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تقييم أساتذة اإلعالم ألداء الفضائيات المصرية في تغطية انتخابات
الرئاسة األمريكية لعام 6106
والء عقاد
المقدمة:
فع يدمععديم ياما مقع

اومعا بظععد اععوم ل اعععل و ا ع وي ععارياا
مععت اظععاظم دور ياوالاععاح يامامععد ً
واضا وىما ماابظع يالنااابعاح يارسا عا
ياا امر بيا يامنطق ياظربا وياشرق يدو ط بشلل عام ،ااظاظم ً
يدمرالا على م اوى ياظاام بأ ره ،ياذي ااابت عن لثب ياظملا يالنااابا ف ياوالااح يامامد منذ بدياع

ينط ق يامم ح يالنااابا المرشمان وماى إع ن ي م يارساس يا داعد الوالاعاح يامامعد يدمرالاع بشعلل

رم .
ىععذي و ععد تععامبح يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالا ع اظععام  6106بشععلل اععاص ماا ع لباععر مععن ياععزام
عر اشاتععا يامرشععمان ياماناف ععان يىععا رى للاناععون ،ودونااععد ا يرمععبا ومععا تععامبيما مععن
يإلع م ع ؛ نظع ًي
ععدل وا ععط وي ععظان ف ع يدو ععاط يا اا ععا يدمرالا ع وياظااما ع ؛ يدمععر ياععذي ودى إاععى زاععاد ماا ع ياار ععب

ويااوار معن بعل مداعدي لع يامرشعمان طعويل فاعر يادعااع يالناااباع وماعى بظعد إعع ن ناا ع يالنااابعاح
وفوز اريمب وما ابت ذاك من يما ا اح واظاىريح ف ياشارع يدمرال يما ا ً ا على فوزه.
وامععا لععان ياالا زاععون  -وياقن عويح يا ضععاسا علععى و ععو يااتععوص  -مععن وىععم يددويح يارسا ع ياا ع
ا يم ف الق ياباس يامظلومااا ياا اام ف إطارىا وا يناااباح بشلل عام ،ال اما يالناااباح يارسا عا

يدمرالاع علععى و عو ياامداععد ،وذاععك معن اع ل إاامع يا رتع الاظراع

بشاتععااح وبعريم يامرشععمان مععن

اع ل ياا طاععاح يامانوعع يااع اقععدميا ياقنعويح يا ضععاسا يامملاع وياظااماع اةنشععط ويا ظاااععاح يااع اقععوم
بيا يامرشمان ياماناف ان منذ ينط ق مم ح يادعاا وماى إعع ن ي عم يامرشع يا عاسز ،وامعا لعان و عااذ

يإلع م ىم يد در على اقاام وديء الك يا ضعاسااح ياماال ع فع ياا طاعاح يااع

عااماعا
عدمايا امعدم ميعم
ً

مثل يالنااابعاح يارسا ع يدمرالاع ؛ فعنن ياد ير ع ياماااع ا عظى إاعى يااظعر علعى اقاامعاح و عااذ يإلعع م
ف متر الا طااح ياا

عدمايا يا ضعاسااح يامتعرا النااابعاح يارسا ع يدمرالاع يااع شعيدايا ياوالاعاح

يامامد عام 6106م ،وياو و

على اقاام وبظاد ىذه ياا طااح لما اريىا و ااذ يإلع م ف متر.

مشكمة الدراسة:
اامثععل مشععلل ياد ير ع فع رتععد واملاععل مريء واقاامععاح و ععااذ يإلعع م فع متععر دديء يا ضععاسااح

يامترا ف ا طا يناااباح يارسا

يدمرالاع يااع و راعح ععام 6106م ،ويااظعر علعى ارااعب ياقنعويح

والء إبريىام عقاد ،يامدرس بق م يإلذيع وياالا زاون بللا ياد ير اح يإل

ما وياظربا

امظ يدزىر.
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يا ضععاسا يامت عرا بععان و ععاسل يإلع ع م ياماال ع ياا ع اظععرض ايععا و ععااذ يإلع ع م ف ع متععر لمتععدر
المتععول علععى يامظلومععاح مععول ىععذه يالنااابععاح؛ وذاععك مععن و ععل يااظععر علععى اقاامععاايم االععك ياا طاععاح
وياو ععو

علععى مععدى ن ععال ياقن عويح يا ضععاسا يامت عرا ف ع اقععدام ا طا ع شععامل وموضععوعا ا نااابععاح

يارسا ا يدمرالا .
أهمية الدراسة:

ار ت وىما ياد ير

يامااا ا عاباريح يآلاا :

 -0وىما يالناااباح يارسا ا يدمرالا بشلل عام لأمد ووبعرز معدم اا ع علعى م عاوى ياظعاام بأ عره؛
امععا اععو مععن اععأثار بععاات ف ع مقععدريح ياشععظوب وم راععاح يدمععديم ف ع ياظععاام بشععلل عععام ودول ياشععرق

يدو ععط ويامنطق ع ياظربا ع بو ععو اععاص ،اات ع بظععد ياععا
شيدايا دول ياربات ياظرب وف مقدمايا متر ومو

واظععدد وشععلال ياامععول ياععدامقريط ياا ع

ياوالااح يامامد من ىذه يااموالح ،فض ً عن

عر اظمععق يالاععا
وىما ع الععك يالنااابععاح؛ امععا تععامبيا مععن زاععم إع م ع ؛ نظع ًي

يا ععوىري بععان لع ع

يامرشمان من مام ياشاتا ويااو ياح يا اا ا ويداداواو ا الل منيما.

 -6عدم و ود ياد ير اح يإلع ما ياظرباع يااع اناواعح ياا طاعاح يإلع ماع يامتعرا النااابعاح يارسا ع
يدمرالاع ر ععم وىماع يامععدم ،فع ياو ععح ياععذي ااعويفر فاععو ياد ير ععاح يااع اانععاول ياا طاععاح يامتعرا
واضا.
وياظربا ا ناااباح يارسا ا يامترا وبظض يالناااباح ياظربا
ً

 -3وىماع ياارلاععز علععى مريء عانع مععن و ععااذ يإلعع م علععى و ععو يااتععوص نمععو ياا طاععاح يااع

ععدمايا

يا ضاسااح يامترا  ،ال اما يااات منيا بما ايا من إملانااح مادا والنواو ا لبار  ،واقاعام وبظعاد
ىععذه ياا طاععاح علععى و ععاس علم ع مااتععص ومرلععز ف ع نقععاط ممععدد بشععلل د اععق مععن بععل و ععااذ
مااتتععان ا ععاطاظون ياو ععو

بشععلل ممععدد علععى ياوي ععت يا ظل ع دديء الععك يا ضععاسااح ،ولععذي اقععدام

اتور م اقبل ااطوار ىذي يدديء فاما ااظلق با طا يدمديم يا اا ا ياميم  ،ومنيا يالناااباح.
أهداف الدراسة:
 -0يااظر على ارااب ياقنويح يا ضاسا بان و اسل يإلع م ياماال ياا اظرض ايا و ااذ يإلع م ف
متر المتول على يامظلوماح مول يالناااباح يارسا ا يدمرالا .

 -6يااظعر علعى در ع معرص يامبمعوثان علعى ماابظع ياقنعويح يا ضعاسا يامتعرا اع ل فاعر يالنااابعاح
يارسا ا يدمرالا .
 -3يااظر على نوع يامظلوماح يااع يىعام و عااذ يإلعع م باامتعول علايعا فع ماعابظايم ا نااابعاح معن
ا ل يا ضاسااح يامترا وو اسل يإلع م بشلل عام.
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 -4يااظععر علععى اقاععام و ععااذ يإلعع م امظاا ع يا ضععاسااح يامتعرا اناععاس ي ععاط عاح ياعروى يدمرالاع
ياا و راح عن اقدم مرشم يناااباح يارسا

يدمرالا .

 -5يااظ ععر عل ععى اقاام ععاح و ععااذ يإلعع ع م دبظ ععاد ياا طا ععاح يااع ع
الناااباح يارسا

يدمرالا .

ععدمايا ياقنع عويح يا ض ععاسا يامتع عرا

 -6يااظ ععر عل ععى ات ععوريح وي ا يرم ععاح و ععااذ يإلععع م فع ع مت ععر؛ إلع ععديد اطع ع م ععاقبلا ااط ععوار وديء
يا ضاسااح يامترا ف ياا طااح ياالا زاونا دمديم يالناااباح بشلل عام.

تساؤالت الدراسة:
 -0ما ارااب ياقنويح يا ضاسا بان و عاسل يإلعع م ياماال ع يااع يعامعد علايعا و عااذ يإلعع م فع متعر
المتول على يامظلوماح عن يالناااباح يارسا ا يدمرالا ؟
 -6مععا مععدى مععرص و ععااذ يإلع ع م علععى ماابظ ع ياا طا ع ياالا زاونا ع ا نااابععاح يارسا ععا يدمرالا ع م عن
ا ل ياقنويح يا ضاسا يامترا ؟

 -3ما ياقنويح يامترا ياا اظرضح ايا ياظان ا ل ماابظ يالناااباح يارسا ا يدمرالا ؟
 -4مععا يدشععلال يابريم ا ع يدلثععر منا ععب ال ععااديميا فع ع ا طا ع ومععديم يالنااابععاح لمععا ا يرىععا و ععااذ
يإلع م عان ياد ير ؟
 -5مععا نععوع يامظلومععاح ياا ع مععرص و ععااذ يإلع ع م علععى يامتععول علايععا ف ع ماععابظايم ا نااابععاح مععن
ا ل يا ضاسااح يامترا وو اسل يإلع م بشلل عام؟

 -6مععا اقاععام و ععااذ يإلع ع م امظاا ع يا ضععاسااح يامتعرا اناععاس ي ععاط عاح يا عروى يدمرالاع عععن اقععدم
يدمرالا ؟

مرشم يناااباح يارسا

 -7ما اقاام و ااذ يإلع م الا طا ياا

دمايا ياقنويح يا ضاسا يامتعرا النااابعاح يارسا ع يدمرالاع ؟

واا رع من ىذي ياا ادل عد ا ادالح فرعا على يانمو يآلاى:

 -ما اقاام عان ياد ير

الا طا ياا

دمايا ياقنويح يا ضعاسا يامتعرا النااابعاح يارسا ع يدمرالاع

من مام يا ورا ؟
 -ما اقاام عان ياد ير

الا طا ياا

دمايا ياقنويح يا ضعاسا يامتعرا النااابعاح يارسا ع يدمرالاع

من مام ياموضوعا ؟
 -ما اقاام عان ياد ير

الا طا ياا

دمايا ياقنويح يا ضعاسا يامتعرا النااابعاح يارسا ع يدمرالاع

من مام شمواا ول اا يامظلوماح ياا

دمايا ،ود ايا وم اوى ياظمق ف املاليا؟
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 -ما اقاام عان ياد ير

الا طا ياا

دمايا ياقنويح يا ضعاسا يامتعرا النااابعاح يارسا ع يدمرالاع

 -ما اقاام عان ياد ير

الا طا ياا

دمايا ياقنويح يا ضعاسا يامتعرا النااابعاح يارسا ع يدمرالاع

من مام انوع متادر يامتول على يامظلوماح ياا ااظلق باالناااباح؟

من مام در

ل اا يامد يازمنا ياا شملايا ياا طااح؟

 -8ما يا لبااح ياا و دح ف ياا طااح يااع

عدمايا يا ضعاسااح يامتعرا النااابعاح يارسا ع يدمرالاع

لما اريىا عان ياد ير ؟
 -9م ععا مقارم ععاح وات ععوريح عانع ع ياد ير ع ع ااط ععوار ياا طا ععاح ياالا زاوناع ع ال ض ععاسااح يامتععرا دم ععديم
يالنااابععاح بو ععو عععام ويارسا ععا علععى و ععو يااتععوص؛ الوتععول إاععى م ععاوى ماماععز اق ع

يام اوي من ياا طااح يدارى ويء ياظربا وو ياظااما ؟

علععى ععدم

الدراسات السابقة:
أوًال :دراسات تتعمق بالتغطية التميفزيونية لالنتخابات الرئاسية في مصر:
 -0دراسةةةة إل ةةةام يةةةونس أ مةةةد  :)0 )6102وي ععايدفح اقا ععام وديء ن ععا  cbcفع ع ياا طاع ع يإلع ماع ع
الممع ح يالناااباع فع ينااابعاح يارسا ع 6106م ،وذاععك معن اع ل اقاععام مظعااار ياا طاع يإلع ماع
الممع ح يالناااباع بععان يامرشععمان ،واوتععلح ياد ير ع إاععى ون نععا  cbcلانععح اقععوم بظععرض يابرنععام

يالناااب الل مرش بشلل ومان؛ مام لانعح اوي عو يامرشع باامل عاح ياملاوبع فع برنام عو ،لمعا ون
ياقنا ام ا ت عن متادرىا ف يامظلوماح ياا لانح االقاىا عن يامرشمان.
 -6دراسةةةة م مةةةد فةةةؤاد  :)6 )6102وىععدفح إاععى يااظععر علععى مععدى فاعلا ع و ععاسل وو عاااب يادعااع ع
يالنااابا ياا ام ي اادميا من بل يامرشمان ارسا

ىذه ياو اسل ويد اااب يادعاسا فى يا لوك يا اا

ميوراع متعر ياظرباع 6106م ،ومعدى اعأثار

الناابان ،والتح ياد ير

إاى اتدر ياالا زاون

ياو ععاسل ياا ع يعامععد علايععا يانععاابون اماابظع يادعاا ع يالنااابا ع امرشععم رسا ع يا ميورا ع 6106م،

لمععا ععاءح ياقن عويح يا ضععاسا يااات ع يامت عرا ف ع مقدم ع ياقن عويح ياا ع يعامععد علايععا يانععاابون ف ع

يااظر على يامرشمان وبريم يم يالناااباع  ،ولانعح نعا ياماعا فع مقدمع ياقنعويح يااع يعامعد علايعا

ياناابون ا ل ياممع ح يالناااباع الاظعر علعى يامرشعمان وبعريم يم يالناااباع  ،لمعا عاءح يابعريم

يامويرا معت يامرشعمان ارسا ع يا ميوراع فع تعدير يابعريم يااع معرص وفعريد ياظانع علعى مشعاىدايا
الاظر على يامرشمان وبريم يم يالنااابا .
 -2دراسةةة نشةةوة سةةميما م مةةد عق ة

 :)2 )6102وىععدفح إاععى املاععل وطععر يااطععاب يإلع مع دبععرز

مرش ععم يارسا ع ع يامتع عرا  ،ول ععذاك و ععس يال ععارياا ااح يإل ناعاع ع يااع ع ابنوى ععا الوت ععول إا ععى ذا ععك

يامنتععب ،و ععد شععمل م امععت ياد ير ع
079

ماععت يام عويد يإلع ما ع يوماداععم الا زاونا ع – منععاظريحا ااظلععق
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بمرشععم يارسا ع 6106م ي 03مرشععماًا وياا ع عرضععح علععى ماععت ن عويح ياالا زاععون يامتععري ،و ععد
اوتلح ياد ير

إاى يراباط يدطر يامر ظا ف اطاب يامرش يارسا

يااع اظععرض ايععا ،لمععا لشع ح عععن اوظاع
مدام يامرش يارسا

مممد مر

بطباظ ياقضعااا

يإلطععار يابتععرى ويااطععابى يامشععمون بااطععابت ياشععظبى فع

ممدان تبامى ،وما ف مدام يامرش يارسا

ياارلاز على م يوم يا ود ويإلدير  ،وياقدر على يا اطر على يدمور.

وممد ش اق فلومظ ف مداثو

 -4دراسة عةاد عبةدالرازق  :)4 )6116وي عايدفح ياد ير ع يااظعر علعى دور و عاسل يإلعع م يامتعرا
ف ع يااععأثار ف عى يا اىععاح يا ميععور يامتععري و ععلولو يالنااععاب  ،مععن ا ع ل ازواععده باامظلومععاح عععن
يامرشمان وبريم يم يالنااابا ا ل ممل ينااابعاح يارسا ع يامتعرا 6115م ،واقاعام يانعاابان ايعذي
يادور ،و اء ف نااس يا ياالا زاون يامتري ف مقدم و اسل يالاتال ياا اابظح من ا ايا ياظانع

يالنااابععاح يارسا ععا  ،الاععو يا يرسععد ،ثععم يا فاععاح يإلع نا ع المرشععمان ،ثععم ياقن عويح يا ضععاسا  ،لمععا ون
يابعريم يامويراع

ععاءح فع مقدمع وشععلال ياا ذاع يإلاباراع  ،الايععا لععل مععن نشعريح يدابععار ويااقععارار

يإلابارا بن ب ما اوا الل منيما.

 -5دراسةة ماهينةاز رمةز

 :)5 )6116وىعدفح إاعى املاعل مظاا ع ياا طاع ياالا زاوناع القضعااا ويدفلعار

ياا اضمنايا بريم مرشم يناااباح يارسا

يامترا اظام 6115م ،ولعذي يا عماح ياشاتعا يااع

يعام ععدح علاي ععا ياا طا ععاح فع ع اق ععدام يامرش ععمان ،و ععد اوت ععلح ياد ير ع ع إا ععى ات ععدر ض ععااا ياانماع ع
ماظع عا ،و ععد يعام ععدح ياا طا ععاح عل ععى يامرشع ع فع ع يامق ععام يدول
يال ات ععادا يىامام ععاح يامرش ععمان
ً
لمتدر المظلومعاح يااع اقعدميا ،لمعا لعان يالعامعاد علعى ياشعظاريح ويإلامعاءيح ىعو يد علوب يدلثعر

ااديما من بل مرشم يامزب ياوطنى عنو مت بقاع يامرشعمان ،الاعو مرشع معزب ياوفعد ثعم مرشع
ي
ً
مزب يا د.

 -6دراسةةةة نائمةةةة عمةةةارة  :)6 )6116وى ععدفح إا ععى يااظ ععر عل ععى ا ععأثار ياا طاعع يإلع ماع ع ا ناااب ععاح
يارسا ا يامترا فى مظار ويا اىاح يا ميور نمو يامرشمان ف ىذه يالناااباح من ي  ،ونمعو
ياظملاع يالناااباع معن يع واعرى ،ورتعد ياظويمععل وياما اعريح يااع املعن ون اععدثر فعى ىعذه يامظععار

ويالا اى ععاح ،ويناي ععح ياد ير ع ع إا ععى و ععود اباان ععاح ب ععان يامظام ععدان عل ععى و ععاسل يإلع ع م فع ع م ععاوى

عادي علعى ياقنعويح يا ضعاسا ياظرباع ولثعر عمقعاً فع يامظرفع
يامظرف باالناااباح يارسا عا  ،فعادلثر يعام ً
باالناااباح يامترا .

ثانيا :دراسات تتعمق بالتغطية التميفزيونية النتخابات الرئاسة األمريكية:
ً
 -0دراسةة  :)7 )6107 Evans, Heather, Kayla, and Wimberly, Tiffanyوىعدفح إاعى
اععاس مععدى اععأثار ييانععوعا فععى ياانععاول يإلع مع امرشععمى ينااابععاح يارسا ع يدمرالاع اظععام ،6106
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ماععم يعاععادح يابمععوم يااع و راععح مععن بععل فععى يا اا ع يدمرالاع يلاشععا

يالاععا

بععان ياانععاول

يإلع م المرشمان طبقا النوع ،ولان ذاك اتعاا يامرشعمان يار عال مقابعل نظعاسرىم معن يامرشعماح

يإلنام ،واأا ىذه ياد ير

ااقارن بان يااناول يإلع م المقاب ح ياا و ريىا يامرشمان فى لل من

و ععاسل يإلعع ع م يااقلاداع ع وو ععاسل يإلعع ع م يار مع ع يا دا ععد ،وذا ععك م ععن اع ع ل املا ععل مض ععمون ال ععك

يامقععاب ح ف ع يا اععر يازمنا ع مععا بععان يدول مععن ععبامبر وماععى يااععوم يدول ا نااععاب ،وذاععك بيععد
ياو ععو

علععى مععا إذي لععان يامرشععمون -ذلععو ير ثويناثععا -اات عرفون بشععلل ماال ع

فععى يامقععاب ح ياا ع

ا رونيعا معن اع ل ياو عاسل يإلع ماع يااقلاداع عنيعا فعى و ععاسل يإلعع م يا داعد وم ال ،و عد اوتععلح
ياد ير ع إاععى و ععود ياا فععاح بععان ات عرفاح مرشععم يارسا ع مععن ماععم يااألاععد علععى ياماععا يااات ع

المرشمان ويامضور ياشات ايم ولذي يام اسل ياموضوعا ياا اطرل علايم ا ل الك يامقعاب ح

ياا ععى و روى ععا ،ع عويء م ععن اع ع ل و ععاسل يإلعع ع م يااقلاداع ع وو يااع ع ور ععلوىا عب ععر و ععاسل يااويت ععل
يال اماع ياا اظر باإلع م يار م يا داد.
-6دراسةةةة  :)8 )6105 Pingley, Allisonوىععدفح إاععى اععاس يالاا فععاح بععان مماععوى يامم ع ح
يالنااابا يارسا ا يدمرالا ف لل من ياو اسل يااقلادا ويإلع م يإلالارون وو ما اظعر بعاإلع م
يا داد ،وذاك من ا ل املال مضمون بريم وي عارياا ااح يامرشعمان يااع اقعدمونيا معن اع ل لعل
مععن يإلع نععاح ياالا زاوناع واععواار وثنععاء ياشععيور يا ععا يااع

ععبقح ينااابععاح يارسا ع يدمرالاع عععام

6106م وياا ااضعيا لعل معن ووبامعا ورومنعى ،و عد اوتعلح ياد ير ع فع نااس يعا إاعى ثبعوح فرضعا
و ععود ياععا

بععان مماععوى ر ععاسل يامم ع ح يالنااابا ع ال ع يامرشععمان عبععر يإلع نععاح ياالا زاونا ع

عنيا ف ا راديح اواار.

 -2دراسةة  :)9 )6104 Rhea, David and Chattopadhyay,Sumanaوي عايدفح اطباعق
نظرا ع يامللا ع علععى يإلع ن ععاح يا اا ععا ياالا زاونا ع ياا ع وذاظ ععح وثنععاء مم ع ح يادعاا ع امرش ععم

يناااباح يارسا ع يدمرالاع اظعام 6106م ي ووبامعا ورومنعىا ،وذاعك معن اع ل املاعل مضعمون 075

اوناععا ،ي86ا إع ًنعا المرشع يا ميععورى ،وي93ا إع ًنعا المرشع ياععدامقريط  ،و ععد
إع ًنعا اا ع ًعاا الا ز ً
و ع رح ياد ير ع عععن اععوفار ردى داععد ااظلععق بععدور نظرا ع يامللا ع ف ع يإلع ع ن يا اا ع يارسا ع
يامذيع على ياالا زاون.

 -4دراسة  :)01 )6101 Alex Budakوىدفح إاى يالش

عن دور موي ت ياشبلاح يال اماعا مثل

م ععو ظ يا ععاس ب ععوك وا ععواار فع ع دف ععت يام ععاادمان ياب ععاا ان إا ععى ياات ععواح فع ع يناااب ععاح يارسا ع ع

يدمرالا اظام 6118م ،ويعامدح على ي امار يال اباان ا مت يابااناح من عان ياد ير

ياا بل ح

 6654م ععرد  ،والتععح ياد ير ع إاععى ون يا ميععور ياظععام امتععل م عن و ععاسل يإلع ع م يااقلادا ع  ،مثععل

"ياالا زاععون ويإلذيع ع " ،علععى يامظلومععاح يااات ع باالنااابععاح ويا وينععب يا اا ععا يداععرى ،وون دور
080
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عدودي مقارن ع
مععو ظ ي فععاس بععوك واععواارا ف ع يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالا ع علععى وىمااععو الا عزيل ممع ً
بو اسل يإلع م يااقلادا .
 -5دراسةة Jody Baumgartner & Jonathan S. Morris

 :)00 )6116واناواعح يابرنعام

يدمرالع يااعوم ياشعيار " " The Daily Showياعذي اقدمعو يإلع مع ي عون عااورحا ،وياعذي
عمد إاى اقعدام يامرشعمان يارسا عاان ي عور دبلاعو بعوش ،و عون لاعريا بتعور علبا ؛ بيعد

ياابعار

اععأثاره فع عانع مععن ياشععباب يدمرالع  ،و ععد اوتععلح ياد ير ع إاععى ثبععوح تععم يا ععرض ياقاسععل بو ععود

ع

يراباطا بان اظرض ياشباب يدمرال ابرنام  The Daily Showلنموذ البعريم يامويراع

يا اا ععا واقاععام ياشععباب امرشععم يالنااابععاح يارسا ععا
يامويرا وو عروض يا اا

ععلبااً ،لمععا وثباععح ياد ير ع لععذاك ععدر ياب عريم

يا عاار علعى يااعأثار فع ا عض اقاعام يا ميعور المرشعمان يالنااعاباان،

واععزديد ىععذي يااععأثار ف ع ماا ع يامرشععمان يد ععل شععير يلاععريا ،بانمععا اقععل اأثارىععا ف ع ماا ع يامرشععمان

يامشععيوران يبععوشا ،لمععا اوتععلح إاععى ثبععوح تععم يا ععرض ياقاسععل بو ععود ع ع إمتععاسا دياع بععان
ينظديم ياثق واظرض يامبموثان ايذي ياشلل يابريم ى بو و ااص.

 -6دراسةة :)06 )6115 Julia R.Fox, James R. Angelini and Christopher Goble
واناواععح ا طا ع ياشععبلاح ياالا زاونا ع امم ع ح ينااابععاح يارسا ع مععن ا ع ل املاععل مماععوى يإلذيع ع

وياالا زا ععون وياش ععبلاح ياالا زاوناع ع فع ع يد ععبوع يداا ععر الناااب ععاح وعع عويم ،0996 ،0996 ،0988

 6111يدمرالا .

وابان ون يامتادر يدوااع النااابعاح يارسا ع امظظعم يدمعرالاان لانعح معن اع ل ياشعبلاح يإلذيعاع

وياالا زاوناع ع  ،وفع ع يناااب ععاح ع ععام 6111م اب ععان يعام ععاد يا مي ععور بن ععب عاااع ع عل ععى ا ععدماح يال ععاب ح
يإلابارا ع و ععاءح بن ععب  ،%36وياممطععاح يإلابارا ع بن ععب  ،%66وابععان ونععو للمععا زيد م ععم مظلومععاح

يدابار يا اا ا بااالا زاون و بل يا ميور على ماابظ ياادم يإلابارا .
 -7دراسة  :)02 )6115 Lynda Kaid Lee & Monica Postelnicuواناواح يادعاا يا اا عا
فع يالنااابعاح يدمرالاع اظعام 6114م ،ويااع ارشع فايععا " عون لاعري" ،و" عور بعوش" ،ماعم عناععح
ياد ير ع بععن ريء د ير ع مقارن ع بععان ياععدور يااقلاععدي الالا زاععون ور ععاسل يإلنارنععح ،وووضععمح ياد ير ع ونععو

علعى ياععر م معن ون يادعااع ياالا زاوناع ظلععح عاسد علععى شعلل يالاتععال فع يالنااابععاح يارسا عا  ،فقععد

وتععلح يإلنارنععح إاععى م ععاوااح داععد ف ع وىما ع ياممل ع يالناااباع ياا ع زودح يانععاابان باامظلومععاح
عن يامرشمان ،ولذاك و اسل يإلع م ويامتادر يام اقل وموي ت يإلنارنعح ،لمعا ووضعمح ردود وفظعال
ياناابان مول ابرايم عن يامم ح يالنااابا يارسا ا من ا ل ياالا زاون وو شبل يإلنارنح.
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 :)04 )6115 Patricia Moy, Michael A. Xenos & Verena K. Hess -8وىعدفح إاعى
يااظععر علععى يااععأثاريح ياا ع امععدثيا ياب عريم يامويرا ع يام ععاسا
يالناااباح يارسا ا يدمرالا عام 6111؛ مام عناح بد ير

فع

مععاىار يامشععاىدان ا ع ل ممل ع

اأثار ىذي ياشلل يابريم ى ف اقاامعاح

يا ميور يدمرال المرشمان عند ظيورىم ف الك يابريم  ،ولش ح ياد ير

بان مشاىد بريم يامويرا يام اسا واقااماح يا ميور امرشم يارسا

عن و ود ع

يراباطاع

يدمرالا ياعذان اظيعرون فع

الععك ياب عريم ؛ ماععم وشععارح ياناععاس إاععى ون مشععاىدى ىععذه ياب عريم مععن يا مععاىار عان ع ياد ير ع ولثععر
عاال إلتععدير اقاامععاايم نمععو " ععور بععوش" لمرش ع الرسا ع بنععاء علععى اتاستععو ياشاتععا بظععد
يمامع ً
ظي ععوره فع ع يابرن ععام يا ععذي اقدم ععو يام ععذات ياش ععيار "ااارم ععان" ،فضع ع ً ع ععن ا ععأثار ياظويم ععل يادامو ريفاع ع

المبموثان ف اقااميم المرشمان.

التعقيب عمى الدراسات السابقة وأوجه االستفادة من ا:
المظععح يابامث ع ف ع ياد ير ععاح ياظربا ع ياا ع اناواععح ياا طا ع ياالا زاونا ع ا نااابععاح يارسا ععا ف ع

متر ندر يالىامام باقاام يدديء ياالا زاون ال ضاسااح يامترا ياااتع فعى ا طاع يالنااابعاح يارسا عا
يامترا باعابارىا وىم يدمعديم يا اا عا فع متعر يبا عاثناء د ير ع إايعام اعونس يااعى اناواعح اقاعام نعا

 cbcفع ا طاع ينااابععاح يارسا ع يامت عرا يااع و راععح فع عععام 6106ا ،وذاععك علعى ياععر م مععن ا عويفر
يإلملانا ععاح ياماداع ع اي ععذه ياقنع عويح يااع ع املني ععا م ععن اق ععدام ا طا ععاح ممارفع ع اانا ععب وم ععم ى ععذي يام ععدم

يا اا

ياضام ،يدمر ياذي اقاض إ ريء د ير عاح ما مقع ومرلعز انتعب فعى يامقعام يدول علعى اقاعام

وديء الععك ياقن عويح فععى ا طا ع مععدم يالنااابععاح يارسا ععا وياو ععو

يام ععامر علععى وو ععو ياقتععور فععى الععك

ياا طااح من ا ل يااقااماح ياماال ايا من مات يا وينب.
و د عناح مظظم ياد ير اح ياظربا ياا يىامح باا انعب يااملالع الر عاسل يإلع ماع يااع اقعدم معن
ا ع ل ياا طاععاح باملاععل وطععر يااطععاب يإلع م ع المرشععمان ف ع يالنااابععاح يارسا ععا  ،وو يااظععر علععى
و ععاااب يادعااع يام ععاادم فع مم ايععم وو املاععل مظاا ع ياا طاععاح القضععااا ويدفلععار ياعويرد فععى بعريم

يامرشمان ،مما اوض مدى ياقتور ف يااناول يابمث ال وينعب يا ناع ويااقناع وياميناع ياااتع با طاع
ياقن عويح يا ضععاسا يامت عرا يااات ع دمععديم يالنااابععاح وو مقارن ع ىععذه يا وينععب بشععلل اععاص وو يدديء

يإلع م االك ياا طااح بشلل عام بمثالو فى ياقنويح ياظربا يااات .

لما المظح يابامث ارلاز ياد ير اح ياا يىامح باعأثار يار عاا يإلع ماع فعى معاىار يامشعاىدان

ويان ععاابان ويااع ع اظ ععر بااد ير ععاح ياماديناع ع  ،عل ععى ا ععاس ا ععأثار ياا طا ععاح بش ععلل ع ععام دون ا ت ععال ف ععى

مظار ويا اىاح يا ماىار نمو يامرشمان وبريم يم ،مما املنيا من يااظر على يادور ياذى ادداو الك
ياا طااح فى يااأثار ف يا لوك يالناااب ال ماىار بقطاعاايا وفساايا ياماال .
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وف ع ىععذي ياشععأن المظععح يابامث ع فامععا ااظلععق بااد ير ععاح يد نبا ع ياا ع اناواععح ياا طا ع ياالا زاونا ع

ا ناااب ععاح يارسا ععا يدمرالاع ع ارل ععز يالىام ععام فاي ععا عل ععى يامقارنع ع ب ععان يامما ععوى يإلع مع ع يامق ععدم اال ععك
ياا طااح فى لل من و اسل يإلع م يااقلاداع ومنيعا ياالا زاعون وو عاسل يإلعع م يا داعد -و عاسل يااويتعل

يال امععاع  -وذاععك عويء علععى م ععاوى املاععل يار ععاسل يإلع ما ع ياعويرد فع ياا طاععاح ،وو علععى يا انععب
ياماظلق باأثار ىذي يامماوى فى يا اىاح ومظار و لوك ماىار يامشاىدان.

ىذي باإلضاف إاعى نعدر ياد ير عاح ياظرباع يااعى يىامعح بعاااظر علعى معدى منا عب يابعريم يامويراع

لأمععد وىععم يدشععلال يابريم ا ع ياا ع امظععى بمظععدالح مشععاىد مرا ظ ع بععان مععاىار يامشععاىدان مععن ماععم
يالعامععاد علايععا فععى ا طا ع ومععديم يالنااابععاح يارسا ععا ف ع متععر ،ف ع مقابععل يىامععام ياد ير ععاح يد نبا ع

بد ير ع اععأثار ىععذي ياشععلل يابريم ع فععى يا اىععاح ميععور يانععاابان لمععا ىععو يامععال فععى د ير ع لععل م عن

) (Michael A. Xenos & Verena K. Hess, 2005ولعذاك & (Jody Baumgartner

) ،Jonathan S. Morris, 2006ماععم عناععح يدواععى بد ير ع اععأثار يابعريم يامويرا ع فععى اقاامععاح
مععاىار يامشععاىدان المرشععمان وب عريم يم يالنااابا ع  ،لمععا عناععح ياثانا ع بد ير ع اععأثار برنععام يإلع م ع

ياشعيار ي ععون عااويرحا لنمععوذ البعريم يامويراع يا ععاار فعى اقاامععاح ميععور يانعاابان نمععو يامرشععمان

وبريم يم.

لمععا ظيععر انععوع يددويح يابمثا ع يام ععاادم فععى لععل مععن ياد ير ععاح ياظربا ع يااععى اناواععح ياا طا ع
ياالا زاونا ع ع ا نااابع ععاح يارسا ع ععا فع ععى متع ععر و ياد ير ع ععاح يد نبا ع ع يااع ععى اناواع ععح ياا طا ع ع ياالا زاونا ع ع

ا ناااب ععاح يارسا ععا يدمرالاع ع م ععا ب ععان ي ععااديم ودي املا ععل يامض ععمون الر ععاا يامقدمع ع وب ععان ي ععااديم
ي ع ع ع ععامار يال ع ع ع ععاباان الاظ ع ع ع ععر عل ع ع ع ععى دور ياو ع ع ع ععال وو يار ع ع ع ععاا يامقدمع ع ع ع ع ف ع ع ع ععى م ع ع ع ععاىار يامش ع ع ع ععاىدان

ثوين لعان يا معت بعان يددياعان لمعا ىعو يامعال فعى د ير ع يمممعد فعديد6103 ،ا ،ود ير ع Julia R.Fox,
)James R. Angelini and Christopher Goble, 2005ا بعدي لععا عدي واعم اظيعر إال فععى
ياد ير اان يا ابقاان ياذلر فقط.
وىنععا ا ععدر يإلشععار إاععى ون يال ععا اد يااععى متععلح علايععا يابامثع مععن ي ععاظريض ياد ير ععاح يا ععابق
المعن فعى م ععاىم ياد ير عاح يا ععابق فعى اظععر يابامثع علعى وينععب ياا طاعاح ياالا زاوناع يااع اضععظح
الاملال وياد ير

من بل يابعامثان فعى مماواع اظعدم ياالعرير وي عالمال يا يعود يااعى بعذايا ىعدالء يابعامثون،

الا طااح ياا

دمايا ياقنويح يا ضاسا يامترا يااات ياماال امدم ضام مثعل يالنااابعاح يارسا عا

ماععم ياضع عععدم يالىامععام يالععافى مععن بععل يابععامثان فععى ياد ير ععاح يا ععابق باقاععام واملاععل يا وينععب يا نا ع
ومدى درايا على اقدام باس مظلومااا ويفا ود اق عن يامديم وياو است يالنااابا ياماال الو و

وو ععو ياععنقص وياقتععور فايععا وذاععك بيععد

على

اطوارىععا االععون علععى ععدم يام ععاوي مععت مثا ايععا مععن ياقن عويح

يا ضععاسا ياظربا ع يااععى اشععاد بأديسيععا ياماماععز فععى ىععذي ياشععأن اات ع فععى ظععل ا عويفر يام عويرد ويإلملاناععاح
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يامادا ع ويابش عرا القن عويح يامت عرا يااات ع  ،يدمععر ياععذى دفععت يابامث ع إاععى ي ععااديم ودي يامقابل ع يامقنن ع

ارت ععد اقاام ععاح و ععااذ يإلعع ع م لمااتت ععاان ويع ععان الافع ع مظ ععااار يدديء يامينع ع ياماال ع ع ااقا ععام وديء
ياا طااح ياا اقدميا ياقنويح فى ىذي ياشأن من ماال

وينبيا.

نوع الدراسة ومن ج ا:
انامععى ىععذه ياد ير ع إاععى ياد ير ععاح ياوتع ا يااع ا ععايد

ا لب علاو ت ياامداد؛ بيد

وتع

واملاععل اتععاسص مو ع

مظععان

يامتول على مظلومعاح د اقع عنيعا دون ياعداول فع و عبابيا وو ياعاملم

فايا وب ض يانظر عن و عود فعروض ممعدد م عبقًا )05؛ ماعم إن ياد ير ع ياماااع ا عايد

رتعد واملاعل

مريء واقااماح و ااذ يإلع م فع متعر دديء يا ضعاسااح يامتعرا ياااتع فع ا طاع ينااابعاح يارسا ع

يدمرالاع يااع و راععح عععام 6106م ،وذاععك مععن ماععم ن ععال الععك ياقنعويح فع اقععدام ا طاع شععامل ولافاع
وموضععوعا ا نااابععاح يارسا ععا يدمرالا ع  ،فض ع ً عععن يااظععر علععى و ععاسل يإلع ع م ياا ع اظامععد علايععا
و ااذ يإلع م لمتادر و ا ا المتول على يامظلوماح مول ىذه يالناااباح.

ىععذي و ععد يعامععدح ياد ير ع علععى مععني يام ع بااظان ع ياععذي اظععر ونععو يععد علم ع مععنظم المتععول
على بااناح وووتا

عن ياظعاىر موضعوع يابمعم؛ بيعد

العوان اععد و ا عا معن ياباانعاح ا عاعد فع

امداععد ل ععاء يدوضععاع ياقاسمع بشععأن ياظععاىر موضععوع ياد ير ع )06؛ ماععم اععام اوظاع
ىذه ياد ير

م ع يا ميععور فع

عن طراق يامتعول علعى باانعاح ومظلومعاح ععن اقاامعاح عانع معن ياابعريء فع متعر دديء

وا طاععاح ياقن عويح يا ضععاسا يامت عرا النااابععاح يارسا ع يدمرالا ع اظععام 6106م؛ بيععد

ياوتععول إاععى

مظلوماح شعامل ععن وي عت ىعذه ياا طاعاح لمعا ا يرىعا و عااذ يإلعع م ب اع اطعوار وديسيعا وياوتعول بيعا إاعى

وعلى مظدالح يال اء ويا ود ف يدديء يامينى ياماماز.
أدوات الدراسة:
اظامعد ياد ير ع ياماااع فع

معت ياباانعاح علعى ودي يامقابلع ياماظمقع  Intensive Interviewsمعت

عان من و ااذ يإلع م ويالاتال ف متر ،واظر ىعذه يددي علعى ونيعا مقابلع شاتعا مباشعر و اعر
مقنن ع امععاول م ععن ا ايععا يابامععم م ععم يامبمععوم علععى يالشعع

عععن مظاقدياععو ومش ععاعره ويا اىاا عو نم ععو

موضوع مظان ،ومن وبرز ما ااماز بو ىذه يددي درايا على اوفار ثعرو ىاسلع معن ياا اتعال ياد اقع ععن

موضوع ياد ير  ،وا در يإلشار إاى ياباع يابامث فى ياد ير

يامااا و لوب يااتظاد فعى إ عريء يامقابلع ،

وياععذي اظامععد علععى يااععدر فععى طععرل يد ععسل مععن الععك ياا ع اانععاول اتععاسص ياموضععوع إاععى ياا ع اانععاول

اتاسص يامبموم .)07

ىذي و د و رح يابامث يامقاب ح ياماظمق مت عشر من يد ااذ فى يإلع م ،وام ياارااب يدب دي

اة ماء مت مريعا يادر
085

ياظلما على يانمو يآلاى:
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 -0يد ععااذ ياععدلاور ومععان فيم ع عمععر ،و ععااذ يإلذيع ع ورسععاس شععظب يال ع يإلن لازا ع بللا ع يإلع ع م
امظ ياقاىر .

 -6يد ععااذ ياععدلاور يعامععاد ال ع
شمس.

مظبععد ،و ععااذ يإلع ع م بمظيععد ياد ير ععاح ياظلا عا الط وا ع ب امظ ع عععان

 -3يد ااذ يادلاور برلاح عبد ياظزاز ،و ااذ يإلذيع ولال للا يإلع م امظ ياقاىر .
 -4يد ااذ يادلاور رزق ظد ،و ااذ ياظ اح ياظام ب امظ متر يادواا .
 -5يد ااذ يادلاور مممد يامر  ،و ااذ يإلذيع بللا يإلع م امظ ياقاىر .
 -6يد ااذ يادلاور مممد مظوض ،و ااذ يإلع م بمظيد ياد ير اح ياظلاا الط وا ب امظ عان شمس.
 -7يد ااذ يادلاور فاان ياطنباري ،و ااذ يإلع م بمظيد ياد ير اح ياظلاا الط وا ب امظ عان شمس.
 -8يد ااذ يادلاور ىدى عوض ،و ااذ يالاتال يا اا
 -9يد ااذ يادلاور عبد يامنظم يامشاط

ي ا

ب امظ متر يادواا .

عماد للا ياظلوم يا اا ا ب امظ يام اقبل.

-01يد ااذ يادلاور وااد فا يهلل برلاح ،و ااذ يإلذيع وولال للا يإلع م امظ ياقاىر .
-00يد ااذ يادلاور وممد زيرع ،و ااذ يإلع م وولال للا يإلع م امظ يدزىر البنان.
-06يا ع ععدلاور ت ع ععبمى ع ع ععالى

ي ا

م ع ععدار وم ع ععد ي ع ععاط عاح ياع ع عروى ياظ ع ععام بمرل ع ععز ياد ير ع ععاح يا اا ع ععا

ويال ارياا ا بادىريم ،ورساس امرار م ل ي ماااريح إ ريسالا ا.

و ععد و را ععح يامق ععاب ح ياماظمقع ع م ععت يد ععااذ يام ععذلوران اع ع ل ش ععيري ان ععاار وفب يرا ععر م ععن ع ععام

6107م.

االنتخابات ووسائ اإلعالم:
ميمعا ا ععامد منععو يا ميععور يامظلومععاح ويدابععار عععن يدمععديم
اقععد وتععبمح و ععاسل يإلعع م متع ًي
عدر ً
عاعدي فع ارااعب يدواواعاح ويالىامامعاح بمعا اعددى إاعى امقاعق
ياميم بو و ععام ،لمعا وتعبمح ععام ً م ً
اضمنح عان يابمم من يد ااذ ل ً من :يد ااذ يادلاور عبديامنظم يامشاط ،ويادلاور تعبمى ع عالى علعى ياعر م معن

عر الشععاريليما لاب عريء وممللععان
عععدم ااتتععيما فععى م ععال يإلع ع م ،ال عنيم و ععيموي بشععلل فظععال فععى ناععاس يابمععم؛ نظع ًي

يضاو ا فى ياا طااح يااع

عدمايا بظعض ياقنعويح يا ضعاسا النااابعاح يارسا ع يدمرالاع موضعوع ياد ير ع ياماااع ؛ ممعا

عمادي اللا ياظلعوم يا اا عا
لان او وثر لبار فى يانااس ياا اظلقح بيا ،فض ً عن ااتص يادلاور عبديامنظم بوت و
ً
من انب ولاابااو يا اا ا ياماال فعى راعد يدىعريم ،ولعذي ااتعص ياعدلاور تعبمى ع عالى فعى إ عريء ي عاط عاح
ياروى ياظام مول يالناااباح و ارىا من يدمديم يا اا ا .
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عدثر فع يام امظعاح يا رباع
دور م ًي
يإل ماع مول بظض ياقضااا ياميم ف يام امت )08؛ اذاك فيعى اعددى ًي
ياقعاسم نظاميععا يا اا ع علععى يادامقريطاع ويااظععدد يا اا ع ويامزبع ؛ ماععم اعزديد ىععذه ياو ععاسل وىماع واععام
ي ععااديميا بتععور ما يزاععد فع ياممع ح يا اا ععا ويالناااباع  ،فاادعااع يالناااباع ويااياععا يا اا ع ومععد

يددوير يد ا ععا او ععاسل يالاتععال ف ع ىععذه يام امظععاح ،بععل إنيععا اظععد مععن ياظويمععل يامععدثر وياما ععم ف ع

ار ا مرش على مرشع فع ياظملاع يالناااباع  ،)09يدمعر ياعذي ااضع معت األاعد ماعت يامويثاعق يادوااع

م سواا و اسل يإلع م ودورىا ف يالناااباح يارسا ا ؛ مما ااطلب معن و عاسل يإلعع م بشعلل ععام األاعد

ياانافس ويادامقريطا ويااش ات على يامشارل يا اا ا .)61

ىعذي ،واظععد ياالا زاععون بععدوره ودي رسا ع ا ععيم فع العق ياباسع يامظلوماااع يااع اععام فع إطارىععا واع
يناااباح ،من ا ل إاام يا رت المناظر ويامقارن بان بريم يامرشمان من ا ل ياا طااح يإلع ماع

ياا اقدميا عن يامدم ،وياا اانوع ما بان اقارار إابارا وبريم مويرا ا طى يدنشط ويا ظناىاح ياا

اقوم بيا لل مرش  ،فض ً عن يإلع ناح ويامنعاظريح يااع ا عوق العل مرشع ومعام ميعور يانعاابان ،)60
وىععو مععا يزديد وىما ع بظععد ظيععور ياقن عويح يا ضععاسا ؛ امععا ايععا مععن ععدر علععى ياا طا ع ياالا زاونا ع يا ورا ع

اةمديم ياماال ياماظلق بااظملا يالنااابا  ،وعلى ور يا اطاباح ومويريح يامرشمان ،ولعذي يامنعاظريح

ياا اظقد فاما بانيم.
مف وم االنتخابات:

اظععد يالنااابععاح يآلاا ع يدن ععب ااععوفار وفضععل يا ععرص إلش عريك يا ميععور ف ع يااععاذ ياق عرير وامداععد

يا اا ععاح ياظامع وذاععك إل ام ع نظععام دامق يرطععى ععلام ،لمععا ونيععا اظععد ياو ععال ياوماععد يامظاععر بيععا ااععدويل
يا لط ف يام امظاح يادامقريطاع ويااع امعن ياشعرعا يا اا عا إلدير يادواع اادمع ياشعظب؛ ماعم إنيعا

يامنععا يانيععاس ام مععوع يااط عويح يادامقريطا ع  ،لمععا اظلععس مععدى ياا عزيم يادوا ع بم ععاىام ومبععادىء يامراععاح

ياظام .)66

انوناعا بمو عب
عماا و ً
وابرز يامم ح يالنااابا ف يا ار ياا ا بق موعد يالنااابعاح ياممعدد ر ً
ععانون يالنااابععاح؛ ماععم ااقععدم يامرشععمون ا ايععا بظععرض ب عريم يم و اا ععاايم علععى يانععاابان ،فععاامم ح

ديسمعا إاعى ون اعدرك ون
يالنااابا دى مرش اظد ميم وضرورا بشلل لبار؛ دن يا ميعور ياظعام اماعا
ً
يالنااابععاح وتععبمح راب ع  ،ومععن ثععم فا ععب ا ناععد يامداععدان وام عراليم الظمععل اتععاا ياممل ع يالنااابا ع
المرش  ،فض ً عن ضرور إ ناع ياماعرددان بأىماع يااتعواح فع يا عاه مظعان ،إاعى انعب وىماع مماواع
ا اار وو اموال بظض يالا اىاح يامظارض ر ب ف يا وز بااناا يانياسا ا ناااباح .)62
ىععذي ،وامظععى يالنااابععاح يارسا ععا  - Presidential Electionsومععا فع ملميععا ،مثععل رسا ع
ياملومع ع فع ع براطانا ععا ،وياين ععد ،ثوي ع عريسال ،وو يام اش ععارا مث ععل وامانا ععا  -بأىماع ع لبا ععر فع ع لافع ع يا ععنظم
087
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يا اا ععا يادامقريطا ع منيععا و اععر يادامقريطا ع  ،بوت ع يا يابويب ع ياشععرعا ااشععلال ياملومععاح واععوا مقاااععد

واضعا بادىما ع ياظلما ع بوتع يا ياممععك ياماععدين انظراععاح يالاتععال ،ومقععل ياا ععارب
ياملععم ،لمععا امظععى ً
او اسل وو اااب وونماط يالاتعال يالنااعاب علعى لافع ونويععو ووشعلااو ييا ماىاراع وياشاتعا  -ياشعرعا
و ار ياشرعا -يدا ا و ار يدا ا ا .)64

االنتخابات الرئاسية األمريكية:
أوًال :النظام االنتخابي األمريكي :)65
ا رى يالناااباح يارسا ا ف ياوالااح يامامد لل وربعت عنويح لمعا اعنص ياد عاور يدمرالع  ،و عد

ظى ويضظو ياد اور يدمارل عام 0787م إاى وضت ماا اضمان امات رساس ياب د بتع مااح لافاع

إامانعا معنيم بمبعدو فتعل يا علطاح واطباقًعا المعاد
ا ظلو م اق ً عن يالون رس بم ل او ييانويب وياشاوخ( ً
ياثانا من ياد اور.
ابظعا اعذاك نظعام "ياياسع " وو "يام معت يالنااعاب )" (Electoral College
ىعذي ،و عد و عس ياد عاور ً
وياذي ُالل من ا او ناابون عن لل والا اقدر عددىم بظدد يامقاعد ياا امثل ىذه ياوالا فعى م ل عى
اابعا باااتعواح المرشع ياعذي يااعاره يانعاابون
ياشاوخ ويانويب بانااعاب رسعاس ياعب د وناسبعو ،معت يااعزيميم ً

عاال ا نااابععاح اععر يامباشععر  ،وىععو م ععب ياد ععاور
ف ع يالنااابععاح ياظام ع  ،واظععد يام مععت يالنااععاب مثع ً
يدمرال ع ااععأا

مععن نععاابان عععن  51والا ع ومرالا ع  ،باإلضععاف إاععى يامقاطظ ع يا ادرياا ع ياا ع اقععت فايععا

ويشنطن ياظاتم  ،لل والا بيا عدد من ياناابان ا اوي ععدد ممثلايعا فع يالعون رس يدمرالع بم ل عاو

يم لس ياشاوخ يدمرال وم لس يانويب يدمرال ا والل نااب من يام مت يالناااب ومقا توح ويمد
الرساس وتوح ويمعد اناسعب ياعرساس ،وبشعلل ععام اعدا يانعاابون بأتعويايم ال عاسز باااتعواح ياشعظب فع

ياوالااح ياا اابظونيا؛ ومن و ل فوز مرش امنتب يارساس وناسب يارساس ا ب ون امتل على و لباع

يعلععى يد ععل 671ا مععن يدتعويح يالناااباع الم مععت يالنااععاب ايععذي يامنتعب ويااع ابلععت  538تععواًا،
موزعان على  51والا ومرالا .
وىنعاك و ععالاان رسا عاان الاااععار يامنعدوبان وو مععا ا ععمون "يانعاابان يالبععار" ،وىمعا :إمععا يالنااابععاح

يدواا يااميادا وو يامدامريح يامزبا يالنااابا ياا ضالا  ،واام يالناااباح يدواا وو يااميادا باال اريع
اعر يامباشعر فع ياوالاعاح ،فاااعار يانعاابون منعدوبان ععنيم الونعون ملاعزمان باااتعواح المرشع يارسا ع

ياذي اظيدوي باااتواح اتاامو فع يامعدامر ياظعام العل معزب ،ومعا يد علوب ياثعان فاامثعل فع يامعدامريح
يامزبا ع يالنااابا ع ياظام ع بااوالاععاح؛ ماععم اقععدم وعضععاء يامععزب  -ياععذان ار بععون ف ع ارشععا ون ععيم -
بريم يم ،واماواون ل ب يااأااد اانااوي بطا ياارشع با عم يامعزب الرسا عااح ،ومعوي يز ً معت ذاعك اعام اع ل
ابظعا الن عب يااع
الك يامدامريح يناااب يامندوبان ياذان اتعواون فع يامعدامر يالنااعاب ياظعام المعزبً ،
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متععل علاي عا ياماناف ععون  -م عن يامنععدوبان  -ف ع يامععدامريح يامملا ع  ،واظامععد ىععذي يانظععام علععى اعععد ون
يامرش يارسا

يا اسز بأ لبا يدتويح ياشظبا ف ياوالا ا وز ب مات وتويايا ف يام مت يالناااب .

يناااباعا فع
"وامععن ىععذي يانظععام يامرشع بطا ع يا ععوز رسا ً عا الععب د مععال متععواو علععى  671تععواًا
ً
يام مت ،وىو ما ا اطات امقاقو بااارلاز على  00والا فقط ى يدلثر امثا ً ف ياياس  ،وف ماا عدم
متول وي مرش الرسا

على و لبا يدتويح فع يام معت يالنااعاب اااعار م لعس يانعويب ياعرساس معن

بعان ث ثع مرشعمان ماتععلان علعى وعلعى عععدد معن يدتعويح ،علععى ون امثعل لعل والاع بتعوح ويمعد ،ومععا

باان ب اناسب يارساس ،ف

ماا عدم متول وي مرش على يد لبا فننو ااااره م لس ياشاوخ معن بعان

يامرشمان يامات ْلان على وعلى عدد من يدتويح" .)66
ْ

واناقععد ىععذي يانظععام بأنععو اععاملم ف ع ىوا ع يا ععاسز باالنااابععاح يارسا ععا  ،واععايم بأنععو ماا ع " اععر
ىععذيُ ،
دامقريطا ع " ام ععم يالنااابععاح؛ دن لاف ع ياوالاععاح  -با ععاثناء والااععان  -اابععت نظععام "يا ععاسز ا ععوز باالععل"،
وماانعا ععن إريد يانعاابان فع يالنااابعاح ياظامع  ،وفع يامقابعل اعديفت عنعو
إضاف إاى يايامو بظعدم يااظباعر
ً
يامدادون بقوايم إنو امافظ على يا ادرياى يدمرالع ؛ دنعو امعن لعل والاع ث ثع وتعويح علعى يد عل ميمعا
ععل عععدد ععلانيا مقارن ع ب ارىععا مععن ياوالاععاح ياام ععان ،لمععا اشععارون إاععى ون ىععذي يانظععام امععام علععى لععل

مرش يا وز بظدد من ياوالااح يامناشر

بدال من ياارلاز على ياوالااح يامضرا يالثا
ريفااًً ،

لاناا.
ً

ثانيا :االنتخابات الرئاسية األمريكية :)67 6106
ً
وتب ر ل يدعمال وشاتا الا زاون ياوي ت يدونااد ا يرمعبا يامرشع يارسا ع المعزب يا ميعوري

باعارا  09اوااعو  6106بظعد ىزاماعو اظضعو م لعس ياشعاوخ ععن والاع ال عاس يااعد لعروز( ومعالم والاع

ووىعااو ي عون لا عاك( وعضعو م لعس ياشعاوخ ععن والاع فلوراعدي يمعارلو روباعوا ويامرشعمان يآلاعران فع
يالنااابععاح ياامياداع المععزب يا ميععوري ،لمععا وتععبمح وزاععر يااار اع يدمرالاع

يا ععابق وعضععو م لععس

ياشاوخ عن والا ناواورك ابقاً يىا رى للاناونا يامرشم يارسا ا المعزب ياعدامقريط باعارا  66اوااعو
 6106بظد ىزامايا اظضو م لس ياشاوخ عن والا فارمونح يبارن

اندرزا.

و د رح عملا يالنااابعاح ياامياداع ويامعدامريح يامزباع يارسا عا فع يا اعر معا بعان فب يراعر واوناعو

من عام  6106ف ويشنطن ياظاتم وياوالااح ياام ان ويامناطق يدمرالا ؛ مام امعح عملاع ياارشعا
باناااباح مزبا

اعر مباشعر  ،فاقعوم يانعاابون ضعمن ومعد يدمعزيب بعاإلدالء بأتعويايم الاااعار اسمع معن

يامنععدوبان اامثععل تععوايم فع يامععدامر ياارشععام المععزب وياععذان اقومععون بععدورىم بانااععاب يامرشع يارسا ع

عن مزبيم.
ثععم و امععح يالنااابععاح يارسا ععا ف ع ياوالاععاح يامامععد اظععام  6106اععوم ياث ثععاء  8نععوفمبر ،6106

وىع ع يالناااب ععاح ياثامنع ع وياام ععون ارسا ع ع ياوالا ععاح يامام ععد  ،يااع ع م ععددح ياع عرساس ياا ععامس ويدربظ ععان
089
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الوالااح يامامد ولذاك ناسب ياعرساس ياثعامن ويدربظعان ،و عام يانعاابون يدمرالاعون بااااعار لبعار يانعاابان

فع يام معت يالنااعاب

ياعذان عااواون عملاع ينااعاب رسعاس وناسعب رسعاس العب د ااعوا عيعد معدايا وربعت

نويح من عام  6107ماعى ععام  ،6160وىعى معا ينايعح إاعى إعع ن فوزيدونااعد ا يرمعبا رسا ً عا الوالاعاح
يامامد يدمرالا .
ت مي نتائج الدراسة:
التععح ياد ير ع بظععد إ عريء يامقععاب ح ياماظمق ع مععت يامبمععوثان مععن و ععااذ يإلع ع م ف ع متععر إاععى
يانااس يآلاا :
أوًال :تعرض أساتذة اإلعالم عينة الدراسة لمفضائيات المصرية خال االنتخابات الرئاسية األمريكية لعةام
 6106واالعتماد عمي ا فى ال صو عمى المعمومات بشأن ا:

 -0ترتيب القنوات الفضائية بي وسائ اإلعالم لد عينة الدراسة:
ياض من ا ل يامقاب ح ياماظمقع المبمعوثان معن يد عااذ عانع ياد ير ع األاعد ماعت وفعريد ياظانع
ون ياقن عويح يا ضععاسا لانععح ضععمن يامتععادر ياا ع اععابظوي مععن ا ايععا يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالا ع ياا ع
رح ف نوفمبر  ،6106ثوين لان ىناك ياعا

ويضع باعنيم فامعا ااظلعق بارااعب ياقنعويح يا ضعاسا بعان

يامتادر يدارى يااع اظرضعوي ايعا اع ل ومعديم يالنااابعاح؛ ماعم عاءح ياقنعويح يا ضعاسا فعى يامرابع
يدواى ادى بظض يد ااذ عان ياد ير

 ،)68من مام ماابظايم ايا ا ل ومعديم يالنااابعاح بعان و عاسل

يإلع ع م يداععرى ،بانمععا ععاءح ياقن عويح يا ضععاسا ف ع يامراب ع ياثانا ع اععدى لععل مععن ياععدلاور ومععان فيم ع
وياععدلاور رزق عظد وياععدلاور فععاان ياطنبععاري بظععد و ععاسط يإلنارنععح وياموي ععت يإلالارونا ع ياا ع

ععاءح ف ع

ماظا ،و د ور ظوي ذاك إاعى وفعر و عزير يامظلومعاح يااع اوفرىعا العك ياو عاسط مقارنع
يامراب يدواى ادايم
ً
بععااقنويح يا ضععاسا  ،وىععم فععى ذاععك ياعروى اا قععون مععت مععا وشععارح إااععو إمععدى ياد ير ععاح عععن اقععدم ياععدور ياععذي

ادداععو يإلنارنععح فععى اقععدام يامظلومععاح عععن يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالا ع مقارن ع بااو ععاسل يااقلادا ع ،)69

واض عا مععت ذىبععح إااععو د ير ع واععرى فععى نااس يععا وظيععرح ون يا ميععور ياظععام امتععل مععن و ععاسل
وااال ععون ً
يإلعع م يااقلاداع  -مثععل ياالا زاععون ويإلذيعع  -علععى يامظلومععاح ياااتع باالنااابععاح ويا وينععب يا اا ععا
يدا ععرى ،وون دور م ععو ظ يف ععاس ب ععوك وا ععواارا فع ع يالناااب ععاح يارسا ععا يدمرالاع ع عل ععى وىماا ععو الاع عزيل

ممدودي مقارن بو اسل يإلع م يااقلادا .)31
ً

واضعا فعى يامرابع ياثاناع اعدى ياعدلاور عبعديامنظم يامشعاط ،والعن بظعد و عال
ىذي ،واعأاى يا ضعاسااح ً
يادلاور برلاح عبدياظزاز؛ مام اأاى
ياتماف مامثل ف رادا ييدىريم ويامتري يااوما ،ىذي با
ياقنع عويح يا ض ععاسا فع ع يااراا ععب ياثاا ععم ادا ععو بظ ععد و ععاسط يإلنارن ععح ويات ععم

يالناااباح ،فيو ارى ون الك ياو اسط اظد يامتدر يد ا

م ععن ما ععم ماابظاي ععا اع ع ل

المظلوماح امظظم ياقنويح يا ضاسا  ،لما ونو
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اععرى ون و ععاسط يإلنارنععح وموي ععت يااويتععل يال امععاعى ااععا فرت ع ياا اعععل ويامشععارل بععااروى ال ميععور
بشلل ولبر من ياذي ااامو ياقنويح ياالا زاونا وياو اسل يااقلادا بشلل عام .)20

 -6مد ال رص عمى التعرض لمفضائيات المصرية لد عينة الدراسة:
ياال ععح در ع مععرص يد ععااذ عان ع ياد ير ع علععى يااظععرض القن عويح يا ضععاسا يامت عرا علععى و ععو
يااتوص ا ل فار يالناااباح يارسا ا يدمرالا  ،فقد مرص لل من يادلاور يامر
عبدياظزاز ويادلاور فاان ياطنبعاري وياعدلاور يعامعاد الع

وياعدلاور برلعاح

علعى ماابظايعا اع ل العك يا اعر علعى ياعر م معن

ماععابظايم امثا ايععا ياظرباع ويد نباع لععذاك ،بانمععا يىععام لععل مععن ياععدلاور ومععان فيمع وياععدلاور رزق ععظد
وياع ععدلاور ىع ععدى عع ععوض وياع ععدلاور مممع ععد مظع ععوض وياع ععدلاور وااع ععد برلع ععاح وياع ععدلاور وممع ععد زيرع بماابظ ع ع

يا ضاسااح يامترا يإاى مد ماا ب انب مرتعيم يدلبعر علعى يااظعرض اعبظض ياقنعويح يا ضعاسا ياظرباع
يإلابارا فى يامقام يدول ،وما يادلاور عبديامنظم يامشاط وياعدلاور تعبمى ع عالى فقعد لانعا ممعن اظرضعا

ثانا عا ثععم يامت عرا فععى يامراب ع
ايععا بشععلل نععادر وارلععز مرتععيما علععى يا ضععاسااح يد نبا ع ووًال ثععم ياظربا ع ً
ياثااث .
 -2القنوات المصرية التي ظيت بالمتابعة م قب عينة الدراسة:

يا ععق لع ععل مع ععن ياعععدلاور يامر ع ع وياعععدلاور برلع ععاح عبعععدياظزاز ويا ععدلاور رزق ع ععظد ف ع ع ون يياقنعععا

يا ضععاسا يامت عرا ا ععد مظاععح بماععابظايم يالناااب عاح يارسا ععا يدمرالا ع مععن ا ايععا ،ثوين لانععح ماابظ ع
ياقنا معن بعل ياعدلاور يامر ع عاءح فع إطعار ماابظاعو اعبظض ياقنعويح يا ضعاسا يداعرى ،وىعى ياقنعويح
يإلابارا يااات اشبلاى ي ON , CBCا يالاان وتع يما بأنيمعا ااماظعان باإلملاناعاح يدلبعر ويدضعام
بان ياقنويح يا ضاسا يامترا يااات يدارى ،بانما لانح ياقنا يا ضاسا يامترا ىعى ياقنعا يا ضعاسا

ياظربا ياوماد ياا و ت علايا ياااار يادلاور رزق ظد اماابظ ىذي يامعدم ياميعم معن ا ايعا بظعد نعااى

)Sky News ، CNNا ،و عد ور عت ياعدلاور عظد اظرضعو ايعا دون عاسر ياقنعويح يامتعرا يداعرى إاعى
يار ب ع ف ع يااظععرض القنععا يدلثععر ويد ععرب إاععى يامينا ع م ععب و ي ع نظ عره ،ومععا ياععدلاور برلععاح فقععد لععان
يار عمى الملومع

ديفظو ف ماابظ يياقنا يا ضعاسا يامتعرا ا ير ًظعا إاعى ر باعو فع يااظعر علعى يامو ع
يامترا باان ب ال يامرشمان من ا ل ياا طا ياا دمايا يياقنا يا ضاسا يامترا ا.
و د يا ق لل من يادلاور ومان فيم ويادلاور فاان ياطنباري ويادلاور يعاماد ال

ويادلاور وااعد

برلاح ويادلاور ىدى عوض وياعدلاور وممعد زيرع فع ماعابظايم القنعويح يا ضعاسا يامتعرا ياااتع  ،مثعل
نويح ي CBC Extraو CBCوONا مام لانح ىذه ياقنويح ىى ولثر ياقنويح يااع اظرضعوي ايعا اع ل

فاععر يالنااابععاح يدمرالاع  ،ىععذي ب انععب ماععابظايم بشععلل اععر منععاظم الا طاععاح يااع

ععدمايا نعويح واععرى،

مثععل ) mbcمت ععر ،وياظربا ع  ،وياما ععا  ،ويانيععار ،وت ععدى يابل ععد ،وياقععاىر ويان ععاسا؛ اععذاك امل ععن ياق ععول إن
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اظرضععيم لععان ما يًعا نمععو ياقن عويح يا ضععاسا يامتعرا يااات ع دون ياقنعويح يا ضععاسا ياملوماع وو ياا ع
اابت الا زاون يادوا .
ويا ععق لععل مععن ياععدلاور مممععد مظععوض وياععدلاور عبععديامنظم يامشععاط وياععدلاور تععبمى ع ععالى فععى

ماععابظايم القن عويح يا ضععاسا ياظربا ع بشععلل ا ععوق اظرضععيم القن عويح يامت عرا  ،ثوين مععدد لععل مععنيم ياقن عويح
يامتعرا يااع اععابت يالنااابععاح يدمرالاع مععن ا ايععا ب انععب ياقنعويح يإلاباراع ياظرباع ؛ ماععم نااععح نااععا
عر مععن ماابظع ياععدلاور مممععد مظععوض ال ضععاسااح ياظرباع بشععلل
ييا زاععر و BBCباال ع ياظرباع ا مظًعا لباع ًي
عععام ،فقععد و ععد فايععا ا طاععاح امععوذ يىامامععو إضععاف إاععى نععا يياناععل يادوااع ا يامتعرا يااع اابععت الا زاععون
يادواع  ،ومععا ياععدلاور عبععديامنظم يامشععاط فقععد لانععح نععا ييا ععدا يإلماريااع ىععى ياقنععا يدوفععر مظًعا مععن ماععم

ماابظاععو ا نااابعاح يارسا ععا يدمرالاع ب انععب ماابظاععو اقنععا يCBC extraا يامتعرا ياااتع  ،ولععذاك

ماظعا إاعى
يىاماما ثويع ًابا لباران بقنا يياظربا ا يا ظودا  ،واقعد ور ظعوي ذاعك
يادلاور تبمى ياذي وبدى
ً
ً
ضعاام يإلملاناععاح واماععز ياا طاععاح يااع ععدمايا ايععذي يامععدم يا اا ع ياميععم مقارنع بععااقنويح يامت عرا
وماى يإلابارا منيا.

واملن إا از ياظرض يا ابق فى ينق ام يد ااذ عان ياد ير

عم

فى ىذي ياشأن إاى ث ث و ام؛

مععرص علععى ماابظع ياقنعويح يامتعرا ياملوماع فععى يامرابع ياثاناع بظععد بظععض ياقنعويح ياظرباع يإلاباراع ،
و ععم ماععر ااععابت ياقن عويح يامت عرا يااات ع فععى يامراب ع ياثانا ع لععذاك بظععد بظععض ياقن عويح ياظربا ع  ،وثااععم
ااابت ياقنويح ياظربا بشعلل ا عوق ماابظاعو القنعويح يامتعرا

عويء ياملوماع منيعا وو ياااتع  ،وعلعى ذاعك

املننا ياقول إن ياقنويح يا ضاسا يامترا على و عو ياامداعد عاءح فعى يامرابع ياثاناع اعدى ااباع عانع

ياد ير ع معن ماعم يااظعرض ايعا اع ل ومعديم يالنااابعاح يدمرالاع  ،بانمعا عاءح اعدى ياعبظض يآلاعر فععى
يامرابع ياثااثع بظعد ياقنعويح يد نباع يااع

يامراب ياثانا .

عاءح فععى يامرابع يدواععى ،ثعم ياقنعويح ياظرباع ويااع

عاءح فععى

 -4األشكا البرامجية األنسب لتناو أ داث االنتخابات الرئاسية كما يراها عينة الدراسة :
وفامععا ااظلععق بادشععلال يابريم ا ع  ،يا ععق ماععت يامبمععوثان مععن وف عريد ياظان ع مععن يد ععااذ يفامععا عععدي

ياععدلاور وااععد برلععاح وياععدلاور ىععدى عععوضا علععى ون يا ا عريح يإلابارا ع ياا ع شععملح يااقععارار ويانش عريح
يإلاباراع ىععى ياشععلل يدن ععب اا طاع ومععديم يالنااابععاح بشععلل عععام وينااابععاح يارسا ع يدمرالاع بشععلل

مرتا معن عانبيم علعى ماابظع ومعديم يالنااابعاح معن ا اعو مقارنع
ااص ،وىو ما ظلو ياشلل يدلثر
ً
بادشععلال يابريم ا ع يداععرى ،الايععا ف ع ذاععك ياب عريم يامويرا ع وب عريم يااععوك شععو ف ع يامراب ع ياثانا ع بظععد
يااقارار ويانشريح يإلابارا ؛ مظللان ذاك بأن يااقارار يإلابارا بشلل ااص ااا بطباظايا يا رت بشلل
ولب ععر ااق ععدام يامظلوم ععاح ياماال ع ع يااع ع اماا ي ععا يامش ععاىد م ععول ى ععذي يام ععدم يامي ععم ،ول ععذي ا ععوفار يااملا ععل

يإلابععارى يامتععامب االععك يااقععارار املععا ً عععن ب عريم يامرشععمان واو يععاايم ،واععأاى بظععدىا دور ياب عريم
تقييم أساتذة اإلعالم ألداء الفضائيات المصرية في تغطية انتخابات الرئاسة األمريكية لعام 6106

691

)Arab Media & Society (Issue 24, Summer /Fall 2017

يامويرا وبريم ييااوك شوا ف شرل واب اط الك يامظلوماح ويابااناح ياا وردح ف يااقعارار ويانشعريح،
و د وضا

ومد وفريد ياظان

)26

ف ىذي ياشأن ون وىما يبريم يااوك ياشوا المعن فع وتعوايا اقطاععاح

ماظ ععدد وماال ع ع م ععن م ععاىار يامش ععاىدان؛ مم ععا ا ظلي ععا ولث ععر ععدر عل ععى اوت ععال ياش ععرل يامب ععط ياع عويف
المظلوماح عن يالناااباح ا ماىار يامشاىدان ،بل ووضظيا على و ندايم ب يوا لبار .
ف مان ذىب لل من يادلاور وااد برلاح ويادلاور ىدى عوض إاعى ون العك يااقعارار يإلاباراع -

ماى ثوين تامبيا شرل واملال اةمديم  -اا م باا مود وا اقر إاى و ود و ياح نظر ماباان ف شرل
و ريء يدمديم ياماال ياماظلق باالنااابعاح ،وون ىعذي ياشعرل ياعذي ااالليعا معا ىعو إال عريء فع ياباانعاح
ويااتراماح ياممدد ياويرد ف يااقارار  ،)22لما ا اقر إاعى عنتعر ياماظع فع يامشعاىد ؛ ممعا عد اا عبب

فع ع ينتع ع ير

طويسع ع

وطبق ععاح ماال ع ع م ععن م ععاىار يامش ععاىدان ع ععن يااظ ععرض إااي ععا و ععح يالناااب ععاح

ويدمععديم ياميمع بشععلل عععام ،وىععو مععا ا ظععل يابعريم يامويراع  -فع روايععا  -ىععى ياشععلل يدن ععب اانععاول

م ععدم فع ع وىماع ع يالناااب ععاح يدمرالاع ع م ععن ب ععل ياقنع عويح يا ض ععاسا ويامتع عرا  ،م ععا ل فع ع ذا ععك لثافع ع

يامشععاىد يااع ااماععت بيععا ىععذه يابعريم مععن بععل طاعععاح ماال ع مععن يا مععاىار ،مععن ماععم ياثقافع ويااظلععام

اذب عا بطبظععو
ويام ععاوى يال امععاع ويال اتععادي ،ىععذه يالثاف ع ياا ع ا يرىععا ار ععت إاععى لونيععا شععل ً بريم ًاععا ً
ال ميور؛ ومن ثم اامام على ياقنويح يا ضاسا ي ا او اامقاعق ىعد و عماو ييااثقاع يامماعتا ،وىعذي معا
واضا ياعدلاور يعامعاد الع  ،يااع روح ون بعريم يااعوك شعو لعان ايعا دور ماماعز
ااويفق مت ما ذىبح إااو ً
ف ا طا يالناااباح ،م اشيد باا يد ياذي بذاو يإلع م عمرو وداب ف برنام و يلل اوما على نا

يON Eا ا ع ل فاععر يالنااابععاح يدمرالا ع ف ع شععرل واب ععاط يامظلومععاح با ععااديم م

ععماح وا عريسط

وشاشاح اوضاما .
ياذي ارى عدم منا ب يابريم يامويرا بشلل

وا د ذاك ياروى اظلاقًا من بل يادلاور مممد يامر
عععام وب عريم ييااععوك شععوا يام ععاسا بشععلل اععاص مععن ماععم يالعامععاد علايععا لشععلل ومتععدر و ا ع ف ع

ا طاع مثععل ومععديم يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالاع ؛ وذاععك دنيععا  -فع يعاقععاده  -ب عريم اا ععح ف ع إطععار

يامععدم يامباشععر؛ اععذاك فيععى اا ععح ذيح وىما ع لباععر ف ع ا طا ع مثععل ىععذه يدمععديم ياا ع ا ععالزم ماابظ ع

م امر ومباشر اا اتاليا وومديثيا ياما مق  ،وىو ما ا ظلو ارى ون دورىا اقاتر فقط على إاقاء ياضوء

على يامدم ف إطعار يال عاظريض يااعوم اةمعديم يا اراع معن اع ل يابعريم  ،ماعى ثوين تعامبو بظعض
يااملععا ح مععن بععل يا اا ععاان ويامااتععان؛ يدمععر ياععذي ا عريه يابامث ع ااال ع ع عن مععا ينايععح إااععو إمععدى

ياد ير اح يا ابق ياا

بق ون وشارح إاايا؛ مام اء فى نااس يا اتدر يابعريم يامويراع مقدمع وشعلال

ياا ذا يإلابارا ادى يا ميور يامتري وثناء يالنااابعاح يارسا عا يامتعرا  ،بلايعا فعى يامرابع ياثاناع لعل

مععن يانش عريح ويااقععارار يإلابارا ع بن ععب ما ععاوا الععل منيمععا  ،)24لمععا ااععاا

لععذاك مععا علاععو يامععال ف ع

دور
ياوالااح يامامد ذيايا ،فقد ولدح ياد ير اح ون بريم ييااوك شوا ااتع يابعريم يا عاار منيعا اعددى ًي
092
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ميم ععا وثن ععاء يالناااب ععاح يارسا ععا م ععن اع ع ل اناواي ععا واب ععار يامرش ععمان وبع عريم يم ،فق ععد ووض ععمح إم ععدى
ياد ير عاح انعاول يابرنعام يدمرالع يااعوم ياشعيار " " The Daily Showياعذي اقدمعو يالع مع

عون

ععااورح ،يامرشععمان يارسا ععااان ي ععور دبلاععو بععوش ،و ععون لاععريا ف ع ينااابععاح يارسا ع يدمرالا ع اظععام

6114م بتور لبا ؛ بيد

ياابار اعأثاره فع عانع معن ياشعباب يدمرالع  ،)25وىعو يدمعر ياعذي اوضع

ي ااديم ىذي ياشلل يابريم ى من بل يإلع ماعان يدمعرالاان فع انعاول يامرشعمان وبعريم يم ماعى واعو اعم
اععام ذاععك ف ع إطععار إابععاري ويض ع  ،فض ع ً عععن مععا المظاععو يابامث ع مععن اععام ياب عريم يامويرا ع  -اات ع
يام ععاسا منيععا وو مععا اظععر يبععاااوك شععوا ف ع ياقن عويح يا ضععاسا يامت عرا  -بااتععاص فق عريح اات ع

النااابعاح يارسا ع يدمرالاع منعذ بععدياايا وماععى إعع ن يدونااععد ا يرمععبا رسا ً عا الوالاععاح يامامععد يدمرالاع ،
إملانااح ياقنويح يا نا ويامادا وياالنواو ا .
وشلاال ماظدد وماال بااا
و د يااذ ىذي يااناول
ً
واار يادلاور فاان ياطنباري من ىذي ياا

إاى روى مار ادلد عدم و ود شلل بريم عى م عاقل

املععن ون ان ععرد بن ععال با طا ع مععدم مثععل يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالا ع  ،ف ع روايععا البععد مععن و ععود ماا ع

االامععل مععن ا ايععا ماالع

يدشععلال يابريم اع مععن فاعريح وبعريم واقععارار واملععا ح إاباراع وبعريم اععوك

شو ااقدام ا طا ماماز شامل وويفا مظلومااًاا.

وبناء على ما بق ،املننا ون ن عاالص و عود اويفعق إاعى معد لباعر بعان مريء يد عااذ عانع ياد ير ع

علععى ون ياب عريم يامويرا ع ياالا زاونا ع  ،ومنيععا ب عريم ييااععوك شععوا ،اععأاى ف ع يامراب ع ياثانا ع بظععد يا ا عريح
ويااقععارار ويانشعريح يإلاباراع مباشععر  ،مععن ماععم منا ععبايا ا

ععااديم فع ا طاع ىععذي يانععوع مععن يدمععديم،

با ععاثناء بظععض يآلريء ياا ع نا ضععح ىععذي يااويفععق مر م ع لاف ع ياب عريم يامويراع ويااععوك شععو علععى يااقععارار
ويانشريح يإلابارا ف ىذي ياشأن ،فض عن روي ويمد روى اظذر ي ااديم شلل بريم ى ويمد فع ا طاع

مععدم ف ع وىما ع يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالا ع  ،مدلع ًعدي ضععرور ياالامععل بععان ماال ع
ااقدام ا طا ماماز ايذي يامدم ياميم.

يدشععلال يابريم ا ع

-5نوع المعمومات التي رصت عينة الدراسة عمى التعرف عمي ا م خال الفضائيات المصرية:
ياال ع

ياا طاععاح ياا ع

وف عريد عان ع ياد ير ع ف ع نععوع يامظلومععاح ياا ع مظاععح باىامععاميم الاظععر علايععا مععن ا ع ل
ععدمايا يا ضععاسااح ياماال ع  ،فمععنيم مععن روى ون مريء مرشععم يارسا ع مععول ياقضععااا ياا ع

ااظلعق باامنطقع ياظرباع وياشععرق يدو ععط ىعى يااع اقعت فع يىامامععو فع يامقععام يدول  ،)26ومعنيم مععن يىععام

)27
واضعا ون يىامامعو ينتعب علعى ياال اع
فقط باابرنعام يارسا ع المرشع بشعلل لامعل  ،لمعا ذلعر ومعدىم ً
يا اا ا المرشمان فض ً عن بريم يم يا اا ا  ،)28لما لانح طراق ياظيور ياشاتع وو لا اع يدديء

ويااتر وثناء ياظيور ف يامدامريح ويامناظريح ياظام ىو يدمر ياوماد ياذي ي اموذ علعى يىامعام ومعد

يامبموثان ف ماابظ ومديم يالناااباح يدمرالا  ،)29ولان مما ا ح يالناباه اعدى ومعد وفعريد ياظانع لعذاك
ابادل يال اياماح ويامظلوماح يامشان بان ل يامرشعمان ولا اع ياانعاول يإلع مع ايعا  ،)41لمعا معت ومعد
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مظا من بان
يد ااذ من يامبموثان بان يار ب ف مظرف ياال ا يا اا ا المرشمان وبريم يم يالنااابا ً
يامظلوماح ياماال عن يالناااباح يارسا ا يدمرالا .)40
ثانيا :تقييم عينة الدراسة م األساتذة معالجة الفضائيات المصةرية السةتطالعات الة أر األمريكيةة ةو
ً
تقدم مرش ي انتخابات الرئاسة األمريكية لعام 6106م:
ياال ع ع

و ع ععااذ يإلع ع ع م عان ع ع ياد ير ع ع ف ع ع اقاع ععاميم وديء يا ضع ععاسااح يامت ع عرا ف ع ع انع ععاول ناع ععاس

ي ععاط عاح ياع عروى يااع ع و را ععح فع ع ياوالا ععاح يامام ععد م ععول لع ع يامرش ععمان يى ععا رى للانا ععون ودوناا ععد

ا يرمععبا؛ ماععم ولععد ياععبظض ون ناععاس يال ععاط عاح فع مععد ذيايععا لانععح تععمام  ،وون انععاول يا ضععاسااح

يامترا ايذه يانااس اضت اا اريح ار موضوعا ظير فايا ياروى ياشاتى القاسم باالاتال ف العك
ياقنويح ،لما ظيرح يا اىاح لثار من ياممللان ويا اا اان  -ياذان ملعوي ضعاوفًا علعى لثاعر معن ياقنعويح
عاقادي منيم ون فوزىعا بمنتعب رسعاس
الاظلاق على يدمديم واقدام املا ح بشأنيا  -نمو فوز للاناون؛ ي ً
اباعا علعى يامتعاا يامتعرا وياظرباع  ،وون مظاا ع يا ضعاسااح ايعذه ياناعاس
ياوالااح يامامعد عانظلس إا ً
لانععح اظبععر عععن عععدم فيععم اطباظع يام امععت يدمرالع  ،)46فع مععان روى بظععض يد ععااذ ون اماععز ياانععاول
يإلع م ع وعععدم موضععوعااو ف ع يا ضععاسااح يامت عرا لععان ف ع تععاا دعععم ا يرمععب واععاس للاناععون ،وون

واضا على و اس مبدو ما اامناه يام امظعاح ياظرباع ال علعى و عاس
يامظاا يإلع ما االك يانااس امح ً
فظلاا ،فاانظم ياظربا لانح ااطلت إاى مدوم ياا اار فع يإلدير يدمرالاع ومع ً فع ا ااعر اا عاايا
ياوي ت ً
نمو ياشرق يدو ط؛ واذاك يا مح يامظاا

يإلع ماع اناعاس يال عاط عاح بعاااماز ياظعاط

 ،)42لعذاك

ف ععنن ياظ لع ع فع ع نق ععل يانا ععاس ويدر ععام م ععن ب ععل يا ض ععاسااح يامتع عرا ياماال ع ع وياابظاع ع فع ع نق ععل نا ععاس

يال ععاط عاح عععن ياقنعويح ويامتععادر يدمرالاع  ،ولععذي يااماععز ياععذي بععدي ويضع ًعما مععن بععل بظععض ياقععاسمان
باالاتععال ف ع يا ضععاسااح يامت عرا وياظربا ع وياععذي اا ععو اععدعم فععوز ا يرمععب  -اات ع بظععد اقاسععو يا عرساس

يامتري عبديا اال يا ا ى على ىامش ي اماعاح يدمم يامامد  -لان او وثر لبار ف عدم موضوعا
ا ار نااس ي اط عاح ياروى يدمرالا .)44

وعلى انب مار ،ذىب بظعض ماعر معن يد عااذ عانع ياد ير ع إاعى ععدم د ع ناعاس يال عاط عاح

ذيايا؛ د باب ماظدد ااظلق ب ماح يام امت يدمرالع  ،وون ىعذه ياناعاس معا ىعى إال مدشع يرح اعر ممثلع

امقاقع ع مريء يا مي ععور يدمرالع ع ميم ععا بل ععح د اي ععا ،وون املا ععل نا ععاس يال ععاط عاح م ععن ب ععل ياقنع عويح

يا ضاسا لان تاد ًا ف يانقل ،ويا م باإلشعار فقعط إاعى ياناعاس يإل ماااع دون اظمعق وو ا عار فع ابظاع
ويضم ف وديء ياقنويح ياظربا دديء ياقنويح ويامتادر يإلع ما يدمرالا ياماال .)45
لمععا ذىععب روى ماععر إاععى يا مععت بععان و ععود الععل ف ع لععل مععن طراق ع إ عريء يال ععاط عاح وياان عاول

يإلع م ع ع ايع ععا ف ع ع يا ضع ععاسااح يامت ع عرا وماع ععى يدمرالا ع ع ؛ ماع ععم يا ع ععو وتع ععماب ىع ععذي يا ع عروى إاع ععى ون
ي ععاط عاح ياعروى و راععح مععن يابدياع علععى و ععس ومااععاح اععر ويضععم ؛ ممععا ععد ا ظليععا اععر ممثلع بد ع
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ا ما ععت ياطويسع ع

ديا ععل يام ام ععت يدمرالع ع  ،)46وون ععو ال او ععد م ععا اثب ععح ع ععدم او ا ععو

ش ععداد يالا ععا

يامرشمان ال ياح ياقاسم على إ ريء يال اط عاح الارو بنااس اتاا ومعدىما ،وو الاعروا اعو الاعأثار

ف عى يا عروى ياظععام بيععد

امقاععق و عريض مظان ع  ،)47لمععا ون ياانععاول يإلع م ع ايععا مععن ا ع ل يا ضععاسااح

واضعا معن ماعم يعامادىعا يالامعل فع نقعل وا عار ناعاس ي عاط عاح
موضوع ياد ير ع شعابو بظعض ياالعل ً
ياروى ومماوا املاليا و ريءايا على يإلع م يدمرال وما ارد عنو من ا اريح واملا ح و ريءيح بشأن

م ععا ادا ععو م ععن نا ععاس وباان ععاح واتع عراماح ومظلوم ععاح ماال ع ع  ،)48فضع ع ً ع ععن م ععدوم ي اع عزيء فع ع نا ععاس
يال ععاط عاح ا ع ل ياا طاععاح ياا ع

ععدمايا يا ضععاسااح يامت عرا  ،وياا ع رلععزح فايععا علععى عععرض ناا ع

ويمععد وو يثناععان علععى يدلثععر مععن وبععرز ياناععاس يااع وشععارح إاايععا يال ععاط عاح يااع يماععوح علععى فعويرق
ان ععب ويم ععد وو والاع ع ويم ععد م ععث ً ؛ يدم ععر يا ععذي م ععن ش ععأنو او ا ععو ياناا ع ع ات ععاا وم ععد

ن ععبا لبا ععر فع ع

يامرشععمان اامقاععق ىععد

مظععان ،وىععو مععا مععدم باا ظععل ف ع ا ععار لثاععر مععن ناععاس يال ععاط عاح اتععاا

للاناون ،ااس من بل ا طااح يا ضاسااح يامترا فقط بل ويدمرالا واضا ،وىو يدمر ياعذي و عيم إاعى
مد بظاد ف اضلال ياروى ياظام اار وديال ياوالااح يامامعد يدمرالاع علعى يا عويء ،باإلضعاف إاعى ععدم

ياقدر على ريء نااس يال اط عاح بشلل د اق؛ ب بب عدم ياوعى يالامعل بعاام امت يدمرالع و عمااو
وطباظ يانظام يالناااب اداعو ونقعاط ياضعظ

وياقعو يااع ا عا ليا يامرشعمون فع ىعذي يانظعام ،عويء علعى

م اوى يإلع ماان وو ياممللان يا اا اان يامشارلان ف

ريء يامشيد يالناااب يدمرال .)49

ثالثًا :تقييم أداء الفضائيات المصرية في تغطيت ةا النتخابةات الرئاسةة األمريكيةة لعةام 6106م بأبعادهةا
المختمفة م قب األساتذة عينة الدراسة:

و رح نااس يامقعاب ح معت يامبمعوثان معن و عااذ يإلعع م عانع ياد ير ع ععن اقاعام وبظعاد ياا طاعاح

دمايا يا ضاسااح يامترا الناااباح يارسا

ياا

يدمرالا على يانمو يآلا :

 -0الفورية:
ياال

يد ااذ عان ياد ير

ف مدى امقق بظد يا ورا فع نقعل يامظلومعاح يااع ااظلعق بانااابعاح

يارسا ع يدمرالاع ع م ععن ب ععل ياقنع عويح يا ض ععاسا يامتع عرا  ،ف ععذىب يا ععبظض إا ععى امق ععق ذا ععك يابظ ععد فعع وديء
يا ضععاسااح يامتعرا علععى ياععا

إملانااايععا واو ياايععا ونمععط مللاايععا ،و ععد ور ععت ومععدىم

)51

يا ععبب فع

ذاععك إاععى وىماع يامععدم يااع ملناععو مععن فععرض ن ععو علععى و نععد ياقنعويح يا ضععاسا لافع ؛ واععذاك مرتععح
ياقن عويح علععى اقععدام ا طاععاح فورا ع الاف ع يالقععاءيح ويااطابععاح ياا ع

ععدميا ل ع يامرشععمان ،و نععدح اععذاك

ماال ع

إملانااايععا ياالنواو ا ع ويامادا ع ابععم الععك يااطابععاح علععى ياي عويء مباشععر ،ياا ع و ععدح منيععا مععاد

اد

ًدي امعلء عاعاح يابعم فع معدم ميعم مثعل يالنااابعاح ،ععن طراعق فعا فاعريح بعم مباشعر اا طاع

يالمظاح يداار ثويع ن ياناا

يانياسا .)50
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بانمععا روى بظععض ماععر ون يا ورا ع ال اظنععى يا ععبق و ععرع نقععل ياابععر؛ فاامنععاظريح ياععث م مععث ً اععم

نقليا من بل مات ياقنويح فور مدوثيا؛ فاا بق ف ىذي يامقام اظن يا عبق فع يااملاعل يا عوري اةمعديم
وياو است واناواو من لاف

وينبو بظمق شعداد ،وىعو معا نقعص إاعى معد لباعر فع ا طاعاح ياقنعويح يا ضعاسا

ياظربا دمديم وو است يالناااباح يدمرالا يارسا ا )56؛ مام ذىب وتماب ىذي يالا اه إاى اق ام بظعد
يا ورا إاى شعقان ،ويا يعوي إاعى اقاعام لعل شعق منيمعا علعى معد  ،فقعد وروي امقعق ياشعق يااعاص ب وراع نقعل

يداب ععار ويامظلوم ععاح ياماظلقع ع باالنااابع ععاح فع ع ياقنع عويح يا ض ععاسا يامت ع عرا بش ععلل ع ععام ،ف ععاا مات نقع ععل
يامناظريح ياث م ولاف يامظلوماح ياا ااظلق باامرشعمان فعور معدوثيا ،وىعو معا ف عره ياعدلاور عبعديامنظم
يامشعاط باعامعاد ياقنعويح يا ضعاسا يامتعرا فع يانقعل علعى ياقنعويح ويامتعادر يدمرالاع  ،ماعى ون بظعض
ياقنويح يامترا لانح انقل عن نا  CNNيدمرالا و ارىا من ياقنعويح يدمرالاع بشعلل م عامر؛ اعذاك

فقد اوفر بظد فورا نقل يامظلوماح ب يوا  ،و د وشاد يادلاور وممد زيرع فى ىذي ياتدد باماز نا CBC
 Extraفى وديسيا من مام فورا نقعل يامظلومعاح ويابمعم ععن معا ىعو داعد منيعا علعى معدير يااعوم ،وععدم

يلا اسيا بنقل لم داد من يامظلومعاح فعى بدياع يااعوم ،بعل اقعوم بالريرىعا علعى معدير يااعوم لمعا لانعح ا ظعل
بظض ياقنويح يامترا يدارى ،وما ياشق ياااص ب ورا يااملال ايذه يامظلوماح فلما ارى وتماب ذاك

يالا اه؛ شابو يالثار من ياقتور من بل بظض ياقنويح يا ضاسا ياظربا  ،وىو ما ور ظو يادلاور مظوض

إا ععى يا ععا

يإلملانا ععاح ياماداع ع ويا ناع ع القنع عويح؛ ا ععذاك لان ععح ياقنع عويح يدلث ععر اىزاع ع الاملا ععل يا ععوري

المظلوماح ىى ياقنويح ذيح يإلملانااح يدلبر ويدضام ،ماال ًا ف ذاك مت يادلاور فاان ياطنباري يااع
ور ظح يا بب ف ذاك إاعى نقعص ياابعريء وياممللعان يامااتعان با عار و عريء واملاعل يامظلومعاح بدر ع

عاااع مععن يال ععاء وياععوعى؛ ممععا ودى إاععى العرير ظيععور شاتععااح بظانيعا فع ولثععر مععن نععا بشععلل مااععال

الاظلاق على يامدم ذياو.
و دار بااذلر ما وشار إااو اابا يد ااذ عان ياد ير

)52

من ا وق ياقنويح ياظربا عن يامترا

ف امقق بظد يا ورا بشقاو ابق ياعذلر فع نقعل يامظلومعاح ،م اشعيدان فع ذاعك بعأديء نعويح يياظرباع ،

وياظرباع يامععدم يا ععظودااان ،ويا ععد يإلماريااع  ،ويا زاععر ياقطرا ع ا؛ مظللععان ذاععك باعامادىععا علععى شععبل مععن
يام ير لان يامدربان من ياموي ت ياماال اةمديم ،وعلى وعى لامل بادىما ياااتع العل مو عت معن العك

ياموي ت.

وعلى ذاك املن الااص مريء عان ياد ير

من و ااذ يإلع م فى ىعذي ياشعأن فعى امقعق بظعد فوراع

نقل يامظلومعاح ععن يالنااابعاح يارسا عا يدمرالاع بشعلل ععام معن بعل ياا طاعاح يااع

عدمايا يا ضعاسااح

يامتعرا فعى روى بظععض يد ععااذ عانع ياد ير ع  ،فععى مععان روى ياععبظض يآلاعر اق ععام بظععد يا وراع فععى نقععل
يامظلوماح إاى شق ااظلق ب ورا يانقل يام رد الابر؛ مام ذىب اابا يد ااذ عان ياد ير

إاى امققعو

ف عى مظظععم ياقن عويح يا ضععاسا يامت عرا  ،ثوين لععان ياا ععوق فععى ذاععك  -فععى روايععم  -ام ععب اتععاا ياقن عويح
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يا ضاسا ياظربا على مثا ايا يامترا  ،وما ياشق ياثعانى فااظلعق ب وراع املاعل ياابعر ،وىعو معا ذىعب فاعو
يا اابا منيم إاى و ود تور ويض فى ىذي ياشأن ار ت إاى نقص ياابعريء وياممللعان يامااتتعان فعى

ياشععدون يا اا ععا يااار ا ع بو ععو عععام ويدمرالا ع بو ععو اععاص ،فض ع ً عععن ياععا
وياالنواو ا ياماوفر ادى ياقنويح ياماال .

يإلملاناععاح يامادا ع

 -6الموضوعية:
ياال

وفريد عان ياد ير

من يد ااذ فع اقاعاميم موضعوعا وديء يا ضعاسااح يامتعرا فع ا طاع

ومععديم يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالا ع  ،فمععنيم مععن روى ون وديءىععا يا ععم بااموضععوعا يالامل ع ف ع لععل مععا
دماو بشأن يالناااباح  ،)54وون ياموضوعا ظيرح ف وديء يانا ل اةمديم ،وما ياماادا فقد لانح ولثر

ظيور ف ياماد يإلابارا ذيايا ياقابل الالوان من بل ىذي يانا ل وو ما اظر بااقاسم باالاتال .)55
ًي

واض عا مععن روى اععاب بظععد ياموضععوعا ف ع وديء ياقن عويح يامت عرا وثنععاء ا طا ع يالنااابععاح
ومععنيم ً
يارسا ا يدمرالا بشلل لبار ،ثوين ياالع وتعماب ىعذي ياعروى فامعا باعنيم معول يا عاه يااماعز ياعذي ظيعر
ف ىذي يدديء ،فقد روى بظضعيم معا ً ويض ًعما نمعو دععم فعوز يامرشعم يادامقريطاع يىعا رى للاناعونا معن
مظظععم ياضععاو يامشععارلان ف ع اقععدام يااملععا ح يا اا ععا دمععديم يالنااابععاح يدمرالا ع علععى ماال ع
ياقنويح يا ضاسا يامترا ؛ مما وثر ف موضوعا اناول الك ياقنويح دمديم يالناااباح بشلل عام على
ياععر م مععن وننععا ا ععنا يامظناععان لم امععت متععرى باااععاذ ياق عرير ف ع عملا ع يااتععواح  ،)56بانمععا روى بظععض
يد ععااذ م ععن وفع عريد ياظان ع ون ى ععذي يااما ععز لععان اا ععو ات ععاا دعععم يا يرمع عبا ااتع ع بظععد مقابلا ععو ياععرساس

يامتععري عبععديا اال يا ا ععى ف ع يدمععم يامامععد  ،)57وظيععر ىععذي يااماععز بقععدر لباععر مععن يا ا ع مععن بععل
يامذاظان ف بظض بريم يااعوك شعوز؛ ماعم ظعل معن ن عو اس ًعدي العروى ااعواى إ نعاع معاىار يامشعاىدان
باعر ا ل ع يامرشع ياععذي ادعمععو ،وىعو معا ظيععر ولثععر مععن مععر مععت يامعذات عمععرو وداععب فع برنام ععو "لععل

عاال ويضععما علععى ذاععك فع دعمععو فععوز يا يرمععبا  ،)58و ععد ياالع
اععوم" علععى نععا ) (ON Eياععذي لععان مثع ً

ياععدلاور مظععوض مععت يا عرواان يا ععابقان؛ ماععم روى ون اععاب بظععد ياموضععوعا عععن وديء ياقن عويح يامت عرا
ظير فى ر ب ياقنويح ف اقدام ياا طا ياا اانا ب مت و نعدايا وااعدم يامتعاا يا اا عا ويإل اتعادا

ياا ع اابناىععا؛ اععذاك ياال ععح ياقن عويح فامععا بانيععا مععن ماععم يااماععز اتععاا ومععد يامرشععمان طبقً عا ااو يااي عا
وو نعد يامتعاا يااع اظبعر عنيععا ،وىعو مععا اا عق مععت األاعد ياععدلاور وممعد زيرع ون اماععز ياقنعويح يا ضععاسا
يامتعرا فععى يابدياع لععان اتععاا يامرشععم يللاناععونا ،مابظععان فععى ذاععك بظععض و ععاسل يإلعع م يدمرالاع ،
وعملععح الععك ياقنعويح فععى ععبال ذاععك علععى ياارلاععز علععى اتعراماح ا يرمععب ياظديساع ضععد ياظععرب ويام ععلمان

بشلل لبار ،لما رلعزح لعذاك علعى ردود يدفظعال ياظرباع ا عاه العك يااتعراماح ،والعن يدمعر ياالع

بظعد

اقععاء يا عرساس يا ا ععى ا يرمععب فععى يدمععم يامامععد  ،ياععذي ي اشععظرح مععن ا اععو بظععض ياععدويسر يا اا ععا فععى
متعر بظعض يااقععارب ويااطعابق بانيمعا فععى و يعاح يانظعر ،ياععذي عداعو ياقنعويح يامتعرا بمثابع إشعار مععن
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يانظام يامتري ااأااد ودعم ياريمبا؛ يدمر ياذي ظير مظو وبشلل م ا ىء ياارلاز على ع ع للاناعون

ب ماع يإلاوين يام لمان فى متر ،ولذي مو يا ى ثويدير ووباما من متر فى وعقاب ثور  31اوناو؛
ممععا اظيععر ال ع ً ويضع ًعما فععى وديء الععك ياقن عويح مععن ماععم موضععوعا ياا طاععاح ياا ع ععدمايا النااابععاح
يدمرالا  ،الك ياموضوعا ياا او ح  -فى رواو  -على مبدو يامتاا ويااو ياح.

يارسا

وبنععاء علععى ياظععرض يا ععابق ،ن ععاطات ياقععول بععااا
مام اقااميم اموضوعا ياا طااح ياا

و ععااذ يإلعع م عانع ياد ير ع فامععا باععنيم مععن

دمايا يا ضعاسااح يامتعرا النااابعاح يارسا ع يدمرالاع  ،فمعنيم

مععن ذىععب إاععى امق عق بظععد ياموضععوعا فععى الععك ياا طاععاح ،ومععنيم مععن ولععد اععاب ياموضععوعا  ،وياال ع
وتععماب ىععذي يالا ععاه فامععا باععنيم مععول يا ععاه يااماععز فععى ياا طاععاح ياا ع

ععدمايا ياقن عويح إاععى ث ث ع مريء؛

يدول روى ون يااماععز لععان ات عاا دعععم للاناععون ،وياثععانى ورى ون يااماععز لععان اتععاا دعععم ا يرمععب ،ومععا

يداار فذىب إاى ون يااماز لان طبقًا اة ند ويااو ياح ويامتاا ياا املم وديء ىذه ياقنويح.
 -2الشمولية والكفاية في طرح المعمومات:
اباان ععح مريء يد ععااذ م ععن وفع عريد ياظانع ع فع ع اقا ععام ش ععمواا ول ااع ع يامظلوم ععاح يااع ع

ععدمايا ياقنع عويح

يا ضععاسا يامت عرا ف ع ا طا ع يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالا ع بشععلل ويض ع ؛ فمععنيم ياععذان اععرون شععمواا

مظ عا ،مدلععدان مععرص ماال ع
ول اا ع يامظلومععاح ياا ع ععدمايا يا ضععاسااح مععن ماععم ياشععلل ويامضععمون ً
ياقنعويح علععى إمععديد يامشععاىد بلافع يااطععوريح ويدابععار وماععى ياشععاسظاح يااع وطلقيععا لع يامرشععمان علععى

يآلار ،ولانح نويح يياماا – و - ON Eويانال يادواا  -و CBC extraا فى روايم من ولثر ياقنويح
ياا ع

ععارح إملانااايععا ف ع شععرل واب ععاط يامظلومععاح ياا ع اقععدميا ماععى دياععل يد ععاوداو ،مدلععدان ا عويفر

عنتر ياظمق ف اناول الك يامظلوماح والن إاى مد وت وه باامقبول .)59

وذاك على نقاض ما رمه ياعبظض يآلاعر معن ون ياقنعويح يا ضعاسا يامتعرا اعم اقعدم مظلومعاح معول
يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالا ع شععامل وويفا ع إاععى مععد يال اا ع  ،فقععد يفاقععدح ياا طاععاح ف ع م مليععا  -علععى

يفا عا آلاا ع ياظملا ع يالنااابا ع ف ع
ياععا
عرما و ً
وانععوع يإلملاناععاح ياا ع ا عويفرح اععدى الععك يا ضععاسااح  -شع ً
ياوالااح يامامد  ،واقدام مظلوماح عن يام معت يالنااعاب ولا اع يااتعواح فاعو ،ولعذاك م يرمعل يااتعواح
ف يالناااباح ومرمل يااتواح ياما م وموعدىا ،ولذي موعد وماا ياانتاب بظد إع ن يا عوز ،و ارىعا

مععن يامظلومععاح ياميمع فع ىععذي ياشععأن؛ ممععا مععال دون يلامععال ياتععور اععدى مععاىار يامشععاىدان عععن ىععذي
يامدم ياميم ،ماى إن لنا ار مظناعان باااتعواح فاعو ،لمعا يا عم املاعل يامظلومعاح يااع

عدمايا ياقنعويح

يا ضاسا يامترا باا طم  ،اات ف يامرمل ياا اام ديال يدمزيب الاااار يامرشمان عنيا ،فض ً
عععن ععطما انععاول الععك يامظلومععاح ويفاقارىععا إاععى م ععاوى ياظمععق ياععذي اانا ععب مععت وىما ع يامععدم ،ياا ع

وت ح من بل بظض وتماب ىذي ياروى باا طما يامقبوا وو يا طما ياماو ط .)61
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وف ع إشععار مععن اابا ع يد ععااذ عان ع ياد ير ع إاععى ا ععوق ياقن عويح يإلابارا ع ياظربا ع علععى مثا ايععا

يامترا من مام شمواا يامظلوماح ياا

دمايا عن و است وومديم يالناااباح ،ولذي م اوى املال الك

يامظلوماح ،وشاد ياعدلاور ع عالى بعأديء نعا ياظرباع يإلاباراع يااع مشعدح معا اعدايا معن إملاناعاح ااعوفار

عرما ووتع ًا ا تععالاان الباععح
وشععرل لافع يامظلومععاح ياماظلقع بيععذ يامععدم يا اا ع ياميععم؛ ماععم ععدمح شع ً
يدبععاض بلافع ا اتععالو مععن ياععديال ويااععار با ععااديم يInfographic Designsا بشععلل مبيععر ال ااع ،

وى ععو م ععا ا ععم اامق ععق بااش ععلل يا س ععق م ععن ب ععل ياقنع عويح يامتع عرا ما ععى ياااتع ع مني ععا يااع ع ااع عويفر ا ععدايا
يإلملانااح يامادا  ،ولذاك نا يا عد يإلماريااع يااع اتعيا بااعذلر ياعدلاور يامشعاط فع يا يعد ياعذي بذااعو
ف

مت در لبار من يامظلوماح عن طراق شبل واع معن يام ير علان فع موي عت ووالاعاح ماال ع  ،مشعا ير

فع نقعد ياقنعويح يا ضعاسا يامتعرا فعى ىعذي ياشعأن إاععى ونعو علعى ياعر م معن اعويفر إملاناعاح ماداع ضععام

اععبظض ياقنعويح يا ضععاسا يامتعرا ياااتع فعنن يعامادىععا علععى يام ير ععلان ععاء فع إطععار إر ععال م ير ععلان
متعراان باععل إعع ن ياناا ع اماابظع يدر ععام ثوي عريء اقععاءيح مععت يامععار فع ياشعويرع مععن يدمعرالاان؛ ممععا
لععان اععو وثععر لباععر ف ع اقععدام مظلومععاح ىزال ع و اععر ام ع ال اظامععد علععى ياد ير ع ويا يععم اطباظ ع يامععدم
عور فع عنتعر
مشار إاى ون ارلاز ىذه ياقنويح ف اقدام يامظلوماح لعان ممت ًي
ًي
واديعاااو على يإلط ق،
يااقععدام ياععذي ااضععمن بظععض عناتععر يإلبيععار ،مععن ا ع ل ي ععااديم ا عريسط وم ععماح وشاشععاح عععرض
ضععام دياععل يد ععاوداوىاح فقععط ،باإلضععاف إاععى نععا يا زاععر ياقطراع  ،يااع وشععاد لععل مععن ياععدلاور فععاان
ياطنبعاري وياعدلاور وممعد زيرع با و يعا فعى اقعدام يامظلومعاح ياشعامل ععن يالنااابعاح ،ولعذي م عاوى يااظمعق

فى اناول الك يامظلوماح.
ياا ع

ونالص من ذاك إاى ياا

و عااذ يإلعع م عانع ياد ير ع فعى اقاعاميم شعمواا ول ااع يامظلومعاح

ععدمايا ياقن عويح يا ضععاسا يامت عرا عععن وم عديم وو ععاست يالنااابععاح يدمرالا ع  ،فمععنيم مععن ذىععب إاععى

لماعا معت
ل اا وشمواا الك يامظلوماح ،ومنيم من ذىب إاى ون ما ام عرضو معن يامظلومعاح ال اانا عب ً
وىما ع ع وضع ععاام يامع ععدم ،باإلضع ععاف إاع ععى مع ععا رووه مع ععن نقع ععص ويض ع ع فع ععى لثاع ععر مع ععن يا وينع ععب ياماظلق ع ع
باالناااباح ،ومن وىميا ماا يانظام يالناااب يدمرال ولا ا يااتواح ديال يدمزيب لمرملع امياداع

وديال يام مت يالناااب بظد ذاك ،لما وشاد وتماب ىذي يالا اه بأديء يا ضاسااح ياظربا فى ىعذي ياشعأن

مقارن بأديء يا ضاسااح يامترا ماى يإلابارا منيا.
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 -4التنوع في مصادر ال صو عمى المعمومات:
يا ععق وف عريد ياظان ع مععن و ععااذ يإلع ع م فع ع ون يعامععاد ياقن عويح يا ضععاسا ياظربا ع بشععلل عععام عل ععى

يامتادر فع يامتعول علعى يامظلومعاح او ع

إاعى معد لباعر علعى يإلملاناعاح يااع اعوفرح العل نعا فامعا

ااظل ععق بي ععذي ياش ععأن ،و ععد روى ل ععل م ععن يا ععدلاور ممم ععد يامر ع ع وويا ععدلاور رزق ععظد ون ياقن ععا يا ض ععاسا

عر اضعلا إملانااايعا  -لانعح اظامعد بشعلل لباعر ًعدي فع يامتعول علعى
يامترا على بال يامثعال  -نظ ًي
يامظلومععاح علععى ي اضععاف ياممللععان ويا اا ععاان الاظلا عق علععى ومععديم يالنااابععاح دياععل يد ععاوداوىاح،
باإلضاف إاى يالاتال ببظض ياتم اان ويا اا اان يامتراان ياماوي دان ف ياوالااح يامامد .
ىععذي يدمععر مععت ياقن عويح يااات ع ياا ع

ماظ عا دون ي ععااثناء علععى ياععا
لععذاك يا ععق وف عريد ياظان ع
ً
ااماعت بنملاناععاح لباععر املنيععا مععن إر عال شععبل مععن يام ير ععان إاععى مو عت يامععدم ،ولععذي ي ععاس ار م ععاماح

زمنا ع عبععر يد مععار ياتععناعا  ،و ارىععا مععن ياو ععاسل ياالنواو ا ع ياماال ع ياا ع ملنايععا مععن يااوتععل إاععى

عباا مععن يامتععادر ياا ع اوتععلح إاايععا يا ض عاسااح ياا ع اابععت
متععادر مانوع ع المظلومععاح بشععلل ولبععر ن ع ً
واضا ا اح نعا ) (ON Eينابعاه بظعض يامبمعوثان؛ ممعا ظليعم ارونيعا
الا زاون يادوا  ،فظلى بال يامثال ً

يدلثععر ويدضععام مععن ماععم يإلملاناععاح يامادا ع وياالنواو ا ع بععان يا ضععاسااح يامت عرا يااات ع يداععرى،
ياا وثرح بدورىا ف انوع يامتادر يامظلومااا ياا يعامدح علايا المتول على ياباانعاح ويااتعراماح

ياماال  ،)60العن ذاعك اعم امنعت يد عااذ معن وفعريد ياظانع معن ضعميا إاعى بعا ى ياقنعويح يامتعرا ياااتع

يدا ععرى ،م ععن ما ععم يناق ععادىم اي ععا فع ع ع ععدم ياان ععوع ويااظ ععدد فع ع يامت ععادر يااع ع يعام ععدوي علاي ععا فع ع نق ععل

يامظلومععاح ،ر ععم ي عاناد الععك ياقنعويح إاععى إملاناععاح ماداع لباععر رتععدىا ايععم مع ك ىععذه ياقنعويح ،وىععم فع

مظظميععم مععن لبععار ر ععال يدعمععال فع متععر ،فقععد واععذ علععايم لععل مععن ياععدلاور مظععوض وياععدلاور يعامععاد
الع

يالعامععاد علععى يامتععادر وياقنعويح يدمرالاع فع نقععل يامظلومععاح ،ولععذي ضععظ

شععبل يام ير ععلان مععن

ماععم يااععدراب علععى نقععل مثععل ىععذه يدمععديم ياميمع  ،لمععا واععذ ياععدلاور وااععد برلععاح وياععدلاور ومععان فيمع
ويادلاور وممد زيرع على ماال

ياقنويح يالعاماد على ياضاو

يالناااباح يدمرالا ؛ مما ودى إاعى العرير ياضعاو

لمتدر و ا

ورسعاس المظلومعاح ععن

فعى ياقنعويح ياماال ع بشعلل مبعاات فاعو ،فامعا ععدي نعا

ي (TENيااع روايععا ياععدلاور ومععان فيمع و ليععم مععن ماععم الع يرر ياضععاو
وشععار ياععدلاور رزق ععظد إاععى بععروز عععدم ياد ع ف ع يناقععاء ياضععاو

مععن ياممللععان ويا اا ععاان ،لمععا

ياععذان  -فععى وراععو  -انقتععيم يااأىاععل

يالامععل المععدام عععن ياشععأن يا اا ع يااععار ى بشععلل عععام ويدمرال ع بشععلل اععاص ،مععن ماععم يإلدريك

وياععوعى يالامععل اطباظ ع و ععماح ىععذي يام امععت ،ولععذي ياقويعععد ياا ع املععم ياظملاع يالنااابا ع وياظويمععل ياا ع

اعدثر فايعا ،فضع ً عععن ا عوء ياقنعا يا ضعاسا يامتعرا  -علعى عبال يامثعال  -فع لثاعر معن يدماعان إاععى

إ ريء لثار معن يالقعاءيح فع يا ع ار يدمرالاع بااقعاىر المتعول علعى يامظلومعاح ،وىعو معا رمه اعر لعا

إاععى مععد لباععر الوتععول إاععى مظلومععاح عععن مععدم فع ضععاام يالنااابعاح يارسا ععا يدمرالاع  ،فضع ً عععن
610
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وت ع

وديسيععم ف ع يامتععول علععى يامظلومععاح مععن بععل ياععدلاور عبععديامنظم يامشععاط بممدودا ع يامت ععادر

يامظلومااا ادايم إاى مد لبار مقارن بااقنويح يا ضاسا ياظربا .
وبناء على ما

بق ،املننا الااص اقاام عان ياد ير

من يد ااذ اانوع متادر يا ضاسااح

يامترا يامظلومااا فى ا طا يالناااباح يارسا ا يدمرالا فى يالا اق فاما بانيم على او

ىذي

ياانوع فى متادر يامظلوماح إاى مد لبار على يإلملانااح يامادا االك ياقنويح؛ اذاك ام اامقق ىذي
إملانااايا يامادا مقارن بااقنويح يااات  ،وعلى يار م من

نظر اضظ
ًي
ياانوع باان ب القنويح ياملوما
ذاك فنن ياقنويح يااات ام ا ا ل ما ادايا من إملانااح اامقاق ياانوع ويااظدد يامطلوب فى متادر
يامظلوماح عن ىذي يامدم يا اا

ياميم.

 -5االهتمام بت مي تداعيات األ داث عمى مصر والمنطقة العربية:
يا ع ععق اابا ع ع يد ع ععااذ مع ععن وف ع عريد عان ع ع ياد ير ع ع علع ععى يىامع ععام يا ضع ععاسااح يامت ع عرا ف ع ع ا طاايع ععا

ا ناااباح بااارلاز على اديعااح فوز ل يامرشمان على ياشأنان يامتري وياظربع ؛ مظللعان ذاعك بلونعو
اععأثار ياوالاععاح يامامععد يدمرالاع فعى يالثاععر مععن مقععدريح يدمععور فع

ظاعا؛ ماععم إنععو مععن يامظععرو
ومع ًي
عر طب ً
يامنطق ياظربا إاى مد لبار ،ثويننا مظناون با ار اتعراماح لعل معن يامرشعمان يااع اوضع مو عو معن
ياقضااا ياظربا ياميم  ،ويء يا اا ا منيا وو يال اتادا  ،واعديعااح ذاعك علعى متعاا يامنطقع بأ عرىا
وااس متاا متر فم ب ،وف ىذي يا ااق روى يادلاور عبديامنظم يامشاط و ود ارلاز ويض من بل

يا ضععاسااح يامت عرا ا ع ل انععاول ومععديم يالنااابععاح علععى إعععاد ياظ ععاح يامت عرا يدمرالا ع علععى مععا
لانح علاو بل ثور  65انعاار ،وامااعد معو يم معن ماعع يإلاعوين يام علمان فع متعر ،و عد ظيعر ذاعك

واضا ف شعرل عاناراوىاح م ارضع معن بعل ياممللعان ويا اا عاان ويإلع ماعان ا عوز لع يامرشعمان وفقًعا
ً
ااترامااو مول ياقضعااا ياميمع فع يامنطقع  ،ووبرزىعا يامو ع يدمرالع معن عوراا وياظعريق م عب و يع
نظر لل مرش  ،و د وضعافح ياعدلاور ىعدى ععوض ون ياابعريء وياممللعان يا ا عاان يامشعارلان فع املاعل

يدمععديم باا ضععاسااح يامت عرا لععانوي مععدرلان ون فععوز ا يرمععب ىععو يد ععرب إاععى امقاععق يامتععاا يامت عرا

وياظربا  ،ثوين ام اظلنوي ذاك بشلل مباشر ف املا ايم وارلزوي علاو اوفًعا معن ععدم فعوزه فع يانيااع  ،ثوين
لانععح ياععدلاور يعامععاد ال ع ولععدح ون ياارلاععز علععى ذاععك يدمععر اععم الععن باام ععاوى يامطلععوب مععن ياظمععق،
وبدي عن د ير
ثوينما لان بشلل ع وى و طمى ال انم ً
يامرشمان على يامتاا يامترا وياظربا بشلل عام.
و ععد ياال ع

ويعا ال اناراوىاح يااع اانعاول اعديعااح فعوز لع

لععل مععن ياععدلاور فععاان ياطنبععاري وياععدلاور وااععد برلععاح ع عن مععا ذىععب إاا عو و لبا ع وف عريد

ياظانع ع فع ع ردا ععايم ام ععدى ان ععاول ياقنع عويح يا ض ععاسا يامتع عرا اش ععرل ا ععديعااح ف ععوز لع ع يامرش ععمان عل ععى

يامتاا يامترا وياظربا  ،فالك ياقنعويح  -فع روايمعا  -اعم ارلعز بشعلل لعا علعى ىعذي يدمعر ،ثوين ورد
ا ل يامظاا اح وياا طااح ف إطار ياانواو يا رات وو يإلشار يام رد وااس ف إطار ياشرل ويااملال.
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 -6المدة الزمنية التي استغرقت ا التغطيات:
يا ععق يد ععااذ مععن وف عريد ياظانع  -با ععاثناء ياععدلاور ىععدى عععوض  -علععى ل اا ع يامععد يازمنا ع ياا ع

وفردايععا ياقنعويح يا ضععاسا ياظرباع اا طاع يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالاع  ،ثوين وشععار ومععدىم

)66

إاععى اععاب

ياان اق وياالامل بان ياقنويح وبظضيا من مام نوعا يامظلوماح يامقدم وطراق يااقدام وو لوب ياانعاول

ًدي وماويفر ف و اسل يإلع م يا ربا عنعد اناوايعا دمعديم ميمع
ويامظاا  ،وولد ون ىذي يدمر مظرو
مثعل يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالاع  ،بانمععا روح ياععدلاور ىععدى عععوض عععدم ل ااع يام ععاماح يازمناع ياا ع

وفردايعا يا ضععاسااح يامتعرا اا طاع يالنااابععاح يدمرالاع  ،وىععو مععا اظععود فع روايععا إاععى ي اشععظار ياقنعويح
عدم وىما يامدم يان با المويطن يامتري وياظرب بو و عام.
 -7م نية األداء بشك عام:
اععذلر ياععدلاور يامر ع ون ياقن عويح يا ضععاسا يااابظ ع الدوا ع وو ياملوما ع ممثل ع ف ع ياقنععا يا ضععاسا
يامترا لانح يدلثر مينا ف ياا طااح ياا

دمايا الناااباح يارسا

يدمرالا من ياقنعويح يا ضعاسا

ياااتع ؛ وىععو مععا ار ظععو إاععى اماععز ياالا زاععون يامتععري وو الا زاععون يادواع بععأن اداععو مااع م ظلع الم ععاب
ماا ع مععدوم يااطععأ وو ياا ععاوز علععى علععس ياقن عويح يااات ع ياا ع اقععوم بمماا ع ياماط ع ء مععن مععذاظايا

مشار إاى ون يآلاااح ياا وضظايا رفع تعناع يإلعع م فع ىعذي ياشعأن اعر لافاع وبع
ًي
وياظاملان بيا،
فظاااع ؛ دنيععا اععر ملزمع القنعويح ياااتع ماععى يدعضععاء فايععا؛ ممععا ا ععالزم ا ظاععل مااع الم ععاب  -مععال
و ععود ا ععاوز  -ال عون فظاا ع وملزم ع ال ماععت؛ اضععمان يالراقععاء بم ععاوى يدديء يامينععى القن عويح يا ضععاسا

يامترا يااات .

لمععا المظععح يابامث ع يا ا ً عا مععن بععل يد ععااذ عان ع ياد ير ع علععى ا ععوق يا ضععاسااح ياظربا ع علععى
مثا ايععا يامت عرا ف ع يالاا عزيم بمظععااار يدديء يامينععى وعمععق يااملاععل بشععلل عععام؛ يدمععر ياععذي ا ععاو ب

م ير ظ ع ياقععاسمان علععى ياقن عويح يامت عرا ادر ع ياا عزيميم بمظععااار يدديء ،ومماوا ع اطععوار ياا طاععاح ياا ع

اقعدميا اةمععديم ياميمع فع يام ععاقبل ،وفععى مقعدمايا يالنااابععاح يارسا ععا فععى متععر ودول ياظععاام ،ال ععاما

ياوالااح يامامد يدمرالا .

ابع ةا :مةةا السةةمبيات التةةي اتسةةمت ب ةةا التغطيةةات التةةي قةةدمت ا الفضةةائيات المص ةرية النتخابةةات الرئاسةةة
رً
األمريكية؟
اظ ععد ض ععظ

يامما ععوى يا ععذي اقدم ععو ياقنع عويح يا ض ععاسا يامتع عرا م ععن و ععوى يا ععلبااح يااع ع ش ععابح

ياا طااح يااا زاونا يااع

عدمايا العك يا ضعاسااح ا نااابعاح يارسا عا يدمرالاع ؛ وىعو معا ار عت إاعى ععدم

وضول ياردا عند ياااطاط الا طااح بو و عام ،فض ً عن ينظديم يإلعديد يام بق يا اد المضامان ياا
ععاام طرميععا اع ل الععك ياا طاععاح ناا ع عععدم ياقععدر علععى عريء يدمععديم وياو ععاست بشععلل اععد )62؛ يدمععر
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ععدمايا ياقن عويح ويامتععادر يد نبا ع  ،اات ع

ياععذي ودى إاععى يالعامععاد بشععلل ولبععر علععى ياا طاععاح ياا ع

يدمرالا ؛ وىو ما ا ظل ياقنعويح يا ضعاسا يامتعرا فع ابظاع ويضعم األعع م يدمرالع  ،عويء فع نقعل
يدمديم وياو است ذيايا وو ف ا ارىا ومماوا ريءايا بشلل ماظمق .)64

عموم عا وف ع
باإلضععاف إاععى وضععول عععدم ياماادا ع ف ع شععرل ب عريم يامرشععمان ف ع ياو ععاسل ياظربا ع
ً
يا ضاسااح يامترا على و و يااتوص ،ومماوا إ ناع ماىار يامشاىدان بأىما فوز ومد يامرشعمان
باان ب المتاا يال اتادا ويا اا ا المنطق بأ رىا؛ مما وثر بدوره ف ردا يا ميور الناا

يانياساع ،

عويء فع مااع فععوز يامرشع ياععذي ععدم إااععو علععى ونععو يدفضععل وو فععوز يامرشع يآلاععر  ،)65لمععا ظيععر عععدم

يامااد بشلل لبار ف ياالط ياويض بان ياابر وياروى ف و لب ياا طااح ياا

عدمايا ياقنعويح يا ضعاسا

يامت عرا دمععديم يالنااابععاح؛ ماععم ظيععرح بشععلل ويض ع مريء مقععدم بظععض ياب عريم يامويرا ع وياب عريم
يإلابارا ف يااملا ح ويااظلاقاح على يدمديم وياو است يااات باالناااباح ،وىو ما اتظب بواو فع
ار يدشلال يابريم ا يامظد اذاك مثل بريم ياروى .)66
ولعذاك فعنن نقعص يامظلومعاح يااع

ياا طاعاح يااع

عدمح ا معاىار يامشعاىدان لعان معن وبعرز يا علبااح يااع شععابح

عدمايا ياقنعويح يا ضععاسا يامتعرا ا نااابعاح؛ ماعم ي ععابدل ياقعاسمون باالاتعال فع الععك

وماانعا يامعذاظان؛ بيعد
ياقنويح باامظلوماح ياد اق و يعاح يانظعر ويآلريء ياشاتعا الممللعان وياضعاو و ً
دال م ععن اق ععدام ل ععم وي م ععن يامظلوم ععاح ا م ععاىار
إا ععاد روى ع ععام مويف ععق اال ععك يآلريء وو ي ععاح يانظ ععر ،بع ع ً
يامشاىدان ،اارلان ايم مرا يااقاام وابنى و ياح يانظر ياا انا ب ناعاايم ياشاتا  ،)67لعذاك عوء
نق ععل وار مع ع وا ععار يامظلوم ععاح وياباان ععاح ويااتع عراماح ياع عويرد م ععول يالناااب ععاح وم ععا اظل ععق بي ععا م ععن

موضوعاح فرعا  ،وىو ما وثر بدوره ف ا ار الك ياموضوعاح وياو است؛ ماعم اعم اقعدام يامظلومعاح لمعا

ىى بشلل م رد دون بذل وى يد ف مماواع ريءايعا ويابمعم فع معا وريءىعا بعل اقعداميا إاعى يا ميعور،

وىو ما مدم مث ً فع انعاول يا ضعاسااح يامتعرا المو ع

يارو عى ياعديعم اا يرمعب علعى م عاب للاناعون،

ر ععم اععوار ياظ ععاح يار ععما بععان رو ععاا وياوالاععاح يامامععد بشععلل عععام فع يآلونع يدااععر  ،وىععو مععا رفععض
ا يرمعب اوضععامو عنععد عدياو عععن يامقابععل ياععذي متعلح علاععو رو ععاا ادعمععو ،فع ومععد يامععدامريح ياتععم ا

ياا ع عقععدىا وثنععاء ياممل ع يالنااابا ع  ،فقععد اععم نقلععو مععن بععل الععك يا ضععاسااح لمععا ىععو ،دون ارلاععز ويض ع
وماظمق على شرل يماماالح و باب ىذي يادعم ار ياماو ت .)68
باإلضععاف إاععى ظيععور عععدم يا يععم ياويضع اععدى ياضععاو
يإلابارا ع ياا ع

يامشععارلان فع املاععل يامنععاظريح ويااقععارار

ععدمايا ياقن عويح  -اات ع ياقنععا يا ضععاسا يامت عرا  -اطباظ ع ىععذه يالنااابععاح علععى و ععو

يااتوص ،ياا يا مح باااطور يالبار ب بب شد يالاا
انععب يعامععاد ولثععر ياقن عويح علععى ضععاو

يداداواو ى بان يامرشمان فايعا  ،)69إاعى

اععر مااتتععان فععى ياشععأن يا اا ع  ،ويال اظاض ع بععبظض

يات ع عم اان مع ععن لاع ععاب يات ع ع ماح يا اا ع ععا ياع ععذان ال اماللع ععون ياع ععوعى يالامع ععل بلاف ع ع يا وينع ععب ياماظلق ع ع
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باالناااباح ويام امت يدمرال ؛ مما وثر ف اقدام ا اريح ااطسع و اعر تعمام الباانعاح وياو عاست يااع

واضعا إاععى ياتععدم يااع يناابععح ياععبظض بظععد إعع ن
شععيدايا الععك يالنااابععاح بتع ااتع ؛ وىععو مععا ودى ً
ياناا ب عوز ا يرمعب رسا ً عا الوالاعاح يامامعد يدمرالاع  ،)71فضع ً ععن ععدم و عود ممعاوالح عاد معن بعل
ياقنويح يا ضعاسا يامتعرا علعى و عو يااتعوص إلععاد ارااعب و نعد يامعويطن يامتعري وياظربع ووضعت

وعااماا على و نداو يااات .)70
يالناااباح يدمرالا و ارىا من يدمديم ياميم عر ًباا
ً
وبنععاء علععى مععا ععبق ،املععن الاععاص وىععم يا ععلبااح ياا ع شععابح ياا طاععاح ياا ع

يامتعرا ا نااابعاح يدمرالاع فعى ضعظ

ععدمايا يا ضععاسااح

يامماععوى ياعذي اقدمعو الععك ياقنعويح ،ووضعول عععدم يامااداع فع

شرل بريم يامرشمان ياذي ظير فى مماوا إ ناع ماىار يامشاىدان بأىما فوز ومد يامرشمان باان ب
المتاا يال اتادا ويا اا ا المنطق بأ رىا ،ولذاك نقص يامظلوماح يااع

عدمح ا معاىار يامشعاىدان

عن يالناااباح بشلل عام ،فض ً عن وء نقل وار م وا ار يامظلوماح ويابااناح ويااتراماح ياعويرد

مول يالناااباح وما اظلق بيا من موضوعاح فرعا  ،فى ظل عدم و ود ممعاوالح عاد معن بعل ياقنعويح
يا ضاسا يامترا إلعاد ارااب و ند يامويطن يامتري وياظرب ووضت يالناااباح يدمرالا على اسم

وواواااو يامظرفا .

خامسا :ما التصورات الشخصية لعينة الدراسةة لمتغطيةات المسةتقبمية التةي يمكة أ تقةدم ا الفضةائيات
ً
المصرية أل داث االنتخابات األمريكية؟
ينط ًا من وىما مدم مثل يالنااابعاح يارسا عا يدمرالاع معن ماعم اديعاااعو علعى م عاوى ياظعاام
بأ ره ،فنن ذاك ا الزم يال اظديد من بل ياقنويح يا ضاسا  -لأمد وىم و عاسل يالاتعال يا معاىارى يااع

اامات بمشاىد لثا من بل ماىار يامالقان  -اا طا ىذي يامعدم بوضعت ي عارياا ا واطع ذيح رداع
ويضم ووبظاد ممدد االك ياا طا .

وانب ى ون اا م الك يال ارياا ا بوضول ملوناايا ،وون الون ذاك ضمن اط مظلن ال ميور اام

وضظيا بشلل اضمن ياالاملا بان الك ياقنويح؛ اا طا لاف ونويع ياو است ويابااناح ياماظلق باالنااابعاح
ومرشععمايا وماا ع ياظملا ع يالنااابا ع ذيايععا لمععا ىععو يامععال ف ع يإلع ع م يا ربععى ،فض ع ً عععن ياان ععاق بععان
ياقنويح ااقدام ونويع ياا طااح ياماال ياا اام يالا اق علايا فع فاعريح زمناع ماباععد وماال ع ؛ ااا عنى

ماابظايا من بل ماىار يامشعاىدان ،علعى ون اعام إعع ن ىعذه يااطع بوضعول وبلافع ا اتعاليا ال ميعور
بععل يابععدء فايععا ،لمععا انب ععى ون ااالععل ىععذه يال ععارياا ا ابنععى وشععلال بريم ا ع ماال ع ومااتت ع اظععد

اتاتا اا طا يالناااباح و مات يابااناح وياو است ويدمديم ياا ااظلق بياي76ا.
ً

إن اط ععوار ياا طا ععاح ياالا زاوناع ع امث ععل ى ععذه يدم ععديم فع ع يام ععاقبل الب ععد ون اارل ععز فع ع يا وين ععب

ياميناع ع  ،م ععن ما ععم ياموض ععوعا واق ععدام يإلش ععباع يامظلوم ععااى ال مي ععور ،ول ععذي يآلناع ع فع ع نق ععل يدم ععديم
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وياوت ععول امل ععان يام ععدم؛ اض ععمان ياوت ععول يا ععوري المظلوم ععاح ااق ععداميا م ععن اع ع ل يااق ععارار ويانشع عريح

يإلابارا  ،وون اظقب ذاعك يار عوع إاعى ال اعاح العك يدمعديم؛ الو عو

علعى اعديعااايا واملاليعا معن اع ل

بعريم واععرى اااععذ مععن يدابععار وياباانععاح ويامظلومععاح ياا ع اععم مظيععا مععاد واععرى الاملاععل ياماظمععق ياععذي

ا عوص فع بعويطن يدمععديم وياو عاست ارتععد معا فايععا بد ع ماناىاع علعى واععدى مااتتعان )72؛ اععذاك فننععو
من يدىما بملان ون اظامد ىذه يال ارياا ا ياالاملا على ي ا ل ياقبول ولثاف يامشاىد يالذان اامات
بيمععا ياب عريم يامويرا ع ف ع يا ضععاسااح يامت عرا علععى و ععو يااتععوص؛ الاععرو مععن ياقوياععب يا امععد ف ع
ا طا ومديم مثل يناااباح يارسا

يدمرالا  ،و ارىا من يدمديم يا اا عا ياميمع  ،يااع

اقعارار وبعريم إاباراع عد امقععق يامظاا ع يا عاد وياانعاول ياماظمعق ،والنيععا معت يد ع
يا ماىارى ماظدد ياطويس

عد اامثعل فع

عد ال القعى ياقبععول

وياقطاعاح لما ى يامال مت يابريم يامويرا  ،وذاك ف مماوا الوتول إاى

مععا ا ععمى  Entertainment News Mediaياععذي امقععق ا طاع إابارا ع امععدم اا ع بشععلل شععاق
وممات ا ماىار يامشاىدان بشلل عام .)74

ععدار بااععذلر ونععو مععن يدىماع بملععان عنععد ياااطععاط يام ععاقبل اا طاع ومععديم فع وىماع ينااابععاح
يارسا ع يدمرالا ع  ،ياارلاععز علععى اقععدام يامظلومععاح ياتععمام وياب ععاط ف ع ياو ععح ذياععو ،وشععرميا بشععلل
مب عط و عذيب ومالععرر؛ اضعمان فيععم يامالقعان ايعا بشععلل لامعل ،وىععو يدمعر ياعذي اضععت معدم يالنااابععاح
ضععمن وواواععاايم وعلععى اسم ع و نععدايم يااات ع  ،ينط ً عا مععن لععون يامععرء عععدو مععا ا يععل ،فععنذي ينا ععى ىععذي
يا يععل و ععد يالىامععام باامععدم وا اتععالو واديعاااععو )75؛ اععذاك فععنن ياارلاععز علععى يا زساععاح ياا تععالا ف ع
يدمديم من شأنو إثار يىامام ماىار يامشاىدان بيذه يدمديم بشعلل ععام ،وىعو معا اظيعر مظعو ضعرور

يالىامععام با ععوفار ماا ع الا اع ععل بععان ياقنع عويح و مععاىار يامش ععاىدان؛ اععألدالء ب ععااروى ويااظلاععق عل ععى ياو ععاست

ويدمديم ياماال ؛ اضمان يااويتل يام امر بان ياقاسم باالاتال ف الك ياقنويح و ماىار يامالقان .)76
وال املعععن يااوتع ععل اعععذاك دون و ع عود ر ب ع ع مقاقا ع ع مع ععن بع ععل يا ضع ععاسااح ااق ععدام ا طا ع ع م ع ععاقبلا

ا نااابععاح يدمرالا ع اضععاىى ياا طاععاح ياا ع اقععدميا يا ضععاسااح يا ربا ع  ،اا ععم بععااظمق ياشععداد الو ععاست
ويدمععديم يامرابطع بيععا ،واقععوم علععى مععت ولبععر ععدر مععن يامظلومععاح ياتععمام  ،واقععدم تععور لاملع االععك
يامظلومعاح اشعرميا واب عاطيا المشعاىدان معن اع ل معا اظعر ب ع يInfographic designsا علعى واعدى

فراق ااص بومد وبمام يInfographا ،مدربان على ي ااديم ىذه يآلاا ؛ اا

ام واب اط وشرل ماعت

يامظلوماح ياماظلق باالناااباح ،من شرل المد اح يدمرالاع ياماال ع واعارا لعل مد ع ومااع يانظعام

يالنااععاب  ،و ارىععا مععن يامظلومععاح ذيح ياتععل بااظملا ع يالنااابا ع ؛ يدمععر يا عذي اظيععر يام يععود ياععذياى
القن عويح فع ع اق ععدام ا طاع ع ماما ععز  ،اقع ع
وياقنويح يإلابارا يد نبا  ،وال اق

عل ععى ععدم يام ععاوي م ععت ياا طا ععاح يااع ع اق ععدميا بظ ععض ياش ععبلاح

مدودىا فقط عند مد ياامثال يامشر .)77
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اتات عا اا طا ع
وباإلضععاف إاععى ذاععك ،انب ععى ياظمععل علععى اععوفار م ير ععلان مععدربان بمينا ع فاسق ع
ً
ومععديم يالنااابععاح ياماال ع ؛ ماععى ااملنعوي مععن يامتععول علععى يامظلومععاح ياد اقع وياتععمام دون يا ععرى
وريء ياشععاسظاح )78؛ ممععا ا ععالزم يالعامععاد علععى م ير ععلان ديالاععان مقامععان فع موي ععت يدمععديم ن ععيا؛ ماععى

الونوي و در على اقاام وىما ياموي ت ياماال ياماظلق باامدم النقل منيا .)79

ومما ا در يإلشار إااعو معا ي ارمعو لعل معن ياعدلاور فعاان ياطنبعاري وياعدلاور عبعديامنظم يامشعاط معن

ضرور ابنى فلر اظاون والامل مشارك بان ياقطاع ياااص يامتري ياميام باام عال يإلع مع بمشعارل

يادوا ع مامثل ع ف ع يامععاد يإلذيع ع وياالا زاععون؛ إلنشععاء نععا مت عرا اات ع بااا طاععاح يا اا ععا ياماال ع
اقوم ،با طا لاف يدمديم وياو است يا اا ا ياميم على م اوى يامنطق ياظربا وياظاام بأ ره من و ي

نظر مترا اادم واديفت عن يامتاا يامترا  ،على رير نا يا زار ياا

ار ايعا لافع يإلملاناعاح

ويادعم ياقطرى؛ االون يانافذ ياا اطل علعى ياظعاام و معت با عم دواع طعر ،فيعى  -علعى معد اظبارىمعا -
ع ل طعر يانعاعم ياعذي ا علطو علعى لعل مععن ااالع مظعو واعداواو ًاا وو اا ًعاا ،لعذاك فننعو معن يدىماع
بملان اظاون لاف يدط ير يامظنا امشد لاف يإلملانااح يامطلوب إلط ق نعا اظبعر ععن تعوح متعر

ف ا طا ماال

ياقضااا يامطروم ويدمديم وياو است ياميم ف ياديال ويااار  ،اعديفت ععن متعااميا

وادعم تورايا وا وق ا اامايا ،على ون الون ايا من يامينا ويامرفا ف يدديء ما ال ح إاايا يدنظار

ف لاف ونماء ياظاام.
الخاتمة والتوصيات:
يآلاى:

بنععاء علععى ياظععرض يا ععابق اناععاس ياد ير ع  ،املععن ون نععو ز مععا اوتععلح إااععو مععن ناععاس علععى يانمععو

 ول ععد ما ععت وفع عريد ياظانع ع ون ياقنع عويح يا ض ععاسا لان ععح م ععن ض ععمن يامت ععادر يااع ع ا ععابظوي م ععن ا اي ععاويضع باعنيم فامعا ااظلعق بارااعب ياقنعويح يا ضعاسا بعان يامتعادر

يالناااباح ،ثوين لان ىناك ياا
يدارى ياا اظرضعوي ايعا اع ل ومعديم يالنااابعاح ويامتعول علعى يامظلومعاح معن ا ايعا ،وياال عح

در ع مععرص يد عااذ عانع ياد ير ع علععى يااظعرض القنعويح يا ضعاسا يامتعرا علعى و ععو يااتععوص
اع ل فاععر يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالاع  ،فمععنيم مععن مععرص علععى ماابظايععا ،ومععنيم مععن مععرص علععى
عادر معا ااابظيعا ،ثوين وشعارح ياناعاس إاعى ون ااباع ياظانع لعانوي
ماابظايا إاى مد ما ،ومعنيم معن لعان ن ًي
ممن اابظيا إاى مد ما ،لما وض ينق ام يد ااذ عان ياد ير من ماعم ماعابظايم القنعويح يا ضعاسا
يامتعرا اع ل يالنااابعاح يدمرالاع إاعى ث ثع و عام؛

عم ااعابت ياقنعويح يامتعرا ياملوماع  ،و عم

ماعر ااعابت ياقنعويح يامتعرا ياااتع بظعد بظعض ياقنعويح ياظرباع  ،ووااعر ااعابت ياقنعويح ياظرباع بشععلل
ا وق ماابظاو القنويح يامترا بشلل لبار.
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 -اوتععلح ياد ير ع ياماااع فععى نااس يععا إاععى و ععود اويفععق إاععى مععد لباععر بععان مريء يد ععااذ عانع ياد ير ع

علععى ون يابعريم يامويرا ع ياالا زاوناع  ،ومنيععا بعريم يااععوك شععو ،اععأاى ف ع يامرابع ياثانا ع بظععد يااقععارار
ويانشريح يإلابارا مباشر من مام منا بايا ا

عااديم فع ا طاع ىعذي يانعوع معن يدمعديم ،وياال عوي

فع ع اقا ععاميم وديء يا ض ععاسااح يامتع عرا م ععن ما ععم ان ععاول نا ععاس ي ععاط عاح ياععروى يااع ع و را ععح فع ع

ياوالااح يامامد مول ل يامرشعمان؛ ماعم ولعد ياعبظض ون ناعاس يال عاط عاح فع معد ذيايعا لانعح
تعمام  ،وون انعاول يا ضععاسااح يامتعرا ايععذه ياناعاس اضعت اا ععاريح اعر موضععوعا  ،بانمعا ذىععب
بظعععض ماعععر إاع ععى ععععدم د ع ع ناع ععاس يال ع ععاط عاح ذيايع ععا؛ د ع ععباب ماظ ععدد ااظلع ععق ب عععماح يام امع ععت

يدمرال  ،وون املال نااس يال اط عاح من بل ياقنويح يا ضاسا يامترا لان تعاد ًا ،لمعا ذىعب
روى مار ف ىذي ياشعأن إاعى يا معت بعان و عود العل فع لعل معن طراقع إ عريء يال عاط عاح وياانعاول

يإلع م ايا ف يا ضاسااح يامترا .

 وظيرح يانااس لعذاك امقعق بظعد فوراع نقعل يامظلومعاح ععن يالنااابعاح يارسا عا يدمرالاع بشعلل ععاممن بعل ياا طاعاح يااع

عدمايا يا ضعاسااح يامتعرا فعى روي بظعض يد عااذ عانع ياد ير ع  ،فعى معان

روى يابظض يآلار اق ام بظد يا ورا فعى نقعل يامظلومعاح إاعى شعق ااظلعق ب وراع يانقعل يام عرد الابعر،

و د ذىب اابا يد ااذ عانع ياد ير ع إاعى امققعو فعى مظظعم ياقنعويح يا ضعاسا يامتعرا  ،وشعق ماعر

ااظلق ب ورا املال ياابر ،وىو معا ذىعب فاعو يا ااباع معنيم إاعى و عود تعور ويضع فعى ىعذي ياشعأن،
باإلضاف إاى ياا فيم فى اقااميم موضوعا ياا طاعاح يااع

عدمايا يا ضعاسااح يامتعرا النااابعاح

يارسا ع يدمرالا ع  ،فمععنيم مععن ذىععب إاععى امق عق بظععد ياموضععوعا فععى الععك ياا طاععاح ،ومععنيم مععن ولععد
ااب ياموضوعا اعار فعى تعاا للاناعون واعار فعى تعاا ا يرمعب واعار طبقًعا امتعاا لعل نعا  ،لمعا
ياال عوي لععذاك فععى اقاععاميم شععمواا ول اا ع يامظلوم ععاح ياا ع ععدمايا ياقن عويح يا ضععاسا يامت عرا ع ععن

ومديم وو است يالناااباح يدمرالا ما بان مداد ومظارض.

 وما اقاام عان ياد ير ع انعوع متعادر يا ضعاسااح يامتعرا يامظلوماااع فعى ا طاع يالنااابعاح يارسا عايدمرالا  ،فقد وض يالا اق فاما بانيم على او

ىذي ياانوع ويااظدد فى متادر يامظلوماح إاعى معد

لبار على يإلملانااح يامادا االك ياقنويح ،لمعا وضع يا عا يم لعذاك فع يىامعام يا ضعاسااح يامتعرا

بععااارلاز علععى اععديعااح فععوز ل ع يامرشععمان علععى ياشععأنان يامتععري وياظرب ع  ،فض ع ً عععن يا ععا يم -
با ععاثناء ياععدلاور ىععدى عععوض  -علععى ل اا ع يامععد يازمنا ع ياا ع وفردايععا ياقن عويح يا ضععاسا ياظربا ع

اا طا ع يالنااابععاح يارسا ععا يدمرالا ع  ،لمععا المظععح يابامث ع لععذاك يالا ععاق مععن بععل يد ععااذ عان ع
ياد ير

على ا وق يا ضاسااح ياظربا على مثا ايا يامترا ف يالاازيم بمظااار يدديء يامينى وعمق

يااملال بشلل عام.
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 امثلح وىم يا لبااح يااع شعابح ياا طاعاح يااعلما اريىا وفريد ياظان  -فى ضظ

عدمايا يا ضعاسااح يامتعرا ا نااابعاح يدمرالاع -

يامماوى ياذي اقدمو الك ياقنويح ،ووضول عدم ياماادا فع شعرل

بريم يامرشمان ،لذاك نقص يامظلوماح ياا

دمح ا ماىار يامشاىدان عن يالناااباح بشلل ععام،

فضع ً عععن ععوء نقععل وار مع وا ععار الععك يامظلومععاح ومععا اظلععق بيععا مععن موضععوعاح فرعاع  ،فععى ظععل
عدم و ود مماوالح اد من بعل ياقنعويح يا ضعاسا يامتعرا إلععاد ارااعب و نعد يامعويطن يامتعري

وياظرب ووضت يالناااباح يدمرالا على اسم وواواااو يامظرفا .
توصيات الدراسة:
اوت يابامث بناء على ما اوتلح إااو من نااس ىذه ياد ير

بما اأا :

 -0ضععرور إ عريء مزاععد مععن يابمععوم ياا ع ارلععز علععى اقاععام و ععااذ يإلع ع م يدديء يإلع م ع المضععامان
يامقدم من ا ل و اسل يإلع م يااقلادا  ،ولذي ما ا مى باإلع م يا داد على مد ويء.
 -6ضععرور إ عريء مزاععد مععن يابمععوم يااملالاع ااملاععل مضععمون ياا طاععاح يااععى اقععدميا يا ضععاسااح ياظرباع
وعااماع عا ،ياا ععى وش ععاد بي ععا يد ععااذ عانع ع ياد ير ع ع ،
ا ععر يامتع عرا اةم ععديم يا اا ععا ياميمع ع عر ًباع عا
ً
ومقارناو بااا طااح يامترا اةمديم ذيايا؛ ب ا ياو و على وو و يانقص وياقتعور فعى ياا طاعاح

يامترا عم ً على ا فايا فى يام اقبل؛ الوتول إاى لثاف مشاىد اقاعرب معن يان عب يااعى امظعى
بيا الك ياقنويح يامترا ماى من بل يامشاىدان يامتراان.

 -3ياظمععل علععى إمععديم ياالامععل بععان يالاانععاح يإلع ما ع يااات ع يامو ععود فععى متععر؛ ااأ ععاس لاععان
لاماعا
إع م مترى إابارى ضعام اظبعر ععن يارداع يامتعرا اةمعديم يا اا عا ياماال ع
ديالاعا ثوي ً
ً
وعااماع عا ،ا ععديفت ع ععن يامت ععاا يامتع عرا  ،واظم ععل عل ععى دع ععم ياموي ع ع يامتع عرا يار ععما ف ععى ما ععت
ً

يام االح ،واق

على دم يام اوي مت يالااناح ياظربا يإلع ما ياضام .

 -4ياااطععاط إلعععديد ي ععارياا ا مالاملع اا طاع ومععديم يالنااابععاح يامتعرا وياظرباع ويدمرالاع و ععاسر
يدمديم يا اا ا ياميم  ،ا امد ورلانيا من ي ا يرمعاح و عااذ يإلعع م عانع ياد ير ع واتعوريايم ايعذه

يال ارياا ا  ،وفى مقدمايا يإلعديد يا اد يا ابق ب ار زمنا لافا االك ياا طاعاح ،با عااديم ياميناعان

من ذوى ياادراب يا اسق ياااص بأمعديم يالنااابعاح؛ ااقعدام ا طاعاح اةمعديم اا عم بعاااماز وياظمعق،

وال ح يدنظار إاايا ،شأنيا شأن ياا طااح ياظربا ياا وشاد بيا بظض يد ااذ من عان ياد ير .
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(7) Evans, Heather and Tiffany Wimberly. "Gender and Presidential Elections: How the 2016
Candidates Played the "Women Card"” In Proceedings of the annual meeting of 88th
annual SPSA Conference, January 2017.
(8) Pingley, Allison, "Television vs. Twitter: Amplications or Different Message Altogether?
" In Proceedings of the Southern Political Science Association, January 2015.
(9( Rhea, David and Sumana Chattopadhyay. "Issue of Ownership in the 2012 US.
Presidential Election: General Campaign Advertisements." In Proceedings of the 64th
annual conference of the International Communication Association, May 2014.
(10) Budak, Alex. "Face book, twitter and Barak Obama- New media and the 2008
presidential elections", un published M.A. (Washington- DC: Georgetown University,
2010).
(11) Baumgartner, Jody and Jonathan S. Morris. "The Daily Show Effect Candidate
Evaluations, Efficacy, and American Youth." American Politics Research 34, no. 3
(2006): 341-367.
(12) Fox, Julia, James R. Angelini and Christopher Goble. "Hype Versus Substance in
Network Television Coverage of Presidential Election Campaigns." Journalism & Mass
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ي05ا ععمار مممععد م ععان" :د ير ععاح ف ع منععاى يابمععم ياظلم ع  :بمععوم يإلع ع م" ،ط  ،6يياقععاىر  :عععاام يالاععب6116 ،ا
ص .030
ي06ا يامر ت يا ابق ،ص .047
)07ا شاماء ذويا قعار ز اعب" :منعاى يابمعم ويال عااديماح يإلمتعاسا فعى ياد ير عاح يإلع ماع " ،يياقعاىر  :ياعدير يامتعرا
يالبنانا 6119 ،ا ص ص .607 :605

)08ا ع ععادل عب ععد ياع عريزق ض ععا " :اقا ععام يا مي ععور يامت ععري الممع ع ح يالناااباع ع امرشع ععم يارسا ع ع يامتع عرا وا طاايعععا
يإلع ما

بامبر  ،"6115مر ت ابق ،ص.758 ، 757

)09ا مممد فديد مممعد ياعدىريوى" :فاعلاع يادعااع يالناااباع امرشعم رسا ع يا ميوراع فع متعر 6106ع ع ع د ير ع ماديناع
على عان من يا ميور يامتري" ،مر ت ابق ،ص.6

)61ا إايععام اععونس وممععد" :اقاععام وديء ياقنعويح ياالا زاوناع ياااتع فع ا طا ع ياممع ح يالنااابا ع بععاااطباق علععى ينااابععاح
يارسا

 6106ع ع ع د ير

ماا نا  ،"cbcمر ت ابق ،ص.607

)60ا ماىاناز رمزى مم عن" :وبظعاد ياا طاع ياالا زاوناع ابعريم و عماح شاتعا مرشعم يارسا ع ع ع د ير ع اا طاع ياقنعويح
ياالا زاونا يدرضا الناااباح يارسا

)66ا ا ير مممود تبا " :يامظاا

ي6115ا" ،مر ت ابق ،ص.03

ياتم ا الناااباح رسا

يا ميورا ف

ميورا متر ياظربا عام  6115ع ع د ير

املالاع مقارنع التعماف يامتعرا " ،ر عاا دلاعوريه اعر منشعور  ،ي امظع يدزىعر ،للاع ياد ير عاح يإل ع ما وياظرباع ،
6119ا ص .68
)63ا شعرا

درواععش يالبععان" :يالنااابعاح فع عتععر يإلنارنععح :يادعااع يا اا ععا فع يالنااابعاح يارسا ععا " ،يامرلععز ياظربع

البموم وياد ير اح 08 ،مااو  ،6104ماال عبر .www.acrseg.org/6853

)64ا مممد فديد مممعد ياعدىريوى" :فاعلاع يادعااع يالناااباع امرشعم رسا ع يا ميوراع فع متعر 6106ع ع ع د ير ع ماديناع
على عان من يا ميور يامتري" ،مر ت ابق ،ص .3
)65ا منععار مممععد ياشععورب ى" :يات عريع ياظرب ع يإل عريسال ف ع ينااابععاح يارسا ع يدمرالا ع  ،"0988ر ععاا ما

ععاار اععر

منشور  ،ي امظ ياقاىر  ،للا يال اتاد وياظلوم يا اا ا 0990 ،ا ص ص .03 : 0

)66ا ت ع وح مممععد ياظععاام" :يالاتععال يا اا ع ويادعاا ع يالنااابا ع " ،يياقععاىر  :دير يانيض ع ياظربا ع  ،ط6115 ،0ا ص
.068
األمريكيةاالنتخابات)27( www.aljazeera.net/...2016/11/6/2016-
)68ا ود .مممد يامر  ،ود .مممد مظوض ،ود .يعاماد ال  ،ود .ىدى عوض ،ود .وممد زيرع ،د.تبمى ع ال .
(29) Kaid, Lynda, and Monica Postelnicu. "Political Advertising in the 2004 Election:
Comparison of Traditional Television and Internet Messages.” American Begavioral
Scientist 49, no. 2 (2005): 265- 278.
(30) Budak, Alex “Facebook, Twitter and Barack Obama: New Media and the 2008
Presidential Elections.” MA Thesis, Georgetown University, Washington DC, 2010.
)30ا و.د .برلاح عبد ياظزاز.
)36ا و.د .رزق ظد.

)33ا و.د.وااد فا يهلل برلاح.
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) (34عادل عبد ياريزق ضا " :اقاام يا ميور يامتري المم ح يالنااابا امرشم

يارسا

يامترا وا طاايا

يإلع ما بامبر  ،"6115مر ت ابق ،ص ص .813 :753
(35) Baumgartner, Jody and Jonathan S. Morris: "The Daily Show Effect Candidate
Evaluations, Efficacy, and American Youth." American Politics Research 34, (2006): 341367.
)36ا ود .يعاماد ال  ،ود .برلاح عبد ياظزاز ،و.د.مممد يامر  ،ود .مممد مظوض ،ود .فاان ياطنباري ،ود.وممد زيرع.
)37ا و.د.رزق ظد.

)38ا ود .ومان فيم عمر ،د .تبم ع ال .
)39ا ود .ىدى عوض.
)41ا و.د .وااد برلاح.
)40ا و.د .عبد يامنظم يامشاط.
)46ا و.د ومان فيم  ،و.د .مممد يامر .
)43ا و.د .عبد يامنظم يامشاط.
)44ا و.د .يعاماد ال

مظبد.

)45ا و.د برلاح عبد ياظزاز ،و.د .رزق ظد.
)46ا و.د ىدى عوض ،د .تبمى ع الى.
)47ا و.د وااد برلاح ،و.د .وممد زيرع.

)48ا و.د .ىدى عوض ،و.د .فاان ياطنباري ،و.د .وااد برلاح ،و.د .وممد زيرع.
)49ا د .تبمى ع الى ،و.د .ىدى عوض.
)51ا و.د .مممد يامر .

)50ا و.د .يعاماد ال  ،و.د .ومان

فيم  ،و.د .برلاح عبد ياظزاز ،و.د .مممد يامر  ،و.د .رزق ظد ،و.د .وااد

برلاح ،و.د .وممد زيرع.
)56ا و.د .ىدى عوض ،و.د .فاان ياطنباري ،و.د .مممد مظوض ،و.د .عبد يامنظم يامشاط ،د.تبمى ع الى.
)53ا و.د .ىدى عوض ،و.د .وممد زيرع ،و.د .مممد مظوض ،و.د .عبد يامنظم يامشاط ،د.تبمى ع الى.
)54ا و.د برلاح عبد ياظزاز ،و.د .ىدى عوض.
)55ا و.د.رزق ظد.

)56ا و.د .مممد يامر  ،و.د.ومان فيم  ،و.د .فاان ياطنباري ،و.د .وااد برلاح.
)57ا و.د .يعاماد ال  ،و.د .عبديامنظم يامشاط.
)58ا و.د .يعاماد ال .

)59ا و.د .مممد يامر  ،و.د .برلاح عبدياظزاز ،و.د .ومان فيم  ،و.د .مممد مظوض ،و.د .فاان ياطنباري ،و.د.يعاماد
ال .
)61ا و.د.رزق ظد ،و.د .ىدى عوض ،و.د .عبديامنظم يامشاط ،و.د .وااد برلاح ،و.د .وممد زيرع ،د .تبمى ع الى.
)60ا و.د ومان فيم  ،و.د .مممد يامر  ،و.د .تبمى ع الى.
)66ا و.د .رزق ظد.
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)63ا د .تبمى ع الى.
)64ا و.د .مممد مظوض ،و.د .فاان ياطنباري.
)65ا و.د .ومان فيم عمر.
)66ا و.د .يعاماد ال .
)67ا و.د .وااد برلاح.
)68ا و.د.رزق ظد.
)69ا و.د .مممد يامر .
)71ا و.د.وممد زيرع.
)70ا و.د .ىدى عوض ،و.د .فاان ياطنباري.
)76ا و.د.رزق ظد.

)73ا و.د .مممد يامر .
)74ا و.د .ىدى عوض ،و.د .فاان ياطنباري.
)75ا و.د .وااد برلاح.

)76ا و.د .برلاح عبدياظزاز.
)77ا د.تبمى ع الى.
)78ا و.د .ومان فيم عمر.
)79ا و.د .يعاماد ال  ،و.د .مممد مظوض ،و.د .عبديامنظم يامشاط ،و.د .وممد زيرع.
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