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حتــددت مشــكلة الدراســة يف حتليــل ورصــد األطــر، التــي توظفهــا مواقــع القنــوات اإلخباريــة التليفزيونيــة املصريــة يف 
تناولهــا للعالقــات املصريــة األفريقيــة وحتديــد أهــم القضايــا، التــي تبرزهــا هــذه املواقــع، واملقارنــة بــن تغطيــة مواقــع 
ــل  ــث مت رصــد وحتلي ــة؛ حي ــى الدراســات الوصفي ــة واخلاصــة، تنتمــي هــذه الدراســة إل ــة احلكومي ــوات الفضائي القن
األطــر املتعلقــة بتغطيــة العالقــات املصريــة األفريقيــة يف مواقــع القنــوات اإلخباريــة محــل الدراســة، وكانــت أهــم نتائــج 

الدراســة كاآلتــي:

أشــارت نتائــج الدراســة إلــى تصــدر قضيــة التعــاون املشــترك، وتدعيــم العالقــات الثنائيــة بــن مصــر وأفريقيــا 
قائمــة القضايــا، التــي أبرزتهــا املواقــع اإلخباريــة محــل الدراســة، وجــاءت قضيــة التنميــة يف الترتيــب الثانــي يف موقعــي 
الدراســة، حيــث مت التركيــز علــى الــدور املحــوري املصــري يف حتقيــق التنميــة يف القــارة األفريقيــة وخطــة مصــر؛ 

لتحقيــق التنميــة املســتدامة األفريقيــة 2063. 

جــاءت قضيــة األمــن والســلم يف الترتيــب الثالــث مــن حيــث القضايــا، التــي تناولتهــا املواقــع اإلخباريــة محــل الدراســة، 
وأبــرزت املواقــع اإلخباريــة الــدور املصــري للتصــدي لإلرهــاب يف القــارة األفريقيــة، وفيمــا يتعلــق بأكثــر الــدول األفريقية 
بــروًزا يف املواقــع اإلخباريــة محــل الدراســة، فجــاءت الســودان والســنغال يف املرتبــة األولــى، ثــم الصومــال وتنزانيــا، ممــا 
يســتنتج أن املواقــع اإلخباريــة محــل الدراســة لــم تركــز علــى منطقــة بعينهــا ولكنهــا عملــت علــى تغطيــة مناطــق جغرافيــة 

مختلفــة يف القــارة األفريقيــة. 

كلمات مفتاحية: العالقات املصرية األفريقية، مواقع القنوات اإلخبارية التليفزيونية. 

the study sought to identifyandanalyze the frameworks used by the websites of 
the Egyptian TV news channels in dealing with the Egyptian-African relations 
and identifying the most important issues, and comparing the coverage of the 
websites of the governmental and private satellite channels. This study belongs to 
the descriptive studies, and the most important results of the study were:
- The issue of joint cooperation between Egypt and Africa led the issues, and 

the development issue came in second place in the two study sites, where the 
focus was on the Egyptian pivotal role in achieving development in the African 
continent and Egypt›s plan; to achieve African sustainable development 2063. 

- The issue of peace and security came third in terms of issues, and news sites 
highlighted the Egyptian role in confronting terrorism on the African continent. 
With regard to the most prominent African countries in the news sites, Sudan 
and Senegal came first, then Somalia and Tanzania, which concluded that the 
news sites did not focus on a specific region, but worked to cover different 
geographical areas in the African continent. 
Key words: Egyptian-African relations, TV news sites. 
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على      احلصول  يف  اجلمهور  عليها  يعتمد  التي  املصادر  أهم  من  اإلعالم  وسائل  تعد 
املعلومات واألخبار، والسيما فيما يتعلق باألحداث اخلارجية والقضايا الدولية؛ حيث تعد  
من   حولهم  يدور  ما  على  خاللها  من  األفراد  يتعرف  العالم  على  نافذة  اإلعالم  وسائل 

  ي.  أحداث يف العالم اخلارج

اخلارجية  الدعاية  يف  اإلخبارية  واملواقع  الفضائية،  القنوات  املختلفة  الدول  وتستخدم 
نحو   توجهاتها  عن  والتعبير  املختلفة،  القضايا  جتاه  نظرها  وجهة  وشرح  لسياستها، 

  األحداث؛ مبا يتفق مع مصاحلها، ويعكس مواقفها إزاء تلك األحداث.  

األح  بتناول  اإلخبارية  املواقع  هذه  سياقات  وتقوم  يف  وضعها  خالل  من  والقضايا  داث 
وأطر مختلفة لتأكيد، أو نفي معنى معني؛ وذلك من خالل إبراز جوانب معينة يف اخلبر،  

  وجتاهل جوانب أخرى.  

ويف ضوء التوجه املصري نحو أفريقيا واستعادة الدور احليوي ملصر يف القارة األفريقية،  
اهتم املصرية  السياسية  القيادة  أولت  مع فقد  التعاون  أطر  لتعزيز  بأفريقيا  واضًحا  اًما 

  دول القارة السمراء وتدعيم العالقات مع الدول األفريقية. 

وتعد القارة األفريقية من أهم الساحات األساسية للسياسة اخلارجية املصرية، كما أنها  
ال األفريقية  ذلك من خالل اجلوالت  ويتضح  القرار،  لدى صانع  متقدًما  ترتيًبا  تي  حتتل 

قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والعديد من املسؤولني لفتح مجاالت جديدة للتعاون 
  مع الدول األفريقية يف ظل املصالح احليوية التي جتمع مصر مبحيطها األفريقي.  

تزايد الدور املحوري املصري يف القارة    2019ومع رئاسة مصر لالحتاد األفريقي لعام  
والتركيز    2063طة املصرية لتحقيق األجندة التنموية األفريقية  األفريقية من خالل اخل

اإلقليمي،   واالندماج  التكامل االقتصادي،  التنمية ودفع مختلف مبادرات  على مشروعات 
وتعزيز التجارة البينية بالقارة األفريقية، واستكمال املنظومة االقتصادية بالقارة من خالل  

ببرامج ومشاريع إعادة اإلعمار، والتنمية يف مرحلة ما   تطوير البنية األساسية، واالهتمام
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لتحقيق  األفريقية؛  الدول  الطبيعية يف  للموارد  األمثل  االستخدام  النزاعات، وكذلك  بعد 
للقارة؛   االستراتيجيني  والشركاء  الدولية  التمويل  مؤسسات  مع  التنسيق  وتعظيم  التنمية 

أبعادها يف القارة األفريقية مبا يحقق آمال   لتوفير التمويل الالزم؛ لتحقيق التنمية بجميع
  وطموحات الشعوب األفريقية. 

كذلك اهتمت مصر يف ظل رئاستها لالحتاد األفريقي بحل النزاعات والصراعات املجودة  
ومكافحة  األفريقية  القارة  فى  والسلم  األمن  إلحالل  اجلهود  شتى  وبذل  أفريقيا  يف 

الدو السلم واألمن، كما قامت اإلرهاب، والتطرف، وبناء قدرات  ل األفريقية يف مجاالت 
مصر بإحياء مبادرة إسكات البنادق يف أفريقيا، والتي تهدف إليقاف احلروب والنزاعات 

  يف أفريقيا .  

لعام   األفريقي  الشباب  عاصمة  أسوان  محافظة  إعالن  مت  أواصر    2019كما  لربط 
ومبادرات   أفكار  بطرح  األفريقي  للشباب  الفرصة  وإتاحة  األفريقي  الشباب  بني  الصلة 

  جديدة مبا يخدم قضايا القارة األفريقية.  

  مشكلة الدراسة:
تو التي  ولألهمية،  األفريقية،  بالقارة  الوثيق  مصر  السمراء؛  والرتباط  للقارة  مصر  ليها 

باعتبارها إحدى الدوائر األساسية للسياسة اخلارجية املصرية، ويف إطار االستراتيجية،  
التي تتبناها الدولة نحو االنخراط والتعاون مع الدول األفريقية، والسيما يف ظل رئاسة  

الدراسة يف حتليل ورصد   األطر،  مصر احلالية لالحتاد األفريقي، فقد حتددت مشكلة 
التي توظفها مواقع القنوات اإلخبارية التليفزيونية املصرية يف تناولها للعالقات املصرية  
املصرية   للعالقات  تناولها  يف  املواقع  هذه  تبرزها  التي  القضايا،  أهم  وحتديد  األفريقية 
األفريقية واملقارنة بني تغطية مواقع القنوات الفضائية احلكومية واخلاصة للوقوف على  

األفريقية،  م املصرية  العالقات  تناول  بها  يتم  التي  الطريقة  على  امللكية  تأثير منط  دى 
اإلخبارية   املواقع  تعكسها  كما  أفريقيا  جتاه  املصرية  اخلارجية  السياسة  على  والتعرف 

  محل الدراسة. 

  أهمية الدراسة:
التي متس أهمية املوضوع الذي تتناوله الدراسة وهو العالقات املصرية األفريقية، و .1

عمًقا  أفريقيا  القومي؛ حيث متثل  أمنها  على  كبير  تأثير  ولها  مباشٍر،  بشكٍل  مصر 
  استراتيجًيا ملصر، كما أن مصر متثل بوابة أفريقيا من جهة الشرق.  
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معرفة   .2 يف  مصر  يف  املعنية  والدوائر  القرار،  صناع  الدراسة  نتائج  تفيد  أن  ميكن 
امل  العالقات  لطبيعة  اإليجابية  على اجلوانب  والتعرف  وتدعيمها،  األفريقية  صرية 

 اجلوانب السلبية وتالفيها.  

اإلخبارية   .3 القنوات  ملواقع  األيديولوجية  والتوجهات  السياسية  املواقف  دراسة  أهمية 
املصرية   العالقات  مبلف  يتعلق  فيما  واخلاصة  احلكومية  املصرية  التليفزيونية 

 يف طرح رؤاها وصياغة تصوراتها.  األفريقية، واألطر التي توظفها هذه املواقع 

 أهداف الدراسة:
تغطيتها   .1 يف  الدراسة  محل  اإلخبارية  املواقع  تبرزها  التي  القضايا  أهم  حتديد 

  للعالقات املصرية األفريقية. 

العالقات املصرية األفريقية يف  .2 أنواع األطر اإلخبارية املستخدمة يف تغطية  حتليل 
وامل الدراسة  محل  اإلخبارية  تلك املواقع  بني  واالختالف  الشبه  أوجه  بني  قارنة 

  املواقع.  

الكلمات املحورية املستخدمة يف تغطية العالقات املصرية األفريقية   .3 دراسة وحتليل 
 يف املواقع اإلخبارية محل الدراسة.  

املصرية   .4 للعالقات  اإلعالمية  املعاجلة  يف  الواردة  املحورية  الشخصيات  حتديد 
 .  األفريقية يف املواقع اإلخبارية محل الدراسة واألدوار املنسوبة لتلك الشخصيات

 اإلطار النظري للدراسة: 
تعتمد الدراسة احلالية على نظرية حتليل األطر اإلخبارية، والتي تشير إلى أن األحداث 
خالل   من  مغزاها  تكتسب  لكنها  محدد،  معنى  أو  مغزى،  على  ذاتها  حد  يف  تنطوي  ال 

، وذلك من خالل  )1( وضعها يف إطار يحددها، وينظمها، ويضفي عليها قدرًا من االتساق 
  .  )2(التركيز على بعض جوانب املوضوع، وجتاهل البعض اآلخر

مركزي   تنظيم  وبأنها  واالستثناء،  والتوكيد،  واالنتقاء،  للتمثيل،  أمناًطا  األطر  تعد  وبذلك 
  ؛ مبا يحدد مسار اجلدل حول جوهر القضية.  ) 3(للفكرة أو القصة اخلبرية

من   اجلوانب  بعض  انتقاء  يعنى  ما  لقضية  خبري  إطار  وضع  أن  النظرية  هذه  وتفترض 
برو أكثر  وجعلها  غيرها،  دون  من  الواقع  يتم  معني  أسلوب  واتباع  اخلبري،  النص  يف  ًزا 

املشكلة،   جلوانب  األخالقي  والتقييم  حدوثها،  أسباب  وتفسير  املشكلة،  حتديد  خالله 
  .  )4(وطرح حلول بشأنها
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كما تفترض هذه النظرية أن حتديد وسائل اإلعالم ألطر خبرية بعينها يؤدى إلى وجود  
اجلمهو أفراد  يستخدمها  مختلفة،  ويشكلون معايير  القضية  هذه  يف  يفكرون  عندما  ر 

  . )5(آراءهم بشأنها

من   لتمكنهم  للجمهور؛  مرجعية  أطر  وتكون  سياق،  يف  املعلومات  تضع  األطر  فإن  ولهذا 
؛ حيث متثل األطر وسائل إدراكية، )6(تقييم املعلومات، وتكوين آراء عن القضية املطروحة

  . )7(واسترجاعها يتم استخدامها يف تشفير املعلومات، وتفسيرها

ا يف تأطير األحداث؛ حيث ترتبط   ومتارس طبيعة العالقات السياسية بني الدول دورًا مهّمً
أو   األخبار،  بعض  على  التأكيد  فيتم  الدول؛  بني  العالقات  بطبيعة  اإلخبارية  العملية 

  .  )8(جتاهلها 

لى هذه املصادر  كما تؤثر مصادر األخبار يف وضع األطر اإلخبارية؛ حيث يتم االعتماد ع
يف اختيار املوضوعات، التي يتم طرحها، وكذلك تؤثر هذه املصادر يف كيفية صياغة هذه  

  . ) 9(املوضوعات 

الواردة يف   والتصريحات  الصوتية،  املقتطفات  أطًرا من خالل  اإلخبارية تطرح  فاملصادر 
  .  )10(القصة اخلبرية 

باالتصال،   للقائمني  األيديولوجية  باالجتاهات  والقضايا  األحداث،  تأطير  يرتبط  وكذلك 
والذين يتخذون قراراتهم بشأن ما يعرضونه للجمهور، ويتم ذلك بشكٍل مقصود، أو غير  

  .  )11(مقصود

وميكن تشكيل األطر اإلخبارية من خالل البناء التركيبي للقصص اخلبرية، ويتضمن تتابع  
ترتيب  واستخدام  معينة،  نحوية  لبناءات  املحدد؛  واالستعمال  اخلبرية،  القصة  عناصر 

النص   داخل  اجلمل  أو  للكلمات،  اخلبرية،  )12(محدد  للقصة  الفكري  البناء  وكذلك   ،
ا الفكرة  املوضوع، وميكن االستدالل عليها من خالل  ويوضح  التي يدور حولها  ألساسية، 

. وميكن تشكيل األطر  )13(االستشهادات واالقتباسات، التي تستند إليها القصة اخلبرية  
اإلخبارية أيًضا من خالل البناء اخلطابي للقصة اخلبرية، ويساعد على تدعيم اجلوهر  

على   ويعتمد  اخلبرية،  للقصة  األثر  األساسي  إلحداث  باالتصال؛  القائمني  اختيارات 
  .  )14(املطلوب

والعبارات   واجلمل،  واملصطلحات،  الرئيسة،  الكلمات  خالل  من  ما  قضية  إطار  ويتحدد 
فضًال عن توظيف املصادر اإلخبارية التي تبرز بدورها معلومات معينة تقود املتلقي إلى  

  . )15(استنتاجات وأحكام بعينها حول القضية 
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أن ويع إلى  املفهوم  هذا  يشير  اإلخبارية؛ حيث  األطر  تشكيل  أساس  البروز هو  مفهوم  د 
ويتم   رئيس،  معنى  لتقدمي  عليها؛  التأكيد  يتم  اخلبرية،  القصة  يف  معينة  عناصر  هناك 

  . )16(حتقيق هذا البروز من خالل املوقع، والتكرار، والربط بني القضية وقضايا أخرى 

األطر اإلخبارية؛ للكشف عن األطر اإلخبارية التي وظفتها    وتطبق الباحثة نظرية حتليل
أطر   ورصد  األفريقية  املصرية  للعالقات  تناولها  يف  الدراسة  محل  اإلخبارية  املواقع 
حتليل   وكذلك  اإلخبارية،  تغطيتها  يف  املواقع  هذه  عرضتها  التي  واحللول،  األسباب 

تد التي  والتصريحات  واالستشهادات  املحورية،  تلك  الكلمات  تتبناها  التي  األطر  عم 
واألدوار  الدراسة  محل  اإلخبارية  املواقع  أبرزتها  التي  املحورية  والشخصيات  املواقع، 

  املنسوبة لها.  

  الدراسات السابقة:
  أوًال: الدراسات السابقة التي تناولت نظرية األطر اإلخبارية:

ركزت بعض الدراسات على تعددت الدراسات السابقة يف تناولها لنظرية األطر اإلخبارية ف
واهتمت   املختلفة،  والقضايا  لألحداث  اإلعالمية  املعاجلة  يف  املستخدمة  األطر  أنواع 
وتناولت   اإلعالم،  وسائل  يف  املستخدمة  األطر  وضع  وأدوات  آليات  بتحليل  أخرى  دراسات 

بعينها   التي يتم على أساسها اختيار أطر  الرئيسة  والعوامل  املتغيرات  الدراسات  يف بعض 
وسائل   تتبناها  التي  األطر  دور  وحتليل  بتفسير  أخرى  دراسات  وقامت  األحداث،  تغطية 

  اإلعالم املختلفة يف التأثير على آراء واجتاهات اجلمهور. 
والقضايا تناولها لألحداث،  اإلعالم يف  وسائل  التي وظفتها  األطر،  أنواع  (    وعن  فقد قام 

Ngozi Akinro2019  ()17(    بتحليل ومقارنة األطر اإلخبارية املستخدمة يف الصحف
النيجيرية واألمريكية يف تغطية األحداث التي قامت بها جماعة بوكوحرام، وأشارت نتائج  
الفترة   باختالف  الدراسة  محل  الصحف  وظفتها  التي  األطر  اختالف  إلى  الدراسة 

بوكوحر بجماعة  اخلاصة  األخبار  عرض  فيها  مت  التي  اتفقت  الزمنية،  البداية  ففي  ام. 
الصحف األمريكية، والنيجيرية يف استخدام األطر املحددة يف تغطية األحداث، والتركيز  
اإلنسانية،  االهتمامات  أطر  واستخدام  الفردي،  املستوى  على  األحداث  هذه  تأثير  على 
على   تركز  التي  العامة،  األطر  توظيف  ومت  األحداث،  هذه  ضحايا  مع  التعاطف  وإثارة 

اعيات األحداث اإلرهابية على املستوى الدولي والتأكيد على أهمية مكافحة اإلرهاب تد
 على املستوى الدولي. 
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) صحيفة    ) Emily Ehmer  2018  ()18وأجرت  وظفتها  التي  األطر  الختبار  دراستها 
Fort Wany’s Gazette    وأشارت الهند،  يف  بورما  الجئي  صورة  لتقدمي  الهندية؛ 

أكث أن  إلى  نسب النتائج  إطار  يليها  اإلنسانية  االهتمامات  إطار  كان  استخداًما  األطر  ر 
املسؤولية وحتميل حكومة ميامنار مسؤولية األحداث، والتسبب يف أزمة الالجئني، كما مت 
استخدام إطار التبعات االقتصادية، والتركيز على التكلفة االقتصادية، وما تتحمله الهند  

  البورميني على أرضها.  من أعباء نتيجة وجود الالجئني 

) دراسة  التقارير    )Jacob Reed  2017  ()19واستهدفت  تقدمي  أطر  على  التعرف 
قناة،   يف  السوريني  الالجئني  عن  التقارير    Fox Newsاإلخبارية  أن  النتائج  وأوضحت 

أحداث  على  تركز  والتي  املحددة،  األطر  على  اإلخبارية  تغطيتها  يف  اعتمدت  اإلخبارية 
من استخدامها لألطر العامة. كما أوضحت النتائج أن اإلطار الرئيس الذي بعينها أكثر  

  اعتمدت عليه القناة يف تغطيتها ألخبار الالجئني كان إطار االهتمامات اإلنسانية. 

) أجرى  قد  نفسه،  السياق  دراسة    )Abdul Rahman El Samni  2016  ()20ويف 
ال األخبار  يف  العرب  الالجئني  تقدمي  أطر  قناة  الختبار  موقع  يف   CNNعاملية 

International   وتوصلت النتائج إلى أن إطار نسب املسؤولية كان اإلطار الرئيس، الذي
واحلكومات  السوري،  الرئيس  هي  عديدة  ألطراف  املسؤولية  نسب  ومت  القناة،  وظفته 

ركز  األوروبية. كما أظهرت النتائج اعتماد املوقع بصفة أساسية على األطر املحددة، التي ت
  على األفراد، واألشخاص بنسبة قليلة.  

التي أجراها (محمد عاطف   الدراسة،  املعاجلة اإلخبارية لألزمة    )21()  2019وعن  عن 
السورية بالقنوات املوجهة باللغة العربية، فقد توصلت نتائج الدراسة إلى اتفاق القنوات  

ول األزمة السورية؛ حيث  عينة الدراسة على األطر اإلعالمية التي مت استخدامها يف تنا
دار أغلبها يف إطار الصراع؛ حيث كان هو اإلطار املسيطر على املشهد القائم يف سوريا  
السلمية   واحللول  املفاوضات،  على  ركز  الذي  السياسي  اإلطار  ثم  املستويات  على جميع 

النتا إطار  وأخيًرا  اإلنسانية،  االهتمامات  إطار  يليه  السورية،  األزمة  من  ئج  للخروج 
  االقتصادية.  

برصد ومقارنة أنواع األطر التي وظفتها الصحف    )William Joris  2018  ()22وقام (
يف   األزمة  عن  الواردة  األخبار  حتليل  مت  حيث  اليورو؛  ألزمة  تغطيتها  يف   20األوروبية 

  صحيفة أوروبية، شملت بلجيكا، وفنلندا، وأملانيا، وهولندا، وأسبانيا. 

أن    النتائج  احلرب  وأوضحت  إطار  وظفت  واألسبانية،  والهولندية،  البلجيكية،  الصحف 
تضارب   على  أساسية  بصفة  اإلطار  هذا  ويركز  اليورو،  ألزمة  تغطيتها  يف  رئيس  بشكٍل 
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النخبة   بني  األزمة  هذه  عن  الناجتة  الهوة  وعلى  األوروبي  االحتاد  دول  بني  املصالح 
تضمن هذا اإلطار إلقاء اللوم على صناع  االقتصادية يف الدول األوروبية، واملواطنني، كما  

القرار يف االحتاد األوروبي؛ للتسبب يف هذه األزمة، وركزت الصحف الفنلندية واألملانية  
حلل   إيجابي؛  بشكٍل  والتفكير  األزمة  جتاوز  كيفية  على  يركز  والذي  البناء  إطار  على 

  املشكلة والدعوة؛ إلصالح األوضاع.  

  )Majdhoub and Aziza Hamzah 2016-Fatima Al(  )23(كما استهدفت دراسة  
لقناتي اجلزيرة و   املواقع اإلخبارية  التي وظفتها  عند تغطيتهم    CNNاختبار نوع األطر 

الشام،  الدولة اإلسالمية يف  تنظيم  بها  التي قام  اإلرهابية، وعمليات اإلعدام،  لألحداث 
وجتاهَال  األحداث،  من  معينة  جوانب  أبرزا  املوقعني  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت   والعراق، 

على    CNNجوانب أخرى؛ للتأكيد على أطر معينة يف عرض األحداث، وبينما ركز موقع  
خطًرا   ميثل  التنظيم  هذا  أن  على  والتأكيد  لألحداث،  رئيًسا  إطارًا  التهديد  إطار  إبراز 
حقيقًيا لألمن القومي األمريكي، ركز موقع قناة اجلزيرة على إطار الصراع بني التنظيم،  

  ة من جانب والصراع بني التنظيم، واإلدارة األمريكية من جانب آخر.  واحلكومة العراقي

وأشارت الدراسات اخلاصة باألطر بوجود عدد من املتغيرات، والعوامل، التي تسهم يف بناء، 
التي   للدول،  السياسية  واأليديولوجية  اخلارجية  السياسة  دور  فعن  األطر،  تلك  واختيار 

اإلعالم وسائل  لها  (    تتبع  األطر  )  Dennis Lichtenstein  2019(  )24قام  مبقارنة 
األوكرانية،   لألزمة  تغطيتهم  يف  الروسي  والتليفزيون  األملاني  التليفزيون  يف  املستخدمة 
البرامج  يف  طرحها  مت  التي  األسباب،  أطر  اختالف  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت 

وسي أن السبب الرئيس لألزمة  التليفزيونية األملانية والروسية، فبينما أبرز التليفزيون الر
هو أسلوب تعامل قوات األمن األوكرانية مع املتظاهرين؛ مما أدى إلى تصاعد العنف، كان 
االنفصاليني يف شرق  أن  األملانية هو  التليفزيونية  البرامج  الذي عرضته  الرئيس  السبب 

ه النقد للجانب الروسي لدع   مه للمتظاهرين.  أوكرانيا هم السبب يف تزايد العنف، كما ُوجِّ

التوجهات   باختالف  التليفزيونية  الرأي  برامج  طرحتها  التي  احللول  أطر  اختلفت  كما 
األيديولوجية لكل دولة، وموقفها من األزمة األواكرانية، فكان أهم أطر احللول الذي تبنته  
املتظاهرين يف شرق   الروسي حلماية  والدعم  للتدخل  الدعوة  هو  الروسية  الرأي  برامج 

هو ضرورة  أوك األملانية  التليفزيونية  البرامج  األزمة يف  الرئيس، حلل  اإلطار  وكان  رانيا، 
  قيام الغرب بالضغط على روسيا إليقاف دعمها للمتظاهرين.  

؛ لتحليل العالقة بني  )Markus Ojala  2017  ()25ويف السياق نفسه، تطرقت دراسة ( 
ت  عند  بعينها  أطر  وتوظيف  للدول،  اخلارجية  وقامت السياسة  اخلارجية،  القضايا  غطية 
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هذه الدراسة بتحليل األطر املستخدمة يف عرض األزمة األواكرانية يف الصحف األوروبية  
شملت (السويد وبريطانيا وأملانيا). وأشارت النتائج إلى توافق األطر التي تبنتها صحف  

إ مت  حيث  األوكرانية؛  األزمة  األوروبي جتاه  االحتاد  سياسة  مع  على  الدراسة  اللوم  لقاء 
اجلانب الروسي يف التسبب يف األزمة، وأكدت الدراسة وجود عالقة ارتباطية إيجابية بني  
األطر التي وظفتها الصحف محل الدراسة والسياسة اخلارجية لالحتاد األوروبي والتي  
تدعم توجهات احلكومة األوكرانية، وترى أهمية فرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد  

  لروسية. احلكومة ا

جابر   (عماد  أجراها  التي  الدراسة،  األيديولوجية  )26( )  2015ويف  تأثير  لدراسة  ؛ 
التي   األطر  مبقارنة  قام  احلروب  أثناء  يف  اإلخبارية  األطر  بناء  على  للدولة  السياسية 
اإلسرائيلية   للحرب  تناولهما  يف  القطرية  والشروق  املصرية،  الشروق  وظفتها صحيفتي: 

  على قطاع غزة.  

فقد بينت نتائج الدراسة اختالف األطروحات، التي قدمت بها صحف الدارسة التأثيرات  
وشهداء  ضحايا،  عدد  ارتفاع  إلى  املصرية  الشروق  فأشارت  احلرب،  هذه  عن  الناجمة 
أكدت  كما  غزة،  لقطاع  التحتية  البنية  لتدمير  باإلضافة  الفلسطيني  اجلانب  من  احلرب 

ب للحرب  السلبية  التأثيرات  املظاهرات  على  على  والتركيز  اإلسرائيلي،  للجانب  النسبة 
الشروق  لصحيفة  بالنسبة  أما  العالم.  دول  جميع  يف  اإلسرائيلية  للممارسات  املعارضة 
السلبية  واالنعاكاسات  اإلسرائيلي،  واحلكومي  السياسي  االنشقاق  فأبرزت  القطرية 

السياحة،   قطاعات:  يف  وخاصة  اإلسرائيلي  االقتصاد  على  والتصنيع  للحرب  والزراعة، 
  العسكري. 

التي سعت من خاللها لتحليل ودراسة   )27(واتفقت هذه النتائج مع دراسة (سحر الفاروق)  
مسلمي   لقضية  اإلنترنت  شبكة  على  والعربية  املصرية،  اإلخبارية  املواقع  معاجلة  أطر 

املصري   لصحيفتي:  اإللكترونية  املواقع  يف  القضية  هذه  حتليل  مت  حيث  اليوم، بورما؛ 
السعودية.   الوطن  وصحيفة  الكويتية،  الرأي  وصحيفتي  املصريتني،  السابع  واليوم 
محل   والعربية  املصرية  اإلخبارية  املواقع  بني  اختالفات  وجود  الدراسة  نتائج  وأوضحت 

  الدراسة يف تناولها لقضية مسلمي بورما.  

ي انطلقت؛ إليجاد حلول أو  فبينما اهتمت املواقع املصرية بالدعوات اإلقليمية والدولية الت
املختلفة   بالتصريحات  الكويتية  الرأي  قناة  موقع  اهتم  بورما،  ملسلمي  مساعدات  تقدمي 
على   التركيز  وكذلك  اضطهاد،  من  له  يتعرضون  مبا  والتنديد  بورما،  مسلمى  ملساندة 
على   السعودية  الوطن  صحيفة  موقع  وركز  بورما،  ملسلمي  املوجهة  واملساعدات  القوافل 
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اء الرأي واملناقشة لألوضاع يف بورما، وموقف املجتمع الدولي منه واملباحثات العربية  إبد
  والدولية محل القضية.  

للوسيلة   األيديولوجية  التوجهات  به  تقوم  الذي  الدور  الدراسات  من  مجموعة  وأكدت 
اإلخبارية األطر  بناء  يف  (  اإلعالمية  برصد    )Nathniel Ming  2019  ()28فقامت 

ا الكوريتني  األطر،  بني  للخالف  تغطيتها  يف  األمريكية  اإلخبارية  املواقع  وظفتها  لتي 
، CNNالشمالية واجلنوبية؛ وذلك من حتليل األخبار الواردة عن القضية يف مواقع قناة  

وموقع  The New York Timesوصحيفة    ،Huffington Post  النتائج وأشارت   ،
طار نسب املسؤولية إطارًا رئيًسا لألزمة إال إلى أنه على الرغم من تبني جميع املواقع إل

موقع  نسب  حيث  إليها؛  املسؤولية  نسب  مت  التي  األطراف  يف  اختلفت  املواقع  هذه  أن 
CNN    يف الرئيس  املتسبب  وأنه  يوجن  كيم  الشمالية  كوريا  لرئيس  األحداث  مسؤولية 

  األزمة. 

ة كوريا الشمالية فقد نسب مسؤولية األزمة حلكوم  The New York Timesأما موقع  
إطار    Huffington Postوتصميمها على املضي قدًما يف برنامجها النووي، وتبني موقع  

إيجاد   الذي فشل يف  الدولي،  تعدد األطراف املسؤولية عن األزمة ويف مقدمتها املجتمع 
  حل لألزمة.  

) دراسة  التوجه  )Yuval Karniel  2017  ()29ويف  بني  العالقة  عن  للكشف  ؛ 
دراسة   متت  القضايا  تغطية  عند  معينة  أطر  وصياغة  اإلعالمية،  للوسيلة  األيديولوجي 

، والقناة األولي اإلسرائيلية يف قضية  CNNو    BBCاألطر التي مت استخدامها يف قنوات  
سرائيلي تبادل األسرى بني إسرائيل، وحماس، والتي مت مبوجبها إطالق سراح اجلندي اإل

  جلعاد شاليط. 

من جوانب   وتقليلها  لالتفاقية  دعمها  أعربت عن  اإلسرائيلية  القناة  أن  النتائج  وأظهرت 
التليفزيونية يف قناة   التقارير اإلخبارية  خسارتها يف االتفاقية. وعلى جانب آخر أظهرت 

CNN  تفاوض معارضة لالتفاقية، وهو ما يتفق مع رؤية اإلدارة األمريكية التي ترفض ال
تغطية   وكانت  حماس.  اإلخبارية    BBCمع حركة  تغطيتها  يف  ركزت  حيادية؛ حيث  أكثر 

  على االتفاقية نفسها ولم تقم بإسناد املسؤولية ألي جانب. 

مبقارنة األطر التي مت توظيفها يف    )30()  2016ويف السياق نفسه، قام (السيد أبو شعيع  
امل القنوات  يف  اإلنسان  حقوق  قضايا  على معاجلة  بالتطبيق  واخلاصة  احلكومية،  صرية 

وضع  بني  عالقة  وجود  الدراسة  نتائج  وأكدت  املصرية.  والفضائية  ورابعة  درمي  قنوات 
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وفق   األطر؛  بصياغة  وسيلة  كل  تقوم  املحتوى حيث  على  املسيطرة  واأليديولوجية  األطر 
  أيديولوجياتها ومصاحلها.  

تق يف  املستخدمة  األطر  اختالف  النتائج  القناة،  وأكدت  ملكية  باختالف  األحداث  دمي 
فبينما كان إطار نسب املسؤولية هو األكثر استخداًما يف قنوات درمي والفضائية املصرية؛  
لتحميل القوى اإلسالمية مسؤولية العنف يف الشارع املصري، كان إطار الصراع هو األكثر  

  وغير اإلسالمية.  استخداًما يف قناة رابعة؛ إلبراز الصراع بني القوى اإلسالمية

) أيًضا  أكدته  ما  أجرتها؛    )Andrea Guzman  2016  ()31وهو  التي  الدراسة  يف 
بوضع أطر األخبار املتعلقة    Fox Newsو    CNNلتحديد الكيفية التي قام بها موقعي  

لعام   املصرية  الثورة  ملواقع 2011بأحداث  الرئيس  االعتبار  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت   ،
تغطيت يف  املتحدة  الدراسة  للواليات  القومية  املصلحة  كان  املصرية  الثورة  ألحداث  ها 

ومت   األمريكية.  باإلدارة  عالقته  درجة  حسب  األحداث  يف  طرف  كل  وتأطير  األمريكية 
استخدام إطار نسب املسؤولية عن األحداث للرئيس األسبق حسنى مبارك، ومت استخدام 

، وأنهم يدافعون عن حقوقهم املشروعة.  إطار االهتمامات اإلنسانية يف وصف املتظاهرين
محل   اإلخبارية  للمواقع  السياسي  التوجه  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  الدراسة  وأثبتت 

  الدراسة واألطر اإلخبارية التي مت توظيفها يف تغطية األحداث. 

اإلخبارية األطر  بناء  يف  باالتصال  القائم  دور  (  وعن    Marina Dekavallaفقامت 
دراسة للكشف عن العملية التي يتم من خاللها بناء األطر اإلخبارية، وذلك ب  )32()  2018

بالتطبيق على استفتاء االستقالل يف استكلندا؛ حيث مت حتليل مضمون للتغطية اإلخبارية  
القائمني   إدراك  أن  الدراسة  نتائج  وأوضحت  االسكتلندى،  التليفزيون  يف  القضية  لهذه 

ا يف باالتصال لدورهم ومسؤوليتهم امل جتمعية فى تغطية أحداث االستفتاء كان عامًال مهّمً
توظيفهم إلطار القضية، والذي يركز على املوضوع نفسه ومقترحات األطراف املختلفة؛  
لوضع حلول للقضية. ولكن عن وضع القائمني باالتصال يف اعتبارهم عند تقدمي القضية  

ا يف توظيفه  م إلطار االستراتيجية، والذي يتناول  ما يجذب اجلمهور فكان ذلك عامًال مهّمً
الرابحني واخلاسرين   والتركيز على  املختلفة  األطراف  املنافسة بني  األحداث من منظور 

  من هذه املنافسة. 

أما عن الدراسات التي تناولت آليات وأدوات وضع األطر اإلخبارية، فاهتمت بكيفية توظيف 
واالستشهاد   املحورية  للكلمات  اإلعالم  جوانب وسائل  إلبراز  بعينها  وتصريحات  مبصادر 

بدراسة العملية التي يتم  )  Miri Moon  2018()33فقامت (معينة يف القضية اخلبرية.  
بتحليل   وقامت  املحورية.  الكلمات  استخدام  خالل  من  اإلخبارية  األطر  بناء  خاللها  من 
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ة واملتعلقة بأزمة  األطر املستخدمة يف تغطية الصراع بني كوريا الشمالية، وكوريا اجلنوبي
  .  BBCو  CNNشينوان يف قناتي 

الصراع   إطاري  تدعم  التي  املحورية  الكلمات  استخدمتا  القناتني  أن  النتائج  وأوضحت 
وتكرارها،   الكلمات  هذه  وإبراز  األحداث  تغطية  يف  رئيسة  أطًرا  اإلنسانية  واالهتمامات 

امل (القضية  و  املتزايد)،  (الصراع  كلمات  على  التركيز  إطار  فتم  إلبراز  )؛  للجدل  ثيرة 
االهتمامات  إطار  إلبراز  و(املفقودين)؛  الضحايا)،  (أقارب  مثل:  وكلمات  الصراع، 

  اإلنسانية. 

؛ لرصد األطر املستخدمة يف التناول  )34()  2017ويف الدراسة، التي أجرتها (دينا يحيي  
. أشارت  CNNو  24وفرنسا  اإلخباري ألزمة سد النهضة يف مواقع قنوات روسيا اليوم،  

مبا   الدراسة؛  عينة  الثالث  املواقع  بني  املحورية  الكلمات  تكرارات  اختالف  إلى  النتائج 
موقع  كل  اهتمام  أولويات  ويوضح  األزمة،  طرح  يف  موقع  كل  تبناها  التي  األطر،  يعكس 

  بعرض أزمة سد النهضة.  

القنوات اإلخبارية  كما أكدت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني   مواقع 
االستشهاد مبصادر   يشير ألهمية  باملعاجلة، مما  الواردة  الشخصيات  واجتاه تصريحات 
معينة للتأكيد على األطر اإلخبارية التي يسعى القائم باالتصال إلبرازها والتدليل عليها  

  من خالل التصريحات الواردة يف التغطية اإلخبارية.  

الكيفية،   )Kehla Lippi  2017  ( )35  ويف اإلطار نفسه فقامت ( التعرف على  بدراسة 
التي قامت بها وسائل اإلعالم األسترالية بتغطية قضايا الالجئني؛ وذلك من خالل حتليل  

إلى   162مضمون   النتائج  وأشارت  األسترالية.  الصحف  الالجئني يف  قصة خبرية عن 
تركزت هذه االختالفات يف  وجود اختالف يف األطر التي تبنتها الصحف محل الدراسة و

التدخل  يتطلب  تهديًدا  ميثل  وجودهم  أن  على  الالجئني  يبرز  األطر  يف  اختالف  وجود 
وجود  وصف  فتم  اإلطار  هذا  تدعم  التي  املحورية،  الكلمات  استخدام  ومت  العسكري، 
الالجئني (بالوجود غير القانوني) وأنهم (مجرمون)، يرتبطون (بشبكات اجلرمية). وعلى  

ض فقد تبنت صحف أخرى إطارًا يقدم الالجئني باعتبارهم ضحايا، ومت استخدام النقي
الكلمات املحورية، التي تبرز هذا اإلطار، مثل: كلمات (محنة)، و(صدمة)، وأنهم يواجهون  

  (ظروًفا صعبة).  

 ) قامت  البرامج   ) Nataliya Roman  2017  ()36كما  وظفتها  التي  اآلليات  باختبار 
التليف املتعلقة  اإلخبارية  املوضوعات  عرض  يف  واألوكرانية  والروسية  األمريكية  زيونية 

قنوات   األزمة يف  الواردة عن  األخبار  بتحليل  وذلك  أوكرانيا؛  العسكرية يف شرق  باألزمة 
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NBC    األوكرانية. وتوصلت الدراسة أن كل   1+1األمريكية والقناة األولى الروسية وقناة
  عم األطر واألفكار التي تسعى كل قناة لطرحها.  قناة اعتمدت على املصادر التي تد

على املسؤولني األمريكيني بصفة أساسية، واعتمدت القناة الروسية   NBCفاعتمدت قناة  
املسؤولني   على  األوكرانية  القناة  اعتمدت  وكذلك  الروس،  املسؤولني  تصريحات  على 

  األوكرانيني يف تغطية األحداث.  

حورية التي تتماشي مع السياسة اخلارجية األمريكية  الكلمات امل  NBCواستخدمت قناة  
يف تناولها لألزمة ووصفتها "بالصراع" و"احلرب" و"الغزو الروسي"، بينما استخدمت قناة  

األحداث   1+ 1 الروسية  القناة  الروسي"، ووصفت  و"التدخل  الروسي"،  "العدوان  كلمات 
املتظ ووصفت  أوكرانيا"،  يف  داخلي  "شأن  أنها  منظور  "مطالبون من  بأنهم  اهرين 

  بحقوقهم".  

فقد أما عن دور األطر التي توظفها وسائل اإلعالم يف التأثير على آراء واجتاهات اجلمهور،  
حمود   (منصور  املواقع    )37()  2018قام  معاجلة  أطر  بني  العالقة  ملعرفة  بدراسة؛ 

املدنية احلديثة، ومدى تبني اجلمهور   الدولة  بناء  لهذه األطر، وذلك  اإللكترونية لقضايا 
ارتباطية بني   النتائج وجود عالقة  إلكترونية مينية. وأوضحت  بالتطبيق على ستة مواقع 
الشخصيات   نحو  اإللكترونية، واجتاههم  الواقع  املقدمة يف  اليمني لألطر  تبني اجلمهور 
املواقع  يف  املقدمة  األطر  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  اتضح  كما  املقدمة.  السياسية 

  ترونية واجتاه اجلمهور نحو احلكومة واملؤسسات السياسية.  اإللك

وحيد   (دينا  للقضايا    )38()  2016وأجرت  اإلخبارية  املعاجلة  أطر  وحتليل  لرصد 
السياسية واألزمات العربية يف القنوات الفضائية اإلخبارية الناطقة باللغة العربية، وتأثير  

الدراس وأكدت  اجلمهور.  اجتاهات  على  األطر  األطر  هذه  بني  ارتباطية  عالقة  وجود  ة 
لهذه   املبحوثني  وتبني  العربية  لألزمات  طرحها  يف  اإلخبارية  الفضائيات  تقدمها  التي 
األطر؛ حيث أوضح املبحوثون أن التفسيرات التي تقدمها وسائل اإلعالم تساعدهم على  

ا باألزمات  مرتبطة  بسلوكيات  القيام  أو  معينة،  واجتاهات  آراء  واتخاذ  لسياسية  تبني 
  العربية.  

بإجراء دراسة لتحليل الدور الذي   )39()  2016ويف اإلطار نفسه، فقد قام ( محمد فقيه  
تقوم به قنوات اجلزيرة والعربية والعالم يف تشكيل اجتاهات اجلمهور اليمني عن األزمة  
تشكيل  يف  الفضائيات  هذه  تطرحها  التي  األطر  تأثير  وقياس  اللبنانية،  السياسية 

األزمة اجتاه نحو  اجتاهاتهم  يف  املبحوثني  اختالف  إلى  النتائج  وتوصلت  اجلمهور.  ات 
القنوات   من  بكل  القضية  لهذه  اخلبرية  املعاجلة  أطر  باختالف  اللبنانية  السياسية 
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إسناد  يف  املبحوثني  اختالف  النتائج  أكدت  كما  الدراسة.  محل  اإلخبارية  الفضائية 
الس  األزمة  نشأة  أسباب  عن  الفضائية املسؤولية  القنوات  باختالف  اللبنانية  ياسية 

  اإلخبارية التي يتابعونها.  

وحيد   (مرمي  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  بدراسة   )40()  2015وتتفق  قامت  حيث 
العالقة بني األطر اإلخبارية املستخدمة يف املوقع اإللكتروني لصحيفة األهرام يف تقدمي 

يقات القراء نحو احلدث؛ بهدف رصد أوجه الشبه  يناير باجتاهات تعل  25أحداث ثورة  
  واالختالف بني األطر اإلعالمية، وأطر تعليقات القراء. 

وتوصلت النتائج إلى سيطرة فكرة إسناد املسؤولية بشكٍل بارز على تعليقات القراء على  
موقع صحيفة   معاجلة  أطر  بني  النسبي  االتفاق  يوضح  ما  وهو  والشغب،  العنف،  أخبار 
إسناد  حيث جنح  األحداث؛  لتلك  القراء  إدراك  وأطر  والشغب،  العنف  ألحداث  األهرام 

  املطلوب يف تشكيل إدراك اجلمهور لتلك األحداث. املسؤولية يف حتقيق التأثير 

معينة،   ألطر  اجلمهور  تبني  يف  الدميوجرافية  العوامل  تأثير  (راجية  وعن  قامت  فقد 
التليفزيونية لقضايا األمن    )41()  2018إبراهيم   بدراسة ألطر معاجلة املواقع اإلخبارية 

ب نحوها  الشباب  اجتاهات  تشكيل  ودورها يف  العربي،  النيل القومي  مواقع  التطبيق على 
مبحوٍث من الشباب   500وروسيا اليوم، ومت تطبيق البحث على    BBCلألخبار والعربية و

أطر   يف  املبحوثني  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  النتائج  وأوضحت  املصري،  اجلامعي 
ية  األسباب، واحللول اخلاصة بقضايا األمن القومي؛ تبًعا الختالف املتغيرات الدميوجراف 

  للمبحوثني، واملتعلقة باملستوى التعليمي، واملستوى االقتصادي واالجتماعي.  

بديع   (حسن  دراسة  مع  النتائج  هذه  رصد    )42()  2018واختلفت  فيها  استهدف  والتي 
وحتليل أطر تغطية القنوات التليفزيونية لالنتخابات النيابية يف مصر واجتاهات اجلمهور  

اسة عدم وجود فروق دالة بني املبحوثني وفًقا ملتغيراتهم  نحوها. حيث أوضحت نتائج الدر
الفضائيات  أجندة  بني  االرتباط  داللة  يف  النوع  تأثير  يتضح  لم  حيث  الدميوجرافية؛ 
النتائج   العمرية، أشارت  الفئات  املصرية والعربية، وأجندة اجلمهور وعلى مستوى متغير 

يًطا يؤثر يف داللة االرتباط بني أجندة  إلى أن الفئة العمرية للمبحوثني ليست متغيًرا وس
 الفضائيات املصرية والعربية، وأجندة اجلمهور.  
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  ثانًيا: الدراسات التي تناولت املعاجلة اإلعالمية للعالقات املصرية األفريقية:
الدراسات  بعض  اهتمت  فقد  األفريقية  املصرية  العالقات  تناولت  التي  الدراسات  تنوعت 
وبعضها  عاٍم  بشكٍل  األفريقية  املصرية  العالقات  لقضايا  اإلخبارية  املعاجلة  اجتاه  بدراسة 

  تناول قضية مياه النيل على وجه اخلصوص. 
اجل اجتاهات  على  املصرية  الفضائية  القنوات  مشاهدة  تأثير  العالقات فعن  نحو  مهور 

مبسح ملضمون الفضائيات املصرية    )43()  2018قامت ( ريهام رأفت  املصرية األفريقية،  
مبسح   قامت  كما  األفريقية،  املصرية  العالقات  قضية  تعالج  التي  واخلاصة  احلكومية 
ميداني لشرائح املجتمع املختلفة ملعرفة دور تلك الفضائيات يف تشكيل اجتاهات اجلمهور  

وامل األفريقية.  املصرية  العالقات  نحو  األوضاع  صري  أن  الدراسة  نتائج  أوضحت 
األفريقية.  العالقات املصرية  األكبر يف تغطية قضايا  السياسية استحوذت على اجلانب 
وحرصت القنوات محل الدراسة على إبراز الطرف املصري ودوره يف التغطية اإلخبارية  

  للعالقات املصرية األفريقية. 

املنافع  كما    تبادل  يحكمها  األفريقية  القارة  بدول  مصر  عالقة  أن  املبحوثون  أشار 
املضامني  عرضته  ما  مع  متوافًقا  جاء  ما  وهو  األولى،  بالدرجة  املشتركة  واملصالح 

  اإلخبارية املقدمة يف القنوات الفضائية احلكومية واخلاصة محل الدراسة. 

يف الدراسة التي أجرتها للمقارنة بني    )44()  2015وكذلك فقد توصلت ( والء اجلوهري  
أن  إلى  واجلزيرة،  لألخبار  النيل  قناتي  يف  األفريقية  القارة  لقضايا  اإلخبارية  املعاجلة 
قضية التعاون املشترك بني مصر ودول القارة األفريقية جاءت يف الترتيب األول يف قناة  

اجل شتى  يف  املشترك  التعاون  تدعيم  ذلك  وشمل  لألخبار  تنمية  النيل  وكذلك  االت 
العالقات الثنائية بني مصر ودول القارة األفريقية، بينما ركزت قناة اجلزيرة على األزمات 
التي   ارتباط بني نوع املصادر اإلخبارية  القارة األفريقية. كما اتضح وجود  السياسية يف 

لقناة نحو  تستخدمها كل قناة يف تغطيتها اإلخبارية وبني وجهة النظر التي تتبناها تلك ا
  القضايا األفريقية. 

بدراسة لرصد وحتليل    ) 45()    2013ويف نفس السياق، قام ( عبد الناصر عبد العاطي  
كيفية معاجلة قضايا العالقات املصرية األفريقية بالفضائيات اإلخبارية العربية، وأشارت  

وف األفريقية  املصرية  بالعالقات  املتعلقة  القضايا  تقدمي  مت  أنه  تغيير  النتائج  لتأثير  ًقا 
النظام السياسي على مجريات األحداث التي يتم معاجلتها. وأوضحت النتائج أن تدعيم  
العالقات االقتصادية بني مصر ودول القارة األفريقية كان من أهم القضايا التي أبرزتها  

زيد  القنوات الفضائية اإلخبارية العربية والتركيز على أبعاد التنمية االقتصادية وجذب امل
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من االستثمارات، وحتقيق االندماج االقتصادي مع العمق األفريقي، وكذلك االتفاق على  
بالنفع   تعود  التي  التنمية  لتدعيم  األفريقية  القارة  ودول  للتعاون بني مصر  رؤية مشتركة 

  على كل دول القارة.  

زكي   هبة   ) فقامت  وجه اخلصوص،  النيل على  مياه  أخرى على قضية  دراسات  وركزت 
بدراسة الختبار فرضيات نظرية بناء األجندة لدراسة العالقة بني معاجلة    )46()  2019

الصحافة اإللكترونية املصرية لقضية مياه النيل وتقييم اجلمهور ألداء السلطة السياسية 
فيما يتعلق بهذه القضية. واتفقت أجندة مواقع الصحف اإللكترونية املصرية يف األفكار 

املعبرة ملف    املحورية  يف  جديدة  صفحة  فتح  أهمية  على  والتأكيد  القضية  هذه  عن 
العالقات املصرية األفريقية واستمرار التفاوض حلل اخلالفات حول مياه النيل، والتركيز  
على أن مصر ال تقف أمام طموحات الشعب األثيوبي، كما أنها على استعداد للمساعدة 

مياه النيل. أما عن رأي املبحوثني عن  يف إدارة وبناء السد مبا ال ميس مصر من حصة  
الدور املصري يف قضية املباحثات حول مياه النيل فأشار املبحوثون لتراجع دور مصر يف  
القارة األفريقية؛ مما أدى إلى زيادة تفاقم األزمة، أنه يتعني على صاحب القرار املصري  

  تنفيذ مشروعات أخرى لزيادة املوارد املائية. 

عالقة   عن  املصرية  أما  العالقات  نحو  املصري  اجلمهور  باجتاهات  النيل  مياه  أزمة 
برصد العالقة بني متابعة املراهقني  )  47()    2018األفريقية، فقد قام ( أشرف مصطفى  

األفريقية.   املصرية  العالقات  نحو  واجتاهاتهم  املصرية  الفضائيات  يف  النيل  مياه  ألزمة 
اه النيل وسائل اإلعالم منذ بناء سد النهضة،  وتوصلت الدراسة إلى تصدر قضية أزمة مي

وأصبح هناك اهتمام إعالمي بها كلما تصاعدت األمور وكانت هناك مباحثات بخصوص  
أزمة السد. وجاء بناء سد النهضة األثيوبي ومشاريع اجلوار التنموية يف مقدمة األسباب 

ب النيل  مياه  أزمة  تفاقم  إلى  أدت  أنها  اجلمهور  أفراد  يرى  اآلونة  التي  يف  كبير  شكٍل 
األخيرة، يليها إهمال ملف حوض النيل على مدى السنوات املاضية. وعلى الرغم من أزمة  
األفريقية   املصرية  العالقات  نحو  إيجابية  جاءت  املبحوثني  اجتاهات  أن  إال  النيل  مياه 

ل وخاصةً دول حوض النيل ويف مقدمتهم السودان وأثيوبيا. كما أكد املبحوثون أهمية عم
معاهدات جديدة بشأن مياه النيل مع الدول األفريقية كأولى احللول ألزمة سد النهضة،  
حوض   ودول  مصر  بني  العالقات  وتوطيد  األزمة  حلل  الدولي  للتحكيم  اللجوء  وكذلك 

  النيل. 

يف دراستها ملعاجلة الصحف    )48()  2017فقد توصلت ( نيرمني نصر    ,ويف نفس السياق
امل للعالقات  يف املصرية  تناولها  مت  التي  األساسية  القضية  أن  إلى  األفريقية  صرية 
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الصحف محل الدراسة كانت أزمة سد النهضة، وجاء البعد املائي من أهم األبعاد الواردة  
يف تغطية األزمة، كما مت التركيز على اجلهود املصرية األثيوبية حلل األزمة، وجاء املوقف  

يها صحف الدراسة. كما أوضحت النتائج اهتمام املصري من أهم املواقف التي ركزت عل
املبحوثني مبتابعة أخبار قضية سد النهضة ورأى غالبية املبحوثني أن البعد السياسي كان 
أكثر األبعاد اهتماًما من جانب الصحف املصرية، وأشار املبحوثون إلى أن تعديل السعة 

الط كميات  نفس  إنتاج  تتيح  بدائل  إعداد  مع  للسد  املستهدفة يف احلالية  الكهربائية  اقة 
  اإلطار الذي يخدم مصالح البلدين هو أهم احللول ألزمة سد النهضة.  

عماد   مهيرة   ) بها  قامت  التي  الدراسة  مع  النتيجة  هذه  والتي   )49()    2015واتفقت 
استهدفت رصد وحتليل وتفسير سمات خصائص اخلطاب الصحفي املصري نحو أزمات 

أكبر.  ومعر  ,القارة األفريقية باهتمام إعالمي  التي حظيت  القضايا األفريقية  فة أي من 
وتوصلت الدراسة إلى أن أهم القضايا التي ركزت عليها صحف الدراسة هي العالقات  
أن  واعتبار  املياه،  والصراع على  النيل  مياه  البعض وقضية  ببعضها  األفريقية  الدول  بني 

القومي األمن  على  مباشر  تأثير  لها  القضية  إيجاد    هذه  علر ضرورة  والتأكيد  املصري، 
  حلول لهذه األزمة.  

أنطون   قام (جوزيف  لقضية    )50()    2013بينما  اإلعالمية  املعاجلة  نوع  لرصد  بدراسة 
مياه النيل وعلى حجم تلك املعاجلة بالتطبيق على عينة من البرامج املقدمة يف القنوات 
الفضائية املصرية، وتوصلت الدراسة إلى وجود قضيتني أساسيتني هما األكثر بروًزا فيما 

وض النيل وأهمية وضع حلول  يتعلق بتغطية أزمة مياه النيل وهما: العالقات بني دول ح
عاجلة للخروج من هذه األزمة. وركزت القنوات يف تغطيتها على أن جتاهل مصر للقضايا  
بينما   النيل،  األزمة مع دول حوض  أدت حلدوث  التي  األفريقية كان يف مقدمة األسباب 
األولى يف املرتبة  النيل يف  التعاون بني مصر مع جميع دول حوض  توثيق  زيادة   جاء حل 

حلول قضية مياه النيل، كما طرحت التغطية اإلعالمية أهمية اإلفادة من مياه النيل كحل  
  ملواجهة األزمة. 

  : التعليق على الدراسات السابقة

عكست الدراسات السابقة تنوع الدراسات اخلاصة باألطر وتعددها، فمنها ما انصب   -
ما اهتم بدراسة آليات   على دراسة نوع األطر املستخدمة يف تغطية القضايا، ومنها

اختيار   يف  تؤثر  التي  واملتغيرات،  بالعوامل  اهتمت  ودراسات  اإلخبارية،  األطر  بناء 
نحو  اجلمهور  باجتاهات  اإلخبارية  األطر  بعالقة  خاصة  ودراسات  اإلخبارية  األطر 

  القضايا املختلفة.  
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اإلخ - األطر  بدراسة  األجنبية  الدراسات  اهتمت  بينما  أنه  الباحثة  يف الحظت  بارية 
األطر  وحتليل  اإلعالم،  لوسائل  الضمني  املحتوى  بتحليل  املتعلق  األول  مستواها 
األكبر   بالدرجة  العربية  الدراسات  اهتمت  اإلعالمية،  النصوص  يف  املستخدمة 
بدراسة األطر يف مستواها الثاني املتعلق بقياس مدى التأثير الذي حتدثه األطر يف 

 قضايا املثارة.  تشكيل اجتاهات اجلمهور نحو ال

حتليلها   - مت  التي  اإلعالم،  وسائل  حيث  من  باألطر  اخلاصة  الدراسات  تنوعت 
والقنوات   الصحف  يف  اإلخبارية  األطر  بتحليل  السابقة  الدراسات  فاعتمدت 

 التليفزيونية واملواقع اإللكترونية، ومواقع التواصل االجتماعي. 

أ - فكار معينة، وجعلها أكثر بروًزا  أكدت الدراسات السابقة أن األطر تعمل على دعم 
 يف النص اإلعالمي يف حني تعمل األطر على تغييب أفكار أخرى.  

األطر  - بناء  يف  تؤثر  العوامل  من  مجموعة  هناك  أن  السابقة  الدراسات  أوضحت 
اإلخبارية ومنها مدى االستقالل السياسي لوسائل اإلعالم، ومصادر األخبار التي يتم  

 قدات األيديولوجية للقائمني باالتصال. االعتماد عليها واملعت

أشارت الدراسات إلى وجود عالقة ارتباطية بني األطر التي توظفها وسائل اإلعالم  -
 يف تغطية القضايا املختلفة واألطر التي يتبناها اجلمهور جتاه تلك القضايا.  

  أوضحت الدراسات السابقة أن األوضاع السياسية استحوذت على اجلانب األكبر يف -
قضية التعاون املشترك بني  ويف مقدمتها    تغطية قضايا العالقات املصرية األفريقية

 مصر ودول القارة األفريقية. 

يتعلق  - فيما  املهمة  القضايا  من  النيل  مياه  قضية  أن  السابقة  الدراسات  أكدت 
بالعالقات املصرية األفريقية واعتبارها قضية ذات تأثير مباشر على األمن القومي 

 ري.  املص 

ركزت املعاجلة اإلعالمية لتغطية قضية مياه النيل على أهمية التفاوض وفتح صفحة    -
اجتاهات   مع  اتفق  ما  وهو  األزمة،  النيل حلل  حوض  دول  مع  العالقات  من  جديدة 

 اجلمهور نحو سبل حل أزمة مياه النيل.  

تساؤالتها،  - وصياغة  الدراسة  مشكلة  حتديد  يف  السابقة  الدراسات  أفادت  وقد 
املناسبة   واألطر  التحليل  فئات  البحثية وحتديد  االستمارة  تصميم  أيًضا يف  وأفادت 

 ملوضوع الدراسة وشرح وتفسير النتائج.  
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 تساؤالت الدراسة:  
األفريقية يف مواقع القنوات اإلخبارية ما القضايا املتعلقة بتغطية العالقات املصرية   -1

  محل الدراسة؟

ما الدول واجلهات الواردة يف تغطية العالقات املصرية األفريقية يف مواقع القنوات   -2
 اإلخبارية محل الدراسة؟

التي مت توظيفها يف تغطية قضايا العالقات املصرية األفريقية   -3 ما األطر اإلخبارية 
 حل الدراسة؟يف مواقع القنوات اإلخبارية م

األفريقية يف   -4 املصرية  العالقات  تغطية قضايا  تناولها يف  التي مت  األسباب  ما أطر 
 مواقع القنوات اإلخبارية محل الدراسة؟

يف  -5 األفريقية  املصرية  العالقات  قضايا  تغطية  يف  التي مت طرحها  احللول  أطر  ما 
 مواقع القنوات اإلخبارية محل الدراسة؟

املحو  -6 الكلمات  أبرز  املصرية  ما  العالقات  تغطية قضايا  استخدامها يف  التي مت  رية 
 األفريقية يف مواقع القنوات اإلخبارية محل الدراسة؟ وما داللة تلك الكلمات؟ 

من الشخصيات املحورية الواردة يف تغطية قضايا العالقات املصرية األفريقية فى   -7
 بة لهم؟  مواقع القنوات اإلخبارية محل الدراسة؟ وما األدوار املنسو

 نوع الدراسة ومنهجها: 
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية؛ حيث مت رصد وحتليل األطر املتعلقة بتغطية  

  العالقات املصرية األفريقية يف مواقع القنوات اإلخبارية محل الدراسة. 

اإلخبارية   املواقع  من  عينة  حتليل  مت  حيث  بالعينة؛  املسح  منهج  على  الباحثة  واعتمدت 
  تليفزيونية املصرية.  ال

  مجتمع الدراسة: 
  يتمثل مجمع الدراسة يف املواقع اإلخبارية التليفزيونية املصرية.  

  عينة الدراسة: 
متثلت عينة الدراسة يف املواقع اإلخبارية لقناتي: النيل لألخبار باعتبارها ممثلة إلعالم 

و   وباعتبارهما   CBC Extraالدولة،  اخلاص  اإلعالم  وهو  امللكية  من  آخر  نوع  ومتثل 
  القناتني املصريتني الوحيدتني املتخصصتني يف مجال األخبار. 
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؛ حيث واكبت بداية  10/5/2019حتى  و  10/2/2019وذلك يف الفترة الزمنية من   
هذه الفترة تولي مصر رئاسة االحتاد األفريقي، كما شهدت هذه الفترة إعالن محافظة  

وكذلك إطالق فاعليات ملتقى الشباب العربي    2019أسوان عاصمة للشباب األفريقي  
  األفريقي يف أسوان. 

خبًرا   68النيل لألخبار، و  خبٍر يف موقع قناة    104ومتثلت عينة الدراسة التحليلية يف  
  . CBC Extraيف موقع قناة  

  أدوات جمع البيانات: 
املصرية   العالقات  عن  الواردة  املوضوعات  لدراسة  املضمون  أداة حتليل  استخدام  مت 
الواردة   التليفزيونية محل الدراسة؛ حيث مت حتليل األطر  األفريقية يف املواقع اإلخبارية 
املصرية   بالعالقات  املتعلقة  واحللول  األسباب،  أطر  لتحليل  باإلضافة  القضية،  عن 

الكلمات املحورية ودالالتها بجانب األدوار املنسوبة للشخصيات    األفريقية، وكذلك حتليل
القنوات   مواقع  يف  املصرية  األفريقية  املصرية  العالقات  تغطية  يف  الواردة  املحورية 

  اإلخبارية محل الدراسة، واستخدمت الباحثة وحدة املفردة، وهي املوضوع كوحدة للعد. 

  اختبارا الصدق والثبات: 
  اختبار الصدق:

صالحية   مت من  للتأكد  املحكمني؛  من  مجموعة  على  األطر  حتليل  استمارة  عرض 
  (*) االستمارة؛ لتحقيق أهداف الدراسة، وإجراء التعديالت املناسبة. 

  اختبار الثبات: 
% من 10، ومت حتليل عينة قوامها  (**)قامت الباحثة بإجراء ثبات التحليل مع باحث آخر  

  عادلة هولستي على النحو التالي: املوضوعات عينة الدراسة وفًقا مل
  ت  2                                 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    معامل الثبات =   
  2+  ن   1ن                            

  ت = عدد حاالت االتفاق بني املرمزين 

  = عدد احلاالت، التي رمزها املرمز األول 1ن

  = عدد احلاالت، التي رمزها املرمز الثاني  2ن 

الثبات   املعادلة وصلت قيمة  تدل على صالحية 82.  0وبتطبيق هذه  ثبات  ، وهي قيمة 
  االستمارة للتحليل.  
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  أوًال: النتائج العامة للدراسة  
  )1جدول رقم (

  بالعالقات املصرية األفريقية يف املواقع اإلخبارية القضايا املتعلقة  
  التليفزيونية محل الدراسة 

  القضايا اخلاصة بالعالقات املصرية األفريقية 

موقع قناة النيل  

  لألخبار

  موقع قناة  

CBC Extra  
  املجموع 

  %  ك   %  ك   %  ك 

  %47  92  %4. 43  33  %49  59  التعاون املشترك 

  %27  53  %6. 27  21  %7. 26  32  التنمية

  %8. 13  27  %4. 18  154  %8. 10  13  األمن والسلم

  %4  8  %4  3  %2. 4  5  موقف مصر من األوضاع يف السودان 

  %7. 3  7  %4  3  %4. 3  4  موقف مصر من األزمة الليبية

  %3  6  %6. 2  2  %4. 3  4  موقف مصر من األوضاع يف جنوب السودان 

  %5. 1  3  -  -  %5. 2  3  قضية سد النهضة 

  %100  196  %100  76  %100  120  املجموع 

العالقات   وتدعيم  املشترك،  التعاون  قضية  تصدر  إلى  السابق  اجلدول  نتائج  تشير 
الثنائية بني مصر والدول األفريقية املختلفة قائمة القضايا، التي أبرزتها املواقع اإلخبارية  
بنسبة  جاءت  حيث  األفريقية؛  املصرية  للعالقات  تناولها  يف  الدراسة  محل  التليفزيونية 

%، كما تصدر هذا 49ترتيب األول يف موقع قناة النيل لألخبار بنسبة  %، وجاءت يف ال47
. 43بنسبة    CBC Extraامللف املرتبة األولى من حيث القضايا، التي تناولها موقع قناة  

األفريقية يف  3 والدول  املشترك بني مصر  التعاون  القضية على  التركيز يف هذه  %، ومت 
االق التعاون  والسيما  املجاالت،  يف  جميع  والتعاون  التجاري،  التبادل  وتعزيز  تصادي، 

مجاالت الكهرباء، والطاقة، وإقامة مشاريع مشتركة مصرية أفريقية، وكذلك تفعيل أطر  
قضائية  منصة  ألول  مصر  وإطالق  واألفريقية،  املصرية  القضائية  الهيئات  بني  التعاون 

مص  وتنظيم  األفريقية،  الدستورية  املحاكم  بني  للربط  الفعاليات إلكترونية  من  للعديد  ر 
مصر   وتسيير  والطبي،  الصحي  املجال  يف  التعاون  وكذلك  أفريقيا،  يف  الفساد  ملكافحة 
خطة   املصرية  الصحة  وزارة  وضع  وكذلك  األفريقية،  للدول  الطبية  القوافل  من  للعديد 
لألفارقة   املجاني  العالج  تقدميها  وكذلك  أفريقيا،  يف  السارية  غير  األمراض  ملكافحة 

يمني يف مصر. وكذلك أبرزت املواقع اإلخبارية محل الدراسة توقيع مصر للعديد من املق
مذكرات التفاهم، وبروتوكوالت التعاون مع الدول واجلهات األفريقية املختلفة يف مجاالت  

  اإلعالم، والتشاور الدبلوماسي، والشؤون البرملانية والتعليم.  
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الضوء إلقاء  أيًضا، فقد مت  الصدد  الثنائية بني    ويف هذا  العالقات  تدعيم  على سبل 
والتركيز   واألفارقة،  املصريني،  املسؤولني  بني  الزيارات  وتبادل  األفريقية،  والدول  مصر 
على تصريحات املسؤولني املصريني واألفارقة اخلاصة بتطلعهم لتعزيز العالقات الثنائية؛  

  مبا يعود بالنفع على جميع األطراف.  

ملصرية يف التعامل مع أفريقيا والتحول يف سياستها اخلارجية؛  وهو ما يعكس الرؤية ا 
ومد   أفريقيا،  يف  املصري  الدور  واستعادة  أولوياتها،  مقدمة  يف  األفريقية  القارة  لوضع 
األفريقية  الدائرة  أن  على  يدل  ما  وهو  املختلفة،  األفريقية  الدول  مع  التواصل  جسور 

القرار صانع  أجندة  على  متقدمة  مرتبة  مصر    احتلت  رئاسة  ظل  يف  والسيما  املصري، 
  ).  2019لالحتاد األفريقي يف دورته احلالية (

املصرية   بالعالقات  املتعلقة  القضايا  لقائمة  الثاني  الترتيب  التنمية يف  وجاءت قضية 
بنسبة   الدراسة  محل  التليفزيونية  اإلخبارية  املواقع  يف  على  27األفريقية  وحصلت   ،%

 CBC%، ويف موقع قناة  7.  26موقع قناة النيل لألخبار بنسبة    املرتبة الثانية أيًضا يف
Extra    اإلخبارية  6.  27بنسبة املواقع  ركزت  فقد  التنمية،  بقضية  يتعلق  وفيما   ،%

القارة   يف  أبعادها  بجميع  التنمية  حتقيق  يف  ملصر  املحوري  الدور  على  التليفزيونية 
ة واالقتصادية يف أفريقيا، وحتويلها  األفريقية، ورؤية مصر لتعزيز جهود التنمية السياسي

التنمية   أجندة  تنفيذ  إطار  يف  وذلك  اقتصادًيا؛  ومزدهرة  سياسًيا  مستقرة  ملنطقة 
، وتنفيذ اخلطط التنموية يف جميع املجاالت مبا يحقق آمال 2063املستدامة األفريقية  

  وطموحات الشعوب األفريقية. 

التليفزيونية اإلخبارية  املواقع  أكدت  مختلف    وكذلك  دفع  أهمية  على  الدراسة  محل 
بالقارة   البينية  التجارة  وتعزيز  اإلقليمي،  واالندماج  االقتصادي،  التكامل  مبادرات 
األساسية،  البنية  تطوير  خالل  من  بالقارة  االقتصادية  املنظومة  واستكمال  األفريقية، 

ا لنزاعات، وكذلك واالهتمام ببرامج ومشاريع إعادة اإلعمار، والتنمية يف مرحلة ما بعد 
االستخدام األمثل للموارد الطبيعية يف الدول األفريقية؛ لتحقيق التنمية وتعظيم التنسيق 
الالزم؛   التمويل  لتوفير  للقارة؛  االستراتيجيني  والشركاء  الدولية  التمويل  مؤسسات  مع 

بتشجيع   لدفع جهود التنمية يف أفريقيا، كما تناولت هذه املواقع أيًضا املوضوعات املتعلقة 
  املستثمرين املصريني لزيادة استثماراتهم يف أفريقيا.  

تناولتها  التي  القضايا،  الثالث من حيث  الترتيب  والسلم يف  بينما جاءت قضية األمن 
%. 8.  13املواقع اإلخبارية محل الدراسة يف تغطيتها للعالقات املصرية األفريقية بنسبة  

وأبرزت هذه املواقع الدور املصري يف إحالل األمن والسلم فى القارة األفريقية، واإلفادة 
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امل التجربة  ببناء  من  املصري  واالهتمام  والتطرف،  اإلرهاب،  مكافحة  مجال  يف  صرية 
قدرات الدول األفريقية يف مجاالت السلم واألمن، ودور األزهر الشريف يف محاربة الفكر  

  املتطرف ونشر منهج اإلسالم الوسطي يف القارة.  

السياسي أس  املواقع على أهمية احلفاظ على االستقرار  اًسا وكذلك فقد ركزت هذه 
إلحالل االستقرار األمني يف أفريقيا، وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة من خالل  
يف  والنزاعات  احلروب  إليقاف  تهدف  والتي  أفريقيا،  يف  البنادق  إسكات  مبادرة  تطبيق 

  م، ووجود آلية إنذار مبكر لألحداث اإلرهابية. 2020أفريقيا بحلول عام 

أيًضا، تراجع االهتمام بتغطية قضية سد النهضة يف فترة   ويالحظ من اجلدول السابق
القضية يف فترات سابقة؛ حيث جاءت قضية   الرغم من بروز هذه  الدراسة على  إجراء 

% من إجمالي القضايا املتعلقة بالعالقات املصرية األفريقية يف 5.  1سد النهضة بنسبة  
هذه القضية تركز على الصراع    املواقع اإلخبارية محل الدراسة. وقد يعزى ذلك إلى أن

الدراسة   فترة  شهدت  بينما  وأثيوبيا،  السودان  يف  املتمثلة  املنبع  ودول  مصر،  بني  القائم 
حتوًال يف العالقات املصرية األفريقية، والتوجه نحو توطيد العالقات مع الدول األفريقية 

  واستعادة الدور املصري يف أفريقيا.  

املشترك   التعاون  بقضايا  اخلاصة  األطر  بتحليل  الباحثة  قامت  سبق،  ما  على  وبناًء 
  والتنمية، واألمن والسلم.   

 )2جدول رقم (
  الدول الواردة يف تغطية العالقات املصرية األفريقية

  يف القضايا محل الدراسة 

الدول الواردة يف تغطية 

  العالقات املصرية األفريقية 

  خبارموقع قناة النيل لأل
  موقع قناة

CBC Extra 
 املجموع 

  %  ك   %  ك   %  ك 

  %10  12  %5. 8  4  %15  8  السنغال 

  %3. 8  10  %2. 4  2  %15  8  تنزانيا

  %10  12  %13  6  %8  6  السودان 

  %3. 8  10  %5. 8  4  %8  6  الصومال 

  %7. 6  8  %2. 4  2  %8  6  كوت ديفوار

  %5  6  %2. 4  2  %5  4  بوروندي 

  %3. 3  4  -  -  %5  4  الدميوقراطيةالكونغو 

  %8. 5  7  %5. 8  4  %4  3  كينيا

  %2. 4  5  %2. 4  2  %4  3  تشاد 
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الدول الواردة يف تغطية 

  العالقات املصرية األفريقية 

  خبارموقع قناة النيل لأل
  موقع قناة

CBC Extra 
 املجموع 

  %  ك   %  ك   %  ك 

  %2. 4  5  %2. 4  2  %4  3  تونس

  %5  6  %5. 8  4  %2  2  غينيا

  %7. 1  2  -  -  %2  2  زميبابوي 

  %7. 1  2  -  -  %2  2  جنوب السودان 

  %7. 1  2  -  -  %2  2  موريتانيا 

  %7. 1  2  -  -  %2  2  موزمبيق 

  %7. 1  2  -  -  %2  2  الكاميرون

  %3. 3  4  %2. 4  2  %2  2  جنوب أفريقيا 

  %8. 5  7  %11  5  %2  2  الكونغوبرازفيل

  %7. 1  2  -  -  %2  2  أثيوبيا

%2. 4  2  %2  2  أوغندا  4 3 .3%  

%2. 4  2  %2  2  إريتريا  4 3 .3%  

  %100  120  %100  47  %100  73  املجموع 

يشير اجلدول السابق إلى أن أكثر الدول األفريقية بروًزا يف تغطية العالقات املصرية  
بنسبة   والسنغال  السودان  كانت  الدراسة  محل  الصومال  10األفريقية  ثم  منهما،  لكٍل   %

بنسبة   محل 3.  8وتنزانيا  اإلخبارية  املواقع  الواردة يف  الدول  إجمالي  من  منهما  لكٍل   %
%. وجاءت بعدها كل من كينيا، 7.  6فوار يف الترتيب الثالث بنسبة  الدراسة، ثم كوت دي

  % لكٍل منهما.  8. 5والكونغوبرازفيل بنسبة 

ويالحظ أن هذه الدول ال جتمعها منطقة جغرافية واحدة يف القارة األفريقية، ولكن 
انيا، تتوزع هذه الدول بني شمال أفريقيا متمثلة يف السودان، وشرق أفريقيا ممثلة يف: تنز 

يف   متمثلة  أفريقيا  ووسط  ديفوار،  وكوت  السنغال  يف  متمثلة  أفريقيا:  وغرب  وكينيا، 
الكونغوبرازفيل ومنطقة القرن األفريقي: ممثلة يف الصومال. وعليه فلم تركز املواقع محل  
جغرافية   مناطق  تغطية  على  عملت  ولكنها  أفريقيا،  يف  بعينها  منطقة  على  الدراسة 

بني   تنوعت  القرن  متعددة،  منطقة  بجانب  أفريقيا  ووسط  وغرب،  وشرق،  شمال، 
السياسة  أجندة  يف  متقدًما  ترتيًبا  حتتل  األفريقية  القارة  أن  على  يدل  مما  األفريقي، 

  اخلارجية املصرية.  

وفيما يتعلق بالسودان، فكانت أهم املوضوعات، التي مت تناولها هي مشروعات التعاون 
رأسه وعلى  البلدين،  بني  مصر  املشترك  بني  احلديدية  السكك  ربط  مشروعات  ا 
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والسودان، والربط السككي عبر النقل البري والنهري بوسائل النقل املتاحة كافة؛ لتسهيل 
مع  الكهربائي  الربط  وإجراءات  التجاري،  التبادل  وتعزيز  البلدين،  بني  البضائع  نقل 

للتعاون بشكٍل كامل يف السودان، وتوصيل الكهرباء للشبكات السودانية، واستعداد األزهر  
كل املجاالت مع اجلامعات السودانية، ورفع عدد املنح الدراسية املقدمة لطالب السودان 

  يف جميع املجاالت، وتعزيز دور األزهر يف السودان. 

بني   الثنائية  العالقات  تطوير  السنغال  عن  تغطيتها  مت  التي  املوضوعات  وتضمنت 
السي املستويات  مختلف  على  يف البلدين  التعاون  وتكثيف  واألمنية،  واالقتصادية،  اسية، 

مجال بناء القدرات؛ إلعداد الكوادر السنغالية، ودعم جهود التنمية يف السنغال، والتعاون 
والبترول،   والعلوم،  والصحة،  والزراعة،  األساسية،  البنية  مشروعات  تشييد  مجاالت  يف 

اخلبراء يف وتبادل  املعلومات،  وتكنولوجيا  بشأن    والغاز،  السياسي  والتشاور  املياه،  قطاع 
  ملفات األمن والسلم.  

بناء   إعادة  أجل  من  املصري  الدعم  فكانت  الصومال  عن  الواردة  املوضوعات  وعن 
احلكومة  احتياجات  وتلبية  واالستقرار،  األمن  وحتقيق  الصومال،  يف  الدولة  مؤسسات 
الصومالية من الدعم الفني والتدريب، واملنح الدراسية، وتعزيز حركة املعامالت التجارية  

 واملالية بني البلدين.  

أهم محاور املوضوعات املتعلقة بالعالقات املصرية التنزانية هي تعزيز التعاون   وكانت
للكهرباء،   روفيجي  ومحطة  سد  وتشييد  بتصميم  مصر  وقيام  املجاالت  شتى  الثنائي يف 

  والتعاون األمني يف مجال مكافحة اإلرهاب، واجلرائم اجلنائية، والتعاون البرملاني.  

إلقا فتم  ديفوار  كوت  عن  التشاور  وأما  بتكثيف  املتعلقة  املوضوعات  على  الضوء  ء 

ما   مرحلة  اإلعمار يف  وإعادة  اإلرهاب،  مكافحة  بجهود  يتعلق  فيما  والتنسيق  السياسي، 

التعاون يف مجال   النزاعات، وتشجيع االستثمارات املصرية يف كوت ديفوار وتكثيف  بعد 

وتوقي ديفوار،  كوت  يف  التنموية  اخلطط  لدعم  القدرات؛  يف  بناء  التفاهم  مذكرات  ع 

  مجاالت الصحة والثقافة والسياحة. 

ظاهرة   ملكافحة  املشتركة؛  باجلهود  اخلاصة  املوضوعات  معاجلة  فتم  لكينيا  وبالنسبة 

واالستخباراتي   األمني،  التعاون  وتعزيز  األفريقية،  بالقارة  املتطرف  والفكر  اإلرهاب 

  ستراتيجي بني دول حوض النيل.  املشترك، وبناء حوار فعال من أجل تعزيز التعاون اال
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الثنائي  التعاون  أطر  بتعزيز  اخلاصة  املوضوعات  تناول  مت  الكونغوبرازفيل  وعن 
وتدعيم   األفريقية،  القارة  يف  التنمية  عجلة  جهود  ودفع  املجاالت،  جميع  يف  املشترك 

  التبادل التجاري، واالقتصادي بني البلدين. 
  )3جدول رقم (

  ة العالقات املصرية األفريقيةاجلهات الواردة يف تغطي
  يف القضايا محل الدراسة 

اجلهات الواردة يف تغطية العالقات املصرية 

  األفريقية 

موقع قناة النيل  

  لألخبار

  موقع قناة

CBC Extra 
 املجموع 

  %  ك   %  ك   %  ك 

  %51  30  %42  9  %56  28  االحتاد األفريقي 

  %12  7  %19  4  %8  3  بنك التنمية األفريقي

  %8  5  %9  2  %8  3  اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان

  %3  2  -  -  %5  2  املجلس األفريقي ملكافحة الفساد 

  %3  2  %4  1  %2  1  البنك األفريقي للتصدير واالستيراد

  %3  2  %4  1  %2  1  النيباد 

  %1  1  -  -  %2  1  األمم املتحدة 

  %1  1  -  -  %2  1  اجلامعة العربية 

  %1  1  -  -  %2  1  مشيخة األزهر الشريف

  %1  1  -  -  %2  1  وزارة األوقاف املصرية

  %1  1  -  -  %2  1  جتمع الطاقة لشرق أفريقيا 

  %1  1  -  -  %2  1  احتاد اجلامعات األفريقية 

  %3  2  %8  2  -  -  الهيئة العربية للتصنيع

  %1  1  %4  1  -  -  مجلس حقوق اإلنسان

منظمة التنمية والتعاون للربط العاملي 

  للطاقة 
-  -  1  4%  1  1%  

  %100  58  %100  21  %100  37  املجموع 

يف  الواردة  اجلهات  قائمة  تصدر  األفريقي  االحتاد  أن  السابق  اجلدول  بيانات  تعكس 
% من  51تغطية العالقات املصرية األفريقية يف القضايا محل الدراسة؛ حيث جاء بنسبة  

% يف موقع 42% يف موقع قناة النيل لألخبار، وبنسبة  56إجمالي اجلهات، وجاء بنسبة  
الCBC Extraقناة   يف  وجاء  بنسبة  ،  األفريقي  التنمية  بنك  الثاني  من 12ترتيب   %

% يف موقع قناة  8إجمالي اجلهات الواردة يف تغطية العالقات املصرية األفريقية، وبنسبة  
  . CBC Extra% يف موقع قناة  19النيل، و
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% من إجمالي 8بينما جاءت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان يف الترتيب الثالث بنسبة  
اجلهات الواردة يف تغطية العالقات املصرية األفريقية يف املواقع اإلخبارية محل الدراسة 

  .  CBC Extra% فى موقع قناة 9% يف موقع قناة النيل لألخبار وبنسبة 8وجاءت بنسبة  

لدور الفاعل الذي تقوم به هذه اجلهات يف أفريقيا من حيث إحالل  وهو ما يدل على ا
األمن والسلم يف القارة، ودعم خطط التنمية السياسية واالقتصادية باعتبارها األساس، 

  الذي يحقق االستقرار يف القارة األفريقية.  

مصر   رئاسة  هي  األفريقي  االحتاد  تغطية  تضمنتها  التي  املوضوعات  أهم  وكانت 
اد يف دورته اجلديدة، واإلصالح املؤسسي واملالي لالحتاد؛ ومردود ذلك على القارة  لالحت

األفريقية واألنشطة التي يقوم بها االحتاد حلفظ األمن والسلم يف املنطقة وجهود االحتاد  
حلل مشكلة الالجئني والنازحني يف أفريقيا وتطوير أدوات وقدرات االحتاد لتلبية تطلعات  

الشعوب   املجاالت  وآمال  شتى  يف  املشترك  األفريقي  العمل  تنسيق  يف  ودوره  األفريقية 
وكذلك تعاون االحتاد األفريقي مع اجلهات الدولية املختلفة للتصدي لألزمات التي تواجه  
أفريقيا وتعزيز التعاون مع الشركاء االستراتيجيني لالحتاد األفريقي، والسيما فيما يتعلق  

امل  ومتكني  التنمية  التكامل مبلفات  مساعي  لتعزيز  االحتاد  رؤية  وكذلك  والشباب  رأة 
يف   اإلعمار  وإعادة  القارة  يف  الوقائية  الدبلوماسية  أنشطة  وتطوير  القارة  يف  اإلقليمي 

  مرحلة ما بعد النزاعات.  

وعن بنك التنمية األفريقي فقد مت التركيز على دوره ككيان رئيس يف حتقيق األجندة 
) أجندة التنمية املستدامة، التي تركز على السياسات واألبعاد  2063التنموية األفريقية (

االقتصادية واالجتماعية والبيئية، ودور البنك يف متويل وتعزيز التجارة البينية، وكذلك مت 
الربط بني   أفريقيا ومشروعات  اإلقليمي يف  االندماج  مبادرات  دفع  البنك يف  دور  تناول 

  الدول األفريقية.  

يتعلق   اللجنة  وفيما  ملتابعة  األخبار؛  تطرقت  فقد  اإلنسان  حلقوق  األفريقية  باللجنة 
األفريقي حلقوق  امليثاق  لصياغة  اللجنة  مع  ومشاركة مصر  أفريقيا  اإلنسان يف  حلقوق 
يف  وخاصة  األفريقية،  للشعوب  املعيشية  األوضاع  لتحسني  اللجنة  وجهود  اإلنسان، 

تقوم به اللجنة؛ لضمان الظروف اإلنسانية مجاالت التعليم والصحة. وكذلك الدور الذي  
التعبير  حرية  وضمان  املعاملة  وسوء  التعذيب  ومناهضة  االحتجاز،  حاالت  يف  الالئقة 
وتعزيز احلريات   األقليات  والهجرة وحماية  والنزوح  اللجوء  وأزمات  للمعلومات  والوصول 

 الثقافية. 
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  قضايا العالقات املصرية األفريقية   ثانًيا: النتائج املتعلقة باألطر املستخدمة يف تغطية
  قضية التعاون املشترك:  -1

  )4جدول رقم (
  األطر املستخدمة يف تغطية قضية التعاون املشترك  

  األطر املستخدمة 

  موقع قناة  

  النيل لألخبار

  موقع قناة

CBC Extra 
 املجموع 

  %  ك  %  ك  %  ك

  % 4. 67  62  % 88  29  % 56  33  إطار التعاون 

  % 3. 16  15  % 6  2  % 22  13  املصالح املتبادلة إطار 

  % 12  11  % 6  2  % 15  9  إطار االهتمامات اإلنسانية 

  % 3. 4  4  -  -  % 7  4  إطار التبعات االقتصادية 

  % 100  92  % 100  33  % 100  59  املجموع 

التعاون    قضية  تغطية  يف  بروًزا  األطر  أكثر  أن  إلى  السابق  اجلدول  نتائج  تشير 
املختلفة   األفريقية  واجلهات  والدول  مصر  بني  يجمع  الذي  التعاون  إطار  هو  املشترك 

 CBC% يف موقع قناة  88% يف موقع قناة النيل لألخبار، و  56%، وبنسبة  4.  67بنسبة  
Extra  .  

. 16وجاء يف الترتيب الثاني إطار املصالح املتبادلة بني مصر والدول األفريقية بنسبة  
% من إجمالي األطر املستخدمة يف تغطية قضية التعاون املشترك يف املواقع اإلخبارية  3

 CBC% يف موقع قناة  6% يف موقع قناة النيل لألخبار، وبنسبة  22محل الدراسة، وبنسبة  
Extra  .  

ت مجاالت التعاون التي أبرزتها املواقع اإلخبارية محل الدراسة والتي حتقق وقد تعدد
  املصالح املتبادلة لألطراف املختلفة.  

ففي موقع قناة النيل لألخبار مت إلقاء الضوء على إنشاء محطة تبادلية لنقل الركاب  
ال التبادل  لتعزيز  البلدين  بني  السككي  والربط  والسودان،  مصر  بني  تجاري  والبضائع 

هشام  السابق  النقل  وزير  لتصريحات  املوقع  وأشار  البلدين.  بني  االقتصادية  والعالقات 
ونقل  التجاري  التبادل  التبادلية ستكون منطقة مهمة يف حركة  املحطة  بأن هذه  عرفات 

  البضائع بني مصر والسودان. 

العالقا يعكس  املشروع  بأن  علي  حامت  السوداني  النقل  وزير  تصريحات  ت  وكذلك 
قدم  كما  املشتركة.  مصاحلهما  ويخدم  للبلدين  االقتصادية  القدرات  من  ويعزز  املتميزة 
ودول  مصر  بني  الثنائي  التعاون  مشروعات  أبرز  على  تقريًرا  لألخبار  النيل  قناة  موقع 
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  75سدوٍد وحفر    5حوض النيل والتي تقوم بتنفيذها وزارة الري والتي متثلت يف إنشاء  
لتوفير   النقية يف أوغندا، وحفر  بئًرا جوفًيا   60بئٍر جويف يف كينيا و  180مياه الشرب 

عن   فضال  السودان  جنوب  يف  شرب  مياه  محطات  ست  وتنفيذ  تنزانيا،  يف  جوفًيا  بئًرا 
  أفريقي على تصميم وصيانة السدود.  437تدريب 

األفريقية يف  القضائية  الهيئات  التعاون مع  أيًضا  املشترك  التعاون  وتضمنت مجاالت 
  جال تعليم وتدريب العاملني بها وتبادل اخلبرات معهم. م

وكذلك التعاون االقتصادي وزيادة حجم االستثمارات املصرية يف أفريقيا وتعظيم حجم  
  التبادل التجاري بني مصر والدول األفريقية املختلفة.  

والدول البلدان  سائر  مع  املعلومات  وتبادل  األمني  التعاون  مجاالت  املوقع   وتناول 
  األفريقية لدحر اإلرهاب وحتقيق األمن واالستقرار يف القارة األفريقية. 

والدوائي  الطبي  املجال  على  أيًضا  املوقع  تناولها  التي  التعاون  مجاالت  واشتملت 
الفني   الدعم  تقدمي  خالل  من  األفريقية  الدول  يف  الصحية  املنظومة  دعم  يف  لإلسهام 

طبي فرق  وإرسال  الطبية  األطقم  وتنفيذ  وتدريب  األفريقية  الدول  سائر  إلى  مصرية  ة 
  خطة عالج مليون مواطن أفريقي من فيروس سي.  

كما أشار املوقع للتعاون بني مصر والدول األفريقية يف قطاع الكهرباء والطاقة وقيام 
والقرن  النيل  حوض  دول  من  متدربني  شملت  تدريبية  برامج  بإعداد  الكهرباء  وزارة 

و بوروندي  من  وتزانيا  األفريقي  السودان  وجنوب  وكينيا  وجيبوتي  الدميوقراطية  الكونغو 
  والصومال.  

وأوضح املوقع قيام وزارة الكهرباء بتوقع مذكرة تفاهم مع الكوميسا يف مجال التدريب  
  وبناء القدرات. 

البرملاني   الصعيد  العالقات املصرية األفريقية على  النيل اإلخبارية  وتناول موقع قناة 
  شترك بني مصر والدول األفريقية يف الشؤون البرملانية.  والتعاون امل

ودعم   للتصنيع  العربية  الهيئة  بني  التعاون  اتفاقيات  على  الضوء  املوقع  ألقى  وكذلك 
للطاقة   محطة  إنشاء  عقد  توقيع  ومنها  األفريقية  القارة  بدول  املشروعات  من  العديد 

  رعة لدولة بوروندي.  الشمسية بدولة إريتريا، وتوريد عدد من العربات املد

توقيع مصر   إلى  املوقع  أشار  فقد  األفريقي  التنمية  بنك  مع  بالتعاون  يتعلق  فيما  أما 
بقيمة   مصر  األعمال يف  ريادة  وتطوير  لتنمية  األفريقي  التنمية  بنك  مع   800التفاقية 
  مليون جنيه، وتتضمن املنحة دعم متكني رواد األعمال وخاصة من الشباب واملرأة.  
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األفريقية  والدول  مصر  بني  التعاون  مجاالت  تغطية  يف  الدراسة  موقعي  اتفق  وقد 
  وخاصة يف ظل رئاسة مصر لالحتاد األفريقي.  

قناة   موقع  أشار  نقل جتربة    CBC Extraفقد  وسبل  والصحي  الطبي  التعاون  إلى 
القارة   يف  املرضى  وخدمة  األفريقية  الدول  إلى  (سي)  فيروس  على  القضاء  يف  مصر 

الصحي  األ الوعي  وزيادة  السارية  األمراض غير  للوقاية من  فريقية، وكذلك خطة مصر 
  بشكٍل عاٍم يف أفريقيا.  

والبنك   مصر  بني  املشترك  التعاون  عالقات  بتعزيز  مصر  ترحيب  املوقع  وأوضح 
األفريقي للتنمية والتأكيد على الدور الذي يقوم به البنك يف دعم القطاعات التنموية يف  

وحتس  املوجهة  مصر  الفني  التعاون  مشروعات  وكذلك  واالستثمار  األعمال  مناخ  ني 
  لقطاعات التعليم والصحة.  

األفريقية   والدول  مصر  بني  والتجاري  االقتصادي  التعاون  مجاالت  املوقع  تناول  كما 
حجم   وزيادة  املشترك  العمل  تكثيف  على  وتونس  مصر  اتفاق  املثال  سبيل  على  ومنها 

البلدين والتأكيد على الرغبة املشتركة يف تنمية العالقات االقتصادية    التبادل التجاري بني 
االتفاقيات  البلدين، وكذلك  القطاع اخلاص يف كال  العمل إلقامة شراكات بني  ومواصلة 
وتعميق  البلدين  بني  التجارية  العالقات  لتطوير  كينيا  مع  مصر  وقعتها  التي  االقتصادية 

ة والتجارية بني مصر وتشاد، وكذلك االرتقاء بالعالقات  العالقات االقتصادية واالستثماري
وتعزيز   السنغال  مع  املشترك  التجاري  التعاون  تطوير  إلى  باإلضافة  غينيا،  مع  التجارية 
مشروعات  تشييد  مجاالت  يف  خاصة  السنغالية  السوق  يف  املصري  األعمال  قطاع  دور 

  املعلومات. البنية األساسية والزراعة والبترول والغاز وتكنولوجيا 

السياسي  التشاور  إلى  أيًضا  التعاون  مبجاالت  املتعلقة  املوضوعات  وتطرقت 
توقيعها  التي مت  التفاهم  الدول األفريقية ومذكرات  والدبلوماسي بني مصر والعديد من 

 بني مصر وكل من السنغال وكينيا والصومال وتونس يف إطار التشاور الدبلوماسي. 
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  )5جدول رقم (
  أطر أسباب قضية التعاون املشترك كما طرحتها املواقع اإلخبارية 

  التليفزيونية محل الدراسة 

  أطر األسباب 

موقع قناة النيل  

  لألخبار 

  موقع قناة  

CBC Extra  

  %  ك  %  ك

ضرورة تعزيز التعاون مع الدول واجلهات األفريقية يف جميع  

  املجاالت 
21  31 %  25  61 %  

  % 29  12  % 5. 26  18  العالقات الثنائية مع الدول األفريقية حرص مصر على دعم 

انتشار احلوادث اإلرهابية واألفكار املتطرفة يف الدول  

  األفريقية 
14  20 .5 %  -  -  

  -  -  % 8. 8  6  معدالت الفقد العالية للطاقة الكهربائية يف الدول األفريقية

وجود مشكالت يف خطوط النقل والشحن البري والبحري  

  الدول األفريقيةبني 
6  8 .8 %  3  7 .5 %  

  % 5. 2  1  % 4. 4  3  وجود عجز يف الطواقم الطبية يف الدول األفريقية 

  % 100  41  % 100  68  املجموع 

األفريقية يف جميع   الدول واجلهات  التعاون مع  تعزيز  أن إطار  السابق  يبني اجلدول 
التعاون  أسباب  أطر  أهم  كأحد  الدراسة  موقعي  يف  األول  الترتيب  يف  جاء  املجاالت 

  % يف موقع قناة  61% يف موقع قناة النيل لألخبار، وبنسبة  31املشترك؛ حيث جاء بنسبة  
CBC Extra .  

وجاء يف الترتيب الثاني حرص مصر على دعم العالقات الثنائية مع الدول واجلهات  
املختلفة؛ حيث جاء هذا اإلطار بنسبة   النيل لألخبار،  5.  26األفريقية  % يف موقع قناة 

  . CBC Extra% يف موقع قناة  29وبنسبة 

ال مع  الكهربائي  الربط  إجراءات  على  الضوء  املوقع  ألقى  السياق  هذا  دول ويف 
األفريقية والسيما مع السودان والتأكيد على أنه يف إطار أهمية تعزيز التعاون املشترك  
بني مصر والسودان مت توقيع اتفاقية لتوصيل الكهرباء للشبكات السودانية على أن تشمل  
من  استيرادها  يتم  التي  واملحاصيل،  السلع  مقابل  الكهربائي  الربط  قيمة  احلصول على 

  السودان.  

بني  وق التعاون  لتعزيز  األوقاف؛  وزارة  أيًضا خلطة  لألخبار  النيل  قناة  موقع  أشار  د 
مصر والدول األفريقية، وتكثيف أنشطة الوزارة املوجهة ألفريقيا، وتخصيص نافذة دورية  
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تخصيص  وكذلك  أفريقيا،  يف  املنتشرة  السواحيلية  باللغات  الشهرية  الوزارة  مبطبوعات 
  آن باللغة السواحيلية بالوزارة للدول الناطقة بها يف أفريقيا. نسخٍة من تفسير القر 500

أفريقية يف إطار حرص مصر   املوقع إطالق مصر ألول منصة قضائية  تناول  وكذلك 
على دعم التعاون مع الدول األفريقية، وتستهدف هذه املنصة تبادل األحكام القضائية بني  

  ها لتعظيم اإلفادة.  دول القارة وتبادل اخلبرات وإقامة احلوار حول

بـ   بتنفيذ مشروعات  العرب"  "املقاولون  قيام شركة  إلى  املوقع  أشار  دولة    23وكذلك 
أفريقية أبرزها إنشاء مجمع احلكومات يف نيجيريا، ومبني وزارة اخلارجية بتشاد، وإقامة 

باإل برواندا،  الدفاع  وزارة  مبني  وتنفيذ  وتصميم  أوغندا،  للبيئة يف  الوطنية  ضافة  الهيئة 
  إلى تصميم وتشييد سد محطة روفيجي للكهرباء يف تنزانيا، وتطوير مطار كوت ديفوار.  

وأشار املوقع إلى تطلع مصر؛ لتعزيز عالقاتها االقتصادية مع الدول األفريقية، وذكر  
  املوقع العديد من التصريحات، التي تؤكد هذه الرؤية منها على سبيل املثال "أكد الرئيس

ا الفتاح  وزيادة  عبد  كينيا  مع  االقتصادية  العالقات  تعزيز  على  مصر  حرص  لسيسي 
  التبادل التجاري واالستثماري".  

الثاني   املنتدى  لتنظيم  اجلارية  اجلهود  "إلى  شكري  سامح  اخلارجية  وزير  نوه  كما 
املصريني   األعمال  التجارية    –لرجال  العالقات  تعزيز  أجل  من  وذلك  الصوماليني؛ 

لبلدين فضًال عن أهمية البحث عن مجاالت جديدة للتعاون مع منطقة  واالستثمارية بني ا
  القرن األفريقي بصفة عامة".  

تعزيز   أن  تؤكد  "التي  والصناعة  التجارة  وزير  نصار  عمرو  تصريحات  املوقع  وأبرز 
  التعاون االقتصادي املصري األفريقي يحتل ترتيًبا متقدًما يف أولويات احلكومة املصرية"  

والقضاء  الصحة  الدول األفريقية يف مجال  التعاون املصري مع  املوقع  وكذلك أوضح 
تصريحات وزيرة الصحة والسكان هالة زايد فى أثناء زيارتها    على األمراض، وأبرز املوقع

لتشاد، "بأن هذه الزيارة تأتي يف إطار خطة مصر؛ ملكافحة األمراض يف القارة األفريقية  
ونقل اخلبرات املصرية للدول األفريقية يف مجال مكافحة األمراض، وبخاصة األمراض 

لصحة املصرية استراتيجيات وخطط عمل  غير السارية"، وأشار املوقع إلى وضع وزارة ا
الصحي   الوعي  وزيادة  اإلعاقة،  والسرطان، ومكافحة  السارية  األمراض غير  للوقاية من 

  بشكٍل عاٍم يف أفريقيا.  
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يف أطر األسباب املتعلقة بقضايا التعاون املشترك    CBC Extraوقد اتفق موقع قناة  
مع الدول واجلهات األفريقية يف من حيث التأكيد على حرص مصر على تعزيز التعاون  

  شتى املجاالت، وكذلك ضرورة تدعيم العالقات الثنائية مع الدول األفريقية. 

التي  التصريحات  توظيف  إلى  باإلضافة  األطر  تدعم هذه  التي  األخبار،  املوقع  وأبرز 
  تؤكد على هذه األطر.  

تي تضمنت رؤية  حيث أشار املوقع إلى تصريحات رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، وال
لالحتاد   مصر  رئاسة  فترة  خالل  األفريقية  القارة  أجل  من  العمل  ألولويات  مصر 

  األفريقي، وأهمية تعزيز عالقات التعاون والتكامل مع الدول األفريقية. 

كما استشهد املوقع بتصريحات رئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد املنعم التراس بأهمية 

األفريقية باعتباره هدًفا أساسًيا الستراتيجية التحرك املصرى؛  تعزيز التعاون مع الدول  

  لتحقيق آمال الشعوب األفريقية. 
 )6جدول رقم (

  أطر احللول اخلاصة بقضية التعاون املشترك  
  كما طرحتها املواقع اإلخبارية التليفزيونية محل الدراسة 

  أطر احللول 
  موقع قناة النيل لألخبار

  موقع قناة  
CBC Extra  

  %  ك   %  ك 
تفعيل أطر التعاون بني مصر والدول واجلهات األفريقية يف جميع  

  %55  22  %5. 48  31  املجاالت 
  %45  18  %5. 40  26  تعزيز العالقات الثنائية بني مصر والدول األفريقية 

  -  -  %11  7  دور األزهر يف نشر الفكر الوسطي يف أفريقيا
  %100  %40  %100  64  املجموع 

الدراسة هي تفعيل  املواقع اإلخبارية محل  التي ركزت عليها  وكانت أهم أطر احللول 
املشتركة جلميع  املصالح  يحقق  مبا  األفريقية؛  واجلهات  والدول  مصر  بني  التعاون  أطر 

بنسبة   األول  الترتيب  وبنسبة  5.  48األطر يف  النيل لألخبار،  قناة  % يف  55% يف موقع 
قناة   وجاCBC Extraموقع  مصر  ،  بني  الثنائية  العالقات  تعزيز  الثاني  الترتيب  يف  ء 

% يف موقع قناة  45% يف موقع قناة النيل لألخبار، وبنسبة  5. 40والدول األفريقية بنسبة 
CBC Extra .  

أهمية  على  األفريقية  املفوضية  رئيس  فقيه_  موسى  تصريحات  املوقع  أبرز  حيث 
ال طموحات  لتحقيق  األفريقي؛  املصري  املصالح  التعاون  يخدم  ومبا  األفريقية؛  شعوب 

املشتركة للجميع "أكد موسى فقيه رئيس املفوضية األفريقية أن املفوضية بكامل هيئتها  
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أجل دعم   األفريقي من  رئاستها لالحتاد  مع مصر يف ظل  الكامل  التعاون  حريصة على 
  قضايا القارة، وحتقيق طموحات املواطنني األفارقة".  

ال العالقات  وألقى موقع قناة  لتعزيز  التحرك املصري؛  الضوء على خطة  نيل لألخبار 
الشعب   على  بالنفع  تعود  بأنها  املوقع  وصفها  والتي  أفريقيا،  شرق  دول  مع  والتعاون 
املصري وعلى الشعوب األفريقية، وتهدف هذه اخلطة؛ لتعزيز التعاون يف مجاالت الربط  

وت املهني،  والتدريب  الصحية  والرعاية  بني  الكهربائي  منتظمة  مالحية  خطوط  شغيل 
املوانيء املصرية وموانيء دول شرق القارة؛ مبا يسهم يف زيادة معدالت التبادل التجاري  

  بني مصر ودول القارة.  

التنمية  بنك  مع  التعاون  حجم  زيادة  على  بالعمل  مصر  اهتمام  أيًضا  املوقع  وأكد 
الب ومشاركة  مصر،  يف  االستثمار  مناخ  لتحسني  من  األفريقي؛  عدد  تنفيذ  يف  نك 

املناطق   وتطوير  الصحي،  والصرف  الكهرباء  مجاالت  يف  األساسية  البنية  مشروعات 
  العشوائية. 

قناة   موقع  تغطية  مع  اتفق  ما  تدعم   CBC Extraوهو  التي  أطر احللول،  من حيث 
نفع  إطاري تدعيم التعاون مع الدول األفريقية، وتعزيز العالقات الثنائية معها؛ مبا يعود بال 

  على جميع األطراف ويحقق املصالح املشتركة ملصر وللدول األفريقية.  

قناة    موقع  أبرز  أن مصر    CBC Extraفقد  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  تأكيدات 
الرئيس أن مصر ستعمل من  "أكد  الشعوب األفريقية  ستعمل جاهدة؛ لتحقيق طموحات 

آمال و تلبية  األفريقي على  رئاستها لالحتاد  قارة  خالل  األفريقية يف  الشعوب  طموحات 
األفريقي   املواطن  تستهدف  التي  والبرامج،  املشروعات  دفع  خالل  من  وموحدة  قوية 

  باألساس".  

كما استعرض املوقع اخلطة املصرية إلصالح السكك احلديدية بالقارة األفريقية من 
ومعايي أسس  ووضع  احلديدية،  للسكك  األفريقي  االحتاد  هيكلة  إعادة  موحدة  خالل  ر 

وتأهيل   اخلبرات،  تبادل  على  والعمل  القارة،  دول  جميع  يف  احلديدية  بالسكك  خاصة 
 الكوادر من خالل مراكز التدريب.  
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  الكلمات املحورية األكثر بروًزا يف تناول قضية التعاون املشترك  

  الكلمات املحورية
  موقع قناة النيل لألخبار

  موقع قناة  

CBC Extra  

  %  ك   %  ك 

  %33  31  %32  46  التعاون املشترك 

  %2. 21  20  %27  39  العالقات الثنائية 

  %4. 20  19  %20  28  الدعم املصري 

  %12  11  %4. 10  15  التنسيق املتبادل 

  %2. 5  5  %3. 8  12  املصالح املشتركة 

  %5  3  -  -  خطوط النقل البري والبحري 

  -  -  %3. 2  4  جهود األزهر الشريف

  %2. 3  3  -  -  الربط الكهربائي 

  %100  92  %100  144  املجموع 

النيل  قناة  موقع  يف  وروًدا  املحورية  الكلمات  أكثر  أن  السابق  اجلدول  من  ويتضح 
بنسبة   املشترك  التعاون  هي  بنسبة  32لألخبار  الثنائية  والعالقات  والدعم %27،   ،%

  %. 20املصري بنسبة 

ومت توظيف هذه الكلمات املحورية؛ لتدعيم األطر، التي تبناها موقع قناة النيل لألخبار 
تغط طرحها  يف  التي  واحللول،  األسباب  أطر  مع  ومتاشًيا  املشترك  التعاون  لقضية  يته؛ 

املوقع بأهمية تفعيل أطر التعاون بني مصر والدول واجلهات األفريقية، وتعزيز العالقات  
  الثنائية مع الدول األفريقية، وكذلك الدعم املصري الذي تقدمه مصر للدول األفريقية. 

مو إبراز  ذلك  أمثلة  فيها ومن  يشيد  التي  الكونغو،  رئيس  لتصريحات  القناة  قع 
فيلكس  الكونغو  رئيس  "أعرب  الكونغو  للسالم يف  الداعم  ودور مصر  الثنائية  بالعالقات 
تشييكدي بتقديره للعالقات الثنائية الوثيقة مع مصر واملواقف املصرية املساندة للكونغو  

وكذلك الدور املصري الداعم للسالم   الدميقراطية يف جميع املحافل الدولية واإلقليمية،
  واالستقرار يف الكونغو".  

واستشهد املوقع بتصريحات رئيس الوزراء مصطفي مدبولي بأن "رئاسة مصر لالحتاد 
تتويًجا   وتأتي  األفريقية،  القارة  يف  األشقاء  مع  تعاونها  لتعزيز  فرصة؛  متثل  األفريقي 

  دعم عالقات مصر بالدول األفريقية". للجهود املصرية على مدار األعوام املاضية يف 
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جوانب   بشأن  الرئيس  لتكليفات  الدقيق  التنفيذ  "بأهمية  الوزراء  رئيس  تأكيد  وكذلك 
التعاون مع األشقاء يف أفريقيا؛ حيث تقوم الوزارات املعنية بالبدء فورًا يف إطالق برامج 

  ول األفريقية كافة.  التعاون، التي تضمنتها الرؤية املصرية؛ مبا يعود بالنفع على الد

للشؤون  األعلى  املجلس  رئيس  مالم  عمرو  الشيخ  تصريحات  املوقع  أبرز  وأيًضا 
اإلسالمية يف الكاميرون، والتي أشاد فيها بدور مصر لدعم القضايا األفريقية، واالهتمام 
بقضايا شعوب املنطقة وتلبية احتياجاتهم، مبيًنا أن رئاسة مصر لالحتاد األفريقي هذا 

  لعالقات التعاون املصري األفريقي.  العام قد أعطت دفعة قوية 

التعاون املشترك    CBC Extraوكانت أكثر الكلمات املحورية استخداًما يف موقع قناة  
بنسبة  33بنسبة   الثنائية  العالقات  ثم  الترتيب  2.  %21،  يف  املصري  الدعم  وجاء   ،%

  %. 4. 20الثالث بنسبة  

قناة   موقع  أن  يوضح  ما  باستخد  CBC Extraوهو  قام  وعمل قد  بعينها،  كلمات  ام 
على تكرارها، وإبرازها لتشكيل األطر اإلخبارية التي يسعى لتضمينها يف النص اخلبري،  
مع  األصعدة  مختلف  على  املشترك  التعاون  أطر  لتفعيل  مصر؛  تطلع  على  تركز  والتي 
األفريقية   بالدول  مصر  جتمع  التي  الثنائية،  بالعالقات  واالرتقاء  األفريقية،  الدول 

  ضافة للجهود املصرية املبذولة؛ لدعم القارة األفريقية. باإل

وستظل  كانت،  مصر  "أن  شكري  سامح  اخلارجية  وزير  تصريحات  ذلك  أمثلة  ومن 
تعطي األولوية؛ لدعم شعب جنوب السودان، مؤكًدا االستمرار يف دعم قطاعات التعليم،  

أ شكري  وتصريحات  السودان"،  جنوب  يف  والري  والزراعة،  املتعلقة  والصحة،  يًضا 
بالعالقات املصرية اإلريترية" أكد شكري اهتمام مصر بتطوير العالقات الثنائية مع دولة  
إرتيريا يف املجاالت كافة مبا يرقي لتطلعات شعبي البلدين، وتدعيم سبل التعاون املشترك  

  يف مجاالت توليد الكهرباء، وصيد األسماك، والبنية التحتية".  

وكذلك ما ذكره املوقع من تصريحات للرئيس التشادي "أكد الرئيس التشادي إدريس 
ديبي أن التعاون مع مصر، واإلفادة من خبراتها سيعود بالنفع على بالده، مؤكًدا ثقته يف 
األفريقي؛   لالحتاد  مصر  رئاسة  خالل  عصورها  أزهى  ستشهد  األفريقية  القارة  أن 

  اجلنوب ) يف شتى املجاالت".   –حلرص مصر على تعاون ( اجلنوب 

وما تناوله املوقع من تصريحات لوزير الدفاع التنزاني السيد حسن "أشاد وزير الدفاع  
ممتدة   تاريخية  روابط  من  يجمعهما  وما  البلدين،  بني  العالقات  ومتيز  بعمق  التنزاني 
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ن تقدير  ومؤكًدا حرص بالده على تعزيز العالقات مع مصر يف املجاالت كافة، ومعربًا ع
  تنزانيا للدعم الذي تقدمه مصر لبالده".  

  )8جدول رقم (
  الشخصيات املحورية الواردة يف التغطية اإلخبارية لقضية التعاون املشترك

   يف املواقع اإلخبارية التليفزيونية محل الدراسة

  الشخصيات املحورية 

موقع قناة النيل  

  لألخبار

  موقع قناة  

CBC Extra  

  %  ك   %  ك 

  %5. 23  4  %7. 26  8  الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 

  %8. 5  1  %3. 13  4  رئيس الوزراء املصري مصطفي مدبولي

  %4. 29  5  %7. 6  2  وزير اخلارجية املصري سامح شكري

  -  -  %3. 3  1  املتحدث باسم رئاسة اجلمهورية بسام راضي 

  %8. 5  1  %3. 3  1  وزير األوقاف املصري محمد مختار جمعة 

  %8. 5  1  -  -  وزير املوارد املائية والري املصري محمد عبد العاطي 

  %8. 5  1  %3. 3  1  وزيرة الصحة املصرية هالة زايد

  %8. 5  1  %3. 3  1  شيخ األزهر أحمد الطيب

  -  -  %7. 1  2  وزيرة االستثمار املصرية سحر نصر  

  -  -  %3. 3  1  وزير النقل املصري هشام عرفات 

  -  -  -  -  محافظ أسوان السابق أحمد إبراهيم

  -  -  %7. 6  2  رئيس الهيئة العربية للتصنيع عبد املنعم التراس 

  -  -  %3. 3  1  الرئيس الكيني أوهوروكينياتا  

  -  -  %3. 3  1  الرئيس السنغالي ماكي سال

  -  -  %3. 3  1  رئيس جنوب أفريقيا بيريل راما فوزا 

  -  -  %3. 3  1  وزير خارجية الكونغوبرازفيل جان كلود 

  %8. 5  1  -  -  وزيرة اخلارجية الكينية مونيكا جوما 

  %8. 5  1  %3. 3  1  مديرة مكتب التنمية األفريقي بالقاهرة مالني بلومبرج

  %8. 5  -  %3. 3  1  سفير زميبابوي كريستوفر مابنجا

  %100  17  %100  30  املجموع 

اإلخبارية   التغطية  يف  وروًدا  املحورية  الشخصيات  أكثر  أن  السابق  اجلدول  يوضح 
الفتاح السيسي  النيل لألخبار كانت الرئيس عبد  التعاون املشترك يف موقع قناة  لقضية 

بنسبة  7.  26بنسبة   مدبولي  مصطفي  الوزراء  رئيس  الثاني  الترتيب  يف  وجاء   ،%13 .
3 .%  
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لل  املنسوبة  األدوار  عن  املدارس  أما  مع  مصر  بانخراط  اهتمامه  يف  فتمثلت  سيسي 
الدستورية كافة يف القارة األفريقية، وكذلك رغبته يف العمل على تفعيل أطر التعاون مع 
الدول األفريقية كافة. وكذلك حرص الرئيس السيسي على تطوير العالقات الثنائية بني  

  مصر والدول األفريقية.  

ئيس السيسي هو أول رئيس مصري يزور كوت ديفوار،  وكذلك مت التركيز على أن الر
وتأكيده على أهمية تطوير التعاون مع كوت ديفوار، وحرص الرئيس السيسي على تعزيز  

  تواجد الشركات املصرية العاملة يف كوت ديفوار.  

أما عن األدوار املنسوبة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي فتمثلت يف الدور الذي يقوم 
خ  لتفعيل  يف به؛  األفريقية  الدول  مع  والعالقات  التعاون  وتعزيز  املصرية،  التحرك  طة 

املجاالت التي تعود بالنفع على الشعب املصري والشعوب األفريقية، ويف مقدمتها الربط  
  الكهربائي، والطرق والرعاية الصحية، واالتصاالت والتعليم والتدريب املهني.  

داد تصور متكامل؛ بشأن إنشاء شركة شحن  وكذلك تكليف مدبولي للجهات املعنية بإع 
الدول،  لهذه  املصرية  الصادرات  يعمل على مضاعفة  األفريقية؛ مبا  بالدول  لربط مصر 

  حتقيًقا إلستراتيجية الدولة على تعميق العالقات مع دول أفريقيا.  

 CBCكما أشار اجلدول أيًضا إلى أن أكثر الشخصيات املحورية وروًدا يف موقع قناة  
Extra    بنسبة السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  سامح 5.  23هي  اخلارجية  وزير  ثم   ،%

  %. 4. 29شكري بنسبة  

وكانت أهم األدوار املنسوبة للرئيس السيسي هي األهمية اخلاصة التي يوليها؛ لتعزيز  
مصر   واستعادة  األفريقية،  الدول  سائر  مع  الثنائية  العالقات  ودفع  املشترك  التعاون 

  ها االستراتيجي يف القارة األفريقية.  ملكانتها، ودور 

العمل  فريق  مع  الوثيق  والتنسيق  للتعاون  واستعداده  السيسي،  ترحيب  وكذلك 
خالل   املجاالت  مختلف  يف  املشترك  األفريقي  العمل  عجلة  لدفع  األفريقية؛  باملفوضية 

على سعي الرئاسة املصرية لالحتاد األفريقي مبا يخدم مصالح القارة األفريقية، وتأكيده  
على   وتأكيده  األفريقية،  الساحة  على  املطروحة  القضايا  حيال  املواقف  لتنسيق  مصر؛ 
زيارة   وكذلك  القارة  يف  تنشب  التي  األزمات،  مع  للتعامل  أفريقية  رؤية  صياغة  أهمية 
أول زيارة لرئيس مصري   لكونها  الزيارة؛  الغيني بهذه  الرئيس  "لغينيا" وترحيب  السيسي 

  عقود.   منذ أكثر من خمسة
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إليه متثلت يف تنمية   أما عن وزير اخلارجية سامح شكري، فإن أهم األدوار املنسوبة 
العالقات التي جتمع بني مصر والدول األفريقية، وتأكيده على أهمية التشاور السياسي 

  بني مصر، والدول األفريقية يف القضايا ذات االهتمام املشترك.  

  :قضية التنمية – 2
  )9(جدول رقم 

  ةاألطر املستخدمة يف تغطية قضية التنمي

  األطر املستخدمة 
  موقع قناة النيل لألخبار

  موقع قناة

CBC Extra 
 املجموع 

  %  ك   %  ك   %  ك 

  %45  24  %62  13  %3. 34  11  إطار التنمية

  %3. 28  15  %6. 28  6  %2. 28  9  إطار التعاون

  %2. 13  7  -  -  %8. 21  7  إطار التبعات االقتصادية 

  %5. 7  4  %7. 4  1  %3. 9  3  إطار االهتمامات اإلنسانية

  %6  3  %7. 4  1  %4. 6  2  إطار املصالح املتبادلة

  %100  53  %100  21  %100  32  املجموع 

) السابق إلى أن إطار التنمية جاء يف الترتيب األول من حيث  9تشير نتائج اجلدول (
التنمية؛ حيث جاء  تناولها لقضية  التي تبنتها املواقع اإلخبارية محل الدراسة يف  األطر، 

% يف موقع قناة النيل لألخبار 3.  34% من إجمالي األطر املستخدمة وبنسبة  45بنسبة  
موقع  62وبنسبة   يف  الثاني  CBC Extraقناة  %  الترتيب  يف  التعاون  إطار  جاء  بينما   .
%  2.  28% من إجمالي األطر املستخدمة يف تغطية قضية التنمية، وبنسبة  3.  28بنسبة  

  .  CBC Extra% يف موقع قناة  6. 28يف موقع قناة النيل لألخبار و 

وركز إطار التنمية على خطة االحتاد األفريقي؛ لتحقيق التنمية املستخدمة يف أفريقيا 
لعام   الشاملة  2019والدور املصري يف ظل رئاسة مصر لالحتاد  التنمية  ؛ لدفع عملية 

املشروعات  وإقامة  البنية األساسية،  وذلك من خالل تطوير  أفريقيا؛  أبعادها يف  بجميع 
فرص العمل للشباب يف أفريقيا وكذلك مكافحة الفقر واألمراض   االستثمارية؛ مبا يتيح

لتحقيق  العمل؛  برامج  وذلك من خالل وضع مجموعة من  األفريقية؛  القارة  املتوطنة يف 
  مزيد من التكامل اإلقليمي وتسيير حركة التجارة البينية. 

  ب عليها.  وكذلك تناول العقبات، التي تواجه حتقيق التنمية يف أفريقيا وسبل التغل 

األفريقي  االحتاد  وكالة  خطط  لألخبار  النيل  قناة  موقع  أبرز  فقد  السياق  هذا  ويف 
تتبناها  التي  أفريقيا، ودعم مصر لالستراتيجيات،  التنمية يف  لتحقيق  (النيباد)؛  للتنمية 
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القارة،   مشكالت  ملواجهة  األفريقية  الدول  بني  والتكامل  التعاون  لتعظيم  (النيباد) 
  الت التنمية بها.  وانخفاض معد

وكذلك تناول املوضوعات اخلاصة باجتماعات االحتاد االفريقي؛ ملناقشة خطط العمل 
احلوار   وتعزيز  والطاقة،  والنقل  التحتية،  البنية  مجال  يف  األفريقية  القارة  مستوى  على 

  عبر هذه القطاعات من أجل وضع استراتيجيات شاملة للتنمية.  

يف مصر  دور  املوقع  أوضح  لالحتاد    كما  التنموية  األجندة  وتنفيذ  التنمية،  حتقيق 
والتي  نصار،  عمرو  والصناعة  التجارة  وزير  بتصريحات  املوقع  استشهد  فقد  األفريقي، 
آليات  وتطوير  األفريقية،  القارة  يف  التنمية  جهود  دعم  على  مصر  "حرص  فيها  يؤكد 

ق مبكانة  لالرتقاء  االستراتيجية؛  األفريقية  والشراكة  خريطة  التكامل  على  أفريقيا  ارة 
  االقتصاد العاملي لتحقيق الرخاء االقتصادي لدول وشعوب أفريقيا كافة ".  

وكذلك مت اإلشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء مصطفي مدبولي "إن حتقيق التنمية  
يف أفريقيا يعد هدًفا رئيًسا الستراتيجية التحرك املصري يف القارة، ويشمل ذلك الربط  

الطرق والرعاية الصحية، واالتصاالت والتعلم والتدريب املهني، باإلضافة إلى الكهربائي و
  رفع كفاءة املوارد البشرية".  

واتفقت مواقع الدراسة يف تبني إطار التنمية إطارًا رئيًسا يف معاجلة قضية التنمية،  
  .  CBC Extraفقد جاء هذا اإلطار فى الترتيب األول أيًضا يف موقع قناة 

الصدد، فقد أشار املوقع لتصريحات عبد املنعم التراس رئيس الهيئة العربية  ويف هذا  
الفنية   وخبراتها  إمكانياتها  تضع  الهيئة  "أن  أفريقيا  يف  التنمية  بتحقق  املتعلقة  للتصنيع 
األفريقي؛   التنمية  بنك  مع  التنسيق  بجانب  أفريقيا،  يف  التنمية  لتحقيق  والتكنولوجية؛ 

املشر من  العديد  والبنية إلقامة  واملتجددة  اجلديدة،  الطاقة  مجاالت  يف  التنموية  وعات 
  األساسية والنقل". 

وكذلك فقد تطرق املوقع لتصريحات منيرة جنم املستشار القانوني لالحتاد األفريقي 
إدارة   طريق  عن  يتعاون  االحتاد  "إن  التنمية  عجلة  دفع  يف  الشباب  بدور  واملتعلقة 

فع شباب القارة لالنخراط يف مبادرات مختلفة، ومنها متخصصة للشباب يف العمل على د
حتقيق  فى  الشباب  كفاءة  الستثمار  وذلك  وإدارتها  صغيرة،  أعمال  إنشاء  على  التدريب 

  البناء والتنمية يف أفريقيا. "  

القارة  دول  بني  االستثمارات  زيادة  على  اإلطار  هذا  ركز  فقد  التعاون،  إطار  عن  أما 
تنفيذ خالل  من  األساسية   األفريقية  البنية  مجاالت  يف  خاصة  مشتركة  مشروعات 
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ونقل  التعاون  إلى جانب  األفريقي  االحتاد  مظلة  املشترك حتت  العمل  إطار  والطاقة يف 
اخلبرات املصرية إلى دول القارة يف املجاالت وثيقة الصلة بالتنمية، وتقدمي الدعم الفني  

صرية يف أفريقيا، وزيادة معدالت النمو  الالزم للقطاعات التنموية، وزيادة االستثمارات امل 
الدولية،   املالية  واملنظمات  التنمية  مع شركاء  أيًضا  التعاون  إطار  كما شمل  االقتصادي. 
مثل: بنك التنمية األفريقي، والبنك األفريقي للتصدير واالستيراد والبنك الدولي بتقدمي 

  الدعم الالزم؛ خلدمة األهداف التنموية األفريقية.  

ومنها  وقد   اإلطار،  هذا  تدعم  التي  التصريحات،  لألخبار  النيل  قناة  موقع  أبرز 
التعاون  تعزيز  أهمية  إلى  فيها  أشار  والتي  مدبولي،  مصطفي  الوزراء  رئيس  تصريحات 
والتكامل األفريقي؛ لتحقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا، بجانب توسيع قاعدة النشاط 

. وأكد املوقع أيًضا على التعاون املشترك بني االحتاد  االقتصادي، وتطوير البنية التحتية
  األفريقي، والبنك األفريقي للتنمية يف متويل، وتعزيز التجارة البينية داخل أفريقيا.  

للتنمية (النيباد) لدعم   التعاون بني مصر ووكالة االحتاد األفريقي  وكذلك أبرز املوقع 
است فقد  الصدد  هذا  ويف  أفريقيا،  يف  راضي التنمية  بسام  بتصريحات  املوقع  شهد 

لتعظيم   للنيباد؛  مصر  توليه  الذي  الكبير،  "باالهتمام  اجلمهورية  رئاسة  باسم  املتحدث 
التعاون والتكامل بن الدول األفريقية، وحتقيق أهداف التنمية املستدامة بالقارة من خالل  

لدفع نحو االنتهاء تطوير مشروعات البنية األساسية ذات البعد القاري السيما من خالل ا
كيب تاون" والربط املالحي بني البحر املتوسط، وبحيرة    –من مشروعْي "طريق القاهرة  

  فيكتوريا. " 

قناة   موقع  عن  البنك   CBC Extraأما  رئيس  بتصريحات  املوقع  استشهد  فقد 
 األفريقي للتصدير واالستيراد بيندكت أوراماه املتعلقة بالتعاون بني البنك ومصر؛ إلحداث

التنمية الشاملة يف أفريقيا؛ حيث أشار إلى تقديره للتعاون املشترك بني البنك األفريقي  
للتصدير واالستيراد ومصر؛ لتمويل وتعزيز التجارة البينية داخل أفريقيا وخارجها، ودعم  

  تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة احلرة القارية".  

األفريقية يف مصر "بدعم البنك    وكذلك تصريحات مالني بلومبرج مدير مكتب التنمية
مصر   مع  تعاونه  زيادة  على  حريص  البنك  أن  مؤكدة  اإلفريقي،  لالحتاد  رئاستها  خالل 

  ". 2063خالل املرحلة املقبلة لتنفيذ أجندة التنمية املستدامة األفريقية 
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  )10جدول رقم (
  أطر أسباب قضية التنمية كما طرحتها املواقع  

  اإلخبارية التليفزيونية محل الدراسة 

  أطر األسباب  

موقع قناة النيل  

  لألخبار

  موقع قناة  

CBC Extra  

  %  ك   %  ك 

  %13  4  %29  14  التهديدات األمنية التي تواجه حتقيق التنمية يف أفريقيا

  %5. 35  11  %25  12  العقبات التي تواجه التجارة البينية والتكامل االقتصادي بني دول القارة 

  %29  9  %23  11  ضعف البنية التحتية يف الدول األفريقية

  %5. 22  7  %5. 16  8  املشكالت التي تواجه االندماج اإلقليمي بني دول القارة 

انتشار األمراض واألوبئة يف الدول األفريقية مبا يؤدى إلى تراجع معدالت  

  -  -  %5. 6  3  التنمية

  %100  31  %100  48  املجموع 

يوضح اجلدول السابق أن أهم أطر األسباب، التي تناولها موقع قناة النيل لألخبار يف 
%، 29قضية التنمية كان التهديدات األمنية، التي تواجه حتقيق التنمية يف أفريقيا بنسبة  

يف   القارة  دول  بن  االقتصادي  والتكامل  البينية  التجارة  تواجه  التي  العقبات  وجاءت 
%، بينما اختلفت أطر األسباب املتعلقة بقضية التنمية يف موقع 25سبة  الترتيب الثاني بن

؛ حيث جاءت العقبات التي تواجه التجارة البينية والتكامل االقتصادي  CBC Extraقناة  
%، وجاء يف 5.  35بنسبة    CBC Extraبني دول القارة يف الترتيب األول يف موقع قناة  

  %. 29الترتيب الثاني ضعف البنية التحتية يف الدول األفريقية بنسبة 

بدون  أفريقيا  يف  التنمية  لتحقيق  سبيل  ال  أنه  لألخبار  النيل  قناة  موقع  أوضح  حيث 
  وجود استقرا ر أمنى، وأن التهديدات اإلرهابية متثل عقبة يف طريق الوصول إلى التنمية.  

واستعان املوقع بالتصريحات التي تؤكد على هذا اإلطار، ومنها تصريحات الرئيس عبد 

الفتاح السيسي "أن االستقرار األمني عامل أساسي؛ لتحديد حجم التمويل، الذي ميكن  

بعني   تأخذ  املؤسسات  هذه  ألن  الدولية؛  املؤسسات  من  عليه  احلصول  األفريقية  للدول 

املوجودة   املخاطر  املمنوح،  االعتبار  التمويل  حجم  على  بدورها  تؤثر  والتي  الدولة،  يف 

  وكذلك قيمة الفائدة".  

وكذلك فقد أشار املوقع لتصريحات هبة البشبيشي املتخصصة يف الشؤون األفريقية 
بوجود حتديات كثيرة، تواجه حتقيق التنمية يف أفريقيا، ويأتي على رأس هذه التحديات  

  مواجهة اإلرهاب.  
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رئ استعادة  وتصريحات  "أن  فيها  أوضح  والتي  فقيه،  موسى  األفريقية  املفوضية  يس 
حتقيق  فإن  واالستقرار  األمن  بدون  أنه  مبيًنا  التنمية،  لتحقيق  ضروري  واألمن  السلم 
التحديات املتمثلة يف اإلرهاب، وغزو املذاهب   التنمية يعد أمًرا صعًبا كما أكد فقيه" أن 

يح والديني  الفكري  والشذوذ  يف  الهدامة  األفريقية  الشعوب  تطلعات  حتقيق  دون  ول 
  التنمية".  

أما عن ثاني أطر األسباب، التي تبناها موقع قناة النيل لألخبار يف قضية التنمية كان 
أية عقبات حتول   أفريقيا، وجتاوز  االقتصادي يف  والتكامل  البينية  التجارة  تفعيل  أهمية 

مواصال  شبكة  إقامة  ضرورة  على  والتأكيد  ذلك  وسكك دون  برية  طرق  من  حديثة  ت 
وحتسني  القارة،  دول  ربط  ميكن  حتى  البحرية؛  واخلطوط  املوانئ  من  واملزيد  حديدية 

  التبادل التجاري فيما بينها.  

بضرورة  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  تصريحات  املوقع  أبرز  فقد  السياق  هذا  ويف 
تع التي  القارية،  احلرة  التجارة  منطقة  اتفاقية  تنفيذ  لتعميق "دعم  الرئيس؛  املحرك  د 

التي ستسعى مصر؛ لتنفيذها خالل   العملية  التكامل االقتصادي يف أفريقيا وهي  عملية 
  بهدف العمل على إدخال االتفاقية حيز التنفيذ".  2019رئاستها لالحتاد األفريقي عام 

مل اإلعالمي  املركز  نشره  الذي  التقرير،  على  الضوء  لألخبار  النيل  موقع  ألقى  جلس  كما 

طريق   عن  األفريقي  االقتصادي  التكامل  حتقيق  على  مصر  حرص  يؤكد  والذي  الوزراء 

  اإلسراع بدخول اتفاقية التجارة احلرة القارية حيز التنفيذ. 

قناة   موقع  التي طرحها  األسباب،  أطر  أهم  بقضية CBC Extraأما عن  واملتعلقة   ،
االقتصادي بني دول القارة والعقبات،   التنمية فكانت آليات تنفيذ التجارة البينية والتكامل

  %. 5. 35التي تعترضها بنسبة 

األفريقي  االقتصادي  التكامل  لتحقيق  البينية؛  التجارة  دعم  ألهمية  املوقع  أشار  فقد 
واستعان املوقع يف هذا اإلطار بتصريحات بسام راضي املتحدث باسم رئاسة اجلمهورية  

فريقية، وتفعيلها لدفع عملية التكامل االقتصادي "بأهمية دعم اتفاقية التجارة احلرة األ
  بني الدول األفريقية".  

كما تطرق املوقع لتصريحات إبراهيم ماياكي املدير التنفيذي لوكالة االحتاد األفريقي 
للتنمية، والتي أشار فيها إلى "خطط النيباد لإلسهام يف تنمية القارة األفريقية عن طريق  

فقر متزايد، وانخفاض معدالت التنمية بها؛ لتعظيم التكامل   مواجهة مشكالت القارة من
  بني الدول األفريقية".  
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قناة   موقع  تبناها  التي  األسباب،  أطر  ثاني  تواجه حتقيق CBC Extraوكان  والتي   ،
%، والتي تعوق 29التنمية يف أفريقيا هو ضعف البنية التحتية يف الدول األفريقية بنسبة  

  لتنموية األفريقية.  تنفيذ أهداف األجندة ا

تصريحات بسام راضي املتحدث باسم    CBC Extraويف هذا السياق، فقد أبرز موقع  
رئاسة اجلمهورية "تسعي مصر لتطوير البنية التحتية يف أفريقيا؛ لتحقيق الرخاء والتقدم 
للحدود   العابرة  املشروعات  يف  االستثمارات  تعظيم  خالل  من  وذلك  القارة  دول  جلميع 

  وير قطاع الطاقة وتسريع الربط الكهربائي بني الدول األفريقية".  ودعم تط

كما أبرز املوقع تصريحات وزير النقل هشام عرفات "بأهمية وضع خارطة طريق إلصالح  

القارة   حديد  لسكك  قياسية  مواصفات  وإعداد  األفريقية  بالقارة  احلديدية  السكك 

ص على االستثمار يف قطاع السكك األفريقية، ووضع قواعد موحدة لتشجيع القطاع اخلا

من   احلديدية  السكك  صيانة  مجال  فى  املعلومات  تكنولوجيا  على  واالعتماد  احلديدية، 

 أجل اإلسهام يف تنمية القارة األفريقية". 
  )11جدول رقم (

  أطر احللول اخلاصة بقضية التنمية كما طرحتها املواقع  
  اإلخبارية التليفزيونية محل الدراسة 

  أطر احللول  

موقع قناة النيل  

  لألخبار

  موقع قناة  

CBC Extra  

  %  ك   %  ك 

  %32  14  %5. 31  17  دور مصر لتحقيق وتدعيم التنمية يف أفريقيا

  %25  11  %26  14  تنفيذ املزيد من مشروعات التكامل اإلقليمي بني دول القارة األفريقية 

  %16  7  %18  10  اتفاقية التجارة احلرة بني الدول األفريقية تفعيل 

  %20  9  %13  7  االهتمام مبشاريع إعادة اإلعمار وعودة الالجئني يف مرحلة ما بعد النزاعات

  -  -  %5. 7  4  دعم رواد األعمال من الشباب األفارقة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

  %7  3  %4  2  اإلصالح املؤسسي واملالي لالحتاد كضرورة لدفع جهود التنمية. 

  %100  44  %100  54  املجموع 

يعكس اجلدول السابق اتفاق املواقع اإلخبارية محل الدراسة من حيث أطر احللول،   
التي تبنتها هذه املواقع فيما يتعلق بقضية التنمية؛ حيث جاء دور مصر لتحقيق وتدعيم  

وبنسبة   األول،  الترتيب  يف  أفريقيا  يف  لألخبار، 5.  31التنمية  النيل  قناة  موقع  يف   %
  . CBC Extraة  % يف موقع قنا32وبنسبة 
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وجاء يف الترتيب الثاني تنفيذ املزيد من مشروعات التكامل اإلقليمي بني دول القارة  
بنسبة   وبنسبة  26األفريقية  لألخبار،  النيل  قناة  موقع  يف  قناة  %25  موقع  يف   %  

CBC Extra .  

واجلهود   أفريقيا  يف  التنمية  لتحقيق  املصرية؛  واملبادرات  املقترحات  تناول  مت  حيث 
هذا   يف  األفريقية  املصرية  التنموية  األجندة  لتنفيذ  املصري  2063الشأن؛  والدعم   ،

بالقارة ملكانة متميزة   بالقارة األفريقية والوصول  التحول االقتصادي واالجتماعي  لعملية 
  على اخلريطة العاملية. 

"بدعم   نصار  عمرو  والصناعة  التجارة  وزير  تصريحات  لألخبار  النيل  قناة  موقع  فأبرز 

رغ لتحقق  إجنازات  مصر؛  وحتقيق  املستدامة،  التنمية  نحو  االنطالق  يف  القارة  دول  بة 

نحو   بقوة  والدفع  واالجتماعية  واالقتصادية،  السياسية،  املشروعات  جميع  على  حقيقية 

  تغيير الظروف لتلبية آمال وطموحات الشعوب األفريقية".  

"ثمن والتي  واتارا،  ديفوار احلسن  كوت  رئيس  لتصريحات  املوقع  اجلهود   وأشار  فيها 
على   الصدد"  هذا  يف  وأكد   ،" املشترك  األفريقي  العمل  عجلة  لدفع  احلثيثة؛  املصرة 
األهمية التي توليها مصر لتحقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا، السيما من خالل صياغة 

  تصور متكامل ملشروعات الربط والبنية التحية القارية".  

رئي بتصريحات  أيًضا  املوقع  التراس  واستشهد  املنعم  عبد  للتصنيع  العربية  الهيئة  س 
بالدور املصري يف دعم مشروعات التنمية يف أفريقيا يف ظل استراتيجية الدولة لالنفتاح  

  على أفريقيا، وفتح آفاق جديدة لتحقيق آمال وطموحات الشعوب األفريقية".  

وألقى املوقع الضوء على قيام مصر بإنشاء ميناء "أرقني"؛ لزيادة حركة التجارة مع دول  
النيل، كما يعد هذا امليناء نقطة االنطالق األولى ملحور "اإلسكندرية/ كيب تاون"   حوض 
الهادي،   املحيط  إلى  املتوسط  البحر  من  أفريقي  تكتل  أكبر  يربط  أن  شأنه  من  والذي 

التجارة   حركة  من  ويخدم  النشاط    15ألكثر  قاعدة  من  يوسع  مبا  أفريقية،  دولةً 
  االقتصادي يف أفريقيا.  

وعن ثاني أطر احللول، التي تبنتها املواقع اإلخبارية محل الدراسة، فكان تنفيذ املزيد 
  من مشروعات التكامل االقتصادي واالندماج اإلقليمي بني دول القارة. 

ت لألخبار  النيل  قناة  موقع  أبرز  "باهتمام حيث  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  أكيدات 
التكامل االقتصادي بني الدول األفريقية   مصر بدفع مبادرات االندماج اإلقليمي وعملية 

  يف إطار جهود تدعيم مجاالت التنمية على مستوى القارة".  
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وكذلك ما أشارت إليه وزيرة االستثمار والتعاون الدولي عن "آليات تعزيز التعاون مع 
الدول بن بني  الربط  مشروعات  وتدعيم  اإلقليمي  االندماج  لتعزيز  األفريقي  التنمية  ك 

  األفريقية كأساس لتحقيق أجندة التنمية املستدامة األفريقية".  

مع موقع قناة النيل لألخبار من حيث أطر احللول    CBC Extraوقد اتفق موقع قناة  
  املتعلقة بقضية التنمية.  

األول   الترتيب  يف  قناة  وجاء  موقع  وتدعيم    CBC Extraيف  لتحقيق  املصري  الدور 
  %. 32التنمية يف أفريقيا بنسبة 

فقد أشار املوقع لتصريحات رئيس املفوضية األفريقية موسى فقيه "بأهمية دور مصر  
يف   األفريقي  لالحتاد  املصرية  بالرئاسة  تفاؤله  عن  معربًا  األفريقية،  القارة  يف  وثقلها 

جندة التنمية يف أفريقيا". وكذلك فقد تطرق املوقع ملا وصفه فقيه تدعيم جهود تطبيق أ
"بالبصمة املصرية امللحوظة يف إطار دعم خطط التكامل االقتصادي يف القاهرة، وتطوير  
  بنيتها التحتية واحلرص املصري على حتقيق طفرة إيجابية يف مجال التنمية يف أفريقيا". 

بنك   تقرير  على  الضوء  املوقع  مصر  وألقى  "بدور  أشاد  والذي  األفريقي،  التنمية 
الريادي يف دفع مبادرات التكامل االقتصادي اإلقليمي، ورعايتها اتفاقية منطقة التجارة  

مع   القارية  للسلع    43احلرة  موحد  لسوق  الطريق  ميهد  ما  أخرى؛  أفريقية  دولة 
ا تطوير سالسل  منصة  لتصبح  من فرص مصر  يزيد  وما  أفريقيا،  لقيمة  واخلدمات يف 

  األفريقية".  

من   املزيد  تنفيذ  املوقع  تبناها  التي  احللول،  أطر  حيث  من  الثاني  الترتيب  يف  وجاء 
يف   الشاملة  للتنمية  للوصول  األفريقية  القارة  دول  بني  اإلقليمي  التكامل  مشروعات 

  % من إجمالي أطر احللول التي طرحها املوقع. 25أفريقيا، حيث جاء هذا اإلطار بنسبة 

ه راضي ويف  بسام  الرئاسة  باسم  املتحدث  تصرحات  املوقع  أبرز  فقد  الصدد،  ذا 
أفريقيا،   يف  اإلقليمي  االندماج  مبادرات  ودفع  االقتصادي،  التكامل  تطوير  "بأهمية 

كيب تاون"، والربط    –والسيما من خالل الدفع نحو االنتهاء من مشروعْي "طريق القاهرة  
  توريا".  املالحي بني البحر املتوسط وبحيرة فيك

إلى اهتمام  التي أشار فيها  للتنمية،  البنك األفريقي  املوقع لتصريحات رئيس  وتطرق 
االندماج  مبادرات  دعم  إطار  يف  القاري  االقتصادي  التكامل  مشروعات  بتشجيع  البنك 

 اإلقليمي بني دول القارة يف مجاالت حتقيق التنمية املستدامة". 
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  )12جدول رقم (
  الكلمات املحورية األكثر بروًزا يف تناول قضية التنمية   

  الكلمات ملحورية  
  موقع قناة النيل لألخبار 

  موقع قناة  

CBC Extra  

  %  ك  %  ك

  % 6. 13  18  % 6. 15  29  حتقيق التنمية 

  % 3. 14  19  % 5. 14  27  الدعم املصري 

  % 6. 10  14  % 2. 10  19  التكامل االقتصادي

  % 8. 6  9  % 3. 11  21  اإلقليمي االندماج 

  %  3. 5  7  % 8  15  اتفاقية التجارة احلرة

  % 9  12  % 6  11  التجارة البينية 

  % 5. 4  6  % 8. 3  7  طموح الشعوب األفريقية 

  % 3. 8  11  % 5. 8  16  األجندة التنموية 

  % 3. 8  11  % 8  15  إعادة اإلعمار

  % 3. 8  11  % 4. 6  12  النازحني والالجئني 

  % 3. 6  8  % 4. 5  10  األساسية البنية 

  % 3. 3  4  % 4. 5  3  اإلصالح املؤسسي 

  % 100  130  % 100  185  املجموع 

يوضح اجلدول السابق أن أكثر الكلمات املحورية استخداًما يف تغطية موقع قناة النيل 
. 14%، والدعم املصري بنسبة  6.  15لألخبار لقضية التنمية كانت حتقيق التنمية بنسبة 

  %. 2. 10%، والتكامل االقتصادي بنسبة 3. 11% واالندماج اإلقليمي بنسبة 5

الكل هذه  وتكرار  التركيز  عناصر  ويعد  إبراز  خالل  من  املستخدمة  اآلليات  أحد  مات 
قناة   موقع  فإن  وبذلك  معني؛  معنى  لتقدمي  عليها  التأكيد  يتم  اخلبرية  القصة  يف  معينة 
النيل لألخبار، قام بتكرار هذه الكلمات املحورية لتدعيم أطر األسباب التي تبناها املوقع  

  اجه حتقيق التنمية يف أفريقيا.  يف طرح قضية التنمية واملتعلقة بالعقبات التي تو

القارة،   دول  بني  اإلقليمي  واالندماج  االقتصادي  بالتكامل  يتعلق  ما  خاص  وبشكٍل 
وكذلك مت توظيف هذه الكلمات للتأكيد على أطر احللول التي تناولها املوقع، والتي ركزت  

م من  املزيد  وتنفيذ  أفريقيا  يف  التنمية  وتدعيم  لتحقيق  املصري؛  الدور  شروعات على 
  التكامل االقتصادي واالندماج اإلقليمي بني دول القارة. 
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أثيوبيا أسامة  السفير املصري يف  املوقع بتصريحات  املثال فقد استشهد  فعلى سبيل 
األجندة   تنفيذ  لإلسهام يف  دور مصر يف وضع خطة  على  فيها  أكد  والتي  اخلالق،  عبد 

ية بجميع أبعادها السياسية واالقتصادية  التنموية األفريقية، التي تركز على حتقيق التنم
  واالجتماعية. 

وكذلك إشادة مفوض االحتاد األفريقي للبنية التحتية أماني أبو زيد "للتعاون املثمر بني  
االقتصادي   التكامل  اإلقليمي، وحتقيق  االندماج  األفريقية يف مجاالت  واملفوضية  مصر، 

  وتطوير البنية التحتية يف القارة".  

للتنمية وما   األفريقي  االحتاد  لوكالة  التنفيذي  للمدير  تصريحات  من  املوقع  عرضه 
(النيباد) إبراهيم ماياكي، والتي أشاد فيها "بالدور املصر الفعال يف صياغة برامج التنمية 
االقتصادي   التكامل  وتعزيز  تطوير  إلى  تهدف  التي  النيباد،  مبادرات  ودعم  أفريقيا،  يف 

   أفريقيا". واالندماج اإلقليمي يف

قناة   موقع  يف  بروًزا  املحورية  الكلمات  أكثر  املصري    CBC Extraومن  الدعم  كان 
بنسبة  3.  14بنسبة   التنمية  وحتقيق  بنسبة  6.  %13،  االقتصادي  والتكامل   ،%10  ،%

%. وهو ما يشير إلى أن املوقع عمد إلى استخدام كلمات بعينها  9والتجارة البينية بنسبة  
يتعلق   املوقع فيما  التي طرحها  للتأكيد على أطر األسباب  الكلمات وإبرازها  وتكرار تلك 

االقتصادي  بق والتكامل  البنية  التجارة  تفعيل  آليات  على  تركز  والتي  التنمية،  ضية 
تناولها  التي  احللول  أطر  مع  يتناسب  مبا  وكذلك  ذلك،  حتقيق  تواجه  التي  واملشكالت 
املوقع والتي تؤكد على الدور املصري؛ لتحقيق وتدعيم التنمية يف أفريقيا، وكذلك تنفيذ  

  ل اإلقليمي بن دول القارة األفريقية.  املزيد من مشروعات التكام

للتنمية  األفريقي  البنك  رئيس  بتصريحات  املثال  سبيل  على  املوقع  استشهد  فقد 
التجارة   وتدعيم  القاري  االقتصادي  التكامل  بتشجيع  البنك  "باهتمام  أديسينا  أكينومي 

  البينية؛ لتحقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا". 

ال منظمة  رئيس  "بأهمية وتصريحات  ليوزينيا  للطاقة  العاملي  للربط  والتعاون  تنمية 
يف   االستثمار  وتعزيز  أفريقيا،  يف  الكهربائي  الربط  مشروعات  لتنفيذ  املصرى  الدور 

 الطاقة اجلديدة واملتجددة وتسريع التحول يف أفريقيا للطاقة النظيفة". 
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  )13جدول رقم (
  رية لقضيةالشخصية املحورية الواردة يف التغطية اإلخبا

  التنمية يف املواقع اإلخبارية التليفزيونية محل الدراسة  

  الشخصيات املحورية   

موقع قناة النيل  

  لألخبار 

  موقع قناة  

CBC Extra  

  %  ك  %  ك

  % 41  7  % 38  8  الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 

  % 5. 23  4  % 6. 9  2  رئيس املفوضية األفريقية موسى فقيه

  % 8. 5  1  % 6. 9  2  الوزراء املصري مصطفي مدبوليرئيس 

  -  -  % 6. 9  2  وزير التجارة والصناعة املصري عمرو نصار 

  -  -  % 7. 4  1  وزيرة الصحة املصرية هالة زايد 

  % 8. 5  1  % 7. 4  1  املتحدث باسم رئاسة اجلمهورية بسام راضي 

  -  -  % 7. 4  1  وزير الكهرباء املصري محمد شاكر 

  -  -  % 7. 4  1  االحتاد األفريقي للبنية التحتية أماني أبو زيد مفوض 

  % 8. 5  1  % 7. 4  1  رئيس الهيئة العربية للتصنيع إبراهيم التراس 

  % 8. 5  1  % 7. 4  1  مدير االحتاد األفريقي للتنمية إبراهيم ماياكي 

  -  -  % 7. 4  1  رئيس كوت ديفوار احلسن واتارا 

  % 12  2  -  -  رئيس البنك األفريقي للتنمية مالني بلومبرج 

  %  100  17  % 100  21  املجموع 

يتضح من اجلدول السابق أن أكثر الشخصيات املحورية بروًزا يف التغطية اإلخبارية؛  
% 38لقضية التنمية يف موقع قناة النيل لألخبار كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة  

  من إجمالي الشخصيات املحورية الواردة يف التغطية اإلخبارية.  

ه خالل رئاسة مصر لالحتاد األفريقي وكانت أهم األدوار املنسوبة للسيسي هو حرص
على حتقيق التنمية املستدامة يف أفريقيا، وإدخال اتفاقية التجارة احلرة األفريقية حيز  

  التنفيذ؛ باعتبارها املحرك الرئيس لتعميق التكامل االقتصادي بني دول القارة.  

بني الدول    وكذلك جهود السيسي لدفع مبادرات اإلندماج اإلقليمي، ومشروعات الربط
تأكيدات  وكذلك  التنمية،  عجلة  لدفع  أفريقيا  يف  التحتية  البنية  وتطوير  األفريقية، 
ومتكني  األفريقي،  بالشباب  املصري  للشباب  الثقايف  الوعي  دمج  أهمية  على  السيسي 

، وسبل اإلفادة من قدرات 2063الشباب كأحد خطوات تطبيق أجندة التنمية يف أفريقيا  
  جتمعاتهم املحلية.  الشباب يف تنمية م
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قناة   موقع  وروًدا يف  املحورية  الشخصيات  أكثر  فكانت شخصية   CBC Extraوعن 
%، ثم شخصية رئيس املفوضية األفريقي موسى 41الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة  

  %. 5. 23فقيه بنسبة 

وعن األدوار املنسوبة للسيسي فكانت اهتمامه وحرصه على دفع التكامل االقتصادي  
يف  يف البينية  التجارة  لتفعيل  التنفيذ؛  حيز  احلرة  التجارة  اتفاقية  وإدخال  أفريقيا،   

  أفريقيا، وتعزيز االندماج اإلقليمي.  

وتأكيد الرئيس على أن مصر ستعمل من خالل رئاستها لالحتاد األفريقي على تلبية  
باملشروعات   الدفع  من خالل  وموحدة  قوية  قارة  األفريقية يف  الشعوب  وطموحات  آمال 

  والبرامج التي تستهدف املواطن األفريقي باألساس. 

ت يف دعمه ملصر يف وعن األدوار املنسوبة لرئيس املفوضية األفريقي موسى فقيه فكان
  ظل رئاستها لالحتاد األفريقي يف تعزيز اجلهود التنموية يف أفريقيا.  

وكذلك إشادته بالدور املصري يف إطار دعم خطط التكامل االقتصادي بالقارة وتطوير  
القارة   يف  وثقلها  مصر،  أهمية  على  وتأكيده  البينية،  التجارة  وتعزيز  التحتية  بنيتها 

  األفريقية.  
 ضية األمن والسلم: ق – 3

  )14جدول رقم (
  األطر املستخدمة يف قضية األمن والسلم  

  األطر املستخدمة 

موقع قناة النيل  

  لألخبار 

  موقع قناة

CBC Extra 
 املجموع 

  %  ك  %  ك  %  ك

  % 74  20  % 5. 78  11  % 2. 69  9  إطار التعاون 

  % 2. 22  6  % 5. 21  3  % 23  3  إطار املصالح املتبادلة 

  % 8. 3  1  -  -  % 8. 7  1  التبعات االقتصادية إطار 

  % 100  27  % 100  14  % 100  13  املجموع 

يوضح اجلدول السابق أن اإلطار الرئيس، الذي وظفته املواقع اإلخبارية محل الدراسة 
% من 74يف تناولها لقضية األمن والسلم كان إطار التعاون؛ حيث جاء هذا اإلطار بنسبة  

  إجمالي األطر املستخدمة يف قضية األمن والسلم.  

ا يف  واألمن  االستقرار  حتقيق  سبل  إلى  اإلطار  هذا  وآليات وتطرق  األفريقية،  لقارة 
اإلرهاب  ملكافحة  بينهم؛  املشتركة  اجلهود  وتعزيز  األفريقية  الدول  بني  التعاون  تعميق 

  والتطرف.  
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وتفعيل سياسة  النزاعات،  ملنع  األفريقي  االحتاد  تكثف جهود  اإلطار  كما تضمن هذا 
مجلس   وإصالح  النزاعات،  بعد  ما  مرحلة  والتنمية يف  اإلعمار  األفريقي إلعادة  االحتاد 

  السلم واألمن األفريقي.  

يف  البنادق  “إسكات  مبادرة  لتطبيق  املشترك؛  األفريقي  التعاون  أطر  تعزيز  وكذلك 
عام  أفري بحلول  األمني  2020قيا"  املجال  يف  التعاون  أيًضا  اإلطار  هذا  وشمل   ،

  واالستخباراتي بني الدول األفريقية لتبادل املعلومات.  

األفريقي  االحتاد  مفوضية  بني  املشترك  التعاون  ملجاالت  أيًضا  اإلطار  هذا  وتطرق 
  ارة األفريقية.  واجلهات واملؤسسات الدولية؛ للقضاء على اإلرهاب والتطرف يف الق

زيارة   على  الضوء  بتسليط  لألخبار  النيل  قناة  موقع  قام  فقد  اإلطار  على  وللتأكيد 
الفتاح   عبد  الرئيس  مع  واجتماعه  ملصر  جوتيريش  أنطونيو  املتحدة  لألمم  العام  األمني 
السيسي؛ ملناقشة التعاون والتنسيق بني مصر كرئيس لالحتاد األفريقي واملنظمة الدولية؛ 

  اإلرهاب وإحالل األمن والسلم يف القارة األفريقية.  لدحر 

وكذلك فقد أشار املوقع لتصريحات األمني العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن  
ملواجهة   األفريقي؛  واالحتاد  العربية  اجلامعة  بني  املشترك  والتنسيق  التعاون  "أهمية 

  كون مثمًرا لكال اجلانبني.  اإلرهاب يف القارة األفريقية، مؤكًدا أن التعاون سي

املتحدث   إلى تصريحات  أيًضا  املوقع  التعاون األفريقي فقد استند  وعن أهمية تعزيز 
باسم رئاسة اجلمهورية بسام راضي "بأهمية تضافر اجلهود األفريقية املشتركة؛ لتطبيق 

البنادق يف أفريقيا بحلول عام   ة؛  م، والتي تستند إلى رؤية طموح2020مبادرة إسكات 
  إلنهاء النزاعات يف القارة األفريقية".  

وكذلك تصريحات وزير اخلارجية سامح شكري "بأهمية التعاون األمني مع الصومال 
القوات  وتطوير  واالستقرار،  األمن  وحتقيق  الدولة  مؤسسات  بناء  إعادة  أجل  من 
الصومالية ملكافحة اإلرهاب". ويف السياق نفسه، قد تناول املوقع تعميق مظاهر التعاون 

مجال يف  والسنغال  مصر،  بني  األفريقية،    األمني  القارة  يف  والتطرف  اإلرهاب  مكافحة 
  وتبادل املعلومات.  

فقد استعان بالتصريحات، التي تدعم وتؤكد إطار التعاون   CBC Extraأما عن موقع  
سواء بني الدول األفريقية، أو بني االحتاد األفريقي واجلهات واملؤسسات املختلفة لتحقيق 

اإل ومكافحة  املنطقة  يف  والسلم  اخلارجية األمن  وزير  لتصريحات  املوقع  فأشار  رهاب. 
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املختلفة،   التحديات  مواجهة  املشترك يف  األفريقي  التعاون  تعزيز  "بأهمية  سامح شكري 
  التي تشهدها املنطقة، ودفع اجلهود املتصلة مبكافحة اإلرهاب".  

وكذلك تصريحات شكري "بتعزيز التعاون األمني مع الصومال، ودول القرن األفريقي 
  صفة عامة؛ ملواجهة خطر اإلرهاب يف املنطقة".  ب

وتطرق املوقع لتصريحات وزير الدفاع التنزاني اخلاصة "بتطلع تنزانيا؛ لتعزيز التعاون 
اإلرهاب   مكافحة  مجال  يف  التنسيق  وبخاصة  واملصرية،  التنزانية  الدفاع  وزارة  بني 

والبشرية املتوفرة يف شركات    والتأكيد على رغبة تنزانيا لإلفادة من اخلبرات التكنولوجية
  اإلنتاج احلربي املصرية".  

العربة للتصنيع  الهيئة  التعاون املوقع بني  ويف هذا الصدد، فقد أبرز املوقع بروتوكول 
  مدرعة من إنتاج الهيئة لبروندي.   19ووزارة الدفاع البوروندية؛ لتوريد عدد 

  )15جدول رقم (
  تها  أطر أسباب قضية األمن والسلم كما طرح 

  املواقع اإلخبارية التليفزيونية محل الدراسة  

  أطر األسباب   
  موقع قناة النيل لألخبار 

  موقع قناة  

CBC Extra  

  %  ك  %  ك

الدول  من  العديد  يف  املتطرف  والفكر  اإلرهاب  انتشار 

  % 2. 65  15  % 57  11  األفريقية 

  % 8. 34  8  % 5. 31  6  تزايد عدد الالجئني والنازحني بسبب اإلرهاب والتطرف

اإلرهاب   تداعيات  ملواجهة  دولي  دعم  وجود  عدم 

  -  -  % 5. 10  2  والصراعات املسلحة يف أفريقيا 

  % 100  23  % 100  19  املجموع 

يتعلق  فيما  الدراسة  محل  اإلخبارية  املواقع  تناولتها  التي  األسباب  أطر  أهم  كانت 
الدول  من  العديد  يف  املتطرف  والفكر  اإلرهاب  انتشار  هي  والسلم  األمن  بقضية 

% يف موقع 2.  65% يف موقع قناة النيل لألخبار، وبنسبة  57األفريقية؛ حيث جاء بنسبة  
  .  CBC Extraقناة 

ق، أبرز موقع قناة النيل لألخبار تصريحات الرئيس السيسي التي أشار ويف هذا السيا 
والفكر   أفريقيا  أركان  من  العديد  يف  تفاقمت  التي  اإلرهابية،  "التهديدات  إلى  فيها 

  املتطرف، الذي انتشر يف أنحاء القارة".  
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مكافحة   "بأهمية  راضي  بسام  اجلمهورية  رئاسة  باسم  املتحدث  تصريحات  وكذلك 
رهاب والفكر املتطرف يف أفريقيا، وصون األمن والسلم بالقارة؛ لتحقيق النمو  ظاهرة اإل

  واالستقرار الذي تصبو إليه الدول األفريقية".  

كما ألقى املوقع الضوء على تصريحات موسي فقيه رئيس مفوضية االحتاد األفريقي 
وا  التكوين  يف  نفسها  املشتركة  التحديات  تواجه  األفريقية  "الشعوب  وغزو  بأن  ملخاطر، 

  املذاهب الهدامة واإلرهاب والشذوذ الفكري والديني".  

قناة   موقع  على   CBC Extraواستعان  ومنها  اإلطار  هذا  تدعم  التي  بالتصريحات 
من   املشتركة  للتحديات  بفعالية  التصدي  أهمية"  عن  السيسي  تصريحات  املثال  سبيل 

  أهم حقوق اإلنسان". اإلرهاب والفكر املتطرف ألن مكافحة اإلرهاب هي أحد  

وكذلك تصريحات وزير اخلارجية سامح شكري "بوجود معدالت مرتفعة من التعصب  
والتطرف، التي متثل حتدي كبير للدول األفريقية، التي تنتشر بها العديد من اجلماعات 

  اإلرهابية".  

التطرف  دعوات  من  رمضان  شعبان  أوغندا  مفتي  حتذيرات  إلى  املوقع  أشار  كما 
ال تنتشر يف  التي  الدول واإلرهاب،  الفتنة إلضعاف  نار  إشعال  ومحاوالت  األفريقية  قارة 

  األفريقية.  

أما عن ثاني أطر األسباب، التي طرحتها املواقع اإلخبارية محل الدراسة فيما يتعلق 
والتطرف؛   اإلرهاب  بسبب  والنازحني  الالجئني  عدد  تزايد  فكانت  والسلم  األمن  بقضية 

بنسبة   ال5.  31حيث جاء  قناة  موقع  وبنسبة  % يف  قناة  8.  34نيل لألخبار  موقع  % يف 
CBC Extra .  

رئاسة  باسم  املتحدث  راضي  بسام  تصريحات  لألخبار  النيل  قناة  موقع  فأبرز 
اإلجتار   ظاهرة  وتضخم  أفريقيا،  يف  والالجئني  النازحني  إعداد  "بانتشار  اجلمهورية 

ملقاربة وفًقا  التحديات؛  تلك  العمل على معاجلة  ما يستلزم  إطار من    بالبشر،  شاملة يف 
  املسؤولية االجتماعية".  

وكذلك ما أشار إليه أحمد أبو الغيط األمني العام للجامعة العربية "بوجود تزايد غير  
النزاعات  ظل  األفريقية يف  للدول  والنازحني؛ مبا ميثل حتدًيا  الالجئني  إلعداد  مسبوق 

  املمتدة".  

تزايد عدد الالجئني والنازحني    على ظاهرة  CBC Extraوكذلك فقد أكد موقع قناة  
  كنتيجة لإلرهاب.  
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الالجئني   عدد  "بتزايد  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  تصريحات  املوقع  أبرز  فقد 
  والنازحني يف أفريقيا مبا يحتم تهيئة األوضاع لعودة النازحني إلى ديارهم يف أقرب وقت".  

باسم   املتحدث  راضي  بسام  تصريحات  على  الضوء  املوقع  اجلمهورية  وألقي  رئاسة 
"بضرورة بذل اجلهود ملعاجلة مشكلة اللجوء والنزوح القسري بالقارة؛ باعتبارها املوضوع  

 العام لالحتاد األفريقي".  
  )16جدول رقم (

  أطر احللول اخلاصة بقضية األمن والسلم كما طرحتها املواقع 
  اإلخبارية التليفزيونية محل الدراسة   

  أطر احللول   

قناة النيل  موقع 

  لألخبار 

  موقع قناة  

CBC Extra  

  %  ك  %  ك

  % 8. 45  11  % 37  10  دور مصر يف حتقيق األمن والسلم يف أفريقيا  

  % 5. 37  9  % 30  8  تعزيز آليات العمل األفريقي املشترك ملواجهة اإلرهاب

األمن   استعادة  شأنها  من  التي  السياسية  باحللول  الدفع 

  % 3. 8  2  % 26  7  األفريقية والسلم يف القارة 

لضمان   بالقارة  واألمن  السلم  ألنشطة  األممي  التمويل  تأمني 

  -  -  % 7  2  استدامة السالم

  % 3. 8  2  -  -  جتديد اخلطاب الديني ملواجهة األفكار املتطرفة 

  % 100  24  % 100  27  املجموع 

اإلخبارية   املواقع  التي طرحتها  احللول،  أطر  أهم  أن  السابق،  اجلدول  بيانات  تعكس 
% 37محل الدراسة كان دور مصر يف حتقيق األمن والسلم يف أفريقيا، حيث جاء بنسبة  

  .  CBC Extra% يف موقع قناة 8.  45يف موقع قناة النيل لألخبار، وبنسبة 

ب الدراسة  محل  اإلخبارية  املواقع  واالستشهاد وقامت  اإلطار  هذا  على  التأكيد 
  بالتصريحات التي تدعم هذا اإلطار.  

املحوري   "الدور  عن  جوتيريش  أنطونيو  تصرحات  لألخبار  النيل  قناة  موقع  فأبرز 
  املصري يف إحالل األمن والسلم يف القارة األفريقية".  

"ب تشيكيدي  فيلكس  الكوجنولي  الرئيس  إشادة  على  الضوء  املوقع  ألقى  الدعم  كما 
املصري غير املحدود للحفاظ على االستقرار والسالم يف الكونغو، واملساندة الدبلوماسية  

  املصرية احلثيثة يف جميع املحافل اإلقليمية والدولية".  
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العالقات   "بعمق  األمنية  للشؤون  السودان  جنوب  رئيس  مستشار  تأكيدات  وكذلك 
الري والدور  كافة،  األفريقية  الشعوب  مع  واألمن، املصرية  السلم،  حفظ  املصري يف  ادي 

  ومحاربة اإلرهاب".  

سال، والتي أشاد فيها "بالدور   واستشهد املوقع أيًضا بتصريحات رئيس السنغال ماكي
الساحة  يف  املصري  الريادي  والدور  األفريقية،  القضايا  عن  الدفاع  يف  األصيل  املصري 
املتصلة   تلك  خاصة  القارة،  لشعوب  اجلمعي  البال  تشغل  التي  املشاكل  ومعاجلة  الدولية 

الف “محاربة  يف  الشريف  األزهر  خالل  من  مصر  دور  وكذلك  واألمن"،  السلم  كر  مبلف 
  املتطرف ونشر النهج الوسطي املعتدل يف أفريقيا".  

على إطار دور مصر يف حتقق األمن والسلم، ومت التدليل   CBC Extraوقد أكد موقع  
التي تدعم هذا اإلطار، ومنها تصريحات وزير   التصريحات،  الطرح من خالل  على هذا 

ي املقدم للصومال؛ من  خارجية الصومال أحمد عيسي، والتي أشار فيها إلى الدعم املصر
  أجل إعادة بناء مؤسسات الدولة وحتقيق األمن واالستقرار".  

ويف السياق نفسه فقد أبرز املوقع تصريحات رئيس غينيا ألفا كوندي، والتي ثمن فيها  
الدور املصري املحوري والنشط يف عمقها االستراتيجي يف أفريقيا، منوًها بحاجة القارة  

بتعظيم   مصر  قيام  األفريقية، إلى  الشواغل  مختلف  يف  والفعال  اإليجابي  انخراطها 
والسيما فيما يتعلق بقضايا السلم واألمن، ملا لها من ثقل وتواجد، مؤثرْين على الساحتني  

  اإلقليمية والدولية".  

فيما  الدراسة  مواقع  طرحتها  التي  احللول،  أطر  حيث  من  الثاني  الترتيب  يف  وجاء 
والسل األمن  بقضية  بنسبة  يتعلق  فجاء  اإلرهاب؛  ملواجهة  األفريقي  العمل  آليات  تعزيز  م 

  .  CBC Extra% يف موقع قناة  5. 37% يف موقع قناة النيل لألخبار وبنسبة  30

الفتاح   عبد  الرئيس  تصريحات  لألخبار  النيل  قناة  موقع  أبرز  الصدد،  هذا  ويف 
به   تعصف  دقيق  قاري  ظرف  فى  املشترك  األفريقي  العمل  تنسيق  "بأهمية  السيسي 
الدولة  مفهوم  تواجه  التي  التحديات  فيه  وتتزايد  اإلرهاب  ومواجهة  التطرف  نزاعات 

  الوطنية".  

"تسع أيًضا  السيسي  إليه  أشار  األفريقي؛  وما  لالحتاد  رئاستها  خالل  من  مصر  ي 
أهمية صياغة  مؤكًدا  األفريقية،  الساحة  على  املطروحة  القضايا  حيال  املواقف  لتنسيق 
احللول   مبدأ  إلى  استناًدا  القارة  دول  يف  تنشب  التي  األزمات  مع  للتعامل  أفروقية  رؤية 

  األفريقية لألزمات األفريقية. 
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أبرز املوقع تصريحات بسام راضي املتحدث باسم  ، فقد  CBC Extraأما عن موقع  
للعمل على صون   املشترك  األفريقي  والتنسيق  التعاون  تعزيز  رئاسة اجلمهورية بضرورة 
من   الساحل  منطقة  يف  خاصة  األفريقية،  القارة  يف  االستقرار  وحتقيق  واألمن،  السلم 

طة اإلرهابية واجلرمية  خالل رؤية جماعية ملواجهة التحديات املتعلقة بانتشار بؤر األنش
  املنظمة.  

وكذلك تصريحات وزير اخلارجية سامح شكري "بأهمية تعزيز آليات التضامن والعمل 
املتصلة   اجلهود  وكذا  املنطقة،  تشهدها  التي  املختلفة،  التحديات  مواجهة  يف  املشترك 

  مبكافحة اإلرهاب وآليات استعادة األمن واالستقرار".  
  )17جدول رقم (

  املحورية األكثر بروًزا يف تناول قضية األمن والسلم   الكلمات 

  الكلمات املحورية    
  موقع قناة النيل لألخبار 

  موقع قناة  

CBC Extra  

  %  ك  %  ك

  % 29  20  % 6. 23  17  األمن والسلم  

  % 16  11  % 17  12  الفكر املتطرف 

  % 19  13  % 2. 15  11  الدور املصري 

  % 5. 14  10  % 5. 12  9  التعاون 

  % 6. 11  8  % 14  10  التهديدات اإلرهابية

  % 7. 5  4  % 3. 8  6  إعادة اإلعمار

  % 2. 4  3  % 7  5  إنهاء النزاعات 

  -  -  % 4. 2  2  التمويل األممي 

  % 100  69  % 100  72  املجموع 

يوضح اجلدول أن أكثر الكلمات املحورية بروًزا يف موقع قناة النيل لألخبار كانت األمن 
% 2.  15%، والدور املصري بنسبة  17%، والفكر املتطرف بنسبة  6.  23والسلم بنسبة  

بنسبة   اإلرهابية  بنسبة  14والتهديدات  والتعاون  املوقع  5.  %12،  توظيف  يعكس  % مما 
تأكيد وإبراز األطر األساسية، التي طرح من خاللها املوقع قضية  لهذه الكلمات املحورية لل 

  األمن والسلم؛ حيث كان إطار التعاون هو اإلطار الرئيس الذي أبرزه املوقع. 

وكذلك فقد دعمت هذه الكلمات املحورية أطر األسباب التي تبناها املوقع، والتي كان  
العدي انتشار اإلرهاب والفكر املتطرف يف  التأكيد  أبرزها  الدول األفريقية، وكذلك  د من 
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والسلم يف   واملتمثلة يف دور مصر يف حتقيق األمن  والسلم  على أطر حلول قضية األمن 
  أفريقيا بجانب تعزيز آليات العمل األفريقي املشترك ملواجهة التهديدات اإلرهابية.  

ي "أن متاسك ومن أمثلة ذلك ما أورده املوقع من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيس
دون   سيؤدي  بينها  فيما  األمني  التعاون  وتعزيز  األفريقية،  الدول  يف  الوطنية  املؤسسات 

  شك إلى دحر الكيانات اإلرهابية املتوطنة يف القارة ".  

وتأكيدات وزير الدفاع واإلنتاج احلربي محمد زكي "بأهمية التعاون ملواجهة التحديات  
تستهدف التي  واملتغيرات  القارة    اإلرهابية  يف  واألمن  السلم  جهود  ودعم  املنطقة 

  األفريقية".  

وعن الدور املصري يف تدعيم األمن والسلم يف القارة األفريقية، أبرز املوقع تصريحات  
مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون األمنية، والتي أكد فيها "عمق العالقات املصرية  

باملواقف املصرية األفريقية مشيًدا  الشعوب  السلم واألمن   مع  الريادي يف حفظ  ودورها 
  ومكافحة اإلرهاب".  

املؤثر، والفاعل يف  "بالدور املصري  التنزاني حسني مويني  الدفاع  وكذلك إشادة وزير 
األمن  من  ملزيد  األفريقية  القارة  تطلع شعوب  والتأكيد على  والدولي،  اإلقليمي  محيطها 

  ".  2019لعام   واالستقرار يف ظل رئاسة مصر لالحتاد األفريقي 

قناة   موقع  يف  بروًزا  املحورية  الكلمات  أكثر  أن  اجلدول  هي   CBC Extraويوضح 
بنسبة   والسلم  بنسبة  29األمن  املتطرف  والفكر  بنسبة  %16،  املصري  والدور   %19 %

بنسبة   يف  5.  14والتعاون  املوقع  تبناها  التي  واحللول،  األسباب  أطر  لتدعيم  وذلك   ،%
  والسلم يف أفريقيا.  تناوله لقضية األمن 

وكذلك فقد وظف املوقع كلمات الدور املصري والدعم املصري؛ إلبراز الدور املحوري  
  املصري يف حتقيق األمن والسلم يف أفريقيا كأهم أطر احللول، التي تبناها املوقع.  

"اجلهود   فيها  ثمن  والتي  واتارا  احلسن  ديفوار  كوت  رئيس  لتصريحات  املوقع  فأشار 
ملتم اإلرهاب  ملكافحة  القارة  املصرية  يف  اإلرهاب  على  القضاء  يف  املصري  الدعم  ًسا 

  األفريقية".  

واملتجذر   األصيل،  املصري  "بالدور  مونيكاجوما  كينيا  خارجية  وزيرة  إشادة  وكذلك 
نحو مصر؛   األفريقية  الدول  تطلع  األثر يف  أكبر  له  كان  والذي  األفريقي،  االحتاد  داخل 

  لإلسهام يف صون السلم واألمن بها".  
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  )18رقم ( جدول
  الشخصيات املحورية الواردة يف التغطية اإلخبارية لقضية األمن والسلم  

  يف املواقع اإلخبارية التليفزيونية محل الدراسة   

  الشخصيات املحورية    
  موقع قناة النيل لألخبار 

  موقع قناة  

CBC Extra  

  %  ك  %  ك

  % 3. 14  1  % 8. 66  4  الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي  

  % 1. 57  4  % 6. 16  1  رئيس املفوضية األفريقية موسى فقيه

  % 3. 14  1  % 6. 16  1  رئيس السنغال ماكي سال 

  % 3. 14  1  -  -  رئيس كوت ديفوار احلسن واتارا 

  % 100  7  % 100  6  املجموع 

النيل  التي أبرزها موقع قناة  الرئيسة،  يوضح اجلدول السابق أن الشخصية املحورية 
%، وكانت أهم األدوار 8.  66لألخبار هي شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بنسبة  

املنسوبة له هي تأكيده على أهمية متاسك املؤسسات الوطنية يف الدول األفريقية، وتعزيز  
لد بينها؛  األمني  متثل  التعاون  اإلرهابية،  التهديدات  بأن  تأكيده  وكذلك  اإلرهاب.  حر 

حتدًيا كبيًرا للدول األفريقية، وما متثله من تداعيات تتعلق بالالجئني والنازحني، وكذلك 
مبادرة  تنفيذ  على  ستعمل  األفريقي،  لالحتاد  رئاستها  خالل  من  مصر  أن  على  تأكيده 

  لسلم يف القارة األفريقية.  إسكات البنادق يف أفريقيا، وتعزيز األمن وا

هي رئيس املفوضية    CBC Extraبينما كانت الشخصية املحورية بالنسبة ملوقع قناة  
بنسبة   جاء  حيث  فقيه؛  موسي  يف  1.  57األفريقية  الواردة  الشخصيات  إجمالي  من   %

  تغطية املوقع لقضية األمن والسلم.  

مص ألهمية  تأكيده  هي  له  املنسوبة  األدوار  أهم  األفريقية وكانت  القارة  وثقلها يف  ر، 
وتعبيره عن ثقته يف قدرة الرئاسة املصرية لالحتاد األفريقي على تعزيز األمن والسلم يف 

  القارة األفريقية.  

للدول  واإلرهاب، ودعوته  التطرف  الكفاح ضد  كبيرة يف  لها جتربة  أن مصر  وتأكيده 
  . األفريقية؛ لإلفادة من التجربة املصرية يف هذا الصدد

بحلول   بالقارة  الصراعات  كل  وقف  بأهمية  إشارته  ميثل  2020وكذلك  ذلك  وأن  م، 
  التحدي األكبر لالحتاد األفريقي.  

إلى منط   الدراسة  مواقع  أبرزتها  التي  املحورية،  الشخصية  يف  االختالف  يرجع  وقد 
الرئيس   على  بالتركيز  قامت  وبالتالي  حكومية،  قناة  لألخبار  النيل  فقناة  عبد امللكية. 
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قناة   ولكن  األفريقية،  القارة  اإلرهاب يف  دحر  ودوره يف  السيسي،    CBC Extraالفتاح 
على   التي عملت  املحورية،  الشخصية  وكانت  منظور مختلف  تبنت  وبالتالي  قناة خاصة؛ 

  إبرازها هي رئيس املفوضية األفريقية موسي فقيه.  

  خالصة الدراسة: 
على  للحصول  اجلمهور؛  عليها  يعتمد  التي  املصادر  أهم  أحد  اإلعالم  وسائل  تعد 
تعبر   التي  السياسية اخلارجية،  أدوات  تعد وسائل اإلعالم أحد  املعلومات واألخبار، كما 
من خاللها القنوات الفضائية ومواقعها اإللكترونية عن توجهاتها نحو األحداث املختلفة؛  

وأهدا مصاحلها  يخدم  من  مبا  لألحداث  اخلاصة  رؤيتها  اإلعالم  وسائل  وتضفي  فها. 
وتكرار   أخرى،  جوانب  وإغفال  بعينها،  جوانب  على  والتركيز  األطر  وضع  عمليات  خالل 
كلمات معينة واالستشهاد باملصادر التي تدعم وجهة نظرها؛ مبا يؤثر على الطريقة التي  

  يتم بها تقدمي األحداث واألطراف الفاعلة فيها.  

إ على  ويف  لالنفتاح  الدولة  واستراتيجية  األفريقي،  لالحتاد  احلالة  مصر  رئاسة  طار 
شعوبها،   مع  التعاون  جسور  ومد  األفريقية  الدول  مع  التعاون  دائرة  وتوسيع  أفريقيا 
واستعادة الدور املحوري ملصريف أفريقيا، فقد سعت هذه الدراسة؛ لتحليل ورصد األطر  

ارية التليفزيونية املصرية احلكومية واخلاصة يف تناولها  التي توظفها مواقع القنوات اإلخب
والتعرف   امللف،  لهذا  تغطيتها  يف  املواقع  هذه  بني  واملقارنة  األفريقية  املصرية  للعالقات 

  على السياسة اخلارجية املصرية جتاه أفريقيا كما تعكسها هذه املواقع. 

األ حتليل  نظرية  على  النظري  إطارها  يف  الدراسة  مت واعتمدت  حيث  اإلخبارية  طر 
النيل لألخبار، و  لقناتي  املواقع اإلخبارية  التي وظفتها  أنواع األطر  ،  CBC Extraرصد 

املصرية   للعالقات  تناولها  يف  املواقع  تلك  وظفتها  التي  واحللول،  األسباب  أطر  ودراسة 
ألطر  األفريقية. وكذلك دراسة ورصد اآلليات التي استخدمتها هذه املواقع يف إبرازها ل 

  اخلاصة بها.  

وأشارت نتائج الدراسة إلى تصدر قضية التعاون املشترك، وتدعيم العالقات الثنائية  
مبا   الدراسة؛  محل  اإلخبارية  املواقع  أبرزتها  التي  القضايا،  قائمة  وأفريقيا  مصر  بني 
  يعكس الرؤية املصرية جتاه أفريقيا والتحول يف السياسة اخلارجية املصرية؛ لوضع القارة 

موقعي   يف  الثاني  الترتيب  يف  التنمية  قضية  وجاءت  أولوياتها.  مقدمة  فى  األفريقية 
التنمية   حتقيق  يف  املصري  املحوري  الدور  على  السياق  هذا  يف  التركيز  ومت  الدراسة، 
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املستدامة  التنمية  أجندة  لتحقيق  مصر؛  وخطة  األفريقية  القارة  يف  أبعادها  بجميع 
  . 2063األفريقية 

األمن والسلم يف الترتيب الثالث من حيث القضايا، التي تناولتها املواقع جاءت قضية  
اإلخبارية محل الدراسة، وأبرزت املواقع اإلخبارية اجلهود األفريقية؛ لدحر اإلرهاب يف 
لظاهرة   للتصدي  املصري  والدور  األفريقية،  القارة  يف  والسلم  األمن  واستعادة  القارة 

  . اإلرهاب يف القارة األفريقية

أما فيما يتعلق بأكثر الدول األفريقية بروًزا يف املواقع اإلخبارية محل الدراسة، فجاءت  
املواقع  أن  وتنزانيا، وهو ما يدل على  الصومال  ثم  األولى،  املرتبة  والسنغال يف  السودان 
اإلخبارية محل الدراسة لم تركز على منطقة بعينها يف أفريقيا ولكنها عملت على تغطية 

ووسط  مناطق   وغرب  وشرق  شمال  بني  تنوعت  األفريقية  القارة  يف  مختلفة  جغرافية 
  أفريقيا.  

التعاون، الذي يجمع  التعاون املشترك اتفق موقعا الدراسة يف تبني إطار  وعن قضية 
املصرية   العالقات  لتغطية  رئيًسا؛  إطارًا  املختلفة  األفريقية  واجلهات  والدول  مصر  بني 

  األفريقية.  

اتفق موق  تعزيز  كما  التي مت طرحها فجاء إطار ضرورة  الدراسة يف أطر األسباب  عا 
وتدعيم  لتعزيز  يليه سعي مصر  األول  الترتيب  األفريقية يف  الدول واجلهات  التعاون مع 
تدعم   التي  املوضوعات  اإلخبارية  املواقع  وأبرزت  األفريقية.  الدول  مع  الثنائية  عالقاتها 

  تصريحات التي تدعم هذه األطر.  هذه األطر، باإلضافة إلى توظيف ال

املواقع وتركزت   التي عرضتها هذه  الدراسة يف أطر احللول  اتفق موقعا  وكذلك فقد 
جميع  يف  األفريقية  واجلهات  والدول  مصر  بني  التعاون  أطر  تفعيل  يف  احللول  تلك 

  املجاالت وتعزيز العالقات الثنائية مع الدول األفريقية.  

ية التي تدعم هذه األطر مثل التعاون املشترك، والعالقات  ومت توظيف الكلمات املحور
  الثنائية، والدعم املصري، والتنسيق املتبادل. 

وكانت أهم الشخصيات املحورية وروًدا يف التغطية اإلخبارية لقضية التعاون املشترك  
ل  املنسوبة  الفتاح السيسي، وكانت أهم األدوار  الرئيس عبد  النيل لألخبار هي  ه  يف قناة 

األفريقية   الدول  سائر  مع  املشترك  التعاون  أطر  تفعيل  يف  مصر  بانخراط  اهتمامه  هو 
وتطوير العالقات الثنائية مع الدول األفريقية، والتأكيد على أنه أول رئيس مصري يزور  
كوت ديفوار. وجاء يف الترتيب الثاني رئيس الوزراء مصطف مدبولي، والدور الذي يقوم  
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ك املصرية؛ لتعزيز التعاون مع الدول األفريقية. أما عن موقع قناة  به لتفعيل خطة التحر
CBC Extra    فجاء أيًضا الرئيس السيسي يف الترتيب األول، وكانت أهم األدوار املنسوبة

له اجلهودالتي يقوم بها الستعادة مصر ملكانتها، ودورها االستراتيجي يف القارة األفريقية،  
مع الوثيق  للتعاون  األفريقي    واستعداده  العمل  عجلة  لدفع  األفريقة  املفوضية  فريق 

  املشترك.  

وجاء يف الترتيب الثاني وزير اخلارجية سامح شكري، ومتثلت أهم األدوار املنسوبة له  
يف اجلهود التي يقوم بها؛ لتدعيم التشاور السياسي بني مصر والدول األفريقية بجانب  

  ملصرية األفريقية. املباحثات التي يجريها لتعزيز العالقات ا

وفيما يتعلق بقضية التنمية، فقد اتفقت املواقع اإلخبارية محل الدراسة يف تبني إطار  
االحتاد   التركيز على خطة  الصدد قد مت  القضية. ويف هذا  لطرح  رئيًسا  إطارًا  التنمية 
التنمية   عملية  لدفع  املصري  والدور  أفريقيا  يف  املستدامة  التنمية  لتحقيق  األفريقي 

  الشاملة يف أفريقيا.  

بينما اختلف موقعا الدراسة يف أطر األسباب، التي مت طرحها؛ حيث كانت أهم أطر  
التي   التهديدات األمنية  النيل لألخبار هي  للتنمية من وجهة نظر موقع  املعوقة  األسباب 
والتكامل  البينية  التجارة  تواجه  التي  العقبات  ثم  أفريقيا،  يف  التنمية  حتقيق  تواجه 

موقع  ا تبناها  التي  األسباب  أطر  أهم  وكانت  القارة،  دول  بني    CBC Extraالقتصادي 
يف   القارة  دول  بني  االقتصادي  والتكامل  البينية  التجارة  تواجه  التي  العقبات  فجاءت 

  الترتيب األول، ويليها ضعف البنية التحتية يف الدول األفريقية.  

واتفقت مواقع الدراسة من حيث أطر احللول التي تبنتها فيما يتعلق بقضية التنمية؛ 
تنمية يف أفريقيا يف الترتيب األول، وجاء يف حيث جاء الدور املصري؛ لتحقيق وتدعيم ال

  الترتيب الثاني تنفيذ املزيد من مشروعات التكامل اإلقليمي بني دول القارة.  

ووظفت املواقع اإلخبارية محل الدراسة الكلمات املحورية التي تدعم هذه األطر، مثل 
اال والتكامل  اإلقليمي،  واالندماج  املصري،  والدعم  التنمية،  أكثر  حتقيق  وكانت  قتصادي. 

الشخصيات املحورية بروًزا يف موقعي الدراسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت أهم  
األدوار املنسوبة له يف قناة النيل لألخبار هو حرصه خالل رئاسة مصر لالحتاد األفريقي  

؛ لدفع على حتقيق التنمية املستدامة، وإدخال اتفاقية التجارة احلرة حيز التنفيذ، وجهوده
مبادرات االندماج اإلقليمي، ومشروعات الربط بني الدول األفريقية، وبالنسبة ملوقع قناة  

CBC Extra    على العمل  السيسي  الفتاح  عبد  للرئيس  املنسوبة  األدوار  أهم  فكانت 
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األفريقية،   املستدامة  التنمية  أجندة  لتحقيق  األفريقي؛  االحتاد  مفوضية  مع  التنسيق 
  تحتية يف أفريقيا. وتطوير البنية ال

التي   التنمية،  خطط  حتديات  أهم  من  أصبحت  التي  األمنية،  التحديات  ضوء  ويف 
الثالث من   الترتيب  والسلم يف  القارة األفريقية، جاءت قضية األمن  إلى حتقيقها  تسعى 

  إجمالي القضايا، التي مت تناولها فيما يتعلق بالعالقات املصرية األفريقية. 

راسة إلى اتفاق موقعي الدراسة يف تبني إطار التعاون إطارًا رئيًسا؛  وأشارت نتائج الد
األفريقية،   الدول  بني  التعاون  تعميق  آليات  لى  اإلطار  هذا  وركز  والسلم،  األمن  لقضية 
وإعادة  األفريقية،  القارة  يف  والتطرف  اإلرهاب  ملكافحة  بينهم؛  املشتركة  اجلهود  وتعزيز 

  عات.  اإلعمار يف مرحلة ما بعد النزا

اإلرهاب   انتشار  إطار  تبني  يف  الدراسة  محل  اإلخبارية  املواقع  اتفقت  فقد  كذلك 
األمن  بقضية  يتعلق  فيما  رئيًسا  سبًبا  األفريقية  الدول  من  العديد  يف  املتطرف  والفكر 
والسلم، أما عن ثاني أطر األسباب، التي طرحتها املواقع اإلخبارية محل الدراسة فكان 

   والنازحني؛ بسبب اإلرهاب والتطرف.  تزايد عدد الالجئني

واتفقت أيًضا مواقع الدراسة يف اعتبار أن إطار احلل األول لقضية األمن والسلم هو 
دور مصر يف حتقيق األمن والسلم يف أفريقيا، يليها تعزيز آليات العمل األفريقي املشترك  

ستشهاد بالتصريحات التي  ملواجهة اإلرهاب. ويف هذا السياق قامت املواقع اإلخبارية باال
  تدعم األطر الرئيسة وأطر األسباب واحللول التي طرحتها تلك املواقع. 

كما وظفت هذه املواقع الكلمات املحورية، التي تؤكد على األطر واألفكار الرئيسة، التي  
والتعاون  املصري  والدور  املتطرف  والفكر  والسلم  األمن  مثل  املواقع،  تلك  عرضتها 

  اإلرهابية.   والتهديدات

فيما  لألخبار  النيل  قناة  موقع  أبرزها  التي  املحورية  الشخصية  أن  النتائج  وعكست 
أهمية  على  وتأكيده  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  كانت  والسلم  األمن  بقضية  يتعلق 
اإلرهاب،   لدحر  بينها؛  األمني  التعاون  وتعزيز  أفريقيا،  يف  الوطنية  املؤسسات  متاسك 

م أن  على  مبادرة  وتأكيده  تنفيذ  على  ستعمل  األفريقي  لالحتاد  رئاستها  خالل  من  صر 
  إسكات البنادق يف أفريقيا.  

رئيس املفوضية األفريقية   CBC Extraبينما كانت الشخصية املحورية يف موقع قناة  
يف   الصراعات  كل  وقف  بأهمية  إشارته  هي  له  املنسوبة  األدوار  وكانت  فقيه،  موسى 
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بحلول   و2020أفريقيا  عن م،  وتعبيره  األفريقي،  لالحتاد  األكبر  التحدي  ميثل  ذلك  أن 
  ثقته يف قدرة الرئاسة املصرية لالحتاد على تعزيز األمن والسلم يف القارة األفريقية.  

وبرغم اختالف أمناط ملكية املوقعني محل الدراسة باعتبار أحدهما حكومي، واآلخر  
التي النتائج،  من خالل  الباحثة  فقد الحظت  تشابه    خاص،  وجود  إلى  إليها  التوصل  مت 

  كبير يف مختلف القضايا وأطر األسباب، واحللول اخلاصة بها.  

وتعزو الباحثة هذا التوافق إلى عودة مصر إلى دورها األفريقي، الذي سبق وأن قامت  
أو   التحرر  حركات  دعم  يف  سواء  املاضي  القرن  ستينيات  يف  األفارقة  األشقاء  مع  به 

  التنمية يف القارة خاصة وأن الفترة احلالية تزامنت مع رئاسة مصر لالحتاد األفريقي. 

اإلعال التناول  فإن  ومنظور  وبذلك  أيديولوجية،  توظيفه؛ خلدمة  يتم  موضوع  ألي  مي 
باالتصال   القائمني  اختيار  خالل  من  األيديولوجية  هذه  وتتضح  لألحداث،  بعينة  فكري 

  ألحداث دون غيرها ومعلومات دون غيرها؛ مما يضفي معنى لتلك األحداث. 

تصريحات، التي  مما يدل على أن املصادر التي يتم االعتماد عليها واالستشهادات وال
يتم إبرازها تقوم بدور أساسي يف تشكيل األطر اإلخبارية؛ حيث إن عملية اختيار املصادر  
هذه  لتقدمي  باالتصال؛  القائمني  جانب  من  بانتقائية  تتم  ولكن  بطريقة عشوائية،  تتم  ال 

  املوضوعات، مبا يتالئم مع سياسة املواقع والقنوات، التي يعملون بها. 

أ أيًضا  يتم  ويتضح  التي  املحورية  الكلمات  لتشمل  متتد  األحداث،  تأطير  عملية  ن 
القنوات   تتبناها  التي  واألطر  الرئيسة  الفكرة  مع  تتفق  والتي  عليها،  والتأكيد  تكرارها 

  واملواقع اإلخبارية والتي تدعم أطر األسباب واحللول التي تطرحها وسائل اإلعالم. 

اإلخبارية محل   املواقع  انتقاء بعض عناصر اخلبر، ولذلك فقد عمدت  الدراسة على 
وإبرازها من خالل املفاهيم والكلمات، واالعتماد على مصادر واستشهادات بعينها، ورسم  
تصورات للقوى الفاعلة، ونسب أدوار بعينها للشخصيات املحورية الواردة يف األخبار؛ مبا  

ا  توجه  مع  يتناسب  ومبا  املواقع،  هذه  وتوجهات  مواقف  مع  اخلارجية يتناسب  لسياسة 
  املصرية جتاه أفريقيا.  

  مقترحات الدراسة: 
األفريقية،   .1 الدول  مع  للتواصل  ألفريقيا؛  موجهة  مصرية  فضائية  قناة  إطالق 

وتقدم برامجها باللغات األفريقية األكثر انتشارًا فى القارة األفريقية، مثل اللغة  
  السواحلية، واألمهرية والهوسا. 
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اخلطاب   .2 وجتديد  األفريقية،  للدول  املوجهة  املصرية  باإلذاعات  االهتمام  إعادة 
النظر   بوجهة  وتعريفه  األفريقي،  العام  الرأي  ملخاطبة  األفريقية؛  للدول  املوجه 

 املصرية جتاه األحداث والقضايا املختلفة. 
ريقية؛  التوسع يف إنشاء مكاتب اإلعالم التابعة لهيئة االستعالمات يف الدول األف .3

 لدعم التواصل مع وسائل اإلعالم األفريقية، والرأي العام اإلفريقي.  
وتأهيل   .4 لتدريب  خاصة؛  برامج  وإطالق  التدريبية،  الدورات  من  املزيد  عقد 

 اإلعالميني األفارقة؛ لتعظيم األداء املهني لإلعالميني األفارقة.  

 اقتراح بحوث مستقبلية: 
العال .1 تناول  عن  مقارنة  دراسة  اإلعالم إجراء  وسائل  يف  األفريقية  املصرية  قات 

  املصرية واألفريقية؛ للوقوف على مستوى االتفاق واالختالف بني هذه الوسائل. 
  إجراء دراسات عن صورة الدول والشعوب األفريقية يف وسائل اإلعالم املصرية.   .2
واجت .3 األفريقية،  للقضايا  املصرية  اإلعالم  وسائل  تناول  تأثير  عن  دراسة  اه إجراء 

 اجلمهور نحو تلك القضايا.  
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