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 ملخص

المصري، ومدى إسهام تلك التغطية في تشكيل رأي عام تجاه الظاهرة؛ وذلك  تعالج الدراسة أطر التغطية اإلخبارية لظاهرة اإلرهاب في اإلعالم

لمتلقي، من خالل التعرف على حجم اهتمامها )التغطية اإلخبارية( في تناول قضايا اإلرهاب، وطبيعتها ومحدداتها في تلبية االحتياجات المعرفية ل

مية وطبيعة وحجم الضغوط التي يتعرض لها في إعدادها، وتكشف الدراسة أهم أطر ودراسة استراتيجية القائم باالتصال في بناء رسالته اإلعال

 التغطية اإلخبارية للظاهرة، ومدى ارتباطها بالسياق السياسي واالجتماعي والثقافي، كما ترصد القواعد المهنية الحاكمة للتغطية.

 

يناير/كانون الثاني بوجه عام، والدراسات التي حاولت تحليل تلك القضايا من  55وفي ظل ندرة الدراسات التي تناولت قضايا اإلرهاب بعد ثورة 

ري خالل مدخل أو نظرية األطر اإلعالمية، تأتي أهمية هذه الدراسة التي اعتمدت على تحليل مضمون عينة عشوائية من البرنامج اليومي اإلخبا

(، وموقع الهيئة العامة لالستعالمات، كما اعتمدت 0خباري اليومي الحياة اآلن )قناة الحياة الشامل بانوراما النيل )قناة النيل لألخبار(، والبرنامج اإل

ها، كما الدراسة المنهج الوصفي، ثم المنهج المسحي لرصد أطر التغطية اإلخبارية لقضايا اإلرهاب، ومسح آليات واستراتيجيات التأطير اإلخباري ل

 استخدمت المنهج المقارن.

 

ين السياسي وتكشف الدراس دة بالحدَّ ة عبر تحليل أطر التغطية اإلخبارية لظاهرة اإلرهاب عن اتجاه اإلعالم المصري لالعتماد على أطر ُمحدَّ

هتها واألمني؛ ألن المعالجة اإلعالمية تركز على مظاهر األزمة، وليس على األطر العامة التي تميل إلى البحث في أسباب الظاهرة وكيفية مواج

رها السلبية على المجتمع؛ األمر الذي ينعكس في تغطية إخبارية وإعالمية سطحية ومبتورة تفتقد إلى العمق والشرح والتحليل والتفسير وعالج آثا

 الالزم في قضايا معقدة مثل قضايا اإلرهاب.

 

باالتصال بشأن بناء الرسالة اإلعالمية؛ كما ال يظهر أثر واضح لالختالف بين الوسائل أو لنمط الملكية في التأثير على استراتيجية القائم 

ه محدود يعتمد على تقديم حدٍّ أدنى من المعلومات والمعارف، وترتكز على أهداف وأحداث بعينها لرغبة الق ائمين فاالستراتيجية تنطلق من توجُّ

 ف الالزمة لتكوين رأيه.باالتصال في تنظيم المحتوى بأسلوب يعتمد على شحن المتلقي عاطفي ًّا بدالًّ من إمداده بالمعار

 

ة في مثل هذه وتعكس نتائج الدراسة صعوبة التأثير الكبير لوسائل اإلعالم محل الدراسة في تشكيل الرأي العام؛ الفتقارها إلى العمق والخلفية الالزم

أهميتها؛ فإنها ال تحقق الفهم والوعي الكافي والالزم القضايا، وانطالقها من أطر تقليدية تتمثَّل في الصراع واالهتمامات اإلنسانية، وهي أطر رغم 

 للجمهور.

 

 )الجزيرة(
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 مقدمة

 

حادثًّا في سيناء  25حادث إرهابي، منها  011ما يقرب من  5100من يناير/كانون الثاني  55شهدت مصر منذ ثورة 

يات األمن في ؛ فضالًّ عن حوادث االعتداء على مدير5100من يونيو/حزيران  01منها منذ أحداث  01وحدها؛ وقع 

القاهرة والدقهلية، ومحاولة االعتداء على عدد من مديريات األمن األخرى، وتفجير عدد من األماكن بجوار محطات مترو 

ل في سيناء، وتعديل قانون القضاء العسكري وإضافة  األنفاق والمدارس وأقسام الشرطة؛ مما أدَّى إلى إعالن حظر التجوُّ

 ذلك زيادة معدالت التحريض اإلعالمي. قضايا اإلرهاب إليه، ويعكس

 

ب والتشرذم  -(0خالفًّا لما تنادي به نظرية المسؤولية االجتماعية لإلعالم)–وقامت وسائل اإلعالم  بتجسيد وتكريس التحزُّ

واالستقطاب السياسي؛ مستخدمة كافَّة األساليب والممارسات غير األخالقية، وانتهاك خصوصيات األفراد وصعوبة الضبط 

األخالقي لها؛ حيث حشد كلُّ فريق، وكلُّ جماعة أسلحته وكتائبه اإللكترونية في إطار من االنقسام واالستقطاب والتحيُّز 

والتخوين والرؤية األحادية؛ بل وصل األمر إلى حدِّ التكفير، وغاب الحوار العقالني والهادئ والمنطقي، وأصبح كل فريق 

 ب وتغييب العقل والمصلحة العامة لحساب العاطفة والمصلحة الخاصة.يُدافع ويهاجم بضراوة في ظلِّ غيا

 

وتكمن الصعوبة العملية في تناول موضوع اإلرهاب في الطريقة أو اإلطار الذي يُقَدَّم به الموضوع؛ فنظرية التهيئة 

التغطية اإلعالمية ارتفع المعرفية تدعم تأثير وسائل االتصال على الموضوعات التي تحظى بتغطية مكثفة؛ فكلما زاد حجم 

 (.5احتمال تأثيرها على الموضوعات والقضايا التي يعتمد عليها الجمهور في إصدار أحكامه السياسية)

 

ويزداد تأثير نظرية التهيئة المعرفية مع نشاط نموذج االتساق والتنافر المعرفي؛ "الذي يقضي بأن الفرد في الغالب 

(. وعلى الرغم من وجود العديد من 0بشكل انتقائي ما يتفق مع قيمه ومعتقداته السائدة")يتعرَّض ويُدرك ويفهم ويتذكَّر 

النظريات التي تسعى لتفسير عالقة الجمهور بوسائل االتصال؛ مثل: نظرية التماس المعلومات، ونظرية االعتماد على 

ا في فهم الجمه ور للمعلومات المقدمة عن موضوع ما، وسائل االتصال؛ لكن نظرية األطر تبقى أكثر النظريات تأثيرًّ

 (.4وتكوين أحكامه واتجاهاته بشأنها)

 

 اإلطار المنهجي للدراسة .1

 مشكلة الدراسة . أ

دات وأطر التغطية  دها اإلطار الذي يُعالج أو يُقدَّم فيه موضوع اإلرهاب، تطرح مشكلة محدِّ إن الصعوبة العملية التي يجسِّ

بالظاهرة، ودورها في تشكيل الرأي العام؛ لذلك تسعى الدراسة إلى معالجة طبيعة ومحددات اإلخبارية للقضايا المرتبطة 

ف على مدى تلبيتها للحاجات المعرفية  التغطية اإلخبارية لظاهرة اإلرهاب في اإلعالم المصري؛ وذلك من خالل التعرُّ

ا تعالج استراتيجية القائم باالتصال في بناء للمتلقِّي، وحدود ومدى تركيز تلك التغطية على أهداف وأحداث بعينها. كم

الرسالة اإلعالمية، ومدى اهتمامه بمواقف أطراف سياسية داخلية أو دول معينة، ودوره في بناء وتشكيل األخبار من حيث 

المهنية انتقاؤها، واختيار المصادر، وزوايا المعالجة، وهل التغطية محكومة باألطر التي تنظِّم النسق المعرفي والضغوط 

التي يعمل فيها القائم باالتصال، أم أنها تعمل وفق أجندة واعتبارات معينة، تدفع القائم باالتصال أو على األقل تحدِّد له 

 طبيعة وزاوية التناول أو إطاره؟
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الصور؛ التي وهنا تركِّز الدراسة على استراتيجيات بناء النصِّ من حيث االختيارات اللغوية، واالقتباسات والمعلومات و

تقود للتأكيد على عناصر أو جوانب معينة في المعالجة مقابل إغفال جوانب أخرى؛ وذلك مع تحديد طبيعة ومدى إسهام هذا 

البناء في تشويه صورة بعض األطراف السياسية الداخلية، وممارسة التحريض ضدها، وكذلك مدى طغيان البعد الدعائي 

ي في معالجة الظاهرة، ومدى معالجة التغطية اإلخبارية لجذور المشكلة وأسبابها على حساب البعد اإلعالمي الموضوع

العميقة؛ سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وكذلك مدى ارتباطها بالسياق االجتماعي والسياسي والثقافي. 

اكمة لها من خالل طرح أربعة فروض عن إلى تحديد األطر الثقافية للتغطية والقواعد المهنية الح -كذلك-وتتطرق الدراسة 

أثر اختالف نوع الوسيلة ونمط الملكية على معدالت االهتمام، ونوعية األطر، واستراتيجية القائم باالتصال والقواعد 

 المهنية الحاكمة للتغطية اإلخبارية المتعلقة بقضايا اإلرهاب.

 

 أهمية الدراسة . ب

 حالة عدم االستقرار السياسي واالجتماعي. زيادة معدالت التحريض اإلعالمي، واستمرار .0

 حظر نشاط بعض الجماعات وإعالنها إرهابية، واتجاه تلك الجماعات للتصعيد. .5

 ندرة الدراسات التي تناولت قضايا اإلرهاب من خالل مدخل أو نظرية األطر اإلعالمية. .0

ستوى الخدمات؛ مما سمح لوسائل اإلعالم تفاقم األزمات االقتصادية واالجتماعية واألمنية؛ خاصة في ظلِّ تدنِّي م .4

 بممارسة دورها في خلق حالة من النقاش بين أفراد الجمهور؛ سواء بالسخرية أو باالنتقاد الحادِّ.

ب والتشرذم واالستقطاب السياسي مستخدمة كافَّة األساليب  .5 قامت وسائل اإلعالم بتجسيد وتكريس التحزُّ

كلُّ فريق وكلُّ جماعة أسلحته وكتائبه اإللكترونية في إطار من االنقسام والممارسات غير األخالقية؛ حيث حشد 

 واالستقطاب والتحيُّز والتخوين والرؤية األحادية.

 

 أهداف الدراسة . ج

ف على أطر ومحدِّدات التغطية اإلخبارية لظاهرة اإلرهاب في اإلعالم المصري بعد  يتمثَّل الهدف العامُّ للدراسة في التعرُّ

ناير/كانون الثاني، ومدى قدرتها على اإلسهام في تكوين رأي عامٍّ نحو قضايا اإلرهاب؛ وتتفرع عن هذا الهدف ي 55ثورة 

 العامِّ أهداف فرعية؛ وتشمل:

ف على طبيعة ومحددات التغطية اإلخبارية واستراتيجية القائم باالتصال في بناء الرسالة. .0  التعرُّ

 ومدى ارتباطها بالسياق السياسي واالجتماعي والثقافي.تحديد أهمِّ أطر التغطية اإلخبارية،  .5

 تحديد طبيعة ومدى الضغوط التي يتعرَّض لها القائم باالتصال في إعداد رسالته اإلعالمية. .0

 الكشف عن أهمِّ القواعد المهنية الحاكمة للتغطية اإلخبارية عن قضايا اإلرهاب. .4

 

 اإلطار النظري للدراسة . د

النظري وفي تطوير فروضها على نظرية األطر الخبرية؛ إذ أثبتت دراسات نظرية حارس البوابة  تعتمد الدراسة في بنائها

ة بطريقة سهلة  لُون في تحديد ما يُنشر وما ال يُنشر؛ األمر الذي سمح لهم بالقيام بهذه المهمَّ أن القائمين باالتصال يتدخَّ

السياقات المعرفية للجمهور؛ وهذا يَُؤثِّر بدوره على الطريقة (؛ ومن ثَمَّ فهم يقومون بتشكيل األطر و5ومنتظمة وسريعة)

(. والسؤال: هل تقوم كل وسائل اإلعالم بذلك بمهنية تشمل تحقيق 6التي يُدرك بها الجمهور المحتوى الذي يتعرَّض له)

 (.7رائها وأحكامها)الفورية والعدالة والحياد والتوازن؛ ألن ذلك هو السبيل األساسي لمساعدة الجماهير على تكوين آ
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 المقصود باإلطار. 1

اإلطار الخبري الذي يقوم به القائم باالتصال قد يبلغ درجة من القوة واألهمية التي تُلغي أحيانًّا شخصية القائم باالتصال؛ 

ا بوظيفة فقط، وليس لديه مالمح مميزة أو طابع عامٌّ يميِّزه في االختيار أو يَُحدِّ  د أسلوبه، ويكون في ليُصبح في النهاية قائمًّ

د ترس يعمل في آلة المنظمة اإلعالمية الكبيرة؛ التي تفرض أنماطها وقوالبها عليه أثناء العمل) (. فاإلطار قد 0النهاية مجرَّ

يتمُّ من خالل اختيار سياقات ومفردات معينة لوصف الحدث؛ سواء بالتهويل أو التهوين، كما قد يتمُّ باإلضافة، أو الحذف، 

تشويه، أو السماح بذكر تفاصيل معيَّنة دون أخرى؛ وهو ما يمثِّل وجهة نظر محدَّدة بالقدر الذي يجعل ما يصل من أو ال

معلومات هو ما يرغب فيه القائم باالتصال؛ وليس بالضرورة ما حدث بالفعل؛ وهو ما قد يَُؤثِّر في فهم الجمهور لذلك 

على أطر مرجعية في اختيار وصياغة األخبار، ويركِّز على هذه األطر  (؛ فالقائم باالتصال يعتمد2الحدث وحكمه عليه)

ا؛ ولكنه في الحقيقة ليس كامالًّ)  (. 01إلبراز جوانب معيَّنة في الخبر على حساب جوانب أخرى كي يبدو الخبر صحيحًّ

 

 خصائص اإلطار. 2

  د لهم المدخل، أو يُضفي اإلطاُر المعنى أو المغزى على الخبر لتكون له داللة أو أهمية لدى الجمهور، ويحدِّ

 (.00الزاوية التي يمكن رؤية الخبر من خاللها)

 (05يَُعدُّ أداة مساعدة لتفسير األحداث اإلعالمية بطريقة تساعد المتلقِّي على فهمها .) 

 

 (00)أنواع اإلطار. 3

 

 ( يُبيِّن أنواع األطر الخبرية1شكل )

 
 
 
 
 
 
 

 

 العوامل المؤثِّرة في بناء اإلطار. 4

  المستوى الفردي: اآلراء والقيم الشخصية ومستوى التعليم ونوعه والخلفية المعرفية وسنوات الخبرة. :أولا 

 المستوى الُمؤسَّسي: سياسة المنظمة وتأثير رؤساء وزمالء العمل والرضا الوظيفي. :ثانياا 

 المستوى المهني: معايير القيم المهنية ومواثيق الشرف وطبيعة الدور المهني. :ثالثاا 

 (.04المستوى االجتماعي: السلطة والقيود التشريعية واأليديولوجية والجمهور العام وجماعات الضغط) :رابعاا 

 

 أهم األطر الخبرية. 5

 (.05هناك خمسة أطر؛ هي: الصراع، والجوانب األخالقية، واإلنسانية، واالقتصادية، والمسؤولية)

 

 األطر الخبرية

المكانحسب  حسب السمات مستوى الصراعحسب    

ام
ع

 

دد
ح
 م

ية
ع
و
ض
و
 م

ية
طف
عا

   
ي
خل
دا

 

  
ي
ج
ار
خ

ود 
حد
 م

ير
كب

 

ط
س
و
مت

 

اإلطارحسب طبيعة   
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 كيفية استخدام اإلطار. 6

(، والثاني المؤثِّر في تشكيل 06يهتم بقياس المحتوى غير الواضح أو ما يُعرف بالمحتوى الضمني) هناك مستويان: األول

د لنفسها  اتجاهات الجمهور نحو القضية موضع الدراسة؛ حيث إن وسائل اإلعالم من خالل تركيزها على جوانب معيَّنة تَُحدِّ

ا خبرية تستطيع في النهاية أن تؤثِّر في تشكيل معايي ر الجمهور بشأن بعض القضايا؛ األمر الذي ينعكس في تحديد آراء أطرًّ

 (.07واتجاهات الجماهير نحو هذه القضايا)

 

 فروض الدراسة . ه

 هناك فروق معنوية دالَّة في معدالت االهتمام بتغطية قضايا اإلرهاب ونوع الوسيلة، نمط الملكية. .0

 المستخدمة في قضايا اإلرهاب ونوع الوسيلة، نمط الملكية.ليس هناك فروق معنوية دالَّة بين األطر اإلخبارية  .5

ليس هناك فروق معنوية دالَّة بين استراتيجية القائم باالتصال في بناء الرسالة اإلخبارية ونوع الوسيلة، نمط  .0

 الملكية.

 ط الملكية.ليس هناك فروق معنوية دالَّة بين القواعد المهنية الحاكمة للتغطية اإلخبارية ونوع الوسيلة، نم .4

 

 تساؤلت الدراسة . و

 ما حجم اهتمام وسائل اإلعالم بتغطية قضايا اإلرهاب؟ .أ 

 ما أهم األطر المستخدمة في التغطية؟ ومدى ارتباطها بالسياق االجتماعي والسياسي والثقافي؟ .ب 

 ها؟ما مدى تلبية التغطية للحاجات المعرفية للمتلقِّي؟ وما حدود تركيزها على أهداف وأحداث ودول بعين .ج 

 ما استراتيجية القائم باالتصال في بناء الرسالة اإلعالمية؟ .د 

 ما القواعد المهنية الحاكمة للتغطية اإلخبارية من حيث مستوى السرعة والعمق والتوازن والحياد والمصداقية؟  .ه 

 هل يمكن أن تسهم التغطية اإلخبارية في تشكيل رأي عامٍّ تجاه اإلرهاب؟ .و 

 

 مقاييس الدراسة .ز 

 بيِّن المقاييس الثالثة للدراسة( يُ 1جدول )

 منخفض مرتفع مقياس الفرض األول: الهتمام بتغطية قضايا اإلرهاب

   عدد األخبار  .0

   زمن األخبار  .5

   موقع األخبار  .0

   التنويه عن األخبار  .4

   اإلشارة في الشريط إلى األخبار  .5

 منخفض متوسط مرتفع مقياس الفرض الثالث: استراتيجية القائم بالتصال في بناء الرسالة 

    تلبية التغطية للحاجات المعرفية للمتلقي  .0

    تركيز التغطية على أهداف وأحداث بعينها .5

    معالجة التغطية لجذور المشكلة وأسبابها .0

    تنظيم المحتوى ووضعه في إطار اهتمامات المتلقي .4

    اعتماد التغطية على الخبراء .5

    دور القائم باالتصال في انتقاء األخبار .6

    اختيار المصادر .7

    تحديد زوايا المعالجة .0
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    اهتمامه بمواقف أطراف سياسية أو دول معينة .2

 منخفض متوسط مرتفع مقياس الفرض الرابع: القواعد المهنية الحاكمة للتغطية اإلخبارية

    االختيارات اللغوية .0

    االقتباسات .5

    المعلومات .0

    الصور .4

    تأكيد عناصر أو جوانب معينة .5

    إسهام النص في التشويه السياسي  .6

    طغيان البعد الدعائي على البعد اإلعالمي .7

    

 مجتمع الدراسة . ح

الحكومية والخاصة؛ إضافة إلى األخبار المنشورة على األخبار والتقارير اإلخبارية التي بثَّها التليفزيون المصري بقنواته 

 (. http://www.sis.govموقع الهيئة العامة لالستعالمات )

 

 عينة الدراسة. 1

 

ا موزعة كاآلتي: 242عينة عشوائية من األخبار والتقارير بلغ حجمها  ا وتقريرا  خبرا
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر. 2

)الحمراء( التي تمثِّل التليفزيون  0تتمثَّل في قناة النيل لألخبار باعتبارها وسيلة تمثِّل التليفزيون الحكومي، وقناة الحياة 

مة في إحصائيات المشاهدة) (، ثم موقع الهيئة العامة لالستعالمات؛ وهي هيئة حكومية 00الخاص؛ حيث تحتلُّ مرتبة متقدِّ

 (.02الجمهورية "كجهاز اإلعالم الرسمي والعالقات العامة للدولة")تتبع رئاسة 

 

 المحتوى. 3

يتمثَّل في برنامج "بانوراما النيل" لقناة النيل، وبرنامج "الحياة اآلن" لقناة الحياة، وموقع الهيئة العامة لالستعالمات؛ 

ة لموقع االستعالمات بنظام األسبوع الصناعي نشرة من الحياة اآلن، ومتابع 54حلقة من بانوراما النيل، و 54ويتضمن 

 أسبوع. 54على مدار 

 

 اإلطار الزمني. 4

 ، أي ما يقارب ستة أشهر.5104من ديسمبر/كانون األول  0إلى  5104من يونيو/حزيران  0يمتدُّ من 

 
  

http://www.sis.gov/


 8 

 منهج الدراسة وأدواتها . ط

ر اإلخبارية؛ التي بثَّها اإلعالم المصري اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي من خالل مسح عينة من األخبار والتقاري

الحكومي والخاص، ثم المنهج المسحي لرصد أطر التغطية اإلخبارية لقضايا اإلرهاب ومسح آليات واستراتيجيات التأطير 

 اإلخباري لها، كما استخدمت الدراسة المنهج المقارن؛ وذلك للمقارنة بين أطر التغطية، ثم الوسائل التي تختلف من حيث

 طبيعتها وملكيتها.

 

 أداة جمع البيانات. 1

نت األبعاد والفئات الرئيسية، وقد تمَّ إخضاعها لمقاييس الصدق والثبات فبلغت  % 25% و24صحيفة تحليل مضمون تضمَّ

 على التوالي.

 

 وحدة التحليل. 2

 وحدة المفردة )الخبر أو التقرير(.

 

 المفاهيم اإلجرائية . ك

دات معينة تجعل هذا الخبر له معنى ومغزى لدى الجمهور عبر : قيام األطر اإلعالمية. 1 القائم باالتصال بوضع ُمحدِّ

مجموعة من الفئات المحددة والمعروفة أسهم في تكوينها الخبرات السابقة وظروف العمل واستقراء الواقع االجتماعي 

 (.51للمجتمع ذاته)

ا لمشروع إجرامي فردي أو : كل فعل من أفعال العنف أو التهديد أي ًّا اإلرهاب .2 كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذًّ

جماعي، ويهدف إلفشاء الرعب بين الناس، أو ترويعهم بإيذائهم، أو تعريض حياتهم، أو حرياتهم، أو أمنهم للخطر، أو 

ة، أو احتاللها، أو االستي ة أو الخاصَّ الء عليها، أو تعريض أحد إلحاق الضرر بالبيئة، أو بأحد المرافق، أو األمالك العامَّ

 (.50الموارد الوطنية للخطر)

 

 نتائج الدراسة .2

 .نتيجة الفرض األول: هناك فروق معنوية دالَّة في معدلت الهتمام بتغطية قضايا اإلرهاب ونوع الوسيلة، ونمط الملكية

  

ح تحليل التباين للفروق بين معدلت تغطية قضايا اإلرهاب حسب 2جدول )  الوسيلة( يَُوضِّ

 الداللة قيمة ف المتوسط  المجموع  المصدر

 1.111 00.070 41.661 00.051 بين المجموعات

 1.460 001.515 داخلها

  020.555 الفروق الكلية

  

 

يتَّضح من الجدول وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية في تغطية قضايا اإلرهاب ترجع للوسيلة اإلعالمية؛ وهو ما 

 إلى صحة الفرض األول جزئي ًّا.يُشير 
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 ( يُبيِّن تحليل التباين للفروق بين معدلت تغطية قضايا اإلرهاب حسب نمط الملكية3جدول )

 الداللة قيمة ف المتوسط  المجموع  المصدر 

 1.111 40.044 05.007 05.007 بين المجموعات

 1.660 052.000 داخلها

  020.555 الفروق الكلية

 

يتَّضح من الجدول وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية في تغطية قضايا اإلرهاب ترجع إلى نمط الملكية؛ وهو ما 

ا من قناة النيل بتغطية قضايا اإلرهاب بشكل أكبر  ا متزايدًّ يُشير إلى صحة الفرض األول كلي ًّا، وبذلك يتَّضح أن هناك اهتمامًّ

صة تعمل على تحقيق أهداف وأجندة الدولة من من قناة الحياة وموقع االستعالمات؛  ألن قناة النيل حكومية إخبارية متخصِّ

ة الملكية،  ا قناة الحياة فهي قناة خاصَّ ا تتمتَّع به قضايا اإلرهاب من فرص للبروز اإلخباري واإلعالمي؛ أمَّ جانب؛ فضالًّ عمَّ

ا من خدماتها، أمَّ  ة المحتوى، وتمثِّل األخبار فيها جزءًّ ا موقع االستعالمات فيغلب عليه عدم التحديث وضعف المحتوى عامَّ

 الرتباطه الوثيق بالدولة كأحد أجهزتها الرسمية.

 

نتيجة الفرض الثاني: ليس هناك فروق معنوية دالة بين األطر اإلخبارية المستخدمة في قضايا اإلرهاب ونوع الوسيلة، 

 ونمط الملكية.

 

 ا األخبار كاآلتي:تمَّ تحديد عدد من األطر استخدمته

 

 ( يوضح أطر التغطية لقضايا اإلرهاب4جدول )

 % التكرار األطر

 67.4 060 الصراع

 50.5 55 االهتمامات اإلنسانية

 5 05 الجوانب االقتصادية 

 6.5 05 أكثر من إطار

 011 545 المجموع

 

 وفيما يلي شرح لهذه األُطُر:

 

 ويتمثَّل في: :الصراع -0

  دها استهداف الجيش والشرطة.تأكيد المعركة ة بعد تعمُّ  التي تخوضها الدولة مع مختلف قوى اإلرهاب؛ خاصَّ

  تأكيد صراع الدولة مع التنظيمات المختلفة؛ مثل: جيش النصرة، وجماعة أصحاب رايات الحق، وجماعة جنود

 )داعش(. الحق، وجماعة أنصار بيت المقدس؛ التي تحالفت فيما بعد مع تنظيم الدولة اإلسالمية

 .تأكيد الصراع بين السلطة الرسمية للدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين جماعة اإلخوان المسلمين 

 

ة اإلخبارية بشحنات معنوية عاطفية تُثير الحزن والتعاطف  الهتمامات اإلنسانية: -5 وهو إطار يَُغلِّف القصَّ

ية، وقد استُخدم هذا اإلطار بمهارة بالغة؛ ساعد في ذلك قسوة والشفقة، وتستثير مشاعر السخط والغضب والكراه

الحوادث، التي تصفها عينة الدراسة بـ"اإلرهابية"، وحصدها ألرواح األبرياء؛ خاصة في الحوادث الكبرى التي 

ا.  راح ضحيتها أكثر من عشرين شخصًّ
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ا على الرغم من  الجوانب القتصادية: -0 أهميته وقدرته على إبراز خطورة موضوع لم يُستخدم هذا اإلطار كثيرًّ

ا بعد الحوادث اإلرهابية، وربما يكون تأثير اإلرهاب امتدَّ إلى  رت كثيرًّ اإلرهاب؛ حيث تأثَّرت السياحة وتضرَّ

حياة كل المواطنين؛ لكن سعي القصص اإلخبارية للتركيز على البعد العاطفي وتأكيد الصراع مع الجماعات 

 إغفال هذا الجانب؛ الذي يتطلَّب المزيد من المعلومات والتحليالت المتعمقة.اإلرهابية، أدَّى إلى 

ة في  أكثر من إطار: -4 تمَّ الجمع بين إطاري الصراع واالهتمامات اإلنسانية في بعض القصص اإلخبارية، خاصَّ

 التقارير التي بثَّْتهَا قناة الحياة.

 سائل موضع الدراسة كمتغير مستقل، وكانت النتائج كما يلي:وقد تمَّ تحديد عالقة هذه األطر كمتغيِّر تابع بالو

 

 ( يُبيِّن تحليل الفروق بين األطر حسب الوسيلة5جدول )

 المتوسط المجموع  المصدر  المتغيرات

 

 فقيمة 

 

 الدللة المعنوية

 

 األطر اإلخبارية

 غير  1.450 1.700 1.552 0.150 بين المجموعات

 1.675 060.415 داخلها

 065.460 الفروق الكلية

 

 ( يوضح تحليل الفروق بين األطر حسب نمط الملكية6جدول )

 الدللة المعنوية ت قيمة  الرتباط المتغيرات

 غير دال 1.050 0.105 1.64 نمط الملكية واألطر اإلخبارية 

 

ا في طبيعة  األطر اإلخبارية؛ حيث إن الفروق بين األطر في من الجدولين السابقين يتَّضح أن نمط الملكية لم يكن مؤثِّرًّ

دة منها ارتباط  ة الفرض الثاني، ويرجع ذلك إلى أسباب متعدِّ الوسائل الحكومية والخاصة غير معنوية؛ مما يُشير إلى صحَّ

من أطر التغطية اإلخبارية بالسياق االجتماعي والسياسي والثقافي للجمهور المصري؛ الذي يشهد حالة غير مسبوقة 

من يونيو/حزيران؛ حيث أصبح هناك ثالث قوى يتقدَّمها المجلس العسكري بإعالنه خارطة  01االستقطاب السياسي بعد 

الطريق، واإلخوان المسلمين؛ الذين يََرْوَن أن سلطتهم قد تمَّ اغتصابها في انقضاض على شرعية الصندوق، وأنصار النظام 

ز السابق الذين يََرْوَن أن فرصة عودتهم  صارت قائمة؛ حتى إْن كان هناك رئيس من الجيش على رأس السلطة، وقد تعزَّ

ة مع حالة الفوضى اإلعالمية، واختالط الرؤى بين ما  هذا االتجاه بإعالن براءة مبارك وأغلب رموز النظام السابق؛ خاصَّ

ة وغيرهما، واستمرار حاالت هو إسالمي أو جهاد أو تنظيمات إسالمية متشددة؛ كتنظيم الدولة اإلسالمية والنصر

دة للدرجة التي فقد فيها بعض الجمهور ليس فقط أمانه؛ وإنما حماسه للثورة،  االعتصام والتظاهر، والتفجيرات المتعدِّ

وأصبحت أبنيته المعرفية مجهزة للصراع والحزن والتعاطف والشفقة، وأصبح الرأي العام في أغلبيته مهيَّأ لتقبُّل الصراع 

 ن، وتحميلهم مسؤولية ما يحدث من إرهاب.مع اإلخوا

 

كما أن الضغوط المهنية للقائم باالتصال لها أثر في تبني أطر الصراع واالهتمامات اإلنسانية؛ فبساطة وسهولة هذه األطر 

كما أن  تجعلها تنسجم بسرعة مع القوالب واألنماط الفكرية، وعمليات التهيئة المعرفية التي قد يكون الجمهور مهيَّأ لها،

األطر التي تنظِّم النسق المعرفي للقائم باالتصال وخصوصية المشهد اإلعالمي المصري؛ الذي يشهد حالة من التأثير 

ينتمون للتليفزيون  -وحتى خارجها-الكبير لمدرسة اإلعالم الحكومي، فأغلب العاملين في القنوات الخاصة داخل البالد 

أليديولوجية المهنية حاكمة إلى حدٍّ كبير، وتنعكس بشكل أو بآخر على المخرجات الحكومي، وبالتالي تظلُّ الخلفية وا

 اإلعالمية لألخبار.
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ْيِن السياسي واألمني؛ ألنها تركِّز على مظاهر  فكل الوسائل موضع الدراسة قد اتجهت إلى االعتماد على أطر محدَّدة بالحدَّ

في أسباب الظاهرة وكيفية مواجهتها، وعالج آثارها السلبية على األزمة وليس األطر العامة؛ التي تميل إلى البحث 

المجتمع؛ فاإلطار المحدَّد يسمح إلى حدٍّ كبير بعزل الحدث عن سياقه االجتماعي والسياسي والثقافي؛ نتيجة االهتمام بتحقيق 

خبارية وإعالمية سطحية تفتقد اإلخبار واإلعالم أكثر من تحقيق الوعي واإلدراك والفهم؛ األمر الذي ينعكس في تغطية إ

ا: هل  إلى العمق والشرح والتحليل والتفسير الالزم في قضايا معقَّدة مثل قضايا اإلرهاب، وتطرح تلك النتيجة سؤاالًّ مهم ًّ

ِمثل هذه الممارسات اإلعالمية يمكن أن تحقِّق األمن اإلعالمي القومي؟ وهل لنا أن نلوم الجمهور كله أو بعضه على 

ة ترغب في االنصرا ا أكثر؛ حتى إن كان لها أجندة خاصَّ ا وفهمًّ ف عن وسائله القومية لوسائل أخرى قد يجد فيها إيضاحًّ

 تمريرها إلى عقول المشاهدين؟

 

إذا كان الصراع يعكس اإلطار األمني، واالهتمامات اإلنسانية تعكس اإلطار العاطفي؛ فأين باقي األطر الكفيلة بتحقيق الفهم 

لوعي؛ مثل: األطر األخالقية، والحقوقية، والجنائية، والقانونية؟ إن غياب مثل هذه األطر قد يُفَسِّر لنا جانبًّا واإلدراك وا

ا من حالة االحتقان واالستقطاب السياسي واالجتماعي؛ الذي يشهده المجتمع من جانب، كما أنه يُعيد طرح طبيعة  كبيرًّ

اإلعالم من جانب آخر؛ بصرف النظر عن نمط ملكيتها؛ سواء كانت  وحدود المسؤولية االجتماعية والمهنية لوسائل

ة )مقنَّعة(.  حكومية خالصة أو خاصَّ

 

نتيجة الفرض الثالث: ليس هناك فروق معنوية دالة بين استراتيجية القائم بالتصال في بناء الرسالة اإلعالمية ونوع 

 الوسيلة، ونمط الملكية.

 

ح تحليل التباين 7جدول )  للفروق بين استراتيجية القائم بالتصال في بناء الرسالة حسب الوسيلة( يوضِّ

 الدللة المعنوية ف قيمة  المتوسط المجموع المصدر  استراتيجية القائم بالتصال

تلبية التغطية للحاجات المعرفية 

 للمتلقي 

 غير دال 1.500 1.545 1.507 1.570 بين المجموعات

 1.556 055.740 داخلها 

 056.004 الفروق الكلية

تركيز التغطية على أهداف 

 وأحداث بعينها

 غير دال 1.766 1.567 1.044 1.502 بين المجموعات

 1.541 052.042 داخلها

 052.400 الفروق الكلية

معالجة التغطية لجذور المشكلة 

 وأسبابها

 * دال 1.111 00.500 7.100 04.165 بين المجموعات

 1.505 057.100 داخلها

 040.045 الفروق الكلية

تنظيم المحتوى ووضعه في إطار 

 اهتمامات المتلقي

 غير دال 1.040 1.005 1.010 1.510 بين المجموعات

 1.500 005.505 داخلها

 005.400 الفروق الكلية

 غير دال 1.100 4.562 5.512 4.402 بين المجموعات اعتماد التغطية على الخبراء 

 1404. 005.500 داخلها

 051.111 الفروق الكلية

دور القائم بالتصال في انتقاء 

 األخبار

 غير دال 1.107 4.002 5.070 4.040 بين المجموعات

 1.554 055.042 داخلها

 052.621 الفروق الكلية

دور القائم بالتصال في اختيار 

 المصادر

 غير دال 1.020 1.254 1.050 1.716 المجموعاتبين 

 1005. 20.022 داخلها
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 20.215 الفروق الكلية

دور القائم بالتصال في تحديد 

 زوايا المعالجة

 غير دال 1.040 1.070 5.1254 1.000 بين المجموعات

 1040. 00.260 داخلها

 05.107 الفروق الكلية

بالتصال بمواقف اهتمام القائم 

أطراف سياسية داخلية أو دول 

 معينة

 غير دال 1.557 1.640 1.061 1.002 بين المجموعات

 1.542 52.405 داخلها

 52.015 الفروق الكلية

 

 ( يُبيِّن تحليل الفروق لستراتيجية القائم بالتصال في بناء الرسالة حسب نمط الملكية8جدول )

 الدللة  المعنوية ت  الرتباط المتغيرات

 غير دال 1.607 0.776 1.105 تلبية التغطية اإلخبارية للحاجات المعرفية للمتلقي

 غير دال 1.211 4.625 1.110 تركيز التغطية على أهداف وأحداث بعينها

 غير دال 1.151 4.026  1.056 معالجة التغطية اإلخبارية لجذور المشكلة وأسبابها العميقة

 غير دال 1.025 02.700  1.112- تنظيم المحتوى اإلخباري ووضعه في إطار اهتمامات المتلقي

 غير دال 1.522 4.500 1.167- اعتماد التغطية اإلخبارية على الخبراء 

 غير دال 1.050 05.045 1.120 دور القائم بالتصال في انتقاء األخبار

 غير دال 1.214 0.025 1.110 دور القائم بالتصال في اختيار المصادر

 غير دال 1.264 0.615 1.110- دور القائم بالتصال في تحديد زوايا المعالجة

اهتمام القائم بالتصال بمواقف أطراف سياسية داخلية أو دول 

 معينة

 غير دال 1.550 0.060 1.170-

 

 تحددت جوانب التغطية في:

: ثبت صحة الفرض الثالث بعدم وجود فروق معنوية بين الوسائل الرسالةاستراتيجية القائم بالتصال في بناء  -0

موضع الدراسة؛ وذلك باستثناء معالجة التغطية لجذور المشكلة وأسبابها العميقة في قناة النيل، بحكم أنها حكومية 

قة حول أسباب وجذور المشكلة . وتعكس النتيجة إخبارية متخصصة، وقد يهمها تقديم المزيد من التحليالت المتعمِّ

م كافَّة الحقائق والمعلومات  السابقة حالة التغطية اإلخبارية التي جاءت سطحية ومبتورة؛ إذ ال تستطيع أن تقدِّ

الكفيلة بتحقيق المعرفة والوعي الالزمين لتكوين رأي ما؛ وهو ما يَُعدُّ إخالالًّ بحقِّ الجمهور في المعرفة الكافية 

 والكاملة.

ثبت عدم وجود فروق معنوية بين الوسائل موضع الدراسة؛ مما يُشير إلى  لك الستراتيجية:كيفية تحقيقه لت -5

ة لدى القائمين باالتصال في مختلف الوسائل بما يلي:  وجود حالة عامَّ

  د اختيار أخبار معينة: )حالة االعتداء على قوات الجيش والشرطة، وتورط بعض التنظيمات تعمُّ

 ن المسلمين في تلك االعتداءات(.اإلسالمية وجماعة اإلخوا

 .)دة: )وكالة أنباء الشرق األوسط كوكالة حكومية، ومصادر أخبار التليفزيون المصري  من مصادر محدِّ

  معالجة األخبار من زوايا محددة: )وجود مخطط لزعزعة األمن واالستقرار بمصر باستهداف قوات

االعتداءات استمرار لتهديد وإرهاب الجيش والشرطة، وجود مخطط الختراق مصر عبر سيناء، 

 الجماعة المحظورة(.

  ا للمخطط الدولي للجماعة، هناك االهتمام بمواقف أطراف سياسية أو دول معينة: )اإلرهاب يتمُّ تنفيذًّ

 أطراف خارجية ضالعة في اإلرهاب منها حماس وتركيا(.

موضع الدراسة تنتهج الخط الرسمي الحكومي المصري؛  ويتضح مما سبق أن استراتيجية القائم باالتصال في كافَّة الوسائل

ا لما تقوم به الدولة من جهود  وذلك بأن مصر تخوض حربًّا عالمية ضدَّ اإلرهاب؛ حيث إن هذا النهج يوفر غطاءًّ مشروعًّ
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الهيئة العامة  المكافحة، كما أن علينا أالَّ نُغفل االنتماء السياسي للوسائل محلِّ الدراسة؛ فالتليفزيون الحكومي وموقع

ا قناة الحياة فينتمي رأس المال الخاص بها  لالستعالمات وسائل حكومية تتبع الخط السياسي للدولة بشكل معلن وواضح، أمَّ

ه السياسي فيما تُقَدِّمه  إلى رئيس أكبر األحزاب المصرية الليبرالية؛ وهو حزب الوفد، ومن الطبيعي أن ينعكس هذا التوجُّ

 وموضوعات تعكس هذا الفكر. القناة من أخبار

 

الفرض الرابع: ليس هناك فروق معنوية دالة إحصائي اا بين القواعد المهنية الحاكمة للتغطية اإلخبارية كمتغير تابع ونوع 

 الوسيلة، نمط الملكية كمتغيرات مستقلة.

 

ر، وتدور  تشكِّل القواعد المهنية في جوهرها خطوطًّا حمراء لكافة وسائل اإلعالم، وال ينبغي تخطيها أو تجاوزها ألي مبرِّ

د ميثاق الشرف الصحفي المصري أن حقَّ 55حول األمانة والعدالة واالستقاللية وحماية حقوق اآلخرين) (، كما يَُؤكِّ

المواطنين في المعرفة هو جوهر العمل الصحفي وغايته، وهو ما يستوجب ضمان التدفُّق الحرِّ للمعلومات، وتمكين 

 (، وقد قام الباحث بقياس هذا الفرض كما يلي:50ن الحصول عليها من مصادرها)الصحفيين م

 

ح تحليل التباين للفروق بين القواعد المهنية حسب الوسيلة9جدول )  ( يوضِّ

 القواعد المهنية

 

 المجموع المصدر 

 

 المتوسط

 

 الدللة المعنوية ف قيمة 

 

 * دال 1.111 7.221 0.755 0.501 بين المجموعات الختيارات اللغوية

 1.551 55.421 داخلها

  
 56.111 الفروق الكلية

 * دال 1.111 01.504 5.000 4.065 بين المجموعات القتباسات

 1.517 42.550 داخلها

 50.000 الفروق الكلية

 المعلومات

 

 

 * دال 1.111 00.204 7.477 04.255 بين المجموعات

 1.507 050.556 داخلها

 040.500 الفروق الكلية

 الصور

 

 

 غير دال 1.652 1.407 7.026 1.040 بين المجموعات

 1077. 45.055 داخلها

 45.511 الفروق الكلية

 غير دال 1.017 1.505 1.055 1.545 بين المجموعات تأكيد عناصر معينة

 1.562 006.016 داخلها

 006.050 الفروق الكلية

إسهام النص في 

 التشويه السياسي

 غير دال 1.010 1.551 4.055 2.712 بين المجموعات

 1.550 55.765 داخلها

 55.061 الفروق الكلية

طغيان البعد الدعائي 

 على اإلعالمي

 غير دال 1.711 1050. 1.002 1.077 بين المجموعات

 1.557 056.102 داخلها

 056.027 الكليةالفروق 
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 ( يُبيِّن تحليل التباين للفروق بين القواعد المهنية حسب نمط الملكية11جدول )

 الدللة  المعنوية ت قيمة  الرتباط القواعد المهنية الحاكمة للتغطية 

 غير دال 1.044 6.116 1.160 الختيارات اللغوية

 غير دال 1.152 7.150 1040. القتباسات 

 غير دال 1.050 5.551 1.011 المعلومات 

 غير دال 1.755 2.520 1.100 الصور

 غير دال 1.565 02.040 1.107 تأكيد عناصر معينة

 غير دال 1.565 6.705 1.140- إسهام النص في التشويه السياسي 

 غير دال 1.510 51.461 1.100 طغيان البعد الدعائي على اإلعالمي

 

ة الفرض  الرابع بعدم وجود فروق في القواعد المهنية ترجع إلى الوسيلة أو نمط الملكية، وإن كانت الفروق ثبتت صحَّ

موجودة إلى حدٍّ ما في البرنامج اإلخباري "الحياة اآلن" مقارنة ببرنامج "بانوراما النيل"، وفي كليهما مقارنة بموقع هيئة 

ار في القطاع الخاص في االختيارات اللغوية واالقتباسات االستعالمات؛ ربما بحكم المرونة في التعامل مع األخب

والمعلومات، وكانت الفروق دالة إحصائي ًّا في حين لم تظهر فروق بين الوسائل الثالث أو بين نمطي الملكية في باقي 

 األبعاد.

 

ت إنسانية، واختفت فأغلب األخبار والتقارير تتحدِّث عن عدوان وعنف وإرهاب جديد؛ بما في ذلك من صراع واهتماما

بمعناه الفاعل  -أخبار المواجهة والخطوات التي تمَّ اتخاذها لمواجهة اإلرهاب، أو تأمين الحدود، أو التعامل اإليجابي 

مع الموقف أو المسؤولية االجتماعية للشعب، كما اختفت الدعوات اإلصالحية المطالبة بحلِّ مشكلة اإلرهاب  -والمبادر

 ن خالل إعالم وتعليم وتوعية مستنيرة؛ إذ ما زالت معالجة قضايا اإلرهاب تتمُّ مع السطح فقط.الفكري من جذورها م

 

 الخالصة

 

رغم أهمية قضايا اإلرهاب فإن هذه القضايا لم تحظَ بالتغطية اإلخبارية المهنية الضرورية؛ حيث تنطلق هذه  -0

واالهتمامات اإلنسانية؛ وهي أطر على الرغم من أهميتها؛ التغطية من أطر محدودة، ومحدَّدة تركِّز على الصراع 

 فإنها ال تنقل كافَّة الحقائق الالزمة لتكوين اآلراء.

ال يظهر أثر واضح لالختالف بين الوسائل أو لنمط الملكية في التأثير في استراتيجية القائم باالتصال في بناء  -5

ه محدود يعتمد على تقديم حدٍّ أدنى من المعلومات والمعارف،  الرسالة اإلعالمية، فاالستراتيجية تنطلق من توجُّ

وترتكز على أهداف وأحداث بعينها، وعلى مظاهر المشكلة دون أسبابها وجذورها؛ وذلك لرغبة القائمين 

باالتصال في تنظيم المحتوى بأسلوب يعتمد على شحن المتلقي عاطفي ًّا؛ بدالًّ من إمداده بالمعارف الالزمة لتكوين 

 ه.رأي

ال يظهر أثر واضح لالختالف بين الوسائل أو لنمط الملكية في التأثير على الطريقة التي يبني بها القائم باالتصال  -0

 استراتيجيته اإلعالمية.

هناك تجاوز للقواعد المهنية للتغطية اإلخبارية بين كلِّ الوسائل موضع الدراسة؛ مما يعكس حالة محدودة من  -4

الصعب تكوين رأي عام نوعي واٍع في ظلِّ تغطية إخبارية ناقصة ومبتورة ومؤطَّرة المهنية اإلعالمية، ومن 

 بأطر محدَّدة؛ وهو ما يفسر حالة الغموض واإلرباك المعرفي لدى الجمهور.
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 لذلك يرى الباحث أن هناك:

 إلرهاب؛ ضرورة عاجلة إلعادة النظر في الخطاب اإلعالمي المصري؛ سواء الحكومي أو الخاص بشأن قضايا ا

فالخطاب الحالي ال يُساعد وال يدعم تكوين رأي عامٍّ موضوعي؛ ألنه يعتمد على معلومات منقوصة ومبتورة تُقَدَّم 

 من خالل أطر محدَّدة.

  اإلعالم الرسمي بحاجة إلى استعادة الثقة شبه المفقودة بينه وبين الجمهور؛ فهو يعيش محنة حقيقية ال يكفي معها

د تطبيق القو  اعد المهنية؛ بل البُدَّ من حملة تصحيح وإعادة بناء صورته الذهنية.مجرَّ

  أهمية اضطالع وسائل اإلعالم المصرية بمسؤوليتها في توفير المعلومات للجمهور عن قضايا اإلرهاب في

ع ومختلف ومتكامل؛ ألن الخطاب اإلقصائي ال يمكن أن يَُحقِّق الهدف منه.  خطاب متنوِّ

  ؛ فالمسؤولية االجتماعية لهذا النمط من اإلعالم في حتى اآلن ليس هناك دور أو اختالف ملحوظ لإلعالم الخاصِّ

ع ومختلف غائبة؛ وهو ما يمكن أن يُفقد الجمهور الثقة فيه.  توفير إعالم حرٍّ متنوِّ

 ها، وباقي البُدَّ من إجراء دراسة مكبَّرة )ماكرو( على باقي وسائل اإلعالم المصرية، ومن بينها الصحف بأنواع

ة من تيارات مختلفة لمعرفة األطر التي تنطلق منها تلك الوسائل في تغطية قضايا اإلرهاب، وهل  القنوات الخاصَّ

 ما يُقَدَّم خاللها من أطر يعكس أزمة بنيوية، أم أنه يرتبط بوسائل محدَّدة؟

 ي تغطية قضايا اإلرهاب؛ بما تتميز به من المهمِّ توفير التدريب الكافي والمالئم والالزم لإلعالميين المصريين ف

ة في مجال الصحافة االستقصائية.  من تركيب وتعقيد وحساسية بالغة؛ خاصَّ

  يجب أن يكون لنقابة الصحفيين دور واضح مع المجلس األعلى للصحافة في رصد وتقييم وتقويم ما يتمُّ من

م الجمهور من حقِّه في المعرفة، ويمنعه في ممارسات إعالمية تجنح لإلثارة واألحادية والتحيز؛ وهو ما يحر

هة أو متحيِّزة.  الوقت نفسه من تكوين الرأي المستمدِّ من معلومات كاملة وغير مشوَّ

_________________________________ 

 أستاذ اإلعالم بجامعة قطر -د. أشرف جالل * 
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