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يشاحم إجنبص ىزه انشسبنخ املزٌاضعخ،
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ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى وجية نظر النخبة السياسية في قطاع غزة تجاه تغطية قناة

الجزي ػرة لمثػػورات العربيػػة المعاص ػرة ،والػػدور الػػذي لعبتػػو مػػف خػػالؿ تناوليػػا لحػػداث الثػػورات ،ومػػدى
مساىمتيا في إنجاحيا ،ودعميا ،ومعرفة مقترحات المبحوثيف بيذا الخصوص.

اعتمػػدت الد ارسػػة المػػنيج الوصػػفي ،حيػػث عممػػت عمػػى وصػػؼ تغطيػػة قنػػاة الجزي ػرة لمث ػورات

العربيػػة المعاص ػرة وتحميميػػا ،واعتمػػدت االسػػتمارة االستقصػػائية "االسػػتبانة" أداة لمبحػػث ،وزعػػت عمػػى
عين ػػة قارب ػػت ( )100ش ػػخص م ػػف النخب ػػة السياس ػػية ،ت ػػـ اختيارى ػػا بطريق ػػة عمديػ ػة ،إل ػػى جانػ ػب أداة

المقابمة.

إنقسػػمت الد ارسػػة إلػػى سػػتة فصػػوؿ ،ناقش ػت تغطيػػة قنػػاة الجزي ػرة لمثػػورات العربيػػة ،حيػػث إف

القناة فرغػت نفسػيا وبثيػا والعػامميف فييػا وم ارسػمييا فػي الػدوؿ المختمفػة ،لتغطيػة الثػورات بشػكؿ شػبو
كامؿ وكثيؼ ومعمؽ ،وذلؾ بتفسير الحداث مػف وجيػة نظػر السياسػييف ،وتحميػؿ أبعادىػا مػف كافػة
الزوايػػا ،ولػػـ يقتصػػر المػػر عنػػد ىػػذا الحػػد ،بػػؿ فتحػػت البػرامج والقنػوات وخصصػػتيا لمتابعػػة أحػػداثيا

الميدانية.

وكشفت الدراسة عدة نتائج أىميا :

-1يرى المبحوثوف أف قناة الجزيرة لعبت دو اًر فػي الثػورات العربيػة ،وكػاف ليػا تػأثير فػي ظػؿ اسػتمرار
وتص ػػاعد زخػ ػـ أح ػػداثيا ،ونجاحي ػػا ،وعمم ػػت واض ػػحاً عم ػػى ترس ػػي مب ػػدأ حري ػػة التعبي ػػر والػ ػرأي أثن ػػاء
تغطياتيا.

ػاء عمػػى أجنػػدات سياسػػية فاقػػت السػػس المينيػػة
 -2يػػرى المبحوثػػوف أف قنػػاة الجزي ػرة تقػػوـ بالعمػػؿ بنػ ً
خالؿ تغطيتيا لحداث الثورات العربية ،وما كشؼ ذلؾ ىو تعامميا و تغطيتيا لثػورة البحػريف ،و
مما جعؿ مينيتيا و موضوعيتيا محؿ شؾ أماـ العديد مف المحمّميف السياسييف.

وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:

-1أف تقػػوـ إدارة قنػػاة الجزي ػرة بقنشػػاء قمػػر صػػناعي خػػاص بيػػا لضػػماف تغطيتيػػا المسػػتمرة لمثػػورات

العربية ،ولألحداث الجارية في المنطقة العربية والدولية دوف تشويش عمييا.

-2أف تحرص قناة الجزيرة عمى البعد عف االرتباط بالجنػدات السياسػية ،وعػدـ تغميبيػا عمػى السػس

المينية اإلعالمية.

-3االستفادة مف تجربة الجزيرة اإلعالمية في تغطيتيا الكبيرة لمثورات العربية.
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ABSTRACT
The study aimed to identify the point of view of the political elite in the Gaza Strip
against Al -Jazeera 's coverage of the Arab revolutions، and the role played by dealt
with the events of revolutions، and their contribution to its success، support، and
knowledge of the respondents proposals in this regard.
The study adopted a descriptive approach، where it worked on the description and
analysis of the role of Al-Jazeera in the Arab revolutions through covered it.
And adopted the survey form "questionnaire" search tool، distributed on a sample of
100 people from the political elite، have been selected in a manner intentionally، along
with the corresponding tool.
The study is divided into six chapters، discusses the coverage of Al-Jazeera for Arab
revolutions، where the channel is empty itself، Broadcast ، it staff and correspondents
in various countries، to cover almost full، thick، depth and that the interpretation of the
events from the perspective of politicians and analysis dimensions from all angles، not
only at this point، but opened the channels allocated to follow events in the field.
The study revealed the following findings:
1- Respondents believe that Al Jazeera played a very important role in the Arab
revolutions have had an impact in the light of the continued and escalating
momentum of events، and success، as they worked to establish the principle of
freedom of expression and opinion during the coverage.
2- Respondents believe that Al Jazeera do the work based on political agendas excelled
on the professional foundations during the coverage of the events of the Arab
revolutions، especially during the coverage of the Arab revolutions، discovered
through its dealings and its coverage of the revolution of Bahrain and this has made
a professional and objective channel in doubt in front of many political analysts.
The study recommended several recommendations:
1- Al-Jazeera management intends to establish its own satellite ، To ensure continuous
coverage of the Arab revolutions، and the current events in the Arab region and
international without interference.
2- Al Jazeera should be keen to move away from political agendas link، and do not
take precedence on the foundations of professional media.
3- Benefit from the experience of Al-Jazeera media in their large coverage of the Arab
revolutions.
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1

مقدمة الدراسة
بات اإلعالـ "السمطة الولى" الجيػة المسػيطرة والمػؤثرة فػي المجتمعػات ،والمسػؤوؿ الوؿ
عػػف تشػػكيؿ ال ػرأي العػػاـ ،وباتػػت تسػػمى بػػالقوى الناعمػػة ،ويتميػػز اإلعػػالـ بتعػػدد وسػػائمو مػػا بػػيف
مقػ ػػروءة كالصػ ػػحؼ ،و مسػ ػػموعة كاإلذاعػ ػػة ،و مرئيػػػة كالتمف ػػاز ،والكترونيػ ػػة كمواقػ ػػع اإلنترنػػػت ،
وتتمتع كؿ وسيمة بجميورىا الخاص الذي تؤثر عميو ،وتشكؿ مفاىيمو.
وقػػد صػػعدت مكانػػة الفضػػائيات منػػذ أف نبيػػت الذىػػاف إلػػى اإلمكانيػػات اليائمػػة لمتمفزيػػوف فػػي إثػػارة
الرأي العاـ ،وتحريكو ،وتوسيع فرصو في التعرض لخبار ومفاىيـ و أفكار وثقافات وتصورات لـ
تكػػف مألوفػػة لديػػو مػػف قبػػؿ بعػػد أف تحػػرر -إلػػى حػػد مػػا  -مػػف أسػػر الػػرؤى الضػػيقة والمعالجػػات
المبسػػترة ،والتصػػورات المتحيػزة التػػي سػػيطرت عمػػى الجانػػب الكبػػر مػػف أداء المحطػػات التمفزيونيػػة
الرضية ،التي تعود ممكيتيا إلى جياز الدولة في مواقع مختمفة مف العالـ.
وشػيد العػػالـ العربػػي نيايػػة عػػاـ (2010ـ) وبدايػػة عػػاـ( 2011ـ )تغييػرات سياسػػية كبػػرى ،تمثمػػت
فػي الثػػورات :التونسػػية ،والمصػرية ،والميبيػػة ،واليمنيػػة" ،فيمػػا ال تػزاؿ الثػػورة السػػورية مسػػتمرة ،بينمػػا
تشيد البحريف احتجاجات تنادي بقصالحات سياسية.
ومف أبػرز القنػوات الفضػائية التػي غطػت الحػداث ،وخرجػت عػف الػنمط التقميػدي ل عػالـ العربػي
الرسػػمي ىػػي قنػػاة الجزي ػرة ،التػػي انطمق ػت بوصػػفيا قنػػاة فضػػائية لألنبػػاء العربيػػة والش ػؤوف الجاريػػة
عاـ(1996ـ) ،وارتفع تأثيرىا ودورىا اإلعالمػي خػالؿ أحػداث الثػورات العربيػة ،وكانػت س ّػباقة فػي
نقؿ الحدث ،بؿ قاؿ البعض إنيا شاركت في تحريؾ وتفعيؿ وانجاح الثورات العربية.
وقد جعؿ أسموب قناة الجزيرة ،وما تقدمو مف محتوى في برامجيا إلى جميورىا أكثر انخراطاً في
القض ػايا التػػي تتناوليػػا فػػي تغطيتيػػا ،وىيػػأت الرضػػية لمجمػػاىير لمتغييػػر السياسػػي عبػػر إضػػفاء
الشرعية عمى المعارضة ،وكشؼ النظمة االستبدادية والفاسدة.
أمػا عػف تسػػمية السياسػييف نخبػػة سياسػية ،فيػػـ نتػاج الدولػػة والديمقراطيػة الحديثػػة ،ويمكػف إيجػػادىـ
في الحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات ،ومف خالؿ طبقات المجتمع الخرى.

2

وبم ػػا أف الجزيػ ػرة قن ػػاة إخباري ػػة م ػػف الدرج ػػة الول ػػى ،فم ػػف المؤك ػػد أف ىن ػػاؾ عالق ػػة تربطي ػػا م ػػع
السياسييف في الوطف العربي ،مما يعني إقباؿ النخبة الكاديميػة المتخصصػة فػي مجػالي اإلعػالـ
والعمػػوـ السياسػػية فػػي العػػالـ العربػػي لمتعػػرؼ إلػػى مشػػاىدتيا بشػػكؿ كبيػػر ،وىػػو مػػا يجعػػؿ الحكػػاـ
التقييمية لدائيا مبنية عمى أسس سميمة.
وعميػػو فػػقف ىػػذه الد ارسػػة تسػػعى لمعرفػػة تقيػػيـ النخبػػة السياسػػية فػػي قطػػاع غػزة لتغطيػػة قنػػاة الجزيػرة
لمثورات العربية المعاصرة.

مشكمة الدراسة:
وحي ػة لحػػداث الث ػػورات العربيػػة أوالً بػػأوؿ ،بػػالرغـ م ػػف
انفػػردت قنػػاة الجزي ػرة فػػي تغطي ػػة مباش ػرة ّ
سياسة التعتيـ التي فرضػت خػالؿ تمػؾ الثػورات ،سػواء مػف النظمػة السياسػية التػي منعػت بعػض
وسػػائؿ اإلعػػالـ مػػف تغطيػػة أحػػداثيا ،أـ الفضػػائيات الرسػػمية لػػدوؿ الثػػورات العربيػػة التػػي سػػاىمت
بسياسة التعتيـ مف خالؿ عدـ تغطيتيا ،و نقؿ ما يجري عمى أرض الواقع.
فالقن ػػاة ق ػػدمت نموذجػ ػاً إعالميػ ػاً فري ػػداً كس ػػرت م ػػف خالل ػػو الخط ػػوة الحمػ ػراء المعيق ػػة لعم ػػؿ وس ػػائؿ
اإلعالـ العربية الرسمية والخاصة ،والتي تتمثؿ في سيطرة الحكومات وىيمنتيا عمى عمميا وتدفؽ
الخبار في العالـ العربي.
وقد تبمور اإلحساس بمشػكمة الد ارسػة بصػورة أوضػح مػف خػالؿ أسػموب المالحظػة البسػيطة ،الػذي
تمثػػؿ فػػي أف تغطيػػة الجزيػرة تمثػػؿ جػػدالً واسػػعاً بػػيف مختمػػؼ الوسػػاط ،ممػػا دفػػع الباحػػث لمتسػػاؤؿ
عف تقييـ النخبة السياسية في قطاع غزة ليذه التغطية .
لقد قاـ الباحث بعمؿ د ارسػة استكشػافية عمػى عينػة عشػوائية لعشػريف مػف السياسػييف الفمسػطينييف،
حيث طُ ِرح عمييـ سؤاليف ىما:
 -1ىؿ كاف لقناة الجزيرة دور في الثورات العربية؟
أظيرت النتيجة أف  %80مف العينة أجابوا أف ليا دو اًر باإليجاب.
 -2ما حجـ تأثير تغطية الجزيرة عمى الثورات العربية؟
فأجاب  %70أف حجـ التأثير كبير ،و %30أكدوا أف حجمو متوسط.
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وفي ضوء اإلحساس بالمشػكمة ،يمكػف تحديػدىا فػي التعػرؼ إلػى وجيػة نظػر النخبػة السياسػية فػي
غ ػزة نحػػو تغطيػػة قنػػاة الجزي ػرة لمثػػورات العربيػػة ،والػػدور الػػذي لعبتػػو مػػف خػػالؿ تناوليػػا لألحػػداث،
ومػػدى مسػػاىمتيا فػػي إنجاحيػػا ودعميػػا ،أو التحػريض عمييػػا ،والتعػػرؼ عمػػى مقترحػػات المبحػػوثيف
حوؿ تطوير تغطية قناة الجزيرة لألحداث اليامة في الوطف العربي.
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أىداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي:
 .1معرفة مدى متابعة المبحوثيف مف النخبة السياسية في قطاع غزة لبرامج قناة الجزيرة.
 .2تحديػػد مػػدى تغطيػػة قنػػاة الجزيػرة لمثػػورات العربيػػة المعاصػرة مػػف وجيػػة نظػػر النخبػػة السياسػػية
في قطاع غزة.
 .3التع ػػرؼ إل ػػى ت ػػأثير قن ػػاة الجزيػ ػرة عم ػػى الث ػػورات العربي ػػة المعاصػ ػرة م ػػف وجي ػػة نظ ػػر النخب ػػة
السياسية في قطاع غزة.
 .4الكشؼ عف واقع المينية في تغطيػة قنػاة الجزيػرة لمثػورات العربيػة المعاصػرة مػف وجيػة نظػر
النخبة السياسية في قطاع غزة.
 .5معرف ػػة الف ػػروؽ الجوىري ػػة ذات الدالل ػػة اإلحص ػػائية ف ػػي م ػػدى متابع ػػة المبح ػػوثيف لبػ ػرامج قن ػػاة
الجزي ػ ػرة تعػ ػػزى لممتغي ػ ػرات الديمغرافيػ ػػة التاليػ ػػة( :الجػ ػػنس ،المينػ ػػة ،االتجػ ػػاه السياسػ ػػي) لػ ػػدى
المبحوثيف.
 .6تحديد الفروؽ الجوىرية ذات الداللة اإلحصائية في طبيعة الدور ودرجػات محػور تػأثير قنػاة
الجزيرة في تغطيتيا لمثػورات العربيػة المعاصػرة تعػزى لممتغيػرات الديمغرافيػة التاليػة( :الجػنس،
المينة ،االتجاه السياسي) لدى المبحوثيف.
 .7معرفة مقترحات المبحوثيف لتطوير تغطية قناة الجزيرة لألحداث الميمة في الوطف العربي.

تساؤالت الدراسة:
ما تقييم النخبة السياسية في قطاع غزة لتغطية قناة الجزيرة لمثورات العربية المعاصرة ؟
ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس السئمة التالية:
 .1ما مدى متابعة المبحوثيف مف النخبة السياسية في قطاع غزة لبرامج قناة الجزيرة ؟
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 .2ما مدى تغطية قناة الجزيػرة لمثػورات العربيػة المعاصػرة مػف وجيػة نظػر النخبػة السياسػية فػي
قطاع غزة؟
 .3ما تأثير تغطية قناة الجزيرة عمى الثورات العربية المعاصػرة مػف وجيػة نظػر النخبػة السياسػية
في قطاع غزة؟
 .4مػػا مػػدى المينيػػة فػػي تغطيػػة قنػػاة الجزي ػرة لمثػػورات العربيػػة المعاص ػرة مػػف وجيػػة نظػػر النخبػػة
السياسية في قطاع غزة ؟
 .5ما مقترحات المبحوثيف لتطوير تغطية قناة الجزيرة لألحداث الميمة في الوطف العربي؟

فرضيات الدراسة:
 .1ال توج ػػد ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي م ػػدى متابع ػػة المبح ػػوثيف لبػ ػرامج قن ػػاة
الجزيػ ػرة تع ػػزى لممتغيػ ػرات الديمغرافي ػػة التالي ػػة(:الج ػػنس ،المين ػػة ،االتج ػػاه السياس ػػي) ل ػػدى
المبحوثيف؟
 .2ال توجد فروؽ جوىرية ذات داللػة إحصػائية فػي رؤيػة المبحػوثيف لطبيعػة الػدور الػذي تؤديػو
قناة الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية تعزى لممتغيرات الديمغرافية التالية(:الجػنس ،المينػة،
االتجاه السياسي) لدى المبحوثيف؟
 .3ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي رأي المبحػػوثيف بتػػأثير قنػػاة الجزي ػرة عمػػى الثػػورات
العربي ػ ػػة تع ػ ػػزى لممتغيػ ػ ػرات الديمغرافي ػ ػػة التالي ػ ػػة(:الج ػ ػػنس ،المين ػ ػػة ،االتج ػ ػػاه السياس ػ ػػي) ل ػ ػػدى
المبحوثيف؟
 .4ال توجد فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في مدى تغطية قناة الجزيرة لمثورات العربية أنيػا
اتسػ ػ ػػمت بالموضػ ػ ػػوعية والمينيػ ػ ػػة ونقػ ػ ػػؿ الوقػ ػ ػػائع كمػ ػ ػػا ىػ ػ ػػي تعػ ػ ػػزى لممتغي ػ ػ ػرات الديمغرافيػ ػ ػػة
التالية(:الجنس ،المينة ،االتجاه السياسي) لدى المبحوثيف؟
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أىمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في النقاط اآلتية ػ:
 .1ربما تقدـ الدراسة فائدة لمساسة وصناع القرار مف خالؿ فيـ واقع تغطية قناة الجزيرة لمثػورات
العربية المعاصرة.
بدرسػة تتنػاوؿ تقيػيـ تغطيػة قنػاة الجزيػرة لمثػورات العربيػة المعاصػرة
 .2قد تثري الحقؿ الكاديمي ا
مف وجية نظر النخبة السياسية في قطاع غزة.
 .3ربما تمقي نظرة عمى طبيعة المرحمة التي غطتيا قناة الجزيرة ،وىي ثورات الشعوب العربية،
ذات الىميػػة القصػػوى ومػػا ت ػزاؿ التػػأثيرات الكبي ػرة عمػػى المنطقػػة ككػػؿ وشػػعوبيا ومسػػتقبميا،
وبالتػػالي فػػقف طبيعػػة المرحمػػة ،وأىميتيػػا ،تفػػرض تغطيػػة ومعالجػػة مػػف وسػػائؿ اإلعػػالـ ككػػؿ،
وقناة الجزيرة التي يصفيا البعض بأنيا رائدة ل عالـ العربي بالمستوى نفسو مف الىمية.
 .4نػػدرة الد ارسػػات الفمسػػطينية التػػي تتنػػاوؿ دور وسػػائؿ اإلعػػالـ الفضػػائية عمومػاً ،وقنػػاة الجزي ػرة
خصوص ػاً فػػي تغطيػػة الزمػػات والحػػداث الجسػػيمة التػػي تمػػر بيػػا المنطقػػة العربيػػة ،وطبيعػػة
وشكؿ وأىمية ذلؾ الدور.

مجتمع الدراسة :
يتكوف مجتمع الدراسة مف النخبة السياسية في قطاع غزة ،ذات التأثير المباشر أو غيػر المباشػر،
نظػ اًر لحضػػورىا الػػدائـ فييػػا مػػف أجػػؿ أخػػذ تحمػػيالتيـ السياسػػية عمػػى الحػػداث الجاريػػة عمػػى أرض
الواق ػػع ،وىػػػـ  :الػػػوزراء ،وكػ ػػالء الػػػوزراء ،أعض ػػاء المجمػ ػػس التش ػ ػريعي ،قػ ػػادة فص ػػائؿ ،ونػ ػػاطقوف
مركػػز استشػػارية ،قػػادة مؤسسػػات المجتمػػع
إعالميػػوف لمفصػػائؿ ،أسػػاتذة العمػػوـ السياسػػية  ،مػػدراء ا
المدني.
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عينة الدراسة:
مف الصػعوبة إجػراء بحػوث تتضػمف جميػع مفػردات المجتمػع الصػمي لمبحث،بسػبب مػا قػد
يواجػ ػػو الباحػ ػػث مػ ػػف صػ ػػعوبات ومتاعػ ػػب تتعمػ ػػؽ بالبيانػ ػػات والمعمومػ ػػات واعػ ػػدادىا وتصػ ػػنيفيا،
وتنظيميا لكؿ مفردة مف مفردات المجتمع ،وليػذا نجػد أف العينػات أفضػؿ وسػيمة إلجػراء البحػوث،
والبد لي باحث مف اختيار عينة مناسبة ممثمة لمجتمع البحث ،تتوافر فييا نفس خصائصو ،وقد
عرفت العينة أنيا جػزء مػف مجتمػع البحػث الصػمي ،يختارىػا الباحػث بأسػاليب مختمفػة ،وتضػـ
عدداً مف الفراد في المجتمع الصمي(.عبيداف.)110:1987 ،


وب ػاطالع الباحػػث عمػػى الد ارسػػات السػػابقة وجػػد أف د ارسػػات النخػػب تتحػػدث عػػف عينػػة فػػي
متوسػػط بػػيف ( )150—50مبحوث ػاً ،وكػػاف ىػػذا ال ػرقـ الػػذي عمػػؿ عميػػو البحػػث ،وبتوزيػػع اسػػتمارة
االستقصػػاء عمػػى مجتمػػع الد ارسػػة ،تبػػيف كث ػرة انشػػغاؿ مجتمػػع النخبػػة السياسػػة ،وبتوزيػػع 130
استمارة استقصاء استطاع الباحث أف يجمع  100استمارة منيا فقط.
واختار الباحث نخبة مف السياسييف مف خالؿ العينة القصدية ،عمى أساس حر مف الباحث،
وبحسػػب طبيعػػة بحثػػو يحقػػؽ ىػػذا االختيػػار أىػػداؼ بحثػػو ،كمػػا ت ػرتبط مبػػررات اسػػتخداميا بدرجػػة
كبي ػرة عمػػى تقػػديرات خاصػػة وأىػػداؼ معينػػة فػػي ذىػػف الباحػػث الػػذي يقػػوـ باختيػػار العينػػة ،وتعتبػػر
أساسػاً متينػاً لمتحميػػؿ العممػػي ،ومصػػدر ثريػاً لممعمومػػات التػػي تشػػكؿ قاعػػدة مناسػػبة لمباحػػث حػػوؿ
موضوع الدراسة(.قنديمجي.)189:2008 ،
و تعمػػد الباحػػث اختيػػار أفػراد د ارسػػتو وفقػاً ليػػذه العينػػة ،مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى نتيجػػة أكثػػر دقػػة
وأكثر شموالً والماماً بالموضوع.

نظرية الدراسة:
ال يوج ػػد اتف ػػاؽ ب ػػيف عمم ػػاء االتص ػػاؿ الجم ػػاىيري عم ػػى الكيفي ػػة الت ػػي ت ػػؤثر بي ػػا وس ػػائؿ
اإلعػػالـ عمػػى الجميػػور ،أو نوعيػػة ذلػػؾ التػػأثير ،رغػػـ أف ىنػػاؾ إجماع ػاً عمػػى وجػػود ىػػذا التػػأثير،
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وليػذا أصػػبح تػأثير اإلعػػالـ عمػى الجميػػور مجػػاالً واسػعاً قائمػاً بذاتػو ،لػػو نظرياتػو الخاصػػة ،التػػي
تحاوؿ تفسير ىذا التأثير ،وكيفيتو ،عبر ما بات يعرؼ بالنظريات اإلعالميػة ،وسػيتناوؿ الباحػث
أبرزىا لمحاولة معرفة تقيػيـ تغطيػة قنػاة الجزيػرة لمثػورات العربيػة المعاصػرة مػف وجيػة نظػر النخبػة
السياسية في قطاع غزة.
اعتمدت الدراسة في إطارىا النظري عمى نظريػة االعتمػاد عمػى وسػائؿ اإلعػالـ بوصػفيا
اإلطػػار النسػػب لتحقيػػؽ أىػػداؼ الد ارسػػة ،وتػػرى ىػػذه النظريػػة أف الجميػػور يعتمػػد عمػػى معمومػػات
وسػػائؿ اإلعػػالـ ،ليحقػػؽ حاجاتػػو ،ويحصػػؿ عمػػى أىػػداؼ معينػػة ،والنقطػػة الميمػػة فػػي ىػػذه النظريػػة
بأف وسائؿ اإلعالـ ستؤثر في الناس إلى درجة يعتمدوف فييا عمى معمومات تمؾ الوسائؿ ،وتركز
ىذه النظرية عمى العالقات بيف النظـ – المعمومات الصغرى ،والمتوسطة ،والكبرى ومكوناتيا(أبو
إصبع)162:2006 ،
مف ىذا المنطمؽ تركػز نظريػة االعتمػاد عمػى أف العالقػات بػيف وسػائؿ اإلعػالـ والجميػور والنظػاـ
االجتم ػػاعي تتس ػػـ بخص ػػائص اجتماعي ػػة م ػػف االعتم ػػاد المتب ػػادؿ ال ػػذي تفرض ػػو س ػػمات المجتم ػػع
الحػػػديث ،حيػ ػػث يعتمػػػد أف ػ ػراد الجمي ػ ػور عمػ ػػى وسػ ػػائؿ اإلعػ ػػالـ كنظػ ػػاـ فرع ػ ػي آخ ػ ػر ىػ ػػو المحػ ػػيط
االجتماعي مف حوليـ ،وبذلؾ تمثؿ وسائؿ اإلعػالـ مصػادر رئيسػة يعتمػد عمييػا أفػراد الجميػور
في استقاء المعمومات عف الحداث الجارية ،وتتزايد درجة االعتماد بتعرض المجتمع لح ٍ
ػاالت مػف
عػدـ االسػػتقرار ،والتحػػوؿ ،والصػراع الػػذي يػػدفع أفػراد الجميػػور السػػتقاء المزيػد مػػف المعمومػػات مػػف
وسائؿ اإلعالـ لفيـ الواقع االجتماعي (.) 1976: 21،rokeach
أمػػا فيمػػا يتصػػؿ بعالقتيػػا بالنظػػاـ السياسػػي فػػي المجتمعػػات خاصػػة الغربيػػة ،فيػػي عالقػػة
اعتمػػاد متبػػادؿ كمػػا يػػرى (دوفمػػور) فيػػو ال يمكنػػو االسػػتغناء عنيػػا مػػف أجػػؿ نشػػر مبادئػػو ،وقيمػػو،
والترويج ليا ،وال ىي باستطاعتيا االستغناء عنو لدعـ مشاريعيا وحمايتيا ،فكؿ منيـ بحاجة قوية
لآلخر مف أجؿ القياـ بوظائفو ،وتحقيؽ مصالحو الخاصة.
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ػري إلػى حػد بعيػد ،إذ يعتقػد أف العالقػة التػي تػربط ىػذه المؤسسػة
ويتفؽ"ىوبرت شيممر" مع ىذا ال أ
بالنظػػاـ السياسػػي قائمػػة عمػػى رؤيػػة ىػػذا النظ ػاـ ليػػا بأنيػػا وسػػيمة مناسػػبة ،وأداة فاعمػػة فػػي نشػػر
سمطتو ،وفرض ىيمنتو ،والترويج لفكاره ،ومبادئو ،وثقافتو في المجتمع.
ويزداد الدور الذي تؤديو وسائؿ اإلعالـ وتأثيراتيا عمى الجميور ،وعمى فئػات ميمػة وبػارزة فػي
ػري العػػاـ ،خاصػػة
المجتمػػع ،مثػػؿ فئػػات الصػػفوة ،الػػذيف يسػػاىموف فػػي قيػػادة الجمػػاىير ،وتشػػكيؿ الػ أ
فػػي ظػػؿ ت ازيػػد اعتمػػاد أف ػراد الجميػػور عمػػى وسػػائؿ اإلعػػالـ ،بوصػػفيا المصػػدر ال ػرئيس السػػتقاء
المعموم ػػات ع ػػف الح ػػداث والقض ػػايا المث ػػارة ،ويرج ػػع الس ػػبب وفقػ ػاً لنم ػػوذج االعتم ػػاد عم ػػى وسػ ػائؿ
اإلعالـ إلى انحسار خبرات الفرد المباشرة بالقضايا المختمفة.
ويمكف النظر إلى العالقة بيف الصفوة ووسائؿ اإلعالـ عمى أنيا ذات شقيف:
 دور وس ػػائؿ االتص ػػاؿ ف ػػي حي ػػاة الص ػػفوة باعتبارى ػػا إح ػػدى قنػ ػوات الحص ػػوؿ عم ػػى المعموم ػػاتوالتثقيؼ والترفيو.
م ػػا يتعم ػػؽ بت ػػأثير الص ػػفوة ف ػػي وس ػػائؿ االتص ػػاؿ باعتبارى ػػا مص ػػد اًر ميمػ ػاً ،ومح ػػو اًر م ػػف مح ػػاورالخبار ،وأحد الروافد الساسية ،إلثرائيا فكرياً(زغيب.)112:2004 ،
لذا تعد وسػائؿ اإلعػالـ المصػدر الػرئيس الػذي يسػتقي منػو أفػراد الجميػور خبػراتيـ بشػأف
القضػػايا الخارجيػػة المثػػارة ،وأمػػا فيمػػا يتص ػؿ بطبيعػػة العالقػػة بػػيف المؤسسػػة اإلعالميػػة والجميػػور
فيػػرى (دوفمػػور) أنيػػا وثيقػػة ،ومتينػػة ،فمػػيس بمقػػدور الجميػػور االسػػتغناء عنيػػا ،فمجريػػات حياتػػو
السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،وشئوف حياتو اليومية ،تكاد تعتمد عمييا اعتماداً شبو كمػي،
ورغ ػػـ وج ػػود مؤسس ػػات أخ ػػرى ،يمجػ ػأ إلييػ ػا الفػ ػراد ف ػػي ى ػػذه المجتمع ػػات لتس ػػيير ى ػػذه المجري ػػات
والفعػػػاؿ كالس ػ ػرة والصػػػدقاء وبعػػػض االتحػ ػػادات والجمعيػ ػػات التػػػي ينتم ػػوف إلييػ ػػا ،لكػػػف يبقػ ػػى
اعتمادىـ عمى ىذه المؤسسة في ىذه الشػؤوف أقػوى بكثيػر ،كمػا أف اعتمػاد الفػراد عمػى المؤسسػة
اإلعالميػ ػة ف ػػي المجتمع ػػات الحديث ػػة وبخاص ػػة الغربي ػػة يف ػػوؽ أي اعتم ػػاد آخ ػػر عم ػػى أيػ ػة مؤسس ػػة
أخ ػػرى ،في ػػي تػ ػػزودىـ بالمعرف ػػة ،وتمػ ػػدىـ بالمعموم ػػات والخبػ ػػار بكاف ػػة أشػ ػػكاليا وأنواعي ػػا محمي ػ ػاً
وخارجياً ،وتعمػؿ عمػى توجيػو سػموكياتيـ ،وتيسػير تفػاعميـ االجتمػاعي ،وىػي ترسػـ ليػـ الخطػوط
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العامة في تعامميـ مع المواقؼ الطارئة ،مف خػالؿ مػا تقدمػو ليػـ مػف معرفػة ومعمومػات وخبػرات،
وتعمػؿ عمػى تػرفيييـ وتسػػميتيـ ،و تتوسػط بيػنيـ وبػيف العػػالـ االجتمػاعي الخػارجي الػذي ال تطالػػو
تجاربو ،وحواسيـ بشكؿ مباشر ،إنيا باختصػار تشػكؿ رؤيػتيـ ليػذا العػالـ ،وىنػا تتجمػى أىميتيػا
ويبرز دورىا(ساري.)171:2008 ،
مػػػف ىنػ ػػا تبػ ػػدو الىمي ػ ػة المت ازيػػػدة لػ ػػدور وسػ ػػائؿ اإلعػ ػػالـ فػػػي تشػ ػػكيؿ معػ ػػارؼ الجميػ ػػور
واتجاىاتو نحو القضايا الخارجية ،ويمكف النظر إلى نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ بأنيا:
أ -نظرية ذات منشأ سيسيولوجى وظيفي.
ب -نظرية بيئية تنظر لممجتمع باعتباره تركيباً عضوياً تبحث في كيفية ارتباط أجزاء مف النظـ
االجتماعية صغيرة وكبيرة ببعضيا ،ثـ تحاوؿ تفسير سموؾ الجزاء فيما يتعمؽ بتمؾ النظريات.
ت -نظريػػة االعتمػػاد عمػػى وسػػائؿ اإلعػػالـ نمػػوذج طػػارئ ،مػػف حيػػث كػػوف أي تػػأثير محتمػػؿ مػػف
جػ ػ ػراء ذل ػ ػػؾ االعتم ػ ػػاد يعتم ػ ػػد بش ػ ػػكؿ م ػ ػػا عم ػ ػػى الظ ػ ػػروؼ المص ػ ػػاحبة لموق ػ ػػؼ مح ػ ػػدد(.المزاىرة،
.)212:2011
االستفادة من النظرية:
 التعرؼ عمى مدى االعتماد في الوقات العادية وأوقات الزمات . التعرؼ عمى التأثيرات المعرفية والوجدانية والسموكية ليذا االعتماد. -التعرؼ عمى االختالفات في مستوى االعتماد.

منيج الدراسة:
مػػنيج الد ارسػػة ىػػو الطريقػػة البحثيػػة التػػي يختارىػػا الباحػػث فػػي الوصػػوؿ إلػػى معمومػػات تم ّكنػػو
مػ ػػف اإلجاب ػ ػػة عػ ػػف أس ػ ػػئمة البح ػ ػػث ،ومنػ ػػاىج البح ػ ػػث متنوعػ ػػة يخت ػ ػػار مني ػ ػػا الباحػ ػػث م ػ ػػا يناس ػ ػػب
بحثو،واإلمكانات والظروؼ المحيطة(جودة.)37:2008 ،
تعػد الد ارسػػة مػػف البحػػوث الوصػػفية التػػي تعػػرؼ بكونيػػا " البحػػث الػػذي يعتمػػد المػػنيج الوصػػفي فػػي
تفسير الوضع القائـ لمظاىرة أو المشكمة ،مف خالؿ تحديد ظروفيػا وأبعادىػا ،وتوصػيؼ العالقػات
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بينيا ،بيدؼ االنتياء إلى وصؼ عممي دقيؽ متكامؿ لمظاىرة أو المشكمة باالعتماد عمى الحقائؽ
المرتبطة بيا (.جندلي.)211 : 2005 ،
ويعد المنيج الوصفي أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العممي المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة
محػػددة ،وتصػػويرىا كمي ػاً عػػف طريػػؽ جمػػع بيانػػات ومعمومػػات مقننػػة عػػف الظػػاىرة أو المشػػكمة،
وتصنيفيا وتحميميا واخضاعيا لمدراسة الدقيقة(.الجبوري.)179:2012 ،

أدوات الدراسة:

أوال :استمارة االستقصاء  :شكؿ مطبوع يحتوي عمى مجموعة مف السئمة موجيػة لعينػة مػف
الفراد حوؿ موضوع أو موضوعات ترتبط بأىداؼ الدراسة( .عبد الحميد.)353 :2004 ،
وىى وسيمة لجمع البيانات انتشرت في كثير مف البحػوث النفسػية واالجتماعيػة عبػر كشػؼ يضػـ
مجموعة مف السئمة المكتوبة حوؿ موضوع البحث ،و توجو لألفراد بغيػة الحصػوؿ عمػى بيانػات
موضوعية وكمية وكيفية مف جماعات كبيرة الحجـ وذات كثافػة عاليػة ،ويقػوـ المجيػب المبحػوث
باإلجابة عنيا (.رشواف.)169:2006 ،
وتػػـ اسػػتخداـ اسػػتمارة االستقصػػاء الف عػػدد العينػػة كبيػ ار ،ومػػف خػػالؿ االسػػتمارة يمكػػف لمباحػػث أف
يقيس االتجاىات والمواقؼ واآلراء .
ومف ايجابيات استمارة االستقصاء أنيا تعطى المشارؾ فرصة كافيػة لمتفكيػر دوف ضػغوط نفسػية
عميو وتساعد في الحصوؿ عمى بيانات حساسة أو محرجة ال يستطيع المشارؾ الحصوؿ عمييا
في المقابمة .
إجراءات تصميم إستمارة االستقصاء :
اختار الباحث االستقصاء المقّنف الذي يتضمف مجموعة مف السئمة المحددة مسبقاً ،وتتضمف :
األســئمة المغمقــة :التػػي تحػػدد فييػػا الباحػػث مسػػبقاً مجموعػػة مػػف اإلجابػػات البديمػػة ،وي ػدونيا فػػي
اسػػتمارة االستقصػػاء بعػػد السػؤاؿ المباشػػر ،عمػػى أف يقػػوـ المبحػػوث باختيػػار إجابػػة واحػػدة أو أكثػػر
باعتبارىا اإلجابة المناسبة مف وجية نظره.
المدون ػػة ف ػػي اس ػػتمارة
األســـئمة نصـــف المغمقـــة :يت ػػرؾ لممبح ػػوث حري ػػة االختي ػػار ب ػػيف اإلجاب ػػات
ّ
االستقصاء ،أو ذكر أية إجابات أخرى غير مدونة.
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األسئمة المفتوحة :التي تترؾ لممبحوث الفرصة إلعطاء إجابات مف عنده دوف مقترحات مف
الباحث( .انضمد)85:2117،

واشتممت استمارة االستقصاء عمى خمسة محاور ىي:

المحور األول :السمات العامة لجميور الدراسة وتشتمؿ عمى السئمة العامة عف المبحوثيف:
النوع والعمر والمينة واالتجاه السياسي والمستوى التعميمي.
المحور الثاني :تغطية قناة الجزيرة لمثورات العربية.
المحور الثالث :تأثير قناة الجزيرة عمى الثورات العربية.
المحور الرابع :المينية في تغطية الجزيرة لمثورات العربية.
المحور الخامس :مقترحات المبحوثيف لتطوير مينة التغطية لقناة الجزيرة.
*صدق األداة:
تـ عرض استمارة االستقصاء في صورتيا الولية عمى أساتذة مػف أقسػاـ الصػحافة واإلعػالـ فػي
الجامع ػ ػػات (:اإلس ػ ػػالمية ،القص ػ ػػى ،الزى ػ ػػر ،وفمس ػ ػػطيف) لتحكيمي ػ ػػا م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ إب ػ ػػداء آرائي ػ ػػـ،
ومالحظاتيـ حوؿ سالمة فقرات الصحيفة ،ومدى انتمائيا لكؿ بعد مف أبعػاد الد ارسػة ،وفػي ضػوء
تمػ ػػؾ اآلراء تػ ػػـ حػ ػػذؼ بعػ ػػض الفق ػ ػرات وتعػ ػػديؿ واضػ ػػافة بعضػ ػػيا اآلخػ ػػر(.مرفػ ػػؽ قائمػ ػػة بأسػ ػػماء
المحكموف).
ولمتحقؽ مػف الصػدؽ قػاـ الباحػث بوضػع عػدد مػف السػئمة المتشػابية بصػيم متباينػة وتنػوع فقػرات
اإلجابة عمييا .
األساليب اإلحصائية:
قاـ الباحث بتفريم وتحميؿ استمارة االستقصاء مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصػائي  ،SPSSوتػـ
استخداـ المعالجات اإلحصائية ومنيا إحصاءات وصػفية كالنسػبة المئويػة والتكػ اررات ،ويسػتخدـ
ى ػػذا الم ػػر بش ػػكؿ أساس ػػي لمعرف ػػة تكػ ػرار فئ ػػات متغي ػػر م ػػا ،ويفي ػػد الباح ػػث ف ػػي وص ػػؼ متغيػ ػرات
الدراسة.
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و تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار"مربع كػ ػاي " لكشػػؼ الفػػروؽ بػػيف متغيػػرات الد ارسػػة ،واختبػػار "" tلعينت ػػيف
مستقمتيف ،وتحميؿ التبايف الحادي لكشؼ الفروؽ بيف متغيرات الدراسة.

ثانيا :المقابمة:
المقننػػة " التػػي يػػتـ تحديػػدىا مػػف حيػػث الىػػداؼ
اسػػتخدـ الباحػػث فػػي الد ارسػػة "المقابمػػة ّ
والسػػئمة والشػػخاص والػػزمف والمكػػاف ،تػػتـ فػػي زمػ ٍػف واحػػد ومكػ ٍ
ػاف واحػػد ،وتطػػرح السػػئمة بالترتيػػب
وبطريقػػة واحػػدة ،وسػػبب اختيػػار ىػػذا النػػوع مػػف المقػػابالت أنيػػا تسػػاعد عمػػى تػػوفير الوقػػت والجيػػد،
وتتػػيح اجتم ػاع الباحػػث بأحػػد الف ػراد المػػؤىميف بػػالخبرات العمميػػة التػػي تسػػمح ليػػـ بتحميػػؿ وتفسػػير
وتقويـ مشكمة ما وتقديـ الحموؿ ليا ،حيث إف المقابمة تفاعؿ لفظػي مػنظـ بػيف الباحػث والمبحػوث
أو المبحوثيف لتحقيؽ ىدؼ معيف(.عبد الحميد.)392 :2004 ،
وىي أداة مف أدوات البحث العممي يتـ بموجبيػا جمػع المعمومػات التػي تم ّكػف الباحػث مػف اإلجابػة
عػػف تسػػاؤالت البحػػث ،أو اختيػػار فروضػػو ،وتعتمػػد عمػػى مقابمػػة الباحػػث لمػػف تجػػري معػػو المقابمػػة
وجيا لوجو ،بغرض طرح عػدد مػف السػئمة مػف قبػؿ الباحػث ،واإلجابػة عنيػا مػف قبػؿ مػف تجػرى
معو المقابمة(.العساؼ.)388:1995 ،
وىػػي محادثػػة موجيػػة بػػيف الباحػػث وشػػخص أو أشػػخاص آخ ػريف لموصػػوؿ إلػػى حقيقػػة أو موقػػؼ
معيف ،يسعى الباحث لمتعرؼ إليو مف أجؿ تحقيؽ البحث(.عبيداف.)57:1999 ،
وتـ استخداـ المقابمة إلثراء الدراسة.

حدود الدراسة:
الحد الزماني :شير مايو 2013ـ وحتى شير ابريؿ 2014ـ.
الحد المكاني :قطاع غزة.
الحــد الموضــوعي :د ارسػػة تغطيػة قنػػاة الجزيػرة لمثػػورات العربيػػة المعاصػرة مػػف وجيػػة نظػػر النخبػػة
السياسية في قطاع غزة.
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تقسيم الدراسة:
قسـ الباحث الدراسة إلى خمسة فصوؿ:
الفصــــل األول :يض ػػـ مش ػػكمة الد ارس ػػة ،وأى ػػدافيا وتس ػػاؤالتيا  ،وفرض ػػياتيا وأىميتيا،ومجتمعي ػػا
وعينتيػ ػػا ونظريتيػ ػػا وحػ ػػدودىا وتقسػ ػػيميا ومنيجيػ ػػا وأدواتيػ ػػا وتعريػ ػػؼ المصػ ػػطمحات ،والد ارسػ ػػات
السابقة.
الفصل الثاني :يتناوؿ بالتفصيؿ عف قناة الجزيرة مف حيث النشأة ،والتطور.
الفصــل الثالــث :يتنػػاوؿ عػػف الثػػورات العربيػػة أسػػبابيا ،ونتائجيػػا ،وانجازاتيػػا ،ومعوقاتيػػا ،ونمػػاذج
عنيا.
الفصل الرابع :يتحدث عف تغطية قناة الجزيرة لمثورات العربية.
الفصل الخـامس :الد ارسػة الميدانيػة لمد ارسػة ،والنتػائج ،والتوصػيات التػي توصػؿ إلييػا الباحػث مػف
دراستو ،والمراجع ،والمالحؽ.

تعريف المصطمحات:
فيما يمي تعريؼ المصطمحات المحورية التي وردت في الدراسة وىى:
 -1تقيــيم :البيان ػات الالزمػػة عػػف البرنػػامج التعميمػػي المعػػيف ،ومقارنػػة ى ػذه البيانػػات مػػع المعػػايير
الموضوعة ،أو المنتقاة لموصوؿ إلى حكـ عمى ذلؾ البرنامج(شراب.)2013،
التعريف اإلجرائي :ويقصد بو تقييـ تغطية قناة الجزيرة لمثػورات العربيػة المعاصػرة مػف وجيػة نظػر
السياسييف في قطاع غزة.
-2قناة الجزيرة:
قناة فضائية إخبارية عربية ،أسستيا دولة قطر عاـ  ،1996تقترب مف منافسة قناتي CNN
المريكية و  BBCالبريطانية ،وتقدـ خدمة إعالمية عربية االنتماء ،عالمية التوجو ،شعارىا الرأي
وال ػرأي اآلخ ػػر ،وى ػػي منب ػػر تعػػددي ينش ػػر الحقيق ػػة ،ويمت ػػزـ المبػػادئ الميني ػػة ف ػػي إط ػػار مؤسس ػػي،
وتسػػعى لنشػػر الػػوعي العػػاـ بالقضػػايا التػػي تيػػـ الجميػػور ،وتطمػػح أف تكػػوف جس ػ اًر بػػيف الشػػعوب
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والثقافات يعػزز الحػؽ فػي المعرفػة ،وقػيـ التسػامح والديمقراطيػة واحتػراـ الحريػات وحقػوؽ اإلنسػاف.
(عطواف.)35: 2009،
-3تغطية الجزيـرة :ىػي طريقػة تتنػاوؿ فييػا المؤسسػة اإلعالميػة ( المكتوبػة والمرئيػة والمسػموعة)
مختمؼ الجوانب المتعمقة بالحدث مف خالؿ رصد مجريات الخبر ،وتحميؿ أبعاده وآثػاره ،بغػرض
إيصػػاؿ رسػػالتيا إلػػى جميػػور ال ػرأي العػػاـ ،والتػػأثير عميػػو بيػػدؼ إحػػداث التغييػػر(مشػػاقبة:2010 ،
.)168
التعريؼ اإلجرائي :يقصد بيا ما تناولتو قناة الجزيرة و عرضتو لحداث الثورات العربية المعاصرة
م ػػف أخب ػػار وتق ػػارير وبػ ػرامج حواري ػػة ،استض ػػافت خاللي ػػا مسػ ػؤوليف ،ومعارض ػػيف ،وش ػػيود عي ػػاف،
ومحمّميف ،وسياسييف واستراتيجييف ،وعسكرييف ،واقتصادييف.
-4الثورات العربية:
ىػػي الحركػػات االحتجاجيػػة التػػي خرجػػت فػػي بعػػض الػػدوؿ العربيػػة مطالبػػة بػػالتغيير ،وبػػدأت
باندالع الحداث في تونس في  17ديسمبر  ،2010وأسػقطت حكػـ الػرئيس السػابؽ بػف عمػي فػي
 14يناير 2011ـ ،انطمقت بعدىا ثورة مصر يوـ  25يناير  2011وأدت لتنحي الرئيس السبؽ
مبارؾ عف الحكـ ،ثـ انطمقت الثورة الشبابية اليمنية يوـ  11فبراير  2011مف مدينة تعػز ،وأدت
لخػػروج ال ػرئيس السػػابؽ عم ػي صػػالح مػػف الحكػػـ ،وانطمقػػت الثػػورة الميبيػػة يػػوـ  17فب اريػػر 2011
وأطاحػػت بنظػػاـ ال ػرئيس السػػابؽ القػػذافي ،ثػػـ خرجػػت بعػػدىا االحتجاجػػات والمظػػاىرات فػػي مػػدف
سػػوريا فػػي  15مػػارس  2011مطالبػػة بتغييػػر نظػػاـ حكػػـ البعػػث ،واسػػقاط نظػػاـ ال ػرئيس بشػػار
السد ،ثـ االحتجاجات في البحريف وغيرىا(الصوفى.)43:2013،
التعريف اإلجرائي :حالة مػف االحتجػاج الشػعبي العػارـ عمػى أوضػاع مزمنػة مػف الفسػاد السياسػي،
واالستغالؿ االقتصادي ،والظمـ االجتماعي ،وىدر الكرامة اإلنسػانية ،واالرتيػاف لجنػدات أجنبيػة،
اسػػتيدفت الػػتخمص الشػػامؿ والنيػػائي مػػف أنظمػػة الطغيػػاف ،والفسػػاد ،واالسػػتغالؿ ،وحكػػـ القميػػات
السياسػػية واالجتماعيػػة والطائفيػػة ،وتصػػويب حالػػة القزميػػة ،والتيمػػيش ،واالرتيػػاف ،التػػي أصػػابت
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الدوؿ العربية ودورىا عمى الساحة الدولية ،سعياً لترسي قيـ العدالة ،والكرامة ،واإلنسانية والتوزيػع
العادؿ ،لمثروة ،والسمطة ،والعودة إلى الذات.
 -5المعاصرة :
ىػػي عبػػارة عػػف مواكبػػة العصػػر الحػػديث ومعايشػػتو فمكػػؿ عصػػر عص ػريتو  ،أي التغييػػر الػػذي
بمقتض ػػاه تحص ػػؿ المجتمع ػػات المختمف ػػة عم ػػى الص ػػفات المش ػػتركة الت ػػي تتمي ػػز بي ػػا المجتمع ػػات
المتقدمة والعصرية فك اًر وتطبعاً .
-6النخبة السياسية:
مجموعة الرموز أو الشخاص الذيف يتقمدوف مناصب سياسية ذات صػمة مباشػرة بعمميػة
صػػنع الق ػرار السياسػػي والسياسػػة العامػػة ،ويػػأتوف فػػي إطػػار دائ ػرة النخبػػة الحاكمػػة ،وىػػـ :الػػوزراء،
ووكالء الوزراء ،وأعضاء المجمس التشريعي ،وأساتذة العموـ السياسية ،وقادة الفصائؿ ،والنػاطقوف
اإلعالميوف لمفصائؿ.

الدراسات السابقة:
تناولػػت الد ارسػػات السػػابقة النشػػأة ،والتطػػور لقنػػاة الجزي ػرة ،وأىػػدافيا ،ومبادئيػػا ،وتسػػميط
الض ػػوء عمػ ػػى تأثيرىػ ػػا عمػ ػػى النظم ػػة العربيػ ػػة ،واإلعػ ػػالـ العربػػػي ،واستعرض ػػت قوتيػ ػػا ف ػػي كسػ ػػر
المحرمات فػي الفضػاء اإلعالمػى العربػي ،والحػديث عػف تأثيرىػا عمػى الثػورات العربيػة وقػد قسػمت
الدراسات السابقة الى دراسات فمسطينية ودراسات عربية ودراسات أجنبية .

أوالً -دراسات فمسطينية:
 .1شمش( )2013بعنوان " التأثير المتبادل بين تغطية الجزيرة العربية و الثورات العربية".
اعتمد الباحث بشكؿ رئيس المػنيج الوصػفي التحميمػي مسػتخدماً مػنيج المسػح لمبيانػات،
ومػػف أىػػـ المحػػاور التػػي بحثػػت فييػػا الد ارسػػة الكشػػؼ عػػف التػػأثير المتبػػادؿ بػػيف تغطيػػة الجزي ػرة،
وأحػػداث الربيػػع العربػػي ،وتأثيرىػػا عمػػى السػػاحتيف العربيػػة واإلقميميػػة ،ودور تغطيتيػػا فػػي أحػػداث
الثػػورات العربيػػة وانعكاس ػو عمػػى القنػػاة ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى انحيػػاز قنػػاة الجزي ػرة بشػػكؿ كامػػؿ
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لمثػػورات والمػواطف العربػػي ،مبينػةً أف ارتفػػاع نسػػب مشػػاىدتيا يؤكػػد عػػدـ اتباعيػػا لي أجنػػدة خػػالؿ
تغطياتيا لمثورات العربية.
 .2عبداهلل ( )2012بعنوان" دور قنـاة الجزيـرة الفضـائية فـي إحـداث التغييـر السياسـي فـي
الوطن العربي – الثورة المصرية نموذجا".
اعتم ػػد الباح ػػث بش ػػكؿ رئ ػػيس الم ػػنيج الوص ػػفي ،بوص ػػؼ دور قن ػػاة الجزيػ ػرة ف ػػي الث ػػورة
المصػػ ػرية م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ تغطيتي ػ ػػا وتناولي ػ ػػا لي ػ ػػا ،واعتم ػ ػػدت كوس ػ ػػيمة لمبح ػ ػػث عم ػ ػػى أداة االس ػ ػػتمارة
االستقصائية "االستبانة" لقياس دور القناة في الثورة المصرية و نجاحيا ،و عمى عينػة مكونػة مػف
 100مػػف الصػػحفييف ،والسياسػػييف ،وأسػػاتذة الجامعػػات المصػرييف تػػـ اختيارىػػا بطريقػػة عينػػة" ك ػرة
الػػثمج" ،بحثػػت الد ارسػػة الػػدور الػػذي لعبتػػو قنػػاة الجزي ػرة فػػي عمميػػة التغييػػر السياسػػي الجاريػػة فػػي
الػوطف العربػي آخػذة حالػة الثػورة المصػرية كحالػة بحثيػة ،وتوصػمت الد ارسػة لمجموعػة مػف النتػائج
أبرزىا أف الجزيرة لعبت دو اًر ميماً في الثورة المصرية مف خػالؿ تغطيتيػا لألحػداث ،وأسػيمت فػي
تشكيؿ رأى عاـ مصري ،وعربي مؤيد لمثورة ،ومعارض لمنظاـ السابؽ.
-3أبو الرب ( )2010بعنوان "الجزيرة وقطر خطابات السياسة وسياسات الخطاب".
اعتم ػػد الباحػ ػث بش ػػكؿ رئػػػيس الم ػػنيج الوصػ ػفي مسػ ػػتخدماً أداة تحمي ػػؿ المض ػػموف ،التػػػي
عالجت محور تحميػؿ الخطػاب اإلعالمػي لقنػاة الجزيػرة ،والشػواىد الممتػدة عمػى مػدار ثالثػة أشػير
ػب وقولبػ ٍػة واعػػادة تشػ ٍ
مػػف فت ػرة الد ارسػػة ،وأظيػػرت عمميػػات حجػ ٍ
ػكيؿ لألحػػداث ،بمػػا يخػػدـ السياسػػة
القطريػػة ،والتغطيػػة عمػػى مشػػاريعيا السياسػػية واالقتصػػادية مػػع الواليػػات المتحػػدة واس ػرائيؿ ،وظيػػر
ذلؾ بشكؿ كبير في الممؼ الفمسطيني ،وتوصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج ،أبرزىا أف الجزيرة
حولػػت قط ػر إلػػى دولػػة ميمػػة ،ومنحتيػػا الفرصػػة ،لتمػػارس دو اًر سياسػػياً أكبػػر بكثيػػر مػػف حجميػػا،
وجعمتيا تتصرؼ مع اآلخريف بفوقية ،وكأنيا مركز العالـ ،والوصػي عمػى قضػايا حقػوؽ اإلنسػاف،
والحريات العامة ،والحريصة عمى القضية الفمسطينية أكثر مف أصحابيا.
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ثانياً -دراسات عربية:
 -4عبد الغفار()2011بعنوان " اعتماد الجميور المصري عمى القنوات الفضائية اإلخبارية
في متابعة أحداث ثورة  25يناير وتطوراتيا"
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى حجـ اعتماد الجميور المصري في متابعة أحداث ثورة  25يناير
وتطوراتيا في إطار مصادر المعمومات المختمفة ،وذلؾ بالتطبيؽ عمى عينة غير احتمالية قواميا
 400مبحوثاً مف الجميور العاـ بالقاىرة الكبرى باختالؼ خصائصيـ الديموغرافية مف العامميف
بو ازرات البيئة واإلعالـ والتعميـ العالي ،وجامعة القاىرة ،وذلؾ باستخداـ صحيفة االستقصاء كأداة
لجمع البيانات.
ومف أىـ ما توصمت إليو النتائج :
 تفوؽ مصادر المعمومات العربية المتمثمة في القنوات اإلخبارية ( العربية – الجزيرة ) يمييااإلعالـ الخاص المصري ( قنوات خاصة – صحؼ خاصة ) واالنترنت ،وأخي اًر المصادر
الجنبية (  BBCعربي.) CNN ،
 ضعؼ مستوى الداء الميني لقناة النيؿ لألخبار في تغطية أحداث الثورة مقابؿ ارتفاع مستوىالداء الميني لمقنوات العربية ( العربية ،الجزيرة ) والقنوات الجنبية (  ) CNN ، BBCوىو ما
أدي إلى ضعؼ االعتماد بشكؿ ممحوظ عمى قناة النيؿ لألخبار .
 أىمية االنترنت كمصدر لممعمومات حوؿ أحداث الثورة خاصة بيف الشباب ،فقف ذلؾ اإلخباريةعمى شبكة اإلنترنت كمصدر لممعمومات حوؿ الحداث الجارية عموماً وعف الزمات خصوصاً.
 -5شاىين ( )2011بعنوان " مصداقية القنوات التمفزيونية اإلخبارية خالل األزمات  :دراسة
حالة لمتغطية اإلعالمية لثورة  25يناير"
تيػػدؼ الد ارسػػة لمتعػػرؼ عمػػى حػػدود الػػدور الػػذي تمعبػػو القن ػوات التمفزيونيػػة اإلخباريػػة ( المص ػرية-
العربيػػة -الدولي ػػة) كمصػػادر لممعموم ػػات المتعمق ػػة بثػػورة  25ين ػػاير ل ػػدى الجميػػور ،والكش ػػؼ ع ػػف
العالقػػة بػػيف متغيػػري كثافػػة االعتمػػاد عم ػػى القن ػوات التمفزيونيػػة اإلخباريػػة ( المص ػرية -العربي ػػة-
الدوليػػة ) والمصػػداقية المدركػػة لتمػػؾ القنػوات لػػدى الجميػػور ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ التطبيػػؽ عمػػى عينػػة
عشػ ػوائية مػػػف البػ ػػالغيف فػػػوؽ  18عام ػ ػاً بطريقػ ػػة التوزيػ ػػع النسػ ػػبي بمحافظػ ػػات القػ ػػاىرة – الجي ػ ػزة-
القميوبي ػػة ،واعتم ػػدت ى ػػذه الد ارس ػػة عم ػػى م ػػنيج المس ػػح لجم ػػع البيان ػػات وتفس ػػيرىا باإلض ػػافة إل ػػى
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اسػػتخداـ المػػنيج المقػػارف لرصػػد الفػػروؽ بػػيف القن ػوات التمفزيونيػػة اإلخباريػػة ( المص ػرية -العربيػػة-
الدولية) مف حيث اعتماد المبحوثيف عمييا.
ومف أىـ النتائج ليذه الدراسة:
 تصػػدرت قنػػاة الجزي ػرة والعربي ػػة قائمػػة القن ػوات اإلخباريػػة العربي ػػة والدوليػػة التػػي يعتمػػد عميي ػػاالمبحوثيف في متابعػة الخبػار المتعمقػة بثػورة  25ينػاير ،ممػا يوضػح نجػاح القنػوات الفضػائية
العربية وتفوقيا عمى مثيالتيا مف القنوات اإلخبارية المصرية والدولية.
 جػػاءت قنػػاة النيػػؿ لألخبػػار فػػي مرتبػػة متػػأخرة ممػػا يطػػرح ضػػرورة رفػػع ىػػامش الحريػػة الممنػػوحلمقناة حتى تستطيع اجتذاب الجميور المصري.
 ج ػػاءت قن ػػاة  BBCف ػػي مقدم ػػة القنػ ػوات اإلخباري ػػة الدولي ػػة الت ػػي يت ػػابع الجمي ػػور م ػػف خاللي ػػاالخبار المتعمقة بثورة  25يناير.
-6بن قفمة ( )2011بعنوان" تغطية الجزيرة لمثورات العربية من وجية نظر الشباب اليمني".
اعتمػػد الباحػػث بشػػكؿ رئػػيس المػػنيج الوصػػفي ،وعمػػؿ عمػػى تقيػػيـ الشػػارع اليمن ػي لقنػػاة
الجزيػرة فػي تغطيتيػػا لمثػورات العربيػػة بشػكؿ عػػاـ ،والثػورة اليمنيػػة بشػكؿ خػػاص ،واعتمػدت الد ارسػػة
عمى أداة االستمارة االستقصائية "االستبانة" لقياس دور القناة في الثورة المصرية و نجاحيا ،عمى
عينػػة مكونػػة مػػف  400م ػف الشػػباب اليمنػػي تػػـ اختيػػارىـ عػػف طريػػؽ العينػػة العش ػوائية مػػف ()5
محافظػػات ،وتوصػػمت الد ارسػػة لمجموعػػة مػػف النتػػائج ،أبرزىػػا أف انحيػػاز الجزي ػرة لمثػػورات العربيػػة
ىدؼ ،وأنيا كانت صوت الشعب ،والثورة ،والحؽ ،مما جعميا تتمتع بدرجة كبيرة مف االسػتقاللية،
لنيا مرتبطة بمعايير محددة وسياسة إعالمية مرسومة.
-7الشــمري ( )2007بعن ـوان" الجزيــرة قنــاة أم حــزب أم دولــة :دور قنــاة الجزيــرة اإلعالمــي
والشعبي والسياسي في العالم العربي واإلسالمي والغربي".
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي مستخدمةً الدراسات المسحية مف خػالؿ أداة
تحميػ ػػؿ المضػ ػػموف ،التػ ػػي أبػ ػػرز محاورىػ ػػا التعػ ػػرؼ عمػ ػػى حقيقػ ػػة القنػ ػػاة ،وأىػ ػػدافيا ،وسياسػ ػػتيا
اإلعالمية ،وتأثيرىا عمى النظمة العربية واإلعالـ العربي ،وتحديد معالـ ىذا التػأثير السياسػي
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واإلعالمػ ػػي ،وتوصػ ػػمت الد ارسػ ػػة إلػ ػػى مجموعػػػة مػ ػػف النتػ ػػائج ،أبرزىػػػا أف قنػ ػػاة الجزي ػ ػرة منحػ ػػازة
لمشػػعوب العربيػػة فػػي وجػػو النظمػػة والحكومػػات الديكتاتوريػػة ،وىػػي ليسػػت فقػػط قنػػاة إخباريػػة،
وانم ػػا ح ػػزب سياس ػػي ل ػػو أيديولوجيت ػػو ف ػػي تحري ػػؾ الش ػػعوب العربي ػػة ،ودولػ ػة لي ػػا سياس ػػة أقمق ػػت
النظمة العربية ،إلى جانب أنيا مرتبطة بأىداؼ السياسة القطرية ومصالحيا.
-8الزيدي ( )2003بعنوان" الجزيرة كسر المحرمات في الفضاء اإلعالمي العربي".
اعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػنيج الوصػػفي مسػػتخدمة الد ارسػػات المسػػحية وأداة تحميػػؿ
العمػػؿ ،وبحثػػت فػػي قنػػاة الجزيػرة ،والمصػػداقية ،والخبػرة ،والسػػبؽ الصػػحفي ،والػرأي والػرأي اآلخػػر،
وكسر المحرمات ،وأىـ العوامؿ التي جعمتيا تممع في سماء الفضػائيات العربيػة واإلعػالـ الػدولي،
الػػذي يتميػػز بوج ػػود مػػدارس ص ػػحفية عريقػػة ،ومػػف أى ػػـ نتائجيػػا أف الجزيػ ػرة اسػػتطاعت أف تنتق ػػد
قضايا فساد الحكاـ العرب وتفضحيا وتبرزىا أماـ مرأى المواطف العربي البسيط ،وأف تجذب إلييا
عدداً كبي اًر مف المشاىديف العرب ،وتحظى برضاىـ في وقت قصػير ،وباتػت المصػدر الوحيػد ليػـ
فيما يخص الخبار.
ثالثاً -دراسات أجنبية:
--9سيب( )2011بعنوان "تأثير الجزيرة كيف يعيد اإلعالم العـالمي الجديـد تشـكيل السياسـة
الدولية".
اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وبحثت كيفية مساىمة الجزيرة فػي صػناعة سياسػة
العالـ وثقافتو ،وتعزيز نفوذ العالـ اإلسالمي خاصة مف خالؿ انسجاميا مع مواقع إسالمية عمى
اإلنترنت ،وتشارؾ في تشكيؿ مجتمع إسالمي عالمي بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ ،وتوصػمت الد ارسػة
ػورت العصػر التػي
إلى مجموعة مػف النتػائج ،أبرزىػا أف الجزيػرة قنػاة إعالميػة عربيػة ،تتنػاغـ وتط ا
مف شأنيا مواجية تحديات العمؿ اإلعالمي العربي.
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-10محروم ( )2011بعنـوان "" صـحفيو اليـوم والغـد فـي األردن .كيـف يقيمـون تغطيـة قنـاة
الجزيرة ألحداث الربيع العربي؟ ".
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي ،معتمدة عمى أداة صحيفة االستقصػاء ،وىػدفت
لمتعػرؼ إلػػى آراء الصػحفييف المحتػرفيف وطمبػة الصػػحافة فػي الردف ووجيػػات نظػرىـ حػػوؿ مػػدى
موضػػػوعية القنػ ػػاة أثنػػػاء تغطيتيػ ػػا اإلخباريػ ػػة لمثػػػو ارت ،وعمػ ػػى إيجابيػ ػػات وسػ ػػمبيات ى ػػذه التغطيػػػة،
وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج مػػف أبرزىػػا أف الجزي ػرة لعبػػت دو اًر كبيػ اًر فػػي التعريػػؼ
بػػ ػػالثورات العربيػ ػ ػػة ،والتعبيػ ػ ػػر عػ ػ ػػف تطمعػ ػ ػػات الشػ ػ ػػعوب المتعطشػ ػ ػػة لمحريػ ػ ػػة ،والك ارمػ ػ ػػة ،والعػ ػ ػػدؿ،
والديمقراطية ،وأدت عبر تغطيتيػا اإلخباريػة لألحػداث دو اًر ميمػاً سػاىـ فػي التػأثير عمػى المواقػؼ
العربية ،والدولية ،الرسمية ،والشعبية نحو الشعوب والنظمة العربية.
-11لمموم ( )2004بعنوان "الجزيرة المرآة الثائرة والغامضة في العالم العربي".
اسػػػتخدمت الد ارسػ ػػة المػػػنيج الوصػ ػػفي معتمػ ػػدةً عمػ ػػى الد ارسػ ػػات المسػ ػػحية ،وأداة تحميػ ػػؿ
العمؿ ،وبحثت في عدة محاور ،أبرزىا الدور اإلعالمي الذي قامت بو الجزيرة ،وحجـ تأثيرىا فػي
العػػالـ العربػػي ،وأكػػدت أنيػػا تمكنػػت فػػي وقػػت وجيػػز مػػف تحقيػػؽ معادلػػة غيػػر مسػػبوقة فػػي المشػػيد
اإلعالمػػي العربػػي والػػدولي خػػالؿ مرحمػػة مػػا بعػػد الحػػرب البػػاردة ،تقػػوـ عمػػى تحقيػػؽ ثنائيػػة النجػػاح
والتميػػز ،وتوصػػمت الد ارسػػة إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج ،أبرزىػػا أف قنػػاة الجزيػرة مسػػئولة عػػف الثقافػػة
السياسية البديمة في العالـ العربي ،لنجاحيا في تسػويؽ نفسػيا لممشػاىد باعتبارىػا قنػاة ناقمػة لممػادة
الخبرية ،وباحثة عف الحد القصى لمحقيقة ،وعارضة لوجيات النظر كافػة دوف تحيػز أو انتصػار
المحرمػات التػي ىيمنػت عمػى العػالـ العربػي منػذ
مجاني لجية ضد أخرى ،كما نجحت في تحطػيـ
ّ
عقود عدة ،وابراز رؤى جديدة.
التعقيب عمى الدراسات السابقة:
أوجو الشبو واالختالف:
اتفقػػت معظػػـ الد ارسػػات فػػي اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميم ػي ،واسػػتخدمت فػػي مجمميػػا
االستبانة كأداة رئيسة باستثناء الدراسات الثالثة والسادسة والسابعة ،فاستخدمت أداة المضموف.
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فيمػا تباينػػت عينػة الد ارسػػة فػي الد ارسػػات السػابقة ،وكػػذلؾ الحػاؿ فػػي أىػدافيا ،حيػػث ىػدؼ بعضػػيا
لمتعرؼ إلى الدور الذي تمعبو قناة الجزيرة في عممية التغيير السياسػي ،وبعضػيا ىػدؼ إلػى الػدور
ال ػػذي تمعب ػػو قط ػػر م ػػف خ ػػالؿ قن ػػاة الجزيػ ػرة ،وى ػػدفت أخ ػػرى لمتع ػػرؼ إلػ ػى حقيق ػػة القن ػػاة ،وأى ػػدافيا
وسياساتيا اإلعالمية ،والدور الذي تمارسو الجزيرة في فضح قضػايا فسػاد الحكػاـ العػرب وابرازىػا،
ومعرفػػة تقيػػيـ الشػػباب لتغطيػػة الجزي ػرة لمثػػورات العربيػػة ،ودور اإلعػػالـ وقنػػاة الجزي ػرة فػػي الثػػورات
العربية ،وتشكيؿ السياسة الدولية.
موقع الدراسة من الدراسات السابقة:
تتناوؿ الدراسات السابقة مواضيع ذات عالقة بموضوع الدراسة ،في غالبيا كانت عػف قنػاة
الجزيرة ودورىـ في تغطية أحداث الثورات العربية.
أما وجو االختالؼ فتمثؿ في ىذه الدراسة مف حيث المضموف والىداؼ ،و تباينت عف الىداؼ
فػػي الد ارسػػات السػػابقة فبعضػػيا ىػػدؼ لمتعػػرؼ إلػػى الػػدور الػػذي تمعبػػو (قنػػاة الجزي ػرة) فػػي عمميػػة
التغيير السياسي ،وبعضػيا ىػدؼ لمػدور الػذي تمعبػو (قطػر) مػف خػالؿ القنػاة ،وأخػرى إلػى تعػرؼ
حقيقة القناة ،وأىدافيا ،وسياستيا اإلعالمية ،والدور الذي تمارسػو فػي فضػح قضػايا فسػاد الحكػاـ
العػػرب وابرازىػػا ،ودور اإلعػػالـ فػػي الثػػورات العربيػػة ،وتشػػكيؿ السياسػػة الدوليػػة ،بينمػػا ىػػدفت ىػػذه
الدراسة إلى التعرؼ عمى دور تغطية الجزيرة لمثورات العربية مف وجية نظػر النخبػة السياسػية فػي
محافظات غزة.
كمػػا تك ػػوف مجتمػػع الد ارس ػػة وعينتيػػا ف ػػي معظػػـ الد ارس ػػات السػػابقة م ػػف فئػػات مختمف ػػة ،وفػػي ى ػػذه
الد ارسػػة تػػـ اختيػػار العينػػة مػػف مائػػة شخصػػية مػػف النخبػػة السياسػػية فػػي قطػػاع غ ػزة ،والتعػػرؼ إلػػى
وجية نظرىـ في تغطية قناة الجزيرة لحداث الثورات العربية المعاصرة.
*وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة عدة أمور من أىميا:
اختيػار مػنيج الد ارسػػة الوصػفي ،ممػا سػػيؿ عميػو تحديػد أىػػداؼ د ارسػتو بشػكؿ دقيػػؽ ،ومػف خػػالؿ
مراجع ػػة الباح ػػث لمد ارس ػػات الس ػػابقة اس ػػتطاع الوق ػػوؼ عمػ ػى النق ػػاط الميم ػػة الت ػػي بقمكان ػػو تناوليػ ػا
والتركيػػز عمييػػا فػػي بحثػػو ،وكػػذلؾ كيفيػػة صػػياغة بعػػض تسػػاؤالت د ارسػػتو بشػػكؿ جيػػد ،واختيػػار
اإلطار النظري المناسب بعد أف اتضػحت لػو جميػاً أىػـ المتغيػرات والعالقػات التػي يمكػف أف تػدعـ
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مكنت ػػو الد ارس ػػات الس ػػابقة م ػػف تحدي ػػد خطوات ػػو المنيجي ػػة
د ارس ػػتو ،وتض ػػيؼ إليي ػػا ك ػػؿ جدي ػػد ،كم ػػا ّ
العممية المناسبة لموضوع الدراسة بسيولة.

وقػػد تميػػزت الد ارسػػة بتناوليػػا دور تغطيػػة قنػػاة الجزي ػرة لمثػػورات العربيػػة المعاص ػرة مػػف وجيػػة نظػػر
النخبة السياسػية فػي قطػاع غػزة ،وفػي حػدود عمػـ الباحػث تعػد ىػذه الد ارسػة الولػى فػي قطػاع غػزة
التي تتناوؿ ىذا الموضوع.
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النشأة والتطور:
فػػي عػػاـ(  )1995قػػررت الحكومػػة القطريػػة إنشػػاء قنػػاة إخباريػػة عربيػػة ،أطمػػؽ عمييػػا اسػػـ
الجزيرة،عرفت تقدماً وتوسعاً كبيريف منذ انطالقتيا(الغرايبة.)4:2011،
كانػ ػػت بدايػ ػػة الجزي ػ ػرة مسػ ػػاء السادسػ ػػة والنصػ ػػؼ بتوقيػ ػػت الدوحػ ػػة ،يػ ػػوـ السػ ػػبت الموافػ ػػؽ
1996/11/1ـ ،حيػػث أذيعػػت أوؿ نشػرة إخباريػػة ،معمنػػة انطالقػػة جديػػدة ل عػػالـ العربػػي ،بقنشػػاء
أوؿ قناة فضائية عربية إخبارية متخصصة بدعـ مف قطر ،وفػي غضػوف سػنوات قميمػة ،أصػبحت
أكبر قناة إخبارية عربية مػف ناحيػة االنتشػار ،عنػدما بػدأت بثيػا لمػدة ( 6سػاعات) يوميػاً فقػط ،ثػـ
ازدادت فت ػرة البػػث إلػػى ( 12سػػاعة) حتػػى وصػػمت إلػػى(  24سػػاعة) يومي ػاً ،فػػي 1999/1/1ـ.
(الزيدي.)36: 2003 ،
تعتبر الجزيرة أوؿ قناة فضائية عربية متخصصة في مجاؿ الخبار ،وسعت لتقديـ إعالـ
عربي ينقؿ الخبار بشكؿ ينافس القنوات اإلخبارية الجنبيػة ،مسػتعينة بمػا امتمكتػو مػف تكنولوجيػا
متطػ ػػورة وامكانيػ ػػات كبي ػ ػرة ،ودعػ ػػـ تأسػ ػػيس بمبمػ ػػم(  40مميػ ػػوف دوالر) ،ومنػ ػػذ ذلػ ػػؾ الحػ ػػيف زودت
الحكومة القطرية أغمب تمويميا(الرنتيسي.)35 :2012 ،
ػار لممشػ ػ ػ ػػاىد عم ػ ػ ػ ػى أسػ ػ ػ ػػاس احت ػ ػ ػ ػراـ عقميتػ ػ ػ ػػو وذكائػ ػ ػ ػػو ،والتأكػ ػ ػ ػػد
تقػ ػ ػ ػػدـ القنػ ػ ػ ػػاة معمومػ ػ ػ ػػات وأخبػ ػ ػ ػ اً
مػ ػ ػ ػ ػػف صػ ػ ػ ػ ػػحة المعمومة،واسػ ػ ػ ػ ػػتخداميا فػ ػ ػ ػ ػػي حػ ػ ػ ػ ػػاؿ كونيػ ػ ػ ػ ػػا ميمػ ػ ػ ػ ػػة ،وعم ػ ػ ػ ػ ػى أسػ ػ ػ ػ ػػاس قيمتيػ ػ ػ ػ ػػا
وأىميتيا اإلخبارية(.الشرقاوي.)36:1999،
أما بخصوص مصدر البث لقناة الجزيرة فيأتي مف قطر في الخميج العربي(خالد.)47:2009،

سمات قناة الجزيرة:
تنفرد قناة الجزيرة عف بقية القنوات العربية اإلخبارية في تعامميا مع الخبر ،وشكؿ وتقديـ
البرامج اإلخبارية والسياسية ،مما جعؿ لغة الخطاب ليذه البػرامج جديػدة لممػواطف العربػي الػذي لػـ
يعتد عمى المباشرة واالطالع عمى الحداث بح اررتيػا ،كمػا لػـ يعتػد المػواطف العربػي سػماع الػرأي
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والػرأي اآلخػػر بيػػذا النػػوع مػػف التقػػديـ ،وىػػذه الخصوصػػية لقنػػاة الجزي ػرة أصػػبحت ضػػرورة لممشػػاىد
العربي( .الدليمي.)246 :2011،
ػر تع ػػددياً ينش ػػد الحقيق ػػة ،ويمتػػزـ المب ػػادئ الميني ػػة ف ػػي إط ػػار مؤسس ػػي
وباتػػت الجزيػ ػرة منب ػ اً
القػػائميف عمييػػا ،وتسػػعى لنشػػر الػػوعي العػػاـ بالقضػػايا التػػي تطمػػح لف تكػػوف جس ػ اًر بػػيف الشػػعوب
والثقاف ػ ػ ػػات ،يع ػ ػ ػػزز ح ػ ػ ػػؽ اإلنس ػ ػ ػػاف ف ػ ػ ػػي التس ػ ػ ػػامح ،والديمقراطي ػ ػ ػػة ،واحتػ ػ ػ ػراـ الحري ػ ػ ػػات ،وحق ػ ػ ػػوؽ
اإلنساف(.الحديثي.)195 :2007 ،
دشػػنت الجزي ػرة وجودىػػا فػػي عػػاـ  ،1996وألقػػت حج ػ اًر فػػي ميػػاه الصػػحافة التمفزيونيػػة ال اركػػدة فػػي
الشرؽ الوسط(نصر ،الكندي و حسنى،عبد اهلل.)326:2013 ،
كانت الجزيرة أكثر مف قناة تمفزيونيػة تقميديػة ،فبفضػؿ إقػداميا بػال خػوؼ عمػى الخػوض فػي
السياسػػة العربيػػة ،نجحػػت فػػي خمػػؽ منبػػر جديػػد لمحريػػة السياسػػية ،وىػػو مػػا بمػػم ذروتػػو فػػي دعمي ػا
الصريح لمثورات العربية( .الحروب.)2011،
كما أنيا أرست مستوى مف الداء جعؿ كؿ الفضائيات العربية القديمػة أو الحديثػة بعقػؿ قػديـ أف
تسعى لممنافسة مف خالؿ أداء إعالمى عاـ ،وأحدثت ثورة إعالمية في اإلعالـ العربي ،ورفعت
مستوى اإلعالـ العربي مف خالؿ المنافسة(.عطااهلل.)2014،
لكف أىـ ما ميز الجزيرة ،ىو السرعة فػي نقػؿ الحػدث ،والوضػوح التػاـ ،والتغطيػة الكاممػة ،والتقنيػة
المميزة ،واإلبداع اإلعالمي الكبير ،وااللتزاـ بالصوؿ المينية(الصواؼ.)2014،
تعتبػػر الجزيػرة أىػػـ ظػػاىرة إعالميػػة وسياسػػية عربيػػة ،وسػػاىمت فػػي تطػػوير التمفزيػػوف العربػي ،ممػػا
جعميا تحظى بأعمى نسبة مشاىدة في العالـ العربي ،و توفر لمجمػاىير العربيػة تغطيػة لألحػداث،
وال تخضػػع لمرقابػػة ،وتػػدير نقاش ػاً سياسػػياً ح ػ اًر يتجػػاوز المحرمػػات فػػي السياسػػة العربيػػة ،وتنػػاقش
قض ػػايا سياس ػػية وثقافي ػػة واجتماعي ػػة حساس ػػة ،حت ػػى أرادت بع ػػض ال ػػنظـ العربي ػػة أف تزي ػػد قوتي ػػا
اإلعالمي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي مواجي ػ ػ ػػة الجزيػ ػ ػ ػرة ،فأنش ػ ػ ػػأت قنػ ػ ػ ػوات أخ ػ ػ ػػري كالس ػ ػ ػػعودية الت ػ ػ ػػي أنش ػ ػ ػػات قن ػ ػ ػػاة
العربية(.صالح.)220:2011،
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وأدخمػت الجزيػرة نوعػاً مػػف النقػػاش الحيػػوي ،وأحيانػاً المثيػػر لمجػػدؿ لسػػاحة اإلعػػالـ العربػػي ،والقيمػػة
الكبيرة لنشراتيا اإلخبارية ،وما تتميز بو برامجيا الحواريػة مػف طػرح واسػع لألفكػار ،ممػا وسػع مػف
دائرة جميورىا وغير مف طبيعة الخطاب السياسي العربي(إدريس.)87: 2004،
يرى محمد العمي (مدير سػابؽ لقنػاة الجزيػرة) أنيػا قنػاة عربيػة أتػت بتصػور عربػي لخدمػة المشػاىد
العربػػي الػػذي طالمػػا تمقػػى أخبػػاره مػػف وسػػائؿ اإلعػػالـ الغربيػػة ،وجػػاءت فك ػرة عربيػػة أساس ػاً منػػذ
ظيورىا ،وبنيت بخبرات عربية ،وتولى اىتماميا بالساس لمقضايا العربية(.دلوؿ.)56:2002،
اسػػتطاعت الجزي ػرة أف تواجػػو اآللػػة اإلعالميػػة الغربيػػة المتفوقػػة وتظيػػر تغي ػ اًر واضػػحاً فػػي التػػدفؽ
اإلعالم ػي اإلخبػػاري ،بػػؿ وفػػى أسػػموب الخطػػاب الرسػػمي الغربػػي والعربػػي ومضػػمونيا أيض ػاً ،وأف
تحػػدث انعطاف ػاً فػػي مسػػار الفضػػائيات العربيػػة ،جعمتيػػا تتوجػػو نحػػو الخبػػار والخدمػػة اإلعالميػػة
المستمرة بالمنافسة المينية في ىذا المجاؿ(البكري.)217:2011،
لق ػػد تحول ػػت الجزيػ ػرة إل ػػى ظ ػػاىرة إعالمي ػػة جدي ػػدة بس ػػبب اكتس ػػاحيا ش ػػبكة اإلنترن ػػت ،بم ػػا يػ ػوازى
االنتشػػار الميػػداني لمط ػواقـ الصػػحفية التػػي تحػػرؾ عجمػػة الخبػػار مػػف خػػالؿ ( الفيسػػبوؾ ) ،بمػػا
يض ػػمف حرك ػػة ت ػػدفؽ الص ػػور والمعموم ػػات سػ ػواء م ػػف خ ػػالؿ القن ػػاة عب ػػر الس ػػاتاليت نح ػػو الش ػػبكة
ومنصاتيا اإلعالمية(.ابف عبداهلل.)8: 2011 ،
أصػبحت النشػرة اإلخباريػػة التػػي تقػػدميا الجزيػرة مػػف السػمع التػػي يبحػػث عنيػػا المشػػاىد العربػػي عنػػد
وق ػػوع الزم ػػات السياس ػػية ،م ػػف قص ػػؼ ك ػػابوؿ ،إل ػػى اح ػػتالؿ بغ ػػداد ،إل ػػى التوغ ػػؿ اإلسػ ػرائيمي ف ػػي
ال ارضػػي الفمسػػطينية ،وأصػػبحت شاشػػة الجزي ػرة منب ػ اًر عام ػاً أكثػػر شػػمولية ،وأشػػد انفتاح ػاً ،وأسػػطع
ش ػ ػ ػػفافية ،وأكث ػ ػ ػػر قبػ ػ ػ ػوالً لالخ ػ ػ ػػتالؼ م ػ ػ ػػف المج ػ ػ ػػاالت الموص ػ ػ ػػوفة بالعام ػ ػ ػػة داخ ػ ػ ػػؿ المجتمع ػ ػ ػػات
العربية(.المحمود)2007،
كمػػا يس ػػجؿ الت ػػاري لمجزيػ ػرة كوني ػػا أوؿ قن ػػاة عربيػػة ناقش ػػت بجدي ػػة وم ػػف زاوي ػػة سياس ػػية وحقوقي ػػة
القضػػية المازيغيػػة فػػي شػػماؿ أفريقيػػا ،والقضػػية الكرديػػة فػػي الشػػرؽ الوسػػط كقضػػيتيف ترتبطػػاف
بشعوب ناطقة بمغات غير العربية ،أبت الجغرافيا والتاري إال أف تكوف شعوباً متساكنة ومتصاىرة
مع الشعوب العربية ،ومع المغة العربية(.الخنبوبى)2:2011،
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حاول ػػت الجزيػ ػرة أف تتمي ػػز بأسػ ػموبيا المين ػػي المحت ػػرؼ ف ػػي جم ػػع الخب ػػار وبثي ػػا واع ػػداد البػ ػرامج
المتنوع ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ال تتجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ أر القنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوات العربي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرى عم ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تناولي ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أو الخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوض
فييا(.الدليمي.)135:2011،

وىذا تمخيص لسمات قناة الجزيرة:
-1ألقت الجزيرة حج اًر فػي ميػاه اإلعػالـ العربػي اآلسػنة ،فابتعػدت عػف اإلعػالـ الرسػمي الشػاحب
الذي ينقؿ الحداث المحمية والوطنية الحساسة والميمة عبر البيانات الصحفية وبالعبارات الغائمة
التي تغطي الواقع.
-2اعتمدت الجزيرة عمى مصادر إخبارية ثريػة غيػر كالسػيكية ،فسػاىمت فػي تقػديـ وجيػات نظػر
متنوعة حوؿ الحداث المحمية والوطنية.
-3ىػػدمت الجزي ػرة (صػػنمية ) بعػػض القضػػايا ،فطرحػػت لمنقػػاش الكثيػػر مػػف المواضػػيع التػػي ظػػؿ
محرمػاً فػي العديػد مػف القنػوات التمفزيونيػة مثػؿ أسػس الشػرعية السياسػية لمسػمطة فػي
الحديث عنيا ّ
بعػػض الػػدوؿ ،والتيػػارات الدينيػػة والمعارضػػة ،ونقػػد السػػمطة القائمػػة فػػي بعػػض الػػدوؿ العربيػػة ،ورأي

المش ػػاىديف الع ػػرب ،ربم ػػا لوؿ مػ ػرة ،وجوىػ ػاً م ػػف المعارض ػػة السياس ػػية تنتق ػػد الحك ػػاـ والس ػػمطات
السياسية بقسوة(لعياضي.)73:2004 ،

شعار قناة الجزيرة:
جاء اختيار اسـ "قناة الجزيػرة " بػدالً مػف أف يكػوف اسػميا قنػاة قطػر الفضػائية ،أو القنػاة الفضػائية
القطرية ،كونيا ىيئة مستقمة تماماً في عمميا عف الحكومة ومرافقيا اإلعالميػة ،والجزيػرة اسػـ عػاـ
يسػػاىـ فػػي إبعػػاد الوجػػو الرسػػمي الموجػػو عػػف القنػػاة ،فض ػالً عػػف كونيػػا تبػػدو منفػػردة وحػػدىا وسػػط
البحر دوف أف تجاورىا أراضي أخرى بصورة مباشرة( .الياشمي.)245:2006،

29

مراحل تطور قناة الجزيرة( :بوشي )128-126:2011 ،
يرى المدير السابؽ لمقناة (وضاح خنفر) ،أنيا مرت بثالث مراحؿ ميمة منذ إنشائيا وىي:
-1المرحمــة األولــى :تبػػدأ مػػف سػػنة(  ،)2001إلػػى مػػا بعػػد احػػتالؿ العػراؽ( ،)2003واجيػػت فييػػا
القنػػاة صػػعوبات مػػع الػػدوؿ والنظمػػة العربيػػة ،قبػػؿ أف تمتحػػؽ بيػػا الػػدوؿ الغربيػػة ،و تزامنػػت مػػع
أح ػػداث(  11س ػػبتمبر  ،)2001وانقمب ػػت اإلش ػػادة بالقن ػػاة ف ػػي الص ػػحؼ العالمي ػػة ،إل ػػى نق ػػد الذع،
واتيامػػات بػػدعـ اإلرىػػاب ،لنيػػا تفوقػػت عمػػى أكبػػر القن ػوات اإلعالميػػة ،وانفػػردت بتغطيػػة الحػػرب
عمى أفغانستاف ،ونقمػت تمفزيونػات العػالـ لوؿ مػرة تغطيػات حصػرية لقنػاة عربيػة قػاـ بيػا م ارسػميا
(تيسير عموني) لتزداد وتيرة العداء الغربي ليا بعد حرب العراؽ ،وشػيدت المرحمػة تعػرض مكاتػب
القناة لمقصؼ في أفغانستاف والعراؽ ،كما انفردت ببث فيمـ تسجيمي لزعيـ القاعدة أسامة بف الدف
خالؿ تخريج دفعة مف مقاتمي التنظيـ ،لذا وصفيا وزير الدفاع الميركي آنذاؾ "دونالد رامسػفيمد "
بأنيا (لساف القاعدة).
-2المرحمـــة الثانيـــة( :الدىشػػة) ،بػػيف عػػامي  ،2001-1996حػػيف ظيػػرت فييػػا بمظي ػر مغػػاير
وشاذ عف الموجود في الساحة اإلعالمية العربيػة ،بقبرازىػا لمعديػد مػف اإلشػكاليات التػي تػدور فػي
كػ ػ ػواليس السياس ػ ػػة والنظم ػ ػػة ،خاص ػ ػػة م ػ ػػا يتعم ػ ػػؽ بالقض ػ ػػايا المثيػ ػ ػرة لمج ػ ػػدؿ ،المتعمق ػ ػػة بالفس ػ ػػاد
والديمقراطية ،وحقوؽ اإلنساف ،وشيدت التفاؼ الجماىير العربية حوليا.
-3المرحمة الثالثة :بعػد( 2004ـ ) حيػث عػادت الخالفػات العربيػة الداخميػة لمظيػور مػرة أخػرى،
لكػػف فػػي ثػػوب جديػػد قػػديـ ىػػو الطائفيػػة ،فبعػػد الخالفػػات مػػع النظمػػة ،طفػػت إلػػى السػػطح إشػػكالية
دينية حقيقية بيف السنة والشيعة ،والصراعات الداخمية فػي العػراؽ ،والسػوداف ،ولبنػاف ،وغيرىػا مػف
الدوؿ العربية ،وفرضت نمطاً جديداً مف التعامؿ ،لف الفتنة الداخمية تحتػاج لحساسػية مفرطػة فػي
التعامؿ معيا بحذر ومسئولية عالية.
لقد نجحت القناة خالؿ فترة قصػيرة نسػبياً مػف تػاري والدتيػا ونشػأتيا فػي تحقيػؽ إنجػازات إعالميػة
الفتة عربياً واقميمياً ودولياً ،نبعت مف تغطيتيا لعػدد مػف الممفػات ،والقضػايا الشػائكة والسػاخنة فػي
المنطقة والعالـ( .إدموند ،غريب ومنصور،خالد.)25-24 :2000،
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وانفردت الجزيرة بموف إعالمي خاص يقدـ الخبار والبرامج السياسية بأسموب جديػد غيػر مػألوؼ،
يشػػػد ويجػػػذب المشػ ػػاىديف ليػ ػػا ،إال أف ىػ ػػذا الداء الجيػػػد ل ػػـ يعػ ػػد كمػػػا كػ ػػاف بس ػػبب الضػ ػػغوطات
والتدخالت التي تتعرض ليا مف قبؿ الحكومة القطرية(.أبو عرقوب)226:2012 ،

مصادر التمويل وممكية الجزيرة:
الر سػػنوياً ) ك ػرأس مػػاؿ ليػػا لمػػدة
حصػػمت قنػػاة الجزي ػرة غػػداة تأسيسػػيا عمػػى مبمػػم(  30مميػػوف دو اً
خمػػس سػػنوات ،عمػػى أف يػػتـ عػػرض أسػػيميا الحقػاً لمبيػػع ،ويمكػػف لمػػف يشػػاء شػ ارؤىا أو المسػػاىمة
فييا ،وتكوف بذلؾ كأي مشروع تجاري استثماري(جاسـ.)460-459 :2008،
وتعتبر الجزيرة قناة مستقمة ذات شخصػية معنويػة وفقػاً لقػانوف إنشػائيا ،فػي محاولػة إلبعػاد الصػفة
الرسمية عنيا عمى المستوييف السياسي والمالي(مزيد.)13-12 :1998 ،
غير أف حجـ اإلنفاؽ الكبير ليا طرح العديد مف التساؤالت عػف مصػادر تمويميػا الخطيػة التػي قػد
تتجػػاوز المسػػاعدة المعمنػػة مػػف الحكومػػة القطريػػة ،و قػػدرت مجمػػة (فػػوريبس العربيػػة ) حجػػـ إنفػػاؽ
القنػاة سػنوياً(  100مميػػار دوالر) ،يػذىب قسػػـ كبيػر منػػو إلػى مكاتبيػػا فػي واشػػنطف ،ولنػدف وأنقػرة،
وذىػػب الػػبعض لمقػػوؿ بػػأف جماعػػات إسػػالمية ،أو رجػػاؿ أعمػػاؿ يقفػػوف خمػػؼ تمويػػؿ القنػػاة التػػي
تصػػرؼ مبػػالم كبي ػرة لتغطيػػة العناصػػر الساسػػية فػػي برامجيػػا وتقاريرىػػا اإلخباريػػة وانتػػاج ب ػرامج
تسػػجيمية ،كمػػا يكمػػؼ اإلنتػػاج عش ػرات الماليػػيف مػػف الػػدوالرات ،فض ػالً عػػف نفقػػات المكاتػػب التػػي
تشمؿ(  50مدينة ) في العالـ ،بينما تعاني القناة مف تبعػات خطيػا االفتتػاحي وبرامجيػا السياسػية
الجريئة التي جعمتيا تفقد بعضاً مف مصادر الدخؿ المتمثمة في اإلشيار بػالنظر لطبيعػة المعمنػيف
فػػي المنطقػػة ،و ينتمػػي أغمػػبيـ لمنطقػػة الخمػػيج العربػػي والسػػعودية التػػي ليػػا عمػػى القنػػاة عػػدة
تحفظات( .بوشي .)130:2011 ،
يرى الكثير مػف البػاحثيف اإلعالميػيف أف الجزيػرة ال تعتمػد فػي اسػتم ارريتيا ونجاحيػا عمػى عائػدات
اإلع ػػالف ،لف أغم ػػب الش ػػركات اإلعالني ػػة قاطعتي ػػا ،واتجي ػػت لمفض ػػائيات المنافس ػػة لي ػػا الممول ػػة
سعودياً ،وىو ما ذكره الباحث اإلعالمي البريطاني (ىيومايمز )الذي يػرى بػأف الجزيػرة تعتمػد عمػى
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نجاحيػػا جماىيري ػاً ولػػيس عم ػى ممولييػػا ،فيػػي مؤسسػػة خاس ػرة مالي ػاً ،تتحػػدى ضػػغوط الحكومػػات
العربيػػة الممارسػػة عمييػػا نتيجػػة لسياسػػتيا اإلعالميػػة ،والجػػدؿ الػػذي تثيػره برامجيػػا الحواريػػة ،ورغػػـ
إشارتو لتمويؿ الجزيرة مف قبؿ الحكومة القطرية  ،فقنو لمح بحذر لمنظريات التػي تربطيػا بتنظػيـ
القاعدة ،وىي االتيامات التي الحقتيا بعػد بثيػا االنفػرادي لشػرطة زعػيـ تنظػيـ القاعػدة أسػامة بػف
الدف ،وأثػارت التسػػاؤالت حػػوؿ مػدى اسػػتقاللية ىػػذا الصػنؼ مػػف الفضػػائيات العربيػة المكمفػػة ماديػاً
والخاسرة إعالنياً والغراض الكامنة وراء إنشائيا(عيسي.)122 : 2008 ،
في ػػي تص ػػرؼ مب ػػالم طائم ػػة لتغطي ػػة تك ػػاليؼ التش ػػغيؿ ،واإلنت ػػاج وروات ػػب الع ػػامميف ،والم ػػوظفيف،
ونفقات المكاتب المنتشرة في أنحاء العالـ ،إال أف القناة تسعى لالستقالؿ المالي رغـ صعوبة ىػذه
الخطوة مف أجؿ إيجاد موارد مالية بديمة عف الحكومة القطرية خصوصاً اإلعالنات ،والتػي تعتبػر
المػػورد المػػالي الىػػـ لمعظػػـ الفضػػائيات العربيػػة المسػػتقمة أو الخاصػػة ،لكػػف إشػػكالية الجزي ػرة م ػع
اإلعالنات أنيا ال تريد أف تتحوؿ لقناة يتحكـ بيا المعمف أو بمد المعمف(غريب.)2001،
ويعتق ػػد ال ػػبعض أف ذل ػػؾ يخ ػػالؼ معطي ػػات الواق ػػع الفعم ػػي ف ػػي أداء القن ػػاة عم ػػي مس ػػتوى التوج ػػو،
والتمويؿ ،فالحكومة القطرية تقدـ ليا الدعـ المالي حتى اليوـ(العبد.)268: 2003 ،
أمػػا بخصػػوص ممكيػة الجزيػرة ،فيػػي قنػػاة قطريػػة تمثػػؿ الحكومػػة وسياسػػاتيا داخميػاً وخارجيػاً ،لكنيػػا
تتمتع باستقاللية وحريػة إعالميػة تفػوؽ بػدرجات كبيػرة اإلعػالـ المحمػي القطػري ،أو إعػالـ الدولػة،
وتبقػػى ىػػذه االسػػتقاللية والحريػػة اإلعالميػػة غيػػر كاممػػة أو مطمقػػة ،بػػدليؿ عػػدـ قػػدرتيا عمػػى نقػػد
نظػػاـ الحكػػـ فػػي قطػػر أو الوضػػاع الداخميػػة أو السياسػػة الخارجيػػة أسػػوة ببقيػػة الػػدوؿ العربيػػة التػػي
تتعرض لمنقػد الػالذع فػي أحيػاف كثيػرة مػف قبػؿ القنػاة ،إضػافة لتخفيػؼ نقػدىا لػدوؿ الخمػيج العربػي
وحكوماتيا( .أبو الرب.) 45:2010 ،
وفي إطار البحث عف بدائؿ مالية تقوـ القناة بقصػدار سمسػمة كتػاب الجزيػرة ،وىػي سمسػمة وثائقيػة
لىػػـ برامجيػػا الحواريػػة مثػػؿ شػػاىد عمػػى العصػػر ل عالمػػي المصػػري أحمػػد منصػػور ،كمػػا تحػػاوؿ
القنػػاة إيجػػاد وسػػائؿ إعالنيػػة عػػف طريػػؽ الشػػركات المتعػػددة الجنسػػيات والكبػػرى فػػي العػػالـ ،إضػػافة

32

لتفاوضيا مع شركات تشغيؿ كوابؿ البث التمفزيوني الدوليػة لػدفع رسػوـ مقابػؿ اشػتراكيا فػي خدمػة
النقؿ الدولي لمقناة الفضائية(عبداهلل)64 :2012،

أىداف قناة

الجزيرة:

تنقسـ أىداؼ أي قناة تمفزيونية فضائية إلى مستوييف:
 سياسي بامتياز ،تسعى مف خاللو لدعـ وتحقيػؽ سياسػة الجيػة المالكػة أو المنشػئة لمقنػاة ،إمػاداخؿ نطاؽ الدولة الموجودة فييا القناة ،أو خارج ىذا النطاؽ.
-

إعالم ػػي يتعم ػػؽ بطبيع ػػة اإلع ػػالـ ،وض ػػرورات تط ػػويره ،والمنافس ػػة اإلعالمي ػػة ب ػػيف القنػ ػوات
الفضائية الخرى( .السد.)71 :2012،

وفيما يتصل باألىداف تنقسم أىداف قناة الجزيرة بين سياسية واعالمية :
أوالً -األىداف السياسية:
 دوافع دولة( قطر) مف إنشػاء القنػاة ،وتػـ تحديػدىا سػابقاً برغبػة القيػادة الجديػدة فػي أف تمنحيػاالقنػػاة صػػوتاً خميجي ػاً واقميميػاً ودولي ػاً مسػػموعاً وكبيػ اًر ،وىػػو مػػا تػػـ فع ػالً ،فمػػـ تعػػد( قطػػر) بعػػد
الجزيرة كما قبميا سياسياً عمى المسػتوى اإلقميمػي والػدولي ،بالتنػاغـ مػع الدبموماسػية والسياسػة
الجديدة التي أنتجيا المير( حمد) ووزير خارجيتو (حمد بف جاسـ)(عزي ،وآخػروف:2004 ،
.)168
ثانياً -األىداف اإلعالمية:
 جػػاءت الجزيػرة لمحاجػػة الممحػػة مػػف أجػػؿ وجػػود إعػػالـ سياسػػي عربػػي مسػػتقؿ يتمتػع بحريػػةإعالميػػة كبيػرة ،وال يخضػػع لمنظػػاـ السياسػػي الرسػػمي العربػػي ،وبالتػػالي ال يخضػػع لمقػػص الرقيػػب
واإلدارة المنيػػة لممؤسسػػة اإلعالميػػة ،وتسػػعى القنػػاة لالبتعػػاد عػػف المحميػػة واإلقميميػػة ،فيػػي تحػػاوؿ
إعالميػػا حضػػارًيا ،يسػػيؿ انتقػػاؿ الخبػػر
ػر
أف تخاطػػب الم ػواطف العربػػي بشػػكؿ عػػاـ ،وتكػػوف جسػ ًا
ً
لممشػػاىديف العػػرب ،ويتػػيح ليػػـ االطػػالع الػػدائـ والمسػػتمر عمػػى آخػػر المس ػتجدات فػػي العػػالـ فػػي
مجاالت السياسة ،والماؿ ،والعماؿ ،والبرامج الترفييية(.البكري.)133:1999 ،
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 تطبيؽ شعار الرأي والرأي اآلخر رغبة منيا في منافسة القنوات الجنبية في المجاؿ اإلخباريمػف حيػث الشػكؿ والمضػػموف ،حيػث تيػدؼ إلػػى تقػديـ نشػرة إخباريػة ذات إيقػػاع سػريع يعتمػد عمػػى
الضوء أكثر مف الخبر المقروء(.العبد.)46:2006،
كم ػػا أتاح ػػت ال ػػدخوؿ لع ػػالـ منافس ػػة القنػ ػوات الفض ػػائية الغربي ػػة الت ػػي احتك ػػرت الب ػػث ،والروايػػػةلألحداث العالمية والعربية لفترات طويمة( .الشمري.)6 :2007،
جػػاءت لوقػػؼ االحتكػػار السػػعودي لقطػػاع اإلعػػالـ العربػػي ،حيػػث سػػيطرت السػػعودية عمػػى القسػػـالكبر مف وسائؿ اإلعالـ العربية بالممكية والتمويؿ(العويفي.)34 :2011 ،
اسػػتطاعت الجزيػرة أف تكػػوف قنػػاة إخباريػػة تقػػدـ لممشػػاىد العربػػي أخبػػا اًر بمغتػػو العربيػػة تغنيػػو عػػفمحطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( )CNNالمريكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،وتعوضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف محطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ( )BBCالبريطانيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بالمغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
العربية(.الدواوسة.)98:2002،
تمكن ػت مػػف تقػػديـ الب ػرامج الحواريػػة ،والتسػػجيمية ،والوثائقيػػة التػػي تغػػذي المشػػاىد العربػػي وفك ػره.
 ّ(شحتو.)17:2011،
تعزيز الثقة لممشاىديف العرب في إعالميـ ،خاصة في مجاؿ الخبار. -وسعت الجزيرة تقديـ الخدمات اإلعالنية المميزة(الييتى.)87 :2010،

السياسة اإلعالمية في الجزيرة:
ال يمكف لمسياسة اإلعالميػة أف تنفصػؿ عػف حقيقػة التطػور الحضػاري اإلعالمػي ،كونيػا تعػد أحػد
وجوه السياسة بمعناىا الشػامؿ ،وتعػد بمثابػة الطريػؽ المرشػد نحػو الىػداؼ المعينػة ،وتختمػؼ بػيف
مؤسسة وأخرى ،وتتأثر بمختمؼ البيئات التي تنتمي إلييا (.صعب.) 19: 1979 ،
ولػػدى الجزي ػرة مػػا يزيػػد عمػػى( ) 700م ارسػػؿ صػػحفي فػػي أنحػػاء العػػالـ ،وال تعتمػػد الجزي ػرة عمػػى
وكػػاالت النبػػاء العالميػػة بشػػكؿ تػػاـ أو حصػػري بقػػدر اعتمادىػػا واسػػتفادتيا مػػف م ارسػػمييا النشػػطيف
والمنتشريف في أنحاء العالـ(مناؼ.)81:2011،

34

وجاء ارتباط السياسػة العامػة لمجزيػرة بالسياسػة القطريػة الخارجيػة ،ليوضػح أف ت ازيػد وتنػامي دورىػا
اإلقميمػػي والػػدولي بسػػبب امػػتالؾ قطػػر لمؤسسػػة إعالميػػة كبي ػرة مثػػؿ الجزي ػرة التػػي أصػػبحت ارفػػداً
لمسياسة الخارجية ليا(بف قفمة.)12:2011،
ومع ذلؾ يؤخذ عمى السياسة اإلعالمية لقناة الجزيرة مجموعة مف النقاط أىميا :
 -1تبعيتيا لمحكومة القطرية ،لتصبح مجرد أداة في يػدىا ،تسػتخدميا فػي إطػار تحركيػا السياسػي
الخميجي والعربي والعالمي ،وكونيػا مؤسسػة بػقدارة وتمويػؿ واشػراؼ قطػري لػـ تنشػئو الحكومػة
دوف ىدؼ ،أو بحثاً عف إشاعة الحريات.
 -2الزالت الجزيرة تثير أسئمة عديدة في أذىاف العديد مف مشاىدييا ،والنموذج الذي تطرحو عمى
نفسػػيا غيػػر واضػػح فػػي ظػػؿ التنػػاقض الكبيػػر فػػي أدائيػػا بػػيف الػػدعـ المطمػػؽ لالنتفاضػػة فػػي
فمسطيف واالنفتاح عمى اإلسرائيمييف مف جية أخػرى ،واتاحػة شاشػتيا لشػرطة زعػيـ القاعػدة
(أسامة بف الدف ) مف جية ثالثة ،وفي إطار ىذه الصورة المرتبكة أو المشوشػة حػوؿ سياسػة
الجزيرة واتجاىيا الفعمي ،اتيمػت بالتحصػيف تػارة واالنحيػاز لمجماعػات اإلسػالمية تػارة أخػري،
ووصؿ المر التياميا بققامة عالقات مع تنظيـ القاعدة واسرائيؿ والواليػات المتحػدة ،رغػـ أف
مينية الجزيرة ىي المتحكـ فيما تبثو خاصة ما تعمؽ بقتاحة الفرصة لظيور اإلسرائيمييف عبر
شاش ػػتيا ،والمقص ػػود ب ػػذلؾ ش ػػعار (الػ ػ أري والػ ػرأي اآلخ ػػر ) ال ػػذي ترفع ػػو القن ػػاة ف ػػي تغطياتي ػػا
اإلخبارية.
 -3الغريػػب أننػػا ص ػرنا نسػػمع أسػػماء مػػف قبيػػؿ( شػػمعوف وجػػدعوف واسػػحاؽ ) تحػػدثنا عم ػى قنػػاة
الجزي ػرة بكػػالـ عربػػي ذي ليجػػة مص ػرية فػػي الغالػػب بشػػكؿ عػػادي ،رغػػـ أف ىػػذه المحادثػػات
نسمعيا عمى ألسنة الييود عمناً قد تفيدنا لمعرفة ما يقولو بعض المسؤوليف العرب لمفاوضييـ
الييود(خير اهلل.)14:2000 ،
 -4يؤخػػذ عم ػى الجزي ػرة جنػػوح بعػػض برامجيػػا ل ثػػارة والتيػػويش المػػذيف صػػا ار مقيػػاس النجػػاح فػػي
بعض البرامج الحوارية ،إلى جانب نوبات الصراخ ،وتصارع المتحاوريف ،فكمما عال الصوت،
واحتػػػدت المنافسػ ػػة كػ ػػاف أفضػ ػػؿ ،ليصػ ػػؿ المػ ػػر بعػ ػػض الحيػ ػػاف لمتخاطػ ػػب باليػ ػػدي وتبػ ػػادؿ
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اإلىانات عمى اليواء مباشرة ،والمثاؿ الحي عمى ذلؾ :برنامج االتجاه المعاكس ،إلػى جانػب
التركيز في ىذه البرامج عمى الجوانب السياسية خاصة فػي العالقػات العربيػة التػي تيمػؿ فييػا
النواحي اإليجابية ،وسيطرة بعػض مقػدمي البػرامج عمػى الخػط العػاـ لتوجػو القنػاة ،مػع تجنػب
المقدميف الخوض في سياسات بمدانيـ إف كانت طرفاً في النقاش.
 -5ما تقدـ يضر برصانة وجدية القناة ،فميس مينياً أف يقاس نجاح البرنامج بمساحة اإلثارة التي
يخمقيػػا ،وقػػد رفػػض اتحػػاد إذاعػػات الػػدوؿ العربيػػة فػػي عػػاـ( 1999ـ ) قبػػوؿ عضػػوية الجزي ػرة
بحجة عدـ التزاميا بأخالقيات المينة(مزيد.)53: 1998 ،
أقسام الجزيرة( :سمطاف.)235 :2011 ،
تضـ القناة الـ بيف جنباتيا(  15قسماً ) متنوعاً ،كؿ قسـ منيا لػو اختصاصػو ،وعممػو ،وطبيعتػو
المينية ،تقػدـ الخػدمات المختمفػة لمقنػاة مػف الخبػار ،واإلنتػاج ،والمونتػاج ،واليندسػة ،والعالقػات،
وغيرىا ،فجزُء مف القساـ عممو إداري ،والجزء اآلخر تقني فني ،ومف أىميا:
إدارة الخبار ،التبادؿ اإلخباري ،المونتاج االلكتروني ،البرامج ،العالقات الدولية.
تعتمػػد السياسػػة اإلخباريػػة لمجزي ػرة عم ػى عػػدة محػػاور ىػػي :الخبػػار ،والب ػرامج الحواريػػة ،والنػػدوات،
والنشرات االقتصادية ،والرياضػية ،والبػرامج الوثائقيػة ،وتعتمػد فػي نشػراتيا اإلخباريػة عمػى وكػاالت
النبػػاء العالميػػة ،والم ارسػػميف فػػي العواصػػـ المتعػػددة ،والرسػػائؿ اإلخباريػػة المتبادلػػة ،وتقػػدـ ب ػرامج
ونػػدوات سياسػػية محميػػة وعالميػػة فػػي بػػث مباشػػر مػػف اسػػتوديوىاتيا بالدوحػػة ،ومػػدف عربيػػة وغربيػػة
مختمفة ،وتيتـ بالتحميالت اإلخبارية السياسية ومتابعة الحداث العالمية ،وبرامج تتناوؿ اىتمامات
الصػ ػػحافة العربيػ ػػة والعالميػ ػػة والتعػ ػػاوف مػ ػػع المؤسسػ ػػات العالميػ ػػة المختصػ ػػة بالخبػ ػػار والتقػ ػػارير
االقتصادية ،وتقدـ الجزيرة العديد مػف الفقػرات المتنوعػة وفػي مقػدمتيا الخبػار ،وخاصػة التطػورات
فػػي العػػالـ العربػػي فػػي تقػػارير وكػػاالت النبػػاء ،وشػػبكة الم ارسػػميف لضػػماف تغطيػػة الحػػداث سػػاعة
وقوعيػػا ،باإلضػػافة لمنػػدوات السياسػػية والدينيػػة التػػي يشػػارؾ فييػػا سياسػػيوف ،وصػػحفيوف ،وعممػػاء
متخصصوف ،لمناقشة مختمؼ القضايا التي تعرض وجيات نظر مختمفة.
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يضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ أخبػػار المػػاؿ ،والعمػػاؿ ،وتحمػػيالت الخبػراء ،والمصػرفييف ،ضػػمف نشػرات حيػػة
م ػػف البورص ػػات والسػ ػواؽ المالي ػػة العالمي ػػة ،إض ػػافة إل ػػى أخب ػػار الرياض ػػة ،والبػ ػرامج ،والنش ػػطة
الرياضػػية ،والب ػرامج الوثائقيػػة والثقافيػػة التػػي تتطػػرؽ لشػػتى المجػػاالت الثقافيػػة ،البيئيػػة ،الطبيعيػػة،
التاريخيػػة ،العمميػػة والنمػػاط الحياتيػػة ،وتنػػتج قنػػاة الجزيػرة( ) %81مػػف البػرامج محميػاً وتسػػتعيف(0
 ) %7،8م ػػف اإلنت ػػاج العرب ػػي و(  )%11،2م ػػف اإلنت ػػاج الجنب ػػي ،وتتمي ػػز برامجي ػػا الحواري ػػة
بحػداثتيا بالنسػبة لممشػاىد العربػي ،وطرحيػا آراء متعارضػة واستضػافتيا لصػوات مػف المعارضػة
العربيػػة ،واتاحػػة الفرصػػة ليػػـ بعػػد أف كػػاف اإلعػػالـ الرسػػمي العربػػي يغيػػب كػػؿ أصػوات المعارضػػة
التي ال تتفؽ معو في ال أري.
وتعد الخبػار المحػور الػرئيس لبػرامج الجزيػرة ،وتبػث كػؿ سػاعة النشػرات االقتصػادية والرياضػية
والجويػػة ،ويعمػػؿ فػػي الجزي ػرة عػػدد كبيػػر مػػف :المحػػرريف ،المػػذيعيف ،الفنيػػيف والم ارسػػميف ،ولمقنػػاة
مكاتػب فػػي معظػػـ العواصػػـ العربيػة ،باإلضػػافة إلػى العديػػد مػف العواصػػـ العالميػػة(.شػػاىيف2008،
)308:
ومف خالؿ تتبع البرامج ،والتحميالت اإلخبارية التي تبثيا الجزيرة نجد أنيػا تمكنػت مػف إحػداث مػا
يمي( :مشاقبة.)216 :2011،
اقتراب خطابيا مف واقع اإلنساف العربي ،وتركيا أث اًر ممموساً وواضحاً.تحولت لمرجعية إعالمية ،وخاصة لمقضية الفمسطينية.وحدت أزمات المة العربية ،وأصبحنا نرى تشابو الشعارات والتظاىرات مف تطواف إلى عدف.أحػػدثت صػػدمة ل س ػرائيمييف ولألم ػريكييف ،واكتشػػفوا أف النظػػاـ الرسػػمي العربػػي واعالمػػو فقػػداالسيطرة عمى حركة الشارع العربي واتجاىاتو.
كشفت مآسي الشعوب العربية في العراؽ ،وأفغانستاف ،وفمسطيف ،ولبناف.أمػػا لغػػة القنػػاة فتعتمػػد الجزي ػرة فػػي أغمػػب برامجيػػا عمػػى المغػػة العربيػػة الفصػػحى ،ويظيػػر اسػػتعماؿ
الميجػػات العاميػػة كاسػػتثناء فػػي بع ػض الب ػرامج ،وتظيػػر المغػػة اإلعالميػػة فييػػا مبدعػػة ،ومتجػػددة،
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ومبتعػػدة ع ػػف القوالػػب المغوي ػػة النمطي ػػة التػػي تع ػػود المشػػاىد عم ػػى سػ ػماعيا عبػػر وس ػػائؿ اإلع ػػالـ
المحمية(خميؿ.)84:1999 ،
واف نجاح الجزيرة في ترسي خطابيا اإلعالمي الموجو لممواطف العربػي والغربػي منحيػا أكثػر مػف
فرص ػػة س ػػانحة لمت ػػأثير بق ػػوة عم ػػى ال ػػرأي الع ػػاـ ،ب ػػؿ أض ػػحت تمث ػػؿ تح ػػدياً آلل ػػة اإلع ػػالـ الغرب ػػي
والصػػييوني المػػذيف عمػػال جاىػػديف منػػذ عقػػود عمػػى إعػػادة تشػػكيؿ مفػػردات الحػػدث لضػػماف التػػأثير
عمى المواطف العربي ،وتوجيو وعيو ضمف المسارات التي يريػدانيا ،ومػف أجػؿ ىػذا عػدىا الػبعض
قنػػاة مناىض ػػة لألمػ ػريكييف ،وأعتبرى ػػا آخ ػػروف م ػػف أنص ػػار القاع ػػدة ،تب ػػث روح التط ػػرؼ والكراىي ػػة
لمسياسة المريكية في المنطقة العربية (.) 2006،MCHUGH
لكػػف النظ ػرة المحايػػدة لنشػػاط القنػػاة فػػي تغطيػػة الحػػدث داخػػؿ حػػدود العػػالـ العربػػي واإلسػػالمي،
تجعمنا نتممس عدة مواطف إيجابية ال يمكف إغفاليا :
-1أفمحػت مػػع قنػوات أخػػرى فػػي كسػػر طػوؽ االحتكػػار اإلعالمػػي الغربػػي والمريكػػي ،وفػػي تغطيػػة
الحػػدث الػػدائر فػػي المنطقػػة العربيػػة ،فبػػدأت بػػزج الخطػػاب العربػػي فػػي معالجػػة الحػػدث بػػدالً مػػف
المنظور الغربي.
-2منحت اإلعالمي العربي ثقة كبيرة بالنفس ،بعد أف أقبؿ الجميع عمى مطالعة أخبارىا ،ومتابعة
برامجيػػا المختمفػػة ،فأقبػػؿ الم ارسػػؿ العربػػي عمػػى اقتحػػاـ الصػػعاب ،وركػػوب المخػػاطر لبمػػوغ البقػػاع
الساخنة لمحدث في المنطقة إلثبات قدرتو عمى ممارسة النشاط اإلعالمي الموضوعي.
-3فتحت آفاقاً جديدة أماـ ذوي الخبرة اإلعالمية في ممارسة آليات إعالميػة جديػدة مثػؿ الحػروب
اإلعالمية المعموماتية لمتأثير عمى الرأي العاـ الصييوني والعالمي ،وأثبتت الياـ قدرة القناة الفتية
في التأثير عمى المستمع ،وشد انتباىو نحو المػاكف التػي يغفػؿ اإلعػالـ الغربػي معالجتيػا بصػورة
معتمدة (.) 2003،sharp
-4تواجػو الجزيػرة جػػدالً فػي الوسػػاط اإلعالميػة منػذ والدتيػػا ،تباينػت اآلراء حوليػػا والىػداؼ التػػي
جػػاءت مػػف أجميػػا  ،وت ازيػػدت حػػدة الجػػدؿ حػػوؿ الجزي ػرة بعػػد الثػػورات العربيػػة المعاص ػرة ،يشػػكؾ
الػػبعض فػػي ارتباطػػات القنػػاة وتوجياتيػػا السياسػػية بالسياسػػة الخارجيػػة القطريػػة ،واتياميػػا بالعمػػؿ
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لص ػػالح أطػ ػراؼ غربي ػػة وأميركي ػػة ،وي ػػرى آخ ػػروف أني ػػا مثم ػػت ظ ػػاىرة فري ػػدة ف ػػي اإلع ػػالـ العرب ػػي،
ػر مػف وسػائؿ
وكسرت اإلعالـ التقميدي لصالح إعالـ جديد حر مف القبضة الرسمية ،مما دفع كثي اً
اإلعػػالـ لمسػػير عمػػى نيجيػػا مػػف خػػالؿ التغييػػر والتطػػوير فػػي سياسػػاتيا لمنافسػػتيا ،أو عمػػى القػػؿ
مجاراتيػػا حتػػى تػػتخمص مػػف االنتقػػادات بالسػػطحية والنمطيػػة فػػي الداء ،وينظػػر إلييػػا أنيػػا القنػػاة
التي حركت المياه الراكدة في اإلعالـ العربي ،ويعتقد أف سر نجاحيػا يكمػف فػي رفػع سػقؼ الداء
اإلعالمػي ،حيػث جػاءت بشػعار الػ أري والػرأي اآلخػر فيػذا الػذي كػاف مطموسػاً مػف قبػؿ النظمػة
الرسمية المتحكمة في قنوات اإلعالـ العربي.
لقػػد أصػػبح بقمكػػاف المعارضػػة فػػي كػػؿ دولػػة عربيػػة أف تتحػػدث إمػػا مػػف المنفػػى أو مػػف
بمدانيا ،وىناؾ مف يشكؾ بدور القناة وانتماءاتيا بيف المثقفيف العػرب ،إذ توجػو ليػا اتيامػات بأنيػا
مؤيدة لمريكا ،وأداة لمتطبيػع مػع إسػرائيؿ ،كونيػا ظػاىرة مصػاحبة لمعولمػة لتصػبح قنػاة تمفزيونيػة
غريبة بالغة التقدـ فنياً وتكنولوجياً ،ولكنيا تدس مف حيف آلخر سموماً(أميف.)112:2001 ،
 -5تظػػؿ الجزي ػرة  -ميمػػا اختمفػػت حوليػػا اآلراء -تمثػػؿ جػػزءاً ميم ػاً مػػف الثػػورة اإلعالميػػة ،عمػػى
النمط الػذي ظػؿ المشػاىد العربػي يقتػات عميػو لسػنوات طويمػة ،و يمكػف تشػبيو ظيورىػا كمػف ألقػى
بحجر في بركة مياه راكدة؛ لنيا استطاعت أف تخمؽ منافسة غيػر مسػبوقة بػيف الجميػع مػف أجػؿ
الفضؿ ،وأصبحت النموذج الذي يقارف بو تقدـ أي قناة إخبارية عربية(دىبية.)133:2007 ،
لػ ػػذلؾ تعتبػ ػػر ظػ ػػاىرة فػ ػػي اإلعػ ػػالـ العربػ ػػي وأحػ ػػدث انطالقيػ ػػا تح ػ ػوالً ميمػ ػػا فػ ػػي النشػ ػػاط
اإلعالمػ ػي العرب ػػي ،ال يمك ػػف لمنص ػػؼ أف ينكػ ػره ،واف خ ػػالؼ الجزيػ ػرة ف ػػي توجياتيا(الغض ػػباف،
.)99:2010
-6ى ػػذه القن ػػاة ش ػػعارىا الػ ػرأي والػ ػرأي اآلخ ػػر ،كس ػػرت بجػ ػرأة جم ػػود اإلع ػػالـ العرب ػػي وس ػػكونو إزاء
القضايا والحػداث الراىنػة ،والكسػؿ المتعمػد أحيانػاً فػي التغطيػة اإلخباريػة المثيػرة ،وغيػاب الحقيقػة
عف الجميور العربي الذي تذمر مف السطوة الخانقة ل عالـ ورقابتيا ،فراح يبحث عف ضالتو في
مكاف آخر.
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لقػػد صػػارت الجزي ػرة مصػػد اًر لممشػػاىد العربػػي تغذيػػو بالخبػػار برؤيػػة عربيػػة متزنػػة ،بعيػػداً
عف التشويو والزيؼ والمبالغة التػي اعتمػدتيا مصػادر أجنبيػة مدسوسػة ،سػمحت الجزيػرة لوؿ مػرة
بتن ػػاوؿ الموض ػػوعات المحظ ػػورة ،واختص ػػرت الب ػػوف الشاس ػػع ب ػػيف القم ػػة والقاع ػػدة بتم ػػؾ الحػ ػوارات
السػػاخنة فػػي برامجيػػا السياسػػية واالجتماعيػػة ،وأصػػبح بقمكػػاف المػواطف العػػادي أف يعبػػر عػػف أريػػو
عبػ ػػر اليػ ػػاتؼ دوف وسػ ػػيط أو حػػػارس بوابػ ػػة ،إف الجزي ػ ػرة ورغ ػػـ عمرىػ ػػا الصػ ػػغير اسػ ػػتطاعت أف
تسػتقطب جميػو اًر واسػػعاً فػي بقػػاع العػالـ ،وأثبتػػت نجاحيػا ،وفػػى اسػتفتاء إلحػػدى المجػالت العربيػػة
حص ػػمت الجزيػ ػرة عم ػػى المرتب ػػة الول ػػى ،واعتبارى ػػا أفض ػػؿ قن ػػاة فض ػػائية عربي ػػة ،وترب ػػع برنامج ػػا
(الش ػريعة والحيػػاة ،واالتجػػاه المعػػاكس )عمػػى عػػرش أفضػػؿ الب ػرامج الجماىيريػػة ،وحصػػؿ( فيصػػؿ
القاسـ )عمى لقب أفضؿ مذيع ومقدـ برامج في الجزيرة ،وحصؿ برنامج زينػة عمػى أفضػؿ برنػامج
لممرأة(.الياشمي.)66 :2003،
-7تمثؿ قناة الجزيرة نموذجاً ل عالـ التمفزيػوني العربػي المتخصػص الػذي يقػدـ مػا يعرفػو الػبعض
بػػاإلعالـ اإلخبػػاري ،وىػػى أوؿ قنػػاة عربيػػة متخصصػػة فػػي مجػػاؿ الخػػدمات اإلخباريػػة ،بمػػا فييػػا
النش ػرات والب ػرامج اإلخباريػػة والحػػداث الجاريػػة والتػػي تعػػد مػػف أىػػـ وظػػائؼ وسػػائؿ اإلعػػالـ عمػػى
مدار تاري وسائؿ اإلعالـ الجماىيري(الحديدي.) 201:2009،
باتت الجزيرة مساحة إعالمية واسعة فػي صػحراء االسػتبداد العربػي ،ونافػذة ميمػة ،لتمػد المػواطف
العربػػي بالخبػػار فػػي ظ ػؿ غيػػاب كامػػؿ ل عػػالـ المنفػػتح ،وكػػاف ليػػا دور كبيػػر فػػي تشػػكيؿ العقػػؿ
العربي في الفترة السابقة قبؿ أف تنتشر القنوات اإلخبارية بشكؿ كبير(عبده.)2014،
و لـ تحظ أية قناة تمفزيونيػة عربيػة باالىتمػاـ فػي الوسػاط الرسػمية ،والشػعبية ،والصػحفية العربيػة
ك ػػالجزيرة  ،وق ػػد حقق ػػت خ ػػالؿ فتػ ػرة قص ػػيرة م ػػف عمرى ػػا م ػػا عج ػػزت ع ػػف تحقيق ػػو أع ػػرؽ القنػ ػوات
التمفزيونية في العالـ العربي.
إف النجاح الذي حققتػو الجزيػرة ال يكمػف ،فػي اعتقادنػا ،فػي ت ازيػد عػدد مشػاىدييا ،والمعجبػيف بيػا
فحس ػػب ،ب ػػؿ امت ػػد لتقمي ػػد بع ػػض برامجي ػػا ،فمح ػػاوالت استنس ػػاخ بػ ػرامج (االتج ػػاه المع ػػاكس ،زي ػػارة
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خاصة ،بال حدود) يمكف العثػور عمييػا فػي القنػوات التمفزيونيػة العربيػة التابعػة لمقطػاع الخػاص أو
العاـ عمى السواء( .لعياضي.)71:2004 ،
كمػػا ينظػػر لمجزيػرة بأنيػػا خطي ػرة ،و ينظػػر إلييػػا آخػػروف بأنيػػا كم ػا ظيػػرت وانتشػػرت بيػػذه السػػرعة
ستنطفئ بالسرعة نفسيا ،وينظر ليا العديد في المنطقة العربيػة بأنيػا اليػواء النقػي ،ونمػوذج لمقنػاة
التمفزيونيػػة التػػي يبحػػث عنيػػا الجميػػور فػػي المنطقػػة ،وأف نسػػبة كبيػرة مػػف المواىػػب اإلعالميػػة فػػي
الجزيرة مف العرب الذيف عاشوا في الغرب ،ومساحة الحرية اليائمة في الجزيرة السػبب الساسػي
في نجاحيا (.) 2003: 76،alterman
اسػػتطاعت الجزي ػرة أف تواجػػو اآللػػة اإلعالميػػة الغربيػػة المتفوقػػة ،وتظيػػر تغي ػ اًر واضػػحاً فػػي التػػدفؽ
اإلعالم ػ ػ ػػي اإلخبػػ ػ ػػاري؛ ب ػ ػ ػػؿ وفػ ػ ػ ػػي أسػ ػ ػ ػػموب ومض ػ ػ ػػموف الخط ػ ػ ػػاب الرس ػ ػ ػػمي الغرب ػ ػ ػػي والعربػػ ػ ػػي
أيضاً(البكري.)217:1999،
تقػػوـ قنػػاة الجزي ػرة بتجميػػع الخبػػار والحػػداث حػػوؿ العػػالـ ثػػـ نقميػػا ،وتسػػميط الضػػوء أكثػػر عمػػى
المدعم ػػة ،واستض ػػافتيا الدائم ػػة لمحمم ػػيف وخبػ ػراء
المن ػػاطؽ الس ػػاخنة ،وتق ػػدـ التحم ػػيالت السياس ػػية
ّ
يعرضػوف وجيػات نظػػرىـ حػػوؿ المواضػيع المختمفػػة ،ناىيػػؾ عػػف البػرامج الحواريػػة التػػي تبحػػث فػػي
العمػػؽ و تقػػدـ الصػػورة بكػػؿ زواياىػػا لممشػػاىد ،ممػػا جعميػػا تتعػػرض لالنتقػػاد الػػدائـ ،ومػػف جيػػات
مختمفة عربية وغربية ،وىذا سبب نجاحيا وىو المػر الػذي جعميػا تتصػدر سػمـ القنػوات الفضػائية
اإلخباريػػة ،وتحويميػػا قػػوة مػػؤثرة فػػي ال ػرأي العػػاـ ممػػا شػػكؿ خط ػ اًر عمػػى النظمػػة العربيػػة وأدوات
الرقابة التابعة ليا.
لق ػػد س ػػاىمت الجزيػ ػرة ف ػػي ص ػػنع ث ػػورة ف ػػي اإلع ػػالـ العرب ػػي عمومػ ػاً ،واإلع ػػالـ السياس ػػي
واإلخبػػاري فػػي العػػالـ العربػػي بشػػكؿ خػػاص ،واسػػتطاعت أف تنفػػرد بػػالمركز الوؿ بػػيف الفضػػائيات
والقنػ ػوات العربي ػػة دوف من ػػافس ،وتج ػػذب مالي ػػيف المش ػػاىديف الع ػػرب م ػػف مختم ػػؼ ال ػػدوؿ العربي ػػة؛
ليشكموا جميورىا العريض الذي بات يتابعيػا ،ويص ّػدؽ أكثػر بكثيػر مػف متابعتػو وتصػديقو لمقنػوات
الحكومية الفضائية.
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كمػا اسػػتطاعت وضػػع أسػػس ومعػػايير ومفػػاىيـ جديػػدة ل عػػالـ العربػػي التقميػػدي ،ولسياسػػة
الخبػػار فػػي القن ػوات والفضػػائيات العربيػػة ،والػػذي كػػاف يركػػز فقػػط عمػػى أخبػػار القػػادة ،والرؤسػػاء،
والمموؾ والزعماء العرب.
يمكػػف القػػوؿ :إف الجزي ػرة اسػػتطاعت أف تػػؤثر تػػأثي اًر كبي ػ اًر فػػي اإلعػػالـ العربػػي وسياسػػاتو ،فم ػوال
ظيورىػا ،وسياسػتيا ،وفمسػػفتيا اإلعالميػة؛ لمػا ظيػػرت العديػد مػف القنػوات اإلخباريػة المتخصصػػة،
ولم ػػا قام ػػت ال ػػدوؿ العربي ػػة بتغيي ػػر سياس ػػاتيا اإلعالمي ػػة ،ول ػػو جزئيػ ػاً ،لم ػػا س ػػمحت ببن ػػاء الم ػػدف
اإلعالمية الحرة ،ورفع بعض القيود المفروضة عمى حريػة اإلعػالـ ،و فػي سػبيؿ منافسػة الجزيػرة،
ومحاولة التغمب عمييا إعالمياً وشعبياً ،ولذلؾ صنعت الجزيرة لنفسيا اسماً عمى المستوى العربي
جر معظـ القنوات التمفزيونية العربية عمى تقديمو و مثمت حضو اًر جمع بيف
بتقديـ ما لـ تكف تت أ
المينة الصحفية ،والواجب اإلنساني في عدد ال يستياف بو مف بؤر الصراع الساخنة.
كمػػا اسػػتطاعت أف تسػػتقطب العديػػد مػػف السػػماء السياسػػية ،والفكريػػة العربيػػة والجنبيػػة مػػف شػػتى
التوجيات واالتجاىات وممف تحظى بتأييد شعبي واسع مف جميع الشرائح المثقفة وغير المثقفة.
إف الجزي ػرة أسػػيمت فػػي تشػػكيؿ رؤيػػة إعالميػػة جديػػدة كسػػرت القيػػود الرسػػمية التػػي طالمػػا
فرضػػت عمػػى قن ػوات التمفزيػػوف ،ووسػػائؿ اإلعػػالـ الخػػرى ،وبخاصػػة الوطنيػػة منيػػا فػػي العػػالـ
العربي يتناوؿ العديد مف القضايا السياسية الميمة والحساسة.
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الثورات العربية (المعنى والمضمون):
تع ػد الثػػورة التونسػػية ىػػي الش ػ اررة التػػي انطمقػػت مػػف تػػونس لتمتػػد نحػػو العديػػد مػػف البمػػداف
العربيػة ،ىػذه الثػورات مػا ىػي إال ثػورات شػعبية عرفػت أو أطمػؽ عمييػا فيمػا بعػد "الثػورات العربيػة
المعاصرة" ،وقبؿ الدخوؿ في وصؼ الثورات العربية المعاصرة ،يتوجب عمينا أف نوضح المقصود
بمصطمح الثورة.
مفيوم الثورة :الثورة لغة في المعجـ الوسيط ىي مف ثػار ثو ارنػاً وثػورة ،ويثػور ثػار ثػورة ،وثػار أي
ىاج وانتشر ،وتعني في الصؿ الييجاف(الوسيط.)102 :2004،
الثورة اصطالحاً :تغيير أساسي في الوضاع السياسية واالجتماعية يقوـ بو الشعب في دولػة مػا.
وتعػػرؼ الثػػورة فػػي االصػػطالح السياسػػي عمػى أنيػػا عمميػػة تغييػػر بشػػروط وعناصػػر معينػػة وتشػػمؿ
تمػؾ الشػػروط والعناصػر الفعػػؿ والػزمف وطبيعػػة الفعػؿ ،أي أنيػػا فعػؿ بمعنػى عمػؿ إيجػػابي معػػاكس
لس ػػمبية الجم ػػود وع ػػدـ الفع ػػؿ،أي إني ػػا فع ػػؿ ذو طبيع ػػة جذري ػػة يس ػػتيدؼ التغيي ػػر الكام ػػؿ لألنظم ػػة
القائمة ،أو إحداث تغيير جذري في أجػزاء أساسػية منيػا ،وبػذلؾ فيػي "تغييػر جػذري سػريع ،يطػيح
بالنظاـ القائـ ،أو القديـ والنخبة التابعة لو(نامؽ.)91-90 :2012،
والثػػورة حػػدث مفػػاجئ يػػؤدي إل ػى تغييػػر راديكػػالي يقطػػع الصػػمة بالماضػػي ،ويؤسػػس لنظػػاـ يمبػػي
مطالب الثوار ،والذيف ىـ الشعب وليست نخباً متصارعة في بنية النظاـ(العطية)458 :1979 ،
أم ػػا ف ػػي( موس ػػوعة عم ػػـ االجتم ػػاع ) فتع ػػرؼ الث ػػورة بأني ػػا التغيػ ػرات الجذري ػػة ف ػػي البنػ ػى المؤسس ػػة
لممجتمع ،تمؾ التغيرات التي تعمؿ عمى تبػديؿ المجتمػع ظاىريػاً وجوىريػاً مػف نمػط سػائد إلػى نمػط
جديد ،يتوافؽ مع مبادئ وقػيـ أيديولوجيػة ،وأىػداؼ الثػورة ،وقػد تكػوف الثػورة عنيفػة دمويػة ،كمػا قػد
تكوف سممية ،وقد تكوف فجائية سريعة أو بطيئة تدريجية(السود.)47 :2003،
أمػػا (عزمػػي بشػػارة) فيعػػرؼ الثػػورة بأنيػػا :تحػػرؾ شػػعبي واسػػع خػػارج البنيػػة الدسػػتورية القائمػػة ،أو
خارج الشرعية ،يتمثؿ ىدفو في تغيير نظاـ الحكـ القائـ في الدولة .والثورة بيذا المعنى ىي حركة
تغيير لشرعية سياسية قائمة ال تعترؼ بيا ،وتستبدليا بشرعية جديدة(بشارة.)22 :2011،
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مف التعريفات السابقة يتضح أنيا اتفقت عمى أف الثورة نوع مف التغيير الجذري والعميؽ يسػتيدؼ
إصػػالح الفسػػاد ،وأخطػػاء النظمػػة السػػابقة ،وبنػػاء عالقػػات سػػميمة مكانيػػا تشػػيع العػػدؿ ،وتصػػنع
التقػدـ ،وأمػا سػبب االخػػتالؼ فػي فيػـ المصػػطمح فيكػوف إمػا الخػػتالؼ عقػدي ،أو تبػايف تخصػػص
عممػػي .إف الثػػورة أداة تطػ ٍ
يخي لممجتمعػػات اإلنسػػانية ،وىػػي حػػد فاصػػؿ بػػيف النظػػاـ القػػديـ
ػور تػػار ٍ
والجديػػد ،تحػػدث تغيي ػ اًر جػػذرياً لمبنػػاء السياسػػي ،واالجتمػػاعي ،واالقتصػػادي ،والثقػػافي ،ىدفػػو إفػػراز
منظومة تجسد مطالب الثوار ،ومدى تحققيا.
وتتسـ الثورات بجممة مف الخصائص تميز العمؿ الثوري عف غيره ،وىي (الطيب:)99 :2007،
-1الثػػورة تمثػػؿ قطاع ػاً أكبػػر مػػف المجتمػػع ضػػد فئػػة أصػػغر ،وغالب ػاً مػػا تكػػوف ىػػذه الخي ػرة ىػػي
المستحوذة عمى القوة السياسية واالقتصادية.
-2تقوـ الثورة عمى الحموؿ الجذرية ،وترفض حموؿ اإلصالح ،لنيا في الصؿ تغيير راديكالي.
-3التغيير في الثورة مفاجئ وسريع االنتشار بيف قطاعات الجماىير.
-4الثورة تعمؿ عمى تغيير نسؽ القيـ والمعتقدات بما يتالءـ والمرحمة الجديدة.
-5الثورة تمثؿ عممية تغيير اجتماعي وسياسي.
-6الثػػورة ترتكػػز عمػػى أسػس جديػػدة ،ومغػػايرة لمنظػػاـ القػػديـ ،لترسػػيـ دعػػائـ بنػػاء جديػػد عمػى قواعػػد
جديدة
-7الثورة متكررة سريعة االنتقػاؿ بػيف المجتمعػات وعبػر الػدوؿ ،والتػاري خيػر شػاىد عمػى موجػات
المد الثوري في العالـ.
وعنػػد النظػػر إل ػى الثػػورات العربيػػة المعاص ػرة يمكػػف تعريفيػػا عم ػى أنيػػا موجػػة عارمػػة مػػف الثػػورات
واالحتجاجات فػي أواخػر عػاـ(  2010ـ ) ومطمػع العػاـ( 2011ـ ) انطمقػت شػ اررتيا الولػى مػف
تونس ،واندلعت في كثير مف القطار العربية(.الحاج)26 :2011،
ك ػػاف الغ ػػرب أوؿ م ػػف أطم ػػؽ مص ػػطمح (الربي ػػع) عمػ ػى الح ػػداث الت ػػي ج ػػرت ف ػػي المنطق ػػة
العربيػػة ،حيػػث كانػػت صػػحيفة (االندبن ػدنت البريطانيػػة ) أوؿ مػػف اسػػتخدـ ىػػذا المصػػطمح ،رابطػػة
الثورات العربية بثورات الغرب عبر تاريخو ،والتي تعرؼ ىي أيضاً بثورات الربيع الوروبػي ،فمنػذ
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عاـ( 1848ـ) حصؿ مػا يسػمي ربيػع الشػعوب فػي أوروبػا .وقػد أسػيمت تمػؾ الثػورات بػدور بػارز
فػػي نشػػر الفكػػر الميب ارلػػي المنػػادي بمزيػػد مػػف الحريػػات .وقػػد اسػػتخدـ مصػػطمح (الربيػػع العربػػي) فػػي
عاـ 2005ـ أوؿ مرة في القرف الحادي والعشريف في مقالة نشرىا أحد المريكييف مف المحافظيف
الجدد في جريدة (سياتؿ تايمز) في  27مارس 2005ـ (زعرب.)85:2013،
ىػ ػػي حالػ ػػة مػ ػػف االحتجػ ػػاج الشػ ػػعبي العػ ػػارـ عمػ ػػى أوضػ ػػاع مزمنػ ػػة مػ ػػف :الفسػ ػػاد السياسػ ػػي،
واالستغالؿ االقتصادي ،والظمـ االجتماعي ،وىدر الكرامة اإلنسػانية ،واالرتيػاف لجنػدات أجنبيػة،
اسػػتيدفت الػػتخمص الشػػامؿ والنيػػائي مػػف أنظمػػة الطغيػػاف والفسػػاد ،واالسػػتغالؿ ،وحكػػـ القميػػات
السياسػػية ،واالجتماعيػػة ،والطائفيػػة ،وتصػػويب حالػػة القزميػػة ،والتيمػػيش ،واالرتيػػاف التػػي أصػػابت
ال ػػدوؿ العربي ػػة ،ودورى ػػا عم ػػى الس ػػاحة الدولي ػػة ،س ػػعياً إل ػػى ترس ػػي قػ ػيـ العدال ػػة والك ارم ػػة اإلنس ػػانية
والتوزيػػع العػػادؿ لمثػػروة والسػػمطة ،والعػػودة إلػػى الػػذات .وىػػي فػػي مجمميػػا حركػػة تصػػحيح تاريخيػػة،
سوؼ تقود إلى تغييرات عميقة في الواقع السياسي واالجتماعي واالقتصادي لمػدوؿ العربيػة ،ورغػـ
أف الثػػورات ال تتبػػع نسػػقاً محػػدداً ،وليسػػت متشػػابية فػػي تفاصػػيميا وسػػياقاتيا ،لكػػف مخرجػػات ىػػذه
الثورات ونتائجيا النيائية يتوقع ليا أف تكوف متشابية (المدلؿ.)2013 ،

اندالع الثورات العربية :

انطمقػػت الثػػورات فػػي عػػدد مػػف البمػػداف العربيػػة أواخػػر عػػاـ( 2010ـ ) ومطمػػع (2011ـ) ،متػػأثرة
بالثورة التونسية التي اندلعت جراء إحراؽ( محمػد البػوعزيزي) نفسػو ،أطاحػت بحكػـ (زيػف العابػديف
بف عمي) و( مبارؾ) في مصر و (القذافي) في ليبيا .وتنازؿ الرئيس اليمني( عمي عبداهلل صالح)
عف صالحياتو لنائبو (موسي.)6 :2013،
وعرفػػت الثػػورات العربيػػة المعاص ػرة عم ػى أنيػػا الحركػػات الشػػعبية القويػػة بيػػدؼ تغييػػر جػػذري فػػي
أوضاع عدد مف القطار العربية (عموي.)40-39 :2011،

46

أسباب حدوث الثورات:
أوالً :الظمػػـ االجتمػػاعي مػػف انتشػػار الفقػػر والتفػػاوت بػػيف الفئػػات االجتماعيػػة وغػػالء السػػعار
واحتكػػار الثػػروات ،و أضػػحت بعػػض السػػر والجيػػات المحظوظػػة توسػػع ثرواتيػػا بشػػكؿ كبيػػر
عمى حساب الغمبية الساحقة مف الشعب(أبوطو.)2014،
ثانيــــاً :اإلنغ ػػالؽ السياس ػػي قم ػػع الحري ػػات ،وس ػػيطرة ش ػػبو تام ػػة لح ػػزب الدول ػػة عم ػػى المش ػػيد
السياسػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،إضػ ػ ػ ػ ػ ػػافة لمتزويػ ػ ػ ػ ػ ػػر المسػ ػ ػ ػ ػ ػػتمر لالنتخابػ ػ ػ ػ ػ ػػات ،والتضػ ػ ػ ػ ػ ػػييؽ عمػ ػ ػ ػ ػ ػػى الح ػ ػ ػ ػ ػ ػزاب
السياسية(.عبده.)2014،
ثالثاً :القمع المني مف االعتقاالت التعسفية ،واالختطاؼ خارج القانوف ،والتعذيب في مخافر
الشرطة ،والمعتقالت العمنية والسرية .وأضػحت ىػذه الػدوؿ أسػيرة الجيػزة المنيػة ،تتػدخؿ فػي
كؿ شيء ،ومنيا تصدر الق اررات السياسية والمنية ،واالقتصادية(الواديو.)2014،
رابع ـاً:اإلحسػػاس بػػاإلذالؿ مػػف تص ػرفات النظمػػة المػػذكورة كانػػت تػػنـ عػػف احتقػػار لمم ػواطف،
واحتقػ ػ ػ ػػار لممجتمػػ ػ ػػع فػػ ػ ػػي ثقافتػ ػ ػ ػػو وعقيدتػػ ػ ػػو ،منػ ػ ػ ػػع الن ػ ػ ػػاس مػ ػ ػ ػػف حري ػ ػ ػػة القي ػ ػ ػػاـ بشػ ػ ػ ػػعائرىـ
الدينية(.ثابت.)2014،
خامســـاً :أزمػػة المشػػاركة السياسػػية يمػػر العػػالـ العربػػي بأزمػػة ديمقراطيػػة عميقػػة ،ويعػػود ذلػػؾ
لمطػػابع الشػػمولي والسػػمطوي فػػي العديػػد مػػف النظمػػة السياسػػية العربيػػة ،وأدت سػػمطويتيا بمػػا
تتضمنو مف وضع القيود عمى حرية التفكير والتعبير والتنظيـ ،إلقصػاء الماليػيف مػف الشػباب
عف العمؿ بالسياسة ،ومف ىنا نشأت مشكمة أزمة المشػاركة السياسػية (يسػيف-78 : 2011،
.)79
سادســــاً :حػ ػػرؽ (البػ ػػوعزيزي) نفسػ ػػو فػ ػػي مدينػ ػػة (سػ ػػيدي بوزيػ ػػد) بتػ ػػونس يػ ػػوـ(  17ديسػ ػػمبر
2010ـ) تعبي ػ اًر عػػف غضػػبو بسػػبب بطالتػػو ومصػػادرة الشػػرطة لعربتػػو التػػي يبيػػع عمييػػا ،و
تػ ػػوفى يػ ػػوـ الثالثػ ػػاء  4ينػ ػػاير2011ـ ،ممػ ػػا أدى لبػ ػػروز ظػ ػػاىرة (البوعزيزيػ ػػة) قػ ػػاـ بعػ ػػده (4
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مص ػ ػرييف) يػ ػػوـ الثالثػ ػػاء ( 18ينػ ػػاير  2011ـ) بقشػ ػػعاؿ النػ ػػار فػ ػػي أنفسػ ػػيـ بشػ ػػكؿ منفصػ ػػؿ
احتجاجاً عمى الوضاع المعيشية واالقتصادية والسياسية السيئة (زيادة)51: 2011،
سابعاً :استخداـ وسائؿ اإلعالـ الجديػد وىػى مػف أبػرز الوسػائؿ التػي اسػتخدمتيا الشػعوب فػي
تغطيػػة ونقػػؿ أحػػداث الثػػورات العربيػػة ،ومػػف ضػػمنيا مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي كافػػة ،مػػف
(فػػيس بػػوؾ وتػػويتير ويوتيػػوب ) وغيرىػػا ،وسػػاىمت فػػي تحريػػؾ الثػػورات العربيػػة؛ لنيػػا مثمػػت
الداة التػػي ي ػػتـ التنسػػيؽ م ػػف خالليػػا ب ػػيف الثػ ػوار (الشػػباب) واإلع ػػالف عػػف النش ػػاطات الت ػػي
سػيقوموف بيػا مػػف تنظػيـ المظػاىرات ،وتحديػػد المػاكف ،ونشػر صػػور االنتياكػات ،وفيػػديوىات
االحتجاجػػات لحظػػة وقوعيػػا ،ممػػا يػػؤدي إلثػػارة مشػػاعر وعواطػػؼ الشػػارع العربػػي ،وتبعػاً لمػػا
يشاىده ويقرأه يحدد تحركاتو واتجاىاتو (زيادة)52: 2011،

سمات الثورات العربية:

توجد ثالث سمات ليذه الثورات العربية المعاصرة تتمثؿ في (قرني:)37-36 : 2013،
-1وضع حد لما يسػمى االسػتثناء العربػي ،فبينمػا العػالـ كمػو يتغيػر ،فيمػا العػالـ العربػي جامػد فػي
مكانػ ػػو ،وبيػ ػػذه الثػ ػػورات تػ ػػدرؾ المنطقػ ػػة العربيػ ػػة مكان ػ ػاً ليػ ػػا فػ ػػي التػ ػػاري العػ ػػالمي خاصػ ػػة تػ ػػاري
االحتجاجات ،وتحتؿ مكاناً في أدبيات التحوؿ الديمقراطي ،وقد تساىـ في تقدميا فيما بعد.
-2في العالقة بيف الحاكـ والمحكوـ ،وحتى في بعض الحيػاف بػقفراط وتطػرؼ ،بػؿ غيػر الخػوؼ
مف مساره لينتقؿ في كثير مف الحياف مػف المحكػوـ إلػي الحػاكـ ،وقػد يؤسػس ىػذا التطػور لعمميػة
التحوؿ الديمقراطي؛ لف خوؼ الحاكـ وقمقػو مػف المحكػوـ جػزء أساسػي مػف المحاسػبة والمسػاءلة،
التي ال يمكف أف يقوـ نظاـ ديمقراطي سميـ بدونيا.
-3دخوؿ الشػارع العربػي المعتػرؾ السياسػي بقػوة ،أتػاح المجػاؿ لمناقشػة بعػض الموضػوعات التػي
كانػػت تج ػػري وراء السػػتار ،وتع ػػد أساسػػية لبن ػػاء نظ ػػاـ سياسػػي ديمق ارط ػػي ،كالعالقػػة ب ػػيف الس ػػمطة
والمػػاؿ ،وكيفي ػػة الحك ػػـ فيي ػػا ،ودور الجماع ػػات اإلسػػالمية ف ػػي عممي ػػة التح ػػوؿ ال ػػديمقراطي ،ودور
العسكر في دولة مدنية ،واصالح الجياز المني...إل  .وبذلؾ يضع الربيع العربػي أجنػدة العمميػة
الديمقراطي ػػة عمػ ػى الطاول ػػة وبك ػػؿ وض ػػوح ،ويجب ػػر الق ػػوى السياس ػػية المختمف ػػة عم ػػى تحم ػػؿ ع ػػبء
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مواجية ىذه الجندة ،وتقديـ سموكياتيا طبقاً ليا ،وبيذا تصبح معايير العممية الديمقراطية مرجعية
العمؿ السياسي.
لكػػف العفويػػة وانعػػداـ التخطػػيط والرؤيػػة ،وقمػػة الػػوعي ،والثقافػػة السياسػػية ،جعمػػت الثػػورات العربيػػة
المعاص ػرة تػػدخؿ فػػي حالػػة مػػف التخػػبط ،ممػػا جعميػػا عرض ػةً لمقيػػادة مػػف تنظيمػػات داخميػػة أكثػػر
تنظيمػاً ،أو قػوى خارجيػة ليػا قػدرتيا فػي التػأثير فػي مؤسسػات الحكػـ الموروثػة ،أو المتغمغمػة فػي
الػ ػػداخؿ الػ ػػوطني ،وفػ ػػي التنظيمػ ػػات التػ ػػي تربطيػ ػػا معيػ ػػا عالقػ ػػات مباش ػ ػرة ،مػ ػػف خػ ػػالؿ التبعيػ ػػة
اليديولوجية أو التمويؿ المالي أو التوجو اإلعالمي.
كما تميزت الثورات العربية بأنيا( :الزاممي)2014،
ػيير فػػي كػػؿ الػػدوؿ العربيػػة ،وىػػو "الشػػعب يريػد إسػػقاط
ػي أصػػبح شػ ًا
 .1تميػػزت بظيػػور ىتػػاؼ عربػ ّ
النظاـ".
ػدر عػ ٍ
 .2تحمػػت بقػ ٍ
ػاؿ مػػف الخالقيػػة واالنضػػباط والػػوعي ،والقػػدرة عمػػى مواجيػػة كػػؿ أن ػواع المكػػر
وااللتفاؼ ضدىا ،وكانت نموذجاً لمسممية ،والتكافؿ ،والفداء ،واالنضباط ،والوعي والرقي.
.3قيػػادة الشػػباب ليػػذه الثػػورات ،ويتقنػػوف بشػػكؿ جيػػد التكنولوجيػػا ،سػػالحيـ الي ػاتؼ الخمػػوي لنقػػؿ
الصور ،مثؿ الحاسوب المحموؿ ومواقع التواصؿ االجتماعي المتعددة.
مؤشر عمى بروز ثقافة سياسية جديدة ضد السمطوية وتشكؿ رافعة أساسية لمتحوؿ والتغيير
.4تعد
اً
االجتماعي.
.5كانػػت حػػدثاً مفاجئ ػاً غيػػر متوقػػع ،لكافػػة الم ػراقبيف والمحممػػيف السياسػػييف كافػػة  ،بحيػػث أف أحػػداً
منيـ لـ يتوقعيا.
.6كانت الثورات متزامنة في أكثر مف بمد عربي ،ولـ يكف وقوعيا منسقاً أو مبرمجاً بشكؿ مسبؽ،
بما يدؿ عمى وجية تغييػر شػاممة وعميقػة وعػابرة لمخصوصػية القطريػة ،ال تنحصػر بعػزؿ حػاكـ،
أو تغيير نظاـ سياسي ،أو كتابة دستور جديد.
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أىــم الخصــائص الت ـي تقاســمتيا الــنظم العربيــة فــي الســمات التاليــة (عػػارؼ:2012،
:)53-52
عقػػود متواليػػة مػػف الفشػػؿ فػػي السياسػػات االقتصػػادية واالجتماعيػػة ،أدت إل ػى ت ارجػػع مسػػتمر فػػيعممية التنمية الشاممة ،وت ازيػد مسػتمر فػي مسػتويات الفقػر ،والفػروؽ االجتماعيػة الفمكيػة بػيف نخبػة
بالغة الترؼ والثراء وجماىير تنتحر لفقداف مبررات وأسباب الحياة.
انسػداد سياسػػي خػػانؽ ،مػف خػػالؿ تضػػييؽ مسػاحة الحريػػات بصػػورة مسػتمرة ومت ازيػػدة مػػع الػػزمف،واتبػػاع سياسػػات تعػػاكس حركػػة التػػاري وصػػيرورة المجتمعػػات ،فػػي الوقػػت الػػذي زادت فيػػو مسػػاحة
الحريػػات االفت ارضػػية فػػي الفضػػاء الكػػوني عبػػر االنترنػػت واإلعػػالـ الفضػػائي ،فػػي ظػػؿ اتبػػاع ىػػذه
النظـ لسياسات داخمية بوليسية.
التعامؿ اإلقطاعي مع الدولة والمجتمع ،فجميع النخب الحاكمة في ىػذه النظمػة اتبعػت حػاالتإقطاعية اقتسمت فيما بينيا االقتصاد والمجتمع ،وحولػت المػواطنيف إلػى حالػة تشػبو رقيػؽ الرض
في العصور اإلقطاعية في أوروبا في القروف الوسطي.
اء دوليػاً أو إقميميػاً ،فمصػر تػـ تقزيميػا ،لتكػوف تابعػة لمواليػات المتحػدة
استتباع الدولة لمخارج سػو ًالمريكية واسرائيؿ ،حتى أصبحت دولة تابعة ،وكذلؾ السعودية واليمف وليبيا.

إنجازات الثورات العربية:
 .1أطاحػت بأربعػة رؤسػاء حتػى اآلف ،وىػػـ :بػف عمػي فػي تػػونس ،ومبػارؾ فػي مصػر ،والقػػذافي
في ليبيا ،صالح في اليمف (شراب.)2013 ،
 .2ق ػػدمت مج ػػاالً سياس ػػياً مختمفػ ػاً ،س ػػمب ع ػػف الس ػػمطة ك ػػؿ أوص ػػاؼ التق ػػديس والتع ػػالي الغيب ػػي
البعد السياسػي لمفػرد بوصػفو كائنػاً
والتبجيؿ الرمزي ،وألحقيا واستتبعيا بالمجتمع ،واستحضر ُ
فاعالً في الحقؿ العاـ( .قانصو.)2012،
 .3حول ػ ػ ػ ػػت المػ ػ ػ ػ ػواطف العرب ػ ػ ػ ػػي -لوؿ مػ ػ ػ ػ ػرة  -ف ػ ػ ػ ػػاعالً رئيسػ ػ ػ ػ ػاً ،وكس ػ ػ ػ ػػرت ح ػ ػ ػ ػػاجز الخ ػ ػ ػ ػػوؼ
عنده(.عبده.)2014،
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 .4كسرت تقميد الزعيـ المؤبد لي دولة ،وأصبح ىناؾ تفكيػر إلرضػاء الشػارع العربػي ،وىػذا لػـ
يكف في العقوؿ السابقة لممموؾ(.عطااهلل.)2014،

نماذج لمثورات العربية:

*الثورة التونسية:

فػ ػػي(  17ديسػ ػػمبر مػ ػػف عػ ػػاـ  )2010انػ ػػدلعت ش ػ ػ اررة المظػ ػػاىرات الشػ ػػعبية بعػ ػػد إح ػ ػراؽ (محمػ ػػد
البػػوعزيزي) نفس ػػو ،فخ ػػرج آالؼ التونس ػػييف الرافض ػػيف لوض ػػاع البطال ػػة المزري ػػة ،وغي ػػاب العدال ػػة
االجتماعية ،وتفاقـ الفساد داخػؿ النظػاـ الحػاكـ ،ومػف ثػـ تحولػت المظػاىرات إلػى انتفاضػة شػعبية
عارمػػة شػػممت عػػدة مػػدف تونسػػية ،وأجبػػرت فػػي بػػدايتيا ال ػرئيس عم ػى إقالػػة عػػدد مػػف الػػوزراء ،ثػػـ
توسعت وازدادت شدتيا مما أجبره عمى اليػروب مػف الػبالد خمسػة فػي ( 14ينػاير 2011ـ) ،فمجػأ
إلى السعودية بعد حكمو لمبالد فترة ( 23سنة) ،ثـ حصمت تطورات سياسية داخمية إلػى أف فػازت
حرك ػة النيضػػة اإلسػػالمية بالنصػػيب الوفػػر مػػف مقاعػػد المجمػػس الػػوطني التأسيسػػي ،وفػػي( 12
ديسمبر 2011ـ) ،تـ انتخاب (المنصؼ المرزوقي) رئيساً لمجميورية ،وشغؿ الميف العاـ لحركة
النيضة (جمادي الجبالي) منصب رئيس الحكومة ،وشكمت الثورة التونسية المفجر الرئيس لسمسػة
االحتجاجػ ػ ػػات و الثػ ػ ػػورات فػ ػ ػػي عػ ػ ػػدد مػ ػ ػػف الػ ػ ػػدوؿ العربيػ ػ ػػة ،وبمغػ ػ ػػت حصػ ػ ػػيمتيا(  219قتػ ػ ػػيالً)
(الرنتيسي.)64:2012،

*الثورة المصرية (ثورة  25يناير):
إنتفاضػة شػعبية انػدلعت يػوـ الثالثػاء )25ينػاير/كػانوف الثػاني  2011ـ ) وىػو اليػوـ المحػدد مػف
عدة جيات وأشخاص ،أبرزىـ الناشط (وائؿ غنيـ ( و)حركة شباب  6أبريؿ ) يوافؽ يوـ الشرطة
في مصر ،احتجاجاً عمى قمع مظاىرات ضد الحياة المعيشية ،والسياسػية ،واالقتصػادية والبطالػة،
كبير إلطالؽ ش اررة الغضب الشعبي في
أثر ٌ
والتوريث في ظؿ حكـ مبارؾ ،وكاف لمثورة التونسية ٌ
مصر(.زيادة.)44 :2011،
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فػػي( ) 2011-2-11أعمػػف (عمػػر سػػميماف) تنحػػي مبػػارؾ  ،وتكميػػؼ المجمػػس العم ػى لمق ػوات
المسػػمحة بػػقدارة الػػبالد ،وأصػػدر الجػػيش بيانػػات بتوليػػو حكػػـ الػػبالد بصػػفة مؤقتػػة لمػػدة ( 6أشػػير)
حتى تتـ االنتخابات البرلمانية والرئاسية ،وأسفرت عف فوز حػزب الحريػة والعدالػة التػابع ل خػواف
المسػػمميف ب ( 235مقعػػداً) ،ثػػـ أجريػػت االنتخابػػات الرئاسػػية وأسػػفرت عػػف فػػوز (محمػػد مرسػػي)
بنسبة ( %51،73أبو شاويش.) 102:2013،

*الثورة الميبية:
ىي ثورة شعبية اندلعت ش اررتيا يوـ الخميس( 17فبراير/شباط عاـ2011ـ ) عمى شػكؿ انتفاضػة
شممت معظـ المدف الميبية ،احتجاجاً عمى الوضاع المعيشية واشتبؾ المتظػاىروف مػع الشػرطة،
وىاجموا المكاتب الحكومية ،و تأثرت باالحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطف العربي مطمع
عاـ  2011ـ  ،وفي يوـ الخميس الموافؽ  20أكتوبر  2011قتؿ القذافي في مدينة سرت ،آخػر
معقؿ لو ،ودفنت جثتو بعدىا في مكاف سري لـ يتـ الكشؼ عنو (إسميـ.)48-47 :2012 ،

*الثورة اليمنية:
نجحت الجماىير في الػيمف بكسػر حػاجز الخػوؼ عنػدما بػدأت االحتجاجػات فػي( ينػاير 2011ـ)
في عدد مف المدف الرئيسة ،قبؿ أف تنتقؿ لمعاصمة صنعاء ،ورغـ لجوء النظاـ لمعنػؼ فػي قمعػو
لممظػػاىرات ،وقتمػػو  3متظػػاىريف فػػي إحػػداىا ،اتّصػػفت المظػػاىرات بالطبيعػػة السػػممية ،ثػػـ وافػػؽ
ال ػرئيس عمػػى توقيػػع اتفػػاؽ مجمػػس تعػػاوف دوؿ الخمػػيج فػػي(  23كػػانوف الثػػاني  -ينػػاير 2012ـ)
الذي يقضي بتسميـ السمطة لنائبو عبد ربو منصور اليادي ،مقابؿ حصولو وأوالده وأقربائو وجميع
مػػف عمػػؿ معػػو خػػالؿ( 33عامػػا)ً مػػف رئاسػػتو ،عمػػى حصػػانة مػػف المالحقػػة القانونيػػة أو القضػػائية،
وأقر البرلماف مشػروع قػانوف يمػنح الػرئيس السػابؽ حصػانة كاممػة مػف المالحقػة بنػاء عمػى االتفػاؽ
الموقّع.
تسمـ (اليادي) مقاليد الرئاسة لمدة سػنتيف فقػط ،تمييػا انتخابػات برلمانيػة ،ثػـ االنتخابػات الرئاسػية
الحرة ،ولعب غياب عنصر دعـ الجيش لمثػورة دو اًر حاسػماً ،وحػاؿ دوف تحقيػؽ ىػدؼ الثػورة فػي
ّ
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إس ػػقاط النظ ػػاـ ،وش ػػكؿ موق ػػؼ الوالي ػػات المتح ػػدة المريكي ػػة والعربي ػػة الس ػػعودية م ػػف الث ػػورة ب ػػالم
الىمية ،فكمتاىما لـ يكف يريد فو اًز صريحاً لقوى المعارضة عمى النظاـ( .حسيب.) 2012 ،

*الثورة البحرينية :
تمثمػ ػ ػػت الثػ ػ ػػورة البحرينيػ ػ ػػة بموجػ ػ ػػة احتجاجػ ػ ػػات شػ ػ ػػعبية بػ ػ ػػدأت فػ ػ ػػي(  2011 / 2/14ـ) متػ ػ ػػأثرة
باالحتجاجػػات التػػي انػػدلعت فػػي الػػوطف العربػػي ،قادىػػا شػػباب مسػػتقموف بجانػػب ( 7جمعيػػات)
معارضػ ػػة شػ ػػيعية ،وليبراليػ ػػة ،وقوميػ ػػة ،وبعثيػ ػػة ،تطالػ ػػب بالحريػ ػػة والديمقراطيػ ػػة و إقامػ ػػة الممكيػ ػػة
الدستورية عف طريؽ صياغة دستور جديػد لممممكػة .كمػا طالػب المحتجػوف بػاإلفراج عػف النشػطاء
السياسييف ،وحػؿ مجمػس النػواب المنتخػب والغػاء الصػالحيات التشػريعية لمجمػس الشػورى المع ّػيف،
وتداوؿ السمطة التنفيذيػة بواسػطة االنتخابػات الحػرة ،وحريػة تشػكيؿ الحػزاب ،واطػالؽ حريػة الػرأي
والتعبير ووقؼ التجنيس السياسي ،فيما استعانت الحكومػة بقػوات درع الجزيػرة المكونػة مػف قػوات
خميجية التي تدخمت بفض االحتجاجات ( شمش.)28- 27 :2013 ،

*الثورة السورية:
انتفاضة شعبية انطمقت يوـ الثالثاء )15آذار/مارس عاـ  2011ـ ) ضد القمػع ،والفسػاد ،وكبػت
الحريات ،وتمبية لصفحة"الثورة السورية ضد( بشار السد(عمى موقع التواصؿ االجتماعي في تحد
غيػر مسػبوؽ لحكػـ السػد ،متػأثرة بموجػة االحتجاجػات العارمػة التػي انػدلعت فػي الػوطف العربػي
مطم ػػع ع ػػاـ 2011ـ ،ان ػػدلعت شػ ػ اررة الث ػػورة الس ػػورية عن ػػدما كت ػػب أطف ػػاؿ م ػػف عائم ػػة "البازي ػػد
"شعارات عمى مدرستيـ متأثريف بربيع الثورات العربية ( الشعب يريد إسقاط النظاـ) ،فقامت قػوى
المػػف باعتق ػػاليـ وخم ػػع أظ ػػافرىـ ،فانتش ػػرت المظ ػػاىرات لمم ػ لػرة الول ػػى ل ػػتع لـ م ػػدف س ػػوريا " مني ػػا
(جبم ػػة ،وحم ػػاة ،والالذقي ػػة) ومن ػػاطؽ ع ػػدة ف ػػي دمش ػػؽ وريفي ػػا(الحميدي ػػة والمرج ػػة والمػػزة والق ػػابوف
والكسوة وداريا والتؿ ودوما والزبداني).
لقػػد قػػاد الشػػباف السػػوريوف الػػذيف طػػالبوا بػػقجراء إصػػالحات سياسػػية واقتصػػادية واجتماعيػػة ورفعػوا
شعار (حرية ...حرية ( لكف قوات المف والمخابرات السورية واجيتيـ بالرصػاص الحػي ،فتحػوؿ
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استمرت بعدىا بالتوسع والتمدد شػيئاً فشػيئاً ،أسػبوعاً بعػد أسػبوع ،ومػا
الشعار إلى "إسقاط النظاـ و ل
زالت مستمرة حتى المحظة (إسميـ.)48 :2012،

إخفاقات الثورات العربية:
 مئػػات آالؼ القتمػػى والجرحػػى والمشػػرديف والالجئػػيف خاصػػة فػػي الحالػػة السػػورية المسػػتمرة حتػػىاآلف.
 انعداـ المف والماف خالؿ الثورة و بعدىا في المجتمعات التي حصؿ فييا الربيع العربي االنقسػػاـ المجتمعػػي الػػذي لحػػؽ بيػػذه الػػدوؿ ىػػو مػػف أبػػرز (مضػػار) الثػػورات .واالنقسػػاـ حصػػؿعمى أسس طائفية ،أو مذىبية ،أو سياسية.
الكبيرف المذاف أصابا اقتصاديات
ا
 مف اإلف ارزات والنتائج الوخيمة ليذه الثورات التدمير والضرردوؿ الثورات العربية ،ناىيؾ عف تدمير البنية التحتية ليا ،كما حػدث فػي الػيمف و ليبيػا و سػورية
(البسوس.)2013،

الجديد الذي أحدثتو الثورات العربية:

 -1برىنت الثورات العربية مف خالؿ ما حممتو مف شعارات وقيـ مدنية وحضارية أف المجتمعات
العربية واإلسالمية ليست مناىضة لمحداثة ،وأف الظروؼ الخارجية والداخمية التي رافقػت الم ارحػؿ

تأخرىػ ػ ػػا عػ ػ ػػف المّحػ ػ ػػاؽ بركػ ػ ػػب المػ ػ ػػـ المتطػ ػ ػ ّػورة.
السػ ػ ػػابقة تعتبػ ػ ػػر السػ ػ ػػبب ال ػ ػ ػرئيس الكػ ػ ػػامف وراء ّ
(المصطفى.)2011،
 -2غيرت الواقع السياسي العربي مف أنظمة استبدادية قائمة عمػى أسػاس المػف والقػوة العسػكرية
إلى أنظمة تعيش حالة مف الفوضى وعدـ السيطرة (المصري.)2014،
 -3أنضػػجت الػػوعي الجمػػاعي لمشػػعوب العربيػػة ،وأظيػػرت بشػػكؿ مممػػوس طبيعػػة التػػدخؿ السػػافر
مف الخارج في السيادة الداخمية لمدوؿ العربية (الوادية.)2014،
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-4أعػػادت ل نسػػاف العربػػي ثقتػػو بنفسػػو وكرامتػػو وصػػورتو اإلنسػػانية ،وأنػػو قػػادر عمػػى التغييػػر
والخ ػػروج إلػ ػػى الشػػػارع  ،مم ػػا أدى إلػ ػػى نشػػػوء مفيػػػوـ المواطن ػػة (بش ػػارة،برنامج ح ػػديث الثػػػورة،
.)2011

آراء عن الثورات العربية:
ّبينت الثورات العربية المعاصرة مع كؿ التداعيات الناجمة عنيا في( مصػر وتػونس وليبيػا والػيمف
وسػػوريا) ،أف البمػػداف العربيػػة تكابػػد مشػػكالت أساسػػية ،تتعمػػؽ باإلد اركػػات السػػائدة لمفػػاىيـ الدولػػة
والمواطنة ،والمجتمع ،والحرية ،والديمقراطية ،وىذا يعنػي أف مج ّػرد قيػاـ الثػورات لػف يحػ ّؿ المشػكمة
يعب ػػر ع ػػف ض ػػرورة تاريخي ػػة ،تفت ػػرض كس ػػر االنس ػػداد المتمث ػػؿ ب ػػالطغـ
تمامػ ػاً ،واف ك ػػاف قيامي ػػا ّ
االسػ ػػتبدادية الحاكمػ ػػة ،كشػ ػػرط الزـ لتحريػ ػػر مسػ ػػار التغييػ ػػر أو التطػ ػػوير السياسػ ػػي واالقتصػ ػػادي
المعنية.
والثقافي في المجتمعات
ّ
إننػػا ف ػػي البحػػث ع ػػف معنػػى الحري ػػة فػػي الث ػػورات نقػػؼ إزاء إش ػػكاليات وتحػػديات كبيػػرة وعميق ػػة،
بعضيا سياسػي نػابع مػف الغيػاب التػاريخي لممشػاركة السياسػية ولتقاليػد العمػؿ السياسػي والحزبػي،
وعف الخضوع لنظمة استبدادية لقروف ،ولعؿ مػا يفػاقـ مػف تعقيػدات ىػذه المشػكمة وصػعوبتيا أف
الثػػورات الحاصػػمة ىػػي الولػػى مػػف نوعيػػا فػػي تػػاري المجتمعػػات العربيػػة ،وأف ىػػذه المجتمعػػات
تتوخى الدخوؿ مباشرة في الثورة الديمقراطية ،عمى خالؼ التجربة الوروبية ( .الكيالي.)2013،
ّ
ل ػػـ يك ػػف بقمك ػػاف الث ػػورات العربي ػػة المعاصػ ػرة أف تتج ػػاوز ثقاف ػػة مجتمعاتي ػػا ،وبالت ػػالي بحث ػػت ع ػػف
مرجعيػ ػ ػػة لشػ ػ ػػرعيتيا السياسػ ػ ػػية مػ ػ ػػف داخػ ػ ػػؿ قػ ػ ػػيـ ىػ ػ ػػذه الثقافػ ػ ػػة ،وذلػ ػ ػػؾ بقصػ ػ ػػد تثبيػ ػ ػػت المفػ ػ ػػاىيـ
والمبػادئ التػػي كانػػت تمثػػؿ شػػعارات الثػػورة ،وتريػد أف تؤسػػس عمييػػا مؤسسػػاتيا وبنياتيػػا السياسػػية،
وقد ترتب عمى ذلؾ أمراف:
أوالً :أف ى ػػذه الث ػػورات ظم ػػت تس ػػتمد مرجعي ػػة ش ػػرعيتيا السياس ػػية م ػػف الثقاف ػػة نفس ػػيا ،الت ػػي كان ػػت
النظمة السابقة أيضاً تجد فييا مف القيـ ما يضفي عمييا شرعية سياسية.
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ثانيـاً :أدى االحتكاـ إلى قيـ نفس الثقافة إلضفاء الشرعية السياسية عمى ىذه الثورات إلى صػراع
بػػيف القػػوى التػػي شػػاركت فييػػا .فػػالطرؼ الػػذي يحػػاوؿ انطالق ػاً مػػف ىػػذه الثقافػػة إضػػفاء الشػػرعية
السياسػية عمػػى بعػض المبػػادئ والمفػاىيـ التػػي رفعيػا أثنػػاء الثػورة وجػػد نفسػو فػػي صػداـ مػػع طػػرؼ
آخر يعد تمؾ المفػاىيـ والمبػادئ ىجينػة ودخيمػة ومتناقضػة مػع كػؿ قػيـ الثقافػة ،وبالتػالي ال يمكػف
أف تمنحيا ىذه الثقافة أي قيمة تضفي عمييا الشرعية السياسية ،فكؿ المبادئ والمفاىيـ مف أمثاؿ
الحرية السياسية ،وحرية االعتقاد ،وارادة المة ،والمساواة الدينيػة والجنسػية ،كميػا ال تجػد سػنداً وال
مرجعاً قيمياً في ىذه الثقافة بشقييا التقميدي العرفي والديني(.السنوسي.)2013،
لقػػد غيػػرت الثػػورات العربيػػة الػػدور التقميػػدي لمجيػػوش فػػي النظػػاـ الػػديمقراطي الغربػػي الػػذي
تبنتو والذي يعتبر تدخؿ الجيوش في السياسة فساداً سياسياً في أية حاؿ بعد أف استقرت أنظمتيا
عمػػى أسػػس ارسػػخة مػػف المبػػادئ المقدسػػة والتقاليػػد التػػي تكػ ّػوف فكػػر الجمػػاىير .ولكػػف رغػػـ ىػػذا
التحوؿ الكبير في الفكر السياسي العربي فقف النظمة التػي تمػت الثػورات لػـ تفكػر فػي تنظػيـ ىػذا
الػػدور الجديػػد لمجيػػوش ،بػػؿ دعتيػػا لمعػػودة لمثكنػػات ،ولكػػف دوف أف تسػػقط صػراحة نظريػػة الشػػرعية
الثوريػػة التػػي تبنتيػػا ،أو تحػػدد السػػس التػػي تقػػوـ عمييػػا ،وبػػذلؾ أصػػبحت الشػػرعية شػػعا اًر مبيم ػاً
يقدر فيو أف أمف المواطنيف وحقوقيـ في خطر.
يمكف أف يستخدمو الجيش في أي وقت ّ
إف مػػا حػػدث مػػؤخ اًر فػػي مصػػر ىػػو نتيجػػة ليػػذا التحػػوؿ فػػي مفيػػوـ وفك ػرة الجيػػوش فػػي المنطقػػة.
فػالجيش المصػري تػدخؿ عقػب االحتجاجػات الواسػعة التػي شػيدتيا مصػر يػوـ )25يناير/كػانوف
الثاني 2011ـ) ضد حكـ الػرئيس( محمػد حسػني مبػارؾ) وعزلػو ،ثػـ سػمـ السػمطة لمقػوى المدنيػة،
وتدخؿ في الظرؼ نفسو بعد انطالؽ االحتجاجات الواسعة ضد حكـ الػرئيس( محمػد مرسػي) يػوـ
( 30يونيو/حزيراف 2013ـ) وعزلو وسمـ السمطة لػرئيس المحكمػة الدسػتورية ،وفػي كمتػا الحػالتيف
برر تدخمو باالستجابة لرغبات الشعب وحمايتو(.الترابي.)2013،
تغيير جذرياً وليس في
إف ما جرى في المنطقة العربية حالة ثورية ،وليست ثورة ،لف الثورة تعنى
اً
رأس النظػػاـ الحػػاكـ ،وىػػى أيض ػاً ليسػػت انقالب ػاً ،لف االنقػػالب يقػػوـ بػػو مجموعػػة صػػغيرة بػػدوف
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ػر عػػف إرادة شػػعبية عامػػة ،لكػػف التغييػػر لػػـ يكػػف
غطػػاء شػػعبي ،ومػػا جػػرى ىػػو ثػػورة شػػعبية تعبيػ اً
جذرياً(عبده.)2014،
ويبػدو أف الثػػورات العربيػة خطػػوة إيجابيػة ،إلنيػػاء مرحمػة الت ارجػػع العربػي خػػالؿ السػنوات الماضػػية
ولكف لألسؼ في البداية مرت بشكؿ صحيح محاولةً تحقيؽ أىداؼ اجتماعية ،وبعد ذلؾ انحرفت
لص ػ ػ ػػالح ق ػ ػ ػػوى داخمي ػ ػ ػػة ،أو خارجي ػ ػ ػػة ،واع ػ ػ ػػادة النظم ػ ػ ػػة إل ػ ػ ػػى م ػ ػ ػػا كان ػ ػ ػػت عمي ػ ػ ػػو ف ػ ػ ػػي العي ػ ػ ػػد
السابؽ(.ثابت.)2014،
ولمثػػورات العربيػػة أىػػداؼ سػػامية تيػػدؼ إلػػى تغييػػر الحػػداث السياسػػية فػػي البمػػداف العربيػػة ولكػػف
لألسػػؼ الشػػديد غالبيػػة الثػػورات تػػـ التػػأثير عمييػػا وانحرفػػت عػػف أىػػدافيا الساسػػية ،وتحولػػت إلػػى
مسرح لمقوى الخارجية(.المصري.)2014،
وستمضي الثورات العربية ،وسػتنجح رغػـ الضػبابية السػوداوية ،فػالثورات ال تػتـ فػي أيػاـ ،وال فػي
سنوات ،وسيكوف ىناؾ ارتدادات ،ولكف إذا قاؿ الشعب ال سيحقؽ ثورتو(.الصواؼ.)2014،
وتػػرى الد ارسػػة بػػأف ىػػذه الحػػداث كميػػا التػػي عصػػفت بالمنطقػػة العربيػػة خاصػػة الثػػورات العربيػػة
المعاصػ ػرة ،غي ػػرت مالم ػػح عدي ػػدة ف ػػي العممي ػػات السياس ػػية مم ػػا أن ػػتج مجموع ػػة م ػػف التف ػػاعالت
السياسية وأوجد تغيي اًر لألىداؼ وىذا ما تـ التوقػؼ عنػده مػف جميػع القػوى والطػراؼ ،ثػـ التعامػؿ
معيا سواء بنقؿ مجرياتيػا أـ بمػا يخػدـ مصػالحيا؛ لكػف الد ارسػة توضػح أيضػاً بػأف الحالػة العربيػة
ال ازلػػت تتخػػبط ،والزاؿ يكتنفيػػا الكثيػػر مػػف الغمػػوض نظ ػ اًر لتػػداخؿ العديػػد مػػف المفػػاىيـ ،والعوامػػؿ
والظروؼ في بعضيا البعض ،وىذا ما يجعؿ المنطقة غير مستقرة في الصعد و المجاالت كافة،
ينتج عنو انعداـ لالستقرار السياسي والمني أدى إلى عزوؼ مستثمريف عرب و أجانب عف ىػذه
البمداف وىذا مما فاقـ الزمة االقتصادية.
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الفصل الرابغ

قناة اجلسيرة والثىراث العربيت
 مفيوم تغطية الجزيرة لمثورات العربية
 نظرة تحميمية لتغطية الجزيرة لمثورات العربية
 كيف أثرت تغطية الجزيرة عمى سير أحداث الثورات العربية؟
 الجزيرة معبرة لمثورات أم صانعة ليا؟
 الدور القطري في تغطية الجزيرة لمثورات العربية
 تغطية الجزيرة في عيون الخبراء
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مفيوم تغطية الجزيرة لمثورات العربية:
"التغطيػػة مسػػتمرة" كػػاف ىػػذا الشػػعار البػػرز الػػذي رفعتػػو الجزي ػرة أثنػػاء تغطيتيػػا لمثػػورات العربيػػة،
وجػػاء ىػػذا الشػػعار موفق ػاً ليكػػوف منياج ػاً يوضػػح أسػػموب الجزي ػرة فػػي تغطيتيػػا ،لمالءمتػػو التامػػة
لظروؼ الثورات المتسارعة في أحداثيا و المتعاقبة في مراحميا ،وفي ظؿ غياب التغطية الرسػمية
المقنع ػػة ولج ػػوء حكوم ػػات ت ػػونس ومص ػػر لقط ػػع وس ػػائؿ االتص ػػاؿ المختمف ػػة وعم ػػى أرس ػػيا الي ػػاتؼ
واالنترنػػت ،تحولػػت الجمػػاىير الغاضػػبة إلػػى الجزي ػرة كوسػػيمة إعػػالـ تعكػػس مػػا يػػدور مػػف أحػػداث،
وتردد صدى الجماىير ،كما شيدت شاشتيا والدة عدد مف البرامج لمتابعة مستجدات الثورات مثؿ
" حػػديث الثػػورة" و" شػػاىد عمػػى الثػػورة " ،و "ربيػػع الشػػعوب" الػػذي يحكػػي جميػػع قصػػص الشػػعوب
الثائرة(.أبو شباب.)3 :2012،
حػػوؿ تغطيػػة الجزيػػرة لحػػداث الثػػورة التونسػػية "فقػػد كانػػت الجزيػرة بالنسػػبة لتػػونس فػػي ثورتيػػا مػرآة
رأى النػػاس فييػػا أنفسػػيـ ،وكانػػت أقػػرب وسػػيمة إعالميػػة لعقػػوؿ و قمػػوب الثػػائريف ،ولف الجزي ػرة ال
تبنػػي وعي ػاً عميق ػاً وثقافػػة سياسػػية متينػػة ،بػػؿ وتكتفػػي بػػأف تجعػػؿ الجميػػور يػػؤمف بمػػا يجػػوؿ فػػي
ٍ
خاطره ،وتشاطره أفكاره أكثر مما تبث إليو مف ٍ
جديدة( .الحجاوي.) 94 :2011 ،
أفكار
وبعد الثورة التونسية بأياـ قميمة اشتعمت الثػورة المصػرية ،ووجػدت الجزيػرة نفسػيا أمػاـ تح ٍػد جديػد
عمى مػدار خمسػة العػواـ التػي سػبقت انػدالع الثػورة ،شػيدت تغطيػة القنػاة لمشػأف المصػري تطػو اًر
كبي اًر ،و كاف لمصر حصة السد في تغطيتيا اإلخبارية و لفتت استياء و انتقاد النظاـ المصرى
مػػع انػػدالع أحػػداث  25ينػػاير ،احتػػدمت تغطيػػة القنػػاة و زادت حػػدتيا و تحػػوؿ بثيػػا مفتوح ػاً ينقػػؿ
الصور و الخبار اآلتية مف مصر ،و مف ميداف التحريػر خصوصػاً ،ووقفػت القنػاة بجانػب الثػورة
و الثوار ،و بات ىذا االلتزاـ واضحاً وجمياً في طبيعة التغطية التي قامػت بيػا ليػذا الحػدث اليػاـ.
(عبد اهلل.)91 :2012،
وف ػػي الث ػػورة المصػ ػرية قام ػػت الجزيػ ػرة بف ػػتح ىواتفي ػػا لممػ ػواطنيف عم ػػى م ػػدار الس ػػاعة والس ػػيما م ػػع
المتظاىريف بميداف التحرير ،إضافة إلى ميارة الجزيرة في استضافة الضيوؼ والتحميؿ ،وزاد مف
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اإلقباؿ عمى الجزيرة ما قامت بػو إدارة القمػر االصػطناعي "نايمسػات "مػف مطػاردة ليػا وحػذفيا مػف
باقتيا (.شريت.)2011،
وبػػدأت منػػذ اليػػوـ الوؿ لمثػػورة الميبيػػة بتغطيػػة أحػػداثيا ،وىنػػاؾ اتخػػذت الجزي ػرة موقفيػػا مػػع الثػػورة
وضػػد القػػذافي ،وبثػػت الكثيػػر مػػف الخبػػار والصػػور حػػوؿ مجػػازر كتائب ػو ،وقصػػفيا لممػػدنييف فػػي
بنغػػػازي و غيرىػ ػػا مػػػف المػػػدف ،واسػ ػػتمرت تغطيتيػ ػػا بػػػنفس الح ػ ػ اررة لح ػػيف سػ ػػقوط الق ػػذافي بسػ ػػقوط
طرابمس ،و الحقاً بمقتمو ،لـ تخرج تغطية الجزيرة لحداث الثورة اليمنية عف ىذا السياؽ ،ولو أنيا
كانػػت تشػػتد حينػاً و تفتػػر حينػاً آخػػر ،و نتيجػػة اشػػتداد أو فتػػور أحػػداث الثػػورة نفسػػيا ،وطػػوؿ المػػدة
التي استغرقتيا ،حيث حازت تغطية القناة عمى إعجاب الشعب اليمني ،و أحياناً ىتافو ،و تقديره.
(الحجاوي.)98: 2011 ،
وفي سوريا مرت تغطية القناة ألحداث الثورة بمرحمتين :
 -1مرحمة التيميش وعدـ االىتماـ الكػافي و مػع بدايػة الثػورة ،حيػث وجيػت لمقنػاة انتقػادات كثيػرة
لعدـ االىتماـ بتغطية أحداث الثورة بنفس السموب والطريقة التي غطػت بيػا أحػداث الثػورات
التونسية و المصرية و الميبية.
 -2بعػػد حػوالي شػػير مػػف انػػدالع الثػػورة ،مػػع اشػػتدادىا واشػػتداد القتػػؿ و نزيػػؼ الػػدماء والتظػػاىر،
بػػدأت القنػػاة فػػي تغطيػػة الحػػدث بصػػورة مفصػػمة ،فأصػػبح الخبػػر السػػوري يتصػػدر أخبارىػػا و
تغطياتيا وأفردت لمثورة مساحات واسعة مف التحميؿ و النقاش ،ثػـ بػات مػف الواضػح وقوفيػا
إل ػػى جان ػػب الث ػػورة وى ػػو م ػػا جم ػػب عميي ػػا انتق ػػادات عدي ػػدة م ػػف مؤي ػػدي النظ ػػاـ الس ػػوري ،وت ػػـ
التشويش عمى بثيا أكثر مف مرة ،وبدأ الشعب السوري ييتؼ لمجزيرة.
ويمجد دورىا وتغطيتيا لحداث ثورتو.
لقد جمبػت تغطيػة القنػاة لحػداث الثػورة ووقوفيػا بجانبيػا انتقػادات مػف داخميػا توجػت بعػدد مػف
االسػػتقاالت لعػػدد مػػف مػػذيعي وم ارسػػمي القنػػاة الميمػػيف وعمػػى أرسػػيـ مػػدير مكتبيػػا فػػي بيػػروت
غساف بف جدو.
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" عمى كؿ لـ تنتصر الجزيرة في عصر الثػورات بقػدر انتصػارىا فػي حػرب العػراؽ ،عمػى
أنيػػا كانػػت الكثػػر أثػ اًر فػػي ىػػذه الثػػورات ،وبعػػد انقضػػاء عصػػرىا سػػتبقى الجزيػرة متمتعػػة
بركػػائز قػػوة عديػػدة ،وسػػتظؿ متمتعػػة بسػػقؼ عػػاؿ مػػف الحريػػة اإلعالميػػة ،و بخبػرة طويمػػة
وتمويػػؿ متفػػوؽ ،وبكونيػػا محطػػة كػػؿ العػػرب ،و ستضػػاؼ إلييػػا أنيػػا المحطػػة التػػي أيػػدت
الثورة العربية بدوف تحفظ "(.الحجاوي.)94: 2011 ،
نظرة تحميمية لتغطية الجزيرة لمثورات :
تباينػػت وجيػػات النظػػر حػػوؿ دور تغطيػػة الجزي ػرة اإلخباريػػة فػػي دوؿ الربيػػع العربػػي ،إذ
يعتقػػد الػػبعض أف تغطيتيػػا لألحػػداث فػػي تػػونس و مصػػر أشػػعمت الربيػػع العربػػي الػػذي انتشػػر فػػي
عدد مف الدوؿ العربية ،وأعمت مف صوت الشعوب التي عانت تحت أنظمػة حكػـ متسػمطة ،فيمػا
يعتقػػد آخػػروف أف التغطيػػة اختمفػػت بػػاختالؼ الدولػػة التػػي يحصػػؿ فييػػا احتجاجػػات بمػػا ينسػػجـ مػػع
السياسػػة الخارجيػػة لقطػػر ،و يخػػدـ أىػػدافيا السياسػػية و الدبموماسػػية إقميميػاً ودولياً(.شػػمش:2013،
.)32
وركزت الجزيرة في تغطيتيا عمى الحشود مف العػرب الػذيف يعمنػوف مطػالبيـ إلػى العػالـ ،و
استعاف الثوريوف الذيف كاف محظو اًر عمييـ الظيور في وسائؿ اإلعالـ المحمية ،بالجزيرة لموصوؿ
لشعوبيـ ،وتعبئتيا لصالح الثورات ،وألغت القناة برامجيا العادية ،وتحولت لورشة عمؿ عمى مدار
الساعة لألخبار والمقابالت المباشرة عمى اليواء ،متحولة مف ثورة لخرى (.الحروب.)2011،
فيمػػا خضػػعت تغطيػػة الجزيػرة لػػبعض الحػػداث فػػي بمػػداف عربيػػة مختمفػػة لحسػػابات سياسػػية
أكثػػر مػػف حسػػابات مينيػػة ،وحػػيف أرادت قطػػر القيػػاـ بػػأي عمػػؿ سياسػػي معػػيف ضػػد نظػػاـ بشػػار
السد مثالً ،أو قيادة حركػة سياسػية مػف خػالؿ جامعػة الػدوؿ العربيػة إليجػاد حػؿ لألزمػة السػورية،
فقنيا تنسؽ بيف عمميا الميداني وبيف تغطية الجزيرة لألحداث ( .عبد العزيز.)2011،
واتبعػػت الجزي ػرة سياسػػة معينػػة منيػػا كثيػػر مػػف الحقػػائؽ وأحيانػػا تزويرىػػا حتػػى تتماشػػى مػػع
اليػػدؼ السياسػػي العػػاـ ،الم ػرتبط برؤيػػة قطػػر السياسػػية الػػذي يخػػدـ دورىػػا بالمنطقػػة ،وىػػو دور
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منحػػاز بصػػفة عامػػة لالتجػػاه اإلسػػالمي ،و يسػػعى لتغييػػر النظمػػة العربيػػة القائمػػة فػػي المنطقػػة،
والجزيرة خدمت ىذا الخط ،كما قدمت الجزيرة نموذجاً ل عالـ الفاعؿ الموجو المجير سياسػياً ،و
يساىـ بشكؿ قوي في تنفيذ أىداؼ سياسية ليخدـ الجيات والمرجعية السياسية في القناة ،و قدمت
ش ػػكالً م ػػف أش ػػكاؿ االنحي ػػاز وال ػػدعـ لمش ػػعمي الث ػػورات العربي ػػة ،وابتع ػػدت ع ػػف القواع ػػد اإلعالمي ػػة
المستقمة(.عوكؿ.)2014،
وجيرت الجزيرة برامجيا اإلخبارية ووسػعت التغطيػة لدرجػة كبيػرة ،وتجاىمػت قضػايا أخػرى
فػػي المنطقػػة والعػػالـ لمتركيػػز عمػػى أحػػداث الثػػورات العربيػػة ،وفتحػػت قنػػاة لمصػػر لمتركي ػز عمػػى
الحداث المصرية ،وأخذت سوريا مساحة مف التغطية كبيػرة جػداً ،والشػعارات التػي تقػدميا الجزيػرة
في بداية نشراتيا اإلخبارية حممت شعارات تخدـ الثورات ،لكنيا لـ تػراع التػوازف فػي تغطيتيػا ،فقػد
أفػػردت مسػػاحة لم ػرأي و ال ػرأي اآلخػػر شػػكالً ،و مضػػموناً تعمػػؽ المػػر بالضػػيوؼ والمسػػاحة لكػػؿ
ضػ ػػيؼ واالتصػ ػػاالت الياتفيػ ػػة والسػ ػػئمة واضػ ػػحة االنحيػ ػػاز ،فقػ ػػد كانػ ػػت تعطػ ػػي فرصػ ػػة لممنحػ ػػاز
لسياستيا ،وتحرـ اآلخريف مف معارضييا(.الطيراوي.)2014،
"ولعؿ المتابع لمجزيرة منذ بدء الثورات ،يبدو لو انحيازىػا بوضػوح لمشػعوب ضػد النظمػة،،
ولـ تجد مف متابعييا التقميدييف انتقاداً ،ولـ يكف يخفى ىػذا االنحيػاز عمػى أحػد ميمػا خػؼ ذكػاؤه،
وكانػػت تعطػػي الث ػوار تغطيػػة شػػاممة ،ولػػـ تتكػػرـ عمػػى النظمػػة إال بمسػػاحة إعالميػػة ضػػيقة ،وقػػد
الحظنا ىذا في المقابالت المسيبة التي كانت تعطييا لمؤيػدي الثػورات ،والمقػابالت المتقطعػة مػع
مؤيدي النظمة ،ورغـ مناصرتي الثورات العربية ،لكف غياب المينية اإلعالمية مػف قبػؿ الجزيػرة
كػػاف واضػػحاً ،إلػػى درجػػة أف أناسػاً كثػػر لػػـ يعػػودوا يعتمػػدوف عمييػػا فػػي معرفػػة مػػا يػػدور فػػي سػػوريا
مثالً "(.قاسـ.)2013،
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كيف أثرت تغطية قناة الجزيرة عمى سير أحداث الثورات العربية؟
لعبت الجزيرة دو اًر محورياً في نجاح الثورات العربية عبر تقديـ تغطية إخباريػة متميػزة،
المتعمؽ والشامؿ لألحداث ،وساىمت بدور ميـ في التػأثير عمػى المواقػؼ
واالعتماد عمى التحميؿ
ّ
العربية والدولية الرسمية والشعبية نحو الشعوب والنظمة العربية (.) 2011: 56،mahroum
وكانت الجزيرة الكثر تأث اًر بقدر تأثيرىا فيػو ،وتعرضػت لحممػة مػف قبػؿ أنظمػة الػدوؿ التػي
شيدت احتجاجات مطالبة بالحريػة إلسػقاطيا  ،وقػد دفعػت ثمنػاً كبيػ اًر لمناصػرتيا ثػورات الشػعوب
فػػي وجػػو الحكػػاـ ،مػػف خػػالؿ إلغػػاء معظػػـ الب ػرامج الحواريػػة و الوثائقيػػة وتخصػػيص معظػػـ البػػث
لمحػػدث البػػرز ،ومػػا حػػدث مػػف انقسػػامات فػػي صػػفوؼ موظفييػػا لسػػباب عػػدة :فمػػنيـ مػػف تػػرؾ
العمػػؿ تحػػت أعمػػاؿ الضػػغط و التيديػػد التػػي مارسػػتيا الجيػزة المنيػػة فػػي بمػػدانيـ كمػػا حصػػؿ مػػع
مدير مكتبيا في دمشؽ ،ومنيـ مف ترؾ التياـ القناة بالتحريض و االنحراؼ عف خطيا التحريري
المينػي مثػػؿ المذيعػة السػػورية لونػا الشػػبؿ و زوجيػػا سػامي كميػػب ،ومػدير مكتػػب الجزيػرة فػػي لبنػػاف
غساف بف جدو(.شمش.)14 :2013،
لك ػػف كش ػػؼ الجزيػ ػرة لم ػػا ح ػػدث لب ػػوعزيزي أدى لمعرف ػػة المجتم ػػع لم ػػا ح ػػدث مع ػػو وأدى
حرؾ في الشارع العربي ،وبدأت تنتشػر الخبػار المنقولػة فػي الجزيػرة لتػدعيـ التوجيػات العربيػة
ل ا
داخػػؿ المجتمػػع الواحػػد  ،ثػػـ بػػدأ اإلعػػالـ االجتمػػاعي يأخػػذ دوره اسػػتكماالً لمػػا قامػػت بػػو الجزي ػرة
(.الصواؼ.)2014،
وكاف تػأثير الجزيػرة مختمفػاً مػف ثػورة لخػرى ،فالتػأثير اإلعالمػي العػاـ مػف خػالؿ التغطيػة
اإلعالمي ػػة لألح ػػداث ،وايص ػػاؿ الخب ػػر لمن ػػاس بس ػػرعة ي ػػؤثر ف ػػي وع ػػييـ وردود أفعالي ػػا وحركتي ػػا
الثورية ،لكنيا تعدت ذلؾ في بعض الثورات إلى صانعة لمحدث ومؤثرة فػي مجريػات المػور كمػا
حدث في ثورة (25ينايرالمصرية )،واستدعاء التدخؿ الخػارجي فػي ليبيػا ،وتعبئػة المقػاتميف لمػذىاب
إلى سوريا لدعـ المعارضة المسمحة ،أما في تونس فمـ يتسع الوقت لمجزيرة أف تؤثر بسبب سػرعة
الثػػورة فػػي اإلطاحػػة بػػالرئيس ،وفػػى البح ػريف تجاىمػػت الثػػورة بسػػبب حساسػػيات الوضػػع الخميجػػي
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المذىبي ،وفى الػيمف كانػت تغطيتيػا مينيػة إلػى حػد مػا بسػبب انقسػاـ الشػارع بػيف مؤيػد ومعػارض
لنظاـ الرئيس صالح(.القططي.)2014،
تعرض ػ ػػت الجزيػ ػ ػرة لمكثي ػ ػػر م ػ ػػف المض ػ ػػايقات سػ ػ ػواء ب ػ ػػاإلغالؽ أـ التيدي ػ ػػد أـ التش ػ ػػويش أـ
االعتقاؿ ،كما حدث مع بعػض م ارسػمييا ،ناىيػؾ عػف سػيؿ االتيامػات الػذي ينػزؿ عمييػا مػف ىنػا
وىناؾ ومف أبرزىا:
 .1إغالؽ مكاتب الجزيرة في الدوؿ الثائرة شعوبيا بعيد اندالع ش اررة االحتجاجػات مباشػرة ،فضػالً
عػف إغالقيػا قبػؿ أف تقػوـ ىػذه الثػورات مػف السػاس (كالحالػة التونسػية) ،وىػذا مػا تطمػب منيػا
إيجػػاد بػػدائؿ يمكػػف مػػف خالليػػا نقػػؿ المعمومػػة مػػف قمػػب الحػػدث إلػػى المشػػاىد بػػأكبر قػػدر مػػف
المصداقية( .أبو شباب.)4 :2012،
 .2تتػػابع الثػػورات فػػي آف واحػػد تطمػػب مػػف الجزيػرة جيػػداً كبيػ اًر مضػػاعفا لترتيػػب أولويػػات الحػػداث
البػػرز التػػي تحتػػؿ المسػػاحات الكبػػر فػػي نشػراتيا ،فتػػارة كانػػت مواجيػػات تجػػرى فػػي "البريقػػة "
تأتي عمى رأس النشرة اإلخبارية لمقنػاة ،و تػارة أخػرى تظػاىرة فػي "عػدف" تحتػؿ مقدمػة النشػرة،
وتارة ثالثة حصار في حماة ىو الحدث الىـ ،وىكذا( .الوادية.)2014 ،
 .3تنػػوع أسػػاليب تعامػػؿ النظمػػة مػػع المتظػػاىريف أدى لمتنػػوع فػػي أشػػكاؿ الثػػورات العربيػػة ،ومػػا
تطمػػب مػػف الجزيػرة مرونػػة فػػي تغطيتيػػا لتمػػؾ الحػػداث المتشػػابية فػػي الىػػداؼ ،والمتنوعػػة فػػي
الوسػائؿ ،فقػد تمػايزت ىػذه الثػورات عمػى عػػدة أشػكاؿ ،وسػمكت مجريػات المػور فييػا لسػػبب أو
آلخر منحنيات مختمفة ،فمنيػا مػف طغػى عمييػا الشػكؿ االعتصػامي كػالثورة المصػرية ،و منيػا
مػػف أخػػذت الشػػكؿ العسػػكري كالحالػػة الميبيػػة ومنيػػا مػػا شػػكؿ انتفاضػػة كػػالثورة الس ػورية( .أبػػو
سرور.)2014،
 .4الصعوبات التي يواجييا اإلعالميوف عندما يػتـ تغطيػة أحػداث خطيػرة فػي ظػؿ أنظمػة مسػتبدة
كالقتؿ واإليذاء واالعتقاؿ واغالؽ المكاتب والتضييؽ عمى التغطيػة وسػحب التػراخيص لمعمػؿ،
و صػػعوبات مينيػػة خاصػػة بػػالجزيرة كتحديػػد أولويػػات التغطيػػة ،عنػػدما تحػػدث محػػاور متعػػددة
لألخبار كما حدث في حرب غػزة الثانيػة  ،2012حيػث ظمػت الجزيػرة تعطػى الحػدث السػوري
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الولوية وتترؾ حرب غزة لمخبر الثاني أو الثالث بعد مرور نصؼ ساعة أو أكثر عمى بدايػة
النشػرة ،بخػػالؼ معظػػـ القنػوات المنافسػػة الخػػرى التػػي غطػػت حػػرب غػزة الثانيػػة بالولويػػة فػػي
البث( .القططي.)2014 ،
ومع ذلك فقد امتازت تغطية الجزيرة لمثورات العربية بعدة سمات أىميا :
منبر مفتوحاً يعبر مف
برز دور قناة "الجزيرة مباشر" في الثورات بشكؿ كبير ،وأصبحت شاشتيا اًخالل ػػو المعارض ػػوف والمؤي ػػدوف لألنظم ػػة -عم ػػى ح ػػد سػ ػواء -ب ػػآرائيـ عب ػػر االتص ػػاالت الياتفي ػػة
والرسائؿ القصيرة(.أبو شباب.)6:2012،
رغػػـ نقػػؿ الجزي ػرة لخبػػار االحتجاجػػات والث ػوار المطػػالبيف بالحريػػة ،فقػػد اسػػتمرت بنقػػؿ وجيػػةالنظػػر الرسػػمية بشػػكؿ حيػػادي ،وفػػي أغمػػب الحيػػاف يػػتـ االتصػػاؿ بالمسػػؤوليف الرسػػمييف لمتعميػػؽ
عم ػػى ص ػػحة النب ػػاء م ػػف ع ػػدميا ،و اس ػػتمرت الجزيػ ػرة ف ػػي نقمي ػػا لمػ ػرأي والػ ػرأي اآلخ ػػر (الوادي ػػة،
.)2014
رغـ الحرفية التي أبداىا مذيعو ومذيعات الجزيػرة فػي تغطيػتيـ لمثػورات ،لكػف المػر لػـ يخػؿ مػفبعض االنفعاالت العاطفية التي أبداىا بعضيـ إباف تغطيتيـ لخبار ضحايا قمع الشعوب منيا
بكػاء "عمػػي الظفيػػري" عمػػى الشػييد "عمػػي الجػػابر" رئػػيس قسػػـ التصػوير فػػي الجزيػرة ،وانفعػػاؿ "عبػػد
الصػػمد ناصػػر" عنػػد مقابمتػػو مفتػػي النظػػاـ السػػوري "بػػدر الػػديف حسػػوف" الػػذي نفػػى بالكميػػة سػػقوط
ضحايا في سوريا ،وتعميػؽ المذيعػة "روال إبػراىيـ" عمػى أحػد المسػؤوليف السػورييف عنػدما صػرح أف
الطفػؿ الػػذبيح حمػزة الخطيػػب لػيس طفػالً رغػػـ أف عمػره لػػـ يتجػاوز الثالثػػة عشػر ربيعػاً (الصػواؼ،
.)2014
حرصػػت تغطيػػة الجزي ػرة عمػػى تحػػذير المشػػاىديف قبػػؿ عرضػػيا لمشػػاىد مؤلمػػة ،وكانػػت الصػػورالفظيعة تعامؿ تقنياً بشكؿ يقمؿ مف بشاعة المنظر (القططي.)2014 ،
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لػػـ تغػػب تغطيػػة الجزيػرة لمنػواحي اإلنسػػانية فػػي فتػرة الثػػورات ،فقػػد قامػػت بتغطيػػة أحػواؿ النػػازحيفعمى الحدود الميبية التونسية ،وقاؿ مراسميا تامر المسحاؿ .إف ما يميز تغطيتو لمثورة السورية أنػو
غطى الجانب اإلنساني فييا فقط(.المسحاؿ.)2013،
تػػـ االستعاضػػة عػػف التقػػارير المرسػػمة مػػف الم ارسػػميف بتقػػارير مطولػػة تكػػوف مادتيػػا المصػػورة ىػػيمقاطع الفيديو التي سجميا المتظاىروف بأنفسيـ مف قمب الحدث ،أمػا مادتيػا الصػوتية فمػزيج مػف
ىتافػػات المتظػػاىريف،وقراءات تحميميػػة مػػف محػػرري الجزي ػرة ،ولػػوحظ فييػػا قػػوة الكممػػات و ج ازلػػة
اللفاظ ،لعؿ مف أشيرىا تقرير "اليوـ ننجيؾ ببدنؾ " الذي قرأه اإلعالمي السػوداني "فػوزي بشػري"
لحظة تنحي مبارؾ( .الزاممي.)2014،
ولػػوحظ أف كثيػ اًر مػػف التقػػارير اإلخباريػػة أرسػػميا م ارسػػمو الجزيػرة مػػف شػػتى بمػػداف العػػالـ تػػأثرت –بشكؿ أو بآخر -بالجو العاـ لمثورات العربية(.شراب.)2013،

الجزيرة مغطية لمثورات أم صانعة ليا؟
كانت الجزيرة في نياية ديسمبر /كانوف الوؿ عػاـ 2010ـ ،عمػى موعػد مػع انفجػار شػعبي كبيػر
ػر فػػي متابعػػة ىػػذا الحػراؾ الشػػعبي الػػذي
دور كبيػ ًا
وجػػارؼ وممتػػد فػػي أكثػػر مػػف بمػػد عربػػي ،ولعبػػت ًا
غيػػر وجػػو المنطقػػة ،وأعػػاد رسػػـ معالميػػا مػػف جديػػد ،ومػػا ازلػػت تقػػوـ بػػذلؾ ،حتػػى قيػػؿ إنيػػا صػػانعة
الثورات العربية(.الظفيري.)2012،
رغـ أف ىناؾ مف لػـ يعتبػر الجزيػرة ال صػانعة و ال محركػة ،وبػؿ مارسػت دور نقػؿ الحػدث لػيس
أكثر ،و نجاح الثورات جاء بفضؿ مف ىـ عمى الرض وىـ الشعوب الثائرة( .ثوابتة.)2013،
كمػػا أف الثػػورات ال تصػػنعيا وسػػائؿ اإلعػػالـ ،بػػؿ ىػػي صػػناعة الشػػعوب ،واإلعػػالـ ناقػػؿ
وليس صانع ،وىذا ينسحب عمى كؿ وسائؿ اإلعػالـ ،و الجزيػرة مغطيػة وناقمػة لمثػورات لكنيػا قػد
تكػ ػ ػػوف مػ ػ ػػؤثرة فػ ػ ػػي التوجػ ػ ػػو وصػ ػ ػػانعة لم ػ ػ ػرأي العػ ػ ػػاـ ،ولػ ػ ػػيس بصػ ػ ػػانعة لمثػ ػ ػػورات ضػ ػ ػػد النظمػ ػ ػػة
(.الصواؼ.)2014،
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وىػػذا ال ينفػػى القػػوؿ إف الجزيػرة كانػػت محركػػة لمثػػورات ،والباعػػث عمػػى الحػراؾ الشػػعبي فػػي
الػػدوؿ التػػي أعقػػب ربيػػع ثورتيػػا تغييػػر النظػػاـ فػػي تػػونس ،ونجػػاح قػػوى الح ػراؾ الشػػعبي فػػي إج ػراء
انتخابػػات ديمقراطيػػة حػرة لممػرة الولػى منػػذ اسػػتقالليا ،كانػػت تغطيػة الجزيػرة بمثابػػة المحػػرض أو
المعجػػؿ الػػذي أغػػرى الشػػعوب فػػي الػػدوؿ التػػي مػػرت بحػػاالت احتقػػاف داخمػػي وانسػػداد فػػي الفػػؽ
السياسي  -جراء استبداد أنظمتيا السياسية  -إلى محاكاة ما جرى في تونس ،والقياـ بمظاىرات
وحرك ػػات احتجاجي ػػة ،أدت فيم ػػا بع ػػد لس ػػقوط الق ػػذافي و مب ػػارؾ ،وال يمك ػػف لح ػػد أف ينك ػػر فض ػػؿ
الجزيرة بأف تغطياتيا عمى مدار الساعة كانت البوصمة التي توجو الجماىير ،وتػدفعيـ لممزيػد مػف
الحراؾ والتضحية حتى تتياوى نظميا الدكتاتورية،ما يعني أف إسػياـ الجزيػرة فػي فعاليػة الحػراؾ
الشعبي قد يتجاوز(  )%50مف نصيب النجاح الذي حققو الربيع العربي(.يوسؼ.)2013،
ىناؾ مف يزعـ أف الجزيرة تحولت في الثورات العربيػة طرفػاً غيػر محايػد ،وغػاب الشػعار المرفػوع
ال ػرأي وال ػرأي اآلخػػر ،فرأينػػا مسػػاحات واسػػعة مػػف التغطيػػة مػػف الفيػػديو واليوتيػػوب مقابػػؿ غي ػاب
كامؿ لمرؤية الرسمية الحكومية(.عبده.)2014،

الدور القطري في تغطية الجزيرة لمثورات العربية :
تع ّد الجزيرة نموذجاً جديداً لشكؿ القناة التمفزيونية التػي تؤسسػيا وتػديرىا قطػر ،وأعمنػت القنػاة مػ ار اًر
اسػػتقالليتيا ،وأوجػػدت فػػي الوقػػت نفسػػو صػػيغة نقديػػة مػػف الصػػعب أف تجػػد طريقيػػا لمبػػث ،خاصػػة
الموجية لنقد حكومات السعودية والبحريف ،و اليدؼ المطموب أف تحظي قطر التػي يتجػاوز عػدد
سػػكانيا الم ػواطنيف ( )1.700.000نسػػمة و  ،%85مػػف العػػامميف بيػػا مػػف الجانػػب ،بمعػػب دور
أكثر أىمية وجدية في المنطقػة العربيػة ،ويتحقػؽ ذلػؾ لحكومػة قطػر مػف خػالؿ مػا تقدمػو الجزيػرة
في اتجاىيف أساسييف :
-1في تأثير قطػر عمػى التغطيػة اإلخباريػة فػي ىػذه القنػاة الواسػعة االنتشػار ،وتقػوـ بتشػكيؿ الػرأي
العػػاـ فػػي المنطقػػة العربيػػة ،ففػػي الوقػػت الػػذي يؤكػػد فيػػو المػػذيعوف عم ػى اسػػتقالليتيا ،فػػقف غالبيػػة
تموليػا حكومػة قطػر ،تظيػر بعػض االخػتالؼ عػف
الجماىير تتوقع وتعػرؼ أف المحطػة تممكيػا و ّ
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اىتمامػػات الحكومػػة وأولوياتيػػا ،وبالتأكيػػد فػػقف القضػػايا القطريػػة المحميػػة والسياسػػة الخارجيػػة لدولػػة
قطر ال تمقى التقييـ والنقد المناسب.
 -2يتمثؿ في تشجيع القناة عمي المناظرات والمجادالت المفتوحة ،التي أثرت بقػوة فػي مجتمعػات
المنطق ػػة وش ػػعوبيا ،وعن ػػدما تط ػػرح موض ػػوعات سياس ػػية ،وتستض ػػيؼ متح ػػدثيف يطرح ػػوف أفك ػػا اًر
وتصػػورات قػػد تكػػوف محظػػورة أو ممنوعػػة فػػي بعػػض بمػػداف المنطقػػة ،فقنيػػا تضػػعؼ مػػف خػػالؿ
برامجيػػا مػػف قػػوة الرقابػػة ،وتزيػػد مػػف مسػػاحة الحريػػة فػػي العػػالـ العربػػي ،ورغػػـ عػػدـ وضػػوح كيػػؼ
يمكػػف أف تخػػدـ طريقػػة الداء ىػػذه الىػػداؼ القطريػػة ،لكػػف المؤكػػد أف الجزي ػرة أعطػػت قطػػر تػػأثي اًر
إقميمياً أكبر مما كاف مف الممكف أف تحققو في عدـ ظيورىا(.) 2003: 77،alterman
وبات واضحاً أف الجزيرة أداة مف أدوات السياسة الخارجيػة القطريػة التػي تمعػب بيػا لتشػكؿ
ػر لمجػػدؿ ومعقػػداً ومتشػػابكاً فػػي الص ػراعات أو الحػػداث فػػي اإلقمػػيـ،
دو اًر ليػػا ،وتمتمػػؾ
دور مثيػ اً
اً
وانكشػػؼ خػػالؿ تغطيتيػػا لمثػػورات العربيػػة  -بمثابػػة تحػػوؿ فػػي السياسػػة القطريػػة التػػي كثي ػ اًر مػػا
اعتمدت عمى دبموماسية الوساطة ،ومحاولة الظيور بمظير الوسيط المحايد بيف أطراؼ النزاعات
المختمفة.
لق ػػد ق ػػدمت لمثػ ػوار دعمػ ػاً ماديػ ػاً ومعنويػ ػاً كبيػ ػ اًر ،م ػػف خ ػػالؿ إم ػػدادات الس ػػالح والت ػػدريب ،واغ ػػداؽ
المواؿ ،وتغطية الجزيرة التي سمطت الضوء عمى الممارسات الوحشية لنظػاـ القػذافي ،كمػا كانػت
مػػف أولػى الػػدوؿ التػػي اعترفػػت بػػالمجمس االنتقػػالي الػػوطني ،واستضػػافت أوؿ مػػؤتمر دولػػي إلعػػادة
إعمار ليبيا بعد مقتؿ القذافي(.أبو ختمة.)2014،
وعنػػد الحػػديث عػػف ارتبػػاط الجزي ػرة بأجنػػدة سياسػػية فقنػػو يتوقػػؼ عمػػى المقصػػود بالجنػػدة
تحديػػداً ،لف المشػػكمة فػػي المشػػاىد العربػػي عموم ػاً أنػػو إذا وافقػػت التغطيػػة اإلخباريػػة لممػػؼ معػػيف
ىػواه السياسػػي وميولػػو و “أجندتػػو” يكػػوف مس ػرو اًر و مادحػاً ،واذا حػػدث العكػػس يشػػرع فػػي التػػذمر
والص ػراخ مػػف أف ىنػػاؾ أجنػػدة ،فػػي حػػيف أف ىػػذه الجنػػدة ربمػػا تالقػػي ىػػذه الم ػرة استحسػػاناً مػػف
مشاىد غيره ارتاح لمضمونيا ،إذف المسألة في النياية سياسية ونسبية.

68

ومنػػذ أف بػػدأت التح ػوالت والتطػػورات العربيػػة والنػػاس منقسػػموف عمػػى كػػؿ شػػيء بمػػا فػػي ذلػػؾ
الجزي ػرة مػػا مػػف شػػيء بق ػػي عميػػو إجمػػاع اآلف ،سػػتجد مػػف يتغ ػػزؿ بػػالجزيرة ،ومػػف يصػػفيا بأق ػػذع
النعػػوت ،وفػػي النيايػػة ،النػػاس ميػػوؿ وأى ػواء وقناعػػات ،وال يمكػػف أف تصػػادر حػػؽ الجميػػع فػػي أف
يحكموا عمى ما يشاءوف كما يشاءوف( .كريشاف.)2013 ،

تغطية الجزيرة في عيون الخبراء:
اعتبػػر الكثيػػروف أف الجزي ػرة كان ػػت أوؿ مػػف تفاعػػؿ مػػع الث ػػورة فػػي تػػونس ،رغػػـ التعت ػػيـ
اإلعالمي الذي ساد البمد ،وعدـ وجود أي مراسميف لمجزيرة فيػو مػع بدايػة الثػورة ،وكػاف لممعمومػات
التي وفرتيا وسائؿ التواصؿ االجتماعي "كالفيسبوؾ ويوتيػوب والتػويتر" ،كبيػر الثػر فػي سػد فػراغ
غياب المعمومة ،التي كانت تغذي برامج الجزيرة الحوارية ،وتفتح المجاؿ لتفاعؿ أكبر مع الثػورة،
والسعي لمحاكاتيا في بمداف أخرى ،خاصة بعػد السػقوط الػذليؿ والسػريع البػف عمػي ،وىػذا ال يمنػع
أف تكػػوف سياسػػات الجزي ػرة مػػع الثػػورات ،حيػػث غػػدت نبض ػاً لمشػػارع ،وتفاعمػػت معػػو عمػػى مسػػتوى
اإلداري ػػيف والكػ ػوادر ،وقب ػػؿ ذل ػػؾ الدول ػػة ممثم ػػة بأميرى ػػا الس ػػابؽ ووزي ػػر خارجيتي ػػا الش ػػي حم ػػد ب ػػف
جاسـ(.يوسؼ.)2013 ،
"كما ساىمت الجزيرة في دفع الثورات العربية نحػو النجػاح ،وىػذا ممػا تُحسػب عمييػا ولػيس
ليا ،فالمفروض أف يكوف دورىا محايداً يتعمؽ بنقؿ الخبار وشرحيا لمجميػور وال أف تتحػوؿ أداة
فعػؿ مباشػرة ،ممػا يتطمػػب تعزيػز دور الجزيػرة داخػؿ الطػػر المينيػة والخالقيػػة ،أفضػؿ مػػف" حػػرؽ
نجاحيا " مف االستخداـ السياسي(.عبد العزيز.)2011،
وىو ما يدفع لمقوؿ :إف تغطية الجزيرة لمثورات تعدت الدور اإلعالمي المينػي ،وتجاوزتػو لتصػبح
في بعض الثورات الموجو ليا كمػا حػدث لثػورة  25ينػاير فػي مصػر ،حيػث كانػت تخػرج بيانػات
الثػػورة الداعيػػة لممسػػيرات المميونيػػة مػػف الجزيػرة مػػف مجػػرد ناقػػؿ لمخبػػر إلػػى صػػانع لػػو ،وىػػذا رغػػـ
إيجابيتو في بعض الحياف ،إال أف البعض رأى فيو خطأ مف الناحية المينية الذي تجمى أكثػر
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حػػيف انحػػازت القنػػاة لحػػد أط ػراؼ الص ػراع داخػػؿ قػػوى الثػػورة المص ػرية وىػػـ اإلخ ػواف المسػػمموف
ضد الطراؼ الخرى المعادية ليـ.
وفػػى ليبيػػا اتيمػػت الجزي ػرة بػػالترويج لتػػدخؿ أمريكػػا وحمػػؼ النػػاتو ،وأعطػػت مػػف خػػالؿ العممػػاء
واإلعالمييف الذيف تستضيفيـ الشرعية الدينية والسياسية ليذا التدخؿ ،مما أدى لسػقوط القػذافي
بفعؿ القوى الخارجية ،وليس بفعؿ الثورة الشعبية.
وفى سوريا اعتبر فريؽ ثالث أف الجزيرة غير مينيػة عمػى اإلطػالؽ فػي تغطيػة أحػداثيا التػي
تحولػػت حرب ػاً أىميػػة بػػيف النظػػاـ ومؤيديػػو والمعارضػػة المسػػمحة مػػا يعنػػي أنيػػا خضػػعت لمعػػايير
سياسية ال تخدـ الثورات في كثير مف الحياف(.القططي.)2014،
لقػػد وصػػؿ نجػػاح الجزي ػرة فػػي الوقػػت نفسػػو حػػد صػػناعة الحػػدث وتجػػاوزت دورىػػا اإلعالمػػي،
وىػػذا نجػػاح بػػاىر يسػػجؿ لوسػػيمة إعالميػػة ،حيػػث إنيػػا سػ ّػرعت وسػػاعدت فػػي رحيػػؿ الرؤسػػاء فػػي
مصر وتونس وليبيا ،وأوحػى حجػـ الضػ اإلعالمػي فػي سػوريا بتػدخؿ أكثػر مػف اإلعػالـ ،لفضػح
النظاـ وتشػويو وجيػو وتحػريض الػرأي العػاـ أكثػر ،وربمػا أرادت مػف خػالؿ ىػذه الرسػالة الذكيػة أال
يعود المتظاىروف لبيوتيـ خشية اعتقاليـ ،فال يرحموا قبؿ أف يرحؿ الرئيس.
كمػػا أثػػرت القنػػاة فػػي اسػػتمرار وتصػػاعد زخػػـ الثػػورات العربيػػة ونجاحيػػا ،لنيػػا جػػزء مػػف تحػػالؼ،
تعرؼ ما تريده،ورغـ محاولتيػا تكػريس لمبػدأ حريػة التعبيػر والػرأي أثنػاء تغطيتيػا لمثػورات ،و ىػذا
جػ ػ ػ ػػزء مػ ػ ػ ػػف إقن ػ ػ ػ ػػاع المشػ ػ ػ ػػاىد بأني ػ ػ ػ ػػا حياديػ ػ ػ ػػة ،ول ػ ػ ػ ػػو لػ ػ ػ ػػـ تفع ػ ػ ػ ػػؿ ذلػ ػ ػ ػػؾ لم ػ ػ ػ ػػا اسػ ػ ػ ػػتقطبت ى ػ ػ ػ ػػذا
الحضور(.عطااهلل.)2014،
فيمػػا اعتبػػر فريػػؽ آخػػر أف تغطيػػة الجزي ػرة لثػػورتي تػػونس و مصػػر صػػاحبيا الكثيػػر مػػف
المينية،لكف مسار التغطية انحرؼ الحقاً مع الثػورة فػي البحػريف التػي لػـ تمػؽ اىتمامػاً مػف الجزيػرة
بحكـ الجوار بيف قطر والبحريف ،كوف الخيرة عضػواً فػي مجمػس التعػاوف الخميجػي ،فيمػا ابتعػدت
عف أبسط القواعد المينية خالؿ تغطيتيا لألزمة السورية(.السعافيف.)2013،
ووصؼ آخروف تغطية الجزيرة لمثػورات العربيػة باإليجابيػة والموضػوعية ،لنيػا كانػت تػأتي
بػػالرأي وال ػرأي المخػػالؼ ،واف كانػػت تعطػػي مسػػاحة أكبػػر لمث ػوار ،لف ىػػذا الوضػػع الطبيعػػي أف
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تصطؼ بجانب مصالح الشعوب ،مبيناً أف الجزيرة كانت سباقة مف أي فضائية أخرى ،حتػى أف
الػػبعض يعتبرىػػا صػػانعة أو عمػػى القػػؿ مشػػاركة فييػػا ،وقػػد عممػػت فػػي ظػػروؼ صػػعبة ،رغػػـ
استيداؼ مراسمييا مف قبؿ النظمة التي تحكـ بالد الثورات العربية( .المدلؿ.)2013،
وىػو مػا يتفػؽ مػع كونيػا قنػاة إخباريػػة تسػعى لتحقيػؽ طموحػات عالميػة ،وتمتمػؾ قػدرات إعالميػػة،
وتغطيػػة كبي ػرة وممي ػزة ،رغػػـ مػػا يؤخػػذ عمييػػا ارتباطيػػا بسياسػػة دولػػة المقػػر – قطػػر ،وىػػي أقػػرب
لمتعبير عف التيارات اإلسالمية ،وليست بعيدة عف النبض الشعبي ،وقد يمحؽ بيا قدر مػف النقػد
واالبتعػ ػ ػػاد عػ ػ ػػف الموضػ ػ ػػوعية ،كونيػ ػ ػػا قنػ ػ ػػاة سياسػ ػ ػػية بالدرجػ ػ ػػة الولػ ػ ػػى ،ثػ ػ ػػـ إعالميػ ػ ػػة بالدرجػ ػ ػػة
الثانية،وبتغطيتيا لمثورات العربية بحثت عف دور عمى المستوى اإلعالمي ،رغـ كونيا مف أدوات
قطػر الخارجيػة لمتػأثير فػي الجنػدات الخاصػة ليػا ،و لػدييا القػدرة عمػى التجديػد ،ومواكبػة وسػائؿ
التواصؿ الجماىيري بدرجة عالية"( .شراب.)2013،
وبدا واضحاً مع انطالؽ الثورات العربيػة أف الجزيػرة تممػؾ أجنػدات سياسػية وأيديولوجيػة مػف
خػػالؿ تناوليػػا لألحػػداث س ػواء حجػػـ التغطيػػة أـ نوعيتيػػا ،لنيػػا لػػـ تقػػؼ عمػػى مسػػافة واحػػدة مػػف
أحداث "الربيع العربي" خدمة لغػراض جيػات سياسػية مػف قػوى متنفػذة فػي الخمػيج العربػي ،وىػو
مػػا أضػػعؼ مػػف مصػػداقيتيا وموضػػوعيتيا ،لف الجنػػدة السياسػػية طغػػت عمػػى المينيػػة اإلعالميػػة
كما قاؿ بعض منتقدييا ( .ثوابتو.)2013،
ولعؿ تغطيتيا الحتجاجات البحريف مثا ُؿ عمى ىذا النقد ( .أبراش.)2013،
رغػػـ أف الجزي ػرة كسػػرت القيػػود عمػػى حريػػة التعبيػػر ،ووقفػػت مػػع اإلنسػػاف ،وقػ َػدمت ال ػرأي و
ال ػرأي اآلخػػر ،و فضػػحت الفسػػاد ،وعػ َػرت الدكتاتوريػػة فػػي العػػالـ العربػػي ،والحمػػالت عمييػػا ليسػػت
جديػػدة ،لكنيػػا بعػػد الثػػورات العربيػػة ازدادت ش ارسػػة ،ووصػػمت حػػداً غيػػر مسػػبوؽ فيػػو مػػف التجنػػي
واالفت ػراء ،لكػػف ى ػػذا التح ػريض عم ػػى الجزي ػرة دلي ػػؿ قػػاطع عم ػػى ص ػوابيتيا وعم ػػى إفػػالس المفت ػػري
عمييا(.عويس.)2013 ،
فيما يدافع آخروف عما اعتبروه مصداقية وموضوعية ومينية مثمت تحػدياً كبيػ اًر لمجزيػرة
في ظؿ الممفات الشائكة واالنقساـ والجدؿ السياسي الكبير الذي تمػر فيػو بمػداف الثػورات العربيػة
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 ،مػػا يعنػػى أنيػػا قنػػاة إخباريػػة بامتيػػاز تحػػرص عمػػى نقػػؿ الصػػورة مػػف جميػػع زواياىػػا وبألوانيػػا
المختمفة والحرص يومياً عمى إخراج تقارير وعدـ الغياب عف الحدث أبداً(.المسحاؿ)2013،
ورغػػـ أف قنػػاة الجزي ػرة لػػـ تتسػػبب بػػالثورات العربيػػة لكنػػو كػػاف مػػف المسػػتحيؿ تخيػػؿ كػػؿ مػػا
يحدث لوالىا (. ) 2011،Kirkpatrick
وىػ ػػذا ممػ ػػا دفػ ػػع وزي ػ ػرة الخارجيػ ػػة المريكيػ ػػة "ىػ ػػيالري كمينتػ ػػوف" لوصػ ػػؼ تغطيػ ػػة الجزي ػ ػرة
بػ ػ ػػ" الخب ػ ػػار الحقيقي ػ ػػة "،وامت ػ ػػدحيا الػ ػ ػرئيس "ب ػ ػػاراؾ أوبام ػ ػػا " ووص ػ ػػفيا بالداعم ػ ػػة لمديمقراطي ػ ػػة و
لمث ػ ػ ػػورات ف ػ ػ ػػي أنح ػ ػ ػػاء الش ػ ػ ػػرؽ الوس ػ ػ ػػط ب ػ ػ ػػالقوؿ ":اإلص ػ ػ ػػالح واإلص ػ ػ ػػالح " ترون ػ ػ ػػو عم ػ ػ ػػى قن ػ ػ ػػاة
الجزيرة" .) 2013)،NajatfawzyAlSaied

وقد كاف لمجزيرة دور فػي تغطيػة أحػداث الثّػورات العربيػة فػي بػداياتيا ،ففػردت عمػى شاشػتيا
ٍ
لمبث مف مصر مباشرةً لحظة بمحظػة،
خصصت قناة ّ
مساحات واسعة لتغطية الثّورة في مصر ،و ّ
فقد استحقت لتغطيتيا عف جدارة لقب" لساف حاؿ ثورة ميداف التحرير" ،وأصبحت أكثر مػف مجػرد
طػػرؼ إعالمػػي ،بػػؿ دخمػػت فػػي لعبػػة الثّػػورات ،وتبنػػت الصػػوت المعػػارض لمحكومػػات ،وأحػػرزت
جمة السيما في الياـ الخيرة لسقوط أوؿ رئيس عربي.
مكاسب ّ
ولكػػف عنػػدما وصػػمت الثّػػورة إلػػى البح ػريف اصػػطدمت القنػػاة بأجنػػدة سياسػػية وخطػػوط حمػػر ،فمػػا
حػػدث فييػػا مػػف إعػػالف حالػػة الط ػوارئ ،ودخػػوؿ درع الجزي ػرة ،اتسػػمت تغطيػػة الجزي ػرة لمػػا حػػدث
ىنػػاؾ بػػالتعتيـ والتعمػػيـ الفضفاض،وأضػػحت معيػػا مصػػداقيتيا عمػػى المحػػؾ ،فالحريػػة والديمقراطيػػة
مفػػاىيـ ال تتج ػ أز وىػػي واحػػدة لك ػ ّؿ الشػػعوب ،وقػػد اعتقػػد الػػبعض أف ىنػػاؾ مػػف يوجػػو الجزي ػرة فػػي
تغطيتيػػا لألحػػداث مػػف اعتمػػاد أسػػموب التعميػػة فػػي مكػػاف ،واإلظيػػار الفاضػػح والمنحػػاز فػػي مكػػاف
آخر(.السطؿ.)2014،
لػػذلؾ فػػي بدايػػة التغطيػػة اتسػػمت الجزي ػرة بالحػػذر فػػي تنػػاوؿ الحػػداث ،وأصػػبح جمي ػاً أف
الحركػػات االحتجاجيػػة ال رجعػػة فييػػا ،عندئػػذ بػػدأت الجزي ػرة فػػي تغطيػػة مكثفػػة مباش ػرة لألحػػداث،
مصحوبة بالعديد مف التحميالت والمقاءات ،وىو ما حدث في ثورات تػونس ومصػر وليبيػا والػيمف،
وأخيػ اًر سػوريا ،وعنػدما كػػاف يحػدث تضػييؽ مػػف قبػؿ الجيػزة المنيػة عمػػى عمميػا ،اعتمػدت عمػػى
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شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعي التػػي تنقػػؿ مػػف موقػػع الحػػدث بػػديالً قائمػاً ،وامػػتألت شاشػػات الجزيػرة
بمػ ػواطنيف ع ػػرب يعب ػػروف ع ػػف مط ػػالبيـ ف ػػي الحري ػػة والديمقراطي ػػة لمع ػػالـ ،كم ػػا اس ػػتخدميا الثػ ػوار
لمتواصػػؿ مػػع الشػػارع وتعبئتػػو لمسػػاندتيـ ،و قامػػت بتوثيػػؽ مصػػور لسػػاليب العنػػؼ والقيػػر التػػي
تعرض ليا المتظاىروف السمميوف ،وحرصت عمى إعادة بث صػور الشػيداء والمصػابيف ،وتتمقاىػا
القناة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي مثؿ "الفيسبوؾ وتويتر ويوتيوب".
ولكػػف مقابػػؿ ىػػذا الػػدعـ المعنػػوي الػػذي قدمتػػو القنػػاة لمثػػورات العربيػػة ،جػػاءت تغطيتيػػا لحػػداث
البح ػريف فػػي مػػارس  2011ضػػعيفة إلػػى حػػد كبيػػر ،ممػػا لفػػت النظػػر لطبيعػػة العالقػػة بػػيف القنػػاة
والخطوط الساسية لمسياسة الخارجية لقطر ،في ظؿ حقيقة أف القوات القطريػة شػاركت فػي قػوات
درع الجزيرة التػي تػدخمت فػي البحػريف الحتػواء -أو قمػع -االحتجاجػات ،و اتضػحت ىػذه العالقػة
بدرجة أكبر خالؿ الزمة الميبية ،حيث ألغت برامجيا المعتادة ،وأصبحت بمثابة ورشة عمؿ عمػي
مدى الساعة لمتغطية وبػث الصػور الحيػة ،إلدارة المناقشػات والمقػابالت ،حتػى أف شػعارىا تحػوؿ
مػػف "الػرأي والػرأي اآلخػػر" إلػػى "التغطيػػة مسػػتمرة" ،كمػػا بػػدأت بعػػد أسػػبوع مػػف انػػدالع االحتجاجػػات
ضد القذافي في استخداـ العمـ الميبي القديـ الذي اختاره الثوار بديالً عف العمـ الخضر ،ممػا يعػد
خروجاً صريحاً عمى التغطية المتوازنة.
ثػـ ازداد ىػذا الحشػػد اإلعالمػي مػػع مشػاركة قطػػر فػي عمميػات النػػاتو فػي ليبيػػا ،وأصػبحت تغطيػػة
القناة أكثر تحي اًز حتى مف حيث المفردات المستخدمة ،مثؿ إطالؽ لفظ "كتائب القذافي" عمى ذلؾ
الجػػزء مػػف الجػػيش الميبػػي الػػذي ظػػؿ يقاتػػؿ بجانػػب القػػذافي عمػػى العكػػس مػػف الحالػػة السػػورية حيػػث
يستخدـ تعبير"الجيش" السوري(.شراب.)2013،
عمى كؿ فقف الجزيرة لعبت دو اًر محورياً وريادياً فػي نجػاح الثػورات العربيػة عبػر تقػديـ تغطيػة
إخباريػػة متمي ػزة ،واالعتمػػاد عمػػى التحميػػؿ المتعمػػؽ والشػػامؿ لألحػػداث ،ووقفػػت بجانػػب تطمعػػات
الش ػػعوب العربي ػػة الث ػػائرة المتعطش ػػة لمحري ػػة والك ارم ػػة والع ػػدؿ والديمقراطي ػػة ،و أس ػػيمت ف ػػي بن ػػاء
صػػياغات خبريػػة متعايشػػة مػػع الوقػػائع فػػي الشػػارع السياسػػي ،بسػػبب حجػػـ التغطيػػة الػػذي أفردتػػو
لمثورات ،وتصدرت نشراتيا تقارير ميدانية وانسانية عكست وجية نظر الشارع الثائر.
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الفصل اخلاهس
الدراست امليدانيت
 خصائص المبحوثين.
 مدى متابعة المبحوثين لمجزيرة.
 مــــدى تغطيــــة الجزيــــرة لمثــــورات العربيــــة المعاصــــرة مــــن وجيــــة نظــــر
المبحوثين.
 مـــدى تـــأثير الجزيـــرة عمـــى الثـــورات العربيـــة المعاصـــرة مـــن وجيـــة نظـــر
المبحوثين.
 واقــع المينيــة فــي تغطيــة الجزيــرة لمثــورات العربيــة المعاصــرة مــن وجيــة
نظر المبحوثين.
 مقترحات المبحوثين لتطوير مينة التغطية لقناة الجزيرة.
 دراسة الفرضيات.
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خصائص المبحوثين:
 )1توزيع المبحوثين حسب النوع:

جدول ( )1يوضح توزيع المبحوثين :حسب النوع.
النوع

التكرار

النسبة%

ذكر

90

90.0

أنثى

10

10.0

المجموع

100

100.0

أظي ػ ػػرت النت ػ ػػائج الموض ػ ػػحة بػ ػ ػأف  %90م ػ ػػف المبح ػ ػػوثيف ذك ػ ػػور ،وش ػ ػػكمت اإلن ػ ػػاث  %10م ػ ػػف
المبحػػوثيف ،بسػػبب قمػػة عػػدد النسػػاء المنضػػويات تحػػت اريػػة الح ػزاب السياسػػية المختمفة،بسػػبب
دور كػ ػ ػ ػػامالً ،لف نمػ ػ ػ ػػط الثقافػ ػ ػ ػػة فيػ ػ ػ ػػو
عػ ػ ػ ػػادات المجتمػ ػ ػ ػػع الش ػ ػ ػ ػرقي الػ ػ ػ ػػذي لػ ػ ػ ػػـ يعػ ػ ػ ػػط الم ػ ػ ػ ػرأة اً
ذكورية(.عطااهلل.)2014،
وىى نسبة تنسجـ مع حجـ المشػاركة السياسػية لممػرأة فػي قطػاع غػزة ،لف كػؿ المؤسسػات يقودىػا
رجاؿ ما عدا المؤسسات النسوية فقط التي تقودىا نساء ،فالمجتمع يعطػي الفرصػة لمػذكور ،ويػرى
المرأة تابعاُ لمرجؿ ،حتى أف وصوؿ المرأة في المجمس التشريعي كاف نجاحيا ضمف الكوتة ،ولػـ
تنجح أي امرأة عمى القوائـ المستقمة(.صياـ.)2014،
 -2توزيع المبحوثين حسب العمر:

جدول ( )2يوضح توزيع المبحوثين :حسب العمر.
العمر

التكرار

النسبة%

أقؿ مف  35عاـ

4

4.0

مف  35عاـ إلى أقؿ مف  45عاـ

15

15.0

مف  45عاـ إلى أقؿ مف  55عاـ

64

64.0

 55عاـ فأكثر

17

17.0

المجموع

100

100.0
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تب ػػيف م ػػف النت ػػائج ب ػػأف %4م ػػف المبح ػػوثيف أعم ػػارىـ (أق ػػؿ م ػػف  35عامػ ػاً) ،بينم ػػا  %15تتػ ػراوح

أعمارىـ ،بيف ( 36إلى أقؿ مف  45عاماً) ،و %64تتراوح أعمارىـ ،بػيف ( 45إلػى أقػؿ مػف 55
عاماً) ،في حيف أف  %17أعمارىـ مف ( 55عاماً فػأكثر) ،وىػذه النتيجػة طبيعيػة ،حيػث ال توجػد
نخبة سياسية أقؿ مف  40سنة ،لف عمر النضوج يكتمؿ بعد  45سنة.

-3توزيع المبحوثين حسب المينة:
جدول ( )3يوضح توزيع المبحوثين :حسب المينة.
المينة

التكرار

النسبة%

وزير

6

6.0

وكيؿ و ازرة

6

6.0

عضو مجمس تشريعي

29

29.0

قادة فصائؿ

18

18.0

أساتذة العموـ السياسية

22

22.0

ناطقيف إعالمييف لمفصائؿ

3

3.0

أخرى

16

16.0

المجموع

100

100.0

تبيف مف النتائج أف  %6مف المبحػوثيف وزراء ،بينمػا  %6وكػالء و ازرة ،و %29أعضػاء مجمػس

تشريعي ،و %18قادة فصائؿ ،و %22أساتذة عموـ سياسية ،و %3ناطقيف إعالمييف لمفصائؿ،
في حيف أف  %16مينتيـ غير ذلؾ ،منيـ مدراء مراكز حقوؽ اإلنساف ومراكز استشارية ومدراء

ػر
نقابػػات وغيػػرىـ ،ويعػػزى وجػػود أكبػػر نسػػبة مػػف المبحػػوثيف مػػف أعضػػاء المجمػػس التش ػريعي نظػ اً
لمشاركاتيـ السياسية الفاعمة في المجتمع ،باإلضافة لعالقاتيـ بالقضايا االجتماعيػة ،ولف معظػـ

النخب السياسية تعمؿ في المجمس التشريعي.
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-4توزيع المبحوثين حسب االتجاه السياسي:
جدول ( )4يوضح توزيع المبحوثين :حسب االتجاه السياسي.
االتجاه السياسي

التكرار

النسبة%

حركة حماس

36

36.0

حركة فتح

23

23.0

مستقؿ

18

18.0

الجبية الشعبية

4

4.0

الجبية الديمقراطية

3

3.0

لجاف المقاومة الشعبية

3

3.0

حركة الجياد اإلسالمي

6

6.0

أخرى

7

7.0

المجموع

100

100.0

أظيرت النتائج عمى أف  %23مف المبحوثيف اتجاىيـ السياسي حركة فتح ،بينما  %36اتجاىيـ

حركة حماس ،و %6حركة الجياد اإلسالمي ،و %4الجبية الشعبية ،و %3الجبيػة الديمقراطيػة،
و %3لج ػػاف المقاوم ػػة الش ػػعبية ،و %18مس ػػتقميف ،ف ػػي ح ػػيف أف  %7م ػػف المبح ػػوثيف اتج ػػاىيـ

السياسي غير ذلػؾ ،ويعػزى ارتفػاع نسػبة المبحػوثيف مػف حركػة حمػاس بسػبب فوزىػا فػي انتخابػات
المجمػ ػػس التش ػ ػريعي الخي ػ ػرة ،ونفػ ػػوذ سػ ػػيطرتيـ عمػ ػػى قطػ ػػاع غ ػ ػزة  ،ومغػ ػػادرة بعػ ػػض السياسػ ػػييف
المحسوبيف عمى حركة فتح خارج غزة.

-5توزيع المبحوثين حسب المستوى التعميمي:
جدول ( )5يوضح توزيع المبحوثين :حسب المستوى التعميمي.
المستوى التعميمي

التكرار

النسبة%

أقؿ مف جامعي

8

8.0

جامعي

54

54.0

دراسات عميا

38

38.0

المجموع

100

100.0
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أظيرت النتائج بأف  %8مف المبحوثيف مستواىـ التعميمي أقؿ مف جامعي ،بينما  %54مسػتواىـ

التعميمػػي جػػامعي ،فػػي حػػيف أف  %38مػػف المبحػػوثيف مسػػتواىـ التعميمػػي د ارسػػات عميػػا ،ويعػػزو
الباحػػث ارتفػػاع نسػػبة الحاصػػميف عمػػى الشػػيادة الجامعيػػة إلػػى أنيػػا تجعميػػـ و تػػؤىميـ و ت ػرفعيـ
ليص ػػبحوا نخبػ ػاً سياس ػػية ،كم ػػا أف الوض ػػع السياس ػػي يتطم ػػب حص ػػوليـ عميي ػػا ،كم ػػا أف النخب ػػة

السياسية تسعى لتمكيف نفسيا بالحصوؿ عمى الشيادات الجامعية العميا( .النجار.)2014 ،

نتائج الدراسة الميدانية

تـ تقسيـ النتائج إلى خمسة محاور رئيسة تتعمؽ بمحاور الدراسة وىي(:المحور الوؿ لممتابعػة،

والمحػػور الثػػاني لمتغطيػػة ،والمحػػور الثالػػث لمتػػأثير ،والمحػػور ال اربػػع لممينيػػة فػػي التغطيػػة والمحػػور
الخامس لممقترحات والمشاكؿ ) ،وسنعرض نتائج كؿ جزء عمى حدة ،مف خالؿ التالي:
المحور األول  :نتائج التساؤل األول الذي ينص عمى :ما مدى متابعة المبحوثين لمجزيرة ؟
ل جابة عف ىذا التساؤؿ ،قاـ الباحث بقيجاد التك اررات والنسب المئوية لفقرات ىذا المحور الدالة
عمػػى متابع ػػة قن ػػاة الجزيػ ػرة ،والنت ػػائج الخاص ػػة بي ػػذا المح ػػور سػ ػيتـ توض ػػيحيا ونقاش ػػيا م ػػف خ ػػالؿ
الجداوؿ التالية:
-1متابعة المبحوثين لمجزيرة:
جدول ( )6يوضح مدى متابعة المبحوثين لمجزيرة ومدة المتابعة اليومية .
مدى المتابعة

التكرار

النسبة%

جدا
عالية ً

31

31

32

32

متوسطة

19

19

منخفضة

11

11

جدا
منخفضة ً

7

7

100

100

أقؿ مف ساعة

22

22

مف ساعة إلى أقؿ مف ساعتيف

31

31

مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثالث ساعات

23

23

ثالث ساعات فأكثر

24

24

المجموع

100

100

عالية

المجموع
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أظيػػرت النتػػائج أف  %31مػػف المبحػػوثيف يتػػابعوف الجزي ػرة بدرجػػة عاليػػة جػػداً ،بينمػػا %32
بدرجة عالية ،و %19بدرجة متوسطة ،و %11بدرجة منخفضة ،في حيف أف  %7يتابعونيا
بدرج ػػة منخفض ػػة ،وى ػػذا م ػػا أكدت ػػو د ارس ػػة "الجزيػ ػرة كس ػػر المحرم ػػات ف ػػي الفض ػػاء اإلعالم ػػي
العربي" ،لف الجزيرة اسػتطاعت أف تجػذب إلييػا عػدداً كبيػ اًر مػف المشػاىديف العػرب ،وتحظػى
برضاىـ في وقت قصير ،وباتت المصدر الوحيد ليػـ فيمػا يخػص الخبػار ،رغػـ تػوفر وتعػدد
مصادر المعمومة.
ويعػػزو الباحػػث أف نسػػبة  %63مػػف المبحػػوثيف يتػػابعوف الجزيػرة مػػا بػػيف متابعػػة (عاليػػة جػػداً

وعالية)؛ لنيا تمثؿ إحدى القنوات الرئيسة بالنسبة ليـ ،خاصة في تغطيتيا لحداث الثػورات
العربية ،وتتمتع بحضور لمنخبة السياسية في غزة شبو الدائـ فييا.

وبخصوص مدة المتابعة اليومية ،ظير بػأف  %22مػف المبحػوثيف يتػابعوف الجزيػرة (أقػؿ مػف

س ػػاعة) يوميػ ػاً ،بينم ػػا  %31يتابعوني ػػا (م ػػف س ػػاعة إل ػػى أق ػػؿ م ػػف س ػػاعتيف) يوميػ ػاً ،و%23
يتابعونيا (مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثالث ساعات) يومياً ،في حيف أف  %24يتابعونيػا (مػف

ثػػالث سػػاعات فػػأكثر) ،لنيػػا الوحيػػدة التػػي ترسػػؿ مجموعػػة م ارسػػميف ليغط ػوا حػػدثاً واح ػػداً،

بجانػػب اإلمكانيػػات العاليػػة و التقنيػػات الحديثػػة التػػي جعمتيػػا القػػدر عمػػى تغطيػػة الحػػدث فػػي

البمد الواحد(.عطااهلل.)2014،

-2طبيعة البرامج التي يتابعيا المبحوثون في الجزيرة:
جدول ( )7يوضح البرامج التي يتابعيا المبحوثون في الجزيرة
البرامج

التكرار

النسبة%

النشرات اإلخبارية

91

33.6

حصاد اليوـ

67

24.7

االتجاه المعاكس

33

12.2

أكثر مف رأى

25

9.2

ما وراء الخبر

19

7.0

حوار مفتوح

16

5.9

منبر الجزيرة

11

4.1

ظالؿ الحداث

7

2.6

أخرى "لقاء اليوـ"

2

0.7

المجموع

1

1اختالفمجمىعانتكسازالختيازانمبحىثينأكثسمنإجابت

79

271

100.0

أظيػ ػ ػػرت النت ػ ػ ػػائج أف  %33.6م ػ ػ ػػف المبح ػ ػ ػػوثيف يتػ ػ ػػابعوف النش ػ ػ ػرات اإلخباري ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػػى الجزيػػ ػ ػرة،
بينمػا %24.7يتػػابعوف "حصػاد اليػػوـ" و %12.2يتػػابعوف "االتجػاه المعػػاكس" و %9.2يتػػابعوف
"أكث ػػر م ػػف رأي" و %7يت ػػابعوف "م ػػا وراء الخب ػػر" و %5.9يت ػػابعوف " حػ ػوار مفت ػػوح" و%4.1
يتابعوف "منبر الجزيرة" و %2.6يتابعوف "ظالؿ الحداث "و في حيف أف  %0.7يتابعوف بػرامج
"شاىد عمى العصر" و"لقاء اليوـ "و"مف واشػنطف" مػا يعنػي أف سػر نجػاح الجزيػرة أنيػا تخصػص
في تغطيتيا اإلخبارية حوؿ الحداث الميمة سػاعات طويمػة ،دوف التقميػؿ مػف شػأنيا أو التضػخيـ
في أحداثيا ،باإلضافة ل لماـ بكافة اآلراء(.المدلؿ.)2013،
ويرجع الباحث ارتفاع نسبة المبحوثيف الذيف يتابعوف النشرات اإلخبارية وحصاد اليوـ إلى
أف الحداث متسارعة جداً ،وفي كػؿ لحظػة خبػر عاجػؿ ،والنػاس تبحػث عػف تفاصػيؿ ،والجزيػرة
الكث ػر حضػػو اًر لمػػا تمتمك ػػو مػػف إمكانيػػات وطػ ػواقـ خاصػػة ،و كانػػت تق ػػدـ فػػي النش ػ ارت وحص ػػاد
المحمميف مما يشبع الرغبة في المشاىدة وفي متابعػة الخبػار
لألخبار بشكؿ تفصيمي ،وتستضيؼ ّ
والحداث.
-3دوافع المبحوثين لمتابعة الجزيرة.
جدول ( )8يوضح دوافع المبحوثين لمتابعة الجزيرة.
اإلجابة

التكرار

النسبة%

تواكب الحداث بسرعة

35

35.0

تغطي الخبار العربية والدولية

32

32.0

التميز بالتفاعمية واالستم اررية

17

17.0

تمنح فرصة أوسع لحرية الرأي والتعبير

13

13.0

أخرى

3

3.0

المجموع

100

100.0

تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ ( )8أف  %35مف المبحوثيف يتػابعوف الجزيػرة لنيػا تواكػب
الحداث بسرعة ،بينما  %32يتابعونيػا ،لنيػا تغطػي الخبػار العربيػة والدوليػة ،و %17لتميزىػا
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بالتفاعميػة واالسػػتم اررية ،و ،%13لنيػػا تمػنح فرصػػة أوسػػع لحريػة الػرأي والتعبيػػر ،و %3لسػػباب
أخرى ،وىى مشاىدة الحداث بالصوت والصورة مف مكاف الحدث.
وىػػذا يعنػػي أف الجزي ػرة تمتمػػؾ نقػػاط قػػوة عديػػدة أبرزىػػا :مواكبتيػػا لألحػػداث فػػي مختمػػؼ المنػػاطؽ
بفضػػؿ م ارسػػمييا المنتش ػريف فػػي العػػالـ ،خاصػػة فػػي المنػػاطؽ السػػاخنة ،وتمتعيػػا بقمكانيػػات كبي ػرة،
ومكاتػػب منتش ػرة ،وشػػبكة م ارسػػميف واسػػعة جػػداً فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ ،حيػػث إف الحػػداث كانػػت
متالحقة ،والفرؽ بيف أي حدث وآخر دقائؽ معدودة ،وكاف الشرؽ الوسط يتغير بسرعة ،وىذا مػا
توفره القناة في كافة تغطياتيا لألخبار و الحداث الجارية عمى الساحة (.العيمة.)2014،


المحـور الثــاني :نتــائج التســاؤل الثاني:مــا مــدى تغطيــة الجزيــرة لمثــورات العربيــة المعاصــرة مــن
وجية نظر المبحوثين؟
ل جابة عف ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بحساب النسبة المئويػة والتكػ اررات عمػى فقػرات ىػذا المحػور،
والنتائج الخاصة بيذا المحور موضحة مف خالؿ النتائج التالية:
-1ما طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربيـة المعاصـرة مـن وجيـة نظـر
المبحوثين؟
جدول ( )9يبين طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة

في تغطيتيا لمثورات العربية من وجية نظر المبحوثين.
اإلجابة

التكرار

النسبة%

إيجابي

64

64.0

سمبي

31

31.0

محايد

5

5.0

المجموع

100

100

طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة من الناحية
اإليجابية

متابعة الحداث أوال بأوؿ

14

25.5

تفرد مساحة جيدة لتغطية الحداث

12

21.8

تتمتع بالحيادية

9

16.4

تعالج الحدث مف كافة جوانبو

8

14.5

81

تعتمد عمى مصادر موثوقة

8

14.5

تمتعيا بالموضوعية والمصداقية

7

12.7

تطرح كافة وجيات النظر

6

10.9

المجموع

64

100

طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة
من الناحية السمبية
موجية

7

22.6

تطرح وجية نظر واحدة

7

22.6

محرضة

6

19.4

تفتقر لمموضوعية

4

12.9

تفتقر لممصداقية

3

9.7

غير مينية

2

6.5

ال تعتمد عمى مصادر موثوقة

2

6.5

المجموع

31

100.0

أظيػػرت النتػػائج بػػأف الغالبيػػة العظمػػى مػػف المبحػػوثيف يػػروف ب ػأف طبيعػػة الػػدور الػػذي
تؤديو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية إيجابية بنسػبة  ،%64بينمػا  %31يػروف دورىػا سػمبي،
و %5يروف دورىا محايداً ،وىذه النسب المرتفعة تتفؽ مع دراسات "لمموـ" و"محروـ"و" عبداهلل".
ويرج ػػع الباح ػػث الس ػػبب وراء رؤي ػػة المبح ػػوثيف أف ال ػػدور ال ػػذي أدت ػػو الجزيػ ػرة ف ػػي تغطيتي ػػا بأن ػػو
إيجابي لمتغطية المستمرة لمقناة ومتابعتيا لمثورات العربية ،واعطاء الفرصػة لمثػائريف فػي الشػوارع،
وفتح المجاؿ ليـ لمحديث والتعبير عف رأييـ(.الزاممي.)2014،
الــدور اإليجــابي :تبػػيف مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ بػػأف  %25.5مػػف المبحػػوثيف
يروف بأف دور الجزيرة إيجابي ،لنيا تتابع الحداث أوالً بأوؿ و %21.8لنيا تفرد مساحة جيدة
لتغطيػػة الحػػداث و % 16.4كونيػػا تتمتػػع بالحياديػػة و %14.5لمعالجتيػػا لألحػػداث مػػف كافػػة
جوانبيا و %14.5لنيا تعتمد عمى مصادر موثوقة و %12.7لتمتعيا بالموضوعية والمصػداقية
و %10.9لنيػػا تطػػرح كافػػة وجيػػات النظ ػػر ،وىػػذا مػػا أكدتػػو د ارس ػػة " صػػحفيو اليػػوـ والغػػد ف ػػي
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الردف .كيؼ يقيموف تغطية قناة الجزيرة لحداث الربيع العربي؟ ،وكالـ نقيب الصػحفييف د .عبػد
الناصر النجار والمحمؿ السياسي د .وليد المدلؿ بأف الجزيرة أفردت مساحة كافية و كبيرة لمتابعػة
أحػػداث الثػػورات العربيػػة عػػف كتػب و أوالً بػػأوؿ ،حيػػث غطػػت الجزيػرة أحػػداث الثػػورات بشػػكؿ فعػػاؿ
وأف قناة الجزيرة وصؿ نجاحيا إلى حد صناعة الحػدث تجػاوز دورىػا اإلعالمػي وىػذا نجػاح بػاىر
يسجؿ لوسيمة إعالمية.
الـــدور الســـمبي :تبػػيف مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ بػػأف  %22.6مػػف المبحػػوثيف
ي ػػروف بػ ػأف دور الجزيػ ػرة س ػػمبي كوني ػػا موجي ػػة ،و %22.6تط ػػرح وجي ػػة نظ ػػر واح ػػدة ،و%19.4
كونيا محرضة و ،%12.9لنيا تفتقر لمموضػوعية ،و %9،7تفتقػر لممصػداقية ،و، %6.5لنيػا
غير مينية في حيف أف  %6.5لنيا ال تعتمد عمى مصادر موثوقة.
وترى الدراسة أف لمجزيرة دوريف في التغطية اإليجابي و السمبي ،فالوؿ مػا تميػزت بػو أنيػا نقمػت
الحػػدث مػػف أرض الواقػػع وىػػذا سػػمة اإلعػػالـ الحػػديث فػػي ظػػؿ ثػػورة التكنولوجيػػا الحديثػػة فػػي
ػاز
اإلعػػالـ ،وسػػمبي أنيػػا لػػـ تػػتح مجػػاالً واسػػعاً لتغطيػػة الجانػػب المعػػارض لمثػػورات ،وقػػد تكػػوف انحيػ اً
لمثورات عمى حساب النظاـ القائـ ،وكاف مف المفتػرض أف تكػوف أكثػر توازنػاً ،وأف تتػرؾ التفضػيؿ
لممشاىد بنفسو.
-2ما طبيعة التغطية التي تقوم بيا الجزيرة لمثورات العربية المعاصرة؟
جدول ( )10يكشف طبيعة تغطية الجزيرة لمثورات العربية.
وجية النظر

التكرار

النسبة%

تقوـ بدور فعاؿ في دعـ الثورات

18

18.0

عممت كمصدر ميـ لألخبار عف الثورات

26

26.0

غطت أحداث الثورات بشكؿ فعاؿ

41

41.0

15

15.0

100

100.0

عممت عمى صنع بعض الحداث خالؿ تمؾ
الثورات
المجموع
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أظيػػرت النتػػائج أف  %18مػػف المبحػػوثيف يػػروف بػػأف الجزي ػرة تقػػوـ بػػدور فعػػاؿ فػػي دعػػـ الثػػورات،
 %26بأنيػػا عممػػت كمصػػدر مي ػـ لألخبػػار عػػف الثػػورات ،و %41بأنيػػا غطػػت أحػػداث الثػػورات
بشكؿ فعاؿ ،و %15بأنيا عممت عمى صنع بعض الحداث خالؿ تمؾ الثورات.
وتبػػيف أف أعمػػى نسػػبة مػػف المبحػػوثيف أجابػػت ب ػأف الجزي ػرة غطػػت أحػػداث الثػػورات بشػػكؿ فعػػاؿ
لمجموعػػة مػػف السػػباب ،ومػػف أىميػػا  :أف ليػػا م ارسػػميف منتشػػريف فػػي كافػػة الميػػاديف ،ويغطػػوف
السػباقة عربيػاً ودوليػاً فػي تغطيػػة الثػورات العربيػة ،و كسػػرت
الحػداث عمػى مػدار السػػاعة ،وكانػت ّ

الطػػوؽ اإلعالمػػي الػػذي فرضػػتو الحكومػػات والنظمػػة خػػالؿ الثػػورات ،و ألغػػت برامجيػػا العاديػػة،
وتحولت ورشة عمؿ عمى مدار الساعة لألخبار والمقابالت المباشرة عمى اليواء.
وكانت الجزيرة محركة لتمؾ الثورات ،والباعث عمى الحػراؾ الشػعبي فػي الػدوؿ العربيػة ،وال يمكػف
لحػػد أف ينكػػر فضػػميا بػػأف تغطيتيػػا عمػػى مػػدار السػػاعة كانػػت البوصػػمة التػػي توجػػو الجمػػاىير،
وتػػدفعيـ لممزيػػد مػػف الح ػراؾ والتضػػحية حتػػى تتيػػاوى نظميػػا الدكتاتوريػػة ،حيػػث إف إسػػياميا فػػي

فعاليػ ػػة الح ػ ػراؾ الشػ ػػعبي قػ ػػد يتجػ ػػاوز  %50مػ ػػف نصػ ػػيب النجػ ػػاح الػ ػػذي حققتػ ػػو الثػ ػػورات العربيػ ػػة
المعاصرة.
-3ما مدى توقع المبحوثين بأن تتغير تغطية الجزيرة في تعامميا مع قضايا الثورات العربية؟
جدول ( )11يبين مدى توقع المبحوثين بأن تتغير تغطية الجزيرة
في تعامميا مع قضايا الثورات العربية.

اإلجابة

التكرار

النسبة%

نعـ

8

8.0

ال

92

92.0

المجموع

100

100.0

طبيعة التغير
القناة تيدؼ الى تكريس التيار اإلخواني

4

50.0

ستنفتح عمى اتجاىات وعمى أصوات أخرى

2

25.0

ال اعرؼ

2

25.0

المجموع

8

100.0
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تبػػيف مػػف النتػػائج بػػأف  %8مػػف المبحػػوثيف يتوقعػػوف بػػأف تتغيػػر تغطيػػة الجزي ػرة ف ػي تعامميػػا مػػع
قضػػايا الثػػورات العربيػػة ،بينمػػا  %92ال يػػروف ذلػػؾ ،وتبػػيف أف  %50مػػنيـ يػػروف بػػأف تك ػريس"
التيار اإلخواني" في القناة مف التغيرات التي ستط أر عمييا فػي تعامميػا مػع الثػورات العربيػة ،بينمػا
 %25يػػروف بػػأف القنػػاة سػػتنفتح عمػػى اتجاىػػات و أصػوات أخػػرى ،و %25ال يعرفػػوف شػػيئاً عػػف
طبيعة التغيير الذي سيط أر عمييا في تعامميا مع الثورات العربية.
ويعزو الباحث إجابػة غالبيػة المبحػوثيف عمػى أف تغطيػة الجزيػرة لػف تتغيػر فػي تعامميػا مػع قضػايا
الثورات العربية ،لنيا تابعة لمنظاـ السياسػي فػي قطػر ومرتبطػة فيػو ،واذا تغيػر ىػو فسػوؼ تتغيػر
توجياتيا.
-4مدى اعتقاد المبحوثين بأن الزمن الذي أفردتو الجزيرة لمثورات العربية كافي.
جدول ( )12يوضح مدى اعتقاد المبحوثين بأن المساحة
التي أفردتيا الجزيرة لمثورات العربية كافية.

اإلجابة

التكرار

النسبة%

موافؽ بشدة

23

23.0

موافؽ

53

53.0

ال أرى

19

19.0

معارض

5

5.0

المجموع

100

100.0

ظيػػر مػػف النتػػائج بػػأف  %23مػػف المبحػػوثيف موافقػػوف وبشػػدة عمػػى المسػػاحة التػػي أفردتيػػا الجزي ػرة
لمثػػورات العربيػػة ،بينمػػا  %53موافقػػوف عمػػى ذلػػؾ ،و %19ال رأي ليػػـ ،و %5معارضػػوف لػػذلؾ،
ويرجػػع حصػػوؿ أعمػػى نسػػبة مػػف اعتقػػاد المبحػػوثيف ب ػأف المسػػاحة التػػي أفردتيػػا الجزي ػرة لمثػػورات
كافية ،لنيا ألغت برامجيا العادية ،وتحولت ورشة عمػؿ عمػى مػدار السػاعة لألخبػار والمقػابالت
المباشرة عمى اليواء ،ونقمت الحداث بالصوت والصورة،وبشكؿ مستمر.
ويظيػػر مػػف النتػػائج أف  %76مػػف المبحػػوثيف موافقػػوف بشػػدة و موافقػػوف ،عمػػى أف المسػػاحة التػػي
أفردتيػػا الجزي ػرة فػػي تغطيتيػػا كافيػػة ،وىػػذه نسػػبة مرتفعػػة جػػداً تؤكػػد حػػرص القنػػاة عمػػى المتابعػػة
المحظية و المستمرة لحداث الثورات العربية.
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وىذه النتيجة تتطابؽ مع دراسة " محروـ" ودراسة " عبداهلل"المتاف تؤكداف أف ما أعطتػو الجزيػرة
مف مساحة مف التغطية كبيرة جداً ،ناىيؾ عف الشعارات التػي تقػدميا فػي بدايػة نشػراتيا اإلخباريػة
ووسعت التغطية لدرجة كبيرة وتجاىمت
تخدـ الثورات ،كما ّ
جيرت برامجيا اإلخبارية أو البرامجيةّ ،
قضايا أخرى سواء في المنطقة أـ في العالـ بغرض التركيز عمى أحداث الثورات العربية

-5طبيعة المواضيع والقضايا التي ركزت عمييا الجزيرة أثناء تغطيتيا لمثورات العربية.
جدول ( )13يبين طبيعة المواضيع والقضايا التي ركزت
عمييا الجزيرة أثناء تغطيتيا لمثورات العربية.

اإلجابة

التكرار

النسبة%

االعتقاالت والممارسات القمعية ضد الثوار

48

48.0

المظاىرات واالعتصامات المختمفة

32

32.0

العالقة بيف القوى السياسية المختمفة

6

6.0

سير المعارؾ واالشتباكات

7

7.0

التحركات الدولية والعربية

3

3.0

أخرى

4

4.0

المجموع

100

100.0

تبػػيف مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي جػػدوؿ ( )17أف  %48مػػف المبحػػوثيف يػػروف بػأف الجزيػرة ركػػزت
عم ػػى مواض ػػيع االعتق ػػاالت والممارس ػػات القمعي ػػة ض ػػد الثػ ػوار ،و %32رك ػػزت عم ػػى المظ ػػاىرات
واالعتصػػامات المختمفػػة ،و %6ركػػزت عمػػى العالقػػة بػػيف القػػوى السياسػػية المختمفػػة ،و %7ركػػزت
عمى سير المعارؾ واالشتباكات ،و %3ركزت عمى التحركات الدولية والعربية ،فػي حػيف أف %4
ركزت عمى أمور أخرى.
ويرجع حصوؿ التركيز عمى االعتقاالت والممارسات القمعية ضد الثوار عمى أعمػى نسػبة بسػبب
انحي ػ ػ ػ ػػاز الجزيػ ػ ػ ػ ػرة لص ػ ػ ػ ػػفوؼ الش ػ ػ ػ ػػعوب الث ػ ػ ػ ػػائرة ،والوق ػ ػ ػ ػػوؼ إل ػ ػ ػ ػػى ج ػ ػ ػ ػػانبيـ ،ونق ػ ػ ػ ػػؿ ص ػ ػ ػ ػػورتيـ
وصوتيـ،واالنتياكات التي تمارس ضدىـ ،ولذلؾ فقف طبيعة المواضيع التي ركزت عمييا الجزيػرة
ىي االعتقاالت والممارسات القمعية ضد الثوار لفضح النظاـ وتشويو وجيو وتحريض الرأي العاـ
أكثػػر ،م ػػف خػػالؿ تس ػػميط بػػؤرة عدس ػػتيا عم ػػى كػػؿ م ػػا يجػػري عم ػػى الرض ،ولػػـ تكت ػػؼ بعممي ػػة
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التحميػػؿ السياسػػي ،ومػػف أبػػرز المشػػاىد قػػوة ىػػوة االعتقػػاالت والممارسػػات القمعيػػة ضػػد الث ػوار،
كوني ػ ػ ػ ػ ػػا انح ػ ػ ػ ػ ػػازت لص ػ ػ ػ ػ ػػفوؼ الش ػ ػ ػ ػ ػػعب والجم ػ ػ ػ ػ ػػاىير المس ػ ػ ػ ػ ػػحوقة الغاض ػ ػ ػ ػ ػػبة ف ػ ػ ػ ػ ػػي الشػ ػ ػ ػ ػ ػوارع
والمياديف(.عطااهلل.)2014،
المحور الثالث :نتائج التساؤل الثالث الذي ينص عمى :ما تأثير الجزيرة عمى الثورات العربية
من وجية نظر المبحوثين؟
لمتعرؼ عف نتائج التساؤؿ الثالث قػاـ الباحػث بحسػاب النسػبة المئويػة والتكػ اررات عمػى فقػرات ىػذا
المحور ،والنتائج الخاصة بيذا المحور موضحة مف خالؿ النتائج التالية:
جدول ( )14يبين وجية نظر المبحوثين في تأثير الجزيرة عمى الثورات العربية.
الرقـ
1
2
3
4
5

الفقرة
مدى إسياـ تغطية الجزيرة لمثورة التونسية ونقؿ

صورتيا لمعالـ في سحب تجربتيا عمى ثورات أخرى.

مدى تأثير الجزيرة في استمرار وتصاعد زخـ الثورات

العربية ونجاحيا

مدى منح الجزيرة لفرصة التعبير لمؤيدي الثورات

ومدى عدـ سماحيا بالقدر الكافي لمعارضييا

مدى تكريس الجزيرة لحرية التعبير والرأي لمجميع
أثناء تغطيتيا لمثورات العربية

مدى تميز تغطية الجزيرة لمثورات العربية باإلثارة
والمبالغة والبعد عف الحقائؽ الميدانية.

موافؽ بشدة

موافؽ

%

%

محايد معارض
%

%

معارض بشدة
%

المتوسط

الحسابي

30.0

47.0

17.0

3.0

3.0

4.0

28.0

48.0

22.0

2.0

0.0

4.0

26.0

34.0

6.0

16.0

18.0

3.0

21.0

31.0

15.0

23.0

10.0

3.3

16.0

25.0

7.0

31.0

21.0

2.8

68.4%

التأثير العام

تبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
أظيػػرت النتػػائج أف الجزي ػرة ليػػا تػػأثير عمػػى الثػػورات العربيػػة بدرجػػة مرتفعػػة بنسػػبة  %68.4مػػف
وجيػػة نظػػر المبحػػوثيف ،وىػػذا يتفػػؽ مػػع نتػػائج د ارسػػات "تغطيػػة الجزيػرة لمثػػورات العربيػػة مػػف وجيػػة
نظػػر الشػػباب اليمنػي" ،و " التػػأثير المتبػػادؿ بػػيف تغطيػة الجزيػرة العربيػػة و الثػػورات العربيػػة" ،ودور
قن ػػاة الجزيػ ػرة الفض ػػائية ف ػػي إح ػػداث التغيي ػػر السياس ػػي ف ػػي ال ػػوطف العرب ػػي"و" الث ػػورة المصػ ػرية
يقيمػػوف تغطيػػة قنػػاة الجزي ػرة لحػػداث الربيػػع
نموذج ػاً ،و "صػػحفيو اليػػوـ والغػػد فػػي الردف .كيػػؼ َ

العربي؟"
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وتب ػػيف أف  %28م ػػف المبح ػػوثيف موافق ػػوف بش ػػدة عم ػػى أف الجزيػ ػرة ك ػػاف لي ػػا ت ػػأثير ف ػػي اس ػػتمرار
وتصاعد زخـ الثورات العربية ونجاحيا ،بينما  %48موافقوف عمى ذلؾ ،و %22محايػدوف عمػى
ذلؾ ،في حيف أف  %2معارضوف ذلؾ.
ويع ػػزو الباح ػػث ارتف ػػاع نس ػػبة الموافق ػػة عم ػػى ت ػػأثير الجزيػ ػرة ف ػػي اس ػػتمرار وتص ػػاعد زخ ػػـ الث ػػورات
ونجاحيػػا إلػػى  ،%76لنيػػا مارسػػت دو اًر أساسػػياً فػػي تصػػاعد الحػػداث ،عبػػر نقميػػا وتحميميػػا مػػف
كبير وقوياً عمى جميورىا العربي.
ير اً
قبؿ المختصيف ،مما جعؿ ليا تأث اً
وتبػػيف مػػف النتػػائج أف  %21مػػف المبحػػوثيف موافقػػوف بشػػدة عمػػى أف الجزي ػرة عممػػت عمػػى تك ػريس
حريػػة التعبيػػر وال ػرأي أثنػػاء تغطيتيػػا لمثػػو ارت العربيػػة ،بينمػػا  %31موافقػػوف ،و %15محايػػدوف،
و %23معارضوف ،في حيف أف  %10معارضوف بشدة.
ويرجع الباحث أف نسبة %52مف المبحوثيف موافقوف عمى أف الجزيرة عممت عمى تكػريس مبػدأ
حرية التعبير والرأي بسػبب عرضػيا ونقميػا لألحػداث كمػا ىػي ،باإلضػافة لسػعييا جمػب جميػع
أط ػراؼ الحػػدث ليطػػرح كػػؿ طػػرؼ وجيػػة نظ ػره بكػػؿ حريػػة ،كجػػزء مػػف إقنػػاع المشػػاىد بأنيػػا قنػػاة
حيادية ولو لـ تفعؿ ذلؾ لما استقطبت ىذا الحضور( .عطااهلل.)2014،
وتبيف مف النتائج أف  %16مف المبحوثيف موافقوف بشدة عمى أف الجزيرة تميػزت بتغطيػة الثػورات
العربيػػة باإلثػػارة والمبالغػػة والبعػػد عػػف الحقػػائؽ الميدانيػػة ،بينمػػا  %25موافقػػوف ،و %7محايػػدوف،
و %31معارضوف ،في حيف أف  %21معارضوف بشدة.
ويرى الباحث أف نسبة %52مف المبحوثيف معارضوف بتميػز الجزيػرة لمثػورات العربيػة باإلثػارة
والمبالغػة والبعػد عػف الحقػػائؽ الميدانيػة كونيػا تنقػؿ الحػػداث بالصػوت والصػورة ،فالحػدث حقيقػػي
وال مبالغة فيػو ،ومػف خػالؿ النتيجػة والمقػابالت التػي أعػدىا الباحػث يتبػيف أف ىنػاؾ مػف يتفػؽ مػع
أف الجزيرة بالغت وابتعدت عف الحقائؽ مثؿ د .مريـ أبػو دقػة ود .عبيػر ثابػت ومػف عػارض ىػذا
وقاؿ بأف الجزيرة نقمت الحداث كما ىي مثؿ مصطفى الصواؼ ود .وليد المدلؿ.
وتبيف مف النتائج أف  %30مف المبحػوثيف موافقػوف بشػدة عمػى أف تغطيػة الجزيػرة لمثػورة التونسػية
ونقؿ صورتيا لمعالـ ساىـ في سػحب تجربتيػا عمػى ثػورات أخػرى ،بينمػا  %47موافقػوف ،و%17
محايػػديف ،و %3معارضػػوف ،فػػي حػػيف أف  %3معارضػػوف بشػػدة ،ويعػػزو الباحػػث حصػػوؿ نسػػبة
 %77بالموافقػة عمػػى مػدى إسػػياـ تغطيػة الجزيػرة لمثػورة التونسػػية ونقػؿ صػػورتيا لمعػالـ فػػي سػػحب
تجربتيا عمػى ثػورات أخػرى وىػى نسػبة مرتفعػة إلػى أف نجػاح الثػورة التونسػية شػكؿ نموذجػاً وحػاف اًز
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ودافع ػاً منشػػطاً لمشػػعوب العربيػػة كػػالميبي والمصػػري واليمن ػي ،ونزعػػت عمػػى إث ػره حػػاجز الخػػوؼ،
وثارت عمى حكاميا.
تبػػيف مػػف النتػػائج أف  %26مػػف المبحػػوثيف موافقػػوف بشػػدة عمػػى أف الجزيػرة منحػػت فرصػػة التعبيػػر
لمؤيدي الثػورات ،ولػـ تمنحيػا بالقػدر الكػافي لمعارضػييا ،بينمػا  %34موافقػوف ،و %6محايػدوف،
و %16معارضوف ،في حيف أف  %18معارضوف بشدة.
ويعزو الباحث أف نسبة %60مف المبحوثيف بالموافقة عمى مػنح الجزيػرة لفرصػة التعبيػر لمؤيػدي
الثورات وعدـ سماحيا بالقدر الكافي لمعارضييا ،لف القناة انحازت لمشعوب الثائرة ،وعممت عمى
نقػػؿ صػػوت الثػػائريف ومطػػالبيـ ومظػػاىراتيـ فػػي كػػؿ نش ػراتيا اإلخباريػػة وبرامجيػػا ،وىػػذا مػػا تؤكػػده
النسػػبة،وىذا مػػا اتفػػؽ عميػػو ك ػ ُؿ مػػف:د .أحمػػد يوسػػؼ و طػػالؿ عوكػػؿ ود .عبػػد الناصػػر النجػػار
ود.وليد المدلؿ و د.رياض العيمة و د .مخيمر أبو سعدة و د .نبيؿ الطيراوي في مقابالت أج ارىػا
الباحث معيـ.
المحور الرابع :نتائج التساؤل الرابع الذي ينص عمى :ما واقع المينية في تغطية الجزيرة لمثورات
العربية المعاصرة؟
ارت عمػى فقػرات ىػذا
لمتعػرؼ إلػى نتػائج التسػاؤؿ ال اربػع قػاـ الباحػث بحسػاب النسػبة المئويػة والتكػر ا
المحور ،والنتائج الخاصة بيذا المحور موضحة مف خالؿ النتائج التالية:
جدول ( )15يكشف وجية نظر المبحوثين في المينية والموضوعية لتغطية
الجزيرة لألحداث في الثورات العربية المعاصرة.

الرقـ

1

2
3

الفقرة
تغطية الجزيرة لمثورات العربية اتسمت

بالموضوعية والمينية ونقؿ الوقائع كما
حدثت.

الجزيرة عممت بناء عمى أجندات سياسية

وخاصة خالؿ تغطيتيا لمثورات العربية.

وفرت الجزيرة كؿ المعمومات الالزمة

لفيـ الثورات العربية ومسارىا وتطوراتيا.

موافؽ بشدة
%

موافؽ
%

محايد
%

معارض
%

معارض بشدة
%

المتوسط

الحسابي

22.0

37.0

10.0

10.0

21.0

34.0

28.0

8.0

21.0

9.0

3.6

21.0

43.0

11.0

20.0

5.0

3.6
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3.3

تبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
تبػػيف بػػأف  %22مػػف المبحػػوثيف موافقػػوف بشػػدة عمػػى أف تغطيػػة الجزي ػرة لمثػػورات العربيػػة تتسػػـبالموضوعية والمينية ونقؿ الوقائع كما حدثت ،بينما  %37موافقوف ،و %10محايديف ،و%10
معارضوف ،في حيف أف  %21معارضوف بشدة.
يعني أف  %59مف المبحوثيف يروف أف تغطية الجزيرة لمثورات اتسمت بالموضوعية و المينيةوبالنقؿ الموضوعي مف مكاف الحدث ،وتركت لممواطف أف يحمؿ بنفسو(.يوسؼ.)2013،
بينما لـ تمتزـ الجزيرة بالحد الدنى مف القواعد المينية أثناء التغطية(.أبو دقة.)2014،
ػاء عمػى أجنػدات
تبيف بأف  %34مف المبحوثيف موافقوف بشػدة عمػى أف الجزيػرة تقػوـ بالعمػؿ بن ًسياسية وخاصة خالؿ تغطيتيا لمثورات العربية ،بينما  %28موافقوف ،و %8محايدوف ،و%21
معارضػػوف ،فػػي حػػيف أف  %9معارضػػوف بشػػدة،وىذا مػػا أجمػػع عميػػو كػػؿ الػػذيف أجػػرى معيػػـ
الباحث مقابالت مف أف الجزيرة تعمؿ وفؽ أجندة سياسية لصالح قطر.
تبيف مف النتائج بأف  %21مف المبحوثيف موافقوف بشدة عمى أف الجزيػرة تػوفر كػؿ المعمومػاتالالزم ػػة لفي ػػـ الث ػػورات العربي ػػة ومس ػػارىا وتطوراتي ػػا ،بينم ػػا  %43موافق ػػوف ،و %11محاي ػػدوف،
و %20معارضوف ،في حيف أف  %5معارضوف بشدة.
ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ لمتغطيػػة المسػػتمرة و المباش ػرة التػػي التزمػػت فييػػا الجزي ػرة مػػف أرض الحػػدث،

والتحميالت السياسية التي تقدميا في نشراتيا اإلخبارية و الحصاد اإلخباري.

 .1وجية نظر المبحوثين في اليدف من تأسيس الجزيرة.

جدول ( )16يوضح وجية نظر المبحوثين في اليدف من تأسيس الجزيرة.

اإلجابة

التكرار

النسبة%

نقؿ الحداث بصدؽ وبمينية إعالمية وأخالقية

74

74.0

خمؽ حالة فوضى فكرية وشعبية

9

9.0

تدمير النسيج االجتماعي

7

7.0

أخرى

10

10.0

المجموع

100

100.0
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أظيػػرت النتػػائج أف  %74مػػف المبحػػوثيف يػػروف بػػأف اليػػدؼ الساسػػي مػػف تأسػػيس الجزي ػرة نقػػؿ
الحداث بصدؽ ومينية إعالمية وأخالقية ،و %9يروف خمؽ حالة فوضى فكريػة وشػعبية ،و%7
يػػروا تػػدمير النسػػيج االجتمػػاعي ،فػػي حػػيف أف  %10يػػروف أمػػو اًر أخػػرى بػػأف اليػػدؼ مػػف تأسػػيس
القناة ىو تقوية لنفوذ السياسة الخارجية لقطر.
ويبػػيف الباحػػث حصػػوؿ النسػػبة المرتفعػػة وىػػى  %74عمػػى اليػػدؼ مػػف تأسػػيس الجزيػرة كػػاف نقػػؿ
الح ػػداث بص ػػدؽ وبميني ػػة إعالمي ػػة وأخالقي ػػة  ،أف ى ػػذا دليػ ػ ٌؿ عم ػػى أني ػػا تتمت ػػع بمص ػػداقية عن ػػد
جميورىا ،لف اليدؼ مف تأسيسيا أنيا تريد أف تحػدث حالػة مػف الػوعي السياسػي داخػؿ المجتمػع
العربي ،وتبنى القضايا العربية ،ونجحت في ذلؾ والدليؿ كثرة العداء ليا
-2مدى التزام الجزيرة بالقواعد المينية أثناء تغطيتيا لمثورات العربية.
جدول ()17يبين مدى التزام الجزيرة بالقواعد
المينية أثناء تغطيتيا لمثورات العربية.

اإلجابة

التكرار

النسبة%

التزمت إلى حد كبير

38

38.0

التزمت بو نوعاً ما

27

27.0

أسقطت الكثير منو

18

18.0

تخمت عنو واتبعت سياسة التجييش والتحشيد

17

17.0

المجموع

100

100.0

أظيػػرت النتػػائج أف  %38مػػف المبحػػوثيف يػػروف بػػأف الجزي ػرة التزمػػت -إلػػى حػػد كبيػػر -بالقواعػػد
المينيػػة أثنػػاء تغطيتيػػا لمثػػورات العربيػػة ،بينمػػا  %27يػػروف بأنيػػا التزمػػت نوعػاً مػػا ،و %18يػػروف
بأنيػػا أسػػقطت الكثيػػر منػػو ،و  %17يػػروف بأنيػػا تخمػػت عنػػو واتبعػػت سياسػػة التجيػػيش والتحشػػيد،
ويشػػير الباحػػث حصػػوؿ التػزاـ الجزيػرة بالقواعػػد المينيػػة أثنػػاء تغطيتيػػا لمثػػورات العربيػػة عمػػى نسػػبة
 %65مف المبحوثيف وىى نسبة مرتفعة لتؤكد التزاميا بمعايير الصػحافة والقواعػد المينيػة وأنيػا
لـ تخرج عنيا أثناء تغطيتيا ،وىو ما يرفع مف شأف وقوة تأثير القناة في جميورىا.
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-3توقعات المبحوثين لمجزيرة بعد الثورات العربية.
جدول ( )18يكشف توقعات المبحوثين لمجزيرة بعد الثورات العربية.
اإلجابة

التكرار

النسبة%

تصاعد مستواىا وزيادة مشاىدييا

38

38.0

بقاء مستواىا كما ىو

32

32.0

انخفاض مستواىا وابتعادىا عف المنافسة

23

23.0

ال أعرؼ

7

7.0

المجموع

100

100.0

تبيف مف النتائج أف  %38مف المبحوثيف يتوقعػوف لمجزيػرة بعػد الثػورات العربيػة بتصػاعد مسػتواىا
وزيػ ػػادة مشػ ػػاىدييا ،بينمػ ػػا  %32يتوقعػ ػػوف بقػ ػػاء مسػ ػػتواىا كمػ ػػا ىػ ػػو ،و %23يتوقعػ ػػوف انخفػ ػػاض
مستواىا ،وابتعادىا عف المنافسة ،في حيف أف  %7ال يعرفوف شيئاً عف ذلؾ ،ويؤكػد الباحػث أف
نسػػبة  %38مػػف المبحػػوثيف بتػػوقعيـ تصػػاعد مسػػتوى القنػػاة وزيػػادة مشػػاىدييا ،يؤكػػد نجاحيػػا فػػي
تغطيتيا إلى حد كبير رغـ كؿ االنتقادات التي وجيت ليا.

المحور الخامس :مقترحات المبحوثين لتطوير مينة التغطية لقناة الجزيرة.
 .1أىم المشـاكل التـي يراىـا المبحوثـون فـي تغطيـة قنـاة الجزيـرة لمثـورات العربيـة المعاصـرة .
إغالؽ مكاتبيا في بعض الدوؿ.
 تعرض مراسمييا لالعتقاؿ والمالحقة.
 التشويش عمى إرساليا مف بعض الدوؿ.
 .2مقترحات المبحوثين لتطوير تغطية قناة الجزيرة لألحداث اليامة في الوطن العربي.
 أف تمتمؾ قم اًر صناعياً خاصاً بيا.
 تعزيز المصداقية والموضوعية في نقؿ الخبار ونشرىا.
 الحرص عمى إبراز الحقائؽ دوف تيويؿ أو إثارة.
 تعزيز حرية الرأي والتعبير والرأي اآلخر.
 البعد عف االرتباط بالجندات الخارجية.
 عدـ التحيز.
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 طرح المواضيع بجدية.

دراسة الفرضيات :
الفرضــية األولــى :ال توجــد فــروق جوىريــة ذات داللــة إحصــائية فــي مــدى متابعــة المبحــوثين
لبـرامج قنــاة الجزيــرة تعــزى لممتغيـرات الديمغرافيــة التاليــة(:الجــنس ،المينــة ،االتجــاه السياســي)
لدى المبحوثين.
تتفرع مف ىػذه الفرضػية عػدة فرضػيات تتعمػؽ بكػؿ متغيػر عمػى حػدة ،سػأعرض نتػائج كػؿ فرضػية
عمى حدة ،مف خالؿ التالي:
 -1ال توجــد فــروق جوىريــة ذات داللــة إحصــائية فــي مــدى متابعــة المبحــوثين لبـرامج الجزيــرة
تعزى لمتغير الجنس.
ل جابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار" كاي سكوير" لكشؼ الفروؽ بيف الػذكور
واإلناث بالنسبة لمدى متابعة المبحوثيف لبرامج الجزيرة ،والنتػائج الخاصػة بيػذه الفرضػية موضػحة
مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جدول ( )19يبين الفروق في مدى متابعة المبحوثين لبرامج قناة الجزيرة حسب متغير الجنس
نوع الجنس

مدى متابعة المبحوثين
لبرامج قناة الجزيرة
عالية جداً
عالية
متوسطة
منخفضة
منخفضة جداً
المجموع

المجموع

ذكر

أنثى

28

3

31

31.1%

30.0%

31.0%

29

3

32

32.2%

30.0%

32.0%

11

0

11

12.2%

0.0%

11.0%

6

1

7

6.7%

10.0%

7.0%

16

3

19

17.8%

30.0%

19.0%

90

10

100

100.0%

100.0%

100.0%
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أظيرت النتائج بأف  %31.1مف الذكور يروف بأف متابعتيـ عالية جداً لبرامج الجزيرة،
و %32.2يرونيا عالية ،و  %17.8يرونيا منخفضة جداً ،أما بالنسبة ل ناث فقد ظير بأف

 %30يروف بأف متابعتيف عالية جداً ،و  %30عالية ،و  %30منخفضة جداً ،لكف ىذه الفروؽ
غير دالة إحصائية .)P>0.0505)،Chi-square=2.09

وبجمع نسبة متابعة الجزيرة(عالية و عالية جداً ) مف جنس الذكور  ،%63.3مقابؿ نسبة

المتابعة لدى اإلناث  ،%60نجد أنو ال يوجد فرؽ كبير بيف الجنسيف،مما يعني وجود تقارب في
الفكر والحرص عمى المتابعة بينيما،وىذا يعني صحة الفرضية .

 -2ال توجــد فــروق جوىريــة ذات داللــة إحصــائية فــي مــدى متابعــة المبحــوثين لبـرامج الجزيــرة

لمتغير االتجاه السياسي.

ل جاب ػػة عػ ػف ى ػػذه الفرض ػػية ق ػػاـ الباح ػػث باس ػػتخداـ اختب ػػار "ك ػػاي س ػػكوير" لكش ػػؼ الف ػػروؽ ب ػػيف
االتجاى ػػات السياس ػػية بالنس ػػبة لم ػػدى متابع ػػة المبح ػػوثيف لبػ ػرامج الجزيػ ػرة ،والنت ػػائج الخاص ػػة بي ػػذه

الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جدول ( )20يكشف الفروق في مدى متابعة المبحوثين لبرامج الجزيرة حسب متغير االتجاه السياسي
االتجاه السياسي

مدى

متابعة
المبحوثين
لبرامج

فتح

حماس

الجزيرة
عالية جداً
عالية
متوسطة
منخفضة
منخفضة
جداً

المجموع

الجياد

الجبية

الجبية

المقاومة

اإلسالمي

الشعبية

الديمقراطية

الشعبية

مستقل

أخرى

المجموع

5

10

1

3

0

2

8

2

31

21.7%

27.8%

16.7%

75.0%

0.0%

66.7%

44.4%

28.6%

31.0%

4

17

1

1

0

1

7

1

32

17.4%

47.2%

16.7%

25.0%

0.0%

33.3%

38.9%

14.3%

32.0%

4

0

2

0

2

0

1

2

11

17.4%

0.0%

33.3%

0.0%

66.7%

0.0%

5.6%

28.6%

11.0%

5

2

0

0

0

0

0

0

7

21.7%

5.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

7.0%

5

7

2

0

1

0

2

2

19

21.7%

19.4%

33.3%

0.0%

33.3%

0.0%

11.1%

28.6%

19.0%

23

36

6

4

3

3

18

7

100

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

أظيػػرت النتػػائج بالنسػػبة لمتابعػػة الجزي ػرة حسػػب نػػوع االتجػػاه السياسػػي ،أف  %21.7مػػف أعضػػاء
حركػػة فػػتح يتابعونيػػا بدرجػػة عاليػػة جػػداً ،و  %17.4بدرجػػة عاليػػة ،و  %21.7بدرجػػة منخفضػػة
94

و %21.7بدرجػػة منخفضػػة جػػداً ،أمػػا بخصػػوص أعضػػاء حركػػة حمػػاس فقػػد ظيػػر بػأف %27.8
يتابعونيػػا بدرجػػة عاليػػة جػػداً ،و  %47.2بدرجػػة عاليػػة ،و  %19.4بدرجػػة منخفضػػة جػػداً ،أمػػا
أعضػػاء حركػػة الجيػػاد اإلسػػالمي فقػػد ظيػػر ب ػأف  %33.3يتابعونيػػا بدرجػػة عاليػػة وعاليػػة ج ػداً،
و %33.3يتابعونيا بدرجة منخفضة جداً ،أما المستقموف فقد ظير بأف  %44.4يتابعونيا بدرجة
عاليػػ ػ ػ ػ ػػة ،و %38.9يتابعونيػػ ػ ػ ػ ػػا بدرجػ ػ ػ ػ ػ ػػة عاليػػ ػ ػ ػ ػػة ،وىػػ ػ ػ ػ ػػذه الفػ ػ ػ ػ ػ ػػروؽ دال ػ ػ ػ ػ ػػة إحصػ ػ ػ ػ ػ ػػائية Chi-
.)P<0.01)،square=46.0
وبجمػػع الباحػػث لنسػػب درجػػة المتابعػػة العاليػػة جػػداً و العاليػػة لممبحػػوثيف حسػػب الحػزاب السياسػػية
نج ػػد أف ف ػػتح حص ػػمت عم ػػى نس ػػبة  ،%39.1أم ػػا حم ػػاس  %75و الجي ػػاد اإلس ػػالمي ،%33.3
والجبيػػة الشػػعبية ،%100والمقاومػػة الشػػعبية  ،%100والمسػػتقموف ،%83.3يتضػػح وجػػود فػػروؽ
جوىرية في مدى متابعة المبحوثيف لبرامج الجزيرة لمتغير االتجاه السياسػي ،ممػا ينفػي الفرضػية ،
حيث إف لالتجاه السياسػي كبيػر الثػر فػي المتابعػة،لف القنػاة تحظػى بمتابعػة وتأييػد كبيػريف مػف
أصحاب التوجو السياسي اإلسالمي(.عوكؿ.)2014،
-3ال توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية في مدى متابعة المبحوثين لبرامج الجزيرة
تعزى لمتغير نوع المينة.

ل جابة عف ىذه الفرضية استخدـ الباحث اختبار "كاي سكوير" لكشؼ الفروؽ بيف نوع الميف
بالنسبة لمدى متابعة المبحوثيف لبرامج الجزيرة حسب متغير المينة ،والنتائج الخاصة بيذه
الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:
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جدول ( ) 21يبين الفروق في مدى متابعة المبحوثين لبرامج الجزيرة حسب متغير المينة.
نوع المينة
مدى متابعة المبحوثين
لبرامج الجزيرة

عضو
وزير

وكيؿ و ازرة

قادة

مجمس

فصائؿ

تشريعي
عالية جدًا
عالية
متوسطة
منخفضة
منخفضة جدًا
المجموع

أساتذة

ناطقيف

العموـ

إعالمييف

السياسية

لمفصائؿ

أخرى

المجموع

1

0

8

7

8

1

6

31

16.7%

0.0%

27.6%

38.9%

36.4%

33.3%

37.5%

31.0%

4

4

7

4

7

1

5

32

66.7%

66.7%

24.1%

22.2%

31.8%

33.3%

31.3%

32.0%

1

0

4

2

2

1

1

11

16.7%

0.0%

13.8%

11.1%

9.1%

33.3%

6.3%

11.0%

0

0

5

2

0

0

0

7

0.0%

0.0%

17.2%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

7.0%

0

2

5

3

5

0

4

19

0.0%

33.3%

17.2%

16.7%

22.7%

0.0%

25.0%

19.0%

6

6

29

18

22

3

16

100

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

أظيػػرت النت ػػائج ب ػػأف  %66.7م ػػف الػػوزراء المبح ػػوثيف يت ػػابعوف الجزيػػرة بنسػػبة عالي ػػة ،ف ػػي ح ػػيف
 %66.7مػ ػػف وكػ ػػالء الػ ػػوزراء و %27.6مػ ػػف أعضػ ػػاء المجمػ ػػس التش ػ ػريعي يػ ػػروف بأنيػ ػػا عاليػ ػػة،
و %38.9مػػف قػػادة الفصػػائؿ يػػروف بأنيػػا عاليػػة جػػداً ،و %22.2يػػروف بأنيػػا عاليػػة ،أمػػا أس ػاتذة
العموـ السياسية فقد ظير بأف  %36.4يتابعونيا بنسبة عالية جداً ،و  %31.8بنسبة عاليػة ،و
 %22.7بنسبة منخفضة ،وىذه الفروؽ غير دالة إحصائياً .)P>0.05)،Chi-square=22.9
وىذه النتائج تنفي الفرضية بمعني وجود فروؽ جوىرية في مدى متابعة المبحوثيف لبرامج الجزيرة
تعزى لمتغير المينة ،وىذه الفرضية ليا عالقة مع الفرضية السابقة ،لف المتابعة تختمؼ نسبتيا
مف قبؿ المبحوثيف عمى اختالؼ مينيـ ،والسبب في ذلؾ سيطرة حماس ذات التوجو اإلسالمي
عمى الحكـ في قطاع غزة ،وبالتالي الوزراء و النواب كميـ يتبعوف لمحركة التي تؤيد الجزيرة و
تتابعيا.
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 -4ال توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصـائية فـي دوافـع المبحـوثين لمتابعـة الجزيـرة لمتغيـر
نوع االتجاه السياسي.
ل جاب ػػة عػ ػف ى ػػذه الفرض ػػية ق ػػاـ الباح ػػث باس ػػتخداـ اختب ػػار "ك ػػاي س ػػكوير" لكش ػػؼ الف ػػروؽ ب ػػيف
االتجاىػػات السياسػػية بالنسػػبة لػػدوافع المبحػػوثيف لمتابعػػة الجزي ػرة ،والنتػػائج الخاصػػة بيػػذه الفرضػػية
موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جدول ( ) 22يوضح الفروق في دوافع المبحوثين لمتابعة
الجزيرة حسب متغير االتجاه السياسي.
االتجاه السياسي

دوافع المتابعة

الجياد

الجبية

الجبية

لمجزيرة

فتح

حماس

تواكب الحداث

9

15

0

بسرعة

39.1%

41.7%

0.0%

0.0%

تمنح فرصة

0

6

1

0

0

0.0%

16.7%

16.7%

0.0%

0.0%

أوسع لحرية
الرأي والتعبير

المقاومة

المجموع

مستقل

أخرى
1

35
35.0%

اإلسالمي

الشعبية

الديمقراطية

الشعبية

0

2

1

7

66.7%

33.3%

38.9%

14.3%

0

4

2

13

0.0%

22.2%

28.6%

13.0%

12

4

3

4

1

1

4

3

32

العربية والدولية

52.2%

11.1%

50.0%

100.0%

33.3%

33.3%

22.2%

42.9%

32.0%

التميز بالتفاعمية

0

11

2

0

0

1

2

1

17

واالستم اررية

0.0%

30.6%

33.3%

0.0%

0.0%

33.3%

11.1%

14.3%

17.0%

2

0

0

0

0

0

1

0

3

8.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

5.6%

0.0%

3.0%

23

36

6

4

3

3

18

7

100

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

تغطي الخبار

أخرى
المجموع

بالنسبة لدوافع المبحوثيف لمتابعة الجزيرة حسب نوع االتجاه السياسي ،ظير بأف  %39.1مف
أعضاء فتح يروف بأف دوافعيـ لمتابعة الجزيرة لمواكبتيا الحداث بسرعة ،و  %52.2لتغطيتيا
الخبار العربية والدولية ،أما أعضاء حماس فقد ظير بأف دوافعيـ لمتابعتيا كالتالي %41.7 (:
لمواكبتيا الحداث بسرعة ،و  %16.7لتمنح فرصة أوسع لحرية الرأي والتعبير ،و %11.1
لتغطيتيا الخبار العربية والدولية ،و  %30.6لمتميز بالتفاعمية واالستم اررية) ،أما المستقموف فقف
دوافعيـ لمتابعة الجزيرة كانت كالتالي %14.3 ( :لتواكب الحداث بسرعة ،و  %28.6لتمنح
فرصة أوسع لحرية الرأي والتعبير ،و  %42.9لتغطيتيا الخبار العربية والدولية ،و %14.3
لمتميز بالتفاعمية واالستم اررية) ،و %38.9يتابعونيا بدرجة عالية ،وىذه الفروؽ دالة إحصائية
.)P<0.05)،Chi-square=43.5
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وتنفي النتائج والنسب السابقة صحة ىذه الفرضية ،بمعنى أنو يوجد فروؽ جوىرية في دوافع
المتابعة تختمؼ حسب نوع االتجاه السياسي ،و ىذا يتوافؽ مع نتائج الفرضية الثانية في أف مف
يحظى بمتابعة الجزيرة مف النخبة السياسية أصحاب التوجيات اإلسالمية الذيف لدييـ دوافع
عديدة تجعميـ يتابعونيا

كمواكبتيا لألحداث بسرعة ،و لمنحيا فرصة أوسع لحرية الرأي

والتعبير ،ولتغطيتيا الخبار العربية والدولية ،و لنيا تتميز بالتفاعمية واالستم اررية ،في حيف أف
الدافعيف المذيف يجبراف النخبة التي تمثؿ الفكر العمماني كحركة فتح مواكبتيا الحداث بسرعة،
وتغطيتيا الخبار العربية والدولية فقط ،وكميا دوافع تعود ل مكانيات المادية و البشرية العالية
التي تمتمكيا الجزيرة ،و ليس بسبب المضموف و المحتوى و الرسالة التي تقدميا ،والدوافع تأتى
لصالح حركة حماس .
الفرضــية الثانيــة :ال توجــد فــروق جوىريــة ذات داللــة إحصــائية فــي طبيعــة الــدور الــذي تؤديــو
الجزيــرة فــي تغطيتيــا لمثــورات العربيــة تعــزى لممتغي ـرات الديمغرافيــة التاليــة( :الجــنس ،المينــة،
االتجاه السياسي) لدى المبحوثين.
تتفػػرع مػػف ىػػذه الفرضػػية عػػدة فرضػػيات تتعمػػؽ بكػػؿ متغيػػر عمػػى حػػدة ،تػػـ عرضػػيا عمػػى النحػػو
التالي:
 .1ال توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في
تغطيتيا لمثورات العربية تعزى لمتغير الجنس.
ل جابة عمى ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار "كاي سكوير " لكشؼ الفروؽ بيف
الذكور واإلناث بالنسبة لطبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية ،والنتائج
الخاصة بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:
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جدول ( ) 23يكشف الفروق في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات
العربية حسب نوع الجنس لممبحوثين.

نوع الجنس

طبيعة الدور الذي تؤديو
الجزيرة لمثورات العربية
إيجابي
سمبي
محايد
المجموع

المجموع

ذكر

أنثى

57

7

64

63.3%

70.0%

64.0%

28

3

31

31.1%

30.0%

31.0%

5

0

5

5.6%

0.0%

5.0%

90

10

100

100.0%

100.0%

100.0%

أظيرت النتائج بأف  %63.3مف الذكور يروف بأف طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة
إيجابي في تغطيتيا لمثورات العربية ،و  %31.1يروف بأف دورىا سمبي ،أما بالنسبة ل ناث فقد
ظير بأف  %70يروف بأف دورىا إيجابي ،بينما  %30يروف بأف دورىا سمبي ،لكف ىذه الفروؽ
غير دالة إحصائية .)P>0.05)،Chi-square=0.66
يالحظ الباحث في النتائج السابقة أنو ال يوجد فروؽ كبيرة بيف آراء المبحوثيف حوؿ الدور
الذي تؤديو الجزيرة وفقاً لمتغير الجنس ،حيث إف الفارؽ بيف نسبة الذكور و اإلناث الذيف أجابوا
أف الدور إيجابي ىي  %6.7لصالح اإلناث ،في حيف أف الفرؽ بينيما فيمف أجاب بأف الدور
سمبي  % 1.1لصالح الذكور ،ويعود ىذا الفرؽ لعدد المبحوثيف الذكور مقابؿ عدد اإلناث ،حيث
إف  %90ذكور إلى  %10إناث في النخبة السياسية في قطاع غزة ،وبيذا تكوف النتائج منطقية،
ونثبت ىذه الفرضية.
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 .2ال توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في
تغطيتيا لمثورات العربية تعزى لمتغير االتجاه السياسي.
ل جاب ػػة عػ ػف ى ػػذه الفرض ػػية ق ػػاـ الباح ػػث باس ػػتخداـ اختب ػػار "ك ػػاي س ػػكوير" لكش ػػؼ الف ػػروؽ ب ػػيف
االتجاىػػات السياس ػػية بالنس ػػبة لطبيع ػػة الػػدور ال ػػذي تؤدي ػػو الجزيػػرة فػػي تغطيتي ػػا لمث ػػورات العربي ػػة،
والنتائج الخاصة بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي :
جدول ( ) 24يبين الفروق في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية
حسب نوع االتجاه السياسي لممبحوثين.
االتجاه السياسي

طبيعة الدور
الذي تؤديو
الجزيرة

لمثورات

فتح

حماس

العربية
ايجابي
سمبي
محايد

المجموع

الجياد

الجبية

الجبية

المقاومة

اإلسالمي

الشعبية

الديمقراطية

الشعبية

مستقل

أخرى

المجموع

1

30

5

1

2

3

16

6

64

4.3%

83.3%

83.3%

25.0%

66.7%

100.0%

88.9%

85.7%

64.0%

22

2

1

3

1

0

2

0

31

95.7%

5.6%

16.7%

75.0%

33.3%

0.0%

11.1%

0.0%

31.0%

0

4

0

0

0

0

0

1

5

0.0%

11.1%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

14.3%

5.0%

23

36

6

4

3

3

18

7

100

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

أظيػػرت النتػػائج بالنسػػبة لطبيعػػة الػػدور الػػذي تؤديػػو الجزي ػرة لمثػػورات العربيػػة حسػػب نػػوع االتجػػاه
السياسي ،فقد ظير بأف  %95.7مف أعضاء فػتح يػروف بػأف دورىػا تجػاه الثػورات العربيػة سػمبي،
أمػػا بخصػػوص أعضػػاء حمػػاس فقػػد ظيػػر ب ػأف  %83.3يػػروف ب ػأف دورىػػا إيجػػابي ،أمػػا أعضػػاء
الجياد اإلسالمي ،فقػد تبػيف بػأف  %83.3يػروف بػأف دورىػا إيجػابي ،أمػا أعضػاء الجبيػة الشػعبية
فيروف بأف  %75دورىا سمبي ،أما  %88.9مف المستقميف فيروف بأف دورىا إيجابي في تغطيتيا
لمثورات العربية ،وىذه الفروؽ دالة إحصائية .)P<0.01)،Chi-square=72.6
مػػف خػػالؿ النتػػائج السػػابقة يػػرى الباحػػث أف االتجػػاه السياسػػي أثػػر بدرجػػة كبيػرة عمػػى رؤيػػة طبيعػػة
الدور الذي أدتو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية ،وتؤكد النتيجة السابقة في جدولي  10و12
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بأف القناة تحظى بمتابعة و تأييد كبيريف مف النخبػة السياسػية ذات التوجػو السياسػي اإلسػالمي،
وىػػذا مػػا أوضػػحتو النسػػبتاف المتشػػابيتاف لحمػػاس والجيػػاد اإلسػػالمي  ،%83.3والمسػػتقميف الػػذيف
يحممػػوف فك ػ اًر قريب ػاً منيػػا  ،%88.9وفػػي المقابػػؿ أصػػحاب الفكػػر العممػػاني و اليسػػاري يػػروف ىػػذا
الػػدور سػػمبي لمقنػػاة فحركػػة فػػتح  %95.7و الجبيػػة الشػػعبية  ،%75وممػػا يػػدلؿ عمػػى وجػػود فػػرؽ
يصػؿ حػد التنػاقض بػيف االتجاىػػات السياسػية ،ويعنػي أنيػا تمعػب دو اًر كبيػ اًر فػي رؤيػة الػدور الػػذي
تؤديو الجزيرة لمثورات العربية مف وجية نظر النخبة السياسية ،وبالتالي فقنو ينفي الفرضية.
 .3ال توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في
تغطيتيا لمثورات العربية تعزى لمتغير المينة.
ل جابة عػف ىػذه الفرضػية قػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار "كػاي سػكوير" لكشػؼ الفػروؽ بػيف أنػواع
الميػػف بالنسػػبة لطبيعػػة الػػدور الػػذي تؤديػػو الجزيػرة فػػي تغطيتيػػا لمثػػورات العربيػػة ،والنتػػائج الخاصػػة
بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جدول (  )25يوضح الفروق في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية حسب نوع
المينة لممبحوثين.

نوع المينة

طبيعة الدور الذي
تؤديو الجزيرة لمثورات
العربية
إيجابي
سمبي
محايد
المجموع

وزير

وكيل وزارة

عضو

قادة

مجمس

فصائل

تشريعي

أساتذة

ناطقين

السياسية

لمفصائل

العموم

إعالميين

أخرى

المجموع

1

5

15

10

18

3

12

64

16.7%

83.3%

51.7%

55.6%

81.8%

100.0%

75.0%

64.0%

3

1

13

8

3

0

3

31

50.0%

16.7%

44.8%

44.4%

13.6%

0.0%

18.8%

31.0%

2

0

1

0

1

0

1

5

33.3%

0.0%

3.4%

0.0%

4.5%

0.0%

6.3%

5.0%

6

6

29

18

22

3

16

100

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0% 100.0% 100.0%

أظيرت النتائج بأف  %16.7مف الوزراء المبحوثيف يروف بأف دور الجزيرة في تغطية الثورات
العربية إيجابي ،بينما  %50يرونو سمبياً %33.3 ،يرونو محايداً ،أما وكالء الوزراء فقد ظير
بأف  %83.3يروف دورىا إيجابياً ،و  %16.7سمبي ،أما أعضاء المجمس التشريعي ،فيروف بأف
دورىا إيجابي ،و  %44.8سمبي ،أما قادة الفصائؿ يروف بأف دورىا إيجابي ،و  %44.4سمبي،
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أما أساتذة العموـ السياسية فيروف بأف دورىا إيجابي ،و  %13.6سمبي ،وىذه الفروؽ دالة
إحصائياً ،)P<0.05)،Chi-square=24.2ويوجد فروؽ ولصالح عضو مجمس تشريعي .
ومف النسب السابقة نالحظ أف نسب الدور اإليجابي أعمى مف الدور السمبي في كافة الميف ،عدا
مينة وزير ،لف  2مف أصؿ  6اختاروا دور محايد ،وىذا ينفى الفرضية مما يعني وجود فروؽ
في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية حسب نوع المينة لممبحوثيف.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي درجـات محـور تـأثير الجزيـرة عمـى الثـورات
العربيـــة تعـــزى لممتغيـــرات الديمغرافيـــة التاليـــة ( :الجـــنس ،المينـــة ،االتجـــاه السياســـي) لـــدى
المبحوثين.
تتفػػرع مػػف ىػػذه الفرضػػية عػػدة فرضػػيات تتعمػػؽ بكػػؿ متغيػػر عمػػى حػػده ،ويمكػػف عػػرض نتػػائج كػػؿ
فرضية عمى حدة ،مف خالؿ التالي:
 -1ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( )0،05 ≤ αفـي درجـات محـور تـأثير الجزيـرة
عمى الثورات العربية تعزى لمتغير الجنس.
ل جابػػة عػف ىػػذه الفرضػػية تػػـ إيجػػاد اختبػػار "ت" لعينتػػيف مسػػتقمتيف لد ارسػػة الفروقػػات فػػي درجػػات
محور تأثير الجزيػرة عمػى الثػورات العربيػة بالنسػبة لمتغيػر الجػنس ،والنتػائج المتعمقػة بيػذه الفرضػية
موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جدول ( )26نتائج اختبار "ت" لكشف الفروق في درجات محور تأثير الجزيرة عمى الثورات
العربية تعزى لمتغير الجنس لممبحوثين.

نوع الجنس

N

المتوسط

االنحراف المعياري

ذكر

90

17.1

1.9

أنثى

10

16.8

2.0

** دالة إحصائيا عند 0.01

* دالة إحصائيا عند 0.05

قيمة "ت"
//.542

مستوى الداللة
.589غير دالة

\\ غير دالة إحصائيا

تبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فػروؽ جوىريػة ذات داللػة إحصػائية فػي درجػات محػور
تػػأثير الجزيػػرة عمػػى الثػػورات العربيػػة تعػػزى لمتغيػػر الجػػنس p- value = ،t-test=-0.54
) ،)0.58وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الػػذكور واإلنػػاث لػػدييـ االسػػتجابات ذاتيػػا فػػي تػػأثير الجزيػرة عمػػى
الثورات العربية المعاصرة ،وىذا يثبت الفرضية.
112

 -2ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ( )0،05 ≤ αفـي درجـات محـور تـأثير الجزيـرة
عمى الثورات العربية تعزى لمتغير المينة.
ل جابة عف ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف الحادي ()One -Way ANOVA
لدراسة الفروقات في درجات محور تأثير الجزيرة عمى الثورات العربية تعزى لمتغير المينة،
والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جدول ( )27يكشف نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات محور تأثير الجزيرة عمى الثورات
العربية تعزى لمتغير المينة.
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

بين المجموعات

45.2

6

7.5

داخل المجموعات

312.6

93

3.4

المجموع

357.8

99

مصدر التباين

* دالة إحصائيا عند 0.05

** دالة إحصائيا عند 0.01

مستوى

قيمة F

الداللة
*.046

2.2

\\ غير دالة إحصائيا

جدول ( )28يوضح نتائج اختبار LSDلممقارنات البعدية لمتعرف إلى اتجاه الفروق في محور التأثير بالنسبة
لمتغير المينة.
N

المتوسط

1

2

3

4

5

6

7

1

وزير

6

17.3

1.0

.087

.606

.337

.761

.608

.38

2

وكيؿ و ازرة

6

15.5

1.0

**.007

.250

*.015

.370

.23

29

17.8

1

*.024

.747

*.04 .329

18

16.5

1

.064

.884

.92

22

17.6

1.0

.415

.09

3

16.7

1.0

.93

16

16.6

3
4
5
6
7

عضو مجمس
تشريعي

قادة فصائؿ
أستاذة العموـ
السياسية

ناطقيف إعالمييف
لمفصائؿ
أخرى

** دالة إحصائيا عند 0.01

1.0

* دالة إحصائيا عند 0.05

113

\\ غير دالة إحصائيا

تبيف مف خالؿ النتائج وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في درجات محور تأثير الجزيرة
عمى الثورات العربية تعزى لنوع المينة لدى النخب السياسية (،) P-value=0.04،F=2.2
ولكشؼ الفروؽ بيف أنواع الميف المختمفة ،تـ استخداـ اختبار LSDلممقارنات البعدية ،فقد تبيف
أف أعضاء المجمس التشريعي يروف بأف الجزيرة ليا تأثير عمى الثورات العربية أكثر مف وكالء
الوزراء وقادة الفصائؿ ،في حيف لـ يالحظ وجود أي فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الميف
الخرى ،وىذا ينفي الفرضية ،و يؤكد عمى وجود اختالؼ عمى تأثير الجزيرة تبعاً لميف
المبحوثيف.
 -3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0،05 ≤ αفي درجات محور تأثير الجزيرة
عمى الثورات العربية تعزى لمتغير االتجاه السياسي.
ل جابة عف ىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف الحادي ()One -Way ANOVA
لدراسة الفروقات في درجات محور تأثير الجزيرة عمى الثورات العربية تعزى لمتغير االتجاه
السياسي ،والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:
جدول ( )29يبين نتائج تحميل التباين األحادي لكشف الفروق في درجات محور تأثير الجزيرة
عمى الثورات العربية تعزى لمتغير االتجاه السياسي.
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

66.2

7

9.5

داخل المجموعات

291.6

92

3.2

المجموع

357.8

99

مصدر التباين

** دالة إحصائيا عند 0.01

مجموع

المربعات

* دالة إحصائيا عند 0.05
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قيمة F
2.98

مستوى
الداللة

**0.01

\\ غير دالة إحصائيا

جدول ( )30نتائج اختبار  LSDلممقارنات البعدية لمتعرف إلى اتجاه الفروق في محور التأثير بالنسبة
لمتغير االتجاه السياسي.
نوع االتجاه

N

المتوسط

1

1

حركة فتح

23

18.1

1

2

حركة حماس

36

16.5

3

حركة الجياد اإلسالمي

6

17.2

4

الجبية الشعبية

4

15.8

5

الجبية الديمقراطية

3

19.7

6

لجاف المقاومة الشعبية

3

17.0

7

مستقؿ

18

17.2

8

أخرى

7

16.3

** دالة إحصائيا عند 0.01

2

5

6

7

8

3

4

.152

.32

.126

*.021

.418

.409

**.004

.66

.180

.743

1

.221

*.050

.89

.947

.376

1.00

**.005

.36

.138

.632

1.0

.07

**.007 *.030

*.017 .262 **.001
1

1.00

.842

.562

1.0

.241
1.0

* دالة إحصائيا عند 0.05

\\ غير دالة إحصائيا

تبػػيف مػػف خػػالؿ النتػػائج وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي درجػػات محػػور تػػأثير الجزيػرة
عمػػ ػػى الثػػ ػػورات العربيػػ ػػة تعػػ ػػزى لمتغيػػ ػػر االتجػػ ػػاه السياسػػ ػػي لػ ػ ػػدى المبح ػ ػػوثيف (P-،F=2.98
 ،)value=0.01ولكشػػؼ الفػػروؽ بػػيف االتجاىػػات السياسػػية المختمفػػة ،تػػـ اسػػتخداـ اختبػػارLSD
لممقارنػػات البعديػػة ،فقػػد تبػػيف أف أعضػػاء فػػتح يػػروف ب ػأف الجزي ػرة ليػػا تػػأثير عمػػى الثػػورات العربيػػة
أكثر مف حركة حماس ،و الجبيػة الشػعبية ،كمػا تبػيف بػأف أعضػاء الجبيػة الديمقراطيػة يػروف بػأف
الجزيرة ليا تأثير عمى الثورات العربية أكثػر مػف أعضػاء الجيػاد اإلسػالمي ،والمسػتقميف ،وأعضػاء
حم ػػاس ،والجبي ػػة الش ػػعبية ،ولج ػػاف المقاوم ػػة الش ػػعبية ،و ل ػػـ يالح ػػظ وج ػػود أي ف ػػروؽ ذات دالل ػػة
إحصائية بيف االتجاىات السياسية الخرى ،مما ينفي الفرضية و يؤكػد عمػى وجػود اخػتالؼ عمػى
تأثير الجزيرة تبعاً لالتجاىات السياسية.
وىنا يتبيف لمباحث أف المبحوثيف الذيف ينتموف لمحركات السياسية ذات التوجو اليساري و
العمماني يروف بأف ىناؾ تأثي اًر مف الجزيرة عمى الثورات العربية ،في حيف أف المبحوثيف الذيف
يتبعوف لمحركات اإلسالمية يروف عكس ذلؾ.
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الفرضية الرابعة :ال توجـد فـروق جوىريـة ذات داللـة إحصـائية فـي مـدى المينيـة والموضـوعية
فــي تغطيــة الجزيــرة لمثــورات العربيــة تعــزى لممتغي ـرات الديمغرافيــة التاليــة (:الجــنس ،المينــة،
االتجاه السياسي) لدى المبحوثين.
تتفرع مف ىذه الفرضية عدة فرضيات تتعمؽ بكؿ متغير عمى حدة ،يمكف عرض كؿ فرضية عمى
حدة ،مف خالؿ التالي:
 .1ال توجــد فــروق جوىريــة ذات داللــة إحصــائية فــي مــدى المينيــة والموضــوعية فــي تغطيــة
الجزيرة لمثورات العربية تعزى لمتغير الجنس.
ل جابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار "كاي سكوير" لكشؼ الفروؽ بيف الػذكور
واإلنػػاث بالنسػػبة لمتغيػػر الد ارسػػة ،والنتػػائج الخاصػػة بيػػذه الفرضػػية موضػػحة مػػف خػػالؿ الجػػدوؿ
التالي:
جدول ( )31يوضح الفروق في مدى المينية والموضوعية في تغطية
الجزيرة لمثورات العربية حسب الجنس.
نوع الجنس

التغطية اتسمت
بالموضوعية والمينية
موافؽ بشدة
موافؽ
محايد
معارض
معارض بشدة
المجموع

المجموع

ذكر

أنثى

18

4

22

20.0%

40.0%

22.0%

34

3

37

37.8%

30.0%

37.0%

10

0

10

11.1%

0.0%

10.0%

9

1

10

10.0%

10.0%

10.0%

19

2

21

21.1%

20.0%

21.0%

90

10

100

100.0%

100.0%

100.0%

أظي ػػرت النت ػػائج بػ ػأف  %20م ػػف ال ػػذكور يوافق ػػوف بش ػػدة عم ػػى أف الجزيػ ػرة اتس ػػمت بالموض ػػوعية
والمينيػ ػػة ونقػ ػػؿ الوقػ ػػائع خػ ػػالؿ الثػ ػػورات العربيػ ػػة ،و  %37.8مػ ػػف الػ ػػذكور يوافقػ ػػوف ،و %21.1
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يعارضػوف ،أمػا بالنسػبة ل نػػاث فقػد ظيػر بػػأف  %40يػوافقف بشػدة ،و  %30يػوافقف ،و%21.0
يعارضف بشدة ،ولكف ىذه الفروؽ غير دالة إحصائية .)P>0.05)،Chi-square=2.9
مف النتائج السابقة تظير عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات وفقاً لنوع

المبحوثيف في محايد ومعارض ومعارض بشدة ،وىناؾ فرؽ واضح بيف موافؽ بشدة وموافؽ،
ويعزوه الباحث لمفرؽ في العدد بيف المبحوثيف الذكور والمبحوثيف اإلناث وبيذا نثبت الفرضية.
 .2ال توجد فروق جوىريـة ذات داللـة إحصـائية فـي مـدى المينيـة والموضـوعية فـي تغطيـة
الجزيرة لمثورات العربية تعزى لمتغير االتجاه السياسي.
ل جابة عف ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار "كاي سكوير" لكشؼ الفروؽ بيف
االتجاىات السياسية بالنسبة لمتغير الدراسة ،والنتائج الخاصة بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ
الجدوؿ التالي:
جدول (  )32يبين الفروق في مدى المينية والموضوعية في تغطية الجزيرة لمثورات العربية
حسب متغير االتجاه السياسي.
االتجاه السياسي

التغطية
اتسمت

بالموضوعية
والمينية

موافؽ بشدة
موافؽ
محايد
معارض
معارض
بشدة

المجموع

الجياد

الجبية

الجبية

المقاومة

المجموع

فتح

حماس

1

13

2

4.3%

36.1%

33.3%

0.0%

0

21

2

0

0

0.0%

58.3%

33.3%

0.0%

0.0%

33.3%

0

0

2

1

1

0

2

0.0%

0.0%

33.3%

25.0%

33.3%

0.0%

11.1%

57.1%

6

1

0

2

1

0

0

0

10

26.1%

2.8%

0.0%

50.0%

33.3%

0.0%

0.0%

0.0%

10.0%

16

1

0

1

1

0

2

0

21

69.6%

2.8%

0.0%

25.0%

33.3%

0.0%

11.1%

0.0%

21.0%

23

36

6

4

3

3

18

7

100

100.0%

مستقل

أخرى
0

22
22.0%

اإلسالمي

الشعبية

الديمقراطية

الشعبية

0

0

2

4

0.0%

66.7%

22.2%

0.0%

1

10

3

37

55.6%

42.9%

37.0%

4

10
10.0%

100.0% 100.0% 100.0%

100.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

أظيرت النتائج بأف  %69.6مف الفراد المنتميف لفتح يعارضوف بشدة عمى أف الجزيرة
اتسمت بالموضوعية والمينية ونقؿ الوقائع خالؿ الثورات العربية ،بينما  %94.4مف الفراد
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المنتميف لحماس مف المبحوثيف موافقيف وموافقيف بشدة عمى أف الجزيرة اتسمت بالموضوعية
والمينية ونقؿ الوقائع خالؿ الثورات العربية كما ىي ،أما أعضاء الجياد اإلسالمي فيـ موافقوف
وموافقوف بشدة وبنسبة  %66.6عمى ذلؾ ،أما أعضاء الجبية الديمقراطية فقد ظير منيـ
 %66.6بأنيـ معارضوف ومعارضوف بشدة عمى ذلؾ ،أما أعضاء الجبية الشعبية  %75فمنيـ
معارضوف ومعارضوف بشدة عمى ذلؾ ،أما المستقموف فقد ظير بأف  %77.8موافقوف وموافقوف
بشدة عمى ذلؾ ،ىذه الفروؽ دالة إحصائية .)P<0.01)،Chi-square=112.0
مف خالؿ النتائج السابقة يرى الباحث أف االتجاه السياسي أثر بدرجة كبيرة عمى رؤية
المبحوثيف في مدى تغطية الجزيرة لمثورات العربية حيث أنيا اتسمت بالموضوعية والمينية ونقؿ
الوقائع ،لنيا تحظى بتأييد كبير مف النخبة السياسية ذات التوجو السياسي اإلسالمي ،فحركتا
حماس و الجياد جاءت نسبة موافقتيا عالية جداً عمى أف الجزيرة اتسمت بالموضوعية والمينية
ونقؿ الوقائع خالؿ الثورات العربية كما ىي ،و المستقموف الذيف يممكوف توجياً قريباً مف التوجو
اإلسالمي وافقوا عمى ذلؾ ،وفي مقابؿ أصحاب الفكر العمماني و اليساري ممف يعارضوف بشدة
عمى أف الجزيرة اتسمت بالموضوعية والمينية ونقؿ الوقائع خالؿ الثورات العربية ،فحركة فتح و
الجبية الشعبية عارضتا بنسبة كبيرة ،مما يعني أف االتجاه السياسي يؤثر في ذلؾ بدرجة عالية،
و ىذا ينفي الفرضية وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة "شمش".
 .3ال توجــد فــروق جوىريــة ذات داللــة إحصــائية فــي مــدى المينيــة والموضــوعية فــي تغطيــة
الجزيرة لمثورات العربية تعزى لمتغير المينة.
ل جابة عف ىذه الفرضية استخدـ الباحث اختبار" كاي سكوير" لكشؼ الفروؽ بيف نوع الميف
بالنسبة لمتغير الدراسة ،والنتائج الخاصة بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:
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جدول ( )33يوضح الفروق في مدى المينية والموضوعية في تغطية الجزيرة لمثورات العربية حسب متغير
المينة.

نوع المينة

التغطية اتسمت
بالموضوعية
والمينية

وزير

وكيؿ و ازرة

2

1

6

33.3%

16.7%

20.7%

2

4

8

33.3%

66.7%

27.6%

قادة

مجمس

فصائؿ

تشريعي

موافؽ بشدة
موافؽ
محايد
معارض
معارض بشدة
المجموع

عضو

2

أستاذة

ناطقيف

العموـ

إعالمييف

السياسية

لمفصائؿ

8

1

أخرى

المجموع

2

22

12.5%

22.0%

8

37

50.0%

37.0%

0

0

2

2

2

0

4

10

0.0%

0.0%

6.9%

11.1%

9.1%

0.0%

25.0%

10.0%

1

1

2

3

2

0

1

10

16.7%

16.7%

6.9%

16.7%

9.1%

0.0%

6.3%

10.0%

1

0

11

5

2

1

1

21

16.7%

0.0%

37.9%

27.8%

9.1%

33.3%

6.3%

21.0%

6

6

29

18

22

3

16

100

100%

100%

100%

33.3% 36.4% 11.1%
6

8

1

33.3% 36.4% 33.3%

100.0% 100.0% 100.0%

100.0% 100.0%

بالنسػبة لنػوع المينػة وأثرىػا عمػى وجيػة نظػر المبحػوثيف فػي الموضػوعية والمينيػة لتغطيػة

الجزيرة وقائع الثورات العربيػة ،فقػد ظيػر بػأف  %66.6مػف الػوزراء موافقػوف بشػدة وموافقػوف عمػى
أنيا اتسمت بالموضوعية والمينية ونقؿ الوقائع خالؿ الثورات العربية كما ىػي ،أمػا  %48.3مػف
أعضػاء المجمػس التشػريعي موافقػوف وموافقػوف بشػدة عمػى ذلػؾ ،أمػا بخصػوص قػادة الفصػائؿ فقػد

ظي ػػر بػ ػأف  %44.4موافقػ ػوف وموافقػ ػوف بش ػػدة عم ػػى ذل ػػؾ ،فػ ػي ح ػػيف  %44.5م ػػنيـ معارضػ ػوف
ومعارضػ ػوف بش ػػدة عم ػػى ذل ػػؾ ،أم ػػا بخص ػػوص الن ػػاطقيف اإلعالميػ ػيف لمفص ػػائؿ فق ػػد ظي ػػر ب ػػأف

 %66.7موافق ػ ػ ػوف وموافق ػ ػ ػوف بشػ ػ ػػدة عمػ ػ ػػى ذلػ ػ ػػؾ ،وىػ ػ ػػذه الفػ ػ ػػروؽ غيػ ػ ػػر دالػ ػ ػػة إحصػ ػ ػػائياً Chi-
.)P>0.05)،square=23.8

نالحػ ػػظ مػػػف النسػػػب السػ ػػابقة وجػػػود اخػػػتالؼ بػػػيف رؤيػ ػػة المبح ػػوثيف لم ػػدى اتس ػػاـ الجزي ػ ػرة

بالموضوعية و المينية في تغطيتيػا لمثػورات حسػب نػوع المينػة ،وىػذا ينفػي الفرضػية ،ويعػود ذلػؾ

لسيطرة حركة حماس ذات التوجو اإلسالمي عمى الحكـ في قطاع غزة ،وبالتالي الوزراء و النواب
كميـ يتبعوف ليا وىي تؤيد الجزيرة.
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النتائج والتىصياث
نتائج الدراسة:

 .1لعبػػت الجزي ػرة دو اًر محوري ػاً وميم ػاً جػػداً فػػي الثػػورات العربيػػة مػػف خػػالؿ تغطيتي ػا ليػػا ،س ػواء
باإليج ػػاب أـ بالس ػػمب ،وأث ػػرت -عب ػػر تغطيتي ػػا اإلخباري ػػة لألح ػػداث -عم ػػى المواق ػػؼ العربي ػػة
والدولية الرسمية والشعبية نحو الشعوب والنظمة العربية.
 .2تبيف أف النخبة السياسية الفمسطينية تتابع الجزيرة لمجموعة أسباب أىميا مواكبتيا لألحػداث
بسرعة ،وتغطيتيا لألخبار العربية والدولية وغيرىا.
 .3ي ػػرى المبحوثػ ػوف أف الجزيػ ػرة أف ػػردت مس ػػاحة كبيػ ػرة لتغطي ػػة الث ػػورات العربي ػػة ،ونقمتي ػػا بص ػػورة
مكثفة ،كما تنوعت التغطية بيف الخبرية والتحميمية.
 .4رّكزت الجزيرة -حسب رأي المبحوثيف -في تغطيتيا عمػى مواضػيع االعتقػاالت والممارسػات
القمعية ضد الثوار ،وعمى المظاىرات المختمفة بدرجة عالية وكبيرة.
 .5أثػرت الجزيػرة -حسػب رأي المبحػوثيف -فػي اسػتمرار وتصػاعد زخػـ الثػورات العربيػة ونجاحيػػا
مف خالؿ نقميا وتحميميا مف قبؿ المختصيف ،ممػا جعػؿ ليػا تػأثي اًر كبيػ اًر وقويػاً عمػى جميورىػا
العربي.
 .6تػرى النخبػة السياسػية الفمسػػطينية أف الجزيػرة عممػت عمػى تكػريس حريػة التعبيػر والػرأي أثنػػاء
تغطيتيا لمثورات العربية.
 .7أكػػد المبحوث ػوف أف الجزي ػرة عممػػت خػػالؿ تغطيتيػػا لمثػػورات العربيػػة بنػػاء عمػػى أجنػػدة سياسػػية
لصالح دولة قطر.
 .8انحػػازت تغطيػػة الجزي ػرة لمثػػورات العربيػػة -حسػػب رأي المبحػػوثيف -لمث ػوار والثػػورات فػػي وجػػو
الحكاـ وأنظمة الحكـ ،وىذا يخؿ بالقواعد المينية أثناء تغطيتيا لمثورات العربية.
 .9اتفػػؽ المبحوث ػوف عمػػى تجػػاوز الجزي ػرة فػػي تغطيتيػػا لمثػػورات العربيػػة حػػدود التغطيػػة الصػػحفية
لتصؿ لصناعة الحدث والمشاركة فيو.
 .10تصػػاعد مسػػتوى الجزي ػرة -حسػػب رأي المبحػػوثيف -بعػػد الثػػورات العربية،وسػػيزداد مشػػاىدوىا
بعد تغطيتيا لحداث الثورات العربية.
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نتائج اختبار الفرضيات:
 -1أثبتػػت الد ارسػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مػػدى متابعػػة المبحػػوثيف
لبرامج الجزيرة تعزى لمتغير الجنس.

 -2ظي ػػرت ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي م ػػدى متابع ػػة المبح ػػوثيف لبػ ػرامج الجزيػ ػرة
تعزى لمتغير االتجاه السياسي ونوع المينة .
 -3ظيػػرت فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي دوافػػع المبحػػوثيف لمتابعػػة الجزي ػرة تعػػزى
لمتغير نوع االتجاه السياسي .
 -4أثبتػػت الد ارسػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي طبيعػػة الػػدور الػػذي تؤديػػو
الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية تعزى لمتغير الجنس.
 -5ظيرت فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيػا
لمثورات العربية تعزى لمتغير االتجاه السياسي والمينة .
-6أثبتت الدراسة عدـ وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )0،05 ≤ αفػي درجػات محػور
تأثير الجزيرة عمى الثورات العربية تعزى لمتغير الجنس.
-7ظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى ( )0،05 ≤ αفػي درجػات محػور تػأثير الجزيػرة عمػى
الثورات العربية تعزى لمتغير المينة واالتجاه السياسي.
-8أثبتػػت الد ارسػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مػػدى المينيػػة والموضػػوعية فػػي
تغطية الجزيرة لمثورات العربية تعزى لمتغير الجنس .
 -9ظي ػػرت ف ػػروؽ جوىري ػػة ذات دالل ػػة إحص ػػائية ف ػػي م ػػدى الميني ػػة والموض ػػوعية ف ػػي تغطي ػػة الجزيػ ػرة
لمثورات العربية تعزى لمتغير االتجاه السياسي والمينة .
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توصيات الدراسة:
توصمت الدراسة الى عدة توصيات وىي :

 .1زيػ ػػادة الجزي ػ ػرة لمتنػ ػػوع فػ ػػي أسػ ػػاليب تنػ ػػاوؿ الخبػ ػػر مػ ػػف كافػ ػػة زوايػ ػػا الحػ ػػدث وتعزيػ ػػز حجػ ػػـ
المصػػداقية،والتأكد مػػف صػػحتيا والحػػرص عمػػى الموضػػوعية ،والتػزاـ القواعػػد المينيػػة فػػي كافػػة
الحداث،وفي نقؿ الخبار ،ومف ثـ نشرىا عمى شاشة القناة.
 .2أال تغ ػػرؽ الجزيػ ػرة ف ػػي التحمي ػػؿ وس ػػرد وجي ػػات النظ ػػر عم ػػى حس ػػاب نق ػػؿ المعموم ػػة،وىو م ػػا
تضاعفت أىميتو في حالة الثورات العربية ،مما يولد حالة مف التضارب في المعمومات.
 .3نقمانجزيسةنألخبازبحياديتعانيتحتىيزيدعددانمشاهدينوانمتابعيننهافي نقيمأخبياز
انثىزاثانعسبيت.
 .4تغييييسانجزيييسةف ي نميياتغديتهييارحييداثانثييىزاثانعسبيييتنجييربانمشيياهديننهييابييدو 
تحّيز،وعدوانعممعهىحسابأجنداثسياسيتخاصتخاللتغديتهانهثىزاثانعسبيت.
 .5أف تعم ػػؿ الجزيػ ػرة عم ػػى ح ػػؿ مش ػػكمة إغ ػػالؽ مكاتبي ػػا ومالحق ػػة م ارس ػػمييا ف ػػي بع ػػض ال ػػدوؿ،
والسػػعي مػػف إدارتيػػا عمػػى وضػػع الحمػػوؿ المناسػػبة لمشػػكمة التشػػويش عمػػى إرسػػاليا ومالحقػػة
المتسػػببيف بػػذلؾ ،و لضػػماف اسػػتم ارريتيا فػػي تغطيتيػػا الصػػحفية لمثػػورات العربيػػة وغيرىػػا مػػف
الحداث اليامة.
قمر صناعي خ ٍ
 .6أف تقوـ إدارة قناة الجزيرة بقنشاء ٍ
ػاص بيػا لضػماف تغطيتيػا المسػتمرة لمثػورات
العربية ولألحداث الجارية في المنطقة العربية والدولية دوف تشويش عمييا.
 .7أف تم ػػارس الجزيػ ػرة تك ػػامالً ب ػػالدوار م ػػع وس ػػائؿ اإلع ػػالـ الجدي ػػد ومني ػػا ش ػػبكات التواص ػػؿ
االجتمػػاعي ،ومػػع المػػدونيف عمػػى م ػواقعيـ ،و بعػػد تحػػري الصػػدؽ فيمػػا يعرضػػوف مػػف أج ػػؿ
توسيع دائرة متابعة أحداث الثورات العربية المعاصرة.
 .8االسػػتفادة مػػف تجربػػة الجزي ػرة اإلعالميػػة فػػي تغطيتيػػا الكبي ػرة لمثػػورات العربيػػة حيػػث قػػدمت
نموذجاً إلعالـ يضحي ويبذؿ كؿ ما في وسعو لتوفير مادة صحفية دسمة لممشاىد.
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قائوت املراجغ
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أوالً -الكتب:

-أبػ ػػو عرقػ ػػوب ،إيػ ػػاد .)2012(.اإلعــــالم اإلذاعــــي والتمفزيــــوني .عمػ ػػاف :دار البدايػ ػػة ناشػ ػػروف

وموزعوف.
أبػ ػػو أصػ ػػبع ،صػ ػػالح.)2006(.اال تصــــال واإلعــــالم فــــي المجتمعــــات المعاصــــرة .عمػ ػػاف :دارالمجدالوي لمنشر والتوزيع.
إدريس ،محمد السعيد.)2004( .اإلعالم العربي واحتالل العراق.دمشؽ :مكتبة الوحدة.إدمون ػػد ،غري ػػب ومنص ػػور ،خال ػػد.)2000(.اإلعــــالم العربــــي عمــــى مشــــارف القــــرن الحــــاديوالعشرين :بين مطرقة العولمة وسندان الدولة .بيروت :باحثات الكتاب السادس.
السػػد ،الس ػد صػػالح .)2012(.انفجـــار الفضـــائيات العربيـــة :األبعـــاد ،واألىـــداف ،والتـــأثيراتالثقافية .عماف :دار غيداء لمنشر والتوزيع.
السػػود ،شػػعباف.)2003(.عمــم االجتمــاع السياســي قضــايا العنــف السياســي والثــورة.القػػاىرة:الدار المصرية المبنانية.
أميف ،جالؿ.)2001(.عولمة القير :الواليات المتحـدة والعـرب والمسـممون قبـل وبعـد أحـداثأيمول /سبتمبر  .2001القاىرة :دار الشرؽ.
البرغػػوثي ،سػػمر .)2009(.ســـمات النخبـــة السياســـية الفمســـطينية قبـــل وبعـــد قيـــام الســـمطةالوطنية الفمسطينية .بيروت :مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات.
البكػػري ،إيػػاد .)1999(.عــام  2000حــرب المحطــات الفضــائية .عمػػاف  :دار الشػػروؽ لمنشػػروالتوزيع.
-البكري ،فؤادة.)2011(.اإلعالم الدولي .القاىرة :دار عالـ الكتب.
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بوشي  ،حسينة .)2011(.برامج الرأي في قناة الجزيـرة الفضـائية.الج ازئػر :دار الوسػاـ العربػيلمنشر والتوزيع.
جاسػػـ ،فيصػػؿ بػػف محمػػد الحمػػد آؿ ثػػاني .)2008( .إدارة الجــودة الشــاممة فــي المؤسســاتاإلعالمية بالتطبيق عمى قناة الجزيرة الفضائية .بيروت :دار المعرفة.
 الجبوري ،حسيف.)2012(.منيجية البحث العممي.عماف :دار صفاء لمنشر والتوزيع.جندلي ،عبد الناصر .)2005( .تقنيات و مناىج البحث في العموم السياسية و االجتماعيـة.الجزائر :المطبوعات الجامعية.
 جودة ،آماؿ .)2008(.تصميم البحث العممي .غزة :مكتبة ومطبعة الكمية.الحجاوي ،عارؼ .) 2011(.الثورات و عالمنا العربي .بيروت :مؤسسة ىاينريش بوؿ.الح ػػديثي ،ولي ػػد .)2007(.اإلعـــالم الـــدولي :وبعـــض إشـــكاليات الخطـــاب اإلعالمـــي العربيـــةمالحظات – آراء – مقترحات .القاىرة :دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع.
 الحدي ػػدي ،من ػػى.)2009(.فنــــون االتصــــال واإلعــــالم المتخصــــص .الق ػػاىرة :ال ػػدار المصػ ػريةالمبنانية.
حسيف ،سمير .)1983(.بحوث اإلعالم واألسس والمبادئ .القاىرة :عالـ الكتب.خالد،فاروؽ.)2009(.اإلعالم الدولي والعولمة الجديدة.عماف:دار أسامو. خميؿ ،محمود.)1999(.إنتاج المغة العربية فـي النصـوص اإلعالميـة.القػاىرة :مطبعػة جامعػةالقاىرة لمتعميـ المفتوح.
الػػدليمي ،عبػػد الػػرزاؽ .)2011(.اإلعــالم الــدولي فــي القــرن الحــادي والعشــرين .عمػػاف :دارالمسيرة لمنشر والتوزيع.
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الدليمي ،عبػد الػرازؽ.)2011(.اإلعـالم العربـي ضـغوطات الحاضـر وتحـديات المسـتقبل.عمػاف:دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
دىبية ،محمد.)2007(.اإلعالم المعاصر .عماف :مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع. رشواف ،حسيف.)2006(.أصول البحث العممي .اإلسكندرية  :مؤسسة شباب الجامعة. زغيػػب ،شػػيماء.)2004(.نظريــات فــي تشــكيل اتجاىــات ال ـرأي العــام .القػػاىرة :الػػدار المص ػريةالمبنانية.
الزيدي ،مفيػد .)2003(.الجزيرة كسـر المحرمـات فـي الفضـاء اإلعالمـي العربـي .بيػروت :دارالطميعة.
 سػ ػ ػ ػػمطاف ،محمػ ػ ػ ػػد صػ ػ ػ ػػاحب.)2011(.إدارة المؤسســـــــــات اإلعالميـــــــــة أنمـــــــــاط وأســـــــــاليبالقيادة.عماف:دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
شاىيف ،ىبة.)2008(.التمفزيون الفضائي العربي.القاىرة :الدار المصرية المبنانية.صػػالح ،س ػػميماف .)2011( .وســـائل اإلعـــالم وادارة الصـــراع العـــالمي .القػػاىرة :مكتب ػػة الف ػػالحلمنشر والتوزيع.
صعب ،حسف.)1979(.عمم السياسة.بيروت :دار المالييف. الضمد ،عبدالستار.)2007(.مناىج البحث العممي وتطبيقاتـو اإلحصـائية .عمػاف :دار أسػامولمنشر والتوزيع.
الطيػػب ،مولػػود ازيػػد.)2007( .عمـــم االجتمـــاع السياســـي.ليبيػػا :الوكالػػة الميبيػػة لمت ػرقيـ الػػدوليالموحد لمكتاب.
عبػػد الحميػػد ،محمػػد.)2004( .البحـــث العممـــي فـــي الدراســـات العمميـــة .القػػاىرة :عػػالـ الكتػػبوالنشر لمطباعة والتوزيع.
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 العبد،عاطؼ .)2006(.القنوات المتخصصة –أنواعيا،جميورىا،بحوثيا،وأخالقياتيا .القاىرة:دار اإليماف لمطباعة.
عبيػػداف ،ذوقػػاف.)1987(.البحــث العممي(مفيومــو ،أدواتــو ،أســاليبو).عمػػاف :دار الفكػػر لمنشػػروالتوزيع.
 عبيػػداف ،محمػػد.)1999(.منيجيــة البحــث العممي(القواعــد والمراحــل والتطبيقــات).عمػػاف :داروائؿ.
ع ػػزي ،عب ػػد ال ػػرحمف وآخ ػػروف .)2004(.العـــرب واإلعـــالم الفضـــائي .بي ػػروت :مرك ػػز د ارس ػػاتالوحدة العربية.
العساؼ ،صالح.)1995(.المدخل إلى البحث في العموم السموكية .الرياض :مكتبة العبيكاف.عط ػواف ،فػػارس .)2009(.الفضـــائيات العربيـــة ودورىـــا اإلعالمـــي .عمػػاف :دار أسػػامو لمنشػػروالتوزيع.
عيسي ،نيوند القادري .)2008( .قراءة فـي ثقافـة الفضـائيات العربيـة.بيػروت :مركػز د ارسػاتالوحدة العربية.
الغضباف ،السػيد.)2010(.الفضائيات العربية مـا ليـا...ومـا عمييـا .القػاىرة :دار سػفير الدوليػةلمنشر.
 قنديمجي ،عػامر.)2008(.البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية.عماف :دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.
 لعياضػػي ،نصػرالديف.)2004(.وســائل اإلعــالم والمجتمــع ظــالل وأض ـواء .العػػيف :دار الكتػػابالعربي.
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مزيػػد ،رحػػيـ .)1998(.قنــاة الجزيــرة وص ـراع الفضــائيات .القػػاىرة :الػػدار الدوليػػة لالسػػتثماراتالثقافية.
المزاىرة ،مناؿ.)2011(.نظريات االتصال .عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع. الوسيط .)2004(.القاىرة :مكتبة الشروؽ الدولية. مشاقبة ،بساـ .)2010(.مناىج البحث العممي .عماف  :دار أسامو لمنشر والتوزيع. مشػػاقبة ،بسػػاـ .)2011( .اإلعــالم المقــاوم بــين الواقــع والطمــوح .عمػػاف  :دار أسػػامة لمنشػػروالتوزيع.
 منػػاؼ،عالء.)2011( .فمســـفة اإلعـــالم واالتصـــال –دراســـة تحميميـــة فـــي حفريـــات االنســـاقاالعالميو.عماف:دار صفاء لمنشر والتوزيع.
نصر ،الكندي وحسنى ،عبداهلل .) 2013(.اإلعالم الدولي :النظريـات – االتجاىـات والممكيـة.اإلمارات العربية  :دار الكتاب الجامعي.
الياش ػػمي ،مج ػػد.)2003(.اإلعـــالم الـــدولي والصـــحافة عبـــر األقمـــار الصـــناعية .عم ػػاف :دارالمناىج لمنشر والتوزيع.
الياش ػػمي ،مج ػػد .)2006(.اإلعـــالم المعاصـــر وتقنياتـــو الحديثـــة.عم ػػاف :دار المن ػػاىج لمنش ػػروالتوزيع.
الييتػػي،ىيثـ .)2010(.اإلعــالم السياســي واإلخبــاري فــي الفضــائيات.عمػػاف :دار أسػػامو لمنشػػروالتوزيع.
يسػػيف ،السػػيد .)2011( .ثــورة  25ينــاير بــين التحــول الــديمقراطي والثــورة الشــاممة .القػػاىرة:الدار المصرية المبنانية.

118

ثانياً -الدراسات :
أبػ ػو ال ػػرب ،محم ػػد .)2010(.الجزيـــرة وقطـــر خطابـــات السياســـة وسياســـات الخطـــاب .رس ػػالةماجستير غير منشورة .كمية اإلعالـ ،جامعة بيرزيت :راـ اهلل.
أبػػو شػػاويش ،كمػػاؿ .)2013(.ثــورة  25ينــاير فــي مصــر :أســبابيا وتــداعياتيا وانعكاســاتياالمتوقعة عمى القضية الفمسطينية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الزىر :غزة.
أبو شباب ،جيػاد .)2012( .الجزيرة :كيف استطاعت قناة عمرىا  15عامـاً أن تغطـي ثـوراتأمة .دراسة منشورة ،مركز الجزيرة لمدراسات :الدوحة.
إسميـ ،نور .)2012(.اتجاىات اإلعالميين الفمسطينيين نحو دور اإلعـالم الجديـد فـي الثـوراتالعربية .دراسة ميدانية ،الجامعة اإلسالمية :غزة.
بشارة ،عزمي .)2011(.في الثورة والقابمية لمثورة .المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسػات:الدوحة.
ب ػػف عب ػػداهلل ،ب ػػادوي مص ػػطفى.)2011( .الجزيـــرة واإلعـــالم الجديـــد ،مرك ػػز الجزيػ ػرة لمد ارس ػػات:الدوحة.
بػػف قفمػػة ،إبػراىيـ .)2011(.تغطيــة الجزيــرة لمثــورات العربيــة مــن وجيــة نظــر الشــباب اليمنــي،مركز الجزيرة لمدراسات :الدوحة.
الحػػاج ،عمػػى .)2011(.سياســـات دول االتحـــاد األوروبـــي فـــي المنطقـــة العربيـــة بعـــد الحـــربالباردة ،مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت.
 الخنبوبي ،احمد.)2011(.قناة الجزيرة وتعاطييـا مـع التعـدد المغـوي والثقـافي بمنطقـة الشـرقاألوسط وشمال أفريقيا ..دراسة مقارنة ،مركز الجزيرة لمدراسات :الدوحة.
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دلػػوؿ ،أحمػػد .)2002(.قنــاة الجزيــرة الفضــائية نشــأتيا وتطورىــا .بحػػث منشػػور ،كميػػة اآلداب،الجامعة اإلسالمية :غزة.
 الدواوس ػػة ،س ػػالح.)2002(.اســــتخدامات الجميــــور الفمســــطيني لمقنــــوات الفضــــائية العربيــــةواالشباعات المتحققة.رسالة ماجستير ،معيد البحوث والدراسات العربية :القاىرة.
الرنتيسػػي ،محمػػود .)2012(.السياســة الخارجيــة القطريــة تجــاه بمــدان الربيــع العربــي والقضــيةالفمسطينية .رسالة ماجستير منشورة ،أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا :غزة.
 زعرب ،أحمد.)2013( .التغيرات السياسية اإلقميمية وانعكاسيا عمى توازن القوى في الشرقاألوسط  .2012-2003رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االقتصػاد والعمػوـ اإلداريػة ،جامعػة
الزىر :غزة.
زيػػادة ،إك ػراـ .)2011(.قــوة الشـــعوب فــي إحــداث التغييـــر .بحػػث غيػػر منشػػور ،كمي ػة التجػػارة،الجامعة اإلسالمية :غزة.
سػػيب ،فيميػػب .)2011(.تــأثير الجزيــرة كيــف يعيــد اإلعــالم العــالمي الجديــد تشــكيل السياســةالدولية .الدوحة :مركػز الجزيػرة لمد ارسػات بالتعػاوف مػع الػدار العربيػة لمعمػوـ ناشػروف ،ترجمػة عػز
الديف عبد المولى.
 شاىيف ،ىبة .)2011( .مصداقية القنوات التمفزيونية اإلخبارية خالل األزمات  :دراسـة حالـةلمتغطية اإلعالمية لثورة  25يناير .مركز الرأي العاـ ،كمية اإلعالـ ،جامعة القاىرة :القاىرة .
شحتو ،بسمة.)2011( .اتجاىات الجميور الفمسطيني نحو متابعـة نشـرات األخبـار فـي قنـاتيالجزيرة والعربية.بحث منشور ،كمية اآلداب ،جامعة الزىر :غزة.
الش ػ ػرقاوي ،وسػ ػػاـ .)1999(.التغطيـــــة اإلخباريـــــة لمقضـــــية الفمســـــطينية فـــــي قنـــــاة الجزيـــــرةالفضائية.بحث منشور ،كمية اآلداب ،الجامعة اإلسالمية :غزة.
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شمش ،ليندا .)2013(.التـأثير المتبـادل بـين تغطيـة الجزيـرة العربيـة و الثـورات العربيـة .رسػالةماجستير غير منشورة ،كمية اإلعالـ ،جامعة بيرزيت :راـ اهلل.
الش ػػمري ،ط ػػارؽ آؿ ش ػػيخاف .)2007(.الجزيــــرة قنــــاة أم حــــزب أم دولــــة :دور قنــــاة الجزيــــرةاإلعالمـــي والشـــعبي والسياســـي فـــي العـــالم العربـــي واإلســـالمي والغربـــي .دار الكتػػاب الحػػديث:
القاىرة.
العبد ،نيي عاطؼ.)2003( .الطفل المصري بالقنوات الفضائية العربية.رسالة ماجسػتير ،كميػةاإلعالـ ،جامعة القاىرة :القاىرة.
 عبد الغفػار ،عػادؿ . )2011( .اعتمـاد الجميـور المصـري عمـى القنـوات الفضـائية اإلخباريـةفــي متابعــة أحــداث ثــورة  25ينــاير وتطوراتيــا .مركػػز بحػػوث الػرأي العػػاـ ،كميػػة اإلعػػالـ ،جامعػػة
القاىرة :القاىرة .
عبد اهلل ،محمػد .)2012(.دور قناة الجزيرة الفضائية فـي إحـداث التغيـر السياسـي فـي الـوطنالعربي الثورة المصرية نموذجاً .دراسة ماجستير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية :نابمس.
الغرايبة ،مالؾ.)2011(.شبكة الجزيرة واىتمامات الشباب العربي .دراسة ميدانية،مركز الجزيػرةلمدراسات :الدوحة.
لممػػوـ ،أولفػػا .)2004(.الجزيــرة الم ـرآة الثــائرة والغامضــة فــي العــالم العربــي .دار الديكػػوفيرتلمنشر :باريس.
محروـ ،محمػد .)2011(.صحفيو اليوم والغـد فـي األردن ..كيـف يقيمـون تغطيـة قنـاة الجزيـرةالعربية ألحداث الربيع العربي.دراسة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموؾ :عماف.
موسى ،ريـ محمد.)2013(.الثورات العربية ومستقبل التغيير السياسي .مؤتمر فيالدلفيا السابععشر ،كمية اآلداب ،جامعة فيالدلفيا :الخرطوـ.
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ثالثاً -برامج وصحف ومجالت:
إب ػراىيـ ،حمػػاد .)2006(.الفضػػائيات العربيػػة تحميػػؿ نقػػدي فػػي ضػػوء المسػػئوليات والممارسػػاتوالتأثيرات ،مجمة البحوث اإلعالمية -الزىر ،ع ،25القاىرة ،يناير.
بشػػارة ،عزمػػي .)2011(.برنػػامج حػػديث الثػػورة ،عزمػػي بشػػارة فػػي مقابمػػة تمفزيونيػػة عمػػى قنػػاةالجزيرة ،برنامج "حديث الثورة" ،حمقة خاصة.2011 /12/30 ،
خيراهلل ،حافظ .)2000( .لماذا ييرب العرب مف الحقائؽ ،مجمة الحـدث العربـي والـدولي ،عػدد،9أكتوبر ،باريس.
-س ػ ػػاري ،حمم ػ ػػي.)2008( .دور المؤسس ػ ػػات اإلعالمي ػ ػػة ف ػ ػػي ص ػ ػػناعة ثقاف ػ ػػة الخ ػ ػػوؼ :د ارس ػ ػػةاجتماعية ،مجمة المنارة ،جامعة مؤتة ،العدد .2
الصوفي ،خالد .)2013(.دور اإلعالـ في تشكيؿ اتجاىات النخبة الكاديمية العربية في الػيمفنحو الربيع العربي ،دراسة ميدانية ،مجمة رؤى إستراتيجية ،يناير.
عارؼ،نصر.)2012(.النفؽ االنتقالي:المسػارات المضػطربة لمثػورات فػي المنطقػة العربيػة،مجمـةالسياسة الدولية،العدد ،188مجمد .47
العطيػة ،فوزيػػو .)1979(.عمػـ اجتمػػاع الثػورة وخصػػائص المجتمػع الثػػوري ،مجمــة كميـة اآلداب،العدد ا،24العراؽ.
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ممحق رقم ( )1االستمارة االستقصائية (االستبيان)
وزارة التربية والتعميم العالي

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
برنامج الدبموماسية والعالقات الدولية

استمارة استقصاء

تقييـ قناة الجزيرة لمثورات العربية المعاصرة مف وجيو نظر النخبة السياسية في قطاع غزة

إعداد الباحث
عبداهلل عمر شكشؾ

مالحظة :المعمومات الواردة أدناه لف تستخدـ إال لغراض البحث العممي

129

السمات العامة :
-1النوع :

-2العمر :

 أنثى

 ذكر

 مف 36عاـ الى اقؿ مف  45عاـ

 اقؿ مف 35عاـ

مف  45عاـ الى اقؿ مف  55عاـ

 55 عاـ فأكثر

 عضو مجمس تشريعي

 قادة فصائؿ

 وكيؿ و ازرة

-3المينة   :وزير

 أساتذة العموـ السياسية

 ناطقيف إعالمييف لمفصائؿ

أخرى-يرجى ذكرىا...........

-4االتجاه السياسي  حركة فتح

 حركة الجياد االسالمى

 حركة حماس

الجبية الشعبية  الجبية الديمقراطية  لجاف المقاومة الشعبية  مستقؿ  أخرى...............

-5المستوى التعميمي : اقؿ مف جامعي

 دراسات عميا

 جامعي

المحور األول :مدى متابعة المبحوثين لبرامج قناة الجزيرة :
_1ما مدى متابعتؾ لقناة الجزيرة ؟

 منخفضة

عالية

عالية جدا

 منخفضة جدا

-2ما مدة متابعتؾ لقناة الجزيرة يوميا ؟
اقؿ مف ساعة

 متوسطة

 مف ساعة الى اقؿ مف ساعتيف
 ثالث ساعات فأكثر

مف ساعتيف الى اقؿ مف ثالث ساعات

-3اى البرامج تتابعيا في قناة الجزيرة ؟ ( يمكنؾ اختيار أكثر مف إجابة)
 النشرات اإلخبارية

ما وراء الخبر

 حصاد اليوـ

 االتجاه المعاكس
 حوار مفتوح

 منبر الجزيرة

-4ما دوافع متابعتؾ لقناة الجزيرة؟
 تواكب الحداث بسرعة

 تغطي الخبار العربية والدولية

 أكثر مف رأى
 ظالؿ الحداث

 أخرى..........................

 تمنح فرصة أوسع لحرية الرأي والتعبير

 تتميز بالتفاعمية واالستم اررية

 أخرى يرجى ذكرىا..........................................
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المحور الثاني  :تغطية قناة الجزيرة لمثورات العربية:
-5برأيؾ ما طبيعة الدور الذي تؤديو قناة الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية ؟
 ايجابي

 سمبي

 ال اعرؼ

 محايد

-6برأيؾ لماذا ترى أف ىذا الدور ايجابي أـ سمبي

؟...........................................................................................

...

-7أي مف العبارات التالية أقرب لوصؼ طبيعة تغطية قناة الجزيرة لمثورات العربية
 تقوـ بدور فعاؿ في دعـ الثورات

 عممت كمصدر ىاـ لألخبار عف الثورات

غطت أحداث الثورات بشكؿ فعاؿ

 عممت عمى صنع بعض الحداث خالؿ تمؾ

الثورات  أخرى – يرجى ذكرىا........................................

-8ىؿ تتوقع أف تتغير تغطية قناة الجزيرة في تعامميا مع قضايا الثورات العربية؟
 نعـ

 ال-انتقؿ الى السؤاؿ العاشر

-9برأيؾ ما طبيعة التغيير الذي سيط ار عمي قناة الجزيرة في تعامميا مع قضايا الثورات العربية؟
القناة تريد تكريس التيار االخواني االسالمى

ستنفتح عمى اتجاىات ليبرالية وعمى أصوات أخرى
 ستجد دائما تطابؽ بيف قطر وسياسة الجزيرة اإلعالمية

أخرى – يرجى ذكرىا.............................................

 -10ىؿ تعتقد أف مساحة التغطية التي أفردتيا قناة الجزيرة لمثورات العربية كافية ؟
بشدة

 موافؽ بشدة

 موافؽ

 ال رأى

 معارض

 معارض

 -11ما طبيعة المواضيع والقضايا التي ركزت عمييا قناة الجزيرة أثناء تغطيتيا لمثورات العربية؟
االعتقاالت والممارسات القمعية ضد الثوار  المظاىرات واالعتصامات المختمفة
 العالقة بيف القوى السياسية المختمفة
 التحركات الدولية والعربية

 سير المعارؾ واالشتباكات

 أخرى  -يرجى ذكرىا.................
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المحور الثالث :تأثير قناة الجزيرة عمي الثورات العربية
-12كاف لقناة الجزيرة تأثير في استمرار وتصاعد زخـ الثورات العربية ونجاحيا :
 موافؽ

 موافؽ بشدة

 معارض

 محايد

 معارض

بشدة

 -13ىؿ عززت قناة الجزيرة حرية التعبير والراى لمجميع أثناء تغطيتيا لمثورات العربية؟
 موافؽ بشدة

 محايد

 موافؽ

 معارض

 معارض بشدة

 معارض

 معارض بشدة

 -14تميزت تغطية الجزيرة لمثورات العربية باإلثارة والمبالغة والبعد عف الحقائؽ الميدانية :
 موافؽ بشدة

 محايد

 موافؽ

 -15تغطية الجزيرة لمثورة التونسية ونقؿ صورتيا لمعالـ أسيـ في سحب تجربتيا عمى ثورات
أخرى:

 موافؽ بشدة

 موافؽ

 محايد

 معارض

 موافؽ بشدة

 موافؽ

 محايد

 معارض

 معارض بشدة

-16قناة الجزيرة منحت فرصة التعبير لمؤيدي الثورات ولـ تسمح بالقدر الكافي لمعارضييا

 معارض بشدة

المحور الرابع :المينية في تغطية الجزيرة لمثورات العربية

 -17تغطية قناة الجزيرة لمثورات العربية اتسمت بالموضوعية والمينية ونقؿ الوقائع كما حدثت
 موافؽ

  :موافؽ بشدة

 معارض

 محايد

 معارض بشدة

 -18قناة الجزيرة عممت بناء عمى أجندات سياسية وخاصة خالؿ تغطيتيا لمثورات العربية
 موافؽ

 موافؽ بشدة

 معارض

 محايد

-19مف وجية نظرؾ كاف اليدؼ مف تأسيس قناة الجزيرة اإلخبارية ىو:
 نقؿ الحداث بصدؽ وبمينية إعالمية وأخالقية
 تدمير النسيج االجتماعي العربي

 معارض بشدة

 خمؽ حالة فوضى فكرية وشعبية

 أخرى – يرجى ذكرىا..................

 -20وفرت قناة الجزيرة كؿ المعمومات الالزمة لفيـ الثورات العربية ومسارىا وتطوراتيا :
 موافؽ بشدة

 موافؽ

 محايد

 معارض

 معارض بشدة

 -21برأيؾ ما مدى التزاـ قناة الجزيرة بالقواعد المينية أثناء تغطيتيا لمثورات العربية؟
 التزمت الى حد كبير
 أسقطت الكثير منو

 التزمت بو نوعا ما

 تخمت عنو واتبعت سياسة التجييش والتحشيد

-22توقعاتؾ لمستقبؿ قناة الجزيرة بعد الثورات العربية
 تصاعد مستواىا وزيادة مشاىدييا

انخفاض مستواىا وابتعادىا عف المنافسة

 بقاء مستواىا كما ىو

 ال اعرؼ
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المحور الخامس :مقترحات المبحوثون لتطوير مينة التغطية لقناة الجزيرة :
-23ما ىي أىـ المشاكؿ التي ترونيا في تغطية قناة الجزيرة لألحداث اليامة في الوطف العربي
وبالذات الثورات العربية؟

-1
-2
-3

-24ما ىي أىـ مقترحاتكـ لتطوير تغطية قناة الجزيرة لألحداث اليامة في الوطف العربي؟
-1
-2
-3
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ممحق رقم ()2

المحكمون لصحيفة االستقصاء
 .1أ.د .حسيف أبو شنب – جامعة فمسطيف

 .2د .أحمد يوسؼ – أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا
 .3د .رياض العيمة – جامعة الزىر

 .4د .موسى طالب – جامعة الزىر
 .5د .ناجي شراب – جامعة الزىر

 .6د .طمعت عيسى – الجامعة اإلسالمية
 .7د .أحمد أبو السعيد -جامعة القصى
 .8د .أحمد حماد – جامعة القصى
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