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 ممخص الدراسة
التعرؼ عمى وجية نظر النخبة السياسية في قطاع غزة تجاه تغطية قناة إلى ىدفت الدراسة         

والػػدور الػػذي لعبتػػو مػػف خػػالؿ تناوليػػا لحػػداث الثػػورات، ومػػدى  ،الجزيػػرة لمثػػورات العربيػػة المعاصػػرة
 ذا الخصوص.مساىمتيا في إنجاحيا، ودعميا، ومعرفة مقترحات المبحوثيف بي

ورات تغطيػػة قنػػاة الجزيػػرة لمثػػ الوصػػفي، حيػػث عممػػت عمػػى وصػػؼ اعتمػػدت الدراسػػة المػػنيج       
، وزعػػت عمػػى لمبحػػث أداة "ةانسػػتباالسػػتمارة االستقصػػائية "اال ت، واعتمػػدوتحميميػػا العربيػػة المعاصػػرة

ب أداة ، إلػػػى جانػػػة( شػػػخص مػػػف النخبػػػة السياسػػػية، تػػػـ اختيارىػػػا بطريقػػػة عمديػػػ100) قاربػػػتعينػػػة 
 المقابمة.
ف إتغطيػػة قنػػاة الجزيػػرة  لمثػػورات العربيػػة، حيػػث  تناقشػػالدراسػػة إلػػى سػػتة  فصػػوؿ،  تقسػػمنإ      
بشػكؿ شػبو  ة الثػوراتطيػيػا ومراسػمييا فػي الػدوؿ المختمفػة، لتغفيبثيػا والعػامميف و رغػت نفسػيا القناة ف

وتحميػؿ أبعادىػا مػف كافػة  ،وذلؾ بتفسير الحداث مػف وجيػة نظػر السياسػييف ،ؽكامؿ وكثيؼ ومعم
لمتابعػػة أحػػداثيا  ياخصصػػتو قنػػوات البػػرامج و ال بػػؿ فتحػػت ،الزوايػػا، ولػػـ يقتصػػر المػػر عنػػد ىػػذا الحػػد

 الميدانية.
  وكشفت الدراسة عدة نتائج أىميا :

وكػاف ليػا تػأثير فػي ظػؿ اسػتمرار  ،أف قناة الجزيرة لعبت دورًا فػي الثػورات العربيػةيرى المبحوثوف -1
عمػػػى ترسػػػي  مبػػػدأ حريػػػة التعبيػػػر والػػػرأي أثنػػػاء  واضػػػحاً  عممػػػتو ـ أحػػػداثيا، ونجاحيػػػا، صػػػاعد زخػػػوت

 تغطياتيا. 
عمػػى أجنػػدات سياسػػية فاقػػت السػػس المينيػػة  أف قنػػاة الجزيػػرة تقػػوـ بالعمػػؿ بنػػاءً يػػرى المبحوثػػوف  -2

 و ،ما كشؼ ذلؾ ىو تعامميا و تغطيتيا لثػورة البحػريفو خالؿ تغطيتيا لحداث الثورات العربية، 
 ميف السياسييف. محؿ شؾ أماـ العديد مف المحمّ  تياو موضوعي تياما جعؿ مينيم

  وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات أىميا:
أف تقػػـو إدارة قنػػاة الجزيػػرة بقنشػػاء قمػػر صػػناعي خػػاص بيػػا لضػػماف تغطيتيػػا المسػػتمرة لمثػػورات -1

 يش عمييا.ولألحداث الجارية في المنطقة العربية والدولية دوف تشو  ،العربية
وعػدـ تغميبيػا عمػى السػس  ،أف تحرص قناة الجزيرة عمى البعد عف االرتباط بالجنػدات السياسػية-2

 المينية اإلعالمية.
 .العربية مية في تغطيتيا الكبيرة لمثوراتالجزيرة اإلعالف تجربة االستفادة م-3
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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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 مقدمة الدراسة
ؿ الوؿ ؤو ة فػي المجتمعػات، والمسػالمػؤثر المسػيطرة و " الجيػة الولىلسمطة بات اإلعالـ "ا        

تسػػمى بػػالقوى الناعمػػة، ويتميػػز اإلعػػالـ بتعػػدد وسػػائمو مػػا بػػيف   وباتػػتعػػف تشػػكيؿ الػػرأي العػػاـ، 

، اإلنترنػػػػت  مواقػػػػعلكترونيػػػػة كا  و  ،و مرئيػػػػة كالتمفػػػػاز إلذاعػػػػة،و مسػػػػموعة كا ،مقػػػػروءة  كالصػػػػحؼ

 ميو، وتشكؿ مفاىيمو.وتتمتع كؿ وسيمة بجميورىا الخاص الذي تؤثر ع

صػػعدت مكانػػة الفضػػائيات منػػذ أف نبيػػت الذىػػاف إلػػى اإلمكانيػػات اليائمػػة لمتمفزيػػوف فػػي إثػػارة وقػػد 

وتوسيع فرصو في التعرض لخبار ومفاىيـ و أفكار وثقافات وتصورات لـ  ،وتحريكو ،الرأي العاـ

ضػػيقة والمعالجػػػات مػػػف أسػػر الػػػرؤى ال -إلػػى حػػػد مػػا  -تكػػف مألوفػػة لديػػػو مػػف قبػػػؿ بعػػد أف تحػػػرر

المبسػػترة، والتصػػورات المتحيػػزة التػػي سػػيطرت عمػػى الجانػػب الكبػػر مػػف أداء المحطػػات التمفزيونيػػة 

 .التي تعود ممكيتيا إلى جياز الدولة في مواقع مختمفة مف العالـ ،الرضية

 تمثمػػتتغييػػرات سياسػػية كبػػرى، ( ـ2011 )وبدايػػة عػػاـ ـ(2010)نيايػػة عػػاـ  شػيد العػػالـ العربػػيو 

الثػػورة السػػورية مسػػتمرة، بينمػػا   تػػزاؿ، فيمػػا ال"واليمنيػػة ،والميبيػػة ،والمصػػرية ،نسػػيةالتو : الثػػوراتي فػػ

 تشيد البحريف احتجاجات تنادي بقصالحات سياسية.

وخرجػت عػف الػنمط التقميػدي ل عػالـ العربػي  ،ومف أبػرز القنػوات الفضػائية التػي غطػت الحػداث

ف الجاريػػة ؤو نبػػاء العربيػػة والشػػبوصػػفيا قنػػاة فضػػائية لأل تنطمقػػاالتػػي  ،الرسػػمي ىػػي قنػػاة الجزيػػرة

اقة فػي كانػت سػبّ و خػالؿ أحػداث الثػورات العربيػة،  ارتفع تأثيرىا ودورىا اإلعالمػيو  ،(ـ1996عاـ)

نجاح الثورات العربية. اؿ البعض إبؿ ق ،نقؿ الحدث  نيا شاركت في تحريؾ وتفعيؿ وا 

جميورىا أكثر انخراطًا في  إلى ف محتوى في برامجياوما تقدمو م، أسموب قناة الجزيرةوقد جعؿ  

ىيػػػأت الرضػػػية لمجمػػػاىير لمتغييػػػر السياسػػػي عبػػػر إضػػػفاء ايا التػػػي تتناوليػػػا فػػػي تغطيتيػػػا، و القضػػػ

  .والفاسدة االستبداديةشؼ النظمة الشرعية عمى المعارضة، وك

ويمكػف إيجػػادىـ  ،حديثػػةيػػـ نتػاج الدولػػة والديمقراطيػة ال، فتسػػمية السياسػييف نخبػػة سياسػيةأمػا عػف 

 .قات المجتمع الخرىومف خالؿ طب، مؤسسات المجتمع المدني والجامعاتفي الحزاب و 
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فمػػػف المؤكػػػد أف ىنػػػاؾ عالقػػػة تربطيػػػا مػػػع  ،وبمػػػا أف الجزيػػػرة قنػػػاة إخباريػػػة مػػػف الدرجػػػة الولػػػى 

اإلعػالـ  يإقباؿ النخبة الكاديميػة المتخصصػة فػي مجػال ييف في الوطف العربي، مما يعنيالسياس

مػػا يجعػػؿ الحكػػاـ  بشػػكؿ كبيػػر، وىػػو تيامشػػاىد لمتعػػرؼ إلػػى والعمػػـو السياسػػية فػػي العػػالـ العربػػي

 .مبنية عمى أسس سميمة ئياالتقييمية لدا

معرفػػة تقيػػيـ النخبػػة السياسػػية فػػي قطػػاع غػػزة لتغطيػػة قنػػاة الجزيػػرة لوعميػػو فػػقف ىػػذه الدراسػػة تسػػعى 

 لمثورات العربية المعاصرة.

 دراسة:مشكمة ال
ة لحػػػداث الثػػػورات العربيػػػة أواًل بػػػأوؿ، بػػػالرغـ مػػػف انفػػػردت  قنػػػاة الجزيػػػرة فػػػي تغطيػػػة مباشػػػرة وحّيػػػ

سػواء مػف النظمػة السياسػية  التػي منعػت بعػض  ،سياسة التعتيـ التي فرضػت خػالؿ تمػؾ الثػورات

سػػاىمت الفضػػائيات الرسػػمية لػػدوؿ الثػػورات العربيػػة التػػي  ـأ ،وسػػائؿ اإلعػػالـ مػػف تغطيػػة أحػػداثيا

 و نقؿ ما يجري عمى أرض الواقع. ،بسياسة التعتيـ مف خالؿ عدـ تغطيتيا

 عمػػػؿ وسػػػائؿل المعيقػػػة الحمػػػراءة فريػػػدًا كسػػػرت مػػػف خاللػػػو الخطػػػو  إعالميػػػاً  فالقنػػػاة قػػػدمت نموذجػػػاً 

وتدفؽ  ياعمى عمموىيمنتيا الحكومات يطرة التي تتمثؿ في سو  ،ةاإلعالـ العربية الرسمية والخاص

 العالـ العربي.  الخبار في

الػذي  ،وقد تبمور اإلحساس بمشػكمة الدراسػة بصػورة أوضػح مػف خػالؿ أسػموب المالحظػة البسػيطة

ممػػا دفػػع الباحػػث لمتسػػاؤؿ  ،تمثػػؿ فػػي أف تغطيػػة الجزيػػرة  تمثػػؿ جػػداًل واسػػعًا بػػيف مختمػػؼ الوسػػاط

 .ليذه التغطية  غزةقطاع عف تقييـ النخبة السياسية في 

 ،عشػريف مػف السياسػييف الفمسػطينييفلئية راسػة استكشػافية عمػى عينػة عشػواقاـ الباحث بعمؿ دلقد 

 ىما: اليف ُطِرح عمييـ سؤ حيث 

 الثورات العربية؟ قناة الجزيرة  دور في ل كافىؿ  -1

 .باإليجابأف ليا دورًا  % مف العينة أجابوا80أظيرت النتيجة أف 

 ات العربية؟الجزيرة عمى الثور ما حجـ تأثير تغطية  -2

 متوسط. وأف حجم وا% أكد30و ،% أف حجـ التأثير كبير70 فأجاب 
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وجيػة نظػر النخبػة السياسػية فػي  إلػىالتعػرؼ  فػيىا يمكػف تحديػد ،في ضوء اإلحساس بالمشػكمةو 

 ،ألحػػداثلالػػذي لعبتػػو مػػف خػػالؿ تناوليػػا  والػػدور ،غػػزة نحػػو تغطيػػة قنػػاة الجزيػػرة لمثػػورات العربيػػة

مقترحػػات المبحػػوثيف عمػػى التحػػريض عمييػػا، والتعػػرؼ أو  ،ومػػدى مسػػاىمتيا فػػي إنجاحيػػا ودعميػػا

 حوؿ تطوير تغطية قناة الجزيرة لألحداث اليامة في الوطف العربي.
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 أىداف الدراسة:

 تحقيؽ ما يمي:إلى  تيدؼ الدراسة

 رامج قناة الجزيرة.معرفة  مدى متابعة المبحوثيف مف النخبة السياسية في قطاع غزة لب .1

ظػػر النخبػػة السياسػػية  جزيػػرة لمثػػورات العربيػػة المعاصػػرة مػػف وجيػػة نمػػدى تغطيػػة قنػػاة ال تحديػػد .2

 في قطاع غزة.

ظػػػر النخبػػػة تػػػأثير قنػػػاة الجزيػػػرة عمػػػى الثػػػورات العربيػػػة المعاصػػػرة مػػػف وجيػػػة ن  التعػػػرؼ إلػػػى .3

  السياسية في قطاع غزة.

 مػف وجيػة نظػرلمثػورات العربيػة المعاصػرة  واقع المينية في تغطيػة قنػاة الجزيػرة الكشؼ عف  .4

 النخبة السياسية في قطاع غزة.

حصػػػائية فػػػي مػػػدى متابعػػػة المبحػػػوثيف لبػػػرامج قنػػػاة اإلداللػػػة الذات  الفػػػروؽ الجوىريػػػةمعرفػػػة  .5

)الجػػػػػنس، المينػػػػػة، االتجػػػػػاه السياسػػػػػي( لػػػػػدى  :الجزيػػػػرة تعػػػػػزى لممتغيػػػػػرات الديمغرافيػػػػػة التاليػػػػػة

 المبحوثيف.

قنػاة  ودرجػات محػور تػأثير  لدورحصائية في طبيعة ااإلداللة الذات  الفروؽ الجوىرية تحديد .6

)الجػنس،  :الجزيرة في تغطيتيا لمثػورات العربيػة المعاصػرة تعػزى لممتغيػرات الديمغرافيػة التاليػة

 المينة، االتجاه السياسي( لدى المبحوثيف.

 ة في الوطف العربي.ميمتغطية قناة الجزيرة لألحداث المعرفة مقترحات المبحوثيف لتطوير  .7

:الدراسة تساؤالت  

 ما تقييم النخبة السياسية في قطاع غزة لتغطية قناة الجزيرة لمثورات العربية المعاصرة ؟

 ويتفرع مف السؤاؿ الرئيس السئمة التالية:

 ما مدى متابعة المبحوثيف مف النخبة السياسية في قطاع غزة لبرامج قناة الجزيرة ؟ .1
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وجيػة نظػر النخبػة السياسػية  فػي ما مدى تغطية قناة الجزيػرة لمثػورات العربيػة المعاصػرة مػف  .2

 قطاع غزة؟

قناة الجزيرة عمى الثورات العربية المعاصػرة مػف وجيػة نظػر النخبػة السياسػية  تغطية ما تأثير .3

 في قطاع غزة؟

المينيػػة فػػي تغطيػػة قنػػاة الجزيػػرة لمثػػورات العربيػػة المعاصػػرة مػػف وجيػػة نظػػر النخبػػة  مػػدىمػػا  .4

 السياسية في قطاع غزة ؟

 ة في الوطف العربي؟ ميمتغطية قناة الجزيرة لألحداث الحوثيف لتطوير مقترحات المب ما .5

:فرضيات الدراسة  

ال توجػػػد فػػػروؽ جوىريػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي مػػػدى متابعػػػة المبحػػػوثيف لبػػػرامج قنػػػاة  .1

)الجػػػنس، المينػػػة، االتجػػػاه السياسػػػي( لػػػػدى :الجزيػػػرة تعػػػزى لممتغيػػػرات الديمغرافيػػػة التاليػػػػة

 المبحوثيف؟

طبيعػة الػدور الػذي تؤديػو ل رؤيػة المبحػوثيف  وؽ جوىرية ذات داللػة إحصػائية فػيال توجد فر  .2

)الجػنس، المينػة، :قناة الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية تعزى لممتغيرات الديمغرافية التالية

 االتجاه السياسي( لدى المبحوثيف؟

لجزيػػرة عمػػى الثػػػورات قنػػاة ا رأي المبحػػػوثيف بتػػأثير ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية فػػي  .3

)الجػػػػػنس، المينػػػػػة، االتجػػػػػاه السياسػػػػػي( لػػػػػدى :العربيػػػػػة تعػػػػػزى لممتغيػػػػػرات الديمغرافيػػػػػة التاليػػػػػة

 المبحوثيف؟

 أنيػاال توجد فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية في مدى تغطية قناة الجزيرة لمثورات العربية  .4

الديمغرافيػػػػػػػة اتسػػػػػػمت بالموضػػػػػػوعية والمينيػػػػػػة ونقػػػػػػػؿ الوقػػػػػػائع كمػػػػػػا ىػػػػػػػي تعػػػػػػزى لممتغيػػػػػػرات 

 )الجنس، المينة، االتجاه السياسي( لدى المبحوثيف؟:التالية
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 أىمية الدراسة:

 ػ: تيةراسة في النقاط اآلتكمف أىمية الد

تقدـ الدراسة فائدة لمساسة وصناع القرار مف خالؿ فيـ واقع تغطية قناة الجزيرة لمثػورات ربما  .1

 .العربية المعاصرة

تقيػيـ تغطيػة قنػاة الجزيػرة لمثػورات العربيػة المعاصػرة  اسػة تتنػاوؿالحقؿ الكاديمي بدر  يتثر قد  .2

 مف وجية نظر النخبة السياسية في قطاع غزة.

وىي ثورات الشعوب العربية،  ا قناة الجزيرة، طبيعة المرحمة التي غطتينظرة عمى  ربما تمقي .3

ومسػػػتقبميا،  التػػػأثيرات الكبيػػرة عمػػػى المنطقػػة ككػػػؿ وشػػعوبيامػػػا تػػزاؿ ذات الىميػػة القصػػوى و 

اإلعػػالـ ككػػؿ،  وسػػائؿتفػػرض تغطيػػة ومعالجػػة مػػف  ،وأىميتيػػا ،وبالتػػالي فػػقف طبيعػػة المرحمػػة

 مف الىمية. نفسو المستوىببأنيا رائدة ل عالـ العربي وقناة الجزيرة التي يصفيا البعض 

زيػػرة التػػي تتنػػاوؿ دور وسػػائؿ اإلعػػالـ الفضػػائية عمومػػًا، وقنػػاة الجنػػدرة الدراسػػات الفمسػػطينية  .4

خصوصػػًا فػػي تغطيػػة الزمػػات والحػػداث الجسػػيمة التػػي تمػػر بيػػا المنطقػػة العربيػػة، وطبيعػػة 

 وشكؿ وأىمية ذلؾ الدور. 

:مجتمع الدراسة   

، مباشػرالمباشر أو غيػر التأثير ذات الالنخبة السياسية في قطاع غزة، ف يتكوف مجتمع الدراسة م

الحػػداث الجاريػػة عمػػى أرض  ـ السياسػػية عمػػىنظػػرًا لحضػػورىا الػػدائـ فييػػا مػػف أجػػؿ أخػػذ تحمػػيالتي

ونػػػػاطقوف  ،قػػػػادة فصػػػػائؿ ،أعضػػػػاء المجمػػػػس التشػػػػريعي ،وكػػػػالء الػػػػوزراء ،وىػػػػـ : الػػػػوزراء ،الواقػػػػع

قػػادة مؤسسػػات المجتمػػع  ،كػػز استشػػاريةامػػدراء مر  ،أسػػاتذة العمػػـو السياسػػية  ،إعالميػػوف لمفصػػائؿ

 .المدني
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 عينة الدراسة:

بسػبب مػا قػد ،ث تتضػمف جميػع مفػردات المجتمػع الصػمي لمبحثمف الصػعوبة إجػراء بحػو        

عػػػػدادىا  وتصػػػػنيفيا  ،يواجػػػػو الباحػػػػث مػػػػف صػػػػعوبات ومتاعػػػػب تتعمػػػػؽ بالبيانػػػػات والمعمومػػػػات  وا 

، وليػذا نجػد أف العينػات أفضػؿ وسػيمة إلجػراء البحػوث ،وتنظيميا لكؿ مفردة مف مفردات المجتمع

وقد  ،تتوافر فييا نفس خصائصو ،ة لمجتمع البحثي باحث مف اختيار عينة مناسبة ممثموالبد ل

وتضػـ  ،يختارىػا الباحػث بأسػاليب مختمفػة  ،العينة أنيا  جػزء مػف مجتمػع البحػث الصػمي  عرفت

 (.110:1987)عبيداف، .مف الفراد في المجتمع الصمي عدداً 


نػػة  فػػي طالع  الباحػػث عمػػى الدراسػػات السػػابقة وجػػد أف دراسػػات النخػػب تتحػػدث عػػف عياوبػػ     

وبتوزيػػع  اسػػتمارة  ،وكػػاف ىػػذا الػػرقـ الػػذي عمػػؿ عميػػو البحػػث ،اً مبحوثػػ (150—50)متوسػػط بػػيف 

 130وبتوزيػػع   ،كثػػرة  انشػػغاؿ مجتمػػع النخبػػة السياسػػة تبػػيف ،االستقصػػاء عمػػى مجتمػػع  الدراسػػة

 .استمارة منيا فقط 100استمارة استقصاء  استطاع الباحث أف يجمع 

، عمى أساس حر مف الباحث، ف السياسييف  مف خالؿ العينة القصديةواختار الباحث نخبة م    

اسػػتخداميا بدرجػػة  ، كمػػا تػػرتبط مبػػرراتختيػػار أىػػداؼ بحثػػووبحسػػب طبيعػػة بحثػػو يحقػػؽ  ىػػذا اال

كبيػػرة عمػػى تقػػديرات خاصػػة وأىػػداؼ معينػػة فػػي ذىػػف الباحػػث الػػذي يقػػـو باختيػػار العينػػة، وتعتبػػر 

لممعمومػػات التػػي تشػػكؿ قاعػػدة مناسػػبة  لمباحػػث حػػوؿ  اً صػػدر ثريػػوم ،لمتحميػػؿ العممػػي اً متينػػ اً أساسػػ

 (.189:2008)قنديمجي، .موضوع الدراسة

مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى نتيجػػة أكثػػر دقػػة  ،و تعمػػد الباحػػث اختيػػار أفػػراد دراسػػتو وفقػػًا ليػػذه العينػػة

لمامًا ب  موضوع.الوأكثر شمواًل وا 

الدراسة:  ةنظري  

االتصػػػاؿ الجمػػػاىيري عمػػػى الكيفيػػػة التػػػي تػػػؤثر بيػػػا وسػػػائؿ  تفػػػاؽ بػػػيف عممػػػاءاال يوجػػػد          

 ،عمػػى وجػػود ىػػذا التػػأثير أف ىنػػاؾ إجماعػػاً  رغػػـ ،أو نوعيػػة ذلػػؾ التػػأثير ،اإلعػػالـ عمػػى الجميػػور
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التػػي  ،لػػو نظرياتػو الخاصػػة ،بذاتػو قائمػػاً  واسػعاً  وليػذا  أصػػبح تػأثير اإلعػػالـ عمػى الجميػػور مجػػاالً 

سػيتناوؿ الباحػث و  ،عبر ما بات يعرؼ بالنظريات اإلعالميػة ،يتووكيف ،تحاوؿ  تفسير ىذا التأثير

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          

وتػػرى ىػػذه النظريػػة أف الجميػػور يعتمػػد عمػػى معمومػػات  ،إلطػػار النسػػب  لتحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػةا

والنقطػػة الميمػػة فػػي ىػػذه النظريػػة  ،ويحصػػؿ عمػػى أىػػداؼ معينػػة ،ليحقػػؽ حاجاتػػو ،وسػػائؿ اإلعػػالـ

وتركز  ،تمؾ الوسائؿ ى درجة يعتمدوف فييا عمى معموماتف وسائؿ اإلعالـ ستؤثر في الناس إلأب

)أبو والكبرى ومكوناتيا ،والمتوسطة ،المعمومات الصغرى –نظرية عمى العالقات بيف النظـ ىذه ال

 (162:2006 ،إصبع

مف ىذا المنطمؽ تركػز نظريػة االعتمػاد عمػى أف العالقػات بػيف وسػائؿ اإلعػالـ والجميػور والنظػاـ 

تمػػػػع االجتمػػػاعي تتسػػػػـ بخصػػػائص اجتماعيػػػػة مػػػػف االعتمػػػاد المتبػػػػادؿ الػػػػذي تفرضػػػو سػػػػمات المج

ر ىػػػػو المحػػػػيط آخػػػػ يكنظػػػػاـ فرعػػػػور عمػػػػى وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ حيػػػػث يعتمػػػػد أفػػػػراد الجميػػػػ ،الحػػػػديث

عتمػد عمييػا أفػراد الجميػور ة يتمثؿ وسائؿ اإلعػالـ  مصػادر رئيسػ وبذلؾ  ،مف حوليـ االجتماعي

مػف  لحػاالتٍ المجتمع  بتعرضوتتزايد درجة االعتماد  ،المعمومات عف الحداث الجارية ستقاءافي 

والصػراع الػػذي يػػدفع أفػراد الجميػػور السػػتقاء المزيػد مػػف المعمومػػات مػػف  ،والتحػػوؿ ،السػػتقرارعػدـ ا

 .(rokeach، 1976: 21) وسائؿ اإلعالـ  لفيـ الواقع االجتماعي

فيػػي عالقػػة  ،أمػػا فيمػػا  يتصػػؿ بعالقتيػػا بالنظػػاـ السياسػػي فػػي المجتمعػػات خاصػػة الغربيػػة        

 ،وقيمػػو ،مبادئػػوجػػؿ نشػػر أفيػػو ال يمكنػػو االسػػتغناء عنيػػا مػػف ( دوفمػػور) كمػػا يػػرى اعتمػػاد متبػػادؿ

 ةفكؿ منيـ بحاجة قوي ،وال ىي باستطاعتيا االستغناء عنو لدعـ مشاريعيا وحمايتيا ،والترويج ليا

 .وتحقيؽ مصالحو الخاصة ،لقياـ بوظائفومف أجؿ الآلخر 
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ىػذه المؤسسػة القػة التػي تػربط ف العأإذ يعتقػد  ،إلػى حػد بعيػد يأمع ىذا الػر  "ىوبرت شيممر"ؽويتف 

فاعمػػػة فػػػي نشػػػر  ةوأدا ،بأنيػػػا وسػػػيمة مناسػػػبةاـ ليػػػا ىػػػذا النظػػػبالنظػػػاـ السياسػػػي قائمػػػة عمػػػى رؤيػػػة 

 .وثقافتو في المجتمع ،ومبادئو ،والترويج لفكاره ،وفرض ىيمنتو ،سمطتو

ة وبػارزة فػي وعمى فئػات ميمػ ،ويزداد الدور الذي تؤديو وسائؿ اإلعالـ  وتأثيراتيا عمى الجميور 

خاصػػة  ،العػػاـ يأالػػر وتشػػكيؿ  ،الػػذيف يسػػاىموف فػػي قيػػادة الجمػػاىير ،مثػػؿ فئػػات الصػػفوة ،المجتمػػع

السػػػتقاء  بوصػػػفيا المصػػػدر الػػػرئيس ،اإلعػػػالـ فػػػي ظػػػؿ تزايػػػد اعتمػػػاد أفػػػراد الجميػػػور عمػػػى وسػػػائؿ

ائؿ لنمػػػوذج االعتمػػػاد عمػػػى وسػػػ ويرجػػػع السػػػبب وفقػػػاً  ،المعمومػػػات عػػػف الحػػػداث والقضػػػايا المثػػػارة

 .اإلعالـ إلى انحسار خبرات الفرد المباشرة بالقضايا  المختمفة

 :ويمكف النظر إلى العالقة بيف الصفوة ووسائؿ اإلعالـ عمى أنيا ذات شقيف         

إحػػػدى قنػػػوات الحصػػػوؿ عمػػػى المعمومػػػات تصػػػاؿ فػػػي حيػػػاة الصػػػفوة باعتبارىػػػا دور وسػػػائؿ اال -

 .والتثقيؼ والترفيو

مػػػف محػػػاور  ومحػػػوراً  ،مػػػاً مي لصػػػفوة فػػػي وسػػػائؿ االتصػػػاؿ باعتبارىػػػا مصػػػدراً يتعمػػػؽ بتػػػأثير امػػػا -

  .(112:2004 ،زغيب)إلثرائيا فكرياً  ،حد الروافد الساسيةأو  ،الخبار

ف أمنػو أفػراد الجميػور خبػراتيـ بشػ يقالػذي يسػت تعد وسػائؿ اإلعػالـ المصػدر الػرئيسلذا          

 بػػيف المؤسسػػة اإلعالميػػة والجميػػور ؿ بطبيعػػة العالقػػةوأمػػا فيمػػا يتصػػ ،القضػػايا الخارجيػػة المثػػارة

فمجريػػػات حياتػػػو  ،عنيػػػااالسػػػتغناء فمػػػيس بمقػػػدور الجميػػػور  ،ومتينػػػة ،أنيػػػا وثيقػػػة (دوفمػػػور)فيػػػرى 

 ،شبو كمػي تكاد تعتمد عمييا اعتماداً  ،وشئوف حياتو اليومية ،واالجتماعية ،قتصاديةواال ،السياسية

ا الفػػػراد فػػػي ىػػػذه المجتمعػػػات  لتسػػػيير ىػػػذه المجريػػػات إلييػػػ أيمجػػػ ،مؤسسػػػات أخػػػرىورغػػػـ وجػػػود 

يبقػػػػى   لكػػػػف ،والفعػػػػاؿ كالسػػػػرة والصػػػػدقاء وبعػػػػض االتحػػػػادات  والجمعيػػػػات التػػػػي ينتمػػػػوف إلييػػػػا

اد الفػراد عمػى المؤسسػة كمػا أف اعتمػ ،وف أقػوى بكثيػرؤ ادىـ عمى ىذه المؤسسة في ىذه الشػاعتم

مؤسسػػػة  ةاعتمػػػاد آخػػػر عمػػػى أيػػػ يأربيػػػة يفػػػوؽ فػػػي المجتمعػػػات الحديثػػػة وبخاصػػػة الغ ةعالميػػػاإل

 وتمػػػػدىـ بالمعمومػػػػات والخبػػػػار بكافػػػػة أشػػػػكاليا وأنواعيػػػػا محميػػػػاً  ،فيػػػػي تػػػػزودىـ بالمعرفػػػػة ،أخػػػػرى

ترسػـ ليػـ الخطػوط  يوىػ ،وتيسػير تفػاعميـ االجتمػاعي ،تعمػؿ  عمػى توجيػو سػموكياتيـو  ،وخارجياً 
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 ،قدمػو ليػـ مػف معرفػة ومعمومػات وخبػراتمف خػالؿ مػا ت ،العامة في تعامميـ مع المواقؼ الطارئة

تتوسػط بيػنيـ وبػيف العػػالـ االجتمػاعي الخػارجي الػذي ال تطالػػو   و ،عمػى تػرفيييـ وتسػػميتيـ تعمػؿو 

وىنػا تتجمػى أىميتيػا  ،تشػكؿ رؤيػتيـ ليػذا العػالـ إنيا باختصػار   ،وحواسيـ بشكؿ مباشر ،تجاربو

 (.171:2008 ،يويبرز دورىا)سار 

المتزايػػػػدة لػػػػدور وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ فػػػػي تشػػػػكيؿ معػػػػارؼ الجميػػػػور  ةىميػػػػو المػػػػف ىنػػػػا تبػػػػد        

 ويمكف النظر إلى نظرية االعتماد عمى وسائؿ اإلعالـ بأنيا: ،واتجاىاتو نحو القضايا الخارجية

 وظيفي. سيسيولوجىنظرية ذات منشأ  - أ

أجزاء مف النظـ  تبحث في كيفية ارتباط عضوياً  عتباره تركيباً ممجتمع بالنظرية بيئية تنظر  -ب  

 ثـ تحاوؿ تفسير سموؾ الجزاء فيما يتعمؽ  بتمؾ النظريات. ،االجتماعية صغيرة وكبيرة ببعضيا

تػػأثير محتمػػؿ مػػف  يأمػػف حيػػث كػػوف  ،نظريػػة االعتمػػاد عمػػى وسػػائؿ اإلعػػالـ نمػػوذج طػػارئ -ت

 ،جػػػػػراء ذلػػػػػؾ االعتمػػػػػاد  يعتمػػػػػد بشػػػػػكؿ مػػػػػا عمػػػػػى الظػػػػػروؼ المصػػػػػاحبة لموقػػػػػؼ محػػػػػدد.)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:

نػػو لػػى معمومػػات تمكّ الباحػػث فػػي الوصػػوؿ إ ختارىػػاىػػو الطريقػػة البحثيػػة التػػي ي مػػنيج الدراسػػة     

يختػػػػػار منيػػػػػا الباحػػػػػث مػػػػػا يناسػػػػػب  ، ومنػػػػػاىج البحػػػػػث متنوعػػػػػةأسػػػػػئمة البحػػػػػث مػػػػػف اإلجابػػػػػة عػػػػػف

 (.37:2008واإلمكانات والظروؼ المحيطة)جودة، ،بحثو

" البحػػث الػػذي يعتمػػد المػػنيج الوصػػفي فػػي  بكونيػػاالبحػػوث الوصػػفية التػػي تعػػرؼ دراسػػة مػػف لا دتعػػ

وتوصػيؼ العالقػات  ،مف خالؿ تحديد ظروفيػا وأبعادىػا ،وضع القائـ لمظاىرة أو المشكمةتفسير ال
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نتياء إلى وصؼ عممي دقيؽ متكامؿ لمظاىرة أو المشكمة باالعتماد عمى الحقائؽ بيدؼ اال ،بينيا

 (.211:  2005المرتبطة بيا.) جندلي، 

مي المنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة حد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العمأويعد المنيج الوصفي       

 ،عػػػف طريػػػؽ جمػػػع بيانػػػات  ومعمومػػػات مقننػػػة عػػػف الظػػػاىرة أو المشػػػكمة وتصػػػويرىا كميػػػاً ، محػػػددة

خضاعيا  لمدراسة الدقيقة.)الجبوري،   (.179:2012وتصنيفيا  وتحميميا وا 

 أدوات الدراسة:
عينػة مػف ل وجيػة وي عمى مجموعة مف السئمة مشكؿ مطبوع يحت : ستمارة االستقصاءاأوال: 

 (.353: 2004)عبد الحميد،  .الفراد حوؿ موضوع أو موضوعات ترتبط بأىداؼ الدراسة
كشػؼ يضػـ   عبػر جمع البيانات انتشرت في كثير مف البحػوث النفسػية واالجتماعيػةلوىى وسيمة 

و توجو لألفراد بغيػة الحصػوؿ عمػى بيانػات   ،موعة مف السئمة المكتوبة حوؿ موضوع البحثجم
يقػـو المجيػب المبحػوث و  ،موضوعية وكمية وكيفية  مف جماعات كبيرة الحجـ وذات كثافػة عاليػة

 (.169:2006)رشواف، .يا باإلجابة عن
 أفومػػف خػػالؿ االسػػتمارة يمكػػف لمباحػػث  ،وتػػـ اسػػتخداـ اسػػتمارة االستقصػػاء الف عػػدد العينػػة كبيػػرا

 . واآلراءيقيس االتجاىات والمواقؼ 
تعطى المشارؾ فرصة كافيػة لمتفكيػر دوف ضػغوط نفسػية  أنياة االستقصاء  ومف ايجابيات استمار 

محرجة  ال يستطيع المشارؾ الحصوؿ  عمييا  أوالحصوؿ عمى بيانات حساسة  فيعميو وتساعد 
 المقابمة .  في
 تصميم إستمارة االستقصاء : جراءاتإ

 ، وتتضمف : لمحددة مسبقاً نف الذي يتضمف مجموعة مف السئمة استقصاء المقّ ختار الباحث االا

ــة دونيا فػػي يػػو  ، : التػػي تحػػدد فييػػا الباحػػث مسػػبقًا مجموعػػة مػػف اإلجابػػات البديمػػةاألســئمة المغمق

يػػار إجابػػة واحػػدة أو أكثػػر عمػػى أف يقػػـو المبحػػوث باخت ،ستقصػػاء بعػػد السػػؤاؿ المباشػػرسػػتمارة االا

 اإلجابة المناسبة مف وجية نظره. باعتبارىا

ـــ سػػػتمارة انػػػة فػػػي اإلجابػػػات المدوّ  يتػػػرؾ لممبحػػػوث حريػػػة االختيػػػار بػػػيف ة:األســـئمة نصـــف المغمق

 أو ذكر أية إجابات أخرى غير مدونة. ،ستقصاءاال



13

 

التي تترؾ لممبحوث الفرصة إلعطاء إجابات مف عنده دوف مقترحات مف  األسئمة المفتوحة:
(85:2117)انضمد،الباحث.  

 ي:ستقصاء عمى خمسة محاور ىستمارة االاواشتممت 

 :مؿ عمى السئمة العامة عف المبحوثيفتالسمات العامة لجميور الدراسة وتش المحور األول:

 النوع والعمر والمينة واالتجاه السياسي والمستوى التعميمي. 

 تغطية قناة الجزيرة لمثورات العربية. المحور الثاني:

 تأثير قناة الجزيرة عمى الثورات العربية. المحور الثالث:

 المينية في تغطية الجزيرة لمثورات العربية. الرابع: المحور

 مقترحات المبحوثيف لتطوير مينة التغطية لقناة الجزيرة. المحور الخامس:

 صدق األداة: *

ستقصاء في صورتيا الولية عمى أساتذة  مػف أقسػاـ الصػحافة واإلعػالـ فػي ستمارة االاتـ عرض 

تحكيميػػػػػا مػػػػػف خػػػػػالؿ إبػػػػػداء آرائيػػػػػـ، ل (فمسػػػػػطيفسػػػػػالمية، القصػػػػػى، الزىػػػػػر، و اإل :)جامعػػػػػاتال

كؿ بعد مف أبعػاد الدراسػة، وفػي ضػوء لومالحظاتيـ حوؿ سالمة فقرات الصحيفة، ومدى انتمائيا 

ضػػػػػافة بعضػػػػػياالفقػػػػػرات  بعػػػػػض تمػػػػػؾ اآلراء تػػػػػـ حػػػػػذؼ )مرفػػػػػؽ قائمػػػػػة بأسػػػػػماء .اآلخػػػػػر وتعػػػػػديؿ وا 

 المحكموف(.

المتشػابية بصػيم متباينػة وتنػوع فقػرات  ولمتحقؽ مػف الصػدؽ قػاـ الباحػث بوضػع عػدد مػف السػئمة

 اإلجابة عمييا .

 األساليب اإلحصائية:

تػـ و  ،SPSS ستقصاء مف خالؿ برنامج التحميؿ اإلحصػائيستمارة االاقاـ الباحث بتفريم وتحميؿ 

ويسػتخدـ  ،منيا  إحصاءات وصػفية كالنسػبة المئويػة والتكػراراتو  ستخداـ المعالجات اإلحصائية ا

ويفيػػػد الباحػػػث فػػػي وصػػػؼ متغيػػػرات  ،معرفػػػة تكػػػرار فئػػػات متغيػػػر مػػػالؿ أساسػػػي ىػػػذا المػػػر بشػػػك

 الدراسة.
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لعينتػػػيف " t" اختبػػػارو لكشػػػؼ الفػػػروؽ بػػػيف متغيػػػرات الدراسػػػة،  "ي اكػػػ "مربع سػػػتخداـ اختبػػػاراتػػػـ  و

 تحميؿ التبايف الحادي لكشؼ الفروؽ بيف متغيرات الدراسة.و مستقمتيف، 

   المقابمة:ثانيا: 
التػػػي يػػػتـ تحديػػػدىا مػػػف حيػػػث الىػػػداؼ   "نػػػةالمقابمػػػة المقنّ "ـ الباحػػػث فػػػي الدراسػػػة اسػػػتخد         

واحػػد، وتطػػرح السػػئمة بالترتيػػب  واحػػد ومكػػافٍ  والسػػئمة والشػػخاص والػػزمف والمكػػاف، تػػتـ فػػي زمػػفٍ 

 ، وسػػبب اختيػػار ىػػذا النػػوع مػػف المقػػابالت أنيػػا تسػػاعد عمػػى تػػوفير الوقػػت والجيػػد ،وبطريقػػة واحػػدة

اع الباحػػث بأحػػد الفػػراد المػػؤىميف بػػالخبرات العمميػػة التػػي تسػػمح ليػػـ بتحميػػؿ وتفسػػير وتتػػيح اجتمػػ

تفاعؿ لفظػي مػنظـ بػيف الباحػث والمبحػوث  المقابمة فإ حيث ،وتقويـ مشكمة ما وتقديـ الحموؿ ليا

 .(392: 2004أو المبحوثيف لتحقيؽ ىدؼ معيف.)عبد الحميد، 

ف الباحػث مػف اإلجابػة جبيػا جمػع المعمومػات التػي تمّكػىي أداة مف أدوات البحث العممي يتـ بمو و 

معػػو المقابمػػة  تعتمػػد عمػػى مقابمػػة الباحػػث لمػػف تجػػريو  ، أو اختيػػار فروضػػو، عػػف تسػػاؤالت البحػػث

واإلجابػة عنيػا مػف قبػؿ مػف تجػرى  ،بغرض طرح عػدد مػف السػئمة مػف قبػؿ الباحػث ، وجيا لوجو

 (.388:1995 ،)العساؼ.معو المقابمة

موصػػوؿ إلػػى حقيقػػة أو موقػػؼ لوجيػػة بػػيف الباحػػث وشػػخص أو أشػػخاص آخػػريف ىػػي محادثػػة مو 

 (.57:1999 ،جؿ تحقيؽ البحث.)عبيداف،يسعى الباحث لمتعرؼ إليو مف أمعيف 

 وتـ استخداـ المقابمة إلثراء الدراسة.

:ود الدراسةدح  

 ـ.2014ـ وحتى شير ابريؿ 2013شير مايو  الحد الزماني:

 غزة.  قطاع الحد المكاني:

رة مػػف وجيػػة نظػػر النخبػػة المعاصػػة قنػػاة الجزيػػرة لمثػػورات العربيػػة دراسػػة  تغطيػػ الحــد الموضــوعي:

 في قطاع غزة.السياسية 
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 تقسيم الدراسة:
 فصوؿ: خمسة قسـ الباحث  الدراسة إلى

ومجتمعيػػػػا ،أىميتيافرضػػػػياتيا و و  ،أىػػػػدافيا وتسػػػػاؤالتيا و  ،الدراسػػػػة مشػػػػكمة: يضػػػػـ  الفصــــل األول 

والدراسػػػػات  ،وتعريػػػػؼ المصػػػػطمحات يػػػػا وحػػػػدودىا وتقسػػػػيميا ومنيجيػػػػا وأدواتيػػػػا وعينتيػػػػا ونظريت

 السابقة. 

 التطور.و  ،النشأةحيث بالتفصيؿ عف قناة الجزيرة مف  ناوؿ: يتالفصل الثاني 

نجازاتيػػاو  ،ونتائجيػػا ،عػػف الثػػورات العربيػػة أسػػبابيا نػػاوؿيت :الفصــل الثالــث  ونمػػاذج  ،معوقاتيػػاو  ،ا 

 عنيا.

 الجزيرة لمثورات العربية. قناة يتحدث عف تغطية :الفصل الرابع

والتوصػيات التػي توصػؿ إلييػا الباحػث مػف  ،النتػائجالدراسػة الميدانيػة لمدراسػة، و  :الخـامسالفصل 

 والمالحؽ. ،والمراجع ،دراستو

 تعريف المصطمحات:

 فيما يمي تعريؼ المصطمحات المحورية التي وردت في الدراسة وىى:  

ذه البيانػػات مػػع المعػػايير ومقارنػػة ىػػ ،ات الالزمػػة عػػف البرنػػامج التعميمػػي المعػػيفالبيانػػ :تقيــيم -1

  (.2013،)شرابأو المنتقاة لموصوؿ إلى حكـ عمى ذلؾ البرنامج ،ةالموضوع

ويقصد بو تقييـ تغطية قناة الجزيرة لمثػورات العربيػة المعاصػرة مػف وجيػة نظػر  :التعريف اإلجرائي

 السياسييف في قطاع غزة.

 اة الجزيرة:قن-2

 CNN تيقناتقترب مف منافسة ، 1996قناة فضائية إخبارية عربية، أسستيا دولة قطر عاـ      

شعارىا الرأي  ،عالمية التوجو ،نتماءخدمة إعالمية عربية االتقدـ البريطانية، و  BBC المريكية و

إطػػػار مؤسسػػػي، مبػػػادئ المينيػػػة فػػػي ويمتػػػـز ال ،والػػػرأي اآلخػػػر، وىػػػي منبػػػر تعػػػددي ينشػػػر الحقيقػػػة

لنشػػر الػػوعي العػػاـ بالقضػػايا التػػي تيػػـ الجميػػور، وتطمػػح أف تكػػوف جسػػرًا بػػيف الشػػعوب  ىتسػػعو 
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 فػي المعرفػة، وقػيـ التسػامح والديمقراطيػة واحتػراـ الحريػات وحقػوؽ اإلنسػاف. حػؽالوالثقافات يعػزز 

 (.35: 2009عطواف،)

( المكتوبػة والمرئيػة والمسػموعة )تتنػاوؿ فييػا المؤسسػة اإلعالميػة  ىػي طريقػة :تغطية الجزيـرة-3

بغػرض   ،ثػارهآوتحميؿ أبعاده و  ،رصد مجريات الخبرلجوانب المتعمقة بالحدث مف خالؿ مختمؼ ا

: 2010مشػػاقبة، )والتػػأثير عميػػو بيػػدؼ إحػػداث التغييػػر ،جميػػور الػػرأي العػػاـ إلػػىإيصػػاؿ رسػػالتيا 

168.) 

 الثورات العربية المعاصرة لحداث و عرضتو يقصد بيا ما تناولتو قناة الجزيرة التعريؼ اإلجرائي: 

 ،وشػػػيود عيػػػاف ،ومعارضػػػيف ،وليفؤ مسػػػ بػػػرامج حواريػػػة، استضػػػافت خالليػػػامػػػف أخبػػػار وتقػػػارير و 

 .واقتصادييف ،وعسكرييف ،وسياسييف واستراتيجييف ،ميفومحمّ 

 الثورات  العربية: -4

بػػدأت و  ،البػػة بػػالتغييرالتػػي خرجػػت فػػي بعػػض الػػدوؿ العربيػػة مط حتجاجيػػةاالىػػي الحركػػات       

فػي  يلسػابؽ بػف عمػحكػـ الػرئيس اوأسػقطت  ،2010ديسمبر  17في باندالع الحداث في تونس 

الرئيس السبؽ  يتنحل توأد 2011يناير  25يـو  نطمقت بعدىا ثورة مصرا ،ـ2011يناير  14

وأدت  ،ة تعػزمف مدين 2011فبراير  11يـو  انطمقت الثورة الشبابية اليمنيةثـ  ،مبارؾ عف الحكـ

 2011فبرايػػػر  17 يػػػوـانطمقػػػت الثػػػورة الميبيػػػة و  ،صػػػالح مػػػف الحكػػػـ يخػػػروج الػػػرئيس السػػػابؽ عمػػػل

خرجػػت بعػػدىا االحتجاجػػات والمظػػاىرات فػػي مػػدف ثػػـ  ،يظػػاـ الػػرئيس السػػابؽ القػػذافنبأطاحػػت  و 

سػػقاط  نظػػاـ  الػػرئيس بشػػار  ،مطالبػػة بتغييػػر نظػػاـ حكػػـ البعػػث 2011مػػارس  15سػػوريا  فػػي  وا 

 (.43:2013)الصوفى،االحتجاجات في البحريف وغيرىا ثـ ،دالس

 ،حالة مػف االحتجػاج الشػعبي العػاـر عمػى أوضػاع مزمنػة مػف الفسػاد السياسػي التعريف اإلجرائي:

  ،واالرتيػاف لجنػدات أجنبيػة ،وىدر الكرامة اإلنسػانية ،والظمـ االجتماعي ،واالستغالؿ االقتصادي

وحكػػـ القميػػات  ،واالسػػتغالؿ ،والفسػػاد ،ي مػػف أنظمػػة الطغيػػافاسػػتيدفت الػػتخمص الشػػامؿ والنيػػائ

لتػػػي أصػػػابت ا ،واالرتيػػػاف ،والتيمػػػيش ،القزميػػػةوتصػػػويب حالػػػة  ،السياسػػػية واالجتماعيػػػة والطائفيػػػة
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واإلنسانية والتوزيػع  ،والكرامة ،قيـ العدالةي  ترسلسعيًا  ،الساحة الدولية الدوؿ العربية ودورىا عمى

 لى الذات.إوالعودة  ،سمطةوال ،لمثروة ،عادؿال

 : المعاصرة -5

التغييػػػر الػػػذي  أي ،ىػػػي عبػػػارة عػػػف مواكبػػػة العصػػػر الحػػػديث ومعايشػػػتو  فمكػػػؿ عصػػػر عصػػػريتو  

بمقتضػػػاه  تحصػػػؿ المجتمعػػػات المختمفػػػة عمػػػى الصػػػفات المشػػػتركة التػػػي تتميػػػز بيػػػا المجتمعػػػات 

 . وتطبعاً  المتقدمة والعصرية فكراً 

 النخبة السياسية:-6

مجموعة الرموز أو الشخاص الذيف يتقمدوف مناصب سياسية ذات صػمة مباشػرة بعمميػة          

 ،الػػوزراء :وىػػـ ،ف فػػي إطػػار دائػػرة النخبػػة الحاكمػػةيػػأتو و  ،صػػنع القػػرار السياسػػي والسياسػػة العامػػة

والنػاطقوف  ،وقادة الفصائؿ ،وأساتذة العمـو السياسية ،وأعضاء المجمس التشريعي ،ووكالء الوزراء

 .ميوف لمفصائؿاإلعال

 الدراسات السابقة:
تسػػميط و  ،ومبادئيػػا ،أىػػدافياو  ،لجزيػػرةوالتطػػور لقنػػاة ا ،تناولػػت الدراسػػات السػػابقة النشػػأة          

فػػػػي كسػػػػر  تيػػػػااستعرضػػػػت قو و  ،واإلعػػػػالـ العربػػػػي ،عمػػػػى النظمػػػػة العربيػػػػة ىػػػػاالضػػػػوء عمػػػػى تأثير 

وقػد قسػمت  الثػورات العربيػة ا عمػىىػلحػديث عػف تأثير وا ،عالمػى العربػياإلالفضػاء  المحرمات فػي

 الدراسات السابقة الى دراسات فمسطينية ودراسات عربية ودراسات أجنبية .

 دراسات فمسطينية: -أوالً 
 ( بعنوان " التأثير المتبادل بين تغطية الجزيرة العربية و الثورات العربية".2013شمش) .1

 ،ميمػي مسػتخدمًا مػنيج المسػح لمبيانػاتاعتمد  الباحث بشكؿ رئيس المػنيج الوصػفي التح         

 ،الجزيػػػرةومػػف أىػػـ المحػػاور التػػي بحثػػػت فييػػا الدراسػػة الكشػػؼ عػػف التػػػأثير المتبػػادؿ بػػيف تغطيػػة 

يتيػػػا فػػػي أحػػػداث اإلقميميػػػة، ودور تغطالعربيػػػة و  تيفالسػػػاح عمػػػىتأثيرىػػػا و  وأحػػػداث الربيػػػع العربػػػي،

نػػػاة الجزيػػػرة بشػػػكؿ كامػػػؿ ق حيػػازان إلػػػى وتوصػػػمت الدراسػػػة ،عمػػػى القنػػاةو انعكاسػػػالثػػورات العربيػػػة و 
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لي أجنػػدة خػػالؿ  تباعيػػاايؤكػػد عػػدـ  مشػػاىدتياًة أف ارتفػػاع نسػػب المػػواطف العربػػي، مبينػػلمثػػورات و 

 .تغطياتيا لمثورات العربية

(  بعنوان" دور قنـاة الجزيـرة  الفضـائية  فـي إحـداث التغييـر السياسـي  فـي 2012عبداهلل ) .2

 ية نموذجا".الثورة المصر  –الوطن العربي 

فػػػػي الثػػػػورة  وصػػػػؼ دور قنػػػػاة الجزيػػػػرة ب ،المػػػػنيج الوصػػػػفي اعتمػػػػد الباحػػػػث بشػػػػكؿ رئػػػػيس        

ة االسػػػػػتمارة كوسػػػػػيمة لمبحػػػػػث عمػػػػػى أدا يػػػػػا وتناوليػػػػػا ليػػػػػا، واعتمػػػػػدتالمصػػػػػرية مػػػػػف خػػػػػالؿ تغطيت

ف عمى عينػة مكونػة مػ ونجاحيا،  ودور القناة في الثورة المصرية " لقياس ةاناالستقصائية "االستب

كػػرة  "وأسػػاتذة الجامعػػات المصػػرييف تػػـ اختيارىػػا بطريقػػة عينػػة ،والسياسػػييف ،مػػف الصػػحفييف 100

التغييػػر السياسػػي الجاريػػة فػػي  فػػي عمميػػة الػػذي لعبتػػو قنػػاة الجزيػػرةالدراسػػة الػػدور بحثػػت  ،"الػػثمج

ج مجموعػة مػف النتػائل الدراسػة وتوصػمت ،حالػة بحثيػةك حالػة الثػورة المصػريةي آخػذة الػوطف العربػ

فػي  أسػيمتو  ،ألحػداثورة المصرية مف خػالؿ تغطيتيػا لًا في الثميمأف الجزيرة لعبت دورًا  أبرزىا

 .السابؽ ومعارض لمنظاـ ،وعربي مؤيد لمثورة ،تشكيؿ رأى عاـ مصري

 ( بعنوان "الجزيرة وقطر خطابات السياسة وسياسات الخطاب".2010أبو الرب )-3

التػػػػي  ،في مسػػػػتخدمًا أداة تحميػػػػؿ المضػػػػموفالمػػػػنيج الوصػػػػ ث بشػػػػكؿ رئػػػػيساعتمػػػػد الباحػػػػ

مػدار ثالثػة أشػير والشػواىد الممتػدة عمػى  ،محور تحميػؿ الخطػاب اإلعالمػي لقنػاة الجزيػرةعالجت 

عػػادة تشػػكيؿٍ  وقولبػػةٍ  أظيػػرت عمميػػات حجػػبٍ و  ،مػػف فتػػرة الدراسػػة بمػػا يخػػدـ السياسػػة  ،لألحػػداث وا 

سػػرائيؿ، وظيػػر القطريػػة، والتغطيػػة عمػػى مشػػاريعيا السياسػػية واالقتصػػادي ة مػػع الواليػػات المتحػػدة وا 

الجزيرة أف  أبرزىا ،مجموعة مف النتائجل توصمت الدراسةو  ،كبير في الممؼ الفمسطينيذلؾ بشكؿ 

 ،لتمػػارس دورًا سياسػػيًا أكبػػر بكثيػػر مػػف حجميػػا ،ومنحتيػػا الفرصػػة ،دولػػة ميمػػةإلػػى  رحولػػت قطػػ

 ،الوصػي عمػى قضػايا حقػوؽ اإلنسػافو  ،ـوكأنيا مركز العال ،وجعمتيا تتصرؼ مع اآلخريف بفوقية

 .والحريصة عمى القضية الفمسطينية أكثر مف أصحابيا ،والحريات العامة
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 :دراسات عربية -ثانياً 
(بعنوان " اعتماد الجميور المصري عمى القنوات الفضائية اإلخبارية 2011عبد الغفار) -4

 يناير وتطوراتيا" 25في متابعة أحداث ثورة 
يناير  25لمتعرؼ عمى حجـ اعتماد الجميور المصري في متابعة أحداث ثورة  ىدفت الدراسة

وذلؾ بالتطبيؽ عمى عينة غير احتمالية قواميا  ،وتطوراتيا في إطار مصادر المعمومات المختمفة
مبحوثًا مف الجميور العاـ بالقاىرة الكبرى باختالؼ خصائصيـ الديموغرافية مف العامميف  400

وذلؾ باستخداـ صحيفة االستقصاء كأداة  ،وجامعة القاىرة ،واإلعالـ والتعميـ العاليبوزارات البيئة 
 لجمع البيانات.

 ومف أىـ ما توصمت إليو النتائج :
الجزيرة ( يمييا  –تفوؽ مصادر المعمومات العربية المتمثمة في القنوات اإلخبارية ) العربية  -

وأخيرًا المصادر  ،( واالنترنت صحؼ خاصة –اإلعالـ الخاص المصري ) قنوات خاصة 
 (. CNN ،عربي BBCالجنبية ) 

ضعؼ مستوى الداء الميني لقناة النيؿ لألخبار في تغطية أحداث الثورة مقابؿ ارتفاع مستوى  -
( وىو ما  BBC ، CNNالجزيرة ( والقنوات الجنبية )  ،الداء الميني لمقنوات العربية ) العربية

 كؿ ممحوظ عمى قناة النيؿ لألخبار .أدي إلى ضعؼ االعتماد بش
فقف ذلؾ  اإلخبارية  ،أىمية االنترنت كمصدر لممعمومات حوؿ أحداث الثورة خاصة بيف الشباب -

 عمى شبكة اإلنترنت كمصدر لممعمومات حوؿ الحداث الجارية عمومًا وعف الزمات خصوصًا.

بارية خالل األزمات : دراسة ( بعنوان " مصداقية القنوات التمفزيونية اإلخ2011شاىين ) -5
 يناير"  25حالة لمتغطية اإلعالمية لثورة 

 -تيػػدؼ الدراسػػة لمتعػػرؼ عمػػى حػػدود الػػدور الػػذي تمعبػػو القنػػوات التمفزيونيػػة اإلخباريػػة ) المصػػرية
والكشػػػؼ عػػػف  ،ينػػػاير لػػػدى الجميػػػور 25الدوليػػػة( كمصػػػادر لممعمومػػػات المتعمقػػػة بثػػػورة  -العربيػػػة

 -العربيػػػة -ثافػػػة االعتمػػػاد عمػػػى القنػػػوات التمفزيونيػػػة اإلخباريػػػة ) المصػػػريةالعالقػػػة بػػػيف متغيػػػري ك
وذلػػؾ مػػف خػػالؿ التطبيػػؽ عمػػى عينػػة  ،الدوليػػة ( والمصػػداقية المدركػػة لتمػػؾ القنػػوات لػػدى الجميػػور

 -الجيػػػػزة –عامػػػػًا بطريقػػػػة التوزيػػػػع النسػػػػبي بمحافظػػػػات القػػػػاىرة  18عشػػػػوائية مػػػػف البػػػػالغيف فػػػػوؽ 
ه الدراسػػػػة عمػػػػى مػػػػنيج المسػػػػح لجمػػػػع البيانػػػػات وتفسػػػػيرىا باإلضػػػػافة إلػػػػى واعتمػػػػدت ىػػػػذ ،القميوبيػػػػة
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 -العربيػػة -اسػػتخداـ المػػنيج المقػػارف لرصػػد الفػػروؽ بػػيف القنػػوات التمفزيونيػػة اإلخباريػػة ) المصػػرية
 الدولية( مف حيث اعتماد المبحوثيف عمييا.

 ومف أىـ النتائج ليذه الدراسة:
قنػػػوات اإلخباريػػػة العربيػػػة والدوليػػػة التػػػي يعتمػػػد عمييػػػا تصػػػدرت قنػػػاة الجزيػػػرة والعربيػػػة قائمػػػة ال -

ممػا يوضػح نجػاح القنػوات الفضػائية  ،ينػاير 25المبحوثيف في متابعػة الخبػار المتعمقػة بثػورة 
 العربية وتفوقيا عمى مثيالتيا مف القنوات اإلخبارية المصرية والدولية.

رفػػع ىػػامش الحريػػة الممنػػوح  جػػاءت قنػػاة النيػػؿ لألخبػػار فػػي مرتبػػة متػػأخرة ممػػا يطػػرح ضػػرورة -
 لمقناة حتى تستطيع اجتذاب الجميور المصري.

فػػػي مقدمػػػة القنػػػوات اإلخباريػػػة الدوليػػػة التػػػي يتػػػابع الجميػػػور مػػػف خالليػػػا  BBCجػػػاءت قنػػػاة  -
 يناير. 25الخبار المتعمقة بثورة 

 .ي"( بعنوان" تغطية الجزيرة لمثورات العربية من وجية نظر الشباب اليمن2011بن قفمة )-6
لقنػػاة  يلشػػارع اليمنػػعمػػؿ عمػػى تقيػػيـ او  ،المػػنيج الوصػػفياعتمػػد الباحػػث بشػػكؿ رئػػيس           

الدراسػػة  ، واعتمػدتوالثػورة اليمنيػػة بشػكؿ خػػاص، الجزيػرة فػي تغطيتيػػا لمثػورات العربيػػة بشػكؿ عػػاـ

عمى  احيا،نج و " لقياس دور القناة في الثورة المصريةةانة االستمارة االستقصائية "االستبعمى أدا

( 5) عػػف طريػػؽ العينػػة العشػػوائية مػػف الشػػباب اليمنػػي تػػـ اختيػػارىـ فمػػ 400عينػػة مكونػػة مػػف 

نحيػػاز الجزيػػرة  لمثػػورات العربيػػة أف ا أبرزىػػا ،مجموعػػة مػػف النتػػائجلوتوصػػمت الدراسػػة ، محافظػػات

، ليةتتمتع بدرجة كبيرة مف االسػتقال مما جعميا ،والحؽ ،والثورة ،صوت الشعب يا كانتأنو  ،ىدؼ

 مرتبطة بمعايير محددة وسياسة إعالمية مرسومة. لنيا

ــاة أم حــزب أم 2007الشــمري )-7 ــرة قن ــوان" الجزي ــرة اإلعالمــي( بعن ــاة الجزي ــة: دور قن  دول

 والشعبي والسياسي في العالم العربي واإلسالمي والغربي".

ية مف خػالؿ أداة حالدراسة عمى  المنيج الوصفي مستخدمًة الدراسات المس اعتمدت          

وسياسػػػػػتيا  ،وأىػػػػدافيا ،قنػػػػػاةاللتعػػػػػرؼ عمػػػػى حقيقػػػػة ا ىػػػػاأبػػػػرز محاور  التػػػػػي تحميػػػػؿ المضػػػػموف،

اإلعالمية، وتأثيرىا عمى النظمة العربية واإلعالـ العربي، وتحديد معالـ ىذا التػأثير السياسػي 
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نحػػػػازة قنػػػػاة الجزيػػػػرة م أفأبرزىػػػػا  ،مجموعػػػػة مػػػػف النتػػػػائجإلػػػػى  الدراسػػػػة وتوصػػػػمت ،واإلعالمػػػػي

 ،ليسػػت فقػػط قنػػاة إخباريػػة وىػػي ،النظمػػة والحكومػػات الديكتاتوريػػة لمشػػعوب  العربيػػة فػػي وجػػو

نمػػػا حػػػزب سياسػػػي لػػػو أيد قػػػت أقمليػػػا سياسػػػة  ةودولػػػ ،لوجيتػػػو فػػػي تحريػػػؾ الشػػػعوب العربيػػػةيو وا 

 ومصالحيا. السياسة القطرية بأىداؼجانب أنيا مرتبطة إلى  ،النظمة العربية

 وان" الجزيرة كسر المحرمات في الفضاء اإلعالمي العربي".( بعن2003الزيدي )-8

أداة تحميػػؿ وصػػفي مسػػتخدمة الدراسػػات المسػػحية و الدراسػػة عمػػى المػػنيج ال اعتمػػدت              

 ،والػػرأي والػػرأي اآلخػػر ،والسػػبؽ الصػػحفي ،والخبػػرة ،والمصػػداقية ،فػػي قنػػاة الجزيػػرةبحثػػت و  ،العمػػؿ

اإلعػالـ الػدولي، و  سماء الفضػائيات العربيػة ي جعمتيا تممع فيوأىـ العوامؿ الت ،وكسر المحرمات

رة اسػػػتطاعت أف تنتقػػػد الجزيػػػومػػػف أىػػػـ نتائجيػػػا أف  ،الػػػذي يتميػػػز بوجػػػود مػػػدارس صػػػحفية عريقػػػة

أف تجذب إلييا و  ،ماـ مرأى المواطف العربي البسيطأ وتفضحيا وتبرزىا قضايا فساد الحكاـ العرب

وباتػت المصػدر الوحيػد ليػـ  ،قصػيروتحظى برضاىـ في وقت  ،عددًا كبيرًا مف المشاىديف العرب

 .فيما يخص الخبار

 دراسات أجنبية: -ثالثاً 

( بعنوان "تأثير الجزيرة كيف يعيد اإلعالم العـالمي الجديـد تشـكيل السياسـة 2011سيب)--9

 الدولية".

صػناعة سياسػة بحثت كيفية مساىمة الجزيرة فػي و  المنيج الوصفي التحميمي، اعتمدت الدراسة   

سجاميا  مع مواقع إسالمية عمى ان مف خالؿخاصة  وتعزيز نفوذ العالـ اإلسالمي ،العالـ وثقافتو

الدراسػة  وتوصػمت ،بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ ي عالميإسالم تشارؾ في تشكيؿ مجتمعو  ،نترنتاإل

ت العصػر التػي اتتنػاغـ وتطػور  ،الجزيػرة قنػاة إعالميػة عربيػةأف أبرزىػا  ،مجموعة مػف النتػائجإلى 

 .لعمؿ اإلعالمي العربيامف شأنيا مواجية تحديات 
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مـون تغطيـة قنـاة اليـوم والغـد فـي األردن. كيـف يقي   صـحفيو "( بعنـوان "2011محروم )-10

 الجزيرة ألحداث الربيع العربي؟ ".

داة صحيفة االستقصػاء، وىػدفت معتمدة عمى أ ،المنيج الوصفياستخدمت الدراسة               

حػػوؿ مػػدى ووجيػػات نظػرىـ الصػػحافة فػي الردف  الصػحفييف المحتػػرفيف وطمبػةآراء  إلػػىمتعػرؼ ل

 ،، وعمػػػػى إيجابيػػػػات وسػػػػمبيات ىػػػػذه التغطيػػػػةتلمثػػػػورا اإلخباريػػػػةة القنػػػػاة أثنػػػػاء تغطيتيػػػػا موضػػػػوعي

لتعريػػؼ الجزيػػرة لعبػػت دورًا كبيػػرًا فػػي اأف مجموعػػة مػػف النتػػائج مػػف أبرزىػػا إلػػى وتوصػػمت الدراسػػة 

 ،والعػػػػػػدؿ ،والكرامػػػػػػة ،يػػػػػػةالعربيػػػػػػة، والتعبيػػػػػػر عػػػػػػف تطمعػػػػػػات الشػػػػػػعوب المتعطشػػػػػػة لمحر ات بػػػػػػالثور 

عمػى المواقػؼ  أدت عبر تغطيتيػا اإلخباريػة  لألحػداث دورًا ميمػًا سػاىـ فػي التػأثير و  ،والديمقراطية

 والشعبية نحو الشعوب والنظمة العربية. ،الرسمية ،والدولية ،العربية

 جزيرة المرآة الثائرة والغامضة في العالم العربي".( بعنوان "ال2004لمموم )-11

أداة تحميػػػػؿ و  ،معتمػػػػدًة عمػػػػى الدراسػػػػات المسػػػػحية اسػػػػتخدمت الدراسػػػػة المػػػػنيج الوصػػػػفي          

وحجـ تأثيرىا فػي  ،الجزيرة الدور اإلعالمي الذي قامت بوأبرزىا  ر،بحثت في عدة محاو و ، العمؿ

وجيػػز مػػف تحقيػػؽ معادلػػة غيػػر مسػػبوقة فػػي المشػػيد  تمكنػػت فػػي وقػػت يػػاأكػػدت أنالعػػالـ العربػػي، و 

تقػػـو عمػػى تحقيػػؽ ثنائيػػة النجػػاح  ،الحػػرب البػػاردة اإلعالمػػي العربػػي والػػدولي خػػالؿ مرحمػػة مػػا بعػػد

قنػػاة الجزيػػرة مسػػئولة عػػف الثقافػػة  أفأبرزىػػا  ،جالنتػػائ مػػف مجموعػػةإلػػى وتوصػػمت الدراسػػة ، والتميػػز

باعتبارىػا قنػاة ناقمػة لممػادة حيا في تسػويؽ نفسػيا لممشػاىد نجال ،العالـ العربيالسياسية البديمة في 

انتصػار  أو دوف تحيػز كافػة وجيات النظرلوعارضة  ،وباحثة عف الحد القصى لمحقيقة ،الخبرية

العربػي منػذ  مػات التػي ىيمنػت عمػى العػالـفي تحطػيـ المحرّ  نجحت، كما لجية ضد أخرى مجاني

براز و  عقود عدة،  رؤى جديدة.ا 

 عمى الدراسات السابقة:التعقيب 

 :و واالختالفأوجو الشب

فػػي مجمميػػا  واسػػتخدمت ،ياتفقػػت معظػػـ الدراسػػات فػػي اسػػتخداـ المػػنيج الوصػػفي التحميمػػ        

 .فاستخدمت أداة المضموف ،راسات الثالثة والسادسة والسابعةة باستثناء الداالستبانة كأداة رئيس
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 حيػػث ىػدؼ بعضػػيا ،وكػػذلؾ الحػاؿ فػػي أىػدافيا ،ابقةتباينػػت عينػة الدراسػػة فػي الدراسػػات السػفيمػا 

لػدور ا إلػى وبعضػيا ىػدؼ ،تمعبو قناة الجزيرة في عممية التغيير السياسػي الذيالدور  إلىمتعرؼ ل

وأىػػػدافيا  ،ةقنػػػاالى حقيقػػػة إلػػػلمتعػػػرؼ  أخػػػرى ىػػػدفتو  ،تمعبػػػو قطػػػر مػػػف خػػػالؿ قنػػػاة الجزيػػػرة الػػػذي

برازىػا قضػايا فسػاد الحكػاـ العػربجزيرة في فضح ال والدور الذي تمارسو ،وسياساتيا اإلعالمية  ،وا 

دور اإلعػػالـ وقنػػاة الجزيػػرة فػػي الثػػورات و  ،لتغطيػػة الجزيػػرة لمثػػورات العربيػػةومعرفػػة تقيػػيـ الشػػباب 

 وتشكيؿ السياسة الدولية. ،العربية

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:

ي غالبيا كانت عػف قنػاة ف ،وع الدراسةتتناوؿ الدراسات السابقة مواضيع ذات عالقة بموض       

 ودورىـ في تغطية أحداث الثورات العربية.الجزيرة 

الىداؼ عف تباينت  و ،ىداؼوالالدراسة مف حيث المضموف  ىذه مثؿ فيتأما وجو االختالؼ ف

فػػػي عمميػػػة  (قنػػػاة الجزيػػػرة)الػػػدور الػػػذي تمعبػػػو  إلػػػىمتعػػػرؼ لالدراسػػػات السػػػابقة فبعضػػػيا ىػػػدؼ  فػػػي

 تعػرؼوأخػرى إلػى  ،مػف خػالؿ القنػاة (قطػر)مػدور الػذي تمعبػو لوبعضػيا  ىػدؼ  ،السياسيالتغيير 

الحكػاـ فػي فضػح  قضػايا فسػاد والدور الذي تمارسػو  ،اإلعالميةوسياستيا  ،اوأىدافي ،حقيقة القناة

برازىػػا العػػرب ىػػذه  توتشػػكيؿ السياسػػة الدوليػػة، بينمػػا ىػػدف ،دور اإلعػػالـ فػػي الثػػورات العربيػػة، و وا 

الجزيرة لمثورات العربية مف وجية نظػر النخبػة السياسػية فػي دور تغطية لتعرؼ عمى إلى ااسة الدر 

 محافظات غزة.

فػػػي ىػػػذه و  ،تكػػػوف مجتمػػػع الدراسػػػة وعينتيػػػا فػػػي معظػػػـ الدراسػػػات السػػػابقة مػػػف فئػػػات مختمفػػػة كمػػػا
لػػى إؼ عػػر والت ،غػػزةة مػػف النخبػػة السياسػػية فػػي قطػػاع مػػف مائػػة شخصػػي الدراسػػة تػػـ اختيػػار العينػػة

 وجية نظرىـ في تغطية قناة الجزيرة لحداث الثورات العربية المعاصرة.
 من أىميا:د الباحث من الدراسات السابقة عدة أمور قد استفاو *

مػف خػػالؿ و  ،تو بشػكؿ دقيػػؽممػا سػػيؿ عميػو تحديػد أىػػداؼ دراسػ  ،اختيػار مػنيج الدراسػػة الوصػفي
 امػػػة التػػػي بقمكانػػػو تناوليػػػيمنقػػػاط الى اللمدراسػػػات السػػػابقة اسػػػتطاع الوقػػػوؼ عمػػػراجعػػػة الباحػػػث م

واختيػػػار  ،بشػػػكؿ جيػػػد دراسػػػتو تسػػػاؤالتبعػػػض وكػػػذلؾ كيفيػػػة صػػػياغة  ،والتركيػػػز عمييػػػا فػػػي بحثػػػو
أىػـ المتغيػرات والعالقػات التػي يمكػف أف تػدعـ  جميػاً  ولػ تاتضػح بعد أفالمناسب اإلطار النظري 
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تحديػػػد خطواتػػػو المنيجيػػػة  قة مػػػفتػػػو الدراسػػػات السػػػابمكنّ  كمػػػا ،وتضػػػيؼ إلييػػػا كػػػؿ جديػػػد ،دراسػػػتو
 .بسيولة العممية المناسبة لموضوع الدراسة

ظػػر مػػف وجيػػة نجزيػػرة لمثػػورات العربيػػة المعاصػػرة الدراسػػة بتناوليػػا دور تغطيػػة قنػػاة ال تتميػػز وقػػد 
فػي حػدود عمػـ الباحػث تعػد ىػذه الدراسػة الولػى فػي قطػاع غػزة و  ،فػي قطػاع غػزةالنخبة السياسػية 
  .لموضوعالتي تتناوؿ ىذا ا
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 :التطورالنشأة و 
أطمػػؽ عمييػػا اسػػـ  ،الحكومػػة القطريػػة إنشػػاء قنػػاة إخباريػػة عربيػػةقػػررت  (1995 )فػػي عػػاـ

 (.4:2011كبيريف منذ انطالقتيا)الغرايبة، وتوسعاً  عرفت تقدماً ،الجزيرة

السادسػػػػة والنصػػػػؼ بتوقيػػػػت الدوحػػػػة، يػػػػـو السػػػػبت الموافػػػػؽ  مسػػػػاءكانػػػػت بدايػػػػة الجزيػػػػرة         

بقنشػػاء  ،نطالقػػة جديػػدة ل عػػالـ العربػػيامعمنػػة  ،ـ، حيػػث أذيعػػت أوؿ نشػػرة إخباريػػة1/11/1996

أصػبحت  ،ضائية عربية إخبارية متخصصة بدعـ مف قطر، وفػي غضػوف سػنوات قميمػةأوؿ قناة ف

يوميػًا فقػط، ثػـ  (سػاعات 6)عنػدما بػدأت بثيػا لمػدة  ،أكبر قناة إخبارية عربية مػف ناحيػة االنتشػار

ـ. 1/1/1999يوميػػػًا، فػػػي  (سػػػاعة 24 )حتػػػى وصػػػمت إلػػػى (سػػػاعة 12)ازدادت فتػػػرة البػػػث إلػػػى 

 (.36: 2003)الزيدي، 

تقديـ إعالـ لسعت و  تعتبر الجزيرة أوؿ قناة فضائية عربية متخصصة في مجاؿ الخبار،        

مسػتعينة بمػا امتمكتػو مػف تكنولوجيػا  ،عربي ينقؿ الخبار بشكؿ ينافس القنوات اإلخبارية الجنبيػة

مكانيػػػػات كبيػػػػرة،  ، ومنػػػػذ ذلػػػػؾ الحػػػػيف زودت (مميػػػػوف دوالر 40 )سػػػػيس بمبمػػػػمودعػػػػـ تأمتطػػػػورة وا 

 (.35: 2012)الرنتيسي، ياومة القطرية أغمب تمويمالحك

والتأكػػػػػػػػد  ،حتػػػػػػػػراـ عقميتػػػػػػػػو وذكائػػػػػػػػواأسػػػػػػػػاس  ىلممشػػػػػػػػاىد عمػػػػػػػػ اً تقػػػػػػػػدـ القنػػػػػػػػاة معمومػػػػػػػػات وأخبػػػػػػػػار 

أسػػػػػػػػػػػاس قيمتيػػػػػػػػػػػا  ىوعمػػػػػػػػػػػ ،واسػػػػػػػػػػػتخداميا فػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػاؿ كونيػػػػػػػػػػػا ميمػػػػػػػػػػػة،مػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػحة المعمومة

 (.36:1999،)الشرقاوي.وأىميتيا اإلخبارية

 (.47:2009،)خالدي مف قطر في الخميج العربية فيأتمصدر البث لقناة الجزير  بخصوص أما

 ات قناة الجزيرة:سم
قناة الجزيرة عف بقية القنوات العربية اإلخبارية في تعامميا مع الخبر، وشكؿ وتقديـ تنفرد 

ي الػذي لػـ مما جعؿ لغة الخطاب ليذه البػرامج جديػدة لممػواطف العربػ ،البرامج اإلخبارية والسياسية

كمػا لػـ يعتػد المػواطف العربػي سػماع الػرأي   ،طالع عمى الحداث بحرارتيػاشرة وااليعتد عمى المبا
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وىػػذه الخصوصػػية لقنػػاة الجزيػػرة أصػػبحت ضػػرورة لممشػػاىد  ،والػػرأي اآلخػػر بيػػذا النػػوع مػػف التقػػديـ

 (.246: 2011العربي. )الدليمي،

ينيػػػة فػػػي إطػػػار مؤسسػػػي ويمتػػػـز المبػػػادئ الم ،ينشػػػد الحقيقػػػة اً تعػػػددي اً منبػػػر وباتػػػت الجزيػػػرة         

ف تكػػوف جسػػرًا بػػيف الشػػعوب لتسػػعى لنشػػر الػػوعي العػػاـ بالقضػػايا التػػي تطمػػح و  ،القػػائميف عمييػػا

وحقػػػػػػػوؽ  ،حتػػػػػػػراـ الحريػػػػػػػاتاو  ،والديمقراطيػػػػػػػة ،محيعػػػػػػػزز حػػػػػػػؽ اإلنسػػػػػػػاف فػػػػػػػي التسػػػػػػػا ،والثقافػػػػػػػات

 (.195: 2007اإلنساف.)الحديثي، 

فزيونيػػة الراكػػدة فػػي ميػػاه الصػػحافة التم ألقػػت حجػػرًا فػػيو  ،1996جودىػػا فػػي عػػاـ و دشػػنت الجزيػػرة 

 (.326:2013عبد اهلل، ،)نصر، الكندي و حسنىالشرؽ الوسط

أكثر مف قناة تمفزيونيػة تقميديػة، فبفضػؿ إقػداميا بػال خػوؼ عمػى الخػوض فػي الجزيرة كانت       

ا السياسػػة العربيػػة، نجحػػت فػػي خمػػؽ منبػػر جديػػد لمحريػػة السياسػػية، وىػػو مػػا بمػػم ذروتػػو فػػي دعميػػ

 (.2011الصريح لمثورات العربية. )الحروب،

الحديثػة بعقػؿ قػديـ  أف أرست مستوى مف الداء جعؿ كؿ الفضائيات العربية القديمػة أو  كما أنيا

ورفعت  ،إعالمية في اإلعالـ العربيوأحدثت ثورة   ،عاـعالمى مف خالؿ أداء إ  لممنافسة تسعى

 (.2014،ااهلل)عط.مستوى اإلعالـ العربي مف خالؿ المنافسة

لتقنيػة وا ،ةوالتغطيػة الكاممػ ،والوضػوح التػاـ ،السرعة فػي نقػؿ الحػدثىو  ،أىـ ما ميز الجزيرة لكف

 (.2014،لتزاـ بالصوؿ المينية)الصواؼواال ،الكبير واإلبداع اإلعالمي ،المميزة

ممػػا  ،يتطػػوير التمفزيػػوف العربػػسػػاىمت فػػي و  ،الجزيػػرة أىػػـ ظػػاىرة إعالميػػة وسياسػػية عربيػػة تعتبػػر

 ،و توفر لمجمػاىير العربيػة تغطيػة لألحػداث ،بأعمى نسبة مشاىدة في العالـ العربي ىتحظ جعميا

وتنػػػاقش  ،وتػػػدير نقاشػػػًا سياسػػػيًا حػػػرًا يتجػػػاوز المحرمػػػات فػػػي السياسػػػة العربيػػػة ،ال تخضػػػع لمرقابػػػةو 

تيػػػػا أرادت بعػػػػض الػػػػنظـ العربيػػػػة أف تزيػػػػد قو حتػػػػى  ،قضػػػػايا سياسػػػػية وثقافيػػػػة واجتماعيػػػػة حساسػػػػة

قنػػػػػػػػاة  نشػػػػػػػاتالتػػػػػػػي أ السػػػػػػػػعوديةكفأنشػػػػػػػأت قنػػػػػػػوات أخػػػػػػػري  ،اإلعالميػػػػػػػة فػػػػػػػي مواجيػػػػػػػة الجزيػػػػػػػػرة

 (.220:2011،)صالح.العربية
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والقيمػػة  ،سػػاحة اإلعػػالـ العربػػيلالمثيػػر لمجػػدؿ  وأحيانػػاً  ،مػػف النقػػاش الحيػػوي الجزيػػرة نوعػػاً وأدخمػت 

وسػع مػف ممػا  ،ح واسػع لألفكػاروما تتميز بو برامجيا الحواريػة مػف طػر  ،الكبيرة لنشراتيا اإلخبارية

 (.87: 2004،دائرة جميورىا وغير مف طبيعة الخطاب السياسي العربي)إدريس

قنػاة عربيػة أتػت بتصػور عربػي لخدمػة المشػاىد  أنيػا)مدير سػابؽ لقنػاة الجزيػرة(  ييرى محمد العم

منػػػذ  اسػػػاً وجػػػاءت  فكػػرة عربيػػػة أس ،العربػػي الػػػذي طالمػػػا تمقػػى أخبػػػاره مػػػف وسػػػائؿ اإلعػػالـ الغربيػػػة

 (.56:2002)دلوؿ،.وتولى اىتماميا بالساس لمقضايا العربية ،خبرات عربيةبوبنيت  ،ظيورىا

فػػي التػػدفؽ  واضػػحاً  وتظيػػر تغيػػراً  الغربيػػة المتفوقػػة لجزيػػرة أف تواجػػو اآللػػة اإلعالميػػةاسػػتطاعت ا

ف أو  ،أيضػػاً ومضػػمونيا الخطػػاب الرسػػمي الغربػػي والعربػػي  بػػؿ وفػػى أسػػموب ،خبػػارياإل يعالمػػاإل

جعمتيػػا تتوجػػو نحػػو الخبػػار  والخدمػػة اإلعالميػػة  ،فػػي مسػػار الفضػػائيات العربيػػة انعطافػػاً تحػػدث 

 (.217:2011المستمرة بالمنافسة المينية في ىذا المجاؿ)البكري،

بمػػػا يػػػوازى  ،نترنػػػتميػػػة جديػػػدة بسػػػبب اكتسػػػاحيا شػػػبكة اإلتحولػػػت الجزيػػػرة إلػػػى ظػػػاىرة إعاللقػػػد 

بمػػػا  ،(الفيسػػػبوؾ  )الصػػػحفية التػػػي تحػػػرؾ عجمػػػة الخبػػػار مػػػف خػػػالؿ نتشػػػار الميػػػداني لمطػػػواقـ الا

يضػػػمف حركػػػة تػػػدفؽ الصػػػور والمعمومػػػات سػػػواء مػػػف خػػػالؿ القنػػػاة عبػػػر السػػػاتاليت نحػػػو الشػػػبكة 

 (.8: 2011 ،بف عبداهللاومنصاتيا اإلعالمية.)

بػػي عنػػد لعر مػػف السػمع التػػي يبحػػث عنيػػا المشػػاىد اجزيػػرة أصػبحت النشػػرة اإلخباريػػة التػػي تقػػدميا ال

إلػػػى التوغػػػؿ اإلسػػػرائيمي فػػػي  ،إلػػػى احػػػتالؿ بغػػػداد ،مػػػف قصػػػؼ كػػػابوؿ ،وقػػػوع الزمػػػات السياسػػػية

سػػطع أو  ،شػػد انفتاحػػاً أو  ،أكثػػر شػػمولية عامػػاً  وأصػػبحت شاشػػة الجزيػػرة منبػػراً  ،الفمسػػطينية راضػػيال

لالخػػػػػػػػتالؼ مػػػػػػػػف المجػػػػػػػػاالت الموصػػػػػػػػوفة بالعامػػػػػػػػة داخػػػػػػػػؿ المجتمعػػػػػػػػات  وأكثػػػػػػػػر قبػػػػػػػػوالً  ،شػػػػػػػػفافية

 (2007،)المحمود.العربية

زاويػػػة سياسػػػية وحقوقيػػػة  جزيػػػرة كونيػػػا أوؿ قنػػػاة عربيػػػة ناقشػػػت بجديػػػة ومػػػف لميسػػػجؿ التػػػاري  كمػػػا 
الشػػرؽ الوسػػط كقضػػيتيف ترتبطػػاف فػػي  والقضػػية الكرديػػة  ،شػػماؿ أفريقيػػافػػي مازيغيػػة القضػػية ال

متساكنة ومتصاىرة  أبت الجغرافيا والتاري  إال أف تكوف شعوباً  ،بشعوب ناطقة بمغات غير العربية
 (2:2011،)الخنبوبى.ومع المغة العربية ،مع الشعوب العربية
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عػػػداد البػػػرامج  وبثيػػػا الخبػػػارموبيا المينػػػي المحتػػػرؼ فػػػي جمػػػع حاولػػػت الجزيػػػرة أف تتميػػػز بأسػػػ وا 
تناوليػػػػػػػػػػػػػػا أو الخػػػػػػػػػػػػػػوض  تتجػػػػػػػػػػػػػػرأ القنػػػػػػػػػػػػػػوات العربيػػػػػػػػػػػػػة الخػػػػػػػػػػػػػػرى عمػػػػػػػػػػػػػػىالمتنوعػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػػي ال 

 (.135:2011،فييا.)الدليمي

ص لسمات قناة الجزيرة:تمخي وىذا  

الرسػمي الشػاحب فابتعػدت عػف اإلعػالـ  ،سػنةاآلالجزيرة حجرًا فػي ميػاه اإلعػالـ العربػي  ألقت -1
مة عبر البيانات الصحفية وبالعبارات الغائمة ث المحمية والوطنية الحساسة والميالذي ينقؿ الحدا
 .التي تغطي الواقع

فسػاىمت فػي تقػديـ وجيػات نظػر  ،غيػر كالسػيكية مصادر إخبارية ثريػة الجزيرة عمىاعتمدت -2
 .متنوعة حوؿ الحداث المحمية والوطنية

الكثيػػر مػػف المواضػػيع التػػي ظػػؿ فطرحػػت لمنقػػاش  ،بعػػض القضػػايا )صػػنمية ( الجزيػػرةىػػدمت -3
أسػس الشػرعية السياسػية لمسػمطة فػي مثػؿ فػي العديػد مػف القنػوات التمفزيونيػة  مػاً الحديث عنيا محرّ 

رأي و  ،نقػػد السػػمطة القائمػػة فػػي بعػػض الػػدوؿ العربيػػةو  ،لتيػػارات الدينيػػة والمعارضػػةاو  ،بعػػض الػػدوؿ
مػػػػف المعارضػػػػة السياسػػػػية تنتقػػػػد الحكػػػػاـ والسػػػػمطات  ىػػػػاً وجو  ،ربمػػػػا لوؿ مػػػػرة ،العػػػػرب فىديالمشػػػػا

 .(73:2004 ،)لعياضيالسياسية بقسوة

 شعار قناة الجزيرة:

أو القنػاة الفضػائية  ،اسػميا قنػاة قطػر الفضػائيةاختيار اسـ "قناة الجزيػرة " بػداًل مػف أف يكػوف  جاء
والجزيػرة اسػـ عػاـ   ،اإلعالميػة مة تمامًا في عمميا عف الحكومة ومرافقيامستقكونيا ىيئة  ،القطرية

عػػف كونيػػا تبػػدو منفػػردة وحػػدىا وسػػط  فضػػالً  ،يسػػاىـ فػػي إبعػػاد الوجػػو الرسػػمي الموجػػو عػػف القنػػاة
 (.245:2006،مباشرة. )الياشمي بصورةر دوف أف تجاورىا أراضي أخرى البح
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(128-126:2011)بوشي ،  :مراحل تطور قناة الجزيرة  

 مرت بثالث مراحؿ ميمة منذ إنشائيا وىي: أنيا، (وضاح خنفر)مقناة ليرى  المدير السابؽ  
واجيػػت فييػػا  ،(2003)مػػا بعػػد احػػتالؿ العػػراؽ إلػػى، (2001 )تبػػدأ مػػف سػػنة :المرحمــة األولــى-1

تزامنػػت مػػػع  ومػػػع الػػدوؿ والنظمػػػة العربيػػة، قبػػػؿ أف تمتحػػؽ بيػػػا الػػدوؿ الغربيػػػة،  القنػػاة صػػعوبات
 ،انقمبػػػت اإلشػػػادة بالقنػػػاة فػػػي الصػػػحؼ العالميػػػة، إلػػػى نقػػػد الذعو ، (2001سػػػبتمبر  11 )أحػػػداث

وانفػػردت بتغطيػػة الحػػرب   ،لنيػػا تفوقػػت عمػػى أكبػػر القنػػوات اإلعالميػػة ،واتيامػػات بػػدعـ اإلرىػػاب
 ياتمفزيونػات العػالـ لوؿ مػرة تغطيػات حصػرية لقنػاة عربيػة قػاـ بيػا مراسػممػت ونقعمى أفغانستاف، 

تعػرض مكاتػب المرحمػة شػيدت و بعد حرب العراؽ،  ليالتزداد وتيرة العداء الغربي  (تيسير عموني)
القناة لمقصؼ في أفغانستاف والعراؽ، كما انفردت ببث فيمـ تسجيمي لزعيـ القاعدة أسامة بف الدف 

" دونالد رامسػفيمد "وصفيا وزير الدفاع الميركي آنذاؾ لذا  ،التنظيـدفعة مف مقاتمي  خالؿ تخريج
  .(لساف القاعدة)بأنيا 

ر مغػػػاير ظيػػػرت فييػػا بمظيػػػ حػػػيف ،2001-1996، بػػػيف عػػامي (الدىشػػة) :المرحمـــة الثانيـــة-2

لتػي تػدور فػي بقبرازىػا لمعديػد مػف اإلشػكاليات ا  ،الموجود في الساحة اإلعالمية العربيػة عف وشاذ

كػػػػػػواليس السياسػػػػػػة والنظمػػػػػػة، خاصػػػػػػة مػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بالقضػػػػػػايا المثيػػػػػػرة لمجػػػػػػدؿ، المتعمقػػػػػػة بالفسػػػػػػاد 

 شيدت التفاؼ الجماىير العربية حوليا. و وحقوؽ اإلنساف،  ،والديمقراطية

مػرة أخػرى، مظيػور لالخالفػات العربيػة الداخميػة عػادت حيػث ـ ( 2004 ): بعػدالمرحمة الثالثة-3

فبعػػد الخالفػػات مػػع النظمػػة، طفػػت إلػػى السػػطح إشػػكالية  ،ىػػو الطائفيػػة يػػد قػػديـلكػػف فػػي ثػػوب جد

وغيرىػا مػف  ،ولبنػاف ،والسػوداف ،والصراعات الداخمية فػي العػراؽ ،دينية حقيقية بيف السنة والشيعة

فرضت نمطًا جديدًا مف التعامؿ، لف الفتنة الداخمية تحتػاج لحساسػية مفرطػة فػي الدوؿ العربية، و 

 معيا بحذر ومسئولية عالية. التعامؿ 

نجػازات إعالميػة إتحقيػؽ فػي نجحت القناة خالؿ فترة قصػيرة نسػبيًا مػف تػاري  والدتيػا ونشػأتيا لقد 

قميميًا ودوليًا، نبعت مف تغطيتيا لعػدد مػف الممفػات والقضػايا الشػائكة والسػاخنة فػي  ،الفتة عربيًا وا 

 (.25-24: 2000المنطقة والعالـ. )إدموند، غريب ومنصور،خالد،
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 ،الجزيرة بموف إعالمي خاص يقدـ الخبار والبرامج السياسية بأسموب جديػد غيػر مػألوؼانفردت و 

إال أف ىػػػػذا الداء الجيػػػػد لػػػػـ يعػػػػد كمػػػػا كػػػػاف بسػػػػبب الضػػػػغوطات  ،يشػػػػد ويجػػػػذب المشػػػػاىديف ليػػػػا

 (226:2012ة القطرية.)أبو عرقوب، تعرض ليا مف قبؿ الحكومتوالتدخالت التي 

يل وممكية الجزيرة:مصادر التمو   

كػػرأس مػػاؿ ليػػا لمػػدة ( سػػنويًا  اً مميػػوف دوالر  30 )ة الجزيػػرة غػػداة تأسيسػػيا عمػػى مبمػػمحصػػمت قنػػا

ىا أو المسػػاىمة ؤ حقػػًا لمبيػػع، ويمكػػف لمػػف يشػػاء شػػراسػػيميا الأسػػنوات، عمػػى أف يػػتـ عػػرض خمػػس 

 (.460-459: 2008)جاسـ،بذلؾ كأي مشروع تجاري استثماري فييا، وتكوف

لجزيرة قناة مستقمة ذات شخصػية معنويػة وفقػًا لقػانوف إنشػائيا، فػي محاولػة إلبعػاد الصػفة وتعتبر ا

 (.13-12: 1998)مزيد، ا عمى المستوييف السياسي والماليالرسمية عني

غير أف حجـ اإلنفاؽ الكبير ليا طرح العديد مف التساؤالت عػف مصػادر تمويميػا الخطيػة التػي قػد 

حجػػـ إنفػػاؽ  (فػػوريبس العربيػػة )قػػدرت مجمػػة  والحكومػػة القطريػػة،  تتجػػاوز المسػػاعدة المعمنػػة مػػف

 ،وأنقػػرةلنػدف و مكاتبيػػا فػي واشػػنطف، إلػى  ، يػذىب قسػػـ كبيػر منػػو(يػػار دوالرمم 100 )القنػاة سػنوياً 

أو رجػػػاؿ أعمػػػاؿ يقفػػػوف خمػػػؼ تمويػػػؿ القنػػػاة التػػػي  ،مقػػػوؿ بػػػأف جماعػػػات إسػػػالميةلوذىػػػب الػػػبعض 

نتػػػاج بػػػرامج  تصػػػرؼ مبػػػالم كبيػػػرة لتغطيػػػة العناصػػػر الساسػػػية فػػػي برامجيػػػا وتقاريرىػػػا اإلخباريػػػة وا 

اإلنتػػاج عشػػرات الماليػػيف مػػف الػػدوالرات، فضػػاًل عػػف نفقػػات المكاتػػب التػػي كمػػا يكمػػؼ  ،تسػػجيمية

وبرامجيػا السياسػية  فتتػاحياالالقناة مف تبعػات خطيػا في العالـ، بينما تعاني ( مدينة  50 )تشمؿ

طبيعػة المعمنػيف لدخؿ المتمثمة في اإلشيار بػالنظر مف مصادر ال الجريئة التي جعمتيا تفقد بعضاً 

القنػػػاة عػػػدة  مػػػىالتػػػي ليػػػا ع منطقػػػة الخمػػػيج العربػػػي والسػػػعودية ل ينتمػػػي أغمػػػبيـ  و  ،فػػػي المنطقػػػة

 (.130:2011 ،)بوشي  .تحفظات

ات عائػد ىالكثير مػف البػاحثيف اإلعالميػيف أف الجزيػرة ال تعتمػد فػي اسػتمراريتيا ونجاحيػا عمػ ىير 

ات المنافسػػػة ليػػػا الممولػػػة فضػػػائيلمواتجيػػػت  ،اإلعػػػالف، لف أغمػػػب الشػػػركات اإلعالنيػػػة قاطعتيػػػا

 ىبػأف الجزيػرة تعتمػد عمػ ىالذي يػر (ىيومايمز )الباحث اإلعالمي البريطاني وىو ما ذكره  ،سعودياً 
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ضػػغوط الحكومػػػات  ىفيػػػي مؤسسػػة خاسػػرة ماليػػػًا، تتحػػد ،ممولييػػا ىولػػػيس عمػػ نجاحيػػا جماىيريػػاً 

ورغػػـ  ،جػػدؿ الػػذي تثيػػره برامجيػػا الحواريػػةوال  ،عربيػػة الممارسػػة عمييػػا نتيجػػة لسياسػػتيا اإلعالميػػةال

بتنظػيـ  يػامنظريات التػي تربطللمح بحذر نو فق ،مف قبؿ الحكومة القطرية الجزيرة  تمويؿل إشارتو 

عػدة أسػامة بػف بعػد بثيػا االنفػرادي لشػرطة زعػيـ تنظػيـ القا ياوىي االتيامات التي الحقت ،القاعدة

 اسػػتقاللية ىػػذا الصػنؼ مػػف الفضػػائيات العربيػة المكمفػػة ماديػػاً  ىوأثػارت التسػػاؤالت حػػوؿ مػد ،الدف

 (.122:  2008 ،والغراض الكامنة وراء إنشائيا)عيسي والخاسرة إعالنياً 

 ،والمػػػوظفيف ،واإلنتػػػاج ورواتػػػب العػػػامميف  ،تشػػػغيؿالفيػػػي تصػػػرؼ مبػػػالم طائمػػػة لتغطيػػػة تكػػػاليؼ 

صعوبة ىػذه  رغـالقناة تسعى لالستقالؿ المالي  المكاتب المنتشرة في أنحاء العالـ، إال أفونفقات 

والتػي تعتبػر  ،إيجاد موارد مالية بديمة عف الحكومة القطرية خصوصًا اإلعالنات مف أجؿالخطوة 

ع المػػورد المػػالي الىػػـ لمعظػػـ الفضػػائيات العربيػػة المسػػتقمة أو الخاصػػة، لكػػف إشػػكالية الجزيػػرة مػػ

 (.2001)غريب،لمعمف أو بمد المعمفاقناة يتحكـ بيا لاإلعالنات أنيا ال تريد أف تتحوؿ 

 ،التوجػػػو ى قنػػػاة عمػػػي مسػػػتو الأف ذلػػػؾ يخػػػالؼ معطيػػػات الواقػػػع الفعمػػػي فػػػي أداء الػػػبعض  يعتقػػػدو 

)العبد ىفالحكومة القطرية تقدـ ليا الدعـ المالي حت ،والتمويؿ  (.268: 2003 ،اليـو

ة الجزيػػرة، فيػػي قنػػاة قطريػػة تمثػػؿ الحكومػػة وسياسػػاتيا داخميػػًا وخارجيػػًا، لكنيػػا أمػػا بخصػػوص ممكيػػ

أو إعػالـ الدولػة،  ،تتمتع باستقاللية وحريػة إعالميػة تفػوؽ بػدرجات كبيػرة اإلعػالـ المحمػي القطػري

عمػػى نقػػد  قػػدرتيا  عػػدـ  بػػدليؿتبقػػى ىػػذه االسػػتقاللية والحريػػة اإلعالميػػة غيػػر كاممػػة أو مطمقػػة، و 

أو السياسػػة الخارجيػػة أسػػوة ببقيػػة الػػدوؿ العربيػػة التػػي حكػػـ فػػي قطػػر أو الوضػػاع الداخميػػة نظػػاـ ال

تتعرض لمنقػد الػالذع فػي أحيػاف كثيػرة مػف قبػؿ القنػاة، إضػافة لتخفيػؼ نقػدىا لػدوؿ الخمػيج العربػي 

 (. 45:2010وحكوماتيا. )أبو الرب، 

سمسػمة وثائقيػة  يوىػ ،كتػاب الجزيػرةقناة بقصػدار سمسػمة الإطار البحث عف بدائؿ مالية تقوـ  يوف

كمػػا تحػػاوؿ  ،حمػػد منصػػورأالمصػػري  ل عالمػػي مثػػؿ شػػاىد عمػػى العصػػرالحواريػػة برامجيػػا لىػػـ 

 إضػػافة  ،فػػي العػػالـوالكبػػرى إيجػػاد وسػػائؿ إعالنيػػة عػػف طريػػؽ الشػػركات المتعػػددة الجنسػػيات القنػػاة 
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مػة رسػـو مقابػؿ اشػتراكيا فػي خد الدوليػة لػدفعات تشغيؿ كوابؿ البث التمفزيوني تفاوضيا مع شركل

 (64: 2012،)عبداهللالنقؿ الدولي لمقناة الفضائية

 :الجزيرة قناة أىداف

 أىداؼ أي قناة تمفزيونية فضائية إلى مستوييف:تنقسـ 

سياسي بامتياز، تسعى مف خاللو لدعـ وتحقيػؽ سياسػة الجيػة المالكػة أو المنشػئة لمقنػاة، إمػا  -

 .خارج ىذا النطاؽ أو ،فييا القناةطاؽ الدولة الموجودة داخؿ ن

والمنافسػػػػة اإلعالميػػػػة بػػػػيف القنػػػػوات  ،وضػػػػرورات تطػػػػويره ،إعالمػػػػي يتعمػػػػؽ بطبيعػػػػة اإلعػػػػالـ  -

 (.71: 2012الفضائية الخرى. )السد،

عالمية :أىداف قناة الجزيرة بين سياسية و وفيما يتصل باألىداف تنقسم   ا 

 األىداف السياسية: -أوالً 

 يػابرغبػة القيػادة الجديػدة فػي أف تمنح تػـ تحديػدىا سػابقاً و ف إنشػاء القنػاة، م (قطر )دوافع دولة -

قميميػػًا ودوليػػًا مسػػموعًا وكبيػػرًا، وىػػو مػػا تػػـ فعػػالً القنػػاة صػػوتًا خميجيػػًا  بعػػد  (قطػػر )فمػػـ تعػػد  ،وا 

 سياسيًا عمى المسػتوى اإلقميمػي والػدولي، بالتنػاغـ مػع الدبموماسػية والسياسػة ما قبميا الجزيرة ك

: 2004)عزي، وآخػروف، ـ(حمد بف جاس)ووزير خارجيتو  (حمد )المير أنتجيايدة التي الجد

168.) 

 األىداف اإلعالمية: -ثانياً 

ع بحريػػة وجػػود إعػػالـ سياسػػي عربػػي مسػػتقؿ يتمتػػمػػف أجػػؿ الممحػػة الجزيػػرة لمحاجػػة جػػاءت  -     

يخضػػع لمقػػص الرقيػػب  منظػػاـ السياسػػي الرسػػمي العربػػي، وبالتػػالي الل وال يخضػػع  ،إعالميػػة كبيػػرة

فيػػي تحػػاوؿ  ،بتعػػاد عػػف المحميػػة واإلقميميػػةلالتسػػعى القنػػاة و  ،واإلدارة المنيػػة لممؤسسػػة اإلعالميػػة

يسػػيؿ انتقػػاؿ الخبػػر  ،وتكػػوف جسػػًرا إعالمًيػػا حضػػارًيا  ،أف تخاطػػب  المػػواطف العربػػي بشػػكؿ عػػاـ

تجدات فػػػي العػػػالـ فػػػي طػػػالع الػػػدائـ والمسػػػتمر عمػػػى آخػػػر المسػػػويتػػػيح ليػػػـ اال ،لممشػػػاىديف العػػػرب

 (.133:1999والبرامج الترفييية.)البكري،  ،والعماؿ ،والماؿ ،مجاالت السياسة



34

 

رغبة منيا في منافسة القنوات الجنبية  في المجاؿ اإلخباري  تطبيؽ شعار الرأي والرأي اآلخر -

عمػػى  خباريػة ذات إيقػػاع سػريع يعتمػدحيػث تيػدؼ إلػػى تقػديـ نشػرة إ ،لمضػػموفمػف حيػث الشػكؿ وا

 (.46:2006،الضوء أكثر مف الخبر المقروء.)العبد

والروايػػػػة  ،منافسػػػػة القنػػػػوات الفضػػػػائية الغربيػػػػة التػػػػي احتكػػػػرت البػػػػثكمػػػػا أتاحػػػػت الػػػػدخوؿ لعػػػػالـ -

 (.6: 2007لألحداث العالمية والعربية لفترات طويمة. )الشمري،

دية عمػػى القسػػـ السػػعو سػػيطرت السػػعودي لقطػػاع اإلعػػالـ العربػػي، حيػػث  حتكػػاراالجػػاءت لوقػػؼ -

 (.34: 2011)العويفي، عالـ العربية بالممكية والتمويؿالكبر مف وسائؿ اإل

أف تكػػوف قنػػاة إخباريػػة تقػػدـ لممشػػاىد العربػػي أخبػػارًا بمغتػػو العربيػػة تغنيػػو عػػف اسػػتطاعت الجزيػػرة -

بالمغػػػػػػػػػػػػػػة  ( البريطانيػػػػػػػػػػػػػػة BBCوتعوضػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػف محطػػػػػػػػػػػػػػة ) ،( المريكيػػػػػػػػػػػػػػةCNNمحطػػػػػػػػػػػػػػة )

 (.98:2002)الدواوسة،.العربية

والوثائقيػػة التػػي تغػػذي المشػػاىد العربػػي وفكػػره.  ،والتسػػجيمية ،تقػػديـ البػػرامج الحواريػػةت مػػف تمكّنػػ-

 (.17:2011،)شحتو

 .رفي مجاؿ الخبا خاصة ،الثقة لممشاىديف العرب في إعالميـتعزيز -

 (.87: 2010)الييتى،مميزةال عالنيةاإلخدمات التقديـ  الجزيرة سعتو  -

ية  في الجزيرة:السياسة اإلعالم  

مسياسة اإلعالميػة أف تنفصػؿ عػف حقيقػة التطػور الحضػاري اإلعالمػي، كونيػا تعػد أحػد ال يمكف ل

ف وتختمػؼ بػي ،تعػد بمثابػة الطريػؽ المرشػد نحػو الىػداؼ المعينػةو  ،وجوه السياسة بمعناىا الشػامؿ

 .( 19: 1979 ،وتتأثر بمختمؼ البيئات التي تنتمي إلييا.) صعب ،ىوأخر مؤسسة 

وال تعتمػػػد الجزيػػػرة عمػػػى  ،مراسػػػؿ صػػػحفي فػػػي أنحػػػاء العػػػالـ( 700ولػػػدى الجزيػػػرة مػػػا يزيػػػد عمػػػى) 

سػػتفادتيا مػػف مراسػػمييا النشػػطيف شػػكؿ تػػاـ أو حصػػري بقػػدر اعتمادىػػا واوكػػاالت النبػػاء العالميػػة ب

 (.81:2011،والمنتشريف في أنحاء العالـ)مناؼ
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يوضػح أف تزايػد وتنػامي دورىػا ل ،قطريػة الخارجيػةمجزيػرة بالسياسػة اللرتباط السياسػة العامػة ا وجاء

 بسػػبب امػػتالؾ قطػػر لمؤسسػػة إعالميػػة كبيػػرة مثػػؿ الجزيػػرة التػػي أصػػبحت رافػػداً  اإلقميمػػي والػػدولي

 (.12:2011)بف قفمة،ليالمسياسة الخارجية 

 السياسة اإلعالمية لقناة الجزيرة مجموعة مف النقاط أىميا : ىيؤخذ عمومع ذلؾ 

مجرد أداة في يػدىا، تسػتخدميا فػي إطػار تحركيػا السياسػي  لتصبح ،القطرية حكومةلمتبعيتيا  -1

شػراؼ قطػري لػـ تنشػئو الحكومػة وكونيػا مؤسسػة بػقدارة وتمويػ ،الخميجي والعربي والعالمي  ؿ وا 

 .أو بحثًا عف إشاعة الحريات ،دوف ىدؼ

 ىالذي تطرحو عمالنموذج و  ،تثير أسئمة عديدة في أذىاف العديد مف مشاىديياالجزيرة الزالت  -2

نفسػػيا غيػػػر واضػػح فػػػي ظػػؿ التنػػػاقض الكبيػػػر فػػي أدائيػػػا بػػيف الػػػدعـ المطمػػؽ لالنتفاضػػػة فػػػي 

تاحػة   ،أخػرىمف جية  اإلسرائيمييف ىعم نفتاحاالو فمسطيف  لشػرطة زعػيـ القاعػدة  شاشػتيا وا 

وفي إطار ىذه الصورة المرتبكة أو المشوشػة حػوؿ سياسػة  ،ثالثةمف جية  (أسامة بف الدف )

 ،اتيمػت بالتحصػيف تػارة واالنحيػاز لمجماعػات اإلسػالمية تػارة أخػري ،لجزيرة واتجاىيا الفعميا

سرائيؿ والواليػات المتحػدةو بققامة عالقات مع تنظيـ القاعدة  التيامياووصؿ المر   رغػـ أف  ،ا 

خاصة ما تعمؽ بقتاحة الفرصة لظيور اإلسرائيمييف عبر ة الجزيرة ىي المتحكـ فيما تبثو ميني

الػػػػذي ترفعػػػو القنػػػػاة فػػػػي تغطياتيػػػػا  (الػػػػرأي اآلخػػػػر و ي الػػػرأ)والمقصػػػػود بػػػػذلؾ شػػػػعار  ،شاشػػػتيا

 .اإلخبارية

سػػػحاؽ  )نسػػػمع أسػػػماء مػػػف قبيػػػؿأننػػػا صػػػرنا  الغريػػػب -3 قنػػػاة  ىتحػػػدثنا عمػػػ (شػػػمعوف وجػػػدعوف وا 

ىػػذه المحادثػػات  أف رغػػـ  ،الجزيػػرة بكػػالـ عربػػي ذي ليجػػة مصػػرية فػػي الغالػػب بشػػكؿ عػػادي

وليف العرب لمفاوضييـ ؤ معرفة ما يقولو بعض المسلقد تفيدنا  اً نة الييود عمألسن ىنسمعيا عم

 .(14:2000 ،الييود)خير اهلل

صػػارا مقيػػاس النجػػاح فػػي  يف ثػػارة والتيػػويش المػػذلالجزيػػرة جنػػوح بعػػض برامجيػػا  ىعمػػيؤخػػذ  -4

 ،كمما عال الصوتف ،وتصارع المتحاوريف ،جانب نوبات الصراخإلى  ،بعض البرامج الحوارية

خاطػػػػب باليػػػػدي وتبػػػػادؿ متلليصػػػػؿ المػػػػر بعػػػػض الحيػػػػاف  ،واحتػػػػدت المنافسػػػػة كػػػػاف أفضػػػػؿ
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جانػب إلػى  ،برنامج االتجاه المعاكس :ذلؾ ىوالمثاؿ الحي عم  ،اليواء مباشرة ىاإلىانات عم

الجوانب السياسية خاصة فػي العالقػات العربيػة التػي تيمػؿ فييػا  ىالتركيز في ىذه البرامج عم

مػع تجنػب  ،الخػط العػاـ لتوجػو القنػاة ىبعػض مقػدمي البػرامج عمػ وسيطرة  ،بيةالنواحي اإليجا

 .في النقاش المقدميف الخوض في سياسات بمدانيـ إف كانت طرفاً 

أف يقاس نجاح البرنامج بمساحة اإلثارة التي  فميس مينياً  ،يضر برصانة وجدية القناة ما تقدـ -5

قبػػوؿ عضػػوية الجزيػػرة ( ـ 1999 )فػػي عػػاـوقػػد رفػػض اتحػػاد إذاعػػات الػػدوؿ العربيػػة  ،يخمقيػػا

 (.53: 1998 ،بحجة عدـ التزاميا بأخالقيات المينة)مزيد

 (.235: 2011 ،)سمطاف أقسام الجزيرة:
وطبيعتػو  ،وعممػو ،كؿ قسـ منيا لػو اختصاصػو ،متنوعاً (  قسماً  15 )قناة الـ بيف جنباتياالتضـ 

 ،والعالقػات ،واليندسػة ،والمونتػاج ،واإلنتػاج ،بػارتقػدـ الخػدمات المختمفػة لمقنػاة مػف الخ  ،المينية

 :ومف أىميا ،فني يوالجزء اآلخر تقن ،يدار إمف القساـ عممو  جزءُ ف ،وغيرىا

 الدولية. العالقات ،البرامج ،المونتاج االلكتروني ،يخبار التبادؿ اإل ،إدارة الخبار

 ،والنػػدوات ،والبػػرامج الحواريػػة ،الخبػػار :عػػدة محػػاور ىػػي ىمجزيػػرة عمػػلتعتمػػد السياسػػة اإلخباريػػة 

وكػاالت  ىة عمػفػي نشػراتيا اإلخباريػوتعتمػد  ،والبػرامج الوثائقيػة ،والرياضػية ،والنشرات االقتصادية

تقػػػدـ بػػػرامج و  ،والرسػػػائؿ اإلخباريػػػة المتبادلػػػة ،والمراسػػػميف فػػػي العواصػػػـ المتعػػػددة ،النبػػػاء العالميػػػة

مػػدف عربيػػة وغربيػػة و  ،بالدوحػػة يااسػػتوديوىات ونػػدوات سياسػػية محميػػة وعالميػػة فػػي بػػث مباشػػر مػػف

برامج تتناوؿ اىتمامات و  ،وتيتـ بالتحميالت اإلخبارية السياسية ومتابعة الحداث العالمية ،مختمفة

الصػػػػػحافة العربيػػػػػة والعالميػػػػػة والتعػػػػػاوف مػػػػػع المؤسسػػػػػات العالميػػػػػة المختصػػػػػة بالخبػػػػػار والتقػػػػػارير 

وخاصػة التطػورات  ،فػي مقػدمتيا الخبػارو المتنوعػة رات قػوتقدـ الجزيرة العديد مػف الف ،االقتصادية

وشػػبكة المراسػػميف لضػػماف تغطيػػة الحػػداث سػػاعة  ،فػػي العػػالـ العربػػي فػػي تقػػارير وكػػاالت النبػػاء

وعممػػاء  ،وصػػحفيوف ،منػػدوات السياسػػية والدينيػػة التػػي يشػػارؾ فييػػا سياسػػيوفل باإلضػػافة  ،وقوعيػػا

 .عرض وجيات نظر مختمفةلمناقشة مختمؼ القضايا التي ت ،متخصصوف
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ضػػمف نشػػرات حيػػة  ،والمصػػرفييف ،وتحمػػيالت الخبػػراء ،والعمػػاؿ ،أخبػػار المػػاؿيضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ  

والنشػػػػطة  ،والبػػػػرامج ،أخبػػػػار الرياضػػػػة إضػػػػافة إلػػػػى ،مػػػػف البورصػػػػات والسػػػػواؽ الماليػػػػة العالميػػػػة

 ،الطبيعيػػة ،البيئيػػة ،فيػػةالمجػػاالت الثقا ىشػػتل الوثائقيػػة والثقافيػػة التػػي تتطػػرؽ والبػػرامج  ،الرياضػػية

 )0مػػف البػػرامج محميػػًا وتسػػتعيف(% 81 )تنػػتج قنػػاة الجزيػػرةو  ،العمميػػة والنمػػاط الحياتيػػة ،التاريخيػػة

الحواريػػػػة برامجيػػػػا وتتميػػػػز   ،مػػػػف اإلنتػػػػاج الجنبػػػػي (%11،2 )مػػػػف اإلنتػػػػاج العربػػػػي و( % 7،8

تيا لصػوات مػف المعارضػة وطرحيػا آراء متعارضػة واستضػاف  ،بحػداثتيا بالنسػبة لممشػاىد العربػي

تاحػػة الفرصػػة ليػػـ بعػػد أف كػػاف اإلعػػالـ الرسػػمي العربػػي يغيػػب كػػؿ أصػػوات ال ،العربيػػة معارضػػة وا 

 ي.التي ال تتفؽ معو في الرأ

وتبػث كػؿ سػاعة النشػرات االقتصػادية والرياضػية   ،لبػرامج الجزيػرة وتعد الخبػار المحػور الػرئيس 

ولمقنػػاة  ،الفنيػػيف والمراسػػميف ،المػػذيعيف ،المحػػرريف :مػػفعػػدد كبيػػر يعمػػؿ فػػي الجزيػػرة  و  ،والجويػػة

 2008،)شػػاىيف.العديػػد مػف العواصػػـ العالميػػة ىباإلضػػافة إلػػ ،مكاتػب فػػي معظػػـ العواصػػـ العربيػة

:308 ) 

والتحميالت اإلخبارية التي تبثيا الجزيرة نجد أنيػا تمكنػت مػف إحػداث مػا  ،مف خالؿ تتبع البرامجو 

 (.216: 2011يمي: )مشاقبة،

 أثرًا ممموسًا وواضحًا. ياوترك ،مف واقع اإلنساف العربي يااقتراب خطاب-

 مقضية الفمسطينية.لوخاصة  ،مرجعية إعالميةلتحولت -

 أصبحنا نرى تشابو الشعارات والتظاىرات مف تطواف إلى عدف.و  ،وحدت أزمات المة العربية-

عالمػػو  ظػػاـ الرسػػمي العربػػياكتشػػفوا أف النو   ،أحػػدثت صػػدمة ل سػػرائيمييف ولألمػػريكييف-  افقػػد وا 

 .واتجاىاتو الشارع العربيالسيطرة عمى حركة 

 ولبناف. ،وفمسطيف ،وأفغانستاف ،كشفت مآسي الشعوب العربية في العراؽ-

يظيػػر اسػػتعماؿ و  ،غمػػب برامجيػػا عمػػى المغػػة العربيػػة الفصػػحىتعتمػػد الجزيػػرة فػػي أفأمػػا لغػػة القنػػاة 

 ،ومتجػػددة ،مبدعػػة يػػاوتظيػػر المغػػة اإلعالميػػة في ،ض البػػرامجالميجػػات العاميػػة كاسػػتثناء فػػي بعػػ
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ماعيا عبػػػر وسػػػائؿ اإلعػػػالـ القوالػػػب المغويػػػة النمطيػػػة التػػػي تعػػػود المشػػػاىد عمػػػى سػػػومبتعػػػدة عػػػف 

 .(84:1999 ،)خميؿالمحمية

ف نجاح الجزيرة و  منحيػا أكثػر مػف مواطف العربػي والغربػي لمفي ترسي  خطابيا اإلعالمي الموجو ا 

أضػػػحت تمثػػػؿ  تحػػػديًا آللػػػة اإلعػػػالـ الغربػػػي بػػػؿ  ،العػػػاـ أيلمتػػػأثير بقػػػوة عمػػػى الػػػر  سػػػانحة صػػػةفر 

جاىػػديف منػػذ عقػػود عمػػى إعػػادة تشػػكيؿ مفػػردات الحػػدث لضػػماف التػػأثير  عمػػالوالصػػييوني المػػذيف 

الػبعض  ىاىػذا عػدجػؿ أمػف و  ،وتوجيو وعيو ضمف المسارات التي يريػدانيا ،عمى المواطف العربي

تبػػػث روح التطػػػرؼ والكراىيػػػة  ،عتبرىػػػا آخػػػروف مػػػف أنصػػػار القاعػػػدةأو  ،يفقنػػػاة مناىضػػػة لألمػػػريكي

 .(MCHUGH، 2006) لمسياسة المريكية في المنطقة العربية

 ،القنػػػاة فػػػي تغطيػػػة الحػػػدث داخػػػؿ حػػػدود العػػػالـ العربػػػي واإلسػػػالمينشػػػاط ل النظػػػرة المحايػػػدة  لكػػػف

 مواطف إيجابية ال يمكف إغفاليا : عدة تجعمنا نتممس

وفػػي تغطيػػة  ،المريكػػيو فػػي كسػػر طػوؽ االحتكػػار اإلعالمػػي الغربػػي  ىمػػع قنػػوات أخػػر أفمحػت -1

فبػػدأت بػػزج الخطػػاب العربػػي فػػي معالجػػة الحػػدث بػػداًل مػػف  ،الحػػدث الػػدائر فػػي المنطقػػة العربيػػة

 المنظور الغربي.

 ومتابعة ،مطالعة أخبارىا ىبعد أف أقبؿ الجميع عم ،منحت اإلعالمي العربي ثقة كبيرة بالنفس-2

وركػػوب المخػػاطر لبمػػوغ البقػػاع  ،اقتحػػاـ الصػػعاب عمػػىفأقبػػؿ المراسػػؿ العربػػي  ،برامجيػػا المختمفػػة

 .ممارسة النشاط اإلعالمي الموضوعي ىمحدث في المنطقة إلثبات قدرتو عمالساخنة ل

فتحت آفاقًا جديدة أماـ ذوي الخبرة اإلعالمية في ممارسة آليات إعالميػة جديػدة مثػؿ الحػروب -3

قدرة القناة الفتية  أثبتت الياـو  ،الرأي العاـ الصييوني والعالمي ىة المعموماتية لمتأثير عمإلعالميا

وشد انتباىو نحو المػاكف التػي يغفػؿ اإلعػالـ الغربػي معالجتيػا بصػورة ،المستمع  ىالتأثير عمفي 

 .(sharp، 2003) معتمدة

ىػداؼ التػػي الو تباينػت اآلراء حوليػػا  ،فػي الوسػػاط اإلعالميػة منػذ والدتيػػا تواجػو الجزيػرة جػػدالً -4

يشػػكؾ   ،الثػػورات العربيػػة المعاصػػرةبعػػد تزايػػدت حػػدة الجػػدؿ حػػوؿ الجزيػػرة و  ،جميػػا أجػػاءت مػػف 

بالعمػػػؿ  يػػػاواتيام ،ياسػػػية بالسياسػػػة الخارجيػػػة القطريػػػةالػػػبعض فػػػي ارتباطػػػات القنػػػاة وتوجياتيػػػا الس
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 ،ة فريػػػدة فػػػي اإلعػػػالـ العربػػػيظػػػاىر أنيػػػا مثمػػػت  وفآخػػػر ويػػػرى  ،لصػػػالح أطػػػراؼ غربيػػػة وأميركيػػػة

مػف وسػائؿ  اً دفع كثيػر  مما ،وكسرت اإلعالـ التقميدي لصالح إعالـ جديد حر مف القبضة الرسمية

أو عمػػى القػػؿ  ،مػػف خػػالؿ التغييػػر والتطػػوير فػػي سياسػػاتيا لمنافسػػتيا يػػااإلعػػالـ لمسػػير عمػػى نيج

أنيػػا القنػػاة  يػػاإليينظػػر و  ،داءمجاراتيػػا حتػػى تػػتخمص مػػف االنتقػػادات بالسػػطحية والنمطيػػة  فػػي ال

يكمػف فػي رفػع سػقؼ الداء  يػاويعتقد أف سر نجاح ،التي حركت المياه الراكدة في اإلعالـ العربي

مػف قبػؿ النظمػة  كػاف مطموسػاً  الػذياآلخػر  فيػذا  والػرأي يالػرأحيػث جػاءت بشػعار  ،اإلعالمػي

 ي.العرب عالـاإلفي قنوات  المتحكمةالرسمية 

أو مػػف  لػػة عربيػػة أف تتحػػدث إمػػا مػػف المنفػػىبقمكػػاف المعارضػػة فػػي كػػؿ دو  صػػبح ألقػػد            

إذ توجػو ليػا اتيامػات بأنيػا  ،قناة وانتماءاتيا بيف المثقفيف العػربالىناؾ مف يشكؾ بدور و  ،بمدانيا

قنػاة تمفزيونيػة   لتصػبحظػاىرة مصػاحبة لمعولمػة  كونيػا ،وأداة لمتطبيػع مػع إسػرائيؿ  ،مؤيدة لمريكا

 .(112:2001 ،)أميفولكنيا تدس مف حيف آلخر سموماً  ،وتكنولوجياً  بالغة التقدـ فنياً  غريبة

عمػػى  ،اإلعالميػػةمػػف الثػػورة  ميمػػاً  تمثػػؿ جػػزءاً  -اآلراءميمػػا اختمفػػت حوليػػا  -تظػػؿ الجزيػػرة  -5

 ألقػىيمكػف تشػبيو ظيورىػا كمػف  و ،ظػؿ المشػاىد العربػي يقتػات عميػو لسػنوات طويمػة الػذيالنمط 

جػؿ أنافسة غيػر مسػبوقة بػيف الجميػع مػف تخمؽ م أف ستطاعتا لنيا ؛بركة مياه راكدة فيبحجر 

 .(133:2007 ،)دىبيةعربية إخباريةقناة  أييقارف بو تقدـ  الذيالنموذج  أصبحتو  ،الفضؿ

ميمػػػػا فػػػػي النشػػػػاط  نطالقيػػػػا تحػػػػوالً حػػػػدث اأظػػػػاىرة فػػػػي اإلعػػػػالـ العربػػػػي  و لػػػػذلؾ تعتبػػػػر         

 ،)الغضػػػػبافف خػػػػالؼ الجزيػػػػرة فػػػػي توجياتياا  و  ،ال يمكػػػػف لمنصػػػػؼ أف ينكػػػػره ،العربػػػػي  يعالمػػػػاإل

99:2010.)  

جمػػػود اإلعػػػالـ العربػػػي وسػػػكونو إزاء كسػػػرت بجػػػرأة  ،اآلخػػػر ىػػػذه القنػػػاة شػػػعارىا الػػػرأي والػػػرأي-6

وغيػاب الحقيقػة  ،فػي التغطيػة اإلخباريػة المثيػرة والكسػؿ المتعمػد أحيانػاً  ،القضايا والحػداث الراىنػة

فراح يبحث عف ضالتو في  ،يور العربي الذي تذمر مف السطوة الخانقة ل عالـ ورقابتياعف الجم

 .مكاف آخر
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 اً بعيػػد ،لممشػػاىد العربػػي  تغذيػػو بالخبػػار برؤيػػة عربيػػة متزنػػة صػػارت الجزيػػرة  مصػػدراً لقػػد        

وؿ مػرة  سػمحت الجزيػرة ل ،عف التشويو والزيؼ والمبالغة التػي اعتمػدتيا مصػادر أجنبيػة مدسوسػة

قاعػػػدة بتمػػػؾ الحػػػوارات واختصػػػرت البػػػوف الشاسػػػع بػػػيف القمػػػة وال ،بتنػػػاوؿ الموضػػػوعات المحظػػػورة

وأصػػبح بقمكػػاف المػػواطف العػػادي أف يعبػػر عػػف رأيػػو  ،برامجيػػا السياسػػية واالجتماعيػػةالسػػاخنة فػػي 

الجزيػػػػرة ورغػػػػـ عمرىػػػػا الصػػػػغير اسػػػػتطاعت أف  إف ،عبػػػػر اليػػػػاتؼ دوف  وسػػػػيط أو حػػػػارس بوابػػػػة

المجػالت العربيػػة   ىحػػدوفػػى اسػتفتاء إل ،وأثبتػػت نجاحيػا ،فػي بقػػاع العػالـ واسػػعاً  جميػوراً  تسػتقطب

وتربػػػػع برنامجػػػػا  ،عتبارىػػػػا أفضػػػػؿ قنػػػػاة فضػػػػائية عربيػػػػةوا ،حصػػػػمت الجزيػػػػرة عمػػػػى المرتبػػػػة الولػػػػى

فيصػػؿ  )وحصػػؿ ،عمػػى عػػرش أفضػػؿ البػػرامج الجماىيريػػة(واالتجػػاه المعػػاكس  ،الشػػريعة والحيػػاة)

وحصؿ برنامج زينػة عمػى أفضػؿ برنػامج  ،قب أفضؿ مذيع ومقدـ برامج في الجزيرةعمى ل(القاسـ 

 (.66: 2003)الياشمي،.لممرأة

قػدـ مػا يعرفػو الػبعض ل عالـ التمفزيػوني العربػي المتخصػص الػذي ي تمثؿ قناة الجزيرة نموذجاً -7

 فييػػػابمػػػا  ،أوؿ قنػػػاة عربيػػػة متخصصػػػة فػػػي مجػػػاؿ الخػػػدمات اإلخباريػػػة وىػػػى ،خبػػػارياإلبػػػاإلعالـ 

مػػف أىػػـ وظػػائؼ وسػػائؿ اإلعػػالـ عمػػى النشػػرات والبػػرامج اإلخباريػػة والحػػداث الجاريػػة والتػػي تعػػد 

 (. 2009:201،مدار تاري  وسائؿ اإلعالـ الجماىيري)الحديدي

المػواطف  لتمػد ،ونافػذة ميمػة ،العربػي االسػتبدادساحة إعالمية واسعة  فػي صػحراء الجزيرة م باتت

كػػاف ليػػا دور كبيػػر فػػي تشػػكيؿ العقػػؿ و  ،ؿ غيػػاب كامػػؿ ل عػػالـ المنفػػتحالعربػػي بالخبػػار فػػي ظػػ

 .(2014،العربي في الفترة السابقة قبؿ أف تنتشر القنوات اإلخبارية بشكؿ كبير)عبده

والصػحفية العربيػة  ،والشػعبية ،لـ تحظ أية قناة تمفزيونيػة عربيػة باالىتمػاـ فػي الوسػاط الرسػمية و

فتػػػرة قصػػػيرة مػػػف عمرىػػػا مػػػا عجػػػزت عػػػف تحقيقػػػو أعػػػرؽ القنػػػػوات حققػػػت خػػػالؿ  وقػػػد ،كػػػالجزيرة 

 .التمفزيونية في العالـ العربي

والمعجبػيف بيػا  ،فػي تزايػد عػدد مشػاىدييا ،فػي اعتقادنػا ،إف النجاح الذي حققتػو الجزيػرة ال يكمػف 

زيػػػارة  ،االتجػػػاه المعػػػاكس)فمحػػػاوالت استنسػػػاخ بػػػرامج  ،بعػػػض برامجيػػػا لتقميػػػدبػػػؿ امتػػػد  ،فحسػػػب
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مقطػاع الخػاص أو يمكف العثػور عمييػا فػي القنػوات التمفزيونيػة العربيػة التابعػة ل (بال حدود ،خاصة

 (.71:2004 ،ء. )لعياضياالسو  العاـ عمى

ت بيػػذه السػػرعة ظيػػرت وانتشػػر ا ينظػػر إلييػػا آخػػروف بأنيػػا كمػػ و ،بأنيػػا خطيػػرة لمجزيػػرة ينظػػر كمػػا

ونمػوذج لمقنػاة  ،لعربيػة بأنيػا اليػواء النقػيوينظر ليا العديد في المنطقة ا ،السرعة نفسياستنطفئ ب

ف نسػػبة كبيػػرة مػػف المواىػػب اإلعالميػػة فػػي أو  ،التمفزيونيػػة التػػي يبحػػث عنيػػا الجميػػور فػػي المنطقػػة

في الجزيرة السػبب الساسػي اليائمة  مساحة الحرية و  ،العرب الذيف عاشوا في الغرب مف الجزيرة 

 .(alterman، 2003: 76) يافي نجاح

فػػي التػػدفؽ  واضػػحاً  وتظيػػر تغيػػراً  ،ف تواجػػو اآللػػة اإلعالميػػة الغربيػػة المتفوقػػةلجزيػػرة أاسػػتطاعت ا

بػػػػػػػػؿ وفػػػػػػػػي أسػػػػػػػػموب ومضػػػػػػػػموف الخطػػػػػػػػاب الرسػػػػػػػػمي الغربػػػػػػػػي والعربػػػػػػػػي  ؛اإلعالمػػػػػػػػي اإلخبػػػػػػػػاري

 (.217:1999،)البكريأيضاً 

 حػػػوؿ العػػالـ ثػػػـ نقميػػا، وتسػػػميط الضػػوء أكثػػػر عمػػػى ميػػػع الخبػػار والحػػػداثقنػػػاة الجزيػػرة بتج تقػػوـ

استضػػػػافتيا الدائمػػػة لمحممػػػػيف وخبػػػػراء و مػػػة، تقػػػدـ التحمػػػػيالت السياسػػػػية المدعّ و المنػػػاطؽ السػػػػاخنة، 

ناىيػػؾ عػػف البػرامج الحواريػػة التػػي تبحػػث فػػي  ،ات نظػػرىـ حػػوؿ المواضػيع المختمفػػةيعرضػوف وجيػػ

ومػػف جيػػات  ،تتعػػرض لالنتقػػاد الػػدائـ ممػػا جعميػػا العمػػؽ و تقػػدـ الصػػورة بكػػؿ زواياىػػا لممشػػاىد، 

الػذي جعميػا تتصػدر سػمـ القنػوات الفضػائية  مػرال وىويا فة عربية وغربية، وىذا سبب نجاحمختم

لنظمػػػة العربيػػػة وأدوات عمػػػى اشػػػكؿ خطػػػرًا  ممػػػاقػػػوة مػػػؤثرة فػػػي الػػػرأي العػػػاـ  وتحويميػػػااإلخباريػػػة، 

 الرقابة التابعة ليا.

عػػػػالـ السياسػػػػي واإل ،ثػػػػورة فػػػػي اإلعػػػػالـ العربػػػػي عمومػػػػاً  فػػػػي صػػػػنع الجزيػػػػرة  سػػػػاىمت لقػػػػد       

ت اسػػتطاعت أف تنفػػرد بػػالمركز الوؿ بػػيف الفضػػائياو واإلخبػػاري فػػي العػػالـ العربػػي بشػػكؿ خػػاص، 

 ؛مختمػػػؼ الػػػدوؿ العربيػػػة مػػػفوالقنػػػوات العربيػػػة دوف منػػػافس، وتجػػػذب ماليػػػيف المشػػػاىديف العػػػرب 

مقنػوات ؽ أكثػر بكثيػر مػف متابعتػو وتصػديقو لويصػدّ  ،يػاليشكموا جميورىا العريض الذي بات يتابع

 الحكومية الفضائية.
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ولسياسػػة  ،اسػػتطاعت وضػػع أسػػس ومعػػايير ومفػػاىيـ جديػػدة ل عػػالـ العربػػي التقميػػديكمػا         

 ،والرؤسػػاء ،الػػذي كػػاف يركػػز فقػػط عمػػى أخبػػار القػػادةو الخبػػار فػػي القنػػوات والفضػػائيات العربيػػة، 

 والمموؾ والزعماء العرب.

فمػػػوال   ،ر تػػػأثيرًا كبيػػػرًا فػػػي اإلعػػػالـ العربػػػي وسياسػػػاتوف الجزيػػػرة اسػػػتطاعت أف تػػػؤثإ :يمكػػػف القػػػوؿ

 ،لمػا ظيػػرت العديػد مػف القنػػوات اإلخباريػة المتخصصػػة ؛وفمسػػفتيا اإلعالميػة ،وسياسػتيا ،ظيورىػا

ببنػػػاء المػػػػدف  لمػػػا سػػػػمحتولػػػو جزئيػػػػًا،  ،ولمػػػا قامػػػت الػػػػدوؿ العربيػػػة بتغييػػػػر سياسػػػاتيا اإلعالميػػػػة

 ،مفروضة عمى حريػة اإلعػالـ، و فػي سػبيؿ منافسػة الجزيػرةورفع بعض القيود ال ،اإلعالمية الحرة

عمى المستوى العربي  لنفسيا اسماً  الجزيرة  صنعت ولذلؾ ،ة التغمب عمييا إعالميًا وشعبياً ومحاول

ع بيف جم  معظـ  القنوات التمفزيونية العربية عمى تقديمو و مثمت حضوراً   أجر تبتقديـ ما لـ تكف ت

 ستياف بو مف بؤر الصراع الساخنة.في عدد ال ي ب اإلنسانيوالواج ،المينة الصحفية

ربيػػة والجنبيػػة مػػف شػػتى والفكريػػة الع ،أف تسػػتقطب العديػػد مػػف السػػماء السياسػػيةكمػػا اسػػتطاعت  

 .تحظى بتأييد شعبي واسع مف جميع الشرائح المثقفة وغير المثقفة ممف واالتجاىات و التوجيات 

رؤيػػػة إعالميػػػة جديػػػدة كسػػػرت القيػػػود الرسػػػمية  التػػػي طالمػػػا أسػػػيمت فػػػي تشػػػكيؿ  إف الجزيػػػرة     

وبخاصػػػة الوطنيػػػة منيػػػا  فػػػي العػػػالـ   ،ووسػػػائؿ اإلعػػػالـ الخػػػرى ،فرضػػػت عمػػػى قنػػػوات التمفزيػػػوف

 .مة والحساسةالعديد مف القضايا السياسية المي تناوؿيالعربي 
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الثالثالثالثالفصل الفصل    
جنازاتها وإخفاقاتهاجنازاتها وإخفاقاتهاالثىراث العربيت إالثىراث العربيت إ   

 

 المعنى والمضمون( العربية الثورات( 
  اندالع الثورات العربية 
 الثورات العربية سمات 
 نجازات الثورات العربيةإ 
 نماذج لمثورات العربية 
 إخفاقات الثورات العربية 
 الجديد الذي أحدثتو الثورات العربية 

 



44

 

:    والمضمون( ىالثورات العربية )المعن  

العديػػد مػػف البمػػداف نحػػو التػػي انطمقػػت مػػف تػػونس لتمتػػد  رةالثػػورة التونسػػية ىػػي الشػػرا دتعػػ        

الثػورات العربيػة "ىػذه الثػورات مػا ىػي إال ثػورات شػعبية عرفػت أو أطمػؽ عمييػا فيمػا بعػد  العربيػة،

يتوجب عمينا أف نوضح المقصود  ،وقبؿ الدخوؿ في وصؼ الثورات العربية المعاصرة ،"المعاصرة

 .بمصطمح الثورة

وثػار أي  وثػورة، ويثػور ثػار ثػورة، لغة في المعجـ الوسيط ىي مف ثػار ثورانػاً  الثورة :الثورة مفيوم

 . (102: 2004)الوسيط،ؿ الييجافىاج وانتشر، وتعني في الص

تغيير أساسي في الوضاع السياسية واالجتماعية يقوـ بو الشعب في دولػة مػا.  :اصطالحاً  الثورة

مميػػة تغييػػر بشػػروط وعناصػػر معينػػة وتشػػمؿ أنيػػا ع ىؼ الثػػورة فػػي االصػػطالح السياسػػي عمػػوتعػػر 

كس يجػػابي معػػاإعمػؿ  ىأي أنيػػا فعػؿ بمعنػػ عػػة الفعػؿ،تمػؾ الشػػروط والعناصػر الفعػػؿ والػزمف وطبي

نيػػػا فعػػػؿ ذو طبيعػػػة جذريػػػة يسػػػتيدؼ التغييػػػر الكامػػػؿ لألنظمػػػة إلسػػػمبية الجمػػػود وعػػػدـ الفعػػػؿ،أي 

يطػيح  ،فيػي "تغييػر جػذري سػريع وبػذلؾ أو إحداث تغيير جذري في أجػزاء أساسػية منيػا، ،القائمة

 (.91-90: 2012)نامؽ،أو القديـ والنخبة التابعة لو ،بالنظاـ القائـ

ويؤسػػػس لنظػػػاـ يمبػػػي  ،تغييػػػر راديكػػػالي يقطػػػع الصػػػمة بالماضػػػي ىوالثػػػورة حػػػدث مفػػػاجئ يػػػؤدي إلػػػ

 (458: 1979)العطية، متصارعة في بنية النظاـ اً والذيف ىـ الشعب وليست نخب ،مطالب الثوار

المؤسسػػػة  ىأنيػػػا التغيػػػرات الجذريػػػة فػػػي البنػػػبفتعػػػرؼ الثػػػورة ( عة عمػػػـ االجتمػػػاع موسػػػو  )مػػػا فػػػيأ

نمػط  ىمػف نمػط سػائد إلػ وجوىريػاً  تبػديؿ المجتمػع ظاىريػاً  ىتمؾ التغيرات التي تعمؿ عم لممجتمع،

قػد كمػا  وقػد تكػوف الثػورة عنيفػة دمويػة، وأىػداؼ الثػورة، ،يتوافؽ مع مبادئ وقػيـ أيديولوجيػة ،جديد

 (.47: 2003وقد تكوف فجائية سريعة أو بطيئة تدريجية)السود، تكوف سممية،

تحػػرؾ شػػعبي واسػػع خػػارج البنيػػة الدسػػتورية القائمػػة، أو  :أنيػػابفيعػػرؼ الثػػورة  (عزمػػي بشػػارة)أمػػا 

ىي حركة  ىالمعن والثورة بيذا. يير نظاـ الحكـ القائـ في الدولةيتمثؿ ىدفو في تغ خارج الشرعية،

 (.22: 2011)بشارة،وتستبدليا بشرعية جديدة ،شرعية سياسية قائمة ال تعترؼ بياتغيير ل
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أف الثورة نوع مف التغيير الجذري والعميؽ يسػتيدؼ  ىاتفقت عم ات السابقة يتضح أنيالتعريفامف 

وتصػػػنع  ،وبنػػػاء عالقػػػات سػػػميمة مكانيػػػا تشػػػيع العػػػدؿ ،وأخطػػػاء النظمػػػة السػػػابقة ،إصػػػالح الفسػػػاد

أو تبػايف تخصػػص  ،ديمػا الخػػتالؼ عقػإاالخػػتالؼ فػي فيػـ المصػػطمح فيكػوف  سػببوأمػا  التقػدـ،

ىػػي حػػد فاصػػؿ بػػيف النظػػاـ القػػديـ و  لممجتمعػػات اإلنسػػانية، تػػاريخيٍ  إف الثػػورة أداة تطػػورٍ  .عممػػي

از الثقػػافي، ىدفػػو إفػػر و  ،واالقتصػػادي ،واالجتمػػاعي ،لمبنػػاء السياسػػي جػػذرياً  تحػػدث تغييػػراً  والجديػػد،

 تحققيا. ىومد ،الب الثوارمنظومة تجسد مط

 (:99: 2007وىي )الطيب، وتتسـ الثورات بجممة مف الخصائص تميز العمؿ الثوري عف غيره،

كػػػوف ىػػػذه الخيػػػرة ىػػػي مػػػا ت وغالبػػػاً  صػػػغر،أكبػػػر مػػػف المجتمػػػع ضػػػد فئػػػة أ اً الثػػػورة تمثػػػؿ قطاعػػػ-1

 .القوة السياسية واالقتصادية ىالمستحوذة عم

 .لنيا في الصؿ تغيير راديكالي ،وترفض حموؿ اإلصالح ،ذريةالحموؿ الج ىتقـو الثورة عم-2

 .مفاجئ وسريع االنتشار بيف قطاعات الجماىيرالتغيير في الثورة -3

 .تغيير نسؽ القيـ والمعتقدات بما يتالءـ والمرحمة الجديدة ىالثورة تعمؿ عم-4

 .الثورة تمثؿ عممية تغيير اجتماعي وسياسي-5

قواعػػد  ىلترسػػيـ دعػػائـ بنػػاء جديػػد عمػػ ،لقػػديـومغػػايرة لمنظػػاـ ا ،س جديػػدةعمػػى أسػػ الثػػورة ترتكػػز-6

 جديدة 

موجػات  ىوالتػاري  خيػر شػاىد عمػ الثورة متكررة سريعة االنتقػاؿ بػيف المجتمعػات وعبػر الػدوؿ،-7

 .المد الثوري في العالـ

الثػػورات  أنيػػا  موجػػة عارمػػة مػػف ىكػػف تعريفيػػا عمػػيمالثػػورات العربيػػة المعاصػػرة  ىالنظػػر إلػػعنػػد و 

مػف  ىانطمقػت شػرارتيا الولػ( ـ 2011 )لعػاـومطمػع ا( ـ  2010 )واالحتجاجات فػي أواخػر عػاـ

 (26: 2011)الحاج،.واندلعت في كثير مف القطار العربية ،تونس

الحػػػداث التػػػي جػػػرت فػػػي المنطقػػػة  ىعمػػػ (الربيػػػع)غػػػرب أوؿ مػػػف أطمػػػؽ مصػػػطمح كػػػاف ال       

رابطػػة  أوؿ مػػف اسػػتخدـ ىػػذا المصػػطمح،( دنت البريطانيػػة االندبنػػ)حيػػث كانػػت صػػحيفة  العربيػػة،

بثورات الربيع الوروبػي، فمنػذ  التي تعرؼ ىي أيضاً و  ،الثورات العربية بثورات الغرب عبر تاريخو
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وقػد أسػيمت تمػؾ الثػورات بػدور بػارز  .ؿ مػا يسػمي ربيػع الشػعوب فػي أوروبػاحص (ـ1848 )عاـ

فػػي  (الربيػػع العربػػي)وقػػد اسػػتخدـ مصػػطمح  .يػػاتمػػف الحر فػػي نشػػر الفكػػر الميبرالػػي المنػػادي بمزيػػد 

حد المريكييف مف المحافظيف أالحادي والعشريف في مقالة نشرىا ـ أوؿ مرة في القرف 2005عاـ 

 (.85:2013)زعرب،  ـ2005مارس  27في  (سياتؿ تايمز)الجدد في جريدة 

 ،الفسػػػػػاد السياسػػػػػي: زمنػػػػػة مػػػػػفىػػػػػي حالػػػػػة مػػػػػف االحتجػػػػػاج الشػػػػػعبي العػػػػػاـر عمػػػػػى أوضػػػػػاع م     

االرتيػاف لجنػدات أجنبيػة، و  ،وىدر الكرامة اإلنسػانية ،الظمـ االجتماعيو  ،االستغالؿ االقتصاديو 

االسػػػتغالؿ، وحكػػػـ القميػػػات و  ،اسػػػتيدفت الػػػتخمص الشػػػامؿ والنيػػػائي مػػػف أنظمػػػة الطغيػػػاف والفسػػػاد

الرتيػػاف التػػي أصػػابت او  ،تيمػػيشالو  ،والطائفيػػة، وتصػػويب حالػػة القزميػػة ،االجتماعيػػةو  ،السياسػػية

يـ العدالػػػة والكرامػػػة اإلنسػػػانية سػػػعيًا إلػػػى ترسػػػي  قػػػ ،ودورىػػػا عمػػػى السػػػاحة الدوليػػػة ،الػػػدوؿ العربيػػػة

وىػػي فػػي مجمميػػا حركػػة تصػػحيح تاريخيػػة،  .والعػػودة إلػػى الػػذات ،التوزيػػع العػػادؿ لمثػػروة والسػػمطةو 

ادي لمػدوؿ العربيػة، ورغػـ االقتصو  االجتماعيييرات عميقة في الواقع السياسي و سوؼ تقود إلى تغ

وليسػػت متشػػابية فػػي تفاصػػيميا وسػػياقاتيا، لكػػف مخرجػػات ىػػذه  ،أف الثػػورات ال تتبػػع نسػػقًا محػػدداً 

 (.2013)المدلؿ،  ائية يتوقع ليا أف تكوف متشابيةالثورات ونتائجيا الني

:اندالع الثورات العربية   
متػػأثرة  ،(ـ2011)ومطمػػع  ( ـ2010 )فػػي عػػدد مػػف البمػػداف العربيػػة أواخػػر عػػاـ الثػػورات  انطمقػػت

زيػف العابػديف )أطاحػت بحكػـ  ،نفسػو (محمػد البػوعزيزي )بالثورة التونسية التي اندلعت جراء إحراؽ

 (عمي عبداهلل صالح )تنازؿ الرئيس اليمنيو  .في ليبيا (يالقذاف)و في مصر  (مبارؾ )و (بف عمي

 .(6: 2013،)موسي عف صالحياتو لنائبو

تغييػػػر جػػػذري فػػػي بيػػػدؼ أنيػػػا الحركػػػات الشػػػعبية القويػػة  ىعمػػ معاصػػػرةربيػػػة العرفػػت الثػػػورات العو 

 (.40-39: 2011،أوضاع عدد مف القطار العربية )عموي
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:حدوث الثوراتأسباب   
مػػف انتشػػار الفقػػر والتفػػاوت بػػيف الفئػػات االجتماعيػػة وغػػالء السػػعار  الظمػػـ االجتمػػاعي أواًل:

توسػػع ثرواتيػػا بشػػكؿ كبيػػر جيػػات المحظوظػػة ضػػحت بعػػض السػػر والأ وواحتكػػار الثػػروات، 

 (.2014،بوطوأ)حساب الغمبية الساحقة مف الشعب عمى

وسػػػػيطرة شػػػػبو تامػػػػة لحػػػػزب الدولػػػػة عمػػػػى المشػػػػيد  ،لحريػػػػاتاقمػػػػع  نغػػػػالؽ السياسػػػػياإل ثانيــــًا:

، والتضػػػػػػػػػػػػييؽ عمػػػػػػػػػػػػى الحػػػػػػػػػػػػزاب نتخابػػػػػػػػػػػػاتلالالمسػػػػػػػػػػػػتمر إضػػػػػػػػػػػػافة لمتزويػػػػػػػػػػػػر السياسػػػػػػػػػػػػي، 

 (.2014،)عبده.السياسية

والتعذيب في مخافر  ،واالختطاؼ خارج القانوف ،مف االعتقاالت التعسفية المني القمع ثالثًا:

أضػحت ىػذه الػدوؿ أسػيرة الجيػزة المنيػة، تتػدخؿ فػي و  .والمعتقالت العمنية والسرية ،الشرطة

 (.2014،)الواديوالسياسية والمنية، واالقتصادية كؿ شيء، ومنيا تصدر القرارات

ــًا: تػػنـ عػػف احتقػػار لممػػواطف،  كانػػت  مػػف تصػػرفات النظمػػة المػػذكورة ذالؿاإلحسػػاس بػػاإلرابع

واحتقػػػػػػػػار لممجتمػػػػػػػػع فػػػػػػػػي ثقافتػػػػػػػػو وعقيدتػػػػػػػػو،  منػػػػػػػػع النػػػػػػػػاس مػػػػػػػػف حريػػػػػػػػة القيػػػػػػػػاـ بشػػػػػػػػعائرىـ 

 (.2014،)ثابتالدينية.

 ويعػػػود ذلػػػؾ  العػػػالـ العربػػػي بأزمػػػة ديمقراطيػػػة عميقػػػة، يمػػػر المشػػػاركة السياسػػػيةأزمػػػة  خامســـًا:

بمػػػا سػػمطويتيا أدت مػػف النظمػػػة السياسػػية العربيػػػة، و  لعديػػػدفػػي اوي سػػػمطلمطػػابع الشػػمولي وال

قصػاء الماليػيف مػف الشػباب إلتتضمنو مف وضع القيود عمى حرية التفكير والتعبير والتنظيـ، 

-78:  2011)يسػيف، أت مشكمة أزمة المشػاركة السياسػيةعف العمؿ بالسياسة، ومف ىنا نش

79.) 

ديسػػػػمبر  17 )يػػػػوـ  بتػػػػونس (سػػػػيدي بوزيػػػػد)مدينػػػػة  نفسػػػػو فػػػػي (البػػػػوعزيزي)حػػػػرؽ  سادســــًا:

و  ،ة الشػػػرطة لعربتػػػو التػػػي يبيػػػع عمييػػػاتعبيػػػرًا عػػػف غضػػػبو بسػػػبب بطالتػػػو ومصػػػادر   (ـ2010

 4)قػػػػػاـ بعػػػػػده  (البوعزيزيػػػػػة)ظػػػػػاىرة  لبػػػػػروزممػػػػػا أدى  ،ـ2011ينػػػػػاير 4يػػػػػـو الثالثػػػػػاء  ىتػػػػػوف
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ـ بشػػػػكؿ منفصػػػػؿ بقشػػػػعاؿ النػػػػار فػػػػي أنفسػػػػي ـ( 2011ينػػػػاير  18)يػػػػـو الثالثػػػػاء  (مصػػػػرييف

 (51: 2011)زيادة، ية واالقتصادية والسياسية السيئةاحتجاجًا عمى الوضاع المعيش

مػف أبػرز الوسػائؿ التػي اسػتخدمتيا الشػعوب فػي  وىػى  وسائؿ اإلعالـ الجديػد استخداـ سابعًا:

مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي كافػػػة، مػػػف  ومػػػف ضػػػمنيا ،غطيػػػة ونقػػػؿ أحػػػداث الثػػػورات العربيػػػةت

لنيػػا مثمػػت  ؛فػػي تحريػػؾ الثػػورات العربيػػةوسػػاىمت وغيرىػػا، ( ؾ وتػػويتير ويوتيػػوب فػػيس بػػو )

اإلعػػػالف عػػػف النشػػػاطات التػػػي و ( الشػػػباب)التنسػػػيؽ مػػػف خالليػػػا  بػػػيف الثػػػوار  الداة التػػػي يػػػتـ

وفيػػديوىات  ،ونشػر صػػور االنتياكػات ،وتحديػػد المػاكف ،سػيقوموف بيػا مػػف تنظػيـ المظػاىرات

لمػػا  مشػػاعر وعواطػػؼ الشػػارع العربػػي، وتبعػػاً  إلثػػارة  ممػػا يػػؤدياالحتجاجػػات لحظػػة وقوعيػػا، 

 (52: 2011)زيادة، ويقرأه  يحدد تحركاتو واتجاىاتو يشاىده

:الثورات العربية سمات  
 (:37-36:  2013،سمات ليذه الثورات العربية  المعاصرة تتمثؿ في )قرني ثالثتوجد 

العػالـ العربػي جامػد فػي فيمػا  ،لـ كمػو يتغيػرالعػافبينمػا  ،سػتثناء العربػياال ىوضع حد لما يسػم-1

خاصػػػػة تػػػػاري   فػػػػي التػػػػاري  العػػػػالميليػػػػا  المنطقػػػػة العربيػػػػة مكانػػػػاً تػػػػدرؾ بيػػػػذه الثػػػػورات و  ،مكانػػػػو

 .وقد تساىـ في تقدميا فيما بعد ،في أدبيات التحوؿ الديمقراطي وتحتؿ مكانًا  ،االحتجاجات

بػؿ غيػر الخػوؼ  ،لحيػاف بػقفراط وتطػرؼوحتى في بعض ا ،في العالقة بيف الحاكـ والمحكوـ-2

وقػد يؤسػس ىػذا التطػور لعمميػة  ،مف مساره لينتقؿ في كثير مف الحياف مػف المحكػـو إلػي الحػاكـ

 ،ف خوؼ الحاكـ وقمقػو مػف المحكػـو جػزء أساسػي مػف المحاسػبة والمسػاءلةل؛ التحوؿ الديمقراطي

 .التي ال يمكف أف يقـو نظاـ ديمقراطي سميـ بدونيا

أتػاح المجػاؿ لمناقشػة بعػض الموضػوعات التػي  ،بقػوة ؿ الشػارع العربػي المعتػرؾ السياسػيدخو -3

كالعالقػػػة بػػػيف السػػػمطة  ،نػػػاء نظػػػاـ سياسػػػي ديمقراطػػػيبتعػػػد أساسػػػية لو  ،كانػػػت تجػػػري وراء السػػػتار

ودور  ،ودور الجماعػػػات اإلسػػػالمية فػػػي عمميػػػة التحػػػوؿ الػػػديمقراطي ،وكيفيػػػة الحكػػػـ فييػػػا ،والمػػػاؿ

صالح الجياز المني ،ة مدنيةالعسكر في دول بػي أجنػدة العمميػة بذلؾ يضع الربيع العر و  .ل .إ..وا 

 ءعػػػبعمػػػى تحمػػػؿ السياسػػػية المختمفػػػة  ىويجبػػػر القػػػو  ،الطاولػػػة وبكػػػؿ وضػػػوح ىالديمقراطيػػػة عمػػػ
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وبيذا تصبح معايير العممية الديمقراطية مرجعية  ،وتقديـ سموكياتيا طبقًا ليا ،مواجية ىذه الجندة

 .اسيالعمؿ السي

جعمػػت الثػػورات العربيػػة   ،والثقافػػة السياسػػية ،وقمػػة الػػوعي ،العفويػػة وانعػػداـ التخطػػيط والرؤيػػةلكػػف 

لمقيػػػادة مػػػف تنظيمػػػات داخميػػػة أكثػػػر  ممػػػا جعميػػػا عرضػػػةً  ،المعاصػػػرة تػػػدخؿ فػػػي حالػػػة مػػػف التخػػػبط

مػة فػي المتغمغ أو ،خارجيػة ليػا قػدرتيا فػي التػأثير فػي مؤسسػات الحكػـ الموروثػة ىأو قػو  ،تنظيمػاً 

مػػػػػف خػػػػػالؿ التبعيػػػػػة  ،وفػػػػػي التنظيمػػػػػات التػػػػػي تربطيػػػػػا معيػػػػػا عالقػػػػػات مباشػػػػػرة ،الػػػػػداخؿ الػػػػػوطني

 .أو التمويؿ المالي أو التوجو اإلعالمييولوجية اليد

 (2014،الزاممي) :بأنيا تميزت الثورات العربية كما

د إسػػقاط "الشػػعب يريػػ ىػػوو  ،تميػػزت بظيػػور ىتػػاؼ عربػػّي أصػػبح شػػييًرا فػػي كػػؿ الػػدوؿ العربيػػة  .1

  النظاـ".

تحمػػت بقػػدٍر عػػاٍؿ مػػف الخالقيػػة واالنضػػباط والػػوعي، والقػػدرة عمػػى مواجيػػة كػػؿ أنػػواع المكػػر  .2

 والوعي والرقي. ،واالنضباط ،والفداء ،والتكافؿ ،لمسممية اً نموذج كانتو  وااللتفاؼ ضدىا،

 لنقػػؿاتؼ الخمػػوي اليػػ يتقنػػوف بشػػكؿ جيػػد التكنولوجيػػا، سػػالحيـو  ،الثػػورات ليػػذه قيػػادة الشػػباب .3

 .المتعددة المحموؿ ومواقع التواصؿ االجتماعي مثؿ الحاسوب ،الصور

 متحوؿ والتغييرتشكؿ رافعة أساسية لو  السمطوية ضد عمى بروز ثقافة سياسية جديدة اً تعد مؤشر .4

 .االجتماعي

 أف أحػػداً  ، بحيػػثكافػػة  لكافػػة المػػراقبيف والمحممػػيف السياسػػييف، متوقػػع غيػػر اً مفاجئػػ.كانػػت حػػدثًا 5

 منيـ لـ يتوقعيا.

 منسقًا أو مبرمجًا بشكؿ مسبؽ، وقوعيا لـ يكفو في أكثر مف بمد عربي،  ةتزامنكانت الثورات م.6

 ،يدؿ عمى وجية تغييػر شػاممة وعميقػة وعػابرة لمخصوصػية القطريػة، ال تنحصػر بعػزؿ حػاكـ  بما

 أو كتابة دستور جديد.  ،أو تغيير نظاـ سياسي
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ــ : 2012)عػػارؼ، ي تقاســمتيا الــنظم العربيــة فــي الســمات التاليــةأىــم الخصــائص الت

52-53:) 

تراجػػع مسػػتمر فػػي  ىأدت إلػػ ،عقػػود متواليػػة مػػف الفشػػؿ فػػي السياسػػات االقتصػػادية واالجتماعيػػة-

والفػروؽ االجتماعيػة الفمكيػة بػيف نخبػة  وتزايػد مسػتمر فػي مسػتويات الفقػر، عممية التنمية الشاممة،

 .جماىير تنتحر لفقداف مبررات وأسباب الحياةبالغة الترؼ والثراء و 

 مػف خػػالؿ تضػػييؽ مسػاحة الحريػػات بصػػورة مسػتمرة ومتزايػػدة مػػع الػػزمف، ،انسػداد سياسػػي خػػانؽ-

تبػػاع سياسػػات تعػػاكس حركػػة التػػاري  وصػػيرورة المجتمعػػات، فػػي الوقػػت الػػذي زادت فيػػو مسػػاحة او 

تبػػاع ىػػذه افػػي ظػػؿ  عػػالـ الفضػػائي،الحريػػات االفتراضػػية فػػي الفضػػاء الكػػوني عبػػر االنترنػػت واإل

 .النظـ لسياسات داخمية بوليسية

التعامؿ اإلقطاعي مع الدولة والمجتمع، فجميع النخب الحاكمة في ىػذه النظمػة اتبعػت حػاالت -

حالػة تشػبو رقيػؽ الرض  ىوحولػت المػواطنيف إلػ إقطاعية اقتسمت فيما بينيا االقتصاد والمجتمع،

 .روبا في القروف الوسطيفي العصور اإلقطاعية في أو 

لتكػوف تابعػة لمواليػات المتحػدة  ،فمصػر تػـ تقزيميػا ،أو إقميميػاً  دوليػاً  استتباع الدولة لمخارج سػواءً -

سرائيؿ،  .السعودية واليمف وليبياكذلؾ و  ،دولة تابعة تأصبح ىحت المريكية وا 

 إنجازات الثورات العربية:
القػػذافي و  ،مبػارؾ فػي مصػرو  ،فػي تػػونس وىػػـ: بػف عمػي حتػى اآلف، رؤسػاءبأربعػة  أطاحػت  .1

 (.2013)شراب، صالح في اليمف  ،في ليبيا

مجػػػااًل سياسػػػيًا مختمفػػػًا، سػػػمب عػػػف السػػػمطة كػػػؿ أوصػػػاؼ التقػػػديس والتعػػػالي الغيبػػػػي  قػػػدمت .2

والتبجيؿ الرمزي، وألحقيا واستتبعيا بالمجتمع، واستحضر الُبعد السياسػي لمفػرد بوصػفو كائنػًا 

 (.2012. )قانصو،فاعاًل في الحقؿ العاـ

وكسػػػػػػػػػرت حػػػػػػػػػاجز الخػػػػػػػػػوؼ   ،اً رئيسػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػاعالً  -لوؿ مػػػػػػػػػرة  -المػػػػػػػػػواطف العربػػػػػػػػػي حولػػػػػػػػػت .3

 .(2014،)عبده.عنده
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وىػذا لػـ  ،وأصبح ىناؾ تفكيػر إلرضػاء الشػارع العربػي  ،كسرت تقميد الزعيـ المؤبد لي دولة .4

 (.2014،يكف  في العقوؿ السابقة لممموؾ.)عطااهلل

 نماذج لمثورات العربية:
   :رة التونسيةالثو *

محمػػػػػد )انػػػػػدلعت شػػػػػرارة المظػػػػػاىرات الشػػػػػعبية بعػػػػػد إحػػػػػراؽ  (2010ديسػػػػػمبر مػػػػػف عػػػػػاـ  17 )فػػػػػي

وضػػػاع البطالػػػة المزريػػػة، وغيػػػاب العدالػػػة لنفسػػػو، فخػػػرج آالؼ التونسػػػييف الرافضػػػيف  (البػػػوعزيزي

بية انتفاضػة شػع ىاالجتماعية، وتفاقـ الفساد داخػؿ النظػاـ الحػاكـ، ومػف ثػـ تحولػت المظػاىرات إلػ

ثػػـ   ،إقالػػة عػػدد مػػف الػػوزراء ىأجبػػرت فػػي بػػدايتيا الػػرئيس عمػػة، و عارمػػة شػػممت عػػدة مػػدف تونسػػي

، فمجػأ ـ(2011ينػاير  14)عمى اليػروب مػف الػبالد خمسػة فػي ه توسعت وازدادت شدتيا مما أجبر 

داخمية إلػى أف فػازت ثـ حصمت تطورات سياسية  ،(سنة 23)فترة  مبالدو لحكم سعودية بعدلإلى ا

 12 )ة النيضػػػة اإلسػػػالمية بالنصػػػيب الوفػػػر مػػػف مقاعػػػد المجمػػػس الػػػوطني التأسيسػػػي، وفػػػيحركػػػ

وشغؿ الميف العاـ لحركة  لمجميورية، رئيساً  (المنصؼ المرزوقي)تـ انتخاب ، ـ(2011ديسمبر 

منصب رئيس الحكومة، وشكمت الثورة التونسية المفجر الرئيس لسمسػة  (مادي الجباليج) النيضة

 (قتػػػػػػػيالً  219  )حصػػػػػػػيمتياالثػػػػػػػورات فػػػػػػػي عػػػػػػػدد مػػػػػػػف الػػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػػة، وبمغػػػػػػػت  االحتجاجػػػػػػػات و

 .(64:2012)الرنتيسي،

 :يناير( 25ثورة الثورة المصرية )*
اليػـو المحػدد مػف  ىػوو  (ـ  2011الثػاني كػانوف /ينػاير (25إنتفاضػة شػعبية انػدلعت يػوـ الثالثػاء 

 الشرطة يوافؽ يوـ  ( أبريؿ 6حركة شباب (و  )وائؿ غنيـ)أبرزىـ الناشط  ،عدة جيات وأشخاص

 ،واالقتصػادية والبطالػة ،والسياسػية ،الحياة المعيشيةمظاىرات ضد احتجاجًا عمى قمع  ،مصرفي 

أثٌر كبيٌر إلطالؽ شرارة الغضب الشعبي في  لمثورة التونسية وكاف  ،مبارؾوالتوريث في ظؿ حكـ 

 .(44: 2011دة،)زيا.مصر

http://ar.wikipedia.org/wiki/25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_6_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8_6_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ى لمقػػػوات وتكميػػػؼ المجمػػػس العمػػػ ،تنحػػػي مبػػػارؾ  (عمػػػر سػػػميماف)أعمػػػف ( 2011-2-11 )فػػػي 

 (أشػػير 6)حكػػـ الػػبالد بصػػفة مؤقتػػة لمػػدة بتوليػػو صػػدر الجػػيش بيانػػات أو  المسػػمحة بػػقدارة الػػبالد،

ل خػواف  التػابع عف فوز حػزب الحريػة والعدالػة وأسفرت  الرئاسية،و نتخابات البرلمانية حتى تتـ اال

 (محمػػد مرسػػي)وأسػػفرت عػػف فػػوز  االنتخابػػات الرئاسػػية  أجريػػت ثػػـ ،(مقعػػداً   235)ب المسػػمميف 

 (. 102:2013،)أبو شاويش %51،73بنسبة  

 الثورة الميبية: *
عمى شػكؿ انتفاضػة  (ـ 2011شباط عاـ/فبراير17 )ىي ثورة شعبية اندلعت شرارتيا يوـ الخميس

  ،عمى الوضاع المعيشية واشتبؾ المتظػاىروف مػع الشػرطة  احتجاجاً شممت معظـ المدف الميبية، 

مطمع  الوطف العربيجات العارمة التي اندلعت في االحتجابو تأثرت  ،وىاجموا المكاتب الحكومية

آخػر  ،القذافي في مدينة سرت قتؿ 2011أكتوبر  20ميس الموافؽ خوفي يـو ال ،ـ  2011عاـ 

 .(48-47: 2012 سميـ،إ) ودفنت جثتو بعدىا في مكاف سري لـ يتـ الكشؼ عنو ،معقؿ لو

 الثورة اليمنية:*
  ـ(2011ينػاير  )فػيكسػر حػاجز الخػوؼ عنػدما بػدأت االحتجاجػات بنجحت الجماىير في الػيمف 

لجوء النظاـ لمعنػؼ فػي قمعػو ورغـ  معاصمة صنعاء، لبؿ أف تنتقؿ ق ،في عدد مف المدف الرئيسة

وافػػػؽ  ثػػػـ متظػػػاىريف فػػػي إحػػػداىا، اّتصػػػفت المظػػػاىرات بالطبيعػػػة السػػػممية،  3لممظػػػاىرات، وقتمػػػو 

 ـ(2012ينػػاير  -كػػانوف الثػػاني  23 )الػػرئيس عمػػى توقيػػع اتفػػاؽ مجمػػس تعػػاوف دوؿ الخمػػيج فػػي

وأوالده وأقربائو وجميع  ربو منصور اليادي، مقابؿ حصولو عبد والذي يقضي بتسميـ السمطة لنائب

مػػف رئاسػػتو، عمػػى حصػػانة مػػف المالحقػػة القانونيػػة أو القضػػائية،  (ً عامػػا33 )مػػف عمػػؿ معػػو خػػالؿ

مالحقػة بنػاء عمػى االتفػاؽ أقر البرلماف مشػروع قػانوف يمػنح الػرئيس السػابؽ حصػانة كاممػة مػف الو 

 .الموّقع

لمدة سػنتيف فقػط، تمييػا انتخابػات برلمانيػة، ثػـ االنتخابػات الرئاسػية  ئاسةمقاليد الر  (اليادي)تسمـ  

حقيػؽ ىػدؼ الثػورة فػي دورًا حاسػمًا، وحػاؿ دوف ت  غياب عنصر دعـ الجيش لمثػورةولعب  الحّرة، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/17_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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موقػػػؼ الواليػػػات المتحػػػدة المريكيػػػة والعربيػػػة السػػػعودية مػػػف الثػػػورة بػػػالم  وشػػػكؿ  ،إسػػػقاط النظػػػاـ

 (. 2012)حسيب،  لـ يكف يريد فوزًا صريحًا لقوى المعارضة عمى النظاـ. ىماتامية، فكمالى

 الثورة البحرينية : *
متػػػػػػأثرة  ـ( 2011 / 14/2 )تمثمػػػػػػت الثػػػػػػورة البحرينيػػػػػػة بموجػػػػػػة احتجاجػػػػػػات شػػػػػػعبية بػػػػػػدأت فػػػػػػي

 (جمعيػػػات 7)جانػػػب بشػػػباب مسػػػتقموف  ىػػػا حتجاجػػػات التػػػي انػػػدلعت  فػػػي الػػػوطف العربػػػي، قادباال

تطالػػػػػب بالحريػػػػػة والديمقراطيػػػػػة و إقامػػػػػة الممكيػػػػػة  ،وبعثيػػػػػة ،وقوميػػػػػة ،وليبراليػػػػػة ،معارضػػػػػة شػػػػػيعية

كمػا طالػب المحتجػوف بػاإلفراج عػف النشػطاء  .طريؽ صياغة دستور جديػد لممممكػة الدستورية عف

لغػاء الصػالحيات التشػريعية لمجمػس الشػورى المعػيّ وحػؿ مجمػس النػواب المنتخػب و  ،السياسييف ف، ا 

طػالؽ حريػة الػرأي حريػة تشػكو ذيػة بواسػطة االنتخابػات الحػرة، وتداوؿ السمطة التنفي يؿ الحػزاب، وا 

المكونػة مػف قػوات  استعانت الحكومػة بقػوات درع الجزيػرة فيما التعبير ووقؼ التجنيس السياسي، و 

    (.28- 27: 2013) شمش،  خميجية التي تدخمت بفض االحتجاجات

 الثورة السورية:*
وكبػت  ،والفسػاد ،ضد القمػع( ـ  2011مارس عاـ /آذار(15لثالثاء انتفاضة شعبية انطمقت يـو ا

عمى موقع التواصؿ االجتماعي في تحد )بشار السد )الثورة السورية ضد"وتمبية لصفحة ،الحريات

 الػوطف العربػيلتػي انػدلعت فػي متػأثرة بموجػة االحتجاجػات العارمػة ا ،السػدغيػر مسػبوؽ لحكػـ 

البازيػػػػد " عنػػػػدما كتػػػػب أطفػػػػاؿ مػػػػف عائمػػػػة ية السػػػػور  ـ، انػػػػدلعت شػػػػرارة الثػػػػورة 2011مطمػػػػع عػػػػاـ 

وى فقامت قػ ،(الشعب يريد إسقاط النظاـ )متأثريف بربيع الثورات العربية  مدرستيـ شعارات عمى "

 منيػػػا "مػػػدف سػػػوريا  انتشػػػرت المظػػػاىرات لممػػػرلة الولػػػى لػػػتعـل ف  ،خمػػػع أظػػػافرىـعتقػػػاليـ و االمػػػف ب

الحميديػػػة والمرجػػػة والمػػػزة  والقػػػابوف )دمشػػػؽ وريفيػػػاومنػػػاطؽ عػػػدة فػػػي  (والالذقيػػػة ،وحمػػػاة ،جبمػػػة)

 .(والكسوة وداريا والتؿ ودوما والزبداني

الشػػباف السػػوريوف الػػذيف طػػالبوا بػػقجراء إصػػالحات سياسػػية واقتصػػادية واجتماعيػػة ورفعػػوا  لقػػد قػػاد 

فتحػوؿ   ،لكف قوات المف والمخابرات السورية واجيتيـ بالرصػاص الحػي ) حرية... حرية) شعار

http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
http://www.facebook.com/Syrian.Revolution
http://www.facebook.com/Syrian.Revolution
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/2011
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ومػا  ،أسػبوعًا بعػد أسػبوع ،واستمرلت بعدىا بالتوسع والتمدد شػيئًا فشػيئاً  إسقاط النظاـ "الشعار إلى 

 .(48 :2012سميـ،إ) زالت مستمرة حتى المحظة

 : إخفاقات الثورات العربية

 حتػػىالالجئػػيف خاصػػة فػػي الحالػػة السػػورية المسػػتمرة مئػػات آالؼ القتمػػى والجرحػػى والمشػػرديف و  -

 اآلف.

 فييا الربيع العربي   حصؿ الماف خالؿ الثورة و بعدىا في المجتمعات التيداـ المف و انع -

االنقسػػاـ المجتمعػػي الػػذي لحػػؽ بيػػذه الػػدوؿ ىػػو مػػف أبػػرز )مضػػار( الثػػورات. واالنقسػػاـ حصػػؿ  -

 أو سياسية. ،أو مذىبية ،عمى أسس طائفية

اقتصاديات  اأصاب افذمف الاضرر الكبير مف اإلفرازات والنتائج الوخيمة ليذه الثورات التدمير وال -

كما حػدث فػي الػيمف و ليبيػا و سػورية  ،ناىيؾ عف تدمير البنية التحتية ليا ،دوؿ الثورات العربية

 (.2013)البسوس،

 الجديد الذي أحدثتو الثورات العربية:
عات مف خالؿ ما حممتو مف شعارات وقيـ مدنية وحضارية أف المجتمالثورات العربية برىنت  -1

العربية واإلسالمية ليست مناىضة لمحداثة، وأف الظروؼ الخارجية والداخمية التي رافقػت المراحػؿ 

عػػػػػػف الّمحػػػػػػاؽ بركػػػػػػب المػػػػػػـ المتطػػػػػػّورة. ىػػػػػػا السػػػػػػابقة تعتبػػػػػػر السػػػػػػبب الػػػػػػرئيس الكػػػػػػامف وراء تأّخر 

 (.2011)المصطفى،

مػف والقػوة العسػكرية عمػى أسػاس القائمة ياسي العربي مف أنظمة استبدادية الواقع السغيرت  -2

 (.2014،)المصري وعدـ السيطرةلى أنظمة تعيش حالة مف الفوضى إ

أظيػػرت بشػػكؿ مممػػوس طبيعػػة التػػدخؿ السػػافر و  ،أنضػػجت الػػوعي الجمػػاعي لمشػػعوب العربيػػة -3

 (.2014،)الواديةالسيادة الداخمية لمدوؿ العربية  مف الخارج  في
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وأنػػو قػػادر عمػػى التغييػػػر  ،وصػػورتو اإلنسػػػانية العربػػي ثقتػػػو بنفسػػو وكرامتػػوأعػػادت ل نسػػاف -4

)بشػػػػارة،برنامج حػػػػديث الثػػػػورة،  نشػػػػوء مفيػػػػـو المواطنػػػػةإلػػػػى ممػػػػا أدى  ،الخػػػػروج إلػػػػى الشػػػػارع و 

2011.) 

 آراء عن الثورات العربية:

مصػر وتػونس وليبيػا والػيمف  )بّينت الثورات العربية المعاصرة مع كؿ التداعيات الناجمة عنيا في

مػػداف العربيػػة تكابػػد مشػػكالت أساسػػية، تتعمػػؽ باإلدراكػػات السػػائدة لمفػػاىيـ الدولػػة ، أف الب(وسػػوريا

والديمقراطية، وىذا يعنػي أف مجػّرد قيػاـ الثػورات لػف يحػّؿ المشػكمة  ،والحرية ،والمجتمع ،والمواطنة

ف كػػػػاف قياميػػػػا يعّبػػػػر عػػػػف ضػػػػرورة تاريخيػػػػة، تفتػػػػرض كسػػػػر االنسػػػػداد المتمثػػػػؿ بػػػػالطغـ تمامػػػػاً  ، وا 

ية الحاكمػػػػػة، كشػػػػػرط الـز لتحريػػػػر مسػػػػػار التغييػػػػػر أو التطػػػػوير السياسػػػػػي واالقتصػػػػػادي االسػػػػتبداد

 .المجتمعات المعنّية والثقافي في

إننػػػا فػػػي البحػػػث عػػػف معنػػػى الحريػػػة فػػػي الثػػػورات نقػػػؼ إزاء إشػػػكاليات وتحػػػديات كبيػػػرة وعميقػػػة،  

سياسػي والحزبػي، بعضيا سياسػي نػابع مػف الغيػاب التػاريخي لممشػاركة السياسػية ولتقاليػد العمػؿ ال

وعف الخضوع لنظمة استبدادية لقروف، ولعؿ مػا يفػاقـ مػف تعقيػدات ىػذه المشػكمة وصػعوبتيا أف 

الثػػػورات الحاصػػػمة ىػػػي الولػػػى مػػػف نوعيػػػا فػػػي تػػػاري  المجتمعػػػات العربيػػػة، وأف ىػػػذه المجتمعػػػات 

 (.2013كيالي،تجربة الوروبية. ) التتوّخى الدخوؿ مباشرة في الثورة الديمقراطية، عمى خالؼ ال

لػػػـ يكػػػف بقمكػػػاف الثػػػورات العربيػػػة المعاصػػػرة أف تتجػػػاوز ثقافػػػة مجتمعاتيػػػا، وبالتػػػالي بحثػػػت عػػػف 

المفػػػػػػاىيـ  ثبيػػػػػػتمرجعيػػػػػػة لشػػػػػػرعيتيا السياسػػػػػػية مػػػػػػف داخػػػػػػؿ قػػػػػػيـ ىػػػػػػذه الثقافػػػػػػة، وذلػػػػػػؾ بقصػػػػػػد ت

  ،وتريػد أف تؤسػػس عمييػػا مؤسسػػاتيا وبنياتيػػا السياسػػية ،كانػػت تمثػػؿ شػػعارات الثػػورة التػػي والمبػادئ

 :وقد ترتب عمى ذلؾ أمراف

التػػػي كانػػػت  ،أف ىػػػذه الثػػػورات ظمػػػت تسػػػتمد مرجعيػػػة شػػػرعيتيا السياسػػػية مػػػف الثقافػػػة نفسػػػيا :أوالً 

 .تجد فييا مف القيـ ما يضفي عمييا شرعية سياسية النظمة السابقة أيضاً 
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صػراع  ورات إلىأدى االحتكاـ إلى قيـ نفس الثقافة إلضفاء الشرعية السياسية عمى ىذه الث :ثانيـاً 

مػػػف ىػػػذه الثقافػػػة إضػػػفاء الشػػػرعية  فػػػالطرؼ الػػػذي يحػػاوؿ انطالقػػػاً  .بػػيف القػػػوى التػػػي شػػػاركت فييػػػا

السياسػية عمػػى بعػض المبػػادئ والمفػاىيـ التػػي رفعيػا أثنػػاء الثػورة وجػػد نفسػو فػػي صػداـ مػػع طػػرؼ 

الي ال يمكػف آخر يعد تمؾ المفػاىيـ والمبػادئ ىجينػة ودخيمػة ومتناقضػة مػع كػؿ قػيـ الثقافػة، وبالتػ

أف تمنحيا ىذه الثقافة أي قيمة تضفي عمييا الشرعية السياسية، فكؿ المبادئ والمفاىيـ مف أمثاؿ 

رادة المة ،وحرية االعتقاد ،الحرية السياسية وال  والمساواة الدينيػة والجنسػية، كميػا ال تجػد سػنداً  ،وا 

 (.2013)السنوسي،.نيفي ىذه الثقافة بشقييا التقميدي العرفي والدي قيمياً  مرجعاً 

قػػد غيػػرت الثػػورات العربيػػة الػػدور التقميػػدي لمجيػػوش فػػي النظػػاـ الػػديمقراطي الغربػػي الػػذي ل       

في أية حاؿ بعد أف استقرت أنظمتيا  سياسياً  تدخؿ الجيوش في السياسة فساداً  تبنتو والذي يعتبر

مػػػاىير. ولكػػػف رغػػػـ ىػػػذا عمػػػى أسػػػس راسػػػخة مػػػف المبػػػادئ المقدسػػػة والتقاليػػػد التػػػي تكػػػّوف فكػػػر الج

فقف النظمة التػي تمػت الثػورات لػـ تفكػر فػي تنظػيـ ىػذا  التحوؿ الكبير في الفكر السياسي العربي

ولكػػف دوف أف تسػػقط صػػراحة نظريػػة الشػػرعية  ،الػػدور الجديػػد لمجيػػوش، بػػؿ دعتيػػا لمعػػودة لمثكنػػات

 مبيمػػاً  لشػػرعية شػػعاراً أو تحػػدد السػػس التػػي تقػػوـ عمييػػا، وبػػذلؾ أصػػبحت ا ،الثوريػػة التػػي تبنتيػػا

 .في خطر وحقوقيـ يمكف أف يستخدمو الجيش في أي وقت يقّدر فيو أف أمف المواطنيف

فػػي مصػػر ىػػو نتيجػػة ليػػذا التحػػوؿ فػػي مفيػػـو وفكػػرة الجيػػوش فػػي المنطقػػة.  مػػا حػػدث مػػؤخراً إف  

يناير/كػانوف  (25فػالجيش المصػري تػدخؿ عقػب االحتجاجػات الواسػعة التػي شػيدتيا مصػر يػـو 

سػمطة لمقػوى المدنيػة، ثػـ سػمـ ال ،وعزلػو (محمػد حسػني مبػارؾ )ضد حكـ الػرئيس ـ(2011 ثانيال

يػـو  (محمػد مرسػي )بعد انطالؽ االحتجاجات الواسعة ضد حكـ الػرئيس نفسو الظرؼ وتدخؿ في

الحػالتيف  تػاوفػي كم لػرئيس المحكمػة الدسػتورية،وعزلو وسمـ السمطة  ـ(2013يونيو/حزيراف  30)

 (.2013االستجابة لرغبات الشعب وحمايتو.)الترابي،برر تدخمو ب

 في  وليس اً جذري اً ف الثورة تعنى تغيير ل ،وليست ثورة ،لعربية حالة ثوريةف ما جرى في المنطقة اإ

يقػػػوـ بػػػو مجموعػػػة صػػػغيرة بػػػدوف  االنقػػػالبف ل ،ليسػػػت انقالبػػػاً  وىػػػى أيضػػػاً  ،رأس النظػػػاـ الحػػػاكـ
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لكػػف التغييػػر لػػـ يكػػف  ،إرادة شػػعبية عامػػةعػػف  اً تعبيػػر  ومػػا جػػرى ىػػو ثػػورة شػػعبية  ،غطػػاء شػػعبي

 (.2014)عبده،جذرياً 

الماضػػية  إلنيػػاء مرحمػة التراجػػع العربػي خػػالؿ السػنوات ،يجابيػةإأف الثػػورات العربيػة خطػػوة  بػدووي

وبعد ذلؾ انحرفت  ،تحقيؽ أىداؼ اجتماعية مرت بشكؿ صحيح محاولةً ولكف لألسؼ في البداية 

عػػػػػػػػادة النظمػػػػػػػػة  ،أو خارجيػػػػػػػػة ،لصػػػػػػػػالح قػػػػػػػػوى داخميػػػػػػػػة مػػػػػػػػا كانػػػػػػػػت عميػػػػػػػػو فػػػػػػػػي العيػػػػػػػػد  إلػػػػػػػػىوا 

 (.2014)ثابت،.السابؽ

تغييػػر الحػػداث السياسػػية فػػي البمػػداف العربيػػة  ولكػػف  إلػػىالعربيػػة أىػػداؼ سػػامية تيػػدؼ ولمثػػورات 

 إلػػىوتحولػػت  ،لألسػػؼ الشػػديد غالبيػػة الثػػورات تػػـ التػػأثير  عمييػػا وانحرفػػت عػػف أىػػدافيا الساسػػية

 (.2014)المصري،.لخارجيةلمقوى ا مسرح

وال فػي  ،فػالثورات ال تػتـ فػي أيػاـ ،وسػتنجح رغػـ الضػبابية السػوداوية ،الثورات العربية وستمضي 

 (.2014)الصواؼ،.ولكف إذا قاؿ الشعب ال  سيحقؽ ثورتو ،وسيكوف ىناؾ ارتدادات ،سنوات

الثػػػورات العربيػػػة التػػػي عصػػػفت بالمنطقػػػة العربيػػػة خاصػػػة كميػػػا ىػػػذه الحػػػداث  فوتػػػرى الدراسػػػة بػػػأ

المعاصػػػػرة، غيػػػػرت مالمػػػػح عديػػػػدة فػػػػي العمميػػػػات السياسػػػػية ممػػػػا أنػػػػتج مجموعػػػػة مػػػػف التفػػػػاعالت 

ثػـ التعامػؿ  ،تـ التوقػؼ عنػده مػف جميػع القػوى والطػراؼجد تغييرًا لألىداؼ وىذا ما أو و السياسية 

حالػة العربيػة لكػف الدراسػة توضػح أيضػًا بػأف ال؛ بمػا يخػدـ مصػالحيا ـقؿ مجرياتيػا أمعيا سواء بن

العوامػػؿ و  ،الزاؿ يكتنفيػػا الكثيػػر مػػف الغمػػوض نظػػرًا لتػػداخؿ العديػػد مػػف المفػػاىيـو  ،الزالػػت تتخػػبط

، كافة الصعد و المجاالت في يجعؿ المنطقة غير مستقرةوىذا ما  ،الظروؼ في بعضيا البعضو 

نب عف ىػذه المني أدى إلى عزوؼ مستثمريف عرب و أجاينتج عنو انعداـ لالستقرار السياسي و 

 ما فاقـ الزمة االقتصادية.مالبمداف وىذا 
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الرابغالرابغالفصل الفصل    
  قناة اجلسيرة والثىراث العربيتقناة اجلسيرة والثىراث العربيت

 

 مفيوم تغطية الجزيرة لمثورات العربية 

 نظرة تحميمية لتغطية الجزيرة لمثورات العربية 

 كيف أثرت تغطية الجزيرة عمى سير أحداث الثورات العربية؟ 

 ات أم صانعة ليا؟ة لمثور عبر الجزيرة م 
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 مفيوم تغطية الجزيرة لمثورات العربية:

 كػػاف ىػػذا الشػػعار البػػرز الػػذي رفعتػػو الجزيػػرة أثنػػاء تغطيتيػػا لمثػػورات العربيػػة، " التغطيػػة مسػػتمرة"

لمالءمتػػو التامػػة  ،ف منياجػػًا يوضػػح أسػػموب الجزيػػرة فػػي تغطيتيػػاليكػػو   موفقػػاً  ىػػذا الشػػعار وجػػاء 

لظروؼ الثورات المتسارعة في أحداثيا و المتعاقبة في مراحميا، وفي ظؿ غياب التغطية الرسػمية 

قطػػػع وسػػػائؿ االتصػػػاؿ المختمفػػػة وعمػػػى رأسػػػيا اليػػػاتؼ لالمقنعػػػة ولجػػػوء حكومػػػات تػػػونس ومصػػػر 

  ،لػػى الجزيػػرة كوسػػيمة إعػػالـ تعكػػس مػػا يػػدور مػػف أحػػداثإنترنػػت، تحولػػت الجمػػاىير الغاضػػبة االو 

والدة عدد مف البرامج لمتابعة مستجدات الثورات مثؿ  شاشتياوتردد صدى الجماىير، كما شيدت 

قصػػص الشػػعوب جميػػع و "ربيػػع الشػػعوب" الػػذي يحكػػي  ،" شػػاىد عمػػى الثػػورة "و" حػػديث الثػػورة" 

 .(3: 2012الثائرة.)أبو شباب،

كانػػت الجزيػػرة بالنسػػبة لتػػونس فػػي ثورتيػػا مػػرآة  فقػػد ة لحػػداث الثػػورة التونسػػية "حػػوؿ تغطيػػة الجزيػػر 

ف الجزيػػرة ال لوكانػػت أقػػرب وسػػيمة إعالميػػة لعقػػوؿ و قمػػوب الثػػائريف، و  ،رأى النػػاس فييػػا أنفسػػيـ

جميػػور يػػػؤمف بمػػا يجػػوؿ فػػػي وتكتفػػي بػػػأف تجعػػؿ البػػؿ  تبنػػي وعيػػًا عميقػػػًا وثقافػػة سياسػػية متينػػػة،

 .( 94: 2011ه أفكاره أكثر مما تبث إليو مف أفكاٍر جديدٍة. )الحجاوي، تشاطر خاطره، و 

جديػد  نفسػيا أمػاـ تحػدٍ  ووجػدت الجزيػرة  ،الثػورة المصػرية اشتعمت أياـ قميمة ببعد الثورة التونسية و 

شػيدت تغطيػة القنػاة لمشػأف المصػري تطػورًا  ،عػواـ التػي سػبقت انػدالع الثػورةالخمسػة عمى مػدار 

 ىاإلخبارية و لفتت استياء و انتقاد النظاـ المصر  تغطيتيا اف لمصر حصة السد في و ك ،كبيراً 

ينقػػؿ  اً ينػػاير، احتػػدمت تغطيػػة القنػػاة و زادت حػػدتيا و تحػػوؿ بثيػػا مفتوحػػ 25مػػع انػػدالع أحػػداث 

جانػب الثػورة بت القنػاة ووقفػ ،و مف ميداف التحريػر خصوصػاً  ،الصور و الخبار اآلتية مف مصر

لتزاـ واضحًا وجميًا في طبيعة التغطية التي قامػت بيػا ليػذا الحػدث اليػاـ. بات ىذا اال و ،و الثوار

 (.91: 2012)عبد اهلل،

السػػػػيما مػػػػع و  عمػػػػى مػػػدار السػػػػاعةوفػػػي الثػػػػورة المصػػػػرية قامػػػت الجزيػػػػرة بفػػػػتح ىواتفيػػػا لممػػػػواطنيف 

زاد مف و  ،لتحميؿميارة الجزيرة في استضافة الضيوؼ وا إضافة إلىبميداف التحرير،  المتظاىريف 
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مػف مطػاردة ليػا وحػذفيا مػف "نايمسػات "اإلقباؿ عمى الجزيرة ما قامت بػو إدارة القمػر االصػطناعي 

 (.2011باقتيا.) شريت،

وىنػػاؾ اتخػػذت الجزيػػرة موقفيػػا مػػع الثػػورة   ،وبػػدأت منػػذ اليػػـو الوؿ لمثػػورة الميبيػػة بتغطيػػة أحػػداثيا

وقصػػػفيا لممػػدنييف فػػػي  ،ور حػػػوؿ مجػػازر كتائبػػوضػػد القػػذافي، وبثػػػت الكثيػػر مػػف الخبػػػار والصػػو 

 واسػػػػتمرت تغطيتيػػػػا بػػػػنفس الحػػػػرارة لحػػػػيف سػػػػقوط القػػػػذافي بسػػػػقوط  ،بنغػػػػازي و غيرىػػػػا مػػػػف المػػػػدف

ولو أنيا ،لـ تخرج تغطية الجزيرة لحداث الثورة اليمنية عف ىذا السياؽ  ،و الحقًا بمقتمو ،طرابمس

وطػػوؿ المػػدة  ،داد أو فتػػور أحػػداث الثػػورة نفسػػياكانػػت تشػػتد حينػػًا و تفتػػر حينػػًا آخػػر، و نتيجػػة اشػػت

و تقديره.  ،و أحيانًا ىتافو ،حيث حازت تغطية القناة عمى إعجاب الشعب اليمني ،التي استغرقتيا

 (.98: 2011)الحجاوي، 

 في سوريا مرت تغطية القناة ألحداث الثورة بمرحمتين :و 

ة، حيػث وجيػت لمقنػاة انتقػادات كثيػرة مرحمة التيميش وعدـ االىتماـ الكػافي و مػع بدايػة الثػور  -1

الطريقة التي غطػت بيػا أحػداث الثػورات طية أحداث الثورة بنفس السموب و لعدـ االىتماـ بتغ

 .التونسية و المصرية و الميبية

 ،التظػػاىرواشػػتداد القتػػؿ و نزيػػؼ الػػدماء و  ىامػػع اشػػتداد ،بعػػد حػػوالي شػػير مػػف انػػدالع الثػػورة  -2

و  ىػػافأصػػبح الخبػػر السػػوري يتصػػدر أخبار  ،مفصػػمة بصػػورة  بػػدأت القنػػاة فػػي تغطيػػة الحػػدث

ثػـ بػات مػف الواضػح وقوفيػا   ،وأفردت لمثورة مساحات واسعة مف التحميؿ و النقاش ياتغطيات

جانػػػب الثػػػورة وىػػػو مػػػا جمػػػب عمييػػػا انتقػػػادات عديػػػدة مػػػف مؤيػػػدي النظػػػاـ السػػػوري، وتػػػـ  إلػػػى

 .ييتؼ لمجزيرةالتشويش عمى بثيا أكثر مف مرة، وبدأ الشعب السوري 

 .مجد دورىا وتغطيتيا لحداث ثورتويو  

د مػف جانبيػا انتقػادات مػف داخميػا توجػت بعػدبجمبػت تغطيػة القنػاة لحػداث الثػورة ووقوفيػا  لقد

مراسػػمي القنػػاة الميمػػيف وعمػػى رأسػػيـ مػػدير مكتبيػػا فػػي بيػػروت االسػػتقاالت لعػػدد مػػف مػػذيعي و 

 .غساف بف جدو
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عصر الثػورات بقػدر انتصػارىا فػي حػرب العػراؽ، عمػى لـ تنتصر الجزيرة في " عمى كؿ 

سػػتبقى الجزيػػرة متمتعػػة  ىاوبعػػد انقضػػاء عصػػر   ،أنيػػا كانػػت الكثػػر أثػػرًا فػػي ىػػذه الثػػورات

و بخبػػرة طويمػػة  ،وسػػتظؿ متمتعػػة بسػػقؼ عػػاؿ مػػف الحريػػة اإلعالميػػة ،بركػػائز قػػوة عديػػدة

لمحطػػة التػػي أيػػدت و ستضػػاؼ إلييػػا أنيػػا ا ،وبكونيػػا محطػػة كػػؿ العػػرب ،وتمويػػؿ متفػػوؽ

 (.94: 2011الثورة العربية بدوف تحفظ ".)الحجاوي، 

:نظرة تحميمية لتغطية الجزيرة لمثورات   

تباينػػت وجيػػػات النظػػر حػػػوؿ دور تغطيػػػة الجزيػػرة اإلخباريػػػة فػػي دوؿ الربيػػػع العربػػػي، إذ          

ي انتشػػر فػػي لألحػػداث فػػي تػػونس و مصػػر أشػػعمت الربيػػع العربػػي الػػذ تغطيتيػػا يعتقػػد الػػبعض أف 

فيمػا  ،تحت أنظمػة حكػـ متسػمطة عانت وأعمت مف صوت الشعوب التي  ،عدد مف الدوؿ العربية

يعتقػػد آخػػروف أف التغطيػػة اختمفػػت بػػاختالؼ الدولػػة التػػي يحصػػؿ فييػػا احتجاجػػات بمػػا ينسػػجـ مػػع 

: 2013و يخػػدـ أىػػدافيا السياسػػية و الدبموماسػػية إقميميػػًا ودوليًا.)شػػمش، ،قطػػرلالسياسػػة الخارجيػػة 

32). 

ركزت الجزيرة في تغطيتيا عمى الحشود مف العػرب الػذيف يعمنػوف مطػالبيـ إلػى العػالـ، و و        

الجزيرة لموصوؿ باستعاف الثوريوف الذيف كاف محظورًا عمييـ الظيور في وسائؿ اإلعالـ المحمية، 

ورشة عمؿ عمى مدار لات، وألغت القناة برامجيا العادية، وتحولت شعوبيـ، وتعبئتيا لصالح الثور ل

 .(2011خرى.) الحروب،ل شرة عمى اليواء، متحولة مف ثورة الساعة لألخبار والمقابالت المبا

تغطيػػة الجزيػػرة لػػبعض الحػػداث فػػي بمػػداف عربيػػة مختمفػػة لحسػػابات سياسػػية  فيمػػا خضػػعت       

القيػػاـ بػػأي عمػػؿ سياسػػي معػػيف ضػػد نظػػاـ بشػػار ادت قطػػر وحػػيف أر  حسػػابات مينيػػة، مػػف أكثػػر 

 ،أو قيادة حركػة سياسػية مػف خػالؿ جامعػة الػدوؿ العربيػة إليجػاد حػؿ لألزمػة السػورية ،السد مثالً 

 (.2011فقنيا تنسؽ بيف عمميا الميداني وبيف تغطية الجزيرة لألحداث. ) عبد العزيز،

حتػػى تتماشػػى مػػع  وأحيانػػا تزويرىػػامػػف الحقػػائؽ  كثيػػر منيػػا سياسػػة معينػػة واتبعػػت الجزيػػرة       

وىػػو دور   ،برؤيػػة قطػػر السياسػػية الػػذي يخػػدـ دورىػػا بالمنطقػػة المػػرتبط  ،اليػػدؼ السياسػػي العػػاـ
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  ،العربيػػة القائمػػة فػػي المنطقػػة النظمػػة يػػرييسػػعى لتغ و  ،منحػػاز بصػػفة عامػػة لالتجػػاه اإلسػػالمي

و  ،الفاعؿ الموجو المجير سياسػياً  ل عالـ اً وذجنم  الجزيرةكما قدمت  ،والجزيرة خدمت ىذا الخط

قدمت  و ،السياسية في القناة ةت والمرجعيسياسية ليخدـ الجيا ىداؼأيساىـ بشكؿ قوي في تنفيذ 

وابتعػػػدت عػػػف القواعػػػد اإلعالميػػػة  ،االنحيػػػاز والػػػدعـ لمشػػػعمي الثػػػورات العربيػػػة أشػػػكاؿمػػػف  شػػػكالً 

 (.2014،.)عوكؿالمستقمة

ىمػت قضػايا أخػرى تجاو   ،خبارية ووسػعت التغطيػة لدرجػة كبيػرةاإلبرامجيا   رةالجزيوجيرت       

ز عمػػػى وفتحػػػت قنػػػاة لمصػػػر لمتركيػػػ  ،متركيػػػز عمػػػى أحػػػداث الثػػػورات العربيػػػةلالعػػػالـ و فػػػي المنطقػػػة 

والشػعارات التػي تقػدميا الجزيػرة  ،مساحة مف التغطية كبيػرة جػداً سوريا وأخذت  ،الحداث المصرية

 فقػد ،التػوازف فػي تغطيتيػا لـ تػراع يالكن ،شعارات تخدـ الثورات حممتاإلخبارية  في بداية نشراتيا

لكػػػؿ المػػػر بالضػػػيوؼ والمسػػػاحة تعمػػػؽ مضػػػمونًا  و ،شػػػكالً  أفػػػردت مسػػػاحة لمػػػرأي و الػػػرأي اآلخػػػر

فقػػػػد كانػػػػت تعطػػػػي فرصػػػػة لممنحػػػػاز  ،االنحيػػػػازواضػػػػحة  والسػػػػئمةضػػػػيؼ واالتصػػػػاالت الياتفيػػػػة 

 (.2014.)الطيراوي،يامف معارضي اآلخريفوتحـر  ،لسياستيا

 ،بوضػوح لمشػعوب ضػد النظمػة،يبدو لو انحيازىػا  ،الثوراتلمجزيرة منذ بدء  "ولعؿ المتابع       

، ولـ يكف يخفى ىػذا االنحيػاز عمػى أحػد ميمػا خػؼ ذكػاؤه، ف متابعييا التقميدييف انتقاداً ولـ تجد م

وقػػد  ،إال بمسػػاحة إعالميػػة ضػػيقةنظمػػة الكانػػت تعطػػي الثػػوار تغطيػػة شػػاممة، ولػػـ تتكػػـر عمػػى و 

والمقػابالت المتقطعػة مػع  ،اتالمقابالت المسيبة التي كانت تعطييا لمؤيػدي الثػور في الحظنا ىذا 

 غياب المينية اإلعالمية مػف قبػؿ الجزيػرة لكف  ،الثورات العربيةي تمناصر ورغـ  ،النظمةمؤيدي 

 فػػي معرفػػة مػػا يػػدور فػػي سػػوريا عمييػػاعتمػػدوف لػػـ يعػػودوا ي كثػػر إلػػى درجػػة أف أناسػػاً  ،كػػاف واضػػحاً 

 (.2013،".)قاسـ مثالً 
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 كيف أثرت تغطية قناة الجزيرة عمى سير أحداث الثورات العربية؟

  ،دورًا محوريًا في نجاح الثورات العربية عبر تقديـ تغطية إخباريػة متميػزة الجزيرة  لعبت          

في التػأثير عمػى المواقػؼ ـ وساىمت بدور ميلألحداث، مؽ والشامؿ واالعتماد عمى التحميؿ المتعّ 

 . (mahroum، 2011: 56) العربية والدولية الرسمية والشعبية نحو الشعوب والنظمة العربية

وتعرضػت لحممػة مػف قبػؿ أنظمػة الػدوؿ التػي   ،الجزيرة الكثر تأثرًا بقدر تأثيرىا فيػووكانت       

دفعػت  ثمنػًا كبيػرًا لمناصػرتيا ثػورات الشػعوب وقػد  ،يا طشيدت احتجاجات مطالبة بالحريػة إلسػقا

فػػي وجػػو الحكػػػاـ، مػػف خػػالؿ إلغػػػاء معظػػـ البػػػرامج الحواريػػة و الوثائقيػػة وتخصػػػيص معظػػـ البػػػث 

فمػػنيـ مػػف تػػرؾ  : مػػا حػػدث مػػف انقسػػامات فػػي صػػفوؼ موظفييػػا لسػػباب عػػدةو لمحػػدث البػػرز، 

جيػػزة المنيػػة فػػي بمػػدانيـ كمػػا حصػػؿ مػػع العمػػؿ تحػػت أعمػػاؿ الضػػغط و التيديػػد التػػي مارسػػتيا ال

ومنيـ مف ترؾ التياـ القناة بالتحريض و االنحراؼ عف خطيا التحريري  ،مدير مكتبيا في دمشؽ

المينػي مثػػؿ المذيعػة السػػورية لونػا الشػػبؿ و زوجيػػا سػامي كميػػب، ومػدير مكتػػب الجزيػرة فػػي لبنػػاف 

 .(14: 2013غساف بف جدو.)شمش،

 أدى معرفػػػػة المجتمػػػػع لمػػػػا حػػػػدث معػػػػو و لأدى   يحػػػػدث لبػػػػوعزيز  لمػػػػا لكػػػف كشػػػػؼ الجزيػػػػرة        

وبدأت تنتشػر الخبػار المنقولػة فػي الجزيػرة  لتػدعيـ التوجيػات العربيػة  ،ؾ في  الشارع العربياحر ل

لمػػا قامػػت بػػو الجزيػػرة  اإلعػػالـ االجتمػػاعي يأخػػذ دوره اسػػتكماالً  بػػدأ ثػػـ  ،داخػػؿ المجتمػػع الواحػػد 

 (.2014)الصواؼ،.

فالتػأثير اإلعالمػي العػاـ مػف خػالؿ التغطيػة  ،مػف ثػورة لخػرى تػأثير الجزيػرة مختمفػاً  وكاف        

يصػػػاؿ الخبػػػػر لمنػػػاس بسػػػػرعة يػػػؤثر فػػػػي  ،اإلعالميػػػة لألحػػػػداث وردود أفعاليػػػػا وحركتيػػػػا  وعػػػييـ وا 

تعدت ذلؾ في بعض الثورات إلى صانعة لمحدث ومؤثرة فػي مجريػات المػور كمػا  لكنيا  ،الثورية

وتعبئػة المقػاتميف لمػذىاب  ،واستدعاء التدخؿ الخػارجي فػي ليبيػا،(المصرية يناير 25ثورة )حدث في 

 سػرعة أما في تونس فمـ يتسع الوقت لمجزيرة أف تؤثر بسبب  ،إلى سوريا لدعـ المعارضة المسمحة

وفػػػى البحػػػريف تجاىمػػػت الثػػػورة بسػػػبب حساسػػػيات الوضػػػع الخميجػػػي  ،بػػػالرئيسالثػػػورة فػػػي اإلطاحػػػة 
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وفى الػيمف كانػت تغطيتيػا مينيػة إلػى حػد مػا بسػبب انقسػاـ الشػارع بػيف مؤيػد ومعػارض   ،المذىبي

 (.2014)القططي،لنظاـ الرئيس صالح.

 ـالتشػػػػػػويش أ ـالتيديػػػػػػد أ ـيػػػػػػر مػػػػػػف المضػػػػػػايقات سػػػػػػواء بػػػػػػاإلغالؽ أتعرضػػػػػػت الجزيػػػػػػرة لمكث      

مػف ىنػا  عمييػا كما حدث مع بعػض مراسػمييا، ناىيػؾ عػف سػيؿ االتيامػات الػذي ينػزؿ  ،االعتقاؿ

 وىناؾ ومف أبرزىا:

إغالؽ مكاتب الجزيرة في الدوؿ الثائرة شعوبيا بعيد اندالع شرارة االحتجاجػات مباشػرة، فضػاًل  .1

 يػاقبػؿ أف تقػـو ىػذه الثػورات مػف السػاس )كالحالػة التونسػية(، وىػذا مػا تطمػب من إغالقيػاعػف 

لػػى المشػػاىد بػػأكبر قػػدر مػػف إيجػػاد بػػدائؿ يمكػػف مػػف خالليػػا نقػػؿ المعمومػػة مػػف قمػػب الحػػدث إ

  .(4: 2012)أبو شباب، .المصداقية

لترتيػػب أولويػػات الحػػداث  اتتػػابع الثػػورات فػػي آف واحػػد تطمػػب مػػف الجزيػػرة جيػػدًا كبيػػرًا مضػػاعف .2

" البريقػػة "البػػرز التػػي تحتػػؿ المسػػاحات الكبػػر فػػي نشػػراتيا، فتػػارة كانػػت مواجيػػات تجػػرى فػػي 

تحتػؿ مقدمػة النشػرة،  "عػدف"و تػارة أخػرى تظػاىرة فػي   ،نػاةمقلتأتي عمى رأس النشرة اإلخبارية 

 (.2014الوادية، وىكذا. ) ،وتارة ثالثة حصار في حماة ىو الحدث الىـ

فػػػي أشػػػكاؿ الثػػورات العربيػػػة، ومػػػا  لمتنػػوع  ىتعامػػػؿ النظمػػة مػػػع المتظػػػاىريف أد تنػػوع أسػػػاليب .3

والمتنوعػػة فػػي  ،فػػي الىػػداؼتطمػػب مػػف الجزيػػرة مرونػػة فػػي تغطيتيػػا لتمػػؾ الحػػداث المتشػػابية 

الوسػائؿ، فقػد تمػايزت ىػذه الثػورات عمػى عػػدة أشػكاؿ، وسػمكت مجريػات المػور فييػا لسػػبب أو 

و منيػا  ،الثورة المصػريةكػآلخر منحنيات مختمفة، فمنيػا مػف طغػى عمييػا الشػكؿ االعتصػامي 

ورية. )أبػػو الحالػػة الميبيػػة ومنيػػا مػػا شػػكؿ انتفاضػػة كػػالثورة السػػكالشػػكؿ العسػػكري  مػػف أخػػذت 

 (.2014،سرور

الصعوبات التي يواجييا اإلعالميوف عندما يػتـ تغطيػة أحػداث خطيػرة فػي ظػؿ أنظمػة مسػتبدة  .4

غالؽ المكاتب والتضييؽ عمى التغطيػة وسػحب التػراخيص لمعمػؿ  ،كالقتؿ واإليذاء واالعتقاؿ وا 

متعػػددة عنػػدما تحػػدث محػػاور  ،و صػػعوبات مينيػػة خاصػػة بػػالجزيرة كتحديػػد أولويػػات التغطيػػة

حيػث ظمػت الجزيػرة تعطػى الحػدث السػوري  ،2012لألخبار كما حدث في حرب غػزة  الثانيػة 
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الولوية وتترؾ حرب غزة لمخبر الثاني أو الثالث  بعد مرور نصؼ ساعة أو أكثر عمى بدايػة 

بخػػالؼ معظػػـ القنػػوات المنافسػػة الخػػرى التػػي غطػػت حػػرب غػػزة الثانيػػة بالولويػػة فػػي  ،النشػػرة

 (.2014قططي، )ال .البث

 :  بعدة سمات أىميا تغطية الجزيرة لمثورات العربية ومع ذلك فقد امتازت 

يعبر مف  اً مفتوح اً منبر  شاشتيابرز دور قناة "الجزيرة مباشر" في الثورات بشكؿ كبير، وأصبحت -

بػػػػآرائيـ عبػػػػر االتصػػػػاالت الياتفيػػػػة  -عمػػػػى حػػػػد سػػػػواء-خاللػػػػو المعارضػػػػوف والمؤيػػػػدوف لألنظمػػػػة 

 (.6:2012،)أبو شبابئؿ القصيرة.والرسا

اسػػتمرت بنقػػؿ وجيػػة  فقػػد االحتجاجػػات والثػػوار المطػػالبيف بالحريػػة،  رغػػـ نقػػؿ الجزيػػرة لخبػػار -

الرسػػمييف لمتعميػػؽ  وليفبالمسػػؤ النظػػر الرسػػمية بشػػكؿ حيػػادي، وفػػي أغمػػب الحيػػاف يػػتـ االتصػػاؿ 

)الواديػػػػة،  والػػػػرأي اآلخػػػػريػػػػرة فػػػػي نقميػػػػا لمػػػػرأي عمػػػػى صػػػػحة النبػػػػاء مػػػػف عػػػػدميا، و اسػػػػتمرت الجز 

2014). 

المػر لػـ يخػؿ مػف  لكػفالحرفية التي أبداىا مذيعو ومذيعات الجزيػرة فػي تغطيػتيـ لمثػورات،  رغـ-

منيا  الشعوب إباف تغطيتيـ لخبار ضحايا قمع  بعضيـ بعض االنفعاالت العاطفية التي أبداىا 

لتصػوير فػػي الجزيػػرة، وانفعػػاؿ "عبػػد بكػاء "عمػػي الظفيػػري" عمػػى الشػييد "عمػػي الجػػابر" رئػػيس قسػػـ ا

الصػػمد ناصػػر" عنػػد مقابمتػػو مفتػػي النظػػاـ السػػوري "بػػدر الػػديف حسػػوف" الػػذي نفػػى بالكميػػة سػػقوط 

السػورييف عنػدما صػرح أف  وليفالمسػؤ ضحايا في سوريا، وتعميػؽ المذيعػة "روال إبػراىيـ" عمػى أحػد 

)الصػػواؼ،  الثالثػػة عشػر ربيعػػاً  ره لػػـ يتجػاوزعمػ رغػػـ أفالطفػؿ الػػذبيح حمػزة الخطيػػب لػيس طفػػاًل 

2014). 

وكانػػت الصػػور  ،تغطيػػة الجزيػػرة عمػػى تحػػذير المشػػاىديف قبػػؿ عرضػػيا لمشػػاىد مؤلمػػة حرصػػت-

 (.2014)القططي،  الفظيعة تعامؿ تقنيًا بشكؿ يقمؿ مف بشاعة المنظر



66

 

نػػازحيف لػػـ تغػػب تغطيػػة الجزيػػرة لمنػػواحي اإلنسػػانية فػػي فتػػرة الثػػورات، فقػػد قامػػت بتغطيػػة أحػػواؿ ال-

ف ما يميز تغطيتو لمثورة السورية أنػو إ .تامر المسحاؿ ياقاؿ مراسمو عمى الحدود الميبية التونسية، 

 (.2013غطى الجانب اإلنساني فييا فقط.)المسحاؿ،

تػػـ االستعاضػػة عػػف التقػػارير المرسػػمة مػػف المراسػػميف بتقػػارير مطولػػة تكػػوف مادتيػػا المصػػورة ىػػي -

مػف  مػزيجفمتظاىروف بأنفسيـ مف قمب الحدث، أمػا مادتيػا الصػوتية مقاطع الفيديو التي سجميا ال

قػػػوة الكممػػػات و جزالػػػة  فييػػػا وقراءات تحميميػػػة مػػػف محػػػرري الجزيػػػرة، ولػػػوحظ ،ىتافػػػات المتظػػػاىريف

اللفاظ، لعؿ مف أشيرىا تقرير "اليـو ننجيؾ ببدنؾ " الذي قرأه اإلعالمي السػوداني "فػوزي بشػري" 

 (.2014،مي)الزامتنحي مبارؾ.  لحظة

 –لػػوحظ أف كثيػػرًا مػػف التقػػارير اإلخباريػػة أرسػػميا مراسػػمو الجزيػػرة مػػف شػػتى بمػػداف العػػالـ تػػأثرت و -

 (.2013،)شراببالجو العاـ لمثورات العربية. -بشكؿ أو بآخر

 الجزيرة مغطية لمثورات أم صانعة ليا؟

نفجػار شػعبي كبيػر ـ، عمػى موعػد مػع ا2010كانت الجزيرة في نياية ديسمبر/ كانوف الوؿ عػاـ 

وجػػارؼ وممتػػد فػػي أكثػػر مػػف بمػػد عربػػي، ولعبػػت دوًرا كبيػػًرا فػػي متابعػػة ىػػذا الحػػراؾ الشػػعبي الػػذي 

غيػػر وجػػو المنطقػػة، وأعػػاد رسػػـ معالميػػا مػػف جديػػد، ومػػا زالػػت تقػػوـ بػػذلؾ، حتػػى قيػػؿ إنيػػا صػػانعة 

 (.2012،)الظفيري.الثورات العربية

مارسػت دور نقػؿ الحػدث لػيس  وبػؿة و ال محركػة، الجزيػرة ال صػانع رغـ أف ىناؾ مف لػـ  يعتبػر

 (.2013)ثوابتة، .و نجاح الثورات جاء بفضؿ مف ىـ عمى الرض وىـ الشعوب الثائرة ،أكثر

اإلعػػالـ  ناقػػؿ و  ،ىػػي صػػناعة الشػػعوببػػؿ  ،الثػػورات  ال تصػػنعيا وسػػائؿ اإلعػػالـ كمػػا أف        

زيػرة مغطيػة وناقمػة لمثػورات  لكنيػا قػد الجو  ،وىذا ينسحب عمى كؿ وسائؿ اإلعػالـ ،وليس صانع

ولػػػػػػيس بصػػػػػػػانعة لمثػػػػػػورات ضػػػػػػػد النظمػػػػػػػة  ،العػػػػػػػاـ لمػػػػػػػرأي التوجػػػػػػػو وصػػػػػػانعة تكػػػػػػوف مػػػػػػػؤثرة فػػػػػػي

 (.2014،)الصواؼ.
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مثػػورات، والباعػػث عمػػى الحػػراؾ الشػػعبي فػػي لمحركػػة ف الجزيػػرة كانػػت وىػػذا ال ينفػػى القػػوؿ إ       

نس، ونجػػاح قػػوى الحػػراؾ الشػػعبي فػػي إجػػراء ربيػػع ثورتيػػا تغييػػر النظػػاـ فػػي تػػو  أعقػػبالػػدوؿ التػػي 

الجزيػػرة بمثابػػة المحػػرض أو  ة، كانػػت تغطيػػمنػػذ اسػػتقالليا ىلممػػرة الولػػحػػرة  انتخابػػات ديمقراطيػػة 

بحػػاالت احتقػػاف داخمػػي وانسػػداد فػػي الفػػؽ  مػػرت المعجػػؿ الػػذي أغػػرى الشػػعوب فػػي الػػدوؿ التػػي 

اة ما جرى في تونس، والقياـ بمظاىرات إلى محاك  -جراء استبداد أنظمتيا السياسية  -السياسي 

سػػػقوط القػػػذافي و مبػػػارؾ، وال يمكػػػف لحػػػد أف ينكػػػر فضػػػؿ لوحركػػػات احتجاجيػػػة، أدت فيمػػػا بعػػػد 

الجزيرة بأف تغطياتيا عمى مدار الساعة كانت البوصمة التي توجو الجماىير، وتػدفعيـ لممزيػد مػف 

إسػياـ الجزيػرة فػي فعاليػة الحػراؾ  أف  ما يعني الحراؾ والتضحية حتى تتياوى نظميا الدكتاتورية،

 (.2013مف نصيب النجاح الذي حققو الربيع العربي.)يوسؼ، (%50 )يتجاوز قدالشعبي 

غػاب الشػعار المرفػوع و   ،غيػر محايػد اً الجزيرة تحولت في الثورات العربيػة طرفػ ىناؾ مف يزعـ أف

اب مقابػػؿ غيػػفيػػديو واليوتيػػوب التغطيػػة  مػػف ال فرأينػػا مسػػاحات واسػػعة مػػف  ،اآلخػػر الػػرأي والػػرأي

 (.2014،)عبده.لرسمية الحكوميةكامؿ لمرؤية ا

 الدور القطري في تغطية الجزيرة لمثورات العربية :

وأعمنػت القنػاة مػرارًا  ،قطػرالجزيرة نموذجًا جديدًا لشكؿ القناة التمفزيونية التػي تؤسسػيا وتػديرىا  دّ تع

خاصػػة  ،بػػثلمديػػة مػػف الصػػعب أف تجػػد طريقيػػا صػػيغة نقنفسػػو الوقػػت  وأوجػػدت فػػي ،اسػػتقالليتيا

عػدد يتجػاوز و اليدؼ المطموب أف تحظي قطر التػي  ،الموجية لنقد حكومات السعودية والبحريف

بمعػػب دور  ،مػػف العػػامميف بيػػا مػػف الجانػػب ،%85نسػػمة و ( 1.700.000)سػػكانيا المػػواطنيف 

طػر مػف خػالؿ مػا تقدمػو الجزيػرة ويتحقػؽ ذلػؾ لحكومػة ق  ،أكثر أىمية وجدية في المنطقػة العربيػة

 :في اتجاىيف أساسييف 

تشػكيؿ الػرأي بوتقػـو  ،االنتشػارإلخباريػة فػي ىػذه القنػاة الواسػعة التغطيػة ا ىفي تأثير قطػر عمػ-1

فػػقف غالبيػػة  ،اسػػتقالليتيا ىالوقػػت الػػذي يؤكػػد فيػػو المػػذيعوف عمػػففػػي   ،العػػاـ فػػي المنطقػػة العربيػػة

تظيػر بعػض االخػتالؼ عػف  ،وليػا حكومػة قطػرتممكيػا و تمّ الجماىير تتوقع وتعػرؼ أف المحطػة 
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السياسػػة الخارجيػػة لدولػػة و وبالتأكيػػد فػػقف القضػػايا القطريػػة المحميػػة  ،اىتمامػػات الحكومػػة وأولوياتيػػا

  .التقييـ والنقد المناسب ال تمقى  قطر

 مجتمعػاتالتي أثرت بقػوة فػي  ،يتمثؿ في تشجيع القناة عمي المناظرات والمجادالت المفتوحة -2

وتستضػػػػيؼ متحػػػػدثيف يطرحػػػػوف أفكػػػػارًا  ،وعنػػػػدما تطػػػػرح موضػػػػوعات سياسػػػػية ،وشػػػػعوبيا المنطقػػػػة

تضػػعؼ مػػف خػػالؿ  فقنيػػا   ،المنطقػػة بمػػداف وتصػػورات قػػد تكػػوف محظػػورة أو ممنوعػػة فػػي بعػػض 

عػػدـ وضػػوح كيػػؼ  ورغػػـ ،وتزيػػد مػػف مسػػاحة الحريػػة فػػي العػػالـ العربػػي  ،برامجيػػا مػػف قػػوة الرقابػػة

المؤكػػد أف الجزيػػرة أعطػػت قطػػر تػػأثيرًا  لكػػف ،طريقػػة الداء ىػػذه الىػػداؼ القطريػػة يمكػػف أف تخػػدـ

 . (alterman، 2003: 77)ىاإقميميًا أكبر مما كاف مف الممكف أف تحققو في عدـ ظيور 

الجزيرة أداة مف أدوات السياسة الخارجيػة القطريػة  التػي تمعػب بيػا لتشػكؿ  أف وبات واضحاً       

 ،فػػي الصػػراعات أو الحػػداث فػػي اإلقمػػيـ اً ومتشػػابك اً لمجػػدؿ ومعقػػد اً مثيػػر  اً مػػؾ  دور وتمت ،ليػػا  دوراً 

مػػػا  بمثابػػػة تحػػػوؿ فػػػي السياسػػػة القطريػػػة التػػػي كثيػػػراً  - خػػػالؿ تغطيتيػػػا  لمثػػػورات العربيػػػةوانكشػػػؼ 

ايد بيف أطراؼ النزاعات ومحاولة الظيور بمظير الوسيط المح ،دبموماسية الوساطة ىاعتمدت عم

 .المختمفة

غػػػداؽ كبيػػػراً  ومعنويػػػاً  ماديػػػاً  قػػػد قػػػدمت لمثػػػوار دعمػػػاً ل  ، مػػػف خػػػالؿ إمػػػدادات السػػػالح والتػػػدريب، وا 

لنظػاـ القػذافي، كمػا كانػت  الممارسات الوحشية ىغطية الجزيرة التي سمطت الضوء عمالمواؿ، وت

نتقػػالي الػػوطني، واستضػػافت أوؿ مػػؤتمر دولػػي إلعػػادة الػػدوؿ التػػي اعترفػػت بػػالمجمس اال ىمػػف أولػػ

 (.2014،)أبو ختمةإعمار ليبيا بعد مقتؿ القذافي.

يتوقػػؼ عمػػى المقصػػود بالجنػػدة  نػػو فقعػػف ارتبػػاط الجزيػػرة بأجنػػدة سياسػػية  وعنػػد الحػػديث       

أنػػو إذا وافقػػت التغطيػػة اإلخباريػػة لممػػؼ معػػيف  المشػػكمة فػػي المشػػاىد العربػػي عمومػػاً ف ل، تحديػػداً 

ذا حػػدث العكػػس يشػػرع فػػي التػػذمر   ،و مادحػػاً  روراً يكػػوف مسػػ” أجندتػػو“ىػػواه السياسػػي وميولػػو و  وا 

مػػػف  والصػػػراخ مػػػف أف ىنػػػاؾ أجنػػػدة، فػػػي حػػػيف أف ىػػػذه الجنػػػدة ربمػػػا تالقػػػي ىػػػذه المػػػرة استحسػػػاناً 

 .مشاىد غيره ارتاح لمضمونيا، إذف المسألة في النياية سياسية ونسبية
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كػػؿ شػػيء بمػػا فػػي ذلػػؾ  والنػػاس منقسػػموف عمػػى العربيػػة  أف بػػدأت التحػػوالت والتطػػورات ومنػػذ   

مػػػف يصػػػفيا بأقػػػذع و  ،مػػػا مػػػف شػػػيء بقػػػي عميػػػو إجمػػػاع اآلف، سػػػتجد مػػػف يتغػػػزؿ بػػػالجزيرة الجزيػػػرة

وال يمكػػف أف تصػػادر حػػؽ الجميػػع فػػي أف  ،فػػي النيايػػة، النػػاس ميػػوؿ وأىػػواء وقناعػػاتو النعػػوت، 

 (.2013، )كريشاف يحكموا عمى ما يشاءوف كما يشاءوف.

راء:تغطية الجزيرة في عيون الخب   

فػػػي تػػػونس، رغػػػـ التعتػػػيـ  الثػػػورة أوؿ مػػػف تفاعػػػؿ مػػػع كانػػػت  الجزيػػػرة  اعتبػػػر الكثيػػػروف أف       

مراسميف لمجزيرة فيػو مػع بدايػة الثػورة، وكػاف لممعمومػات  أياإلعالمي الذي ساد البمد، وعدـ وجود 

فػي سػد فػراغ كبيػر الثػر  ،"كالفيسبوؾ ويوتيػوب والتػويتر "التي وفرتيا وسائؿ التواصؿ االجتماعي

وتفتح المجاؿ لتفاعؿ أكبر مع الثػورة،  ،تغذي برامج الجزيرة الحواريةكانت  غياب المعمومة، التي 

ىػذا ال يمنػع و بػف عمػي، الخاصة بعػد السػقوط الػذليؿ والسػريع  ،والسعي لمحاكاتيا في بمداف أخرى

عمػػى مسػػتوى  وتفاعمػػت معػػو،حيػػث غػػدت نبضػػًا لمشػػارع  ،أف تكػػوف سياسػػات الجزيػػرة مػػع الثػػورات

اإلداريػػػيف والكػػػوادر، وقبػػػؿ ذلػػػؾ الدولػػػة ممثمػػػة بأميرىػػػا السػػػابؽ ووزيػػػر خارجيتيػػػا الشػػػي  حمػػػد بػػػف 

 (.2013 ،)يوسؼ.جاسـ

ُتحسػب عمييػا ولػيس ممػا في دفع الثورات العربية نحػو النجػاح، وىػذا  كما ساىمت الجزيرة "      

أف تتحػوؿ أداة  الر وشرحيا لمجميػور و المفروض أف يكوف دورىا محايدًا  يتعمؽ بنقؿ الخبافليا، 

حػػرؽ  "أفضػؿ مػػف ،تعزيػز دور الجزيػػرة داخػؿ الطػػر المينيػة والخالقيػػةممػا يتطمػػب فعػؿ مباشػػرة، 

 (.2011مف االستخداـ السياسي.)عبد العزيز،" نجاحيا 

وتجاوزتػو  لتصػبح  ،المينػي يعالمة الجزيرة لمثورات تعدت الدور اإلتغطيف : إوىو ما يدفع لمقوؿ

حيػث كانػت تخػرج بيانػات  ،ينػاير  فػي مصػر 25ثػورة لفي بعض الثورات الموجو  ليا كمػا حػدث 

وىػػذا رغػػـ    ،لػػوالثػػورة الداعيػػة لممسػػيرات المميونيػػة مػػف الجزيػػرة  مػػف مجػػرد ناقػػؿ لمخبػػر إلػػى صػػانع 

أكثػر  مف الناحية المينية  الذي  تجمى  البعض رأى فيو خطأ أفإال  ،يجابيتو في بعض الحيافإ
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  وفالمسػػمم خػػوافاإلأطػػراؼ الصػػراع داخػػؿ قػػوى الثػػورة المصػػرية وىػػـ  حػػدلقنػػاة الانحػػازت  حػػيف 

 .ليـضد الطراؼ الخرى المعادية 

وأعطػػت مػػف خػػالؿ العممػػاء  ،لتػػدخؿ أمريكػػا وحمػػؼ النػػاتو  بػػالترويج الجزيػػرة  تيمػػت ا وفػػى ليبيػػا 

 يسػقوط  القػذافلمما أدى  ،يذا التدخؿل واإلعالمييف  الذيف تستضيفيـ الشرعية الدينية والسياسية 

 .وليس  بفعؿ الثورة الشعبية ،بفعؿ القوى الخارجية

التػي  ياالجزيرة غير مينيػة عمػى اإلطػالؽ  فػي تغطيػة  أحػداثاعتبر فريؽ ثالث  أف  وفى سوريا  

لمعػػػايير مػػا يعنػػػي أنيػػػا خضػػػعت  أىميػػػة بػػػيف النظػػاـ ومؤيديػػػو والمعارضػػػة المسػػػمحة  اً تحولػػت حربػػػ

 (.2014،)القططية ال تخدـ الثورات في كثير مف الحياف.سياسي

  ،تجػػاوزت دورىػػا اإلعالمػػيو حػػد صػػناعة الحػػدث لقػػد وصػػؿ نجػػاح الجزيػػرة فػػي الوقػػت نفسػػو      

الرؤسػػاء فػػي عت وسػػاعدت فػػي رحيػػؿ سػػرّ  نيػػاحيػػث إ ،وىػػذا نجػػاح بػػاىر يسػػجؿ لوسػػيمة إعالميػػة

فضػح ل ،ريا بتػدخؿ أكثػر مػف اإلعػالـحجػـ الضػ  اإلعالمػي فػي سػو وأوحػى  ،تونس وليبيامصر و 

 الأذكيػة الوربمػا أرادت مػف خػالؿ ىػذه الرسػالة  ،النظاـ وتشػويو وجيػو وتحػريض الػرأي العػاـ أكثػر

 يرحؿ الرئيس. فال يرحموا قبؿ أف  ،لبيوتيـ  خشية اعتقاليـ وفيعود المتظاىر 

 ،جػػزء مػػف تحػػالؼيػػا نل ،فػػي اسػػتمرار وتصػػاعد زخػػـ الثػػورات العربيػػة ونجاحيػػاالقنػػاة  كمػػا أثػػرت  

ىػذا و  ،أثنػاء تغطيتيػا لمثػورات حريػة التعبيػر والػرأي لمبػدأورغـ محاولتيػا تكػريس ،تريده تعرؼ ما 

ىػػػػػػػػػذا  تولػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػـ تفعػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػؾ لمػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػتقطب ،نػػػػػػػػػاع المشػػػػػػػػػاىد بأنيػػػػػػػػػا حياديػػػػػػػػػةجػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػف إق

 (.2014)عطااهلل،الحضور.

الكثيػػر مػػف  صػػاحبيانس و مصػػر الجزيػػرة لثػػورتي تػػو  فيمػػا اعتبػػر فريػػؽ آخػػر أف تغطيػػة          

لكف مسار التغطية انحرؼ الحقًا مع الثػورة فػي البحػريف التػي لػـ تمػؽ اىتمامػًا مػف الجزيػرة ،المينية

ابتعػدت  فيمػا ،كوف الخيرة عضػوًا فػي مجمػس التعػاوف الخميجػي ،بحكـ الجوار بيف قطر والبحريف

 (.2013لسعافيف،عف أبسط القواعد المينية خالؿ تغطيتيا لألزمة السورية.)ا

لنيػا كانػت تػأتي  ،وضػوعيةمثػورات العربيػة باإليجابيػة والملتغطية الجزيرة ووصؼ آخروف        

ف كانػػػت تعطػػػي مسػػػاحة أكبػػػر لمثػػػوار  ،الػػػرأي المخػػػالؼبػػػالرأي و  لف ىػػػذا الوضػػػع الطبيعػػػي أف  ،وا 
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حتػى أف  ،كانت سباقة مف أي فضائية أخرى  جانب مصالح الشعوب، مبينًا أف الجزيرةبتصطؼ 

 رغػػػـ  ،صػػػعبة فػػػي ظػػػروؼ وقػػػد عممػػػت  الػػػبعض يعتبرىػػػا صػػػانعة أو عمػػػى القػػػؿ مشػػػاركة فييػػػا، 

 (.2013)المدلؿ، .استيداؼ مراسمييا مف قبؿ النظمة التي تحكـ بالد الثورات العربية

  ،وتمتمػؾ قػدرات  إعالميػػة ،تحقيػؽ طموحػات عالميػةلإخباريػػة تسػعى وىػو مػا يتفػؽ مػع كونيػا قنػاة 

 قػػرب أ قطػػر، وىػػي –ارتباطيػػا  بسياسػػة دولػػة المقػػر رغػػـ مػػا يؤخػػذ عمييػػا  ،كبيػػرة ومميػػزةوتغطيػػة 

وقد يمحؽ بيا قدر مػف النقػد   ،وليست بعيدة عف النبض الشعبي  ،تعبير عف التيارات اإلسالميةلم

ثػػػػػػـ إعالميػػػػػػة بالدرجػػػػػػة  ،قنػػػػػػاة سياسػػػػػػية بالدرجػػػػػػة الولػػػػػػى كونيػػػػػػا واالبتعػػػػػػاد عػػػػػػف الموضػػػػػػوعية، 

مف أدوات  رغـ كونيا ،يتيا لمثورات العربية  بحثت عف دور عمى المستوى اإلعالميوبتغط،الثانية

ومواكبػة وسػائؿ  ،لػدييا القػدرة عمػى التجديػد ، وليػا قطػر الخارجيػة  لمتػأثير فػي الجنػدات الخاصػة

 (.2013التواصؿ الجماىيري بدرجة عالية". )شراب،

تممػؾ أجنػدات سياسػية وأيديولوجيػة مػف  لجزيػرةمع انطالؽ الثورات العربيػة أف ا وبدا واضحاً       

لػػـ تقػػؼ عمػػى مسػػافة واحػػدة مػػف  لنيػػا نوعيتيػػا،  ـسػػواء حجػػـ التغطيػػة أ حػػداثلألخػػالؿ تناوليػػا 

وىػو فػي الخمػيج العربػي،  أحداث "الربيع العربي" خدمة لغػراض جيػات سياسػية مػف قػوى متنفػذة 

 ياسػػية طغػػت عمػػى المينيػػة اإلعالميػػةلف الجنػػدة الس ،تياوموضػػوعي تيامػػف مصػػداقي ضػػعؼ مػػا أ

 (.2013،) ثوابتو .كما قاؿ بعض منتقدييا

 (.2013) أبراش، .عمى ىذا النقد حريف مثاؿُ ولعؿ تغطيتيا  الحتجاجات الب

وقػػَدمت الػػرأي و  ،ووقفػػت مػػع اإلنسػػاف ،أف الجزيػػرة كسػػرت القيػػود عمػػى حريػػة التعبيػػر رغػػـ       

والحمػػالت عمييػػا ليسػػت  ،الدكتاتوريػػة فػػي العػػالـ العربػػي وعػػَرت ،و فضػػحت الفسػػاد ،الػػرأي اآلخػػر

غيػػر مسػػبوؽ فيػػو مػػف التجنػػي   ووصػػمت حػػداً  ،زدادت شراسػػةلكنيػػا بعػػد الثػػورات العربيػػة  ا ،جديػػدة

 عمػػػى إفػػػالس المفتػػػريو  تياعمػػػى الجزيػػػرة دليػػػؿ قػػػاطع عمػػػى صػػػوابيلكػػػف ىػػػذا التحػػػريض واالفتػػػراء، 

 (.2013)عويس، .عمييا

لمجزيػرة   كبيػراً  عما اعتبروه  مصداقية  وموضوعية  ومينية مثمت  تحػدياً  فآخرو فيما يدافع      

العربيػة  والجدؿ السياسي  الكبير الذي تمػر فيػو بمػداف الثػورات  ائكة واالنقساـظؿ الممفات الش في
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خباريػػػة بامتيػػػاز  تحػػػرص عمػػػى نقػػػؿ الصػػػورة مػػػف جميػػػع زواياىػػػا وبألوانيػػػا مػػػا يعنػػػى  أنيػػػا قنػػػاة إ ،

 (2013،)المسحاؿ.عمى إخراج تقارير وعدـ الغياب عف الحدث أبداً  لحرص يومياً المختمفة وا

لكنػػو كػػاف مػػف المسػػتحيؿ تخيػػؿ كػػؿ مػػا  بػػالثورات العربيػػةأف قنػػاة الجزيػػرة لػػـ تتسػػبب  ورغػػـ      

 . (Kirkpatrick، 2011) ىايحدث لوال

تغطيػػػػػة الجزيػػػػػرة  وصػػػػػؼل " ىػػػػػيالري كمينتػػػػػوف"  وزيػػػػػرة الخارجيػػػػػة المريكيػػػػػةممػػػػػا دفػػػػػع وىػػػػػذا      
قراطيػػػػػػة و ووصػػػػػفيا بالداعمػػػػػة لمديم" بػػػػػاراؾ أوبامػػػػػا "الػػػػػرئيس  ياامتػػػػػدحو ،بػػػػػػ" الخبػػػػػار الحقيقيػػػػػة "

" ترونػػػػػػػو عمػػػػػػػى قنػػػػػػػاة  لمثػػػػػػػورات فػػػػػػػي أنحػػػػػػػاء الشػػػػػػػرؽ الوسػػػػػػػط بػػػػػػػالقوؿ:" اإلصػػػػػػػالح واإلصػػػػػػػالح
.((NajatfawzyAlSaied، 2013ة" الجزير 
ففػردت عمػى شاشػتيا  ،ات العربيػة فػي بػداياتيافػي تغطيػة أحػداث الثّػور  رة دورمجزيل وقد كاف      

 ،لحظة بمحظػة  خّصصت قناة لمبّث مف مصر مباشرةً و  ،مساحاٍت واسعة لتغطية الّثورة في مصر

أصبحت أكثر مػف مجػرد و  ،"لساف حاؿ ثورة ميداف التحرير "استحقت لتغطيتيا عف جدارة لقبفقد 

ت المعػػػارض لمحكومػػػات، وأحػػػرزت طػػػرؼ إعالمػػػي، بػػػؿ دخمػػػت فػػػي لعبػػػة الثّػػػورات، وتبنػػػت الصػػػو 

 .عربي رئيسمكاسب جّمة السيما في الياـ الخيرة لسقوط أوؿ 

فمػػا  ،القنػػاة بأجنػػدة سياسػػية وخطػػوط حمػػر صػػطدمتا البحػػريف وصػػمت الثّػػورة إلػػى ولكػػف عنػػدما  

الجزيػػرة لمػػا حػػدث اتسػػمت تغطيػػة مػػف إعػػالف حالػػة الطػػوارئ، ودخػػوؿ درع الجزيػػرة،  يػػا حػػدث في

قراطيػػة يمدفالحريػػة وال ،أضػػحت معيػػا مصػػداقيتيا عمػػى المحػػؾو ،يـ والتعمػػيـ الفضفاضىنػػاؾ بػػالتعت

وقػػد اعتقػػد الػػبعض أف ىنػػاؾ مػػف يوجػػو الجزيػػرة فػػي  ،مفػػاىيـ ال تتجػػزأ وىػػي واحػػدة لكػػّؿ الشػػعوب

واإلظيػػار الفاضػػح والمنحػػاز فػػي مكػػاف  ،تغطيتيػػا لألحػػداث مػػف اعتمػػاد أسػػموب التعميػػة فػػي مكػػاف

 (.2014،السطؿ.)آخر

 أف جميػػاً  أصػػبحو  الحػػداث، تنػػاوؿ فػػي بالحػػذر الجزيػػرة  اتسػػمت بدايػػة التغطيػػة فػػي لػػذلؾ        

 لألحػػػداث، مباشػػػرة مكثفػػػة تغطيػػػة فػػػي الجزيػػػرة بػػػدأت عندئػػػذ ،فييػػػا رجعػػػة ال االحتجاجيػػػة الحركػػػات

 والػيمف، ايػوليب ومصػر تػونس ثورات في حدث ما وىو والمقاءات، التحميالت مف بالعديد مصحوبة

 عمػػى اعتمػدت  ،عمميػا عمػػى المنيػة الجيػزة قبػؿ مػػف تضػييؽ يحػدث كػػاف وعنػدما ،سػوريا راً وأخيػ
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 الجزيػػرة شاشػػات امػػتألتو  ،قائمػػاً  بػػديالً  الحػػدث موقػػع مػػف تنقػػؿ التػػي االجتمػػاعي التواصػػؿ شػػبكات

 الثػػػوار يااسػػػتخدم كمػػػا لمعػػػالـ، والديمقراطيػػػة الحريػػػة فػػػي مطػػػالبيـ عػػػف يعبػػػروف عػػػرب بمػػػواطنيف

 التػػػي والقيػػػر العنػػؼ لسػػػاليب مصػػور بتوثيػػػؽ قامػػػت و ،لمسػػاندتيـ وتعبئتػػػو الشػػارع مػػػع لمتواصػػؿ

 وتتمقاىػا والمصػابيف، الشػيداء صػور بث إعادة عمى وحرصت السمميوف، المتظاىروف ليا تعرض

 ."ويوتيوب وتويتر الفيسبوؾ" مثؿ االجتماعي التواصؿ شبكات عبر القناة

 لحػػػداث تغطيتيػػػا جػػػاءت العربيػػػة، لمثػػػورات القنػػػاة متػػػوقد الػػػذي المعنػػػوي الػػػدعـ ىػػػذا مقابػػػؿ ولكػػػف 

 القنػػػاة بػػيف العالقػػػة طبيعػػةل النظػػػر لفػػت ممػػػا كبيػػر، حػػػد إلػػى ضػػػعيفة 2011 مػػارس فػػػي البحػػريف

 قػوات فػي شػاركت القطريػة القوات أف حقيقة ظؿ في لقطر، الخارجية لمسياسة الساسية والخطوط

 العالقػة ىػذه اتضػحت و، االحتجاجػات -قمػع وأ -الحتػواء البحػريف فػي تػدخمت التػي الجزيرة درع

 عمػي عمؿ ورشة بمثابة وأصبحت المعتادة، برامجيا ألغت حيث الميبية، الزمة خالؿ أكبر بدرجة

 تحػوؿ ىا شػعار  فأ حتػى والمقػابالت، المناقشػات إلدارة الحيػة، الصػور وبػث لمتغطية الساعة ىمد

 االحتجاجػػات انػػدالع مػػف أسػػبوع بعػػد بػػدأت كمػػا ،"مسػػتمرة التغطيػػة" إلػػى" اآلخػػر والػػرأي الػػرأي" مػػف

 يعػد ممػا الخضر، العمـ عف بديالً  الثوار اختاره الذي القديـ الميبي العمـ استخداـ في القذافي ضد

 .المتوازنة التغطية عمى صريحاً  خروجاً 

 تغطيػػة وأصػبحت ليبيػػا، فػي النػػاتو عمميػات فػي قطػػر مشػاركة مػػع اإلعالمػي الحشػػد ىػذا ازداد ثػـ 

 ذلؾ عمى" القذافي كتائب" لفظ إطالؽ مثؿ المستخدمة، المفردات حيث مف حتى تحيزاً  أكثر ناةالق

 حيػػث السػػورية الحالػػة مػػف العكػػس عمػػى القػػذافي بجانػػب يقاتػػؿ ظػػؿ الػػذي الميبػػي الجػػيش مػػف الجػػزء

 (.2013.)شراب،السوري" الجيش"تعبير يستخدـ

ًا فػي نجػاح الثػورات العربيػة عبػر تقػديـ تغطيػة وريادي الجزيرة لعبت دورًا محورياً ف عمى كؿ فق     

تطمعػػات  بجانػػب واالعتمػػاد عمػػى التحميػػؿ المتعمػػؽ والشػػامؿ لألحػػداث، ووقفػػت   ،إخباريػػة متميػػزة

الشػػػػعوب العربيػػػػة الثػػػػائرة المتعطشػػػػة لمحريػػػػة والكرامػػػػة والعػػػػدؿ والديمقراطيػػػػة، و أسػػػػيمت فػػػػي بنػػػػاء 

سياسػػػي، بسػػػبب حجػػػـ التغطيػػػة الػػػذي أفردتػػػو صػػياغات خبريػػػة متعايشػػػة مػػػع الوقػػػائع فػػػي الشػػػارع ال

نسانية عكست وجية نظر الشارع الثائرو  ،لمثورات  . تصدرت نشراتيا تقارير ميدانية وا 
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اخلاهساخلاهسالفصل الفصل    

  الدراست امليدانيتالدراست امليدانيت
    

 خصائص المبحوثين.   
  مجزيرة.لمدى متابعة المبحوثين 
  ــــة المعاصــــرة مــــن وجيــــة نظــــر ــــورات العربي ــــرة لمث ــــة الجزي مــــدى تغطي

 مبحوثين.ال
  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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 المبحوثين:خصائص 
 :حسب النوع ثينتوزيع المبحو  (1

 حسب النوع. :( يوضح توزيع المبحوثين1جدول )
 النسبة% التكرار النوع
 90.0 90 ذكر
 10.0 10 أنثى

 100.0 100 المجموع
 

% مػػػػػف 10اإلنػػػػػاث  تشػػػػػكمو المبحػػػػػوثيف ذكػػػػػور،  % مػػػػػف90ف أتػػػػػائج الموضػػػػػحة  بػػػػػأظيػػػػػرت الن

بسػػػبب  ،السياسػػػية المختمفةقمػػػة عػػػدد النسػػػاء المنضػػػويات تحػػػت رايػػػة الحػػػزاب  بسػػػبب المبحػػػوثيف، 

فيػػػػػػػػػو نمػػػػػػػػػط الثقافػػػػػػػػػة  لف ، كػػػػػػػػػامالً  اً لػػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػػط المػػػػػػػػػرأة دور الػػػػػػػػػذي شػػػػػػػػػرقي المجتمػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػادات ال

 (.2014)عطااهلل،.ذكورية

ف كػؿ المؤسسػات يقودىػا ل ،تنسجـ مع حجـ المشػاركة السياسػية لممػرأة فػي قطػاع غػزة وىى نسبة

مػذكور، ويػرى فالمجتمع يعطػي الفرصػة ل ،رجاؿ ما عدا المؤسسات النسوية فقط التي تقودىا نساء

، ولػـ التشريعي كاف نجاحيا ضمف الكوتة المجمس  حتى أف وصوؿ المرأة فيالمرأة تابعُا لمرجؿ، 

 (.2014.)صياـ،القوائـ المستقمة تنجح أي امرأة عمى

 
 :حسب العمر توزيع المبحوثين -2

 حسب العمر. :توزيع المبحوثين ( يوضح2جدول )
 النسبة% التكرار العمر

عاـ 35قؿ مف أ  4 4.0 
عاـ 45عاـ إلى أقؿ مف  35مف   15 15.0 
عاـ 55عاـ إلى أقؿ مف  45مف   64 64.0 

عاـ فأكثر 55  17 17.0 
 100.0 100 المجموع
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% تتػػػراوح 15(، بينمػػػا اً عامػػػ 35%  مػػػف المبحػػػوثيف أعمػػػارىـ )أقػػػؿ مػػػف 4فبػػػأتبػػػيف مػػػف النتػػػائج 
 55إلػى أقػؿ مػف  45بػيف ) ،% تتراوح أعمارىـ64(، واً عام 45إلى أقؿ مف  36بيف ) ،أعمارىـ

ال توجػد ، وىػذه النتيجػة طبيعيػة، حيػث فػأكثر( اً عام 55% أعمارىـ مف )17(، في حيف أف اً عام
 . سنة 45نضوج يكتمؿ بعد العمر لف  ،سنة 40قؿ مف أنخبة سياسية 

 
 :حسب المينة توزيع المبحوثين-3

 حسب المينة. :توزيع المبحوثين ( يوضح3جدول )
 النسبة% التكرار المينة
 6.0 6 وزير

 6.0 6 وكيؿ وزارة
 29.0 29 عضو مجمس تشريعي

 18.0 18 قادة فصائؿ
 22.0 22 أساتذة العمـو السياسية

لمفصائؿ فإعالمييناطقيف   3 3.0 
 16.0 16 أخرى
 100.0 100 المجموع

 
% أعضػاء مجمػس 29% وكػالء وزارة، و6ا % مف المبحػوثيف وزراء، بينمػ6تبيف مف النتائج أف 

% ناطقيف إعالمييف لمفصائؿ، 3% أساتذة عموـ سياسية، و22% قادة فصائؿ، و18تشريعي، و
ومراكز استشارية ومدراء  منيـ مدراء مراكز حقوؽ اإلنساف ،% مينتيـ غير ذلؾ16في حيف أف 

 اً مجمػػس التشػػريعي نظػػر يف مػػف أعضػػاء الكبػػر نسػػبة مػػف المبحػػوثأوجػػود ويعػػزى  ،وغيػػرىـ نقابػػات
، ولف معظػـ عالقاتيـ بالقضايا االجتماعيػةلباإلضافة  ،لمشاركاتيـ السياسية الفاعمة في المجتمع

 النخب السياسية تعمؿ في المجمس التشريعي.
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 :االتجاه السياسي توزيع المبحوثين حسب-4

 حسب االتجاه السياسي. :توزيع المبحوثين ( يوضح4جدول )
لسياسياالتجاه ا  النسبة% التكرار 

 36.0 36 حركة حماس
 23.0 23 حركة فتح
 18.0 18 مستقؿ

 4.0 4 الجبية الشعبية
 3.0 3 الجبية الديمقراطية

 3.0 3 لجاف المقاومة الشعبية
 6.0 6 حركة الجياد اإلسالمي

 7.0 7 أخرى
 100.0 100 المجموع

% اتجاىيـ 36ـ السياسي حركة فتح، بينما % مف المبحوثيف اتجاىي23أظيرت النتائج عمى أف 
% الجبيػة الديمقراطيػة، 3% الجبية الشعبية، و4% حركة الجياد اإلسالمي، و6حركة حماس، و

مبحػػػػوثيف اتجػػػػاىيـ % مػػػػف ال7% مسػػػػتقميف، فػػػػي حػػػػيف أف 18% لجػػػػاف المقاومػػػػة الشػػػػعبية، و3و
فػي انتخابػات  ىػافوز  رتفػاع نسػبة المبحػوثيف مػف حركػة حمػاس بسػببا ىويعػز  ،السياسي غير ذلػؾ

ياسػػػػييف ومغػػػػادرة  بعػػػػض الس، ونفػػػػوذ سػػػػيطرتيـ عمػػػػى قطػػػػاع غػػػػزة  ،المجمػػػػس التشػػػػريعي الخيػػػػرة
 .خارج غزة المحسوبيف عمى حركة فتح 

 

 :المستوى التعميميتوزيع المبحوثين حسب -5

 حسب المستوى التعميمي. :توزيع المبحوثين ( يوضح5جدول )
 النسبة% التكرار المستوى التعميمي

قؿ مف جامعيأ  8 8.0 
 54.0 54 جامعي

 38.0 38 دراسات عميا
 100.0 100 المجموع
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% مسػتواىـ 54% مف المبحوثيف مستواىـ التعميمي أقؿ مف جامعي، بينما 8أظيرت النتائج بأف 
ويعػػػزو  ،سػػػتواىـ التعميمػػػي دراسػػػات عميػػػا% مػػػف المبحػػػوثيف م38التعميمػػػي جػػػامعي، فػػػي حػػػيف أف 

تجعميػػػـ و تػػػؤىميـ و تػػػرفعيـ  يػػػا ة الحاصػػػميف عمػػػى الشػػػيادة الجامعيػػػة إلػػػى أنرتفػػػاع نسػػػباالباحػػػث 
كمػػػػا أف  النخبػػػػة   ،ييػػػاالوضػػػػع السياسػػػي يتطمػػػػب حصػػػػوليـ عمليصػػػبحوا نخبػػػػًا سياسػػػية، كمػػػػا أف 

 (. 2014)النجار،   .تمكيف نفسيا بالحصوؿ عمى الشيادات الجامعية  العميالالسياسية تسعى 
 

 نتائج الدراسة الميدانية
ممتابعػة، لالوؿ  المحور):ة تتعمؽ بمحاور الدراسة وىيرئيس محاور خمسةيـ النتائج إلى تـ  تقس 

والمحػػور  ممينيػػة فػػي التغطيػػةلالرابػػع  المحػػورمتػػأثير، و لالثالػػث  والمحػػورمتغطيػػة، لالثػػاني  والمحػػور
 ، مف خالؿ التالي:ةنعرض نتائج كؿ جزء عمى حدوس(، الخامس لممقترحات والمشاكؿ 

مجزيرة ؟ل: ما مدى متابعة المبحوثين الذي ينص عمى نتائج التساؤل األولور األول : المح  
قاـ الباحث بقيجاد التكرارات والنسب المئوية لفقرات ىذا المحور الدالة   ،ىذا التساؤؿ فل جابة ع

يتـ توضػػػيحيا ونقاشػػػيا مػػػف خػػػالؿ سػػػمتابعػػػة قنػػػاة الجزيػػػرة، والنتػػػائج الخاصػػػة بيػػػذا المحػػػور عمػػػى 
 جداوؿ التالية:ال

 مجزيرة:للمبحوثين امتابعة -1

 .جزيرة ومدة المتابعة اليومية لم( يوضح مدى متابعة المبحوثين 6جدول )
 النسبة% التكرار مدى المتابعة
 31 31 عالية جًدا
 32 32 عالية

 19 19 متوسطة
 11 11 منخفضة

 7 7 منخفضة جًدا
 100 100 المجموع

 22 22 أقؿ مف ساعة

اعة إلى أقؿ مف ساعتيفمف س  31 31 
 23 23 مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثالث ساعات

 24 24 ثالث ساعات فأكثر
 100 100 المجموع
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% 32% مػػػف المبحػػػوثيف يتػػػابعوف الجزيػػػرة بدرجػػػة عاليػػػة جػػػدًا، بينمػػػا 31أظيػػػرت النتػػػائج أف 
ونيا % يتابع7% بدرجة منخفضة، في حيف أف 11% بدرجة متوسطة، و19بدرجة عالية، و
الجزيػػػرة كسػػػر المحرمػػػات فػػػي الفضػػػاء اإلعالمػػػي " وىػػػذا مػػػا أكدتػػػو دراسػػػة ،بدرجػػػة منخفضػػػة

مػف المشػاىديف العػرب، وتحظػى  كبيػراً  ف الجزيرة اسػتطاعت أف تجػذب إلييػا عػدداً ل ،"العربي
برضاىـ في وقت قصير، وباتت المصدر الوحيد ليػـ فيمػا يخػص الخبػار، رغػـ تػوفر وتعػدد 

 .مصادر المعمومة
 % مػػف المبحػػوثيف يتػػابعوف الجزيػػرة مػػا بػػيف متابعػػة )عاليػػة جػػداً 63ويعػػزو الباحػػث أف نسػػبة  

خاصة في تغطيتيا لحداث الثػورات  ،ة بالنسبة ليـتمثؿ إحدى القنوات الرئيس لنيا ؛وعالية(
 .السياسية في غزة شبو الدائـ فيياتتمتع بحضور لمنخبة و العربية، 

% مػف المبحػوثيف يتػابعوف الجزيػرة )أقػؿ مػف 22ظير بػأف بخصوص مدة المتابعة اليومية، و 
% 23% يتابعونيػػػا )مػػػف سػػػاعة إلػػػى أقػػػؿ مػػػف سػػػاعتيف( يوميػػػًا، و31سػػػاعة( يوميػػػًا، بينمػػػا 

% يتابعونيػا )مػف 24يتابعونيا )مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثالث ساعات( يوميًا، في حيف أف 
ًا، واحػػػد اً راسػػػميف ليغطػػػوا حػػػدثالوحيػػػدة التػػػي ترسػػػؿ مجموعػػػة م لنيػػػا ثػػػالث سػػػاعات فػػػأكثر(، 

تغطيػػة الحػػدث فػػي  التػػي جعمتيػػا القػػدر عمػػى و التقنيػػات الحديثػػة  اإلمكانيػػات العاليػػةبجانػػب 
 (.2014.)عطااهلل،البمد الواحد

 :ن في الجزيرةوطبيعة البرامج التي يتابعيا المبحوث-2

 ن في الجزيرةو( يوضح البرامج التي يتابعيا المبحوث7جدول )
لتكرارا البرامج  النسبة% 

 33.6 91 النشرات اإلخبارية
 24.7 67 حصاد اليـو

 12.2 33 االتجاه المعاكس
 9.2 25 أكثر مف رأى
 7.0 19 ما وراء الخبر
 5.9 16 حوار مفتوح
 4.1 11 منبر الجزيرة
 2.6 7 ظالؿ الحداث

" أخرى "لقاء اليـو  2 0.7 
 100.0 1 271 المجموع

                                                 
1
 اختالفمجمىعانتكسازالختيازانمبحىثينأكثسمنإجابت
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% مػػػػػػػف المبحػػػػػػػوثيف يتػػػػػػػابعوف النشػػػػػػػرات اإلخباريػػػػػػػة عمػػػػػػػى الجزيػػػػػػػرة، 33.6أظيػػػػػػػرت النتػػػػػػػائج أف 

% يتػػابعوف 9.2و " االتجػاه المعػػاكس"% يتػػابعوف 12.2و " حصػاد اليػػوـ"% يتػػابعوف 24.7بينمػا

% 4.1و " حػػػوار مفتػػػوح "% يتػػػابعوف 5.9و " مػػػا وراء الخبػػػر"% يتػػػابعوف 7و " أكثػػػر مػػػف رأي"

% يتابعوف بػرامج 0.7و في حيف أف "ؿ الحداث ظال"% يتابعوف 2.6و " منبر الجزيرة"يتابعوف 

أنيػا تخصػص الجزيػرة سػر نجػاح  " مػا يعنػي أف طفمف واشػن"و"لقاء اليوـ "و "شاىد عمى العصر"

مة سػاعات طويمػة، دوف التقميػؿ مػف شػأنيا أو التضػخيـ يمطيتيا اإلخبارية حوؿ الحداث الفي تغ

 (. 2013مدلؿ،)ال.بكافة اآلراء ل لماـ  في أحداثيا، باإلضافة

إلى الباحث ارتفاع نسبة المبحوثيف الذيف يتابعوف النشرات اإلخبارية وحصاد اليـو   رجعيو        

والجزيػرة  ، والنػاس تبحػث عػف تفاصػيؿ ، وفي كػؿ لحظػة خبػر عاجػؿ، الحداث متسارعة جداً  أف

ت وحصػػػاد فػػػي النشػػػرا، و كانػػػت تقػػػدـ طػػػواقـ خاصػػػةو  ر حضػػػورًا لمػػػا تمتمكػػػو مػػػف إمكانيػػػاتالكثػػػ

شبع الرغبة في المشاىدة وفي متابعػة الخبػار تستضيؼ المّحمميف مما يو  ،شكؿ تفصيميبلألخبار 

 .والحداث

 دوافع المبحوثين لمتابعة الجزيرة.-3
 

 .( يوضح دوافع المبحوثين لمتابعة الجزيرة8جدول )
 النسبة% التكرار اإلجابة

 35.0 35 تواكب الحداث بسرعة
عربية والدوليةتغطي الخبار ال  32 32.0 

 17.0 17 التميز بالتفاعمية واالستمرارية
 13.0 13 تمنح فرصة أوسع لحرية الرأي والتعبير

 3.0 3 أخرى
 100.0 100 المجموع

% مف المبحوثيف يتػابعوف الجزيػرة لنيػا تواكػب 35( أف 8تبيف مف النتائج الموضحة في جدوؿ )
يزىػا % لتم17و ، لنيػا تغطػي الخبػار العربيػة والدوليػة ،يػا% يتابعون32الحداث بسرعة، بينما 
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% لسػػباب 3و ،لنيػػا تمػنح فرصػػة أوسػػع لحريػة الػػرأي والتعبيػػر ،%13و ،سػػتمراريةواالبالتفاعميػة 
 وىى مشاىدة الحداث بالصوت والصورة مف مكاف الحدث. ،أخرى

حػػػداث فػػي مختمػػػؼ المنػػػاطؽ وىػػذا يعنػػػي أف الجزيػػرة تمتمػػػؾ نقػػاط قػػػوة عديػػدة أبرزىػػػا: مواكبتيػػا لأل
يػػا بقمكانيػػات كبيػػرة، تمتعو  بفضػػؿ مراسػػمييا المنتشػػريف فػػي العػػالـ، خاصػػة فػػي المنػػاطؽ السػػاخنة،

الحػػداث كانػػت حيػػث إف  فػػي جميػػع أنحػػاء العػػالـ، وشػػبكة مراسػػميف واسػػعة جػػداً  ،مكاتػػب منتشػػرةو 
وىذا مػا  ،غير بسرعةوكاف الشرؽ الوسط يت معدودة، والفرؽ بيف أي حدث وآخر دقائؽ متالحقة،

 (.2014توفره القناة في كافة تغطياتيا لألخبار و الحداث الجارية عمى الساحة .)العيمة،


نتــائج التســاؤل الثاني:مــا مــدى تغطيــة الجزيــرة لمثــورات العربيــة المعاصــرة مــن المحـور الثــاني: 
 المبحوثين؟وجية  نظر 
المئويػة والتكػرارات عمػى فقػرات ىػذا المحػور، ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بحساب النسبة  فل جابة ع

 والنتائج الخاصة بيذا المحور موضحة مف خالؿ النتائج التالية:
ما طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربيـة المعاصـرة مـن وجيـة نظـر -1

 المبحوثين؟
 طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة  يبين( 9جدول )

 .رات العربية من وجية نظر المبحوثينفي تغطيتيا لمثو 
 النسبة% التكرار اإلجابة
 64.0 64 إيجابي
 31.0 31 سمبي
 5.0 5 محايد
 100 100 المجموع

طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة من الناحية 
   اإليجابية

 25.5 14 متابعة الحداث أوال بأوؿ
 21.8 12 تفرد مساحة جيدة لتغطية الحداث

الحياديةتتمتع ب  9 16.4 
 14.5 8 تعالج الحدث مف كافة جوانبو
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 14.5 8 تعتمد عمى مصادر موثوقة
 12.7 7 تمتعيا بالموضوعية والمصداقية

 10.9 6 تطرح كافة وجيات النظر

 100 64 المجموع

 طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة 
 من الناحية السمبية

  

 22.6 7 موجية
 22.6 7 تطرح وجية نظر واحدة

 19.4 6 محرضة
 12.9 4 تفتقر لمموضوعية
 9.7 3 تفتقر لممصداقية
 6.5 2 غير مينية

 6.5 2 ال تعتمد عمى مصادر موثوقة
 100.0 31 المجموع

 
ف طبيعػػػة الػػػدور الػػػذي أيػػػة العظمػػػى مػػػف  المبحػػػوثيف  يػػػروف بػػػأظيػػػرت النتػػػائج بػػػأف الغالب         

% يػروف دورىػا سػمبي، 31%، بينمػا 64يجابية بنسػبة إربية في تغطيتيا لمثورات الع تؤديو الجزيرة
 ًا، وىذه النسب المرتفعة تتفؽ مع دراسات "لمموـ" و"محروـ"و" عبداهلل".% يروف دورىا محايد5و
يػػػرة فػػػي تغطيتيػػػا بأنػػػو المبحػػػوثيف  أف الػػػدور الػػػذي أدتػػػو الجز  السػػػبب وراء رؤيػػػة الباحػػػث  رجػػػعوي

عطاء الفرصػة لمثػائريف فػي الشػوارعو  ،متابعتيا لمثورات العربيةو لمقناة  المستمرة لمتغطية إيجابي   ، ا 
 (.2014.)الزاممي،وفتح المجاؿ ليـ لمحديث والتعبير عف رأييـ

% مػػف المبحػػوثيف 25.5تبػػيف مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ  بػػأف  الــدور اإليجــابي:
% لنيا تفرد مساحة جيدة 21.8بأوؿ و لنيا تتابع الحداث أوالً   ،يجابيإف دور الجزيرة أيروف ب

% لمعالجتيػػػا لألحػػػداث مػػػف كافػػػة 14.5%  كونيػػػا تتمتػػػع بالحياديػػػة و 16.4لتغطيػػػة الحػػػداث و
% لتمتعيا بالموضوعية والمصػداقية 12.7% لنيا تعتمد عمى مصادر موثوقة و14.5جوانبيا و

 فػػػيو اليػػػـو والغػػػد صػػػحفي وىػػػذا مػػػا أكدتػػػو دراسػػػة " ،ح كافػػػة وجيػػػات النظػػػر% لنيػػػا تطػػػر 10.9و
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عبػد د. وكالـ نقيب الصػحفييف  ،كيؼ يقيموف تغطية قناة الجزيرة لحداث الربيع العربي؟ .الردف
وليد المدلؿ بأف الجزيرة أفردت مساحة كافية و كبيرة لمتابعػة د. الناصر النجار والمحمؿ السياسي 

 حػػداث الثػػورات بشػػكؿ فعػػاؿالجزيػػرة أحيػػث غطػػت  ،ب و أواًل بػػأوؿعربيػػة عػػف كتػػأحػػداث الثػػورات ال
حد صناعة الحػدث تجػاوز دورىػا اإلعالمػي وىػذا نجػاح بػاىر  ىالجزيرة وصؿ نجاحيا إلف قناة وأ

 .يسجؿ لوسيمة إعالمية

% مػػػف المبحػػػوثيف  22.6تبػػػيف مػػػف النتػػػائج الموضػػػحة فػػػي الجػػػدوؿ السػػػابؽ بػػػأف  الـــدور الســـمبي:
% 19.4و ،وجيػػػة نظػػػر واحػػػدة % تطػػػرح22.6و ،ف دور الجزيػػػرة سػػػمبي كونيػػػا موجيػػػةأبػػػيػػػروف 

 لنيػا،% 6.5و ،% تفتقػر لممصػداقية9،7و ،تفتقر لمموضػوعية لنيا ،%12.9كونيا محرضة و
  .ال تعتمد عمى مصادر موثوقة لنيا% 6.5غير مينية في حيف أف 

ا تميػزت بػو أنيػا نقمػت فالوؿ مػ ،يجابي و السمبيأف لمجزيرة دوريف في التغطية اإل وترى الدراسة 
رض الواقػػػع  وىػػػذا سػػػمة اإلعػػػالـ الحػػػديث فػػػي ظػػػؿ ثػػػورة  التكنولوجيػػػا الحديثػػػة فػػػي ث  مػػػف أالحػػػد

 اً وقػػد تكػػوف انحيػػاز  ،وسػػمبي أنيػػا لػػـ تػػتح مجػػااًل واسػػعًا لتغطيػػة الجانػػب المعػػارض لمثػػورات ،اإلعػػالـ
ف تتػرؾ التفضػيؿ وأ ،وكاف مف المفتػرض أف تكػوف أكثػر توازنػاً  ،لمثورات عمى حساب النظاـ القائـ

 .مشاىد بنفسولم

 ما طبيعة التغطية التي تقوم بيا الجزيرة لمثورات العربية المعاصرة؟-2
 .طبيعة تغطية الجزيرة لمثورات العربية يكشف( 10جدول )                

 النسبة% التكرار وجية النظر
 18.0 18 تقوـ بدور فعاؿ في دعـ الثورات

يـ لألخبار عف الثوراتمعممت كمصدر   26 26.0 
 41.0 41 غطت أحداث الثورات بشكؿ فعاؿ

عممت عمى صنع بعض الحداث خالؿ تمؾ 
 الثورات

15 15.0 

 100.0 100 المجموع
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% مػػف المبحػػوثيف يػػروف بػػأف الجزيػػرة تقػػوـ بػػدور فعػػاؿ فػػي دعػػـ الثػػورات، 18أظيػػرت النتػػائج أف 
ث الثػػورات % بأنيػػا غطػػت أحػػدا41وـ لألخبػػار عػػف الثػػورات، يػػم%  بأنيػػا عممػػت كمصػػدر 26

 .% بأنيا عممت عمى صنع بعض الحداث خالؿ تمؾ الثورات15بشكؿ فعاؿ، و
ف الجزيػػػرة غطػػػت  أحػػػداث الثػػػورات بشػػػكؿ فعػػػاؿ أأعمػػػى نسػػػبة مػػػف المبحػػػوثيف أجابػػػت بػػػ وتبػػػيف أف

ويغطػػػوف  ، ف فػػػي كافػػة الميػػػاديفيف منتشػػر يأف ليػػػا مراسػػػم: ومػػػف أىميػػا  ،لمجموعػػة مػػػف السػػباب
كسػػرت  و ،باقة عربيػػًا ودوليػًا فػي تغطيػػة الثػورات العربيػةكانػت الّسػو  ،عةالحػداث عمػى مػدار السػػا

 ،ألغػػػت برامجيػػػا العاديػػػة و ،الطػػوؽ اإلعالمػػػي الػػػذي فرضػػػتو الحكومػػػات والنظمػػػة خػػػالؿ الثػػػورات
  .ت المباشرة عمى اليواءبالوتحولت ورشة عمؿ عمى مدار الساعة لألخبار والمقا

والباعث عمى الحػراؾ الشػعبي فػي الػدوؿ  العربيػة، وال يمكػف وكانت الجزيرة محركة لتمؾ الثورات، 
لحػػػد أف ينكػػػر فضػػػميا بػػػأف تغطيتيػػػا عمػػػى مػػػدار السػػػاعة كانػػػت البوصػػػمة التػػػي توجػػػو الجمػػػاىير، 
وتػػدفعيـ لممزيػػد مػػف الحػػراؾ والتضػػحية حتػػى تتيػػاوى نظميػػا الدكتاتوريػػة، حيػػث  إف إسػػياميا فػػي 

صػػػػيب النجػػػػاح الػػػػذي حققتػػػػو الثػػػػورات العربيػػػػة % مػػػػف ن50فعاليػػػػة الحػػػػراؾ الشػػػػعبي قػػػػد يتجػػػػاوز 
 المعاصرة.   

 ما مدى توقع المبحوثين بأن تتغير تغطية الجزيرة في تعامميا مع قضايا الثورات العربية؟-3
 مدى توقع المبحوثين بأن تتغير تغطية الجزيرة يبين( 11جدول )

 .في تعامميا مع قضايا الثورات العربية 

 النسبة% التكرار اإلجابة
 8.0 8 نعـ
 92.0 92 ال

 100.0 100 المجموع
   طبيعة التغير

 50.0 4 تكريس التيار اإلخواني تيدؼ الى القناة
 25.0 2 ستنفتح عمى اتجاىات وعمى أصوات أخرى

 25.0 2 ال اعرؼ
 100.0 8 المجموع
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ي تعامميػػا مػػع % مػػف المبحػػوثيف يتوقعػػوف بػػأف تتغيػػر تغطيػػة الجزيػػرة فػػ8تبػػيف مػػف النتػػائج بػػأف  
 "يػػػروف بػػػأف تكػػػريس يـ% مػػػن50تبػػػيف أف و  % ال يػػػروف ذلػػػؾ،92قضػػػايا الثػػػورات العربيػػػة، بينمػػػا 

فػي تعامميػا مػع الثػورات العربيػة، بينمػا  عمييا  في القناة مف التغيرات التي ستطرأ "التيار اإلخواني
عػػف  شػػيئاً %  ال يعرفػػوف 25و% يػػروف بػػأف القنػػاة سػػتنفتح عمػػى اتجاىػػات و أصػػوات أخػػرى، 25

 .في تعامميا مع الثورات العربية عمييا طبيعة التغيير الذي سيطرأ 
غالبيػة المبحػوثيف عمػى أف تغطيػة الجزيػرة لػف تتغيػر فػي تعامميػا مػع قضػايا  إجابػةويعزو الباحث 

ذا تغيػر الثورات العربية، لنيا تابعة لمنظاـ السياسػي فػي قطػر ومرتبطػة فيػو، سػوؼ تتغيػر ىػو ف وا 
 .ياتوجيات

 أفردتو الجزيرة لمثورات العربية كافي. الذي الزمن مدى اعتقاد المبحوثين بأن-4

 ( يوضح مدى اعتقاد المبحوثين بأن المساحة12جدول )
 التي أفردتيا الجزيرة لمثورات العربية كافية. 

 النسبة% التكرار اإلجابة
 23.0 23 موافؽ بشدة
 53.0 53 موافؽ
 19.0 19 ال أرى
 5.0 5 معارض
 100.0 100 المجموع

% مػػف المبحػػوثيف موافقػػوف وبشػػدة عمػػى المسػػاحة التػػي أفردتيػػا الجزيػػرة 23ظيػػر مػػف النتػػائج بػػأف 
 ،% معارضػػوف لػػذلؾ5و% ال رأي ليػػـ، 19% موافقػػوف عمػػى ذلػػؾ، و53لمثػػورات العربيػػة، بينمػػا 

لمثػػػورات  ف المسػػاحة التػػي أفردتيػػا الجزيػػرةأأعمػػى نسػػبة مػػف اعتقػػاد المبحػػػوثيف بػػحصػػوؿ  ويرجػػع 
وتحولت ورشة عمػؿ عمػى مػدار السػاعة لألخبػار والمقػابالت  ، ألغت برامجيا العادية نيال ،ةكافي

 وبشكؿ مستمر.،ونقمت الحداث بالصوت والصورة ،المباشرة عمى اليواء
عمػػى أف المسػػاحة التػػي ، % مػػف المبحػػوثيف موافقػػوف بشػػدة و موافقػػوف76ويظيػػر مػػف النتػػائج أف 

وىػػػذه نسػػػبة مرتفعػػػة جػػػدًا تؤكػػػد حػػػرص القنػػػاة عمػػػى المتابعػػػة  ،فػػػي تغطيتيػػػا كافيػػػةأفردتيػػػا الجزيػػػرة 
 .المحظية و المستمرة لحداث الثورات العربية
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" ودراسة " عبداهلل"المتاف تؤكداف أف   وىذه النتيجة تتطابؽ مع  الجزيػرةما أعطتػو   دراسة " محرـو
تػي تقػدميا فػي بدايػة نشػراتيا اإلخباريػة مف مساحة مف التغطية كبيرة جدًا، ناىيؾ عف الشعارات ال

تخدـ الثورات، كما جّيرت برامجيا اإلخبارية أو البرامجية، ووّسعت التغطية لدرجة كبيرة وتجاىمت 
 قضايا أخرى سواء في المنطقة أـ في العالـ بغرض التركيز عمى أحداث الثورات العربية

 أثناء تغطيتيا لمثورات العربية. طبيعة المواضيع والقضايا التي ركزت عمييا الجزيرة-5

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

 النسبة% التكرار اإلجابة
 48.0 48 االعتقاالت والممارسات القمعية ضد الثوار

 32.0 32 المظاىرات واالعتصامات المختمفة
وى السياسية المختمفةالعالقة بيف الق  6 6.0 

 7.0 7 سير المعارؾ واالشتباكات
 3.0 3 التحركات الدولية والعربية

 4.0 4 أخرى
 100.0 100 المجموع

ف الجزيػػرة ركػػزت أ% مػػف المبحػػوثيف يػػروف بػػ48( أف 17)تبػػيف مػػف النتػػائج الموضػػحة فػػي جػػدوؿ 
% ركػػػزت عمػػػى المظػػػػاىرات 32وعمػػػى مواضػػػيع االعتقػػػاالت والممارسػػػات القمعيػػػػة ضػػػد الثػػػوار، 

% ركػػزت 7% ركػػزت عمػػى العالقػػة بػػيف القػػوى السياسػػية المختمفػػة، و6واالعتصػػامات المختمفػػة، و
% 4% ركزت عمى التحركات الدولية والعربية، فػي حػيف أف 3عمى سير المعارؾ واالشتباكات، و

 ركزت عمى أمور أخرى. 
ية ضد الثوار عمى أعمػى نسػبة  بسػبب ويرجع حصوؿ التركيز عمى االعتقاالت والممارسات القمع

ونقػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػورتيـ  ،والوقػػػػػػػػػوؼ إلػػػػػػػػػى جػػػػػػػػػانبيـ ، انحيػػػػػػػػػاز الجزيػػػػػػػػػرة لصػػػػػػػػػفوؼ الشػػػػػػػػػعوب الثػػػػػػػػػائرة
طبيعة المواضيع التي ركزت عمييا الجزيػرة ولذلؾ فقف  ،واالنتياكات التي تمارس ضدىـ،وصوتيـ

تحريض الرأي العاـ فضح النظاـ وتشويو وجيو و ل ضد الثوار ىي االعتقاالت والممارسات القمعية
ولػػػـ تكتػػػؼ  بعمميػػػة   ،عمػػػى الرض مػػػف خػػػالؿ تسػػػميط بػػػؤرة عدسػػػتيا عمػػػى كػػػؿ مػػػا يجػػػري ،أكثػػػر
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،  االعتقػػاالت  والممارسػػات القمعيػػة ضػػد الثػػوار ةىػػو   مػػف أبػػرز المشػػاىد قػػوةو ، التحميػػؿ السياسػػي
صػػػػػػػػػػػفوؼ الشػػػػػػػػػػػعب  والجمػػػػػػػػػػػاىير المسػػػػػػػػػػػحوقة الغاضػػػػػػػػػػػبة فػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػوارع ل كونيػػػػػػػػػػػا انحػػػػػػػػػػػازت 

 (.2014عطااهلل،.)والمياديف

: ما تأثير الجزيرة عمى الثورات العربية الذي ينص عمى نتائج التساؤل الثالثالمحور الثالث: 
 من وجية نظر المبحوثين؟

 االمئويػة والتكػرارات عمػى فقػرات ىػذنتائج التساؤؿ الثالث قػاـ الباحػث بحسػاب النسػبة  فلمتعرؼ ع
 ف خالؿ النتائج التالية:المحور، والنتائج الخاصة بيذا المحور موضحة م

 .تأثير الجزيرة عمى الثورات العربية المبحوثين فيوجية نظر  يبين( 14جدول )

 موافؽ بشدة الفقرة  الرقـ 
% 

 موافؽ
 % 

 محايد
% 

 معارض
 % 

 معارض بشدة
% 

المتوسط 
 الحسابي

مدى إسياـ تغطية الجزيرة لمثورة التونسية ونقؿ  1
 .عمى ثورات أخرىصورتيا لمعالـ في سحب تجربتيا 

30.0 47.0 17.0 3.0 3.0 4.0 

مدى تأثير الجزيرة في استمرار وتصاعد زخـ الثورات  2
 العربية ونجاحيا

28.0 48.0 22.0 2.0 0.0 4.0 

مدى منح الجزيرة لفرصة التعبير لمؤيدي الثورات  3
 ومدى عدـ سماحيا بالقدر الكافي لمعارضييا

26.0 34.0 6.0 16.0 18.0 3.0 

مدى تكريس الجزيرة لحرية التعبير والرأي لمجميع  4
 أثناء تغطيتيا لمثورات العربية

21.0 31.0 15.0 23.0 10.0 3.3 

مدى تميز تغطية الجزيرة لمثورات العربية باإلثارة  5
 والمبالغة والبعد عف الحقائؽ الميدانية.

16.0 25.0 7.0 31.0 21.0 2.8 

 %68.4 التأثير العام 

 نتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:تبين من ال
% مػػػف 68.4أظيػػػرت النتػػػائج أف الجزيػػػرة ليػػػا تػػػأثير عمػػػى الثػػػورات العربيػػػة بدرجػػػة مرتفعػػػة بنسػػػبة 

لعربيػػة مػػف وجيػػة تغطيػػة الجزيػػرة لمثػػورات ا"دراسػػات وىػػذا يتفػػؽ مػػع نتػػائج  ،وجيػػة نظػػر المبحػػوثيف
دور و  ،"ة الجزيػػرة العربيػػة و الثػػورات العربيػػةالتػػأثير المتبػػادؿ بػػيف تغطيػػ "و  ،"ينظػػر الشػػباب اليمنػػ

الثػػػورة المصػػػرية  و""قنػػػاة الجزيػػػرة  الفضػػػائية  فػػػي إحػػػداث التغييػػػر السياسػػػي  فػػػي الػػػوطف العربػػػي
صػػػحفيو اليػػػوـ والغػػػد فػػػي الردف. كيػػػؼ يقَيمػػػوف تغطيػػػة قنػػػاة الجزيػػػرة لحػػػداث الربيػػػع " و ،نموذجػػػاً 
 " العربي؟
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بشػػػػدة عمػػػػى أف الجزيػػػػرة كػػػػاف ليػػػػا تػػػػأثير فػػػػي اسػػػػتمرار  % مػػػػف المبحػػػػوثيف موافقػػػػوف28تبػػػػيف أف و 
% محايػدوف عمػى 22% موافقوف عمى ذلؾ، و48وتصاعد  زخـ الثورات العربية ونجاحيا، بينما 

 % معارضوف ذلؾ.2ذلؾ، في حيف أف 
ويعػػػزو الباحػػػث ارتفػػػاع نسػػػبة الموافقػػػة عمػػػى تػػػأثير الجزيػػػرة فػػػي اسػػػتمرار وتصػػػاعد زخػػػـ الثػػػورات 

عبػػر نقميػػا وتحميميػػا مػػف  ،فػػي تصػػاعد الحػػداث أساسػػياً  لنيػػا مارسػػت دوراً  ،%76ونجاحيػػا إلػػى 
 .عمى جميورىا العربي اً يوقو  اً كبير  اً ير مما جعؿ ليا تأث  ،قبؿ المختصيف

% مػػف المبحػػوثيف موافقػػوف بشػػدة عمػػى أف الجزيػػرة عممػػت عمػػى تكػػريس 21تبػػيف مػػف النتػػائج أف و 
 ،% محايػػػدوف15و ،% موافقػػػوف31ت العربيػػػة، بينمػػػا حريػػػة التعبيػػػر والػػػرأي أثنػػػاء تغطيتيػػػا لمثػػػورا

 .% معارضوف بشدة10في حيف أف  ،% معارضوف23و
%مف المبحوثيف موافقوف عمى أف الجزيرة عممت عمى تكػريس مبػدأ 52ويرجع الباحث أف  نسبة  

جميػع  جمػب سػعييا لباإلضػافة    ،حرية التعبير والرأي  بسػبب عرضػيا ونقميػا لألحػداث كمػا ىػي
المشػػاىد بأنيػػا قنػػاة  إقنػػاعجػػزء مػػف ك  ،يطػػرح كػػؿ طػػرؼ وجيػػة نظػػره بكػػؿ حريػػةالحػػدث ل أطػػراؼ

 (.2014،عطااهلل) ىذا الحضور. تحيادية ولو لـ تفعؿ ذلؾ لما استقطب
% مف المبحوثيف موافقوف بشدة عمى أف الجزيرة تميػزت بتغطيػة الثػورات 16تبيف مف النتائج أف و 

  ،% محايػػدوف7و ،% موافقػػوف25عػػف الحقػػائؽ الميدانيػػة، بينمػػا  العربيػػة باإلثػػارة والمبالغػػة والبعػػد
 .% معارضوف بشدة21في حيف أف  ،% معارضوف31و
%  مف المبحوثيف معارضوف بتميػز الجزيػرة  لمثػورات العربيػة باإلثػارة 52ويرى الباحث أف نسبة  

فالحػدث حقيقػػي   ،تنقػؿ الحػػداث بالصػوت والصػورة يػاوالمبالغػة والبعػد عػف الحقػػائؽ الميدانيػة كون
ف أف ىنػاؾ مػف يتفػؽ مػع ي، ومػف خػالؿ النتيجػة والمقػابالت التػي أعػدىا الباحػث يتبػوال مبالغة فيػو

مػف عػارض ىػذا و عبيػر ثابػت   ود. د. مريـ أبػو دقػةعف الحقائؽ مثؿ  أف الجزيرة بالغت وابتعدت
   .ؿوقاؿ بأف الجزيرة  نقمت الحداث كما ىي مثؿ مصطفى الصواؼ ود. وليد المدل

% مف المبحػوثيف موافقػوف بشػدة عمػى أف تغطيػة الجزيػرة لمثػورة التونسػية 30تبيف مف النتائج أف و 
% 17و ،% موافقػوف47ونقؿ صورتيا لمعالـ ساىـ في سػحب تجربتيػا عمػى ثػورات أخػرى، بينمػا 

ويعػػزو الباحػػث حصػػوؿ نسػػبة   ،% معارضػػوف بشػػدة3فػػي حػػيف أف  ،% معارضػػوف3و ،محايػػديف
ة عمػػى مػدى إسػػياـ تغطيػة الجزيػػرة لمثػورة التونسػػية ونقػؿ صػػورتيا لمعػالـ فػػي سػػحب % بالموافقػ77

تجربتيا عمػى ثػورات أخػرى وىػى نسػبة مرتفعػة إلػى أف نجػاح الثػورة التونسػية شػكؿ نموذجػًا وحػافزًا 
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 ،لخػػػوؼعػػػت عمػػػى إثػػػره حػػػاجز انز و  ،يالعربيػػػة كػػػالميبي والمصػػػري واليمنػػػ لمشػػػعوب ودافعػػػًا منشػػػطاً 
 .اوثارت عمى حكامي

% مػػف المبحػػوثيف موافقػػوف بشػػدة عمػػى أف الجزيػػرة منحػػت فرصػػة التعبيػػر 26تبػػيف مػػف النتػػائج أف 
 ،% محايػدوف6و ،% موافقػوف34ولػـ تمنحيػا بالقػدر الكػافي لمعارضػييا، بينمػا  ،لمؤيدي الثػورات

 % معارضوف بشدة.18في حيف أف  ،% معارضوف16و
قة عمى مػنح الجزيػرة لفرصػة التعبيػر لمؤيػدي مف المبحوثيف بالمواف % 60نسبة ويعزو الباحث أف
ف القناة انحازت لمشعوب الثائرة، وعممت عمى ل ،ماحيا بالقدر الكافي لمعارضيياالثورات وعدـ س

ىػػذا مػػا تؤكػػده و  ،نقػػؿ صػػوت الثػػائريف ومطػػالبيـ ومظػػاىراتيـ فػػي كػػؿ نشػػراتيا اإلخباريػػة وبرامجيػػا
عبػػػد الناصػػػر النجػػػار  د.سػػػؼ و طػػػالؿ عوكػػػؿ و حمػػػد يو أ د.:مػػػف ؿُ تفػػػؽ عميػػػو كػػػوىذا مػػػا ا،النسػػػبة

د.وليد المدلؿ و د.رياض العيمة و د. مخيمر أبو سعدة و د. نبيؿ الطيراوي في مقابالت أجراىػا و 
 .الباحث معيـ

: ما واقع المينية في تغطية الجزيرة لمثورات الذي ينص عمى نتائج التساؤل الرابعالمحور الرابع: 
 العربية المعاصرة؟

ت عمػى فقػرات ىػذا اى نتػائج التسػاؤؿ الرابػع قػاـ الباحػث بحسػاب النسػبة المئويػة والتكػرار لػإلمتعػرؼ 
 المحور، والنتائج الخاصة بيذا المحور موضحة مف خالؿ النتائج التالية:

 وجية نظر المبحوثين في المينية والموضوعية لتغطية يكشف( 15جدول )
 .الجزيرة لألحداث في الثورات العربية المعاصرة 

 موافؽ بشدة الفقرة  الرقـ 
% 

 موافؽ
 % 

 محايد
% 

 معارض
 % 

 معارض بشدة
% 

المتوسط 
 الحسابي

1 
تغطية الجزيرة  لمثورات العربية اتسمت  
بالموضوعية والمينية ونقؿ الوقائع كما 

 .حدثت
22.0 37.0 10.0 10.0 21.0 3.3 

الجزيرة عممت بناء عمى أجندات سياسية  2
 3.6 9.0 21.0 8.0 28.0 34.0 .مثورات العربيةوخاصة  خالؿ تغطيتيا ل

وفرت  الجزيرة كؿ المعمومات الالزمة  3
 3.6 5.0 20.0 11.0 43.0 21.0 .لفيـ الثورات العربية ومسارىا وتطوراتيا
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 تبين من النتائج الموضحة في الجدول السابق ما يمي:
جزيػػرة لمثػػورات العربيػػة تتسػػـ % مػػف المبحػػوثيف موافقػػوف بشػػدة عمػػى أف تغطيػػة ال22تبػػيف بػػأف -

% 10و ،% محايديف10و ،% موافقوف37بالموضوعية والمينية ونقؿ الوقائع كما حدثت، بينما 

  % معارضوف بشدة.21في حيف أف  ،معارضوف

% مف المبحوثيف يروف أف تغطية الجزيرة لمثورات اتسمت بالموضوعية و المينية 59يعني أف -

 (.2013،)يوسؼ.وتركت لممواطف أف يحمؿ بنفسو  ،لحدثبالنقؿ الموضوعي  مف مكاف او 

 (.2014،)أبو دقة.بالحد الدنى مف القواعد المينية أثناء التغطيةبينما لـ تمتـز الجزيرة 

عمػى أجنػدات  عمػى أف الجزيػرة تقػوـ بالعمػؿ بنػاءً % مف المبحوثيف موافقوف بشػدة 34تبيف بأف -

% 21و ،% محايدوف8و ،% موافقوف28ية، بينما سياسية وخاصة خالؿ تغطيتيا لمثورات العرب

جمػػػع  عميػػو كػػػؿ  الػػذيف أجػػػرى معيػػػـ وىذا مػػػا أ،% معارضػػػوف بشػػدة9فػػػي حػػيف أف  ،معارضػػوف

 أف الجزيرة تعمؿ وفؽ أجندة سياسية لصالح قطر.  مف الباحث مقابالت

مومػات % مف المبحوثيف موافقوف بشدة عمى أف الجزيػرة تػوفر كػؿ المع21تبيف مف النتائج بأف -

 ،% محايػػػػدوف11و ،% موافقػػػػوف43الالزمػػػػة لفيػػػػـ الثػػػػورات العربيػػػػة ومسػػػػارىا وتطوراتيػػػػا، بينمػػػػا 

 % معارضوف بشدة.5في حيف أف  ،% معارضوف20و

 ،المسػػتمرة و المباشػػرة التػػي التزمػػت فييػػا الجزيػػرة مػػف أرض الحػػدث لمتغطيػػةويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ 
 .إلخبارية و الحصاد اإلخباريالتحميالت السياسية التي تقدميا في نشراتيا او 
 وجية نظر المبحوثين في اليدف من تأسيس الجزيرة. .1

 .( يوضح وجية نظر المبحوثين في اليدف من تأسيس الجزيرة16جدول )

 النسبة% التكرار اإلجابة
 74.0 74 نقؿ الحداث بصدؽ وبمينية إعالمية وأخالقية

 9.0 9 خمؽ حالة فوضى فكرية وشعبية
ج االجتماعيتدمير النسي  7 7.0 

 10.0 10 أخرى
 100.0 100 المجموع
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% مػػػف المبحػػوثيف يػػػروف بػػػأف اليػػدؼ الساسػػػي مػػػف تأسػػيس الجزيػػػرة نقػػػؿ 74أظيػػرت النتػػػائج أف 
% 7خمؽ حالة فوضى فكريػة وشػعبية، و ف% يرو 9والحداث بصدؽ ومينية إعالمية وأخالقية، 

اليػػدؼ مػػف تأسػػيس  بػػأفأمػػورًا  أخػػرى  ف% يػػرو 10، فػػي حػػيف أف جتمػػاعياالتػػدمير النسػػيج  ايػػرو 
 قطر.لتقوية لنفوذ السياسة الخارجية  ىوالقناة 

% عمػػى اليػػدؼ مػػف تأسػػيس الجزيػػرة كػػاف نقػػؿ 74ويبػػيف الباحػػث حصػػوؿ النسػػبة المرتفعػػة وىػػى  
تتمتػػػع بمصػػػداقية عنػػػد  يػػػاعمػػػى أن ف ىػػػذا دليػػػؿٌ أ ،الحػػػداث بصػػػدؽ وبمينيػػػة إعالميػػػة وأخالقيػػػة 

أف تحػدث حالػة مػف الػوعي السياسػي داخػؿ المجتمػع  مف تأسيسيا أنيا تريد لف اليدؼ  ،جميورىا
 في ذلؾ  والدليؿ كثرة  العداء ليا ، ونجحت وتبنى القضايا العربية ،العربي

 مدى التزام الجزيرة بالقواعد المينية أثناء تغطيتيا لمثورات العربية.-2

 مدى التزام الجزيرة بالقواعد  يبين(17جدول )
 .أثناء تغطيتيا لمثورات العربية المينية
 النسبة% التكرار اإلجابة

 38.0 38 التزمت إلى حد كبير
ما التزمت بو نوعاً   27 27.0 

 18.0 18 أسقطت الكثير منو
 17.0 17 تخمت عنو واتبعت سياسة التجييش والتحشيد

 100.0 100 المجموع

بالقواعػػد  -إلػػى حػػد كبيػػر-التزمػػت  % مػػف المبحػػوثيف يػػروف بػػأف الجزيػػرة38أظيػػرت النتػػائج أف 
% يػػروف 18و ،% يػػروف بأنيػػا التزمػػت نوعػػًا مػػا27المينيػػة أثنػػاء تغطيتيػػا لمثػػورات العربيػػة، بينمػػا 

 ،% يػػروف بأنيػػا تخمػػت عنػػو واتبعػػت سياسػػة التجيػػيش والتحشػػيد17 وبأنيػػا أسػػقطت الكثيػػر منػػو، 
غطيتيػػا لمثػػورات العربيػػة عمػػى نسػػبة ويشػػير الباحػػث حصػػوؿ التػػزاـ الجزيػػرة بالقواعػػد المينيػػة أثنػػاء ت

بمعايير الصػحافة والقواعػد المينيػة وأنيػا   يا% مف المبحوثيف  وىى نسبة مرتفعة لتؤكد التزام65
 .ف وقوة تأثير القناة في جميورىاأيرفع مف ش وىو ما  ،لـ تخرج عنيا أثناء تغطيتيا
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 جزيرة بعد الثورات العربية.لمتوقعات المبحوثين -3

 .جزيرة بعد الثورات العربيةلمتوقعات المبحوثين  يكشف( 18جدول )

 النسبة% التكرار اإلجابة
 38.0 38 تصاعد مستواىا وزيادة مشاىدييا

 32.0 32 بقاء مستواىا كما ىو
 23.0 23 انخفاض مستواىا وابتعادىا عف المنافسة

 7.0 7 ال أعرؼ
 100.0 100 المجموع

جزيػرة بعػد الثػورات العربيػة بتصػاعد مسػتواىا لمحوثيف يتوقعػوف % مف المب38تبيف مف النتائج أف 
% يتوقعػػػػوف انخفػػػػاض 23% يتوقعػػػػوف بقػػػػاء مسػػػػتواىا كمػػػػا ىػػػػو، و32وزيػػػػادة مشػػػػاىدييا، بينمػػػػا 

ويؤكػد الباحػث أف  ،عف ذلؾ شيئًا % ال يعرفوف 7وابتعادىا عف المنافسة، في حيف أف  ،مستواىا
فػػي  يػػاقنػػاة وزيػػادة مشػػاىدييا، يؤكػػد نجاحالسػػتوى % مػػف المبحػػوثيف بتػػوقعيـ تصػػاعد م38نسػػبة 

 التي وجيت ليا.   نتقاداتاالكؿ  رغـحد كبير إلى تغطيتيا 
: مقترحات المبحوثين لتطوير مينة التغطية لقناة الجزيرة.المحور الخامس  

 لمثـورات العربيـة المعاصـرة .أىم المشـاكل التـي يراىـا المبحوثـون فـي تغطيـة قنـاة الجزيـرة  .1
 كاتبيا  في بعض الدوؿ. إغالؽ م

  .تعرض مراسمييا لالعتقاؿ والمالحقة 
  .التشويش عمى إرساليا مف بعض الدوؿ 

 مقترحات المبحوثين لتطوير تغطية قناة الجزيرة لألحداث اليامة في الوطن العربي. .2
 .أف تمتمؾ قمرًا صناعيًا خاصًا بيا 
 .تعزيز المصداقية والموضوعية في نقؿ الخبار ونشرىا 
 رص عمى إبراز الحقائؽ دوف تيويؿ أو إثارة. الح 
 .تعزيز حرية الرأي والتعبير والرأي اآلخر 
 .البعد عف االرتباط بالجندات الخارجية 
  .عدـ التحيز 
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 .طرح المواضيع بجدية 

 الفرضيات :دراسة 
ــي مــدى متابعــة المبحــوثين  ــة إحصــائية ف ــة ذات دالل ــروق جوىري ــى: ال توجــد ف الفرضــية األول

)الجــنس، المينــة، االتجــاه السياســي( :نــاة الجزيــرة تعــزى لممتغيــرات الديمغرافيــة التاليــةلبــرامج ق
 لدى المبحوثين.

ض نتػائج كػؿ فرضػية أعر ، سػةتتفرع مف ىػذه الفرضػية عػدة فرضػيات تتعمػؽ بكػؿ متغيػر عمػى حػد
 ، مف خالؿ التالي:ةعمى حد

ن لبــرامج الجزيــرة بحــوثيال توجــد فــروق جوىريــة ذات داللــة إحصــائية فــي مــدى متابعــة الم -1
 الجنس. تعزى لمتغير

لكشؼ الفروؽ بيف الػذكور  " كاي سكوير "ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار فة عل جاب
والنتػائج الخاصػة بيػذه الفرضػية موضػحة  ،واإلناث بالنسبة لمدى متابعة المبحوثيف لبرامج الجزيرة

 مف خالؿ الجدوؿ التالي:
 الجنس متغيروثين لبرامج قناة الجزيرة حسب فروق في مدى متابعة المبحال يبين (19جدول )

مدى متابعة المبحوثين 
 لبرامج قناة الجزيرة

 نوع الجنس
 المجموع

 أنثى ذكر

 عالية جداً 
28 3 31 

31.1% 30.0% 31.0% 

 عالية
29 3 32 

32.2% 30.0% 32.0% 

 متوسطة
11 0 11 

12.2% 0.0% 11.0% 

 منخفضة
6 1 7 

6.7% 10.0% 7.0% 

 منخفضة جداً 
16 3 19 

17.8% 30.0% 19.0% 

 المجموع
90 10 100 

100.0% 100.0% 100.0% 
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 الية جدًا لبرامج الجزيرة،ف متابعتيـ عأ% مف الذكور يروف ب31.1ف أتائج بأظيرت الن
ظير بأف   منخفضة جدًا، أما بالنسبة ل ناث فقد يا% يرون17.8عالية، و  يا% يرون32.2و

% منخفضة جدًا، لكف ىذه الفروؽ 30% عالية، و 30ف متابعتيف عالية جدًا، و أف بو % ير 30
 .((Chi-square=2.09،P>0.0505غير دالة إحصائية 

%،  مقابؿ نسبة 63.3وبجمع نسبة متابعة الجزيرة)عالية و عالية جدًا ( مف جنس الذكور 
فرؽ  كبير بيف الجنسيف،مما يعني وجود تقارب في  %، نجد أنو ال يوجد60المتابعة لدى اإلناث 

 الفكر والحرص عمى المتابعة بينيما،وىذا يعني صحة الفرضية .

بحــوثين لبــرامج الجزيــرة ال توجــد فــروق جوىريــة ذات داللــة إحصــائية فــي مــدى متابعــة الم -2
 االتجاه السياسي. لمتغير

لكشػػػؼ الفػػػػروؽ بػػػػيف  "كػػػػاي سػػػػكوير" ىػػػذه الفرضػػػػية قػػػػاـ الباحػػػث باسػػػػتخداـ اختبػػػار فل جابػػػة عػػػػ
االتجاىػػػات السياسػػػية بالنسػػػبة لمػػػدى متابعػػػة المبحػػػوثيف لبػػػرامج الجزيػػػرة، والنتػػػائج الخاصػػػة بيػػػذه 

 الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:

 االتجاه السياسي متغيرالفروق في مدى متابعة المبحوثين لبرامج الجزيرة حسب  يكشف (20جدول )
مدى 
متابعة 
ثين المبحو 

لبرامج 
 الجزيرة

 االتجاه السياسي

 المجموع
الجياد  حماس فتح

 اإلسالمي
الجبية 
 الشعبية

الجبية 
 الديمقراطية

المقاومة 
 أخرى مستقل الشعبية

 عالية جداً 
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% 

 عالية
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% 

 متوسطة
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% 

 منخفضة
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% 
منخفضة 

 جداً 
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% 

 المجموع
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% 

% مػػف أعضػػاء 21.7 أفأظيػػرت النتػػائج بالنسػػبة لمتابعػػة الجزيػػرة حسػػب نػػوع االتجػػاه السياسػػي، 
% بدرجػػة منخفضػػة 21.7و  ،جػػة عاليػػة% بدر 17.4حركػػة فػػتح يتابعونيػػا بدرجػػة عاليػػة جػػدًا، و 



95

 

% 27.8ف أحمػػاس فقػػد ظيػػر بػػ % بدرجػػة منخفضػػة جػػدًا، أمػػا بخصػػوص أعضػػاء حركػػة21.7و
% بدرجػػػة منخفضػػػة جػػػدًا، أمػػػا 19.4و  ،% بدرجػػػة عاليػػػة47.2يتابعونيػػػا بدرجػػػة عاليػػػة جػػػدًا، و 

دًا، ونيػػػا بدرجػػػة عاليػػػة وعاليػػػة جػػػ% يتابع33.3ف أحركػػػة الجيػػػاد اإلسػػػالمي فقػػػد ظيػػػر بػػػ أعضػػػاء
% يتابعونيا بدرجة 44.4ف أف فقد ظير بو ، أما المستقم% يتابعونيا بدرجة منخفضة جداً 33.3و

-Chi% يتابعونيػػػػػػػػػػػػا بدرجػػػػػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػػػػػة، وىػػػػػػػػػػػػذه الفػػػػػػػػػػػػروؽ دالػػػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػػػائية 38.9و ،عاليػػػػػػػػػػػػة
square=46.0،P<0.01).) 

سياسػػية وبجمػػع الباحػػث لنسػػب درجػػة المتابعػػة العاليػػة جػػدًا و العاليػػة لممبحػػوثيف حسػػب الحػػزاب ال
%، 33.3% و الجيػػػاد اإلسػػػالمي 75%، أمػػػا حمػػػاس 39.1نجػػػد أف فػػػتح حصػػػمت عمػػػى نسػػػبة 

فػػروؽ يتضػػح وجػػود  %،83.3%، والمسػػتقموف100الشػػعبية  والمقاومػػة %،100والجبيػػة الشػػعبية
 ،ممػا ينفػي الفرضػية ، االتجاه السياسػي بحوثيف لبرامج الجزيرة لمتغيرجوىرية في مدى متابعة الم

ه السياسػي كبيػر الثػر فػي المتابعػة،لف القنػاة  تحظػى بمتابعػة وتأييػد كبيػريف مػف حيث إف لالتجا
 (.2014أصحاب التوجو السياسي  اإلسالمي.)عوكؿ،

ال توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية في مدى متابعة المبحوثين لبرامج الجزيرة -3
 تعزى لمتغير نوع المينة.

لكشؼ الفروؽ بيف نوع الميف  "كاي سكوير"اختبار حث البا استخدـىذه الفرضية  فل جابة ع
والنتائج الخاصة بيذه  ،المينة متغيرامج الجزيرة حسب بالنسبة لمدى متابعة المبحوثيف لبر 

 الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:
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 .المينةمتغير الفروق في مدى متابعة المبحوثين لبرامج الجزيرة حسب  يبين(  21جدول )

ابعة المبحوثين مدى مت
 لبرامج الجزيرة

 نوع المينة

 المجموع
 وكيؿ وزارة وزير

عضو 
مجمس 
 تشريعي

قادة 
 فصائؿ

أساتذة 
العمـو 
 السياسية

ناطقيف 
 فإعالميي
 لمفصائؿ

 أخرى

 عالية جداً 
1 0 8 7 8 1 6 31 

16.7% 0.0% 27.6% 38.9% 36.4% 33.3% 37.5% 31.0% 

 عالية
4 4 7 4 7 1 5 32 

66.7% 66.7% 24.1% 22.2% 31.8% 33.3% 31.3% 32.0% 

 متوسطة
1 0 4 2 2 1 1 11 

16.7% 0.0% 13.8% 11.1% 9.1% 33.3% 6.3% 11.0% 

 منخفضة
0 0 5 2 0 0 0 7 

0.0% 0.0% 17.2% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 7.0% 

 منخفضة جداً 
0 2 5 3 5 0 4 19 

0.0% 33.3% 17.2% 16.7% 22.7% 0.0% 25.0% 19.0% 

 المجموع
6 6 29 18 22 3 16 100 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

عاليػػػة، فػػػي حػػػيف بنسػػػبة الجزيػػػرة  يتػػػابعوف المبحػػػوثيف% مػػػف الػػػوزراء 66.7أظيػػػرت النتػػػائج بػػػأف 
 % مػػػػف أعضػػػػاء المجمػػػػس التشػػػػريعي يػػػػروف بأنيػػػػا عاليػػػػة،27.6% مػػػػف وكػػػػالء الػػػػوزراء و66.7

اتذة % يػػروف بأنيػػا عاليػػة، أمػػا أسػػ22.2عاليػػة جػػدًا، ويػػا نأمػػف قػػادة الفصػػائؿ يػػروف ب% 38.9و
عاليػة، و  بنسبة% 31.8عالية جدًا، و  يتابعونيا بنسبة % 36.4ف أالعموـ السياسية فقد ظير ب

 (.(Chi-square=22.9،P>0.05منخفضة، وىذه الفروؽ غير دالة إحصائيًا  بنسبة% 22.7
فروؽ جوىرية في مدى متابعة المبحوثيف لبرامج الجزيرة  وجودبمعني  لفرضيةاوىذه النتائج تنفي 
لف المتابعة تختمؼ نسبتيا ،الفرضية السابقة مع  ليا عالقة ، وىذه الفرضيةتعزى لمتغير المينة

ذات التوجو اإلسالمي  سيطرة حماسمف قبؿ المبحوثيف عمى اختالؼ مينيـ، والسبب في ذلؾ 
محركة التي تؤيد الجزيرة و يتبعوف لوبالتالي الوزراء و النواب كميـ  ،غزةعمى الحكـ في قطاع 

 .تتابعيا
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ال توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصـائية فـي دوافـع المبحـوثين لمتابعـة الجزيـرة لمتغيـر  -4
  نوع االتجاه السياسي.

فػػػػروؽ بػػػػيف لكشػػػؼ ال "كػػػػاي سػػػػكوير"ىػػػذه الفرضػػػػية قػػػػاـ الباحػػػث باسػػػػتخداـ اختبػػػار  فل جابػػػة عػػػػ
االتجاىػػات السياسػػية بالنسػػبة لػػدوافع المبحػػوثيف لمتابعػػة الجزيػػرة، والنتػػائج الخاصػػة بيػػذه الفرضػػية 

 موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:

 ( يوضح الفروق في دوافع المبحوثين لمتابعة 22جدول )
 .االتجاه السياسي متغيرالجزيرة حسب  

دوافع المتابعة 
 جزيرةلم

 االتجاه السياسي
 جموعالم

الجياد  حماس فتح
 اإلسالمي

الجبية 
 الشعبية

الجبية 
 الديمقراطية

المقاومة 
 أخرى مستقل الشعبية

تواكب الحداث 
 بسرعة

9 15 0 0 2 1 7 1 35 
39.1% 41.7% 0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 38.9% 14.3% 35.0% 

تمنح فرصة 
أوسع لحرية 
 الرأي والتعبير

0 6 1 0 0 0 4 2 13 

0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 28.6% 13.0% 

تغطي الخبار 
 العربية والدولية

12 4 3 4 1 1 4 3 32 
52.2% 11.1% 50.0% 100.0% 33.3% 33.3% 22.2% 42.9% 32.0% 

التميز بالتفاعمية 
 واالستمرارية

0 11 2 0 0 1 2 1 17 
0.0% 30.6% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 11.1% 14.3% 17.0% 

 أخرى
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% 

 المجموع
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% 

% مف 39.1ف أر ببالنسبة لدوافع المبحوثيف لمتابعة الجزيرة حسب نوع االتجاه السياسي، ظي
% لتغطيتيا 52.2الحداث بسرعة، و لمواكبتيا افعيـ لمتابعة الجزيرة و ف دأفتح يروف ب أعضاء

% 41.7) :كالتالي  تياالخبار العربية والدولية، أما أعضاء حماس فقد ظير بأف دوافعيـ لمتابع
% 11.1فرصة أوسع لحرية الرأي والتعبير، و  لتمنح %16.7الحداث بسرعة، و  لمواكبتيا
ف فقف و عمية واالستمرارية(، أما المستقم% لمتميز بالتفا30.6الخبار العربية والدولية، و لتغطيتيا 

ح تمن% ل28.6واكب الحداث بسرعة، و % لت14.3)  :دوافعيـ لمتابعة الجزيرة كانت كالتالي
% 14.3% لتغطيتيا الخبار العربية والدولية، و 42.9فرصة أوسع لحرية الرأي والتعبير، و 

% يتابعونيا بدرجة عالية، وىذه الفروؽ دالة إحصائية 38.9بالتفاعمية واالستمرارية(، و لمتميز
Chi-square=43.5،P<0.05).) 
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وتنفي النتائج والنسب السابقة صحة ىذه الفرضية، بمعنى أنو يوجد فروؽ جوىرية في دوافع 
أف مف  في ضية الثانيةالمتابعة تختمؼ حسب نوع االتجاه السياسي، و ىذا يتوافؽ مع نتائج الفر 

دوافع لدييـ  توجيات اإلسالمية الذيفيحظى بمتابعة الجزيرة مف النخبة السياسية أصحاب ال
فرصة أوسع لحرية الرأي  ياألحداث بسرعة، و لمنحعديدة تجعميـ يتابعونيا  كمواكبتيا ل

، في حيف أف االستمراريةتميز بالتفاعمية و لنيا تلتغطيتيا الخبار العربية والدولية، و و والتعبير، 
الحداث بسرعة،  مواكبتياتمثؿ الفكر العمماني كحركة فتح  ف يجبراف النخبة التييف المذيالدافع

وكميا دوافع تعود ل مكانيات المادية و البشرية العالية  ،فقط وتغطيتيا الخبار العربية والدولية
والدوافع تأتى  ،و الرسالة  التي تقدمياو ليس بسبب المضموف و المحتوى  ،التي تمتمكيا الجزيرة

 لصالح حركة حماس .

الفرضــية الثانيــة: ال توجــد فــروق جوىريــة ذات داللــة إحصــائية فــي طبيعــة الــدور الــذي تؤديــو 
)الجــنس، المينــة،  :الجزيــرة فــي تغطيتيــا لمثــورات العربيــة تعــزى لممتغيــرات الديمغرافيــة التاليــة

 االتجاه السياسي( لدى المبحوثين.
 تػػػـ عرضػػػيا عمػػػى النحػػػو  ة،تتفػػػرع مػػػف ىػػػذه الفرضػػػية عػػػدة فرضػػػيات تتعمػػػؽ بكػػػؿ متغيػػػر عمػػػى حػػػد

 :التالي
ال توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في   .1

 تغطيتيا لمثورات العربية تعزى لمتغير الجنس.
لكشؼ الفروؽ بيف " كاي سكوير "ل جابة عمى ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار 

والنتائج  ،الذكور واإلناث بالنسبة لطبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية
 الخاصة بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:
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 الفروق في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات يكشف(  23جدول )
 .سب نوع الجنس لممبحوثينالعربية ح 

طبيعة الدور الذي تؤديو 
 الجزيرة لمثورات العربية

 نوع الجنس
 المجموع

 أنثى ذكر

 يجابيإ
57 7 64 

63.3% 70.0% 64.0% 

 سمبي
28 3 31 

31.1% 30.0% 31.0% 

 محايد
5 0 5 

5.6% 0.0% 5.0% 

 المجموع
90 10 100 

100.0% 100.0% 100.0% 
 

ف طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة أوف ب% مف الذكور ير 63.3ف أيرت النتائج بأظ        
ة ل ناث فقد % يروف بأف دورىا سمبي، أما بالنسب31.1إيجابي في تغطيتيا لمثورات العربية، و 

لكف ىذه الفروؽ  ،سمبي ىاف دور أف بو % ير 30يجابي، بينما إ ىاف دور أ% يروف ب70ظير بأف 
 (.(Chi-square=0.66،P>0.05 غير دالة إحصائية

يالحظ الباحث في النتائج السابقة أنو ال يوجد فروؽ كبيرة بيف آراء المبحوثيف حوؿ الدور        
الذي تؤديو الجزيرة وفقًا  لمتغير الجنس، حيث إف الفارؽ بيف نسبة الذكور و اإلناث الذيف أجابوا 

بينيما فيمف أجاب بأف الدور  ؽف الفر % لصالح اإلناث، في حيف أ6.7أف الدور إيجابي ىي 
% لصالح الذكور، ويعود ىذا الفرؽ  لعدد المبحوثيف الذكور مقابؿ عدد اإلناث، حيث 1.1سمبي 
، وبيذا تكوف النتائج منطقية، إناث في النخبة السياسية في قطاع غزة %10ذكور إلى  %90إف 

 ونثبت ىذه الفرضية.
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صائية في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في ال توجد فروق جوىرية ذات داللة إح .2
 .تغطيتيا لمثورات العربية تعزى لمتغير االتجاه السياسي

لكشػػػؼ الفػػػػروؽ بػػػػيف  "كػػػػاي سػػػػكوير"ىػػػذه الفرضػػػػية قػػػػاـ الباحػػػث باسػػػػتخداـ اختبػػػار  فل جابػػػة عػػػػ
بيػػػة، االتجاىػػػات السياسػػػية بالنسػػػبة لطبيعػػػة الػػػدور الػػػذي تؤديػػػو الجزيػػػرة فػػػي تغطيتيػػػا لمثػػػورات العر 

 : والنتائج الخاصة بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي

الفروق في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية  يبين(  24جدول )
 حسب نوع االتجاه السياسي لممبحوثين.

طبيعة الدور 
الذي تؤديو 
الجزيرة 
لمثورات 
 العربية

 االتجاه السياسي

 المجموع
الجياد  حماس فتح

 اإلسالمي
الجبية 
 الشعبية

الجبية 
 الديمقراطية

المقاومة 
 أخرى مستقل الشعبية

 ايجابي
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% 

 سمبي
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% 

 ايدمح
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% 

 المجموع
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% 

 
نػػػوع االتجػػػاه  أظيػػػرت النتػػػائج بالنسػػػبة لطبيعػػػة الػػػدور الػػػذي تؤديػػػو الجزيػػػرة لمثػػػورات العربيػػػة حسػػػب

تجػاه الثػورات العربيػة سػمبي،  ىػاف دور أح يػروف بػ% مف أعضاء فػت95.7ف أالسياسي، فقد ظير ب
ضػػاء أمػػا أع ،يجػػابيإ ىػػاف دور أ% يػػروف بػػ83.3ف أحمػػاس فقػػد ظيػػر بػػأمػػا بخصػػوص أعضػػاء 

الجبيػة الشػعبية  يجػابي، أمػا أعضػاءإ ىػاف دور أ% يػروف بػ83.3ف أالجياد اإلسالمي، فقػد تبػيف بػ
يجابي في تغطيتيا إ ىاف دور أيروف بف% مف المستقميف 88.9 ا سمبي، أما% دورى75ف أيروف بف

 . ((Chi-square=72.6،P<0.01لمثورات العربية، وىذه الفروؽ دالة إحصائية 
مػػف خػػالؿ النتػػائج السػػابقة يػػرى الباحػػث أف االتجػػاه السياسػػي أثػػر بدرجػػة كبيػػرة عمػػى رؤيػػة طبيعػػة 

  12و 10ثورات العربية، وتؤكد النتيجة السابقة في جدولي الدور الذي أدتو الجزيرة في تغطيتيا لم
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بأف القناة  تحظى بمتابعة و تأييد كبيريف مف النخبػة السياسػية ذات التوجػو السياسػي  اإلسػالمي، 
والمسػػتقميف الػػذيف  ،%83.3وىػػذا مػػا أوضػػحتو النسػػبتاف المتشػػابيتاف لحمػػاس والجيػػاد اإلسػػالمي 

، وفػػي المقابػػؿ أصػػحاب الفكػػر العممػػاني و اليسػػاري يػػروف ىػػذا %88.9يحممػػوف فكػػرًا قريبػػًا منيػػا 
، وممػػا  يػػدلؿ عمػػى وجػػود فػػرؽ  %75% و الجبيػػة الشػػعبية 95.7الػػدور سػػمبي لمقنػػاة فحركػػة فػػتح 

الػػذي  يصػؿ حػد التنػاقض بػيف االتجاىػػات السياسػية، ويعنػي أنيػا تمعػب دورًا كبيػػرًا فػي رؤيػة الػدور
 جية نظر النخبة السياسية، وبالتالي فقنو ينفي الفرضية.مف و  تؤديو الجزيرة لمثورات العربية

ال توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في  .3
 تغطيتيا لمثورات العربية تعزى لمتغير المينة.

لكشػؼ الفػروؽ بػيف أنػواع  "كػاي سػكوير"ىػذه الفرضػية قػاـ الباحػث باسػتخداـ اختبػار  فل جابة عػ
الميػػف بالنسػػبة لطبيعػػة الػػدور الػػذي تؤديػػو الجزيػػرة فػػي تغطيتيػػا لمثػػورات العربيػػة، والنتػػائج الخاصػػة 

 بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:

( يوضح الفروق في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية حسب نوع 25جدول ) 
 المينة لممبحوثين.

لذي طبيعة الدور ا
تؤديو الجزيرة لمثورات 

 العربية

 نوع المينة

 المجموع
 وكيل وزارة وزير

عضو 
مجمس 
 تشريعي

قادة 
 فصائل

 ساتذة أ
العموم 
 السياسية

ناطقين 
ين يإعالم

 لمفصائل
 أخرى

 يجابيإ
1 5 15 10 18 3 12 64 

16.7% 83.3% 51.7% 55.6% 81.8% 100.0% 75.0% 64.0% 

 سمبي
3 1 13 8 3 0 3 31 

50.0% 16.7% 44.8% 44.4% 13.6% 0.0% 18.8% 31.0% 

 محايد
2 0 1 0 1 0 1 5 

33.3% 0.0% 3.4% 0.0% 4.5% 0.0% 6.3% 5.0% 

 المجموع
6 6 29 18 22 3 16 100 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

الثورات ف دور الجزيرة في تغطية أيروف ب المبحوثيف% مف الوزراء 16.7أظيرت النتائج بأف 
، أما وكالء الوزراء فقد ظير اً يدمحا و% يرون33.3، اً سمبي و% يرون50يجابي، بينما إالعربية 

يروف بأف ف% سمبي، أما أعضاء المجمس التشريعي، 16.7، و اً إيجابي ىا% يروف دور 83.3ف أب
% سمبي، 44.4و  ،إيجابي ىاور % سمبي، أما قادة الفصائؿ يروف بأف د44.8إيجابي، و  ىادور 
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% سمبي، وىذه الفروؽ دالة 13.6و  ،يجابيإ ىاف دور أيروف بفا أساتذة العموـ السياسية أم
 ويوجد فروؽ ولصالح عضو مجمس تشريعي .،((Chi-square=24.2،P<0.05إحصائيًا 

ميف، عدا ومف النسب السابقة نالحظ أف نسب الدور اإليجابي أعمى مف الدور السمبي في كافة ال
فروؽ مما يعني وجود  وىذا ينفى الفرضيةاختاروا دور محايد،  6مف أصؿ  2لف  ،مينة وزير

 .في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية حسب نوع المينة لممبحوثيف

ى الثـورات ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية فـي درجـات محـور تـأثير الجزيـرة عمـالفرضية الثالثة: 
االتجـــاه السياســـي( لـــدى  )  الجـــنس،  المينـــة، :تغيـــرات الديمغرافيـــة التاليـــةتعـــزى لممالعربيـــة 

 المبحوثين.
عػػرض نتػػائج كػػؿ  ويمكػػفعمػػؽ بكػػؿ متغيػػر عمػػى حػػده، تتفػػرع مػػف ىػػذه الفرضػػية عػػدة فرضػػيات تت

 :، مف خالؿ التاليةفرضية عمى حد
رة ( فـي درجـات محـور تـأثير الجزيـα ≤ 0،05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  -1

 الجنس. متغيرعمى الثورات العربية تعزى ل
ىػػذه الفرضػػية تػػـ إيجػػاد اختبػػار "ت" لعينتػػيف مسػػتقمتيف لدراسػػة الفروقػػات فػػي درجػػات  فعػػل جابػػة 

، والنتػائج المتعمقػة بيػذه الفرضػية الجػنس متغيػرل محور تأثير الجزيػرة عمػى الثػورات العربيػة بالنسػبة
 وضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:م

درجات محور تأثير الجزيرة عمى الثورات ( نتائج اختبار "ت" لكشف الفروق في 26جدول )
 .الجنس لممبحوثين متغيرالعربية تعزى ل

 مستوى الداللة قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط N نوع الجنس
 1.9 17.1 90 ذكر

//.542 
 589.غير دالة

 2.0 16.8 10 أنثى 

 غير دالة إحصائيا \\         0.05* دالة إحصائيا عند         0.01** دالة إحصائيا عند 

تبيف مف خالؿ الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فػروؽ جوىريػة ذات داللػة إحصػائية فػي درجػات محػور 
 = t-test=-0.54، p- valueالجػػنس متغيػػر ة عمػػى الثػػورات العربيػػة تعػػزى لتػػأثير الجزيػػر 

فػػي تػػأثير الجزيػػرة عمػػى  ذاتيػػا وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الػػذكور واإلنػػاث لػػدييـ االسػػتجابات ،( (0.58
 .يثبت الفرضيةىذا و ، الثورات العربية المعاصرة
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( فـي درجـات محـور تـأثير الجزيـرة α ≤ 0،05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى ) -2
 عمى الثورات العربية تعزى لمتغير المينة.

( One -Way ANOVAىذه الفرضية تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف الحادي )ل جابة عف 
لدراسة الفروقات في درجات محور تأثير الجزيرة عمى الثورات العربية تعزى لمتغير المينة، 

 والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:

في درجات محور تأثير الجزيرة عمى الثورات شف الفروق نتائج تحميل التباين األحادي لك يكشف( 27جدول )
 .المينة متغيرالعربية تعزى ل

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة F المربعات

مستوى 
 الداللة

 2.2 7.5 6 45.2 بين المجموعات
 
 

*.046 
 
 

 3.4 93 312.6 داخل المجموعات
  99 357.8 المجموع

 غير دالة إحصائيا \\         0.05* دالة إحصائيا عند         0.01إحصائيا عند ** دالة 
 

محور التأثير بالنسبة ى اتجاه الفروق في إل لمتعرفالبعدية  لممقارنات LSDنتائج اختبار  يوضح (28جدول )
 المينة. متغيرل

  N 7 6 5 4 3 2 1 المتوسط 
 38. 608. 761. 337. 606. 087. 1.0 17.3 6 وزير 1
 23. 370. 015.* 250. 007.** 1.0  15.5 6 وكيؿ وزارة 2

عضو مجمس  3
 04.* 329. 747. 024.* 1   17.8 29 تشريعي

 92. 884. 064. 1    16.5 18 قادة فصائؿ 4

أستاذة العمـو  5
 09. 415. 1.0     17.6 22 السياسية

يف يناطقيف إعالم 6
 93. 1.0      16.7 3 لمفصائؿ

 1.0       16.6 16 أخرى 7

 غير دالة إحصائيا \\         0.05* دالة إحصائيا عند         0.01** دالة إحصائيا عند 
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في درجات محور تأثير الجزيرة تبيف مف خالؿ النتائج وجود فروؽ جوىرية ذات داللة إحصائية 
(، F=2.2، P-value=0.04لدى النخب السياسية ) عمى الثورات العربية تعزى لنوع المينة

لممقارنات البعدية، فقد تبيف  LSDولكشؼ الفروؽ بيف أنواع الميف المختمفة، تـ استخداـ اختبار
ف الجزيرة ليا تأثير عمى الثورات العربية أكثر مف وكالء أأف أعضاء المجمس التشريعي يروف ب

ائية بيف الميف الوزراء وقادة الفصائؿ، في حيف لـ يالحظ وجود أي فروؽ ذات داللة إحص
، وىذا ينفي الفرضية، و يؤكد عمى وجود اختالؼ عمى تأثير الجزيرة تبعًا لميف الخرى

 المبحوثيف.
رة ( في درجات محور تأثير الجزيα ≤ 0،05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -3

 االتجاه السياسي. متغيرعمى الثورات العربية تعزى ل
( One -Way ANOVAضية تـ إيجاد اختبار تحميؿ التبايف الحادي )ىذه الفر  فل جابة ع

االتجاه  الثورات العربية تعزى لمتغيرلدراسة الفروقات في درجات محور تأثير الجزيرة عمى 
 السياسي، والنتائج المتعمقة بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:

 درجات محور تأثير الجزيرةكشف الفروق في نتائج تحميل التباين األحادي ل يبين( 29جدول )
 .االتجاه السياسي متغيرعمى الثورات العربية تعزى ل

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة F المربعات

 الداللة
 2.98 9.5 7 66.2 بين المجموعات

 
 

**0.01 
 
 

 3.2 92 291.6 داخل المجموعات
  99 357.8 المجموع

 غير دالة إحصائيا \\         0.05* دالة إحصائيا عند         0.01** دالة إحصائيا عند 
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محور التأثير بالنسبة لمتعرف إلى اتجاه الفروق في البعدية  لممقارنات  LSD( نتائج اختبار 30جدول )
 .االتجاه السياسي متغيرل

 8 7 6 5 4 3 2 1 المتوسط N نوع االتجاه  
 021.* 126. 32. 152. 017.* 262. 001.** 1 18.1 23 تححركة ف 1

 743. 180. 66. 004.** 409. 418. 1   16.5 36 حركة حماس 2

 376. 947. 89. 050.* 221. 1     17.2 6 حركة الجياد اإلسالمي 3
 632. 138. 36. 005.** 1.00       15.8 4 الجبية الشعبية 4
 007.** 030.* 07. 1.0         19.7 3 الجبية الديمقراطية 5

 562. 842. 1.00           17.0 3 لجاف المقاومة الشعبية 6
 241. 1.0             17.2 18 مستقؿ 7
 1.0               16.3 7 أخرى 8

 غير دالة إحصائيا \\         0.05* دالة إحصائيا عند         0.01** دالة إحصائيا عند 

 
رة فػػي درجػػات محػػور تػػأثير الجزيػػلنتػػائج وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية تبػػيف مػػف خػػالؿ ا

-F=2.98، Pلػػػػػػدى المبحػػػػػػوثيف ) االتجػػػػػػاه السياسػػػػػػي متغيػػػػػػرعمػػػػػػى الثػػػػػػورات العربيػػػػػػة تعػػػػػػزى ل
value=0.01ولكشػػؼ الفػػروؽ بػػيف االتجاىػػات السياسػػية المختمفػػة، تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار ،)LSD 

ف الجزيػػرة ليػػا تػػأثير عمػػى الثػػورات العربيػػة أيػػروف بػػ ضػػاء فػػتحلممقارنػػات البعديػػة، فقػػد تبػػيف أف أع
 ضػاء الجبيػة الديمقراطيػة يػروف بػأفف أعأس، و الجبيػة الشػعبية، كمػا تبػيف بػأكثر مف حركة حما

أعضػاء و الجزيرة ليا تأثير عمى الثورات العربية أكثػر مػف أعضػاء الجيػاد اإلسػالمي، والمسػتقميف، 
لػػػـ يالحػػػظ وجػػػود أي فػػػروؽ ذات داللػػػة  والمقاومػػػة الشػػػعبية، الجبيػػػة الشػػػعبية، ولجػػػاف و حمػػػاس، 
، مما ينفي الفرضية و يؤكػد عمػى وجػود اخػتالؼ عمػى ة بيف االتجاىات السياسية الخرىإحصائي

 تأثير الجزيرة تبعًا لالتجاىات السياسية.

و  وىنا يتبيف لمباحث أف المبحوثيف الذيف ينتموف  لمحركات السياسية ذات التوجو اليساري 
العمماني يروف بأف ىناؾ تأثيرًا مف الجزيرة عمى الثورات العربية،  في حيف أف المبحوثيف الذيف 

 يتبعوف لمحركات اإلسالمية يروف عكس ذلؾ.
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المينيـة والموضـوعية  الفرضية الرابعة: ال توجـد فـروق جوىريـة ذات داللـة إحصـائية فـي مـدى
ــرة لمثــورات العربيــة تعــزى لمم فــي  ــةتغطيــة الجزي ــة،  ) الجــنس،:تغيــرات الديمغرافيــة التالي المين

 االتجاه السياسي( لدى المبحوثين.
كؿ فرضية عمى  يمكف عرض ة،تتفرع مف ىذه الفرضية عدة فرضيات تتعمؽ بكؿ متغير عمى حد

 :، مف خالؿ التاليةحد
تغطيــة  المينيــة والموضــوعية فــي ال توجــد فــروق جوىريــة ذات داللــة إحصــائية فــي مــدى .1

 لمثورات العربية تعزى لمتغير الجنس. الجزيرة
لكشؼ الفروؽ بيف الػذكور  " كاي سكوير"ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار  فل جابة ع

واإلنػػػاث بالنسػػػبة لمتغيػػػر الدراسػػػة، والنتػػػائج الخاصػػػة بيػػػذه الفرضػػػية موضػػػحة مػػػف خػػػالؿ الجػػػدوؿ 
 التالي:

 تغطية  عية فيمدى المينية والموضو  ( يوضح الفروق في31جدول )
 .الجزيرة لمثورات العربية حسب الجنس

التغطية اتسمت 
 بالموضوعية والمينية

 نوع الجنس
 المجموع

 أنثى ذكر

 موافؽ بشدة
18 4 22 

20.0% 40.0% 22.0% 

 موافؽ
34 3 37 

37.8% 30.0% 37.0% 

 محايد
10 0 10 

11.1% 0.0% 10.0% 

 معارض
9 1 10 

10.0% 10.0% 10.0% 

 معارض بشدة
19 2 21 

21.1% 20.0% 21.0% 

 المجموع
90 10 100 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
% مػػػػف الػػػػذكور يوافقػػػػوف بشػػػػدة عمػػػػى أف الجزيػػػػرة اتسػػػػمت بالموضػػػػوعية 20ف أأظيػػػػرت النتػػػػائج بػػػػ

% 21.1و  ،% مػػػػف الػػػػذكور يوافقػػػػوف37.8والمينيػػػػة ونقػػػػؿ الوقػػػػائع خػػػػالؿ الثػػػػورات العربيػػػػة، و 
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% 21.0% يػػوافقف، و30و  ،% يػوافقف بشػدة40نسػبة ل نػػاث فقػد ظيػر بػػأف  أمػا بال ،يعارضػوف
 (.(Chi-square=2.9،P>0.05ىذه الفروؽ غير دالة إحصائية  ولكف ،يعارضف بشدة

مف النتائج السابقة تظير عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلجابات وفقًا لنوع 
، موافؽاؾ فرؽ واضح بيف موافؽ بشدة و وىن، معارض بشدةو  معارضو  محايدالمبحوثيف في 

 .بيذا نثبت الفرضيةي العدد  بيف المبحوثيف الذكور والمبحوثيف اإلناث و مفرؽ فله الباحث ويعزو 

تغطيـة  المينيـة والموضـوعية  فـي  ال توجد فروق جوىريـة ذات داللـة إحصـائية فـي مـدى .2
 الجزيرة لمثورات العربية تعزى لمتغير االتجاه السياسي.

لكشؼ الفروؽ بيف  "كاي سكوير"ىذه الفرضية قاـ الباحث باستخداـ اختبار  فابة عجل 
االتجاىات السياسية بالنسبة لمتغير الدراسة، والنتائج الخاصة بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ 

 الجدوؿ التالي:

 تغطية الجزيرة لمثورات العربية مدى المينية والموضوعية في الفروق في يبين( 32جدول ) 
 .االتجاه السياسي متغير حسب 

التغطية 
اتسمت 

بالموضوعية 
 والمينية

 االتجاه السياسي

 المجموع
الجياد  حماس فتح

 اإلسالمي
الجبية 
 الشعبية

الجبية 
 الديمقراطية

المقاومة 
 أخرى مستقل الشعبية

 موافؽ بشدة
1 13 2 0 0 2 4 0 22 

4.3% 36.1% 33.3% 0.0% 0.0% 66.7% 22.2% 0.0% 22.0% 

 موافؽ
0 21 2 0 0 1 10 3 37 

0.0% 58.3% 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 55.6% 42.9% 37.0% 

 محايد
0 0 2 1 1 0 2 4 10 

0.0% 0.0% 33.3% 25.0% 33.3% 0.0% 11.1% 57.1% 10.0% 

 معارض
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% 
معارض 
 بشدة

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% 

 المجموع
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% 

فتح يعارضوف بشدة عمى أف الجزيرة ل % مف الفراد المنتميف 69.6ف أب أظيرت النتائج      
% مف الفراد 94.4ت بالموضوعية والمينية ونقؿ الوقائع خالؿ الثورات العربية، بينما اتسم
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وموافقيف بشدة عمى أف الجزيرة اتسمت بالموضوعية  يفموافقمف المبحوثيف حماس لالمنتميف 
وافقوف م فيـ والمينية ونقؿ الوقائع خالؿ الثورات العربية كما ىي، أما أعضاء الجياد اإلسالمي

فقد ظير منيـ  % عمى ذلؾ، أما أعضاء الجبية الديمقراطية66.6قوف بشدة وبنسبة وافمو 
منيـ ف% 75عمى ذلؾ، أما أعضاء الجبية الشعبية  بشدة فو ف ومعارضو % بأنيـ معارض66.6
ف و ف وموافقو % موافق77.8ف أب ف فقد ظيرو ف بشدة عمى ذلؾ، أما المستقمو ف ومعارضو معارض

 (.(Chi-square=112.0،P<0.01دالة إحصائية بشدة عمى ذلؾ، ىذه الفروؽ 
مف خالؿ النتائج السابقة يرى الباحث أف االتجاه السياسي أثر بدرجة كبيرة عمى رؤية         

أنيا اتسمت بالموضوعية والمينية ونقؿ  حيث في مدى تغطية الجزيرة لمثورات العربيةالمبحوثيف  
السياسية ذات التوجو السياسي اإلسالمي، فحركتا  ، لنيا تحظى بتأييد كبير مف النخبةالوقائع

عمى أف الجزيرة اتسمت بالموضوعية والمينية  حماس و الجياد جاءت نسبة موافقتيا عالية جداً 
، و المستقموف الذيف يممكوف توجيًا قريبًا مف التوجو ئع خالؿ الثورات العربية كما ىيونقؿ الوقا

يعارضوف بشدة أصحاب الفكر العمماني و اليساري ممف  اإلسالمي وافقوا عمى ذلؾ، وفي مقابؿ
، فحركة فتح و عمى أف الجزيرة اتسمت بالموضوعية والمينية ونقؿ الوقائع خالؿ الثورات العربية

مما يعني أف االتجاه السياسي يؤثر في ذلؾ بدرجة عالية،  ،الجبية الشعبية عارضتا بنسبة كبيرة
 ة تتفؽ مع دراسة "شمش".وىذه النتيج و ىذا  ينفي الفرضية

تغطيــة  المينيــة والموضــوعية فــي  ال توجــد فــروق جوىريــة ذات داللــة إحصــائية فــي مــدى .3
 الجزيرة لمثورات العربية تعزى لمتغير المينة.

لكشؼ الفروؽ بيف نوع الميف  "كاي سكوير "اختبار الباحث استخدـ ىذه الفرضية فل جابة ع
 الخاصة بيذه الفرضية موضحة مف خالؿ الجدوؿ التالي:بالنسبة لمتغير الدراسة، والنتائج 
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 متغير تغطية الجزيرة لمثورات العربية حسب مدى المينية والموضوعية في  ( يوضح الفروق في33جدول )
 .المينة

التغطية اتسمت 
بالموضوعية 

 والمينية

 نوع المينة

 المجموع
 وكيؿ وزارة وزير

عضو 
مجمس 
 تشريعي

قادة 
 فصائؿ

أستاذة 
لعمـو ا

 السياسية

ناطقيف 
يف يإعالم

 لمفصائؿ
 أخرى

 موافؽ بشدة
2 1 6 2 8 1 2 22 

33.3% 16.7% 20.7% 11.1% 36.4% 33.3% 12.5% 22.0% 

 موافؽ
2 4 8 6 8 1 8 37 

33.3% 66.7% 27.6% 33.3% 36.4% 33.3% 50.0% 37.0% 

 محايد
0 0 2 2 2 0 4 10 

0.0% 0.0% 6.9% 11.1% 9.1% 0.0% 25.0% 10.0% 

 معارض
1 1 2 3 2 0 1 10 

16.7% 16.7% 6.9% 16.7% 9.1% 0.0% 6.3% 10.0% 

 معارض بشدة
1 0 11 5 2 1 1 21 

16.7% 0.0% 37.9% 27.8% 9.1% 33.3% 6.3% 21.0% 

 المجموع
6 6 29 18 22 3 16 100 

100.0% 100.0% 100.0% 100% 100% 100% 100.0% 100.0% 

ة لنػوع المينػة وأثرىػا عمػى وجيػة نظػر المبحػوثيف فػي الموضػوعية والمينيػة لتغطيػة بالنسػب        
وافقػوف عمػى موافقػوف بشػدة و م% مػف الػوزراء 66.6الجزيرة وقائع الثورات العربيػة، فقػد ظيػر بػأف 

مػف  %48.3اتسمت بالموضوعية والمينية ونقؿ الوقائع خالؿ الثورات العربية كما ىػي، أمػا  ياأن
مػا بخصػوص قػادة الفصػائؿ فقػد أ ،ذلػؾ ف بشػدة عمػىو وموافقػ فو س التشػريعي موافقػأعضػاء المجمػ

ف و % مػػػنيـ معارضػػػ44.5ي حػػػيف ف بشػػػدة عمػػػى ذلػػػؾ، فػػػو ف وموافقػػػو % موافقػػػ44.4ف أظيػػػر بػػػ
قػػػػد ظيػػػػر بػػػػأف ف ف لمفصػػػػائؿ يعالميػػػػصػػػػوص النػػػػاطقيف اإلف بشػػػػدة عمػػػػى ذلػػػػؾ، أمػػػػا بخو ومعارضػػػػ
-Chiالفػػػػػػروؽ غيػػػػػػر دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيًا ف بشػػػػػػدة عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ، وىػػػػػػذه و ف وموافقػػػػػػو % موافقػػػػػػ66.7

square=23.8،P>0.05).) 
النسػػػػب السػػػػابقة وجػػػػود اخػػػػتالؼ بػػػػيف رؤيػػػػة المبحػػػػوثيف لمػػػػدى اتسػػػػاـ الجزيػػػػرة  نالحػػػػظ مػػػػف      

يعػود ذلػؾ و  ،بالموضوعية و المينية في تغطيتيػا لمثػورات حسػب نػوع المينػة، وىػذا ينفػي الفرضػية
وبالتالي الوزراء و النواب  ،الحكـ في قطاع غزةعمى ذات التوجو اإلسالمي  سيطرة حركة حماسل

 ليا وىي تؤيد الجزيرة.كميـ يتبعوف 
 



111

 

  النتائج والتىصياثالنتائج والتىصياث

:نتائج الدراسة  
ا ليػػػا، سػػػواء مػػػًا جػػػدًا فػػػي الثػػػورات العربيػػػة مػػػف خػػػالؿ تغطيتيػػػيمالجزيػػػرة دورًا محوريػػػًا و  لعبػػػت .1

مػػػى المواقػػػؼ العربيػػػة ع-عبػػػر تغطيتيػػػا اإلخباريػػػة لألحػػػداث -بالسػػػمب، وأثػػػرت  ـباإليجػػػاب أ
 والدولية الرسمية والشعبية نحو الشعوب والنظمة العربية.

لمجموعة أسباب أىميا مواكبتيا لألحػداث تبيف أف النخبة السياسية الفمسطينية تتابع  الجزيرة  .2
 بسرعة، وتغطيتيا لألخبار العربية والدولية وغيرىا.

الثػػػورات العربيػػػة، ونقمتيػػػا بصػػػورة  طيػػػةغف أف الجزيػػػرة أفػػػردت مسػػػاحة كبيػػػرة لتو المبحوثػػػ يػػػرى .3
 مكثفة، كما تنوعت التغطية بيف الخبرية والتحميمية.

في تغطيتيا عمػى مواضػيع االعتقػاالت والممارسػات  -حسب رأي المبحوثيف -الجزيرة زتركّ   .4
 القمعية ضد الثوار، وعمى المظاىرات المختمفة بدرجة عالية وكبيرة.

فػي اسػتمرار وتصػاعد زخػـ الثػورات العربيػة ونجاحيػػا  -فحسػب رأي المبحػوثي-الجزيػرة  أثػرت .5
ممػا جعػؿ ليػا تػأثيرًا كبيػرًا وقويػًا عمػى جميورىػا  ،مف خالؿ نقميا وتحميميا مف قبؿ المختصيف

 العربي.
عمػى تكػػريس حريػة التعبيػر والػرأي أثنػػاء تػرى النخبػة السياسػية الفمسػػطينية  أف الجزيػرة عممػت  .6

 تغطيتيا لمثورات العربية.
ف أف الجزيػػرة عممػػت خػػالؿ تغطيتيػػا لمثػػورات العربيػػة بنػػاء عمػػى أجنػػدة سياسػػية و المبحوثػػ أكػػد .7

 لصالح دولة قطر.
لمثػػوار والثػػورات فػػي وجػػو  -حسػػب رأي المبحػػوثيف -تغطيػػة الجزيػػرة لمثػػورات العربيػػة انحػػازت .8

 وىذا يخؿ بالقواعد المينية أثناء تغطيتيا لمثورات العربية.  ،الحكاـ وأنظمة الحكـ
ربيػػة حػػدود التغطيػػة الصػػحفية ف عمػػى تجػػاوز الجزيػػرة فػػي تغطيتيػػا لمثػػورات العو المبحوثػػ اتفػػؽ .9

 صناعة الحدث والمشاركة فيو. ل لتصؿ 
وسػػيزداد مشػػاىدوىا ،بعػػد الثػػورات العربية -حسػػب رأي المبحػػوثيف -مسػػتوى الجزيػػرة تصػػاعد  .10

 بعد تغطيتيا لحداث الثورات العربية.
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 الفرضيات: اختبار نتائج
فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي مػػدى متابعػػة المبحػػوثيف تػػت الدراسػػة عػػدـ وجػػود أثب -1

 .لبرامج الجزيرة تعزى لمتغير الجنس
ظيػػػرت فػػػروؽ جوىريػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية  فػػػي مػػػدى متابعػػػة  المبحػػػوثيف لبػػػرامج الجزيػػػرة   -2

 ونوع المينة . لمتغير االتجاه السياسيتعزى 
الجزيػػرة  تعػػزى لمتابعػػة   لػػة إحصػػائية  فػػي دوافػػع  المبحػػوثيفظيػػرت فػػروؽ جوىريػػة ذات دال -3

 .االتجاه السياسي  نوع  لمتغير
أثبتػػت الدراسػػة عػػدـ وجػػود فػػروؽ جوىريػػة ذات داللػػة إحصػػائية فػػي طبيعػػة الػػدور الػػذي تؤديػػو  -4

 الجزيرة في تغطيتيا لمثورات العربية تعزى لمتغير الجنس.
ئية  في طبيعة الدور الذي تؤديو الجزيرة في تغطيتيػا ظيرت فروؽ جوىرية ذات داللة إحصا -5

 لمثورات العربية تعزى لمتغير االتجاه السياسي والمينة .   
( فػي درجػات محػور α ≤ 0،05فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ) أثبتت الدراسة عدـ وجود -6

 الجنس. متغيرتأثير الجزيرة عمى الثورات العربية تعزى ل
( فػي درجػات محػور تػأثير الجزيػرة عمػى α ≤ 0،05ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى )فروؽ  ظيرت-7

 واالتجاه السياسي. متغير المينةالثورات العربية تعزى ل
أثبتػػػت الدراسػػػة عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ جوىريػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي مػػػدى المينيػػػة والموضػػػوعية فػػػي -8

 .   تغطية الجزيرة لمثورات العربية  تعزى لمتغير الجنس
ظيػػػرت  فػػػروؽ جوىريػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي مػػػدى المينيػػػة والموضػػػوعية فػػػي تغطيػػػة الجزيػػػرة  -9

  لمثورات العربية  تعزى لمتغير االتجاه السياسي والمينة . 
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:توصيات الدراسة  
 توصمت الدراسة الى عدة توصيات وىي :

حػػػػدث وتعزيػػػػز حجػػػػـ تنػػػػوع فػػػػي أسػػػػاليب تنػػػػاوؿ الخبػػػػر مػػػػف كافػػػػة زوايػػػػا اللمالجزيػػػػرة   زيػػػػادة  .1

كافػػة  والتػػزاـ القواعػػد المينيػػة فػػي ،والتأكد مػػف صػػحتيا والحػػرص عمػػى الموضػػوعية،المصػػداقية

 ومف ثـ نشرىا عمى شاشة القناة. ،الحداث،وفي نقؿ الخبار

وىو مػػػػا ،سػػػػرد وجيػػػػات النظػػػػر عمػػػػى حسػػػػاب نقػػػػؿ المعمومػػػػةتغػػػػرؽ الجزيػػػػرة فػػػػي التحميػػػػؿ و  أال .2

 ما يولد حالة مف التضارب في المعمومات.م لعربية،أىميتو في حالة الثورات اتضاعفت 

نقمانجزيسةنألخبازبحياديتعانيتحتىيزيدعددانمشاهدينوانمتابعيننهافي نقيمأخبياز .3

 انثىزاثانعسبيت.
تغييييسانجزيييسةفيي نميياتغديتهييارحييداثانثييىزاثانعسبيييتنجييربانمشيياهديننهييابييدو  .4

 ثسياسيتخاصتخاللتغديتهانهثىزاثانعسبيت.تّحيز،وعدوانعممعهىحسابأجندا
  ،ومالحقػػػة مراسػػػمييا فػػػي بعػػػض الػػػدوؿأف تعمػػػؿ الجزيػػػرة عمػػػى حػػػؿ مشػػػكمة إغػػػالؽ مكاتبيػػػا  .5

ومالحقػػة  ياعمػػى وضػػع الحمػػوؿ المناسػػبة لمشػػكمة التشػػويش عمػػى إرسػػالتيػػا السػػعي مػػف إدار و 

رات العربيػػة وغيرىػػا مػػف المتسػػببيف بػػذلؾ، و لضػػماف اسػػتمراريتيا فػػي تغطيتيػػا الصػػحفية لمثػػو 

 الحداث اليامة.  

خػاٍص بيػا لضػماف تغطيتيػا المسػتمرة لمثػورات  قناة الجزيرة بقنشاء قمٍر صناعي أف تقوـ إدارة .6

 دوف تشويش عمييا. ية في المنطقة العربية والدولية العربية ولألحداث الجار 

شػػػػبكات التواصػػػػؿ منيػػػػا مػػػػع وسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ الجديػػػػد و  أف تمػػػػارس الجزيػػػػرة  تكػػػػاماًل بػػػػالدوار .7

بعػػػد تحػػػري الصػػػدؽ فيمػػػا يعرضػػػوف مػػػف أجػػػؿ  و االجتمػػػاعي، ومػػػع المػػػدونيف عمػػػى مػػػواقعيـ،

 .دائرة متابعة أحداث الثورات العربية المعاصرة  توسيع

مػػػف تجربػػػة الجزيػػػرة اإلعالميػػػة فػػػي تغطيتيػػػا الكبيػػػرة لمثػػػورات العربيػػػة حيػػػث قػػػدمت  سػػتفادةاال .8

 في وسعو لتوفير مادة صحفية دسمة لممشاىد. نموذجًا إلعالـ يضحي ويبذؿ كؿ ما
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 الكتب: -أوالً 
. عمػػػػاف: دار البدايػػػػة ناشػػػػػروف . اإلعــــالم اإلذاعــــي والتمفزيــــوني(2012).أبػػػػو عرقػػػػوب، إيػػػػاد-

 وموزعوف.

ــــات المعاصــــرة تصــــالاال (.2006أبػػػػو أصػػػػبع، صػػػػالح.)- ــــي المجتمع . عمػػػػاف: دار واإلعــــالم ف

 الوي لمنشر والتوزيع.المجد

 .دمشؽ: مكتبة الوحدة.اإلعالم العربي واحتالل العراق.(2004إدريس، محمد السعيد. )-

رف القــــرن الحــــادي اإلعــــالم العربــــي عمــــى مشــــا.(2000).إدمونػػػػد، غريػػػػب ومنصػػػػور، خالػػػػد-

 . بيروت: باحثات الكتاب السادس. مطرقة العولمة وسندان الدولةوالعشرين: بين 

انفجـــار الفضـــائيات العربيـــة: األبعـــاد، واألىـــداف، والتـــأثيرات (. 2012).د صػػػالحالسػػد، السػػػ-

 . عماف: دار غيداء لمنشر والتوزيع.الثقافية

ــم (.2003السػػود، شػػعباف.)- القػػاىرة: .السياســي قضــايا العنــف السياســي والثــورة مــاعتجالاعم

 الدار المصرية المبنانية.

ات المتحـدة والعـرب والمسـممون  قبـل وبعـد أحـداث .عولمة القير :الوالي(2001أميف، جالؿ.)-

 . القاىرة: دار الشرؽ.2001 أيمول /سبتمبر

ســـمات النخبـــة السياســـية الفمســـطينية قبـــل وبعـــد قيـــام الســـمطة (. 2009).البرغػػػوثي، سػػػمر-

 بيروت :مركز الزيتونة لمدراسات واالستشارات. .الوطنية الفمسطينية

. عمػػاف : دار الشػػروؽ لمنشػػر ب المحطــات الفضــائيةحــر  2000عــام  (.1999).البكػػري، إيػػاد-

 والتوزيع.

 . القاىرة: دار عالـ الكتب.اإلعالم الدولي(.2011).البكري، فؤادة-
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الجزائػر: دار الوسػاـ العربػي .برامج الرأي في قناة الجزيـرة الفضـائية(. 2011).بوشي ، حسينة-

 لمنشر والتوزيع.

إدارة الجــودة الشــاممة فــي المؤسســات (. 2008جاسػػـ، فيصػػؿ بػػف محمػػد الحمػػد آؿ ثػػاني. )-

 . بيروت: دار المعرفة.اإلعالمية بالتطبيق عمى قناة الجزيرة الفضائية

 عماف :دار صفاء لمنشر والتوزيع..منيجية البحث العممي(.2012الجبوري، حسيف.) -

. اعيـةجتماالج البحث في العموم السياسية و . تقنيات و مناى(2005جندلي، عبد الناصر. )-

 الجزائر: المطبوعات الجامعية.

 . غزة: مكتبة ومطبعة الكمية.تصميم البحث العممي(. 2008جودة، آماؿ.) -

 . بيروت: مؤسسة ىاينريش بوؿ.الثورات و عالمنا العربي(.  2011الحجاوي، عارؼ.)-

ـــي العربيـــة (. 2007).الحػػػديثي، وليػػػد- ـــض إشـــكاليات الخطـــاب اإلعالم اإلعـــالم الـــدولي: وبع

 . القاىرة: دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع. مقترحات –آراء  –حظات مال

. القػػػػاىرة: الػػػػدار المصػػػػرية فنــــون االتصــــال واإلعــــالم المتخصــــص(.2009الحديػػػػدي، منػػػػى.) -

 المبنانية.

 . القاىرة :عالـ الكتب. بحوث اإلعالم واألسس والمبادئ(. 1983).حسيف، سمير-

 .عماف:دار أسامو.دولي والعولمة الجديدةاإلعالم ال(.2009فاروؽ.)،خالد-

القػاىرة: مطبعػة جامعػة .إنتاج المغة العربية فـي النصـوص اإلعالميـة(.1999خميؿ، محمود.) -

 القاىرة لمتعميـ المفتوح.

ــي القــرن الحــادي والعشــرين(. 2011).الػػدليمي، عبػػد الػػرزاؽ- . عمػػاف: دار اإلعــالم الــدولي ف

 المسيرة لمنشر والتوزيع.
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عمػاف: .اإلعـالم العربـي ضـغوطات الحاضـر وتحـديات المسـتقبل(.2011).عبػد الػرازؽ ،يالدليم-

 .دار المسيرة لمنشر والتوزيع

 . عماف: مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.اإلعالم المعاصر(.2007دىبية، محمد.)-

 . اإلسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة.أصول البحث العممي(.2006رشواف، حسيف.) -

. القػػاىرة: الػػدار المصػػرية .نظريــات فــي تشــكيل اتجاىــات الــرأي العــام(2004زغيػػب، شػػيماء.) -

 المبنانية.

. بيػروت: دار الجزيرة كسـر المحرمـات فـي الفضـاء اإلعالمـي العربـي(. 2003).الزيدي، مفيػد-

 الطميعة.

إدارة المؤسســـــــــات اإلعالميـــــــــة أنمـــــــــاط وأســـــــــاليب (.2011سػػػػػػػػػمطاف، محمػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػاحب.) -

 ف:دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة..عماالقيادة

 القاىرة: الدار المصرية المبنانية..التمفزيون الفضائي العربي.(2008).شاىيف، ىبة-

دارة الصـــراع العـــالمي(. 2011صػػػالح، سػػػميماف. )- القػػػاىرة :مكتبػػػة الفػػػالح  .وســـائل اإلعـــالم وا 

 لمنشر والتوزيع.

 لمالييف.بيروت: دار ا.عمم السياسة.(1979).صعب، حسف-

. عمػاف: دار أسػامو مناىج البحث العممي وتطبيقاتـو اإلحصـائية(.2007الضمد، عبدالستار.) -

 لمنشر والتوزيع.

ليبيػػػا: الوكالػػػة الميبيػػػة لمتػػػرقيـ الػػػدولي .عمـــم االجتمـــاع السياســـي.(2007الطيػػػب، مولػػػود زايػػػد. )-

 الموحد لمكتاب.

. القػػػاىرة: عػػػالـ الكتػػػب ات العمميـــةالبحـــث العممـــي فـــي الدراســـ.(2004عبػػػد الحميػػػد، محمػػػد. )-

 والنشر لمطباعة والتوزيع.
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. القاىرة: وأخالقياتيا،بحوثيا،جميورىا،أنواعيا–القنوات المتخصصة (. 2006عاطؼ.)،العبد -

 دار اإليماف لمطباعة.

عمػػاف: دار الفكػػر لمنشػػر البحــث العممي)مفيومــو، أدواتــو، أســاليبو(.(.1987عبيػػداف، ذوقػػاف.)-

 والتوزيع.

عمػػاف: دار منيجيــة البحــث العممي)القواعــد والمراحــل والتطبيقــات(.(.1999عبيػػداف، محمػػد.) -

 وائؿ.

بيػػػروت :مركػػػز دراسػػػات  العـــرب واإلعـــالم الفضـــائي.(. 2004).عػػػزي، عبػػػد الػػػرحمف وآخػػػروف-

 الوحدة العربية.

 .. الرياض: مكتبة العبيكافالبحث في العموم السموكية إلىالمدخل (.1995العساؼ، صالح.)-

. عمػػػاف :دار أسػػػامو لمنشػػػر الفضـــائيات العربيـــة ودورىـــا اإلعالمـــي(. 2009).عطػػػواف، فػػػارس-

 والتوزيع.

بيػروت: مركػز دراسػات .قراءة فـي ثقافـة الفضـائيات العربيـة(. 2008عيسي، نيوند القادري. )-

 الوحدة العربية.

: دار سػفير الدوليػة . القػاىرة..ومـا عمييـا.الفضائيات العربية مـا ليـا(.2010الغضباف، السػيد.)-

 لمنشر.

. البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية(.2008قنديمجي، عػامر.) -

 عماف: دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع.

. العػػيف: دار الكتػػاب وســائل اإلعــالم والمجتمــع ظــالل وأضــواء(.2004لعياضػػي، نصػػرالديف.) -

 العربي.
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ــاة الجزيــرة وصــراع الفضــائيات. (.1998).مزيػػد، رحػػيـ- القػػاىرة: الػػدار الدوليػػة لالسػػتثمارات  قن

 الثقافية.

 . عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع..نظريات االتصال(2011المزاىرة، مناؿ.)-

 (. القاىرة :مكتبة الشروؽ الدولية.2004.)الوسيط -

 أسامو لمنشر والتوزيع. . عماف : دار مناىج البحث العممي(. 2010).مشاقبة، بساـ -

عمػػاف : دار أسػػامة لمنشػػر  اإلعــالم المقــاوم بــين الواقــع والطمــوح.(. 2011مشػػاقبة، بسػػاـ. ) -

 والتوزيع.

دراســـة تحميميـــة فـــي حفريـــات االنســـاق –فمســـفة اإلعـــالم واالتصـــال (.2011عالء. )،منػػػاؼ -

 .عماف:دار صفاء لمنشر والتوزيع.االعالميو

االتجاىـات والممكيـة.  –اإلعالم الدولي: النظريـات (.  2013).هللنصر، الكندي وحسنى، عبدا-

 اإلمارات العربية : دار الكتاب الجامعي.

ـــر األقمـــار الصـــناعية(.2003الياشػػػمي، مجػػػد.)- ـــدولي والصـــحافة عب . عمػػػاف: دار اإلعـــالم ال

 المناىج لمنشر والتوزيع.

ـــة (.2006الياشػػػمي، مجػػػد.)- ـــو الحديث مػػػاف :دار المنػػػاىج لمنشػػػر .عاإلعـــالم المعاصـــر وتقنيات

 والتوزيع.

عمػػاف :دار أسػػامو لمنشػػر .اإلعــالم السياســي واإلخبــاري فــي الفضــائيات(. 2010).ىيثـ،الييتػػي-

 والتوزيع.

القػػاىرة:  ينــاير بــين التحــول الــديمقراطي والثــورة الشــاممة. 25ثــورة (. 2011يسػػيف، السػػيد. )-

 الدار المصرية المبنانية.
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 الدراسات : -ثانياً 

رسػػػالة  .الجزيـــرة وقطـــر خطابـــات السياســـة وسياســـات الخطـــاب(. 2010).و الػػػرب، محمػػػدأبػػػ-

 ماجستير غير منشورة. كمية اإلعالـ، جامعة بيرزيت: راـ اهلل.

ــداعياتيا وانعكاســاتيا  25ثــورة (. 2013أبػػو شػػاويش، كمػػاؿ.)- ــي مصــر :أســبابيا وت ــاير ف ين

 منشورة، جامعة الزىر: غزة. . رسالة ماجستير غيرالمتوقعة عمى القضية الفمسطينية

عامـًا أن تغطـي ثـورات  15الجزيرة: كيف استطاعت قناة عمرىا (. 2012أبو شباب، جيػاد. )-

 . دراسة منشورة، مركز الجزيرة لمدراسات: الدوحة.أمة

اتجاىات اإلعالميين الفمسطينيين نحو دور اإلعـالم الجديـد فـي الثـورات (. 2012سميـ، نور.)إ-

 ة ميدانية، الجامعة اإلسالمية: غزة.. دراسالعربية

. المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسػات: في الثورة والقابمية لمثورة(. 2011بشارة، عزمي.)-

 الدوحة.

ـــد.(2011بػػػف عبػػػداهلل، بػػػادوي مصػػػطفى. )- ـــرة واإلعـــالم الجدي ، مركػػػز الجزيػػػرة لمدراسػػػات: الجزي

 الدوحة.

، يــرة لمثــورات العربيــة مــن وجيــة نظــر الشــباب اليمنــيتغطيــة الجز (. 2011).بػػف قفمػػة، إبػػراىيـ-

 مركز الجزيرة لمدراسات: الدوحة.

سياســـات دول االتحـــاد األوروبـــي فـــي المنطقـــة العربيـــة بعـــد الحـــرب (. 2011).الحػػػاج، عمػػػى-

 ، مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت.الباردة

لمغـوي والثقـافي بمنطقـة الشـرق قناة الجزيرة وتعاطييـا مـع التعـدد ا(.2011).الخنبوبي، احمد -

 .، مركز الجزيرة لمدراسات: الدوحةاألوسط وشمال أفريقيا.. دراسة مقارنة
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بحػػث منشػػور، كميػػة اآلداب،  .قنــاة الجزيــرة الفضــائية نشــأتيا وتطورىــا(. 2002حمػػد.)أدلػػوؿ، -

 الجامعة اإلسالمية: غزة.

قنــــوات الفضــــائية العربيــــة اســــتخدامات الجميــــور الفمســــطيني لم(.2002).الدواوسػػػػة، سػػػػالح -

 .رسالة ماجستير، معيد البحوث والدراسات العربية :القاىرة.واالشباعات المتحققة

السياســة الخارجيــة القطريــة تجــاه بمــدان الربيــع العربــي والقضــية (. 2012).الرنتيسػػي، محمػػود-

 : غزة.. رسالة ماجستير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العمياالفمسطينية

التغيرات السياسية اإلقميمية وانعكاسيا عمى توازن القوى في الشرق (.2013حمد. )أعرب، ز  -

. رسالة  ماجستير غير منشورة، كمية االقتصػاد والعمػـو اإلداريػة، جامعػة 2012-2003األوسط 

 الزىر: غزة.

ة التجػػػارة، بحػػث غيػػر منشػػور، كميػػ .. قــوة الشـــعوب فــي إحــداث التغييـــر(2011زيػػادة، إكػػراـ.)-

 الجامعة اإلسالمية: غزة.

ــد تشــكيل السياســة 2011).سػػيب، فيميػػب- ــالمي الجدي ــد اإلعــالم الع ــرة كيــف يعي ــأثير الجزي (. ت

الدوحة: مركػز الجزيػرة لمدراسػات  بالتعػاوف مػع الػدار العربيػة لمعمػـو ناشػروف، ترجمػة عػز الدولية. 

 الديف عبد المولى.

نوات التمفزيونية اإلخبارية خالل األزمات : دراسـة حالـة مصداقية الق(. 2011) .ىبة ،شاىيف -

 جامعة القاىرة: القاىرة .،كمية اإلعالـ ،. مركز الرأي العاـ يناير 25لمتغطية اإلعالمية لثورة 

اتجاىات الجميور الفمسطيني نحو متابعـة نشـرات األخبـار فـي قنـاتي (.2011شحتو، بسمة. )-

 اآلداب، جامعة الزىر: غزة. بحث منشور، كمية.الجزيرة والعربية

لتغطيـــــة اإلخباريـــــة لمقضـــــية الفمســـــطينية فـــــي قنـــــاة الجزيـــــرة (. ا1999).الشػػػػػرقاوي، وسػػػػػاـ-

  .بحث منشور، كمية اآلداب، الجامعة اإلسالمية :غزة.الفضائية
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. رسػالة التـأثير المتبـادل بـين تغطيـة الجزيـرة العربيـة و الثـورات العربيـة(. 2013).شمش، ليندا-

 ر غير منشورة، كمية اإلعالـ، جامعة بيرزيت: راـ اهلل.ماجستي

الجزيــــرة قنــــاة أم حــــزب أم دولــــة: دور قنــــاة الجزيــــرة (. 2007).الشػػػػمري، طػػػػارؽ آؿ شػػػػيخاف-

. دار الكتػػػاب الحػػػديث: اإلعالمـــي والشـــعبي والسياســـي فـــي العـــالم العربـــي واإلســـالمي والغربـــي

 القاىرة.

رسالة ماجسػتير، كميػة .بالقنوات الفضائية العربية الطفل المصري.(2003العبد، نيي عاطؼ. )-

 اإلعالـ، جامعة القاىرة :القاىرة.

. اعتمـاد الجميـور المصـري عمـى القنـوات الفضـائية اإلخباريـة ( 2011عػادؿ. ) ،عبد الغفػار -

جامعػػة  ،كميػػة اإلعػػالـ ،. مركػػز بحػػوث الػػرأي العػػاـينــاير وتطوراتيــا 25فــي متابعــة أحــداث ثــورة 

 لقاىرة .القاىرة: ا

دور قناة الجزيرة الفضائية فـي إحـداث التغيـر السياسـي فـي الـوطن (. 2012).عبد اهلل، محمػد-

 . دراسة ماجستير منشورة، جامعة النجاح الوطنية: نابمس.العربي الثورة المصرية نموذجاً 

جزيػرة دراسة ميدانية،مركز الشبكة الجزيرة واىتمامات الشباب العربي. (.2011).الغرايبة، مالؾ-

 لمدراسات: الدوحة.

ــائرة والغامضــة فــي العــالم العربــي(. 2004لممػػوـ، أولفػػا.)- دار الديكػػوفيرت  .الجزيــرة المــرآة الث

 لمنشر: باريس.

، محمػد- صحفيو اليوم والغـد فـي األردن.. كيـف يقي مـون تغطيـة قنـاة الجزيـرة (. 2011).محرـو

 شورة، جامعة اليرموؾ: عماف.دراسة ماجستير غير من.العربية ألحداث الربيع العربي

. مؤتمر فيالدلفيا السابع الثورات العربية ومستقبل التغيير السياسي(.2013).موسى، ريـ محمد-

.  عشر، كمية اآلداب، جامعة فيالدلفيا: الخرطـو
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 برامج وصحف ومجالت: -ثالثاً 

ممارسػػػات الالفضػػػائيات العربيػػة تحميػػػؿ نقػػػدي فػػي ضػػػوء المسػػػئوليات و . (2006).إبػػراىيـ، حمػػػاد-

 ، القاىرة، يناير.25الزىر، ع- مجمة البحوث اإلعالميةالتأثيرات، و 

(. برنػػامج حػػديث  الثػػورة، عزمػػي بشػػارة فػػي مقابمػػة تمفزيونيػػة عمػػى قنػػاة 2011بشػػارة، عزمػػي.)-

 . 2011/ 30/12حمقة خاصة،  برنامج "حديث الثورة"،الجزيرة، 

، عػدد مجمة الحـدث العربـي والـدوليالحقائؽ، (. لماذا ييرب العرب مف 2000خيراهلل، حافظ. )-

 ،أكتوبر، باريس.9

(.دور المؤسسػػػػػات اإلعالميػػػػػة فػػػػػي صػػػػػناعة ثقافػػػػػة الخػػػػػوؼ: دراسػػػػػة 2008، حممػػػػػي. )سػػػػػاري--

 .2، جامعة مؤتة، العدد مجمة المنارةاجتماعية، 

يمف (. دور اإلعالـ في تشكيؿ اتجاىات النخبة الكاديمية العربية في الػ2013).الصوفي، خالد-

 ، يناير.إستراتيجيةمجمة رؤى نحو الربيع العربي، دراسة ميدانية، 

مجمـة ،(.النفؽ االنتقالي:المسػارات المضػطربة لمثػورات فػي المنطقػة العربيػة2012نصر.)،عارؼ-

 .47مجمد ،188العدد ،السياسة الدولية

، ة اآلدابمجمــة كميــ(. عمػـ اجتمػػاع الثػورة وخصػػائص المجتمػع الثػػوري، 1979).العطيػة، فوزيػػو-

 ،العراؽ.24العدد ا

، ، مجمـة السياسـة الدوليـة(.كيؼ يتعامػؿ العػالـ مػع الثػورات العربيػة2011عموي، مصطفى. )-

 ،ابريؿ.184العدد 

، شػركة الخمػيج لمنشػر مجمـة ىـي وىـو(. حوار معيا لػػ ميػادة الصػحاؼ، 2013).عويس، غادة-

 ،مايو.1853والطباعة، العدد 
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، المركػػز مجمــة مــدى اإلعــالمة الجزيػػرة كمسػػاحة سياسػػية بديمػػة، قنػػا.(2011).العػػويفي، محمػػد-

 الفمسطيني لمتنمية والحريات اإلعالمية )مدى( راـ اهلل، العدد الوؿ، حزيراف.

صــحيفة البيــان ثػػورة المعمومػػات ووسػػائؿ االتصػػاؿ فػػي العػػالـ العربػػي، .(2001دمونػػد.)إغريػػب، -

 .15/1/2001، دبي، اإلماراتية

(. ما بعد سقوط رأس الحكـ :تحديات المرحمة االنتقاليػة ومػاالت الربيػع 2013القرني، بيجت. )-

 ،ابريؿ.48،مجمد 192، العدد مجمة السياسة الدوليةالعربي، 

 .25/10/2013، راـ اهلل،جريدة الحدث(.حوار معو ؿ ىيثـ الشريؼ، 2013كريشاف، محمد.)-

مجمـــة جامعـــة دمشـــق لمعمـــوم يػػػوني، التقريػػػر اإلخبػػػاري التمفز .(2007).المحمػػػود، خالػػػد الجاسػػػـ-

 .2،عدد 23مجمد  االقتصادية والقانونية،

(.التغيير في الشرؽ الوسط بيف اإلرادة الشعبية والتأثير الخػارجي )مصػر 2012).ة، بسمؽنام-

 ،كانوف الوؿ، بغداد.16، جامعة بغداد، العدد مجمة مركز الدراسات الفمسطينيةأنموذجا(،

 المقابالت: -رابعاً 

 غزة...جامعة الزىر22/10/2013(.مقابمة2013راش، إبراىيـ.)أب-

 .6/2/2014(.مقابمة عبر الياتؼ. 2014أبو سعدة، مخيمر.)-

 رفح...جامعة القدس المفتوحة12/2/2014(.مقابمة 2014أبو ختمة، صالح.) -

 .5/2/2014 .(.مقابمة عبر الياتؼ2014أبو دقة، مريـ.)-

 .16/2/2014.في مكتبو(. مقابمة 2014أبو طو، عالء.) -

 .5/2/2014 .(.مقابمة عبر الياتؼ2014سطؿ، تحسيف.)ال-

 .2/11/2013(.مقابمة عبر الياتؼ2013البسوس، ىاني.) -
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 .11/2/2014 .(.مقابمة في مكتبيا2014ثابت، عبير.)-

 .2/11/2013(.مقابمة عبر الياتؼ2013ثوابتو، نباؿ.)-

 .جامعة القصى. خانيونس.20/2/2014(.مقابمة 2014الزاممي، يوسؼ.) -

 .جامعة القصى. خانيونس.20/2/2014(.مقابمة 2014سرور، عبدالناصر.) -

 .9/10/2013(.مقابمة عبر البريد اإللكتروني. 2013السعافيف، عبداهلل.)-

 غزة...جامعة الزىر13/10/2013مقابمة .(2013شراب، ناجى.)-

 .12/2/2014 .(.مقابمة في مكتبو2014الصواؼ، مصطفى.)-

 .13/2/2014(.مقابمة في مكتبيا. 2014صياـ، آماؿ.)-

 .10/2/2014 .(.مقابمة عبر الياتؼ2014الطيراوي، نبيؿ.)-

 .10/2/2014(.مقابمة في مكتبو.2014عبده، حسف.) -

-(.  .13/2/2014 .(.مقابمة في مكتبو2014عطا اهلل، أكـر

 .8/2/2014 .(.مقابمة عبر الياتؼ2014عوكؿ، طالؿ.)-

 .6/2/2014(.مقابمة عبر الياتؼ. 2014يمة، رياض.)الع-

 .31/10/2013(.مقابمة عبر البريد االلكترونى. 2013قاسـ، عبد الستار.) -

 .6/2/2014 .(.مقابمة في مكتبو2014القططي، وليد.)-

 .الجامعة اإلسالمية. غزة.5/7/2011(.مقابمة 2013المدلؿ، وليد.) -

 .مكتب قناة الجزيرة. غزة.23/10/2013(.مقابمة 2013المسحاؿ، تامر.) -

 غزة..جامعة الزىر.17/2/2014(.مقابمة 2014المصري، زىير.) -

 .12/2/2014 .(.مقابمة عبر الياتؼ2014النجار، عبد الناصر.)-

 .8/2/2014(.مقابمة في مكتبو. 2014الوادية، صالح.)-
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 .3/11/2013(.مقابمة عبر البريد االلكتروني.2013يوسؼ، احمد.) -

 مواقع الكترونية: -خامساً 

 الربيع العربي وتسيس الجيوش(. 2013الترابي، عمر ابراىيـ.)-

 ،                                                -    -    -    -

                 

، موقع القنطرة لمربيع العربي  قناة الجزيرة...المصدر القطري. .(2011)الحروب، خالد -

qn-lrby-wlthwrt-ljzyr-http://ar.qantara.de/content/qn-  اإلعالمي"،

lrby-llrby-lqtry-ljzyrlmsdr 9.11.2011. 

، موقع يمية ألسباب النجاح والفشلالربيع العربي نحو آلية تحم.(2012 .(حسيب، خير الديف-

صحيفة القدس العربي 

23qpt480.htm&arc=dat\http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today

.htm23qpt480\23-03\03\2012\a   12/9/2013تاري  االسترجاع 

 ،الصراع حول الشرعية في ثورات الربيع العربي(. 2012السنوسي، صالح.)-

32f77f816f18-9a1e-410f-b0fc-http://www.aljazeera.net/opinions/pages/6bbd9f78    
 
، مقاؿ مف شبكة الحوار تغطية قناة الجزيرة لمثورات العربية(. 2011شريت، رشيد.)-

 اإلعالمية،

http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17126#.UljEPVOuzU \   

 .2011-4-22 جاعتر تاري  االس

http://ar.qantara.de/content/qn-ljzyr-wlthwrt-lrby-qn-ljzyrlmsdr-lqtry-llrby-lrby%209.11.2011
http://ar.qantara.de/content/qn-ljzyr-wlthwrt-lrby-qn-ljzyrlmsdr-lqtry-llrby-lrby%209.11.2011
http://ar.qantara.de/content/qn-ljzyr-wlthwrt-lrby-qn-ljzyrlmsdr-lqtry-llrby-lrby%209.11.2011
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today/23qpt480.htm&arc=data/2012/03/03-23/23qpt480.htm
http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today/23qpt480.htm&arc=data/2012/03/03-23/23qpt480.htm
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/6bbd9f78-b0fc-410f-9a1e-832f77f816f1
http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17126#.UljEPVOuzU
http://www.alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=17126#.UljEPVOuzU
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 ،13:33ـ،   27/1/2012،بين الجزيرة والثورة(.2012).الظفيري، عمي-

-bd78-496f-094a-http://www.aljazeera.net/news/pages/442b7659

188250fb7815 
 \موقػػػع قنطػػػرة   ،عامـــا عمـــى انطـــالق قنـــاة الجزيـــرة 15مـــرور (. 2011اسػػػر.)عبػػػد العزيػػػر، ي-

-mrwr-hwl-lzyz-bd-ysr-myll-lkhbyr-m-http://ar.qantara.de/content/hwr

lyh-yuhsb-lrby-llthwrt-ljzyr-dm-ljzyr-qn-ntlq-l-m-15  

 .02.11.2011تاري  االسترجاع  

، إشـــــــكاليات الربيـــــــع العربـــــــي.. الدولـــــــة والمواطنـــــــة والحريـــــــة(. 2012).الكيػػػػػػػالي، ماجػػػػػػػد-

 http://www.aljazeera.net/opinions/pages/db583c19-4390-4769-918e-

ffbeebb69d4c. 

 ، مقػػاؿ، الثــورات العربيــة... إصــالح سياســي أم تحــول اجتمــاعي(. 2012قانصػػو، وجيػػو.)-

http://azmibishara.com ،18  2012يناير. 

ــة.(2011).المصػػطفى، حمػػزة- ــر الغربــي عــن الديمقراطي ــة.. وقصــور التفكي ــورات العربي ــي  الث ف

 .  http://www.dohainstitute.org، المركز العربي لمدراسات،المجتمعات العربية
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 ما مدة متابعتؾ لقناة الجزيرة يوميا ؟-2
اقؿ مف ساعة                                       مف ساعة  الى اقؿ مف ساعتيف 
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                 ايجابي                سمبي               محايد ال اعرؼ 
ىذا الدور ايجابي أـ سمبي  أفبرأيؾ لماذا ترى -6

.....................................................................؟......................
... 
 أي مف العبارات التالية أقرب لوصؼ طبيعة تغطية قناة  الجزيرة لمثورات العربية-7
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       موافؽ بشدة         موافؽ          محايد            معارض  معارض بشدة 
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       موافؽ بشدة         موافؽ حايد         م           معارض  معارض بشدة 
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