
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 5102 ديسمبر /أكتىبر  - التاسعالعدد   - الجمعيت المصريت للعالقاث العامت  عه  دوريت علميت محكمت تصدر

 

 

 

 
  فً عصر وسائل اإلعالم الرقمٌةالنوموفوبٌا 

 

 9ص  ... (القاهرة)جامعة  انشراح الشال  أ.د/                                                                                              
 

 
 

 

  الٌوم(المصري , الوفداألهرام ,: )دراسة تحلٌلٌة لصحف - ٌونٌو 33المصرٌة لثورة معالجة الصحف 
 

 33ص...  (سٌناءجامعة ) خالد أحمد مسعد  /د                                                                                    
 

 

 ( واإلشباعات المتحققة فً زٌادة الوعى البٌئًتوتٌرعالم الجدٌد )إلاستخدامات طالب الجامعة لوسائل ا 

 المملكة العربٌة السعودٌة -دراسة مٌدانٌة على طالب بعض الكلٌات بجامعة الحدود الشمالٌة 
 

 

 63...  ص (الحدود الشمالٌة)جامعة  عبد هللا عبد هللا محمد الوزان/ د                                                          
 
 

 

  بحث مٌدانى -اإلخبارٌة ودوره فً تعزٌز االتجاه نحو قبول اآلخراستخدام الشباب الجامعً للمواقع أنماط 
 

  013( ... صسٌناء)جامعة  دروٌش خٌري فرج  /د                                                                                 
 

 

 ًفً مصر العالقة بٌن ملكٌة وسائل اإلعالم وصنع القرار السٌاس 
 

 025... ص (سٌناء)جامعة  السٌد عبد الرحمن علً  /د                                                                                     
 

 
 

 
 

 

 توظٌف التقنٌات الحدٌثة فً مجال العالقات العامة دراسة وصفٌة 
 

 099ص  محمد بن سعود اإلسالمٌة( ...اإلمام آرام إبراهٌم أبو عباة ) جامعة                                            
 
 

 

                                                                               

 
 

 
                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1025جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

 

 الشرق األوسط
 الشرق األوسط

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط
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     ا صّا  ِ  ثح و م ا ٌتا    اٌح ىي  ٍ    جح  صتا  جاِع  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مجلت بحىث العالقاث العامت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علميت محكمت

 

 2315 دٌسمبر/  أكتوبر – التاسعالعدد 
 

 مؤسسها

 رئيس مجلس اإلدارةو

 حاتم محمد عاطف /د  

 EPRA ئيش  

  

  

 رئيس التحرير

 عجىةأ.د/ علي السيد 

  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح واٌعّيد   

 ا صثك ٌىٍيح اإل الَ جاِعح اٌماه ج 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
           

                 

 مديـر التحرير                      

 أ.د / محمد معىض إبراهيم 

  صتا  اإل الَ تجاِعح  يٓ شّش   

 جاِعح صيٕا واٌعّيد ا صثك ٌىٍيح اإل الَ 

  EPRA ئيش اٌٍجٕح االصتشا  ح تـ
  

 مساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد المعطي       
  

  تىٍيح اإل الَ وا ٌضٓ  صتا  اٌعاللاخ اٌعاِح 

 جاِعح ِ   اٌدوٌيح 
  

  

 السيد عبد الرحمه علي /د  

 اإل الَ  ىٕىٌىجيا ِد س اٌعاللاخ اٌعاِح تىٍيح 
 جاِعح صيٕا  

 

 صبري محمد سليمان

 ع تيح اٌٍغح اٌ ِدلك 

 
  

 المراسالث

 الجمعيت المصريت للعالقاث العامت

 جّهى  ح ِ   اٌع تيح
 اٌدل  -اٌجيزج 

 شا ع  حّد اٌز اخ 1 -تيٓ اٌض ا اخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 

 

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 الحدٌديمنى سعٌد  /.دأ
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 انشراح الشال /أ.د
  وتى اٖ اٌدوٌح    اآل اب واٌعٍىَ اإلٔضأيح ِٓ   ٔضا ()أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلٌة اإلعالمالسابق لعمٌد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعمٌد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ل السابق كٌلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                                  

  

 بسٌونً إبراهٌم حمادة /أ.د
       جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  كلٌة اإلعالمووكٌل  – أستاذ الصحافة

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنٌا -والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب أستاذ اإلذاعة 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - األطفالاإلعالم وثقافة أستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -بكلٌة اآلداب أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم 

  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون الطالب أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -جامعة الٌرموك بأستاذ العالقات العامة بكلٌة اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال 
  

 جمعةرضوان بو  /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

http://www.univie.ac.at/


1025الجمعيت المصريت للعالقاث العامت © حقىق الطبع   

 جّيع حمىق اٌطثع ِحفىظح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة
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 االفتتاحية
      

ديسمبر من  أكتوبر/ تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في عام الثالثالفي      
متعددة ألساتذة ومتخصصين تضم أبحاثًا ورؤى عممية متتابعة أعداد  ثمانية منيا ليصدر – 3102العام 

 وباحثين من مختمف دول العالم.
من المجمة "  التاسعد دالع" نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال  وىا نحن    

رسائل لوممخصات بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين  حيث يضم بين دفتيو
 .أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفةعممية ُنوقشت في 

  

المجمة ىي أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق وال ريب أن      
ضالتيم التي ينشدونيا في النشر  نتاجيم لممجتمع العمميإجد األساتذة الراغبون فى تقديم قد و و األوسط. 

، وأيًضا من المجمة من خالل مندوبييا عمى مستوى العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا
 خالل موقعيا اإللكتروني.

 وذلك باعتراف سام اإلعالم فى الجامعات المصرية؛بنفس درجة المجالت العممية ألق المجمة تم تقييم    
 .األول عددىاعمى  اطالعيمعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس بعد إية )تخصص المجنة العمم

    

أعضاء ىيئة التدريس لنشر بحوث مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط نافذة جديدة  تعد    
 طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراة.وكذا  أستاذ مساعد وأستاذالراغبين في التقدم لمترقي لدرجتي 

أ.د/ انشراح الشال بالعالم العربي تطالعنا المجمة في البداية بمشاركة جد رائعة ألحد أساتذة اإلعالم    
 عن: "النوموفوبيا في عصر وسائل اإلعالم الرقمية".)مصر( من 
كما نطالع في ىذا العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة     

           والذي قدم دراسة بعنوان: )مصر(من  د/ خالد أحمد مسعدالتدريس لمتقدم لمترقية لدرجة أستاذ منيم: 
، الوفد، المصري اليوم"، دراسة تحميمية لصحف األىرام –يونيو  21" معالجة الصحف المصرية لثورة 

دراسة بعنوان: " استخدامات طالب الجامعة لوسائل  )مصر(من  د/ عبد اهلل عبد اهلل محمد الوزانوقدم 
دراسة ميدانية من طالب بعض  –اإلعالم الجديد )تويتر( واإلشباعات المتحققة في زيادة الوعي البيئي 

من  د/ فرج خيري درويشة السعودية"، وكذلك قدم الكميات بجامعة الحدود الشمالية بالمممكة العربي
دراسة بعنوان: " أنماط استخدام الشباب الجامعي لممواقع اإلخبارية ودوره في تعزيز االتجاه نحو  )مصر(

دراسة بعنوان: " العالقة  )مصر(من  د/ السيد عبد الرحمن عليبحث ميداني، كما قدم  –قبول اآلخر 
 الباحثة/آرام إبراهيم أبو عباةوكذا قدمت  .بين ممكية وسائل اإلعالم وصنع القرار السياسي في مصر "



بحثًا بعنوان: " توظيف التقنيات الحديثة في  )السعودية(من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من 
 مجال العالقات العامة دراسة وصفية ".

 
 

ومن المعموم لمجميع  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
أن بحوث األساتذة ال تخضع لمتحكيم وذلك طبًقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممي في المجالت العممية. أما 

ألعمى والطالب المسجمين لدرجة لمدرجة ا الترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى البحوث المنشورة 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ةالدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

ت العممية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديال
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 

 

 

 

القة
َ
 مصر يف السياسي القرار وصنع اإلعالم وسائل ملكية بني الع

 

 

 

 إعداد

 

()*السيد عبد الرحمن علي/ د
 

  

 

 

 

 
 

                                                           

)*( 
 .سٌناءجامعة  -اإلعالم  تكنولوجٌا كلٌةب العالقات العامة واإلعالن مدرس





 اإلعالم وصنع القرار السٌاسًالعالقة بٌن ملكٌة وسائل :  السٌد عبد الرحمن علًد/  626 

 (1)مصر في السياسي القرار وصنع اإلعالم وسائل ملكية بين الَعالقة

                                             

 السٌد عبد الرحمن علًد/                                            

                    mrelsayed01@gmail.com                                                                   
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 جامعة سيناء

 

ى:مقدمة
ومتغيرات يعيش اإلنساف في جماعات، والجماعات تسير وتتطور وتنمو، وتحكميا في كّؿ ذلؾ عوامؿ 

متعددة متداخمة، وتربط بعضيا ببعض شبكٌة دقيقٌة مترابطة مف الَعالقات المتداخمة، وتأخذ ىذه الَعالقات 
والصّْالت صورتيا في شكؿ أفعاؿ وأقواؿ واتصاالت، تؤثر وتتأثر بالنُّظـ الفرعية لممجتمعات التي تنتمي 

 ي والنظاـ اإلعالمي والنظاـ االجتماعي... إلخ.إلييا ىذه الجماعات؛ كالنظاـ السياسي والنظاـ االقتصاد
وُيالحظ في ىذا المقاـ أف ىناؾ َعالقًة عضوية وطيدة بيف االقتصاد والسياسة واالتصاؿ في كؿ 

حيث تعكس وسائؿ اإلعالـ طبيعة النظاـ السياسي واالقتصادي واالجتماعي  ؛مجتمع مف ىذه المجتمعات
وليذا أصبحت وسائؿ اإلعالـ أدواٍت ضروريًة لخدمة السوؽ في المجتمعات السائد، وتعمؿ وفًقا لقوانينو؛ 

أصبح االقتصاد عصب الحياة، وبات يشكؿ القوى الفاعمة في التأثير في أجندة القنوات . فقد (ٕ)الرأسمالية
 .(ٖ)الفضائية المتخصصة وخططيا البرامجية، بؿ يتحكـ في خطابيا اإلعالمي ونشاطاتيا االتصالية

الـ ػػ مف وجية نظر االقتصاد السياسي ػػ صػناعة قبؿ أف يكوف ميػنة أو رسالة مف أجؿ االستنارة فاإلع
أو التغيير المجتمعي، فيو صناعة ىدفيا الماؿ وزيادة المبيعات وتحقيؽ الربح، مثمو في ذلؾ مثؿ 

عمى االستثمار... صناعة السيارات، أو الكمبيوتر، أو غيرىا مف الصناعات، ىدفو الربح وتعظيـ العائد 
 .(ٗ)ىكذا تقوؿ المدرسة النقدية لإلعالـ، وىكذا تشير دراسات االقتصاد السياسي لإلعالـ

مف جانب آخر، اختمؼ الباحثوف في مجالي السياسة واإلعالـ في تحديد نوعية وأىمية العالقة بينيما، 
متميزيف، بينما رأى البعض اآلخر فالبعض رأى أف العامميف ػػ السياسي واإلعالمي ػػ يشكالف مجاليف 

منيـ أنو ال يمكف الفصؿ بيف ىذيف النشاطيف؛ نظًرا ألىمية الوظيفة اإلعالمية في التبميغ، وفي إشراؾ 
المواطنيف في الحياة السياسية، حيث ترتبط اختيارات المواطنيف ومشاركتيـ السياسية والمجتمعية بمدى 

وات االتصاؿ بيف التشكيالت المتآلفة والمتعارضة، وتساىـ في تعبئة المعرفة المتواجدة لدييـ، كما تربط قن
 . (٘)الجماىير قبؿ الحسـ في كؿ اختيار

وقد أشار أحد الباحثيف إلى أف ىناؾ عالقة ما بيف وسائؿ اإلعالـ ومتخذي القرارات السياسية، فيذا 
د أف يكوف نتيجة عالقة ما بينيما، االىتماـ الذي تمقاه وسائؿ اإلعالـ مف متخذي القرارات السياسية الب

والبد أف ىذه الوسائؿ تمثؿ شيًئا ما لدى متخدي القرارات، كما أف ىذه العالقة غير محددة االتجاه في 
تأثيرىا ػػ في النظـ الميبرالية، أّما النظـ غير الميبرالية ػػ مثؿ غالبية الدوؿ العربية ػػ فإف العالقة بينيما 

لبية األحواؿ باستثناءات قميمة ػػ مف يؤثر في مف؟ مف يسيطر عمى مف؟ مف يحدد أحادية االتجاه في غا
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تصورات مف؟ ىؿ يييمف متخذو القرارات السياسية عمى وسائؿ اإلعالـ؟ أـ تقود وسائؿ اإلعالـ متخذي 
 القرارات وتدفعيـ نحو غايات وأىداؼ تريدىا وسائؿ اإلعالـ؟ إف شدة ىذه العالقة وقوتيا غير محددة،
وتتراوح بيف الضعؼ الشديد في بعض األحياف والقوة في بعضيا اآلخر، كما تميؿ ىذه العالقة إلى 
لى االلتحاـ والتقارب والحضور في حاالت أخرى، كذلؾ  االنقساـ والتباعد والغياب في بعض األحواؿ، وا 

القة غامضة وغير واضحة، فإف ىذه العالقة يكتنفيا نوع مما يمكف أف نطمؽ عميو "الذاتية الضبابية"، فالع
وأدوات المالحظة ذاتية في أغمبيا وغير موضوعية، والنتاج دائًما معمومات نصؼ كاممة أو نماذج 

 . (ٙ)استثناءاتيا أكثر مف مجاالت تطبيقيا
فضاًل عف ذلؾ، فإف العالقة بيف الحكومات ووسائؿ اإلعالـ تترواح بيف عالقة مّد وجزر؛ إذ تمعب 

اإلعالـ لعبة شّد الحبؿ، وأف جميع دوؿ العالـ تحاوؿ التأثير في وسائؿ اإلعالـ، لكف  الحكومة مع وسائؿ
 .(ٚ)التأثير يتـ بطريقة غير مباشرة في الدوؿ الغربية، وبطريقة مباشرة وواضحة في الدوؿ النامية

ب كذلؾ فإف متخذي القرارات وصانعي السياسات قد يستخدموف وسائؿ اإلعالـ في إضفاء طابع خاّل 
عمى الموقؼ؛ وذلؾ لمحصوؿ عمى التأييد الجماىيري، ويمكف القوؿ إف معظـ القرارات والسياسات التي 
تحكـ حياتنا، وُنِصّر عمييا ونؤمف بيا، ىي نتيجة وجود مبررات وتفسيرات نجح متخذو القرارات وصانعو 

والقضايا بطريقة تتفؽ ؛ حيث تقوـ وسائؿ اإلعالـ بمعالجة الموضوعات (ٛ)السياسات في إقناعنا بيا
 .(ٜ)ورؤية النظاـ السياسي الذي يسعى إلقناع الجماىير بوجية نظره

وتعتمد األنظمة السياسية عمى وسائؿ اإلعالـ لتحقيؽ أىداؼ عدة، أبرزىا الحفاظ عمى النظاـ، وتحقيؽ 
عاـ حوؿ التكامؿ االجتماعي والسياسي، وكسر الحواجز الوىمية بيف فئات الشعب، بيدؼ خمؽ إجماع 

الموضوعات والقضايا التي يسعى النظاـ السياسي لنشرىا؛ وذلؾ عبر تنظيـ المواطنيف وتعبئتيـ لتنفيذ 
 .(ٓٔ)ىذه األنشطة

وىكذا يتضح أف العالقة بيف العممية االتصالية والعممية السياسية عالقة وثيقة لمغاية، فكال النظاميف يتأثر 
ف كاف حجـ التأثير الذي يمارسو النظاـ السياسي في نظاـ االتصاؿ في البمداف  باآلخر ويؤثر فيو، وا 

النامية أكثر مف تأثير نظاـ االتصاؿ في النظاـ السياسي، ويرتبط ذلؾ بسمات المجتمعات النامية 
 . (ٔٔ)السياسية واالقتصادية واالجتماعية

والبحوث التي حاولت  وتمثؿ العالقة بيف النظاميف االتصالي والسياسي موضوًعا لعدد كبير مف الدراسات
وضع نماذج عامة يمكف فى ضوئيا تحديد طبيعة العالقة بينيما )عالقة اعتماد متبادؿ ػػ عالقة خضوع 
وىيمنة( واتجاه ىذه العالقة )مف وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ إلى النظاـ السياسي ػػ مف النظاـ السياسي إلى 

عامة ومقاربات فكرية متشابية فى بعض وسائؿ اإلعالـ واالتصاؿ(؛ وذلؾ فى ضوء أطر نظرية 
الجوانب ومختمفة في كثير منيا، وقد ركزت ىذه الدراسات جميعيا عمى العالقة المباشرة بيف النظاميف، 
وعمى وضعيما وجًيا لوجو، ومحاولة إجراء الحوار النقدي بينيما، وصواًل إلى رؤية موضوعية لطبيعة 

ظـ ليست بيذه الدرجة مف المباشرة دائًما، كما أنيا ليست بيذا ىذه العالقة، بيد أف العالقات بيف الن
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الوضوح في غالبية األحياف؛ إذ كثيًرا ما تكوف العالقة بيف نظاميف )كالنظاـ السياسي والنظاـ االتصالي( 
عالقة غير مباشرة ومستترة؛ ولذا تتطمب دراستيا االستقراء، لما ىو واضح ومباشر مف ناحية، واالستنباط 

 .(ٕٔ)ىو مستتر وغير مباشر مف ناحية أخرى لما
وتحكـ العالقة بيف وسائؿ االتصاؿ وعممية صنع القرار مفاىيـ ثالثة يمكف عرضيا ػػػ مع تبياف األدوار 

 والوظائؼ التي تمارسيا وسائؿ االتصاؿ في إطارىا ػػػ كالتالي:
رار، ووفًقا ليذا المفيوـ يمثؿ المفيوـ األوؿ: ال ُيرى لوسائؿ االتصاؿ دور مؤثر في عممية صنع الق

االتصاؿ مجرد أمر ثانوي عارض في عممية معقدة وواسعة. ويمثؿ االتصاؿ أىمية فقط عندما تظير 
سمبيات القرار، وعندما تبدو أخطاء التطبيؽ. عندئٍذ تركز االنتقادات عمى نقص المعمومات أو عدـ دقتيا 

و عدـ مالءمتيا الواقع الذي تخدمو وغيرىا مف أ ةأو عدـ وجود اتساؽ بيف عناصر السياسة العام
االنتقادات المشابية، وكميا ذات طبيعة اتصالية، تعني أف ثمة خماًل في العممية، وبالطبع فإف ىذا الخمؿ 

 راجع إلى عدـ إدراؾ وفيـ الوظيفة الحقيقية لالتصاؿ في عممية صنع القرار.  
التصاؿ في صنع القرارات ووضع السياسات دوًرا أكبر؛ المفيوـ الثاني: يعطي المفيـو الثاني وسائؿ ا

فوسائؿ االتصاؿ تشارؾ في العممية، إّما باعتبارىا صاحبة مصمحة خاصة في القرار أو السياسة أو 
 باعتبارىا وسيًطا نشًطا يسيـ في التدفؽ العاـ لممعمومات.

عنصًرا ثانويِّا أو عارًضا، كما أنو ال  المفيوـ الثالث: ال ينظر ىذا المفيوـ إلى وسائؿ االتصاؿ باعتبارىا
يقصر التأثير عمى وسائؿ االتصاؿ فقط، ولكنو ينظر إلى االتصاؿ باعتباره جوىر العممية، واالتصاؿ 

 . (ٖٔ)وفؽ ىذا المفيوـ أساس القرار، سواء نظرنا إليو كمخرج أو كمنتج نيائي
ؤى والت وجيات حوؿ العالقة بيف النظاميف االتصالي بعبارة أخرى، فإف ىناؾ اختالًفا وتبايًنا في الرُّ

َـّ تأثير وسائؿ اإلعالـ في صنع القرار السياسي؛ حيث إف ىناؾ اتجاًىا يؤكد عدـ وجود  والسياسي؛ ومف َث
تأثير لوسائؿ اإلعالـ في صنع القرار السياسي؛ ألف وسائؿ اإلعالـ ليست الفيصؿ أو العنصر المساعد 

اع القرار ال يعتمدوف مف قريب أو بعيد عمى وسائؿ اإلعالـ عند صنع في صنع القرار السياسي، فصنّ 
القرار؛ حيث إف العالقة بيف النظاميف السياسي واإلعالمي عالقة تبعية؛ عالقة سيد وخادمو، والنظاـ 
السياسي ىو السيد في ىذه العالقة، ويحدث ىذا بشكؿ كبير في الدوؿ غير الميبرالية؛ أي إف اتجاه 

ف النظاـ السياسي والنظاـ اإلعالمي في النظـ غير الميبرالية ػػػ ومف بينيا مصر ػػػ محدد؛ إذ العالقة بي
يسيطر النظاـ السياسي عمى النظاـ اإلعالمي ويخضعو لتوجياتو وأىدافو، وليس لوسائؿ اإلعالـ أو 

في ظؿ واقع ، وذلؾ (ٗٔ)اإلعالمييف في ىذه النظـ دور خارج نطاؽ تنفيذىـ ليذه التوجيات واألىداؼ
مصري محدد يتسـ بالمركزية الشديدة في عممية صنع القرار السياسي، حيث تحتكر قمة السمطة التنفيذية 
تحديد التوجيات األساسية لممجتمع، سواء فيما يتعمؽ بالشؤوف الداخمية أو الخارجية، وذلؾ مف خالؿ بناء 

تعمي وتكرس ىذا الدور، بحيث أصبحت  قانوني وتراث مف الممارسات الفعمية ثـ منظومة قيمية شعبية



 
 

          www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                   مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – التاسعالعدد  621

المخرجات الرئيسة لمنظاـ السياسي المصري تعود باألساس لمتصورات والمدركات الشخصية لصانع القرار 
 . (٘ٔ)الرئيس

مف جية ثانية، فإف ىناؾ اتجاًىا آخر يشير إلى أف ىناؾ تأثيًرا بالفعؿ لوسائؿ اإلعالـ في صنع القرار 
محدود؛ حيث إف وسائؿ اإلعالـ ليست المحرؾ الرئيس في صنع القرار السياسي، السياسي، ولكنو تأثير 

ذلؾ أف ىناؾ العديد مف العوامؿ األخرى التي قد تؤثر في القرار بدرجة أكبر، مثؿ: الموارد االقتصادية، 
والظروؼ االجتماعية، وحرية النظاـ االتصالي، وطبيعة النظاـ السياسي، والقوى السياسية صاحبة 

لمصمحة في القرار، والمجالس النيابية، والرأي العاـ، كما أف الفعالية السياسية ىي متغير رئيس في ا
. ومف ىنا، فإف اإلعالـ ال يمتمؾ القرار السياسي ولكنو يرتقي بإدراؾ المواطنيف (ٙٔ)صنع القرار السياسي

 .(ٚٔ)ووعييـ بمشاكميـ وحقوقيـ
ف تكوف وسائؿ اإلعالـ ذات طبيعة ىادفة لمتأثير في صنع مف جية أخرى، فإف ىناؾ اتجاًىا ينادي بأ

القرار السياسي؛ حيث تقوـ ىذه الوسائؿ بإمداد عممية صنع القرار السياسي بتيار متدفؽ مف المعمومات، 
تمثؿ المدخالت األساسية لمعممية، وتؤثر في مستشاري صّناع القرار، وتنقؿ القرار لمرأي العاـ وتفسره، بؿ 

 ا، وتؤكد القيـ والمفاىيـ المتضمنة فيو، فيي تييئ الرأي العاـ لقبوؿ القرار. وتبرره أيضً 
وقد رأي عدد مف الباحثيف والمحمميف أف وسائؿ اإلعالـ ال غنى عنيا في الشؤوف العامة والعممية 

ي ؛ فموسائؿ اإلعالـ تأثير كبير في صنع القرارات السياسية، ويرجع ذلؾ ألنيا تؤثر ف(ٛٔ)الديمقراطية
القرارات السياسية، فقد تعطي الشعبية أو تحجبيا عف صانع القرار، كما أف صانع القرار ينظر إلييا 

االتصاؿ في األنظمة الديمقراطية تكوف حرة في  كمقياس لرد فعؿ الناس تجاه سياستو وقراراتو، فوسائؿ
صنع القرار قوية، بينما في القضايا واألحداث؛ وبالتالي تكوف قدرتيا عمى  مع نقؿ المعمومات والتفاعؿ

النظـ السمطوية ػػ حيث تنقؿ المعمومات مف أعمى إلى أسفؿ ػػ يضعؼ الدور الذي قد 
، كما أّف لوسائؿ اإلعالـ دوًرا بالغ األىمية في الحياة السياسية لمدولة، ومف (ٜٔ)الوسائؿ ىذه تمارسو

سائؿ اإلقناع ومخاطبة العقوؿ وحشد خالليا قد تصبح األقمية أغمبية أو المعارضة حكومة باستخداـ و 
 .(ٕٓ)الرأي العاـ

وقد شيدت الفضائيات العربية في العقديف السابقيف طفرة ىائمة شكمت نقمة نوعية لممشاىد العربي، 
وشّكمت عاماًل مؤثًرا في توجياتو السياسية والثقافية واالجتماعية، وأصبحت مخرجات ىذه القنوات ػػ 

 .(ٕٔ)ػ مفردات أساسية في وسائؿ اإلعالـ األخرى وفي أجيزة صّناع القرارخاصة القنوات اإلخبارية ػ
ووفًقا ليذا االتجاه فإف أشكاؿ تأثير وسائؿ اإلعالـ في صنع القرار السياسي متعددة، ومف ىذه األشكاؿ: 
وضع القضية في بؤرة دائرة صنع القرار، ووضع القضية في أولويات اىتمامات صّناع القرار، والتأثير 
في توقيت صنع القرار، وتقديـ البدائؿ والتأثير في القرار النيائي، ودفع صّناع القرار إلعادة النظر في 

عادة إنتاج القرار، وتشكيؿ اتجاه الرأي العاـ لقبوؿ القرار أو رفضو... إلخ.   القرار، وا 
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صنع القرار فضاًل عف ذلؾ، فإف ىناؾ عدة أدوار ووظائؼ يمكف أف تقـو بيا وسائؿ اإلعالـ في 
 السياسي، ويمكف عرض أىـ ىذه األدوار والوظائؼ عمى النحو التالي: 

إف نظاـ االتصاؿ )وسائؿ اإلعالـ( في عالقتو بعممية صنع القرار لف يقتصر عمى المخرج النيائي 
دراؾ صان ع لمعممية ػػ أي القرار ػػ ولكنو سيمتد ليشمؿ كؿ األنشطة الخاصة بيا، بدًءا بوجود الحافز وا 

القرار لو، وتحديد المشكمة وبمورتيا وتفسير المعمومات الخاصة بيا، والبحث عف البدائؿ وتنفيذ القرار 
وأخيًرا تقييمو، كما أنو عمى الرغـ مف أىمية دور نظاـ االتصاؿ في عممية صنع القرار مف خالؿ ترتيب 

ذلؾ؛ إذ إنو يمتد ليشمؿ قدرة أولويات اىتمامات صانعي القرار فإف مفيوـ الدور ىنا أبعد وأعمؽ مف 
نظاـ االتصاؿ عمى خمؽ ديناميكية صنع القرار، بتوفيره كـ ونوع المعمومات القابمة لالستخداـ بيف أطراؼ 
صنع القرار، وخمؽ درجة مف التشابو في اإلدراؾ بيف صانعي القرارات عف طريؽ ضماف حصوليـ عمى 

بيف وجيات نظرىـ. وبالطبع، فإف ىذا الدور يفترض  النوعية نفسيا مف المعمومات؛ األمر الذي يقّرب
يجابي بيف نظاـ االتصاؿ والنظاـ السياسي أساسو الديمقراطية في صنع القرار،  وجود تفاعؿ مستمر وا 
والموضوعية في مخرجات نظاـ االتصاؿ، والنزاىة والتجرد لدى الصحفييف )واإلعالمييف بشكؿ عاـ(، 

ير صانع القرار ال تضميمو. كما ال يقؿ عف ذلؾ أىمية دور نظاـ االتصاؿ وميميـ إلى تقديـ الحقيقة وتنو 
في التأثير في اختيار البديؿ النيائي عف طريؽ إبراز مزاياه، والتشديد عمى أفضميتو، مقارنة بغيره مف 
قناعيا باتخ اذ البدائؿ المتاحة. وقد ال يكوف دور نظاـ االتصاؿ )وسائؿ اإلعالـ( في شكؿ دفع السمطة وا 

عادة النظر فيو، أو  قرار معّيف، ولكف االمتناع عف اتخاذ قرار تعتـز اتخاذه، أو ربما تعديؿ قرار معّيف، وا 
ذا كاف المستشاروف أو مصادر المعمومات األخرى التي تغذي صانعي  ربما إلغائو والعدوؿ عنو. وا 

روحة تأخذ في االعتبار تأثير ىذه القرارات بالمعمومات الخاصة بالبدائؿ المختمفة لمواجية المشاكؿ المط
المعمومات في مستقبميا ووضعيا الوظيفي القريب مف السمطة، فإف نظاـ االتصاؿ ُيَعّد مصدًرا لممعمومات 
ف  أكثر جرأة في تقديـ المعمومات واألفكار دوف الرىبة مف تأثير ما يطرحو مف مقترحات عمى وضعو؛ وا 

التصاؿ مف حرية حقيقية. ولكنو، عمى أي حاؿ، ُيَعّد نظاًما كاف ذلؾ يتوقؼ عمى ما يتمتع بو نظاـ ا
َـّ فمف المفترض أف يكوف أكثر جرأة في تقديـ الحقائؽ وتصوير الواقع  فرعيِّا خارج النظاـ السياسي؛ ومف َث

 . (ٕٕ)إذا ما قورف بمصادر المعمومات األخرى التي تعمؿ داخؿ النظاـ نفسو، أو ىكذا يجب أف يكوف
، تمعب وسائؿ اإلعالـ دوًرا ميمِّا لدى صانعي القرارات، مف حيث كونيا وسيمة أساسية بعبارة أخرى

لمحصوؿ عمى المعمومات، وأداة لتنفيذ بعض السياسات، ووسيمة لمتفاوض مع الدوؿ األخرى في بعض 
أداء الحاالت، وىي في ذلؾ كمو تمعب دوًرا محوريِّا، بحيث ال يمكف الفصؿ بيف أداء النظاـ السياسي و 

؛ وعميو فإنو ال يخفى ما لممعمومات (ٖٕ)النظاـ اإلعالمي أو معالجة كؿ نظاـ عمى حدة بعيًدا عف اآلخر
مف أىمية كبيرة في اتخاذ القرارات، فيي المادة الخاـ التي ُيصنع منيا القرار، وتتوقؼ جودة القرار 

تمجأ اإلدارة الميتمة بالمعمومات إلى وفعاليتو عمى جودة ىذه المعمومات، مف حيث الكـ والنوع والتوقيت، و 
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إنشاء نظاـ سميـ لممعمومات، يقوـ بمعالجة البيانات المتوافرة وتسجيميا وتصنيفيا وتمخيصيا وتجييزىا 
 .(ٕٗ)واسترجاعيا وحفظيا وتوصيميا لممعنييف حتى يتصرفوا بناًء عمييا ويتخذوف قراراتيـ

قد يمتد كذلؾ ليشمؿ إعادة إنتاج القرار السياسي عف كما أف دور نظاـ االتصاؿ في عممية صنع القرار 
طريؽ طرحو عمى الرأي العاـ، وتوضيحو وتفسيره، بؿ وتبريره والتأكيد عمى القيـ والمفاىيـ المتضمَّنة فيو، 
بيدؼ ترسيخيا وتحويميا إلى قناعة أيديولوجية لدى المواطنيف تحمؿ تبريًرا وتسويًغا لمنظاـ االجتماعي 

قائـ. وبالطبع، فإف ىذه الميمة قد ال ُتَؤدَّى باألسموب نفسو واليدؼ نفسو داخؿ النظـ الفرعية والسياسي ال
المختمفة لنظاـ االتصاؿ؛ فاتجاه نظاـ االتصاؿ الفرعي وموقفو مف النظاـ السياسي يحدد طبيعة ىذا 

ذا كاف الدور السابؽ يتمو صدور القرار السياسي، فإف نظاـ االتصاؿ قد  يمارس أيًضا دوًرا َقْبميِّا الدور. وا 
في العممية، عف طريؽ تييئة الرأي العاـ لقبوؿ القرارات التي تعتـز السمطة إصدارىا، وربما حثو عمى 
رفض القرارات التي تعتـز السمطة إصدارىا، وذلؾ أيًضا حسب طبيعة نظاـ االتصاؿ الفرعي، فأيِّا كانت 

صنع القرارات، فإف ثمة ارتباًطا قويِّا بيف دور نظاـ طبيعة الدور الذي يمارسو نظاـ االتصاؿ في 
االتصاؿ ودور الرأي العاـ في صنع القرارات؛ فالرأي العاـ في المجتمع الديمقراطي ػػ مثؿ نظاـ االتصاؿ ػػ 
يمّثؿ أىـ المصادر المؤثرة في اختيارات السمطة وتوجياتيا، كما أف الُمشرّْع يستميـ قوانينو وتشريعاتو مف 

ي العاـ، فالمشاركة في صنع القرارات ُتَعّد مرتكًزا أساسيِّا لموصوؿ إلى القرار األفضؿ، باإلضافة إلى الرأ
كونو حقػِّا مف حقوؽ المواَطَنة، ولكف دور الرأي العاـ في صنع القرارات مرتبط بوجود حرية نظاـ 

ياسي والفمسفة التي تحكـ مف االتصاؿ مف ناحية ػػ بيف الحريات العامة األخرى ػػ وبطبيعة النظاـ الس
ناحية أخرى؛ فحرية نظاـ االتصاؿ ىي التي تكفؿ وتصوف الرأي الموضوعي واالقتراح الصائب، والتعبير 
الحقيقي عف توجيات الرأي العاـ. وعندئٍذ فقط سيصبح لمطرفيف كمييما ػػ نظاـ االتصاؿ والرأي العاـ ػػ 

 .(ٕ٘)وزف وقيمة في عممية صنع القرارات
ة أخرى، ذىب باحثوف إلى وصؼ أدوار وسائؿ اإلعالـ ووظائفيا باستخداـ تشبييات واستعارات مف جي

 مبنية عمى أساس العالقة بيف اإلنساف والكمب، وذلؾ عمى النحو التالي:
(: وىو دور الرقيب أو "كمب الحراسة"، وتقوـ فيو وسائؿ اإلعالـ watchdogدور/ وظيفة كمب المراقبة )

(، fourth estate، وُتَعّد ىذه الوظيفة امتداًدا لمفيوـ السمطة الرابعة )(ٕٙ)لحكومة وموظفييابالرقابة عمى ا
أي وسائؿ اإلعالـ تسعى ألف تكوف رقيًبا عمى كؿ ما يدور في المجتمع مف مدخالت ومخرجات، بما في 

 ذلؾ مراقبة المؤسسات االجتماعية النافذة في المجتمع.
(: وتعني ىذه الوظيفة أف وسائؿ اإلعالـ تقوـ بحراسة فقط guarddogدور/ وظيفة كمب الحراسة )

لممؤسسات النافذة في المجتمع، وتكوف شديدة الحرص عمى متابعة العناصر الطفيمية التي تدخؿ إلى 
 المجتمع وتعكر صفو العالقة القائمة ونقاءىا.



 اإلعالم وصنع القرار السٌاسًالعالقة بٌن ملكٌة وسائل :  السٌد عبد الرحمن علًد/  632 

حضف المؤسسات  (: وتعني أف وسائؿ اإلعالـ ترتمي فيlapdogدور/ وظيفة الكمب األليؼ )
اإلجتماعية، دوف أف تكوف أداة مستقمة، ودوف إبداء أية مساءلة لمسمطة، ودوف االلتفات الى اآلراء 

 .(ٕٚ)واالتجاىات األخرى في المجتمع، وبالذات التي ال تتفؽ مع مصالح المؤسسات النافذة في المجتمع
سائؿ اإلعالـ تقوـ بدور المرشد أو (: وتعني ىذه الوظيفة أف و guidedogدور/ وظيفة الكمب المرشد )

الدليؿ الذي يمد المواطنيف بمجموعة مف المعمومات عف السياسات، وصانعي السياسة، والتي يحتاجونيا 
 .لصنع القرارات، ولتقييـ قادتيـ

وتعني ىذه الوظيفة أف وسائؿ االتصاؿ تقوـ بدور وضع  (:leaddogدور/ وظيفة الكمب القائد )     
ضايا المطروحة عمى الساحة السياسية، حيث تمعب وسائؿ اإلعالـ دور المصفاة ليذه الحموؿ األجندة لمق

وترتيبيا حسب األولويات واألىمية قبؿ تقديميا لمجميور، كما تحث السياسييف عمى متابعة ىذه القضايا؛ 
 .(ٕٛ)نظًرا ألىميتيا في سياؽ الشأف العاـ

مجاؿ اإلعالـ واالتصاؿ السياسي أف التحوؿ الديمقراطي في عالوة عمى ذلؾ، يؤكد الباحثوف في      
مجتمع مف المجتمعات يستمـز وجود وسائؿ إعالمية فعالة وقوية، بحيث تكوف قادرة عمى تعقب الفساد، 
وطرح النقد البناء لمسياسات الحكومية، وتسميط الضوء عمى القضايا والتحديات المصيرية في المجتمع، 

 .(ٜٕ)أي العاـ وصقؿ خبراتو الديمقراطية عبر الزمففضاًل عف تعبئة الر 
كما أنو ال ينبغي أف يتوقؼ دور وسائؿ اإلعالـ عند ىذا الحد، ولكف ينبغي أف يكوف ليا دور ناجح      

وناجع ػػ بصورة أو بأخرى ػػ في عممية صنع القرار السياسي؛ حيث تعتمد ىذه العممية عمى المعمومات، 
عالـ مف أىـ مصادرىا ومنابعيا، كما أف دور وسائؿ االتصاؿ في صنع القرارات التي ُتَعدُّ وسائؿ اإل

َـّ فيو مؤشر جيد لمدى نجاح التحوؿ الديمقراطي. فعمى  مرتبط بمدى ديمقراطية النظاـ السياسي؛ ومف َث
الرغـ مف حاجة كؿ النظـ السياسية إلى نظـ االتصاؿ، فإنو مف المفترض أنو كمما زادت ديمقراطية 

لنظاـ السياسي زادت درجة حاجتو واعتماده عمى نظاـ االتصاؿ؛ فالنظاـ الديمقراطي ينبني عمى عمميات ا
تشغيؿ مستمرة لممعمومات واألفكار التي ترد إليو مف بيئتو المحمية والخارجية، وذلؾ داخؿ أجيزة صنع 

مطالب الرأي العاـ واىتماماتو القرار، وتمثؿ ىذه المعمومات أحد المدخالت األساسية لمنظاـ، وُتعّبر عف 
ومسانداتو، وبعد صنع القرار واتخاذه، يتـ نقمو إلى مف سيتعامموف معو، وُينتظر أف يستجيبوا لو. وتمّثؿ 
ىذه القرارات مخَرجات النظاـ السياسي التي يتـ تعزيزىا أو تعديميا أو تغييرىا، ِبناًء عمى تدّفؽ نوعية 

أفعاؿ وقرارات النظاـ، وتسيـ في تقييـ أدائو وسموكو. وفي المقابؿ، فإف جديدة مف المعمومات تفسر نتائج 
َـّ فإنيا  النظـ غير الديمقراطية أقؿُّ حساسية لممعمومات التي تعكس مطالب الرأي العاـ واىتماماتو؛ ومف َث

 .(ٖٓ)أقؿُّ اعتماًدا عمى نظاـ االتصاؿ، خاصًة عمى المستوى الداخمي
وحيث إف مصر تمرُّ بظروؼ بالغة الحساسية، أصبح تحقيؽ التحوؿ الديمقراطي مطمًبا مف       

المطالب األساسية المطروحة عمى الساحة السياسية في مصر، والمطالبة بأف تمارس وسائؿ اإلعالـ 
يجابيِّا في عممية صنع القرار السياسي الخاص بقضايا التحوؿ الديمقرا طي، مما المصرية دوًرا حيويِّا وا 
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يستوجب عمى الباحثيف القياـ بإجراء العديد مف الدراسات والبحوث العممية إلعادة استكشاؼ الَعالقة بيف 
ممكية وسائؿ اإلعالـ وصنع القرار السياسي في مصر، وبشكؿ خاص القرار السياسي الخاص بقضايا 

 بحثية.التحوؿ الديمقراطي؛ ومف ىنا كاف اىتماـ الباحث بدراسة ىذه القضية ال
ىأهموةىالدرادة:ى

 تنبع أىمية الدراسة مف عدة اعتبارات ومبررات مف أىميا:      
محاولة اختبار مدى صحة فروض بعض المداخؿ النظرية في المجتمعات العربية بشكؿ عاـ وفي 
المجتمع المصري بشكؿ خاص، وسيكوف مدخؿ االقتصاد السياسي لالتصاؿ ىو المعني بالدراسة في ىذا 

 .الصدد
ُيَعدُّ التحوؿ الديمقراطي وقضاياه مف أبرز الموضوعات المطروحة عمى الساحة السياسية واإلعالمية في 
الوقت الراىف؛ ومف ثـ فينبغي التعرؼ عمى العالقة بيف وسائؿ اإلعالـ وعممية صنع القرار السياسي 

 الخاص بقضايا التحوؿ الديمقراطي في مصر.
ثية التي يتضمنيا فرع التخصص والتي تحتاج إلى المزيد مف البحوث اإلسياـ في معالجة النقاط البح

 والدراسات الجادة والمتنوعة.
أىمية موضوع الدراسة باعتباره مف الموضوعات ذات الطبيعة الجماىيرية مف جية واألكاديمية مف جية 

ًضا ػػ السيما في الفترة أخرى، فيو مف جية في قائمة اىتمامات الجماىير المصرية والعربية ػػ والعالمية أي
 األخيرة.

 أىمية توقيت إجراء الدراسة، حيث تـ إجراؤىا تزامًنا مع األحداث الخاصة بقضايا التحوؿ الديمقراطي.
الزْخـ اإلعالمي الذي أحاط بعممية التحوؿ الديمقراطي في مصر، والذي اكتسب بعًدا عالميِّا أبرزتو 

 وسائؿ اإلعالـ المختمفة.
 ابقة:ىالدراداتىالد

قاـ الباحث بعمؿ مسح لمدراسات والبحوث العممية السابقة التي تناولت أو اقتربت مف تناوؿ       
موضوع "العالقة بيف ممكية وسائؿ اإلعالـ وصنع القرار السياسي في مصر"، وقد كشؼ ىذا المسح 

راسات تناولت ىذا محدودية الدراسات والبحوث العممية التي اىتمت بو بشكؿ مباشر، وأنو ال توجد د
 الموضوع عمى وجو التحديد؛ مما دفع الباحث إلى الخوض في ىذا المجاؿ البحثي. 

وقد استفاد الباحث بصفة عامة مف الدراسات السابقة في تحديد المشكمة البحثية، والتعرؼ عمى الكثير 
اسات، والنتائج التي مف أبعاد اإلطار النظري، كما استفاد مف المناىج العممية المتبعة في ىذه الدر 

 توصمت إلييا، وقد قّسـ الباحث الدراسات السابقة إلى محوريف أساسييف، ىما كالتالي: 
 المحور األوؿ: الدراسات التي تناولت ممكية وسائؿ اإلعالـ.  

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت العالقة بيف وسائؿ اإلعالـ وصنع القرار السياسي.
  :  الدراسات بشيء مف التفصيؿ عمى النحو التالي تناوؿ ىذه ويمكف
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 المحور األول: الدراسات التي تناولت ممكية وسائل اإلعالم  
ف اختمؼ ىذا التناوؿ       تعددت الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت نمط ممكية وسائؿ اإلعالـ، وا 

 ىذه الدراسات عمى النحو التالي:   فيما بيف ىذه الدراسات بصورة أو بأخرى، ويمكف عرض عدد مف 
بصفة عامة، تنوعت وجيات نظر الدارسيف والباحثيف في الدراسات العربية التي تناولت ممكية وسائؿ 
اإلعالـ، ويمكف تقسيـ ىذه الدراسات إلى دراسات قامت برصد خطاب وسائؿ اإلعالـ وتحميمو وعالقتو 

ضايا المختمفة ودراسات أخرى اىتمت بنمط ممكية وسائؿ بنمط الممكية وكيفية معالجة ىذه الوسائؿ لمق
اإلعالـ وتأثيره في ىذه الوسائؿ وطرؽ معالجتيا لمقضايا التي تتناوليا دوف تحميؿ خطابيا. أما بالنسبة 
لمدراسات التي اىتمت بوصؼ خطاب وسائؿ اإلعالـ وتحميمو ػػ مع اإلشارة إلى نمط الممكية وتأثيره في 

، و"محمود منصور، (ٖٔ)"ٜٜ٘ٔعالجتيا لمقضايا ػػ فمنيا دراسات "ىشاـ عطية، وسائؿ اإلعالـ وم
 . (ٖ٘)"ٕٔٔٓ، و"أميرة ناجي، (ٖٗ)"ٜٕٓٓ، و"منى المراغي، (ٖٖ)"ٜٕٓٓ، و"أماني رضا، (ٕٖ)"ٕٚٓٓ
" إلى أف موقؼ جريدة األىراـ جاء منسًقا دائًما ومروًجا ٜٜ٘ٔفقد توصمت دراسة "ىشاـ عطية،       

" أف صحيفة األىراـ غمب عمييا ٕٚٓٓلمواقؼ السمطة المصرية. وكشفت دراسة "محمود منصور، 
اية االىتماـ بنشر خطاب مرشح الحزب الوطني، وأف الخطابيف الصحفييف في الوفد والغد اتفقا في الدع

" توجو ٜٕٓٓوالترويج لمرشحييما، وتجاىمت الصحيفتاف باقي المرشحيف. وأوضحت دراسة "أماني رضا، 
القناة الحكومية إلى تقديـ األخبار اإليجابية بنسبة أكبر مف اىتماميا باألخبار السمبية، بينما تركز 

يئة التي يعيشيا المواطنوف في الفضائية المعارضة عمى األخبار السمبية التي توضح المأساة والحالة الس
" أف الدور الذي تقوـ بو وسائؿ اإلعالـ في ٜٕٓٓدولتي الدراسة. وأظيرت دراسة "منى المراغي، 

المجتمع يرتبط ارتباًطا وثيًقا بمتغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية متعددة ػػ منيا نمط الممكية ػػ تؤثر 
" بعض الدالالت التي تربط أىداؼ النشر لقضايا ٕٔٔٓجي، فييا وتتأثر بيا. وأوضحت دراسة "أميرة نا

 الفساد في الصحؼ المصرية بنمط ممكية الصحيفة وأيديولوجيتيا وسياستيا التحريرية. 
ومف جانبيا فقد تعددت الدراسات التي لـ تقـ برصد خطاب وسائؿ اإلعالـ وتحميمو، وقد تناولت ىذه 

إلعالـ وتأثيره في ىذه الوسائؿ ومعالجتيا لمقضايا، فمف ىذه الدراسات مف جانبيا نمط ممكية وسائؿ ا
الدراسات دراسات اىتمت بقوة تأثير نمط الممكية عمى مستوى وسائؿ اإلعالـ والتميفزيوف دراسات "أشرؼ 

، و"عالء محمد عبد العاطي، (ٖٚ)"ٕ٘ٓٓ، و"مصطفي محمد عبد الوىاب، (ٖٙ)"ٕ٘ٓٓجالؿ، 
ٕٓٓٙ"(ٖٛ). 
" إلى أنو رغـ خضوع جميع القنوات الحكومية والخاصة ٕ٘ٓٓ"أشرؼ جالؿ،  فقد خمصت دراسة      

لمنظاـ الحكومي المصري إاّل أف ىناؾ مساحة حرية ممحوظة في القنوات الخاصة مقارنة بالقنوات 
" اىتماـ القنوات الحكومية باألخبار ٕ٘ٓٓالحكومية. وأظيرت دراسة "مصطفي محمد عبد الوىاب، 

اىتمت القنوات الخاصة بالسمبية منيا. وقد أظيرت دراسة "عالء محمد عبد العاطي،  اإليجابية، في حيف
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 كؿ " أف النتائج الخاصة بالقضايا التي تناولتيا النشرة في القناتيف محؿ الدراسة قد عكست طبيعةٕٙٓٓ
 الممكية.   اختالؼ نمط إلى يرجع ربما بيف القناتيف إف ىناؾ اختالًفا حيث قناة،

ف الدراسات التي تناولت قوة تأثير نمط الممكية في مجاؿ الصحافة، دراسات "محمد سعد، وم       
، و"السيد البينسي، (ٔٗ)"ٜٜٛٔ، و"ىشاـ عطية، (ٓٗ)"ٜٜٛٔ، و"جماؿ عبد العظيـ، (ٜٖ)"ٜٜٗٔ
، و"جماؿ عبد العظيـ، (ٗٗ)"ٖٕٓٓ، و"أشرؼ جالؿ، (ٖٗ)"ٕٕٓٓ، و"نواؿ عبد العزيز، (ٕٗ)"ٕٔٓٓ
، (ٛٗ)"ٕ٘ٓٓ، و"محمد محمود، (ٚٗ)"ٕ٘ٓٓ، و"محمود منصور، (ٙٗ)"ٖٕٓٓغالي،  ، و"محرز(٘ٗ)"ٖٕٓٓ

 .  (ٔ٘)"ٕٓٔٓ، و"محرز غالي، (ٓ٘)"ٕٙٓٓ، و"عبد الجواد سعيد، (ٜٗ)"ٕ٘ٓٓو"إيماف نعماف، 
" أف الوظيفة الرئيسة لمضاميف الصحؼ القومية السياسية ٜٜٗٔفأظيرت دراسة "محمد سعد،       

تمثمت في تسجيؿ الوقائع السياسية وتبريرىا، في حيف تمثمت الوظيفة الرئيسة لمصحؼ الحزبية في النقد 
ط ممكية " إلى أف نمٜٜٛٔوالرقابة عمى أعماؿ السمطة السياسية. وتوصمت دراسة "جماؿ عبد العظيـ، 

الصحيفة يؤثر بشكؿ قوي في طبيعة الجيات التي تتوجو ٍالييا. وأشارت دراسة "جماؿ عبد العظيـ، 
" إلى اىتماـ جريدة األىراـ بالحكومة ووزرائيا، ورغـ اتفاؽ صحيفة الوفد معيا في إعطاء األولوية ٖٕٓٓ

ومية ورؤسائيا كجزء مف ىدؼ الصحيفة األولى لمحكومة ووزاراتيا إاّل أنيا اىتمت بالييئات الرقابية والحك
" وجود ارتباطات ٕٔٓٓالحزبية التي تقدـ السمبيات واألخبار المعارضة. وأظيرت دراسة "السيد البينسي، 

إيجابية قوية كؿ مف أجندات األىراـ والبرنامج العاـ والقناة األولى مف ناحية وكؿ مف الوفد واألىالي مف 
 ناحية أخرى. 

ومف الدراسات التي أكدت أيًضا قوة تأثير نمط الممكية في السياسات التحريرية دراسات "ىشاـ      
 ". ٕٓٔٓ"، و"محرز غالي، ٖٕٓٓ"، و"محرز غالي، ٜٜٛٔعطية، 

" أف نمط الممكية يؤثر في المصادر الصحفية. في ٕٙٓٓفمف جانبيا أكدت دراسة "عبد الجواد سعيد، 
" قوة ٕ٘ٓٓ" و"إيماف نعماف، ٖٕٓٓ" و"أشرؼ جالؿ، ٕٕٓٓلعزيز، حيف أكدت دراسات "نواؿ عبد ا

 تأثير نمط ممكية الصحيفة وأيديولوجيتيا في طرؽ معالجتيا لمقضايا المختمفة.  
كذلؾ تنوعت وجيات النظر في الدراسات األجنبية التي تناولت نمط ممكية وسائؿ اإلعالـ وتأثيره في ىذه 

، Fradgley & Nierbauerمفة، ومف ىذه الدراسات دراسات "الوسائؿ معالجتيا لمقضايا المخت
)ٕٔٓٓ، Reynolds and Hicks، و"(ٖ٘)"ٕٔٓٓ، Moehler and Singh، و"(ٕ٘)"ٜٜ٘ٔ "٘ٗ) ،

)ٕٙٓٓ، Sylive Huang and، و"(ٙ٘)"ٕٗٓٓ، Chomsky،  و"(٘٘)"ٖٕٓٓ، Shi Luو" "٘ٚ) ،
 . (ٛ٘)"ٕٔٔٓ، Schejter and Obarو"

" أف الصحؼ الممموكة لجيات مستقمة ٜٜ٘ٔ، Fradgley & Nierbauerفقد أظيرت دراسة "      
)جيات تمتمؾ صحيفة واحدة( تقوـ بتغطية القصص الخبرية التي تتطمب بذؿ المزيد مف الجيود الخبرية 
أكثر مف الصحؼ التي تمتمكيا المجموعات الصحفية )التي تمتمؾ سمسمة صحؼ(. وأشارت دراسة 

"Moehler and Singh ،ٕٓٓٔ إلى ثقة المواطنيف ػػ في الديمقراطيات اإلفريقية ما بعد أنظمة الحكـ "
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السمطوية ػػ في وسائؿ اإلعالـ )اإلذاعة والتميفزيوف( الممموكة لمحكومة أكثر مف ثقتيـ في وسائؿ اإلعالـ 
" سيطرة مالؾ وسائؿ اإلعالـ في تغطية ىذه ٕٗٓٓ، Chomskyالخاصة. في حيف أظيرت دراسة "

" إلى ٕٙٓٓ، Sylive Huang andونوعية المعمومات السياسية التي تقدميا. وأشارت دراسة "الوسائؿ 
أف أنماط ممكية الصحؼ ونمط اإلدارة ومجموعة القيـ )الصحفية والتنظيمية واالجتماعية ...( والمعايير 

اذ القرارات المينية التي تحكـ توجيات العمؿ تؤثر في قدرة مديري التحرير ورؤساء األقساـ عمى اتخ
 الخاصة بيـ.

" مع نتائج الدراسات السابقة المعنية ٕٔٓٓ، Reynolds and Hicksوقد اختمفت نتائج دراسة "      
بنمط الممكية ونفوذىا وتأثيرىا، حيث أشارت الدراسة إلى أف نمط الممكية لـ يكف مؤثًرا في التغطية 

سة السابقة، حيث سعت إلى التعرؼ عمى تأثير " مع الدرآٖٕٓ، Shi Luاالنتخابية. وتشابيت دراسة "
ممكية وسائؿ اإلعالـ وقناة االتصاؿ )وسائؿ اإلعالـ التقميدية مقابؿ الجديدة( في درجة انسجاـ وسائؿ 
اإلعالـ مع أيديولوجية الحزب الرسمي في الصيف، وأظيرت أف نوع قناة االتصاؿ )تقميدية ػػ جديدة( كاف 

جة انسجاـ وسائؿ اإلعالـ مع أيديولوجية الحزب الرسمي، في حيف أف لو تأثير أساسي كبير في در 
 الممكية لـ يكف ليا ىذا التأثير الكبير.

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت العالقة بين وسائل اإلعالم وصنع القرار السياسي
عالـ وصنع القرار السياسي ُيالحظ أف الدراسات العربية واألجنبية المعنية بالَعالقة بيف وسائؿ اإل     

قميمة ونادرة نسبيِّا، وُيالحظ كذلؾ أف تناوؿ ىذه الدراسات ليذا الموضوع كاف تناواًل عفويِّا وغير مباشر، 
 في الدراسات العربية بشكؿ خاص، ويمكف عرض ىذه الدراسات عمى النحو التالي: 

عالـ وصنع القرار السياسي فإف ىذه رغـ قمة الدراسات العربية التي تناولت العالقة بيف وسائؿ اإل
الدراسات القميمة تميزت باختالؼ وجيات نظر الباحثيف الذيف قاموا بإجرائيا؛ ومنيا: دراسات "جيياف 

، و"حماد (ٔٙ)"ٜٜٗٔ، و"إيناس محمد أبو يوسؼ، (ٓٙ)"ٜٜٔٔ، و"بسيوني حمادة، (ٜ٘)"ٜٜٚٔحسف، 
، و"أيمف منصور، (ٗٙ)"ٜٜٜٔو"عائشة عبداهلل، ، (ٖٙ)"ٜٜٙٔ، و"نيمة عساؼ، (ٕٙ)"ٜٜٙٔإبراىيـ، 
ٕٓٓٔ"(ٙ٘). 
" إلى وضع تصنيفات لمعوامؿ المؤثرة في حرية الصحافة، ٜٜٚٔفقد سعت دراسة "جيياف حسف،      

وأجرت الباحثة دراسة مقارنة عمى المجتمع السوفيتي والمصري والتركي، وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج 
لسوفيتي استطاع الصحفي أف يصؿ بصوتو لممشاركة في اتخاذ القرارات، في مف أىميا أنو في االتحاد ا

حيف أف الديكتاتورية في مصر جعمت الصحفي يعيش ميدًدا مطالًبا بالخضوع لمسمطة، وفي تركيا 
 استطاع الصحفي أف يسيـ مع األغمبية في استصدار القرارات والعمؿ عمى تنفيذىا.

" دراسة تحميمية عمى جريدة األىراـ والوفد ٜٜٔٔسيوني حمادة، وقد أجرى الباحث في دراسة "ب    
والشعب واألىالي، واستخدـ أسموب الحصر الشامؿ، وكذلؾ أجرى دراسة ميدانية عمى عينة مكونة مف 

( مبحوثًا مف المفكريف والسياسييف وصّناع القرار السابقيف، وكانت أىـ نتائج الدراسة ىي أف السمة ٕ٘)
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األىراـ ىي الحياد، وأف السمة العامة األساسية لمخرجات )الشعب واألىالي( كنظـ  العامة لمخرجات
اتصاؿ فرعية ىي المطالبة بصنع قرار جديد، وأف جريدة الشعب ىي أكثر نظـ االتصاؿ الفرعية مطالبة 
 بصنع نظاـ انتخابي جديد تمييا الوفد فاألىالي، ويعني ىذا أف األىراـ كانت أقؿ الصحؼ دعوة إلى
تغيير قانوف االنتخابات، وأف األىراـ كنظاـ اتصاؿ واٍع أقرب في ممارسة دوره في صنع القرارات إلى 

 تحقيؽ نوع مف الضبط االجتماعي، وليس التغيير االجتماعي والسياسي.
" دراسة وصفية تحميمية مقارنة عمى ٜٜٗٔوقد أجرت الباحثة في دراسة "إيناس محمد أبو يوسؼ،      

حيفتي األىراـ المصرية و"النيويورؾ تايمز" األمريكية، وتوصمت الدراسة إلى أف تصورات عينة مف ص
األىراـ إزاء الصراع العربي اإلسرائيمي ترتبط بتصورات السمطة السياسية في مصر، في حيف تسيـ 

وأف "النيويورؾ تايمز" في عممية صنع القرار مف خالؿ طرح عدة بدائؿ تتسؽ مع المصالح األمريكية، 
الكتّاب في "النيويورؾ تايمز" عّبروا عف وجية النظر ااٍلسرائيمية بينما انقسـ الكتّاب في األىراـ فيما يتعمؽ 

 بالتعبير عف السياسة المصرية. 
تعرؼ صورة الواليات المتحدة األمريكية في " فكانت تيدؼ إلى ٜٜٙٔإبراىيـ، أّما دراسة "حماد      

دراسة مقارنة بيف تصور صانع القرار وتصور الصحؼ اليومية(، وقد أجرى الصحافة المصرية اليومية )
الباحث دراسة تحميمية مقارنة عمى عينة عشوائية منتظمة مف صحؼ األىراـ واألخبار والجميورية، وكاف 
مف نتائج الدراسة تركز تصور الصحافة اليومية في حقبة الستينيات حوؿ الدور الدولي لمواليات المتحدة 

مريكية والدور الخاص ليا في الصراع العربي اإلسرائيمي في ضوء توجيات الرئيس جماؿ عبدالناصر األ
في االلتزاـ بدور دولي استقاللي، وتركز تصور الصحافة المصرية اليومية عمى سموكيات اإلدارة 
األمريكية في ضوء تصور كؿ مف الرئيسيف عبدالناصر والسادات، وقد أثرت شخصية كؿ مف 

الناصر والسادات في نوعية التصور الصحفي المصاغ، وفي تحوؿ الصحافة في الحقبة الناصرية عبد
 إلي صحافة مقاومة وتحدٍّ، وكذلؾ تحوؿ الصحافة إلي مياـ جديدة في إطار حقبة السبعينيات. 

 " دراسة وصفية مقارنة، واعتمدت الباحثة عمىٜٜٙٔوقد أجرت الباحثة في دراسة "نيمة عساؼ،      
منيج المسح الشامؿ، كما استخدمت المنيج المقارف لمقارنة أوجو التشابو واالختالؼ بيف أوضاع 
القائميف باالتصاؿ في الدولتيف المتيف تمثالف مجتمع الدراسة )مصر وسوريا(؛ حيث ُأجريت الدراسة عمى 

مصر وسوريا، وأظيرت ( مفردًة مف القائميف باالتصاؿ في مجاؿ الفيمـ التسجيمي في ٘ٗٔمجتمع قوامو )
النتائج اشتراؾ جميع القائميف باالتصاؿ مجتمع الدراسة بالميؿ إلى التوجو إلى الجميور العاـ ثـ صانعي 

 القرار في المجاالت المختمفة. 
" إلى رصد وتحميؿ التفاعؿ االتصالي بيف الجميور والقائـ ٜٜٜٔوسعت دراسة "عائشة عبداهلل،      

( مبحوث، كما ٔٓ٘أجرت الباحثة دراسة ميدانية عمى عينة عشوائية قواميا )باالتصاؿ والصحافة، و 
أجرت دراسة تحميمية عمى عينة قصدية مف صحؼ االتحاد والبياف والخميج، وتوصمت الباحثة إلى عدد 
مف النتائج كاف مف أىميا سعي الصحافة اإلمارتية في عالقتيا بالجميور إلى التأكيد عمى الموروث 
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االجتماعي أكثر مف سعييا إلى إحداث تغيير، وأف الصحافة تستيدؼ في تعامميا مع الجميور السياسي و 
 تييئتو لتقبؿ قرارات السمطة السياسية. 

"، عمى طرح نظري مفاده أف عالقة وسائؿ اإلعالـ بالنظاـ ٕٔٓٓوتقوـ فكرة دراسة "أيمف منصور،      
الميبرالية فقط( ال تتـ إاّل مف خالؿ االنعكاسات  السياسي ومتخذي القرارات السياسية )في األنظمة

المتبادلة بينيما، بمعنى آخر فإف النظاـ اإلعالمي ال يؤثر مباشرة في اتخاذ القرار السياسي بإمداده 
بمعمومات مباشرة يمكف لصانعي السياسات ومتخذي القرارات أف يتخذوىا أساًسا لمبناء عميو، أو قاعدة 

نما يؤثر مف خالؿ بثو ونقمو لمصور أو التصورات التي مف شأنيا التأثير في معرفية لالنطالؽ منيا ، وا 
العقؿ الجمعي وفي مدركات الرأي العاـ، وىو ما ينتقؿ صداه مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ نفسيا إلى 

 صانعي السياسات ومتخذي القرارات.
العالقة بيف وسائؿ اإلعالـ وصنع وقد تنوعت اىتمامات الباحثيف في الدراسات األجنبية المعنية ب     

، Wittkämper and Bellersالقرار السياسي، رغـ قمة أعدادىا، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ دراسات "
، (ٜٙ)"ٕٓٔٓوآخريف،  Petersen، و"(ٛٙ)"ٜٕٓٓ، Pinkleton، و"(ٚٙ)"ٖٕٓٓ، Davis، و"(ٙٙ)"ٜٙٛٔ

، Park، و"(ٔٚ)"ٕٔٔٓ، Meyen and Scheu، و"(ٓٚ)"ٕٓٔٓ، Kunelius and Reunanenو"
 .(ٖٚ)"ٕٕٔٓ، Kunelius and Reunanen، و"(ٕٚ)"ٕٕٔٓ
" ػػ وىي تحت عنواف: "الصحافة وصانعي ٜٙٛٔ، Wittkämper and Bellersفأّما دراسة "      

" ػػ فقد استخدمت ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔقرارات السياسة الخارجية: تحميؿ المفاوضات األلمانية البولندية في 
( صحفيِّا وسياسيِّا، لدراسة ٖٓ٘"البوندستاج"، والتحميؿ التاريخي، ومقابالت مع )تحميؿ مضموف مناقشات 

ـ، وكانت ألمانيا ٜٓٚٔـ وٜٜٙٔالعالقة المتبادلة بيف صانعي السياسات ووسائؿ اإلعالـ في عامي 
وبولندا في ىذا الوقت مشغولتيف في مفاوضات مكثفة، وظيرت العالقة بيف السياسييف والصحفييف 

ة "شراكة كامنة"؛ حيث يأخذ كؿ منيما زماـ المبادرة، ويؤثر كؿ منيما في اآلخر، وعميو فإف نشاط كعالق
 الصحافة ُوجد ليكوف لو تأثير في صنع السياسة الخارجية، ولكف ىذا التأثير كاف تأثيًرا محدوًدا.

إلعالـ والسمطة؟ " ػػ وىي تحت عنواف: "إلى أيف وسائؿ آٖٕٓ، Davisوركزت مف جانبيا دراسة "     
أدلة لوضع نظرية بديمة لنظرية النخبة الميمة" ػػ عمى النخب؛ حيث أشارت الدراسة إلى حاجة الدراسة 
النقدية في الدراسات اإلعالمية إلى تكريس المزيد مف االنتباه لمدور الذي تقوـ بو وسائؿ اإلعالـ والثقافة 

راسة استندت إلى سمسمة مف المقابالت شبو المقننة، في عممية صنع القرار الخاص بالنخب، ُيذكر أف الد
 ( مقابمة مع مصادر األخبار التجارية والسياسية، وكبار الصحفييف في المممكة المتحدة. ٜٛبمغت )
" بصنع القرار السياسي ووسائؿ اإلعالـ؛ حيث أجرى ٜٕٓٓ، Pinkletonوقد اىتمت دراسة "      

( ناخًبا تـ اختيارىـ عشوائيِّا في والية واشنطف، وذلؾ في ٙٔٗالباحثوف مسًحا عبر التميفوف عمى )
ـ، وكاف الغرض مف ىذا المسح ىو دراسة اتجاىات المواطنيف ٕٛٓٓاألسابيع التي سبقت انتخابات عاـ 

نحو وسائؿ اإلعالـ اإلخبارية وصنع القرار السياسي واالستياء، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف استياء 
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يضر بالشؤوف العامة؛ حيث إنيا تحد مف تصوراتيـ بأف وسائؿ اإلعالـ مفيدة وفعالة، وأف المواطنيف 
 رضاء المبحوثيف يرتبط إيجابيِّا بتصوراتيـ بأف ىذه الوسائؿ مفيدة، وبرضائيـ عف أداء وسائؿ اإلعالـ.

" ػػ وىي تحت عنواف: "الخبرة المكتسبة مف وسائؿ اإلعالـ ٕٓٔٓوآخريف،  Petersenوقد ركزت دراسة "
باعتبارىا مقدمة النصيحة السياسية الرسمية" ػػ عمى النصيحة العممية ووسائؿ اإلعالـ؛ حيث ُينظر عادة 
إلى النصيحة العممية لمسياسة باعتبارىا عممية نصح واستشارة رسمية في المؤسسات السياسية، وقد 

النتائج التجريبية لممسح النوعي الذي أجرتو الدراسة لصّناع القرار في النظاـ السياسي واإلداري  دعمت
األلماني الفرض العممي القائؿ بأف الخبرة المكتسبة مف وسائؿ اإلعالـ لدييا تأثير كبير في العمميات 

عممية وصّناع القرار السياسية؛ فقد غيرت ىذه الخبرة العالقات الراسخة بيف مستشاري السياسة ال
السياسي؛ حيث يمكف النظر إلى النصيحة السياسية العممية باعتبارىا النصيحة السياسية الرسمية التي 

 تستكمؿ الترتيبات االستشارية لممؤسسة.
" فتركز عمى الطريقة التي تؤثر بيا وسائؿ ٕٓٔٓ، Kunelius and Reunanenأّما دراسة "     

السياسي، وتناقش النظريات الحديثة "لمػوسائط" السياسية، وتستعيف ببيانات اإلعالـ في صنع القرار 
المقابمة الموسعة التي تـ إجراؤىا، مع تطبيؽ مسح لمنخبة؛ وعميو فإف الدراسة توضح كيؼ أف أحواؿ 
الوسائط اإلعالمية الخاصة بعممية صنع القرار السياسي تؤثر بشكؿ متزايد في العناصر السياسية 

، وفًقا لقواعد سمطتيـ المؤسسية؛ أي يبدو أف اختراؽ وسائؿ اإلعالـ لشبكة صنع القرار يختمؼ الفاعمة
 وفًقا لممصدر التابع ليا مف بيف العناصر الفاعمة المختمفة في المؤسسة.

" فقد بحثت دور اإلذاعة الخارجية )الراديو والتميفزيوف( ٕٔٔٓ، Meyen and Scheuأّما دراسة "     
في النظاـ السياسي المغمؽ، مف خالؿ دراسة حالة الدولتيف األلمانيتيف بعد الحرب العالمية وتأثيرىا 

(، وألمانيا الشرقية "جميورية ألمانيا الديمقراطية" FRGالثانية: ألمانيا الغربية "جميورية ألمانيا االتحادية" )
(GDRوتيدؼ الدراسة إلى كشؼ االدعاءات الخاصة بتأثير البث اإلذاع ،) ي الخارجي في األحداث

ـ، وتتبع الدراسة المنيج التاريخي، واستندت نتائج الدراسة ٜٜٓٔالتي أدت إلى إعادة توحيد ألمانيا عاـ 
( مقابمة ٓٓٔإلى مصادر تاريخية عديدة، وتقارير بحثية مف الخمسينيات والستينيات، وأكثر مف )

 ية.شخصية مع السكاف السابقيف لجميورية ألمانيا الديمقراط
" بالتركيز عمى وسائؿ اإلعالـ وصنع القرارات؛ حيث يرافؽ ٕٕٔٓ، Parkومف جانبيا قامت دراسة "     

الصراع السياسي معظـ عمميات صنع القرارات العامة؛ ألف المشاركيف لدييـ أيديولوجية مختمفة، 
َـّ، فإف ىذه الدراسة تركز عمى وسائؿ اإل عالـ بوصفيا عنصًرا مف ومحدودية في الموارد العامة. ومف َث

العناصر الفاعمة لمصراع. وقد خمصت الدراسة إلى أف تأثير وسائؿ اإلعالـ في الصراع السياسي يمكف 
أف يكوف مختمًفا تبًعا لطبيعة الصراع السياسي؛ حيث يمكف لوسائؿ اإلعالـ في الصراع اليامشي أف 

 ى عكس الصراع األساسي الميـ.تطمب مف المشاركيف المفضميف ليا التنازؿ أو المساومة عم
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" دور اإلعالـ في صنع القرار ٕٕٔٓ، Kunelius and Reunanenوقد رصدت دراسة "      
( لمسمطة السياسية، فيو يمكنيا مف النظر في كيفية كوف Parsonالسياسي، مف خالؿ استخداـ مفيوـ )

في البيئة التي تعمؿ فييا السمطة  وسائؿ اإلعالـ مورًدا أساسيِّا لمسمطة السياسية، وعاماًل حاسًما
السياسية، وقد اعتمدت الدراسة عمى إجراء مقابمة نوعية مع عينة مف الصفوة مف صانعي القرار مكونة 

( مفردة، وقد خمصت ٜٔٗ( مفردة، وكذلؾ إجراء مسح ميداني عمى عينة مف النخبة قواميا )ٓٙمف )
ف كاف يبدو أف الدراسة إلى أف عممية صنع القرار الفنمندي تتـ  بشكؿ كامؿ مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ، وا 

 ىناؾ أيًضا مجموعة مف صانعي القرار الذيف ال يزالوف مستقميف تماًما عف وسائؿ اإلعالـ.
 * مالحظات عامة عمى الدراسات السابقة:

 مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة يمكف مالحظة ما يمي:
العديد مف المناىج العممية كالمنيج التاريخي والتجريبي والمقارف اعتمدت الدراسات السابقة عمى     

والمسحي، إاّل أف األغمب األعـ مف ىذه الدراسات اعتمد عمى منيج المسح، وذلؾ بوصفو األقدر منيجيِّا 
عمى رصد العالقات بيف متغيرات الدراسة مف منظور يتسـ باالتساع والشموؿ في توصيؼ وتحميؿ قيـ 

ات وأوزانيا النسبية في الواقع البحثي، فضاًل عف الرصد الموضوعي والمنتظـ لممتغيرات تمؾ المتغير 
َـّ فقد  الوسيطة التي تؤثر إيجاًبا أو سمًبا في قوة العالقات القائمة بيف المتغيرات الرئيسة لمدراسة؛ ومف َث

 اعتمدت الدراسة الحالية عميو أيًضا، باإلضافة إلى المنيج المقارف.
ح مف التراث العممي السابؽ قمة الدراسات العربية واألجنبية التي تتناوؿ العالقة بيف وسائؿ يتض    

اإلعالـ وصنع القرار السياسي، وفي المقابؿ يمكف مالحظة تعدد وتنوع الدراسات العربية واألجنبية التي 
 ترتبط بنمط ممكية وسائؿ اإلعالـ. 

لدارسيف والباحثيف في الدراسات العربية واألجنبية التي بشكؿ عاـ تنوعت وجيات نظر واىتمامات ا    
تناولت ممكية وسائؿ اإلعالـ؛ فمنيـ مف أعطى أولوية خاصة لرصد تأثير نمط الممكية، سواء عمى 
مستوى التميفزيوف أو الصحافة، وتأثيره في مصادر وسائؿ اإلعالـ والصحافة واألجندة والسياسة 

 التحريري... إلخ. 
نتائج دراسات سابقة عمى قوة تأثير نمط ممكية وسائؿ اإلعالـ في الوسائؿ نفسيا وأدائيا اتفقت      

 وتغطيتيا ومعالجتيا لمقضايا المختمفة ونوعية المعمومات المقدمة مف خالليا.  
اختمؼ وتبايف تناوؿ الدراسات العربية واألجنبية السابقة لمقضايا والموضوعات ذات الشأف، فمف ىذه 

مف تناوؿ ىذه الموضوعات بشكؿ مباشر أو يكاد أف يكوف مباشًرا، والبعض اآلخر منيا تناوؿ  الدراسات
 ىذه الموضوعات بشكؿ عفوي أو غير مباشر بصفة عامة.

ىاإلطارىالنظريىللبحث:
( كبناء/إطار نظري، political economy theoryيستند البحث إلى نظرية االقتصاد السياسي )     

 ويمكف استعراض ىذه النظرية عمى النحو التالي: 
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يمعب االقتصاد دوًرا بارًزا في السمطة السياسية ومجاؿ القرار السياسي، فقرارات السمطة السياسية تصدر 
، فقد اتفؽ العمماء بشكؿ كبير عمى أىمية وتداخؿ وتشابؾ (ٗٚ)بالضرورة متأثرة باقتصاديات المجتمع

 نقد ىو سري حبؿ خالؿ مف االقتصاد عمى قات بيف االقتصاد والسياسة؛ حيث تتغذى السياسةالعال
 يفرزىا، وقد اعتُبر التي والعالقات السائد اإلنتاج أسموب عمى الضوء الذي يسمط السياسي، االقتصاد
 العصر ىو كاف لذلؾ السياسي، االقتصاد لنقد الذىبي العصر حقِّا عشر القرف التاسع مف الثاني النصؼ

 .(٘ٚ)أجناسيا مختمؼ عمى والثقافة بالفكر المشتغميف جميع السياسية دائرتو إلى الذي اجُتذب
تنتمي نظرية االقتصاد السياسي إلى النظريات النقدية، التي ىي عمى عكس رؤية أصحاب      

المجتمع وباقي النظـ النظريات البنائية الوظيفية الذيف يروف أف العالقة بيف وسائؿ اإلعالـ في 
االجتماعية األخرى ىي عالقة متوازنة تقوـ عمى االعتماد المتبادؿ، وأف المحتوى الذي تنشره أو تذيعو 
ىذه الوسائؿ يحافظ عمى توازف واستقرار المجتمع الكؿ، ألنو يمبي حاجات الجماىير التي ُتعتبر العنصر 

الرؤية فإف النظريات النقدية ترى أف وظيفة األساسي مف عناصر النظاـ اإلعالمي. عمى عكس ىذه 
وسائؿ اإلعالـ ىي مساعدة أصحاب السمطة في المجتمع عمى فرض نفوذىـ، والعمؿ عمى دعـ الوضع 

( mass cultureالقائـ، ولذلؾ كانت دراساتيـ النقدية لألوضاع اإلعالمية وانتشار الثقافة الجماىيرية )
عة التي ترقى بأذواؽ الجماىير، لوضع تفسيرات خاصة بانتشار صور بدياًل عف الثقافة الراقية أو الرفي

، ومع (ٙٚ)المحتوى الذي تنشره وسائؿ اإلعالـ لمترويج لمصالح الفئات أو الطبقات المسيطرة عمى المجتمع
 .(ٚٚ)أنو توجد صمة عضوية بيف النظرية النقدية والنظرية االجتماعية لكنيا تؤدي وظيفة مختمفة

تجاىات ىذه النظريات كثيًرا مف النظرية الماركسية في جوانبيا الخاصة بسيطرة البنية وتقترب ا      
الفوقية لممجتمع عمى الثقافة، التي تستخدميا الصفوة لتخدير الطبقات الدنيا وتوجيييـ لمعمؿ ضد 

ت المدارس اىتماماتيـ حتى ترتفع قوة الصفوة وتنحدر حياتيـ إلى األسوأ، ولذلؾ ُيطمؽ عمى ىذه االتجاىا
المعاصرة لمنظرية الماركسية الجديدة، والتي شكمت العديد مف األفكار التي اعتُبرت أساًسا لمكثير مف 
البحوث والنظريات االجتماعية في أوربا بعد الحرب العالمية الثانية، وُتعتبر امتداًدا لمحاوالت تبرير ما 

كؿ مف ألمانيا وعدـ قدرة الطبقة العاممة عمى فشمت الماركسية في تفسيره وقتئٍذ مف أحداث ووقائع في 
مقاومة النازية، وكذلؾ عدـ قياـ حركة ثورية في الواليات المتحدة عمى الرغـ مف انتشار البطالة الشديدة 

 .(ٛٚ)في فترة الكساد االقتصادي في نياية الثالثينيات
ع النظريات النقدية، إاّل أف النظرية ورغـ أف الماركسية ُتعتبر اإلطار المرجعي الرئيس الذي أليـ جمي     

النقدية تختمؼ مع بعض المقوالت األساسية لمنظرية الماركسية، مثؿ الموقؼ مف العنؼ الثوري وطبيعة 
 .(ٜٚ)الحموؿ التي تقدميا ألزمة النظاـ الرأسمالي

إلى اتجاىيف مف جية أخرى، فإف ىناؾ تقسيمات مختمفة لمنظريات النقدية، منيا أنو يمكف تقسيميا      
رئيسيف، االتجاه األوؿ الذي يستعير مف الماركسية مفيوـ الصراع مف أجؿ بقاء الوضع كما ىو وسيطرة 
الطبقات أو الفئات أو أصحاب المصالح المسيطرة وىيمنتيا عمى وسائؿ اإلعالـ وتوجيييا في االتجاه 
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رة أو السمطة والثورة، ويتبنى ىذا الذي يضمف استمرار ىذه الييمنة أو السيطرة دوف ارتباط بيف السيط
االتجاه أصحاب النظريات التي تنتمي إلى مدرسة "فرانكفورت" والنظريات الثقافية النقدية، أما االتجاه 

، وتنتمي إلى ىذا االتجاه نظرية (ٓٛ)الثاني فيو الذي يربط بيف الثروة والسيطرة عمى وسائؿ اإلعالـ
 االقتصاد السياسي.

الباحثيف االقتصاد السياسي قائاًل إنو دراسة كيفية إنتاج األشياء القيمة مف جميع ويعّرؼ أحد       
األنواع وتوزيعيا وتبادليا واستيالكيا )الجانب االقتصادي(، وكيفية إنتاج السمطة وتوزيعيا وتبادليا 

محدد وأي  وممارستيا )الجانب السياسي(، وكيفية ترابط ىذه الجوانب مف العالـ االجتماعي في أي مكاف
َـّ فإف االقتصاد السياسي لالتصاؿ ييتـ بفيـ كيفية التواصؿ في األبنية  وقت في التاريخ؛ ومف َث

، ويعّرؼ باحثوف آخروف االقتصاد السياسي بأنو منيج شامؿ (ٔٛ)االقتصادية السياسية بشكؿ أكثر عمومية
 .(ٕٛ)"دراسة المجموعيات االجتماعية"يعالج "الواقع االجتماعي"، وأشار ىؤالء الباحثوف أيًضا إلى ضرورة 

وىناؾ تعريؼ أكثر عمومية وطموًحا لالقتصاد السياسي ىو أنو دراسة التحكـ والبقاء في الحياة      
دارتو لشؤونو وتكيفو معيا، أو فشمو  االجتماعية، ويشير "التحكـ" تحديًدا إلى كيفية تنظيـ المجتمع لنفسو وا 

حتمية التي تواجو كؿ المجتمعات، ويعني "البقاء" كيؼ يمكف لمناس إنتاج في ىذا التكيؼ، مع التغيرات ال
ما يحتاجونو الستمرار نسميـ والحفاظ عمى استمرارية مجتمعيـ، ووفًقا ليذا التفسير فإف ىذا "التحكـ" ىو 
عممية سياسية؛ ألنو يحدد شكؿ العالقات داخؿ المجتمع، وأما "البقاء" فيو عممية اقتصادية بشكؿ 

عادة اإلنتاج، ومف جانبو يعتقدأس االقتصاد السياسي دائًما أف  اسي؛ ألنو ينطوي عمى عممية اإلنتاج وا 
 .(ٖٛ)ىناؾ صورة كبيرة لممجتمع، وأنو ينبغي عمينا أف نحاوؿ أف نفيميا

ويذكر أحد الباحثيف المتخصصيف أف االقتصاد السياسي لالتصاؿ يسعى إلى تحقيؽ ىدفيف رئيسيف:      
بحث كيفية تأثير وتأثر بنية وتكنولوجيا ومحتوى وسائؿ اإلعالـ ونظـ االتصاؿ في/بالعالقات أوليما 

السياسية واالجتماعية في السياؽ األوسع لممجتمع، مع التركيز بشكؿ خاص عمى العوامؿ االقتصادية، 
ية لممكية وسائؿ أما اليدؼ الثاني فيو التركيز عمى كيفية تأثير األبعاد البنيوية )الييكمية( والمؤسس

 .(ٗٛ)اإلعالـ، وتكنولوجيات االتصاؿ، والسياسات التنظيمية في المجتمع بشكؿ عاـ
ويحدد باحث آخر بعديف بارزيف لإلنتاج المتعمؽ باالتصاؿ، أوليما أف االتصاؿ يخدـ المؤسسات 

االتصاؿ يتأثر بدوره بيذه السياسية واالقتصادية األخرى في عممياتيا "السمعية"، أما البعد الثاني فيو أف 
العمميات في العمؿ وفي المجتمع بشكؿ عاـ، حيث إف العمؿ ووسائؿ اإلنتاج ىي البؤرة المركزية الىتماـ 

  .(٘ٛ)االقتصادييف السياسييف
ويؤكد أحد الباحثيف أف المداخؿ النظرية لالقتصاد السياسي الخاصة بوسائؿ اإلعالـ ُتعتبر المنظور      

اؿ بحوث ودراسات االتصاؿ، فمنذ األربعينيات وىي تعمؿ كمنارة تسترشد بنورىا أعماؿ الرئيس في مج
، ويدعـ باحث آخر ىذا الكالـ (ٙٛ)العمماء في جميع أنحاء العالـ، ويستمر توسعيا العالمي حتى يومنا ىذا

ف كيفية قائاًل إف االقتصاد السياسي قد ساىـ بشكؿ كبير في بحوث وسائؿ اإلعالـ مف خالؿ الكشؼ ع
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عمؿ ومساىمة الضغوط االجتماعية والمؤسسية في جعؿ عممية االتصاؿ سيمة المناؿ وقابمة لمتداوؿ 
ف كاف تطبيؽ ىذا الفرض النظري قد تعرض لمنقد مع ظيور  لعدد أكبر مف جميور المشاىديف، وا 

 .(ٚٛ)وانتشار استخداـ شبكة اإلنترنت وغيرىا مف وسائؿ االتصاؿ شبو المتزامنة
ويميؿ االقتصاد السياسي إلى أف يولي اىتماًما كبيًرا لوصؼ وتحميؿ الرأسمالية، النظاـ الذي يحّوؿ      

الموارد ػػ مثؿ: العماؿ والمواد الخاـ واألراضي والمعمومات ػػ إلى سمع قابمة لمتسويؽ، والتي تعود بالربح 
االقتصاد السياسي لالتصاؿ عمى ألولئؾ الذيف يستثمروف رأس الماؿ في النظاـ، وقد رّكز المعنيوف ب

 .(ٛٛ)وسائؿ اإلعالـ والمعمومات والجميور بوصفيـ موارد، وميدوا الطرؽ لتعبئتيا وتجييزىا كسمع لمبيع
كما تركز ىذه النظرية عمى دراسة العوامؿ التاريخية والسياسية واالقتصادية والمواد المكونة لصناعة 

أنو ينظر ػػ في الوقت نفسو ػػ لالتصاؿ باعتباره جزًءا ال يتجزأ االتصاؿ داخؿ المجتمعات الرأسمالية، كما 
 .(ٜٛ)مف العمميات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية األساسية في المجتمع

 المشكمة البحثية:
أكدت نسبة كبيرة مف الدراسات العربية واألجنبية السابقة أف ممكية وسائؿ اإلعالـ تؤثر في ىذه      
ئؿ وطرؽ معالجتيا لمقضايا المختمفة وأجندة قضاياىا... إلخ. كما أكدت دراسات عربية وأجنبية الوسا

 مختمفة أىمية الدور الذي تمارسو وسائؿ اإلعالـ بشكؿ عاـ في صنع القرار السياسي محميِّا وعالميِّا.  
عتاب التحوؿ ولّما كانت مصر قد شيدت في اآلونة األخيرة أحداثًا كبيرة وضعتيا عمى أ     

الديمقراطي، فقد تفاعمت وسائؿ اإلعالـ بمختمؼ أنماط ممكيتيا، وباختالؼ توجيات مالكيا، مع ىذه 
األحداث، وانبرت ىذه الوسائؿ لمدفاع ػػ بشكؿ مباشر أو غير مباشر ػػ عف مصالحيا ومصالح مالكييا 

َـّ  ومكتسباتيـ االقتصادية والسياسية، وذلؾ مف خالؿ تناوليا ومعالجتيا لقضايا التحوؿ الديمقراطي؛ ومف َث
فقد تمخضت تمؾ األحداث وىذا التناوؿ عف صدور عدد مف القرارات والقوانيف والمراسيـ واإلعالنات 
الدستورية التي تعالج عدًدا مف قضايا التحوؿ الديمقراطي في مصر، مثؿ: االنتخابات البرلمانية، 

 نوف الحؽ في التظاىر، والعزؿ السياسي... إلخ. واالنتخابات الرئاسية، ووضع الدستور، وقا
في إطار ذلؾ وِبناًء عمى ما سبؽ يمكف بمورة المشكمة البحثية عمى وجو التحديد في التساؤؿ التالي:      

"ما الَعالقة بيف ممكية وسائؿ اإلعالـ وصنع القرار السياسي الخاص بقضايا التحوؿ الديمقراطي في 
ـ، وتطبيًقا عمى ٖٕٔٓـ ؤٕٕٓطار الزمني المحدد لمدراسة، بيف عاَمي مصر؟"، وذلؾ في خالؿ اإل

(، ٕٕٔٓعدد مف قضايا التحوؿ الديمقراطي في مصر، وىي تحديًدا: وضع الدستور )دستور 
واالنتخابات البرلمانية، وقانوف الحؽ في التظاىر، وتأكيًدا عمى تمثيؿ أنماط ممكية وسائؿ اإلعالـ 

ر عمى جريدة األىراـ وقناة النيؿ لألخبار )قناة مصر اإلخبارية( لتمثيؿ نمط الممكية المصرية، وقع االختيا
القومية )الحكومية(؛ لكوف ىذا النمط المنبر األبرز لوجيات نظر النظاـ الحاكـ، والداعـ لو، والمدافع عنو 

تأييد الحزب السياسي وعف مصالحو المختمفة، وجريدة الوفد لتمثيؿ نمط الممكية الحزبية؛ الذي يعمؿ عمى 
الذي تصدر عنو الجريدة، وتعزيز وجيات نظر ىذا الحزب ومبادئو وأفكاره ومصالحو، ومساندة توجيات 
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الحزب وعالقاتو )إيجاًبا أو سمًبا( مع النظاـ الحاكـ، كما وقع االختيار عمى جريدة الشروؽ )الشروؽ 
لممكية الخاصة، الذي يتميز بتوجياتو الجديد( وقناَتي "أوف تي في" و"سي بي سي" لتمثيؿ نمط ا

االقتصادية التجارية، ودفاعو عف مصالح مالكيو ومكتسباتيـ االقتصادية والسياسية، فضاًل عف سعيو 
 لممحافظة عمى عالقات مالكيو مع النظاـ السياسي الحاكـ.   

ايا التحوؿ فيؿ أّثر نمط ممكية وسائؿ اإلعالـ في عممية صنع القرار السياسي الخاص بقض    
لى أي مًدى كاف ىذا التأثير؟   .الديمقراطي في مصر؟ وا 

بكممات أخرى إلى أي مًدى كاف التوافؽ بيف رؤية ومخرجات وسائؿ اإلعالـ لقضايا التحوؿ     
الديمقراطي ػػ كؿّّ َوفًقا لنمط ممكيتيا ػػ مف جية وعممية صنع القرار السياسي في مصر مف جية أخرى؟ 

لى أي مًدى ي مكف القوؿ بأف متغير الممكية كاف ذا صمة بموقؼ الوسيمة اإلعالمية مف قضايا التحوؿ وا 
جمااًل ما مدى وجود عالقة بيف المعالجة اإلعالمية  الديمقراطي في الفترة الزمنية موضع الدراسة؟ وا 

   .وصنع القرار السياسي؟
ىأهدافىالبحث:

 بمورتيا عمى النحو التالي:يسعى ىذا البحث إلى تحقيؽ عدد مف األىداؼ يمكف 
 الوقوؼ عمى كيفية معالجة وسائؿ اإلعالـ قضايا ُصْنع القرارات السياسية محؿ الدراسة.

معرفة إلى أي مًدى تختمؼ المعالجة اإلعالمية لقضايا ُصْنع القرارات السياسية محؿ الدراسة باختالؼ 
 نمط ممكية الوسيمة اإلعالمية.

الوسائؿ اإلعالمية إلى معالجة قضايا التحوؿ الديمقراطي محؿ الدراسة  الكشؼ عف إلى أي مًدى تميؿ 
 مف منظور اقتصادي سياسي يخدـ مصالح مالكييا.

رْصد إلى أي مًدى يختمؼ دور وسائؿ اإلعالـ في ُصْنع قرارات قضايا التحوؿ الديمقراطي باختالؼ نمط 
 ممكيتيا والمصالح االقتصادية لمالكييا.

ىتداؤالتىالبحث:
 ييدؼ ىذا البحث إلى اإلجابة عف التساؤالت التالية:   

 كيؼ تعالج وسائؿ اإلعالـ قضايا ُصْنع القرار السياسي محؿ الدراسة؟
 ما طرؽ معالجة وسائؿ اإلعالـ قضايا التحوؿ الديمقراطي محؿ الدراسة؟ 

ضايا التحوؿ ما أبرز األطروحات التي تـ طرحيا في وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة عند معالجتيا ق
الديمقراطي قيد الدراسة؟ وما أوجو التشابو واالختالؼ بيف وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة في طرحيا ليذه 

 األطروحات؟ 
ما مسارات البرىنة التي اعتمدت عمييا كؿ وسيمة إعالمية في معالجتيا ىذه القضايا؟ )ما أبرز األدلة 

 سيمة في كؿ قضية؟(.والبراىيف والحجج والمقوالت التي قدمتيا كؿ و 
 ما أىـ القوى الفاعمة المؤثرة تجاه القضايا محؿ الدراسة؟ 
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ما أبرز األطر المرجعية التي اعتمدت عمييا كؿ وسيمة في معالجة كؿ قضية مف قضايا التحوؿ 
 الديمقراطي محؿ الدراسة؟  

باختالؼ نمط ممكية الوسيمة ىؿ تختمؼ المعالجة اإلعالمية لقضايا ُصْنع القرارات السياسية محؿ الدراسة 
 اإلعالمية؟

إلى أي مدى تميؿ الوسائؿ اإلعالمية إلى معالجة قضايا التحوؿ الديمقراطي محؿ الدراسة مف منظور 
 اقتصادي سياسي يخدـ مصالح مالكييا؟ 

ىؿ يختمؼ دور وسائؿ اإلعالـ في ُصْنع قرارات قضايا التحوؿ الديمقراطي باختالؼ نمط ممكيتيا 
 ح االقتصادية لمالكييا؟والمصال

 
ىالمفاهومىالمدتخدمةىفيىالبحث:ى

 يمكف عرض توضيًحا لبعض المفاىيـ المستخدمة في ىذا البحث عمى النحو التالي:   
َـّ فيمكف تصنيؼ  نمط ممكية وسائؿ اإلعالـ: ىو تصنيؼ وسائؿ اإلعالـ َوفًقا لمجية التي تممكيا؛ ومف َث

مفة إلى: الممكية الحكومية، والممكية الخاصة، والممكية المختمطة ىذه األنماط في دوؿ العالـ المخت
، والنمط ىو النوع أو (ٜٓ))حكومية/خاصة(، وممكية جماعات المجتمع المدني، وممكية األحزاب السياسية

النموذج المستخدـ لتصنيؼ وسائؿ اإلعالـ، ويرصد الباحث في ىذه الدراسة أنماط ممكية وسائؿ اإلعالـ 
 الحكومية/القومية، والحزبية، والخاصة. المصرية: 

صنع القرار السياسي: ىو العممية التي ينتج عنيا اختيار بديؿ مف بيف مجموعة مف البدائؿ التي تـ 
، وتركز الدراسة ىنا (ٜٔ)تحديدىا في إطار اجتماعي بيدؼ التأثير في المستقبؿ كما يراه صانعو القرار

المتعمؽ بقضايا التحوؿ الديمقراطي محؿ الدراسة )وضع الدستور، بشكؿ خاص عمى القرار السياسي 
 وقانوف االنتخابات البرلمانية، وقانوف الحؽ في التظاىر(.

 
ىالتصمومىالمنكجيىللبحث:

ىالبحث: ُتعتبر ىذه الدراسة مف نوع الدراسات الوصفية والتفسيرية؛ فاليدؼ الرئيس مف الدراسات  نوع
، وتسجيؿ المالحظات الدقيقة والنصوص (ٕٜ)و قائـ في الوقت الحاضرالوصفية ىو وصؼ الوضع كما ى

المفصمة حوؿ الظاىرة محؿ الدراسة، في حيف تيدؼ الدراسات التفسيرية إلى تقديـ تفسيرات لمظواىر أو 
المشكالت أو السموكيات قيد الدراسة؛ فبينما ترصد الدراسات الوصفية ماىية الظاىرة وأيف ومتى تحدث، 

، فيى تستيدؼ تصوير وتحميؿ وتقويـ (ٖٜ)اسات التفسيرية إلى إيجاد إجابات ليذه األسئمةتسعى الدر 
خصائص موقؼ معيف تغمب عميو صفة التحديد أو ظاىرة معينة، أو دراسة الحقائؽ الراىنة المتعمقة 
بطبيعة ظاىرة أو موقؼ أو مجموعة مف الناس أو مجموعة مف األحداث، وذلؾ لمحصوؿ عمى معمومات 

فية ودقيقة عنيا، وكذلؾ تصنيؼ البيانات والحقائؽ التي تـ تجميعيا وتسجيميا وتفسير ىذه البيانات كا
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وتحميميا تحمياًل شاماًل، واستخالص نتائج ودالالت مفيدة منيا تؤدي إلى إمكانية إصدار تعميمات بشأف 
ة العالقة بيف ممكية وسائؿ ، وىو في الدراسة الحالي(ٜٗ)الموقؼ أو الظاىرة التي يقوـ الباحث بدراستيا

 اإلعالـ ومعالجتيا لقضايا التحوؿ الديمقراطي وصنع القرار السياسي. 
ىمنكجىالبحث:ى

 يعتمد ىذا البحث عمى منيجيف؛ ىما: 
منيج المسح: يستعيف البحث الحالي بالمنيج المسحي؛ حيث يسعى ىذا المنيج إلى وصؼ أو توثيؽ 

 . (ٜ٘)حاوؿ وصؼ وشرح سبب وجود ىذه المواقؼالظروؼ أو المواقؼ الحالية. كذلؾ ي
،   (ٜٙ)والمسح ىو أسموب لجمع البيانات يعتمد عمى صياغة أسئمة يقوـ أفراد العينة باإلجابة عمييا  

وُيعتبر ىذا المنيج جيًدا عمميِّا منظًما لمحصوؿ عمى بيانات ومعمومات وأوصاؼ عف الظاىرة أو 
، والمسح أيًضا وسيمة شائعة لجمع (ٜٚ)ولفترة زمنية كافية لمدراسةمجموعة الظاىرات موضوع الدراسة... 

، كما يقـو (ٜٛ)البيانات األساسية... وىو أداة مرنة يمكف أف ينتج كالِّ مف المعمومات الكيفية والكّمية
 . (ٜٜ)المسح الميداني بقياس المتغيرات واختبار تأثيراتيا باستخداـ األساليب اإلحصائية

وقد تـ توظيؼ ىذا المنيج مف خالؿ مسح عينة مف وسائؿ اإلعالـ المصرية؛ بيدؼ سبر أغوار   
جرائيِّا ػػ عمى  بيانات البحث واإلجابة بموضوعية عف تساؤالتو العممية، وينطوي البحث الحالي ػػ منيجيِّا وا 

محؿ الدراسة بشأف قضايا شؽ رئيس يتضمف تحمياًل نقديِّا لمخطاب اإلعالمي الوارد في وسائؿ اإلعالـ 
التحوؿ الديمقراطي وصنع القرار السياسي في خالؿ فترة الدراسة، وذلؾ لموصوؿ لطبيعة ومستوى الَعالقة 

 بيف نمط ممكية وسائؿ اإلعالـ وصنع القرار السياسي لقضايا التحوؿ الديمقراطي.
مفيدة في إجراء مقارناٍت كيفيٍَّة المنيج المقارف: تستخدـ الدراسة ىذا المنيج باعتباره مف المناىج ال

و)كميٍَّة( بيف متغيرات الدراسة، وأوجو الشبو واالختالفات بيف أنماط وسائؿ اإلعالـ، وطرؽ معالجتيا 
لقضايا التحوؿ الديمقراطي في مصر، والمقارنة بيف الفترات الزمنية المختمفة؛ وذلؾ لتقديـ مزيد مف 

ال تقؼ عند مجرد الوصؼ والتحميؿ فقط، بؿ تمتد إلى المقارنة التعمؽ في القضايا محؿ الدراسة، حتى 
بيف المتغيرات المختمفة إلثراء الدراسة، ويمكف القياـ بالمقارنة بيف مستوييف؛ حيث ُيعنى المستوى األوؿ 
بمعرفة أوجو التشابو واالختالؼ بيف أطروحات الخطاب اإلعالمي في الوسائؿ اإلعالمية قيد الدراسة في 

ا محّؿ الدراسة، في حيف يسعى المستوى الثاني إلى معرفة أوجو التشابو واالختالؼ بيف الوسائؿ القضاي
اإلعالمية محؿ الدراسة في األطر المرجعية التي تعتمد عمييا ومسارات البرىنة والقوى الفاعمة المؤثرة 

 .    (ٓٓٔ)تجاه القضايا محؿ الدراسة
  طرقىوأدواتىجمعىالبوانات:

 حث عمى تحميؿ الخطاب كأداة لجمع البيانات عمى النحو التالي:يعتمد الب    
: يستند تحميؿ الخطاب إلى كوف الخطاب اإلعالمي رسالة إقناعية، تستيدؼ تثبيت (ٔٓٔ)تحميؿ الخطاب

قناعات محددة أو تغييرىا أو تفنيد وجية نظر مضادة في مجاؿ حواري تفاعمي تنافسي بيف خطابات 



 
 

          www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                   مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – التاسعالعدد  641

باينة، وتتنوع فيما بينيا بشأف قضية جدلية؛ حيث يتالءـ أسموب التحميؿ مع تستند إلى أطر مرجعية مت
طبيعة القضية محؿ البحث مف حيث كونيا قضية خالفية، تختمؼ بشأنيا عدة رؤى متباينة تنتمي إلى 
سياقات ثقافية وسياسية مختمفة، ويفترض تحميؿ الخطاب وجود عالقة جدلية بيف البنية االجتماعية وبيف 

عاؿ والمواقؼ والمؤسسات التي تنبثؽ منيا؛ فالسياؽ االجتماعي والمؤسسي يشكؿ ويؤثر في األف
 الخطابات اإلعالمية التي تقوـ بدورىا في التأثير في الواقَعيف السياسي واالجتماعي. 

وُيَعّد تحميؿ الخطاب مف أحدث األساليب الكيفية التي تـ وضعيا في اآلونة األخيرة... وتتميز     
دراسات الكيفية بأنيا تسمح لمباحث برصد السموؾ في بيئة طبيعية، دوف التكمؼ الذي يحيط أحياًنا ال

بالبحوث التجريبية أو المسحية )الكمية(.. فضاًل عف ذلؾ، يمكف أف تعمؿ الدراسات الكيفية عمى زيادة 
بأنيا تيتـ بنوعية ، كما تتميز الدراسات الكيفية (ٕٓٔ)فيـ الباحث لمظاىرة قيد الدراسة بشكؿ أعمؽ

المعمومات، وأنيا تسعى إلى فيـ األسباب والدوافع الكامنة وراء األفعاؿ والسموكيات، مع رصد كيفية 
، كذلؾ تتميز الدراسات الكيفية بأنيا تيدؼ إلى (ٖٓٔ)تفسير األشخاص لتجاربيـ وتجارب مف حوليـ

 عف أنيا تيتـ بالتقييـ الشخصي استكشاؼ الرغبات والدوافع الكامنة وراء السموؾ البشري... فضاًل 
 .(ٗٓٔ)لممواقؼ واآلراء والسموؾ

ويقوـ تحميؿ الخطاب بدراسة تنظيـ المغة عمى المستوى التحميمي فيما وراء العبارات أو الجمؿ، وىو     
يركز عمى الوحدة المغوية األكبر؛ مثؿ األحاديث كميا أو الرسائؿ المكتوبة، وييتـ تحميؿ الخطاب أيًضا 

َـّ يمكف أف (٘ٓٔ)رسائؿ اآلخريفبكيفية استخداـ المغة في السياقات االجتماعية وكيفية َفْيـ الفرد ل ؛ ومف ث
يقّدـ تحميؿ خطاب نصوص وسائؿ اإلعالـ مؤشرات ميمة حوؿ نوايا واضعي ومؤلفي ىذه النصوص 
وتوجياتيـ األيديولوجية، أي إف تحميؿ الخطاب ييدؼ إلى الكشؼ عف كيفية استخداـ المغة مف ِقَبؿ 

ة... وبشكؿ عاـ، فإف تحميؿ الخطاب يسمح واضعي نصوص وسائؿ اإلعالـ لتحقيؽ التأثيرات المقصود
بدراسة كيفية بناء نصوص وسائؿ اإلعالـ، وكذلؾ رصد نقطة تماس الخطاب اإلعالمي والقضايا 

 .(ٙٓٔ)المطروحة واأليديولوجية
ويحقؽ تحميؿ الخطاب اليدؼ مف الدراسة الحالية مف خالؿ رصد وتحميؿ الخطاب اإلعالمي     

قراطي محؿ الدراسة، بتحديد األطروحات واألفكار المحورية التي ُيعنى الخاص بقضايا التحوؿ الديم
َـّ  الخطاب بتقديميا ودعميا مف خالؿ عدد مف الحجج التي ُتساؽ لتأييد ىذه األفكار والمقوالت؛ ومف َث
يسيـ تحميؿ الخطاب في الكشؼ عف طبيعة الَعالقة بيف تعدد أنماط ممكية وسائؿ اإلعالـ وصنع القرار 

  -اسي لمقضايا محؿ الدراسة، وقد تـ االعتماد في إطاره عمى:السي
مسارات البرىنة: وُيقصد بيا تحميؿ مسار البرىنة لرصد الحجج والبراىيف واألدلة واالستماالت العاطفية  

التي يستند إلييا كتّاب الخطاب في معالجة الموضوع؛ وذلؾ إلثبات صحة األطروحات المقدمة في 
مقوالت واألفكار الواضحة والصريحة في ىذا الخطاب، والتي تتخذ أساًسا لمحكـ عمى الخطاب، وكذلؾ ال

االتجاىات الفكرية والعقائدية لمخطاب والمتحدث؛ حيث يتـ رصد األدلة والبراىيف والحجج والمقوالت التي 
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الدراسة قدمتيا كؿ وسيمة إعالمية باتجاىاتيا وأنماطيا المختمفة في معالجتيا لكؿ قضية مف قضايا 
إلقناع الرأي العاـ بوجية نظرىا، مع رصد أبرز األطروحات المؤيدة والمعارضة في كؿ وسيمة تجاه كؿ 
قضية، والمبررات المؤيدة أو المعارضة لكؿ وسيمة تجاه كؿ قضية. والواقع أف استخداـ مسار البرىنة في 

ثراًء لمدراسة؛ حيث يقوـ الباحث بحصر شامؿ لمختمؼ  تحميؿ الخطابات اإلعالمية يقدـ دعًما وا 
األطروحات بصياغتيا المتنوعة مف ِقَبؿ منتجييا والخاصة بالقضايا محؿ الدراسة، ويتـ تحميميا، وبيذا 
يتكوف لدى الباحث جانب كيفي يتمثؿ في طبيعة ىذه األطروحات ونوعية الحجج المستخدمة لمتدليؿ 

يستيدؼ بيا المتحدث التدليؿ عمى صدؽ ما يقوؿ،  عمييا، وتسعى مسارات البرىنة إلى تحديد األدلة التي
 وإلقناع المتمقي والتأثير فيو.

القوى الفاعمة: تقوـ ىذه األداة البحثية عمى أساس تحميؿ خطاب محدد لمجموعة مف الفاعميف ذوي 
األىمية، ورصد وتحميؿ األفعاؿ )األدوار( والصفات المنسوبة إلييـ في الخطاب المدروس، وتقييـ ىذه 

ألدوار والصفات سمبيِّا أو إيجابيِّا مف وجية نظر الخطاب، وموقؼ ىذه القوى الفاعمة مف القضايا محؿ ا
الدراسة. ويتـ اختيار القوى الفاعمة عمى أساس وجود أدوار ميمة ليا في القضية محؿ الدراسة، وكذلؾ 

فئة ما لمقوى المساعدة  في الخطاب اإلعالمي بتنوعاتو، وتسمح ىذه المقارنة المنيجية بتحديد تصور
 والقوى المناىضة أو العكس في نطاؽ تحميؿ أيديولوجيتيا السياسية.

ج( األطر المرجعية: أي القاعدة الفكرية )الدينية، التاريخية، القانونية... إلخ( التي ينطمؽ منيا الخطاب 
َـّ تقوـ الدراسة بتحميؿ األطر المرجع ية التي اعتمدت عمييا كؿ اإلعالمي في معالجتو لقضية ما؛ ومف ث

وسيمة إعالمية في معالجتيا لكؿ قضية مف قضايا التحوؿ الديمقراطي محّؿ الدراسة، مع رصد أبرز 
شارات... إلخ ػػ التي اعتمدت عمييا كؿ وسيمة، وعف  اإلحاالت المرجعية النصية ػػ تصريحات ونصوص وا 

الخطاب اإلعالمي يمكف الوصوؿ إلى  طريؽ تتبع ىذه األطر ورصد طبيعتيا وكيفية توظيفيا داخؿ
توصيؼ شامؿ لألطر المرجعية التي تْصَطبغ بيا الخطابات اإلعالمية، وطبيعة ىذه األطر، وعالقتيا 
بالقوى السياسية التي تعبر عنيا ىذه الوسيمة، وكيفية تأثير ىذه األطر المرجعية في طبيعة المعالجة؛ 

وسيمة في عرض خطابيا، وتمثؿ اإلطار الذي يغمب عمى أفكارىا، فيي بمثابة المبادئ التي تستند إلييا ال
واإلحالة المرجعية الدائمة التي تْستند إلييا في تزكية مواقفيا، وىي تصيغ خطابيا بحسب القوى السياسية 
والتيارات التي تعبر عنيا. وتقوـ الدراسة بتحميؿ األطر المرجعية لرصد األطر واإلحاالت المرجعية التي 

ثبات األطروحات التي يقدميا حوؿ قضايا التحوؿ الديمقراطي محؿ يستن د إلييا الخطاب في تأكيد وا 
حصائية ومشاىدات مف الواقع... إلخ. وتعتمد  الدراسة؛ ومنيا: أطر سياسية وقانونية وتاريخية ودينية وا 

النطالؽ الخطابات  ىذه األداة البحثية عمى حقيقة أساسية ىي وجود منطمقات فكرية متباينة تشكؿ قاعدة
المختمفة، وىي بمثابة أسس ومبادئ تستند إلييا الخطابات اإلعالمية لكؿ وسيمة في صراعيا األيديولوجي 
بشأف قضايا التحوؿ الديمقراطي محؿ الدراسة، وىي تمثؿ القاعدة واإلطار الذي يغمؼ األطروحات 

فيا، وىي تصبغ خطابات كؿ وسيمة إعالمية واإلحالة المرجعية الدائمة التي تستند إلييا في تأكيد مواق
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بحسب القوى السياسية والتيارات التي تعبّْر عنيا كؿ وسيمة، ويتـ تتبع ىذه األطر ورصد كيفية وطبيعة 
استخداـ الخطابات اإلعالمية ليا بما يثري الدراسة، بالوقوؼ مثاًل عمى طبيعة استخداـ المرجعية 

الحوادث التاريخية، أو استخداـ كممات ليا داللتيا الدينية، أو التركيز اإلسالمية، سواء باستدعاء الرموز و 
 عمى بعض المفاىيـ السياسية أو القواعد القانونية. 

ىمجتمعىالبحث:ى
 يتمثؿ مجتمع البحث في وسائؿ اإلعالـ المصرية.      

ىعونةىالبحث:ى
مية( والحزبية والخاصة، وكذلؾ اىتـ الباحث بتمثيؿ أنماط ممكية مجتمع الصحؼ القومية )الحكو      

أنماط ممكية القنوات التميفزيونية الفضائية )القومية والخاصة(، وقد وقع االختيار عمى جريدة األىراـ 
لتمثيؿ نمط ممكية مجتمع الصحؼ القومية ػػ فضاًل عف كونيا المنبر األبرز لوجيات النظر الرسمية في 

ف كانت تعبر عف النظاـ الحاكـ؛ وبالتالي فيي تعكس  قضايا الديمقراطية، وبوصفيا صحيفة عامة، وا 
بحكـ انتمائيا الحكومي الخطاب الصحفي الرسمي في إطار توجيات السمطة والنظاـ ػػ وجريدة الوفد 
لتمثيؿ نمط ممكية مجتمع الصحؼ الحزبية ػػ حيث تعبر جريدة الوفد عف التيار الميبرالي في الحياة 

قع االختيار عمى جريدة الشروؽ )الشروؽ الجديد( لتمثيؿ نمط الممكية السياسية المصرية ػػ كما و 
الخاصة؛ حيث إنيا مف أكثر الصحؼ الخاصة انتشاًرا واىتماًما بقضايا التحوؿ الديمقراطي في مصر؛ 
َـّ قاـ الباحث بتحميٍؿ كامؿ لمواد الرأي ػػ التي تناولت قضايا الدراسة ػػ في ىذه الصحؼ في خالؿ  ومف َث

طار الزمني لمدراسة. أّما فيما يتعمؽ بالقنوات التميفزيونية الفضائية فقد وقع االختيار عمى برامج الرأي اإل
ذات الجماىيرية العالية، والتي تتميز بحرية التعبير في تناوؿ الواقع السياسي والديمقراطي في مصر في 

نيؿ لألخبار )قناة مصر اإلخبارية( لتمثيؿ قنوات تميفزيونية فضائية؛ وعميو فقد وقع االختيار عمى: قناة ال
 نمط الممكية القومية )الحكومية(، وقناتي "أوف تي في" و"سي بي سي" لتمثيؿ نمط الممكية الخاصة. 

 تحديد وحدات التحميل:
تتمثؿ الوحدات الخاضعة لمتحميؿ في ىذا البحث في وحدة الموضوع؛ حيث تقـو الدراسة بتحميؿ     

الموضوعات المنشورة والمذاعة في الصحؼ والقنوات التميفزيونية الفضائية المصرية موضع الدراسة 
وحدة  )الموضوعات المعنية بقضايا التحوؿ الديمقراطي موضع الدراسة(، وُتَعّد وحدة الموضوع ىي

التحميؿ الرئيسة بالدراسات اإلعالمية. وتتمثؿ وحدة الموضوع في ىذه الدراسة في مواد الرأي؛ وذلؾ 
لتتناسب مع أداة التحميؿ، وىي تحميؿ الخطاب، وحتى يمكف استخراج األطروحات ومسارات البرىنة 

َـّ فقد قاـ الباحث بتحميؿ كؿ مواد الرأي ػػ االفتتاحية، والمقاؿ،  والقوى الفاعمة واألطر المرجعية؛ ومف َث
والعمود الصحفي، والتحقيؽ الصحفي، والتحميؿ الصحفي، والحوار )الحديث( الصحفي، والتقارير، 
والندوات، والمؤتمرات، وبريد القراء، والدراسات، والكاريكاتير ػػ في صحؼ الدراسة، وبرنامج مف برامج 

  الرأي في كؿ قناة مف القنوات محؿ الدراسة.   
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 تتمثؿ فئات التحميؿ الواردة في استمارة تحميؿ الخطاب فيما يمي:  تحديد فئات التحميل:
فئة اسـ الجريدة/ القناة: تشمؿ ىذه الفئة الصحؼ والقنوات التميفزيونية الفضائية محؿ الدراسة، وىي  -

 "سي بي سي".صحؼ: األىراـ، والوفد، والشروؽ، وقنوات فضائية: النيؿ لألخبار، و"أوف تي في"، و
 فئة تاريخ النشر: يوـ، وشير، وسنة. -
فئة أنماط القضايا: وتتمثؿ في قضايا التحوؿ الديمقراطي موضع الدراسة، وىي: قضية وضع  -

الدستور، وقضية االنتخابات البرلمانية، وقضية الحؽ في التظاىر، وما يرتبط بيذه القضايا مف قوانيف 
 وأحكاـ وقرارات... إلخ.

طروحات المركزية )الرئيسة( في الخطاب: وتتمثؿ في األطروحات الرئيسة التي يوردىا كاتب/ فئة األ -
مقدـ الخطاب حوؿ قضايا التحوؿ الديمقراطي محؿ الدراسة؛ ومنيا: أطروحات مؤيدة ُتعنى بسرد مبررات 

 دفاعية مؤيدة، وأطروحات معارضة ُتعنى بسرد المبررات اليجومية المعارضة... إلخ.
ة مسارات البرىنة: وُيقصد بيا األدلة والبراىيف والحجج والمقوالت الرئيسة التي يسوقيا كاتب/ مقدـ فئ -

الخطاب لمتدليؿ عمى صدؽ أطروحتو، وتشتمؿ ىذه الفئة عمى فئات رئيسة؛ مثؿ: طبيعة الحجج 
الفئات  ومسارات البرىنة المقدمة، والتكتيكات المستخدمة في عرض الحجج المطروحة. وكذلؾ تشتمؿ

 الرئيسة عمى فئات فرعية أخرى.
فئة القوى الفاعمة: ويقصد بيا القوى الفاعمة في الخطاب اإلعالمي الخاص بقضايا التحوؿ الديمقراطي  -

موضع الدراسة، وتقوـ الدراسة برصد الصفات واألدوار )األفعاؿ( المنسوبة ليـ، وتقويميا سمًبا أو 
ف القضايا محؿ الدراسة، وتنقسـ ىذه الفئة إلى فئات رئيسة؛ ىي: فئة إيجاًبا... إلخ، وموقؼ تمؾ القوى م

نوع الفاعؿ، وفئة موقؼ القوى الفاعمة، وفئة دور الفاعؿ، وفئة سمات الدور. كما تنقسـ ىذه الفئات 
الرئيسة بدورىا إلى فئات فرعية عديدة؛ فتنقسـ فئة نوع الفاعؿ ػػ عمى سبيؿ المثاؿ ػػ إلى: فئة دوؿ، وفئة 
أشخاص، وفئة مؤسسات/ منظمات/ ىيئات، وفئة قوى وجيات سياسية، وفئة حركات شبابية. وتنقسـ ىذه 

 الفئات الفرعية كذلؾ إلى فئات فرعية أخرى.
فئة األطر المرجعية: وتتمثؿ في اإلحاالت المرجعية التي يستشيد بيا كاتب/ مقدـ الخطاب عمى  -

فرعية؛ منيا: فئة األطر المستخدمة، وفئة كيفية توظيؼ صدؽ أطروحتو، وتنقسـ ىذه الفئة إلى فئات 
اإلطار، وتنقسـ الفئات الرئيسة بدورىا إلى فئات فرعية، فتنقسـ فئة األطر المستخدمة ػػ عمى سبيؿ المثاؿ 
ػػ إلى فئة إطار سياسي، وفئة إطار تاريخي، وفئة إطار قانوني، وفئة إطار أيديولوجي، وفئة إطار ثقافي، 

 ديني... إلخ.   وفئة إطار
ىوالثبات: اختباراتىالصدق

حتى يتحقؽ الباحث مف صدؽ المقياس وارتباطو باليدؼ الموضوع مف أجمو وثبات بناء عباراتو فإنو 
يخضعو لالختبارات الخاصة بالثبات والصدؽ، التي ُتعتبر مطمًبا منيجيِّا ضروريِّا لالعتماد عمى ىذا 
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، ومف الميـ أف يدرؾ الباحث أف قضيتي الصدؽ والثبات وجياف (ٚٓٔ)المقياس والثقة في نتائج استخدامو
 .(ٛٓٔ)لعممة واحدة، وأف كالِّ منيما يؤثر في اآلخر

 (:validity) أ( اختبارات الصدؽ/ الصالحية
ُيقصد باختبارات صدؽ أداة جمع المعمومات والبيانات مدى قدرتيا عمى أف تقيس ما تسعى الدراسة إلى 

، ويعني (ٜٓٔ)طابؽ المعمومات التي يتـ جمعيا بواسطتيا مع الحقائؽ الموضوعيةقياسو فعاًل، بحيث تت
الصدؽ صحة المقياس الذي نستخدمو )السؤاؿ أو المتغير اإلجرائي( ودقتو في قياس المتغير النظري أو 

 ، وُتسمَّى ىذه االختبارات غالًبا بصحة البناء؛ حيث تشير إلى(ٓٔٔ)المفيوـ الذي يرغب الباحث في قياسو
، وُتَعّد ىذه (ٔٔٔ)المدى الذي يمثؿ فيو المقياس ػػ بشكؿ كاٍؼ ػػ البناء األساسي الذي مف المفترض قياسو

االختبارات المعيار األكثر أىمية في مجاؿ البحث العممي، وىي تشير إلى الدرجة التي تقيس فييا األداة 
طاب قاـ الباحث باالختبارات . ولمتأكد مف صدؽ أو صالحية استمارة تحميؿ الخ(ٕٔٔ)ما ُيفترض قياسو

 التالية:
(: ُيَعّد اختيار الصدؽ الظاىر أبسط أنواع اختبارات الصدؽ face validityمراعاة الصدؽ الظاىر ) -

واألكثر أىمية، ويتحقؽ ىذا االختبار مف خالؿ سؤاؿ بعض األشخاص قراءة وتصحيح بعض الفقرات أو 
؛ حيث يجوز في ىذا االختبار االستعانة بمجنة مف (ٖٔٔ)ةاألسئمة غير الصالحة لقياس متغيرات الدراس

، أي القياـ بتقييـ االستمارة مف ِقَبؿ (ٗٔٔ)الخبراء والمحكميف لمراجعة وفحص صالحية أداة القياس
مجموعة مف المحكميف، فيقوموف بمراجعة االستمارة، ويقرروف إذا ما كانوا يعتقدوف أنيا سوؼ تقيس 

؛ ولمتأكد مف الصدؽ الظاىر عرض الباحث استمارة تحميؿ الخطاب (٘ٔٔ)راسةالظاىرة أو المتغير محؿ الد
عمى مجموعة مف السادة المحكميف والخبراء في اإلعالـ ومناىج البحث لمحكـ عمى مدى صالحية 

، وقد تـ إجراء بعض التعديالت عمى االستمارة (ٙٔٔ)االستمارة في قياس متغيرات الدراسة وتمبيتيا ألىدافيا
 ييات ىؤالء السادة المحكميف ومقترحاتيـ. في ضوء توج

(: وىو ما ُيسمَّى "الصدؽ المنطقي" في content validityمراعاة صدؽ المحتوى/ صدؽ المضموف ) -
بعض األحياف، ويستيدؼ التأكد مف أف أداة جمع البيانات تتضمف كافة الجوانب والمتغيرات واألبعاد 

وتمثيميا لموضع الدراسة وجوانبو المختمفة. فيو تقييـ لمدى الخاصة بالمشكمة البحثية، ومدى شموليا 
مالءمة مجموعة بنود المقياس ألبعاد محتوى البناء الذي تسعى ىذه البنود إلى قياسو... وكما ىو الحاؿ 
مع الصدؽ الظاىري فإنو يجوز االستعانة بمجنة مف الخبراء والمحّكميف الختبار وفحص صدؽ 

لمحتوى يشير إلى أي مدى توفر أداة القياس التغطية الكافية لمموضوع قيد ، أي إف صدؽ ا(ٚٔٔ)المحتوى
. وقد عمؿ الباحث عمى مراعاة (ٛٔٔ)الدراسة، وأنو يمكف قياسو عف طريؽ االستعانة بفريؽ مف المحكميف

صدؽ المحتوى في االستمارة مف خالؿ التأكد مف أنيا تغطي جميع أبعاد المشكمة موضع البحث 
 اده.ومتغيراتو وأبع
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(: ُيطمؽ عميو الصدؽ البنائي/ التركيبي أو الصدؽ النظري construct validityمراعاة صدؽ البناء ) -
أو صدؽ التكويف الفرضي )صدؽ المفيوـ(، وىو يرتبط بإدراؾ الباحث لألطر النظرية عند بناء المقياس 

المشكمة البحثية واألىداؼ أو األداة البحثية؛ حيث تنعكس ىذه األطر بشكؿ مباشر عمى صياغة 
والمتغيرات والعالقات الفرضية... إلخ. وفي الحقيقة فإف ىذا الجانب ُيَعّد مف أىـ الخطوات التي يجب أف 
ييتـ بيا الباحث لكي تكوف ىناؾ فائدة عممية وتطبيقية لدراستو، ولكي يضمف الباحث أف تكوف تعريفاتو 

ة التي يتناوليا، فإف عميو القياـ بعدة خطوات أساسية؛ منيا: اإلجرائية صحيحة في قياس المفاىيـ النظري
مراجعة اإلطار النظري بدقة وعناية، والتأكد مف العالقات النظرية بيف المفاىيـ المختمفة وفًقا لذلؾ اإلطار 
النظري، ومراجعة التعريفات اإلجرائية التي استخدميا الباحثوف اآلخروف في قياس المفاىيـ النظرية 

ار النظري موضع االختبار، باإلضافة إلى االختبار المسبؽ ألداة البحث ولمتعريفات اإلجرائية لمتأكد لإلط
؛ وعميو فإف صدؽ البناء يقوـ باختبار كيفية قياس (ٜٔٔ)مف أنيا تقوـ بالفعؿ بقياس المتغيرات النظرية

، وُيعتبر صدؽ البناء مف أكثر (ٕٓٔ)األداة البحثية لمبناء والمفاىيـ النظرية التي مف المتوقع أف يتـ قياسيا
. وقد قاـ الباحث بمراجعة اإلطار النظري لمبحث لمتأكد مف أف (ٕٔٔ)اختبارات الصدؽ تعقيًدا وتجريًدا

 العالقات بيف مفاىيمو ومتغيراتو واضحة المعالـ طبًقا لإلطار النظري لمبحث.
 (: reliabilityب( اختبارات الثبػػات )

ى النتائج نفسيا بتكرار تطبيؽ المقياس عمى األفراد أنفسيـ في الموقؼ أو ُيقصد بالثبات الوصوؿ إل
الظروؼ نفسيا. والثبات يعني أف المقياس ثابت، بمعنى أنو يقـو بقياس الشيء نفسو، أيِّا كانت مفردة 

ية ، والثبػػات ىو الدرجة التي يكوف فييا قياس المفاىيـ النظر (ٕٕٔ)العينة أو الباحث الذي يقوـ بالقياس
متسًقا أو ُيعتمد عميو.. بعبارة أخرى، الثبات ىو إذا كاف لنا أف نستخداـ ىذا المقياس لقياس المتغيرات 
والمفاىيـ نفسيا عدة مرات، فإننا نحصؿ عمى النتيجة ذاتيا إلى حد كبير في كؿ مرة، وذلؾ بافتراض أف 

 .(ٕٗٔ)موثوًقا فيو إذا قّدـ نتائج متسقة، أي إف المقياس يكوف (ٖٕٔ)الظاىرة األساسية محؿ الدراسة ال تتغير
 

ىاإلطارىالزمنيىللبحث:ى
حرًصا مف الباحث عمى التقصي الدقيؽ والرصد الشامؿ لجوانب القضايا محؿ الدراسة فقد اتبع      

أسموب الحصر الشامؿ لمواد الرأي في الصحؼ والقنوات التميفزيونية الفضائية موضع الدراسة في المدة 
 ـ، حيث قاـ الباحث بدراسة أعداد الصحؼ الخاضعة لمدراسةٖٕٔٓ/ٕٔ/ٖٔـ إلى ٕٕٔٓ/ٔ/ٔمف 

طواؿ تمؾ المدة، وكذلؾ برامج الرأي المختارة في القنوات التميفزيونية الفضائية محؿ الدراسة، مما أتاح 
لمباحث الفرصة لرصد وتحميؿ خطابات إعالمية تظير فييا تباينات عديدة، وتحقيؽ أىداؼ البحث، 

دراسة نظًرا لما شيدتو ىذه الفترة مف واإلجابة عف تساؤالتو، ويأتي اختيار ىذه الفترة الزمنية إطاًرا زمنيِّا لم
أحداث ميمة تتعمؽ بعممية التحوؿ الديمقراطي، والتي تمثمت في تشكيؿ الجمعية التأسيسية لوضع 

عادة تشكيميا أكثر مف مرة في خالؿ عاـ  ـ، ٕٕٔٓـ، وصدور الدستور في نياية عاـ ٕٕٔٓالدستور، وا 
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جراء االنتخابات ٕٕٔٓـ )وبطالنو في عاـ ٕٔٔٓوصدور قانوف االنتخابات البرلمانية في عاـ  ـ(، وا 
ـ، والتحضير لوضع قانوف جديد لالنتخابات البرلمانية في ٕٕٔٓـ وبداية ٕٔٔٓالبرلمانية في نياية عاـ 

 ـ... إلخ.ٖٕٔٓـ، وصدور قانوف الحؽ في التظاىر في شكمو النيائي في نياية عاـ ٖٕٔٓخالؿ عاـ 
 ر الموضوعي(:  القضايا الخاضعة لمدراسة )اإلطا

بدايًة قاـ الباحث برصد عدد مف المحددات يتـ عمى أساسيا اختيار القضية أو القضايا التي يخضعيا 
لمدراسة، وىي محددات تتفؽ ومشكمَة البحث، وىي: أف تكوف القضية معنية بالتحوؿ الديمقراطي في 

مية الخاصة بمختمؼ أنماط ممكية مصر، وليا أىميتيا المتمثمة في تكويف بيئة جدلية لمخطابات اإلعال
وسائؿ اإلعالـ في مصر )القومية والحزبية والخاصة(، وأف تشغؿ القضية اىتماـ القطاع األكبر مف 
الرأي العاـ، وأف تحظى بتغطية إعالمية منتظمة ومركزة في وسائؿ اإلعالـ بمختمؼ أنماط ممكيتيا؛ 

اـ االتصاؿ، وأف تكوف القضية مثار جدؿ وانقساـ بمعنى أف القضية تقع عمى قمة أولويات اىتمامات نظ
في الرأي بيف القوى السياسية واالجتماعية المختمفة في المجتمع المصري، وأف يكوف ىناؾ ردُّ فعؿ مف 
جانب السمطة السياسية، سواء تمّثؿ في صدور قرار سياسي حاسـ يحمؿ رؤية صانعي القرار لمتعامؿ مع 

وحدات صنع القرار ػػ سواء داخؿ السمطة التنفيذية أو السمطة التشريعية أو  القضية، أو تمّثؿ في انشغاؿ
كمييما ػػ بالتفكير الجدي والدراسة المتعمقة اليادفة إلصدار قرار يحسـ الموقؼ، وأف تكوف القضية موضع 

ؼ تطور الدراسة مثار اىتماـ كّؿ مف النظاميف: السياسي واالتصالي عبر فترة زمنية طويمة، تسمح باكتشا
العالقة بيف متغيرات الدراسة، وتسمح باكتشاؼ مدى التغير أو الثبات في أدوار النظاميف كمييما مف 

، وأف يكوف لمقضية تواجدىا المكثؼ الذي يسمح بالرصد والمتابعة، وأف تحتوي ىذه القضايا (ٕ٘ٔ)القضية
؛ وذلؾ لقياس مدى االتساؽ عمى تطورات موقفية أو قضايا خالفية تحتاج لطرح بشأنيا مؤيد أو معارض

أو االختالؼ بيف الخطابات اإلعالمية المختمفة، وأف تشمؿ تباينات عمى المدى الزمني تسمح برصد 
 .(ٕٙٔ)آليات تطور وتحوؿ مواقؼ الخطابات بشأنيا

وعميو، فقد وقع االختيار عمى قضايا الدراسة ِبناًء عمى دراسة استطالعية ُأجريت عمى مضموف       
ـ، بيدؼ تحديد أىـ قضايا ٖٕٔٓـ وبداية عاـ ٕٕٔٓإلعالـ المصرية المختمفة في خالؿ عاـ وسائؿ ا

التحوؿ الديمقراطي التي شغمت اىتماـ ىذه الوسائؿ، مف خالؿ رصد تمؾ القضايا التي نالت أكبر قدر 
ذاعة مواد مف االىتماـ، متمثاًل في حجـ المساحة أو الوقت الذي شغمتو القضية، ومعدؿ تكرار نشر أو إ

إعالمية عنيا، وتنوع القوالب والمعالجات اإلعالمية التي حظيت بيا القضية، واستمرار القضية في قمة 
َـّ فقد اتَّضح اىتماـ  أولويات اىتمامات وسائؿ اإلعالـ لمدة زمنية أطوؿ مقارنًة بغيرىا مف القضايا؛ ومف َث

راطي، وفي ضوء نتائج ىذه الدراسة االستطالعية، ىذه الوسائؿ بعدد مف القضايا المعنية بالتحوؿ الديمق
وكذلؾ المقابالت العممية التي ُأجريت مع بعض الشخصيات ذات الصمة بموضوع الدراسة، وفي ضوء 
معايشة الباحث لمواقع المصري، ومحددات اختيار القضايا الخاضعة لمدراسة، وقع االختيار عمى القضايا 
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(، واالنتخابات البرلمانية، وقانوف الحؽ في التظاىر )قانوف تنظيـ ٕٕٔٓاآلتية: وضع الدستور )دستور 
 (.  الحؽ في االجتماعات العامة والمواكب والتظاىرات السممية في األماكف العامة

 
ىنتائجىالدرادة:

 يمكف استعراض نتائج الدراسة مف خالؿ اإلجابة عف التساؤالت البحثية عمى النحو اآلتي: 
 كيؼ تعالج وسائؿ اإلعالـ قضايا ُصْنع القرار السياسي محؿ الدراسة؟ 
 يرتبط بيذا التساؤؿ عدد مف التساؤالت الفرعية التي يمكف تناوليا واإلجابة عنيا عمى النحو التالي: 

 ما طرؽ معالجة وسائؿ اإلعالـ قضايا التحوؿ الديمقراطي محؿ الدراسة؟ 
رأي التي عالجت ىذه القضايا وقعت في صفحات مختمفة مف الصحؼ أظيرت نتائج الدراسة أف مواد ال

محؿ الدراسة، ولـ تقتصر عمى صفحة بعينيا، فمنيا ما ُنشر في الصفحة األولى، ومنيا ما ُنشر في 
الصفحات الداخمية، وكذلؾ األمر بالنسبة لمصفحة األخيرة، أّما بالنسبة لمقنوات الفضائية قيد الدراسة فقد 

ؿ ىذه القضايا في أوقات مختمفة مف برامجيا الخاصة بالرأي، ففي بعض األحياف تبدأ برامج كانت تتناو 
الرأي جدوليا اليومي بإحدى ىذه القضايا، وأحياًنا أخرى في وسط المدة الزمنية المخصصة ليذه البرامج، 

 أو تختتـ ىذه البرامج حمقاتيا بقضية مف تمؾ القضايا. 
ـ وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة بيذه القضايا جعميا تفرد ليا مساحات وأوقات وقد تبيف لمدراسة أف اىتما

زمنية كبيرة، قد تصؿ إلى صفحة أو حمقة كاممة ػػ في بعض األحياف ػػ أو أكثر، فقد سيطرت ىذه القضايا 
ف كاف االىتماـ األكبر  ليذه عمى مواد الرأي في تمؾ الوسائؿ خالؿ الفترة الزمنية لمدراسة بأكمميا، وا 
 الوسائؿ كاف منصبِّا عمى وضع الدستور، ثـ االنتخابات البرلمانية، وأخيًرا قانوف الحؽ في التظاىر. 

وقد كشفت الدراسة عف شدة اىتماـ كتّاب ومقدمي مادة الرأي في الوسائؿ اإلعالمية محؿ الدراسة بيذه 
 خارجيا.  القضايا، سواء أكانوا مف مقدمي وكتّاب ومحرري الوسيمة نفسيا أـ مف

كذلؾ أظيرت نتائج الدراسة اعتماد وسائؿ اإلعالـ قيد الدراسة ػػ بشكؿ خاص الصحؼ ػػ في طرحيا 
ومعالجتيا ىذه القضايا عمى معظـ مواد الرأي الصحفية، خاصة المقاالت واألعمدة الصحفية 

 واالفتتاحيات والتقارير والتحقيقات والتحاليؿ اإلخبارية.
ؽ بمستويات المغة العربية المستخدمة في معالجة وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة قضايا أّما فيما يتعم       

الدراسة فقد اتضح مف خالؿ نتائج الدراسة أف جريدة األىراـ استخدمت لغة صحفية في أحياف كثيرة، 
واستخدمت المغة الفصحى في أحياف أخرى، كما استخدمت جريدة الوفد لغة صحفية في أحياف كثيرة 

ا، والمغة الفصحى في أحياف أخرى، والعامية في حاالت قميمة، واستخدمت جريدة الشروؽ لغة أيضً 
صحفية أيًضا في أحياف كثيرة، والمغة الفصحى والعامية في أحياف قميمة. في حيف استخدـ برنامج "مف 

حى والعامية في القاىرة" بقناة النيؿ لألخبار لغة إعالمية )صحفية( في كثير مف األحياف، والمغة الفص
أحياف أخرى، وقد استخدـ برنامج "آخر كالـ" بقناة "أوف تي في" المغة العربية الفصحى في أحياف كثيرة، 
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ولغة إعالمية )صحفية( والعامية في أحياف أخرى. أّما برنامج "بيدوء" بقناة "سي بي سي" فقد استخدـ 
 ى والعامية في أحياف أخرى. لغة إعالمية )صحفية( في كثير مف األحياف، والمغة الفصح

ما أبرز األطروحات التي تـ طرحيا في وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة عند معالجتيا قضايا التحوؿ 
الديمقراطي قيد الدراسة؟ وما أوجو التشابو واالختالؼ بيف وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة في طرحيا ليذه 

 األطروحات؟ 
خطاب وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة بشأف قضية وضع الدستور أظيرت الدراسة أف أبرز أطروحات      

قد تمركزت في أربعة عشر محوًرا رئيًسا؛ ىي: تشكيؿ الجمعية التأسيسية ونسب التمثيؿ ومعايير اختيار 
أعضائيا، ومطالب ومقترحات لمدستور، واستحواذ تيار سياسي عمى الجمعية التأسيسية واالنفراد بوضع 

بدستور توافقي يعبر عف إرادة الشعب، وعدـ دستورية الجمعية التأسيسية وبطالنيا،  الدستور، والمطالبة
وأحقية/ عدـ أحقية البرلماف في انتخاب أعضائو لمجمعية التأسيسية لمدستور، والجمعية التأسيسية توافقية 

 ( مف اإلعالف الدستوري،ٓٙتعبر عف مختمؼ مكونات المجتمع وفئاتو، والخالؼ حوؿ المادة )
واالنسحاب مف الجمعية التأسيسية، والدستور أواًل أـ االنتخابات البرلمانية أـ االنتخابات الرئاسية، وحؿ 
الجمعية التأسيسية وتشكيؿ جمعية جديدة، والخالؼ حوؿ مواد في مسودة الدستور، واإلشادة بالدستور، 

 واالستفتاء عمى الدستور.  
خطاب وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة بشأف قضية االنتخابات وأوضحت النتائج أف أبرز أطروحات      

البرلمانية قد تمحورت في أحد عشر محوًرا رئيًسا؛ ىي: الخالؼ حوؿ نظاـ االنتخابات البرلمانية، وعدـ 
دستورية االنتخابات البرلمانية وبطالنيا، ومقاطعة االنتخابات البرلمانية، والخالؼ حوؿ قانوف االنتخابات 

ة، واإلشادة باالنتخابات البرلمانية وأطرافيا المختمفة، ومطالب ومقترحات لقانوف االنتخابات البرلماني
البرلمانية، واستعدادات المرشحيف لالنتخابات البرلمانية والتحالفات الحزبية، وتحذيرات حوؿ االنتخابات 

بيات عممية االنتخابات البرلمانية ونتائجيا، وتوفير الضمانات النتخابات برلمانية حرة نزيية، وسم
 البرلمانية والتشكيؾ فييا، وأسباب الفوز في االنتخابات البرلمانية.

وكشفت الدراسة عف أف أبرز أطروحات خطاب وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة بشأف قانوف الحؽ في     
ومبررات التظاىر قد تمركزت في خمسة محاور رئيسة؛ ىي: الدعوة إلى تطبيؽ قانوف الحؽ في التظاىر 

تطبيقو، ومقترحات ومالحظات حوؿ قانوف الحؽ في التظاىر، وردود الفعؿ حوؿ قانوف الحؽ في 
 التظاىر، ودستورية قانوف الحؽ في التظاىر أو عدمو، ومساوئ قانوف الحؽ في التظاىر وسمبياتو. 

قضايا الدراسة مف  وعميو، فقد أظيرت نتائج الدراسة أف وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة قد تناولت وعالجت
خالؿ عدة أطروحات تشاركت فييا تمؾ الوسائؿ اإلعالمية إلى حد كبير، مع وجود تبايف يبدو واضًحا 
في كيفية توظيؼ ىذه األطروحات، والتدليؿ عميو مف وسيمة إعالمية إلى أخرى، بحسب سياستيا 

مف المالحظ أيًضا اتفاؽ وسائؿ العينة  التحريرية ونمط ممكيتيا واالتجاه الفكري الذي تتبناه، إاّل أنو كاف
عمى طرح عدد مف اتجاىات الخطاب، بؿ وتشابيت األطروحات إلى حد كبير نسبيِّا بيف وسائؿ العينة، 
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وبقيت مساحة محددة لمتمايز في خطابات ىذه الوسائؿ بحكـ تبايف أنماط ممكيتيا، وسياستيا التحريرية. 
 ". ٜٜ٘ٔالدراسات السابقة، مف أىميا دراسة "ىشاـ عطية، وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج بعض 

فقد أبرزت ػػ عمى سبيؿ المثاؿ ػػ وسائؿ اإلعالـ القومية أطروحتي اإلشادة بالدستور واالستفتاء عمى 
الدستور بشكؿ واضح مقارنة بوسائؿ اإلعالـ األخرى )الحزبية والخاصة(، كما اىتمت وسائؿ اإلعالـ 

 شادة باالنتخابية البرلمانية وأطرافيا المختمفة... إلخ. القومية بأطروحة اإل
في حيف اىتمت وسائؿ اإلعالـ الحزبية بأطروحات استحواذ تيار سياسي عمى الجمعية التأسيسية       

واالنفراد بوضع الدستور، وعدـ دستورية الجمعية التأسيسية وبطالنيا، وسمبيات عممية االنتخابات 
 فييا، ومقاطعة االنتخابات البرلمانية... إلخ. البرلمانية والتشكيؾ 

أّما وسائؿ اإلعالـ الخاصة فقد اىتمت بشكؿ أكبر بأطروحات تشكيؿ الجمعية التأسيسية ونسب التمثيؿ 
ومعايير اختيار أعضائيا، والخالؼ حوؿ نظاـ االنتخابات البرلمانية، وعدـ دستورية االنتخابات البرلمانية 

 وبطالنيا... إلخ.  
أّما بالنسبة إلى أوجو التشابو بيف وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة في طرحيا ليذه األطروحات فقد كاف      

مف نصيب أطروحة الدعوة إلى تطبيؽ قانوف الحؽ في التظاىر ومبررات تطبيقو ػػ عمى سبيؿ المثاؿ ػػ فقد 
يت معالجة ىذه الوسائؿ لتمؾ اىتمت وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة بشكؿ كبير بيذه األطروحة، كما تشاب

 األطروحة إلى حد بعيد، وذلؾ وفًقا لما أظيرتو نتائج الدراسة التحميمية.
ما مسارات البرىنة التي اعتمدت عمييا كؿ وسيمة إعالمية في معالجتيا ىذه القضايا؟ )ما أبرز األدلة 

 والبراىيف والحجج والمقوالت التي قدمتيا كؿ وسيمة في كؿ قضية؟(.
أظير تحميؿ مسارات البرىنة الخاصة بخطاب وسائؿ اإلعالـ القومية محؿ الدراسة تجاه وضع      

الدستور أف طبيعة معظـ مسارات البرىنة المقدمة في جريدة األىراـ كانت بشكؿ عاـ معارضة، وأف 
بار كانت بعضيا كانت متوازنة أو مؤيدة، وأف طبيعة معظـ مسارات البرىنة المقدمة في قناة النيؿ لألخ

 متوازنة، وبعضيا معارضة أو مؤيدة، ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ: 
"ال تتسـ الصيغة التي يقترحيا حزب الحرية والعدالة لتشكيؿ الجمعية التأسيسية المنوط بيا كتابة       

ألنيا تعطي لممجمسيف الشعب والشورى   ؛ الدستور الجديد باإلنصاؼ أو الرغبة في توسيع المشاركة
إضافة إلى دور المجمسيف في اختيار الشخصيات العامة والخبراء   ( مف عضوية ىذه المجنة،ٝ ٓٗ)

 .(ٕٚٔ)الدستورييف"
في انتخاب أعضائيا... ‘ شورى وشعب’"صحيح أف اإلعالف الدستوري فّوض البرلماف بغرفتيو      

األغمبية عمى تشكيؿ ولكف ىؿ يجوز لمنواب انتخاب أنفسيـ عمى نحو ما حدث مف ىيمنة واضحة لحزب 
 . (ٕٛٔ)الجمعية بسبب أكثريتو العددية في مقاعد البرلماف"

"قضية األقمية واألغمبية في تشكيؿ الجمعية، والصدع بيا في الخطاب وفي كؿ نقاش أو حوار،      
األقمية واألغمبية مبدأ نظامي سياسي، يكوف مستساًغا في أمور البرلماف، ولكف ليس في كؿ أمر وآف، 
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ىذا المبدأ إذا صمح في ميداف السياسة، فإنو أخطر أف ُيطبؽ عمى كياف المجتمع وخرائطو وغايات  وأف
 . (ٜٕٔ)توافقاتو"
ٝ( مف أعضاء ٓ٘"أيِّا كاف الرأي في دستورية أو منطقية تشكيؿ الجمعية التأسيسية لمدستور بنسبة )     

ئؿ قانونية وقضائية يمكف المجوء ٝ( مف خارج المجمسيف فإف ىناؾ وسآ٘مجمسي الشعب والشورى و)
إلييا بيدوء لمفصؿ في النزاع وتغميب وجية النظر الصحيحة، فكفى مظاىرات واحتجاجات ومشاجرات 
توتر األجواء، وتعطؿ مسيرة اإلنتاج، وتؤدي إلى عرقمة مسيرة العودة لمحكـ المدني، وقياـ نظاـ ديمقراطي 

 .(ٖٓٔ)وطف مف دمائيـ"مستقر يميؽ بالتضحيات التي بذليا أبناء ال
عندما نقوؿ ىناؾ إسالميوف، فيذا ليس معناه أننا ضد، بالعكس نحف معو، وىذا شيء ال يقمؽ أحد،     

 . (ٖٔٔ)الذي يقمؽ ىو التمثيؿ، ىؿ ىو مناسب أو غير مناسب؟
لكف مازالت ىناؾ بعض الخالفات في الرؤى حوؿ بنود بعض المواد المقرر أف يتضمنيا الدستور، فضاًل 

 .(ٕٖٔ)ف موقؼ المتغيبيف والمستقيميف مف المجنةع
وقد أظير تحميؿ مسارات البرىنة لخطاب جريدة الوفد تجاه وضع الدستور أف طبيعة مسارات البرىنة      

 المقدمة كانت بشكؿ عاـ معارضة، وأف القميؿ منيا كانت متوازنة، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ:
ؾ في الجمعية التأسيسية لمدستور الجديد، ويترؾ ىذه الميمة "كاف يجب أف ينأى البرلماف عف االشترا

لذوي الكفاءة والخبرة مف خارج المجمسيف، ويحتفظ بدوره في الرقابة باعتباره السمطة التشريعية والرقابية 
( في المئة في ٓ٘تمثيؿ أعضاء مجمسي الشعب والشوري بنسبة ) في البالد. ولكف إصرار البرلماف عمى

نتاًجا ٓ٘أسيسية مقابؿ )الجمعية الت ( في المئة لمشخصيات العامة والنقابات ُيعتبر انتكاسة لمديمقراطية وا 
 .(ٖٖٔ)جديًدا لعصر ترزية القوانيف واحتكار السمطة"

"فعدد األعضاء المحدد بمئة فقط ال يسمح حتًما بتمثيؿ كّؿ األحزاب والقوى السياسية والنيابية      
تي يجب أف تشترؾ جميًعا في وضع أحكاـ الدستور الجديدة ليكوف دستوًرا وجمعيات المجتمع المدني، ال

قوميِّا وديمقراطيِّا ومعبًرا عف اإلرادة الشعبية العممية، وليس عف إرادة فصيؿ سياسي إسالمي معيف حصؿ 
 .(ٖٗٔ)"عمى األغمبية في مجمسي البرلماف في االنتخابات األخيرة

وقد أظير تحميؿ مسارات البرىنة الخاصة بخطاب وسائؿ اإلعالـ الخاصة تجاه وضع الدستور أف      
 طبيعة مسارات البرىنة المقدمة كانت بشكؿ عاـ سمبية، ثـ متوازنة، ومف أمثمة ذلؾ: 

مػػا "لف أدخؿ في جدؿ ىؿ نسبة الخمسيف في المئة لمبرلماف قانونية ودستورية أـ ال؟ ربما تكوف كذلؾ، ورب
ال تكوف، لكف مف قاؿ إف المشكمة في القانوف أو الدستور؟ وىؿ لو قالت المحكمة الدستورية أو المحكمة 
اإلدارية العميا إنيا سميمة تنتيي المشكمة؟ المشكمة أواًل وأخيًرا سياسية، وتتعمؽ بسموؾ فصيؿ سياسي ميـ 

 .(ٖ٘ٔ)مى السمطة التشريعية"يتييأ أف يحكـ قبضتو عمى السمطة التنفيذية بعد أف أحكميا ع
"مصر في حقؿ كبير مف األلغاـ، أٌي منيا قابؿ لالنفجار في أي لحظة، المخموؽ يخمؽ الخالؽ في      

الدستور، مف إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية إلى التمثيؿ النسبي، بيف مف ىـ داخؿ السمطة 
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لمجتمع إلى المادة الثانية إلى صالحيات التشريعية ومف ىـ خارجيا إلى حصص الفئات المختمفة في ا
الرئيس إلى التعميـ إلى السياحة إلى الحريات المدنية إلى آخره. لكّف فوؽ ذلؾ وقبؿ ذلؾ كمو مسألة 
فمسفية محورية فاصمة: ىؿ يجوز لسمطة مف السمطات أف تشارؾ في تأليؼ كتاب يحدد ليا مف ىي 

 .(ٖٙٔ)وز لممولود أف يمد الوالد؟"وكيؼ تولد وكيؼ تشرب وكيؼ تأكؿ إاّل كما يج
ال يجوز أف يجتمع المجمساف بنقص مئة عضو، بدعوى أنيـ أعضاء معينوف ػػ عشرة مف الشعب،      

ذا صدر قرار مف المجمسيف عمى ىذا  وتسعوف مف الشورى ػػ إذ يعني ذلؾ إخالاًل بمبدأ تكافؤ الفرص، وا 
 .(ٖٚٔ)اـ، وغير نافذ قانوًناالشكؿ يصبح قراًرا باطاًل، يصؿ إلى درجة االنعد

مف جانب آخر، أظير تحميؿ مسارات البرىنة الخاصة بخطاب وسائؿ اإلعالـ القومية محؿ الدراسة      
تجاه االنتخابات البرلمانية أف ىذه طبيعة ىذه المسارات كانت بشكؿ عاـ معارضة، ثـ متوازنة ومؤيدة في 

 ؿ، ومف أبرزىا عمى سبيؿ المثاؿ: جريدة األىراـ، ومتوازنة ومؤيدة في قناة الني
"ينص القانوف عمى منع تأسيس األحزاب عمى أسس دينية، وعمى منع استخداـ الشعارات الدينية أثناء 
االنتخابات، فمماذا لـ تحرصوا عمى تطبيؽ القانوف؟ فمقد تمت الموافقة عمى إنشاء أحزاب دينية إخوانية 

قد استخدمت الشعارات الدينية طواؿ فترة االنتخابات التي امتدت وسمفية.. ألـ تعمموا أف القوى المتدينة 
 . (ٖٛٔ)أشيًرا؟"
"حسمت المحكمة الدستورية أمس األمر بعدـ دستورية قانوف العزؿ السياسي وعدـ دستورية انتخاب       

 .(ٜٖٔ)عمى أساس فردي، وعمى الجميع أف يقبموا بحكميا بال نقاش" ثمث أعضاء مجمس الشعب
الشورى يوافؽ مف حيث المبدأ عمى قانوف االنتخابات الجديد، وأحزاب المعارضة تنتقد مجمس      

مشروع القانوف، نظًرا لعدة اعتبارات ىي أنو لـ يحدد التمويؿ المطموب لمحمالت االنتخابية، وأنو أغفؿ 
ؾ إغفالو كيفية العديد مف النقاط الميمة؛ أبرزىا: عدـ تنظيـ كيفية فوز المرشح عمى المقعد الفردي، كذل

الرقابة المحمية والدولية عمى االنتخابات، ومدة االقتراع عمى يوـ أو يوميف... كما أنو خالؼ المطمب 
الرئيس لجبية اإلنقاذ الوطني، وىو األخذ بنظاـ القوائـ النسبية المفتوحة وليست المغمقة، باإلضافة إلى 

 .(ٓٗٔ)ا التي تمت في خالؿ االنتخابات السابقةحفاظو عمى تقسيـ الدوائر االنتخابية بالطريقة نفسي
في حيف أظير تحميؿ مسارات البرىنة الخاصة بخطاب جريدة الوفد تجاه االنتخابات البرلمانية أف       

 طبيعة مسارات البرىنة المقدمة كانت بشكؿ عاـ معارضة، والقميؿ منيا متوازنة، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ:
( بطاقة رقـ ٕٛتزوير فاضحة وغير مسبوقة في منوؼ والسادات.. اكتشاؼ )"بالمستندات.. عمميات 

( شخص بالدائرة الرابعة لمرشح ٓٓٚٗقومي لناخب واحد، وقيد اسمو في أكثر مف لجنة انتخابية.. )
 .(ٔٗٔ)( ألؼ صوت"ٖٓالوفد يتالعبوف في )

درت المحكمة الدستورية حكًما "ظيرت توابع النكسة السياسية التي يديرىا الشورى باقتدار، فقد أص     
عادتيما إلى مجمس  جديًدا بعدـ دستورية قانوني انتخابات مجمس النواب ومباشرة الحقوؽ السياسية، وا 

( مواد في قانوف ٗ( مادة؛ منيا: )ٖٔالشورى لتنفيذ مقتضى قراراتيا... وركزت المحكمة اعتراضيا عمى )
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وؽ السياسية... وتقريًبا احتجاج المحكمة الدستورية العميا ( مواد في قانوف مباشرة الحقٜاالنتخابات، و)
 .(ٕٗٔ)في المرة الثانية ىو قريب مف احتجاجيا في المرة األولى"

وقد أظير تحميؿ مسارات البرىنة لوسائؿ اإلعالـ الخاصة محؿ الدراسة تجاه االنتخابات البرلمانية       
 معارضة كثيًرا، ومتوازنة قمياًل، ومف أمثمة ذلؾ: أف طبيعة مسارات البرىنة المقدمة كانت بشكؿ عاـ

"قانوف االنتخابات جاء معيًبا في مواضع كثيرة، وعمى رأسيا موضوع المرأة، فقد اشترط القانوف عمى 
القوائـ المقدمة مف األحزاب أف يتضمف كؿ منيا عمى األقؿ سيدة واحدة، معبًرا بذلؾ عف تمسؾ شكمي 

، ولكنو نوع مف أداء الواجب فقط دوف االكتراث بالنتائج، كاف األجدر أف بتمثيؿ المرأة في البرلماف
يتضمف القانوف ضوابط أكثر إلزاًما بشأف ضماف حد أدنى مف المشاركة النسائية، كما ضمف القانوف 
لمعماؿ والفالحيف نصؼ مقاعد البرلماف، كاف يمـز أف يضمف لممرأة نسبة مف تمؾ المقاعد ولو ربعيا، 

 .(ٖٗٔ)ف االكتفاء بنص قانوني ال أثر لو"بداًل م
"أرجع الميندس إبراىيـ المعمـ، نائب رئيس اتحاد الناشريف الدولييف، رئيس مجمس إدارة جريدة       

الشروؽ، عدـ إقباؿ الناخبيف عمى انتخابات مجمس الشورى إلى أف الشعب المصري مؤمف بمجمس 
اتيـ في انتخابات مجمس الشعب، وأحجموا عف مميوف ناخب أدلوا بأصو  ٕٚالشعب وليس الشورى، 

 .(ٗٗٔ)المشاركة في الشورى"
"إمكانية الطعف في دستورية االنتخابات بما يمكف أف يؤدي إلى حؿ البرلماف في نياية المطاؼ،      

ا إذا أتى بحكـ المحكمة، حتى لو أف ىناؾ توافًقا.. ال يصح أف يكوف ىناؾ توافؽ  لماذا تعتبر ىذا فخِّ
 .(٘ٗٔ)يء خاطئ، إذا رأت المحكمة أنو خاطئ فال يوجد ىناؾ مشكمة"عمى ش
أثار قرار الرئيس جداًل في األوساط السياسية، خصوًصا في أوساط القوى السياسية المعارضة      

أشير عمى األقؿ، لحيف تحقيؽ مصالحة وطنية وفتح باب  ٙلمنظاـ، التي طالبت بتأجيؿ االنتخابات لمدة 
تعديالت قانوف مباشرة الحقوؽ السياسية، أّما تيار اإلسالـ السياسي فرحب بدعوة  حوار مجتمعي حوؿ

الرئيس إلجراء االنتخابات، خصوًصا أف ىذا التيار ىو المسيطر عمى أغمبية مجمس الشورى الذي أقّر 
، تعديالت جديدة بقانوف االنتخابات البرلمانية وسط اتيامات بأف التعديالت يشوبيا عدـ الدستورية

 .(ٙٗٔ)وخصوًصا فيما يتعمؽ بالتجنيد واإلشراؼ القضائي عمى تصويت المصرييف بالخارج، وتقسيـ الدوائر
مف جية أخرى، أظير تحميؿ مسارات البرىنة الخاصة بخطاب وسائؿ اإلعالـ القومية محؿ الدراسة تجاه 

ـ، ٖٕٔٓوائؿ عاـ قانوف التظاىر أف طبيعة مسارات البرىنة المقدمة كانت بشكؿ عاـ معارضة في أ
 ومتوازنة ومؤيدة في أواخر العاـ، ومف أمثمة ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ:

الذي تـ نشر العديد مف   ، "دار الكثير مف الجدؿ األسبوع الماضي حوؿ مشروع قانوف تنظيـ التظاىر
ديد المقترحات حولو في بعض الصحؼ الحزبية والمستقمة، والتي شممت عدة بنود أثارت االستنكار الش

لدى القوى السياسية المختمفة، وىو مشروع القانوف الذي تنصؿ منو الجميع وباتت صورتو مجرد بالوف 
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اختبار لما ىو قادـ، وأعقبت ذلؾ عمى الفور تصريحات لوزير العدؿ حوؿ دراسات أخرى لمشروع القانوف 
 . (ٚٗٔ)ذاتو، ولكف ببنود مختمفة في الكثير منيا"

، ال يوجد شعب في  قواعد تحكـ المظاىرات والمميونيات في الشوارع والمياديف"حاف الوقت لوضع      
وال يوجد شعب وصؿ إلى حالة مف االنفالت والفوضى كما حدث  العالـ يتظاىر ستة شيور في السنة،

يناير، جاء الوقت لكي نبدأ مرحمة جديدة مف االستقرار بعد كؿ ما وصمنا إليو مف  ٕ٘في مصر منذ ثورة 
كؾ.. لقد عاش المصريوف كّؿ أنواع وألواف المميونيات، ومارسوا كؿ أشكاؿ التظاىر، شاىدنا التف

اإلضرابات الفئوية التي لـ تترؾ فصياًل مينيِّا واحًدا، ابتداء باألطباء وانتياء بالمدرسيف، وشاىدنا عشرات 
ة، فيؿ يمكف أف نمنح المميونيات مف جميع الفصائؿ السياسية، وسمعنا كؿ الشعارات والكممات الفج
 .(ٛٗٔ)الشارع المصري إجازة قصيرة يمتقط فييا أنفاسو لكي تعود حالة األمف مرة أخرى؟"

سئـ الناس جدِّا مما يحدث في الشارع المصري.. والحياة أصبحت صعبة بشكؿ كبير جدِّا نتيجة      
 .(ٜٗٔ)التظاىر، حتى لو كاف ىذا التظاىر سمميِّا؛ ألنو يتسبب في قطع الشوارع

في حيف أظير تحميؿ مسارات البرىنة الخاصة بخطاب جريدة الوفد تجاه قانوف الحؽ في التظاىر       
 أف طبيعة مسارات البرىنة المقدمة كانت بشكؿ عاـ مؤيدة ومتوازنة، ومف أبرزىا عمى سبيؿ المثاؿ:

ؿ ىذا الوضع حتى ينتيي "مصر اآلف في حالة ونظاـ "الشرعية الدستورية الثورية"، والحكومة تعمؿ في ظ
وضع الدستور وانتخاب البرلماف والرئيس، والبد مع ذلؾ أف نبحث مدى حاجة البالد في ىذه المرحمة إلى 
مشروع القانوف المذكور.. البد مف إصدار قانوف جديد لمتظاىر بصفة عاجمة، فميس ىناؾ أية مصمحة 

ورة التخريبية الحالية، وقصر دور الدولة عامة لمشعب المصري، في ترؾ الحاؿ عمى ما ىو عميو بالص
 .(ٓ٘ٔ)عمى رد الفعؿ"

وقد أظير تحميؿ مسارات البرىنة لخطاب وسائؿ اإلعالـ الخاصة محؿ الدراسة تجاه قانوف التظاىر      
ـ، ومؤيدة ٖٕٔٓأف طبيعة مسارات البرىنة المقدمة كانت بشكؿ عاـ معارضة ومتوازنة في بداية عاـ 

في أواخر العاـ ػػ باستثناء مسارات البرىنة لخطاب جريدة الشروؽ التي اتسمت إيجابية ومتوازنة 
 ـ وأواخره كذلؾ ػػ ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ:ٖٕٔٓبالمعارضة والمتوازنة في بدايات عاـ 

"قانوف التظاىر الجديد في مصر يثير قمقنا وال يشجعنا عمى إحساف الظف بما يجري، أواًل بسبب السياؽ 
يو، حيث يبدو حمقة في مسمسؿ إجراءات تؤسس لدولة أخرى غير تمؾ التي بشرتنا بيا الذي صدر ف

يناير... وثانًيا لمضمونو الذي بمقتضاه تتراجع الثورة كثيًرا إلى الوراء عمى نحو  ٕ٘وتطمعت إلييا ثورة 
 .(ٔ٘ٔ)يفقدىا أحد أىـ مكاسبيا"

د مرور قرف مف الزماف، ما ىو آٍت ىو في ما ىو آٍت ىو في الواقع إرث النزاؿ نعيش فيو حتى بع     
الواقع أساس ما ورد فيما لحؽ مف دساتير، ومف قوانيف حكمت حرية المواطف المصري في التجمير وفي 
... واليوـ يخاطر المواطف  التظاىر وفي التعبير عف آرائو السياسية واالقتصادية واالجتماعية حتى اليـو

بعة آخريف في ظؿ ما لدينا مف قوانيف، متى إذف تمحؽ القوانيف بجيؿ المصري كّؿ مرة يتجمير فييا مع أر 
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لى متى ننكر عمى الناس حتى حقيـ في الصراخ وفي التعبير عف  يسبقيا بنحو قرف مف الزماف؟ وا 
 .(ٕ٘ٔ)األلـ؟
المنطؽ في صدور مسودة ىذا القانوف بيذا الشكؿ، وفي ىذا التوقيت، ىو أنو ال أحد ضد فكرة حؽ      
ىر أو االحتجاج؛ ألنو حؽ أصبح مف الغباء السياسي أف يحاوؿ أحد أف يدحضو أو يمنعو أو التظا

يجحده، ولكف يتـ استخداـ الحؽ المشروع لمتظاىر بشكؿ يحّولو إلى تظاىر مسمح أو يحاوؿ أف ييدد 
 . (ٖ٘ٔ)حياة اآلمنيف ويروع المواطنيف

 ما أىـ القوى الفاعمة المؤثرة تجاه القضايا محؿ الدراسة؟  
أظيرت الدراسة التحميمية لموسائؿ اإلعالمية محؿ الدراسة وجود مجموعة مف القوى الفاعمة كانت      

ىي األكثر تكراًرا في المعالجات اإلعالمية لقضية وضع الدستور، ورغـ التبايف في أوليات القوى الفاعمة 
اإلعالـ قيد الدراسة فإنو كاف مف المالحظ أف ىناؾ عدًدا مف القوى الفاعمة تكررت بوضوح  بيف وسائؿ

دوف غيرىا، وقد كانت ىي األكثر تكراًرا في معالجات ىذه الوسائؿ لقضية الدراسة؛ وعمى رأسيا: البرلماف 
لمقوات المسمحة،  ػػ بمجمسيو الشعب والشورى ػػ والجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والمجمس األعمى

ومحكمة القضاء اإلداري، واألزىر، والمجمس االستشاري، وبعض القوى واألحزاب ذات الصبغة الدينية، 
 وبعض القوى واألحزاب ذات الصبغة غير الدينية... إلخ.

أّما فيما يتعمؽ بسمات األدوار والصفات المنسوبة إلى القوى الفاعمة، فقد اتضح مف الدراسة      
مية ارتفاع نسبة الصفات واألدوار السمبية المنسوبة إلى القوى الفاعمة بشكؿ عاـ، وقد يعود ذلؾ إلى التحمي

غمبة الصفات واألدوار السمبية عمى أكثر الفاعميف ظيوًرا بيف القوى الفاعمة، ورغـ التبايف بيف وسائؿ 
السمبية المنسوبة إلى كؿ مف إعالـ الدراسة فإنو قد بدا االتفاؽ واضًحا عمى سمات الصفات واألدوار 

البرلماف )بغرفتيو الشعب والشورى( والجمعية التأسيسية، وبعض القوى واألحزاب ذات الصبغة الدينية، في 
حيف جاءت الصفات والسمات اإليجابية في المرتبة الثانية، نظًرا الرتفاع نسبة الصفات واألدوار اإليجابية 

مجمس األعمى لمقوات المسمحة، ومحكمة القضاء اإلداري، وبعض المنسوبة إلى بعض الفاعميف؛ مثؿ: ال
القوى واألحزاب ذات الصبغة غير الدينية، بينما جاءت الصفات واألدوار المتوازنة في المرتبة الثالثة، 
واتصفت بيا بعض القوى الفاعمة؛ مثؿ: المجمس األعمى لمقوات المسمحة، وبعض القوى واألحزاب ذات 

نية، وقد اتفقت ىذه النتيجة إلى حد كبير مع نتائج عدد مف الدراسات السابقة، وذلؾ مف الصبغة غير الدي
 .(ٗ٘ٔ)حيث ترتيب الصفات: سمبية، إيجابية، متوازنة

وقد كشفت الدراسة عف عدـ ظيور قوى فاعمة مف الدوؿ المختمفة، في حيف ظيرت قوى فاعمة مف      
ف، والجمعية التأسيسية، والمجمس األعمى لمقوات المسمحة، المؤسسات والمنظمات والييئات؛ مثؿ: البرلما

ومحكمة القضاء اإلداري، واألزىر. كما ظيرت قوى فاعمة مف القوى والجيات السياسية؛ مثؿ: بعض 
القوى واألحزاب ذات الصبغة الدينية، وبعض القوى واألحزاب ذات الصبغة غير الدينية )أحزاب ليبرالية 

أحزاب المصري الديمقراطي االجتماعي والتجمع والمصرييف األحرار والتجمع ويسارية وغيرىا؛ مثؿ: 
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والشيوعي المصري والتحالؼ الشعبي والجمعية الوطنية لمتغيير(، وكذلؾ ظيرت قوى فاعمة مف الحركات 
الشبابية؛ مثؿ: اتحاد شباب الثورة. أّما فيما يتعمؽ بسمات األدوار والصفات المنسوبة إلى ىذه القوى 

فاعمة، فقد اتضح أف البرلماف، والجمعية التأسيسية، وبعض القوى واألحزاب ذات الصبغة الدينية ال
)جماعة اإلخواف، والحرية والعدالة، والنور(، وعدًدا مف الشخصيات العامة، قد اتسمت صفات وسمات 

ة ومتوازنة؛ أدوارىا بشكؿ عاـ بالسمبية، وفي المقابؿ ظيرت بعض القوى بسمات وصفات أدوار إيجابي
مثؿ: المجمس األعمى لمقوات المسمحة، ومحكمة القضاء اإلداري، وبعض القوى واألحزاب ذات الصبغة 

 غير الدينية.   
وقد اتضح مف الدراسة التحميمية لموسائؿ اإلعالمية الحزبية محؿ الدراسة )جريدة الوفد( اتفاؽ توزيع      

وى الفاعمة بجريدة الوفد ػػ إلى حد ما ػػ مع تمؾ الواردة بجريدة الصفات واألدوار السمبية المنسوبة إلى الق
األىراـ، وذلؾ بفعؿ ارتفاع الصفات واألدوار السمبية المنسوبة إلى الفاعميف البارزيف: البرلماف، والجمعية 

يع التأسيسية، وجماعة اإلخواف، والحرية والعدالة، والنور.. وغيرىا، ولكف اتضح في المقابؿ اختالؼ توز 
الصفات واألدوار اإليجابية المنسوبة إلى القوى الفاعمة بجريدة الوفد مع تمؾ الواردة بجريدة األىراـ، وذلؾ 
بفعؿ ارتفاع الصفات واألدوار اإليجابية المنسوبة إلى الفاعميف البارزيف مف القوى واألحزاب المدنية 

ات واألدوار المتوازنة )والسمبية أحياًنا( والشخصيات الحزبية، وعمى رأسيا حزب الوفد، بينما ظيرت الصف
 لدى المجمس األعمى لمقوات المسمحة، وبعض القوى واألحزاب ذات الصبغة غير الدينية.  

أّما بالنسبة لموسائؿ اإلعالمية الخاصة محؿ الدراسة فقد ظيرت فييا مختمؼ القوى الفاعمة التي      
اإلضافة إلى القوى الفاعمة مف الدوؿ )الواليات المتحدة ظيرت في وسائؿ اإلعالـ القومية والحزبية، ب

األمريكية(، كما اتفقت مع ىذه الوسائؿ في توزيع الصفات واألدوار السمبية المنسوبة إلى القوى الفاعمة، 
وذلؾ بفعؿ ارتفاع الصفات واألدوار السمبية المنسوبة إلى الفاعميف البارزيف: البرلماف، والجمعية 

ماعة اإلخواف، والحرية والعدالة، والنور، ولكف اتضح في المقابؿ اختالؼ توزيع الصفات التأسيسية، وج
واألدوار اإليجابية والمتوازنة المنسوبة إلى القوى الفاعمة بيذه الوسائؿ مع تمؾ الواردة بوسائؿ اإلعالـ 

 القومية والحزبية.
عة مف القوى الفاعمة كانت ىي األكثر مف جية أخرى، أظيرت نتائج الدراسة التحميمية وجود مجمو      

تكراًرا في المعالجات اإلعالمية لقضية االنتخابات البرلمانية، ورغـ التبايف في أوليات القوى الفاعمة بيف 
وسائؿ اإلعالـ قيد الدراسة إاّل أنو كاف مف المالحظ أف ىناؾ عدًدا مف القوى الفاعمة تكررت بوضوح 

ثر تكراًرا في معالجات ىذه الوسائؿ لتمؾ القضية، وعمى رأسيا: مجمس دوف غيرىا، وقد كانت ىي األك
الشورى، والمجمس األعمى لمقوات المسمحة، ومؤسسة الرئاسة، والمحكمة الدستورية العميا، والمحكمة 
اإلدارية العميا، والمجنة العميا لالنتخابات، والقوى واألحزاب ذات الصبغة الدينية وذات الصبغة غير 

 ة وبعض الشخصيات العامة... إلخ.الديني
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أّما فيما يتعمؽ بسمات األدوار والصفات المنسوبة إلى القوى الفاعمة، فقد اتضح مف الدراسة      
التحميمية ارتفاع نسبة الصفات واألدوار السمبية المنسوبة إلى القوى الفاعمة بشكؿ عاـ، وقد يعود ذلؾ إلى 

وبة إلى أكثر الفاعميف ظيًرا بيف القوى الفاعمة، ورغـ التبايف بيف غمبة الصفات واألدوار السمبية المنس
وسائؿ إعالـ الدراسة، إاّل أنو قد بدا االتفاؽ واضًحا عمى سمات الصفات واألدوار السمبية المنسوبة إلى 
كؿ مف الواليات المتحدة األمريكية، ومجمس الشورى، وبعض القوى واألحزاب ذات الصبغة الدينية، 

لقوى واألحزاب ذات الصبغة غير الدينية. في حيف جاءت الصفات والسمات اإليجابية في وبعض ا
المرتبة الثانية، نظًرا الرتفاع نسبة الصفات واألدوار اإليجابية المنسوبة إلى بعض الفاعميف؛ مثؿ: 

ة، بينما جاءت المجمس األعمى لمقوات المسمحة، والمحكمة اإلدارية العميا، ووزارة العدؿ، ووزارة الداخمي
الصفات واألدوار المتوازنة في المرتبة الثالثة، واتصفت بيا بعض القوى الفاعمة؛ مثؿ: المحكمة الدستورية 
العميا، وقد اتفقت ىذه النتيجة مع النتائج الخاصة بقضية وضع الدستور وعدد مف الدراسات السابقة، 

 وذلؾ مف حيث ترتيب الصفات: سمبية، إيجابية، متوازنة.
وكشفت الدراسة التحميمية لموسائؿ اإلعالمية القومية محؿ الدراسة )األىراـ وقناة النيؿ لألخبار( عف      

ظيور الواليات المتحدة األمريكية كقوة فاعمة في خطاب الوسيمتيف، وكانت سمات األدوار والصفات 
لمؤسسات والمنظمات المنسوبة إلييا سمبية في الخطابيف كمييما، في حيف ظيرت قوى فاعمة مف ا

والييئات؛ مثؿ: مجمس الشورى والمجمس األعمى لمقوات المسمحة ومؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية 
العميا والمحكمة اإلدارية العميا ووزارة العدؿ ووزارة الداخمية ولجنة الخمسيف، كما ظيرت قوى فاعمة مف 

ات الصبغة الدينية، وبعض القوى واألحزاب ذات القوى والجيات السياسية؛ مثؿ: بعض القوى واألحزاب ذ
الصبغة غير الدينية )مثؿ الميبرالييف والعممانييف وجبية اإلنقاذ الوطني(، أّما فيما يتعمؽ بسمات األدوار 
والصفات المنسوبة إلى ىذه القوى الفاعمة، فقد اتضح أف الواليات المتحدة األمريكية، ومجمس الشورى، 

ب ذات الصبغة الدينية، وبعض األحزاب ذات الصبغة غير الدينية، وبعض وبعض القوى واألحزا
الحركات الشبابية، قد اتسمت صفات وسمات أدوارىا بالسمبية. في المقابؿ ظيرت بعض القوى بسمات 
وصفات أدوار إيجابية؛ مثؿ: المجمس األعمى لمقوات المسمحة، ومؤسسة الرئاسة، والمحكمة اإلدارية 

العدؿ، ووزارة الداخمية، ولجنة الخمسيف. في حيف ظيرت بعض القوى بسمات وصفات  العميا، ووزارة
 أدوار متوازنة؛ مثؿ: المحكمة الدستورية العميا. 

اتضح مف الدراسة التحميمية لموسائؿ اإلعالمية الحزبية محؿ الدراسة )جريدة الوفد( اختالؼ توزيع      
قوى الفاعمة بجريدة الوفد ػػ إلى حد ما ػػ مع تمؾ الواردة بجريدة الصفات واألدوار السمبية المنسوبة إلى ال

األىراـ وقناة النيؿ لألخبار، ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ المحكمة اإلدارية العميا، التي اتصفت بسمات 
وصفات أدوار إيجابية في جريدة األىراـ. كما اتضح اختالؼ توزيع الصفات واألدوار اإليجابية المنسوبة 

لقوى الفاعمة بجريدة الوفد عف تمؾ الواردة بجريدة األىراـ وقناة النيؿ لألخبار، وذلؾ بفعؿ ارتفاع إلى ا
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الصفات واألدوار اإليجابية المنسوبة إلى الفاعميف البارزيف مف القوى واألحزاب ذات الصبغة غير الدينية، 
 وعمى رأسيا حزب الوفد.

أّما بالنسبة لموسائؿ اإلعالمية الخاصة محؿ الدراسة )جريدة الشروؽ وقناتي "أوف تي في" و"سي بي      
سي"( فقد ظيرت فييا مختمؼ القوى الفاعمة ػػ باستثناء الدوؿ ػػ التي ظيرت في وسائؿ اإلعالـ القومية 

األدوار السمبية المنسوبة إلى والحزبية، ولكف اختمفت مع ىذه الوسائؿ ػػ إلى حد ما ػػ في توزيع الصفات و 
القوى الفاعمة، وذلؾ بفعؿ ارتفاع الصفات واألدوار السمبية المنسوبة إلى الفاعميف البارزيف: مجمس 
الشورى، وبعض األحزاب ذات الصبغة الدينية، والمجنة العميا لالنتخابات، ومؤسسة الرئاسة، التي اتصفت 

لألخبار. كما اتضح اختالؼ توزيع الصفات واألدوار  بسمات وصفات أدوار إيجابية في قناة النيؿ
اإليجابية المنسوبة إلى القوى الفاعمة بيذه الوسائؿ ػػ إلى حد ما ػػ مع تمؾ الواردة بوسائؿ اإلعالـ القومية 
والحزبية، فقد ظيرت بعض القوى واألحزاب ذات الصبغة غير الدينية، بشكؿ خاص جبية اإلنقاذ 

تصفت سمات األدوار والصفات المنسوبة إلييا باإليجابية، كذلؾ ظيرت المحكمة الوطني، كقوة فاعمة ا
اإلدارية العميا كقوى فاعمة في وسائؿ اإلعالـ الخاصة، وقد اتصفت سمات األدوار والصفات المنسوبة 

 إلييا باإليجابية أيًضا. 
انت ىي األكثر تكراًرا في مف جانب آخر، أظيرت نتائج الدراسة وجود مجموعة مف القوى الفاعمة ك     

المعالجات اإلعالمية لقضية قانوف الحؽ في التظاىر، وقد كانت ىذه القوى أقؿ عدًدا مف القوى الفاعمة 
في قضيتي الدراسة السابقتيف، ومف بيف ىذه القوى: الواليات المتحدة األمريكية، ومجمس الشورى، 

حقوؽ اإلنساف، ووزارة الداخمية، وبعض القوى ومجمس الوزراء، ومؤسسة الرئاسة، والمجمس القومي ل
 واألحزاب ذات الصبغة الدينية، وبعض الحركات الشبابية، وبعض األشخاص... إلخ.

أّما فيما يتعمؽ بسمات األدوار والصفات المنسوبة إلى القوى الفاعمة، فقد اتضح مف الدراسة ارتفاع      
لقوى الفاعمة بشكؿ عاـ، والتي كانت مف نصيب كؿ مف: نسبة الصفات واألدوار السمبية المنسوبة إلى ا

الواليات المتحدة األمريكية، ومجمس الشعب، ومجمس الشورى، ومجمس الوزراء، ووزارة الداخمية، وبعض 
أبريؿ(، وبعض األشخاص )مثؿ:  ٙالقوى واألحزاب ذات الصبغة الدينية، وبعض الحركات الشبابية )

لصفات والسمات اإليجابية في المرتبة الثانية، والتي كانت مف نصيب "باف كي موف"(. في حيف جاءت ا
كؿ مف: مجمس الشورى، ومجمس الوزراء، وبعض األشخاص )مثؿ: الدكتور زياد بياء الديف(، بينما 
جاءت الصفات واألدوار المتوازنة في المرتبة الثالثة، واتصفت بيا بعض القوى الفاعمة؛ مثؿ: مؤسسة 

 الوزراء، ومجمس الشورى، والمجمس القومي لحقوؽ اإلنساف.الرئاسة، ومجمس 
وقد اتضح مف الدراسة اختالؼ توزيع الصفات واألدوار المنسوبة إلى بعض القوى الفاعمة، ومنيا      

عمى سبيؿ المثاؿ: مجمس الوزراء، الذي كانت سمات األدوار والصفات المنسوبة إليو مف ِقَبؿ خطاب 
ي المقابؿ كانت ىذه السمات واألدوار المنسوبة إليو مف ِقَبؿ خطاب جريدة الوفد جريدة الشروؽ سمبية، ف

 إيجابية، وكانت ىذه السمات والصفات المنسوبة إليو مف ِقَبؿ خطاب جريدة األىراـ متوازنة. 
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ورغـ ذلؾ فإف الدراسة أظيرت اتفاؽ وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة عمى توزيع السمات والصفات واألدوار 
سمبية ونسبيا إلى بعض القوى واألحزاب ذات الصبغة الدينية، وتوزيع السمات والصفات واألدوار ال

 المتوازنة ونسبيا إلى المجمس القومي لحقوؽ اإلنساف.
  ما أبرز األطر المرجعية التي اعتمدت عميها كل وسيمة في معالجة كل قضية من قضايا التحول

 الديمقراطي محل الدراسة؟  
كشفت نتائج الدراسة عف تعدد األطر المرجعية التي اعتمد عمييا منتجو الخطاب اإلعالمي لوسائؿ       

اإلعالـ محؿ الدراسة في قضية وضع الدستور، وذلؾ لتدعيـ موقفيا واتجاىيا نحو ىذه القضية، وعمى 
ة في بناء الرغـ مف التبايف واالختالؼ الواضح مف جانب ىذه الوسائؿ في استخداـ األطر المرجعي

خطابيا تجاه تمؾ القضية فإف الدراسة التحميمية كشفت عف إعطاء ىذه الوسائؿ أىمية خاصة الستخداـ 
األطر السياسية والقانونية والتاريخية، وأىمية محدودة لألطر الدينية والحقوقية ومشاىدات مف الواقع، في 

األيديولوجية وأقواؿ شخصيات شييرة، وقد مقابؿ تراجع واضح لألطر االجتماعية والثقافية واإلحصائية و 
يعود ذلؾ إلى أف ىذه القضية ىي في األساس قضية قانونية سياسية تحتاج إلى توضيح وشرح مف 
الناحيتيف القانونية والسياسية، فضاًل عف أمثمة تاريخية تعزز وجية نظر الخطاب اإلعالمي في ىذه 

 القضية... إلخ. 
يديولوجي يظير بشكؿ أكبر في خطاب وسائؿ اإلعالـ الحزبية محؿ الدراسة وُبالحظ أف اإلطار األ      

)جريدة الوفد(، في حيف يبرز اإلطار الحقوقي بشكؿ أوسع في خطاب وسائؿ اإلعالـ الخاصة محؿ 
 الدراسة، بشكؿ خاص جريدة الشروؽ.    

لى مرجعيات قانونية وأظيرت نتائج الدراسة أف خطاب جريدة األىراـ قد استند بشكؿ كبير إ      
وبرلمانية وسياسية وأساتذة الجامعات، كما اعتمد الخطاب عمى االستشياد بأطر سياسية وقانونية 
وتاريخية ودينية وحقوقية وأقواؿ شخصيات شييرة ومشاىدات مف الواقع )أمثمة مف الواقع(. في حيف 

ساتذة الجامعات وخبراء إلى حد كبير، اعتمد خطاب قناة النيؿ لألخبار عمى مرجعيات قانونية وسياسية وأ
كما اعتمد الخطاب عمى االستشياد بأطر قانونية وتاريخية وحقوقية وأقواؿ شخصيات شييرة ومشاىدات 

 مف الواقع.
وفي المقابؿ، اعتمد خطاب الوسائؿ اإلعالمية الحزبية قيد الدراسة )جريدة الوفد( بشكؿ أساسي عمى      

تو ومرجعيات قانونية وسياسية وبرلمانية، كما اعتمد الخطاب عمى االستشياد مرجعيات حزب الوفد وقيادا
حصائية وأقواؿ شخصيات شييرة  بأطر سياسية وقانونية وتاريخية وأيديولوجية وحقوقية وثقافية وا 

 ومشاىدات/ أمثمة مف الواقع.
قانونييف والبرلمانييف أّما بالنسبة لخطاب جريدة الشروؽ فقد اعتمد عمى مرجعيات مختمفة مف ال      

والسياسييف وأساتذة الجامعات والخبراء، كما اعتمد الخطاب عمى االستشياد بأطر قانونية وسياسية 
وتاريخية ودينية وأيديولوجية وحقوقية وأقواؿ شخصيات شييرة ومشاىدات مف الواقع. في حيف استند 
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والبرلمانييف والسياسييف وأساتذة الجامعات خطاب قناة "أوف تي في" عمى مرجعيات مختمفة مف القانونييف 
والخبراء، كما اعتمد الخطاب عمى االستشياد بأطر سياسية وقانونية. كذلؾ اعتمد خطاب قناة "سي بي 
سي" عمى مرجعيات مختمفة مف القانونييف والسياسييف والبرلمانييف وأساتذة الجامعات والخبراء، كما اعتمد 

 سياسية وقانونية وتاريخية ودينية.الخطاب عمى االستشياد بأطر 
مف جية أخرى، كشفت نتائج الدراسة عف تنوع األطر المرجعية التي اعتمد عمييا منتجو الخطاب       

اإلعالمي لوسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة في قضية االنتخابات البرلمانية، وذلؾ لتدعيـ موقفيا واتجاىيا 
واالختالؼ الواضح مف جانب ىذه الوسائؿ في استخداـ األطر  نحو ىذه القضية، وعمى الرغـ مف التبايف

المرجعية في بناء خطابيا تجاه تمؾ القضية، إاّل أف الدراسة التحميمية قد كشفت عف اىتماـ ىذه الوسائؿ 
باستخداـ األطر المرجعية، خاصة السياسية والقانونية والتاريخية منيا، في مقابؿ تراجع واضح لألطر 

والثقافية واإلحصائية والدينية، وقد يعود ذلؾ ألف ىذه القضية ىي في األساس قضية قانونية االجتماعية 
 سياسية تحتاج إلى تدليؿ وأمثمة تاريخية تعزز وجية نظر الخطاب اإلعالمي في ىذه القضية. 

وقد أظيرت الدراسة أف خطاب جريدة األىراـ اعتمد عمى مرجعيات رسمية وقانونية وسياسية       
وبرلمانية وخبراء وأساتذة الجامعات، كما اعتمد عمى االستشياد بأطر مرجعية سياسية وقانونية وتاريخية 
ودينية وأقواؿ شخصيات شييرة ومشاىدات مف الواقع. في حيف اعتمد خطاب قناة النيؿ لألخبار بشكؿ 

مى االستشياد بأطر كبير عمى مرجعيات قانونية وسياسية وأساتذة الجامعات والخبراء، كما اعتمد ع
 مرجعية سياسية وقانونية وتاريخية ومشاىدات مف الواقع. 

وقد أظيرت الدراسة أف خطاب جريدة الوفد اعتمد بشكؿ كبير عمى مرجعيات حزب الوفد       
ومرجعيات قانونية وسياسية وخبراء، كما اعتمد عمى االستشياد بأطر سياسية وقانونية وتاريخية 

 اؿ شخصيات شييرة ومشاىدات مف الواقع.وأيديولوجية وأقو 
أّما بالنسبة لوسائؿ اإلعالـ الخاصة محؿ الدراسة فقد أظيرت الدراسة أف خطاب جريدة الشروؽ       

اعتمد عمى مرجعيات مختمفة، كالسياسييف والقانونييف والخبراء، كما اعتمد عمى االستشياد بأطر مرجعية 
اعتمد خطاب قناة "أوف تي في" بشكؿ كبير عمى المرجعيات سياسية وقانونية وتاريخية. في حيف 

المختمفة مف القانونييف والسياسييف وأساتذة الجامعات والخبراء، كما اعتمد عمى االستشياد بأطر مرجعية 
حصائية. وفي المقابؿ اعتمد خطاب قناة "سي بي سي" عمى  قانونية وسياسية وتاريخية وحقوقية وا 

نونييف وبرلمانييف وسياسييف وأساتذة الجامعات، كما اعتمد عمى االستشياد بأطر مرجعيات متنوعة، مف قا
حصائية ومشاىدات مف الواقع.  مرجعية سياسية وقانونية وتاريخية وا 

مف جانب آخر، كشفت نتائج الدراسة كذلؾ عف تعدد األطر المرجعية التي اعتمد عمييا منتجو       
حؿ الدراسة في قضية قانوف الحؽ في التظاىر، وذلؾ لتدعيـ الخطاب اإلعالمي لوسائؿ اإلعالـ م

َـّ فقد تشابيت خطابات ىذه الوسائؿ  موقفيا واتجاىيا نحو ىذه القضية القانونية السياسية التاريخية؛ ومف َث
 اإلعالمية في اعتمادىا عمى األطر القانونية والسياسية والتاريخية. 
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جعية بيف ىذه الوسائؿ اإلعالمية، فقد اعتمد خطاب وسائؿ كذلؾ أظيرت الدراسة اختالؼ األطر المر 
اإلعالـ القومية عمى مسؤوليف حكومييف وخبراء األمف بشكؿ مكثؼ، كما اىتـ ىذا الخطاب أيًضا 
باإلطاريف الديني واالقتصادي بشكؿ أكبر مف وسائؿ اإلعالـ األخرى. وفي المقابؿ اعتمد خطاب جريدة 

فد وبعض القانونييف، أّما خطاب وسائؿ اإلعالـ الخاصة فقد اعتمد عمى الوفد عمى مرجعيات حزب الو 
مرجعيات مختمفة، كالقانونييف والسياسييف وأساتذة الجامعات. كما اىتـ خطاب وسائؿ اإلعالـ الحزبية 

 والخاصة باإلطار الحقوقي بشكؿ أكبر مف خطاب وسائؿ اإلعالـ القومية.  
عتماد خطاب جريدة األىراـ عمى مرجعيات رسمية وقانونية وسياسية فقد أظيرت نتائج الدراسة ا      

وبرلمانية وأساتذة الجامعات وعمماء الديف، واعتماد ىذا الخطاب كذلؾ عمى االستشياد بأطر مرجعية 
سياسية وقانونية ودينية ومشاىدات مف الواقع. في حيف اعتمد خطاب قناة النيؿ لألخبار عمى خبراء 

ف الحكومييف والقانونييف والبرلمانييف وأساتذة الجامعات وبعض النشطاء السياسييف، كما األمف والمسؤولي
اعتمد الخطاب عمى االستشياد بأطر مرجعية سياسية وقانونية وتاريخية واقتصادية ومشاىدات مف 

 الواقع.
لسياسييف، ومف جانبو، اعتمد خطاب جريدة الوفد عمى مرجعيات حزب الوفد وبعض القانونييف وا      

كما اعتمد ىذا الخطاب عمى االستشياد بأطر سياسية وقانونية وتاريخية وحقوقية ومشاىدات مف الواقع؛ 
 وذلؾ لتأكيد األطروحات التي استند إلييا في تناولو ومعالجتو لقضية قانوف الحؽ في التظاىر.

فة مثؿ القانونييف كذلؾ أظيرت الدراسة اعتماد خطاب جريدة الشروؽ عمى مرجعيات مختم      
والسياسييف وأساتذة الجامعات، واعتماد ىذا الخطاب عمى االستشياد بأطر مرجعية سياسية وقانونية 
وتاريخية وحقوقية وأقواؿ شخصيات شييرة ومشاىدات مف الواقع. في حيف اعتمد خطاب قناة "أوف تي 

والسياسييف وأساتذة الجامعات وبعض في" بشكؿ كبير عمى مرجعيات مختمفة مف القانونييف والبرلمانييف 
النشطاء السياسييف، كما اعتمدت عمى االستشياد بأطر مرجعية سياسية وقانونية وتاريخية وحقوقية. أّما 
خطاب قناة "سي بي سي" فقد اعتمد عمى مرجعيات محددة، مف قانونييف وسياسييف ونشطاء سياسييف 

 جعية سياسية وقانونية واقتصادية.مف الشباب، كما اعتمد عمى االستشياد بأطر مر 
  هل تختمف المعالجة اإلعالمية لقضايا ُصْنع القرارات السياسية محل الدراسة باختالف نمط ممكية

 الوسيمة اإلعالمية؟
أظيرت نتائج الدراسة ػػ في إطار برامج الرأي الحوارية ومادة الحوار )الحديث( الصحفي والتحقيقات 

خبارية والندوات ػػ أف موقؼ الوسيمة اإلعالمية واتجاىيا نحو قضايا الدراسة قد والتقارير والتحاليؿ اإل
انعكس عمى طبيعة الشخصيات التي تـ إجراء الحوار معيا، فيي شخصيات ذات آراء معروفة سمًفا تدعـ 
ا موقؼ الوسيمة اإلعالمية مف قضايا الدراسة، ويتفؽ ىذا مع ما توصمت إليو دراسات سابقة، مف أبرزى

 ".ٜٜ٘ٔدراسة "ىشاـ عطية، 
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وقد كشفت الدراسة عف أف ىذا االنعكاس قد حدث في أوقات معينة، وليس في جميع األوقات، وأنو ظير 
بشكؿ أكبر في خطاب وسائؿ اإلعالـ الحزبية في بداية األمر، حيث اعتمد ىذا الخطاب بشكؿ مكثؼ 

لى خطاب الوسائؿ اإلعالمية القومية عمى مرجعيات حزبية مف حزب الوفد، ثـ انتقؿ ىذا األمر إ
والخاصة محؿ الدراسة في نياية اإلطار الزمني لمدراسة، أّما بالنسبة لمفترات الزمنية األخرى فقد سعى 
خطاب ىذه الوسائؿ اإلعالمية في خالؿ تمؾ الفترات إلى االعتماد عمى شخصيات ومرجعيات تمثؿ 

 ة، أي عرض الرأي والرأي اآلخر إلى حد كبير. األطراؼ المختمفة لممعادلة السياسية المصري
وقد أوضحت نتائج الدراسة أف خطاب وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة تناوؿ قضايا الدراسة وعالجيا       

مف خالؿ عدة أطروحات لكؿ قضية، ولكف ومع تشابييا إلى حد كبير، إاّل أنو كاف ىناؾ مساحة مف 
حات، واالىتماـ بأطروحات دوف غيرىا، ويعود ىذا االختالؼ االختالؼ في كيفية توظيؼ ىذه األطرو 

إلى االختالؼ في السياسة التحريرية لموسيمة اإلعالمية ونمط ممكيتيا واتجاىيا نحو القضية ذاتيا، كذلؾ 
أوضحت نتائج الدراسة وجود اختالؼ بيف خطاب وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة فيما يتعمؽ بالقوى الفاعمة 

 كثر تكراًرا، واألطر المرجعية التي اعتمد عمييا خطاب كؿ وسيمة مف تمؾ الوسائؿ. األساسية واأل
وقد كشفت نتائج الدراسة التحميمية عف إسياـ نمط ممكية وسائؿ اإلعالـ في التأثير في صياغة خطاب 
ىذه الوسائؿ تجاه قضايا التحوؿ الديمقراطي محؿ الدراسة، فقد اختمؼ خطاب ىذه الوسائؿ تجاه ىذه 

مية قد أّثر تأثيًرا نوعيِّا القضايا باختالؼ نمط ممكية الوسيمة اإلعالمية، أي إف نمط ممكية الوسائؿ اإلعال
في معالجة ىذه الوسائؿ لتمؾ القضايا؛ حيث إف ىذه الوسائؿ اختمفت في المعالجة والتناوؿ بطريقة أو 

 بأخرى وفًقا الختالؼ نمط ممكيتيا. 
فقد أظير تحميؿ مسارات البرىنة لخطاب وسائؿ اإلعالـ القومية محؿ الدراسة )جريدة األىراـ        

وقناة النيؿ لألخبار( تجاه قضية وضع الدستور أف طبيعة معظـ مسارات البرىنة؛ الحجج واألدلة 
أف طبيعة والبراىيف والمقوالت الرئيسة المقدمة في جريدة األىراـ كانت بشكؿ عاـ معارضة )سمبية(، و 

بعض ىذه المسارات والحجج كانت متوازنة )وسًطا( ومؤيدة )إيجابية(، أّما بالنسبة لطبيعة باقي ىذه 
الحجج والمسارات فكانت بشكؿ نادر غامضة ومراوغة، كما أظير ىذا التحميؿ أيًضا أف معظـ التكتيكات 

يؿ مف ىذه التكتيكات كانت المستخدمة في عرض المسارات والحجج المطروحة كانت ىجومية، وأف القم
 إقناعية ودفاعية، وأف النادر منيا كانت تبريرية.  

ومع ىذا، اتسمت طبيعة مسارات البرىنة والحجج المقدمة في االفتتاحيات الرسمية لجريدة األىراـ        
بالمتوازنة )الوسط(، في حيف اتصفت التكتيكات المستخدمة في عرض مسارات البرىنة والحجج 

روحة باإلقناعية، ويتفؽ ىذا كثيًرا مع خطاب قناة النيؿ لألخبار، الذي اتسمت طبيعة معظـ مسارات المط
البرىنة المقدمة فيو بالمتوازنة )الوسط(، واتسمت طبيعة بعضيا بالمعارضة )السمبية(، كما اتسمت طبيعة 

في عرض ىذه المسارات عدد قميؿ منيا بالمؤيدة )اإليجابية(، في حيف اتصفت التكتيكات المستخدمة 
 والحجج المطروحة باإلقناعية كثيًرا، وباليجومية أحياًنا، وبالدفاعية قمياًل. 
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وأظير تحميؿ مسارات البرىنة أف وسائؿ اإلعالـ الحزبية محؿ الدراسة )جريدة الوفد( ػػ التي تعبر       
معارًضا واضًحا، ركزت فيو عمى مياجمة عف حزب الوفد الميبرالي النزعة والتوجو ػػ قد تبنت خطاًبا حزبيِّا 

وانتقاد القوى واألحزاب السياسية التي تخالفيا الرأي والمبادئ، أي إف الخطاب المقدـ في ىذه الجريدة ىو 
خطاب معارض في المقاـ األوؿ، يدعـ مواقؼ الحزب ويساندىا؛ وعميو فقد ظير ذلؾ األمر في خطاب 

تأثر ىذا الخطاب بالتوجيات السياسية والفكرية لمحزب، وقد  الجريدة تجاه قضية وضع الدستور، فقد
وظفت الجريدة خطابيا ضد الدستور والجمعية التأسيسية في تشكيالتيا المختمفة بشكؿ كبير، كما سعت 
الجريدة إلى تدعيـ صورة الحزب الصادرة عنو في الدعوة إلى تشكيؿ جمعية تأسيسية توافقية ودستور 

لب الثورية لمقوى واألحزاب السياسية التي تتفؽ معيا في الرؤى والتصورات... إلخ؛ توافقي، وتبني المطا
وعميو فإف السياسات الحزبية لمجريدة أثرت بطريقة فعالة في معالجة قضية وضع الدستور، وىو ما يفسره 

 أف الحزب ىو المسيطر أو المتحكـ في السياسات التحريرية لجريدتو التي تمثؿ لساف حالو.  
وقد أظير تحميؿ مسارات البرىنة الخاصة بخطاب جريدة الوفد تجاه قضية وضع الدستور أف       

طبيعة مسارات البرىنة المقدمة كانت بشكؿ عاـ وفي األغمب األعـّ معارضة )سمبية(، وأف القميؿ منيا 
كتيكات المستخدمة كانت متوازنة )وسًطا(، وأف النادر منيا كانت مؤيدة )إيجابية(، في حيف أف معظـ الت
 في عرض المسارات والحجج المطروحة كانت ىجومية، والقميؿ منيا كانت إقناعية. 

أّما وسائؿ اإلعالـ الخاصة محؿ الدراسة )جريدة الشروؽ وقناتا "أوف تي في" و"سي بي سي"( فقد       
حيث إف المحدد الرئيس  تبنت موقًفا أكثر جرأة ووضوًحا فيما يتعمؽ بوضع الدستور وجمعيتو التأسيسية؛

في إدارة وتوجيو ىذه الوسائؿ وسياساتيا التحريرية ومعالجتيا لمقضايا المختمفة ىي الممكية الخاصة؛ إذ 
إف رؤى مالكي ىذه الوسائؿ واتجاىاتيـ ومواقفيـ تجاه ىذه القضايا ىي المرجعية الحاكمة والمييمنة عمى 

ايا، وتتميز ىذه الوسائؿ بالوضوح والتحديد والجرأة، وبأنيا كيفية تناوؿ ومعالجة ىذه الوسائؿ لتمؾ القض
 تحاوؿ التحمي بالحيادية، مف خالؿ تقديـ الرأي والرأي اآلخر. 

وقد أظير تحميؿ مسارات البرىنة لخطاب وسائؿ اإلعالـ الخاصة تجاه قضية وضع الدستور أف       
ارضة( ثـ متوازنة )وسًطا(، كما اتسمت طبيعة طبيعة مسارات البرىنة المقدمة كانت بشكؿ عاـ سمبية )مع

عدد قميؿ مف ىذه المسارات بالمؤيدة )اإليجابية(، خاصة في جريدة الشروؽ، في حيف أف التكتيكات 
قناعية، كذلؾ اتصفت بعض ىذه  المستخدمة في عرض المسارات والحجج المطروحة كانت ىجومية وا 

 روؽ. التكتيكات بالدفاعية، بشكؿ خاص في جريدة الش
مف جية أخرى، أظير تحميؿ مسارات البرىنة الخاصة بخطاب وسائؿ اإلعالـ القومية محؿ الدراسة      

)جريدة األىراـ وقناة النيؿ لألخبار( تجاه قضية االنتخابات البرلمانية أف طبيعة الحجج ومسارات البرىنة 
يدة )إيجابية( في جريدة األىراـ، المقدمة كانت بشكؿ عاـ معارضة )سمبية(، ثـ متوازنة )وسًطا( ومؤ 

ومتوازنة )وسًطا( ومؤيدة )إيجابية( في قناة النيؿ، في حيف كانت التكتيكات المستخدمة في عرض ىذه 
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قناعية ودفاعية في قناة  قناعية قمياًل في جريدة األىراـ، وا  المسارات والحجج المطروحة ىجومية كثيًرا وا 
 النيؿ لألخبار.

تحميؿ مسارات البرىنة الخاصة بخطاب وسائؿ اإلعالـ الحزبية محؿ الدراسة في حيف أظير        
)جريدة الوفد( أف طبيعة مسارات البرىنة المقدمة كانت بشكؿ عاـ معارضة )سمبية(، والقميؿ منيا كانت 
متوازنة )وسًطا(، في حيف كانت التكتيكات المستخدمة في عرض ىذه المسارات والحجج المطروحة 

قناعية قمياًل.ىجومية كث  يًرا، وا 
أّما وسائؿ اإلعالـ الخاصة محؿ الدراسة )جريدة الشروؽ وقناتا "أوف تي في" و"سي بي سي"( فقد        

أظير تحميؿ مسارات البرىنة الخاصة بيا أف طبيعة الحجج ومسارات البرىنة المقدمة كانت بشكؿ عاـ 
ومؤيدة )إيجابية( قمياًل جدِّا، في حيف كانت معظـ معارضة )سمبية( كثيًرا، ومتوازنة )وسًطا( قمياًل، 

التكتيكات المستخدمة في عرض ىذه المسارات والحجج المطروحة ىجومية، ثـ إقناعية، وأخيًرا دفاعية 
 بشكؿ قميؿ جدِّا.

مف جانب آخر، أظير تحميؿ مسارات البرىنة الخاصة بخطاب وسائؿ اإلعالـ القومية محؿ       
ة قانوف الحؽ في التظاىر أف طبيعة مسارات البرىنة المقدمة كانت بشكؿ عاـ الدراسة تجاه قضي

ـ، ومتوازنة )وسًطا( ومؤيدة )إيجابية(، خاصة في أواخر ٖٕٔٓمعارضة )سمبية(، خاصة في أوائؿ عاـ 
ـ، في حيف كانت التكتيكات المستخدمة في عرض ىذه المسارات والحجج المطروحة ىجومية ٖٕٔٓعاـ 

قناعية ف قناعية ودفاعية )وىجومية قمياًل( في نياية عاـ ٖٕٔٓي بداية عاـ وا   ـ.ٖٕٔٓـ، وا 
في حيف أظير تحميؿ مسارات البرىنة الخاصة بخطاب جريدة الوفد أف طبيعة مسارات البرىنة      

المقدمة كانت بشكؿ عاـ مؤيدة )إيجابية( فمتوازنة )وسًطا(، وأف القميؿ منيا كانت معارضة )سمبية(، في 
حيف اتصفت التكتيكات المستخدمة في عرض ىذه المسارات والحجج المطروحة بالدفاعية فاإلقناعية، 

 والقميؿ منيا باليجومية.
أّما خطاب وسائؿ اإلعالـ الخاصة محؿ الدراسة فقد أظير تحميؿ مسارات البرىنة الخاصة بيا أف       

ـ ٕٕٔٓتوازنة )وسًطا(، خاصة في نياية عاـ طبيعة مسارات البرىنة المقدمة كانت معارضة )سمبية( وم
ـ، في حيف اتصفت ٖٕٔٓـ، ومؤيدة )إيجابية( كثيًرا ومتوازنة في أواخر عاـ ٖٕٔٓوبداية عاـ 

التكتيكات المستخدمة في عرض ىذه المسارات والحجج المطروحة باليجومية، خاصة في أوائؿ عاـ 
 ـ. ٖٕٔٓـ ـ، وبالدفاعية واإلقناعية، بشكؿ خاص أواخر عأٖٕٓ
وقد اتسمت طبيعة مسارات البرىنة المقدمة في خطاب جريدة الشروؽ بشكؿ عاـ بالمعارضة       

ـ وأواخره، كما اتصفت التكتيكات المستخدمة في ٖٕٔٓ)السمبية( وبالمتوازنة )الوسط( في أوائؿ عاـ 
 .عرض ىذه المسارات والحجج المطروحة باليجومية تارة، وباإلقناعية تارة أخرى

وبناًء عمى ما سبؽ، فقد أظيرت نتائج الدراسة أف خطاب وسائؿ اإلعالـ القومية محؿ الدراسة       
)جريدة األىراـ وقناة النيؿ لألخبار( كاف أكثر تبنيِّا لموقؼ السمطة الحاكمة ػػ رغـ أنيا لـ تكف صريحة 
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تميؿ نحو اتخاذ مواقؼ أكثر  وواضحة في أوقات كثيرة ػػ كحاؿ وسائؿ اإلعالـ الحزبية والخاصة التي
وضوًحا وجرأة في أغمب أحواليا. وفي المقابؿ تبنى خطاب وسائؿ اإلعالـ الحزبية محؿ الدراسة )جريدة 
الوفد( خطاًبا حزبيِّا معارًضا واضًحا، ركزت الجريدة فيو عمى مياجمة وانتقاد القوى واألحزاب السياسية 

ز ذلؾ في خطاب الجريدة تجاه قضايا الدراسة، فتأثر بالتوجيات التي تخالفيا في الرأي والمبادئ، وقد بر 
السياسية والفكرية واأليديولوجية لمحزب واتجاىاتو نحو تمؾ القضايا. أّما خطاب وسائؿ اإلعالـ الخاصة 
قيد الدراسة )جريدة الشروؽ وقناتا "أوف تي في" و"سي بي سي"( فقد تبنى موقًفا أكثر جرأة ووضوًحا فيما 

بقضايا التحوؿ الديمقراطي محؿ الدراسة؛ حيث إف المحدد الرئيس في إدارة وتوجيو ىذه الوسائؿ  يتعمؽ
وسياساتيا التحريرية ومعالجتيا لمقضايا المختمفة ىي الممكية الخاصة؛ إذ إف رؤى مالكي ىذه الوسائؿ 

ية تناوؿ ومعالجة ىذه واتجاىاتيـ ومواقفيـ تجاه ىذه القضايا ىي المرجعية الحاكمة والمييمنة عمى كيف
 الوسائؿ لتمؾ القضايا.

وعميو، يتضح اختالؼ المعالجة اإلعالمية لقضايا ُصْنع القرارات السياسية محؿ الدراسة باختالؼ       
ف كاف ىذا االختالؼ اختالًفا نوعيِّا، ولـ يكف اختالًفا قويِّا وجوىريِّا؛ ومف  نمط ممكية الوسيمة اإلعالمية، وا 

َـّ فإف ى ذه العالقة لـ تكف بالقوة التي تسمح بظيور نفوذ نمط ممكية الوسيمة اإلعالمية وتأثيره بشكؿ َث
كبير في معالجتيا وتناوليا لقضايا ُصْنع القرارات السياسية محؿ الدراسة، وفي صياغة خطابيا تجاه ىذه 

 القضايا. 
خرى، منيا عمى سبيؿ المثاؿ: دراسة وقد اتفقت ىذه النتيجة إلى حد كبير مع نتائج دراسات كثيرة أ      

"، التي أشارت إلى أف الوظيفة الرئيسة لمضاميف الصحؼ القومية السياسية تتمثؿ ٜٜٗٔ"محمد سعد، 
في تسجيؿ الوقائع السياسية وتبريرىا، وأف الوظيفة الرئيسة لمصحؼ الحزبية تمثمت في النقد والرقابة عمى 

"، التي كشفت عف أف الصحؼ الحزبية والمستقمة ٖٕٓٓجالؿ، أعماؿ السمطة السياسية. ودراسة "أشرؼ 
 تميؿ نحو اتخاذ مواقؼ أكثر وضوًحا وتحديًدا مف الصحؼ القومية. 

"، التي أظيرت أف اىتماـ جريدة األىراـ ينصب عمى ٖٕٓٓوكذلؾ دراسة "جماؿ عبدالعظيـ،       
في إعطاء األولوية األولى لمحكومة ووزاراتيا الحكومة ووزرائيا، وأنو بالرغـ مف اتفاؽ صحيفة الوفد معيا 

فإنيا اىتمت بالييئات الرقابية والحكومية كجزء مف ىدفيا في تقديـ السمبيات واألخبار المعارضة. ودراسة 
"، التي أشارت إلى أف القضايا الرسمية أولتيا صحيفة األىراـ أىمية خاصة في ٕ٘ٓٓ"محمود منصور، 

سمي، وأف السياسات الحزبية لمصحؼ أثرت بطريقة فعالة في أولويات عرض إطار أنيا تمثؿ الطابع الر 
القضايا وترتيبيا، وأف الممكية الخاصة ىي المحدد الرئيس في صناعة السياسات التحريرية وتوجيو؛ إذ إف 

 رؤى مالؾ الصحيفة تصبح ىي المرجعية الحاكمة في ىذا اإلطار.  
يد مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة التي أكدت قوة تأثير نمط كما اتفقت ىذه النتيجة إلى حد بع     

ممكية الوسيمة اإلعالمية في معالجتيا وتناوليا لمقضايا المختمفة، وأف اتجاىات خطاب الوسائؿ اإلعالمية 
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كما . (٘٘ٔ)ومعالجاتو وأساليبو تجاه القضايا المختمفة تختمؼ نتيجًة لالختالؼ في أنماط ممكية ىذه الوسائؿ
 .(ٙ٘ٔ)اختمفت النتيجة السابقة اختالًفا نسبيِّا مع نتائج بعض الدراسات السابقة

  إلى أي مدى تميل الوسائل اإلعالمية إلى معالجة قضايا التحول الديمقراطي محل الدراسة من
 منظور اقتصادي سياسي يخدم مصالح مالكيها؟ 

مية قد أّثر تأثيًرا نوعيِّا في معالجة ىذه الوسائؿ أظيرت نتائج الدراسة أف نمط ممكية الوسائؿ اإلعال     
لقضايا التحوؿ الديمقراطي محؿ الدراسة؛ أي إف ىذه الوسائؿ اختمفت في المعالجة والتناوؿ بطريقة أو 
بأخرى، ولكف لـ تختمؼ في الغاية النيائية، وىي الحفاظ عمى مصالح أصحاب الوسائؿ ومالكييا أنفسيـ، 

لتحميمية عف تقارب ىذه الغاية في فترات زمنية واختالفيا وتباعدىا في فترات زمنية وقد كشفت الدراسة ا
 أخرى، وفًقا لمصالح ىذه الوسائؿ ومصالح مالكييا.

فقد جاءت معالجة تمؾ الوسائؿ واضحة فيما تناولتو كؿ وسيمة في ضوء توجيات مالكييا لتقديـ       
ساف حاليـ، وبمغة تعبر عنيـ، لتكوف ىذه الوسائؿ الموضوعات والقضايا بطريقة تتفؽ معيـ، وبم

اإلعالمية في تناوليا ومعالجتيا لمقضايا ىي لساف حاؿ مالكييا، وىو ما يؤكد تأثير نمط ممكية الوسيمة 
اإلعالمية ومرجعية القوى االقتصادية السياسية المنتجة لخطابيا عمى طريقة توظيفيا وأىدافيا لما تقدمو 

َـّ فقد عكست معالجة قضايا الدراسة رغبة القوى االقتصادية السياسية المنتجة مف معالجات؛ ومف ثَ 
 لمخطاب اإلعالمي واتجاىيا نحو تمؾ القضايا في حد ذاتيا.

وقد كشفت الدراسة عف تأثر الوسائؿ اإلعالمية بمصالح مالكييا عند معالجتيا لقضايا التحوؿ       
تأثر معالجات وسائؿ اإلعالـ القومية تبرره اعتبارات التبعية الديمقراطي محؿ الدراسة؛ وبالتالي فإف 

واالرتباطات المؤسسية اإلعالمية بالسمطة، بما جعميا تخضع في تحديد توجياتيا لممواقؼ المعمنة مف 
ِقَبؿ السمطة؛ حيث إف حدود سيطرة السمطة السياسية عمى وسائؿ اإلعالـ القومية ال يتوقؼ عمى مجرد 

ف القيادات اإلعالمية بؿ يمتد إلى السيطرة عمى الجوانب اإلدارية واالقتصادية... إلخ. في التحكـ في تعيي
حيف أف السياسات الحزبية تؤثر بطريقة فعالة في معالجة وسائؿ اإلعالـ الحزبية محؿ الدراسة )جريدة 

أو المتحكـ في الوفد( لقضايا التحوؿ الديمقراطي محؿ الدراسة، وىو ما يفسره أف الحزب ىو المسيطر 
السياسات التحريرية لجريدتو التي تمثؿ لساف حالو. أّما وسائؿ اإلعالـ الخاصة محؿ الدراسة )جريدة 
الشروؽ وقناتا "أوف تي في" و"سي بي سي"( فقد تبنت موقًفا أكثر جرأة ووضوًحا فيما يتعمؽ بقضايا 

وسياساتيا التحريرية ومعالجتيا لمقضايا الدراسة؛ حيث إف المحدد الرئيس في إدارة وتوجيو ىذه الوسائؿ 
المختمفة ىي الممكية الخاصة؛ إذ إف رؤى مالكي ىذه الوسائؿ واتجاىاتيـ ومواقفيـ تجاه ىذه القضايا ىي 
المرجعية الحاكمة والمييمنة عمى كيفية تناوؿ ومعالجة ىذه الوسائؿ لتمؾ القضايا، فقد جاءت معالجة تمؾ 

عقوؿ ػػ فيما تناولتو كؿ وسيمة في ضوء توجيات مالكييا بشأف تقديـ الوسائؿ واضحة ػػ إلى حد م
الموضوعات والقضايا بطريقة تتفؽ معيـ تماًما، وبمغة تعبر عنيـ، لتكوف ىذه الوسائؿ اإلعالمية في 
تناوليا ومعالجتيا لمقضايا ىي لساف حاؿ مالكييا، وىو ما يؤكد تأثير نمط ممكية الوسيمة اإلعالمية 
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القوى االقتصادية السياسية المنتجة لخطابيا في طريقة توظيفيا لما تقدمو مف معالجات تخص ومرجعية 
 قضايا الدراسة.

  هل يختمف دور وسائل اإلعالم في ُصْنع قرارات قضايا التحول الديمقراطي باختالف نمط ممكيتها
 والمصالح االقتصادية لمالكيها؟

أف تمارسيا وسائؿ اإلعالـ في عممية صنع القرار السياسي؛ مف تتعدد الوظائؼ واألدوار التي يمكف      
وضع القضية في بؤرة دائرة صنع القرار، وفي أولويات اىتمامات صّناع القرار، والتأثير في توقيت صنع 
قناعيا باتخاذ قرار معّيف، واالمتناع عف  القرار، وتقديـ البدائؿ والتأثير في القرار النيائي، ودفع السمطة وا 

عادة إنتاجو، أو ربما ا تخاذ قرار تعتـز اتخاذه، ودفع صّناع القرار إلعادة النظر في القرار وتعديمو، وا 
إلغاء القرار والعدوؿ عنو، وتشكيؿ اتجاه الرأي العاـ لقبوؿ القرار أو رفضو، وتييئة الرأي العاـ لقبوؿ قرار 

إصداره، فضاًل عف إعادة إنتاج القرار تعتـز السمطة إصداره، وربما حثو عمى رفض قرار تنوي السمطة 
السياسي عف طريؽ طرحو عمى الرأي العاـ، وتوضيحو وتفسيره، بؿ وتبريره والتأكيد عمى القيـ والمفاىيـ 

 المتضمَّنة فيو... إلخ. 
ومع ذلؾ، لـ تمارس وسائؿ اإلعالـ المصرية محؿ الدراسة دوًرا حيويِّا في عممية صنع القرار      

خاص بقضايا الدراسة، وذلؾ وفًقا لما كشفت عنو نتائج الدراسة التحميمية، فبتتبع التسمسؿ السياسي ال
الزمني لتطور القوانيف والقواعد الخاصة بقضايا التحوؿ الديمقراطي قيد الدراسة مف جية وما كانت تنادي 

ف مالحظة ضعؼ وتطالب بو وسائؿ اإلعالـ محؿ الدراسة فيما يتعمؽ بيذه القضايا مف جية أخرى يمك
 دور ىذه الوسائؿ ػػ باختالؼ أنماطيا ػػ في التأثير في عممية صنع القرار السياسي المتعمؽ بيذه القضايا. 
فبتتبع التسمسؿ الزمني لتطور القوانيف والقواعد الخاصة بقضايا وضع الدستور واالنتخابات البرلمانية 

الـ القومية )جريدة األىراـ وقناة النيؿ لألخبار( وقانوف الحؽ في التظاىر مف جية ومخرجات وسائؿ اإلع
ومطالبيا مف جية أخرى يمكف مالحظة أف المطالب والمخرجات األكثر تكراًرا ليذه الوسائؿ اإلعالمية 
كاف وصؼ الواقع وطرح القضية دوف المطالبة بشيء "الدور المحايد"، أو المطالبة بالمحافظة عمى 

بإجراء بعض التعديالت عمى القانوف أو القرار القائـ، ثـ تأتي المطالبة  األوضاع القائمة، أو المطالبة
بتعديؿ القوانيف أو القرارات المرتبطة بالقضية، وفي النياية وبشكؿ نادر تأتي المطالبة بصنع قانوف جديد. 

ارىا ويدؿ ذلؾ عمى أف وسائؿ اإلعالـ القومية تسعى إلى تدعيـ األوضاع القائمة، والحفاظ عمى استقر 
 وثباتيا، والمحافظة عمييا، والعمؿ عمى استمرارىا. 

أّما بالنسبة لألدوار والوظائؼ التي كانت تمارسيا وسائؿ اإلعالـ القومية فيما يتعمؽ بقضايا الدراسة      
ػػ بشكؿ خاص قانوف االنتخابات البرلمانية وقانوف حؽ التظاىر ومسوداتيما ػػ فيي إبراز إيجابيات ىذه 

مصر، وأنيا دستورية وتحظى بتوافؽ القوانيف والقرارات ومالئمتيا لتمؾ الحقبة الزمنية الحرجة مف تاريخ 
القوى والتيارات السياسية ودعميا، مع توضيح ىذه القوانيف والقرارات وتفسيرىا، بؿ وتبريرىا أيًضا والدفاع 
عنيا، والرد عمى االنتقادات الموجية إلييا وتفنيدىا، فيذه الوسائؿ تعمؿ عمى تدعيـ القرارات التي تصدر 
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الرسمية في الدولة، وىي تعمؿ عمى إقناع الجماىير بيذه القرارات، كما  مف ِقَبؿ الحكومات والجيات
تسعى ىذه الوسائؿ اإلعالمية إلى تبني الجماىير لتمؾ القرارات، فيي تيدؼ إلى تشكيؿ اتجاه الرأي العاـ 

ة أيًضا. لقبوؿ القوانيف والقرارات التي تصدر عف ىذا النظاـ الحاكـ، وىذا ما توصمت إليو الدراسة الميداني
ورغـ ىذا فإف الدراسة أظيرت أف ىذه األدوار كانت مذبذبة مضطربة، خاصة في جريدة األىراـ، فقد 

 كانت فاترة وضعيفة في فترات وقوية في فترات أخرى.
وفي المقابؿ، كشفت الدراسة عف أف مخرجات وسائؿ اإلعالـ الحزبية محؿ الدراسة )جريدة الوفد(       

المعارض، الذي يسعى إلى تعديؿ القوانيف والقرارات وصنع قوانيف جديدة، ومحاولة  كانت تمثؿ االتجاه
حشد الرأي العاـ لتبني مطالبو، مع خمؽ حالة مف االستياء العاـ تجاه السمطة والقوانيف والقرارات التي 

َـّ فيي تصدر عنيا، فيذه الوسائؿ اإلعالمية تركز عمى أف ىذه القوانيف غير دستورية وباطمة؛ ومف  َث
تطالب بتغيير الوضع القائـ بشكؿ دائـ ػػ إذا لـ يكف ىناؾ توافؽ مع النظاـ السياسي القائـ ػػ حتى يصؿ 
حزبيا إلى حكـ البالد؛ وعميو فإف األدوار والوظائؼ األكثر تكراًرا لوسائؿ اإلعالـ الحزبية كانت المطالبة 

ـ، والمطالبة بتعديؿ القوانيف أو القرارات، والمطالبة بإجراء بعض التعديالت عمى القانوف أو القرار القائ
 بصنع قانوف جديد، ثـ وصؼ الواقع وطرح القضية دوف المطالبة بشيء "الدور المحايد.

وقد كشفت الدراسة عف أف األدوار والوظائؼ السابقة مارستيا وسائؿ اإلعالـ الحزبية، المتمثمة في       
تور واالنتخابات البرلمانية فقط، أّما فيما يتعمؽ بقانوف الحؽ في جريدة الوفد، في قضيتي وضع الدس

التظاىر فقد اختمؼ األمر؛ حيث كانت ىذه األدوار والوظائؼ أشبو ما يكوف إلى أدوار وسائؿ اإلعالـ 
القومية ووظائفيا، فقد دعت جريدة الوفد إلى تطبيؽ القانوف ودافعت عنو إلى حد كبير، خاصة في أواخر 

يجابياتو... إلخ.ٖٕٔٓعاـ   ـ، وقد سعت الجريدة إلى إبراز مبررات تطبيؽ القانوف وا 
أّما بالنسبة إلى وسائؿ اإلعالـ الخاصة محؿ الدراسة فقد أظيرت الدراسة التحميمية أف مخرجاتيا      

ومطالبيا المتعمقة بقضايا الدراسة كانت تختمؼ مف وسيمة إلى أخرى، وكذلؾ مف قضية ألخرى، وذلؾ 
ًقا لتوجيات مالكييا نحو ىذه القضية، فقد كانت مطالب ىذه الوسائؿ ومخرجاتيا غير واضحة المالمح وف

ـّ فإف أدوار ىذه الوسائؿ ووظائفيا األكثر تكراًرا كانت وصؼ الواقع وطرح ٕٕٔٓفي بداية عاـ  ـ؛ ومف َث
وضاع القائمة، ثـ تغيرت بعد القضية دوف المطالبة بشيء "الدور المحايد"، والمطالبة بالمحافظة عمى األ

ذلؾ إلى المطالبة بإجراء بعض التعديالت عمى القانوف أو القرار القائـ، والمطالبة بتعديؿ القوانيف أو 
 القرارات المرتبطة بالقضايا، والمطالبة بصنع قانوف جديد.

بقانوف الحؽ في  ـ، وذلؾ فيما يتعمؽٖٕٔٓوقد توحدت أدوار ىذه الوسائؿ ووظائفيا في أواخر عاـ      
التظاىر؛ حيث أصبحت ىذه األدوار والوظائؼ أكثر قرًبا إلى أدوار وسائؿ اإلعالـ القومية، فقد دعت 
ىذه الوسائؿ اإلعالمية الخاصة ػػ خاصة قناتي "أوف تي في" و"سي بي سي" ػػ إلى تطبيؽ قانوف 

ع تقديـ بعض المقترحات التظاىر، وأبرزت مبررات تطبيقو وما قد يقدمو مف فوائد لممجتمع، م
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والمالحظات حوؿ القانوف، وعرض بعض سمبياتو. في حيف كانت جريدة الشروؽ أكثر تحفًظا عمى 
 القانوف وىجوًما عميو مف وسائؿ اإلعالـ الخاصة األخرى محؿ الدراسة.  

التحوؿ  وبناًء عمى ما سبؽ، يتضح اختالؼ أدوار وسائؿ اإلعالـ ووظائفيا في صنع قرارات قضايا     
الديمقراطي محؿ الدراسة باختالؼ نمط ممكيتيا والمصالح االقتصادية لمالكييا، كما يتضح اختالؼ 
مخرجات ىذه الوسائؿ ومطالبيا باختالؼ نمط الممكية. ومع ىذا، فمـ تمعب ىذه الوسائؿ كميا دوًرا 

ذا حدثت  استجابة ما مف صّناع جوىريِّا في عممية صنع القرار السياسي الخاص بقضايا الدراسة، وا 
القرار، كتغيير قرار أو تعديمو أو إصدار قرار جديد، فال يعني ىذا استجابة صّناع القرار لمطالب وسائؿ 
اإلعالـ بشكؿ أو بآخر، حيث تبيف لمدراسة التحميمية أف ىناؾ عوامؿ ومتغيرات أخرى كانت ليا دور 

كـ القضائية المصرية، ثـ الضغوط الشعبية كبير في ىذه االستجابة، وعمى رأس ىذه العوامؿ المحا
 وضغوط األحزاب السياسية والقوى الثورية والشبابية... إلخ. 

لغاء الجمعية التأسيسية       فبتتيع مخرجات وسائؿ اإلعالـ ػػ خاصة الحزبية والخاصة ػػ ومطالبيا بحؿ وا 
القرار ليذه المطالبات، ولكنيـ لوضع الدستور وتشكيؿ جمعية جديدة يمكف مالحظة عدـ استجابة صّناع 

ػػ صّناع القرار ػػ استجابوا لحكـ محكمة القضاء اإلداري بمجمس الدولة بإلغاء قرار تشكيؿ الجمعية 
 ـ. ٕٕٔٓالتأسيسية لوضع الدستور )وقؼ تشكيؿ الجمعية( في العاشر مف شير أبريؿ 

مقة بإلغاء الجمعية التأسيسية الجديدة كذلؾ لـ يستجب صّناع القرار لمطالب وسائؿ اإلعالـ المتع      
وحميا، مع وجود ضغوط داعمة ليذه المطالب مف ِقَبؿ بعض القوى واألحزاب السياسية، خاصة بعد عدـ 

 تدخؿ القضاء في ىذا األمر وتأجيمو لمبت في أمر الدعاوى القضائية المتعمقة بالجمعية أكثر مف مرة. 
لمانية وحؿ مجمس الشعب، فبتتبع التسمسؿ التاريخي ليذه القضية، وكذلؾ األمر بالنسبة لالنتخابات البر 

يمكف مالحظة عدـ استجابة صّناع القرار بشكؿ كبير لمخرجات وسائؿ اإلعالـ ومطالبيا المتعددة بشأف 
ـ حكميا ببطالف ٕٕٔٓيونيو  ٗٔاالنتخابات البرلمانية إلى أف أصدرت المحكمة الدستورية العميا في 

َـّ تـ حؿ مجمس الشعب بأكممو.ثمث مقاعد مجم  س الشعب؛ ومف َث
ـ وضع مجمس الشورى مشروع قانوف جديد لمجمس النواب، وقاـ صّناع ٖٕٔٓوفي بداية عاـ       

القرار بإدخاؿ تعديالت عمى القانوف بناء عمى مطالبات المحكمة الدستورية العميا، وليس بناء عمى 
( ٕٕٓالسياسية وغيرىا. وقد حدث األمر نفسو مع القانوف رقـ ) مطالبات وسائؿ اإلعالـ والقوى واألحزاب

العميا بعدـ  مجمس النواب، حيث حكمت المحكمة الدستورية انتخابات ـ في شأف تقسيـ دوائرٕٗٔٓلسنة 
 دستوريتو، في حيف لـ تستطع وسائؿ اإلعالـ التأثير في صّناع القرار في ىذا الشأف.

نوف الحؽ في التظاىر، فبالرغـ مف مطالبة بعض وسائؿ اإلعالـ بتأجيؿ وكذلؾ الشأف بالنسبة لقا      
صدور القانوف أو إلغائو أو إجراء تعديؿ عميو، فإف صّناع القرار لـ يستجيبوا ليذه المطالب قبؿ صدور 

 ـ.ٖٕٔٓالقانوف وأثناء مناقشتو وبعد صدوره رسميِّا في أواخر عاـ 
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"، التي توصمت إلى أف الصحافة تستيدؼ في ٜٜٜٔائشة عبداهلل، وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة "ع
تعامميا مع الجميور تييئتو لتقبؿ قرارات السمطة السياسية. وكذلؾ تتفؽ نتائج الدراسة الحالية ػػ فيما يتعمؽ 

"، كما تتفؽ مع ما توصمت إليو ىذه ٜٜٔٔبصنع القرار السياسي ػػ مع نتائج دراسة "بسيوني حمادة، 
ة أيًضا في أف نظاـ االتصاؿ استطاع ػػ إلى حّد ما ػػ أف يضع القضايا المثارة في بؤرة اىتمامات الدراس

صانعي القرار، وأف يخمؽ اإلحساس لدييـ بأىمية اتخاذ قرار لحسـ الموقؼ، لكنو لـ يشكؿ قوة ضغط 
ايا المثارة بشكؿ فاعمة ومؤثرة فييـ، وأف نظاـ االتصاؿ لـ ينجح في تشكيؿ إدراؾ صانعي قرارات القض

أقرب إلى الواقع، كما أنو لـ يخمؽ فيًما مشترًكا لدييـ، ولـ يساىـ في تشكيؿ رأي المستشاريف والنخبة 
المحيطة بصانعي القرارات إلى حّد كبير؛ وبالتالي كاف دوره محدوًدا في تسييؿ الوصوؿ إلى القرار، مف 

نظاـ االتصاؿ كاف ضعيًفا في التأثير في توقيت خالؿ التقريب بيف وجيات النظر المتعارضة، وأف دور 
صنع القرار، وأف نظاـ االتصاؿ نجح في إضفاء مكانة متميزة عمى صانعي القرارات، ومّيد الرأي العاـ 
لقبوؿ القرارات التي أرادت السمطة السياسية اتخاذىا، وأف نظاـ االتصاؿ استطاع ػػ إلى حّد ما ػػ أف ينقؿ 

راد حوؿ الحؿ األمثؿ لممشاكؿ المثارة، وأف يزود صانعي القرارات بالمعمومات رؤية الجماعات واألف
الخاصة بالقضايا المثارة، وأف يساىـ في تقديـ البدائؿ المتعمقة بالقرارات المختمفة، إالَّ أف دوره كاف ضعيًفا 

أماـ صانعي  في التأثير في اختيار بديؿ معّيف، أو حجب بديؿ معّيف، بعيًدا عف البدائؿ المطروحة
القرارات، ونتيجة ذلؾ لـ يقـ نظاـ االتصاؿ بدوره في ترشيد عممية صنع القرارات. وأف نظاـ االتصاؿ 
استطاع ػػ إلى حّد ما ػػ في منع السمطة السياسية مف اتخاذ بعض القرارات التي أرادت اتخاذىا، ولكنو لـ 

قرارات التي طالب بإعادة النظر فييا، كما ينجح في دفع السمطة السياسية إلى إعادة النظر في بعض ال
لـ ينجح في دفع السمطة السياسية إلى إلغاء بعض القرارات التي طالب بإلغائيا، ولكنو نجح في نقؿ 
ضفاء الشرعية عمييا. في الوقت نفسو، استطاع نظاـ  بعض القرارات وتفسيرىا، بؿ تبريرىا لمرأي العاـ، وا 

القرارات. وفي الوقت ذاتو الذي تمّكف فيو مف نقؿ رد فعؿ االتصاؿ أف يضعؼ مف شرعية بعض 
 الجماىير إزاء القرارات التي تـ اتخاذىا فإنو لـ ينجح في خمؽ التكّيؼ بيف النظاـ السياسي والجماىير.

مف جانب آخر، وتعميًقا عمى النتائج السابقة في ضوء منظور االقتصاد السياسي لالتصاؿ يتضح إمكانية 
نظرية عمى وسائؿ اإلعالـ المصرية إلى حد بعيد، وذلؾ في خالؿ اإلطار الزمني لمدراسة، تطبيؽ ىذه ال

فقد كشفت نتائج الدراسة عف أف اإلعالـ في مصر صػناعة قبؿ أف يكوف ميػنة ذات رسالة ومسؤولية 
مؼ القضايا، اجتماعية وتنويرية وتثقيفية، فالوسيمة اإلعالمية تتبنى وجية نظر مالكييا واتجياتيـ نحو مخت

 ومنيا قضايا التحوؿ الديمقراطي.
وتميؿ ىذه الوسائؿ اإلعالمية إلى حماية المصالح االقتصادية لمالكييا وتدافع عف تمؾ المصالح،       

وتتبنى رؤى وأفكار مالكييا ومساندتيـ لمنظاـ السياسي الحاكـ، فمالكو الوسائؿ اإلعالمية يعظموف 
القتصادي، والحفاظ عمى ثبات النظاـ واستقراره، والنظاـ الحاكـ يعظـ ثرواتيـ عف طريؽ االستثمار ا

ثروتو عف طريؽ االستثمار السياسي، وكالىما في أمسّْ الحاجة إلى اآلخر، وفًقا لما تنادي بو نظرية 
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َـّ فإف وظيفة وسائؿ اإلعالـ في المجتمع ىي مساندة أصحاب السمطة  االقتصاد السياسي؛ ومف َث
ى فرض نفوذىـ وسمطتيـ عمى ىذا المجتمع، والعمؿ عمى دعـ الوضع القائـ، ومقاومة ومساعدتيـ عم

التغيير، فيذه الوسائؿ تخدـ المؤسسات السياسية واالقتصادية األخرى في عممياتيا "السمعية"، باعتباره 
 جزًءا ال يتجزأ مف العمميات االقتصادية والسياسية األساسية في المجتمع.

اختالؼ المعالجة اإلعالمية لقضايا التحوؿ الديمقراطي محؿ الدراسة باختالؼ نمط  وبالرغـ مف      
ممكية الوسيمة اإلعالمية فإنو اختالؼ نوعي وشكمي، وليس اختالًفا في اليدؼ؛ فالمعالجة مختمفة 
باختالؼ نمط الممكية، ولكف اليدؼ والغاية واحد، وىي الحفاظ عمى مصالح مالكي ىذه الوسائؿ 

 مية، وعالقتيـ بالسمطة الحاكمة. اإلعال
وعميو، فإف كؿ وسيمة مف الوسائؿ اإلعالمية محؿ الدراسة تعالج قضايا التحوؿ الديمقراطي مف       

منظورىا الشخصي، ومصالح مالكييا، فالتي تؤيد ىذه القضية تروج ليا، وتؤيد مف يساندىا، وفي الوقت 
 قدييا، وىدمو شخصيِّا إف تمكنت مف فعؿ ذلؾ.ذاتو تحاوؿ مياجمة معارضي ىذه القضية ومنت

باإلضافة إلى ذلؾ، فإنو يمكف مالحظة أف بعض وسائؿ اإلعالـ الخاصة موضوعية في معالجتيا 
وتناوليا لقضايا التحوؿ الديمقراطي في مصر، وبعضيا تباىي السمطة، وتراعي مصالحيا مع الحكومات 

موليا، وتحاوؿ مف جانبيا العمؿ عمى استقرار النظاـ وثباتو، المتعاقبة، وأرباحيا التجارية، ومصالح مف ي
أو إعادتو إلى وضعو القديـ حاؿ تغييره إلى نظاـ ال يرضى عنو أصحاب ىذه الوسائؿ؛ ألف المصالح 
االقتصادية تتأثر تأثًرا بالًغا مف جّراء عدـ االستقرار، واضراب النظاـ وعدـ ثباتو. أّما بالنسبة إلى 

ة فال يمكنيا عرض اآلراء واالتجاىات ووجيات النظر المخالفة لخط الحزب السياسي الصحؼ الحزبي
وسياساتو، فيي تعمف أىدافيا وبرامجيا بشكؿ صريح، وفي نياية األمر فيي تسير في طريؽ وصوليا إلى 

تركة، الحكـ، والحفاظ عمى عالقاتيا مع النظاـ الحاكـ القائـ ودعمو إذا كاف بينيما اتفاؽ أو مصالح مش
وبالتالي فإف معالجتيا وأداءىا الميني يغمب عميو الطابع السياسي. أّما وسائؿ اإلعالـ القومية فيي تعبر 
عف النظاـ الموجود بالسمطة؛ ألنيا تراعي ضماف استمرارية صدورىا وبثيا، وبقاء المسؤوليف عمى 

َـّ فإف ىذه الوسائؿ تعمؿ بشكؿ ك بير عمى الحفاظ عمى النظاـ القائـ، إصدارىا وبثيا في مناصبيـ؛ ومف َث
 ومقاومة التغيير إذا لـ يكف ىذا التغيير في صالحيا وصالح المسؤوليف فييا. 

 
*   *   * 

                                                           

ىالمراجع:
( استعان الباحث ببعض بٌانات رسالة الدكتوراه الخاصة به: السٌد عبدالرحمن علً، العالقة بٌن ملكٌة وسائل اإلعالم ومعالجتها 6)

 (. 2165، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، رسالة دكتوراهلقضاٌا التحول الدٌمقراطً وصنع القرار السٌاسً، 

(، 6111)القاهرة: دار الفكر العربً،  2، طالتبعية اإلعالمية والثقافية في العالم الثالثقضايا عواطف عبد الرحمن،  (2)

 .616ص

 .1(، ص2162)عمان: دار أسامة للنشر والتوزٌع،  القنوات الفضائية واإلعالمية االقتصادية( حسٌن دبً الزوٌنً، 3)
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حمادة، مستقبل النظام اإلعالمً فً مصر بعد الثورة، فً: بسٌونً حمادة )محرًرا(، حرٌة اإلعالم والتحول الدٌمقراطً  بسٌونً(4) 

 .22(، ص2163)القاهرة: عالم الكتب،  6فً مصر، ط

: حصاد قرن ( مصطفى المصمودي، ما بٌن اإلعالم والسٌاسة فً القرن الحادي والعشرٌن، فً: العرب والقرن الحادي والعشرٌن5)

 . 624، ص2111ورؤٌة فً المستقبل، شؤون عربٌة، األمانة العامة لجامعة الدول العربٌة، القاهرة، مارس 

( أٌمن منصور ندا، الصور اإلعالمٌة والقرارات السٌاسٌة: التكوٌن والعالقات المتبادلة، المجلة المصرٌة لبحوث الرأي العام، 6)

 .261، 261، ص ص 2116مجلد الثانً، العدد الثانً، أبرٌل ــ ٌونٌو كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، ال

( علً منعم القضاة، قوانٌن اإلعالم وأخالقٌاته )َعّمان: جامعة الشرق األوسط للدراسات العلٌا، كلٌة العلوم اإلنسانٌة، قسم 1)

 . 35(، ص2163اإلعالم، 

 .214، 213( أٌمن منصور ندا، مرجع سابق، ص ص 1)

 .66(، ص2112)القاهرة: عالم الكتب،  6عبدالمنعم البكري، االتصال الشخصً فً عصر تكنولوجٌا االتصال، ط ( فؤاد1)

 .46(، ص6111( محمد عبدالحمٌد، نظرٌات اإلعالم واتجاهات التأثٌر )القاهرة: عالم الكتب، 61)

 (،6112هرة: مركز دراسات الوحدة العربٌة، )القا ( بسٌونً حمادة، دور وسائل االتصال فً صنع القرارات فً الوطن العرب66ً)

 .66ص

 .255( أٌمن منصور ندا، مرجع سابق، ص62)

-615(، ص ص 2162)القاهرة: عالم الكتب،  6( بسٌونً حمادة، الصحافة وصنع القرار السٌاسً فً الوطن العربً، ط63)

611. 

 .216( أٌمن منصور ندا، مرجع سابق، ص64)

تأثٌر السٌاسة الخارجٌة للدولة فً المعالجة الصحفٌة للشؤون الدولٌة: دراسة تحلٌلٌة مقارنة ( هشام عطٌة عبدالمقصود، 65)

(، 6115، رسالة ماجستٌر، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، 6112حتى  6111للصحافة المصرٌة خالل الفترة من 

 .21ص

(66 (Matthew J. Kushin et al., Did Social Media Really Matter? College Students’ Use of Online Media 

and Political Decision Making in the 2008 Election, Paper presented to the Communication 

Technology Division of the Association for Education in Journalism & Mass Communication, Boston, 

MA, 2009, p.4. 

حمد البدوي، دور اإلعالم فً دعم المواطنة فً مصر، ورقة بحثٌة مقدمة للمؤتمر العلمً السنوي الثانً عشر، اإلعالم ( ثرٌا أ61)

 .644، ص2116ماٌو  4ـــ  2، كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، 6وتحدٌات المجتمعات العربٌة، جـ

(61 (Bruce E. Pinkleton et al., Satisfaction with Media Performance and Perceptions of Media 

Usefulness in Political Decision Making and Disaffection, Paper Presented at the Annual Meeting of 

the Association for Education in Journalism and Mass Communication, Sheraton Boston, Boston, 

MA, Aug. 2009, p.3. 

اقً، وسائل اإلعالم والتحول الدٌمقراطً فً الدول العربٌة: إشكالٌة الدور وآلٌات التعزٌز، المؤتمر األول ( عٌسى عبدالب61)

 ، نقاًل عن:61ص، 2162دٌسمبر  21لمستقبل اإلعالم فً مصر، الرابطة الوطنٌة اإلسالمٌة، سمٌرامٌس إنتركونتننتال، القاهرة، 

Jennings Bryant and Susan Thompson, Fundamentals of Media Effects (New York : McGraw Hill, 

2002), p.p. 307 – 309. 
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 .216(، ص2116( ماجد راغب الحلو، حرٌة اإلعالم والقانون )اإلسكندرٌة: منشأة المعارف، 21)

اإلصالح  ( حنان أحمد سلٌم، عالقة الفضائٌات اإلخبارٌة والصحف والجماعات المرجعٌة بتشكٌل االهتمامات نحو قضاٌا26)

السٌاسً لدى الرأي العام المصري، ورقة بحثٌة مقدمة للمؤتمر العلمً السنوي الثانً عشر، اإلعالم وتحدٌات المجتمعات العربٌة، 

 . 621، ص2116ماٌو  4ـــ 2، كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، 6جـ

 .35، 34، 32بق، ص ص ( بسٌونً حمادة، الصحافة وصنع القرار السٌاسً فً الوطن العربً، مرجع سا22)

 .211( أٌمن منصور ندا، مرجع سابق، ص23)

(، ص ص 6116علً محمد عبدالوهاب وآخرون، ، اإلدارة العامة: األسس العلمٌة وتجارب التطبٌق )القاهرة: بدون ناشر،  24))

426 ،422. 

 .36، 35( بسٌونً حمادة، الصحافة وصنع القرار السٌاسً فً الوطن العربً، مرجع سابق، ص ص 25)

(26 (Soumya Dutta, Social Responsibility of Media Indian democracy, Global Media Journal, Indian 

Edition, Summer Issue, June 2011, p.1.   

. ن، )الرٌاض: د 6( علً بن شوٌل القرنً، اإلعالم الجدٌد: من الصحافة التقلٌدٌة إلى اإلعالم االجتماعً وصحافة المواطن، ط21)

 ، نقاًل عن:1(، ص2166

George Donohue, Phillip Tichenor & Clarice Olien, A Guard Dog Perspective on The Role of Media,  

Journal of Communication, Vol.45, No.2, 1995, p.p.115-132. 

 .63، 62( عٌسى عبدالباقً، مرجع سابق، ص ص 21)

ر اإلعالم التقلٌدي والجدٌد فً تشكٌل معارف الرأي العام واتجاهاته نحو قضاٌا الدٌمقراطٌة ( خالد صالح الدٌن حسن علً، دو21)

وتحدٌاتها فً مصر: فً إطار تحلٌل الخطاب اإلعالمً ونظرٌة االعتماد، ورقة بحثٌة مقدمة إلى المؤتمر العلمً الدولً الخامس 

 .  122، ص2111جامعة القاهرة، عشر، اإلعالم واإلصالح: الواقع والتحدٌات، كلٌة اإلعالم، 

 .66، ص، مرجع سابق( بسٌونً حمادة، دور وسائل االتصال فً صنع القرارات فً الوطن العرب31ً)

 .، مرجع سابق( هشام عطٌة عبد المقصود محمد، تأثٌر السٌاسة الخارجٌة للدولة فً المعالجة الصحفٌة للشئون الدولٌة36)

فً الصحف المصرٌة: دراسة تحلٌلٌة على األهرام والوفد  2115الصحفً النتخابات الرئاسة ( محمود منصور هٌبة، الخطاب 32)

 .2111دٌسمبر  –والغد، المجلة المصرٌة لبحوث اإلعالم، كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد الثامن والعشرون، أكتوبر 

ة فً المضمون اإلخباري بالقنوات الفضائٌة العربٌة ( أمانً رضا عبد المقصود مصطفى، معالجة القضاٌا السٌاسٌة الداخل33ٌ)

 (.2111الرسمٌة والمعارضة، رسالة ماجستٌر، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، 

( منى المراغً أحمد محمد، محددات تشكٌل أطر مضمون الخطاب السٌاسً بالصحف القومٌة والحزبٌة والخاصة: دراسة 34)

 (.2111ال، رسالة ماجستٌر، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، للمضمون والقائم باالتص

، رسالة 2111حتى  2114( أمٌرة ناجً محمد، الخطاب الصحفً تجاه قضاٌا الفساد فً الصحف المصرٌة فً الفترة من 35)

 (.    2166ماجستٌر، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، 

قة بٌن ملكٌة وسائل اإلعالم وطبٌعة ومستوى الحرٌة فً القنوات المصرٌة الحكومٌة والخاصة: ( أشرف جالل حسن، العال36)

دراسة مقارنة لبرامج الرأي فً القناتٌن األولى والثانٌة مقارنة بدرٌم والمحور، ورقة بحثٌة مقدمة للمؤتمر العلمً السنوي الحادي 

 . 2115ماٌو  5-3الم، جامعة القاهرة، ، كلٌة اإلع2عشر، مستقبل وسائل اإلعالم العربٌة، جـ
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( مصطفً محمد عبد الوهاب، النشرة اإلخبارٌة فً القنوات الفضائٌة العربٌة والحكومٌة والخاصة، رسالة ماجستٌر، غٌر 31)

 (.  2115منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، 

السٌاسٌة: دراسة  وظٌفتها العربٌة على اإلخبارٌة الفضائٌة ٌةالتلفزٌون القنوات فً الملكٌة نمط ( عالء محمد عبد العاطً، تأثٌر31)

العولمة، كلٌة التربٌة النوعٌة بجامعة  عصر فى البشرٌة التنمٌة فى ودوره النوعً التعلٌم تحلٌلٌة مقارنة، ورقة بحثٌة مقدمة لمؤتمر

 .  2116المنصورة، إبرٌل 

، رسالة دكتوراه، 6111-6111( محمد سعد إٍبراهٌم، الدور التنموي للصحافة المصرٌة فً إٍطار التعددٌة الحزبٌة خالل الفترة 31)

 (.  6114غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، 

طبٌقٌة على الحمالت ( جمال عبد العظٌم، المتغٌرات المؤثرة على دور الصحافة فً تكوٌن الرأي العام فً مصر: دراسة ت41)

 (. 6111، رسالة دكتوراه، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، 6116-6115الصحفٌة فً عامً 

( هشام عطٌة عبدالمقصود، عالقة النخب السٌاسٌة المصرٌة بالصحافة وتأثٌرها فً أنماط األداء الصحفً فً التسعٌنٌات، 46)

 (.   6111عالم: جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، غٌر منشورة )كلٌة اإل

( السٌد بهنسى حسن، مدى تأثٌر االتجاه السائد بوسائل اإلعالم المصرٌة على تشكٌل اتجاهات الرأي العام نحو قضاٌا التحول 42)

    .2116دٌسمبر  –االقتصادي، المجلة المصرٌة لبحوث اإلعالم، كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد الثالث عشر، أكتوبر 

( نوال عبدالعزٌز الصفتً، التوظٌف السٌاسً لقضٌة تطوٌر التعلٌم فى الصحف الحزبٌة المصرٌة: دراسة تحلٌلٌة، المجلة 43)

 .   2112مارس  -المصرٌة لبحوث اإلعالم، كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد الرابع عشر، ٌناٌر

( أشرف جالل، اتجاهات الصحافة المصرٌة نحو معالجة أحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب األمرٌكٌة ضد أفغانستان، 44)

 .   2113سبتمبر –المجلة المصرٌة لبحوث اإلعالم، كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد العشرون، ٌولٌو 

لمصرٌة الٌومٌة: دراسة تطبٌقٌة على صحٌفتً األهرام والوفد، المجلة ( جمال عبدالعظٌم، بناء األجندة اإلخبارٌة فً الصحف ا45)

 . 2113دٌسمبر  -المصرٌة لبحوث الرأي العام، كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، المجلد الرابع، العدد المزدوج، ٌناٌر

رسالة ماجستٌر، غٌر منشورة ( محرز حسٌن غالً، العوامل اإلدارٌة المؤثرة على السٌاسة التحرٌرٌة فً الصحف المصرٌة، 46)

 (.2113)كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، 

( محمود حسن هٌبة، أثر نمط ملكٌة الصحف المصرٌة على أجندة القضاٌا التً تتناولها: دراسة تحلٌلٌة، ورقة بحثٌة مقدمة 41)

 .  2115ماٌو  5-3م، جامعة القاهرة، ، كلٌة اإلعال2للمؤتمر العلمً السنوي الحادي عشر، مستقبل وسائل اإلعالم العربٌة، جـ

( محمد محمود عبد الفتاح نصر الدٌن، الصحف المصرٌة الصادرة عن شركات مساهمة: دراسة تقوٌمٌة للفن الصحفً واألداء 41)

 (. 2115المهنً، رسالة ماجستٌر، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، 

الصحفٌة لحملة االنتخابات الرئاسٌة وأثرها على معارف واتجاهات الناخبٌن، المجلة ( إٌمان نعمان جمعة، اتجاهات المعالجة 41)

 .   2115دٌسمبر  –المصرٌة لبحوث اإلعالم، كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، العدد الخامس والعشرون، ٌولٌه 

المتحققة منها: دراسة مٌدانٌة  ( عبد الجواد سعٌد محمد ربٌع، استخدامات الشباب الجامعً للصحف المحلٌة واإلشباعات51)

 .    2116ٌونٌو  -وتحلٌلٌة، المجلة المصرٌة لبحوث الرأي العام، كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، المجلد السابع، العدد األول، ٌناٌر 

حررٌن ومدى ( محرز حسٌن غالً، أسالٌب تنظٌم وإدارة الجهاز التحرٌري بالصحف المصرٌة وعالقتها باالستقالل المهنً للم56)

 -شعورهم بالرضا الوظٌفً، المجلة المصرٌة لبحوث الرأي العام، كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، المجلد العاشر، العدد الثانً، ٌولٌو

 . 2161دٌسمبر 

(52) Kimberley E. Fradgley and Walter E. Nierbauer Jr., London's “Quality” Newspapers: Newspaper 

Ownership and Reporting Patterns, Journalism & Mass Communication Quarterly, Vol.72, No.4, 

December 1995. 
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(53) Devra C. Moehler and Naunihal Singh, Whose News Do You Trust? Explaining Trust in Private 

versus Public Media in Africa, Political Research Quarterly, Vol.64, No.2, June 2011.  

(54) Amy Reynolds and Gary Hicks, Civic Journalism influence on Local T.V. News Coverage, AEJMC 

Conference Papers, 2001.      

(55) Lu Shi, The Policy Deviation in China's New Media: A Comparative Content Analysis, Paper 

Presented at the Annual Meeting of the International Communication Association, Marriott Hotel, 

San Diego, CA, May 2003.      

(56) Daniel Chomsky, An Interested Reader: Measuring Ownership Control at the NewYork Times, 

Paper Presented at the Annual Meeting of the Western Political Science Association, Marriott Hotel, 

Portland, 2004. 

(51) J. Sonia Huang and George Sylive, Decision-Making by Newspaper Editors: Understanding 

Values and Change, Paper Presented at the Annual Meeting of the International Communication 

Association, 2006.       

(51) Amit Schejter and Jonathan Obar, Comparing Media Ownership Regimes: The Fine Contours 

That Differentiate Among the American, British, and Canadian Media Systems, Paper presented at 

the annual meeting of the International Communication Association, TBA, Boston, MA, 25 May, 

2011.    

( جٌهان حسن الكباوي، النظرٌة اإلنسانٌة لحرٌة الصحافة، رسالة دكتوراه، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، 51)

6111  .) 

مصر، رسالة  ( بسٌونً حمادة، دور وسائل االتصال المصرٌة فً صناعة القرارات: دراسة تطبٌقٌة على صانعً القرار ف61ً)

 (. 6116دكتوراه، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، 

، رسالة 6111-6111( إٌناس محمد أبو ٌوسف، صورة العالم الثالث فً الصحافة المصرٌة واألمرٌكٌة خالل الفترة من 66)

 (.  6114دكتوراه، غٌر منشورة )كلٌة االٍعالم: جامعة القاهرة، 

د، صورة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً الصحافة المصرٌة الٌومٌة: دراسة مقارنة بٌن حقبتً الستٌنٌات ( حماد إبراهٌم حام62)

 (.6116والسبعٌنٌات، رسالة ماجستٌر، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، 

لة ماجستٌر، غٌر منشورة )كلٌة ( نهلة عساف عٌسى، العوامل المؤثرة على أداء القائم باالتصال فً الفٌلم التسجٌلً، رسا63)

 (.6116اإلعالم: جامعة القاهرة، 

( عائشة عبدهللا إبراهٌم راشد، التفاعل االتصالً بٌن الجمهور والصحافة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة خالل عامً 64)

 (.6111هرة، ، رسالة دكتوراه، غٌر منشورة )القاهرة: قسم الصحافة كلٌة اإلعالم جامعة القا6111، 6116

 مرجع سابق. ( أٌمن منصور ندا،65)

(66 (Gerhard W. Wittkämper and Jürgen Bellers, The Press and Foreign-Policy Decision Making: An 

Analysis of German-Polish Negotiations in 1969-1970, International Political Science 

Review, Vol.7, No.4, October 1986. 

(61( Aeron Davis, Whither Mass Media and Power? Evidence for a Critical Elite Theory Alternative, 

Media, Culture & Society, Vol.25, No.5, September 2003. 
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(61 (Bruce E. Pinkleton et al., op. cit. 

(61 (Imme Petersen, Harald Heinrichs, and Hans Peter Peters, Mass-Mediated Expertise as Informal 

Policy Advice, Science, Technology&Human Values, Vol.35, No.6, November 2010.  

(11 (Risto Kunelius and Esa Reunanen, The Democratic Paradox? Decision Makers’ Exposure to 

Mediation, Paper Presented at The Annual Meeting of The International Communication Association, 

Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre, Suntec City, Singapore, June 2010. 

(16 (Michael Meyen and Andreas Scheu, The Role of External Broadcasting in a Closed Political 

System: A Case Study of the German Post-war States, Global Media and Communication, 

Vol.7, No.2, August 2011. 

(12 (Choong-Hoon Park, The Media’s Effect on Political Conflict in Public Decision-Making, Paper 

Presented at the Annual Meeting of the Southern Political Science Association, Hotel 

InterContinental, New Orleans, Louisiana, Jan. 2012. 

(13 (Risto Kunelius and Esa Reunanen, Media in Political Power: A Parsonian View on the 

Differentiated Mediatization of Finnish Decision Makers, The International Journal of 

Press/Politics, Vol.17, No.1, Jan. 2012. 

( حسن عبدالحمٌد أحمد رشوان، فً القوة والسلطة والنفوذ: دراسة فً علم االجتماع السٌاسً )األسكندرٌة: مركز األسكندرٌة 14)

 .611(، ص2116للكتاب، 

 .2(، ص2113ً )عمان، األردن: بدون ناشر، السٌاس النمري، جدٌد االقتصاد ( فؤاد15)

 .261-211(، ص ص2114)القاهرة: عالم الكتب،  3( محمد عبد الحمٌد، نظرٌات اإلعالم واتجاهات التأثٌر، ط16)

 . 65(، ص2112)القاهرة: دار الفكر العربً،  6( عواطف عبد الرحمن، النظرٌة النقدٌة فً بحوث االتصال، ط11)

 .266نظرٌات اإلعالم واتجاهات التأثٌر، مرجع سابق، ص ( محمد عبد الحمٌد،11)

 .65النظرٌة النقدٌة فً بحوث االتصال، مرجع سابق، ص، ( عواطف عبد الرحمن11)

 .  262 -266( محمد عبد الحمٌد، نظرٌات اإلعالم واتجاهات التأثٌر، مرجع سابق، ص ص11)

(16( Phil Graham, Political economy of communication: A Critique, Critical perspectives on 

international business, Vol.3 Issue3, 2007, p.p.2-3. 

(12 (E. R. Meehan, Vincent Mosco, and J. Wasko, Rethinking Political Economy: Change and 

     Continuity, In: M. Levy & M. Gurevitch (eds.), Defining Media Studies: Reflections on 

     The Future of The Field (Oxford: Oxford University Press, 1994), p.347. 

   - P. Golding & G. Murdock, Culture, Communications, and Political Economy, In: J. Curran & M. 

Gurevitch (eds.), Mass Media and Society (London: Edward Arnold, 1991), p.15. 

(13 (Vincent Mosco, The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal (London: 

SAGE, 1996), p.p. 3-4. 



 
 

          www.epra.org.eg                                    www.jprr.epra.org.eg                   مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – التاسعالعدد  613

                                                                                                                                                                                     
(14( R. McChesney, Making a Molehill out of a Mountain: The Sad State of Political Economy 

    in U.S. Media Studies, In: A. Calabrese & C. Sparks (eds.), Toward A Political Economy of Culture: 

Capitalism and Communication in The twenty-first Century (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 

2004), p.2. 

(15 (Vincent Mosco,The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal, op. cit, p.71. 

(16( Oliver Boyd-Barrett, The Political Economy Approach, In: Oliver Boyd-Barrett and C. Newbold 

(eds.), Approaches to MediaApproaches to Media (Oxford: Oxford University, 1995), p.186. 

   - Jin Cao and Yuezhi Zhao (eds.), The political economy of communication: A Reader (Shanghai: 

Fudan University Press, 2007), p.106. 

 - Robert W. McChesney, Communication Revolution (New York: The Free Press, 2007), p.78, In: 

Vincent Mosco,The Political Economy of Communication, 2nd Edition (Canada:Queen's University, 

SAGE Publications Ltd, 2009), p.1. 

(11( Carlos Pereira, Inequalities on the Web: Strengths and Weaknesses of a Political Economy 

Analysis, Media, Culture & Society,Vol.31, No.2, 2009, p.326. 

(11 (Vincent Mosco, Current Trends in the Political Economy of Communication, Global Media 

Journal, Canadian Edition, Vol.1, Issue1, 2008, p.55. 

(11( Vincent Mosco,The Political Economy of Communication: Rethinking and Renewal, op. cit, p.71. 

ماهٌناز رمزي، العوامل المؤثرة فً مستقبل أنماط ملكٌة القنوات التلٌفزٌونٌة المصرٌة الخاصة، ورقة بحثٌة مقدمة للمؤتمر  11))

 .325، ص2115ماٌو  5-3، كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، 6العلمً السنوي الحادي عشر، مستقبل وسائل اإلعالم العربٌة، جـ

 .  236(، ص2111)القاهرة: عالم الكتب،  6عالم وتكنولوجٌا االتصال والرأي العام، ط( بسٌونً حمادة، دراسات فً اإل16)

(12) C. R. Kothari, Research Methodology: Methods & Techniques, Second Revised Edition (New 

Delhi: New Age International (P) Ltd. Publishers, 2004), p.3. 

(13) Anol Bhattacherjee, Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, 2nd edition 

(Florida, USA: University of South Florida, 2012), p.6.  

، 11(، ص ص 6116)القاهرة: عالم الكتب،  2( سمٌر محمد حسٌن، بحوث اإلعالم: تطبٌقات فً مناهج البحث العلمً، ط14)

11.  

(15) Roger D. Wimmer and Joseph R. Dominick, Mass Media Research: An Introduction, 9th (Boston, 

United States: Wadsworth Cengage Learning, 2011), p.185. 

(، 2116( فرج الكامل، بحوث اإلعالم والرأي العام: تصمٌمها وإجراؤها وتحلٌلها )القاهرة: دار النشر للجامعات المصرٌة، 16)

 . 666ص

  .616( سمٌر محمد حسٌن، مرجع سابق، ص11)
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(11) Stuart MacDonald & Nicola Headlam, Research Methods Handbook: Introductory Guide to 

Research Methods for Social Research (Manchester: Centre for Local Economic Strategies, 2009), 

p.11. 

(11) Anol Bhattacherjee, op. cit., p.39.  

 .61ص مرجع سابق،( أمٌرة ناجً محمد، 611)

 ( تم االستعانة فً هذا الجزء من الدراسة بالكتب والدراسات العلمٌة اآلتٌة:616)

أسامة السعٌد السعٌد قرطام، اتجاهات خطاب الصحافة المصرٌة تجاه قضاٌا حقوق اإلنسان فً عصر العولمة، رسالة ماجستٌر، 

 (.2166الم: جامعة القاهرة، غٌر منشورة )كلٌة اإلع

 أمٌرة ناجً محمد، مرجع سابق.

 ثرٌا أحمد البدوي، مرجع سابق.

 (.6111ج. ب. براون، ج. ٌول، تحلٌل الخطاب، ترجمة: محمد لطفً ومنٌر الترٌكً )الرٌاض: النشر العلمً بجامعة الملك سعود، 

 خالد صالح الدٌن حسن علً، مرجع سابق.

معوض محمد عٌاد، وسائل اإلعالم والتسوٌق السٌاسً: دراسة على قضٌة اإلصالح السٌاسً فً  راسم محمد الجمال وخٌرت

، كلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة، 3مصر، ورقة بحثٌة مقدمة للمؤتمر العلمً السنوي الحادي عشر، مستقبل وسائل اإلعالم العربٌة، جـ

 .2115ماٌو  3-5

اإلنترنت اإلخبارٌة العربٌة لعملٌة اإلصالح السٌاسً فً المملكة العربٌة السعودٌة،  عبدهللا محمد سعد أبو راس، معالجة مواقع

 (.2111رسالة ماجستٌر، غٌر منشورة )كلٌة اإلعالم: جامعة القاهرة، 

 (. 2112الكتب،  فً الدراسات اإلعالمٌة )القاهرة: عالم العلمً محمد عبدالحمٌد، البحث

ب فً الدراسات اإلعالمٌة العربٌة: الدراسات المصرٌة نموذًجا، المجلة العلمٌة لكلٌة اآلداب، محمد شومان، إشكالٌات تحلٌل الخطا

 .2114جامعة المنٌا، إبرٌل 

 .مرجع سابق منى المراغً أحمد محمد،

 .، مرجع سابقهشام عطٌة عبدالمقصود، تأثٌر السٌاسة الخارجٌة للدولة فً المعالجة الصحفٌة للشؤون الدولٌة

(612) Roger D. Wimmer and Joseph R. Dominick, op. cit., p.p. 417, 48. 

(613) Stuart MacDonald & Nicola Headlam, op. cit., p.8. 

(614) C. R. Kothari, op. cit., p.p. 3, 5. 

(615) Roger D. Wimmer and Joseph R. Dominick, op. cit., p.417. 

(616) Minavere Vera Bardici, A Discourse Analysis of the Media Representation of Social Media for 

Social Change - The Case of Egyptian Revolution and Political Change, Thesis Submitted for 

Completion of Master of Communication for Development, Malmö University, Sweden, 2012, p.33. 

  .356فً الدراسات اإلعالمٌة، مرجع سابق، ص العلمً مٌد، البحث( محمد عبدالح611)

 . 634( فرج الكامل، مرجع سابق، ص611)
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  .212( سمٌر محمد حسٌن، مرجع سابق، ص611)

 . 634( فرج الكامل، مرجع سابق، ص661)

(666) Anol Bhattacherjee, op. cit., p.58.  

(662) C. R. Kothari, op. cit., p.73. 

(663) Roger D. Wimmer and Joseph R. Dominick, op. cit., p.60. 

(664) Anol Bhattacherjee, op. cit., p.59.  

(، 6111)القاهرة: مكتبة األنجلو المصرٌة،  6( محمد الوفائً، مناهج البحث فً الدراسات االجتماعٌة واإلعالمٌة، ط665)

 .662ص

 لٌة أسماؤهم، ولهم منً خالص الشكر والتقدٌر:( قام بتحكٌم استمارة تحلٌل الخطاب السادة األساتذة التا666)

أ. د. عواطف عبدالرحمن، األستاذة بقسم الصحافة بكلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة )ورئٌسة قسم الصحافة ووكٌلة كلٌة اإلعالم 

 للدراسات العلٌا سابًقا(.

 عة القاهرة.أ. د. بركات عبدالعزٌز، األستاذ بقسم اإلذاعة والتلٌفزٌون بكلٌة اإلعالم، جام

 أ. د. سلٌمان صالح، أستاذ ورئٌس قسم الصحافة بكلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة. 

 أ. د. محمد شومان، عمٌد المعهد الدولً لإلعالم بأكادٌمٌة الشروق.

 أ. د. خالد صالح الدٌن، األستاذ بقسم اإلذاعة والتلٌفزٌون بكلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة.

 األستاذ المساعد بقسم الصحافة بكلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة.د. محرز حسٌن غالً، 

 د. عبدالرحٌم دروٌش، األستاذ المساعد بقسم اإلعالم كلٌة التربٌة النوعٌة، جامعة دمٌاط.

 د. فاطمة الزهراء محمد، المدرسة بقسم الصحافة بكلٌة اإلعالم، جامعة القاهرة.

(661) Anol Bhattacherjee, op. cit., p.59.  

(661) C. R. Kothari, op. cit., p.74. 

 . 636( فرج الكامل، مرجع سابق، ص661)

(621) Anol Bhattacherjee, op. cit., p.37.  

(626) C. R. Kothari, op. cit., p.74. 

 . 634( فرج الكامل، مرجع سابق، ص622)

(623) Anol Bhattacherjee, op. cit., p.56.  

(624) C. R. Kothari, op. cit., p.74. 

 .56، 55، ص ص مرجع سابق( بسٌونً حمادة، الصحافة وصنع القرار السٌاسً فً الوطن العربً، 625)

 .56( هشام عطٌة عبدالمقصود، تأثٌر السٌاسة الخارجٌة للدولة فً المعالجة الصحفٌة للشؤون الدولٌة، مرجع سابق، ص626)
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 .   61م، ص2162مارس  6( مكرم محمد أحمد، بدٌهٌات دستورٌة، عمود صحفً: نقطة نور، جرٌدة األهرام، 621)

 .   4م، ص2162أبرٌل  64( عبد العظٌم الباسل، الحل هو الحل، عمود صحفً: فً الموضوع، جرٌدة األهرام، 621)

 .   61م، ص2162أبرٌل  22مقال، جرٌدة األهرام، ، الدروس المستفادة والمٌادٌن المستعادة،  ( سٌف الدٌن عبد الفتاح621)

 .  66م، ص2162مارس  26( كفى جداًل وفوضى، افتتاحٌة: رأي األهرام، جرٌدة األهرام، 631)

 .     2162ٌولٌو  61( مجموعة من مذٌعً قناة النٌل لألخبار، برنامج من القاهرة، قناة النٌل لألخبار، 636)

 .   2162أغسطس  21لألخبار، برنامج من القاهرة، قناة النٌل لألخبار، ( مجموعة من مذٌعً قناة النٌل 632)

 .   6، ص2162مارس  61( محمود غالب، جمعٌة تأسٌسٌة أم جمعٌة شرعٌة، عمود صحفً: الطرٌق الوحٌد، جرٌدة الوفد، 633)

مارس  24( محمد حامد الجمل، مشاكل الجمعٌة التأسٌسٌة لوضع الدستور، عمود صحفً: أنوار الحقٌقة، جرٌدة الوفد، 634)

 .   61، ص2162

 .   2، ص2162مارس  26( عماد الدٌن حسٌن، مغالبة ال مشاركة، عمود صحفً: عالمة تعجب، جرٌدة الشروق، 635)

 .   2162مارس  61تً فً"،  ( ٌسري فودة، برنامج آخر كالم، قناة "أون636)

 .   2162أبرٌل  5( عماد الدٌن أدٌب، برنامج بهدوء، قناة "سً بً سً"، 631)

 .66، ص2162راٌر فب 6ونوم القانون، عمود صحفً: أحوال عربٌة، جرٌدة األهرام،   عبده مباشر، أهل الحكم( 631)

 .   3م، ص2162ٌونٌو  65( كلمة أخٌرة، افتتاحٌة: رأي األهرام، جرٌدة األهرام، 631)

 .   2163ٌناٌر  66( مجموعة من مذٌعً قناة النٌل لألخبار، برنامج من القاهرة، قناة النٌل لألخبار، 641)

 .   66، ص2162ٌناٌر  3جرٌدة الوفد، بتارٌخ  ( طلعت الطرابٌشً، فضٌحة اللهو الخفً فً انتخابات المنوفٌة، تحقٌق،646)

 .   3، ص2163ماٌو  21( محمود غالب، الشورى ٌلعب دور المحلل فى حكم اإلخوان، تقرٌر، جرٌدة الوفد، 642)

 .   64، ص2162ٌناٌر  61( زٌاد بهاء الدٌن، فضٌحة تمثٌل المرأة فً البرلمان، مقال، جرٌدة الشروق، 643)

 .   1، ص2162فبراٌر  2ال أخشى من صعود التٌار اإلسالمً، حوار، جرٌدة الشروق،  ( آٌة عامر، المعلم:644)

 .   2162أبرٌل  2( ٌسري فودة، برنامج آخر كالم، قناة "أون تً فً"، 645)

 .   2163فبراٌر  24( عماد الدٌن أدٌب، برنامج بهدوء، قناة "سً بً سً"، 646)

 .    61، ص2163ٌناٌر  6هات سٌاسٌة، جرٌدة األهرام، اتجا ( نهال شكري، قانون عاجل، عمود صحفً:641)

 .    24، ص2163ٌولٌو  24( فاروق جوٌدة، أٌن قانون التظاهر؟، مقال، جرٌدة األهرام، 641)

 .   2163نوفمٌر  25( مجموعة من مذٌعً قناة النٌل لألخبار، برنامج من القاهرة، قناة النٌل لألخبار، 641)

 .   61، ص2163أكتوبر  26قانون التظاهر، عمود صحفً: أنوار الحقٌقة، جرٌدة الوفد، بتارٌخ  ( محمد حامد الجمل، مشروع651)

 .   66، ص2163أكتوبر  61( فهمً هوٌدي، تنظٌم للتظاهر أم تحرٌم له؟، مقال، جرٌدة الشروق، 656)

 .   2162أبرٌل  4( ٌسري فودة، برنامج آخر كالم، قناة "أون تً فً"، 652)
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 .   2163أكتوبر  26أدٌب، برنامج بهدوء، قناة "سً بً سً"، ( عماد الدٌن 653)

( من هذه الدراسات العربٌة: هشام عطٌة، تأثٌر السٌاسة الخارجٌة للدولة فً المعالجة الصحفٌة للشؤون الدولٌة، مرجع سابق. 654)

 ومنى المراغً، مرجع سابق. وأسامة السعٌد، مرجع سابق. وأمٌرة ناجً محمد، مرجع سابق. 

( من هذه الدراسات العربٌة على سبٌل المثال: هشام عطٌة، تأثٌر السٌاسة الخارجٌة للدولة فً المعالجة الصحفٌة للشؤون 655)

الدولٌة، مرجع سابق. وهشام عطٌة، عالقة النخب السٌاسٌة المصرٌة بالصحافة وتأثٌرها فً أنماط األداء الصحفً فً التسعٌنٌات، 

فً الصحف  2115، مرجع سابق. ومحمود منصور، الخطاب الصحفً النتخابات الرئاسة مرجع سابق. وثرٌا أحمد البدوي

المصرٌة، مرجع سابق. ومنى المراغً، مرجع سابق. وأسامة السعٌد، مرجع سابق. وأمٌرة ناجً محمد، مرجع سابق. وكذلك: 

ات المصرٌة الحكومٌة والخاصة، مرجع أشرف جالل حسن، العالقة بٌن ملكٌة وسائل اإلعالم وطبٌعة ومستوى الحرٌة فً القنو

سابق. وجمال عبدالعظٌم أحمد، المتغٌرات المؤثرة على دور الصحافة فً تكوٌن الرأي العام فً مصر، مرجع سابق. والسٌد بهنسى 

. حسن، مرجع سابق. ومحرز حسٌن غالً، العوامل اإلدارٌة المؤثرة على السٌاسة التحرٌرٌة فً الصحف المصرٌة، مرجع سابق

ومحرز حسٌن غالً، أسالٌب تنظٌم وإدارة الجهاز التحرٌري بالصحف المصرٌة، مرجع سابق. وإٌمان نعمان جمعة، اتجاهات 

 المعالجة الصحفٌة لحملة االنتخابات الرئاسٌة وأثرها على معارف واتجاهات الناخبٌن، مرجع سابق. 

 ومن الدراسات األجنبٌة على سبٌل المثال:    

Kimberley E. Fradgley and Walter E. Nierbauer Jr., op. cit.. Devra C. Moehler and Naunihal Singh, op. 

cit.. Daniel Chomsky, op. cit. ... etc. 

 ( من الدراسات األجنبٌة على سبٌل المثال:656)

Lu Shi, op. cit.. Amy Reynolds and Gary Hicks, op. cit.... etc. 
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Abstract 

 

       This study aims to monitor and analyze the relationship between media 

ownership and political decision making in Egypt .The study is a descriptive 

and explanatory one, and it uses a survey method. Moreover; it uses a media 

discourse analysis .Otherwise, the study concludes that there is a difference in 

the media manipulation of democratic transformation issues according to 

ownership patterns of media .The study emphasizes that Egyptian media do not 

play a vital role in the political decision making process in Egypt. 
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