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 محمد عارف محمد عبد اهللا
 مقدم إلى
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 الملخص 

 التغيير عملية في الفضائية الجزيرة قناة لعبته الذي الدور في الدراسة هذه تبحث

 تأثير وفي بحثية، وحالة كنموذج المصرية الثورة حالة آخذة العربي الوطن في الجارية السياسي

 وذلك ، اليومية التي حفلت بهاالفعاليات وعلى مسارها علىأثناء وبعد الثورة المصرية  القناة

 أهم القوى المؤثرة في السياسة بشكل أحد في الوقت الراهن يمثّل بات اإلعالم أن إلى بالنظر

 .خاصة بصفة عام وفي عملية التغيير السياسي

 دعم في هاماً دوراً لعبت لفضائيةا الجزيرة قناة "أن مفادها فرضية من الدراسة انطلقت

 في ساهمت بذلك وهي وعميقة، مكثفة بصورة للحدث تغطيتها عبر ونجاحها المصرية الثورة

 التي النتائج وعززتها أثبتتها التي الفرضية وهي ،"العربية الساحة في هام سياسي تغيير إحداث

 .الدراسة بها خرجت

 ، الوصفي التحليليالمنهج بشكل رئيسي على  فقد اعتمد الباحث، لطبيعة الدراسةنظراًو

 في الثورة المصرية من خالل  الفضائيةالجزيرة قناة عمل على وصف وتحليل دور حيث

 ،عام قياس تأثيره على التغيير السياسي في الوطن العربي بشكل وبالتالي ،تغطيتها وتناولها لها

لقياس دور القناة " االستبيان"تقصائية  الدراسة كوسيلة للبحث على أداة االستمارة االساعتمدتو

 شخص من الصحفيين 100 على عينة مكونة من اعتمدت كما ،في الثورة المصرية وفي نجاحها

 . الثلجكرة بطريقة عينة ختيارهاوالسياسيين وأساتذة الجامعات المصريين تم ا
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 جزيرةال قناة بين العالقة جدلية الدراسة تناقش. فصول خمسة إلى الدراسة تنقسم

 القناة، قبل من الثورة بها حظيت التي التغطية خالل من ونجاحها المصرية والثورة الفضائية

 شبه بشكل الثورة وقت معها والعاملين وبثها نفسها القناة فرغت حيث وعميقة، كثيفة تغطية وهي

 .بها المتصلة السياسية والرؤية الميدانية وأحداثها الثورة لتغطية كامل

 وجدت ومختلفة عديدة رؤى ظل في جدلياً المصرية بالثورة المتصل القناة دور وبدا

 المهني، العمل ومبادئ ومبادئها القناة ورسالة يتفق ومبدئياً مهنياً دوراً القناة دور في بعضها

 أن أخرى وجدت نمايب الثورة، نجاح في أخرى عوامل مع ساهم وهاماً مؤثراً دوراً ووجدته

 فاعالً طرفاً وكانت الصحفية المهنية حدود عن خرجت المصرية للثورة تغطيتها في القناة

 المبالغة من أنه آخرين رأى كما إعالمياً، بتغطيته مهتماً فقط وليس هفي ومشاركاً للحدث وصانعاً

 .االعتيادي اإلعالمي الدور دورها يعدو ال حيث الثورة نجاح في للقناة دور عن الحديث

 جداً هاماً دوراً لعبت الجزيرة أن على تؤكد التي النتائج من بمجموعة الدراسة خرجتو

 وعربي مصري عام رأي تشكيل في أسهمت وأنها لها، تغطيتها خالل من المصرية الثورة في

 التحريرية القوالب من مجموعة استخدمت وأنها السابق، المصري للنظام ومعارض للثورة مؤيد

 الثورة مع تتماهى كانت والتي" وغيرها الصورة الموسيقى، األلوان، المصطلح، الكلمة، ":والفنية

 الثورة لدعم أدى مما المصري الوعي في الوطني والشعور اإلحساس تثير وكانت ،ومطالبها

 .والثوار

 على ساعدها زخم على حصلت المصرية الثورة أن بنتيجة الدراسة خرجت كما

 ميدان صورة وجراء الجزيرة، من بها تحظي التي المكثفة التغطية جراء والنجاح االستمرار

 ونقل الثوار صمود في أسهم مما الثورة خالل أيام لعدة القناة شاشة تفارق لم التي التحرير

 من السابق النظام ومنع تأييدهم، أو لهم االنضمام على غيرهم وتشجيع وصورتهم صوتهم

 حين في أجمع، للعالم صورها نقل من لخوفه الميدان في كبيرة قتل عمليات أو مجازر ارتكاب

 .للثورة انحيازها جراء شك محل القناة وموضوعية مهنية كانت
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 الفصل األول

 مقدمة الدراسة ومنهجيتها

 مقدمة

 تغييرات سياسية كبيرة 2011 ومطلع العام 2010شهد العالم العربي منذ نهاية العام 

نها الثورات التونسية والمصرية والليبية، فيما ال زالت رحى ثورات عربية ومهمة، برزت م

أخرى تدور مثل الثورة السورية، بينما تشهد دول أخرى مثل البحرين واألردن والسودان 

احتجاجات ومظاهرات شعبية بين الفينة واألخرى تنادي بإصالحات سياسية وتغييرات تفضي 

 . السياسية الحاكمةلحريات عامة وإصالحات في النظم

ورغم أن هذه التغييرات السياسية الكبرى حدثت في وقت متزامن ومتتابع في أكثر من 

 –وهي الدول التي سقطت فيها األنظمة الحاكمة–موقع عربي بخاصة في تونس ومصر وليبيا 

 إال أن اإلرهاصات والتراكمات التي قادت لهما جاءت عبر سنوات طويلة، وشهدت تلك السنوات

مجموعة كبيرة ومتشابكة من األسباب التي ضغطت على الشعوب العربية ودفعتها للخروج عن 

صمتها الطويل وانفجارها على ذلك النحو، وتلك األسباب منها ما هو سياسي ومنها ما هو 

 .اقتصادي واجتماعي

برز خالل هذه الثورات العربية عامل ساهم بشكل فاعل وكبير في تحريك وتنظيم تلك 

ثورات وفعالياتها بشكل يومي، وهو اإلعالم الجديد، والمقصود به اإلعالم عن طريق شبكة ال

 "Facebook ،Youtube ،Twitter"اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي مثل مواقع 

وغيرها، حيث استطاع منظمو الثورات والتظاهرات الحشد لها وتحديد مواعيدها وأماكنها 

تواصل فيما بينهم عبرها، كما تمكنوا من خاللها من إيصال مجموعة وفعالياتها المختلفة وال

كبيرة من الصور والتسجيالت والفيديوهات التي أظهرت فعاليات الثورات ومدى وحجم وقسوة 

القمع الذي تعرض له المشاركون فيها، مما ساهم في تأجيج نار هذه الثورات أكثر وألهب 
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ورة حتى تحقيق كل مطالبها، فيما شكل حافزاً وملهماً حماسة المتظاهرين لمواصلة مشوار الث

 .للمواطنين العرب في دول أخرى للقيام بنفس الثورة للحصول على حقوقهم ومطالبهم

ومع أهمية الدور الذي لعبته مواقع التواصل االجتماعي على اإلنترنت في تحريك 

مرة أخرى األكثر تأثيراً من بين الثورات العربية والحشد لها وتنظيمها، إال أن التلفزيون بقي 

وسائل اإلعالم األخرى في أحداث تلك الثورات العربية، ويعود ذلك لمجموعة من األسباب التي 

تتعلق بطبيعة التلفزيون وخصوصاً الفضائي منه، ومدى قدرته على التأثير في ظل نقل الصوت 

 وألن التلفزيون يبقى وسيلة والصورة باإلضافة للمؤثرات العديدة التي يمكن إدخالها عليه،

 .اإلعالم األكثر انتشاراً بين الجمهور واألكثر متابعة واألسهل استخداماً

وقامت الفضائيات العربية والعالمية المختلفة بتغطية أحداث الثورات العربية تغطية 
اً في مكثفة كماً ونوعاً، بدءاً من الثورة التونسية والتي حظيت بمتابعة وتغطية كبيرة وخصوص

آخر أيامها قبل سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وازدادت تلك التغطية كثافة 
قناة الجزيرة وقناة خالل أحداث الثورة المصرية، حيث أفردت الفضائيات العربية وخصوصاً 

 .  مساحات واسعة لنقل وقائع الثورة وتحليل مجرياتها وأبعادهاالعربية

 بتغطيتها للحدث من خالل التفرغ شبه التام الذي قامت به القناة يرةقناة الجزتميزت 
ألحداث الثورة المصرية وتناولها لها بصورة مكثفة وعبر ساعات بث طويلة ومتواصلة، ومن 
خالل كم هائل من األخبار والتقارير والمقابالت واالستضافات والبث الحي المباشر، وهي 

بق ودفعته إلغالق مكتب القناة في القاهرة ومنع مراسليها من التغطية التي أزعجت النظام السا
العمل وسحب تراخيصهم واالعتداء على بعض عامليها من قبل من يوصفون بالبلطجية، واتهام 
القناة بإثارة الفتنة واستهداف مصر والتغطية غير المتوازنة ألحداث الثورة، فيما توج ذلك النظام 

بقطع إشارتها عن ترددها الرئيس على قمر النايلسات، مما حدا  الجزيرةتلك الممارسات تجاه 
 1.بالقناة إليجاد ترددات أخرى

                                           

ــت،   1 ــرة نــ ــع الجزيــ ــر، موقــ ــرة فــــي مصــ ــبكة الجزيــ ــل لشــ ــال مراســ  اعتقــ
http://www.aljazeera.net/news/pages/a97fad9a-d23f-47ad-9876-d68cd006299c  
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 تجاوز قناة الجزيرةوبدا أن هذه التغطية المكثفة والضخمة للثورة المصرية من قبل 

 .حدود التغطية الصحفية لحدث في دولة ما، ليمتد للتأثير في الحدث وأخذ دور معين فيه

أن تنبؤات العديد الشهيرة األميركية  Foreign Policyفورين بوليسي  مجلة اعتبرتو

، اندالع ثورة شعبية في الشرق األوسط أصبحت حقيقة  ستساعد فيقناة الجزيرةمن العرب بأن 

 التي بدأت شرارتها في مدينة سيدي التونسية في الثورة  رئيسياً لعبت دوراًالجزيرة أن مؤكدة

والحظت ، بالنظام المصريأطاحت بعد النظام التونسي ر كموجة عارمة بوزيد، وانتهى بها األم

 العربية في االستبداديات الهائل في الشارع العربي فقد أصبحت الجزيرة لنفوذ أنه نظراًالمجلة 

احتجاجات قد تشمل الجزائر واألردن واليمن والبحرين، متسائلة في والمنطقة مهددة بموجات 

 1. للسعوديةالجزيرةنية تهديد الوقت نفسه عن مدى إمكا

 الجزيرةنقلت  " في مقال تحت عنوان تأثير الجزيرةHeg Mailez وكتب هاغ مايلز

إلى مختلف أنحاء المنطقة، مشاركة بالبث الحي وفي الوقت  والمصرية صور الثورة التونسية

مواطنين أن ذلك مكنها من تكسير الحواجز التي كانت تمنع ماليين ال، والحقيقي والمناسب

 في كل هكذا أصبح فجأة التغيير ممكناًو ،العاديين من االنتفاض والمطالبة بحقوقهم المشروعة

 .2"مكان من الشرق األوسط

 خالل الثورتين الجزيرةهذه الشهادة هي إشارة بسيطة على الدور الذي قامت به 

ر من الشارع التونسية والمصرية، وهو الدور الذي وإن حاز على إعجاب وتأييد جزء كبي

 .العربي إال أن ذلك ال ينفي وجود معارضين له ومشككين فيه وفي دوافعه

                                           

، ص  2011، بيروت، دار الفارابي،     ثورات ملهوفة قراءة مستقبلية في تحوالت الشارع العربي       :  النابلسي، محمد أحمد   1
 .86 – 85ص 

دور اإلعالم في دعم الثورة المصرية وثورات الفيسبوك، موقـع المركـز العربـي للدراسـات        :  النابلسي، محمد أحمد   2
 http://www.mostakbaliat.com/?p=6093المستقبلية، 
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 مشكلة الدراسة

 بناء على المالحظة العلمية التي جمعها حول الدور الدراسة مشكلةأمكن للباحث تحديد 

ن  أالكثيرونلحدث الثورة المصرية، حيث يرى  تغطيتها في قناة الجزيرة الفضائيةالذي لعبته 

 كان لها دور كبير في الثورة المصرية من خالل تغطيتها ألحداثها، وأثرت إلى حد قناة الجزيرة

 يوماً ولغاية تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وقامت 18بعيد في استمرار الثورة لمدة 

بإلهاب حماسة المواطنين المصريين من خالل شكل وطبيعة التغطية التي قدمتها والتي كانت 

 . المصريين للمشاركة في الثورةتدفع

 ومدى تأثيره الجزيرةكما يمكن تحديد مشكلة الدراسة بطبيعة ذلك الدور الذي قامت به 

في الثورة المصرية ومجرياتها، وبأي الصور واألشكال وإلى أي مدى وصل تأثير القناة في 

 الذي قامت به الثورة المصرية، في ظل تباين واضح في اآلراء والتحليالت لمستوى الدور

 .الجزيرة وطبيعته وتحديد كيفيته وآليات تأثيره

وإذا كان اإلعالم في الوقت الراهن يبرز كأحد أهم القوى المؤثرة في السياسة والتغيير 

السياسي في العالم، فإن حالة الوطن العربي وما يمر به من ثورات شعبية أدت في بعضها 

 في الحالة المصرية والمستوى المتقدم والمؤثر الذي لتغيير سياسي في النظم الحاكمة وخصوصاً

ظهر عليه اإلعالم في تناوله وتغطيته لتلك الحالة أبرز إشكالية حقيقية في فهم وإدراك مدى 

 في واقع التغيير السياسي الذي قناة الجزيرةأهمية وقوة وتأثير اإلعالم بشكل عام وخصوصاً 

 القناة العربية اإلخبارية األولى متابعة اة الجزيرةقنتمر به المنطقة العربية، وذلك بوصف 

 1.جماهيرياً وتغطية ألي حدث

قناة الجزيرة وتحديد الدور الذي لعبته  الدراسة باحثة في رصد مشكلةومن هنا تأتي 

 في أحداث الثورة المصرية التي أفضت لتغيير سياسي وبالتالي معرفة وفهم دور القناة الفضائية

                                           

، عمـان، مركـز عـالم        الجزيرة استطالع آراء أساتذة اإلعالم والعلوم السياسية حول مهنية قناة        :  الخزندار، سامي  1
 .30، ص 2008المعرفة الستطالعات الرأي، 
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ومدى تأثر يعته في عملية التغيير السياسي التي تمر بها المنطقة العربية، في حالة وجد وطب

 .الثورة المصرية بالتغطية اإلخبارية للقناة وطبيعة وشكل وكيفية ذلك التأثير

 أهمية الدراسة

 :تكمن أهمية هذه الدراسة في عدد من النقاط المتمثلة في

 للثورات العربية قناة الجزيرةمت بها كونها تحاول اكتشاف حجم وشكل التغطية التي قا. 1

عموماً والثورة المصرية على وجه التحديد، ودرجة االهتمام التي أولتها القناة لتغطية أحداث 

 .الثورات العربية

 كمصدر أول لألخبار حول الثورات العربية لدى قناة الجزيرةمحاولتها تفسير وتحليل اعتماد . 2

لعرب، وخاصة في الدول التي شهدت الثورات كتونس الشريحة األكبر من المواطنين ا

ومصر، وتجلي ذلك األمر في الثورة المصرية بصورة كبيرة من خالل نصب شاشة عمالقة 

تبث أخبار القناة في ميدان التحرير رمز الثورة المصرية، ورفع الثوار المصريين لشعارات 

 .تمجد بالقناة وتشكرها على دورها طيلة فترة الثورة

، وهي المرحلة التي غطتها القناة وما زالت تغطيها وهي مرحلة الثورات العربيةطبيعة . 3

مرحلة ذات أهمية قصوى وذات تأثيرات كبيرة على المنطقة ككل وشعوبها ومستقبلها، 

وقناة من قبل اإلعالم ككل، معالجة تغطية و وأهميتها تفرض المرحلةوبالتالي فإن طبيعة 

 .من األهميةبنفس المستوى  الجزيرة

حداثة موضوع الدراسة وارتباطه بشكل كبير في الواقع السياسي المعاش في الوطن العربي، . 4

وأهمية الدور الذي من الممكن أن يقوم به اإلعالم في عملية التغيير السياسي، واستكشاف 

ية  على أن تكون العباً أساسياً في عملقناة الجزيرةمدى قدرة اإلعالم العربي وخصوصاً 

 .التغيير السياسي
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 نفسها وطبيعة تغطيتها لألحداث خصوصاً الكبرى والهامة منها، حيث دورها قناة الجزيرة. 5

وتغطيتها محل تباين في الرأي بين من هو معها ويساند تغطيتها وتوجهاتها، وبين من هو 

ة، حيث متشكك في كل ما تطرحه وفي نوايا القائمين عليها، مما يعطي أهمية خاصة للدراس

 .موضوع الدراسة إشكالي

وقناة  عموماًالفضائية في ضوء ندرة الدراسات الفلسطينية التي تتناول دور وسائل اإلعالم . 6

 ،واألحداث الجسيمة التي تمر بها المنطقة العربية في تغطية األزمات  خصوصاًالجزيرة

 .وطبيعة وشكل وأهمية ذلك الدور

 أهداف الدراسة

إلى تحقيق ما يلي من أهداف يرى الباحث أنها على قدر كبير من تهدف هذه الدراسة 

 :األهمية

 أثناء وبعد الثورة المصرية من خالل قناة الجزيرةرصد وتحديد الدور الذي قامت به . 1

 .تغطيتها وتناولها للحدث

 أثناء وبعد الثورة المصرية على الثورة الجزيرةمعرفة مدى تأثير الدور الذي قامت به . 2

 .سارها وعلى الفعاليات اليومية التي حفلت بها الثورةوم

التعرف على طبيعة وشكل وآلية وكيفية التأثير الذي أحدثته تغطية القناة للثورة المصرية . 3

 .على الثورة

قياس مدى أهمية دور القناة أثناء الثورة المصرية، ومدى اعتبارها أحد أسباب أو عوامل . 4

لتغيير السياسي في مصر وفي مناطق أخرى من الوطن العربي قادت إلى أو ساعدت على ا

 .حازت على تغطية مماثلة من القناة
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 أسئلة الدراسة

 :تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة المحورية التالية

 ؟المصرية قناة الجزيرة خالل الثورة الذي لعبته الدور طبيعةما . 1

 يوماً هي عمر 18المصرية وتطور مجرياتها على مدار ما أهمية هذا الدور بالنسبة للثورة . 2

 الثورة؟

 كيف أثرت تغطية القناة ألحداث الثورة المصرية على الثورة ومسارها؟. 3

كيف أسهمت القناة من خالل دورها في الثورة المصرية بالتغيير السياسي في المنطقة . 4

 ي في الوطن العربي؟العربية، وما هي إمكانيات القناة في دعم التغيير السياس

هل وظفت قناة الجزيرة خبرتها اإلعالمية وأطقمها وخطابها اإلعالمي لمصلحة التغيير . 5

 السياسي والثورة في مصر ومن ثم الوطن العربي؟

هل الثقة التي تتمتع بها قناة الجزيرة ونسب المشاهدة العالية لها في الوطن العربي ساعدت . 6

ر مؤثر في الثورة المصرية والتغيير السياسي في المنطقة العربية القناة في أن يكون لها دو

 عموماً؟

كيف وظفت القناة برامجها وتقاريرها وتغطياتها وخدماتها أثناء فترة الثورة المصرية لخدمة . 7

خطابها اإلعالمي، وكيف أثرت تلك البرامج والتقارير والتغطيات والخدمات في الثورة 

  وفعالياتها؟

 دراسةفرضية ال

اعتمد الباحث في دراسته على فرضية ستكون بمثابة أساس للدراسة، حيث سيتم 

 :تفصيلها والتحقق من مدى صحتها، وهي
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لعبت قناة الجزيرة الفضائية دوراً هاماً في دعم الثورة المصرية ونجاحها عبر تغطيتها 

 في الساحة للحدث بصورة مكثفة وعميقة، وهي بذلك ساهمت في إحداث تغيير سياسي هام

 .العربية

 منهج الدراسة 

 المنهج الوصفي التحليلي، فقد اعتمد الباحث بشكل رئيسي على ،نظراً لطبيعة الدراسة

ركز على وصف طبيعة وسمات وخصائص مجتمع معين أو موقف أو جماعة أو ي وهو منهج

 مجموعة من هتم بدراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بظاهرة أو موقف مني، كما  وتحليلهافرد

 .األحداث للحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة عنها

 في الثورة المصرية قناة الجزيرة الفضائيةهنا يعمل الباحث على وصف وتحليل دور 

من خالل تغطيتها وتناولها لها، وطبيعة هذا الدور وشكله وكيفيته وآليات تأثيره على الثورة 

 .ه على التغيير السياسي في الوطن العربي عموماًالمصرية وبالتالي قياس مدى تأثير

لقياس " االستبيان"اعتمدت الدراسة أيضاً كوسيلة للبحث على أداة االستمارة االستقصائية 

طبيعة أثر ودور القناة في الثورة المصرية وأثرها في نجاحها، حيث تضمنت االستمارة جزأين، 

الجنس، (عن المبحوثين، وتضمن أربع فئات متعلق بالمعلومات والبيانات الشخصية : األول

متعلق بأسئلة حول موضوع الدراسة : ، الثاني)العمر، الدرجة العلمية، الحقل الوظيفي

 سؤاالً مغلقاً محدداً وواضحاً حول تغطية القناة 28االستقصائية ورأي المبحوثين فيها، وتضمن 

الب الفنية والتحريرية التي استخدمتها وسياستها اإلعالمية خالل الثورة وتجاهها، ومجموعة القو

 . القناة واألثر الذي أحدثته خالل الثورة

 شخص، تم اختيارها بطريقة عينة كرة 100واعتمدت الدراسة على عينة مكونة من 

، وهي عينة يرتفع عدد مفرداتها مع مرور الوقت خالل مرحلة جمع snow-ballingالثلج 

، حيث أرشد 1لج عينة غير احتمالية وتصنف أحياناً كعينة قصديةالبيانات، علماً إن عينة كرة الث

                                           
1 Robson, Colin, Real World Research. Blackwell: Cambridge, Ma, (1996), p 55.  
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الباحث من خالل بعض معارفه إلى عدد محدود من مفردات العينة التي تنطبق عليها شروط 

الدراسة، حيث ابتدأت عينة كرة الثلج بأربع مفردات، وبعد مراسلتهم طلب الباحث من كل 

، وقد ارتفع حجم العينة مع مرور )، زمالء، الخأصدقاء(مبحوث أن يرشده إلى حاالت مماثلة 

 مفردة، وهو عمل أشبه ما يكون بكرة 100الوقت بهذه الطريقة إلى حجم العينة المطلوب وهو 

 إلى أن عينة Creswell 1يشير كريسوول . الثلج التي كلما طال أمد دحرجتها ازداد حجمها

ى عينة ذات أماكن معروفة كالتالميذ في كرة الثلج تصبح الحل األمثل عندما يتعذر الحصول عل

 .مدارسهم أو العمال في مصانعهم

 E-Mailاشتملت العينة األولية من المبحوثين الذين تم مراسلتهم بالبريد اإللكتروني 

، وهم مجموعة من الصحفيين المصريينعلى مجموعة من محيط الباحث الدراسي والعملي، 

 مجموعات أخرى من المبحوثين من محيطهم العلمي والذين بدورهم زودوا الباحث بعناوين

والعملي أيضاً، فاقتصرت العينة على صحفيين وسياسيين وأساتذة جامعات مصريين، وشكلت 

طبيعة هذه العينة أفضل اختيار للدراسة، كونها الفئات النخبوية األكثر معرفة وقدرة على رصد 

 .ة والنجاح الذي حققته في ذلكوتحليل دور وأثر قناة الجزيرة على الثورة المصري

تم التحقق من الصدق من خالل مجموعة من اإلجراءات التي قام بها الباحث على 

عرضها على محكمين متخصصين في مجال اإلعالم، لقياس صدقها : االستمارة، وهي أوالً

: ثالثاًوضع عدد من األسئلة المكررة بصيغ متباينة، و: والتأكد من صالحيتها للدراسة، وثانياً

. وضع عدد من األسئلة المتضادة لقياس مدى صدق المبحوثين في اإلجابة عن أسئلة االستمارة

وتم التعامل إحصائياً مع بيانات الدراسة واالستمارة االستقصائية من خالل برنامج التحليل 

سبة ، وذلك من خالل أسلوب استخراج الجداول التكرارية البسيطة العدد والن(SPSS)اإلحصائي 

 .المئوية إلجابات المبحوثين

                                           
1 Creswell, John, Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches. London: Sage 

Publications, (1994), p 41. 
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 حدود الدراسة

نظراً ألن الدراسة تعنى بشكل أساسي بالنموذج المصري من التغيير السياسي المتمثل 

بالثورة المصرية، فإن حدود الدراسة الزمنية ستمتد من فترة بدء الثورة المصرية في 

المصري السابق حسني سقوط النظام المصري السابق بتنحي الرئيس  ولغاية 25/1/2011

 .مبارك عن السلطة

 أدبيات الدراسة

أسفر المسح العلمي للدراسات السابقة عن وجود بعض الدراسات ذات العالقة بموضوع 

الدراسة وذلك لحداثة أي دراسة علمية تناولت صلب موضوع الباحث لم يجد فيما الدراسة، 

، سي ودوره أثناء الصراعاتباإلعالم ودوره السيا فأغلب الدراسات اهتمت الموضوع،

 .بموضوع الدراسةوسيحاول الباحث أن يستعرض دراسات ذات صلة 

 قناة الجزيرةدور :  قناة أم حزب أم دولةالجزيرة "دراسة طارق آل شيخان الشمري. 1

وهدفت الدراسة إلى . 1"اإلعالمي والشعبي والسياسي في العالم العربي واإلسالمي والغربي

 وأهدافها وسياستها اإلعالمية، وتأثيرها على األنظمة العربية قناة الجزيرة التعرف على حقيقة

 . واإلعالم العربي، وتحديد معالم هذا التأثير السياسي واإلعالمي

 تتصرف على أنها ليست فقط قناة إخبارية وإنما حزب الجزيرةوأكدت الدراسة أن 

ة لها سياسة أقلقت األنظمة العربية، سياسي له أيديولوجيته في تحريك الشعوب العربية، ودول

وتوضح أن مقدمي بعض البرامج الحوارية والسياسية في القناة متحيزون لتوجهاتهم السياسية 

والفكرية أثناء تقديمهم برامجهم على القناة، فيما ختمت الدراسة بالتأكيد على أن القناة حققت 

 .بعض أهداف ومصالح السياسة القطرية

                                           

الجزيرة قناة أم حزب أم دولة دور قناة الجزيرة اإلعالمي والشعبي والسياسي في العالم              :  طارق آل شيخان   ، الشمري 1
 .2007، القاهرة، دار الكتاب الحديث، العربي واإلسالمي والغربي
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حيث أكدت . 1" المرآة الثائرة والغامضة في العالم العربيالجزيرة"لملوم دراسة أولفا . 2

 تمكنت في وقت وجيز من تحقيق معادلة غير مسبوقة في المشهد قناة الجزيرةعلى أن الدراسة 

 معادلة تقوم على تحقيق ثنائية ،اإلعالمي العربي والدولي خالل مرحلة ما بعد الحرب الباردة

 . النجاح والتميز

قناة مسؤولة عن الثقافة السياسية البديلة في الأبعد من هذا لتؤكد بأن إلى ذهب لملوم وت

 في تسويق نفسها للمشاهد باعتبارها قناة ناقلة للمادة نجاحها والسبب في ذلك ،العالم العربي

الخبرية وباحثة عن الحد األقصى للحقيقية وعارضة لكافة وجهات النظر دون تحيز أو انتصار 

قناة نجحت في تحطيم المحرمات التي هيمنت على الإلى أن أخرى، كما ذهبت  لجهة ضد مجاني

اإلنجازات التي ، مؤكدة أن  كما نجحت في إبراز رؤى جديدة،العالم العربي منذ عقود عدة

خاصة من قبل , من أصحاب القرار" قناة مستهدفة" منها  جعلت، منذ نشأتهاالجزيرةحققتها 

 . ومصدر إزعاج دائماًالذين ظلوا يرون فيها خصما لدودالساسة األميركيين 

وترى الدراسة . 2"حروب كالمية اإلعالم والسياسة في العالم العربي " دراسة مأمون فندي.3

أنها تمثل وجهة  قناة الجزيرة أنه باستثناء النشرات اإلخبارية يكشف أي تحليل لمحتوى برامج

األوسط بين البعثيين أو القوميين العرب واإلسالميين، نظر ما سمته التحالف الجديد في الشرق 

 . صوت هذا التحالفالجزيرةحيث تشكل 

 تؤثر على اللغة الجزيرةوتؤكد الدراسة أن القنوات الفضائية العربية ومن ضمنها 

الثقافية والسياسية العربية، ولكن هذا التأثير بحاجة إلى وقت وجهد كبيرين لربطه بظهور فضاء 

 .  جديد، ونشأة مجتمع مدني وحدوث تغيير سياسي واجتماعيعربي عام

كما اعتبرت الدراسة أنه ال بد من إثبات أن الثقافة العامة في العالم العربي تتغير بفعل 

  .وسائل االتصال، ومن ثم إثبات أن هذا التغير في الثقافة السياسية يؤدي إلى تغيير سياسي

                                           

 .2004، 1 للنشر، ط ، باريس، دار الديكوفيرتالجزيرة المرآة الثائرة والغامضة في العالم العربي:  أولفا، لملوم1

 .2008، 1، بيروت، دار الساقي، ط حروب كالمية اإلعالم والسياسة في العالم العربي:  مأمون، فندي2
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حيث أشارت . 1"طر خطابات السياسة وسياسات الخطاب وقالجزيرة "دراسة محمد أبو الرب. 4
 لقطر بين التحالف القطري المتين مع الجزيرةالدراسة إلى التباس في فهم الدور الذي تؤديه 

الواليات المتحدة األمريكية والتطبيع مع إسرائيل وبين خطاب القناة الذي يظهر ناقماً على 
 .ها لقيادات القاعدة واإلخوان المسلميناألمريكيين واإلسرائيليين إلى جوار احتضان

وأوضحت الدراسة أن عملية تحليل الخطاب اإلعالمي للقناة للشواهد الدراسية الممتدة 
على مدار ثالثة أشهر من فترة الدراسة، أظهرت عمليات حجب وقولبة وإعادة تشكيل لألحداث 

القتصادية مع الواليات المتحدة بما يخدم السياسة القطرية والتغطية على مشاريعها السياسية وا
 .وإسرائيل، وظهر ذلك بشكل كبير في الملف الفلسطيني

وأكدت . 2" كسر المحرمات في الفضاء اإلعالمي العربيقناة الجزيرة"دراسة مفيد الزيدي . 5
وتحظى   من المشاهدين العرباً كبيراًاستطاعت أن تجذب إليها عدد الجزيرةالدراسة أن 

 يخص األخبار رغم توفر وتعدد ماوباتت المصدر الوحيد لهم في صير،برضاهم في وقت ق
والرأي والرأي  إال أن احترافية القناة والمصداقية والخبرة والسبق الصحفي، مصادر المعلومة،

وفي سماء  تلمع في سماء الفضائيات العربية،ها وكسر المحرمات أهم العوامل التي جعلت اآلخر،
 .ميز بوجود مدارس صحفية عريقةاإلعالم الدولي الذي يت

وتر أن تلعب على  استطاعت وبفضل خبرة طاقمها الصحفي الجزيرةوقالت الدراسة أن 
واستطاعت ، )الجنس الدين، السياسة، (أحد المحرمات الثالث لدى المواطن العربيالسياسة وهو 

المواطن العربي وأمام مرأى   أمام مرآهم،الحكام العربأن تنتقد وتفضح وتبرز قضايا فساد 
 .البسيط

كيف يعيد اإلعالم العالمي الجديد تشكيل السياسة  الجزيرةتأثير "دراسة فيليب سيب . 6
تساهم في صناعة سياسة العالم وثقافته، وتعزز نفوذ العالم  الجزيرةليقول الكاتب إن . 3"الدولية

                                           

، 1، القدس، أبو غـوش للنشـر والتوزيـع، ط           الجزيرة وقطر خطابات السياسة وسياسات الخطاب     :  محمد ، أبو الرب  1
2010. 

 .2003، بيروت، دار الطليعة،  في الفضاء اإلعالمي العربيقناة الجزيرة كسر المحرمات:  الزيدي، مفيد2
، الدوحـة، مركـز الجزيـرة       تأثير الجزيرة كيف يعيد اإلعالم العالمي الجديد تشكيل السياسة الدوليـة          :  فيليب ، سيب 3

 .2011للدراسات بالتعاون مع الدار العربية للعلوم ناشرون، ترجمة عز الدين عبد المولى، 
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 اًمجتمعما أسماه تشكيل  تشارك في على اإلنترنتمواقع إسالمية ع م اإلسالمي، وهي بانسجامها
 .مثيل  بشكل لم يسبق لهاً عالمياًإسالمي

 وإذا لم يستطع التغيير "الديمقراطية"و أن اإلعالم رائد التحول نحكما أوضحت الدراسة 

 قد تكون عامالً مساعداً الجزيرةأن ا، وفإن باستطاعته أن يلهم ويعبئ ويساعد على تحقيقه

اإلعالم الجديد قادر ، معتبرة أن  من احتمال صدام الحضاراتإلى الديمقراطية ومخففاًول للوص

وبناء المشهد السياسي، وما يحصل اليوم في الشرق العربي من نشاطات م على صياغة العال

 . خير دليل على ذلكمعززة ومدعومة باإلنترنت والفضائيات شعبية نحو الحرية

من نتائج هذه الدراسة . 1"القرار السياسياألثر اإلعالمي واستراتيجيا  "دراسة علي آل طالب .7

الواقع المأزوم والكارثي ، وأن  السياسيةبالروزنامة اًبصورته العامة مرهونيظل اإلعالم أن 

 باالختطاف الذي يعيشه العالم العربي، بدءا بالصورة المنمطة لألنظمة السياسية، ومروراً

، ساهمت اآللة اإلعالمية فيه ية والحزبيةاالقتصادي، وانتهاء باالنقسامات الدينية والطائف

إلى لعب أدوار أدى تفريغ اإلعالم من مضامين األمانة والحياد وجسدته، كما أشارت إلى أن 

 سيئة كبث األكاذيب، وتشويه الحقائق، وصناعة الخديعة والفبركات، والسبب يعود الستغالل

 .اً سياسياإلعالم

 أجزاء الدراسة

 :راسة، تتكون الدراسة من ثالثة فصول، هيباإلضافة إلى خطة الد 

موضحاً مشكلة   ومنهجيتها العلمية، وخطتهاالدراسةمقدمة ويتناول  :الفصل األول

الدراسة وأهميتها وأهدافها وأسئلتها وفرضيتها وحدودها وأدبياتها السابقة وأجزائها وتعريف 

  . االمصطلحات، باإلضافة للمنهج العلمي وأداة البحث المتبعة فيه

                                           

 .2008، صنعاء، مركز آفاق للدراسات والبحوث، األثر اإلعالمي واستراتيجيا القرار السياسي : علي، آل طالب1
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ويتناول اإلطار النظري للدراسة، والذي يناقش مفهوم التغيير السياسي  :الفصل الثاني

وآليات ووسائل التغيير السياسي، ودور وسائل اإلعالم في السياسة بشكل عام وفي التغيير 

السياسي بصفة خاصة في العالم وفي المنطقة العربية، وطبيعة اإلعالم السياسي والخطاب 

السياسي لوسائل اإلعالم، ونماذج واقعية وحقيقية لتغييرات سياسية هامة في العالم اإلعالمي و

 .ساهمت في صنعها وإنجازها وسائل اإلعالم

 من حيث النشأة والملكية واألهداف قناة الجزيرة الفضائيةويتناول : الثالثالفصل 

لية وإقليمية وعالمية هامة والسياسات اإلعالمية والتحريرية، كما يناقش دور القناة في أحداث مح

 .والتأثيرات التي أحدثتها في تلك األحداث بصورة عامة

ويتناول من خالل عرض نتائج االستمارة االستقصائية وتحليلها تغطية : الرابعالفصل 

القناة للثورة المصرية وفعالياتها وأحداثها المتنوعة، والدور اإلعالمي والسياسي الذي قامت به 

ة من خالل متابعة لمجموعة كبيرة من برامجها وتغطياتها وأخبارها وتقاريرها في تلك الثور

وبثها حول الثورة وتحليلها ونتائج التحليل حول ذلك، لمعرفة األثر والدور الذي تركته على 

الثورة، وبالتالي فهم دورها في التغيير السياسي بشكل عام في الوطن العربي، وفي سبيل ذلك تم 

 .التغطية الميدانية للحدث، والتغطية التحليلية له: أساسيين من تغطية القناة هماتحليل جزأين 

 . النتائج العامة للدراسة والخاتمة والتوصيات التي خرج بها الباحث وقدمها       وأخيراً

 تعريف المصطلحات

 :فيما يلي تعريفات لمصطلحات محورية وردت في الدراسة، هي

طبيعة  المجتمع، أو في السياسية البنى لها تتعرض قد التي التحوالت لمجم  هو:التغيير السياسي

تأثير  من ذلك كل يعنيه بما األهداف، وتغيير السياسية القوى بين والتفاعالت السياسية العمليات

1.دول عدة بين أو نفسها الدولة داخل والنفوذ السلطة توزيع يعاد بحيث القوة مراكز على
 

                                           

 .47، ص 1994الكويت،  ، الكويت، جامعةالسياسية العلوم موسوعة: محمود ومحمد صبري  ربيع وإسماعيل،مقلد 1
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 1996 هي قناة فضائية إخبارية عربية، أسستها دولة قطر في العام :يةقناة الجزيرة الفضائ

وتبث منها، وتغطي األخبار بالدرجة األولى، وجاء في رسالتها أنها خدمة إعالمية عربية 

االنتماء عالمية التوجه شعارها الرأي والرأي اآلخر، وهي منبر تعددي ينشد الحقيقة ويلتزم 

سسي، كما تسعى لنشر الوعي العام بالقضايا التي تهم الجمهور المبادئ المهنية في إطار مؤ

وتطمح إلى أن تكون جسراً بين الشعوب والثقافات يعزز حق اإلنسان في المعرفة وقيم التسامح 

1.والديمقراطية واحترام الحريات وحقوق اإلنسان
 

، 25/1/2011ثاء  يناير وهي ثورة شعبية سلمية انطلقت يوم الثال25أو ثورة  :الثورة المصرية

، حددته عدة جهات من المعارضة المصرية عيد الشرطةوهو اليوم الذي اختير ليوافق 

، وكذلك اإلخوان المسلمين وشبان وحركة كفاية  أبريل6حركة شباب والمستقلين، من بينهم 

شية مجموعات الشبان عبر مواقع التواصل االجتماعي، وذلك احتجاجاً على األوضاع المعي

. حسني مباركوالسياسية واالقتصادية السيئة، وعلى ما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس السابق 

ورمزها ميدان التحرير بوسط " يد إسقاط النظامالشعب ير"استمرت الثورة التي كان شعارها 

، حيث 11/2/2011 عن الحكم في حسني مبارك يوماً، وأدت إلى تنحي الرئيس 18القاهرة 

 في بيان قصير تخلي مبارك عن منصبه وتكليف المجلس عمر سليمانأعلن نائب الرئيس 

2.ؤون البالداألعلى للقوات المسلحة بإدارة ش
 

هو جملة من تطبيقات االتصال الرقمي وتطبيقات النشر االلكتروني على : اإلعالم الجديد

األقراص بأنواعها المختلفة والتلفاز الرقمي واإلنترنت، واستخدام التطبيقات الالسلكية 

لرقمية لالتصاالت واألجهزة المحمولة، ويشير أيضاً إلى الطرق الجديدة في االتصال في البيئة ا

بما يسمح للمجموعات األصغر من الناس بإمكانية االلتقاء والتجمع على اإلنترنت، وتبادل المنافع 

                                           

 .35، ص 2009، 1التوزيع، ط ، عمان، دار أسامة للنشر والفضائيات العربية ودورها اإلعالمي:  فارس، عطوان1

ــورة  2 ــاير، 25ثــــ ــرة    ينــــ ــوعة الحــــ ــع الموســــ ــديا"موقــــ ، "ويكيبيــــ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%

D8%A7%D9%8A%D8%B1 
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والمعلومات، وهي بيئة تسمح لألفراد والمجموعات بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم للعالم 

 1.أجمع

 مشاكل واجهت الباحث

 كتابة األطروحة مجموعة واجهت الباحث خالل فترة دراسته وخاصة الفترة األخيرة من

من المشاكل والعقبات التي عملت على تأخير إنجاز األطروحة لبعض الوقت، واستهالك وقت 

 :كبير في البحث عن بدائل وموائمات، ويمكن تلخيص تلك المشاكل في

حداثة موضوع الدراسة وجدته، وبالتالي قياس األثر فيه يعد أمراً صعباً كونه يحتاج إلى . 1

 .هر األثر الفعلي لعالقة الجزيرة بالثورة المصريةوقت ليظ

ندرة الدراسات واألبحاث حول موضوع الدراسة في ظل حداثة الموضوع أصالً، وهو ما . 2

جعل من الصعوبة بمكان إيجاد مراجع بحثية مفيدة ودراسات عميقة حول الموضوع، وما 

 .وجد ال يتعدى التحليالت اإلعالمية والسياسية والمقاالت

محاولة الباحث السفر لجمهورية مصر العربية إلكمال األطروحة والحصول على المعلومات . 3

الالزمة، ولكن لم يحصل على التأشيرة التي تسمح بدخوله مصر، وبقائه منتظراً الرد 

 .للحصول على التأشيرة لعدة أسابيع دون أن يستطيع مواصلة كتابة األطروحة خاللها

ق المعطيات السابقة االعتماد على أداة االستبيان االستقصائي للبحث، بعد قرار الباحث وف. 4

تواصل الباحث مع عدد من المتخصصين في توزيع مثل هذه االستمارات في مصر، وظهر 

 ألف شيكل، وهو ما يفوق 20أن تكلفة توزيعها على عينة نخبوية مختارة يعادل حوالي 

 .قدرات الباحث المادية

                                           

1 Definition: New Media . Computing Dictionary . Sep. 2006. 

< http://computing-dictionary.thefreedictionary.com/new+media> Accessed 
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توزيع االستمارة عن طريق البريد اإللكتروني بعد االعتماد على عينة كرة لجأ الباحث إلى . 5

الثلج، وتم الحصول على بريد عدد كبير جداً من أفراد العينة، وتمت مراسلتهم، ولكن وجد 

عدم الرد على الرسالة من قبل مجموعة كبيرة من المبحوثين : الباحث صعوبتين هنا، األولى

: كل مرة لتوسيع قائمة األشخاص المرسل لهم االستبيان، الثانيوبالتالي اضطر الباحث في 

طول الفترة الزمنية التي أجاب فيها جميع أفراد العينة على االستبيان، حيث امتدت لحوالي 

 .شهرين

أنجز الباحث أطروحته جميعها تحت ضغط سيف الوقت، حيث لم يتبق في رصيده أي . 6

 نتيجة استنفاذه كل الفصول المسموحة في الدراسة فصول دراسية واضطر لتمديد فصل، وذلك

 .والتأجيل الطبيعي والقسري



 19

 

 

 

 الفصل الثاني

 دور اإلعالم في التغيير السياسي

 اإلطار النظري
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري - دور اإلعالم في التغيير السياسي

 مقدمة

 فهي قديمة قدم وجود اإلنسـانية       تعد أفكاراً من قبل التغيير أفكاراً إنسانية قديمة جديدة،        

وقدم معاناتها من المشكالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وهي جديـدة بتطـور الـزمن              

وقد حازت هذه المفاهيم على اهتمام عدد . والمجتمع وظهور المشكالت المترتبة على هذا التطور

ن القادة والزعماء والحركات فـي      كبير من الفالسفة والمفكرين العالميين، وشكلت هدفاً للكثير م        

مختلف أرجاء العالم، فضالً عن كونها موضوعاً أساسياً لمجموعة كبيرة من النظريات السياسية             

 وبـنفس   التغييـر  عن أهمية    "األمير"فقد تحدث مكيافللي في كتابه الشهير       للفالسفة والمفكرين،   

 .1وخطورة خلق واقع جديد الوقت صعوبة

لبالد العربية خاصة خالل العقدين الماضيين عودة ظهور العديد من          وشهد العالم عامة وا   

المصطلحات والمفاهيم ذات المضمون والهدف الجديدين نسبياً عليه، ومن بين هذه المصطلحات            

ومن ثـم   وهو الذي كان أكثر هذه المصطلحات تأثيراً وانتشاراً،         " التغيير السياسي "كان مصطلح   

 .غيير السياسير وسائل اإلعالم في التدوظهرت حديثاً أيضاً عبارة 

 مفاهيم مرتبطة بعملية التغيير

لت مفاهيم مثل التنمية والتنمية السياسية والنمو والتغير والتطور والتقدم والتحـديث            شكّ

مادة هامة لدراسة نظرية التغيير بشكل عام، فهي تحمل جميعاً في طياتهـا مبـادئ تغييريـة،                 

 بوضع آخر إما بشكل كلي أو جزئي أو على شكل إجراءات تجميلية تستهدف تغيير الوضع القائم

 .أو تغييرات مرحلية

                                           

 .10، ص 1975 فاق الجديدة، دار اآل بيروت،خيري حماد، ، ترجمةاألمير :، نيقوال مكيافيلي1
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يبرز في هذا المجال مفهوم التنمية، وهو المفهوم الذي ظهر ألول مرة كمصطلح سياسي   

حين  Bogen Stely" بوجين ستيلي"  هوهاستعملكان أول من  ، حيث1889اجتماعي في العام 

ذلك الشكل المعقد مـن اإلجـراءات والعمليـات         هذا المفهوم يعني    . 1اقترح خطة تنمية العالم   

المتتالية والمستمرة التي يقوم بها اإلنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغييـر               

هـي إال     أي أن التنمية ما    ،الثقافي والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته        

 2.مواصفات معينة بهدف إشباع حاجات اإلنسانعملية تغيير مقصود وموجه، له 

سياسية متعددة الغايات تستهدف  عملية"أما التنمية السياسية فعرفها أحمد وهبان على أنها 
ترسيخ فكرة المواطنة وتحقيق التكامل واالستقرار داخل ربـوع المجتمـع، وزيـادة معـدالت               

عملية "ا عرفها عبد الحليم الزيات على أنها ، فيم3"المشاركة بالنسبة للجماهير في الحياة السياسية
و تاريخية متعددة األبعاد والزوايا بغية تطوير أو استحداث نظام سياسي عصري، يسـتمد              يسيس

تسق مع مقتضيات البنيـة      ي أصوله الفكرية ومرجعيته العقدية من نسق إيديولوجي تقدمي مالئم،        
 .4"ة لفعاليات التعبئة االجتماعيسياً رئيالثقافية للمجتمع وتشكل منطلقاًواالجتماعية 

عملية "ويمكن هنا التفريق بين التنمية كمفهوم شامل وواسع وبين مفهوم النمو الذي يعني 
يحدث في  ، والنمو   في جانب معين من جوانب الحياة     عادةً  الزيادة الثابتة أو المستمرة التي تحدث       

فيما يبرز هنا فـي مواجهـة التنميـة         ،  5الغالب عن طريق التطور البطيء والتحول التدريجي      
ال يؤدي بالضرورة إلى التقدم واالرتقاء واالزدهار، فقد يتغير       والتغيير مفهوم التغير وهو مفهوم      

 .6 نحو األفضل بوتيرة متصاعدة ومتقدمةاالتجاهالشيء إلى السالب بينما هدف التنمية هو 

                                           

، الجزائر، جامعة الشلف، كلية العلـوم       لتنمية السياسية وعالقتها بالتنمية االقتصادية    تطور مفهوم ا  :  حمدوش، رياض  1
 .2، ص 2009السياسية، 

، اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، التنمية االجتماعية المفهومات األساسية نماذج ممارسة:  خاطر، أحمد مصطفى2
 .20، ص 2002

 .140، ص 2003، اإلسكندرية، الدار الجامعية،  التنمية السياسيةالتخلف السياسي وغايات:  وهبان، أحمد3
، ص  2002، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،      دراسة في االجتماع السياسي   : التنمية السياسية :  الزيات، عبد الحليم   4

37. 
 .13ص  مرجع سابق، التنمية االجتماعية المفهومات األساسية نماذج ممارسة،:  خاطر، أحمد مصطفى5
 .3 مرجع سابق، ص تطور مفهوم التنمية السياسية وعالقتها بالتنمية االقتصادية،:  حمدوش، رياض6
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أن كل المجتمعـات تمـر      مفهوم يعتمد باألساس على التصور الذي يفترض        كالتطور  و

، فيمـا يعبـر   محددة ثابتة في مسلك يندرج من أبسط األشكال إلى أعقدهاتاريخية  خالل مراحل   

، وهما مفهومان   1نهائية بعد حدوث التنمية والتنمية الشاملة     الخيرة و األمرحلة  عن ال التقدم  مفهوم  

 إلى حاالت اجتماعية وسياسـية      يعبران عن اآللية الطبيعية التاريخية النتقال الناس والمجتمعات       

جلـب رمـوز    "يعنـي   التحديث فهو   مفهوم  أما  . واقتصادية وثقافية مختلفة تسمى تقدماً وتطوراً     

التكنولوجيـة  والمخترعـات   الحضارة الحديثة وأدوات الحياة العصرية مثل التجهيزات        وأدوات  

 .2" المختلفةاآللية والسلع االستهالكيةواألجهزة والمعدات 

 أو إجتمـاعي  موقع من انتقال"فهو يعني وفق محمد عابد الجابري  السياسي تحولال أما

 إلـى  الفقـر  ومن اليسار، أقصى إلى اليمين أقصى كاالنتقال من آخر، إلى آيديولوجي أو سياسي

 يفتح مما مضبوطة، غير حركية وفق يجري ذلك للحزب، وكل أو للشخص الوالء وتغيير الغنى،

 .3"ت أن تحدثاالحتماال لكّل المجال

والثورة وفق عزمـي    . ويبرز أيضاً مفهوم الثورة كأحد أنماط التغيير السياسي في العالم         

التحرك الشعبي الواسع خارج إطار البنية الدستورية القائمة، أو خارج الشـرعية،         : "بشارة تعني 

سية قائمـة ال    يتمثّل هدفه في تغيير نظام الحكم القائم في الدولة، وهي حركة تغيير لشرعية سيا             

في حين يرى بشارة اإلصالح بأنه العودة إلى الجـذور          . 4"تعترف بها وتستبدلها بشرعية جديدة    

األساسية، أو األصول، واعتبار التقاليد واألعراف القائمة مجرد تفسيرات لهذه األصول، أي أن             

ـ                 دعياً أن  كل إصالح يتضمن نوعاً من األصولية ألنه ال ينقض األسس، بل الوضـع القـائم، م

  .5الوضع القائم ال يتالءم مع الفهم السليم لألسس واألصول

                                           

 .4 مرجع سابق، ص تطور مفهوم التنمية السياسية وعالقتها بالتنمية االقتصادية،:  حمدوش، رياض1
 .181، ص 1998جامعي الحديث، ، اإلسكندرية، المكتب الالنظرية السياسية والعالم الثالث:  مهنا، محمد نصر2
، في المسألة الديمقراطية فـي الـوطن     إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي      :  الجابري، محمد عابد   3

 .197، ص 2000العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .22، ص 2011ألبحاث ودراسة السياسات، ، الدوحة، المركز العربي لفي الثورة والقابلية للثورة:  بشارة، عزمي4

 .26، مرجع سابق، ص في الثورة والقابلية للثورة:  بشارة، عزمي5
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 مفهوم التغيير 

قبل الحديث عن التغيير السياسي كمفهوم معاصر والـدخول فـي تفاصـيله وحيثياتـه           

المختلفة، ال بد ابتداء من تقديم تعريف ولو مختصر لمفهوم التغيير بشكل عام، ومن ثم االنتقال                

ير السياسي بمفهومه الواسع العام والمحدد الخاص، حيث يشكل مفهوم التغييـر   للحديث عن التغي  

 .الحاضنة لمفهوم التغيير السياسي

حيـث  ،  ومعناها في اللغة  ) غَير( مادة   مفهوم  ال بد من معرفة    لمعرفة داللة التَّغْيير   :التغيير لغةً 

 :نجدها تدور على أصلين، هما

 .إحداث شيء لم يكن قبلَه* 

 .انِتقال الشيء من حالٍة إلى حالة أخرى *

، ومـن   حولَه وبدلَه ): غَيره( جعلَه غَير ما كَان، و      أي )غير الشيء ( :فمن األصل األول  

 1.تَغَير الحال وانتقالها من الصالح ِإلى الفساد: ، أي)الِغير(األصل الثاني 

، أما فـي    2"يء على غير ما كان عليه     جعل الش : "والتغيير لغة أيضاً في المعجم الوسيط     

  3". إلى األفضل-في المظهر أو المضمون–التحول الملحوظ "العلوم االجتماعية فيعني 

سريعة  ثورة" إصطالحاً، يمكن تعريف التغيير وفق تعريف أسامة الغزالي حرب على أنه

طبقة  إلى من طبقة السياسية السلطة انتقال بمقتضاه يتم السياسي والنظام المجتمع في وشاملة

 إحداث إنقالب بمثابة تعد عملية عن عبارة التغيير بأن الجابري عابد محمد يرى من جهته. أخرى

                                           

مفهـــــوم التغييـــــر فـــــي القـــــرآن الكـــــريم، موقـــــع واحـــــة العـــــرب،   1
http://www.wahatalarab.net/asp/showArticle.aspx?Art_ID=138178&Replypos=1 

 .668، ص 2004، 4 القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، ط  المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية،2

  -http://www.iwffo.org/index.php/article، موقع كتّاب من أجل الحرية، "التغيير: "الياسري، صافي-3
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 اهللا بأنه انقالباً تاريخياً عبد فؤاد ثناء الدكتور إليه ذهبت أيضاً ما وهو تاريخي بمختلف مظاهره،

 1.الوعي في وانقالباً والمعتقد، الفكر على صعيد

 يير السياسيمفهوم التغ

الغمـوض وذلـك    الكثير من   يكتنفه   -خاصة في الحالة العربية   –  التغيير مفهومال يزال   
نـه يمكـن    ومع ذلـك فإ   ،   على مستوى الفهم والممارسة    لتداخله مع العديد من المفاهيم السابقة     

التغيير السياسي للدكتور عبد اإلله بلقزيز كواحد مـن أفضـل           استخدام التعريف التالي لمفهوم     
والتعديل نحو األفضل لوضع     التغيير": وأشمل التعريفات التي تناولت التغيير السياسي المعاصر      

أو متسـلطة، أو مجتمعـات       شاذ أو سيء، وال سيما في ممارسات وسلوكيات مؤسسات فاسدة،         
 2".اعوجاج  أو تصويبأمتخلفة، أو إزالة ظلم، أو تصحيح خط

 كما جاء ويقصد به أيضاً  الشمولية واالتساع،يتسم مفهوم التغيير السياسي بنوع منكما 
مجمل التحوالت التي تتعرض لها البنى السياسية في مجتمع ما " :في موسوعة العلوم السياسية

كما يقصد به االنتقال من ، بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو دول عدة
 .3"أو دستوري وضع ال ديموقراطي استبدادي إلى وضع ديموقراطي

تساؤالً فيما إذا كان يقود بالضرورة إلـى        هذه التعريفات المتعددة للتغيير السياسي      ثير  ت

الماركسي أن كل اإلصالحات     يرى دعاة وأنصار الفكر   حيث  وضع أفضل من الوضع السابق؟      

اً عن أو قيمة لها ألنها عاجزة كلي والتغييرات التي يمكن أن تحدث في الفكر الرأسمالي ال جدوى

إال إلى استمرار سيطرة الطبقة البرجوازية ف حل تناقضات النظام الرأسمالي البشع، وهي ال تهد 

ن وظيفتها األساسية هي تأخير قيـام ثـورة الطبقـة           إف على الطبقة العاملة واستغاللها، وبالتالي    

                                           

، 1997، 1، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي:  عبد اهللا، ثناء فؤاد1
 .44ص 

  .13، ص 1998مطبعة النجاح األيوبية،  ، الدار البيضاء،أسئلة الفكر العربي المعاصر :، عبد اإللهبلقزيز 2

 .47، ص مرجع سابق، السياسية العلوم موسوعة: محمود ومحمد صبري  ربيع وإسماعيل،مقلد 3
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صـادية  فالثورة هي الحل الوحيـد للمشـاكل السياسـية واالقت         ،  لكادحة على النظام الرأسمالي   ا

  1.واالجتماعية

اإلصالحات والتغييرات التي تتبناها   أن كافة فيعتبرون العربيالوطن في أما اإلسالميون

المجتمعات العربية، وذلك كون هذه األنظمة مشكالت وأزمات  األنظمة العربية لن تفلح في حل

، واعتمادها على   تعاني من خلل بنيوي أساسي قائم على استبعادها اإلسالم كحل لهذه المشكالت           

حلول أخرى ذات خلفيات وآيديولوجيات غير إسالمية، وهي ترسم صـورة واضـحة لعمليـة               

 .التغيير عبر تبني الحل اإلسالمي ونظام الحكم اإلسالمي

المطلوبة بحيث  مدى أو الحجم الحقيقي للتغيراتال ويبرز هنا أيضاً تساؤل آخر حول

أو صورية  رمزية ؟ فأحياناً يمكن إحداث تغييراتسيالتغيير السيايمكن أن تندرج تحت مفهوم 

فهل في حقيقة األمر يمكن اعتبار ذلك تغييراً أم أو تجميلية في مؤسسة معينة أو سياسة ما، 

 أي تغيير وبالنظر للتعريف الذي يعتبر. مبتورة بال جدوى أو مضمونقد تكون إصالحات 

أو ن التغييرات المحدودة أو الشكلية إف كلياً حقيقي يعني االنتقال من وضع إلى وضع مغاير

 2.التغييرنطاق مفهوم ضمن تدخل  ذات األثر المحدود ال يمكن أنالصورية 

د ب العملية تغيير حقيقي  أنه حتى يمكن اعتبار أي تغييرات في وضع ما ،والخالصة

 :من توافر الشروط أو الظروف التالية

 إذ أنه في ظل غياب الوضع الشاذ فإنه ال يير،تغأن يكون هناك وضع شاذ يحتاج إلى : "أوالً

المرض وعدم  كون غياب العدالة أو الحرية أو انتشار الفقر أوي قد فالوضع الشاذ، لتغييرمبرر ل

3".االستقرار، فالعلة تساعد في تحديد موطن الخلل لكي يتم اختيار العالج
 

                                           

 .74، ص 1978 ، ترجمة ميشيل كيلو، بيروت، دار ابن خلدون،الوعي الطبقي: ك، اولدوف.  أ1
، ص 2011، 1، بيروت، دار الفارابي، ط دراسة حول أزمة التغيير في العالم العربي    .. األبواب المغلقة :  خويص، منى  2

 .156 – 155ص 

 .3/4/2010، صحيفة الجمهورية، صنعاء، "محددات اإلصالح السياسي: " المنصوب، طارق أحمد3
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العدالة محـل الظلـم، أو    ستبداد، أوأن يكون التغيير نحو األفضل، فتسود الحرية محل اال    : ثانياً

 .ى، وهكذاالفوض التعليم محل األمية، أو االستقرار محل، أو األمن محل الخوف

رات المؤقتة التي يمكن يعنه، فالتغي أن يكون التغيير له صفة االستمرارية وال يتم التراجع: "ثالثاً

حول نظـام سـلطوي إلـى نظـام          بالمعنى الحقيقي، فت    تغييراً التراجع عنها ال يمكن اعتبارها    

 1".تغييراًبسرعة ال يعتبر  ديمقراطي هش يمكن زواله

 الحريات  مثلديمقراطية  ت  خطواعمل   بعض األنظمة السياسية ب    قيام ،فعلى سبيل المثال  

 ويمكن أيضاً نقابات،  الو حزابواأل المجتمع المدني    مؤسسات بتشكيل والسماح    الجزئية الصحفية

ينقلـب   أن   النظام الحـاكم   حيث ال يلبث  طية لمجالس بلدية أو برلمانات،      إجراء انتخابات ديمقرا  

كلياً أو جزئياً، أو أن يقوم بخطوات أخرى تشوه الخطوات         ها عن على كل هذه الخطوات متراجعاً    

 2.السابقة

 أنواع التغيير السياسي 

سياسية عادة ما يشكل اإلصالح السياسي المطلب األول للجماهير الحانقة من األوضاع ال           

واالجتماعية واالقتصادية المتردية، فتظهر شعارات اإلصالح، وبقدر التقدم فـي تحقيـق هـذا              

المطلب وانتزاعه من النظام الحاكم بقدر ما تتعزز دعوات اإلصالح السياسي مستندة إلى سابقة              

 أي  وفي حالة األنظمة الشمولية االستبدادية التي تصـم آذانهـا عـن           . االستجابة من قبل النظام   

مطالب إصالحية تبدأ الدعوة إلى التغيير السياسي تتشكل وتؤثر، وتبدأ شرائح اجتماعية وسياسية      

عديدة باالنضمام لهذه الدعوة طلباً للخالص من نظام استبدادي وبناء نظام آخر مكانه أكثر حرية   

  .وديمقراطية وعدالة

ع المختلفة بإحداث التغيير    تجعل هذه الرغبة واإلرادة من مجمل أو غالبية شرائح المجتم         

لزاماً على الفاعلين والقادة السياسيين وقادة الرأي والفكر في المجتمـع تحديـد نـوع التغييـر                 

                                           

 .، مرجع سابق"اسيمحددات اإلصالح السي: " المنصوب، طارق أحمد1
 .26، مرجع سابق، صفي الثورة والقابلية للثورة:  بشارة، عزمي2
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المطلوب، هل هو تغيير شامل جذري عميق أم تغيير جزئي شكلي، وذلك تبعـاً لمـدى رغبـة         

 . ائمالجماهير في التغيير ولحجم المشكالت والتعقيدات التي خلقها النظام الق

يبدأ التغيير الشامل بتغيير القيادة االستبدادية، ويمتد ليشمل جميع مناحي الحياة األخرى            

 من سائر النظم، وهذا     ااالجتماعية واالقتصادية والتربوية والتشريعية والقضائية والدينية وغيره      

ات، ولكنـه يمثـل     التغيير للقيادة االستبدادية ال يمثل الهدف النهائي للراغبين في إحداث التغيير          

الخطوة األولى الفعالة نحو التحوالت النوعية الكبرى التي تقفز بالدولة إلى األمام، فتغيير القيادة              

 1.هو خطوة نحو التغيير الشامل ولكنه ليس هو الهدف النهائي

أما التغيير الجزئي فيتناول فقط جزئية من الجزئيات، كالتغييرات التي تتناول اإلصالح            

 أو التعليمي أو الدستوري أو العسكري أو غيرها من التغييرات التي تمس جانباً من               االقتصادي

الوضع العام للمجتمع وتترك الجوانب األخرى، وهكذا فإن تحديد القادة والفاعلين االجتمـاعيين             

والسياسيين لنوع التغيير يمثل األولوية األولى في عملية التغيير، ويلي ذلك تحديد المسار الـذي               

 2.سلكه المجتمع لتحقيق التغييرسي

 أسباب ودوافع التغيير السياسي

نحو األفضل لوضع شاذ أو سيء، وال سيما  التغييرإذا كان مفهوم التغيير السياسي يعني 
، وهو يقوم باألساس على إعـادة توزيـع         أو متسلطة  في ممارسات وسلوكيات مؤسسات فاسدة    

لذي يطرح نفسه هنا هو متى يحدث التغيير السياسي؟         ، فإن السؤال ا   السلطة والنفوذ داخل الدولة   
أو ما هو الدافع الرئيس واألسباب التي تدفع باتجاه إحداث هـذا التغييـر فـي مجتمـع مـن                    

 المجتمعات؟

يصعب النظر إلى التغيير السياسي باعتباره قفزة فجائية، أو مجرد استجابة لرغبة عابرة     

 نفوذ في المجتمع، بل إنه يمثـل ككـل الظـواهر    من جهة أو جهات مؤثرة، أو من فئة ما ذات      
                                           

، موقع المركز الفلسطيني 11، ص "الثورة في العالم العربي كنتاج لفشل الديمقراطية األبوية والموجهة      : " أبراش، إبراهيم  1
 http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=105&table=studiesللتوثيق والمعلومات 

ــد اهللا2 ــه عبـ ــة : " الفقيـ ــتبداد المعارضـ ــام واسـ ــي والنظـ ــالح السياسـ ــر،"اإلصـ ــع التغييـ  ، موقـ
 http://www.al-tagheer.com/news/ye.php?yemen=news&sid=1001  
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االجتماعية قفزة نوعية تراكمية تنقل المجتمع بأسره إلى وضع وموقع جديدين لم يكن عليهما من  

قبل، وهذه القفزة ال بد أن تكون نتيجة مباشرة لتراكم عوامل عديدة متنوعة، تجمعت خالل فترة                

افع التغيير، ولكن بأحجام ودرجات صغيرة متفاوتة       زمنية طويلة حملت في ثناياها الكثير من دو       

في تأثيرها ومداها، ولم يكن أي منها بمفردها كافية إلحداث حراك جماهيري واسـع وشـامل                

للوقوف بوجه الظروف واألحداث السياسية السلبية في المجتمع، حيث تبرز كل هـذه العوامـل               

 من هذا التغيير أكبر من مجرد إسـقاط         دفعة واحدة، محدثة التغيير السياسي، حيث يكون الهدف       

نظام استبدادي أو حاكم مطلق فاسد، ويصب في هدف هدم أركان النظام القديم وبناء نظام جديد                

  1.مغاير للسابق شكالً وموضوعاً وأدوات

تجعل هذه التراكمات من عملية التغيير مع الزمن أمراً حتمياً، حيث تـؤدي سياسـات               
وأدواته المختلفة وخصوصاً األمنية منها، وهي القائمة باألساس علـى          وممارسات النظام الحاكم    

االستبداد والقمع ومحاولة الحفاظ على النظام وأدواته ومكاسبه بأي شكل كان، تؤدي إلى تراكم              
حالة اإلحباط والشعور باليأس من قبل الجماهير تجاه إصالح النظام لنفسـه وسياسـاته، فيبـدأ                

اً من تلك البيئة التي أصبحت مواتية بفعل ذلك التراكم، ويبـدأ المجتمـع              التفكير بالتغيير منطلق  
يتفاعل ويتوحد باتجاه هدف التغيير، فيما تشكل الوسيلة أو الوسائل التغييرية دوماً هاجساً قويـاً               

  .للجماهير التي ترغب بالتغيير دون دفع ثمن باهظ

كون دافعاً للتغييـر ومحفـزاً      يؤدي هذا الوضع االستبدادي أيضاً لوجود أسباب أخرى ت        
عليه، مثل انتشار الفساد والوساطة والمحسوبية، والسياسات االجتماعية واالقتصادية الفاشـلة،           
وتركيز الثروة بأيدي فئة قليلة مرتبطة ارتباطاً عضوياً بالنظام الحاكم، وارتفاع نسب ومعدالت             

 والخـدمات األساسـية والحيويـة       العاطلين عن العمل والجهل والفقر وتراجع التعليم والصحة       
األخرى في الدولة، حيث يصبح المواطن مع كل هذه الظروف يشعر بغياب المواطنة والكرامة              
ويبدأ بالعداء للنظام القائم وأدواته المختلفة، ولن يضيع الفرصة عندما تكون سانحة في أن يقوم               

رضية خصبة جداً لعملية التغيير بتغيير هذا الوضع، وبالتالي فإن هذه الظروف واألسباب تكون أ       
 .السياسي

                                           

 .11، ص 2010، جامعة اليرموك، إربد، نظرية صالح السياسي دراسةاإل: محمد تركيبني سالمة،  1
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كما يأتي التغيير السياسي عادة استجابة لعدد من العوامل الموضوعية باإلضافة لعامـل             

 وما ينتج عنه من ظواهر سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة            -الوارد سابقاً –االستبداد السياسي   

غيير السياسي، دافعـة باتجـاه      أخرى، وهذه العوامل الموضوعية تشكل حاضنة هامة لعملية الت        

 :حدوثه، وهذه العوامل هي

الرأي العام، أو ما يمكن تسميته أيضاً مطالب األفراد أو المواطنين من النظـام السياسـي                 -1

الحاكم، وهي المطالب التي تتشكل بفعل الحاجة المستمرة لألفراد، أو تطور الحياة، أو نتيجة 

 مهامه، وهي مطالب ال يمكن أن تتحـول إلـى   تقصير النظام السياسي أو قصوره عن أداء 

  1.مخرجات دون تبنيها من قبل األحزاب وجماعات الضغط

تغير نفوذ وقوة بعض األحزاب أو جماعات الضغط أو الفئات االجتماعية األخـرى، ممـا                -2

2.يعني تغير في أهداف ووسائل هذه األحزاب والجماعات
 

قوية ونافذة في السياسة الدولية، بحيث      ضغوط ومطالب خارجية، من قبل دول أو منظمات          -3

تكون هذه الضغوط بعدة أشكال منها سياسي واقتصادي وعسـكري ومـالي، أو حـدوث               

تحوالت خارجية في المحيط اإلقليمي أو الدولي، تؤثر في إعادة صياغة العالقات الداخلية،             

3.في إطار التعامل مع األوضاع الجديدة
 

راطية عن طريق التداول السلمي على السلطة بواسطة تداول السلطة، في الحالة الديمق -4

االنتخابات الدورية، أو عن طريق العنف المتمثل باالنقالبات، وهو ما يعني في كال الحالتين 

  4.بداية تشكل عهد سياسي جديد في الدولة

                                           

 .270 –265، ص ص 1987، 2، عمان، دار الكرمل للنشر والتوزيع، ط مبادئ علم السياسة:  بركات، نظام وآخرون1

 حمـاس  حركـة " غزة وقطاع الغربية الضفة في السياسي اإلسالم حركات منظور من السياسي التغيير:  بالل، الشوبكي2

 .36، ص 2007، رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، "نموذجا
 .48 – 47، مرجع سابق، ص ص موسوعة العلوم السياسية: محمود ومحمد صبري  ربيع وإسماعيل،مقلد 3

 .62 – 57، ص ص 2005، 2، بيروت، الدار العربية للعلوم، ط في نظريات التغيير:  شفيق، منير4
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 معوقات التغيير السياسي 

ة صعبة ومعقدة ومليئة    تعد عملية الوصول إلى التغيير السياسي المنشود أو تحقيقه عملي         
باأللغام في المجتمعات العربية، وذلك ألن من ال يرغبون في التغيير أو يعملون على تأجيله أو                
استبعاده أو تحويله إلى مجرد إصالحات رمزية وشكلية تحـافظ علـى مصـالحهم المختلفـة                

لواسعة العريضة  موجودون وبقوة نتيجة ارتباطهم بالنظام الحاكم وأجهزته، ورغم رغبة الفئات ا          
بالتغيير، إال أن هناك من يرفضون تحقيق واقع سياسي واقتصادي واجتماعي جديد للجمـاهير،              
وكلما ازداد تردي األوضاع وارتفعت أصوات المطالبين بالتغيير، يقف أعداء التغييـر موقـف              

 1.العداء للتغيير، ألنهم يرون فيه تهديداً لمكاسبهم وأوضاعهم

يرة في بقاء األوضاع على ما هي عليه دون أي تغيير حقيقي، ألن هؤالء لهم مصلحة كب
لديهم مكتسبات ومصالح حققوها في ظل النظام الحاكم، وفي ظل سياساته، وبالتـالي أصـبحوا               
جزء من تلك السياسات والمنظومة السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة، وأي تغييـر حقيقـي              

لي لديهم االستعداد لعمل أي شيء ممكـن لتعطيـل          وجذري سيمس مصالحهم ومكاسبهم، وبالتا    
عملية التغيير أو حتى إلجهاض حدوثها مسبقاً، ولديهم االستعداد السـتخدام مختلـف الوسـائل               

 .واألساليب لوقف حركة التغيير في المجتمع، ولضمان استمرار الوضع على ما هو عليه

ينـاير،  / كانون ثـاني 25ويمكن هنا اإلشارة بوضوح إلى النموذج المصري عبر ثورة          
حيث برز موقف ودور هذه القوى الرافضة للتغيير بشكل واضح، مع استخدامها العنف المسلح              
بوجه الجماهير المطالبة بالتغيير، حيث لم تكن قوى األمن وحدها من قمعت الجماهير ووقفـت               

وبـدالً مـن    . امفي وجه عملية التغيير، بل فعلها أيضاً عدد من رجال األعمال المرتبطين بالنظ            
إنحياز هذا القطاع االقتصادي الهام لبقية القطاعات الشعبية والمجتمعية المنتفضـة إنشـد فـي               
معظمه إلى المنظومة األمنية الحاكمة، وذلك إما ألنه تربطه بها أواصر متينة مـن المصـالح                

 .2لمالالمتبادلة، أو لعجزه االستقالل عنها لتأثره بإغراءات االحتكار واالستثمار وا

                                           

 .19، مرجع سابق، ص اإلصالح السياسي دراسة نظرية: بني سالمة، محمد تركي 1

، بيروت، مؤسسة هاينريش بـول،      "الثورات وعالمنا العربي  "الثورات تسقط األفكار كذلك، من كتاب       :  طرابلسي، فواز  2
 .51، ص 2011
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سيما في    ال التغيير،قات التي يمكن أن تحد من اندفاع حركة         وبرز المع  أ يمكن تلخيص و

 :يأتي بما -وبضمنه الوطن العربي– الثالث مجتمعات العالم

 العوامل السياسية: أوالً

تعتبر العوامل السياسية األهم في مجال معيقات عملية التغيير السياسي، كونها تـرتبط             

ية الدولة والمجتمع والمؤسسات الحاكمة، ودوماً ما تشكل العوامـل السياسـية            بشكل مباشر ببن  

احتـواء  على التسلطية السياسية  كثيراً من األنظمةوتعمل . عوامل كبح وتأخير للتغيير السياسي

 ، سـاعية مـن وراء ذلـك       المبادرات اإلصالحية حتى مجرد    أو   التغييرية  والحركات الدعوات

 .حيث تتبنى سياسات تحافظ على الوضع القائم ،مضمونها فراغها منإل

التغيير السياسي، والتـي    طريق  ي  تشكل عقبة ف  يمكن أن   تتعدد العوامل السياسية التي     و

 :يمكن تصنيفها باآلتي

جمود النظام الحاكم، خاصة في الدول العربية، وهو النظام الذي يبدو وكأنه يعارض إجراء               -1

لسياسي واالقتصادي واالجتماعي، بحيث يبدو النظـام       أي تغييرات أو إعادة تشكيل الواقع ا      

 أقرب إلى حالة الجمود والتكلس، وهذا الجمود ينعكس سلباً علـى            -خاصة العربي –الحاكم  

محاوالت التغيير، كون التغيير سيمس بشكل مباشر األوضـاع عامـة، وسـيهز مختلـف            

1.الطبقات، خاصة تلك المستفيدة من ذاك الجمود
 

لألمن على حساب السياسة، والرغبة المتزايدة في نظـام أمنـي نخبـوي،    النمو المتواصل    -2

بحيث تصبح الدولة دولة قمع تديرها أجهزة أمنية رسمية تحمي الطبقة الحاكمة وبطانتهـا،              

وتقمع في المقابل المعارضة، وبالتالي تصبح الدولة دولة أمن للفرد أو الحزب أو العائلـة،               

  2.عض الشكليات الديمقراطية المزيفةوهي تخفي جوهرها االستبدادي بب

                                           

، ورقة قدمت إلى مـؤتمر العقـد     د القادم البناء الطبقي والتغيير االجتماعي في الوطن العربي في العق        :  فرسون، سميح  1
 .281، ص 1986المستقبالت البديلة، المحرر هشام شرابي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، : العربي القادم

 .5، مرجع سابق، ص إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي:  الجابري، محمد عابد2
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االستبداد السياسي، والذي وصل في الوطن العربي إلى مستويات قياسـية، حيـث طـال                -3

فتغيـب الحريـات العامـة      . االستبداد عموم الناس وليس المعارضين للنظام الحاكم فقـط        

افـة  والخاصة، ويحل محلها القمع وكبت الحريات، وتغيب المشاركة الشـعبية، وتنمـو ثق            

الخوف، والتي هي على النقيض من ثقافة التغيير، حيث تشكل ثقافة الخوف عامـل إعاقـة      

للتغيير، وتجعل من اإلنسان رقيب على نفسه، بحيث ال يسمح لها بمجرد التفكير بـالتغيير،               

 . خوفاً من العواقب الوخيمة التي يمكن أن يلقاها

إرادة سياسية لديها الرغبـة       يحتاج إلى  يرفالتغيضعف اإلرادة السياسية لدى الفئة الحاكمة،        -4

سياسية هامة، بغض النظر عن النتائج التي يمكن  والقدرة على العمل الجاد وإحداث تغييرات

 .أن تترتب على هذه التغييرات

 أو حلـول    ،لمشاريع سياسية جادة   وافتقارها ضعف أو غياب المعارضة السياسية وانقسامها      -5

 وغياب رؤيتها لما بعد عملية التغيير السياسي، وهي ما          تلفة،وبدائل لمواجهة األزمات المخ   

يعرف بالفترة االنتقالية، والتي تتفجر فيها كل األزمات مرة واحدة، وتعتبر الفتـرة األهـم               

1.واألخطر في أي عملية تغيير سياسي
 

ر،  أو اتخاذ القرا ،وفقدانها سلطات التشريع والمراقبة    غياب المؤسسات الدستورية أو ضعفها     -6
المدني من أحزاب ونقابات واتحادات وجمعيات، وتدني        وضعف وغياب مؤسسات المجتمع   

 .الجماهير نسبة المشاركة السياسية لدى

وجود قوى مستفيدة من دوام الحال، حيث يوجد دوماً فئة أو فئات في المجتمع تـرى فـي                   -7
. االجتماعي واالقتصاديالحال القائم مناسباً لها، وترى في تغييره تهديداً لوضعها السياسي و  

وقد تكون هذه القوى داخلية متمثلة بفئات مجتمعية معينة، أو قوى خارجية لهـا مصـالح                
  2.باستمرار الوضع على ما هو عليه

                                           

 .12، مرجع سابق، ص ي العالم العربي كنتاج لفشل الديمقراطية األبوية والموجهةالثورة ف:  أبراش، إبراهيم1

 حمـاس  حركـة " غزة وقطاع الغربية الضفة في السياسي اإلسالم حركات منظور من السياسي التغيير:  الشوبكي، بالل2

 .34مرجع سابق، ص ، "نموذجا
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فعلى " .واألزمات والحروب األهلية  والتطرف والفوضى واإلرهاب،عدم االستقرار السياسي -8

إجراء إصالحات سياسية في ظل استمرار      ق  يعو كان المناخ اإلقليمي العربي      ،سبيل المثال 

إذ ال قيمة إلنشـاء نظـام       ،  األمريكي للعراق  الصراع العربي اإلسرائيلي ووجود االحتالل    

األجنبي، فضالً عن الميل العام لرفض        في بالد خاضعة لالحتالل    تحرري وتعددي سياسي  

برز مثال على ذلك    ي، وأ لضغط الخارج ل كأنها فرضت نتيجة  أن تبدو     التي يمكن  التغييرات

، وتغيير صدام حسين بقيادة جديدة، حيث القـى         2003االحتالل األمريكي للعراق في العام      

  .1"هذا التغيير السياسي انتقادات رسمية وشعبية حادة

دور اإلعالم الرسمي في الدعاية للنظام الحاكم وتبرير أعماله وتجميلها، والدفاع عن النظام              -9

 والهجوم المستمر على أي رأي معارض، واستخدام أساليب الكذب          السياسي والوضع القائم،  

 .والخداع والتضليل اإلعالمي على الجماهير من خالل إخفاء الحقائق وقلبها

  العوامل الثقافية: ثانياً

 ودفع مسيرته إلى األمام أو العكـس،         التغيير تلعب العوامل الثقافية دوراً بارزاً في تبني      
عملية ع ومؤسساته وقيمه وأنماط سلوكه، لها دور مباشر في التأثير على            تركيبة المجتم  ذلك أن 
 :ويمكن إجمال العوامل الثقافية المؤثرة سلباً على عملية التغيير بما يأتي. سلباً أو إيجاباً التغيير

 ولديها عقلية معادية    ، المجتمعات القبلية أو الطائفية التغيير     المجتمعات القبلية، حيث ترفض    -1
 فيها شاقة ومعقدة، فمثل هـذه المجتمعـات أو           التغيير تكون عملية  والتعددية، و  راطيةللديمق

    وهي تنحو ألن تكون مجتمعـات       التحديث والتغيير  ق وتقاوم الشعوب تعيش في عالم ضي ،
، طبعاً هذا ينطبق على معظم المجتمعات العربيـة         2أبوية تعتمد على شيخ القبيلة أو الحاكم      

 .ة وبأشكال عديدة مثل القبلية السياسية أو الجغرافية أو غيرهاوإن كانت بصور متفاوت

                                           

، ورقة غير منشورة مقدمة إلى ورشـة عمـل اإلصـالح    السياسي في الوطن العربي معوقات اإلصالح :، أمينمشاقبة 1
 .2 ، ص2005مركز الرأي للدراسات، عمان، رؤية مستقبلية،  :السياسي

مقاربـة سيسـيولوجية للثـورتين      : األبعاد السياسية للظاهرة القبلية في المجتمعات العربية      :  بو طالب، محمد نجيب    2
 .4 – 1، ص ص 2011حاث ودراسة السياسات، ، الدوحة، المركز العربي لألبالتونسية والليبية



 34

 -وهي بنيـة تقليديـة  -للقبيلة  ن الوالءإ ف، وفي معظم الدول العربية،فعلى سبيل المثال
، فالوالء في المجتمع  أخرىمؤسسة حديثة يفوق الوالء للدولة أو الحزب أو النقابة أو أي بنية أو

يسهل  -لألمة أو الدولة– وهذه والءات ،أو الدولة الطائفة وليس لألمة القبيلة وثقافةالعربي هو ل
 إذا ما قورنت بالوالء للقبيلة أو الطائفة، والتي يكـون مـن الصـعوبة بمكـان تبـديلها         تبديلها

 . وتغييرها

العالقة بين الفرد والدولة    "عني  ي وهو الذي  ،واضح في مفهوم المواطنة   الضعف  الغياب أو   ال -2

لقانون، وبما تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة، متضمنة            كما يحددها ا  

الحقوق  ، فالمواطنة هي مصدر   1"حقوقاً سياسية، مثل حق االنتخاب وتولي المناصب العامة       

وهـي  "ة، فيما البنية القبلية  عصر حقوق اإلنسان والمواطنواليوم هو   في الدولة،  والواجبات

 . وتفضل رابطة الدم على رابطة المواطنةتقدم " البنية العربية

خصوصاً من قبل رجال وعلماء الـدين،  المحافظة،   في المجتمعات  االستخدام الخاطئ للدين   -3

لدى قطاعات مهمـة    يفقدها شرعيتها   لعملية التغيير   الدين  وعلماء  عدم دعم ومباركة رجال     ف

وهذا الدور الهام لرجال     .ضهاوبالتالي يتم رف  من الجماهير التي لديها نزعة دينية محافظة،        

وعلماء الدين نابع من االحترام والمكانة الكبيرة التي يتمتعون بها في المجتمعات العربيـة              

التقليدية، وأبرز مثال على ذلك خطاب علماء السلفية الذي يحرم الخروج على الحاكم ولـو               

  2.كان ظالماً

تصرف تبعـاً لمحـددات ومسـلمات    القهر االجتماعي، الذي يفرض على العقل أن يفكر وي   -4

وموروثات العقل المجتمعي السائد، وبالتالي يخضع العقل لهذه المسلمات دون وعي، ومـن             

ثم تصبح جزء من تفكيره ووعيه، ويبدأ يدافع عن هذه المسلمات باعتبارهـا تمثـل قيمـه                 

                                           

، من منشورات الجماعة العربية للديمقراطية، الدوحـة،        مفهوم المواطنة في الدولة الديمقراطية    :  الكواري، علي خليفة   1
 .9، ص 2000

 .13، مرجع سابق، ص في الثورة والقابلية للثورة:  بشارة، عزمي2
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يتنافى مع قيم الفرد، السائدة فهو " القبلية"وبما أن التغيير يتنافى مع القيم المجتمعية     . الخاصة

  1.مما ينعكس على سلوكه المعادي ألي عملية تغيير

النظام األبوي، وهو النظام الذي يفرض الفوقية والشمولية والتراتبية في التعامل والتفكيـر،              -5

كما يفرض تمجيد الزعيم األوحد، وال يقبل إال بسيادة الرأي الواحد، ويحارب النقد والتعددية 

الختالف الفكري، ويؤدي إلى الجمود والتخلف، ومحاربة أي عوامـل قـد            اآليديولوجية وا 

2.تساهم في تغيير الواقع
 

قيم ومثل الحـوار    على  ثقافة جديدة تؤكد    وقبله ثقافة التغيير إلى      السياسي   يحتاج التغيير 

 واحترام حقوق اإلنسان،   ،واحترام سيادة القانون    ونبذ العنف والكراهية   ،والتسامح وقبول اآلخر  

 واألمة بالدرجـة األولـى،      الدولة  وخلق روح المواطنة واالنتماء إلى     ،والتداول السلمي للسلطة  

 من عوامل القهر المجتمعي، والسير وفق       -العربي–والتخلص من كل اآلفات التي علقت بالعقل        

نظام أبوي قمعي، واالستخدام الخاطئ للقيم الدينية، وتمجيد القبيلة على حساب الـوطن، وهـي               

  .قيم التي كرست التخلف كواقع، وأبعدت اإلبداع الذي يجلبه التغيير والتحديث والتجديدال

  العوامل االقتصادية: ثالثاً

اقتصادية مثل ضعف اإلمكانيـات وقلـة       ت   الدول أو الشعوب من أزما     تعاني العديد من  

 وتفاقم الهـوة بـين   األمية والفقر والبطالة، الموارد، وزيادة حجم المديونية الخارجية، وانتشار

 ن المشـكالت المرتفعة، واختفاء الطبقة الوسطى، وغيرها م والفقراء، والزيادة السكانية األغنياء

الحديث عنه    السياسي الذي يصبح   العام بالتغيير تحول دون االهتمام    هذه المشكالت    .االقتصادية

لقمة الخبز  نحو توفير   ع  لمجتمأشبه بالترف الفكري، إذ ينصب اهتمام الغالبية الساحقة من أبناء ا          

  3. وغيرهامن مأكل ومسكناألخرى الحاجات األساسية و

                                           

 .39 مرجع سابق، ص ل أزمة التغيير في العالم العربي،دراسة حو.. األبواب المغلقة:  خويص، منى1

، ص  1993،  2، بيروت، مركر دراسات الوحدة العربيـة، ط         النظام األبوي وإشكالية المجتمع العربي    :  شرابي، هشام  2
 .51 – 50ص 

 .4ص  مرجع سابق، ،السياسي في الوطن العربي معوقات اإلصالح:  مشاقبة، أمين3
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 آليات ووسائل التغيير السياسي 

رغم أهمية فكرة التغيير السياسي إال أن اآللية أو الوسيلة التي يحدث بها التغيير تنـال                
جميلة ومبدأ سياسي جذّاب،    دوماً قسطاً ربما أكبر من االهتمام والدراسة، فالتغيير السياسي فكرة           

إال أن الطريقة التي يحصل بها ربما تجعل منها عملية عبثية أو فكرة غير سديدة، وذلك إذا مـا                   
خلّف هذا التغيير حرباً أهلية مثالً، أو استبداداً جديداً، أو إذا لم تنجح الوسيلة في تغيير المضمون      

 .واكتفت فقط بتغيير الشكل والرتوش

فـي علـم    . مية اآللية أو الوسيلة التي يحصل بموجبها التغيير السياسي        من هنا تأتي أه   
السياسة والواقع السياسي المعاش في العالم توجد مجموعة من اآلليـات أو الوسـائل للتغييـر                
السياسي، ال بد أن يسلك قادة التغيير أو الجماهير إحداها إذا أرادوا فعالً إحداث تغيير سياسـي                 

ه الوسائل تعتمد إما على مقدرة قادة التغيير أو الجمـاهير فـي تبنيهـا               على أرض الواقع، وهذ   
وترجمتها لواقع وحقيقة، وإما على النظام السياسي القائم ومدى اسـتجابته لمتطلبـات التغييـر               

 :ويمكن تفصيل أهم هذه الوسائل إلى ما يلي1.السياسي

هذه الوسيلة متبنـاه فـي      . للسلطةالتغيير السياسي الدستوري، المعروف بالتداول السلمي       : أوالً
الدول والمجتمعات الديمقراطية الراسخة، وتقوم على فكرة ومبدأ االنتخابات الحـرة المباشـرة             
الدورية، بحيث يكون النظام السياسي في الدولة نظاماً مستقراً، والدستور ينص صراحة علـى              

لحرة، وهو أفضل آليات التغييـر     التداول السلمي للسلطة عن طريق االنتخابات العامة المباشرة ا        
السياسي وأكثرها أمناً وضماناً للدولة والمجتمع والفرد، ولكنه ال يتوافر إال في دول ديمقراطيـة             

 2.تعددية حقيقية

التغيير الشعبي السلمي، وهو قائم على انتفاضة الجماهير وثورتها سلمياً على نظام الحكم             : ثانياً

لحرية وسـوء الظـروف واألوضـاع المعيشـية واالقتصـادية      القائم وعلى االستبداد وغياب ا   
                                           

 ترجمة عبـد الوهـاب علـوب،        التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين،     : لموجة الثالثة ا:  هانتنغتن، صامويل  1
 .57، ص 1993الكويت، دار سعاد الصباح، 

، نيسان  135، العدد   مجلة وجهات نظر   القاهرة،   ،"هل هناك تغيير بال عنف؟    .. الثورة المخملية : " جارتون، آش تيموثي   2
 .8 – 7، ص ص 2010
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واالجتماعية، وهذه الوسيلة تتطلب تراكم الظروف الصعبة الدافعة لحدوث الثورة، كما تتطلـب             

حدث صاعق يفجر كل هذه التراكمات، وتتسم هذه الوسيلة بالسلمية بحيث ال تحمـل الجمـاهير     

ي سلمياً بالتظاهر واالعتصام والعصيان المـدني       السالح وإنما تطالب بحقوقها وبالتغيير السياس     

، وال أدل على هذه الوسيلة من الثورة التونسية على نظام بن علي، 1وغيرها من الوسائل السلمية 

والثورة المصرية على نظام حسني مبارك، وقبلهما الثورة البرتقالية في أوكرانيا علـى نظـام               

  .وسياالحكم الذي كان قائماً وقتها والمقرب من ر

التغيير السياسي العنفي، والمتمثل في االنقالب على الحكم القائم بقوة السـالح أو الثـورة               : ثالثاً

 وهو شائع الحدوث في الدول االستبدادية ودول العالم الثالث بصفة خاصة، وعادة ما              2.المسلحة

دتها سوريا في   ينفذ من قبل جنراالت أو قطاعات في الجيش، مثل االنقالبات العسكرية التي شه            

الستينيات والسبعينيات، أو عبر تيارات سياسية وفصائل مسلحة مثل سيطرة حركة حماس على             

قطاع غزة بالقوة العسكرية، أو عبر عسكرة انتفاضة شعبية سلمية نتيجة القمع المفرط الممارس              

  .ضدها بقوة السالح، كالنموذج الليبي في اإلطاحة بحكم القذافي

   الناجحالتغيير السياسي

حتى يكون التغيير السياسي ناجحاً ويحقق الهدف الذي قام من أجله وهو تغيير واقع إلى               

  :واقع آخر ال بد أن يستند إلى الظروف واألسس اآلتية

حيث تشكل األزمة ظرفـاً جيـداً للقيـام بـالتغيير      ،3 التغيير عادة في ظروف األزمةيتم: أوالً

يقية في الدولة أو المجتمع هو ما يستدعي التغيير ويجعلـه           السياسي، فوجود أزمة أو أزمات حق     

 :واألزمات عادةً تنتج عن سببين هما، أمراً مقبوالً ومنطقياً

                                           

 .10، مرجع سابق، ص الثورة في العالم العربي كنتاج لفشل الديمقراطية األبوية والموجهة: م أبراش، إبراهي1
، الجزائر، جامعة الشـلف، كليـة العلـوم    إشكالية العالقة بين التنمية السياسية والتحول السياسي  :  عياد، محمد سمير   2

 . 10، ص 2008السياسية، 
ــود 3 ــد محمــ ــيد، محمــ ــالح : " الســ ــوم اإلصــ ــدن،  ، مو"مفهــ ــوار المتمــ ــع الحــ قــ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=284594 
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 أو عـدم    ،مثل تـردي األوضـاع االقتصـادية      . أزمة أو أزمات ناتجة عن عوامل داخلية       -1

 ،عوامل مجتمعة  أو هذه ال    االستبدادي،  أو فقدان الشرعية في نظام الحكم      ،السياسي االستقرار

 ويمكن  1.الصعبةالداخلية  هو االستجابة العقالنية لمواجهة هذه الظروف       ر  بحيث يكون التغيي  

اعتبار الثورات التي جرت والجارية في العالم العربي ضد االستبداد وغياب الحرية مثـال              

 .خليةعلى التغيير السياسي الداخلي، الذي تقوم به الجماهير بناء على عوامل ومسببات دا

، ةمن واستقرار أو كيان الدول    أتهدد  مثل أخطار    . خارجية أزمة أو أزمات ناتجة عن عوامل      -2

أو ضغوط خارجية سياسية أو اقتصادية أو عسكرية أو غيرها مـن قبـل دول كبـرى أو                  

2.منظمات دولية مثل األمم المتحدة، أو البنك الدولي الخ
 

ـ  الرتغييلل فالدعوة. " أو بناء فكريإيديولوجية ة أو إلى عقيدة فكري التغيير عادةًاستناد: ثانياً ي ت

ورشيد رضا ورفاعـة الطهطـاوي    الكواكبي: نادى بها الجيل األول من القوميين العرب أمثال

والتغييرات االقتصادية  ،سيما فكرة القومية وال وغيرهم كانت نابعة من تأثرهم باألفكار الغربية

، فيما تأثرت   3"د الناصر كانت نتاج تأثره بالعقيدة االشتراكية      جمال عب  التي تبناها الزعيم الراحل   

الثورات العربية على األنظمة الحاكمة بالنموذج الديمقراطي الغربـي، المنـادي بالديمقرطيـة             

  .والحريات وحقوق اإلنسان وفكرة المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين

التغيير زادت شرعية التغييرات، فالتغيير الذي يتم        مشاركة في عملية  كلما اتسعت قاعدة ال   : ثالثاً

جل مستقبلهم، ال شك سوف يدفعهم إلى التمسـك بـه   أومن  من أجل حريات الناس ومصالحهم

، وبخالف   حوله مجتمعية بد من أن يؤدي إلى حراك اجتماعي وخلق إرادة         وحمايته، وبالتالي ال  

                                           

، مجلة بحوث اقتصادية عربية القاهرة، ،"اإلصالح والتغيير بين الضرورات الداخلية والضغوط الخارجية: " الحمش منير1
 . 395، ص 2005، 34/35العدد 

 .395 المرجع السابق، ص 2
، موقـع شـبكة الصـحافة غيـر المنحـازة      "بحث في داللة المفهـوم : اإلصالح في الوطن العربي: " العريان، محمود  3

http://www.voltairenet.org/article119712.html 
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عنها، وذلك لغياب الجماهير  جزئية وغير مؤثرة يسهل التراجع تبقى تغييرات  التغييراتذلك فإن

.بها وتتمسكها التي يمكن أن تدافع عن
1 

فالتغيير السياسي ال   . مدى مقدرة التغيير والقائمين عليه على االنسجام مع تراث المجتمع         : رابعاً

لذى فإن أي سـعي     "يعني االنفصام عن المجتمع بكل مكوناته االجتماعية واالقتصادية والثقافية،          

نحو التغيير يجب أن يكون منسجماً مع الخلفية التراثية والثقافية للمجتمع، بحيث ال يكون التغيير               

 2".الجديد انفصاماً عن الذات

 دور وسائل اإلعالم في السياسة

تحتّل وسائل اإلعالم وما باتت تشكّله من قوة تأثيرية كبيرة في المجتمعـات واألنظمـة              

 زاً هاماً من النقاش الدائر حول عملية التغيير السياسي في الوطن العربي، خاصـةً              السياسية حي

زاد من هذا النقاش والجدل حـول       . فيما يتعلق بدور هذه الوسائل في دعم أو عرقلة هذه العملية          

ذلك الدور االنتشار الواسع للفضائيات في المجتمعات العربية، حيث سقطت معهـا محرمـات              

ة، وباتت تستخدم هذه الوسائل في التعبير عن الرأي، وفي شحذ وتوجيه الرأي             سياسية ومجتمعي 

 .العام، وفي إشراك الجماهير العربية وتوجيهها سياسياً واجتماعياً وفكرياً

وتعد العالقة بين النظام السياسي واإلعالم في أي مجتمع عالقة متينة إلى الدرجة التـي             

ومهما كانت طبيعة النظام السياسي وشكله وفلسـفته، أو  يصعب معها تخيل أحدهما دون اآلخر،   

طبيعة اإلعالم وشكله وفلسفته، فإن كل النظم السياسية تحتاج إلى وسائل إعالم، لتأكيد شرعيتها              

  3.وقبولها لدى الرأي العام، ولتمكينها من مواجهة مختلف األزمات والمشاكل الداخلية والخارجية

                                           

الدار األهلية للنشر عمان، ، عبد اهللا، ترجمة هشام عالمية نظرة: السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر :، جبرائيل الموند1
 .234 - 232 ص ص ،1993والتوزيع، 

حركة حمـاس   "التغيير السياسي من منظور حركات اإلسالم السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة             :  الشوبكي، بالل  2
 .34بق، ص ، مرجع سا"نموذجاً

 .309، مرجع سابق، ص آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي:  عبد اهللا، ثناء فؤاد3



 40

سية لوسائل اإلعالم، البد من تقـديم تعريـف لعمليـة           وقبل الخوض في األدوار السيا    

االتصال، والتي هي األساس ألي وسيلة إعالمية، كون كل وسيلة إعالمية تقوم بعملية اتصـال               

فالمعنى الواسع لعملية االتصـال يظهـر   . بينها وبين الجمهور، وبين النظام السياسي والجمهور     

صانعي السياسات والقرارات، وهي مـن شـأنها أن         تمثّل حلقة الوصل بين الرأي العام و      "بأنها  

تخلق التفاعل الطبيعي بين اهتمامات الرأي العام وقضاياه المختلفة والمتنوعة، وبـين قـرارات              

  .1"السلطة السياسية في الدولة

هذا التعريف يقدم رؤية حول الدور السياسي لوسائل اإلعالم، فالرسائل االتصالية التـي           

م تقوم بإدارة الحوار داخل المجتمع، وبناء األولويات للرأي العام، والتعبيـر            تبثها وسائل اإلعال  

عنها وإيصالها لصانعي القرار، فيما أصبحت وسائل اإلعالم تتمتع بكونها مصـدر المعلومـات      

التي ال بد أن يعتمد عليه صانع القرار والمواطن على السواء، باإلضافة إلى أنها تؤثر في اتخاذ                 

، وذلك كله يحدث في دول ديمقراطية تتمتع فيهـا وسـائل            قرارات أو االمتناع عنها   لطات لل الس

 2.اإلعالم بهامش كبير من الحرية

 لألنظمـة أن االتصال ليس مجرد وظيفـة       إلى   اإلعالم الدراسات الخاصة بوسائل     تشير

نما هـو فـي     إ ، السياسية والثقافية واالجتماعية   النظممتبادلة مع   تأثير   يرتبط بعالقات    ،السياسية

المادة التـي  " Wilber Shramشرام  ولبرالباحث اإلعالمي األمريكي  حد تعبير ىاألساس عل

في هام  ومن هنا يصبح لوسائل االتصال الجماهيري دور وظيفي ،نسانيةتتكون منها العالقات اإل

  3."طار العملية السياسية واالجتماعيةإ

فة تمثل رافعة من روافـع بنـاء وتثبيـت    وبات من المعروف أن وسائل اإلعالم المختل      

الدولة أو النظام السياسي، إضافة لدورها األصلي القديم المناط بها، باعتبارها وسيلة اتصال بين              

                                           

، بيروت، مركز دراسـات الوحـدة   دور وسائل االتصال في صنع القرارات في الوطن العربي:  حمادة، بسيوني إبراهيم  1
 .17، ص 1993العربية، 

 .21 المرجع السابق، ص 2
 1ط، دار الفجر للنشر والتوزيـع،       ، القاهرة دراسة في ترتيب األولويات   : عالم السياسي والرأي العام   اإل:  عزيزة ، عبده 3

 .19 ص ،2004
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الجمهور والنظام، إال أنها قادرة أيضاً على أداء أدوار أخرى أكبر من هذا الدور التقليدي، ومن                

 :ها في السياسةهذه األدوار التي يمكن لوسائل اإلعالم لعب

 تكوين المواقف واالتجاهات: أوالً

فكلمـا كانـت    " توجيه المجتمع،    تمارس وسائل اإلعالم بشكل مباشر وغير مباشر دور       

واحـد مـن التعريفـات      وفـي   . 1"ازداد تأثيرها  المادة اإلعالمية مالئمة للجمهور لغة ومحتوى     

تتلخص واحدة مـن    "خر  آ بتعبير    صانعة رأي،   اإلعالم بأنها   توصف وسائل   المتعددة اإلعالمية

 .2"إليه وفقاً لخطابها وما تهدف المتلقيأخطر مهامها في صناعة رأي 

وقد باتت وسائل اإلعالم تحتل مكانة هامة في الدولة والمجتمع، حيـث أصـبحت دول               

، مما ضاعف   "السياسة واالقتصاد واإلعالم  "العالم تعتمد على ثالثة أركان رئيسية في بنائها هي          

 .ير اإلعالم على شخصية اإلنسان نتيجة ما يقدمه من معلومات على مدار الساعةتأث

 تزويد الجمهور بالمعلومات: ثانياً

القنوات لتدفق المعلومات مـن النخبـة السياسـية إلـى           أهم   إحدى   تعد وسائل اإلعالم  
ما تعمل ك" الحاكمة، وطموحات الجماهير وتصوراتهم إلى النخبةوقضايا  نقل مشاكل   و ،الجماهير

الجماعات بالمعلومات والحقائق التي تقنعهم بالحاجة إلى التنمية والكيفية التي وإمداد األفراد على 
، إضافة  3" والوسائل المتاحة لحدوثها وما سوف يترتب عليها من نتائج وآثار          ،تحدث بها التنمية  

 .بضرورة التغيير وقبول حدوثهلدى الجماهير تعميق اإلقناع ل

                                           

 .7، ص 2000، 1 طمكتبة االشعاع، بيروت، ، صحافة متخصصة : صالح،عبد اللطيف 1

ر غير منشورة، معهد علـوم       ماجستي سالة، ر حزاب السياسية وعملية االتصال السياسي في الجزائر      األ : سليمة ،رابحي 2
 .81ص  ،2008عالم واالتصال، جامعة الجزائر، اإل
انون  ك ،173 العدد   ،ذاعيمجلة الفن اإل  القاهرة،   ،"عالم في التنمية الثقافية للمجتمعات النامية     دور اإل ":  سامي الشريف 3

 .30 - 29، ص ص 2003 ثاني
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السياسيين وقادة الرأي للحصول    القادة  من المصادر المتاحة أمام     ئل اإلعالم   كما تعد وسا  
تهم وقراراتهم ومواقفهم، مما    ا نحو سياس  الجماهيرعلى المعلومات والبيانات، وتلقي ردود أفعال       

 1.يساعد في كل العمليات والخطوات المصاحبة لصنع القرار السياسي

 بوساطة زيادة ثقافة الفرد     ا هدفه ،لتثقيف العام ة ل وينظر إلى وسائل اإلعالم على أنها أدا      

وتمـس  ،  ما تبثه من معلومات وحقائق تمس الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع          

 .2جوانب عديدة أخرى منها ما هو تاريخي وديني وثقافي

طن ويعتبر قطاع اإلعالم في الوطن العربي المصدر الرئيس للمعلومات والثقافة للمـوا           

هذا الدور يكبر ويزداد كلما تراجع دور المؤسسات التعليمية المتمثلة فـي            . العربي بصفة عامة  

وبسبب حجم األمية الضخم في الوطن العربي، فإن اإلعالم بات هو األداة            . المدارس والجامعات 

 3.األساسية للثقافة، والمصدر األول للمعلومات في الوطن العربي

 ل اإلعالماألهمية السياسية لوسائ

قلبت الثورة اإلعالمية أو تكنولوجيا اإلعالم والمعلومات التـي يشـهدها العـالم كافـة              

الموازين، وبات لإلعالم أهمية كبرى في بناء الدولة واستمرار النظـام السياسـي، وأضـحى               

: قال الرئيس األمريكي السابق توماس جيفرسـون      . اإلعالم من مقومات ورموز السيادة الوطنية     

، وهو رأي يعطي انطباعاً وتقديراً      4" لنا أن نعيش دون حكومة إذا كانت الصحافة موجودة         يمكن"

كبيرين لدور وسائل اإلعالم في المجتمع والسياسة خاصة، وبات اإلعالم اآلن السلطة الرابعـة              

 .في أية دولة
                                           

، الجزائر، جامعة بشار، قسم علوم اإلعالم واالتصال،         في الجزائر  البيئة السياسية واإلعالم السياسي   :  عبد اهللا  ، موسى 1
 .35 – 34ص  ، ص2010

، رسالة ماجستير غير منشـورة، األكاديميـة العربيـة          نظريات االتصال واإلعالم الجماهيري   : محمد جاسم الموسوي،   2
 .45، ص 2007المفتوحة، الدانمرك، 

، بيروت، المؤسسة العربية    "العرب والعالم : المرأة العربية "، من كتاب     أوالً أزمة داخلية : اإلعالم العربي :  سحاب، إلياس  3
 .78، ص 1993للدراسات والنشر، 

، اإلعالم الكبـرى   شركات    ضد الديمقراطيالكفاح  لهم  وسائل إعالمنا وليست    : وجون نيكلوس  روبرت دبليو مكينزي،   4
 .19، ص 2002سات وسائل اإلعالم والصحافة، ترجمة فهد الخريجي، الرياض، جامعة الملك سعود، شعبة درا
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وقبل تناول دور وسائل اإلعالم في عملية االتصال السياسي ال بد من تعريف االتصال              

 ولكن بقي اإلجماع علـى تعريـف موحـد لالتصـال         ،تعددت المفاهيم السياسي كمفهوم، حيث    

 على تعريف موحد،   لعدم إجماع الباحثين في حقل االتصال السياسي          وهذا نظراً  ،السياسي غائب 

 . من أنماط االتصال يحتاج للكثير من االجتهاداتاً جديداًوكذلك العتباره نمط

فيرى المفكر الفرنسي : "ت لالتصال السياسي فيما يأتيويمكن حصر أبرز التعريفا

ن االتصال السياسي هو فضاء واسع يتم فيه تبادل  أDominique Welton دومينيك والتون

 فاعلين يملكون جزء من الشرعية السياسية والديمقراطية ة أطرافالخطابات المتعارضة من ثالث

أما الباحث والخبير . راءالل سبر اآلالصحفيون والرأي العام من خوهم رجال السياسة 

 ى أية عملية نقل لرسالة يقصد بها التأثير عل فيعرفه بأنهSchudsonسكدسون اإلعالمي 

 .1"استخدام السلطة أو الترويج لها في المجتمع

ومن المالحظ من خالل التعريفات السابقة أن الدور المنوط بوسائل اإلعالم إنما يـؤدي              

رفع حالة الوعي السياسي لألفراد في الدول الديمقراطية والمتطـورة، لكنـه            عند القيام به إلى     

ينقلب في المجتمعات المتخلفة حيث تسود األنظمة االستبدادية القمعية إلى أداة بيد هذه األنظمـة               

  2.من أجل التحكم والهيمنة على األفراد والجماعات وتوجهاتهم

تصال السياسي، فإن وسائل اإلعالم تعتبر وإذا كان اإلعالم يقوم بدور الوسيط في اال

: هناك نوعان من الجمهور يؤثر فيهما اإلعالم السياسي هما. مرآة المجتمع العاكسة ألهم قضاياه

 3.تتأثر به وبطبيعة القضايا المهمة التي تشغله، وجمهور عام يسهل التأثير عليه" جمهور نخبوي"

                                           

 رسالة ماجسـتير غيـر      ،)2003 – 1990(عالم السياسي في النظام الدولي الجديد       اشكالية اإل : ، حمد علي  الحونسي 1
 .16 ص ،2004علوم السياسية،الكلية الدراسات العليا في الجامعة األردنية، منشورة، 

، موقـع الحـوار المتمــدن،   "ل السياسـي وأثـره علـى الجمهـور    دور اإلعـالم فـي االتصـا   : "الغـزي، نـاجي   2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=159303 

 اإلسـكندرية، مؤسسـة      المعلوماتية، – العولمة اإلعالمية    -في تنظير اإلعالم الفضائيات العربية      :  مهنا، محمد نصر   3
 . 258 – 254، ص ص 2009شباب الجامعة، 
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حر ومستقل وهو أكثر حرية في تسـليط        هناك نمطان من وسائل اإلعالم، األول إعالم        
األضواء على المشاكل السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تهم الجماهير، ويواجه النقد من            
قبل الجمهور إذا أهمل قضاياه المهمة في المجتمع، والثاني اإلعالم الرسمي فـي المجتمعـات               

ا التهليل للنظام السياسي والترويج     النامية، حيث تضيق الحريات في تلك المجتمعات ويحل محله        
 1.له، ونقد هذا النوع من اإلعالم ممنوع

لقد غير اإلعالم وجه العالقة بين الجمهور والنظام السياسي، وأصبح لدى اإلعالم قاعدة             

. جماهيرية واسعة جداً، ونتيجة لذلك، بات يمارس أدواراً ومن ثم تأثيراً غير مسبوق في السياسة  

يمكـن لإلعـالم أن   : "في هذا اإلطار) أستاذ اإلعالم األمريكي (Philip Sebب يقول فيليب سي

إن هـذه   . يكون أداة للصراع أو أداة للسالم، وبإمكانه أن يوحد الشعوب المتناثرة عبـر العـالم              

  2". بصدد إعادة تشكيل العالم- تأثير اإلعالم–الظاهرة 

 وسائل اإلعالم والتغيير السياسي

 وسائل اإلعالم في السياسة، وفي التغييـر السياسـي علـى وجـه              تخضع عملية تأثير  

الخصوص إلى عوامل متعددة، من بينها اتجاهات األفراد ووالءاتهـم ومرجعيـاتهم السياسـية              

والحزبية واآليديولوجية، وتفسيرهم لما يتعرضون له عبر وسائل اإلعالم، إضافة لعوامل إنسانية 

الفهم والوعي، وبالتالي فإن التأثير السياسي لوسائل اإلعالم        أخرى مثل درجة االنتباه واإلدراك و     

  3.يحدث بشكل غير مباشر

وإذا كان التغيير السياسي يعني عملية انتقال بالمجتمع من وضع إلى وضع آخر مغاير،              
فإن الدور الملقى على كاهل وسائل اإلعالم يستدعي أن تكون هذه الوسائل قادرة على المساهمة               

 . ئخلق ثقافة سياسية تعمل وتسعى لتغيير الواقع السيالفاعلة في 

                                           

 .، مرجع سابق"دور اإلعالم في االتصال السياسي وأثره على الجمهور: "، ناجيالغزي 1
 .12، مرجع سابق، ص تأثير الجزيرة كيف يعيد اإلعالم العالمي الجديد تشكيل السياسة الدولية:  سيب، فيليب2

روت، مجلة المستقبل العربـي،     ، بي "االتصال التلفزيوني الدولي الوافد واحتماالت تأثيره السياسي      : " الهيتي، هادي نعمان   3
 .151 – 150، ص ص 1996، آذار 205العدد 
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ألن  السياسـي    التغييـر  الجماهيري يدعم    اإلعالم واالتصال االستخدام األمثل لوسائل    و
 قادرة على تدعيم الوعي الجماهيري السياسـي بنقـل          اإلعالم ووسائل   ،اإلنسان بطبعه سياسي  

 وبالتـالي تأهيـل     ، السياسـي  للتغييرئم   وهذا هو المناخ المال    ،الحدث السياسي بدقة ومصداقية   
 .الجمهور بالشكل المالئم للمشاركة السياسية

تغير المعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم للجمهور الطريقة التي ينظر فيها الناس إلى             

قضاياهم، وهي يمكن أن تولّد تغيراً فكرياً وسياسياً لدى الجمهـور، فيبـدأ بـالتفكير بقضـاياه                 

، ويبدأ بالحديث عنها والتفاعل معها، وذلك يمكن أن يقود مع مرور الوقت إلى تغييـر                المختلفة

 1.سياسي عميق على مستوى الدولة والمجتمع

يبرز دور وسائل اإلعالم في التغيير السياسي بشكل أكبر من خالل قيامها بالتركيز على           

اسية، وإضعاف االهتمـام  مواضيع سياسية محددة، حيث تقوم بالتركيز على بعض الظواهر السي        

بظواهر أخرى والتعتيم عليها، وقد يقود ذلك الجماهير إلى اإلنشغال بهذه المواضيع السياسـية               

كما يبرز ذلك الدور من خالل قيام وسائل اإلعالم بإثارة الشك           . المثارة، وانقياد الرأي العام إليها    

ات سياسية معينة بعد التركيز     السياسي لدى المجتمع حول قضايا سياسية أو شخصيات أو مؤسس         

 . 2السلبي عليها

وتحدث هذه التغطية من وسائل اإلعالم للشأن السياسي نوعاً من المقارنة عند الجماهير             

. بين واقعها السياسي واالجتماعي واالقتصادي وبين واقع غيرها من الجماهير في دول أخـرى             

الواقع األفضل المشاهد من خالل وسائل    هذا يحدث لدى الجماهير نوعاً من التطلع السياسي نحو          

اإلعالم، حيث تبدأ بالشعور بتخلف واقعها السياسي واالقتصادي واالجتماعي، مما يشكل حافزاً            

  3.لتغيير ذلك الواقع

                                           

 .95، مرجع سابق، ص تأثير الجزيرة كيف يعيد اإلعالم العالمي الجديد تشكيل السياسة الدولية:  سيب، فيليب1

 .172، ص 1985، القاهرة، مكتبة نهضة مصر، مدخل إلى علم االجتماع اإلعالمي:  الشال، انشراح2
 .158، مرجع سابق، ص "االتصال التلفزيوني الدولي الوافد واحتماالت تأثيره السياسي: "يتي، هادي نعمان اله3
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وسـائل  "يـرى أن  ) أستاذ اإلعالم األمريكـي  (Loranse Bentikلكن لورانس بنتك 
اسي، ولكنها عامل من عوامل حدوثه، وهي أداة        اإلعالم بمفردها عاجزة عن إحداث التغيير السي      

وأن مهمة الصحفيين هي التعريف بالديمقراطية، في حين قلّما توجه          . يستخدمها مهندسو التغيير  
 . 1"الصحافة الرأي العام، بل هي مرآة له

أن وسائل اإلعالم تسـاعد علـى تنشـيط         "يؤيد فيلب سيب بنتك في هذا الرأي، ويرى         

 المجتمع، وبناء إطار فكري وثقافي يحقـق االنسـجام لجهـود اإلصـالح          الحراك السياسي في  

والتغيير السياسي، ولكنها ال تصنع التغيير السياسي بشكل مباشر، ألن الطريق نحـو التغييـر               

  .2"السياسي عادة ما يكون طويالً وشاقّاً، ويحتاج إلى عوامل ومسببات عديدة

 نظريات التأثير اإلعالمي

الكيفية التي تؤثر بها وسائل اإلعالم      اتفاق بين علماء االتصال الجماهيري على       ال يوجد          

على الجمهور أو نوعية ذلك التأثير، بالرغم من أن هناك إجماعاً على وجود هذا التأثير، ولهذا                

أصبح تأثير اإلعالم على الجمهور مجاالً واسعاً قائماً بذاته له نظرياته الخاصة التـي تحـاول                

ذا التأثير وكيفيته، وذلك عبر ما بات يعرف بالنظريات اإلعالمية أو نظريـات التـأثير        تفسير ه 

اإلعـالم فـي التـأثير علـى        اإلعالمي، وهي التي سيتناول الباحث أبرزها لمحاولة فهم دور          

 . في التأثير في الثورة المصريةالجزيرةالجماهير، كمقدمة لفهم الدور الذي قامت به قناة 

 )نظرية الرصاصة (التأثير المباشر أو قصير المدىنظرية : أوالً

ترى هذه النظرية أن عالقة الفرد بمضمون المواد اإلعالمية هي عالقة تـأثير مباشـر                      

وتلقائي، فاإلنسان الذي يتعرض ألي مادة إعالمية يتأثر بمضمونها مباشرة وخالل فترة زمنيـة              

وملخص هذه النظريـة أن الرسـائل       .  حياته حيث يحاول محاكاتها وتطبيقها في واقع     قصيرة،  

                                           

اإلعالم الجديد وعملية التغيير االجتماعي ، من كتاب "اإلعالم الجديد وعملية الدمقرطة في العالم العربي: " بنتك، لورانس1
 .16، ص 2006، 1المركز اللبناني للدراسات، ط ، عمل جماعي، بيروت، والسياسي في العالم العربي

 .168 مرجع سابق، ص تأثير الجزيرة كيف يعيد اإلعالم العالمي الجديد تشكيل السياسة الدولية،:  سيب، فيليب2
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اإلعالمية مهما كان نوعها والتي تبثها وسائل اإلعالم تؤثر في اإلنسان المتلقي لها تأثيراً مباشراً         

 رصاصة، ولهذا يطلق عليها أيضاً نظرية الحقنة        ه حقن بإبره مخدرة أو أطلقت عليه      كما لون أن  

                 1.أو الرصاصة

 رية التأثير طويل المدى أو التراكمينظ: ثانياً

تشير هذه النظرية إلى أن تأثير ما تعرضه وسائل اإلعالم على الجمهور يحتاج إلى خبرة           

طويلة حتى تظهر آثاره من خالل عملية تراكمية ممتدة زمنياً تقـوم علـى تغييـر المواقـف                  

كما ترى النظرية أن اإلنسان يحتاج       والمعتقدات والقناعات وليس على التغيير المباشر أو اآلني،       

إلى زمن طويل ليغير نمط تفكيره وأسلوب حياته وطريقة تعامله، وأن استمرار تعرضه عبـر               

وسائل اإلعالم إلى أفكار وقيم تختلف وأفكاره وأسلوب حياته الذي اعتاد عليه يؤدي به إلى تبني               

 طبيعة الفرد وطبيعـة الوسـيلة       بعض تلك األفكار أو القيم بدرجة تختلف من فرد آلخر حسب          

 2.اإلعالمية التي يتعرض لها وما تحمله من أهداف ومضمون

 نظرية التطعيم أو التلقيح: ثالثاً

       تقوم فكرة هذه النظرية على الفكرة نفسها التي يقوم عليها التطعـيم ضـد األمـراض،                

الفرد من وسـائل اإلعـالم تشـبه        فالجرعات المتتالية من المفاهيم والقيم واألفكار التي يتلقاها         

األمصال التي يحقن بها اإلنسان لتقل أو تنعدم قدرتها على التأثير في جسمه، فاستمرار تعرض               

الجمهور مثالً لمشاهد العنف والقتل والجريمة وتكرار مشاهد الدم يخلق لديه حالة من الالمباالة              

 3.تجاهها وعدم النفور من مشاهدتها أو االطالع عليها

 

                                           

الريـاض، مكتبـة العبيكـان،       دراسة في النظريات واألساليب،      –تأثير وسائل اإلعالم    :  الحضيف، محمد عبد الرحمن    1
 .16، ص 1994

 .19مرجع السابق، ص ال 2

 .21المرجع السابق، ص  3
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 نظرية التأثير على مرحلتين: ابعاًر

يقصد بها انتقال المعلومات على مرحتلين، حيث ترى النظرية أن تأثير وسائل اإلعـالم                     

هي ما تنشـره وسـائل اإلعـالم        : ير مباشر ويمر بمرحلتين األولى    غعلى الجمهور يتم بشكل     

دنى اهتمام وتنتهي هذه المرحلـة      للجمهور، والذي قد ال يؤثر في الناس كثيراً بل قد ال يعيروه أ            

ها قادة الرأي في المجتمع، أأما المرحلة الثانية فيبد. بتلقي الجمهور للمعلومات من وسائل اإلعالم

ون بالحديث عنـه بطريقـة      أحيث يكون قادة الرأي شاهدوا نفس الذي شاهده الجمهور ولكن يبد          

، كثر إقناعاً من أسلوب وسيلة اإلعالم     تنبه الجمهور إلى أشياء لم يفطن الجمهور لها وبأسلوب أ         

 1.حيث يكون لقادة الرأي نفوذاً مادياً ومعنوياً يجعل الجمهور يتقبل تفسيره ويتأثر به

 حارس البوابةنظرية : خامساً

األشخاص العاملين في اإلعالم يتحكمون فيما يصل إلى الجمهـور          ترى هذه النظرية أن            

حكم في تدفق المواد اإلعالمية للجمهور يقوم به رجـل اإلعـالم            وان هذا الت  من مواد إعالمية،    

وحارس البوابة من   كحارس يقف على بوابة الجماهير ويسمح بتمرير مواد إعالمية معينة لهم،            

من هنـا يكـون تـأثر       . خالل هذا الدور يحدد للجمهور ما يجب أن يشاهده أو يسمعه أو يقرأه            

        2.ح بعرضه ومن خالل ما يحجبه عن الجمهورحارس البوابة مزدوجاً من خالل ما يسم

 نظرية االستخدامات واإلشباعات: سادساً

تنظر هذه النظرية إلى العالقة بين وسائل اإلعالم والجمهور على نحو مختلف عن النظريات     

ـ     السابقة،   ا، ففي هذه النظرية اإلعالم هو الذي يحدد للجمهور نوع الرسائل اإلعالمية التي يتلقاه

وأن استخدام الجمهور لتلك الرسائل إلشباع رغباته يتحكم بدرجة كبيرة في مضمون الرسـائل              

لذا ترى هذه النظرية أن الجمهور يستخدم المـواد اإلعالميـة          اإلعالمية التي يعرضها اإلعالم،     

                                           

 .22 مرجع سابق، ص ، دراسة في النظريات واألساليب–تأثير وسائل اإلعالم : الحضيف، محمد عبد الرحمن 1

 .26 – 24المرجع السابق، ص ص  2
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إلشباع رغبات معينة لديه، وهذا االستخدام استخدام اختياري لمصدر المعلومات الـذي يلبـي              

 1. وطريقة تفكيرهقاته ويتفرغب

 بين الدعاية واإلعالم

هي األساس الذي تعتمد عليـه      " الدعاية المرئية "مع تصاعد الثورة اإللكترونية أصبحت      

، وهي التي جمعت بين الصورة والكلمة، فالوسـائل         2الوسائل اإللكترونية واألقمار االصطناعية   

ت الدعاية تصل إلى أوسع جمهور مختلـف        السمعية والبصرية أو اإلعالم المرئي هي التي جعل       

 . سياسياً وثقافياً

 وزير الدعاية الهتلرية بأن ليس هناك قواعد للدعاية، وإنما لهـا            Gobelzيرى غوبلز   "

وبالتالي فاإلعالم يستغل بدوره كل وسائل االتصـال  . 3"غرض وحيد وهو إخضاع الجماهير لها 

ى الجماهير فكرياً وثقافياً وسياسـياً، ولضـمان        ، وهذا االستغالل يكون للسيطرة عل     4بالجماهير

 .والئها للنظام السياسي أو االقتصادي الحاكم

يعتبر عالم السياسة بيئة حاضنة مناسبة لممارسة الدعايـة السياسـية عبـر الوسـائل               "

حساسية األحداث السياسـية،    : اإلعالمية المختلفة، وذلك لتوفيره عاملين ضرورين للدعاية هما       

الكبيرة بالنسبة للجمهور الذي يعتمد غالباً في توقعاته وتحليالته وحتى في بناء مواقفه             واألهمية  

، وبالتالي فإن ممارسة الدعاية من      5"وآرائه على المعلومات التي تصله من خالل وسائل اإلعالم        

خالل الوسيلة اإلعالمية يبقى مشرعاً، ويمارس بشكل كبير خاصة من قبل األنظمـة السياسـية               

 . ترى في وسائل اإلعالم آلية مناسبة لبث الدعاية السياسية التي تخدمهاالتي

                                           

 .27سابق، ص مرجع   دراسة في النظريات واألساليب،–تأثير وسائل اإلعالم : الحضيف، محمد عبد الرحمن 1

 . 226-222، ص ص 1986، 106، العدد مجلة عالم المعرفة الكويت، ،" بالعقولنالمتالعبو: "شيللر، هربرت 2

 .370، ص 1992، بيروت، شركة فوراس، في الدعاية السياسية تاريخ ومضمون: سعد، بسام 3
، موقـع الحـوار المتمـدن،       "كاإلعـالم اللبنـاني بـين الدعايـة السياسـية والتحـريض المفبـر             : "العزي، خالـد   4

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222037 
اعتماد الصحافة الحزبية الفلسطينية على اإلشاعة وأثرها على التنمية السياسية في الضـفة الغربيـة               :  خلف، خلف  5

 .32، ص 2008، رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس، جامعة النجاح الوطنية، وقطاع غزة



 50

اإلعالم هو القادر علـى التـأثير       وإذا كانت السياسة بيئة حاضنة للدعاية السياسية، فإن         

عالم االجتماع المتخصـص فـي    Mack Kwil قال ماك كويل .على عقول الناس واتجاهاتها

رت وسائط اإلعالم ليس علـى اآلراء السياسـية         ربما أثّ ": ر في هذا اإلطا   االتصاالت اإلعالمية 

 ، وعلى طريقة تنظيم نشاطاتها الرئيسـية      ، بل على الطريقة التي تدار بها السياسة       ،للفرد فحسب 

 .1"وربما تغيرت األدوار السياسية

 قصور وسائل اإلعالم العربية 

 التقدم التقني من الكثير     يعاني الخطاب اإلعالمي والسياسي لوسائل اإلعالم العربية رغم       
من مظاهر القصور والتخلف، حيث نجد العديد من المعوقات التي تحد أو تؤخر تطور الخطاب               

 . السياسي واإلعالمي العربي، وتظهر حجم الفقر الفكري واإلعالمي لدى وسائل اإلعالم العربية

خاصة في تغطيتها ويمكن إجمال أوجه القصور التي تعاني منها وسائل اإلعالم العربية و
  2:للشأن السياسي العربي وللشؤون والقضايا الداخلية بما يأتي

اإلعالم العربي في الغالب هو إعالم سلطوي، خاضع للحاكم القابض على السلطة السياسية،  -1
ورغم االنفراجات القليلة في األعوام األخيرة في الوطن العربي المتمثلة بإعطاء بعض 

، إال أن األنظمة  والدعوات الكثيرة لحقوق اإلنسان من التعددية،الحريات، والسماح بجزء
العربية ال زالت سلطوية متسلطة على كافة مناحي الحياة، ومن ضمنها سيطرتها على 

 .اإلعالم وسياساته

اإلعالم العربي هو إعالم تابع، ألنه يعتمد في أدائه لوظائفه على االستيراد من الخارج،  -2
 . التي يستعملها، أو البرامج والمواد اإلعالمية التي يقوم ببثهاسواء لآلالت والمواد

                                           

، تموز  59مجلة النبأ اإللكترونية، العدد     ،  " البحث عن التبرير   ..اإلعالم وسيكولوجية الخطاب السياسي   : " شامل ، رضوان 1
2001 ،http://annabaa.org/nba59/eilam.htm 

العدد ، الشارقة، مجلة شؤون اجتماعية،      "التحديات وآفاق المستقبل  : اإلعالم العربي المشترك  : " أبو إصبع، صالح خليل    2
 .39 – 35، ص ص 1988، كانون أول 16
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عدم اندماج سياسات االتصال واإلعالم العربية مع سياسات التنمية القطرية والوطنية، أي  -3
 .أنها كانت بعيدة عن الدور الفاعل في التطور والتنمية الشاملة

علمي من المعلومات والوثائق، ولعل افتقار سياسات االتصال واإلعالم العربية إلى األساس ال -4
هذا يتفق مع كونها وسائل دعاية للنظام ال تميل إلى الموضوعية والعلمية بل تعتمد اآلنية 

 .واالرتجال، الذي هو طبع النظم السياسية في العالم العربي

عدم استناد سياسات االتصال واإلعالم العربية إلى خطط واستراتيجيات طويلة المدى، وهذا  -5
 .عني اآلنية والمرحلية في السياسة اإلعالميةي

اإلعالم العربي هو إعالم رأسي يهبط من أعلى إلى أسفل، ويخضع لرقابة األجهزة األمنية  -6
والسياسية في الدولة، وذلك يرجع إلى مركزيته وتوجهه الدعائي الذي يخدم رأس النظام 

 .محل اهتمامها األول" الفرد"ويتخذ من 

ولية كثيرة تمثل دليالً واضحاً على حقيقة الدور الذي يمكن لوسـائل            لعل هناك نماذج د   
اإلعالم واالتصال بمختلف أشكالها وتعدد إمكانياتها أن تؤديه في مجال التغيير السياسي، في ظل       

سحر وسـائل   "التأثيرات اإلعالمية والسياسية المتصاعدة لوسائل اإلعالم فيما بات يعرف بــ           
ن الحديث لن يدور اآلن عن دور وسائل اإلعالم فيما يجري ويدور حتـى              وبالطبع فإ ". اإلعالم

مثل تـونس، مصـر،   " الربيع العربي "اللحظة على العديد من الساحات العربية، فيما يعرف بـ          
ليبيا، اليمن، البحرين وسوريا، ألن األحداث لم تتوقف والتطورات على كل من هذه الساحات ال               

 بعض األنظمة فيها، بينما ال زالت أسس وقواعد تلك األنظمـة            زالت تتوالى رغم زوال رؤوس    
 .تعمل بشكل أو بآخر لمقاومة التغيير أو الحد من آثاره

التغيير السياسي في الوطن    "وإن كان ال بد من إشارة إلى وسائل اإلعالم في هذا المجال             
ون أنها أسهمت فـي     فقد يكون الحديث منصباً في األساس على قناة فضائية يرى العديد          " العربي

، والتي كثر الحـديث حـول   قناة الجزيرة الفضـائية هذا الربيع العربي بصورة أو بأخرى هي   
، وكثر التحليل لهذا الدور وأسبابه وطبيعتـه        "الربيع العربي "دورها في هذه الثورات العربية أو       

 .مفصلشكالً ومضموناً، وخالل الفصول اآلتية سيتم الحديث عن القناة ودورها بشكل 
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 الفصل الثالث

  قناة الجزيرة الفضائية

 مقدمة

شهد الفضاء اإلعالمي العربي لسنوات طويلة سـيطرة مطلقـة مـن قبـل األنظمـة                

والحكومات العربية، وأحكمت هذه األنظمة قبضتها على كل ما يكتب ويقال ويبث مـن أخبـار                

بتوجيهها لضمان استقرارها واستمرارها، وأصبحت الصحافة والتلفـاز        وبرامج سياسية، قامت    

والمذياع العربي ال يخرج عن إطار النهج السياسي واالقتصادي واالجتمـاعي لهـذه األنظمـة            

والحكومات، فعاشت أجهزة اإلعالم العربية سنوات من التهليل والتطبيـل والدعايـة الموجهـة              

 .لخدمة األنظمة العربية وحكوماتها

ووسط هذه السيطرة الرسمية المطبقة على اإلعالم العربي بدأت ظاهرة جديدة بـالبروز    

أثار انتشار هذه الظاهرة الكثير من   . في الفضاء اإلعالمي العربي هي ظاهرة الفضائيات العربية       

التفاؤل بانكسار القيود الرسمية المفروضة على اإلعالم الرسمي، وبتخفيـف أو إنهـاء قيـود               

إلعالمي الحكومي، وانفتاح العالم العربي على مختلف اآلراء والتوجهـات السياسـية            الخطاب ا 

والفكرية واالجتماعية والدينية، وهي التوجهات واآلراء التي ظلت محرمة في اإلعالم العربـي             

 .الرسمي

وإذا كانت ظاهرة بروز الفضائيات العربية ظاهرة عامة كبيرة، بدليل وجود العشـرات             

ن الفضائيات العربية المختلفة الشكل والمضمون والهدف ومنهـا مـا هـو عـام               بل المئات م  

ومتخصص سياسي وثقافي واقتصادي ورياضي وديني وغيرها، إال أن هذه الظاهرة تجسـدت             

 والتي برزت بطرحها الخطـاب الـديمقراطي أمـام    قناة الجزيرة الفضائيةبشكل كبير جداً في   

وألول مرة فـي اإلعـالم      " في سبيل ذلك     الجزيرةامت  ق. المشاهد العربي بكل صراحة وجرأة    

بنقد األنظمة العربية وحكوماتها وسياساتها الداخلية والخارجية، وهو النقد الذي أثار لها            " العربي

الكثير من المشكالت في أوقات عديدة مع عدد من األنظمة والحكومات العربية، وهو ما ظهـر                
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مراسليها وصحفييها من عدد من الدول العربية التي لم         بشكل منع عملها وإغالق مكاتبها وطرد       

تعتد ومن ثم لم تحتمل هذا النقد الذي وضعها في مواجهة مكشوفة مع الرأي العام فيهـا، كمـا                   

، حيث ساءت عالقاتها مع عدد من تلك "قطر "للجزيرةسبب ذلك مشكالت عديدة للدولة الحاضنة     

 .ملفاتها ونقدها لسياساتها لالجزيرةالدول العربية على خلفية تغطية 

 من تغطية غير مرغوب فيها مـن قبـل          الجزيرةوامتداداً لتلك الحالة التي باتت عليها       

األنظمة العربية وردات فعل تجاهها، قامت القناة بتغطية أحداث الثورات الشعبية العربية في كل              

 فعل غاضبة من قبل أحدثت تلك التغطية ردود . من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن وغيرها      

 ومكاتبها ومراسليها وحتى تردداتها الفضـائية، وحـازت         الجزيرةاألنظمة في هذه الدول تجاه      

تغطيتها ومواقفها من الثورات العربية على كم هائل جداً من التحليل ما بين الترحيـب والثنـاء                 

حاً على حجم اهتمـام     لعل حالة الثورة المصرية الدليل األكثر وضو      . وبين النقد والتشكيك والذم   

 للثورات العربية وحجم ما تعرضت له القناة من حملة تشويه وتشكيك، ومكاتبها الجزيرةوتغطية  

من إغالق، وصحفييها ومراسليها من مالحقة، وسحب تراخيص العمل، وتردداتها الفضائية من            

ـ    للجزيرةتشويش متعمد، مما دفع الكثيرين للقول بوجود دور محوري هام            اح مسـار    فـي إنج

  .الثورة المصرية

بعد مرور سنوات ناهزت خمسة عشر عاماً على إنشاء وانطالقـة القنـاة، أصـبحت               

 حديث الماليين من المشاهدين العرب، ما بين مؤيد لسياسة وتغطية وبرامج القناة وبين              الجزيرة

في كل الدول   معارض لها، ولكن كل ذلك ال ينفي الحجم المتعاظم لشعبيتها والذي باتت تتمتع به               

العربية، وهو ما يترجم عملياً مقولة محمد كريشان أحد ألمع صحفيي ومقدمي األخبار والبرامج              

 .1" هي الحزب السياسي األكثر شعبية في العالم العربيالجزيرة: " عندما قالالجزيرةفي 

 وتطورها ودورها اإلعالمي والسياسـي      قناة الجزيرة الفضائية  وعند الحديث عن نشأة     

 العالم العربي والمنطقة بشكل عام، ال بد من الرجوع إلى الخلف قليالً لمعرفة المناخ السياسي في

                                           

 .1/10/2002، 7، صحيفة القدس العربي، لندن، ص زوجتي تشتغل بجامعة الشعوب العربية:  زوج بن قنة1
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واإلعالمي العام الذي نشأت فيه القناة، وهو مناخ ال ينفصل عن المناخ السياسي العام الذي ساد                

 .  ومؤسستها وراعيتهاالجزيرةدولة قطر حاضنة 

 قطر حاضنة الجزيرة

 الدول الصغيرة في الجغرافيا والسكان بالمقارنة مـع دول العـالم            تعتبر دولة قطر من   

العربي ودول مجلس التعاون الخليجي، وهي شبه جزيرة تقع على السـاحل الغربـي للخلـيج                

العربي، وهي دولة غنية بالنفط وغنية بشكل أكبر بالغاز الطبيعي الذي تعد الدولة األولى عالمياً               

ياسياً فقد خضعت قطر لحكم أسرة آل ثاني منذ القـرن الثـامن      أما س . في مخزونه االستراتيجي  

 بعـد   1916عشر بعد أن كانت تابعة للدولة العثمانية، ثم وطدت عالقاتها مع بريطانيا في العام               

توقيعها معاهدة تحالف معها، ومنذ ذلك أصبحت قطر محمية بريطانية وذلك لغاية حصولها على              

 1.النسحاب البريطاني من منطقة الخليج العربي على إثر ا3/9/1971االستقالل في 

مباشرة بعد االستقالل عن الحكم البريطاني عرفت قطر حكم الشيخ خليفة بن حمـد آل               

، واتبـع  )1995 – 1972(لمدة ثالثة وعشرين عاماً " والد الشيخ حمد األمير الحالي لقطر"ثاني  

ندة إلى القبيلة والوراثة األميرية، كمـا       الشيخ خليفة خالل فترة حكمه الطويلة سياسة تقليدية مست        

 .شهدت البالد حالة من تغييب الحياة السياسية ومنع العمل الحزبي

ظل األمر على المستوى الداخلي والخارجي فـي قطـر علـى ذلـك النحـو حتـى                  

، عندما قام الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد ووزير الدفاع آنذاك بـانقالب                27/6/1995

، حيث استغل ظروف سفر والده إلى أوروبا ليقوم باالسـتيالء           2 والده وحكمه للدولة   أبيض على 

فور حدوث االنقالب أعلنت الدوحة أن األسرة الحاكمة وافقت على تعيـين جاسـم              . على الحكم 

ولياً للعهد، كما تم استحداث منصب رئيس الوزراء وهو المنصب الذي " االبن الثالث للشيخ حمد  "

                                           

ــديا،      1 ــرة ويكيبيــ ــوعة الحــ ــع الموســ ــر، موقــ ــة قطــ ــول دولــ ــات حــ  معلومــ
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1 

، ص 2002، عمان، دار أسـامة للنشـر والتوزيـع،    موسوعة القادة السياسيين عرب وأجانب : عبد الفتاح، أبو عيشة  2
113. 
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رة في قطر، وتم تكليف شقيق الشيخ حمد وهو الشيخ عبد اهللا بن خليفة آل ثاني                يستحدث ألول م  

 .1بمهام رئيس الوزراء

هذه التغييرات المتسارعة في نظام الحكم وقمته ومؤسساته في قطر أدت إلى بث حالـة               

جديدة من الحيوية في عروق مؤسسات اإلمارة بعد أن أصابها الركود لفترة طويلة، كما تبع ذلك             

 .لتغيير في رأس الهرم سلسلة كبيرة من اإلجراءات والتغييرات في قطاعات عديدةا

استمرت الخطوات اإلصالحية السياسية والدستورية في قطر، وهي الخطوات التي التزم           

بها الشيخ حمد عند توليه اإلمارة، حيث تم توسيع مجلس الشورى لتصبح العضوية فيه خمسـة                

  2.وأعلنت الحكومة القطرية عن إجراء االنتخابات البلديةوثالثين عضواً بدل ثالثين، 

وكان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر قد علّق في أحد أحاديثه الصـحفية                 

على محاولة إجراء التحول الديمقراطي في قطر بخطوات تدريجية وجرعات محددة وليس دفعة             

يمقراطية وعليها أن تتعلمهـا كشـعب وأسـرة         إن قطر غير مهيأة بشكل كامل للد      : "واحدة قائالً 

حاكمة تجنباً للسير في طريق الديمقراطية ثم االضطرار إلى وقفه كما حدث في بعـض الـدول     

 .3"األخرى

لم يكن القطاع اإلعالمي بعيداً عن أجواء االنفتاح والتغيير في العهد القطري الجديد، فقد              

مباشرة على الصحف، وهو النظـام الـذي كـان          ألغى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الرقابة ال        

 بشكل صارم، وتضمن قيوداً مثل عدم التعرض  1985مفروضاً على الصحف القطرية منذ العام       

، كما قام بإلغاء وزارة اإلعالم وتـم إنشـاء وكالـة            4ألي رئيس دولة شقيقة أو صديقة باالنتقاد      

 وتعزيز العالقات مـع المؤسسـات       لإلعالم الخارجي هدفها التعريف بقطر في كافة المجاالت،       

                                           

 .19، مرجع سابق، ص قناة الجزيرة كسر المحرمات في الفضاء اإلعالمي العربي:  الزيدي، مفيد1
، القاهرة، السنة   الدوليةمجلة السياسة   ،  "خطوة على طريق الديمقراطية   : االنتخابات القطرية : " عبد الوهاب، أيمن السيد    2

 .175، ص 1999، نيسان 136، العدد 35
 . 174 المرجع السابق، ص 3
 . 174 المرجع السابق، ص 4
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اإلعالمية في الخارج، وكان إلغاء وزارة اإلعالم قد تضمن بنداً بإنشاء مؤسسة جديدة مكانها هي 

وهو نفسه أصبح "، وعين الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيساً لمجلس إدارتها "اإلذاعة والتلفزيون"

 ". الحقاًالجزيرةرئيساً لمجلس إدارة قناة 

ه األجواء الجديدة من التغيير والتطوير والحرية اإلعالمية الباب واسعاً أمـام            فتحت هذ 

تبني وتطوير ومن ثم بلورة فكرة إنشاء قناة تتمتع بحرية عمل إعالمي كبيرة، وبالفعل تم إنشاء                

 لتكون أفضل تعبير وترجمة لهذه الحرية وهذا التغيير وهذا العهد القطري   قناة الجزيرة الفضائية  

 .د، ولتبدأ عملها من العاصمة القطرية الدوحة في ظل دعم رسمي ال محدودالجدي

رغم هذه اإلصالحات القطرية الهامة في مجاالت مختلفة وخصوصاً المجال اإلعالمـي            

أمام اإلعالم القطـري ال يمكـن لـه         " خطوط حمراء "إال أنه ال زالت هناك ما يمكن أن تسمى          

ل ثاني في قطر أو نقـد سياسـاتها أو التركيـز علـى              تجاوزها، ومن أبرزها نقد حكم أسرة آ      

 .األوضاع الداخلية في قطر

 قناة الجزيرة الفضائية

شهد عقد التسعينيات من القرن العشرين تطوراً الفتاً في القنوات الفضائية العربية، حيث            

أسست وانطلقت العشرات من الفضائيات المتنوعة في الفضاء اإلعالمي العربي، معظـم هـذه              

فضائيات كانت فضائيات منوعة تبث برامج إخبارية واقتصادية وثقافية وترفيهيـة ورياضـية             ال

وغيرها، كما ظهرت قنوات متخصصة بالرياضة واالقتصاد والدين، أما التطور األهـم فكـان              

 . كقناة إخبارية، وهي القناة اإلخبارية األولى في العالم العربيقناة الجزيرة الفضائيةانطالق 

 وتبث  1996 هي قناة فضائية إخبارية عربية، أسستها دولة قطر في العام            جزيرة ال قناة

 األمريكيـة، وقنـاة     CNNمنها، وتغطي األخبار وما يتعلق بها بالدرجة األولى، وتنافس قنـاة            

BBC1. البريطانية 

                                           

 .35، ص 2009، 1، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط الفضائيات العربية ودورها اإلعالمي:  فارس،عطوان 1
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 بثها كانت تبث لمدة ست ساعات يومياً فقط، ثم ازدادت فترة البث             الجزيرةعندما بدأت   

1/1/1999نتي عشرة ساعة حتى وصلت إلى أربع وعشرين ساعة يومياً وذلـك فـي               إلى اث 
1 .

 شبكة كاملة من القنوات والمؤسسات والمراكز، كما تمتلك أكثر من خمسين            الجزيرةاليوم تمتلك   

مكتب منتشرة في أنحاء العالم ويعمل فيها مئات الصحفيين والفنيين والمـوظفين مـن مختلـف        

ن جنسيات أخرى غير عربية أيضاً، وتبث على عدد من األقمار الصناعية، الجنسيات العربية وم

وهي تعتمد على أحدث التقنيات واألنظمة التكنولوجية لتعـرض األخبـار والتقـارير الحيـة               

ونجحت من خالل توليفة . والمباشرة والبرامج المختلفة، مستفيدة من التمويل الهائل المرصود لها

 ألشـخاص مـن مختلـف       اوارية ساخنة ووثائقيات متقنة واستضافته    إخبارية متميزة وبرامج ح   

 في جذب أعداد كبيرة مـن المشـاهدين         ةاالتجاهات والمشارب السياسية والفكرية واأليديولوجي    

 .العرب

 اليوم شبكة متكاملة ومتنوعة تقدم الخـدمات المتنوعـة منهـا اإلخبـاري              الجزيرةتعد  

باإلضـافة  . مثل األخبار والوثائقية والرياضة واألطفال    والتدريبي والبحثي، وفي مجاالت عديدة      

 اإلخبارية األم والتي تقدم خدمات األخبار والتحليالت السياسـية والبـرامج الحواريـة              للجزيرة

والتي تقـدم   الجزيرة مباشر   والفقرات االقتصادية والرياضية وقراءات في الصحافة، فهناك قناة         

عالم من تظاهرات ومؤتمرات وندوات وخطابات وغيرهـا        خدمة النقل المباشر لألحداث حول ال     

 .من األحداث الهامة

، وذلك بعـد الثـورة المصـرية،        الجزيرة مباشر مصر  كما افتتحت الشبكة مؤخراً قناة      

وتعنى بنقل الشأن الداخلي المصري على مستويات مختلفة، وتقوم بتغطية األحداث الجارية في             

 وهي قناة إخبارية عالمية ناطقة باللغة اإلنجليزيـة         نجليزيةالجزيرة اإل تبرز إلى جانبها    . مصر

الجزيرة ولديها نفس نهج القناة اإلخبارية األم تقريباً من حيث الشكل والمضمون، كما تبرز قناة               

 وهي أحدث قنوات ومؤسسات الشبكة وتبث بلغة إقليم البلقان وهي موجهة لدول البلقـان               البلقان

 .هي قناة إخبارية سياسية تبث األخبار والبرامج الحوارية والتقاريروتتناول الشأن البلقاني، و

                                           

 .36 مرجع سابق، ص اء اإلعالمي العربي،قناة الجزيرة كسر المحرمات في الفض:  الزيدي، مفيد1
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 أيضاً القناة الوثائقية التي تبث برامج وثائقية منوعة معدة ومصورة           الجزيرةتمتلك شبكة   
ومنتجة بطريقة مهنية عالية الجودة، باإلضافة إلى قناة خاصة باألطفال، حيـث تقـدم بـرامج                

من القنـوات الرياضـية     " ترسانة" باألطفال، فيما تمتلك الشبكة      ترفيهية وتعليمية منوعة خاصة   
" الدفع المسبق للمشاهدة"المتخصصة بعضها مفتوح والبعض اآلخر خاضع لنظام الترميز السري          

وعددها بالمجمل سبع عشرة قناة، وهي تمتلك مجموعة كبيرة مـن حقـوق البـث للبطـوالت                 
 .والمباريات الرياضية المنوعة

، أما على   الجزيرة مستوى القنوات التلفزيونية الفضائية التي تمتلكها شبكة         ذلك كان على  
اسات وهو مركز حديث العهـد       للدر الجزيرةمستوى المؤسسات األخرى، فتمتلك الشبكة مركز       

، وهو يعنى بإنتاج وتقديم الكتب واألبحاث والدراسات العلمية والثقافية واألدبية المختلفـة،             نسبياً
 اإلعالمي للتدريب والتطوير، وهو مركز يعمل علـى تقـديم           الجزيرةبكة مركز   كما تمتلك الش  

الخدمات التدريبية للصحفيين واإلعالميين وللمؤسسات اإلعالمية، كما يقدم المركـز الخـدمات            
االستشارية للمؤسسات الصحفية واإلعالمية المختلفة، وأخيراً تمتلك الشبكة موقعاً على اإلنترنت           

، وهو موقع ثري باألخبار والتقارير المكتوبة والمصـورة والتحلـيالت           "رة نت الجزي"هو موقع   
واآلراء والمقاالت، وذو تصميم وإخراج فني متميز، وهو يحظى بنسبة ارتياد عالية جداً علـى               

  .المستوى العربي

 األم بين جنباتها خمسة عشر قسماً متنوعـاً، كـل قسـم منهـا لـه                 الجزيرةتضم قناة   
 وطبيعته المهنية، وهي األقسام التي تقدم الخدمات المختلفة للقناة من األخبـار     اختصاصه وعمله 

واالنتاج والمونتاج والهندسة والعالقات وغيرها، وجزء من هذه األقسام عمله إداري والجـزء             
 :1اآلخر تقني فني، وأهم هذه األقسام هي

 .قسم إدارة األخبار -1

 . قسم التبادل اإلخباري -2

                                           

، عمـان، دار المسـيرة للنشـر والتوزيـع     إدارة المؤسسات اإلعالمية أنماط وأساليب القيادة    :  سلطان، محمد صاحب   1
 .240 – 235، ص ص 2011، 1والطباعة، ط 
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 . كترونيقسم المونتاج اإلل -3

 .قسم البرامج -4

 . قسم العالقات البرامجية والدولية -5

 الجزيرة كفكرة

 الجزيرة، كما ذكر رئيس مجلس إدارة شبكة    الجزيرةكان صاحب الفكرة في تأسيس قناة       

 األم، هو أمير قطر الشيخ حمد       الجزيرةالشيخ حمد بن ثامر آل ثاني في الذكرى العاشرة لميالد           

الصحفي الفلسطيني عدنان الشريف أحد الذين شهدوا تأسيس الجزيرة         وحسب  . بن خليفة آل ثاني   

إن األمير كان يتطلع إلى إعالم عصري يساير التطور نحـو           : "ومديرها العام في مرحلة الحقة    

 العربية التـي    BBCالديمقراطية في قطر، وإن المسؤولين القطريين كان قد لفت انتباههم قناة            

ية بجرأة الطرح وموضوعيته وكانت تبث من لندن، وطلبوا منه          تميزت كأول قناة تتحدث بالعرب    

 العربية  BBCإعداد دراسة حول إمكانية تأسيس قناة متخصصة في قطر، وعندما كنا نعمل في              

كنت أحلم أن تنطلق مثل هذه القناة من دولة عربية، وكنت أعلم أن قطر هي المؤهلة لذلك، فأنا                  

ة التلفزيون القطري، وكان إعالماً قوياً ومتميزاً بالمنطقة     عملت باإلذاعة القطرية، وعاصرت نشأ    

 .1"العربية قاطبة

يبدو أن الهدف القطري المبدئي إلنشاء قناة فضائية جديدة هو وضع قطر على خريطة               

السياسة اإلقليمية والدولية، حيث كان هذا توجهاً شخصياً لألمير ومعه مجموعة مـن األمـراء               

ويبدو أن العامـل    . الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني       الشبان وعلى رأسهم وزير     

األساسي في نشوء الفكرة ومن ثم بروزها واستمرارها وتطورها هو رغبة األميـر شخصـياً               

 .وأركان الحكم والسياسة القطرية في أن تمنح هذه القناة قطر صوتاً خليجياً وإقليمياً ودولياً كبيراً

                                           

ــا1 ــة الــــوالدة وإرادة التغييــــر: " الزعبــــي، رانيــ ، الجزيــــرة نــــت "الجزيــــرة حكايــ
http://www.aljazeera.net/news/archive/archive?ArchiveId=367082 
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 صوتاً قطريـاً مسـموعاً وعاليـاً التصـريح       الجزيرة تكون   ومما يعزز هذا الرأي بأن    
الصحفي الذي أدلى به وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم عقب انتهاء الصراع بين الـيمن                

نحن بعنا طائراتنا ألبو ظبي، لسنا بحاجة إلى طيران وعسـكر،           : "الشمالي والجنوبي حيث قال   
، كما يعززه رأي ياسر أبو هاللة مدير مكتب         "يةنحن نؤسس لقناة ستكون القوات المسلحة القطر      

 جزء منها تخطيط من حاكم لبنـاء        الجزيرة: "والذي قال " عمان" في العاصمة األردنية     الجزيرة
 1".أدوات نفوذ من خالل السيطرة على الفضاء اإلعالمي، وجزء منها ضربة حظ

عالمي في قطر    منسجمة مع نطاق وخطوات اإلصالح اإل      الجزيرةوقد أتت فكرة إنشاء     
بعهدها الجديد، حيث جاءت بعد إنشاء الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، ودائـرة المطبوعـات              
والنشر والوكالة القطرية للصحافة، وإصدار ثالث صحف يومية ناطقة بالعربية هـي الشـرق              

، )Gulf Times ،The Peninsula(والوطن والرياح، وصحيفتين ناطقتين باإلنجليزية همـا  
 الجزيرةومجلتين ناطقتين بالعربية هما قطر الخير والدوحة للجميع، حيث توجت فكرة إنشاء قناة 

 .هذا التوجه

 والدة ونشأة الجزيرة 

 إلى حقيقة واقعة، ففي الثامن من شباط عام "قناة الجزيرة"سرعان ما تحولت فكرة 
اً بناء على توصية من ، أصدر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر مرسوماً أميري1996

وهو ما بات "مجلس الشورى القطري يقضي بإنشاء المؤسسة العامة للقناة الفضائية القطرية 
 قطري، حيث تمتلكها الحكومة ريال، وبرأسمال قدره خمسمائة مليون "بالجزيرةيعرف الحقاً 

لقناة أن تبدأ البث استطاعت إدارة ا. القطرية، ويرأس مجلس إدارتها الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني
 2. بعد تسعة أشهر من اإلعداد والتكوين والتجهيز1996في األول من تشرين الثاني عام 

 العربيـة  BBC في بدايتها من الطاقم اإلعالمي العامل في محطة        الجزيرةاستفادت قناة   

دية  بعد الخالف الذي نشب بين شركة شبكة أوربت السعو         1996والتي تم إيقاف عملها في العام       

                                           

 .69، مرجع سابق، ص الجزيرة وقطر خطابات السياسة وسياسات الخطاب:  أبو الرب، محمد1

 .40 مرجع سابق، ص اء اإلعالمي العربي،قناة الجزيرة كسر المحرمات في الفض:  مفيد، الزيدي2
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 العربية، حيث بات العشرات     BBCوهيئة اإلذاعة والتلفزيون البريطانية صاحبتي مشروع قناة        

 .1من إعالمييها وفنييها من ذوي الخبرات والكفاءات اإلعالمية العالية بدون أي عمل

هنا دخلت قطر على خط الخالف واستطاعت االستفادة من ذلك، وحاولت إغراء الطاقم             

 والتي كانت قيد التجهيـز واإلعـداد،        الجزيرة العربية لالنضمام لقناة     BBCالعربي العامل في    

واستطاع القطريون إقناع جزء مهم من أفراد الطاقم من اإلعالميين والمذيعين والمعدين والفنيين             

باالنضمام للقناة متعهدة لهم بأن تمنحهم حرية التعبير في البرامج والتقارير التي سيقدمونها عبر              

 وبالفعل انتقلوا إلى الدوحة وبدأوا عملهم في القناة الجديدة، وبدأ التخطيط إلنشـاء شـبكة                القناة،

 2.فضائية عربية وليس مجرد قناة فضائية

كان قد سبق عملية البدء بالعمل في القناة واختيار الطاقم وتوقيع العقود مع المـوظفين               

آل ثاني لجنة مـن ثالثـة أعضـاء         والصحفيين والفنيين وغيرهم، تعيين األمير حمد بن خليفة         

 العربية عـدنان الشـريف،      BBCلتأسيس القناة هم الصحفي الفلسطيني والموظف السابق في         

والمستشار المالي الخاص لألمير حمد بن خليفة محمد صحالوي، ووكيل وزارة اإلعالم القطرية   

رة القناة تتكون مـن     ، كما عين مجلس الوزراء القطري هيئة إلدا       3الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني     

 .سبعة أعضاء تمتد فترة واليتهم لثالث سنوات، وهم من القطريين الشبان

وفي هذا الجانب يقول صالح نجم وهو أول رئيس تحرير لقناة الجزيرة ومـن الكـادر                

لقد وصلت مع العديد من زمالئي للدوحة قبل سـتة     : " العربية BBCالعربي الذي كان يعمل في      

، ولم يكن مبنى القناة جاهزاً بعد، لكن العمل فيه كان قائماً على قـدم               لجزيرةاأشهر من انطالق    

وساق، وعلى الفور تولى كبار اإلعالميين تدريب الصحفيين الذين وقع عليهم االختيار للعمل في     

، وهو ما يعنـي أن إدارة قنـاة         4" على أسس العمل الصحفي بمهنية وحرفية عالية       الجزيرةقناة  

                                           

 .67 – 66بق، ص ص ا سمرجع ،الجزيرة وقطر خطابات السياسة وسياسات الخطاب : محمد، أبو الرب1
الجزيرة قناة أم حزب أم دولة دور قناة الجزيرة اإلعالمي والشعبي والسياسي في العالم              :  طارق آل شيخان   ،الشمري 2

 .15رجع سابق، ص م، العربي واإلسالمي والغربي
 .35، مرجع سابق، ص قناة الجزيرة كسر المحرمات في الفضاء اإلعالمي العربي:  الزيدي، مفيد3
 .، مرجع سابق"الجزيرة حكاية الوالدة وإرادة التغيير" الزعبي رانيا، 4
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ئمين عليها اهتموا منذ اللحظة األولى إلنشائها بأن تكون قناة متميزة في كل شيء،               والقا الجزيرة

وحرصوا أن تكون على مستوى عالي من المهنية والعمل، وذلك من خـالل اختيـار كفـاءات                

إعالمية وفنية ماهرة وخبيرة، والحرص على تلقي الملتحقين بالقنـاة للعمـل فيهـا التـدريبات          

 . للعمل في القناةالمناسبة التي تؤهلهم

 الفضائية وانطلقت في فضاء اإلعالم العربي، حيث تم بث أول           الجزيرةبذلك ولدت قناة    
 وظهر فيهـا المـذيع      1996نشرة أخبار في القناة في يوم افتتاحها في األول من تشرين الثاني             
ـ     BBCجمال ريان وهو صحفي فلسطيني من الطاقم الذي كان عامالً في             ك  العربية، ومنـذ ذل

 .  تقدم نموذجاً جديداً في اإلعالم الفضائي العربيوالجزيرةالوقت 

وقد نجحت القناة خالل فترة قصيرة نسبياً من عمرها ومن تاريخ والدتها ونشأتها فـي               
تحقيق إنجازات إعالمية الفتة عربياً وإقليمياً ودولياً، حيث نبعت هذه اإلنجازات باألساس مـن              

لقضايا الشائكة والساخنة في المنطقة والعالم، إال أن مكانتها ازدادت          تغطيتها لعدد من الملفات وا    
، وتغطيتها للحـرب علـى أفغانسـتان، والبـث          2001سبتمبر  / أيلول 11وتعززت مع أحداث    

اإلخباري المتواصل للحرب في ظل غياب وسائل اإلعالم العالمية األخرى، حيث وصلت إلـى              
قناة باهتمام كبير من القنوات الفضائية الغربية مثـل         المشاهد األمريكي والغربي، كما حظيت ال     

CNN  ،CBC  ،NBC            وأصبحت مرجعاً لعدد كبير من وسائل اإلعالم الغربية في الواليـات ،
المتحدة األمريكية وأوروبا، وهي التي تابعت أشرطة بن الدن على الجزيرة والتقارير اإلخبارية             

 1.ثقة حول طالبان والقاعدةمن أرض المعركة في أفغانستان والتقارير المو

 في بداية تأسيسها من أن      الجزيرةويمكن القول إن الخوف الذي كان ينتاب القائمين على          
تكون قناة للنخب السياسية واالقتصادية واإلعالمية في العالم العربي قد تالشى تماماً بعد فتـرة               

 .قناة فندت كل تلك المخاوفوجيزة من انطالقتها، فهذه النجاحات الهامة واالمتداد الشعبي لل

                                           

لعولمة وسـندان   بين مطرقة ا  : اإلعالم العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين      :  غريب، إدموند وخالد منصور    1
 .25 – 24، ص ص 2000، بيروت، باحثات الكتاب السادس، الدولة
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 تمويل وملكية الجزيرة

 الفضائية خصصت الحكومة القطرية دعماً مالياً سخياً لهـا بلـغ            الجزيرةمع إنشاء قناة    

 قطري أي ما يعادل في حينها مائة وأربعين مليون دوالر أمريكي            ريالحوالي خمسمائة مليون    

ن تحقق بعد السنوات الخمس اسـتقاللها       وذلك كتمويل للقناة على مدار خمس سنوات، شريطة أ        

، حيث كان األمير حمد بن خليفة يأمل أن تستطيع القناة أن     1المالي من اإلعالنات التي تقوم ببثها     

تستقل مالياً، إال أن ذلك لم يحدث وبقيت الحكومة القطرية تقدم الدعم المالي المستمر للقناة رغم                

 . أخرى تستطيع معها تغطية نفقاتهامحاوالت القناة المتواصلة خلق مصادر دخل

تعد نفقات القناة مرتفعة جداً إذا قورنت مع نفقات أي فضائية إخبارية أخرى في العـالم                

العربي، فهي تصرف مبالغ طائلة لتغطية تكاليف تشغيل القنـاة واإلنتـاج ورواتـب العـاملين              

ناة تسعى لالستقالل المالي مـع      والموظفين ونفقات المكاتب المنتشرة في أنحاء العالم، إال أن الق         

صعوبة هذه الخطوة لصعوبة إيجاد موارد مالية بديلة عن الحكومة القطرية خصوصاً اإلعالنات             

لكن إشـكالية   . "والتي تعتبر المورد المالي األهم لمعظم الفضائيات العربية المستقلة أو الخاصة          

حكم بها المعلن أو بلد المعلن، باإلضافة        مع اإلعالنات أنها ال تريد أن تتحول إلى قناة يت          الجزيرة

لعدم رغبتها في التحول إلى قناة شبيهة بالقنوات الفضائية العربيـة المنوعـة، والتـي تمتلـئ                 

 .2"باإلعالنات لتوفر مصدر دخل أساسي لها

، وهـي   "الجزيرةسلسلة كتاب   " بإصدار   الجزيرةوفي إطار البحث عن بدائل مالية تقوم        

 البرامج الحوارية في القناة، مثل برنامج شاهد على العصـر الـذي يقدمـه               سلسلة وثائقية ألهم  

كما تحاول القناة إيجاد وسائل إعالنية عن طريق الشـركات          . اإلعالمي المصري أحمد منصور   

المتعددة الجنسيات وهي شركات كبرى في العالم، باإلضافة إلى تفاوضها مع شـركات تشـغيل        

 لدفع رسوم مقابل اشتراكها فـي خدمـة النقـل الـدولي للقنـاة               كوابل البث التلفزيوني الدولية   

                                           

بين مطرقة العولمة وسـندان     : اإلعالم العربي على مشارف القرن الحادي والعشرين      :  غريب، إدموند وخالد منصور    1
 .25 مرجع سابق، ص الدولة،

 .15/1/2001، صحيفة البيان اإلماراتية، دبي، "ربيثورة المعلومات ووسائل االتصال في العالم الع: " غريب، إدموند2
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 للدراسات وهو الذي يوفر جزءاً      الجزيرة بإنشاء مركز    الجزيرة، في حين قامت شبكة      1الفضائية

 اإلعالمـي للتـدريب     الجزيـرة من التمويل عبر تسويق الكتب التي يصدرها، فيما يقدم مركز           

دورات التي يقدمها وهي مدفوعـة ومرتفعـة الـثمن،          والتطوير جزء من التمويل أيضاً عبر ال      

باإلضافة لالستشارات المدفوعة التي يقدمها المركز للمؤسسات الصحفية واإلعالمية، إال أن كل            

ذلك ال يساهم إال بالجزء اليسير من تغطية الموازنة الكبيرة للقناة، حيث ال تزال لغايـة اليـوم                  

 .الحكومة القطرية تمول القناة

، فهي قناة قطرية تمثل الحكومة القطرية وسياسـاتها         الجزيرةوص ملكية قناة    أما بخص 

داخلياً وخارجياً، ولكنها تتمتع باستقاللية وحرية إعالمية تفوق بدرجات كبيرة اإلعالم المحلـي             

القطري أو إعالم الدولة، ولكن تبقى هذه االستقاللية والحرية اإلعالمية غير كاملة أو مطلقـة،               

ى ذلك عدم مقدرة القناة على نقد نظام الحكم في قطر أو األوضاع الداخلية القطرية أو  والدليل عل 

السياسة الخارجية القطرية أسوة ببقية الدول العربية التي تتعرض للنقد الالذع في أحيان كثيـرة               

 2.من قبل القناة، إضافة لتخفيف نقدها لدول الخليج العربي وحكوماتها

 أهداف الجزيرة

ة إعالمية أو قناة تلفزيونية أهداف تسعى لتحقيقها، وهي أهداف عادة ما تكون لكل مؤسس
قد وضعت ورسمت منذ بدء القناة أو المؤسسة اإلعالمية كفكرة، جزء من هذه األهداف قد يكون            
معلناً وواضحاً، وقد يكون هناك جزء آخر مخفي غير واضح تسعى القناة لتحقيقـه والوصـول              

ن واضحاً للعامة أو معلناً عنه بشكل رسمي، وذلك العتبارات خاصة إما            إليه، لكن دون أن يكو    
بالقناة نفسها وظروفها وطبيعة تأسيسها وملكيتها وتمويلها وسياساتها، وإما العتبارات األهـداف        

 .نفسها والتي قد تكون أهدافاً ذات أبعاد سياسية أو أبعاد إشكالية

المستوى األول سياسي بامتيـاز،     : ى مستويين تنقسم أهداف أي قناة تلفزيونية فضائية إل      

تسعى من خالله لدعم وتحقيق سياسة الجهة المالكة أو المنشئة للقناة، إما داخل نطـاق الدولـة                 
                                           

 .4/3/2002 الجزيرة تحاول توفير بدائل مالية، صحيفة البيان اإلماراتية، دبي، 1
 .72 – 68 مرجع سابق، ص ص الجزيرة وقطر خطابات السياسة وسياسات الخطاب،:  أبو الرب، محمد2
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الموجودة فيها القناة أو خارج هذا النطاق، والمستوى الثاني إعالمي يتعلـق بطبيعـة اإلعـالم                

 .وضرورات تطويره والمنافسة اإلعالمية

 ليست بعيدة عن ذلك، وال يمكن أن تكون مستثناة من هذا الواقع اإلعالمي،              يرةالجزقناة  

رغم أنها شكلت وال زالت تشكل نموذجاً إعالمياً عربياً متفرداً، إال أنه وفيما يتصل باألهداف إن            

كانت سياسية أو إعالمية فهي تتماهى مع هذا الواقع، وفي هذا اإلطار يمكن فهم وتحليل ما قاله                 

 حينما أكد أن السبب الرئيس النتشار شعبية        الجزيرة جاسم العلي المدير العام السابق لقناة        محمد

 يعود إلى أن القنوات التلفزيونية األخرى إما أنها تمثل وتقدم وجهة النظـر الحكوميـة                الجزيرة

 أو   وجهة نظر أي حكومـة     الجزيرةأحادية الرأي أو ألنها تمثل النظرة التجارية، بينما ال تمثل           

 1.وال تسعى لتحقيق مكاسب تجارية، وإنما خلق واقع إعالمي عربي جديد نظام

 أهدافاً أخرى غير تلك التي ساقها لوجود القنـوات       للجزيرةويمكن فهم حديث العلي بأن      

التلفزيونية، وهي أهداف معلنة وأخرى غير معلنة، وفي الجانب غير المعلـن لألهـداف التـي           

الوصول إليها يمكن القول إن هذه األهداف تتصل بدولة قطر حاضـنة       تسعى الجزيرة لتحقيقها و   

، وبدورها وطموحها السياسي اإلقليمي والدولي، وبالمشروع الـذي جـاء بـه             الجزيرةوممولة  

 أحد أولوياته وأحد أول     الجزيرةاألمير حمد بن خليفة عند استالمه لمقاليد حكم البالد حيث كانت            

 :ن بها فترة حكمه، ويمكن إجمالها باآلتيالتي دش" الكبيرة"المشاريع 

دوافع دولة قطر من إنشاء القناة، وهي الدوافع التي تم تحديدها سابقاً برغبة القيادة القطرية                -1

الجديدة في أن تمنح القناة قطر صوتاً خليجياً وإقليمياً ودولياً مسموعاً وكبيراً، وهو ما تـم                

 سياسياً على المستوى اإلقليمي     الجزيرةر قبل    ليست كقط  الجزيرةفعالً حيث باتت قطر بعد      

والدولي، طبعاً ذلك بالتناغم مع الدبلوماسية والسياسة القطرية الجديدة التـي تـم انتهاجهـا     

 .بفضل األمير حمد ووزير خارجيته حمد بن جاسم

                                           

دولة دور قناة الجزيرة اإلعالمي والشعبي والسياسي في العالم         الجزيرة قناة أم حزب أم      :  الشمري، طارق آل شيخان    1
 .16 مرجع سابق، ص ،العربي واإلسالمي والغربي
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على ضوء العالقة القطرية السعودية والخالفات التاريخية بين البلدين وخصوصاً في مسألة             -2
زاع الحدودي فيما بينهما على منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي، حيث كان للسـعودية              الن

 MBCمنابر إعالمية كثيرة مؤثرة تتبنى رأيها وتبينه في هذا الموقف الخالفي مثل فضائية              
وصحيفتي الحياة والشرق األوسط، فيما كانت قطر وقتها مجردة من هذا السالح اإلعالمي             

  1.الهام

، فيمكن تحديدها بالنظر إلـى  الجزيرة األهداف اإلعالمية التي دفعت إلنشاء قناة      أما عن 
طبيعة عمل القناة والحرية اإلعالمية العالية التي تعمل بموجبها والمهنية الكبيرة التي تتمتع بهـا     
على مستوى العاملين فيها وعلى مستوى مخرجات عملها اإلعالمي من أخبار وتقارير وبرامج             

 :  ويمكن إجمال هذه األهداف باآلتيوغيرها،

الحاجة الملحة لوجود إعالم سياسي عربي مستقل يتمتع بحرية إعالمية كبيرة وال يخضع             : أوالً
إلى النظام السياسي الرسمي العربي، وبالتالي ال يخضع لمقص الرقيب واإلدارة األمنية للمؤسسة 

 .اإلعالمية

 عن النظرة التجارية والترفيهية، وهي النظرة التي أنتجـت          االرتقاء باإلعالم العربي بعيداً   : ثانياً
 .برامج ومواد إعالمية هبطت بمستوى اإلعالم العربي

الدخول إلى عالم منافسة القنوات الفضائية الغربية التي احتكرت البث والرواية لألحـداث             : ثالثاً
  2.العالمية والعربية لفترات طويلة

لقطاع اإلعالم العربي، حيث كانت المملكة العربية السعودية قد         وقف االحتكار السعودي    : رابعاً
 3.سيطرت على القسم األكبر من وسائل اإلعالم العربية بالملكية والتمويل

                                           

، ص  2004،  1، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربيـة، ط         العرب واإلعالم الفضائي  :  عزي، عبد الرحمن وآخرون    1
168. 

 دور قناة الجزيرة اإلعالمي والشعبي والسياسي في العالم         الجزيرة قناة أم حزب أم دولة     :  الشمري، طارق آل شيخان    2
 .16 مرجع سابق، ص ،العربي واإلسالمي والغربي

، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات اإلعالمية مجلة مدى اإلعالم، "قناة الجزيرة كساحة سياسية بديلة" العويفي محمد، 3
 .34، ص 2011، رام اهللا، العدد األول، حزيران )مدى(
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 السياسة اإلعالمية والتحريرية للقناة

بغية الوصول إلى تعريف واضح للسياسة اإلعالمية بشكل عام كمدخل لفهـم السياسـة              

، ال بد من توضيح وفهم مفهوم اإلعالم كنشاط اتصالي أوالً، حيـث             جزيرةالاإلعالمية في قناة    

نشر المعلومات السليمة والدقيقة، بحيث تؤثر في الناس تـأثيراً          "يعرفه بعض المتخصصين بأنه     

، ويبـرز   "واعياً الهدف منه تنوير وتعريف الجماهير بالحقائق لخدمة الحقيقة والمجتمع واألفراد          

اتصالي لديه مكونات أساسية منها مصدر المعلومات والرسـائل اإلعالميـة           اإلعالم هنا كنشاط    

  1.والوسيلة أو الوسائل التي تنقل هذه الرسائل إلى جمهور المتلقين والمستقبلين للمادة اإلعالمية

طبقاً لهذا التعريف لإلعالم وفهمه كنشاط اتصالي يمكن تعريف السياسة اإلعالمية بأنها 
المعايير التي تحكم نشاط المؤسسة اإلعالمية تجاه عمليات تنظيم وإدارة مجموعة المبادئ و"

ورقابة وتقييم ومواءمة النشاط االتصالي فيها، من أجل تحقيق أفضل النتائج الممكنة في إطار 
  2.النموذج اإلعالمي والسياسي الذي تأخذ به الوسيلة اإلعالمية، وأهداف هذه الوسيلة

، حيـث   الجزيرة اإلعالمية يمكن فهم السياسة اإلعالمية لقناة        وفق هذا التعريف للسياسة   

تعد أول قناة عربية إخبارية متخصصة، وهي بذلك تقوم ببث األخبـار والتحلـيالت السياسـية              

والبرامج الحوارية، حيث تؤكد القناة أنها تتبع سياسة إعالمية قائمة على فتح المجال لظهور كل               

ات المعارضة والمؤيدة على شاشتها ومنحها الفرصـة لعـرض          اآلراء والتوجهات واآليديولوجي  

وجهة نظرها من أي قضية دون أي تدخل من قبل القناة أو القائمين عليها أو مقـدمي البـرامج               

الرأي "واألخبار فيها، األمر الذي يعد ترجمة عملية لشعار القناة الذي ولد مع مولدها وهو شعار                

 ".والرأي اآلخر

مة لسياسة القناة اإلعالمية يؤكد الشيخ حمد بن ثامر رئيس مجلـس            وحول المبادئ العا  

 التام ألي إساءة أو هجوم أو تجريح ألي رمز عربي وإسالمي، ألن             الجزيرةإدارة القناة رفض    

هناك خطوطاً حمراء ال يمكن للقناة تجاوزها منها عدم التعدي على الدين اإلسالمي أو اإلسـاءة            
                                           

 .22، ص 1984، القاهرة، عالم الكتب، اإلعالم واالتصال بالجماهير والرأي العام:  حسين، سمير محمد1
 .134، مرجع سابق، ص إدارة المؤسسات اإلعالمية أنماط وأساليب القيادة:  سلطان، محمد صاحب2
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، وهو ما يظهـر أن السياسـة        1س من استراتيحية أو أهداف القناة     ألي دولة بقصد، ألن ذلك لي     

اإلعالمية للقناة ال تعتمد على اإلثارة واختالق المشكالت واألخبار، ولكن هذا ال يعني أن سياسة               

القناة لم تحدث اإلشكاليات لها ولقطر أيضاً، كون الصراحة والسياسة اإلعالمية المنفتحة تخلـق              

 .بحد ذاتها المشاكل

برز ما يشكل العمود الفقري للسياسة التحريرية واإلعالمية للقناة، هي القيم الواردة في             أ

التمسك بالقيم الصـحفية    "ميثاق الشرف المهني ودليل السلوك المهني للصحفي، والتي جاء فيها           

من صدق وجرأة وإنصاف وتوازن واستقاللية ومصـداقية وتنـوع دون تغليـب لالعتبـارات               

سياسية على المهنية، والسعي للوصول إلى الحقيقة وإعالنها في التقارير والبرامج           التجارية أو ال  

والنشرات اإلخبارية بشكل ال غموض فيه، وتقديم وجهات النظر واآلراء المختلفة دون محاباة أو 

انحياز ألي منها، وعدم تحريف الوقائع والمعلومات والحقائق تحت أي ذريعة، وعنـد تنـاول               

ألحداث بالتحليل والتعليق ينبغي االستعانة بأهل المعرفة والدراية على اخـتالف           الموضوعات وا 

رؤاهم مع األخذ في االعتبار أن تبني موقف أو رأي دون اآلخر سيحسب على القنـاة، ومـنح                  

الفرصة ألطراف أي قصة خبرية أو قضية موضع حوار لتوضيح مواقفهم والرد على أي اتهام               

 . 2"موجه إليهم

ى رأس سلم سياسة القناة اإلعالمية استضافتها الدائمة لمحللين وخبراء يعرضون   تأتي عل 

وجهات نظرهم حول المواضيع المختلفة، كل من تخصصه ورؤيته ونوعية عالقتـه بالحـدث              

موضوع المعالجة اإلعالمية، ويسجل هنا أيضا للقناة نجاحها في إحـداث تـوازن آيـديولوجي               

ياسية والثقافية والفكرية التي تعرض رؤيتها الخاصـة مـن          وفكري بين مختلف الشخصيات الس    

على منبرها، بحيث يمكن للمتابع والمشاهد رؤية الليبرالي واليسـاري واإلسـالمي والقـومي              

 .وغيرهم جنباً إلى جنب في حلقة نقاش واحدة على شاشة القناة

                                           

 .14/5/1997 مقابلة مع الشيخ حمد بن ثامر، صحيفة الرأي العام الكويتية، الكويت، 1
-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1819FBDE-A854-4337-8A58 من نحن، موقع الجزيرة نت،       2

323E9BB850E2.htm 
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ـ          الجزيرةنجحت   اختالف  عبر سياستها اإلعالمية والتحريرية في إحاطة المشـاهدين ب

وتفاوت مستوياتهم الثقافية والمعرفية على دقائق الحدث اليومي العابر، فيمـا تحظـى المـواد               

اإلخبارية المعروضة على شاشتها بمصداقية كبيرة، بحيث لم يسبق في عمر القنـاة أن سـجل                

اختالق لوقائع غير صحيحة أو تزييف لوقائع أخرى، إال أن ذلك ال ينفي وجود مشـككين فـي                  

ية ومهنية ما يعرض على القناة من مواد وأخبار وتقارير، خصوصاً بعد تغطيتها ألحداث              مصداق

 .الثورات العربية، والثورة السورية على وجه التخصيص

 إحداث خلخلة في قائمة االهتمامات السياسية  ىالسياسة اإلعالمية والتحريرية إل   هذه  أدت  

 إيالء اهتمام وحساسـية  ىأدت هذه الخلخلة إلو ، البلدان العربيةيةفي غالب الرسميةوالروزنامات  

وبعـض  , اإلعالمية والسياسـية  و المهنية   المستويات ىسياسية وثقافية ودينية ومذهبية جديدة عل     

ير جاء في منطقة عانـت مـن        يشك أن هذا التغ    الو ،قطاعات الرأي العام في المنطقة العربية     

  1. وسياسياً الملفات المسكوت عنها إعالمياًتراكم وتفاقموالجمود السياسي والركود اإلعالمي 

أثّرت هذه السياسية اإلعالمية والتحريرية على الرقابة الحكومية العربية لإلعالم، وذلك           

وأحدثت القناة ضجيجاً   . بعد عدم تمكن تلك الحكومات من الرقابة على القناة وبرامجها وأخبارها          

دة لألحداث ولكن أيضاً عبـر حلقـات الحـوار          في العالم العربي ليس فقط عبر تغطيتها المجر       

والنقاش بين الشخصيات المختلفة والمتعارضة من العالم العربي، وهو األمر األخطر بالنسـبة             

لألنظمة العربية وأدوات الرقابة التابعة لها، وهو ما حدا بجهات عربية عديـدة التهـام القنـاة                 

 2.بتحريض الناس على الشغب

 تغطية الجزيرة 

 تغطية األحداث العربية واإلقليمية والدولية وتحليلها من خالل أربعة          الجزيرةقناة  تحاول  

 :محاور أساسية هي

                                           

ــل1 ــاح، نبي ــد الفت ــاة الجز: " عب ــة قن ــرة الفضــائيةاإلعــالم وإدارة التنــوع حال ، موقــع األهــرام الرقمــي، "ي
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=15805&eid=4030 
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وتغطيها القناة تغطية إخبارية يومية شاملة، مع ترتيب        : األخبار العربية واإلقليمية والدولية   : أوالً

 والسياسة التحريرية   أهمية األخبار وعرضها والتركيز عليها وفق أهمية الخبر ووفق األولويات         

للقناة، وتصاحب هذه التغطية تطورات األحداث عبر شبكة واسعة من المراسـلين والصـحفيين         

الذين ينتشرون لنقل األخبار لحظة وقوعها، مستندين إلى مصادر متميزة ورفيعة استطاعت القناة 

ضمان وصـول وتـدفق     أن تبنيها وتعتمد عليها، باإلضافة إلى متابعة وكاالت األنباء العالمية ل          

 1.األخبار لحظة وقوعها

ويتم خاللها طرح قضية خبرية هامة وحساسة،       : البرامج الحوارية والمناظرات والنقاشات   : ثانياً

ويتم استضافة عدد من الخبراء والمختصين والمسؤولين لمناقشة قضية الساعة التي قـد تكـون        

أو غيرها، ويتم تنـاول وجهـات النظـر         سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو دينية أو علمية          

المختلفة والمتعارضة في أحيان كثيرة في إطار نقاش حواري هادئ أو عاصف أحيانـاً حسـب    

 التميز بالبرامج الحوارية وتجسيد شعار القناة       الجزيرةطبيعة الموضوع والضيوف، حيث تحاول      

 2.في هذه البرامج" الرأي والرأي اآلخر"

 للمشاهدين آخر أخبار االقتصاد     الجزيرةحيث تقدم قناة    : د والمال واألعمال  أخبار االقتصا : ثالثاً

والمال العربية والعالمية، وتطورات السوق االقتصادي وأسعار صرف العمالت وبيـع الـنفط،             

والموارد المالية في أسواق األسهم والبورصات العالمية والعربية، مع تقديم تحليالت اقتصـادية             

 .تصاديين ومسؤولين اقتصاديين وماليينواستضافة خبراء اق

حيث تقدم القناة عدداً من نشرات ومواجز األخبار الرياضية اليومية،          : األخبار الرياضية : رابعاً

كما تقدم برنامجاً رياضياً أسبوعياً تتناول فيه مختلف األنشطة واألخبـار الرياضـية المحليـة               

 .والعربية والعالمية

                                           

، بغداد، القيم واألخبار في قناة الجزيرة دراسة تحليلية لنشرات االخبار التي تقدمها قناة الجزيرة في قطر:  مزيد، رحيم1
 .100، ص 1998قسم اإلعالم، /جامعة بغداد

 .85، ص 1999والتوزيع، ، عمان، دار الشروق للنشر  حرب المحطات الفضائية2000عام : إياد شاكر البكري، 2
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وتقدم القناة مجموعة من البرامج التعليمية والوثائقية إضافة        : ة والوثائقية البرامج التعليمي : خامساً

لعرض األفالم الوثائقية حول العلوم الطبيعية واإلنسانية والتقنية وما توصل له العلم الحديث من              

  1.اكتشافات ومخترعات في كافة مجاالت الحياة

 برامج الجزيرة

 وهي العالمة   الجزيرةار هي السمة األبرز لقناة      كانت البرامج الحوارية إلى جانب األخب     

التي جعلتها فارقة في عالم اإلعالم العربي، حيث تقدم القناة عـدداً مـن البـرامج اإلخباريـة                  

والحوارية حول مواضيع متنوعة وذات أبعاد واتجاهات مختلفة، جزء منها يبث علـى الهـواء               

رامج الحوارية شعبية كبيرة جداً في العـالم        مباشرة والجزء اآلخر يكون مسجالً، وتلقى هذه الب       

العربي ونسب مشاهدة عالية، ال سيما البرامج المثيرة للجدل واإلشكاليات السياسية والفكرية مثل             

برنامج االتجاه المعاكس، وبرنامج شاهد على العصر، وبرنامج الشريعة والحياة، وبرنامج أكثر            

الخبر، وبرنامج في العمق، وغيرها مـن البـرامج         ، وبرنامج ما وراء     "متوقف حالياً "من رأي   

 .الحوارية

 بشكل مستمر على أن برامج القناة تعتمد علـى الحياديـة            الجزيرةيؤكد المسؤولون في    

والموضوعية والمهنية في الطرح، وهي ال تجد حرجاً في طرح أشد القضايا حساسية وخطورة              

الـرأي والـرأي    "جدل، وذلك تطبيقاً لشعارها     وإشكالية أمام الرأي العام وعلى مائدة النقاش وال       

، وللتعرف على هذه البرامج بشكل أكبر سيتم أخذ ثالثة برامج كنماذج، وهـذه البـرامج                "اآلخر

 :هي

 برنامج االتجاه المعاكس

يعتبر االتجاه المعاكس البرنامج الحواري األكثر شهرة في العـالم العربـي، ويقدمـه              

م، ويبث يوم الثالثاء من كل أسبوع لمدة ساعة واحدة، تتناول           فيصل القاس . اإلعالمي السوري د  

، "طازجـاً "كل حلقة في البرنامج موضوعاً واحداً عادة ما يكون موضـوعاً سياسـياً سـاخناً و               
                                           

 .88، مرجع سابق، ص اإلعالم السياسي واإلخباري في الفضائيات:  الهيتي، هيثم1
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يعتمـد  . ، ومتعارضين فكريـاً وسياسـياً     "ضد"واآلخر  " مع"ويستضيف متحاورين اثنين واحد     

في غالب األحيان إلى االنفعال والغضب، وقد تصل        البرنامج أسلوب اإلثارة، وتصل الحوارات      

 .إلى الشتم والضرب

يوضح مقدم البرنامج فيصل القاسم أن المشاكل واجهت البرنامج منذ البداية في إيجـاد              
مشاركين يساهمون بجرأة وحرية كاملة في البرنامج، ويؤكد أن البرنامج يتبنى موضوعات هي             

لخالفات العربية العربية وحالة حقوق اإلنسـان فـي العـالم    مثار للجدل في العالم العربي مثل ا  
العربي، وأزمة الديمقراطية والمشاركة السياسية ومستقبل القومية العربية والوحـدة العربيـة،            

  1.ومشاكل األقليات في العالم العربي، والعالقات بين العرب والغرب، وقضايا أخرى كثيرة

 أن يطرح على ضيوفه أسئلة وانتقادات غالباً مـا          ويحاول مقدم برنامج االتجاه المعاكس    
تكون حادة وجريئة، وفي بعض األحيان فيها نوع من االتهام، وذلك إلضـفاء اإلثـارة علـى                 
الحوار، ولكنه ال يتخذ موقفاً منحازاً من أحد أو ضد أحد، في المقابل ال يحاول التوفيـق بـين                   

 .تقادات الذعة للحكومات واألنظمة العربيةالطرفين لالستمرار في تلك اإلثارة، كما يوجه ان

كما تسبب البرنامج أكثر من مرة بنشوب خالفات بين الدول العربية وقطر لطرحه 
أفكاراً وانتقادات ورؤى حساسة يحوي بعضها نقداً مباشراً لألوضاع في البلدان العربية 

 على التحدث بعقل مفتوح ولألنظمة والزعماء العرب، ولكن القاسم يرد بأن فلسفة برنامجه تقوم
وديمقراطية في إبداء الرأي في القضايا المهمة، ويرى أن نجاح برنامجه يعود إلى عدم تدخل 
الحكومة القطرية فيه، ومنحه الحرية الكاملة في إبداء الرأي والرأي اآلخر، وتوفير أجواء 

 2.ديمقراطية مكنته والقناة من العمل بنجاح

 برنامج شاهد على العصر

، يقدمه اإلعالمي المصري الجزيرةنامج شاهد على العصر واحد من أهم برامج قناة بر

، وكانت مع الفريق سعد الدين الشاذلي 1999أحمد منصور وظهرت حلقته األولى في العام 
                                           

 .26 – 25، ص ص 1998، الدوحة، دار الشروق، برنامج االتجاه المعاكس:  الشمري، سليمان غازي1

 .50 – 49ابق، ص ص ، مرجع سقناة الجزيرة كسر المحرمات في الفضاء اإلعالمي العربي:  الزيدي، مفيد2
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، وهو يستضيف 1973أكتوبر عام /رئيس هيئة أركان الجيش المصري في حرب تشرين أول

 بشكل مباشر وملموس في صنع تاريخ بلدها أو كان لها شخصية واحدة فقط تكون قد ساهمت

تأثير جلي على تاريخ األمة العربية، والبرنامج فيه نوع من الحداثة والتجديد في الفكرة وأسلوب 

العرض والحوار، فهو يبتعد عن التقليد في اللقاءات والمقابالت مع الشخصيات التاريخية 

 .والسياسية

جال للضيف بأن يسرد التاريخ وفق روايته الخالصة وعلى مقدم البرنامج ال يترك الم

هواه، فيقوم بالتدخل في تفاصيل صغيرة وجزئية ويحرج الضيف وينتقده في بعض األحيان، كما 

ال يدعه بأن يكون المصدر الوحيد للمعلومات، فهو يناقشه بشهادته وبمعلوماته، ويحاول أن 

له الضيف فقط، األمر الذي يكشف في غالب األحيان يطرح ما يريد الناس معرفته ال ما يريد قو

 .حقائق غامضة وأسراراً مثيرة للجدل

وقبل كل حلقة من حلقات البرنامج يستعد أحمد منصور بجمع المصادر والمراجع كي 
يلم بالشخصية من مختلف جوانبها، ويقرأ حول األحداث التي عاصرها الضيف ودولته، ويحاول 

ي صنعت الحدث أكثر من التي عاصرته فقط، ويشمل ذلك رؤساء أن يختار الشخصيات الت
ورؤساء وزراء سابقين، ورؤساء ووزراء حاليين ومسؤولي أحزاب وتنظيمات، وكبار القادة 
والمسؤولين العرب الذين أسهموا في صنع الحدث السياسي والعسكري العربي عبر عصور 

  1.وسنوات مختلفة

 برنامج الشريعة والحياة

برامج الدينية في التلفزيونات العربية برامج نمطية تقليدية، لم تتعد برامج افتاء كانت ال

وحديث ديني حول قضايا المسلمين اليومية الحياتية من زواج وطالق وبيع وشراء وعبادة 

لكن منذ منتصف التسيعينيات تقريباً ومع انطالقة برنامج الشريعة والحياة على قناة . وغيرها

ت صورة البرامج الدينية كلياً، حيث قدم البرنامج نمطاً جديداً، وذلك مع  اختلفالجزيرة
                                           

، بيروت، الدار العربية للعلوم ودار ابن حزم للطباعة والنشر جيهان السادات شاهد على عصر السادات:  منصور، أحمد1
 .10، ص 2002والتوزيع، 
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االستضافة الدائمة للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي المصري الجنسية أستاذ الشريعة والدراسات 

اإلسالمية في جامعة قطر وعميد كلية الشريعة فيها ورئيس هيئة علماء المسلمين العالمية، وهو 

 .حه الوسطي لإلسالمالمعروف عنه بطر

هذا النمط الجديد القائم على طرح مواضيع تتعلق باألمة اإلسالمية وقضاياها وهمومها 

المختلفة، خصوصاً تلك المتعلقة بالتخلف السياسي واالقتصادي واالجتماعي، الذي أحدثه برنامج 

شيخ القرضاوي أفكاراً الشريعة والحياة في البرامج الدينية العربية كان ترجمة لتبني البرنامج وال

تناقش القضايا الدينية والدنيوية وتمس الواقع العربي واإلسالمي المعاش، حيث يجيب الشيخ 

القرضاوي عن األسئلة الموجهة له من المقدم ومن المشاهدين برؤية إسالمية وسطية غير 

ية تهم متشددة أقرب إلى حياة المسلم العصري، حيث تمس القضايا المطروحة قضايا إسالم

المسلم واألمة اإلسالمية بشكل عام وحياتها وأحوالها وظروفها السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية، كما تتعرض لمواقف الحكومات واألنظمة العربية واإلسالمية، وقضايا مثل الوحدة 

الواقع، اإلسالمية والدولة في اإلسالم والحقوق السياسية والدينية، وحقوق المرأة في اإلسالم وفي 

 1.وهي القضايا التي كانت مغيبة تماماً عن البرامج الدينية في اإلعالم العربي الرسمي وغيره

 التأثير اإلعالمي للجزيرة 

 في صنع وإحداث ثورة في اإلعالم العربي عموماً واإلعالم السياسـي            الجزيرةساهمت  

لمركز األول بـين    واإلخباري في العالم العربي بشكل خاص، حيث اسـتطاعت أن تنفـرد بـا             

الفضائيات والقنوات العربية دون أي منافس، وأن تجذب ماليين المشاهدين العرب في مختلـف              

 أكثـر بكثيـر مـن       الجزيرةالدول العربية ليشكلوا جمهورها العريض الذي بات يتابع ويصدق          

 2 .متابعته وتصديقه للقنوات الحكومية أو قنوات بالده الفضائية

                                           

 .52 مرجع سابق، ص قناة الجزيرة كسر المحرمات في الفضاء اإلعالمي العربي،:  الزيدي، مفيد1

، موقـع مـأرب بـرس،       "مرحبـاً بكـم فـي عـالم الجزيـرة         .. م فـي خدمـة الشـعوب        اإلعـال ":  الزرقة، أحمد  2
http://marebpress.net/articles.php?id=12180&lng=arabic 
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 وضع أسس ومعايير ومفاهيم جديدة لإلعالم العربـي التقليـدي           رةالجزيكما استطاعت   

ولسياسة األخبار في القنوات والفضائيات العربية، وهو اإلعالم الذي كان يركز فقط على أخبار              

القادة والرؤساء والملوك والزعماء العرب ورحالتهم واستقباالتهم وخطاباتهم، والدعاية الفجـة           

للحكومات العربية وسياساتها، وكل ذلك بأساليب ووسـائل مباشـرة          والمستمرة للنظام العربي و   

أزعجت الجمهور وجعلته يبتعد عن هذه القنوات مع أول فرصة تسنح بذلك، وكانت تلك الفرصة  

 .الجزيرةهي ظهور قناة 

 ومدى النجاعة الكبيرة التـي حققتهـا علـى مختلـف            للجزيرةهذه السياسة اإلعالمية    

ستوى الشعبي العربي جعل عدداً من الدول العربية تفكر في تأسـيس            المستويات وخصوصاً الم  

 والمد اإلعالمي والشعبي الكبير الذي باتـت تتمتـع بـه،    الجزيرةوإنشاء قنوات مشابهه تنافس    

 وتبث من المدينة اإلعالمية في  MBC وهي قناة سعودية مملوكة لمجموعة       العربيةفظهرت قناة   

بارية متخصصة في األخبار والتحليالت السياسـية والبـرامج         دبي، وهي أيضاً قناة فضائية إخ     

 ولكنها لم تستطع إلـى اآلن أن        للجزيرةالحوارية، وهي بدت من حيث الشكل مشابهة ومنافسة         

 وتحـاول أن    1 منافسة حقيقية رغم استحواذها على نسبة من المشاهدين العرب،         الجزيرةتنافس  

 ما يعيقها االرتباط الكبير بينها وبين المملكة العربية         تكون المنافس األول واألبرز للجزيرة ولكن     

معسـكر  "السعودية وسياستها بصفتها مالكة القناة، وكونها قناة تعبر عن وجهة نظر ما يسـمى               

 .المرتبط بالواليات المتحدة األمريكية" االعتدال العربي

، فقامـت   جزيـرة للهدفت قناة أبو ظبي إلى أن تكون المنافس األول          العربية،  وقبل قناة   

بتطوير النشرات اإلخبارية والبرامج السياسية والحوارية في القناة، وقامت باستضـافة بعـض             

 أحياناً، وكان واضحاً ان سقف الحريـة        الجزيرةالشخصيات المعارضة التي تظهر على شاشة       

ت بتأسيس  لديها مرتفعاً نوعاً ما بالنظر إلى المواضيع الجريئة والحساسة التي طرحتها، كما قام            

شبكة مراسلين عمالقة في جميع أنحاء العالم لمتابعة األحداث العالمية الساخنة بالخبر والتحليل،             

                                           

الجزيرة قناة أم حزب أم دولة دور قناة الجزيرة اإلعالمي والشعبي والسياسي في العالم              :  الشمري، طارق آل شيخان    1
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واستندت في كل ذلك إلى اإلمكانيات الهائلة والدعم المالي الكبير الذي وفرته حكومة أبو ظبـي                

 طـويالً وتراجعـت      إال أن هذا الحال من التميز الذي بدت عليه قناة أبو ظبي لم يـدم               1للقناة،

 إال  الجزيـرة مكانتتها بعد تراجعها في مجال التغطية اإلخبارية والسياسية، ولم تستطع منافسـة             

 . لفترة وجيزة

 بالمركز األول فـي نسـب       الجزيرةتؤكد العديد من استطالعات الرأي والبحوث تفرد        

ياسية في الوطن العربي المشاهدة العربية، حيث يوضح استطالع آراء أساتذة اإلعالم والعلوم الس

 بنسـبة مشـاهدة     الجزيـرة  والمطبق على معظم الدول العربية انفراد        الجزيرةحول مهنية قناة    

من نسبة المشاهدين، فيما توزعت النسبة الباقية علـى بـاقي الفضـائيات        % 77.2وصلت إلى   

 2.العربية واألجنبية

ضـائيات اإلخباريـة    شهدت اآلونة األخيرة أيضاً تأسيس وظهور عدد كبيـر مـن الف           
المتخصصة، جزء منها عربي والجزء اآلخر مملوك لجهات ودول أجنبية ولكنها ناطقة بالعربية             
وموجهة للمنطقة العربية، ومن أمثلة القنوات العربية التي ظهرت وتأثرت بسياسـة الجزيـرة              

لناطقة بالعربية مثل   اإلعالمية قناة المستقلة التي تبث من العاصمة البريطانية لندن، أما القنوات ا           
 العربية التابعة للحكومة البريطانية، وروسيا اليوم التابعة لروسـيا، وقنـاة            BBCإعادة إطالق   

 الفرنسية، وقناة   24الحرة التابعة للواليات المتحدة األمريكية، وقناة العالم اإليرانية، وقناة فرنسا           
TRT         لذي لعبته الجزيرة في تطـوير       التركية وغيرها، وهي مؤشرات تدل على أهمية الدور ا

اإلعالم العربي ومساحته شكالً ومضموناً كون هذه القنوات كلها ظهرت بعد الجزيرة وتـأثرت              
 3.بسياستها وأسلوبها اإلعالمي

                                           

الجزيرة قناة أم حزب أم دولة دور قناة الجزيرة اإلعالمي والشعبي والسياسي في العالم              :  الشمري، طارق آل شيخان    1

 .33 – 32 مرجع سابق، ص ص ،العربي واإلسالمي والغربي

 .30، مرجع سابق، ص زيرةاستطالع آراء أساتذة اإلعالم والعلوم السياسية حول مهنية قناة الج:  الخزندار، سامي2

، أبو ظبي، مركـز اإلمـارات للدراسـات والبحـوث     الفضائيات العربية والسياسة في الشرق األوسط :  زياني، محمد  3
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 واإلزعاج الذي سببه لألنظمة السياسية      الجزيرةنظراً للنجاح منقطع النظير الذي حققته       

 بمراجعة سياساتها في محاولة منهـا لتطـوير اإلعـالم         واإلعالمية العربية، قامت تلك األنظمة    

، وقد أحدثت بعض التغييـرات فـي األنظمـة          الجزيرةالرسمي والخاص التابع لها في مواجهة       

والسياسات اإلعالمية العربية، حيث أعلنت بعض الدول العربية نيتها إنشـاء مـدن ومنـاطق               

م المهاجرة على العودة للعالم العربي      إعالمية حرة بهدف تطوير اإلعالم وتشجيع وسائل اإلعال       

 .والتمتع بحريات إعالمية أفضل كانت ممنوعة عنها سابقاً

ففي مدينة دبي تم إنشاء منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا ومدينة دبي الحرة لإلعالم، وتـم               

إصدار قرارات تعفي المستثمرين من الضرائب، وفي مصر تم بناء مدينة إعالمية حرة متكاملة،        

 الجزيرةمنح تسهيالت ضريبية كبيرة ويسمح فيها ببث القنوات الخاصة والمستقلة، حيث كانت             ت

أول قناة فضائية تبث برنامجاً منها، كما أعلن األردن إنشاء منطقة إعالمية حرة مماثلـة فـي                 

العاصمة عمان تستهدف استقطاب القنوات الفضائية في خطوة تهدف إلى دخول سوق المنافسـة         

 1.ةاإلعالمي

 استطاعت أن تؤثر تأثيراً كبيراً في اإلعـالم         الجزيرةيمكن االستنتاج مما سبق أن قناة       

العربي وسياساته، فلوال ظهورها وسياستها وفلسفتها اإلعالمية لما ظهرت العديد من القنـوات             

ماح اإلخبارية المتخصصة، ولما قامت الدول العربية بتغيير سياساتها اإلعالمية ولو جزئياً، والس           

ببناء المدن اإلعالمية الحرة ورفع بعض القيود المفروضة على حرية اإلعالم، وكل ذلـك فـي                

  . ومحاولة التغلب عليها إعالمياً وشعبياًالجزيرةسبيل منافسة 

 التأثير السياسي للجزيرة

تبدو التأثيرات السياسية التي يحدثها التلفزيون على الجمهور كبيرة وعميقة، وتدخل في            

وقد وصف مثقفون وسياسيون غربيون تـأثير       .  ثقافة وأفكاراً وتوجهات واهتمامات جديدة     الناس

                                           

لم الجزيرة قناة أم حزب أم دولة دور قناة الجزيرة اإلعالمي والشعبي والسياسي في العا             :  الشمري، طارق آل شيخان    1
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 -التلفزيـون –كان قد فعـل  "التلفزيون على انهيار المعسكر الشيوعي في أوائل التسعينيات بأنه         

بتسلله للكتلة الشرقية ما لم يكن بوسع السالح النووي أن يفعله، وأن أزرار التلفزيون قادت إلى                

 . 1"داث عملت على شيوع الرغبة بتغيير النظم السياسية هناك ومن ثم اإلطاحة بها بعد ذلكأح

أصبح التلفزيون بفضل تجاوزه الحدود السياسية بين الدول قـوة ذات فعاليـة سياسـية               

باعتباره مصدراً لتكوين انطباعات الناس ووجهات نظرهم السياسية، وإذا كان هذا التلفزيون قبل        

ه ظروف البث الفضائي قد استطاع أن يغير الحياة السياسية ويعدل العادات السـلوكية              أن تتهيأ ل  

آثـاراً  "للناس، ويجعل من األحداث المحلية ظواهر عالمية، فإنه بفضل البث الفضائي أحـدث              

 2.في حياة المجتمعات، وفي التفكير السياسي والوعي العام على مستوى الشعوب" انقالبية

 في كسر المحرمات التي فرضتها الحكومات واألنظمة العربية         لجزيرةاجعلت رغبة قناة    

على مدار عشرات السنوات التأثير السياسي للقناة حاداً وواضحاً، رغـم أن تلـك المحرمـات                

ترسخت في وعي وثقافة الجماهير العربية كمحرمات ال يمكن االقتراب منها أو حتـى مجـرد                

ذا التأثير فرض نفسه على المجتمعات العربية خالل فتـرة          مناقشتها أو التفكير فيها، واستطاع ه     

زمنية قصيرة نسبياً، وساعد في حدوثه وبلوغه حدوده القصوى ظروفـاً سياسـية واقتصـادية               

واجتماعية وإعالمية موضوعية عانت وتعاني منها المجتمعات العربية، مثل االستبداد وغيـاب            

ي ينقل معاناة الناس وظروفهم ومـا يريـدون         الحرية، وغياب اإلعالم الموضوعي المستقل الذ     

 بهذا الدور بشكل كامل وبدرجـة       الجزيرةمعرفته ال ما تريد األنظمة العربية قوله، حيث قامت          

 .عالية من االمتياز، فنقلت للناس ما يريدون معرفته وما يحدث فعالً

وتمارسها فـي   أسهمت درجة الحرية اإلعالمية والسياسية المرتفعة التي تتمع بها القناة           

مختلف نشرات أخبارها وتقاريرها وتغطياتها اإلعالمية وبرامجها الحوارية إسهاماً فـاعالً فـي        

 وهو المناخ الذي لم يعتد على هذه الدرجـة مـن            3التأثير على المناخ العام في الوطن العربي،      

                                           

 .64، مرجع سابق، ص العرب واإلعالم الفضائي:  عزي، عبد الرحمن وآخرون1
 .169، ص 1984، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق، دراسات في االتصال:  رشاد، عبد الغفار2
 .35 ، مرجع سابق، ص"قناة الجزيرة كساحة سياسية بديلة: " العويفي، محمد3
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وال في االستضافة الحرية السياسية واإلعالمية، ال في التغطية اإلخبارية وال في الطرح والحوار 

 .للمعارضين السياسيين

 حالة من الوعي السياسي العام في العالم العربي، وعي يمس قضـايا             الجزيرةوأحدثت  

المواطن العربي األساسية مثل االستبداد وغياب الحرية والعدالة االجتماعية واالقتصادية، كمـا            

اتجة عن الممارسـة السياسـية      يمس مشاكله اليومية من فقر وجهل وبطالة ومشاكل اجتماعية ن         

كما أحدثت وعياً   . ية البشرية واالقتصادية الحقيقية   السيئة لألنظمة العربية، وغياب مشاريع التنم     

سياسياً كبيراً لدى المجتمعات العربية في القضايا المركزية والحساسـة لألمـة مثـل القضـية                

، وهي القضـايا التـي      1الفلسطينية وقضية احتالل العراق وقضية الديمقراطية في العالم العربي        

دت لها مساحات عريضة في أخبارها وبرامجها،  وناقشتها بشكل موسع، وأفر  الجزيـرة طرحتها  

أوالً إعادة االعتبار لمثل هذه : وأعطتها أجزاء كبيرة وهامة من أوقات بثها، مما كان له األثر في

القضايا في سلم اهتمامات المواطن العربي، وثانياً زيادة وعيه بهذه القضايا عبـر المعلومـات               

 .ها بشكل شبه دوريواألخبار والنقاشات التي يتم تزويده ب

 من خالل برامجها وأخبارها وخالل سنوات عملها اإلعالمي بكشف          الجزيرةكما قامت   

ما كان اإلعالم الرسمي العربي يحاول دوماً إخفاءه أو تجميله من ممارسات األنظمة والحكومات 

فة لتسليطها  العربية وأجهزتها األمنية تجاه المعارضين لها وتجاه عموم الشعوب العربية، باإلضا          

الضوء على ملفات الفساد السياسي والمالي واإلداري في العالم العربي، وكشفها للحجم المخيف             

للفساد وطرق ممارسته وأساليبه وأدواته، وطال ذلك رؤوس األنظمة العربية وحاشيتها من ملوك 

  .ورؤساء وأمراء ووزراء ورؤساء أجهزة أمنية ورجال أعمال مرتبطين بهذه األنظمة

هذه التغطية اإلعالمية للقناة وكشفها لكل تلك الملفات عبر تسليط الضوء عليها أحـدث              

صدمة لدى المواطن العربي الذي لم يكن يعلم عن هذه الملفات التي كان مسكوتاً عنها لسـنوات            

فأصبح المواطن العربي يتحدث هو اآلخر عن الفساد واالستبداد ويناقشهما ويناقش سبل            . طويلة

                                           

، موقــــع الجزيــــرة نــــت، "الحــــرب علــــى الجزيــــرة: " قاســــم، عبــــد الســــتار1
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ص منهما، وأصبح لديه صوت عال يحاول إسماعه للمسؤولين عنه في بلده، حيث جعـل               الخال

 القناة األولى لدى المشاهد في العالم العربي، ألن المواطن العربي شـعر             الجزيرةهذا األمر من    

أن القناة بعملها اإلعالمي وتغطيتها الصحفية اإلخبارية تالمس همومه ومشاكله وتقتـرب مـن              

ي قضاياه الرئيسية، وتشعر به ومعه، وبالنهاية تقف في صفه كمواطن بسيط في             رغباته، وتحاك 

 .وجه الظلم واالستبداد الذي تمثله األنظمة العربية

 مالحقة الجزيرة

 الكثير من االنتقادات الحادة تارة والتشكيك والتخوين لهـا وللقـائمين            الجزيرةواجهت  

ة الكثير من االحتجاج من معظم الدول واألنظمـة         عليها والعاملين فيها تارة أخرى، والقت القنا      

العربية، مثل السعودية ومصر والكويت والبحرين وتونس والمغرب واألردن وغيرها، وبـذلك            

تكون أكثر قناة تلفزيونية عربية إثارة للخالفات والجدل وذلك بسبب تقديمها البرامج الساخنة في              

تصادية الحساسة، وهي القضايا التي ال يجرؤ اإلعالم القضايا العربية السياسية واالجتماعية واالق 

 1.العربي الرسمي طرحها أو حتى مجرد التفكير فيها لحساسيتها الشديدة

 إجراءات عملية ضـد القنـاة       للجزيرةتبع تلك االحتجاجات واالنتقادات العربية الحادة       

مكاتب القناة في أكثر من دولة      فقد أغلقت   . ومكاتبها ومراسليها والعاملين معها في الدول العربية      

عربية، ومنعت من العمل لسنوات طويلة في دول أخـرى، ولوحـق صـحفيوها ومراسـلوها                

والعاملون معها بالسجن تارة وسحب تراخيص العمل تارة أخرى، وكانت أحدثت أساليب مالحقة      

 .على نهجها هو التشويش المتعمد على تردداتها الفضائية" معاقبتها"القناة و

وأكثر من دولة   " الجزيرةحاضنة  "ى ذلك أيضاً إلى نشوب أزمات دبلوماسية بين قطر          أد

 لقضايا حساسة في تلـك الـدول، أو استضـافة شخصـيات             الجزيرةعربية على خلفية تغطية     

معارضة وتيارات وأحزاب محظورة لدى تلك األنظمة، وفي أحيان عديـدة سـاءت العالقـات               

                                           

الصورة الذهنية لقناة الجزيرة والجزيرة الدولية لـدى الشـباب الجـامعي          : " القضاة، محمد فالح وسحر محمد خميس      1
، 2008، 1، العدد 1، المجلد المجلة األردنية للعلوم االجتماعية، عمان، "لى طلبة جامعتي قطر واليرموكدراسة ميدانية ع

 .31 – 30ص ص 
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حب السفراء من العاصمة القطرية الدوحة، باإلضافة إلغالق القطرية العربية ووصلت إلى حد س     

 .مكاتب القناة في أكثر من دولة عربية، ومنع مراسلي القناة من العمل واالعتداء عليهم

 الجزيرة والعالقات مع الدول العربية

 اإلعالمية وبرامجها الحوارية وتغطياتها اإلخبارية حفيظـة        الجزيرةأثارت سياسة قناة    

من الدول العربية، التي رأت في هذه السياسة اإلعالمية الجديدة خطراً يهدد اسـتقرارها              العديد  

وربما وجودها، فهي كانت تنعم بمواطن يسمع وال يعلم وينفذ وال يناقش، وكانت هي فقط مـن                 

تستحوذ على الفضاء اإلعالمي، تبث فيه ما تريد وتحشو عقول الناس بما يتوافق معها وليس بما      

حقائق ويشخص الواقع كما هو، فواجهت القناة نتيجة ذلك ردات فعل رسـمية عربيـة               يظهر ال 

 .هاجمتها معنوياً ومادياً

ولفهم التأثير السياسي الذي أحدثته القناة على الدول العربية، ال بد من تنـاول ملفـات                

 من  بعدد من الدول العربية التي اتخذت إجراءات ضدها، وهي إجراءات امتدتالجزيـرة عالقة  

الهجوم اإلعالمي مروراً بالمقاطعة السياسية، وانتهاء بإغالق المقرات ومنع عمـل المراسـلين             

ومنع البث على بعض األقمار االصطناعية والتشويش المتعمد على بثّها، وستكتفي الصـفحات             

ـ               وض التالية بمناقشة ملفات عالقة القناة بعدد من الدول العربية كنموذج لتلك العالقات دون الخ

 .في تفاصيل عالقة القناة بكل الدول العربية

 المملكة العربية السعودية

قد ال يكون من الصواب تأريخ تأزم العالقات القطرية السـعودية بنشـأة وبـث قنـاة                 

، واألسباب لـذلك عديـدة،      الجزيرة، فاألزمة في العالقات بين البلدين بدأت منذ ما قبل           الجزيرة

 بين البلدين على مناطق غنية بالنفط والغاز الطبيعي بداية التوتر           حيث مثلت الخالفات الحدودية   

، وشعور السعودية بأن قطر تنافسها على الزعامة الخليجية التاريخية لها، كما مثل             1في العالقات 

                                           

 .76، مرجع سابق، ص الجزيرة وقطر خطابات السياسة وسياسات الخطاب:  أبو الرب، محمد1
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موقف السعودية من االنقالب األبيض الذي نفذه الشيخ حمد أمير قطر على والده حيث لم تعترف 

 .طري الجديد إال متأخراً نقطة خالف وتوتر دائم بين البلدينالسعودية بالوضع الق

، إال أن برامج القناة     الجزيرةوإذا كان الخالف بين قطر والسعودية أعمق من قضية قناة           

" االتجاه المعاكس "قد فجرت هذه المشاكل مرات عديدة وأخرجتها إلى السطح، خاصة برنامجي            

ريحة والذعة للنظام السعودي على مواقفه مـن القضـية          اللذين وجها انتقادات ص   " بال حدود "و

، كما زاد من حدة توتر هذه العالقة        1الفلسطينية وقضايا حقوق اإلنسان والديمقراطية في المملكة      

استضافة القناة في مرات عديدة معارضين سعوديين مثل المعارض السعودي محسن العـواجي             

 .عبد العزيز حين كان ولياً للعهد ولعدد من األمراءالذي وجه انتقادات إلى الملك عبد اهللا بن 

 أيضاً قد بثت برنامجاً انتقد بشكل الذع المبادرة العربيـة للسـالم مـع               الجزيرةوكانت  

إسرائيل، وهي مبادرة العاهل السعودي الملك عبد اهللا بن عبد العزيـز، وانتقـدت دوره ودور                

منذ عهد الملك عبد العزيز بن آل سعود، األمر         " ةبخيانة القضية الفلسطيني  "السعودية متهمة إياها    

  2002.2الذي جعل السعودية تقدم على استدعاء سفيرها في الدوحة نهاية أيلول 

هذا النقد للسياسة السعودية من قبل القناة استتبع نقداً أكثر حـدة مـن قبـل السـعودية                  

ألنصاري في صحيفة الـوطن     حيث كتب عبد الرحمن ا    .  ولقطر الجزيرةبأجهزتها المختلفة لقناة    

، وإن القناة ظهـرت علـى   الجزيرةإن وزير خارجية قطر أصبح وزير خارجية قناة   "السعودية  

حقيقتها كأداة يتطاول القطريون فيها ويؤكدون أنهم موجودون على الخريطة، وإن هناك خطوطاً            

، كمـا   3"صلح ما فسد  محرمة إذا تم تجاوزها عمداً فإن تقبيل األنوف وبوس اللحى ال يمكنه أن ي             

 .شنت الصحف السعودية حمالت عنيفة على القناة واستخدمت ألفاظاً قاسية ضدها

                                           

 .59 – 58، مرجع سابق، ص ص قناة الجزيرة كسر المحرمات في الفضاء اإلعالمي العربي:  الزيدي، مفيد1
 .11/3/2008 ولي العهد السعودي يبدأ زيارة إلى قطر، صحيفة القدس العربي، لندن، 2

 .28/7/2002، صحيفة الوطن السعودية، الرياض، "وزارة خارجية قناة الجزيرة: " األنصاري، عبد الرحمن3
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 جمهورية مصر العربية

 بمصر بفترة زمنية شكلت فاصالً لطبيعـة العالقـة          الجزيرةيمكن أن نفصل عالقة قناة      

لها أوالً منذ ما قبل     يناير، ولفهم طبيعة العالقة ال بد من تفصي       / كانون ثاني  25بينهما وهي ثورة    

 من التوتر بسبب برامج القناة، والتوتر هـذا كـان       والجزيرةالثورة، فلم تخل العالقة بين مصر       

بسبب تناول القناة لألوضاع الداخلية المصرية، والسياسات الخارجية والداخلية للنظام المصري،           

ط، وقضـية العالقـات     وقضايا الحريات والتعذيب في أقسام الشرطة المصرية، وقضية األقبـا         

المصرية مع الواليات المتحدة األمريكية، وقضية عالقتها مع إسرائيل، وقضية حصـار قطـاع    

غزة وإغالق معبر رفح البري، وقضية دور مصر خالل العدوان اإلسرائيلي على قطاع غـزة               

 .2008نهاية العام 

مصرية التـي رأت     لهذه الملفات المصرية الساخنة لم تعجب الحكومة ال        الجزيرةتغطية  

فيها استهدافاً لدور مصر القيادي القومي واإلقليمي، ومحاولة للنيل من مكانة مصـر السياسـية               

والتاريخية، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إغالق مكتب القناة في القـاهرة ومنـع عمـل                 

الت نقد كما تماهت الصحافة المصرية مع الموقف الحكومي، وشنت حم     . مراسليها أكثر من مرة   

، واتهمتها بالعمالة لألمريكان واإلسرائيليين، واتهمت مقدمي البرامج فيها         للجزيرةوتخوين عنيفة   

، وفي هذا اإلطـار علقـت مجلـة روز          1"مرتزقة وعمالء ألمريكا والصهيونية العالمية    "بأنهم  

 يسـتطيع  إن وزير خارجية قطر يريد أن يثبت لبعض المسؤولين األمريكيين أنه      : "اليوسف قائلة 

، وبدل من أن تكون القناة قناة إعالمية        الجزيرةأن يحدث التغييرات التي يطلبونها من خالل قناة         

ووسيلة لخدمة أهداف األمة فإنها تثبت في كل لحظة أنها طابور خامس لتفتيت األمة من أجـل                 

 . 2"أهداف أعدائها ولخدمة مصالح من يديرها

 قد قامت على التوتر الدائم، فإن هذا التوتر وصل  ومصرالجزيرةوإذا كانت العالقة بين  

 يناير، حيث وصلت تغطية القناة ألحداث الثـورة اليوميـة الحـد             25حد اإلنفجار خالل ثورة     

                                           

 .26ابق، ص ، مرجع س"وزارة خارجية قناة الجزيرة: " األنصاري، عبد الرحمن1
 .14/9/2009الصحافة والمخابرات، صحيفة روز اليوسف، القاهرة، :  كمال، عبد اهللا2
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 كل برامجها وفتحت بثها بشكل مستمر ومتواصل لتغطيـة أحـداث   الجزيـرة األقصى، فعطلت  

رضين المصـريين، وفـي نفـس    وتطورات الثورة، واستضافت العشرات من السياسيين والمعا      

الوقت استضافت الناطقين والمتحدثين باسم النظام المصري ولو بصورة أقـل، فأثـارت هـذه               

 تشارك الناس الثـورة وتتفاعـل       الجزيرةالتغطية المكثفة حفيظة النظام المصري الذي شعر أن         

 .وضع صعبمعهم بل وتحضهم عليها أيضاً مما يشكل خطراً على النظام الذي كان أصالً في 

ومع نجاح الثورة المصرية في إسقاط النظام المصري عبر إسقاط رأس النظام بتنحـي              

الرئيس السابق حسني مبارك بدأ العديد من المراقبين والمحللين بالحديث عن دور كبير ومـؤثر             

 في نجاح الثورة المصرية وإسقاط الرئيس السابق، في حين استمرت تغطية القناة للشأن              للجزيرة

مصري وللتفاعالت الداخلية المصرية بعد نجاح الثورة، وإن كانت تغطية ليست بالحجم الـذي            ال

 .كانت عليه التغطية خالل أحداث الثورة

 تونس

الحالة المصرية من حيث الدراسة تنطبق على الحالة التونسية، فالثورة التونسية يمكـن             

قة تاريخياً كانت عالقة سيئة للغايـة،        وتونس، هذه العال   الجزيرةلها أن تؤرخ لعالقة جديدة بين       

فالقناة لم تتمكن من افتتاح مكتب لها في تونس مطلقاً نتيجة الرفض المستمر للسلطات التونسـية         

كان ذلك نتيجة االحتجاج المستمر لتونس على تغطيـة         . السماح لها بافتتاح مكتب لها في تونس      

نس في عدد من البرامج الحوارية، ومـا         للشأن التونسي، ونتيجة لغضبها من تناول تو       الجزيرة

 .تقول عنه الحكومة التونسية من استهداف لتونس من خالل برامج القناة

 إلى الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي والـذي           الجزيرةوصل الهجوم على    

سـمية  شن هجوماً عنيفاً على القناة متهماً إياها بالظلم واالنحياز، فيما وصفت صحف تونسية ر             

، معتبرة هدف إنشاء القناة هو لتكون قناة عميلـة          "اللقيطة القائمة على الغوغائية   " بالقناة   الجزيرة

  1.تروج لقيم الغرب والصهيونية ولتقوض أسس الهوية العربية واإلسالمية

                                           

 .2/5/2000 تونس تهاجم قناة الجزيرة بشدة، صحيفة الشرق األوسط، لندن، 1
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 بالشأن التونسي ليس كبيراً رغم كل هـذه اإلجـراءات           الجزيرةوبقي االهتمام من قبل     

، هذه الثـورة    2010نسية ضدها حتى جاءت الثورة التونسية في أواخر العام          والتصريحات التو 

التي غيرت طبيعة اهتمام القناة وتغطيتها للشأن التونسي وفرضت على القناة اهتمامـاً خاصـاً،            

فأفردت الجزيرة للثورة التونسية مساحات واسعة من أوقات بثها، ومع اشتداد الثورة تصـاعدت            

ر واستضافت القناة العديد من المحللين والمعارضين التونسـيين، وظلـت           التغطية وتركزت أكث  

التغطية موسعة حتى نجحت الثورة في إسقاط النظام بعد هرب الرئيس السابق زين العابدين بن               

علي من تونس، وبعد نجاح الثورة افتتحت القناة مكتباً لها في تونس، وبدأ مراسلوها وصحفيوها               

 .تونسيظهرون على الشاشة من 

 السلطة الفلسطينية

، وذلك  والجزيرةلم تشذ السلطة الفلسطينية عن قاعدة العالقة المتوترة بين الدول العربية            
على الرغم من اتفاق مختلف األطراف تقريباً على الدور المؤثر والهام الذي لعبته القنـاة فـي                 

ى األرض، وهو الدور الذي تغطية الشأن الفلسطيني المتصل باالحتالل اإلسرائيلي وممارساته عل
ذلك التـوتر   . فضح االحتالل اإلسرائيلي ووقف إلى جانب القضية الفسطينية والشعب الفلسطيني         

قائم باألساس من انزعاج السلطة الفلسطينية من تغطية القناة للشأن الفلسطيني الداخلي، حيث ال              
عدم الحيادية وبمعـاداة السـلطة    بللجزيرةتمل السلطة الفلسطينية وأركانها من توجيه االتهامات     

 .الفلسطينية ومشروعها السياسي

وقد أغلقت السلطة الفلسطينية مكتب القناة في رام اهللا أكثر من مرة كانـت فـي زمـن          
الرئيس الراحل ياسر عرفات، فيما أبدى الرئيس الراحل عرفات في رسالة بعث بها إلى وزيـر                

واحتجاجه على أسلوب القناة في إجراء مقابالت مـع   الخارجية القطري استياءه من تغطية القناة       
  1".حماس"الشيخ الشهيد أحمد ياسين الزعيم الروحي لحركة المقاومة اإلسالمية 

ولعل قضية سيطرة حركة حماس على قطاع غزة واالنقسام الفلسطيني الداخلي كانـت             

تـتهم السـلطة    . يـرة والجزالقشة التي قصمت ظهر البعير في العالقة بين السلطة الفلسطينية           
                                           

 .81 – 80 مرجع سابق، ص ص قناة الجزيرة كسر المحرمات في الفضاء اإلعالمي العربي،:  الزيدي، مفيد1
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الفلسطينية القناة بالتحيز لحركة حماس وعدم الحيادية في تغطيتها لهذا الحدث وتداعياته التي ال              

زالت مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، ويشن رموز السلطة الفلسطينية والنـاطقين باسـمها               

ت من قبل مسـؤولي  حمالت نقد الذعة باستمرار تجاه القناة، وظهرت خالل الفترة السابقة دعوا       

، فيما تعرض مكتب    "قناة الفتنة " ناعتينها بــ    الجزيرةالسلطة وحركة فتح ومناصريها لمقاطعة      

  .القناة في رام اهللا لالعتداء أكثر من مرة من قبل عناصر محسوبة على السلطة الفلسطينية

لية فيما عرف   زادت العالقة سوءاً بعد تغطية القناة لملفات التفاوض الفلسطينية اإلسرائي         

، حيث قامت بعرض المئات من وثـائق المفاوضـات الفلسـطينية            "كشف المستور "وقتها بــ   

اإلسرائيلية، والتي جاء فيها تنازالت خطيرة من قبل المفاوض الفلسطيني في قضايا حساسة مثل             

لتحليلها القدس والالجئين وغيرها، وقامت القناة بعرضها وتحليلها واستضافة الخبراء والسياسيين 

 .ومن ضمنهم ناطقون رسميون باسم السلطة ومسؤولين فيها

 تغطية الجزيرة لبعض األحداث الهامة

 2001الحرب على أفغانستان واحتاللها 

سبتمبر وما تالها من االحتالل األمريكي ألفغانستان نقطة تحول / أيلول11شكّلت أحداث 

ة األهم في تاريخ القناة بعد أن تمكنـت مـن         ، حيث مثّلت هذه المحطة النقط     الجزيرةكبيرة لقناة   

توجيه ضربة كبيرة لإلعالم العالمي والغربي، وذلك فيما يتعلق بصناعة الخبر واحتكار تغطيـة              

 تحدياً إعالمياً -وألول مرة–حدث عالمي على درجة عالية من األهمية والحساسية، مشكّلة بذلك        

 .ن اإلعالم العربيلإلعالم الغربي، الذي لم يعتد على هذا النمط م

 هي المحطة األهم في     1998 لعملية ثعلب الصحراء في العام       الجزيرةوإذا كانت تغطية    

 سبتمبر وما لحقها من احتالل ألفغانسـتان جعلهـا          11شهرة القناة عربياً، فإن تغطيتها ألحداث       

حرب علـى   تطرق باب العالمية، حيث اعتمدت الكثير من وسائل اإلعالم الغربية في تغطيتها لل            

 وأشرطتها ومعلوماتها وأخبارها، واألهم كان هو احتكار القناة ألشرطة القاعـدة            الجزيرةتغطية  

 الشـريط   الجزيرةالمسجلة ولتسجيالت زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن الدن، حيث باعت            
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 ألف  250األول لتسجيل كلمة أسامة بن الدن بعد ثالث دقائق فقط من عرضه على القناة بمبلغ                

  1.دوالر أمريكي إلحدى القنوات الغربية

 في التغطية الميدانية لحرب احتالل أفغانستان دوراً الفتـاً لقنـاة            الجزيرةوقد كان دور    

عربية، حيث ظل مراسل القناة الوحيد تيسير علوني على اتصال بحركة طالبان والقاعدة وينقل              

اميرا الوحيدة التي تنقـل مشـاهد القصـف         آراء طرفي الحرب، كما كانت كاميرا القناة هي الك        

الجوي من قوات التحالف ألفغانستان، وظلّت الصور التي ترد من القناة خالل أول أسبوعين من               

 CBC و CNNالحرب هي المصدر الوحيد لكل القنوات العالمية األخرى، وبدأت قنوات مثـل             

 .صدر لصورها ومعلوماتها كمالجزيرةوغيرها من كبريات المحطات الفضائية الغربية تعتمد 

هذه التغطية أحدثت امتعاضاً لدى الواليات المتحدة األمريكية، مما جعـل المؤسسـات             

السياسية واإلعالمية األمريكية تشن حمالت إعالمية ضد القناة، وذلـك تنفيـذاً لخطـة اإلدارة               

كبـرى  فقد سخرت محطة فوكس نيوز وهي إحدى المحطات الفضـائية ال          . األمريكية بشيطنتها 

 في كابول ودعت لضـرورة  الجزيـرة والهامة في الواليات المتحدة األمريكية من قصف مكتب    

في الدوحة، وذلك في إشارة صريحة لحجم التحامـل         " فضائية بن الدن  "استهداف مقر ما سمته     

  2.على القناة والرغبة بشيطنتها تناغماً مع السياسات األمريكية الرسمية

 2003احتالل العراق 

ت الحرب على العراق واحتالله الحلقة الثانية من حلقات مسلسل التميـز اإلعالمـي     كان

 قبل أقل من سنتين خالل تغطيتها ألحداث الحرب على أفغانستان واحتاللها،            الجزيرةالذي بدأته   

 ألحداث الحرب على العراق واحتالله سـاعة        للجزيرةحيث استمرت التغطية الفريدة والنوعية      

 وللمرة الثانية قدرة كبيـرة علـى        الجزيرةوقد أظهرت   . اعة األولى لبدء الحرب   بساعة منذ الس  

                                           

 .88 – 87، مرجع سابق، ص ص الجزيرة وقطر خطابات السياسة وسياسات الخطاب: رب، محمد أبو ال1

ــع 2 ــواودة، وديـ ــة  : " عـ ــرب األمريكيـ ــة الحـ ــرة وتغطيـ ــت،  "الجزيـ ــرة نـ ــع الجزيـ ، موقـ
http://aljazeera.net/NR/exeres/8147935F-CB1C-4B4D-ABA0-B96691517BF1.htm 



 89

منافسة اإلعالم الغربي الذي كان في العادة يصول ويجول وحده في الميدان ويحتكر الصـورة               

 .والمعلومة

 للحرب على العراق منذ ما قبل الحرب واالحتالل فعلياً، وتحديداً      الجزيرةانطلقت تغطية   

إلدارة األمريكية بالحشد والتحضير للحرب لوجستياً وسياسياً وإعالمياً، فقد جهـزت           منذ بدأت ا  

القناة مكتبها ببغداد بالوسائل الالزمة وأوفدت عدداً من الصحفيين والمراسلين للعراق من شماله             

إلى جنوبه، وبدأت منذ اللحظة األولى ببث األخبار والتقارير من العراق حول توقعات الحرب،              

 1.ظروف اإلنسانية والحياتية في العراق ما قبل الحربوال

التناقضات فيما تبثه الوكاالت والمحطات الغربية   أن تكشف كثيراً منالجزيرةاستطاعت 

وتجبرها على التراجع، واألمثلة هنا كثيرة جداً، منها االدعاء بعدم وجود قتلى وأسرى أو عـدم                

، وأجبـر النـاطقين     الجزيـرة نشرت الصور في    سقوط طائرات في األيام األولى للحرب حتى        

األمريكيين والبريطانيين على االعتراف بهذه الخسائر، ثم تحولت المعركـة اإلعالميـة إلـى              

االنتهاكات التفاقية جنيف بحق أسرى الحرب بعد أن كانت القوات األمريكية والبريطانية تنكـر              

رئيس الوزراء البريطاني تـوني  و وجودهم، حيث انتقد كل من الرئيس األمريكي جورج بوش

 2. باالسم لنشرها صور األسرىالجزيرةبلير والقادة العسكريين في التحالف قناة 

 الجزيرةوكانت  .  المحطة األبرز في تلك التغطية     2004كانت معركة الفلّوجة في العام      

طورة المهمـة   المحطة العربية الوحيدة تقريباً التي أوفدت مراسالً لها إلى داخل الفلوجة رغم خ            

وهو الصحفي المصري أحمد منصور، حيث استطاع منصور نقل مشاهد وصـور وروايـات              

رهيبة ومروعة حول ما يجري هناك، واستطاع نقل الحدث لحظة بلحظة، ونقل معاناة النـاس               

 .ومشاهد القتل والدمار العنيف الذي الحقته القوات األمريكية بالمدينة

                                           

، "التغطية الصحفية فـي الحـرب علـى العـراق    : " كريشان، محمد وماجد عبد الهادي وعمرو الكحكي وروبرت بينار      1
ــت،  ــرة نــــ -http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CA7510D8-F8FB-4BFE-8590الجزيــــ

839D521D5B4E.htm 
، موقـع كلمـات،   "التغطيـة اإلعالميـة العربيـة والغربيـة للحـرب علـى العـراق         : " سالمة، أحمد عبـد الفتـاح      2

http://www.kl28.com/books/showbook.php?bID=83&pNo=1#start 
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 ألحداث الحرب على العراق، اسـتخدمت       للجزيرةلواسعة  إزاء تلك التغطية اإلعالمية ا    

الواليات المتحدة األمريكية ترسانتها العسكرية إلسكات هذا الصوت ومعه أصـوات صـحفية              

قصـف مكتبـي     صداعاً لإلدارة األمريكية، فقامت ب     الجزيرةوإعالمية أخرى، شكّلت إلى جانب      

 أبرزهـا إثـارة   تهامات أخرى   ا أمام   قاًنفسها الح  الجزيرةووجدت  . 1 ظبي ووأب الجزيرةقناتي  

، حيث أزعجت تلك التغطيـة      2هذا البلد تأجيج الصراع المذهبي في     و  في العراق  الفتنة الطائفية 

الحكومة العراقية أيضاً، وعلى إثر تلك االتهامات الخطيرة قامت الحكومة العراقية فـي العـام               

 . بإغالق مكتب القناة في بغداد ومنع عمل مراسليها2005

 الثورات العربية 

يساعد اإلعالم اإلخباري على تنشيط الحراك السياسي، وبناء إطار فكري يحقق التغيير، 

، فهي أدخلت نوعاً من النقاش الحيوي وأحياناً المثير للجدل الجزيرةوهو تماماً ما أحدثته قناة 

يز به برامجها الحوارية والقيمة الكبيرة لنشراتها اإلخبارية، وما تتم. إلى ساحة اإلعالم العربي

. من طرح واسع لألفكار وسع من دائرة جمهورها وغير من طبيعة الخطاب السياسي العربي

كما أن أسلوب القناة، وما تقدمه من محتوى في برامجها جعل جمهورها أكثر انخراطاً في 

ير السياسي عبر  األرضية للجماهير للتغيالجزيرةوقد هيأت . القضايا التي تتناولها في تغطيتها

  3.إضفاء الشرعية على المعارضة وكشف األنظمة االستبدادية والفاسدة

 ، فخصصتفي تغطية أحداث الثّورات العربيةومحورياً   ريادياً دوراًالجزيرةقناة لعبت 

 حتّى أنّها خصصت ،مصرتونس ومن ثم في على شاشتها مساحاٍت واسعة لتغطية الثّورة في 

، ثم بعدها في ليبيا " مباشر مصرالجزيرة" اسمتها  مباشرةً لحظة بلحظةقناة للبثّ من مصر

احتضنتها منذ ات العربية،  كاألم الشرعية للثورالجزيرةكانت واليمن وآخرها في سوريا، و

                                           

 .87، ص 2004، دمشق، مكتبة الوحدة، اإلعالم العربي واحتالل العراق:  إدريس، محمد السعيد1
" العربيـة "و" الجزيرة"خبار العراق في قناتي     تحليل مضمون أل  أخبار العراق في الفضائيات العربية      :  المهداوي، فارس  2

 .70، ص 2009دكتوراه غير منشورة، األكاديمية العربية المفتوحة في الدانمرك، ، رسالة الفضائيتين
 – 168 مرجع سابق، ص ص      تأثير الجزيرة كيف يعيد اإلعالم العالمي الجديد تشكيل السياسة الدولية،         :  سيب، فيليب  3

170. 
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النايل قمر إيقاف بثّها على عن ذلك لم يثنها أجمع، و  للعالمجاهدت إلسماع صوتهاووالدتها 

 . من العملمراسليهاإغالق مكاتبها ومنع لم يردعها كما   والتشويش على بثها،سات

 حيث كانت القناة ممنوعة من العمل -أولى الثورات العربية–البداية كانت في تونس 

لسنوات طويلة، ولكن مع اشتداد المظاهرات عطلت القناة كل برامجها االعتادية وبدأت في بث 

دأت في استقبال األخبار والصور القادمة من موجة إخبارية مفتوحة حول الثورة التونسية، وب

 بقوة وذلك لغياب الجزيرةتونس عبر اإلنترنت وبثها، وظهر أن الناس في تونس يتابعون قناة 

 . ودورهاالجزيرةاإلعالم الرسمي الصادق، فيما رفع الثوار التونسيون شعارات تمتدح 

مي الفلسطيني عارف  ألحداث الثورة التونسية يقول اإلعالالجزيرةوحول تغطية 
 لتونس في ثورتها مرآة رأى الناس فيها الجزيرةكانت : "الجزيرةحجاوي مدير البرامج في قناة 

 ال تبني وعياً الجزيرةأنفسهم، وكانت أقرب وسيلة إعالمية لعقول وقلوب الثائرين، على أن 
 خاطره، وهي عميقاً وثقافة سياسية متينة، وتكتفي بأن تجعل الجمهور يؤمن بما يجول في

 .1"تشاطره أفكاره أكثر مما تبث إليه أفكاراً جديدة

 الجزيرةوبعد الثورة التونسية، ما هي إال أيام قليلة لتشتعل الثورة المصرية، ووجدت 

على مدار الخمسة أعوام التي سبقت اندالع الثورة شهدت تغطية القناة . نفسها أمام تحد جديد

ان لمصر حصة األسد في التغطية اإلخبارية للقناة، والقت هذه للشأن المصري تطوراً كبيراً، وك

 يناير 25مع اندالع أحداث ثورة . التغطية استياء وانتقاد النظام المصري واإلعالم المصري

احتدمت تغطية القناة وزادت حدتها، وتحول بثها إلى بث مفتوح ينقل الصور واألخبار اآلتية من 

، ووقفت القناة مرة أخرى إلى جانب الثورة والثوار، وبات مصر ومن ميدان التحرير خصوصاً

 .هذا االلتزام واضحاً وجلياً في طبيعة التغطية التي قامت بها القناة لهذا الحدث الهام

 خسرت مكتبها في القاهرة، وخسرت بثها على قمر نايل سات، الجزيرةرغم أن 

عمل، إال أنها أرسلت أشخاصاً من وخسرت مراسليها في مصر بسجن بعضهم ومنع الباقين من ال
                                           

، بيـروت، مؤسسـة   المنا العربيالثورات وع، من كتاب "2011دور الجزيرة في الثورات العربية     : " الحجاوي، عارف  1
 .94، ص 2011هاينريش بول، 
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الدوحة للعمل كمراسلين للقناة بالسر، حيث كانت القناة موجودة في ميدان التحرير باستمرار 

وصورة الميدان الحية لم تنقطع عن شاشتها، وظلّت القناة ملتزمة بما التزم به شباب الثورة 

ظهور رغم الروح اإلسالمية العامة المصرية من عدم السماح لالنتماء الحزبي أو اآليديولجي بال

  1. تبث وكأنها تمثل هؤالء الشباب الثائرينالجزيرةفي بثها، وظلّت 

 على المنوال في تغطيتها للثورات، مستفيدة من النجاح الجزيرةوفي ليبيا استمرت 

ية وبدأت منذ اليوم األول للثورة الليبية بتغط. الباهر الذي حققته في تغطية ثورتي تونس ومصر

وأنها تنفذ أجندة قطر التابعة أصالً " الفتنة"أحداثها، واتهمت من قبل النظام الليبي بأنها قناة 

لألجندة الغربية في تفتيت األمة العربية، وهناك اتخذت الجزيرة موقفها بأن تكون مع الثورة 

قصفها كتائب القذافي و" مجازر"وضد نظام القذافي، وبثت الكثير من األخبار والصور حول 

للمدنيين في بنغازي وغيرها من المدن الليبيبة، واستمرت تغطيتها بنفس الحرارة لحين سقوط 

 .نظام القذافي بسقوط العاصمة طرابلس والحقاً بمقتله

 ألحداث الثورة اليمنية عن هذا السياق، ولو أنها كانت تشتد الجزيرةولم تخرج تغطية 

داد أو فتور أحداث الثورة نفسها وطول المدة التي حيناً وتفتر حيناً آخر، وذلك نتيجة اشت

 . استغرقتها، حيث حازت تغطية القناة على إعجاب الشعب اليمني وأحياناً هتافه وتقديره

حتى تلك التي –في البحرين األمر كان مختلفاً، حيث انتقدت القناة من أطراف عديدة 

ة ألحداث الثورة في البحرين، وهي الثورة  نتيجة تغطيتها الباهتة وغير المتوازن-كانت مؤيدة لها

التي وإن صبغت بالطائفية إال أنها تبقى لها أهداف ومطالب مشروعة ال يستطيع أحد إنكارها، 

 .ويبدو أن القناة خضعت لحسابات حساسية طرح القضايا الخليجية بالنسبة لها

لى مرحلة التهميش األو: في سوريا مرت تغطية القناة ألحداث الثورة السورية بمرحلتين

وعدم االهتمام الكافي، وكانت مع بداية الثورة وخالل الشهر األول تقريباً منها، حيث وجهت 

                                           

، مرجع سـابق، ص     الثورات وعالمنا العربي  ، من كتاب    "2011دور الجزيرة في الثورات العربية      : " الحجاوي، عارف  1
97. 
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للقناة انتقادات كثيرة لعدم االهتمام بتغطية أحداث الثورة بنفس األسلوب والطريقة التي غطت بها 

سورية يمر مرور الكرام أحداث الثورات التونسية والمصرية والليبية، فقد كان خبر الثورة ال

على الشاشة دون تسليط الضوء الكافي عليه، في مقابل اهتمامها بقضايا أخرى أقل أهمية وأقل 

 .قيمة سياسية وخبرية وإعالمية

مع اشتداد الثورة . المرحلة الثانية كانت بعد حوالي شهر من اندالع الثورة السورية

يا بدأت القناة في تغطية الحدث تغطية مفصلة، واشتداد القتل ونزيف الدماء والتظاهر في سور

فأصبح الخبر السوري يتصدر أخبار وتغطيات القناة، وأفردت للثورة السورية مساحات واسعة 

من التحليل والنقاش، وشيئاً فشيئاً بات من الواضح وقوفها إلى جانب الثورة السورية، وهو ما 

ظام السوري، وتم التشويش على بثها أكثر من جلب عليها انتقادات عديدة أيضاً من مؤيدي الن

 ويمجد دورها وتغطيتها ألحداث ثورته، في حين للجزيرةوبدأ الشعب السوري يهتف . مرة

جلبت تغطية القناة ألحداث الثورة السورية ووقوفها إلى جانبها عليها انتقادات من داخلها توجت 

المهمين وعلى رأسهم مدير مكتبها في بعدد من االستقاالت لعدد من مذيعي ومراسلي القناة 

 .بيروت غسان بن جدو

 الجزيرةلم تنتصر : " للثورات العربية يقول عارف حجاويالجزيرةوحول تجربة تغطية 

في عصر الثورات بقدر انتصارها في حرب العراق، على أنها كانت األكثر أثراً في هذه 

متعة بركائز قوة عديدة، وستظل  متالجزيرةالثورات، وبعد انقضاء عصر الثورات ستبقى 

متمتعة بسقف عال من الحرية اإلعالمية، وبخبرة طويلة وتمويل متفوق، وبكونها محطة كل 

  .1"العرب، وستضاف إليها أنها المحطة التي أيدت الثورات العربية بدون تحفظ

                                           

ص ، مرجع سـابق،     الثورات وعالمنا العربي  ، من كتاب    "2011دور الجزيرة في الثورات العربية      : " الحجاوي، عارف  1
98. 
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 الفصل الرابع

  وتحليلهاعرض نتائج الدراسة

 تمهيد

 خالل الفضائية قناة الجزيرةهدفت الدراسة إلى رصد وتحديد الدور الذي قامت به 

الثورة المصرية من خالل تغطيتها وتناولها للحدث، ومعرفة مدى تأثير هذا الدور على مسار 

الثورة ونجاحها وعلى الفعاليات اليومية التي حفلت بها، كما هدفت إلى التعرف على طبيعة 

وشكل وكيفية التأثير الذي أحدثته القناة من خالل تأثير التغطية اإلخبارية التي قامت بها، وتأثير 

األدوات والقوالب الفنية والتحريرية التي استخدمتها، باإلضافة لقياس مدى أهمية وأثر دور القناة 

ر وفي في كونها أحد أسباب أو عوامل قادت إلى أو ساعدت على التغيير السياسي في مص

 .مناطق أخرى من الوطن العربي حازت على تغطية مماثلة أو مشابهة من القناة

لقياس أثر ودور القناة في " االستبيان"اعتمدت الدراسة على أداة االستمارة االستقصائية 

متعلق بالمعلومات : الثورة المصرية وأثرها في نجاحها، حيث تضمنت االستمارة جزأين، األول

الجنس، العمر، الدرجة العلمية، الحقل (خصية عن المبحوثين، وتضمن أربع فئات والبيانات الش

متعلق بأسئلة حول موضوع الدراسة االستقصائية ورأي المبحوثين فيها، : ، الثاني)الوظيفي

 سؤاالً مغلقاً محدداً حول تغطية القناة وسياستها اإلعالمية خالل الثورة، ومجموعة 28وتضمن 

 . والتحريرية التي استخدمتها القناة واألثر الذي أحدثته خالل الثورةالقوالب الفنية 

 شخص، وتم اختيار هذه العينة بطريقة 100واعتمدت الدراسة على عينة مكونة من 

، وهي عينة يرتفع عدد مفرداتها مع مرور الوقت خالل مرحلة snow-ballingعينة كرة الثلج 

 .ج عينة غير احتمالية وتصنف أحياناً كعينة قصديةجمع البيانات، علماً إن عينة كرة الثل

 E-Mailاشتملت العينة األولية من المبحوثين الذين تم مراسلتهم بالبريد اإللكتروني 

على مجموعة من محيط الباحث الدراسي والعملي، وهم مجموعة من الصحفيين المصريين 

ى من المبحوثين من محيطهم الزمالء، والذين بدورهم زودوا الباحث بعناوين مجموعات أخر
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العلمي والعملي أيضاً، فاقتصرت العينة على صحفيين وسياسيين وأساتذة جامعات مصريين، 

وشكلت طبيعة هذه العينة أفضل اختيار للدراسة، كونها الفئات النخبوية األكثر معرفة وقدرة 

 .ذي حققته في ذلكعلى رصد وتحليل دور وأثر قناة الجزيرة على الثورة المصرية والنجاح ال

وتم التعامل إحصائياً مع بيانات الدراسة واالستمارة االستقصائية من خالل برنامج 

، وذلك من خالل أسلوب استخراج الجداول التكرارية البسيطة العدد (SPSS)التحليل اإلحصائي 

 . والنسبة المئوية إلجابات المبحوثين

 :الدراسةفيما يلي عرض وتحليل للنتائج التي خرجت بها 

 عرض وتحليل المعلومات الشخصية: لالجزء األو

 . إلى النسبة المئوية% إلى التكرارات، ويشير الرمز تيشير الرمز 

 يعرض متغير الجنس): 1(جدول 

 % ت الجنس

 65 65 ذكر
 35 35 أنثى

 100 100 المجموع

ستقصائية حيث يشير الجدول السابق إلى متغير الجنس لدى المبحوثين في االستمارة اال

 .من مجموع المبحوثين % 35فيما بلغت نسبة اإلناث % 65بلغت نسبة الذكور 

 يعرض متغير الفئة العمرية): 2(جدول 

 % ت الفئة العمرية

25 – 35 33 33 
35 – 45 28 28 
45 – 55 24 24 
55 – 65 15 15 

 100 100 المجموع
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لمبحوثين، حيث جاءت الفئة العمرية يشير الجدول السابق إلى متغير الفئة العمرية ل

، %28نسبة ) 45 – 35(، فيما احتلت الفئة العمرية الثانية %33بنسبة ) 35 – 25(األولى 

 – 55(، فيما احتلت الفئة العمرية الرابعة %24جاءت بنسبة ) 55 – 45(والفئة العمرية الثالثة 

 . الفئات العمرية المختلفة، حيث جاءت النسب موزعة بشكل منطقي بين%15نسبة بلغت ) 65

 يعرض متغير المستوى التعليمي): 3(جدول 

 % ت المستوى التعليمي

 40 40 جامعي
 36 36 دراسات عليا

 24 24 أستاذ
 100 100 المجموع

يشير الجدول السابق إلى متغير المستوى التعليمي للمبحوثين، فقد بلغت نسبة الجامعيين 

حملة شهادات (، ونسبة الدراسات العليا %40)  البكالوريوس–لى حملة الشهادة الجامعية األو(

، فيما تواجد حملة رتبة األستاذ بالمرتبة الثالثة وبنسبة مئوية بلغت %36) الدراسات العليا

، األمر الذي يعطي داللة على طبيعة عينة الدراسة النخبوية، كونها جميعاً من حملة 24%

 . الشهادات العلمية المختلفة

 يعرض متغير الحقل الوظيفي): 4(ل جدو

 % ت الحقل الوظيفي

 47 47 صحفي
 20 20 سياسي

 33 33 أستاذ جامعي
 100 100 المجموع

يشير الجدول السابق إلى متغير الحقل الوظيفي للمبحوثين، حيث بلغت نسبة فئة 

انية بنسبة ، فيما احتلت فئة أساتذة الجامعات المرتبة الث%47الصحفيين من مجموع العينة 

من مجموع العينة، % 20، وحلّت فئة السياسيين في المرتبة األخيرة بنسبة %33وصلت إلى 

حيث جاءت هذه النسب متوائمة مع طبيعة الدراسة وهي المتعلقة بحقل إعالمي سياسي، وتدنت 
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ل نسبة السياسيين من مجموع العينة قليالً بسبب الحالة السياسية التي تواجدت عليها مصر خال

فترة توزيع االستمارة االستقصائية واإلجابة عليها، وهي الفترة التي شهدت توترات سياسية 

عديدة في مصر باإلضافة لالنتخابات المتالحقة فيها وخصوصاً الرئاسية، األمر الذي جعل 

الوصول للسياسيين وتجاوبهم مع االستمارة أمراً في غاية الصعوبة النشغاالتهم الكثيرة في 

 . لة السياسية في مصرالحا

 عرض وتحليل أسئلة الدراسة: الجزء الثاني

 تغطية الحدث وصنعه): 5(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
 الجزيـرة  قناة شاركت

 للثـورة  تغطيتها خالل
 الحدث بصنع المصرية

 هبتغطيت فقط تكتف ولم

20 20 45 45 8 8 22 22 5 5 100 

 خالل الجزيرة قناة شاركت(يشير الجدول السابق إلى موقف المبحوثين من العبارة 

، حيث وافق ووافق بشدة نسبة )بتغطيته فقط تكتفي ولم الحدث بصنع المصرية للثورة تغطيتها

 من% 5و% 22من المبحوثين على التوالي، فيما عارض وعارض بشدة % 20و% 45

 .من المبحوثين بال رأي% 8المبحوثين على التوالي، فيما أجاب 

وتدلل النتائج على أن هناك اتفاقاً عاماً تقريباً على دور قناة الجزيرة في تغطية الحدث 

من المبحوثين وهي نسبة كبيرة جداً وإيجابية لقناة الجزيرة مقابل % 65وصناعته، حيث أيد ذلك 

 المصري ما قبل الثورة الذي كان يرى في الجزيرة قناة وجهة نظر جزء كبير من الشعب

معادية وذات برنامج يستهدف مصر ودورها نتيجة الحمالت التي كان يشنها النظام السابق على 

 .القناة
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 تغطية منحازة للثورة): 6(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
" الجزيــرة"تغطيــة 

ــورة  ــداث الثـ ألحـ
المصرية كانت منحازة   

 للثورة والثوار

34 34 49 49 9 9 7 7 1 1 100 

ألحداث الثورة " الجزيرة"تغطية (يشير الجدول السابق إلى موقف المبحوثين من العبارة 

 من% 34و% 49، حيث وافق ووافق بشدة نسبة )المصرية كانت منحازة للثورة والثوار

من نسبة المبحوثين، بينما قال % 1و % 7المبحوثين، فيما عارض وعارض بشدة ما نسبته 

 .أنه ال رأي لديهم على هذا السؤال% 9

وتوضح هذه النتائج بشكل كبير جداً أن التغطية التي حازت عليها الثورة المصرية من 

ي في حال كانت منحازة  كانت تغطية منحازة لصف الثورة والثوار، وبالتأكيد فهالجزيرةقناة 

من نسبة % 83للثورة فهي ضد النظام المصري السابق، حيث يؤكد هذا االستدالل نتيجة 

المبحوثين اللذين وافقوا على أن القناة كانت منحازة تجاه الثورة، وهي نسبة كبيرة جداً ودالة 

 . رة خالل الثورةعلى التغطية المنحازة للثورة، ما يعطي إشارة واضحة لدور هام لعبته الجزي

 تغطية مهنية وموضوعية): 7(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
ألحداث " الجزيرة"تغطية  

الثورة المصرية اتسـمت    
بالموضــوعية والمهنيــة 
وتمثلت بنقل الوقائع كما     

 هي

16 16 43 43 8 8 28 28 5 5 100 
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ألحداث الثورة " الجزيرة"تغطية (يشير الجدول السابق إلى موقف المبحوثين من العبارة 

، وهي العبارة التي وافق )المصرية اتسمت بالموضوعية والمهنية وتمثلت بنقل الوقائع كما هي

من المبحوثين على التوالي، في حين عارض وعارض بشدة % 16و % 43ووافق بشدة عليها 

 .من المبحوثين بال رأي% 8من مجموع نسبة المبحوثين، وأجاب % 5و% 28ما نسبته 

تعطي هذه النتائج داللة متوسطة على أن تغطية القناة للثورة تمتعت بالموضوعية 

والمهنية ونقل الوقائع كما هي دون أي تدخل من قبلها ال بزيادة وال بنقصان كون النسبة األكبر 

نيتها وموضوعيتها، غير أن نسبة أخرى ليست قليلة بلغت اتفقوا على مه% 59من المبحوثين 

من المبحوثين رأت أن القناة لم تتمتع بتلك المهنية والموضوعية في تغطيتها للثورة، وهو % 33

تباين مفهوم كون الحكم على مهنية وموضوعية تغطية القناة للحدث أمر يخضع في كثير من 

اة وطبيعة رؤية المبحوثين لمفاهيم المهنية األحيان للتقدير الشخصي والموقف من القن

 .والموضوعية

باإلضافة لذلك فإن هذا التباين يعود أيضاً لطبيعة اللحظة الفارقة التي شهدتها المرحلة 

حيث في مثل هذه اللحظات التاريخية الفارقة يفلت عقال المهنية ) وهي لحظة الثورة(

الفرز يكون حاداً بين من يؤيد الثورة وحركة والموضوعية في التغطية اإلعالمية للحدث، كون 

الشعوب ومن يقف في المعسكر اآلخر إلى جانب األنظمة، وبالتالي أصبح التمتع بمهنية خالصة 

 .أمراً شبه مستحيل

ومما جعل نسبة المعارضين لفكرة مهنية وموضوعية تغطية القناة للثورة هو ما ظهر 

لفة على شاشة القناة أثناء الثورة، وذلك لرفض معظم أنه انحياز في إظهار وجهات النظر المخت

 . رموز النظام المصري السابق الظهور على شاشة القناة، ومحاربتها واتهامها بالمؤامرة
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 الخروج عن المهنية والموضوعية): 8(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
ــاندة  ــكّلت مسـ شـ

ــرة" ــورة " الجزي للث
المصرية عبر تغطيتها   
المكثفــة ألحــداثها  
خروجاً عـن الحـدود     

 المهنية والموضوعية

9 9 21 21 23 23 38 38 9 9 100 

للثورة " الجزيرة"شكّلت مساندة (يظهر الجدول السابق موقف المبحوثين من العبارة 

، حيث أجاب )اً عن الحدود المهنية والموضوعيةالمصرية عبر تغطيتها المكثفة ألحداثها خروج

من المبحوثين على التوالي، وأجاب بمعارض ومعارض بشدة % 9و% 21بموافق وموافق بشدة 

 .بال رأي% 23من المبحوثين على التوالي، في حين أجاب % 9و% 38ما نسبته 

بمهنية على أن القناة تمتعت ) معارضين ومعارضين بشدة% 47(تدلل النتائج أعاله 

من % 30وموضوعية نسبية في موقفها المساند للثورة، في حين أن نسبة أخرى كبيرة 

رأت أن هذا الفعل المساند للثورة شكل خروجاً عن قيم ) الموافقين والموافقين بشدة(المبحوثين 

ومبادئ المهنية والموضوعية التي يجب ان تتمتع بها وسائل اإلعالم في تغطيتها ألي حدث كان، 

من المبحوثين، ويعود ذلك % 23ي حين برزت نسبة أخرى كبيرة هي نسبة من قالوا ال رأي ف

الختالف التقديرات الشخصية حول المهنية والموضوعية، والختالف المواقف الشخصية مع أو 

 ,ضد الثورة

وتعزز إجابات هذا السؤال قيم الصدق في إجابات المبحوثين بالمقارنة من إجاباتهم على 

ل السابق، حيث جاءت اإلجاءات متوائمة ومتفقة على مهنية القناة في تغطيتها للثورة السؤا

 .المصرية في كال السؤالين مع اختالف بسيط في النسب
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 تخصيص مساحات للتحليل): 9(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
" الجزيـرة "خصصت  

مساحات كبيرة للتحليل   
 في تناولها للثورة

41 41 49 49 8 8 2 2 0 0 100 

مساحات " الجزيرة"خصصت (يشير الجدول السابق إلى موقف المبحوثين من العبارة 

و % 49، حيث أبدى الموافقة والموافقة بشدة على العبارة )كبيرة للتحليل في تناولها للثورة

من المبحوثين بأنهم معارضون ولم % 2 التوالي، في حين قال من المبحوثين على% 41

 .من المبحوثين بال رأي% 8يعارض أحد بشدة، وأشار 

 خصصت مساحات كبيرة وواسعة للتحليل الجزيرةتوضح هذه النسب بشكل قاطع أن 

 ، ما يعني أن القناة أولت الثورة)موافقين على ذلك% 90(في تناولها ألحداث الثورة المصرية 

أهمية كبيرة وخاصة في برامجها وتغطياتها تجازوت المهمة اإلخبارية البحتة إلى دور أكثر 

عمقاً وتأثيراً هو التحليل واالستضافات التحليلية، مما جعل تأثير القناة يتخطى حدود الخبر إلى 

 .اإلقناع بمحتوى الخبر والتغطية والتحليل

الل الثورة المصرية كان يالحظ فعالً  خالجزيرةومن خالل المتابعة اليومية لقناة 

االهتمام الكبير من القناة بالتحليل وإفراد مساحات واسعة له في تغطية القناة للحدث، وبعض 

سيف . عزمي بشارة المفكر العربي، ود. نماذجه هي االستضافة التحليلية شبه الدائمة لكل من د

زيات الخبير العسكري واالستراتيجي، عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية المصري، وصفوت ال

باإلضافة للبث المفتوح والمباشر من الميدان، وتخصيص عدة حلقات من برنامج ما وراء الخبر 

 .للثورة المصرية

وجاءت نتيجة إجابات المبحوثين على هذا السؤال متوافقة مع نتيجة المتابعة الشخصية 

، حيث أكدت إجابات المبحوثين والمتابعة الشخصية للقناة وبرامجها وتغطيتها للثورة وتحليلها لها
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 بالتحليل، وإفرادها مساحات واسعة من بثها ووقتها للتحليل واالستشراف الجزيرةعلى اهتمام 

 . واستضافة الخبراء والمحللين والمتخصصين

 تشكيل رأي عام مصري): 10(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 دةبش
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
عبر " الجزيرة"أسهمت  

تغطيتهـــا للثـــورة 
المصرية في تشـكيل    
ــري  ــام مص رأي ع
موال للثـورة ومعـاد     

 للنظام

27 27 58 58 5 5 10 10 0 0 100 

عبر تغطيتها " الجزيرة"أسهمت (يبين الجدول السابق موقف المبحوثين من العبارة 

، حيث وافق ووافق )رأي عام مصري موال للثورة ومعاد للنظامللثورة المصرية في تشكيل 

من المبحوثين، % 10من المبحوثين على التوالي على العبارة، وعارضها % 27و% 58بشدة 

من مجموع المبحوثين ال رأي في % 5بينما لم يعارضها بشدة أي من المبحوثين، فيما أبدى 

 .العبارة المذكورة

 في تشكيل رأي الجزيرةالهام والتأثير الكبير الذي أسهمت فيه وتؤكد هذه النتائج الدور 

عام مصري مساند للثورة ومعارض للنظام السابق، طبقاً للنسبة الكبيرة جداً التي أجابت 

، األمر الذي يؤكد التأثير )من مجموع المبحوثين% 85(بالموافقة والموافقة بشدة على العبارة 

طياتها وأخبارها وبثها حول الثورة المصرية وخصوصاً أثناء الذي تركته القناة ببرامجها وتغ

 يوماً، وهو التأثير الذي بات واضحاً على أعداد كبيرة جداً من 18فترة الثورة الممتدة على مدار 

المصريين من خالل دفعهم للتعاطف مع الثورة ومساندتها في مقابل اتخاذ موقف ضد النظام 

 .السابق
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 كان عماده الجزيرةلثورة عبر رأي عام صنعته أو شكلته وجاء هذا التعاطف مع ا

تركيز القناة المستمر على سلمية الثورة وشعبيتها، وعلى عدالة مطالبها وإبراز هذه المطالب من 

العيش والحرية والعدالة االجتماعية، والتركيز المستمر على سوء النظام السابق ورموزه، 

ين السلميين، والتركيز المستمر على الفساد المستشري في والتعامل األمني الغليظ من المتظاهر

 .مصر سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وعلى غياب الحرية والحياة السياسية

 دور البث المباشر): 11(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
اشـر  ساهم البث المب  

ــاة   ــتمر لقن والمس
الجزيرة في تغطيـة    
الثورة المصرية فـي    

 إعطاء زخم أكبر لها

41 41 50 50 8 8 1 1 0 0 100 

ساهم البث المباشر والمستمر (يشير الجدول السابق إلى موقف المبحوثين من العبارة 

من % 41و% 50، فقد عبر )لقناة الجزيرة في تغطية الثورة المصرية في إعطاء زخم أكبر لها

فقط من % 1المبحوثين عن موافقتهم وموافقتهم بشدة على العبارة على التوالي، بينما عبر 

من مجموع % 8المبحوثين عن معارضته للعبارة، ولم يعارضها بشدة أي من المبحوثين، وقال 

 .المبحوثين أن ال رأي لديهم حولها

 خالل بثها المباشر والمستمر  ومنالجزيرةوتعطي هذه النتائج داللة كبيرة جداً على أن 

ألحداث وفعاليات الثورة المصرية على مدار أيامها المتتالية أعطت زخماً أكبر وأكثر قوة للثورة 

من % 91والستمرارها، وذلك طبقاً لمجموع اإلجابات اإليجابية تجاه العبارة والبالغة نسبة 

ألحداث الثورة بتلك الصورة المكثفة مجموع المبحوثين، وهي نسبة عالية جداً ترى في بث القناة 

والمستمرة مساهمة كبيرة في استمرار زخم الثورة وإعطائها زخماً ودفعاً إضافياً لالستمرار 

 .والنجاح الحقاً
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هذه النقطة تبدي أهمية خاصة لألثر الذي تركته القناة في الثورة، حيث كانت عامالً 

ثورة، ويشهد على ذلك وعلى صدق إجابات مساعداً ذو تأثير كبير ومتصاعد خالل أحداث ال

المبحوثين على هذا السؤال مضاعفة أعداد المتظاهرين في ميدان التحرير وميادين مصر 

األخرى، وتنامي المليونيات بعد تغطية القناة المستمرة ألحداث الثورة وخاصة بعد تغطيتها 

 . موقعة الجمل

العبارات الشاكرة والمؤيدة لها، ووضع كما أن رفع الثوار والمواطنين شعارات القناة و
شاشة تبث من القناة في ميدان التحرير بشكل دائم وقت الثورة يعزز وقوع هذا األثر، ويعزز 

 .دور القناة في إعطاء زخم أكبر للثورة والثوار

 قاموس المصطلحات المعتمد): 12(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 ةبشد
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
" الجزيـرة "اعتمدت  

خالل تغطيتها للثورة   
المصرية قاموس من   
ــطلحات  المصـــ

 اإليجابية تجاه الثورة

32 32 53 53 10 10 5 5 0 0 100 

خالل " الجزيرة"اعتمدت (يؤشر الجدول السابق على مواقف المبحوثين من العبارة 

ويظهر أن من أجابوا ، ) المصطلحات اإليجابية تجاه الثورةتغطيتها للثورة المصرية قاموس من
من مجموع المبحوثين على التوالي، ومن أجابوا % 32و% 53بموافق وموافق بشدة بلغوا نسبة 

% 10من مجموع المبحوثين، ولم يجب أحد بمعارض بشدة، في حين ظهر أن % 5بمعارض 
 .من مجموع المبحوثين أجابوا بال رأي على العبارة

 اعتمدت خالل أيام الثورة الجزيرةتعطي هذه النتائج دالالت ذات قيمة معتبرة أن 

قاموس من المصطلحات اإليجابية تجاهها، وبالتالي االنحياز للثورة، وهو ما يدلل عليه حصول 

من مجموع المبحوثين، وهي نسبة وقيمة % 85العبارة أعاله على إجابات إيجابية بلغت نسبتها 
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 على اهتمام الجزيرة بالثورة واعتماد مصطلحات وتسميات خالل برامجها مرتفعة، تدلل

وأخبارها وتغطيتها للثورة إيجابية تجاهها ومؤيدة لها، مما ينقل صورة إيجابية عن الثورة 

ويحدث أثراً إيجابياً تجاهها، حيث كانت الجزيرة قد اعتمدت على مجموعة من المصطلحات 

حرية، عدالة، " استلهمتها باألساس من مطالب الثورة، وأبرزها خالل تغطيتها للثورة المصرية

 ".ثورة شعب، ثورة الكرامة، وغيرها

 التنسيق مع الثوار): 13(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
ــة  ــرة"تغطي " الجزي

للثورة المصرية بعد   
لعمـل  منعها مـن ا   

أظهرت وجود تنسيق   
مباشر بينهـا وبـين     

 الثوار

19 19 25 25 31 31 20 20 5 5 100 

للثورة " الجزيرة"تغطية (يشير الجدول السابق إلى موقف المبحوثين من العبارة 

، حيث احتلت )المصرية بعد منعها من العمل أظهرت وجود تنسيق مباشر بينها وبين الثوار

من مجموع المبحوثين على التوالي، فيما أتت % 19و% 25دة نسب اإلجابات موافق وموافق بش

من مجموع المبحوثين على التوالي، أما من % 5و% 20إجابات معارض ومعارض بشدة بنسب 

 %.31أجاب من المبحوثين بال رأي فكانت نسبتهم 

عمل  وبعد أن منعت من الالجزيرةتظهر هذه النتائج تباين في آراء العينة المستطلعة بأن 

في مصر من قبل النظام السابق وتم إغالق مكاتبها ومنع عمل مراسليها وبعد استمرار تغطيتها 

المكثفة في ظل هذا الوضع ظهر أن هناك تنسيق مباشر بينها وبين الثوار في مصر، ورغم أن 

، إال أن )موافق وموافق بشدة% 44(النسبة األكبر من المبحوثين قالت أنها توافق على ذلك 

ب الرفض لفكرة التنسيق هذه القت نسبة ليست بسيطة، كما كان الفتاً وجود نسبة عالية من نس
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المجيبين بال رأي، وهذا مفهوم كون السؤال يحتاج إلى أكثر من مجرد رأي أو تحليل وهو 

بحاجة إلى معلومات حول هل فعالً كان هناك تنسيق على نحو ما أم ال، وهو األمر الذي يبدو 

  . متوافراً للكثيرين خاصة ممن لم يكونوا على عالقة وثيقة بالثوارأنه لم يكن

 األدوات الفنية المستخدمة): 14(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
األدوات الفنية مثـل    
الفواصل والقوالـب   
ــي   ــة الت التحريري

" زيرةالج"استخدمتها  
وقت الثورة جعلـت    
المشـــاهد ينـــزع 

 للتعاطف مع الثورة

31 31 53 53 9 9 7 7 0 0 100 

األدوات الفنية مثل الفواصل (يوضح الجدول السابق مواقف المبحوثين من العبارة 

وقت الثورة جعلت المشاهد ينزع للتعاطف مع " الجزيرة"والقوالب التحريرية التي استخدمتها 

من مجموع المبحوثين % 31و% 53ت نسبة الموافقين والموافقين بشدة عليها ، حيث بلغ)الثورة

، بينما لم يعارض بشدة أي من المبحوثين، ووصلت نسبة %7على التوالي، ونسبة المعارضين 

 .من المبحوثين% 9من لم يعطوا رأياً في العبارة إلى 

لدور الهام والتأثير ا) بين موافق وموافق بشدة على العبارة% 84(تبرز هذه النتائج 

الكبير الذي أحدثته الجزئيات الفنية في تغطية القناة للثورة، مثل الفواصل والقوالب التحريرية 

والتي كانت تتماهى مع الثورة ومطالبها، مما جعل لها تأثير واضح في توجيه قطاعات كبيرة 

أييدها، كون أن هذه من المشاهدين والجمهور داخل مصر وخارجها نحو التعاطف مع الثورة وت

 .األدوات الفنية مصاغة بطريقة ذكية تبرز الثورة وتتعاطف معها
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ويدعم هذه النتيجة نتائج األسئلة األخرى المتعلقة بالمحتوى الفني والتناول الفني للقناة 

والمتعلق بقاموس المصطلحات المعتمد، ورقم ) 12(ألحداث الثورة، وهي جداول األسئلة رقم 

المتعلق بالتحليل، وجميعها اتفقت على دور وأثر هذه ) 9(لق بالبث المباشر، ورقم والمتع) 11(

 .القوالب واألدوات الفنية في خلق حالة من التعاطف مع الثورة، وصورة نمطية إيجابية عنها

 الكلمات المستخدمة في الفواصل): 15(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 ةبشد
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
ــتخدام  ــرة"اس " الجزي

كلمات في فواصـلها    
ثـورة  "وبرامجها مثل   

شعب، ثورة الكرامة،   
أظهـــرت " حريــة 

تعــاطف القنــاة مــع 
 الثورة وانحيازها لها

33 33 53 53 8 8 5 5 1 1 100 

 في كلمات" الجزيرة"استخدام (يظهر الجدول السابق مواقف المبحوثين من العبارة 

أظهرت تعاطف القناة مع الثورة " ثورة شعب، ثورة الكرامة، حرية"فواصلها وبرامجها مثل 

من المبحوثين أنهم موافقون وموافقون بشدة، وأجاب % 33و% 53 حيث قال ،)وانحيازها لها

أنهم ال رأي لهم في % 8من المبحوثين بأنهم معارضين ومعارضين بشدة، وقال % 1و% 5

 .العبارة

أن الغالبية العظمى من المبحوثين ) بين موافق وموافق بشدة% 86(ذه النتائج تؤكد ه

 في تغطتيها للثورة كانت متعاطفة مع الثورة ومؤيدة الجزيرةيرون أن الكلمات التي استخدمتها 

لها، وبالتالي خلقت حالة شعورية إيجابية عن الثورة لدى الجمهور، وهي أيضاً أظهرت إنحيازاً 

 .اة تجاه الثورة وبالتالي ضد النظام السابقمن قبل القن
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هذا السؤال وضع كأحد األسئلة المكررة تقريباً لقياس مدى الصدق في إجابات 

بصيغة أخرى، وأظهرت إجابات ) 12(المبحوثين، وهو يتكرر مع السؤال في الجدول رقم 

والثاني نسبة % 85األول نسبة الموافقة (المبحوثين على السؤالين شبه تطابق في اإلجابات 

 .وبالتالي تكون إجراءات الصدق في تطبيق االستمارة االستقصائية عالية جداً%) 86الموافقة 

 استخدام األلون): 16(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
" الجزيـرة "استخدام  

ألوان مالت أللـوان    
ــري  الع ــم المص ل
في " األحمر واألسود "

ــا  موادهــا وبرامجه
وقت الثورة أسهم في    
تقديم صورة إيجابية   

 عن الثورة

21 21 56 56 16 16 6 6 1 1 100 

ألوان مالت " الجزيرة"استخدام (يبين الجدول السابق مواقف المبحوثين من العبارة 

ا وقت الثورة أسهم في تقديم في موادها وبرامجه" األحمر واألسود"أللوان العلم المصري 

 حيث احتل الموافقون والموافقون بشدة من المبحوثين النسبة األعلى ،)صورة إيجابية عن الثورة

من المبحوثين على أنهم معارضين % 1و% 6على التوالي، وأكد % 21و% 56بــ 

 تجاه من مجموع المبحوثين أنهم ال يحملون رأياً% 16ومعارضين بشدة للعبارة، فيما قال 

 .العبارة

استخدمت من قبل القناة ) األلوان(تعطي هذه النتائج تأكيداً على أن هذه األداة الفنية 

من المبحوثين يوافقون على ذلك، % 77بطريقة تقدم صورة إيجابية عن الثورة في ظل وجود 

في كل وهذا االستخدام تم بصورة ذكية من حيث استخدام ألوان العلم المصري األسود واألحمر 
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الفواصل والنشرات والصور األمر الذي يجعل المشاهد ينزع للتعاطف مع الثورة كونها ثورة 

 .وطن

 استخدمت األلوان بطريقة تحاكي الشعور الوطني المصري العام عبر الجزيرةوكانت 

الالوعي عند المواطن والمشاهد المصري، وتحاكي أيضاً الثوابت المصرية الوطنية والتي من 

 . العلم، وما يمثله ذلك من قيمة وطنية علياأبرزها

 استخدام الموسيقى): 17(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
طبيعة الموسيقى التي 

" الجزيرة"استخدمتها 
وقت الثورة والتي 
كانت موسيقى تراثية 
ثورية أججت مشاعر 

ناس للتعاطف مع ال
 الثورة

29 29 52 52 16 16 3 3 0 0 100 

طبيعة الموسيقى التي (يشير الجدول السابق إلى مواقف المبحوثين من العبارة 

وقت الثورة والتي كانت موسيقى تراثية ثورية أججت مشاعر الناس " الجزيرة"استخدمتها 

ق وموافق بشدة على التوالي بنسب ، وهي العبارة التي أجيب عليها بمواف)للتعاطف مع الثورة

، ولم يجب أي من المبحوثين %3من المبحوثين، وأجيب عليها بمعارض بنسبة % 29و% 52

 .من مجموع المبحوثين بال رأي% 16بمعارض بشدة، بينما أجاب 

استخدمت من القناة كغيرها ) الموسيقى(تؤكد هذه النتيجة أيضاً على أن هذه األداة الفنية 

ت الفنية ضمن إطار وتوجه لتوجيه المشاهدين للتعاطف مع الثورة، كون الموسيقى من األدوا

المستخدمة في األخبار والفواصل والبرامج والتغطية موسيقى تراثية وطنية، تجعل المشاهد يربط 
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مباشرة بين الثورة وحب الوطن واالنتماء له في ظل النسبة الكبيرة التي أجابت بالموافقة على 

 ).من المبحوثين% 79(العبارة 

 استخدمت أثناء تغطيتها للثورة المصرية موسيقى وطنية تراثية الجزيرةوكانت 

، "أنا الشعب ال أعرف المستحيل"وموسيقى ثورية عاطفية، وقد استخدمت مثالً أغنية أم كلثوم 

 للشيخ إمام، وأغاني أخرى مشابهة لمحمد عبد الوهاب وعبد الحليم" اصحى يا مصري"وأغنية 

حافظ وسيد درويش، كما استخدمت أشعاراً وطنية وثورية ألحمد فؤاد نجم وعبد الرحمن 

 . األبنودي وغيرهما

وهما ) 16جدول رقم (وتأتي هذه النتيجة متوائمة أيضاً مع نتيجة السؤال السابق 

سيقى، السؤالين المتعلقين باستخدام القناة لألدوات الفنية، األول حول األلوان والثاني حول المو

وهي % 79فيما أجيب على الثاني بالموافقة بنسبة % 77حيث أجيب على األول بالموافقة بنسبة 

 .نسب متقاربة جداً تعزز قيم الصدق في إجابات المبحوثين

 االعتماد على شهود العيان): 18(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
في " الجزيرة"اعتماد 

تغطيتها للثورة على 
مواطنين "شهود عيان 

" سياسيين، نشطاء الخ
ساعد على اقناع 
الجمهور بما تبثه 

 القناة حول الثورة

32 32 58 58 5 5 4 4 1 1 100 

في تغطيتها للثورة " الجزيرة"اعتماد (يقدم الجدول السابق مواقف المبحوثين من العبارة 

ساعد على اقناع الجمهور بما تبثه القناة " مواطنين، سياسيين، نشطاء الخ" شهود عيان على

، حيث احتلت نسب الموافقة والموافقة بشدة المرتبة األولى بنسب وصلت إلى )حول الثورة
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أنهم معارضون ومعارضون بشدة للعبارة، % 1و% 4من المبحوثين، فيما قال % 32و% 58

 .أنهم ال رأي لهم فيهامن المبحوثين % 5وأكد 

أن ما ) من المبحوثين وافقوا على العبارة% 90(تؤكد النتائج أعاله بشكل كبير جداً 

 من االعتماد على شهود العيان أثناء الثورة وخالل تغطيتها لها، وهم كانوا الجزيرةقامت به قناة 

 والجمهور بما تبثه عبارة عن مواطنين وسياسيين وصحفيين ونشطاء، ساهم في إقناع المشاهدين

القناة عن الثورة من أخبار وتحليالت، وبالتالي ساهم في إقناعهم أيضاً بتبني هذا التعاطف مع 

بكثرة بعد منع النظام المصري السابق ) شهود العيان(الثورة، وقد استخدمت القناة هذا األسلوب 

 .القناة من العمل وبعد إغالق مكاتبها في مصر

نسبة الكبيرة جداً التي وافقت على أن استخدام شهود العيان يساهم ويمكن تفسير هذه ال

في اقناع الناس بما تبثه القناة، بأن هؤالء الشهود هم أصالً في غالب األحيان مواطنون ونشطاء، 

وبالتالي فإن الشعور العام أن هؤالء من الناس يتبنون وجهة نظرهم ويؤيدون الثورة، وهم أقرب 

اهدين من النخب السياسية واإلعالمية وصناع القرار والمثقفين الذين إلى الجمهور والمش

يظهرون على شاشات القنوات الفضائية للتحليل أو التعليق على األحداث، وخاصة الثورة 

 .المصرية التي تمتعت بكونها فعل شعبي

 شهود العيان والمصداقية): 19(جدول 

موافق 
 بشدة

 ارضمع ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
في " الجزيرة"اعتماد  

تغطيتها للثورة على    
ــان   ــهود عيـ شـ

مواطنين، سياسيين،  "
أضـعف  " نشطاء الخ 

من مصداقية تغطيـة    
 القناة للثورة

7 7 8 8 9 9 55 55 21 21 100 
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في تغطيتها " رةالجزي"اعتماد (يشير الجدول السابق إلى مواقف المبحوثين من العبارة 

أضعف من مصداقية تغطية القناة " مواطنين، سياسيين، نشطاء الخ"للثورة على شهود عيان 

% 21و% 55من المبحوثين بالموافقة والموافقة بشدة، وأجاب % 7و% 8، وقد أجاب )للثورة

 .من المبحوثين ال رأياً فيها% 9منهم بالمعارضة والمعارضة بشدة للعبارة، بينما أبدى 

ترى هذه النتائج أن اعتماد القناة على شهود العيان في تغطيتها لحدث الثورة المصرية و

لم تضعف من مصداقيتها في تغطية الحدث، وذلك بالنظر إلى نسبة المعارضين للعبارة ولفكرة 

من % 76أن االعتماد على شهود العيان أضعف المصداقية لدى القناة والتي بلغت ما مجموعه 

وثين، وهي نسبة كبيرة ال ترى أي تعارض في االعتماد على شهود العيان ووجود مجموع المبح

المصداقية في آن واحد في التغطية، وبالتالي ال تنتفي صفة ومبدئ المصداقية في تغطية القناة 

 .ألحداث وفعاليات الثورة المصرية

ى المبحوثون وتؤيد نتيجة هذا السؤال نتيجة السؤال السابق حول شهود العيان، حيث رأ

في كال السؤالين أن شهود العيان ساهموا في إقناع الناس بتغطية القناة للثورة وعززوا من 

 .مصداقيتها لدى الشارع المصري، مما يعزز أيضاً قيمة الصدق في إجابات المبحوثين

 أداء مذيعي القناة): 20(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 دةبش
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
اســتخدم مــذيعو  

ــرة" ــت " الجزي وق
الثورة لغة وخطـاب    
ثوري غاضب واتسم   
ــابع   ــم بالط أداؤه

 العاطفي

7 7 41 41 18 18 31 31 3 3 100 

وقت " الجزيرة"استخدم مذيعو (يوضح الجدول السابق مواقف المبحوثين من العبارة 

من % 7و% 41حيث عبر ، ) أداؤهم بالطابع العاطفيالثورة لغة وخطاب ثوري غاضب واتسم
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أنهم معارضون % 3و% 31المبحوثين عن موافقتهم وموافقتهم بشدة على العبارة، فيما قال 

 .من المبحوثين أن ال رأي لهم% 18ومعارضون بشدة لها، وأخيراً قال 

 المتصل جزيرةالوتشير هذه النتائج على أن هناك انقساماً على نحو ما حول أداء مذيعي 

على أن أداء المذيعين كان عاطفي وغاضب، % 48بالثورة المصرية، حيث وافقت النسبة األكبر 

أن أدائهم لم يكن كذلك، حيث أتت هذه النسب المتقاربة % 34وأشارت نسبة أخرى كبيرة أيضاً 

بارات نوعاً ما وغير الحاسمة كون الحكم في هذا الموضوع صعب للغاية ألنه يخضع لعدة اعت

أبرزها أن ليس كل المذيعين أداؤهم موحد أو متشابه، وأن المذيع نفسه قد يختلف أداؤه بين 

 .العاطفي والمحايد من فترة ألخرى ومن حدث آلخر ومن خبر آلخر

 صورة ميدان التحرير): 21(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
حضور صورة ميدان   
التحرير بشكل دائـم    
وقت الثـورة علـى     

أثّـر  " الجزيرة"شاشة  
على الجماهير باتجاه   

 تأييد الثورة

24 24 60 60 12 12 4 4 0 0 100 

حضور صورة ميدان التحرير (يشير الجدول السابق إلى مواقف المبحوثين من العبارة 

، وقد )أثّر على الجماهير باتجاه تأييد الثورة" يرةالجز"بشكل دائم وقت الثورة على شاشة 

% 60احتلت إجابات المبحوثين الموافقة والموافقة بشدة على العبارة المرتبة األولى بنسب 

من المبحوثين بأنهم معارضون، ولم يجب أي من المبحوثين % 4على التوالي، وأجاب % 24و

 .بحوثين أنهم ال رأي لهم في العبارةمن مجموع الم% 12بأنهم معارضين بشدة، فيما قال 

على األثر العميق والكبير الذي تركته ) موافقون على العبارة% 84(وتدلل هذه النتائج 

صورة ميدان التحرير التي كانت خالل أيام الثورة باستمرار متواجدة على شاشة القناة لدى 
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يدان ومع المتواجدين فيه الجماهير، وهي الصورة التي دفعت الجماهير إلى التعاطف مع الم

وبالتالي مع الثورة، األمر الذي انعكس بالضرورة على تنامي وتصاعد التأييد للثورة في الشارع 

 .المصري

وكانت صورة ميدان التحرير الممتلئ بالجماهير والثوار التي تبثها القناة بشكل دائم قد 

اطن والمشاهد المصري وحتى غير في وعي المو) جعله أيقونة(قادت إلى أيقنة ميدان التحرير 

المصري، وجعلته رمزاً للثورة المصرية، وهو األمر الذي لوحظ الحقاً حيث بات الميدان مكاناً 

ألي اعتصام أو إضراب أو مسيرة أو تظاهرة أو حتى احتجاج على األوضاع والقرارات 

 . السياسية

 الصورة والمعرفة): 22(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
صـــورة ميـــدان 
التحريـــر علـــى 

ــرة" ــت " الجزي جعل
جميع المصريين على   
معرفة بما يجري في    

 الثورة

28 28 45 45 12 12 14 14 1 1 100 

صورة ميدان التحرير على (يبرز الجدول السابق مواقف المبحوثين من العبارة 

% 45حيث يظهر أن ، )جعلت جميع المصريين على معرفة بما يجري في الثورة" الجزيرة"

من % 1و% 14من المبحوثين موافقين وموافقين بشدة على العبارة، بينما يقول % 28و

من مجموع المبحوثين أن ال % 12المبحوثين أنهم معارضين ومعارضين بشدة لها، في حين أكد 

 .رأي لهم

مالمح واضحة للتأثير الذي أحدثته ) موافقون على العبارة% 73(ترسم هذه النتائج 

صورة ميدان التحرير المتواجدة باستمرار على شاشة القناة وقت الثورة لجهة أن هذه الصورة 
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جعلت جميع المصريين على معرفة ودراية كاملة بما يحدث بالميدان وبالتالي ) البث المستمر(

ومعرفة بمجريات الثورة اليومية وتوجهها، وهو ما معرفة بالوضع السياسي العام في مصر، 

 واألثر الكبير الذي تركته لدى الجزيرةيدلل على األهمية التي لعبتها صورة الميدان على شاشة 

 .الجمهور

وتظهر نتيجة هذا السؤال توافقاً مع نتيجة السؤال السابق، وهما السؤاالن المتعلقان 

متقاربة في كال اإلجابتين موافقتها على دور صورة بصورة ميدان التحرير، حيث أبدت نسب 

 .ميدان التحرير في دعم الثورة وإعطاء زخم لها

تجدر اإلشارة هنا إلى أن عبارة جميع المصريين الواردة أعاله ال تعني كافة الشعب 

المصري، وإنما جميع المصريين المشاهدين والمتابعين للقناة وقت الثورة، وهم فئة كبيرة 

 .ت مع مرور الوقت خالل أيام الثورةوازداد

 تأثير الجزيرة على الثوار): 23(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
مشاهد متابعة الثوار 
لقناة الجزيرة في 
ميدان التحرير عبرت 
عن مقدار تأثرهم 

 الكبير بها

25 25 57 57 7 7 7 7 4 4 100 

مشاهد متابعة الثوار لقناة الجزيرة (يقدم الجدول السابق مواقف المبحوثين من العبارة 

من % 25و% 57، حيث أشار )في ميدان التحرير عبرت عن مقدار تأثرهم الكبير بها

من المبحوثين % 4و% 7المبحوثين إلى موافقتهم وموافقتهم بشدة على العبارة، وأبدى 

 .من المبحوثين أنهم ال رأي لهم فيها% 7م ومعارضتهم بشدة للعبارة، فيما قال معارضته
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إلى ) من مجموع المبحوثين% 82مجموع الموافقين على العبارة (وتؤسس هذه النتائج 

 الجزيرةاالستدالل على أن المشاهد التي رآها الجميع في ميدان التحرير من متابعة الثوار لقناة 

ها في الميدان إنما كانت نتيجة لتأثرهم بها وبما تبثه حول الثورة ونصب شاشة عمالقة ل

المصرية، وهذا يعني التوصل الستداللين هما أن ما كانت تبثه القناة عن الثورة كان منحازاً 

للثورة والثوار وبالتالي القت رضاهم ومتابعتهم، وأن القناة بتغطيتها وبرامجها أحدثت أثراً عميقاً 

 . لهم يفضلونها عن بقية القنوات الفضائية الوطنية والعربيةلدى الثوار جع

 دور عزمي بشارة): 24(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
تجاوز دور المحلل 

عزمي . السياسي د
بشارة والذي ظهر 
على شاشة القناة 
بشكل مستمر تقديم 
تحليالت سياسية إلى 
توجيه نصائح 

 وإرشادات للثوار

18 18 37 37 30 30 11 11 4 4 100 

. تجاوز دور المحلل السياسي د(يبين الجدول السابق مواقف المبحوثين من العبارة 

عزمي بشارة والذي ظهر على شاشة القناة بشكل مستمر تقديم تحليالت سياسية إلى توجيه 

من المبحوثين أنهم موافقين وموافقين بشدة % 18و% 37، حيث قال )نصائح وإرشادات للثوار
من مجموع المبحوثين أنهم معارضين ومعارضين بشدة % 4و% 11على العبارة، فيما أوضح 

 .من مجموع المبحوثين أنهم ال رأي لهم حولها% 30للعبارة، وقال 

دالئل أن الدكتور ) موافقين على العبارة وهي النسبة األكبر% 55(تعطي هذه النتائج 

عزمي بشارة المفكر العربي والمحلل السياسي والذي كان يظهر على شاشة القناة وقت الثورة 

المصرية بشكل شبه يومي ولمرات عديدة ويقدم كمفكر عربي تجاوز دوره كمحلل سياسي 
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ية للحدث إلى دور فاعل في الثورة من خالل تقديم إرشادات ونصائح سياسية للثوار حول كيف

التعامل مع النظام وماهية الخطوات التي يجب أن تتبع لمواصلة الثورة وإسقاط النظام، وهذا 

 . عليه كونها القناة المستضيفةالجزيرةالدور لم يكن بإمكانه القيام به منفرداً دون موافقة قناة 

ي ويالحظ من هذه النتائج ارتفاع نسبة من لم يكن لهم رأي في السؤال وهي النسبة الت
من المبحوثين، وارتفاع هذه النسبة يمكن أن يكون قد حدث بفعل عدم وجود % 30وصلت إلى 

معلومات كافية لدى هذه النسبة من المبحوثين عن طبيعة التحليل السياسي وآليته وحدوده 
 .وشروطه، أو بفعل عدم معرفتهم الكافية بالدكتور عزمي بشارة ودوره

 ام تغييب وجهة نظر النظ): 25(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
وجهة "الجزيرة غيبت

نظر النظام المصري 
السابق خالل تغطيتها 

 للثورة

16 16 29 29 19 19 33 33 3 3 100 

وجهة نظر " ةالجزير"غيبت (يشير الجدول السابق إلى مواقف المبحوثين من العبارة 

من % 16و% 29، حيث أجاب ما نسبته )النظام المصري السابق خالل تغطيتها للثورة
من المبحوثين بمعارض % 3و% 33المبحوثين بموافق وموافق بشدة على التوالي، وأجاب 

 .من مجموع المبحوثين أنهم بال رأي% 19ومعارض بشدة على التوالي، بينما قال 

 غيبت خالل تغطيتها الجزيرة هناك أغلبية بسيطة ترى أن تدلل هذه النتائج على أن
، في حين هناك نسبة ليست بالقليلة )موافقون% 45(للثورة المصرية وجهة نظر النظام السابق 

ترى غير ذلك بأن القناة لم تغيب وجهة نظر النظام، وأن وجهة نظره تواجدت على شاشة القناة، 
خروج من هذا التقارب بنتيجة أن وجهة نظر النظام ، ويمكن ال%36حيث بلغت هذه النسبة 

السابق تواجدت على شاشة القناة خالل الثورة ولكن ليس بالكم والكيف الذي تواجدت فيه وجهة 
 ).وجهة نظر المؤيدين للثورة(النظر األخرى 
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كما يمكن تفسير هذا التقارب في النسب واألرقام بأن هناك حالة من عدم التحديد لطبيعة 

 ظهور وجهة نظر النظام السابق على القناة وقت الثورة نتيجة نقص المعلومات الموثقة ضعف

في هذا الموضوع، هل هو غياب من قبل النظام نفسه بحيث رفض رموزه الظهور على شاشة 

القناة لموقف مسبق منها ومن تغطيتها للشأن المصري، أم هو تغييب مقصود من قبل القناة التي 

ها مدافعة عن الثورة وحقوق الشعب وخياره، وهذا يظهر في تبني نسب كبيرة من تريد تقديم نفس

 .المبحوثين للخيارين

والمتعلق بمهنية وموضوعية ) 7(وتدعم نتائج هذا السؤال نتائج السؤال في الجدول رقم 

تغطية القناة للثورة المصرية، كون ظهور وجهات النظر المختلفة على القناة أحد أدوات قياس 

لمهنية والموضوعية، حيث انقسم المبحوثين في كال السؤالين بنسب كبيرة بين مؤيد ومعارض، ا

 .وهو ما يدلل على صدق إجابات المبحوثين مرة أخرى

 التأثير على زخم الثورة): 26(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
ان لقناة الجزيرة ك

تأثير في استمرار 
وتصاعد زخم الثورة 

 المصرية

25 25 59 59 3 3 9 9 4 4 100 

كان لقناة الجزيرة تأثير في استمرار (يبين الجدول السابق مواقف المبحوثين من العبارة 

من المبحوثين على % 25و% 59، فقد وافق ووافق بشدة )وتصاعد زخم الثورة المصرية

من % 3من المبحوثين على التوالي، فيما أجاب % 4و% 9عارض وعارض بشدة التوالي، و

 .مجموع المبحوثين بال رأي حول العبارة

دالالت واضحة حول التأثير الذي ) موافقون على العبارة% 84(تعطي هذه النتائج 

 أحدثته الجزيرة عبر تغطيتها للثورة المصرية في استمرارها وصمودها وتصاعد زخمها يوماً
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 يوماً متتالية هي عمر الثورة، خصوصاً من االهتمام الكبير جداً من القناة 18بعد يوم خالل 

 .والحضور الدائم للخبر المصري وصورة ميدان التحرير على شاشتها طيلة أيام الثورة

والذي تناول ) 11(وتظهر نتيجة هذا السؤال تقارباً كبيراً مع السؤال في الجدول رقم 

غطية القناة ومساهمتها في إعطاء زخم أكبر للثورة، حيث جاءت النتائج متوافقة أيضاً موضوع ت

وكانت نسبة الموافقة % 91) 11(إلى حد بعيد، فقد أجاب بالموافقة على السؤال في الجدول رقم 

، مما يعطي داللة إضافية على صدق إجابات %84في هذا السؤال متقاربة حيث بلغت 

 .المبحوثين

 ر الجزيرة في نجاح الثورةدو): 27(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
من " الجزيرة"أسهمت 

خالل تغطيتها للثورة 
 المصرية في نجاحها

18 18 40 40 16 16 19 19 7 7 100 

من خالل تغطيتها " الجزيرة"مت أسه(يقدم الجدول السابق مواقف المبحوثين من العبارة 

من % 18و% 40، وقد وافق ووافق بشدة على العبارة ما نسبته )للثورة المصرية في نجاحها

من المبحوثين على % 7و% 19المبحوثين على التوالي، وعارض وعارض بشدة ما نسبته 

 .من مجموع المبحوثين بال رأي% 16التوالي، وأجاب 

 إسهام في نجاح الثورة المصرية الجزيرةضحة أن لقناة تعطي هذه النتائج مؤشرات وا

من مجموع % 58من خالل التغطية التي قامت بها والمتصلة بالثورة، حيث أيد ذلك ما نسبته 

 في نجاح للجزيرةال ترى دوراً % 26المبحوثين، بينما ظهر واضحاً وجود نسبة ليست بالقليلة 

ات والنسب حول مختلف األسئلة التي طرحت فإن وبالنظر إلى مجمل اإلجاب. الثورة المصرية

 كان لها دور ومساهمة في نجاح الثورة المصرية، الجزيرةاالتجاه العام للمبحوثين يرى أن 

 .وذلك عبر برامجها وأخبارها وتغطيتها للثورة في وقتها
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 نزع الشرعية عن النظام عبر الرأي العام): 28(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي افقمو
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
الرأي العام الذي 
صنعته الجزيرة تجاه 
نظام الحكم المصري 
السابق أسهم في نزع 

 شرعيته ثم إسقاطه

17 17 32 32 23 23 23 23 5 5 100 

" لجزيرةا"الرأي العام الذي صنعته (يوضح الجدول السابق مواقف المبحوثين من العبارة 

وهي العبارة التي أجاب ، )تجاه نظام الحكم المصري السابق أسهم في نزع شرعيته ثم إسقاطه

من المبحوثين على التوالي، وأجاب % 17و% 32بموافق وموافق بشدة عليها ما نسبته 

من المبحوثين على التوالي، فيما أكد % 5و% 23بمعارض ومعارض بشدة عليها ما نسبته 

 .ثين أن ال رأي لهممن المبحو% 23

 الجزيرةيرون أن ) موافقون% 49(وتؤكد هذه النتائج أن الغالبية البسيطة من المبحوثين 

صنعت رأياً عاماً في مصر ساهم في نزع شرعية النظام المصري السابق وبعد ذلك أسقطه، 

اً في  لم تصنع رأياً عامالجزيرةورأى أن % 28كما أن جزء ال يستهان به عارض تلك الفكرة 

مصر، حيث جاء هذا التقارب النسبي في األرقام نتيجة صعوبة قياس الرأي العام بشكل دقيق 

من قبل أفراد، حيث بنى هؤالء وجهة نظرهم على تحليلهم لمواقف القناة وتغطيتها للثورة 

 .المصرية

 ومن خالل تغطيتها للشأن المصري منذ ما قبل الثورة الجزيرةولكن يمكن القول أن 

مت في صناعة هذا الرأي العام الناقم على النظام وممارساته، حيث بثت عدد كبير من أسه

 .البرامج وساعات البث حول الفساد في مصر وممارسات الشرطة فيها وغيرها
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 كيف قدمت الجزيرة نفسها؟): 29(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
قدمت الجزيرة نفسها 
على أنها مناصرة 

 للثورة والثوار
29 29 59 59 8 8 3 3 1 1 100 

نفسها على أنها " الجزيرة"قدمت (يبين الجدول السابق مواقف المبحوثين من العبارة 

سب ، حيث احتلت نسبة الموافقين والموافقين بشدة المرتبة األولى بن)مناصرة للثورة والثوار

من % 1و% 3من المبحوثين على التوالي، وعارض وعارض بشدة ما نسبته % 29و% 59

 .من مجموع المبحوثين أنهم ال رأي لديهم على العبارة% 8المبحوثين، في حين قال 

وتدلل هذه النتائج على أن الجزيرة فعالً قدمت نفسها خالل الثورة المصرية وتغطيتها 

 والنقل والتحليل ومن خالل رسالتها اإلعالمية على أنها مناصرة لها من خالل األخبار والبرامج

للثورة والثوار وأنها في صفهم، ويؤكد هذه النتيجة النسبة العالية من المبحوثين التي أجابت 

 %).88(بالموافقة على العبارة 

وبالنظر إلى مجمل اإلجابات والنسب حول مختلف األسئلة والقضايا التي طرحت 

واضيع االنحياز للثورة عبر التغطية، والمهنية والموضوعية، واستخدام األدوات وخاصة في م

 الجزيرةوالقوالب الفنية، وصورة ميدان التحرير وغيرها، فإن االتجاه العام للمبحوثين يرى أن 

 .قدمت نفسها عبر تغطيتها كمناصر للثورة والثوار

ى متوافقاً مع االتجاه العام للموظفين ويأتي اتجاه اإلجابة على هذا السؤال واألسئلة األخر

والصحفيين داخل القناة، وهم الذي لهم توجهات سياسية وآيديولوجية متنوعة ولكن تجمعهم فكرة 

التغيير الذي يجب أن يحدث في الوطن العربي، وتجمعهم فكرة مناصرة الشعوب وحقوقهم في 

ن تكون القناة منبر الشعوب العربية مواجهة األنظمة االستبدادية الحاكمة، كما تجمعهم فكرة أ
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ومنبر من ال منبر له، كون األنظمة والحكومات لديها مجموعات كبيرة جداً من المنابر 

 .اإلعالمية المرئية والمكتوبة والمسموعة وغيرها

 التغطية بعد انتهاء الثورة): 30(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 مجموعال

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
تغطية الجزيرة للشأن 
المصري بعد انتهاء 
الثورة اقتصرت على 
نقل الخبر دون 
التركيز على حيثيات 
الحياة المصرية 

 المختلفة

8 8 37 37 20 20 30 30 5 5 100 

للشأن " الجزيرة"تغطية (يشير الجدول السابق إلى مواقف المبحوثين من العبارة 

عد انتهاء الثورة اقتصرت على نقل الخبر دون التركيز على حيثيات الحياة المصرية المصري ب

من المبحوثين على التوالي، في حين % 8و% 37، حيث أجاب بموافق وموافق بشدة )المختلفة

من % 20من المبحوثين على التوالي، وأخيراً قال % 5و% 30أجاب بمعارض ومعارض بشدة 

 .رأي لهم في العبارةمجموع المبحوثين بأن ال 

تعطي هذه النتائج مؤشرات متقاربة بين المؤيدين والمعارضين لفكرة اقتصار تغطية 

الجزيرة بعد الثورة على نقل الخبر دون التركيز على بقية األمور األخرى وخصوصاً الجوانب 

 أن وافقوا على ذلك إال%) 45(السياسية واالقتصادية واالجتماعية، رغم أن أغلبية بسيطة 

رأوا عكس ذلك، ويرجع ذلك إلى الفجوة الواسعة في تغطية القناة من حيث الكم والكيف %) 35(

بين أيام الثورة وما بعدها حيث شهدت التغطية تراجعاً مفهوماً نظراً النتهاء الثورة وسقوط 

 . النظام



 124

صري كما أن هناك سبباً آخر على قدر كبير من األهمية جعل تغطية القناة للشأن الم

تتراجع وهو وجود أحداث سياسية ساخنة أخرى في المنطقة، وبدء ثورات عربية أخرى خاصة 

الثورة الليبية التي تطور مشهدها بشكل دموي عنيف استدعى تركيزاً كبيراً وتغطية مكثفة من 

 .قبل القناة ألحداثها وتفاعالتها

، ويرجع ارتفاع %20ى رزت نسبة الذين لم يبدوا رأياً في العبارة والتي وصلت إلبو

هذه النسبة إلى عدم متابعة القناة بشكل دائم من قبل قطاعات واسعة من المصريين بعد انتهاء 

 ولجوئهم للقنوات الفضائية المصرية التي تتناول الشأن الداخلي الجزيرةالثورة، أو عزوفهم عن 

 . الجزيرة المصري والهموم اليومية للمواطن المصري بتفصيل كبير غير موجود في

 أجندة التغطية وأجندة القناة): 31(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
" الجزيرة"تغطية 

للثورة المصرية 
انطلقت من أجندة 
القناة تجاه مصر 
وتبعيتها للسياسة 

 الخارجية القطرية

28 28 26 26 24 24 15 15 7 7 100 

للثورة المصرية " الجزيرة"تغطية (يظهر الجدول السابق مواقف المبحوثين من العبارة 

، وافق ووافق بشدة ما )انطلقت من أجندة القناة تجاه مصر وتبعيتها للسياسة الخارجية القطرية

% 7و% 15من المبحوثين على التوالي، وعارض وعارض بشدة ما نسبته % 28و% 26نسبته 

 .من مجموع المبحوثين رأياً في العبارة% 24ن المبحوثين على التوالي، بينما لم يبدي م

 للشأن الجزيرةعلى أن تغطية قناة ) موافقون على العبارة% 54(وتدلل هذه النتائج 

المصري وخاصة للثورة المصرية انطلقت من أجندة القناة وأهدافها السياسية ومن تبعيتها 
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سياسياً (لقطرية، حيث تعزز هذه النتيجة وتتعزز بالمتعارف عليه مصرياً للسياسية الخارجية ا

 . تتبع الخارجية القطرية وتنفذ سياساتهاالجزيرةبأن ) وشعبياً

، وهي نسبة %)24(ويالحظ أيضاً أن نسبة الذين لم يبدو رأياً هي نسبة عالية نوعاً ما 

 بالحكومة القطرية ووزارة يرةالجزمفهومة في ظل نقص المعلومات والضبابية في عالقة 

 .الخارجية القطرية، وحدود تدخل الحكومة في سياسة القناة

 تحمل فكراً ورؤية للمنطقة العربية بضرورة الجزيرةوتعزز هذه النتائج أيضاً فكرة أن 

، باإلضافة )29(التغيير فيها، وهو ما يحمله أيضاً موظفيها وصحفييها كما ورد في الجدول رقم 

ة تغطية القناة للشأن المصري لم تتغير بحدوث الثورة، بل كانت استمراراً لنهج سابق أن فلسف

 تجاه النظام المصري وتجاه األنظمة العربية األخرى، وهو الجزيرةوسياسة متبعة منذ وجود 

 .النهج الذي يعتمد على إظهار وتبني وجهة نظر الشعوب وليس الحكومات أو األنظمة

  في تجارب ثورية أخرىالمساهمة): 32(جدول 

موافق 
 بشدة

 معارض ال رأي موافق
معارض 

 بشدة
 المجموع

 السؤال/ العبارة 

 % % ت % ت % ت % ت % ت
" الجزيرة"تغطية 

للثورة المصرية ونقل 
صورتها للعالم أسهم 
في سحب تجربتها 
على دول عربية 

 أخرى

15 15 60 60 12 12 8 8 5 5 100 

للثورة " الجزيرة"تغطية (واقف المبحوثين من العبارة يشير الجدول السابق إلى م

، حيث أجاب )المصرية ونقل صورتها للعالم أسهم في سحب تجربتها على دول عربية أخرى

من % 5و% 8من المبحوثين بالموافقة والموافقة بشدة على التوالي، وأكد % 15و% 60

أنهم ال رأي لهم في % 12ا قال المبحوثين أنهم معارضون ومعارضون بشدة على التوالي، بينم

 .العبارة
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على أن هنالك اتفاقاً عاماً تقريباً بين ) موافقون على العبارة% 75(وتدلل هذه النتائج 

 للثورة المصرية بهذه الطريقة وهذا الشكل المكثف ونقل الجزيرةالمبحوثين على أن تغطية قناة 

أسهم في سحب تجربة الثورة المصرية صورة الثورة المصرية إلى العالم أجمع عبر شاشاتها 

 .على دول عربية أخرى انطلقت فيها الثورات الحقاً، مثل ليبيا وسوريا والبحرين وغيرها

 تأثير كبير وعميق في وعي وممارسة الشعوب الجزيرةوتدلل هذه النتيجة على أن لقناة 

في الثورة إلى جانب عوامل  عامالً مساعداً ومحفزاً للثورة واالستمرار الجزيرةالعربية، فكانت 

 .أخرى عديدة سياسية واجتماعية واقتصادية

والتي " العربية واألجنبية"وهو ما يدعمه أيضاً الكثير من الكتابات والدراسات السابقة 

ورد جزء منها في أدبيات هذه الدراسة، والتي تشكل شبه إجماع أن للجزيرة دور هام جداً في 

لعربي، وقبله للحراك السياسي المتنامي في المجتمعات العربية، عبر التغيير السياسي في الوطن ا

زيادة الوعي بالحقوق السياسية، وزيادة الجرأة في الطرح، واختراق ما كان يسمى عربياً ذات 

يوم المحرمات، ونقل الخبر لحظة وقوعه برواية مستقلة محايدة أو على األقل ليس برواية 

 . األجهزة الرسمية العربية
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 النتائج والتوصيات

 النتائج: أوالً

 في تغطيتها للثورات العربيـة أو  الجزيرةقد يتفق أو يختلف الناس حول مدى انحياز قناة          .1
أهدافها وأجندتها من تلك التغطية، ولكن يوجد حالة ما يشبه اإلجماع أن الجزيرة لعبـت               

 عن تقييم هذا الـدور  دوراً هاماً جداً في تلك الثورات من خالل تغطيتها لها، بغض النظر 
 لعبت دوراً هاماً    الجزيرةسلباً أو إيجاباً، وجاءت هذه الدراسة لتعزز هذا التوجه العام بأن            

ومحورياً في الثورات العربية وخاصة الثورة المصرية، وأسهمت إسهاماً عالياً في نجاحها 
  .واستمرارها وتنقلها من بلد عربي إلى آخر

ورة المصرية على وجه الخصوص لتؤكد فكرة انحياز قنـاة          جاءت الثورات العربية والث    .2
 دوماً للشعوب في وجه األنظمة والحكومات، فانحازت إلى الشعوب ومطالبهـا،            الجزيرة

وكشفت عن كل أسلحتها اإلعالمية لتغطية هذه اللحظات التاريخيـة الفارقـة، وجـاءت              
 من ثورة عربيـة وال      تغطيتها على قدر الحدث، واستمرت كذلك في أكثر من بلد وأكثر          

 .زالت

 في تغطيتها للثورة المصرية والثورات العربية بصـفة عامـة       الجزيرةشكلت تجربة قناة     .3
تجربة فريدة تستحق الدراسة والتمحيص واالحتذاء بها، فهي رغم أنها ولدت وعاشت في             

ـ                ديس المنطقة العربية إال أنها لم تستكن للنمط اإلعالمي العربي السائد، القـائم علـى تق
األنظمة والدفاع عنها، بل اختارت أن تكون إلى جانب الشعوب وقريبة منها ومن نبضها،              
ومعبرة عن ما يجول في خواطرها من هموم ومشكالت وقضايا، فكانت بحق منبر من ال               

 لم يكن لها أي منبر، وبعدها أصبح لها منبر مـن  الجزيرةمنبر له، فالشعوب العربية قبل  
 .ها متابعةأكبر المنابر وأكثر

للثـورة المصـرية حـدود       تها في تغطي  الجزيرة قناة   تجاوزهناك اتفاقاً عاماً تقريباً على       .4
، وهو ما يتنـافى     ة الحدث والمشاركة في الثورة    صناعلتصل إلى حدود     التغطية الصحفية 

 .مع المهنية والموضوعية الصحفية التي يجب أن تتمتع بها وسائل اإلعالم
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 كانت تغطية منحـازة  الجزيرة عليها الثورة المصرية من قبل قناة ن التغطية التي حازت إ .5

 منحازة للثورة فهي ضد النظـام المصـري         كونهالصف الثورة والثوار، وبالتأكيد فهي      

 .السابق

 في تغطيتها للثورة المصرية الكثير من الشـوائب         الجزيرةقناة  موضوعية ومهنية   شابت   .6

ما أضر بالصورة العامة لها كقناة محترفة ومهنية، كونها انحازت لجهة تأييد الثورة، وهو  

 .وجعل موقفها المساند للثورة في محل شك كبير

 الثورة المصرية بصورة مكثفة، وعلى مدار أيامها كانت الثورة هي الشغل            الجزيرةنقلت   .7

الشاغل لقناة الجزيرة وبثها ومراسليها وإعالمييها، وتنوعـت التغطيـة بـين الخبريـة              

 . وفي بعض األحيان كانت تطغى التغطية التحليلية على غيرهاوالتحليلية،

 عبر تغطيتها للثورة المصرية وتناولها للشأن المصري أثناء ومـا قبـل             الجزيرةأسهمت   .8

 .الثورة في تشكيل رأي عام مؤيد للثورة ومعارض للنظام المصري السابق

جاح جراء التغطيـة    حصلت الثورة المصرية على زخم أكبر ساعدها على االستمرار والن          .9

، وجراء صورة ميدان التحرير التي لم تفارق شاشة         الجزيرةالمكثفة التي حظيت بها من      

القناة لعدة أيام خالل الثورة مما أسهم في صمود الثوار ونقل صوتهم وصورتهم وتشجيع              

غيرهم على االنضمام لهم أو تأييدهم، ومنع النظام السابق من ارتكاب مجازر أو عمليات              

 . قتل كبيرة في الميدان لخوفه من نقل صورها للعالم أجمع

ثورة شعب، ثـورة    " لقاموس من المصطلحات اإليجابية حول الثورة مثل         الجزيرةاعتماد   .10

ساهم في نقل صورته نمطية إيجابية      " الكرامة، حرية، عدالة اجتماعية، مصر الحرة، الخ      

 .رة تعاطف مصري وعربي متزايدعن الثورة وأهدافها والثوار، وساهم في اكساب الثو

، القوالب التحريرية ،  الفواصل" مثل    التي استخدمتها القناة أثناء الثورة      الفنية كان لألدوات  .11
 وكانـت تثيـر اإلحسـاس        والتي كانت تتماهى مع الثورة ومطالبها      "األلوان، الموسيقى 
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مـن   تأثير واضح في توجيه قطاعـات كبيـرة          والشعور الوطني في الالوعي المصري    
 .المشاهدين والجمهور داخل مصر وخارجها نحو التعاطف مع الثورة وتأييدها

 على شهود العيان أثناء تغطيتها للثورة في اقناع الناس بما تبثه القناة الجزيرةساهم اعتماد  .12
هم الشريحة األقرب   " المواطنين، النشطاء، الشباب، الخ   "حول الثورة، كون هؤالء الشهود      

تصاقاً بهم وبمطالبهم، وهو عزز مصداقية القناة فيما تنقله مـن أخبـار             للناس واألكثر ال  
 .وصور ومشاهد عن الثورة

اتسم أداء مذيعي القناة خالل نقلهم للثورة المصرية وتغطيتها بالعاطفة واالنفعال، وهو ما              .13
 والـذين   الجزيرةيعني انحيازهم الواضح للثورة، ويعزز ذلك نمط تفكير العاملين في قناة            

 .تركون في إيمانهم بضرورة حدوث التغيير في الوطن العربييش

التي كانت خالل أيام الثورة باستمرار متواجدة على شاشـة          تركت صورة ميدان التحرير      .14
 لدى الجماهير، وهي الصورة التي دفعت الجماهير إلى التعاطف           أثراً عميقاً وكبيراً   القناة

 الثورة، األمر الذي انعكس بالضرورة علـى        مع الميدان ومع المتواجدين فيه وبالتالي مع      
، حيث دفع هذا األثر الثوار لتفضـيل        تنامي وتصاعد التأييد للثورة في الشارع المصري      

 على غيرها ومتابعتها في الميدان ورفع شعاراتها والعبارات الداعمة والشـاكرة            الجزيرة
 .لها

والذي كان يظهـر علـى      عزمي بشارة المفكر العربي والمحلل السياسي       . تجاوز دور د   .15
شاشة القناة وقت الثورة المصرية بشكل شبه يومي ولمرات عديدة ويقدم كمفكر عربـي              
دوره كمحلل سياسي للحدث إلى دور فاعل في الثورة من خالل تقديم إرشادات ونصـائح       
سياسية للثوار حول كيفية التعامل مع النظام وماهية الخطوات التي يجب أن تتبع لمواصلة 

 .ة وإسقاط النظامالثور

غابت وجهة نظر النظام المصري السابق عن شاشة القناة بشكل كبير خالل الثورة، وهو               .16
ما أضعف موقف القناة، وشكك في مهنيتها وموضوعيتها، رغم أن جزء من هذا الغيـاب         

 .كان بسبب رفض رموز النظام السابق الظهور على شاشة القناة
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 في استمرار الثورة المصرية للفترة التي استمرت فيها،         إسهاماً فاعالً  الجزيرةأسهمت قناة    .17

 .وفي إسقاط النظام السابق، عبر تغطيتها وانحيازها لجانب الثورة

 نفسها خالل الثورة المصرية كمناصر للثورة والثوار، وذلك من خالل           الجزيرةقدمت قناة    .18

قوالـب الفنيـة    تغطيتها وبرامجها وطبيعة تناولها للحدث ورؤتهـا لـه، واسـتخدامها لل           

 .والتحريرية

 للحدث المصري بعد انتهاء الثورة وسقوط النظام بـنفس          الجزيرةلم يكن مستوى تغطية      .19

 يوماً، وهو أمر مفهوم نتيجة انتهاء الثورة أو         18مستوى تغطيتها للثورة المصرية خالل      

نة سقوط النظام السابق، ونتيجة أن المنطقة تحفل باألحداث السياسـية الهامـة والسـاخ             

األخرى التي تتطلب تغطية من القناة، باإلضافة النطالق ثورات عربية أخرى كانت أكثر             

دموية وتعقيداً من الثورة المصرية مثل الثورة الليبية التي انطلقت مباشرة، وهو ما أجبر              

 .القناة على تغطيتها بكل طاقتها

مصرية، ولكن هذا األمر    تدخلت أجندة وأهداف القناة الخاصة في طبيعة التغطية للثورة ال          .20

مفهوم أيضاً كون أنه ال يوجد إعالم دون أجندة وأهداف، باإلضافة إلى أن فلسفة تغطيـة                

القناة للشأن المصري لم تتغير بحدوث الثورة، بل كانت استمراراً لنهج سابق تجاه النظام              

 نظـر   المصري وتجاه األنظمة العربية األخرى، وهو النهج الذي يعتمد على تبني وجهة           

 .الشعوب وليس الحكومات أو األنظمة

 عبر تغطيتها للثورة المصرية بهذه الطريقة في سحب تجربـة الثـورة             الجزيرةأسهمت   .21

المصرية على دول عربية أخرى انطلقت فيها الثورات الحقاً، نتيجة متابعة الناس للقنـاة              

 .في كل الوطن العربي وتأثرهم بما تبثه

عميق في وعي وممارسة الشعوب العربيـة، فكانـت عـامالً            تأثير كبير و   الجزيرةلقناة   .22

مساعداً ومحفزاً للثورة واالستمرار في الثورة إلى جانب عوامل أخرى عديـدة سياسـية              

 .واجتماعية واقتصادية
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 التوصيات: ثانياً

 أن تكرس مبدأ المهنية والموضوعية في تغطيتها ألي حدث الجزيرةينصح الباحث قناة  .1

تها وتوجهاتها، وهي االنحيازات والتوجهات الموجودة في اإلعالم، بمعزل عن انحيازا

ولكن عليها أن تمارس على نفسها دوراً رقابياً يحد من أي فعل قد يمس مهنيتها 

 .وموضوعيتها

 لالهتمام بالباحثين والدراسين أكثر والرد على مراسالتهم لها الجزيرةيدعو الباحث قناة  .2

لمية للبحث العلمي، وإسهام في تطوير الحقل العلمي والبحثي كون في ذلك تقدير للقيمة الع

 .في الوطن العربي

 جاهدة لفك االرتباط غير المرئي ولكنه مدرك الجزيرةمن األهمية بمكان أن تسعى قناة  .3
بين القناة ودولة قطر وسياستها الخارجية، كون تلك العالقة تقلل من فرص تأثيرها 

 مجموعة من األهداف والقيم العالمية التي تنادي وتضعها في موضع شك في ظل وجود
 .بها

 بمراجعة أداء إعالمييها ومراسليها واالستفادة من الجزيرةيرى الباحث أن تقوم قناة  .4
التجربة بإعادة تأهليهم في ظل وجود أحداث ضخمة ومتتابعة يقع معها طاقمها بأخطاء 

 األداء العاطفي لهم في حالة وجود مهنية تؤثر على القناة بشكل سلبي، وعليها أن تحد من
 .أحداث سياسية ضخمة ومؤثرة يقومون بتغطيتها

 في التحليل وسرد وجهات النظر على حساب الجزيرةمن الضروري أن ال تغرق قناة  .5
نقل المعلومة، وهو ما تضاعفت أهميته في حالة الثورات العربية، حيث النقص الشديد في 

 .المعلومات وتضاربها أحياناً

 ووسائل اإلعالم األخرى عند استخدامها لشهود العيان لدعم الجزيرةدعو الباحث قناة ي .6
تغطيتها الخبرية أن توضح للمشاهدين والجمهور ماهية هؤالء الشهود وصلتهم بالحدث 

 .ومدى مصداقيتهم أو حياديتهم
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بحاجة   نمط من التغطية الجيدة التي وقعت في عدد من األخطاء، وهيالجزيرةتغطية قناة  .7

 .لدراسة وإعادة تقييم وتقويم

 خالل وبعد تغطيتها للثورة المصرية رصيداً كبيراً من المشاهدين الجزيرةحصدت قناة  .8
والمتابعين والمتأثرين بها وبتغطيتها، عليها أن تحافظ على هذا الرصيد بالمحافظة على 

نفسها، وتالفي تغطية متميزة مهنية، ومحاولة تطوير تغطيتها لألحداث لتالفي تكرار 
 .الوقوع في األخطاء التي وقعت فيها سابقاً

 بالتنويع في اختيار ضيوفها ومحلليها، وأن ال تقتصر الجزيرةمن األهمية بمكان أن تقوم  .9
 .قائمة الضيوف والمحللين على عدد محدد منهم

ينصح الباحث مراكز البحوث والدراسات العربية بعمل تحليل لمحتوى تغطية القناة  .10
ورات العربية وخاصة الثورة المصرية وطبيعته، وكيف أثرت هذه التغطية في الناس للث

 .والجماهير وبأي اتجاه

الباحثين والدارسين ومراكز البحوث والدراسات مطالبة باالهتمام بدراسة تجربة القناة في  .11
تغطية الثورات العربية، كون في ذلك حاجة سياسية وإعالمية في سبيل تطوير اإلعالم 

 .العربي واالرتقاء به نحو األفضل

يرى الباحث أنه من الضروري دراسة مجمل ما استجد من قضايا في تغطية وسائل  .12
االعالم العربية والعالمية للثورات العربية مثل حدود تأثير وسائل االعالم، حياديتها، 

مة عالقة وسائل االعالم بشبكات التواصل االجتماعي، الصورة واالعتماد عليها كقي
خبرية، أخالقية نشر بعض الصور والمشاهد، ظاهرة شهود العيان، افالم اليوتيوب، 

 .وغيرها

 الجزيرةينصح الباحث وسائل االعالم الرسمية العربية باالستفادة من تجربة قناة  .13
اإلعالمية في تغطيتها الكبيرة للثورات العربية، حيث قدمت نموذجاً إلعالم يضحي ويبذل 

 .توفير مادة صحفية دسمة للمشاهدكل ما في وسعه ل
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يدعو الباحث وسائل اإلعالم الرسمية إلى االهتمام أكثر بنبض الشارع وهمومه، وأن ال  .14

تلجأ الى التزييف والتحريف والخداع في تغطيتها، وهو األمر الذي قاد لعزوف المشاهدين 

 .عنها

 ال يستسلم لوسيلة االعالم يدعو الباحث الجمهور العربي إلى أن يتلقى تلقياً نقدياً، بحيث .15

ويقدسها في ظل تزايد تأثير وسائل االعالم على المواطنين وسلوكهم، حيث تشتد الحاجة 

 .للدور النقدي للجمهور
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 الخاتمة

يلعب اإلعالم دوراً غاية في األهمية والحساسية في آن واحد، وتزايدت أهمية هذا الدور 

عالم، ومع تنبه األنظمة الحاكمة ألهمية اإلعالم، ومع حديثاً مع تزايد حاجة الناس ومتابعتهم لإل

بدء عصر االستخدام الموسع له، وبدء عصر وسائل اإلعالم الجماهيرية، ويعيش اإلعالم العربي 

كجزء من هذا الواقع، حيث يستطيع أن يلعب دوراً جوهرياً وثميناً يقوم على إيمانه بفكرة التغيير 

عقول النيرة المؤمنين بأهمية دور اإلعالم كحاجة مجتمعية إذا ما قاده مجموعة من ذوي ال

 .جماهيرية

كما أن ما جرى في الوطن العربي من ثورات وتغيرات شكّل عالمة فارقة على أكثر 

من صعيد، فهو كذلك على صعيد تغيير صورة الشعوب العربية النمطية، وعلى صعيد إعادة 

لعربي مثل الحرية والديمقراطية وعدم تقديس الحاكم الحياة إلى مفاهيم كانت غائبة عن الواقع ا

أو الحزب أو النظام، وعلى صعيد أثر وسائل اإلعالم وعالقتها بالتغيير السياسي وبالجماهير، 

 .وعلى صعيد مقدرة وسائل اإلعالم على صنع الثورات أو قيادتها أو تنظيمها

 -بها من أخطاء وثغراترغم ما شا– في هذا المضمار الجزيرةوقد شكلت تجربة قناة 

تجربة فريدة تستحق الدراسة والتمحيص واالحتذاء بها، فهي رغم أنها ولدت وعاشت في 

المنطقة العربية التي لم تعرف من قبل إعالماً يتمتع بحرية الرأي وجرأة الطرح إال أنها لم 

وب ومعبرة تستكن لهذا النمط اإلعالمي العربي السائد، بل اختارت أن تكون إلى جانب الشع

عنها وعن ما يجول في خواطرها من هموم ومشكالت وقضايا، فكانت بحق منبر من ال منبر 

 لم يكن لها أي منبر، وبعدها أصبح لها منبر من أكبر المنابر الجزيرةله، فالشعوب العربية قبل 

 .وأكثرها متابعة

ة عن وجاءت الثورات العربية وثورة مصر على وجه الخصوص لتؤكد هذه الفكر

 إلى الشعوب العربية ومطالبها، وحينما حانت لحظة الحقيقة والثورة الجزيرة، فانحازت الجزيرة

كشفت القناة عن كل أسلحتها اإلعالمية لتغطية هذه اللحظات التاريخية الفارقة في تاريخ األمة 
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فسها العربية ومسارها، وجاءت تغطيتها على قدر أهمية وضخامة وتاريخية الحدث، ففرغت ن

والعاملين معها لتغطية الحدث ومتابعته ورصد مساره ومآله، واستمرت كذلك في أكثر من بلد 

 .وأكثر من ثورة عربية وال زالت

 وما قامت به من تغطية الجزيرةوبالتأكيد إن الناس قد يتفقون أو يختلفون حول حول 

 في تلك التغطية أو أهدافها مكثفة للثورات العربية، وقد يتفقون أو يختلفون حول مدى انحيازها

 لعبت دوراً هاماً جداً في تلك الجزيرةوأجندتها من منها، ولكن يوجد حالة ما يشبه اإلجماع أن 

الثورات من خالل تغطيتها لها وخاصة الثورة المصرية، بغض النظر عن تقييم هذا الدور سلباً 

 ومن الجزيرةالثورات العربية ومن أو إيجاباً، فلكل تقييمه الخاص النابع من موقفه أصالً من 

 .عوامل عديدة رافقت هذه المرحلة التاريخية الفاصلة في حياة األمة العربية

 لعبت دوراً هاماً ومحورياً الجزيرةوجاءت هذه الدراسة لتعزز هذا التوجه العام بأن قناة 

حها واستمرارها في الثورات العربية وخاصة الثورة المصرية، وأسهمت إسهاماً عالياً في نجا

وتنقلها من بلد عربي إلى آخر، وفي سحب تجربتها على مواقع عربية أخرى عانت وال زالت 

الربيع "تعاني من نفس األمراض السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي عانت منها دول 

 ".العربي

ير  وغيرها من وسائل اإلعالم العربية وغالجزيرةلكن السؤال المطروح اآلن أمام 

العربية ليس سؤاالً يتعلق بصنعها للحدث الثوري العربي، أو صنع اإلعالم للثورات، أو تأثيرها 

فيها أم ال، بل هو سؤال كيف يتعامل اإلعالم وعلى رأسه القناة التي باتت رائدة اإلعالم العربي 

 مع مرحلة ما بعد الثورة بكل ما فيها من صراعات ومشكالت وتداخالت؟" الجزيرة"
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  : اآلتيةفي المربع الذي يتفق ورأيك مقابل كل عبارة من العبارات) ����(الرجاء وضع اإلشارة 

 السؤال/ العبارة  م
موافق 

 بشدة
 موافق

ال 

 رأي
 معارض

معارض 

 بشدة

01 
شاركت قناة الجزيرة خالل تغطيتها للثـورة       

حـدث ولـم تكتـف فقـط        المصرية بصنع ال  
 بتغطيته

     

ألحداث الثـورة المصـرية     " الجزيرة"تغطية   02
 كانت منحازة للثورة والثوار

     

03 
ألحداث الثـورة المصـرية     " الجزيرة"تغطية  

اتسمت بالموضوعية والمهنية وتمثلت بنقـل      
 الوقائع كما هي

     

04 
للثورة المصرية عبر   " الجزيرة"شكّلت مساندة   

ا المكثفة ألحداثها خروجاً عن الحـدود     تغطيته
 المهنية والموضوعية

     

مساحات كبيرة للتحليـل    " الجزيرة"خصصت   05
 في تناولها للثورة

     

06 
عبـر تغطيتهـا للثـورة      " الجزيـرة "أسهمت  

المصرية في تشكيل رأي عام مصري مـوال      
 للثورة ومعاد للنظام

     

07 
ناة الجزيـرة   ساهم البث المباشر والمستمر لق    

في تغطية الثورة المصرية في إعطاء زخـم        
 أكبر لها

     

08 
خـالل تغطيتهـا للثـورة      " الجزيرة"اعتمدت  

المصرية قاموس من المصطلحات اإليجابيـة      
 تجاه الثورة

     

09 
للثورة المصرية بعد منعهـا     " الجزيرة"تغطية  

من العمل أظهرت وجود تنسيق مباشر بينهـا        
 وبين الثوار

     

10 

األدوات الفنيــة مثــل الفواصــل والقوالــب 
وقـت  " الجزيـرة "التحريرية التي استخدمتها    

الثورة جعلت المشاهد ينزع للتعـاطف مـع        
 الثورة
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11 

كلمـات فـي فواصـلها      " الجزيرة"استخدام  
ة الكرامـة،   ثورة شعب، ثور  "وبرامجها مثل   

أظهرت تعاطف القنـاة مـع الثـورة        " حرية
 وانحيازها لها

     

12 

ألوان مالت أللوان العلـم     " الجزيرة"استخدام  
فـي موادهـا    " األحمر واألسـود  "المصري  

وبرامجها وقت الثورة أسهم في تقديم صورة       
 إيجابية عن الثورة

     

13 

ـ    ـة الموسيق ــطبيع دمتها ـى التـي استخ
ـ  "رةــالجزي" ـ ـت ال ـ وق ورة والتـي   ـث

ت ــثية ثورية أجج  ـت موسيقى ترا  ــكان
 ورةـتعاطف مع الثـــلـمشاعر الناس ل

     

14 

في تغطيتها للثـورة علـى      " الجزيرة"اعتماد  
" مواطنين، سياسيين، نشطاء الخ   "شهود عيان   

ساعد على اقناع الجمهور بما تبثه القناة حول        
 الثورة

     

15 

ي تغطيتها للثـورة علـى      ف" الجزيرة"اعتماد  
ـ  ـمواطن"شهود عيان    اء ـين، سياسيين، نشط

أضعف من مصـداقية تغطيـة القنـاة        " خـال
 للثورة

     

16 
وقت الثـورة لغـة     " الجزيرة"استخدم مذيعو   

وخطاب ثوري غاضب واتسم أدائهم بالطابع      
 العاطفي

     

17 
حضور صورة ميدان التحرير بشـكل دائـم        

أثّر علـى   " الجزيرة"وقت الثورة على شاشة     
 الجماهير باتجاه تأييد الثورة

     

18 
جعلـت  " الجزيرة"صورة ميدان التحرير على     

جميع المصريين على معرفة بما يجري فـي        
 الثورة
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مشاهد متابعة الثوار لقناة الجزيرة في ميـدان         19
 ر عبرت عن مقدار تأثرهم الكبير بهاالتحري

     

20 

عزمي بشارة  . تجاوز دور المحلل السياسي د    
والذي ظهر على شاشة القناة بشكل مسـتمر        
تقديم تحليالت سياسية إلى توجيـه نصـائح        

 وإرشادات للثوار

     

وجهة نظر النظام المصري    " الجزيرة"غيبت   21
 السابق خالل تغطيتها للثورة

     

كان لقناة للجزيرة تأثير في استمرار وتصاعد        22
 زخم الثورة المصرية

     

من خالل تغطيتها للثـورة     " الجزيرة"أسهمت   23
 المصرية في نجاحها

     

24 
تجاه نظام  " الجزيرة"الرأي العام الذي صنعته     

الحكم المصري السـابق أسـهم فـي نـزع          
 شرعيته ثم إسقاطه

     

سها على أنهـا مناصـرة      نف" الجزيرة"قدمت   25
 للثورة والثوار

     

26 
للشأن المصري بعد انتهـاء     " الجزيرة"تغطية  

الثورة اقتصرت على نقل الخبر دون التركيز       
 على حيثيات الحياة المصرية المختلفة

     

27 
للثورة المصرية انطلقت من    " الجزيرة"تغطية  

أجندة القناة تجاه مصـر وتبعيتهـا للسياسـة         
  القطريةالخارجية

     

28 
للثـورة المصـرية ونقـل      " الجزيرة"تغطية  

صورتها للعالم أسهم في سحب تجربتها على       
 دول عربية أخرى
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The Role of Al-Jazeera Space Channel in Enforcing Political Change 

in the Arab Countries (Egyptian Model) 
By  

Mohamed Aref Mohamed Abd –Allah  

Supervised by 

Prof. Abdul Sattar Kassem 

Abstract 

This  study investigates the role of Al-Jazeera News Channel  in the 

process of the  current political  change  in the Arab Word  - the Egyptian  

change as a model- and case study. Also, the study clarifies the effect of the 

news channel during and after the Egyptian revolution on the daily 

activities . This effect is due to the fact that the media is one of the most 

effective forces on policy in general, and particularly on political change. 

The study hypotheses states that Al-Jazeera News Channel had an 

important role in supporting the Egyptian revolution during covering the 

actions deeply and intensively. This role has asserted the impertinence of 

political change in the Arab Word. The hypotheses has been proved and 

reinforced by the study results. 

The descriptive and analytical method has been used through 

describing and analyzing the role of Al-Jazeera News Channel during its 

coverage of the activities of the revolution. Subsequently,  measuring its 

effect on the political change in the Arab Word in general . 

A questionnaire for measuring the effect of the News Channel has 

been developed and distributed among 100 individuals of journalists, 

politicians and Egyptian professors who are the study sample  chosen by 

the ice-ball method. 



 c

The study consists of five chapters which discuss the argumentative 

relationship between the News Channel and the Egyptian revolution and its 

success during the deep and intensive coverage of the News Channel which 

was devited to comprehensive converge of the revolution.    

The role of the Al-Jazeera has been seen argumentative. Some 

considered it professional while others found it role an effective and 

contributed in the success of the revolution. On the other hand, some find 

that the News Channel has gone beyond the journalist professional limits 

and was an active maker of events. Others find the role of News Channel as 

ordinary.  

Several results have been concluded by the study affirm that Al-

Jazeera had an important role during the Egyptian revolution by the 

coverage of the events. The results affirms that it has contributed in 

forming an Arab and Egyptian public opinion supporting the revolution, 

and opposing the ex- regime  by using  a set of editing shapes (words, 

items, colors, music, image and so).  

Furthermore, the study concluded that the Egyptian revolution has 

gained a broad momentum sustaining  its success by the intensive coverage 

of Al-Jazeera News and by the image of  the Liberation Square (Maydan 

At-Tahreer) which remained for several days on the news screen. These 

factors have encouraged others to join the protesters and crippling the 

regime from practicing the policy of mass killing at the square.  




