد الفتاح السيسي بأنه قاتل دموي، منقلب على الشرعية، والرئيس دمحم

بأنه الرئيس الشرعي المنتخب، والذي يراعي الرب، وذي خبرة عالية، 

ووصفت حكومة الدكتور حامم الببالوي بأنها حكومة النقالب، وأن حكومة 

هشام قنديل هي الحكومة الشرعية، كذلك الصقت العديد من الصفات  الدكتور

والرجل اإلنقالبي قاتل بومير الداخلية اللواء دمحم إبراهيم بأنه ومير اإلنقالب 

يونيو ومن لم يعتصم في  00، كما وصفت كل من شارك في ثورة األبرياء

  97ميدان رابعة على أنه خائن لدينه ووطنه. 

 الخالصة والتوصيات: 

يتضح من المعالجات اإلعالمية السابقة أن اإلعالم المصري يحاول اكتساب الحنكة   

الفضائية المصرية الخطى  CBCنت قناة والقدرة على مواجهة األممات حيث تمك

، حيث ساهمت القناة في محاولة ايونيو وتداعياته 00ث احدأبشكل إيجابي في تناول 

الحد من حالة الغضب التي كانت متفاقمة لدى المواطن المصري، بسبب سوء وتردي 

األوضاع المعيشية لهم في ظل حكم جماعة اإلخوان المسلمين، كما دعمت القناة كل 
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من مؤسستي الشرطة والجيش بأنهما من يحفظان األمن واستقراره في الدولة، لذا من 

الضروري الثقة في أدائهما، وهو ما نجح فيه بالفعل كل من الفريق عبد الفتاح 

السيسي واللواء دمحم إبراهيم ومير الداخلية، بل إن كلتا الشخصيتان أعطيا نموذ  

بما هذا ما دعم ترابط الشعب ونزوله في التحاد والترابط للشعب المصري، ور

بسقوط جماعة اإلخوان المسلمين، والجدير بالقول أن القناة حاولت  االميادين مطالب  

مراعاة الموضوعية في تناول الحدث، بالتعريف باألممة السياسية التي يعاني منها 

الثائر للمرة المجتمع وأسبابها، والحلول المقترحة لمواجتها وبما يحقق مطالب الشعب 

الثانية ألجل الحصول على حقوقه اإلنسانية كاملة، أما بالنسبة لقناة الجزيرة مباشر 

مصر، فأخفقت في تناولها للحدث، وخرجت عن معايير المهنية، حيث كان اتجاهها 

هو التبرير غير المعقول لجماعة اإلخوان المسلمين ونبذ المؤسسة األمنية  اواضح  

ن خاللها أن تطلق الدعاوي ألجل التدخل األجنبي في مصر، المصرية، بل سمحت م

في شئون دولة  اوهو ما يجعلنا نتوقف برهة، كيف تسمح دولة عربية بأن يتدخل أجنبي  

عربية آخرى، وهو ما يدلل على أن قناة الجزيرة تنفذ مخطط واضح لتدمير أمن 

 واستقرار مصر.  

قناة اختلفتا في مسار المعالجة حيث اعتمدت  ، نجد أن كلتا القناتينمما سبق اوانطالقً  

CBC  على الحجج العقالنية متمثلة في عرض األدلة والوثائق المتعلقة بتدهور الحياة

لذا كانت األطر األقتصادية واألمنية والجتماعية والسياسية منذ تولي الجماعة للحكم، 

يونيو  00بثورة  السياسية واألمنية والجتماعية في معالجة األحداث المتعلقة

ة الجزيرة أن قنافي حين وتداعياتها في مراتب عليا من بين أطر المعالجة اإلعالمية، 

الوتر الديني في دعم جماعة  ااعتمدت على األسانيد العاطفية، وتحديد  مباشر مصر 

شرائع اإلسالم، لذا كانت األطر الدينية في  ناإلخوان المسلمين، بحجة أنهم سيطبقو

، كما أن قناة الجزيرة مباشر مصر CBCة في مرتبة متقدمة على عكس قناة هذه القنا

اعتمدت على اإلطار التشريعي والقانوني بصورة أساسية في معالجتها لألحداث من 

منطلق أن الرئيس دمحم مرسي يعد الرئيس الشرعي المنتخب بإرادة حرة عبر 

ة، وأنه من المفترض أن الصندوق النتخابي، وبالتالي ل تعد هذه الثورة صحيح

  يمضي الرئيس دمحم مرسي فترته النتخابية.     

 وتخرج الباحثة بمجموعة من التوصيات وذلك على النحو التالي: 

يناير  52أن يزيد عدد الدراسات البحثية التي تتناول الحقبة المصرية بداية من ثورة  -

تضح من مطالعة التراث يونيو، بالستعانة بنظريات مختلفة، حيث ا 00حتى ثورة 

التركيز على نظرية العتماد والستخدامات لإلعالم وقت األممات، وقلة الستعانة 

بباقي النظريات ألجل تطوير الجانب اإلعالمي في التعامل مع األممات، مثل نظرية 

األطر الخبرية، ونظرية األجندة، ونظرية التهيئة المعرفية، ألجل تعميق الفهم لكيفية 
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ة األخبار من حيث تحديد أبعاد التناول، والجوانب التي يتم التركيز عليها من كتاب

 عدمه، وغيره. 

أن يتم إلحاق العاملين في المؤسسات اإلعالمية سواء الحكومية أو الخاصة سواء في  -

مجال اإلعداد أو التقديم أو اإلخرا  وغيره بدورات تدريبية تحسن من أدائهم في 

من حيث  ا، وتوضح لهم كيفية إدارة األممة إعالمي  اإعالمي  التعامل مع األممات 

المفهوم والمراحل والتقييم، مع إتاحة فرصة للتطبيق العملي، مع التثقيف الدوري 

 بتطور األيديولوجيات الفكرية.

ضرورة اهتمام المؤسسات الحكومية بالتوضيح المستمر إلنجاماتها عبر وسائل  -

ثقة بين المؤسسة والجمهور، تفيد في تدعيم هذه اإلعالم، ألجل خلق حالة من ال

المؤسسة وقت األممات، مع ضرورة الستعانة بالخبراء والمتخصصين واألكاديميين 

وأصحاب الرأي في مجال إدارة األممة من قبل هذه المؤسسات، وتوثيق هذه 

، يونيو 00لثورة  CBC، وهو ما حدث في تناول قناة  التجارب ألجل الستفادة منها

حيث التوضيح المستمر لألداء األمني خاصة الشرطة لتأمين المتظاهرين، وإبرام 

مظاهر التعاون بين الشرطة والجيش، وكذلك تصوير المشاهد الحية لتواجد الشرطة 

بين المتظاهرين ومساندتهم في ثورتهم، غير من الصورة السلبية لدى الشعب 

 يناير.  52وأثناء وبعد ثورة  المصري تجاه الشرطي، بعد أن كانت سلبية قبل

ضرورة الهتمام البحثي بدراسة خصائص الجمهور المصري في كافة المراحل  -

العمرية، من حيث كيفية تفاعله مع القضايا المجتمعية اإليجابية والسلبية، مع تنويع 

 .المناهج واألدوات البحثية المستخدمة لتحقيق هذه الدراسة

نتائج البحوث المتعلقة بتقييم  متابعةل اإلعالمي ضرورة حرص القائمين على العم -

من  إليه التوصلمعالجتهم اإلعالمية لألحداث والقضايا المجتمعية، حيث أن ما يتم 

ساعدهم في تطوير الجانب العملي لديهم، وأن تزيد من مستوى ينتائج يمكن أن 

ناة الجزيرة مباشر يؤخذ على ق بالتطبيق على الدراسة الراهنة، فمثال   حرفيتهم، فمثال  

يونيو وتبنيها فقط موقف  00ألحداث  واضحةمصر، التغطية المتحيزة بصورة 

الجماعة ومحاولة إبرام إيجابيات فقط لها حتى لو لم تكن حقيقة، وهو ما أفقد هذه 

القناة مصداقيتها على الرغم من أنها كانت تحظي بمشاهدة مرتفعة أثناء تغطيتها 

 يناير.  52لثورة 



 وقناة الجزيرة مباشر مصر( CBC)بالتطبيق على قناتي  3300يونيو  03معالجة القنوات الفضائية العربية ألحداث 

 40                              عشر الرابععدد ال –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 راجع التي اعتمدت عليها الدراسة: الم
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م اإللكتروني في دعم المشاركة غادة مصطفى أحمد دمحم البطريق. دور اإلعال -
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لقنوات الفضائية تأثير التعرض لألخبار والبرامج اإلخبارية ل لمياء سمير سعد، -

علي المستوي المعرفي للجمهور المصري. رسالة ماجستير غير منشورة، 
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باللغة العربية في أوقات  األممات" بالتطبيق على أممة العدوان السرائيلي على 
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 .465ـ 022، ص ص 5002

عربية في تشكيل الرأي العام دور الفضائيات ال -5002-ياسر محجوب الحسين -

 -جامعة أم درمان األسالمية -األقليمي بالتطبيق على قناتي الجزيرة والمنار

 الخرطوم 
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http://research.allacademic.com/index.php?cmd=Download+Document&key=unpublished_manuscript&file_index=33&pop_up=true&no_click_key=true&attachment_style=attachment&PHPSESSID=2894225ea728087f9413ab141fa3ba33
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العراقية )مرحلة ما بعد الحرب( : دراسة تحليلية ألخالقيات الممارسة اإلعالمية 

 2-6كلية اإلعالم ،   -، ) القاهرة : جامعة القاهرة  2ؤتمر العلمى التاسع ،  ، الم

 (.5000مايو 

هبة يحيى عطية . المعالجة اإلخبارية للقضية الفلسطينية فى وسائل اإلعالم فى  -
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كلية اإلعالم ، ديسمبر  –) القاهرة : جامعة القاهرة دراسة تحليلية وميدانية ، 
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دراسة ميدانية"، رسالة كتوراه  -العربية المهاجرون العرب في السويد نموذجا 

األكاديمية العربية  منشورة ، )قسم اإلعالم والتصال ،كلية اآلداب والتربية.

 (.  5022المفتوحة في الدنمارك،
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السيـاسيةمن خالل متابعتهم لبعضالبرامج اإلخبارية بالقنوات 

الفضائيةالمتخصصه"، رسالة ماجسيتر غير منشورة، )قسم اإلعالم وثقافة 

 (.5002راسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، األطفال،معهد الد

"دور برامج الرأي في الفضائيات اإلخبارية  مجيب أحمد حامم الشميري، -

دراسة  -العربية في تدعيم المشاركة السياسية لدى طالب الجامعات في اليمن

تحليلية ميدانية"، رسالة دكتوراه غير منشورة، )قسم اإلذاعة والتليفزيون،كلية 

 (. 5022م، جامعة القاهرة، اإلعال

عبد هللا بن علي الفردي، " العالقة بين التعرض للبرامج الحوارية السياسية في  -

 -القنوات الفضائية العربية والوعي السياسي لدى الشباب السعودي في الجامعات

دراسة تحليلية ميدانية"، رسالة دكتوراه منشورة،) قسم اإلعالم ، كلية الدعوة 

 (. 5002امعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية، واإلعالم، ج

دمحم هالل دمحم سيد، "دور القنوات الفضائية العربية في إمداد الجاليات العربية في  -

دراسة تحليلية ميدانية" رسالة دكتوراه غير  –مصر بالمعلومات السياسية 

 (. 5002منشورة، )قسم اإلذاعة والتلفزيون، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

عقيله عبدالمحسن حامد أحمد بعنوان: " اعتماد الجمهور على الفضائيات العربية  -

اإلخبارية وعالقته بمصداقية التليفزيون المصرى"، رسالة ماجستير غير 

منشورة، )قسم اإلعالم التربوي، كليه التربية النوعية، جامعة المنصورة 

،5002.) 

لعربية في تشكيل الرأي العام دور الفضائيات ا -5002-ياسر محجوب الحسين -

 -جامعة أم درمان األسالمية -األقليمي بالتطبيق على قناتي الجزيرة والمنار

 الخرطوم 
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مصطفى دمحم عبد الوهاب." النشرة األخبارية فى القنوات الفضائية العربية  -

الحكومية و الخاصة :دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراة غير منشورة)القاهرة:كلية 

 (.5002،جامعة القاهرة،العالم

عادل عبد الغفار. "تقويم األداء المهني للقنوات الفضائية اإلخبارية العربية في  -

ضوء أراء عينة من النخبة اإلعالمية المصرية" بحث منشور.مقدم إلى المؤتمر 

العلمى األول لألكادمية الدولية لعلوم اإلعالم: الفضائيات العربية و متغيرات 

 (.022-040، ص ص)5002يناير  العصر،)القاهرة

صفا محمود عثمان. " دور قناة النيل لألخبار في ترتيب أولويات القضايا  -

السياسية لدى عينة من طلبة الجامعات " ، رسالة ماجستيرغير منشورة )القاهرة: 

 (.5005كلية العالم، جامعة القاهرة،

ديم األخبار على شكل وليد دمحم عمشة." أثر التكنولوجيا المستخدمة فى جمع و تق -

و مضمون الخدمة األخبارية : دراسة على القنوات الفضائية العربية الغير 

حكومية"، رسالة ماجستير غير منشورة )القاهرة: كلية العالم، جامعة 

 (.5002القاهرة،

 5025مي عبد هللا دور العالم الفضائي العربي في "الثورات العربية"  -

- http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm

=1&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CE8QFjAF&url=htt

p%3A%2F%2Fwww.philadelphia.edu.jo%2Farts%2F17th%

2Fday_two%2Fsession_six%2Fmai.doc&ei=N-

DkUqzFLaGS0AWjjoDoBw&usg=AFQjCNGlXPM7Zrdai1

3qOLgYG9ftW7AMcQ&sig2=EAgkeoKlUfTYWgs6yYhb7

g&bvm=bv.59930103,d.bGQ 

- Kim, Nam-Doo, Making new out of Al-Jazeera : 

Acomparative content analysis of American and British press 

coverage of event and issues involving the Arab media, 

Ph.D., The University of Taxas at Austin. 2006.     

- Henri Onodera, 2011, Raise Your Head High, You're An 

Egyptian!" Youth, Politics, and Citizen Journalism in Egypt, 

Sociologica, Italian journal of sociology on line, N3, 

December 2011. 

- -Leon Barkho, The Arabic Aljazeera Vs Britain's BBC and 

American's CNN: who does journalism right?,The American 

Communication Journal, Volume:08:01, U.S.A, 2006 
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Diaspora in Britain, Journal of Ethnic and Migration Studies, 

vol. 32, no . 06. August 2006. P 947-960. 

: تقييم أداء 5002نتخابات الرئاسيةمركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. ال  -

(. 5002سبتمبر 4أغسطس ـ22وسائل اإلعالم خالل الحملة النتخابية )

 (.5002. )القاهرة: مركز القاهرة لحقوق اإلنسان،5002سبتمبر،6

أميرة سمير " التأثيرات السياسية للقنوات الفضائية المصرية والعربية الخاصة  -

، المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر ، اإلعالم  فى إطار المسئولية الجتماعية "

 ( 5002بين الحرية والمسئولية ، ) القاهرة : كلية اإلعالم ، يوليو 

صفا محمود عثمان" معالجة القنوات اإلخبارية العربية المتخصصة لألحداث  -

السياسية الجارية واتجاهات النخبة المصرية نحوها "، رسالة دكتوراه غير 

لقاهرة: قسم اإلذاعة والتليفزيون كلية اإلعالم جامعة القاهرة، منشورة ، )ا

5002) 

نشوة عقل " المعالجة التليفزيونية والصحفية للقضايا البرلمانية ودورها فى  -

"، رسالة دكتوراه غير منشورة ، تشكيل اتجاهات الجمهور العام نحو البرلمان 

 ( .5006جامعة القاهرة ، القاهرة : قسم اإلذاعة والتليفزيون كلية اإلعالم )

نهى عاطف العبد " بحث دور  نشرات األخبار فى القنوات الفضائية العربية فى  -

ترتيب أولويات الجمهور المصرى نحو القضايا المصرية والعربية والدولية"، 

رسالة دكتوراه غير منشورة ، )القاهرة : قسم اإلذاعة والتليفزيون كلية اإلعالم 

 ( .5006جامعة القاهرة، 

نهلة مظفر أبو رشيد "المعالجة اإلخبارية لقضايا الدول النامية فى الفضائيات  -

العربية " رسالة دكتوراه غير منشورة ، )القاهرة : قسم اإلذاعة والتليفزيون كلية 

 ( .5002اإلعالم جامعة القاهرة ، 

 شيماء ذو الفقار" التغطية التليفزيونية والصحفية للقضايا العامة فى مصر -

وعالقتها بتشكيل اتجاهات الرأى العام نحو هذه القضايا " ، رسالة دكتوراه غير 

منشورة ، )القاهرة: قسم اإلذاعة والتليفزيون ، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة ، 

5000. ) 

وسام فاضل راضي )دور القنوات الفضائية اإلخبارية في تشكيل الصورة  -

سة ميدانية على طلبة جامعتي النبار اإلعالمية والسياسية عن العراق، درا

 (. 5002والكوفة( مجلة الباحث العلمي )العدد الخامس، 

- Timothy Coombs. (October 30, 2007. Crisis Management 

and Communications. Essential Knowledge Project. Institute 

for Public Relations. Page visited on: 22/11/2012. Available 

online at: 
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- James E. Lukaszewski. (1999). "Seven Dimensions Of Crisis 

Communication Management A Strategic Analysis and 

Planning Model". Ragan's Communications Journal. 

January/February 1999. Available online at: 

http://www.e911.com/monos/A001.html --> 

- Lisa T. Fall. (2004). "The increasing role of public relations 

as a crisis management  function: An empirical examination 

of communication strategizing efforts among destination 

organisation managers in the wake of 11th September, 2001". 

Journal of Vacation Marketing. 
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