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هدفــت الدراســة إلــى وصــف مالمــح صــورة مصــر كمــا تقدمهــا القنــوات املعاديــة ملصــر وحتديــد أكثــر أنــواع 
الشــائعات انتشــارًا بتلــك القنوات،وتنتمــي الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، قامــت الباحثة خاللهــا بتحليل مضمون 
ــرة، وبرنامــج )مصــر  ــاة اجلزي ــاة الشــرق، وبرنامــج )مــا وراء اخلبــر( بقن ــز( بقن ــة برامج،هــي: برنامــج )مــع معت ثالث

ــاة مكملــن، بواقع12حلقــة لــكل برنامج،وذلــك يف الفتــرة مــن 3/1/ 2019إلــى 2019/6/30. النهــارده( بقن

وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائجأهمهــا أن الشــائعات السياســية يف مقدمــة أنــواع الشــائعات التــي ســعت 
ــة بنســبة 43.7%،  ــة ملصــر لترويجهــا حيــث جــاءت بنســبة %50.8، يليهــا الشــائعات االقتصادي ــوات املعادي القن
وجــاءت أبــرز الشــائعات السياســية التــي مت الترويــج لهــا عبــر القنــوات املعاديــة )خــالل فتــرة الدراسة(شــائعة رفــض 
الغالبيــة مــن الشــعب املصــري للتعديــالت الدســتورية وقيــام املواطنــن بثــورة جديــدة بســببها وذلــك بنســبة19.1%.

كانــت  أبــرز مالمــح الصــورة الســلبية املقدمــة عــن مصــر عبــر تلــك القنــوات هــى انتشــار الفســاد السياســي واملالــي 
مبؤسســات الدولــة وذلــك بنســبة %35.2، وكانــت قنــاة الشــرق يف مقدمــة القنــوات التــي ركــزت علــى الفســاد يف 

مصــر وذلــك بنســبة %37.0،ويليهــا  غيــاب الدميقراطيــة مبصــر ثــم انتهــاك حقــوق اإلنســان.

ــك  ــر تل ــة عــن مصــر عب ــي شــكّلت الصــورة اإلعالمي ــة الت ــوى الفاعل ــة الق ــس السيســي يف مقدم ــد كان الرئي وق
القنــوات، وكانــت أبــرز مالمــح الصــورة الســلبية التــي قّدمتهــا عنــه وصفــه بالديكتاتــور املحــب للســلطة حيــث بلغــت 

ــك الصــورة. ــى تل ــزت عل ــي رّك ــة الت ــوات املعادي ــاة مكملــن يف مقدمــة القن نســبتها %41.2، %،وقــد كانــت قن

الكلمات املفتاحية: الصورة اإلعالمية –الشائعات – القنوات املعادية ملصر

The study aims at describing the features of Egypt›s image, as presented by anti-Egypt 
channels, and identifying the most common kinds of rumors in these channels, the study 
belongs to descriptive studies

The researcher analyzed the content of three programs, which are the program (with 
Moataz) on Al-Sharq Channel and Al-Jazeera›s (beyond the News) on Al Jazeera channel, 
and the program (Misr Al Naharda) on mkmlen channel,From 12019/3/ to 302019/6/,with 
12 episodes per program.

The political rumors were among the first rumors that anti-Egypt channels sought to 
publish, by 50.8%, followed by economic rumors by 43.7%, and the most prominent 
political rumors were that the majority of the Egyptian people refused the constitutional 
amendments andIt will cause a new revolution by 19.1%

the most prominent feature of the negative image presented about Egypt through these 
channels was the spread of financial and administrative corruption in the state institutions, 
by 35.2%, Al-Sharq channel was at the forefront of the channels that focused on corruption 
in Egypt by 37.0%, followed by the absence of democracy and then violation human 
rights.

Egypt›s President Abdel Fattah al-Sisi was the top actor who formed the media image 
of Egypt through those channels, The most prominent features of the negative image they 
presented about the president were describing him as the dictator, by 41.2%.

key words: Media image- Rumors- Hostile channels against Egypt
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علــى الــرغم مــن وجــود الشــائعات وانتشــارها يف مختلــف املجتمعــات، حيــث تعــد مــن أقــدم 
الظواهر التـي عرفتهـا البشـرية منـذ القـدم؛ إال أنهـا قـد أصـبحت اآلن مـن الظـواهر التـي  
تسبب حالة قصوى من التوتر والقلق لدى العديد من املجتمعات، فقد نالت الشـائعات مـن 

ادًيا بل وكانت سـبًبا يف دخولهـا يف حـروب وصـراعات الزالـت دول ودّمرتها سياسًيا واقتص
  مستمرة إلى اآلن. 

ا عـن الصـحة، ممـا يتطلـب  وقد ترتكز الشائعات على معلومات غير مؤكـدة أو عاريـة متامـً
  .)1(رًدا سريًعا عليها من مصادر رسمية موثوق بها ليتم القضاء عليها يف مهدها

الشائعات التي تبنى علـى جـزء مـن احلقيقـة يـتم تلوينـه ودمجـه كما أن هناك نوع آخر من  
ــدى  ا ل ــر انتشــارًا ورواجــً ــوع مــن الشــائعات األكث ــان هــذا الن ــب، ورمبــا ك بعــدد مــن األكاذي

  البسطاء من الشعب.
ــام  ــار قيـ ــاعدها يف االنتشـ ــن ويسـ ــق مـ ــار دون التحقـ ــر األخبـ ــالم بنشـ ــائل اإلعـ بعـــض وسـ

،وقد يكونالدافع وراء ذلـك هـو الرغبـة يف حتقيـق مصدرها، أو نشر أخبار مجهولة املصدر
السبق اإلعالمي واملنافسة مع غيرهـا مـن الوسـائل، وقـد يكـون لتحقيـق أهـداف مقصـودة 

  من قبل تلك الوسائل.
وقــد ســاهم االنفتــاح اإلعالمــي يف ســرعة انتشــار الشــائعة وتناقلهــا عبــر الــدول املختلفــة، 

ــددة ــة املتعـ ــه اإلعالميـ ــالل قنواتـ ــن خـ ــك مـ ــف  وذلـ ــاعي مبختلـ ــل االجتمـ ــع التواصـ ومواقـ
أنواعها،وقد استغلت بعض الدول واجلماعات ذلك بإطالق الشـائعات املختلفـة عـن الـدول 

  األخرى املعادية لها بغير الدخول يف حروب معلنة فيما يعرف باسم احلروب الباردة.
شـائعات فلقدأدركت تلك الدول واجلماعات مدى أهميـة وقـدرة وسـائل اإلعـالم يف نشـر ال

ــات مغلوطــة عــن  ــدمي معلوم ــا مــن خــالل تق ــة له وخــوض حــرب نفســية ضــدالدول املناوئ
  أنظمتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

فالشائعات يف مجال احلرب النفسية من أخطر أساليب احلرب، حيث أنهـا األقـوى تـأثيًرا 
، وقد واجهت الدولـة املصـرية، خاصـة )2(على اجلمهور، وألنه من الصعب معرفة مصدرها
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، هجمـات شرسـة مـن خـالل كـم هائـل مـن الشـائعات املغرضـة 2013يونيو    30بعد ثورة  
التي استهدفت خلق صورة سلبية ملصر أمام العالم، ساعية إلى تأجيج مشاعر الغضـب يف 

هـذه نفوس املصريني ونشر اإلحباط والقلق بينهم،ومشككة يف أي إجناز حققته الدولـة يف  
الفترة،ونشر عدد كبير من األكاذيب التي ال تستند حلقـائق وأدلةواضـحة كـي تظهـر مصـر 
بصــــورة مغــــايرة للحقيقــــة، وقــــد قامــــت ببــــث تلــــك األكاذيــــب عبــــر قنواتهــــا اإلعالميــــة 
املختلفة،ومواقع التواصل االجتماعيلكي تهدد األمن العـام املصـري،وتثير البلبلـة والفـنت يف 

ا عدائًيا ضد مصر، وقد انضـم إليهـا بعـض الشخصـيات املصـرية املجتمع، وأصبحت منبرً 
الهاربــة مــن مصــر لتورطهــا فــى جــرائم ضــد الدولــة املصــرية، ورمبــا ســاهم غياباملعلومــات 
واألخبار الصحيحة واملوثقة يف وسائل اإلعالم املصرية يف سـرعة انتشـار تلـك الشـائعات، 

سـم صـورة سـلبية عـن مصـر، تعتمـد وقد دأبت تلك القنـوات يف خطابهـا اإلعالمـي علـى ر
على تضخيم جوانب الضعف بها،التي ميكن أن تعـاني منهـا مجتمعـات كثيـرة ليسـت مصـر 
فقط، مع جتاهل اجلوانب اإليجابية أو التقليل من أهميتها؛ مؤكدة بذلك على نتائج بعـض 

سـيد الدراسات التي توصلت إلى أن الصورة اإلعالمية ال متثل جتسيًدا للواقع؛ بـل هـو جت
مشروط بهوية الوسيلة وأهدافها اإلستراتيجية، ومتارس هـذه الوسـائل تـأثيًرا علـى الـرأي 

، وهـو مـا دفـع الباحثـة )3(العام الـذي يتعـرض لهـا ويسـتخدمها يف فهـم األحـداث وتقييمهـا
لدراسة سمات الصورة اإلعالمية التي جتسدها الدول املعادية ملصر مـن خـالل الشـائعات 

  ر قنواتها اإلعالمية.التي تروجها عب

  مشكلة الدراسة:
ــدول  ــنها الـ ــعة املدى،تشـ ــية واسـ ا نفسـ ــً ــالي حربـ ــت احلـ ــري يف الوقـ ــع املصـ ــه املجتمـ يواجـ
واجلماعات املعاديـة ملصـر،التي تسـتهدف تـدمير املؤسسـات الوطنيـة املصرية،وشـّل حركـة 

ومســايرة  التنميــة والتطــور التــي تســعى الدولــة لالســتمرار بهــا، للنهــوض بالدولــة املصــرية
التقدم فى املجتمعات املتقدمـة،حيث تسـتخدم تلـك الـدول واجلماعـات وسـائل اإلعـالم يف 
خوض تلك املعركة؛ بـل تعتمـد عليهـا بشـكل أساسـي مـن خـالل نشـر الشـائعات واألكاذيـب 
التي تهدف إلى تشويه كل جناح تصل إليه الدولة، فضًال عـن نشـر الشـائعات التـي تـرتبط 

تغلة عدم الوعي الثقايف لدى البعض منهم، كما تسعى من خالل تلـك باملواطن البسيط مس
األكاذيــب إلــى خفــض الــروح املعنويــة لــدى األفــراد الــداعمني للنظــام واملؤيــدين لــه لتغييــر 
اجتاهاتهم نحوه،وحتاول خلق حالة من التوتر يف العالقات بني مصـر وغيرهـا مـن البلـدان 

واقـع التواصـل االجتمـاعي واملواقـع اإللكترونيـة التي تربطها بهم عالقات قوية؛ فاكتظت م
ــى مصــر  ــوات التــي تعتبــر الهجــوم عل بالعديــد مــن األكاذيــب، كمــا أنشــأت عــدًدا مــن القن
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وقيادتهاالهدف األول واألخير لها،  مستخدمه يف سبيل حتقيق ذلك الهدف كافة الوسـائل 
الواقــع الفعلــي الــذي  واألســاليب اخلداعيــة املتاحــة إلقنــاع اجلمــاهير بأمنــا يقدمونــه هــو

ا، مــع االعتمــاد علــى األخبــار املغلوطــة وامللونــة وغيرهــا مــن األســاليب  تعيشــه مصــر حاليــً
  امللتوية التي تساعدهمفي حتقيق أهدافهم.

ولن نستطيع أن نواجه هذا الكم من األكاذيب دون التعرض له بالدراسة والتحليل لنتعـرف 
ألســاليب التــي تتبعهــا، كــي نســتطيع مواجهتهــا علــى النقــاط التــي تســتغلها تلــك القنــوات وا

وتفنيد تلك الشائعات ووضع آليـات لصـد الهجمـات التـي تهـدف النيـل مـن مصـر وشـعبها 
وتشــويه صــورتها أمــام العــالم،ومن هنــا تبلــورت مشــكلة الدراســة فــى تســاؤل رئــيس هو:مــا 

  ملعادية؟.   سمات الصورة اإلعالمية للدولة املصرية التي تعكسها الشائعات بالقنوات ا
  أهمية الدراسة:

  تستمد الدراسة أهميتها من:
أهمية الصورة اإلعالمية نظًرا ملا ميكن أن تقـوم بـه مـن التـأثير يف الـرأي العـام وتشـكيل -

اجتاهاتــه نحـــو قضــايا أو شخصـــيات أو دول، كمــا ميكـــن أن تــؤثر علـــى عالقــات الـــدول 
  ببعضها.

خطورة الشائعات ملا لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسـية سـلبية كثيـرة ممـا يعيـق -
حركة التنمية والتطور والتأثير على العالقات الدوليـة،مما دفـع بعـض الـدول لسـن قـوانني 

  ملعاقبة كل من يطلق شائعة عبر الوسائل اإلعالمية املختلفة.
التي تعمـد إلـى ضـعف الـروح املعنويـة وتفكـك   توجه الدولة ملحاربة الشائعات خاصة تلك  -

التي تنــال مــن الدولــة ومؤسســاتها ورموزهــا وقيادتهــا وزعزعــة االســتقرار الــذي املجتمــع،
  على املستويات كافة.تشهده الدولة

خطورة القنوات املعادية ملصر واألجنـدة التـي تتبعهـا مـن أجـل حتقيـق أهـداف اجلماعـة   -
  الداعمة لها مثل قطر وتركيا.اإلرهابية والدول 

ميكن أن تسهم نتائج البحث باخلروج مبجموعة من املقترحات العلميـة التـي متثـل آليـات -
لصــد الهجمــات املوجهــة ضــد مصــر عبــر تلــك القنــوات التــي تســتخدمها كــأداة للضــغط 
السياسي من خالل تشـويه صـورة الدولـة يف اخلـارج، ونشـر معلومـات مضـللة عـن أوضـاع 

نسان واحلريات العامة يف الدولة، وإيصالها إلى املنظمات الدولية التي تسـتخدم حقوق اإل
هذه املعلومـات املشـوهة (اإلشـاعات) يف التقـارير التـي تصـدرها وتقـيم فيهـا تطـور حقـوق 

 اإلنسان أو احلريات يف الدولة. 
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 أهداف الدراسة:

  عينة الدراسة ).  حتديد نوعية الشائعات التى تروجها القنوات املعادية ملصر ( -1
 حتديد أهداف الشائعات التي تروجها تلك القنوات عن الدولة املصرية . -2
 وصف سمات الصورة اإلعالمية التي تعكسها القنوات املعادية عن الدولة املصرية. -3
 الصورة اإلعالمية التي تقدمها القنوات املعادية عن مصر .   حتديد القوى الفاعلة فى -4
 رصد أساليب اخلداع التي اعتمدت عليها تلك القنوات  فى الترويج للشائعات . -5
رصــد أســاليب مقــدمي البــرامج املســتخدمة للتــرويج للشــائعات عبــر القنــوات املعاديــة  -6

 ملصر .
 تساؤالت الدراسة 

  ؟ما نوعية الشائعات التى تروجها القنوات املعادية ملصر ( عينة الدراسة ) -1
 ما أهداف الشائعات التي تروجها تلك القنوات عن الدولة املصرية ؟ -2
 ما سمات الصورة اإلعالمية التي تعكسها القنوات املعادية عن الدولة املصرية ؟ -3
 لك القنوات عن مصر  ؟ما القوى الفاعلة يف الصورة اإلعالمية التي تقدمها ت -4
 ما أساليب اخلداع التي اعتمدت عليها تلك القنوات للترويج للشائعات ؟ -5
 ملصر ؟  للترويج للشائعات بالقنوات املعادية املستخدمةما أساليب مقدمي البرامج   -6

  فروض الدراسة 

املعاديــة توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني نــوع الشــائعات التــي تروجهــا القنــوات -1
  وسمات الصورة اإلعالمية املقدمة عن مصر .

توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني القنـوات املعاديـة ملصـر يف نوعيـة الشـائعات التـي -2
  .تروجها

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية  بــني القنــوات املعاديــة ملصــر يف أســاليب اخلــداع -3
  .املستخدمة للترويج للشائعات

ــورة توجـــد فـــروق ذات دال-4 ــة ملصـــر يف ســـمات الصـ ــائية بـــني القنـــوات املعاديـ لـــة إحصـ
  اإلعالمية املقدمة.

  الدراسات السابقة:
  أوًال:دراسات عن الشائعات يف وسائالإلعالم وتأثيرها على اجلمهور:

أكــدت معظــم الدراســات يف هــذا اجلانــب علــى العالقــة القويــة بــني وســائل اإلعــالم ونشــر 
ختلفــة للشــائعات علــى اجلمهــور، ومــن أمثلــة ذلــك دراســة الشــائعات، وعلــى التــأثيرات امل

عن الشائعات عبرمواقـع التواصـل االجتمـاعي ودورهـا يف )4()2018(سالي بكر الشــلقاني  
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% مــن أفــراد العينــة 63.2اســتقطاب الشــباب مــع غيرهــا مــن الدراســات، حيــث أكــدت أن 
ــع التواصــل  ــر مواق ــي ُتنشــر عب ــرْون أن أهــداف الشــائعات الت االجتمــاعي تفكــك وحــدة ي

ــدمير النظــام القيمــي والســالم املجتمعــي، وأن  ــرْون 57املجتمــع، وت ــة ي % مــن أفــراد العين
ــبة  ــات، وأن نسـ ــت األزمـ ــاعي وقـ ــل االجتمـ ــع التواصـ ــر مواقـ ــائعات عبـ ــروز الشـ ــات بـ أوقـ

%منهم يرْون أنها تبرز يف أجواء الترقب، وأكدت الدراسة التـأثير السـلبي للشـائعات 27.8
ا علــى عالقــة الدولــة بالــدول علــى عمل يــة اإلنتــاج، وعلــى تصــدير منتجــات الدولــة، وأيضــً
  األخرى.

أن مـن أهـم  العوامـل املـؤثرة علـى منـو )5()2017يســرا عبــد اخلــالق  كما أوضحت دراسـة (
ــى ارتفــاع وعــي املجتمــع بخطــورة الشــائعة  وانتشــار الشــائعاتغياب املعلومــات، وأشــارت إل

ــن االنق ــة مـ ــا حالـ ــة خلقهـ ــة وخاصـ ــود التنميـ ــكيك يف جهـ ــراد املجتمع،والتشـ ــني أفـ ــام بـ سـ
  االقتصادية للدولة وتقليل الثقة يف احلكومة وأجهزتها املختلفة.    

يف دراسته عن تـأثيرات اإلعـالم اجلديـد علـى )6()  2017مجدي عبد اجلواد الــداغر  وأكد(
ــى أن الشــائعات االقتصــادية هــي  ــوعي بخطــورة الشــائعات عل اجتاهــات اجلمهــور نحــو ال
األكثر انتشارًا يف املجتمع املصري أثنـاء ثـورة ينـاير ومـا بعـدها،تليها الشـائعات السياسـية، 

ــور نحــ ــن اجلمه ــة م ــدى الغالبي ــى وجــود اجتاهــات ســلبية ل ــدت عل ــا أك ــن كم ــق أم و حتقي
  واستقرار املجتمع.

يف دراسـتها عـن التعـرض لشـبكات   )7()2016فاطمة الزهراء محمــد عبــد الوهــابوتوضح(
التواصل االجتماعي وانعكاسها على نشر الشائعات لدى الشباب اجلامعي أن الغالبية مـن 

نشـر الشباب اجلامعي يصدقون ما ينشر عبر مواقع التواصل، وأن نسبة كبيرة منهـا تعيـد 
%مـنهم أن وسـائل التواصـل 60األخبار دون التأكـد مـن صـحة اخلبـر، يف حـني يـرى نسـبة 

  االجتماعي لها الدور األكبر يف ترويج الشائعات.
فقـد سـعت مـن خـالل دراسـتها امليدانيـة )8()2015( والء محمــد الطــاهر عبــد اخلــالق  أما  

ملعرفـــة مـــدى اعتمـــاد اجلمهـــور املصـــري علـــى اإلعـــالم األمنـــي فـــى التصـــدي للشـــائعات 
واألكاذيــب، لتحقيــق التواصــل املجتمعــي، وتوصــلت الدراســة أن الغالبيــة مــن أفــراد العينــة 

الم يــرون أن الشــائعات تنتشــر يف املجتمــع املصــري بدرجــة كبيرة،وقــد جــاءت وســائل اإلعــ
التقليدية يف الترتيب األول من بني املصـادر التـي تعتمـد عليهـا عينـة الدراسـة يف الوصـول 

  إلى املعلومات واألخبار،وتأتي يف الترتيب الثاني مواقع التواصل االجتماعي.
يف دراســتها امليدانيــة حــول دور شــبكات )9()2015ســهير صــفوت عبــد املجيــدوقــد توصــلت(

ــرو ــاعي يف ت ــد توصــلت يج الشــائعات وســبل مواجهتها،التواصــل االجتم ــاك فق ــى أن هن إل
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فروًقا دالة إحصائًيا بني تكرارات استجابات العينة فيما يتعلق بأكثر األضرار الناجمة عن 
تصديق ونشـر الشـائعات عبـر مواقـع التواصـل االجتمـاعي، حيـث أكـد الغالبيـة أن انتشـار 

ي مفـردات العينـة أن بـث الفرقـة الشائعات يساعد على زعزعة األمن، يف حـني أكـدت بـاق
  بني أبناء املجتمع من أكثر النتائج خطورة عند تصديق الشائعات.

دور الشـــائعات يف التـــي تنـــاول خاللهـــا )10()2015محمـــد زيـــن عبـــد الـــرحمنويف دراســـة(
نشـر مشـاعر توصل إلى أن نشر الشائعات يـؤدي إلـى    التأثير على اجلمهور أثناء األزمات،

بة يف إيذاء الـذات والعزلـة واالكتئـاب، غاملصريني، ومن ثم تؤدي إلى إثارة الراإلحباط بني  
وإيذاء اآلخرين، أشخاًصا كانوا أو مؤسسات ودوائر حكومية، وغيرهـا مـن أعمـال متنوعـة 

،وأن الشـائعات تظهـر وتنتشـر يف أوقـات األزمـات االجتماعيـة؛ تنتج عـن التـأثر بالشـائعات
،كانــت أنســب وقــت لتلــك الشــائعات ٢٠١١ينــاير  ٢٥ثــورة  لــذلك فــإن الفتــرة التــي أعقبــت

ا كبيــًرا مــن املــواد التــي جــرى ونشــرها،  واتضــح مــن التحليــل العــام لنتــائج الدراســة أن كمــً
تصــنيفها كشــائعات اســتندت إلــى مصــادر خاصــة، وقــد افتقــرت إلــى دالئــل ووثــائق تثبــت 

 .مصداقيتها

إلى معرفـة دور صـحافة املـواطن  )11()2015الــرحمن  سناء جالل عبد  بينماسعت دراسة (
يف نشــر ومقاومــة الشــائعات يف املجتمــع العربــي، قامــت الباحثــة خاللهــا بتحليــل مضــمون 
جميـــع امللصـــقات املنشـــورة علـــى صـــفحة (ده بجـــد) وصـــفحة (هيئـــة مكافحـــة الشـــائعات 

الق معلومـات السعودية)،وأشارت الدراسة إلـى أن التالعـب يف الصـور الفوتوغرافيـة واخـت
غيــر صــحيحة كانتــا أكثــر الطــرق اســتخداًمافى التــرويج للشــائعة، كمــا أثبتــت أن النســبة 
األكبــر مــن الشــائعات اســتهدفت الــوزارات احلكوميــة،وجاءت اجلهــات الســيادية يف املرتبــة 

 الثانية، كما أكدت على أن  الهدف الرئيس للشائعات هو تشويه اآلخرين.
زت علـى الصــحافة )12()2013يماء فــرج علــي جــادشــ وقـد اختلفـت عــنهم دراسـة ( حيـث ركــّ

ــرام  ــدتي األهـ ــة جلريـ ــة مقارنـ ــية يف دراسـ ــائعات السياسـ ــر الشـ ــا يف نشـ ــرية ودورهـ املصـ
واملصري اليوم، وتوصلت إلـى أن وسـائل اإلعـالم عامـة وشـبكة االنترنـت خاصـة مـن أكثـر 
الوسائل التي ساعدت على ترويج الشائعات بعد ثورة يناير،وأثبتت أن هنـاك اعتمـاًدا علـى 

مجهولــة غيــر موثقــة،وكانت صــحيفة املصــري اليــوم يف املقدمــة خاصــة يف األخبــار  أخبــار
 السياسية.

فقد قـاموا بدراسـة جتريبيـةعن تـأثير مواقـع )et.al,Doerr,2012Benjamin()13(أما
التواصــــــل االجتمــــــاعي علــــــي انتشــــــار اإلشــــــاعات،ومت نشــــــر شــــــائعة وتتبعهــــــا بــــــني 

فيها الشائعة أكثـر مـن غيرهـا مـن املواقـع   املجموعات،وتوصلوا إلى أن هناك مواقع تسري
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بشـكل كبيـر يف انتشـار األخرى، وأشاروا إلى أن االتصال الشفهي الذي يلي الشـائعة يسهم
الشــائعات واملعلومــات املغلوطــة وقــت األزمــات، وتفــتح شــبكة اإلنترنــت بــاختالف مواقعهــا 

  املجال األوسع الختراق الشائعات ألماكن مختلفة.
يف دراســــتهم عــــن قــــوة الهمــــس ونظريــــة ) et.al) ,chen,Heng2012 ()14وســــعى

الشائعةالتي تناولواخاللها عدًدا من الشائعات التـي انتشـرت يف بعـض البلـدان العربيـة يف 
أوقـات الثـورات، أو مـا عـرف باسـم ثـورات الربيــع العربـي مثـل تـونس ومصـر وليبيـا، فقــد 

ك الوقت هدفت إلـى إحسـاس اجلمهـور توصلوا إلى أن معظم الشائعات التي أثيرت يف ذل
مبــدى الضــعف الــذي وصــل إليــه النظــام، وهــو التــأثير الــذي حــدث بالفعــل وحققــت تلــك 

  الشائعات أغراضها وزاد شعور اجلمهور فى تلك البلدان بأن النظام القدمي قد انتهى.
فقد أجرى دراسة ميدانيـة عـن اجتاهـات الـرأي العـام )15()2012خالد صالح الــدين  أما (

نحو وسائل اإلعالم ودورها يف بث ونشر الشائعات السـلبية يف املجتمع،وتوصـلت الدراسـة 
إلى عدد من النتائج أهمها أن الرأي العام املصري يعتقد أن وسائل اإلعالم التقليدية هـي 
ا يف معــدل  ا يف عمليــة نقــل الشــائعات، كمــا أكــدت الدراســة أن هنــاك اختالفــً األكثــر تورطــً

  اإلعالميةوفًقا لتقييم الرأي العام للمعاجلة اإلعالمية لتلك الوسيلة.التعرض للوسيلة  
يف دراسته حول نشـر الشـائعات والتعامـل معهـا )2011Wentao Huang()16(كما أكد 

على أن الشائعة من الظواهر االجتماعية السـريعة يف االنتشـار، سـاعدها يف ذلـك وسـائل 
االجتماعي، وهي من الظواهر متعددة التأثيرات يف اإلعالم وعلى رأسها شبكات التواصل  

  كافة املجاالت، وتكمن خطورتها يف املجال السياسي واألمني.
ــابقة نتـــائج دراســـة ( ــوان )17()2010الـــدينخالـــد صـــالح واتفقـــت مـــع الدراســـات السـ بعنـ

االجتمـاعي اجتاهات الرأي العام املصري نحو ثنائية اإلعالم والشائعات يف إطـار التحليـل 
ملحــددات الــوعي اإلعالمــي، حيــث توصــلت الدراســة إلــى أن مضــمون الشــائعة هــو الــذي 
يتحكم يف مدى اهتمام الرأي العام املصري بهـا، وبالتـالي مـدى انتشـارها وخطورتهـا علـى 
املجتمع، كما توصـلت إلـى أن اجلمهـور مييـل لتصـديق املعلومـات التـي تتـاح لـه مـن وسـائل 

  علومات األخرى، وتزيد بدورها من احتماالت انتشار الشائعات بينه.اإلعالم ومصادر امل
  ثانًيا:دراسات تناولت صورة مصر يف وسائل اإلعالم

أوضـــحت معظـــم الدراســـات يف هـــذا اجلانـــب أن الـــدول تســـتخدم وســـائل اإلعـــالم بهـــا يف رســـم 
تها بتلــك صورة إعالمية عن الدول األخرى،وتتفق تلك الصورة املقدمة مع توجهاتها وعالقا

عــن اجتاهــات محافــل  )18()2018رانيــا فــوزي محمــد دراســة (الــدول، وهــذا مــا أكــدت عليــه
التقدير اإلستراتيجياإلسرائيلي نحو مصر، التي توصلت خاللهاإلى أن هنـاك تركيـًزا علـى 
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املوضــــوعات السياســــية واألمنيــــة اخلاصــــة بالشــــأن املصــــري، وقــــد اعتمــــد البــــاحثون 
اإلسرائيليون املتخصصون يف الشأن املصري علـى عـدد مـن املصـادر وعلـى رأسـها وسـائل 
اإلعالم،يليها املصادر السياسية واألمنية مجهولة املصدر، وكان علـى رأس القـوى الرئيسـة 

االت التحليليـــة القـــوى اخلارجيـــة العربيـــة متمثلـــة الفاعلـــة يف املحتـــوى الضـــمني للمقـــ
حماس)، التـي اتسـمت بالسـلبية، تليهـا قـوى اإلرهـاب   –فلسطني    –قطر    –يف:(السعودية  

يف الترتيــب الثــاني، وجــاء الــرئيس عبــد الفتــاح السيســي يف املرتبــة الثالثــة، وقــد اتســمت 
  .الصورة املقدمة عنه بالسلبية

دراسة ميدانيـة عـن التعـرض للبـرامج احلواريـة )19()2017(جيهان سيد يحيــىوقد أجرت
وعالقته بصـورة مصـر واملصـريني لـدى اجلاليـات العربيـة املقيمـة يف مصـر، وقـد توصـلت 
خاللها إلى وجود صـورة سـلبية عـن مصـر واملصـريني لـدى اجلاليـات العربيـة املقيمـني يف 

ة علــى اإلعــالم مصــر، وكــان مــن أبــرز مالمحهــا تهمــيش الشــباب املصري،وســيطرة الســلط
  املصري، وانتشار الفساد يف املجتمع املصري.  

فقدأجرت دراسـة عـن صـورة مصـر كمـا تعكسـها  )20()2016(ملك محمود إسماعيل أما  
املواقع اإلخبارية األجنبية، وتوصـلت إلـى ارتفـاع نسـبة املـواد الصـحفية التـي ذكـرت مصـر 

ــرة مرســي، بلغــت نســبتها ــة يف فت ــدة ومتوزان ــل43.1بصــورة محاي ــرة 38.1%يف مقاب % فت
ــع التـــي تعـــزز الصـــورة  طنطـــاوي، وكانـــت املواقـــع اإلخباريـــة الســـودانية يف مقدمـــة املواقـ
  اإليجابية عن مصر، بينما كانت املواقع األمريكية يغلب عليها الصورة السلبية عن مصر.  

الكاريكـاتير يف دراستها عن صـورة مصـر يف )21()2016(سارة سعيد عبد املجيد  وأضافت  
يف صحافة العالم أن صورة مصر منقوصة وغير كاملـة سـواء للشـعب املصـري أو الـرئيس 
أو املؤسسة العسكرية وكذلك املؤسسة األمنية والقضائية، كما متيـل إلـى الصـورة السـلبية 

  ويغلب عليها البعد التاريخي خاصة احلضارة الفرعونية.
يف دراسته التحليلية عن أطر تقدمي صـورة   )22()2015(وليد محمد الهــاديوقد استخدم  

مصــر يف افتتاحيــات صــحيفتي "نيويــورك تــاميز" و"واشــنطن بوســت" مــنهج املســح، الــذي 
%)، وإطـــار التحـــريض 46.1توصـــل مـــن خاللـــه إلـــى أن إطـــار إدانـــة العنـــف السياســـي (

ــوا املراتــب الــثالث األولــى علــى 30.7%)، وإطــار تقــدمي املســاعدات (33.8( %) قــد احتل
توالي من جملة األطر التي ظهرت بها صورة مصر، كما ظهر إطار التشكيك عند حـديث ال

الصــحيفة عــن القضــاء املصــري حيــث دأبــت علــى النيــل مــن ســمعته يف أكثــر مــن موضــع، 
  وأكدت على سلبية الصورة املقدمة عن وجود حتريض واضح ضد مصر وضد جيشها.



 

               1153 

عن الصـورة اإلعالميـة ملصـر يف )23()2015(رانيا فوزي محمــد  ويف دراسة حتليلية أجرتها
ــى أن الصــورة الســلبية عــن مصــر هــي  ــة توصــلت إل ــوت" العبري ــديعوت أحرون صــحيفة "ي
الصورة الغالبة يف الصحيفة اإلسرائيلية، وقد كان الرئيس السيسي من أكثر الفئـات التـي 

م السياسـيني طالها التشويه املتعمد، ثم جاء رجال الشرطة واجليش يف الترتيـب الثـاني، ثـ
 والشخصيات العامة.

يف دراستها عـن دور القنـوات اإلخباريـة يف تشـكيل صـورة   )24()2011(هبه شاهني  وأكدت
مصر أمام اجلمهور العربي، على سلبية الصورة اإلعالمية املقدمـة عـن مصـر يف القنـوات 

عالميـة اإلخبارية، كما أشـارت إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائًيا بـني الصـورة اإل
 املقدمة عن مصر عبر القنوات اإلخبارية والصورة الذهنية املكونة لدى اجلمهور العربي.

يف دراســـتها عـــن الصـــورة الذهنيـــة ملصـــر لـــدى املراســـلني  )25()2009مـــروة مرعـــي زايـــد(
ــت يف:  ــر متثلــ ــلبية ملصــ ــورة الســ ــح الصــ ــى أن مالمــ ــب، إلــ ــرب واألجانــ ــحفيني العــ الصــ

ــة معام ــام،والفقر، وطريقـــــــ ــاب الزحـــــــ ــاد وغيـــــــ ــب واستغاللهم،والفســـــــ ــة األجانـــــــ لـــــــ
الدميقراطية،وانتهاك حقوق اإلنسان، يف حني متثلت مالمحها اإليجابية لدى املراسلني يف 

  التاريخ العريق،والتكافل االجتماعي،واألمن،وطيبة شعبها.
  التعليق على الدراسات السابقة:

تزايــد اهتمــام البــاحثني مبجــال بعــد اســتعراض نتــائج الدراســات والبحــوث الســابقة تبــني 
ــة  ــرأي العــام ، حيــث توصــلت غالبي ــى ال الشــائعات ومــدى تأثيرهــا وخطــورة انتشــارها عل
الدراســات الســابقة إلــى وجــود ارتبــاط قــوى  بــني انتشــار الشــائعة وتأثيرهــا الســلبي علــى 
ــل  ــع التواصـ ــى أن مواقـ ــابقة إلـ ــات السـ ــن الدراسـ ــد مـ ــا أظهـــرت العديـ ــام ، كمـ الـــرأي العـ

  اعي لها النصيب األكبر يف نشر الشائعات بني أفراد املجتمع .االجتم
وقد أثبتت غالبية البحوث والدراسات السابقة الدور اخلطير  لإلعـالم وبخاصـة اإلعـالم 
اجلديــد يف نشــر الشــائعات ،كمــا أكــدت  علــى دورهــا فــى خفــض الــروح املعنويــة للجمهــور 

علــى تأثيراتهــا اخلطيــرة علــى األمــن وتشــويه صــورة الدولــة املصــرية أمــام العــالم فضــالً 
  القومي.

قلة الرصيد البحثي الذي يتناول القنوات العربية املعادية ملصر والصورة اإلعالميـة التـي -
تســعى إلــى نشــرها عــن الدولــة املصــرية فقــد ركــزت الغالبيــة منهــا علــى مواقــع التواصــل 

لباحثـة لدراسـة  القنـوات االجتماعي واملواقع اإلخبارية  والصحف األجنبية وهو مـا دفـع ا
  املعادية للدولة املصرية .
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ــد   ــات فقــ ــع البيانــ ــى أدوات جمــ ــة وفــ ــة الدراســ ــار عينــ ــات يف اختيــ ــت الدراســ و تنوعــ
اســــتخدم بعضــــها أداة حتليــــل املضــــمون واعتمــــد الــــبعض اآلخــــر علــــى أداة االســــتبيان 
ــن  ــة ،ومـ ــائج الدراسـ ــى نتـ ــل إلـ ــني للتوصـ ــني األداتـ ــات بـ ــض الدراسـ ــت بعـ ــني دمجـ يف حـ

  أكثر املناهج التى مت استخدامها منهج املسح.
ــر علـــى مـــدى وعلـــى اجل انـــب اآلخـــر ،فقـــد أكـــدت الدراســـات التـــي تناولـــت صـــورة مصـ

ــر  ــة غيـ ــورة منقوصـ ــا صـ ــن كونهـ ــالً عـ ــالم فضـ ــن خـــالل اإلعـ ــة مـ ــورة املقدمـ ــلبية الصـ سـ
  مكتملة املالمح .

ــب   ــاء اجلانـ ــكيل وبنـ ــابقة يف تشـ ــات السـ ــن الدراسـ ــة مـ ــة احلاليـ ــتفادت الدراسـ ــد اسـ وقـ
ة وحتديـــــد متغيراتهـــــا ومـــــنهج املعـــــريف اخلـــــاص بالدراســـــة صـــــياغة مشـــــكلة الدراســـــ

ــات  ــن الدراســ ــد مــ ــع العديــ ــة مــ ــت الدراســ ــث اتفقــ ــتخدمة حيــ ــة واألدوات املســ الدراســ
ــادى ــد الهــ ــد محمــ ــة (وليــ ــل دراســ ــح مثــ ــنهج املســ ــتخدام مــ ــى اســ ــابقة فــ ) 2015الســ

ــوزى ــا فــ ــة (رانيــ ــد  2015ودراســ ــد املجيــ ــعيد عبــ ــارة ســ ــة (ســ ــا  )2016) ودراســ كمــ
ــتخ ــى اسـ ــات فـ ــن الدراسـ ــة مـ ــع الغالبيـ ــت مـ ــة اتفقـ ــل دراسـ ــمون مثـ ــل املضـ دام أداة حتليـ

)  2015) ودراســـــة (ســـــناء جـــــالل عبـــــد الـــــرحمن 2016 ملـــــك محمـــــود إســـــماعيل(
ــائعات  ــة الشـــ ــى دراســـ ــز علـــ ــابقاتها يف التركيـــ ــن ســـ ــة عـــ ــة احلاليـــ ــف الدراســـ وتختلـــ

  وعالقتها بالصورة اإلعالمية التي تروجها القنوات املعادية ملصر .
  اإلطار املعريف:

  الشائعات  
شائعة بأنها: خبر أو مجموعة من األخبار الزائفة التي تنتشـر فـى املجتمـع بشـكل تعرف ال

سريع ومتداول بني العامة، وتفتقر هذه الشائعة عادة إلى املصدر املوثوق الذي يحمل أدلـة 
على صحتها، وتهدف هذه األخبار إلـى التـأثير علـى الـروح املعنويـة وزرع بـذور الشـك،وقد 

  .)26(طابع عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعيتكون هذه الشائعة ذات  
وتتكون الشائعات من مصدر للشائعة، وهو الذي يقوم ببنائهـا وتشـكيلها ويبـدأ يف نشـرها، 
ــة  ــة ورغبـ ــة احلقيقـ ــدم معرفـ ــرها عـ ــهم يف نشـ ــا، ويسـ ــل لهـ ــائعة وناقـ ــق للشـ ــاك متلـ وهنـ

  .)27(املتلقيفياملعرفة
  :دوافعوأسباب الشائعات

، حيـث تسـتخدم من دوافع الترويج للشـائعات بـث الفرقـة ونشـر الكراهية،وتشـويه الصـورة
  .)28(الشائعات بهدف زعزعة الثقة يف بعض الشخصيات العامة وتشويه صورتهم الذهنية
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ولقد صّنف الباحثون الشائعات من حيث دوافع مصادرها، إلى شـائعات التطهيـر النفسـي  
ــالم،  ــاني واألحـــــ ــائعات األمـــــ ــذلك شـــــ ــداء، وكـــــ ــوف والكراهية،والعـــــ ــائعات اخلـــــ وشـــــ

األهـداف إلـى نـوعني رئيسـني همـا الشـائعات الهجوميـة يف والفضول،والتبرير، ومن حيـث  
مقابل الشائعات الدفاعيـة، وأخيـًرا مـن حيـث املجـال املوضـوعي هنـاك الشـائعات الدينيـة 

  .)29(والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعسكرية واألمنية والصحية
األخبـــار التـي يتـــم نشـــرها إلى شائعات مقصـودة، وهـي  )30(فى حني صّنفها (كيليوويكس)

ـــا غيــر صــحيحة وتكــون لهــا أهــداف مرتبطــة بطبيعــة الشــائعة  ــا بأنهـ ـــم مروجيه ـــع علـ مـ
وتوجهات مروجيها،وهناك شائعات غير مقصودة، وهـي التـي تنتشـر نتيجـة للتسـرع وعـدم 

  التحقق من صدق املعلومة قبل نقلها لآلخرين.  
ــاحثون ــرح البــ ــد اقتــ ــن اخل)31(وقــ ــة مــ ــة مجموعــ ــام ملحاربــ ــور العــ ــا اجلمهــ ــوات يتبعهــ طــ

الشــائعات،والتأكد مــن صــحة األخبار،ومنها:عــدم تصــديق كــل املعلومــات التــي يــتم تــداولها 
عبر اإلعالم العام،أو وسائل اإلعـالم اجلديـد،والبحث عـن مصـدر اخلبـر الـذي تعـرض لـه 

كـل مـا يسـتمع من قبل تلك الوسائل،وعدم اعتبار كل املصادر موثوق بها،وإعمال العقـل يف  
  له عبر وسائل اإلعالم املختلفة،وتنمية مهارة التفكير الناقد.

  الصورة اإلعالمية: 
يف تكـوين تصـور عـن العـالم الـذي يعيشـون فيـه، وذلـك مـن   تساعد وسائل اإلعالمـاألفراد

ــار واآلراء التيتقــدمها،مما يســهم يف تكــوين صــورة عــن األحــداث  خــالل املعلومــات واألخب
  واألشخاص والدول، وتتفق تلك الصورة معموقف الوسيلة اإلعالمية.

رًا للـدول حيث أن وسائل اإلعالم تقوم وفق رؤيتها بتصوير األحـداث واملواقـف وتقـدم صـو
  .)32(تتماشى مع موقفها من تلك الدول

ا موقــف مــن هــذا الواقــع  فالصــورة اإلعالميــة ليســت مجــرد تصــوير للواقــع، ولكنهــا أساســً
  .)33(ومحاولة لتفسيره والتأثير فيه

  وهناك ثالثة أبعاد للصورة اإلعالمية هي:
رهــا وســائل البعــد املعــريف: ويقصــد بــه املعلومــات التــي تتعلــق مبوضــوع أو قضــية تثي -1

  اإلعالم، ويف ضوئها يبنى اجلمهور صورة إعالمية حولها.
البعــد الوجــداني: وهــو ميــل اجلمهــور باإليجــاب أو الســلب جتــاه املوضــوع املطــروح يف  -2

  وسائل اإلعالم، وذلك يف إطار الصورة اإلعالمية التي يكونها اجلمهور.
ة لـدى اجلمهـور موجهـة لسـلوكه البعد السلوكي: وفيه تصبح الصـورة اإلعالميـة املكونـ  -3

  .)34(بصورة ال إرادية
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ـــالًحا يف يــد  ونظــًرا خلطورتهــا وقــدرتها علــى التــأثير القــوى يف الــرأي العــام أصــبحت سـ
  .)35(التنظيمات اإلرهابية،حيث تعد أحد أهم أدوات حروب اجليل الرابع

والنيل منها وتدميرها اإلضرار مبصلحة مصر  قنوات تستهدفالقنوات املعادية ملصر :  هي 
  * قناة مكملني ) –قناة الشرق  –وجاء يف مقدمة تلك القنوات (قناة اجلزيرة 

و   1996: هـي قنـاة تليفزيونيـه فضـائيه مقرهـا يف قطـر بـدأت بثهـا سـنة  36قناة اجلزيرة  
ســبتمبر ألنهــا نشــرت  11حققــت شــهره و انتشــار علــى مســتوى العــالم كلــه بعــد أحــداث 

مجموعة فيديوهات و مقاطع صوتية ألسامة بـن الدن و ذراعـه األميـن (أميـن الظـواهري) 
جلزيـرة علـى عـدد مـن القنـوات منهـا وحتتوى شبكة قنـوات ا القياديني فى تنظيم القاعدة،

اجلزيرة اإلخبارية (و اجلزيـرة مباشـر و اجلزيـرة الوثائقيـة و اجلزيـرة الرياضـية و قنـوات 
كنت قناة اجلزيرة فـى بـدايتها مـن اسـتقطاب املشـاهد العربـي ؛ مسـتغلة مت  لألطفال،وقد  

مصـداقيتها   توقه لسماع  صوت "آخر خارج اإلعالم الرسمي العربي ،وقد فقدت اجلزيـرة
عدم النجاح يف الفصل بـني أجنـدات دولـة قطـر السياسـية، -1لدى املشاهد العربى بسبب

فقناة اجلزيرة تتخذ موقفاً واضـًحا يف كـل دولـة مـن الـدول التـي :  واخلط التحريري للقناة
تتواجد بها، وهذا املوقف ال يعتمد على أولويات العمـل الصـحفي، بـل يعتمـد علـى مصـالح 

جيــة القطريــة". وهــذا مــا يشــاهده املــواطن العربــي يف العــامني األخيــرين مــن وزارة اخلار
ازدواجية تتعامل بها القناة يف العديـد مـن القضـايا العربيـة، وصـل يف بعـض احلـاالت إلـى 
حــد الفبركــة، وانتقــاء الضــيوف التــي توجــه لهــم الــدعوة حرصــا منهــا علــى عــدم معاكســة 

حـداث يف بلـدان معينـة، والسـكوت عـن أخـرى: تهويـل األ-2اخلط االفتتاحي اخلـاص بهـا  
مثل إذكاء نار الفتنة يف الكثير من البلدان العربية كسوريا وليبيـا مـن خـالل التهويـل بنشـر 
أخبار مغلوطة ومفبركة، بينما جندها تتغاضى عـن ذكـر أحـداث هـي مـن اخلطـورة مبكـان 

(اإلخــوان  اســتيالء تيــار معــني-3.تقــع بــدول أخــرى ليســت لقطــر بهــا أجنــدات خاصــة
املســلمني) علــى الكــوادر العاملــة يف كثيــر مــن مكاتــب القنــاة وإدارتهــا: فناهيــك عــن اإلدارة 
املركزية بالدوحـة حيـث يسـيطر املنتسـبون لتيـار اإلخـوان املسـلمني أو املقـربني مـنهم علـى 

  الكثير من مراكز القرار.
م، تبــث مــن مدينــة 2014إبريــل  25انطلقــت يف البــث يــوم  قنــاة فضــائية37قنــاة الشــرق :

ــا  ــس إدارته ــرأس مجل ــاة بشــعار "احلقيقــة واألمــل" وت ــدأت القن ــة، ب باســم اســطنبول التركي

، رئــيس األكادمييــة السياســية الوطنيــة، ثــم انتقلــت ملكيتهــا يف أغســطس مــن عــام خفــاجي
ــورم إلــى 2015 منــذ lم،2005، واملرشــح الرئاســي يف مصــر عــام حــزب الغــد، زعــيم أميــن ن

يونيو وتعمل على تشويه صورة مصـر ،وقـد أعلـن غلـق القنـاة   30نشأتها وهى تهاجم ثورة  
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بسبب مطالبات بعض العاملني مـن الطـاقم الفنـي  حلني إشعار آخر 2018يناير  16وم ي
واإلعالميني بأمور مالية، وقد قام وسطاء بالتوفيق بني مجلـس اإلدارة وبـني مجموعـة مـن 

  . 2018يناير 25اإلعالميني املطالبني بحقوقهم، وعادت القناة للبث يف 
وهـى قنـاة مواليـة   2013: قناة فضائية خاصة تبث من تركيا تأسست عـام  38قناة مكملني

لإلخوان املسلمني وغير معروف املالك احلقيقـي للقنـاة وال مصـادر التمويـل ، ويرمـز اسـم 
ــلون  ــأنهم سيواصـ ــلمني، بـ ــوان املسـ ــة اإلخـ ــار جماعـ ــفه أنصـ ــا يصـ ــى مـ ــني" إلـ ــاة "مكملـ قنـ

(محمد مرسى العياط )،وتعمل  القنـاة منـذ تظاهراتهم والتي بدأت منذ اإلطاحة باملعزول  
نشأتها علـى مهاجمـة مصـر وقلـب نظـام احلكـم و إثـارة العنـف و التخريـب و العـدوان بـني 

  . املواطنني ، كما تقوم بالدفاع عن القيادات اإلخوانية التابعة جلماعة اإلخوان املسلمني
  مفاهيم الدراسة:

وسـائل اإلعـالم حـول دولـة مـا أو شـعب أو   مفهوم الصورة اإلعالمية:الصورة التـي تقـدمها
  .)39(قضية ما يف إطار مجتمع معني بكل ما يتضمنه من أنظمه ومؤسسات

ا مجموعــة الســمات واالنطباعــات التــي تقــدمها وســائل اإلعــالم عــن فئــة مــا أو  وهــي أيضــً
ــة مثقفــة هــم  ا مــا أو مؤسســة أو منظمــة، مــن خــالل تصــورات نخب ــً ــة،أو نطاق ــة معين مهن

، ومــن خــالل وســائل اإلعــالم املختلفــة، وباســتخدام األشــكال اخلاصــة بكــل اإلعالميــني
  .)40(وسيلة

وتعرفها الباحثةبأنها: السمات أو الصفات التي تنسبها وسائل اإلعالم لـدول أو هيئـات أو 
شخصيات،وتتواءم تلـك الصـورة مـع توجهـات الدولـة أو اجلهـة التـي تتبعهـا تلـك الوسـائل، 

  إلقناع اجلمهور بحقيقة الصورة املقدمة.وتستخدم أساليب كثيرة  
  مفهوم الشائعة:

تعرف الشائعة بأنها: سلوك مخطط ومدبّر تقوم به جهة ما أو شخص مـا لنشـر معلومـات 
أو أفكار غير دقيقـة، أو أحاديـث أو نـوادر وطـرف ونكـات وأغـاٍن، أو بنشـر أخبـار وتقـارير 
ا فيهــا، أو تتضــمن جــزء ضــئيلمن  مختلقــة ومجهولــة املصــدر، وتــوحي بالتصــديق أو مبالغــً

راهنــة، باهتمامــات اجلمهــور املوجهــة إلــيهم يف وقــت محــدد، احلقيقــة، تتعلــق باألحــداث ال
  .)41(وعبر وسائل االتصال املمكنة، ومن خالل استخدام الدوافع البشرية

بأنها: مجموعة من األكاذيب واألخبار املغلوطةمجهولة املصدر، التـي تبثهـا وتعرفها الباحثة
لدولة وتفتيـت وحـدتها وتكـوين القنوات املعادية ملصر، وتستهدف النيل من أمن واستقرار ا

  صورة سلبية عن الدولة املصرية.
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  القنواتاملعادية ملصر:
تعرفها الباحثة بأنهـا: قنـوات تنفـذ أجنـدات دول وجماعـات تناصـب مصـر العـداء، وتضـع 
خطًطا شيطانية من أجل القضاء علـى الدولـة املصـرية، ويف سـبيل حتقيـق ذلـك تسـتخدم 

هــا الصــور املركبــة واألخبــار املفبركــة وغيرهــا،يف مخالفــة كافــة  أســاليب اخلــداع، مبــا في
  صريحة ألخالقيات ومعايير العمل اإلعالمي.

  :نوع ومنهج الدراسة
تنتمي الدراسة إلى أنواع البحوث الوصفية، التي تتضمن دراسة احلقـائق الراهنـة املتعلقـة 
بطبيعة الظاهرة أو القضية محل الدراسة، وفيإطـار ذلـك مت اسـتخدام مـنهج املسـح الـذي 

ــرة  ــة ملصــر (اجلزي ــالقنوات املعادي ــرامج املقدمــة ب ــة مــن الب  –الشــرق  –يســعى ملســح عين
الشائعات التي تشكل الصورة اإلعالميةعن مصر، وجمـع البيانـات مكملني)،  للتعرف على  

  واملعلومات اخلاصة بها ثم حتليلها للتوصل إلى نتيجة واضحة بشأنها.
  مجتمع الدراسة:

  أوالً : مجتمع القنوات  
   يتمثل فى جميع القنوات املعادية ملصر خالل فترة الدراسة       

  ثانياً :مجتمع البرامج 
  البرامج املقدمة بالقنوات املعادية ملصر خالل فترة الدراسة ع  جمييتمثل يف 

  عينة البرامج:
بناًءا على نتائج الدراسة االستطالعية التـي قامـت بهـا الباحثـةللتعرف علـى أكثـر القنـوات 

%، 44التــي يــرى اجلمهــور أنهــا أكثــر عــداًءا ملصــر، جــاءت قنــاة اجلزيــرة فياملقدمــة بنســبة 
ــاة الشــرق بنســب ــا قن ــني بنســبة 34ة تليه ــاة مكمل ــا قن ــاوراء 22%،تليه ــامج "م %، وجــاء برن

%،بينمـا جـاء 38اخلبر"بقناة اجلزيرة يف مقدمة البرامج التي تناصب مصر العـداء بنسـبة  
%، أمــا قنــاة مكملــني فجــاء برنــامج 36برنــامج "مــع معتــز" بقنــاة الشــرق فياملقدمــة بنســبة 

باحثــة بتطبيــق الدراســة التحليليــة يف %،ثــم قامــت ال46"مصــر النهاردة"فياملقدمــة بنســبة 
حلقـــةلكل برنامجهي:برنـــامج(مع 12بواقـــع30/6/2019إلـــى2019/ 1/3الفتـــرة مـــن 

دقيقــة،وبرنامج (مــا  15معتــز) بقنــاة الشــرق وتبلــغ املــدة الزمنيــة للحلقــة الواحــدة ســاعة و
دقيقـــة، وبرنـــامج (مصـــر  30وراء اخلبـــر) بقنـــاة اجلزيـــرة، وتبلـــغ املـــدة الزمنيـــة للحلقـــة 

دقيقــة، وقــدمت اختيــار  15النهاردة)بقنــاة مكملــني، وتبلــغ املــدة الزمنيــة للحلقــة ســاعتان و
 48احللقات بأسلوب األسبوع الصناعي على مدار(ثالثة شهور) بإجمالي مدة زمنية بلغـت

  ساعة.
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  أدوات جمعالبيانات:
ضـمون، اعتمدت الدراسة يف حتقيق أهدافها واإلجابـة علـى تسـاؤالتها علـى أداة حتليـل امل

حيث قامت الباحثة بتصميم استمارة حتليل مضمون للبرامج عينة الدراسة، للتعـرف علـى 
شكل مضمون الصورة اإلعالميةالتي تعكسـها الشـائعات بـالقنوات املعاديـة ملصـر، وتكونـت 

  من:
 أوًال: وحدات التحليل:  

  وحدة املفردة الطبيعية للمادة اإلعالمية:  -أ
اإلعالميــة املتكاملــة التــي تقــوم الباحثــة بتحليلهــا، وهــي هنــا البــرامج ويقصــد بهــا الوحــدة 

  (عينة الدراسة) املقدمة بالقنوات املعادية ملصر.
  وحدة املوضوع:  -ب

  للتعرف على موضوع احللقة بالبرامج عينة الدراسة (عينة الدراسة).
  وحدة مقاييس املساحة والزمن:  -ج

مـن الشـائعات التيتشـكل الصـورة اإلعالميـة عـن   لتحديد الزمن الذي استغرقته كل شائعة
  مصر بالبرامج (عينة الدراسة).

  ثانًيا: فئات التحليل:
  فئة املوضوع (فئات ماذا قيل؟):  -1

الهدف من هذه الفئات التعرف على مضمون الشائعات التي تشكّل الصورة اإلعالمية عـن 
  مصر،وقد مت تقسيمهالعدد من الفئات الفرعية، هي:

  فنية). –صحية   –اقتصادية   –اجتماعية –فئة نوع الشائعة (سياسية  -
 فئة مضمون الشائعة وفًقا ألنواعها املختلفة. -
 مجهولة املصدر). –أجنبي-عربي  –فئة مصدر الشائعة (مصري -
  فئات الشكل (كيف قيل؟):  -2

الهدف من هـذه الفئـات التعـرف علـى كيفيـة التـرويج للشـائعة وكيفيـة رسـم مالمـح صـورة 
  مصر بالبرامج (عينة الدراسة).

  فئة شكل ومنط املادة اإلعالمية:  -أ
مــن  ويقصــد بهــا أســاليب مقــدم البرنــامج يف التــرويج للشــائعة التــي قــّدمت صــورة مصــر

السخرية   –التحذير    –التشكيك والتخوين    –خاللها،ومت تقسيمها إلى (أسلوب التحريض  
  ضرب األمثلة من املاضي). –االستشهاد باألحاديث الشريفة والقرآن الكرمي   –
  فئة أسلوب اخلداع املستخدم: ومت تقسيمها إلى:  -ب
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عـرض صـور –افيـة تركيـب الصـورة الفوتوغر–(عرض فيديوهات قدمية على أنهـا حديثـة  
اخـــتالق –اجتـــزاء جمـــل وعبـــارات مـــن ســـياقها –فوتوغرافيـــة قدميـــة علـــى أنهـــا حديثـــة 

عــرض تســجيالت صــوتية –التغريــدات–التالعــب يف مقــاطع الفيــديو  -معلومــات مغلوطــة
  منشورات إلكترونية عبر الفيس بوك).-مجهولة املصدر

  فئة سمات الصورة اإلعالمية املقدمة عن مصر:  -ج
  صف سمات الصورةكما قدمتها البرامج عينة الدراسة.مت رصد وو

الـوزراء  –فئة القوى الفاعلةفيتشكيل الصورة اإلعالمية عـن مصـر (رئـيس اجلمهوريـة   -د
أخـرى -إعالميـني بـارزين    –قوى خارجية دوليـة  –اجليش والشرطة    –حكام دول عربية  –

  تذكر).
  اختبار الصدق والثبات:

قامــت الباحثــة بتصــميم اســتمارة حتليــل مضــمون جلمــع البيانــات الالزمــة وعرضــها علــى 
مجموعـــة مـــن املحكمـــني فـــى مجـــال اإلعـــالم، ومت عمـــل التعـــديالت الالزمـــة بنـــاء علـــى 
ــرامج  ــة مــن الب ــى عين ــق عل ــة للتطبي ــة قابل توجيهــاتهم لتصــبح االســتمارة بصــورتها النهائي

الصـورةاإلعالميةالتي تقـدمها الشـائعات التـى تـروج بالقنوات املعادية ملصر، للتعـرف علـى  
  لها تلك القنوات.

وملعرفة درجة الثبات قامـت الباحثـةبإعادة تطبيـق التحليـل بعـد مـرور أسـبوع،وذلك للتأكـد 
من ثبات االستمارة، ثـم مت حسـاب معامـل الثبـات بـني االختبـارين، وقـد مت احلصـول علـى 

  هوما يدل على ارتفاع درجة الثبات.%و91نتائج متسقة بني التطبيقني بنسبة 
  املعاجلة اإلحصائية للبيانات:

قامت الباحثة بإدخال بيانات الدراسة للحاسب اآللي وذلك ملعاجلتها إحصـائياً باسـتخدام 
، والسـتخراج نتـائج SPSS (Statistical Package for Social Sciencesبرنـامج (

  ت اإلحصائية التالية: الدراسة جلأت الباحثة إلى املقاييس واملعامال
  اجلداول التكرارية البسيطة (العدد والنسب املئوية). -1
لدراسة مدى وجـود عالقـات إحصـائية بـني  Chi Square) 2استخدام مقياس (كا -2

 متغيرات الدراسة واختبار مستوى الداللة اإلحصائية بني تلك املتغيرات..
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  نتائج الدراسة:
  )1جدول رقم (

  الشائعات التى تروجها القنوات املعادية ملصر (محل الدراسة) 
  القنوات املعادية 

  نوعية الشائعات
  اإلجمالي  مكملني   اجلزيرة   الشرق

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  50.8  336  55.3  78  49.6  128  49.6  130  الشائعات السياسية

  43.7  289  39.0  55  50.4  130  39.7  104  الشائعات االقتصادية

  5.5  36  5.7  8  _  _  10.7  28  الشائعات االجتماعية

  100  661  100  141  100  258  100  262  اإلجمالي

ــواع  ــة أنـ ــاءت يف مقدمـ ــية جـ ــائعات السياسـ ــابق أن الشـ ــدول السـ ــات اجلـ ــن بيانـ يتضـــح مـ
% مـن   50.8الشائعات التي سـعت القنـوات املعاديـة ملصـر لترويجهـا، حيـث جـاءت بنسـبة  

الشائعات التـي تـروج لهـا تلـك القنـوات، يليهـا الشـائعات االقتصـادية بنسـبة إجمالي أنواع  
%، يف حـني لـم تظهـر الشـائعات األمنيـة أو   5.5%، ثم الشائعات االجتماعية بنسبة  43.7

 2017الصـــحية أو الدينيـــة، وتختلـــف تلـــك النتيجـــة مـــع نتيجـــة دراســـة (مجـــدي الـــداغر
االقتصادية يف املقدمة، وقد يرجع السبب يف ذلك إلى طبيعـة حيث كانت الشائعات  )42()

وبعـدها، التـي اختلفـت األوضـاع   25الفترة التي مت تطبيق الدراسة فيهـا وهـي أثنـاء ثـورة  
فيهـا عــن وقتنـا احلــالي، والسـبب يف تركيــز هـذه القنــوات علـى نشــر الشـائعات السياســية 

ــأثيرات الســلبية املتعــددة التــي ميكــن أن تــنجم إذا تعامــل املــواطن املصــري  يرجــع إلــى الت
البســيط مــع تلــك الشــائعات علــى أنهــا حقيقــة، فيفقــد الثقــة يف النظــام احلــاكم ويصــاب 
باإلحباط واخلوف من املستقبل، وينقلب الرأي العام من مؤيد للرئيس السيسي وداعـم لـه 

عـدم إلى رافـض للنظـام والـرئيس والسياسـات التـي ينتهجهـا، وتـدخل مصـر يف حالـة مـن  
 االستقرار، وهذا ما يسعى إليه القائمون على تلك القنوات
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  )2جدول رقم(

  أهم الشائعات السياسية التي تروجها القنوات املعادية ملصر (محل الدراسة) 

  القنوات املعادية                    

  الشائعات السياسية 

 اإلجمالي  مكملني  اجلزيرة  الشرق 

 % ك % ك % ك % ك

 19.1  64  7.7  6  21.1  27  23.8 31 التعديالت الدستورية بداية ثورة جديدة

  16.1  54  19.2  15  15.4  20  14.6  19  تلفيق قضايا للمعارضة املصرية

  14.3  48  17.8  14  14.1  18 12.3 16  التعاون بني مصر وإسرائيل وأمريكا

انتهــــاك حلقــــوق اإلنســــان ومــــرور مصــــر بحقبــــة 

  استبدادية

13 10  14  10.7  16  20.5  43  12.8  

  11.9  40  11.4  9  14.1  18  10 13  تزييف نتيجة التعديالت الدستورية

  10.4  35  _  _ 10.2  13  16.9  22  تظاهرات يف شوارع مصر ضد السيسي

  8.9  30  15.3  12  7.2  9  6.9 9  الرفض الدولي للتعديالت الدستورية

  6.5  22  7.7  6  7.2  9  5.5  7  تنازل مصر عن أراضيها (صفقة القرن)

  100  336  100 78  100  128  100 130  اإلجمالي

يتضح من اجلدول السابق أن أبرز الشائعات السياسية التي مت التـرويج لهـا عبـر القنـوات 
املعادية شائعة رفض الغالبيـة مـن الشـعب املصـري للتعـديالت الدسـتورية وقيـام املـواطنني 

تكذيبه من خـالل الواقـع الفعلـي مبوافقـة %، وهذا ما مت  19.1بثورة جديدة بسببها بنسبة
% مـن إجمـالي األصـوات التـي 88.83غالبية املواطنني على التعديالت الدسـتورية بنسـبة 

، وقد كانت قناة الشـرق يف مقدمـة القنـوات املعاديـة التـي **قامت باملشاركة يف االستفتاء
ــى التعــديالت  رّوجــت لتلــك الشــائعة منــذ اإلعــالن عــن بــدء تصــويت البرملــان املصــري عل

%، ثــم شــائعة تلفيــق 21.1%، تليهــا قنــاة اجلزيــرة بنســبة23.8الدســتورية  وذلــك بنســبة 
ة مكملـني يف املقدمـة %، وجـاءت قنـا  16.1قضايا ضد املعارضـة السياسـية مبصـر بنسـبة

%، تليهــا شــائعات عــن تعــاون مصــري  15.4%، تليهــا قنــاة اجلزيــرة بنســبة19.2بنســبة
ــك الشــائعة بنســبة  14.3إســرائيلي أمريكىبنســبة  ــى تل ــني عل ــاة مكمل زت قن ــّ ــد رك %، وق

%، تليها شـائعات انتهـاك حقـوق اإلنسـان ومـرور   14.1%، تليها قناة اجلزيرة بنسبة17.8
ــتب ــة اسـ ــر بحقبـ ــبة مصـ ــى 12.8دادية بنسـ ــتفتاء علـ ــة االسـ ــن نتيجـ ــالن عـ ــد اإلعـ %، وبعـ

التعديالت الدستورية روجـت القنـوات لشـائعة تزييـف نتـائج التعـديالت الدسـتورية بنسـبة 
 10.4%، ثم جاءت شائعة وجود تظاهرات يف مصـر ضـد الـرئيس السيسـي بنسـبة 11.9

رفض الــدولي للتعــديالت %، ثــم شــائعة الــ16.9%، وجــاءت قنــاة الشــرق يف املقدمةبنســبة 
ــازل مصــر عــن أراضــيها 8.9الدســتورية مبصــر بنســبة  ــرن وتن ــم شــائعة صــفقة الق %، ث

%، وتعكس تلك النتيجة تركيز القنوات املعادية على الشائعات التـى تهـدف إلـى   6.5بنسبة



 

               1163 

  التشكيك والتخوين يف السلطة املصرية وخلق حالة من الرفض الشعبي لسياستها.
  )3جدول رقم (

  م الشائعات االقتصادية التي تناولتها القنوات املعادية ملصر (محل الدراسة )أه

  القنوات املعادية ملصر                   

  الشائعات االقتصادية

 اإلجمالي  مكملني  اجلزيرة  الشرق 

 % ك  % ك  % ك  % ك  %

  55.7  161  69.1  38  53.8  70  50.9  53 تراجع األوضاع االقتصادية ملصر 

إهدار أموال الشعب يف مشـروعات لـيس لهـا 

  جدوى

31 28.18  29  21.14  7  12.7  67  14.3  

  14.2  41  18.2  10  14.6  19  11.5  12  استمرار انخفاض قيمة للجنية املصري

  6.9  20  _   -  9.2  12  7.8  8  خسائر متزايدة للبنك املركزي 

  100  289  100  55  100  130  100  104  اإلجمالي

بيانـــات اجلـــدول الســـابق أن تراجـــع األوضـــاع االقتصـــادية ملصـــر يف مقدمـــة يتضـــح مـــن 
%  55.7الشائعات االقتصادية التـي حرصـت القنـوات املعاديـة علـى نشـرها وذلـك بنسـبة 

. %  ، وتليها شائعة إهدار أموال الشـعب يف 69.1وقد ركزت قناة مكملني على ذلك بنسبة
قـد ركـزت علـى ذلـك قنـاة الشـرق بنسـبة  % ، و 14.3مشروعات ليس لها جـدوى بنسـبة   

% ، ،ثـم 14.2% ثم تليها شائعة استمرار انخفـاض قيمـة اجلنيـة املصـري بنسـبة    28.18
ــدة للبنــك املركــزي بنســبة    املتكــررة شــائعة اخلســائر % ، ويرجــع الســبب يف  6.9واملتزاي

التركيــز علــى الشــائعات االقتصــادية وخاصــة تراجــع األوضــاع االقتصــادية  وعــدم جــدوى 
املشروعات التي قامـت بهـا الدولـة للتـأثير السـلبي الـذي تخلقـه تلـك الشـائعات يف نفـوس 

الواجب وتقل عجلة اإلنتاج وهـذا مـا املواطنني فيسود اإلحباط والتقاعس عن العمل وأداء 
والتــي أكــدت علــى إن أهــم  ,43)2018تتفــق معــه نتيجــة دراســة (ســالي بكــر الشــلقاني 

التأثيرات السلبية الناجتة عـن الشـائعات هـي قلـة مسـتويات اإلنتـاج كمـا تـؤثر أيضـاً علـى 
أكــد وأيضــا تــؤثر علــى عالقــة الدولــة بالــدول األخــرى، وهــذا مــا  ,تصــدير منتجــات الدولــة

يف دراسـته الـذي توصـل خاللهـا إلـى أنــه  ).2012Heng,chen,et.al)( )44عليـه أيضـاً 
  يصاحب الشائعة االقتصادية تداعيات اقتصادية هائلة .

وتعكس تلك النتيجة عدم ارتباط ما يتم بثه عبر تلك القنوات بالواقع الفعلي الـذي تعيشـه 
اجــع األوضــاع االقتصــادية مبصــر مصــر ففــي الوقــت التــي تــروج فيــه تلــك القنــوات إلــى تر

تصدر تقارير من منظمات دوليـة تشـيد بتحسـن الوضـع االقتصـادي املصـري يف السـنوات 
 األخيرة .
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  )4جدول رقم (

  أهم الشائعات االجتماعية التي تناولتها القنوات املعادية ملصر (محل الدراسة) 

  القنوات املعادية ملصر                            

  الشائعات االجتماعية 

 اإلجمالي  مكملني  اجلزيرة  الشرق 

% 
 % ك  % ك  % ك  % ك 

ــاع  ــية وارتفـ ــواد األساسـ ــن املـ ــل عـ ــدعم الكامـ ــع الـ رفـ

 األسعار
12  42.8   _   _  4  50  16 44.4  

إخـــراج جميـــع مـــوظفي احلكومـــة مـــن فئـــة مســـتحقي 

  الدعم
7  25   _   _  2  25  9  25.0  

  19.5  7  25  2  _  _   17.8  5  اجليش يبيع للشعب اللحوم والدواجن الفاسدة

  11.11  4  -  -  _   _   14.4  4 رفع الضرائب املصرية بشكل مضاعف

  100  36  100  8  _   _   100  28 اإلجمالي

يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق إن شــائعات رفــع الــدعم الكامــل عــن املــواد األساســية 
وارتفــاع األســعار تــأتى فــى مقدمــة الشــائعات االجتماعيــة التــي  تروجهــا القنــوات املعاديــة 

%، ويليهــا 42.8%وبلغــت أعلـى نسـبة لهـا بقنــاة الشـرق بنسـبة  44.4ملصـر وذلـك بنسـبة  
%، ويليهـا شـائعة بيـع 25.0فئـة مسـتحقي الـدعم بنسـبة إخراج جميـع مـوظفي الدولـة مـن

ــدواجن الفاســدة بنســبة  ــى 19.5اجلــيش للشــعب اللحــوم وال ــوات إل ــم تســتند القن % ، ول
إحصائيات وتقارير بأعـداد املصـابني مـن جـراء تنـاول اللحـوم الفاسـدة ،وتـروج لـذلك فـى 

ن اجلــيش ،وتليهــا الوقــت الــذي يســتمر اإلقبــال مــن جانــب املــواطنني علــى شــراء اللحــوم مــ
% وتعكس تلك النتيجة مـدى 11.11املصرية بشكل مضاعف بنسبة    الضرائبشائعة رفع  

تركيــز تلــك القنــوات املعاديــة علــى مخاطبــة البســطاء وبــث روح الكراهيــة بــداخلهم للنظــام 
املصري إليهامهم بأن الدولة ال تهتم بهم وتضرب باحتياجاتهم األساسية عرض احلـائط ، 

ى عـدم احتـرام تلـك القنـوات لعقـل املـواطن حيـث أنهـا لـم تسـتند ألي وثـائق وكما تـدل علـ
ومستندات تؤكد بها حقيقة ما تروج لـه ، وتـرتبط تلـك النتـائج مـع النتيجـة السـابقة حيـث 

  يوجد ارتباط بني ماتروج له القنوات من شائعات اقتصادية والشائعات اجتماعية . 
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  )5جدول رقم (

  اخلداع التي استخدمتها القنوات املعادية يف الترويج  للشائعاتوسائل 

  القنوات املعادية ملصر                 

  وسائل اخلداع 

 اإلجمالي  مكملني  اجلزيرة  الشرق 

 % ك  % ك  % ك   % ك

ــى أنهــا  ــديو قدميــة عل عــرض مقــاطع في

 حديثة

61 23.3 66 25.6 12 8.5 139 21.02 

 16.03 106 24.11 34 17.4 45 10.3 27 وعبارات من سياقهااجتزاء جمل 

 15.4 102 29.1 41 14.7 38 8.7 23 اختالق معلومات مغلوطة وغير صحيحة

عرض صور فوتوغرافيا قدمية على أنها 

 حديثة

37 14.2 53 20.2 2 1.4 92 13.9 

  10.9  72  21.3  30  1.4  4  14.5  38 تغريداات

 9.8 65 2.1 3 12.9 34 10.7 28  مقاطع فيديو التالعب فى

 5.6 37 2.8 4 6.9 18 5.7 15 التالعب فى صور فوتوغرافية

ــة  ــوتية مجهولـــ ــجيالت صـــ ــرض تســـ عـــ

 املصدر

26 9.9 -  _  _ - 26 3.9 

  3.3  22  10.7  15  -  -  2.7  7 منشورات الكترونية عبرموقع فيس بوك

 100 661 100 141 100 258 100 262  اإلجمالي

يتضح من بيانات اجلدول السابق أن فى  مقدمة وسائل اخلداع التي استخدمتها القنـوات 
املعادية ملصر يف الترويج للشائعات (عرض مقاطع فيـديو قدميـه علـى أنهـا حديثـة) وذلـك 

%،كمـا مت اسـتخدام وسـيلة 25.6%، وتفوقت فى ذلك قناة اجلزيـرة بنسـبة  21.02بنسبة  
وعبــارات مــن ســياقها لكــى يصــل للمشــاهد معلومــات  أخــرى للخــداع وهــى اجتــزاء جمــل

%، وقــد  16.03مغلوطــة ( وكانــت معظمهــا للــرئيس عبــد الفتــاح السيســى )وذلــك بنســبة 
%، وقامت القنـوات بعـرض أخبـار ومعلومـات 24.11كانت قناة مكملني فى املقدمة بنسبة  

اتفيــة أمــا علــى لســان مقــدم البرنــامج أو مــن خــالل مــداخالت ه صــحيحةمغلوطــة وغيــر 
% ،ومت عرض صور فوتوغرافيا 15.4لشخصيات معارضه للنظام أو عبر السكايب بنسبة  

ــبة  ــة بنسـ ــا حديثـ ــى أنهـ ــه علـ ــبة 13.9قدميـ ــة بنسـ ــى املقدمـ ــرة فـ ــاة اجلزيـ ــت قنـ % ، وكانـ
%،كمــا عمــدت إلــى عــرض عــدد مــن التغريــدات خاصــة تلــك التغريــدات التــي تنتقــد 20.2

فــى مقدمــة تلــك القنــوات التــي  قنــاة مكملــني %، وقــد كانــت 10.9النظــام املصــري بنســبة 
%  ثــم جـاء التالعــب فــى مقــاطع 21.3قامـت  باالعتمــاد علــى تلــك الوسـيلة وذلــك بنســبة 

ــديو بنســبة  ــم 9.8الفي ــة بنســبة  %،ث ــا قامــت   5.6التالعــب بالصــور الفوتوغرافي % ، كم
قنـوات كما قامـت ال  %،3.9القنوات بعرض تسجيالت صوتية مجهولة املصدر وذلك بنسبة

ــة بعــرض منشــورات الكترونيــة عبــر موقــع فــيس بــوك لشخصــيات شــهيرة معروفــه  الثالث
بتوجهاتهـــا السياســـية الرافضـــة للنظـــام احلـــالي وكـــذلك عـــرض منشـــورات  لشخصـــيات 
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 %.3.3مجهولة الهوية وذلك بنسبة  
وتعكس تلك النتيجة مدى اعتماد تلك القنوات على مبدأ الغاية تبرر الوسـيلة فالغايـة هـي 

يــتم اســتخدام كافــة األســاليب اخلداعيــة  حتقيقهــاســقاط الدولــة املصــرية ،وفــى ســبيل إ
لتزييـــف الواقـــع ،وقلـــب احلقـــائق دون مراعـــاة للقواعـــد واملبـــادئ املهنيـــة املنظمـــة للعمـــل 

 .اإلعالمي ،كما تخرج عن كونها منصة إعالمية لتصبح منصة عدائية ملصر حتديداً 

  )6جدول رقم(

  البرامج يف الترويج للشائعات أساليب مقدمي 

  القنوات املعادية ملصر                

  أساليب مقدمي البرامج 

 اإلجمالي  مكملني  اجلزيرة  الشرق 

 % ك  % ك  % ك  % ك 

 27.7 183 16.3 23 29.4 76 32.1 84 أسلوب التحريض

 23.3 154 36.2 51 20.9 54 18.7 49 أسلوب التشكيك والتخوين

 14.5 95 8.5 12 15.9 41 16.1 42 السخريةأسلوب 

 11.9 79 14.9 21 15.1 39 7.2 19 أسلوب التحذير

 11.8 78 22.7 32 7.7 20 9.9 26 ضرب األمثلة من التاريخ

ــات  ــة شــريفة وآي االستشــهاد بأحاديــث نبوي

 قرآنية

19 7.2 15 5.8 2 1.4 36 5.4 

 5.4 36 - - 5.2 13  8.8  23 أبيات شعر

 100 661 100 141 100 258 100 262 اإلجمالي

من اجلدول السابق يتضح اعتماد مقـدمي البـرامج بتلـك القنـوات علـى أسـلوب التحـريض 
هـذا  % وقـد تفوقـت قنـاة الشـرق علـى نظيرتيهـا فـى27.7فى املقام األول  وذلـك بنسـبة   

% وقـد كـان التحـريض موجـه دائمـا    32.1حيث كانت تعتمد على ذلـك األسـلوب بنسـبة   
ضد الرئيس السيسى وضـد اجلـيش ورجـال الشـرطة ، ويليـه أسـلوب التشـكيك والتخـوين 

%، وتليهـا 36.2املقدمـة بنسـبة  فـى مكملـني% ، وقـد كانـت قنـاة 23.3والذي جاء بنسبة   
قناة اجلزيرة وقد كان التركيز على تشكيك اجلمهور فى جميع القرارات واإلجـراءات التـي 
تتخــذها الدولــة وكــذلك املشــروعات التــى تقيمهــا بأنهــا ال تخــدم الصــالح العــام بــل وتهــدر 

أمــا أمــوال الشــعب املصــري وذلــك بهــدف أن يفقــد الشــعب ثقتــه يف الــرئيس واحلكومــة ، 
ــبة   ــاء بنسـ ــد جـ ــلوب الســـخرية فقـ ــبة    14.5أسـ ــاة الشـــرق  بنسـ ــه قنـ % ، واعتمـــدت عليـ

% ، ، كمـا قامـت تلـك القنـوات بعـرض أمثلـة 11.9%، ويليه أسلوب التحـذير بنسـبة  16.1
من التاريخ لرؤساء مصريني معارضني لهم أمثال الرئيس السادات الـذي ينكـرون عليـه مـا 

% ، كمــا قــام مقــدمي  البــرامج بتلــك القنــوات  11.8ة حققــه مــن اجنــازات يف عهــده بنســب
%، وهو نـوع مـن أنـواع  5.4باالستشهاد بأحاديث نبوية شريفة وآيات قرآنية وذلك بنسبة   
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التالعــب مبشــاعر املصــرين باســتخدام الــدين ، وهــو مــا اعتــادت اجلماعــة اإلرهابيــة علــى 
األسلوب قناة الشرق بنسـبة    عمله منذ بدايتها ،وفى مقدمة القنوات التي استخدمت  ذلك

% ، وتؤكــد تلــك النتيجــة افتقــاد 5.4%، ثــم االستشــهاد بأبيــات الشــعر بــنفس النســبة  7.2
مقــدمي البــرامج بتلــك القنــوات للمهنيــة واعتمــادهم علــى أســاليب التحــريض والتشــكيك 
والسخرية وهي أساليب دعاة احلروب والفنت والثورات وال ترتبط بأي شـكل مـن األشـكال 

ألســاليب اإلعالميــة التــي يســتخدمها مقــدمي البــرامج إلقنــاع  اجلمهــور بــرأي أو اجتــاه با
  .معني 

  )7جدول رقم(

  القوى الفاعلة التي شكلت صورة مصر يف القنوات املعادية ملصر

  القنوات املعادية ملصر                  

  القوى الفاعلة 

 اإلجمالي  مكملني   اجلزيرة  الشرق 

 % ك  % ك  % ك  % ك 

 29.3 194 26.2 37 28.3 73 32.1 84 رئيس اجلمهورية

  18.1  120  19.8  28  15.1  39  20.2  53 قيادات ورموز سياسية

 14.7 97 7.1 10 18.6 48 14.9  39  حكام دول عربية

 13.2 87 14.2 20 13.2 34 12.5 33 اجليش والشرطة

 9.2 61  8.5  12  10.1 26  8.8  23 قوى خارجية دولية

  8.1  53  19.8 28  3.4 9  6.1  16 إعالميني بارزين

 3.9 26 1.4 2 6.2 16 3.1 8  القضاة

 3.5 23 2.8 4 5.1 13 2.3 6 رؤساء سابقني

 100 661 100 141 100 258 100 262 اإلجمالي

يتضــح مــن بيانــات اجلــدول الســابق أن الفئــة األكثــر اســتهداًفا بالشــائعات هــم السياســيني 
بوصفهم الفئة املسئولة عن صنع القرارات والسياسـات وتنفيـذها، وجـاء علـى رأس القـوى 

%، 29.3الفاعلة يف الصورة املقدمة عن مصر الرئيس عبد الفتاح السيسـي وذلـك بنسـبة  
عنــه بالســلبية؛ حيــث حرصــوا علــى إظهــار الــرئيس بأنــه ال وقــد اتســمت الصــورة املقدمــة 

يستطيع مواجهـة اإلرهـاب، وأن األحـوال االقتصـادية أصـبحت أكثـر سـوًءا يف عهـده (وفـق 
زعمهـــم)؛ متجـــاهلني كـــل تطـــور وتقـــدم حققـــه علـــى املســـتويات السياســـية واالقتصـــادية 

ت األمني التـي عـانى واملشروعات الضخمة التي قام بتنفيذها وسيطرته على حالة االنفال
يناير،وقـــد كانـــت قنـــاة الشـــرق يف املقدمـــة بنســـبة  25الشـــعب املصـــري منهـــا منـــذ ثـــورة 

%،  أما القيادات والرموز السياسية فقد جـاءوا   28.3%، يليها قناة اجلزيرة بنسبة  32.1
%، وقد عمدت كل من قناة الشرق ومكملني على تشـويه تلـك 18.1يف املركز الثاني بنسبة  
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% للثانيـة، وقـد جـاء 19.8% لألولى و20.2يات بنسب متقاربة حيث كانت النسبةالشخص
حـاكم اإلمـارات  %، علـى رأسـهم الشـيخ خليفـة بـن زايـد14.7ملوك ورؤساء العرب بنسبة 

وامللكسلمان بن عبد العزيز حاكم السعودية،وميكن تفسير ذلك بأن هـاتني الـدولتني تعـدان 
وكان رجال الشرطة واجلـيش هـم القـوى الفاعلـة يف ،صرمن أهم الدول العربية الداعمة مل

% يف مقـدمتها روسـيا 9.2%، تليهم القوى اخلارجية الدولية بنسـبة 13.2الشائعات بنسبة
%، وقــد تناولــت شــائعاتهم بعــض 8.1وأمريكــا وإســرائيل، ثــم اإلعالميــني البــارزين بنســبة

لتي تناولتهم تلك الشـائعات الرؤساء السابقني، وكان الرئيس السادات على رأس الرؤساء ا
 .%3.5والرئيس جمال عبد الناصر وذلك بنسبة  

 وتعكــس تلــك النتيجــة مــدى كــره وعــداء القــائمني علــى تلــك القنــوات للدولــة املصــرية،التي
ــالرئيس محمـــد مرســـي يف  ــة بـ ــابق واإلطاحـ ــام السـ ــو  30ثـــارت ضـــد النظـ ، 2013يونيـ

وفّوضت الرئيس السيسي الذي كان يشـغل منصـب القائـد العـام للقـوات املسـلحة للقضـاء 
ا للـبالد يف انتخابـات  ، ومـن ***2014على اإلرهاب، ثم قيام الغالبية منهم بانتخابه رئيسـً

الصـورة السـلبية املقدمـة عـن مصـر،   يفالقوى الفاعلة    ثّم كان الرئيس السيسي على رأس
  ألنه بذلك قد قضى نهائًيا على أحالم اإلخوان املسلمني يف تولي حكم البالد.

  )8جدول رقم(

   أهداف الشائعات التي روجت لها القنوات املعادية ملصر                     

  القنوات املعادية ملصر                

   أهداف الشائعات

 اإلجمالي  مكملني   اجلزيرة   الشرق 

 % ك  % ك  % ك  % ك 

  27.4  182  30.5  43  26.3  68  27.1 71 صناعة أزمات بني املواطن واحلكومة 

ــن  ــلبية عـ ــورة سـ ــدمي صـ ــويه وتقـ التشـ

  مصر 

62 23.6 59 22.9  29 20.6 150 22.7 

 21.1 139 20.5 29 18.2 47 24.2 63 بث الكراهية التحريض على النظام 

 17.9 47 بث اخلوف واإلحباط  يف النفوس 

7  

55 21.3 17 12.1  119 18.1 

 10.7 71 16.3 23 11.3 29 7.2 19 نشر حالة من الفوضى والتشتت 

 100 661 100 141 100 258 100 262 اإلجمالي 

ــة ملصــر  ــوات املعادي ــي ســعت القن ــات اجلــدول الســابق تعــدد األهــداف الت يتضــح مــن بيان
لتحقيقها من خالل الشائعات التي تروجهـا وذلـك وفقـاً لتحليـل الباحثـة لتلـك الشـائعات ، 

%، 27.4بنسـبة  صـناعة أزمـات بـني املـواطن واحلكومـة  وقد كان يف مقدمة تلك األهداف  
املصرية وتقدمي صورة سلبية عن مصر أمـام الـرأي   واحلكومةيليه التشويه املتعمد للنظام  

%، يليــه بــث الكراهيــة يف النفــوس والتحــريض 22.7العــام املصــر والعربــي والــدولي بنســبة
%،   18.1%، يليه بث اخلوف واإلحباط يف نفوس املصريني بنسبة21.1ضد النظام بنسبة
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%، ويرجــع 10.7ضـى بنسـبة يليـه نشـر الفرقـة وتشــتيت الـرأي العـام وخلـق حالــة مـن الفو
ذلك إلى أن توحد الصف خلف الرئيس يفسد خطط اجلماعة اإلرهابيـة والـدول الداعمـة 

يونيــو، وهــي إســقاط  30لهــا مثــل تركيــا وقطــر، التــي يخططــون لهــا منــذ قيــام الثــورة يف 
 الدولة املصرية، مما يستدعي وجود قانون يجرم من يقومون بفبركة تلك الشائعات.

فالشائعات التي ترتبط بتكـدير الـرأي العام،وتعتـدي علـى األمـن العـام للدولة،وتهـدف إلـى 

ــل االقتصــاد  ــة التــي تشــكل مرتكزاتهــا الداعمــة مث زعزعــة الثقــة بهــا ومبصــاحلها احليوي

)45(والعملة واألمن الداخلي، هي شائعات مجرمة
.  

  )9جدول رقم(

  ةملصرمصادر الشائعات التي روجت لها القنوات املعادي

  القنوات املعادية ملصر               

  مصادر الشائعات 

 اإلجمالي   مكملني   اجلزيرة   الشرق 

 % ك   %  ك   % ك  %  ك 

 43.7  289  10.6  15  37.9  98  67.2  176  مجهولة املصدر

 33.5 221 58.2 82 32.9  85  20.5  54  مصادر مصرية وعربية 

 22.8 151 31.2 44 29.2  75  12.3  32  مصادر أجنبية

  100  661  100  141  100  258  100  262  اإلجمالي

يتضـح مــن بيانــات اجلــدول الســابق أن القنــوات املعاديــة ملصــر تنشــر الشــائعات واألكاذيــب 
دون االعتماد على أي مصدر من املصادر اإلعالمية؛ لكنها أخبار ملفقة، حيث أنـه لـم يـتم 
ذكــر مصــدر اخلبــر يف الغالبيــة مــن األخبــار املقدمــة، وقــد بلغــت نســبة األخبــار املجهولــة 

املصــادر املصــرية والعربيــة التــي متثلــت فقــط يف(مواقــع التواصــل  %، يليهــا43.7املصــدر 
%، وتتفـق تلـك النتيجـة مـع 33.5االجتماعي)  واعتبارها من مصادر األخبار وذلـك بنسـبة

الذي أكد أن مـن أهـم مصـادر )Pontevia-Audrain ,A.J. ,Kimmel)46ما توصل له 
ويج لألخبـار الكاذبـة وتشـمل الشائعات تلـك احلسـابات الوهميـة التـي تنشـأ مـن أجـل التـر

حسابات أفراد ومجموعات على مواقع التواصـل االجتمـاعي، ثـم جـاءت املصـادر األجنبيـة 
%، ومتثلــت يف بعــض املقــاالت يف صــحف أجنبيــة وموقــع 22.8يف الترتيــب الثالــث بنســبة 

ــروج أن مصــر متــارس  ــارير ت ــي تصــدر تق ــي)، الت منظمــة (هيومــان رايتســووتش اإللكترون
وإجـراءات قمعيـة ضـد معارضـيها مبـا يتنـافى مـع حقـوق اإلنسـان، وهـذا يفسـر   اعتقاالت

 .ملاذا استعانت تلك القنوات بهذه املنظمة كمصدر من مصادرها
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  )10جدول رقم (

  سمات الصورة اإلعالمية التي تظهرها الشائعات عن مصر 

  القنوات املعادية ملصر                   
  سمات الصورة اإلعالمية  

 اإلجمالي مكملني اجلزيرة الشرق
 % ك % ك % ك % ك

 35.2 233 33.3 47 34.5 89 37.0 97 الفساد السياسى واملالى
 24.8 164 22.0 31 24.4 63 26.7  70 غياب الدميقراطية

 15.7 104 16.3 23 17.4 45 13.7  36 انتهاك حقوق اإلنسان
 9.4 62 12.1 17 8.9 23 8.4 22معارضة واحتجـاج املصـريني للنظـام 

 6.8 45 8.5 12 7.4 19 5.3 14 زيادة معدالت الفقر
 4.7 31 5.0 7 4.3 11 5.0  13 تراجع مصر اقتصاديا

 3.3 22 2.8 4 3.1 8 3.8  10 عالقات مصر الدوليةتأزم 
 100 661 100 141 100 258 100 262 اإلجمالي

من بيانات اجلدول السابق يتضح أن الصورة السلبية املقدمة عن مصر عبر تلـك القنـوات 
كان من أبرز مالمحها  الفساد املالي والسياسي  التـي تعمـدت تلـك القنـوات تعميمـه علـى 

%، وكانت قناة الشرق يف مقدمة القنوات التي ركـزت 35.2مصر واملصريني  وذلك بنسبة  
ــك ــى الفســاد يف مصــر وذل ــك بنســبة 37.0بنســبة  عل ــة وذل ــاب الدميقراطي ــا  غي %،ويليه

%، وقد تفوقت قناة اجلزيرة على نظيرتها يف التأكيد على تلك الصورة وذلك بنسبة 26.7
%، وقـد حـازت قنـاة الشـرق علـى النسـبة 15.7%، ثم انتهاك حقوق اإلنسان بنسـبة  26.7

معارضـــة %، يليهـــا 17.4تلـــك الصـــورة وتكرارهـــا وذلـــك بنســـبة  علـــىاألكبـــر يف التأكيـــد 
%،يليهـا زيـادة معـدالت الفقـر بنسـبة 9.4وذلـك بنسـبة    واحتجاج املصريني للنظـام احلـالي

 ثــم  تــأزم عالقــات مصــر الدوليــة%،4.7االقتصــادي ملصــر بنســبة  %، يليهــا التراجــع6.8
 %.3.3بنسبة  

ــي  ــة مقنعــه للصــورة الســلبية الت ــراهني منطقي ــة وب ــة عــدم وجــود أدل وقــد الحظــت الباحث
ترسمها تلك القنوات عن الدولة املصرية بينما اعتمدت تلك القنوات على أسـلوب التكـرار 

مبالمحها املتنوعة للتأكيد عليها فـى أذهـان املشـاهدين وقـد   السلبيةاملتعمد لتلك الصورة  
أكدت الصورة واخلطاب املتصل بها مدى العداء التي حتمله تلك القنـوات للدولـة املصـرية 

بشكل مباشر فى قنوات الشرق وقنـاة مكملـني  بينمـا وكانـت قنـاة اجلزيـرة وهذا ما اتضح  
 األكثر احترافاً فى هذا الصدد.  
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  مالمح الصورة اإلعالمية لرئيس اجلمهورية كما ترسمها القنوات املعادية ملصر         

  القنوات املعادية ملصر                     

  الصورة اإلعالمية للرئيس 

  اإلجمالي  مكملني  اجلزيرة  الشرق 

 % ك  % ك  % ك  % ك 

 41.2 80 43.2 16 39.7 29 41.7 35 الديكتاتورية

 27.3 53 24.4 9 28.8 21 27.4 23 اخليانة

 22.7 44 21.6 8 23.3 17 22.6 19 عدم جناح املشروعات التي قام بها

 8.8 17 10.8 4 8.2 6 8.3  7 عدم النجاح يف التغلب على مشكالت املجتمع

 100 194 100 37 100 73 100  84 اإلجمالي

يتضح من بيانات اجلدول السابق أن الصورة التي تعمدت القنوات املعاديـة ملصـر تقـدميها 

عن الـرئيس السيسـي صـورة سـلبية، أبـرز مالمحهـا وصـف الـرئيس السيسـي بالـديكتاتور 

ــة بنســبة 41.2حيــث بلغــت نســبتها  ــرئيس باخليان ــام %،يليهــا 27.3%، تليهــا وصــف ال قي

جناحــه يف التغلــب علــى مشــكالت ،ثــم عــدم %22.7بنســبةالــرئيس مبشــروعات فاشــلة 

%،وتؤكــد هــذه النتيجــة مــدى اهتمــام وســائل اإلعــالم املعاديــة بالقيــام 8.8بنســبة  املجتمــع

بحمــالت تشــويه ممنهجــة ضــد مصــر ورئيســها، حيــث يعتبــرون الــرئيس السيســي عــدوهم 

لقنـوات) األول ألنه أفسد املخططات التي كانت اجلماعة اإلرهابية (التي تنتمـي لهـا تلـك ا

  تنوي القيام بها يف مصر.  

  اختبار صحة فروض الدراسة:

  اختبار صحة الفرض األول:

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني نــوع الشــائعات التــي تروجهــا القنــوات املعاديــة -1

  وسمات الصورة اإلعالمية املقدمة عن مصر .

) للتعـرف علـى مـدى وجـود عالقـة  2الختبار صحة الفرض األول مت اسـتخدام اختبـار (كـا

بني نوع الشائعات التـى تروجهـا القنـوات املعاديـة وسـمات الصـورة اإلعالميـة املقدمـة عـن 

 مصر وكانت النتائج كالتالي:  
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  عن مصر العالقة بني نوع الشائعات وسمات  الصورة اإلعالمية املقدمة

 نوع الشائعات              

  سمات الصورة 

 الداللة   2كا اإلجمالي  اقتصادية  اجتماعية سياسية

 0.000  187.43  % ك  % ك  % ك  %  ك 

الفســـــــاد السياســـــــىى 

  واملالي 

171  50.9  -  -  62  21.5  233  35.2  

  24.8  164  32.5  94  -  -  20.8  70  غياب الدميقراطية 

  15.7  104  23.5  68  -  -  10.7  36  انتهاك حقوق اإلنسان 

معارضــــــــة واحتجــــــــاج 

املصــــــــــريني للنظــــــــــام 

22 6.5 13 36.1 27 9.3 62 9.4 

  6.6 19 33.3 12 4.2 11 زيادة معدالت الفقر 

.4 

45 6.8 

  4.7  31  3.8  11  19.4  7  3.9  13 تراجع مصر اقتصاديا 

ــأزم عالقــــات مصــــر  تــ

  الدولية 

10  3.0  4  11.1  8  2.8  

.8  

33  3.3  

 100 661 100 289 100 36 100 336  اإلجمالي 

 12درجة احلرية =         0.470معامل توافق =  

تشير بيانات اجلدول السابق إلى وجود عالقة دالة إحصائيا بني الشائعات التي تـروج لهـا 
سمات الصورة اإلعالمية السلبية  التي تقدمها عن مصر حيث البرامج (عينة الدراسة) و  

وهـــى أقـــل مـــن مســـتوى داللـــة 0.000)  بقيمـــة احتماليـــة  187.43(2بلغـــت قيمـــة كـــا
أى أنها دالة إحصائياً ، ، فقد كان الفساد السياسي واملالي وغياب الدميقراطيـة   0.005

لتـــي ركـــزت عليهـــا وانتهـــاك حقـــوق اإلنســـان مبصـــر مـــن أهـــم ســـمات الصـــورة الســـلبية ا
الشائعات السياسية بـالقنوات املعاديـة ، بينمـا كانـت زيـادة معـدالت الفقـر مبصـر وتراجـع 
األوضــاع االقتصــادية بهــا مــن أهــم ســمات الصــورة الســلبية التــي ركــزت عليهــا الشــائعات 
االجتماعية واالقتصادية التي تروج لها القنوات املعادية. وبذلك يثبت صحة الفـرض األول 

ئل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني نوع الشائعات  التي تروجها القنوات املعاديـة القا
  وسمات الصورة اإلعالمية املقدمة عن مصر .

  اختبار صحة الفرض الثاني  
توجد فروق ذات داللة إحصائية بـني القنـوات املعاديـة ملصـر يف نوعيـة الشـائعات التـي -2

  تروجها.  

) للتعـرف علـى مـدى وجـود فـروق 2ي مت اسـتخدام اختبـار (كـاالختبار صحة الفرض الثـان
  بني القنوات يف نوعية الشائعات التي تروجها عن مصر وكانت النتائج كالتالي:  
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  الفروق بني القنوات املعادية ملصر يف نوعية الشائعات التي تروجها 

القنــــــــــــــوات           

 املعادية 

  نوع الشائعات 

  الداللة  2كا  االجمالى   مكملني   اجلزيرة   الشرق 

  0.000  32.29  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

  50.8  336  55.3  78  49.6  128  49.6  130  الشائعات السياسية 

  43.7  289  39.0  55  50.4  130  39.7  104  الشائعات االقتصادية 

  5.4  36  5.7  8  _   _   10.7  28  الشائعات االجتماعية 

  100  661  100  141  100  258  100  262  اإلجمالي 

  4درجة احلرية =   0.216معامل توافق =     

يتضح من البيانات اإلحصائية للجدول السـابق أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني 
ــا ــة كـ ــت قيمـ ــث بلغـ ــا ، حيـ ــي تروجهـ ــائعات التـ ــة الشـ ــر يف نوعيـ ــة ملصـ ــوات املعاديـ  2القنـ

أى إنهـــا دالـــة 0.05وهـــى أقـــل مـــن مســـتوى داللـــة   0.000)بقيمـــة احتماليـــة 32.29(
يف مقدمـة الشـائعات التـي تناولتهـا القنـوات إحصائياً ،حيث  جـاءت الشـائعات السياسـية  

الثالثة وأن قنـاة الشـرق وقنـاة اجلزيـرة أكثـر القنـوات الثالثـة تـداوالً للشـائعات السياسـية 
%، كما كانت هنـاك فـروق بـني القنـوات الثالثـة فـى التـرويج للشـائعات 49.6وذلك بنسبة  

وكانت الفروق بني القنوات %،50.4االقتصادية حيث كانت قناة اجلزيرة فى املقدمة بنسبة
%، وبـذلك يتضـح صـحة 10.7فى نشر الشائعات االجتماعيـة لصـالح قنـاة الشـرق بنسـبة 

القائــل بوجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني القنــوات املعاديــة ملصــر فــى  الفــرض الثــاني
  نوعية الشائعات التى تروجها .

  اختبار صحة الفرض الثالث

ة  بـــني القنـــوات املعاديـــة ملصـــر يف أســـاليب اخلـــداع توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائي -
  املستخدمة للترويج للشائعات 

) للتعـرف علـى مـدى وجـود فـروق 2الختبار صحة الفرض الثـانى مت اسـتخدام اختبـار (كـا
 : بني القنوات فى أساليب اخلداع املستخدمة للترويج للشائعات وكانت النتائج كالتالي

 

 

 

 

 

  



 

 
1174 1174 

  )14جدول رقم (  

  الفروق بني القنوات املعادية ملصر يف أساليب اخلداع املستخدمة للترويج للشائعات 
    القنوت املعادية      

  

  أساليب اخلداع 

  الداللة   2كا  اإلجمالى   مكملني   اجلزيرة   الشرق 

  0.000  162.8  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

عرض مقـاطع فيـديو قدميـة 

  على أنها حديثة
61  23.3  66  26.6  12  8.5  139  21.0  

اجتــزاء جمــل وعبــارات مــن 

  سياقها
27  10.3  45  17.4  34  24.1  106  16.0  

ــة  ــات مغلوطـ ــتالق معلومـ اخـ

  وغير صحيحة
23  8.8  _38  _14.7  41  29.1  102  15.4  

ــا  ــور فوتوغرافيــ ــرض صــ عــ

  قدمية على أنها
37  14.1  53  20.5  2  1.4  92  13.9  

  10.9  72  21.3  30  1.6  4  14.5  38  تغريداات
  9.8  65  2.1  3  13.2  34  10.7  28  التالعب فى مقاطع فيديو

ــور  ــى صـــــــ ــب فـــــــ التالعـــــــ

  فوتوغرافية
15  5.7  18  7.0  4  2.8  37  5.6  

عــــرض تســــجيالت صــــوتية 

  مجهولة املصدر
26  9.9  -  -  15  10.6  41  6.2  

ــر  ــة عبــ ــورات الكترونيــ منشــ

  موقع فيس بوك
7  2.7  -  -  -  -  7  1.1  

  100  661  100  141  100  258  100  262  اإلجمالي  

  16معامل توافق =        درجة احلرية = 

توضح نتـائج اجلـدول السـابق أنـه توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني القنـوات املعاديـة 
بقيمــة احتماليــة  162.8 2أســاليب اخلــداع املســتخدمة ، حيــث بلغــت قيمــة كــا ملصــر فــى
ــة  0.000 ــل  0.05وهــى أصــغر مــن مســتوى دالل ــوت صــحة الفــرض القائ ــه مت ثب أى أن

ــداع  ــاليب اخلـ ــر يف أسـ ــة ملصـ ــوات املعاديـ ــني القنـ ــائية بـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــود فـ بوجـ
ــى اســتخدام ــرة والشــرق عل ــاتي اجلزي وســيلة (عــرض مقــاطع  املســتخدمة فقــد ركــزت قن

قدميـة علـى أنهــا حديثـة )،فـى حــني ركـزت قنــاة مكملـني علـى أســلوب ( اخـتالق معلومــات 
مغلوطــة وغيــر صــحيحة )،كمــا كــان أســلوب ( عــرض صــور فوتوغرافيــة قدميــة علــى أنهــا 

  حديثة ) من  األساليب التي اعتمدت عليها قناة اجلزيرة مقارنة بنظيرتيها .
تلـك القنـوات علـى اسـتخدام أسـاليب خـداع متنوعـة ومختلفـة وتعكس تلـك النتيجـة قـدرة  

لتحقيق األهداف التي تريد حتقيقهـا ويسـاعدها علـى ذلـك التكنولوجيـا احلديثـة والـدعم 
  املادي التي توفره اجلماعة اإلرهابية والدول الداعمة لها .

  الفرض الرابع  صحةاختبار 
ادية ملصر يف سمات الصورة اإلعالمية توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القنوات املع  -

  املقدمة. 
 ) وكانت النتائج كالتالي:2الختبار صحة الفرض الثاني مت استخدام اختبار (كا
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  الفروق بني القنوات املعادية فى سمات الصورة اإلعالمية املقدمة عن مصر             

القنــــــــــــــــــــوات          

  املعادية 

  سمات الصورة 

  الداللة   2كا  اإلجمالى   مكملني   اجلزيرة   الشرق 

  0.922  5.89  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك 

  35.2  233  33.3  47  34.5  89  37.0  97  الفساد السياسى 

  24.8  164  22.0  31  24.4  63  26.7  70  غياب الدميقراطية 

  15.7  104  16.3  23  17.4_  45_  13.7  36  انتهاك حقوق اإلنسانن

  9.4  62  12.1  17  8.9  23  8.4  22  معارضة الشعب للنظام

  6.8  45  8.5  12  7.4  19  5.3  14  زيادة معدالت الفقر 

ــع األوضــــــــــاع    4.7  31  5.0  7  4.3  11  5.0  13تراجــــــــ

  3.3  22  2.8  4  3.1  8  3.8  10تــــــــــــأزم العالقــــــــــــات 

  100  661  100  141  100  258  100  262  اإلجمالى 

  12درجة احلرية =      0.094معامل توفق =     

يتضح من بيانات اجلدول السابق أنـه ال توجـد فـروق دالـة إحصـائياً بـني القنـوات املعاديـة 
 2ملصر يف سمات الصورة اإلعالمية السلبية التي تقـدمها عـن مصـر حيـث بلغـت قيمـة كـا

وعليـه فإنـه لـم يـتم   0.05وهى أكبر من مسـتوى الداللـة    0.922بقيمة احتمالية    5.89
ه توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني القنــوات املعاديــة ثبــوت صــحة الفــرض القائــل بأنــ

  ملصر فى سمات الصورة اإلعالمية املقدمة .

  مناقشة النتائج:

قدمت القنوات املعاديـة صـورة غيـر واقعيـة تتفـق مـع توجهـات تلـك القنـوات يف إسـقاط   -
الدولــة املصــرية، حيــث كــان انتشــار الفســاد املــالي والسياســي أبــرز مالمــح الصــورة التــي 

عــن الدولــة املصــرية، وهــو العنصــر الــذي دأبــت تلــك القنــوات علــى  القنــواتنقلتهــا تلــك 
ملصــري الثقــة يف حكومتــه ورئيســه املنتخــب (عبــد الفتــاح التركيــز عليــه كــي يفقــد الشــعب ا

السيسي) ومن ثم يثور الشعب ضد رئيسه، وقد تعمـدت تلـك القنـوات تكـرار تلـك الصـورة 
ــاءات وأكاذيــب وقصــص ملفقــة ومجهولــة  ــى تكتســب املصــداقية وكانــت معظمهــا ادع حت

  املصدر يلقيها مقدم البرنامج دون ذكر املصدر.
ــوات املعا - ــدمها عــن مصــر عــدم اســتقرار عكســت القن ــي تق ــة مــن خــالل الصــورة الت دي

األوضاع السياسية واالقتصـادية بهـا، وأن هنـاك رفـض مـن جمـوع الشـعب للقـرارات التـي 
يتخذها الرئيس السيسي، ورفضه التعـديالت الدسـتورية ولبقـاء الـرئيس يف احلكـم لفتـرة 

د موافقــة الغالبيــة مــن رئاســية أطــول؛ وهــذا مــا مت تكذيبــه مــن الشــعب املصــري نفســه بعــ
أفــراده علــى التعــديالت الدســتورية، وكــان االعتمــاد بشــكل كبيــر يف تثبيــت تلــك الصــورةيف 
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ــديو قدميــة ملظــاهرات  ــى مقــاطع في ــة يف  25أذهــان املشــاهد عل ــاير مؤكــدة أنهــا حالي ين
 اخلداع التي اعتمدت عليها تلك القنوات. أساليبمحافظات مصر، وهي من أكثر  

ــرز الشــ - ــت مــن أب ــد كان ــوات الشــائعات السياســية، وق ــك القن ــا تل ــي رّوجــت له ائعات الت
القنوات الثالثة تكرر نفـس الشـائعات فيمـا يشـبه اخلطـة املتكاملـة واحلملـة املنظمـة التـي 

 أن ما يتم بثه هو احلقيقة. املشاهدتنظمها القنوات املعادية حتى يتأكد  
مــة بــني القنــوات املعاديــة ،رغــم ان كانــت االســتمرارية فــى التــرويج للشــائعات ســمه عا  -

الواقع املصـري يثبـت عكـس ذلـك ،ويكـذب تلـك الشـائعات فلقـد كـان مـن أ بـرز الشـائعات 
السياســية التــي مت التــرويج لهــا عبــر القنــوات املعاديــة شــائعة رفــض الغالبيــة مــن الشــعب 

ــدة بســببها  ، و وهــذا  ــورة جدي ــواطنني بث ــام امل ــديالت الدســتورية وقي ــا مت املصــري للتع م
تكذيبــه مــن خــالل الواقــع الفعلــي مبوافقــة غالبيــة املــواطنني علــى التعــديالت الدســتورية 

وعلى الـرغم   ****%من إجمالي األصوات التى قامت باملشاركة فى االستفتاء88.83بنسبة  
تكـذيب النتـائج وادعـت أنهـا نتـائج مـزوره فـى حـني تعمـدت   من ذلك استمرت القنوات فى

القنــوات املصــرية تقــدمي  بــث احلــي للنــاخبني أثنــاء اإلدالء بأصــواتهم فــى االســتفتاء فــى 
  املحافظات املختلفة . 

 صندوق النقـد الـدولي (الـذي سـبق اإلشـارة إليـة )، والـذي يوضـح على الرغم من تقرير  -
يق االستقرار االقتصـادي الكلـى وإحـداث تعـافى يف النمـو جناح السلطات املصرية يف حتق

جـاء تراجـع األوضـاع االقتصـادية ملصـر يف مقدمـة الشـائعات   ،*****وحتسني مناخ األعمـال
  االقتصادية التي حرصت القنوات املعادية على نشرها وقد ركزت قناة اجلزيرة على ذلك.

ــى  - ــدخل واللعــب عل ــواطن البســيط محــدود ال ــى اســتقطاب امل ــوات عل ــك القن ــت تل راهن
احتياجــه املــادي ،فروجــت لشــائعة رفــع الــدعم الكامــل عــن كــل املــواد األساســية واســتمرار 
ارتفــاع األســعار وقــد جــاء ذلــك فــى مقدمــة الشــائعات االجتماعيــة التــي  تروجهــا القنــوات 

زء مـن احلقيقـة وهـو رفـع الـدعم عـن الوقـود ووجـود املعادية ملصر ، وبنت الشائعة على ج
ارتفاع يف األسـعار، لكنهـا اعتمـدت علـى املبالغـة والتهويـل حتـى تخلـق حالـة مـن االحتقـان 
والغضـــب لـــدى أصـــحاب املســـتويات االقتصـــادية املنخفضـــة واملتوســـطة واللـــذين ميثلـــون 

  الغالبية من الشعب املصري .
ا مـن الحظت الباحثة انخفاض وتدني املعـاي ير اإلعالميـة لتلـك القنـوات، ويظهـر ذلـك جليـً

خالل  وسائل اخلداع الكثيرة واملتنوعة التـي اسـتخدمتها القنـوات، مـن عـرض فيـديوهات 

قدميـة علــى أنهـا حديثــة وتركيــب الصـور الفوتوغرافيــة وعــرض صـور وتســجيالت صــوتية 
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عـن املعـايير املهنيـة   ملفقة، وغيرها من األساليب التي تعكـس انعـدام املصـداقية واالبتعـاد

  لإلعالم، كما تعكس التمويل املرتفع الذي حتظى به هذه القنوات من القوى املعادية ملصر.

كانــت صــناعة األزمــة بــني الشــعب واحلكومــة مــن أهــم أهــداف الشــائعات التــي ســعت القنــوات 
ســبة  %، ويليها تشــويه صــورة مصــر أمــام العــالم بن  27.4املعادية لتحقيها،حيث بلغت نسبتها

التــي  والـدول%، وتتفق تلك النتيجة مع ما سبق لنا توضيحه من هوية هــذه القنــوات   22.7
  تبث من خاللها

 ( تركيا وقطر) ودعمها للجماعة اإلرهابية. 

  التوصيات:

ــوات  - ــك القن ــا تنشــره تل ــى م ــالرد عل ــة ب ــام وســائل اإلعــالم واملؤسســات املعني ســرعة قي
وغيرها من وسائل التواصل االجتماعي من شائعات من خالل إعـالن الدولـة عـن األخبـار 

  غموض ودون إخفاء لبعض املعلومات. دونالصحيحة كاملة 
بــث الــوعي العــام عبــر املــؤمترات والنــدوات واخلطــب الدينيــة، للتأكيــد علــى خطــورة  -

الشـائعات وكيفيـة مواجهتها،وتوضــيح حقيقـة اإلدعـاءات واألكاذيــب التـي تروجهـا القنــوات 
املعاديــــة ملصــــر وحقيقــــة تلــــك القنــــوات ومصــــادر متويلهــــا واألهــــداف التــــي تســــعى 

ــد مــن تكــاتف مؤ ــة لتحقيقهــا،ولتحقيق ذلــك الب ــة خاصــة املؤسســات التربوي سســات الدول
  واملؤسسات الدينية.واملدارس واالجتماعية مثل املعاهد واجلامعات 

سن قوانني مـن جانـب اجلهـات التشـريعية بالدولـة مـن شـأنها جتـرمي الشـائعات،وفرض   -
بالعمل بالقنوات املعادية ومالكيها،مع ضرورة فـرض نـوع مـن   القائمنيعقوبات رادعة ضد  

ة على مواقع التواصل االجتماعي للحد من نشر الشائعات التي تهـاجم وتهـدف إلـى الرقاب
  إسقاط الدولة املصرية.  

تنظـــيم اإلعـــالم املصـــري حلمـــالت توعيـــة مخطـــط لهـــا بشـــكل جيـــد،من أجـــل إرشـــاد  -
التـي يسـتقبلونها عبـر القنـوات املختلفة،وعـدم  األخبـاراملواطنني لكيفية التأكـد مـن صـحة  

وج له من خاللها،وعبر غيرها من الوسائل اإلعالمية التي تستهدف النيـل تصديق كل ماير
 من الدولة املصرية.

توضيح احلقائق للـرأي العـام، خاصـة يف القضـايا املهمـة، دون حجـب لـبعض املعلومـات - -
أن تخلق حالة من الغموض حتى التسـتغل وسـائل اإلعـالم املعاديـة تلـك احلالـة   ميكنالتي  

 التي تعمل على تضليل الرأي العام والتأثير على اجتاهاته.وتروج األكاذيب 
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  هوامش الدراسة 
، أعمــال نــدوة الشــائعات فــى عصــر المعلومــات) إبراھیم احمد أبو عرقـوب. اإلشـاعات فـي عصـر المعلومـات،  1(

  .   94،  93م، ص2003أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، مكتبة الملك فھد الوطنیة، 
  .   196 -181م)، ص2005، (القاھرة : دار الفجر،  الحرب النفسیة) محمد منیر حجاب: 2( 
قبل وبعد أحـداث ) سحر فاروق الصادق .صورة الغرب فى الصحافة المصریة دراسة تحلیلیة للخطاب اإلعالمي  3(

،  المؤتمر العلمي الثامن لإلعــالم وصــورة العــرب والمســلمینسبتمبر فى صحف األھرام واألھالي واألسبوع ،    11
  .737-695، الجزء الثانى  ،ص 2002كلیة اإلعالم ،جامعة القاھرة ،مایو 

 رسالة ماجستیر،"طاب الشباب) سالي بكر الشلقاني. الشائعات عبر مواقع التواصل االجتماعي ودورھا في استق4(  
  .2018، كلیة التربیة النوعیة ، جامعة كفر الشیخ .

، جامعـة   كلیــة اآلدابل  المجلــة العلمیــة) یسرا عبد الخالق .دور مواقع التواصل االجتماعي فى نشـر الشـائعات ،  5(
  .2017أسیوط ، 

مھـور نحـو الـوعي بخطـورة الشـائعات )مجدي عبد الجـواد الـداغر .تـأثیرات اإلعـالم الجدیـد علـى اتجاھـات الج6(
المــؤتمر اإلعالمــي وانعكاساتھا على األزمات االقتصادیة فى مصر أثناء ثورة ینایر ومـا بعـدھا (دراسـة میدانیـة )،  

  . 2017)،  الدولي ( اإلعالم بین خطاب الكراھیة واألمن الفكري
اعي وانعكاسـھا علـى نشـر الشـائعات لـدى ) فاطمة الزھراء ممد عبد الوھاب .التعرض لشبكات التواصـل االجتمـ7(

  .كلیة اآلداب ، جامعة جنوب الوادي. رسالة ماجستیرالشباب الجامعي (دراسة میدانیة ) ، 
) والء محمد الطاھر عبد الخالق اعتماد الجمھور المصري على اإلعالم األمني في التصدي للشائعات واألكاذیـب 8(

،العـدد األول ،   المجلة المصریة لبحوث اإلعالمیة على عینة من الشباب ،  لتحقیق التواصل المجتمعي " دراسة میدان
  .2015، 47المجلد 

ور شبكات التواصل االجتماعي فـى تـرویج الشـائعات وسـبل مواجھتھـا ،( دراسـة د) سھیر صفوت عبد المجید .  9(
  .2015، 21، العدد الثالث ، مجلد  مجلة كلیة التربیةمیدانیة ) ،

عبد الرحمن .دور الشائعات فى التأثیر على الجمھور أثناء األزمـات (دراسـة تطبیقیـة علـى الفتـرة ) محمد زین  10(
  .2015،العدد السادس ، مارس  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسطینایر ،  25التي أعقبت ثورة 

) سناء جالل عبد الرحمن .دور صحافة المواطن في نشر ومقاومة الشائعات فى المجتمع العربي (دراسة تحلیلیة 11(
  . 2015،العدد األول ، مارس  المجلة العلمیة لبحوث الصحافة)، 

المصري ) شیماء فرج على جاد . تناول الصحافة المصریة للشائعات السیاسیة دراسة مقارنة لجریدتي األھرام و12(
 .2013،كلیة اآلداب ، جامعة اإلسكندریة ،رسالة ماجستیر الیوم، 

(13)Benjamin,Doerr, et.al. why Rumors Spread Fast in Social Network  ,                  
Saarland's university,Germany,2010,1:10 
14)Heng ,Chen ,L u ,Yang K. and  Suen ,wing C,.The  power of Whispers: Theory of 
Rumor, Communication,  and Revolution International Economic 
Review,vol.57,Issue1,pp.89-116,2016    
Available At: http://dx.doi.org/10.111/iere.12149 

جاھات الرأي العام نحو وسائل اإلعالم فى بث ونشر الشائعات السلبیة فى المجتمع  خالد صالح الدین .ات) 15( 
  ، كلیة اإلعالم ، جامعة القاھرة . 2012یولیو  3:  1،مؤتمر اإلعالم وبناء الدولة الحدیثة من 

16) Wentao huang.on rumour spreading with skppticism and Deial, Shanghai Jiao 
Tong Universty,China pp. 60-61.  

اتجاھات الرأي العام المصري نحو ثنائیة اإلعالم والشــائعات فــى إطــار التحلیــل االجتمــاعي )خالد صالح الدین .17
  .2010. مؤتمر كلیة اإلعالم ،  لمحددات الوعى اإلعالمي

ي االسرائیلى نحو مصر ، دراسة فى تحلیل المضمون ، ) رانیا فوزي محمد . اتجاھات محافل التقدیر االستراتیج18
  . 2018، 49،العدد  49،جامعة األزھر ، المجلد  مجلة البحوث اإلعالمیة

التعرض للبرامج الحواریة وعالقتھ بصورة مصر والمصرین لدى الجالیات العربیـة المقیمـة   )جیھان سید یحیى .19
  .2015 ،43،العدد43، جامعة األزھر ،المجلد  میةمجلة البحوث اإلعالفى مصر(دراسة میدانیة )، 
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،  رســالة ماجســتیر)ملك محمود إسماعیل . صورة مصر كما تعكسھا المواقع اإلخباریة ( دراسة تحلیلیة مقارنة) 20
  .2016كلیة اآلداب ، جامعة عین شمس ، 

، كلیـة دكتــوراه  رســالة ، صـورة مصـر فـي الكاریكـاتیر فـى صـحافة العـالم )سارة سعید عبد المجید المغربـى .21
  . 2016اإلعالم ، جامعة القاھرة ،

)ولید محمد الھادى .أطر تقدیم صورة مصر في افتتاحیات صحیفتي النیویورك تایمز والواشنطن بوسـت: دراسـة 22
،كلیة اإلعـالم  ،العدد الثالث14،مجلد المجلة المصریة لبحوث الرأى العام" 2013یونیو  30للفترة قبل وبعد تحلیلیة 

  .2015،جامعة القاھرة ،
مؤتمر ) رانیا فوزى .صورة مصر فى الصحافة اإلسرائیلیة : دراسة تطبیقیة على صحیفة ( یدیعوت أحرنوت )،23

 28للبحوث االجتماعیـة والجنائیـة  ،    ،المركز القومىاإلعالم وقضایا المجتمع بین المھنیة والمسئولیة االجتماعیة  
  .2015إبریل 29 –

المجلــة المصــریة لبحــوث )ھبة شاھین . دور القنوات اإلخباریة في تشكیل صورة مصر لدى الجمھور العربى ،  24
  165:176،ص ص 2011اإلعالم ،المجلد العاشر ، العدد الثالث ، 

، كلیة ماجستیر  رسالة،  ین الصحفیین العرب واألجانب  )مروة مرعى زاید . الصورة الذھنیة لمصر لدى المراسل25
  2009اآلداب ، جامعة القاھرة ، 

 االجتمــاعي نظریــات اإلعــالم وتطبیقاتھــا فــى دراســات اإلعــالم الجدیــد ومواقــع التواصــلحســنین شــفیق ، ) 26( 
  120)،ص.2014،(القاھرة : دار فكر وفن الطباعة والنشر والتوزیع ، 

TheScienceof Rumors.Annalsof geophysics            (27)Massimo Crescimbene.    
55,3,10 doi; 10.4401,.2012    
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  طبقاً لنتائج الدراسة االستطالعیة  *    
** بلغ عدد المشاركین فى االستفتاء على التعدیالت الدستوریة  2019  27(  ملیون و 193 ألف و590  ناخباً )بنسبة  

% وذلك وفقاً لتقریر للھیئة الوطنیة لالنتخابات .44.33  
بلغت (  *** السیسي على إجمالى عدد أصوات  الفتاح   الرئیس عبد  أصوات)،   104ألف و   780ملیون و 23حصل 

ً   511ألف و  757ار الشعبي"، على إجمالي عدد أصوات (بینما حصل حمدین صباحي، زعیم "التی ) وذلك من .صوتا
  537ملیون و  (24والتى بلغت    2014إجمالي عدد األصوات الصحیحة التى شاركت فى االنتخابات الرئاسیة لعام  

 في المائة من إجمالي أصوات من شاركوا في عملیات التصویت.  95.93صوتاً،) أي ما نسبتھ   615ألف و
Available at:https://arabic.cnn.com/middleeast/2014/06/03/egypt-elections- 

finalresults 6/9/2019 
****  بلغ عدد المشاركین فى االستفتاء على التعدیالت الدستوریة  2019(  27  ملیون و193  ألف و590 ناخبا) 

ناخباً  741ألف و461ملیون و 23% وذلك وفقاً للھیئة الوطنیة لالنتخابات .جملة المصوتین بالموافقة  44.33بنسبة 
%.  88.83بنسبة   

available at: https://www.elections.eg/19/6/2019  
% من إجمالي النـاتج 5.6%، وتراجع عجز الحساب الجاري من  9% إلى أقل من  12تراجع معدل البطالة من  *****

% مـن إجمـالي النـاتج المحلـى فـي 85من المتوقع أن ینخفض إجمالي الدین العام إلى نحـو وأنھ   %2.4المحلى إلى 
، كمـا 2017 – 2016نـاتج المحلـى فـى % مـن إجمـالي ال103، بعـد أن سـجل  2019  –  2018العام المالي الحـالي  

ملیـار دوالر فـى مـارس  44إلـى  2016ملیار دوالر فـي یونیـو  17ارتفاع االحتیاطي األجنبي لمصر، من  أوضح 
رغم الصـدمات العارضـة المتعلقـة  2019% في إبریل 13إلى    2017% في یولیو  33انخفاض التضخم من  ،2019

  د الغذائیةبعرض السلع والتقلب فى أسعار بعض الموا
available at https://www.imf.org24/7/2019  

 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
  
  
  

  
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

  
  
  

 
 
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  


