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ــة ســد  ــر لقضي ــى معاجلــة الكاريكاتي ــل يف التعــرف عل ــق هــدف رئيــس يتمث تســعى الدراســة إلــى حتقي
النهضــة يف الصحــف املصريــة )األهــرام– الوفــد– املصــري اليــوم( يف الفتــرة )مــا بــن 1 ينايــر 2011م 
حتــى 31 ينايــر 2020م، وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى تنــوع موضوعــات الكاريكاتيــر لقضيــة ســد 
ــواء األزمــة– موقــف احلكومــة  ــت أهــم املوضوعــات يف:)املســاعي الدبلوماســية الحت ــث متثل النهضــة، حي
املصريــة واإلثيوبيــة والســودانية– اآلثــار الســلبية لبنــاء ســد النهضــة علــى مصــر– خــرق إثيوبيــا للمعاهــدات 
واتفاقيــات حــوض النيــل– فشــل مفاوضــات ســد النهضــة– مراحــل تطــور بنــاء ســد النهضــة– املواصفــات 
الهندســية لبنــاء الســد– حصــة مصــر مــن ميــاه النيــل– إعــان إثيوبيــا  لبنــاء ســد النهضــة– تطــاول رئيــس 
وزراء إثيوبيــا علــى مصــر(، وأشــارت النتائــج إلــى أن مصــر جــاءت كقــوة فاعلــة يف جريــدة األهــرام بنســبة 
%36.1، بينمــا جــاءت يف جريــدة املصــري اليــوم بنســبة %35.5، وجــاءت يف جريــدة الوفــد بنســبة 
%34.9 مــن إجمالــي القــوة الفاعلــة لقضيــة ســد النهضــة املســتخدمة يف الكاريكاتيــر، وهــذا يعكــس أن 
التطــورات التــي قدمتهــا املعاجلــة يف ســياق تأطيــر املوقــف الرســمي مــن القضيــة حيــث اتخــذت مصــر– 
كقــوة فاعلــة يف القضيــة– احلــوار واملفاوضــات واملناقشــات وااللتــزام بضبــط النفــس وطــرح القضيــة أمــام 

وســيط دولــي.

الكلمات املفتاحية: الكاريكاتير- قضية سد النهضة- الصحف املصرية.

The study seek to achieve a main target represented in recognizing The Caricature 
Treatment to The Issue of the EL- Nahda Dam in the Egyptian Newspapers ( AL  
Haram- AL  Wafed - EL Massri  EL Youm) on 12001/1/ to 312020/1/ , This study 
reached to variety of topics in the Caricature to The Issue of the EL- Nahda Dam, 
the most important topics represented in ( Diplomatic movements to the crisis- the 
situation of the Egyptian, Sudanes and Ethiopia government- the bad effects of 
building the Dam on Egypt- the building stages of the Dam  Disagreement treaties 
of Ethiopia the negotiations failure around the Dam , the prime minister insults 
on Egypt  the outcomes ( results) referred that Egypt as an effective force in AL 
Ahram  36.1% while in EL Massy EL Yuom comes in 35.5% , In EL Wafad 
comes in 34.9% from the total of the effective Forces to the issue of (R.D). 

Keywords:Caricature, the Issue of the EL- Nahda Dam,  Egyptian Newspapers    

ملخص الدراسة
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أن     بعد  العشرينيات  مطلع  منذ  املصرية  الصحافة  بارزة يف  مكانة  الكاريكاتير  اكتسب 
حتقق له شعبية واسعة، وتزايدت فعاليته يف املعارك السياسية، وأثرت رسوم "صاروخان،  

قبل عام   ما  الثقافية لصحف  وزهدي" يف احلياة  وعبدالسميع،  ويعتمد  1952ورخا،  م، 
الصحفي ع  الشكل  ذكاهذا  وتعريتها  لى  اليومية  السلبيات يف احلياة  التقاط  الفنان يف  ء 

بشجاعة، وهو األمر الذي يقتضي متتعه برؤية فكرية، وجسارة على احللم والبوح مبا هو  
  .)1( أجمل، والبوح مبوقفه دون لبس أو مواربة

الشخصيات      ينتقد  الذي  الساخر  والضحك  للرسم  فني  اصطالح  هو  والكاريكاتير 
(كاركاتورا  وضاع  واأل كلمة  هي  إيطالي  أصل  من  كلمة  وهي  االجتماعية،  أو  السياسية 

Caricature.ومعناه الصورة التي تتميز بشخصيات مبالغ يف تصورها (  
رسًما      أن  ذلك  الصحف،  ورسامي  أيدي  يف  خطير،  سالح  الكاريكاتير  أن  واحلقيقة 

خبًرا وال حتقيًقا؛ ولكنه    و ليسواحًدا يستطيع أن يشيع السخط أو الرضا بني الناس، وه
  .)2(تعليق يف شكل قصة قصيرة ساخرة

القراء،     أنظار  جذب  على  بالقدرة  يتسم  حيث  جماهيرية  بشعبية  الكاريكاتير  ويتمتع 
ويبث فيهم حالة نفسية إيجابية ويحرض تفكيرهم، وهو مادة سهلة سريعة القراءة، وليس 

على الضحك فهو جاد وخاصة السياسي    عتمدمادة هزلية غير جديرة باجلد، وإن كان ي
  واالجتماعي منه. 

وساخرة،     ماهرة  بطريقة  السائدة  الثقافة  عن  يكشف  الكاريكاتير  أن  إلى  باإلضافة 
وميسك بجوهر ما يحدث يف الزمن ويؤثر يف الفنون األخرى، وله جاذبية يف سد حاجة  

  اجلماهير إلى الثقافة البصرية احلديثة. 
كاتير اللعب العقلي، وحتقيق التواصل والتفاعل االجتماعي وحتديد كاريومن أهداف ال   

أمناط السلوك املقبول اجتماعًيا، ونقل املعلومات التي تشمل اجتاهات وبيانات يراد من  
  .)3(الناس معرفتها أو احلذر منها
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ويف ظل التنافس الصحفي بني اجلرائد املختلفة تستحوذ أية صحيفة على اهتمامات     
، إلى جلماهير من خالل تنويع مادتها اإلعالمية؛ لتشمل مواًدا إخبارية وتثقيفية وترفيهيةا

أكبر  الستقطاب  أسبوعية  ومالحق  يومية  وأعمدة  وصفحات  أبوابًا  تخصص  أنها  جانب 
القراء اهتمامات  من  املصرية مساحات  قدر  الصحف  معظم  اإلطار تخصص  هذا  ويف   ،

وس أدوات  كأحد  الكاريكاتير  عن  لنشر  للتعبير  فرصة  املساحات  هذه  وتتيح  اإلعالم  ائل 
زاء القضايا واملوضوعات املختلفة، إذ يحتل الكاريكاتير  آراء وأفكار رسامي الكاريكاتير إ

ربية والعاملية سواء كانت تصدر على  يف الوقت احلالي مكاًنا ثابًتا يف معظم الصحف الع
ويتميز الكاريكاتير بعدة خصائص جتعل  شكل جريدة أو مجلة، ورقية كانت أو إلكترونية،  
  .)4(لصحفية األخرىقراء الصحف يفضلونه أكثر من غيره من الفنون ا

مالمح     عن  الكشف  خصوصية  مع  تتسق  متكاملة  رؤية  الدراسة  هذه  تتبنى  هنا  من 
اريكاتير لقضية سد النهضة يف الصحف املصرية، إذ شهدت مصر العديد من معاجلة الك

ار سنوات تاريخها املعاصر على الصعيدين الداخلي واخلارجي تزايدت  األزمات على مد
ة الصراعات الدولية وواجهت التأثيرات املترتبة على تلك األزمات مبا  حدتها مع تزايد حد

الدولية   املواقف  يف  تغير  من  سد تشمله  أزمة  احلالي  وقتنا  يف  مصر  وتواجه  جتاهها، 
  نهر النيل. النهضة والتي يتعلق الصراع فيها مبياه

م ردود  2010حيث أثارت أزمة سد النهضة الذي أعلنت دولة إثيوبيا عن تشييده عام     
وقد   النيل،  مياه  من  والسودان  مصر  على حصة  املستقبلية  لتأثيراته  نظًرا  واسعة؛  فعل 

ردود  الدولة،    تنوعت  مؤسسات  عن  صادر  رسمي  خطاب  بني  ما  املصرية  األفعال 
األحز عن  صادرة  التقليدية  وخطابات  اإلعالم  ووسائل  والكنيسة  األزهر  وخطابات  اب، 
األشكال  بكافة  احلكم    واإللكترونية  نظام  لتغير  طبًقا  واختلفت  اتفقت  والتي  واملستويات 

بح مرورًا  مبارك،  حسني  األسبق  الرئيس  عهد  املسلحة  منذ  للقوات  األعلى  املجلس  كم 
يناير   ثورة  مرسي،  2011عقب  محمد  الرئيس  عهد  ثم  عبدالفتاح  م،  الرئيس  قيادة  ثم 

  . )5( السيسي
مما سبق يتضح لنا أهمية الكاريكاتير مع اإلحساس مبشكلة الدراسة التي تدور حول     

محاولة إلى  الباحثان  دعا  مما  النهضة،  سد  قضية  معاجلة  يف  محتوى    تأثيره  حتليل 
ا قضية سد  حول  الكاريكاتير  رسامي  وأطروحات  رؤى  على  للتعرف  لنهضة،  الكاريكاتير 

  ة.ومدى اتفاق واختالف ومتيز هذه املعاجلات وطبيعة انتقائه ونشره يف صحف الدراس
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  مشكلة الدراسة:      
واستخدام   الصحف  يف  الرئيسة  الرأى  مواد  كأحد  الكاريكاتير  بروز  من  الرغم  ه على 

ام ليس ألغراض مختلفة سواًء دعائية أو تفسيرية كأداة لنقل الصور والتأثير يف الرأي الع
ريكاتير  على املستوى الداخلي فحسب بل على املستوى الدولي، حيث إن غالبية رسوم الكا

متثل لغة عاملية ميكن فهمها دون التقيد بحاجز اللغة؛ إال أننا نالحظ قصور الدراسات 
ت  عن  سد العربية  قضية  والسيما  املختلفة  القضايا  تصوير  يف  ودوره  الكاريكاتير  ناول 

هن من  تناول  النهضة،  حول  متكاملة  رؤية  إلى  الوصول  محاولة  إلى  الدراسة  سعت  ا 
البحث يف معاجلة   الكاريكاتير النهضة، وتتمثل مشكلة  يف الصحف املصرية لقضية سد 

  املصرية. الكاريكاتير لقضية سد النهضة يف الصحف 
  أهمية الدراسة:

سد    لقضية  الكاريكاتير  معاجلة  هو  مهم  موضوع  على  الدراسة  حيث    ترتكز  النهضة، 
القومي املصري وهو األمن املائي،   تتناول الدراسة أحد القضايا الهامة التي متس األمن

األمر الذي أثار املخاوف املصرية من تأثير السد بالسلب على حصة مصر من مياه نهر  
بكل   مصر  للحياة يف  تهديًدا  ُيعد  والذي  الكهرباء  توليد  على  العالي  السد  وقدرة  النيل، 

على  مجاال ستقع  التي  واألضرار  املخاوف  إلى  باإلضافة  وسياحًيا،  وصناعًيا  زراعًيا  تها 
التي حتدق مصر مبنطق العقبات  أخطر  ُيعد من  ما  وهو  ذلك؛  العالي من جراء  السد  ة 

املائي   القومي  ملكية باألمن  النيل على  دول حوض  بني  ببوادر صراع  ينذر  املصري، مما 
  املياه.

وهو الكاريكاتير، حيث يعد من أكثر املواد    فنون التحرير الصحفي  وتهتم الدراسة بإحدى 
التي   الصحفية مقروئية؛ لقدرته على جذب االنتباه نحو العديد من القضايا واملشكالت 

  يواجهها املجتمع.
  أهداف الدراسة:

الكاريكاتير      معاجلة  على  التعرف  يف  يتمثل  رئيس  هدف  إلى حتقيق  الدراسة  تسعى 
ا  سد  من  لقضية  مجموعة  الهدف  هذا  حتت  ويندرج  املصرية،  الصحف  يف  لنهضة 

  األهداف الفرعية؛ من أبرزها:
رصد املوضوعات املقدمة يف الكاريكاتير لقضية سد النهضة يف الصحف املصرية محل  -

  الدراسة.
املصرية - الصحف  يف  النهضة  سد  لقضية  الكاريكاتير  مصادر  على  محل   التعرف 

 الدراسة.



 

 
1186 1186 

الك - أنواع  لقضية  حتليل  الشكل اريكاتير  حيث  من  املصرية  الصحف  يف  النهضة  سد 
 واملضمون. 

املصرية - الصحف  يف  النهضة  سد  لقضية  الكاريكاتير  يف  الفاعلة  القوى  محل   رصد 
 الدراسة.

أس - على  الصحف  التعرف  يف  النهضة  سد  لقضية  الكاريكاتير  يف  الفني  التعبير  اليب 
 محل الدراسة. املصرية 

التع - لغة  وحتليل  الكارصد  يف  املصاحب  الصحف  ليق  يف  النهضة  سد  لقضية  ريكاتير 
 محل الدراسة. املصرية 

 تساؤالت الدراسة: 
اسية تتمثل  يف إطار األهداف السابقة تسعى الدراسة إلى اإلجابة على عدة تساؤالت أس

  يف التالي: 
محل   - املصرية  الصحف  يف  الكاريكاتير  يف  املقدمة  النهضة  سد  قضية  موضوعات  ما 

  ؟الدراسة
الكاريكاتير  - رسوم  يومًيا  لها  توفر  التي  اخلاصة  مصادرها  الدراسة  صحف  لدى  هل 

 املطلوبة ملعاجلة قضية سد النهضة؟ 
النهضة يف الصحف املصرية    ما أنواع الرسوم الكاريكاتيرية املستخدمة يف قضية سد -

 محل الدراسة؟
املص  - الصحف  يف  الكاريكاتير  يف  النهضة  سد  لقضية  الفاعلة  القوى  محل ما  رية 

 الدراسة؟
 كيف كانت أساليب التعبير الفني برسوم الكاريكاتير يف صحف الدراسة؟ -
العامية يف  - أم  الفصحى  العربية  اللغة  الدراسة  الكاريكاتير بصحف  رسامو  يعتمد  هل 

 تابة عناوين وتعليقات رسوم الكاريكاتير؟  ك
  فروض الدراسة:

ا  -     الصحف  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  (األهرام"توجد  املصري    –الوفد  –ملصرية 
  أن موضوعات الكاريكاتير لقضية سد النهضة".اليوم) بش

(األهرام  -     املصرية  الصحف  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  املصري    –الوفد  –"توجد 
  اليوم) من حيث أنواع الكاريكاتير لقضية سد النهضة شكًال ومضموًنا".

إحصائية    -     داللة  ذات  فروق  (األهرام"توجد  املصرية  الصحف  املصري    –لوفدا  –بني 
  اليوم) من حيث أساليب التعبير الفني بالكاريكاتير لقضية سد النهضة". 
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  الدراسات السابقة:
ضح أن هناك العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية مبسح التراث العلمي؛ ات   

  والتي نعرضها فيما يلي: 
  تناولت سد النهضة:  املحور األول: الدراسات التي

(تسعى    -   إلى حتقيق هدف رئيس يتمثل يف رصد  )  6( )2020دراسة دعاء خالد محمد 
وحتليل خصائص وسمات اخلطاب الصحفي إزاء أزمة سد النهضة اإلثيوبي يف الصحف  
عينة الدراسة (الصحف املصرية تتمثل يف موقع صحيفة اليوم السابع، والسودان تتمثل  

امل  صحيفة  موقع  هيرالد يف  صحيفة  موقع  ميثلها  وإثيوبيا  السوداني،  السياسي  جهر 
احتل Ethiopian Heraldثيوبية"  اإل األمني  املضمون  أن  إلى  الدراسة  توصلت  )، وقد 

بنسبة   األول  بنسبة 22.1الترتيب  االقتصادي  املضمون  الثاني  الترتيب  يف  يليه   ،%
%، يف حني جاء املضمون  19.7، واتخذ املضمون السياسي الترتيب الثالث بنسبة  20.1%

ا الترتيب  يف  بنسبة  التاريخي  املضمون  %13.1لرابع  اخلامس  الترتيب  احتل  بينما   ،
  %. 12.5االجتماعي والثقايف بنسبة 

(وتهدف    -    محمد  رشوان  أسماء  التناول    ) 7()م٢٠١٩دراسة  أطر  وحتليل  رصد  إلى 
ا ومعرفة  اإلثيوبية،  املصرية  للعالقات  املصري  يتم  اإلعالمي  التي  املرجعية  ألطر 

باال القائمني  بني  واالختالف  االتفاق  أوجه  وحتديد  القنوات  استخدامها،  يف  تصال 
والصحف عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها تفوق األهرام يف تناول  

اعتماد صحف  ا إلى  النتائج  أشارت  كما  النهضة،  أزمة سد  ملوضوعات اخلاصة مبشكلة 
يف  الدراسة   الصحفية  والفنون  األشكال  أنواع  أحد  باعتبارها  اإلخبارية  التقارير  على 

العال يف  تغطية  أعلى  بنسبة  اليوم  املصري  حظيت صحيفة  وقد  اإلثيوبية،  املصرية  قات 
وأظهرت النتائج إضافة املحرر النطباعه الشخصي وآرائه   التقارير اإلخبارية عن األهرام،
  عرض معلومات ذات طابع تاريخي ووثائقي.وأحكامه واستنتاجاته، واهتم ب

نتائج    -    توصلت  (كما  محمد  آدم  يوسف  عنصر      )8( )٢٠١٩دراسة  املاء  أن  إلى 
الوسيل وأن  والوجود،  باحلياة  يتعلق  إنه  حيث  األهمية،  غاية  يف  الوحيدة استراتيجي  ة 

دول   بني  والتنسيق  الكامل  التعاون  هي:  النيل  نهر  من  املثلى  اإلفادة  احلوض  لتحقيق 
بالت  النهضة  سد  من  اإلفادة  وميكن  املياه،  من  بدًال  املنافع  تبادل  على  عاون والتركيز 

النية  أساس حسن  على  ملء اخلزان  مدة  واالتفاق على  إدارته  واملساهمة يف  وبالشراكة 
  بالغير، وحتقيق التنمية املستدامة لدول حوض النيل. وعدم اإلضرار 
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خليفة  وهدفت    -   عوض  أروى  هاًما )  9( )٢٠١٨( دراسة  دورًا  تشكل  النيل  مياه  أن  إلى 
كإحدى مقومات األمن القومي؛ مما يؤثر على العالقات السياسية بني دول حوض النيل، 

(األسلوب املقارن، املنهج التاريخي،  واستخدمت الباحثة املنهج التكاملي الذي اشتمل على  
اإل املنهج  التحليلي،  الوصفي  املنهج  القانوني،  التي املنهج  النتائج  أهم  ومن  حصائي)، 

مقومات األمن القومي؛ مما   توصلت إليها الدراسة: أن مياه النيل تشكل دورًا هاًما كإحدى
ار قانوني منظم يحكم  يؤثر على العالقات السياسية بني دول حوض النيل، وعدم وجود إط

الدول؛ للتعاون بني هذه  النيل سيعرقل أي محاولة  بل سيكون   العالقات بني دول حوض 
  سبًبا يف فوضى وعشوائية إقامة السدود بشكل فردي، وهذا ما يحدث اآلن.

إلى التعرف على    )Aisha Ahmed Abdalgader    )2018  ( )10دراسة  كما هدفت     -
ى التوليد املائي يف خزان الروصيرص وسنار، وهي التي تأخذ أثر سد النهضة اإلثيوبي عل 

لنهضة؛ ولتحقيق ذلك الهدف قامت الباحثة بعمل  من أمام خزان سنار بعد تشغيل سد ا
واالحتياجات املولدة  الكهرباء  كمية  بني  يف    مقارنة  القائمة  الزراعية  للمشاريع  املائية 

تأث ملعرفة  النهضة  سد  تشغيل  وبعد  احلالي  من الوضع  اجلزء  ذلك  على  السد  قيام  ير 
إ يؤثر  النهضة سوف  تشغيل سد  أن  إلى  الباحثة  وتوصلت  التوليد السودان،  على  يجابًيا 

بنسبة   الكهربائية  الطاقة  توليد  سيزداد  حيث  الروصيرص؛  سد  يف  بسبب   %45املائي 
ا بالنسبة لالحتياجات املائية للزر اعة فإن املياه زيادة توفر املياه أثناء فترة االنحسار، أمَّ

ياه سوف مليار متر مكعب يف السنة وهذه امل  47.114الواردة من سد النهضة تقدر بــــــ  
تالي تتوفر بصورة منتظمة خالل السنة مما يسهم يف إمكانية زيادة املواسم الزراعية، وبال

  زيادة اإلنتاج الزراعي. 
جمعة(وتوصلت    -   إبراهيم  جنوى  أز  )11( )٢٠١٨دراسة  أن  النيل تصدرت  إلى  مياه  مة 

كلما   بها  إعالمي  اهتمام  هناك  وأصبح  النهضة،  سد  بناء  منذ  اإلعالم  احتدمت وسائل 
األمور ووجدت مباحثات بخصوص أزمة السد، وقد جاء أسباب بناء سد النهضة اإلثيوبي  

دمة أزمة مياه النيل وكان التفاوض مع إثيوبيا على قواعد التشغيل وتوثيق التعاون يف مق
  مصر والدول اإلفريقية يف مقدمة احللول.  بني

هدفت    -    (  كما  مرزوق  يحيى  دينا  لرؤية   لىإ  )12( )  ٢٠١٧دراسة  الوصول  محاولة 
الناطقة   اإلخبارية  التليفزيونية  للقنوات  الرسمية  للمواقع  اإلخباري  األداء  حول  متكاملة 

/ قناة روسيا اليوم /    CNNبالعربية من خالل عينة من تلك القنوات اشتملت على قناة  
يل  حللت ، والتي متثل اجتاهات سياسية مختلفة، وذلك من خالل تكامل ا24قناة فرنسا  

الكمي والكيفي للمضمون اإلخباري املقدم عليها بشأن أزمة سد النهضة، وذلك على مدى  
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، واستخدمت الباحثة أداة حتليل  2016إلى يونيو    2013الفترة التي امتدت من بداية  
الدول  نتائج من أهمها: أن مصر جاءت يف مقدمة  املضمون وتوصلت الدراسة إلى عدة 

الشخصيات   متثلها  يف  واالالتي  نسبة  بأعلى  النهضة  سد  ألزمة  اإلخباري  بالتناول  ردة 
هو   املصري  اجلانب  نحو  السلبي  االجتاه  وأن  الدراسة،  عينة  الثالثة  للمواقع  اإلجمالي 
االجتاه السائد على العنوان الرئيس من إجمالي التناول اإلخباري ألزمة سد النهضة على  

  املواقع عينة الدراسة. 
نتائج    -   (  سةرادوأكدت  النجار  الهادي  يف   )13( )٢٠١٧عبد  اختالًفا  هناك  أن  على 

املحرر   على  أكبر  بشكل  الصحف  استندت  حيث  الدراسة  بصحف  املصادر  توظيف 
املوقف   وجاء  املقدمة،  يف  إيجابي  فئة  وجاءت  األول  الترتيب  اخلبر  واحتل  الصحفي، 

اجلهود أهمها  ومن  اإلفريقية  واجلهود  املواقف  مقدمة  يف  قضية  بذامل  املصري  ولة حلل 
الُبعد املائي يف املرتبة األولى فيما يخص األبعاد الواردة يف   سد النهضة اإلثيوبي، وجاء 

  معاجلة املواقع محل الدراسة للقضية. 
(كما سعت    -   نصر  نرمني  اهتمام الصحف    )14( )٢٠١٧دراسة  التعرف على حجم  إلى 

، وتوصلت الدراسة إلى  ٢٠١٣  نيو يو   ٣٠املصرية بالعالقات املصرية األفريقية بعد ثورة  
مجموعة من النتائج وهي: أن مصر من أكثر الدول الواردة يف قضية سد النهضة اإلثيوبي  
حيث   القضية،  يف  الواردة  األبعاد  أكثر  من  املائي  الُبعد  وأن  الثالث،  املصرية  بالصحف 

ورية  ت املحالكلما%، وحصة مصر من مياه النيل من أهم    36.4احتل املركز األول بنسبة  
تهديد   وجاء  الثالث،  املصرية  بالصحف  الواردة  األفريقية  املصرية  العالقات  على  الدالة 
األمن املائي من أهم العناصر اخلاصة باألمن القومي املصري الواردة بالصحف املصرية  

  %.44الثالث حيث احتلت املركز األول بنسبة 
التغطية   )Yeshiwas Degu Bealy  )1520( )15دراسة  وهدفت    -   التعرف على  إلى 

ببناء   البارزة  األطر  وحتديد  النهضة  سد  لقضية  اإلثيوبية  اخلاصة  للصحف  الصحفية 
السد، وكيف تعكس هذه األطر وجهة نظر إثيوبيا على دول حوض النيل، وأظهرت النتائج  

واملنفعة   والضحية  الوطنية  والصورة  "التنمية  األطر  أن أبرز  إلى  باإلضافة  التبادلية"، 
التغطية استخدمت جوانب احلذر بشكل أكبر من الترويج  عمليات التأطير املستخدمة يف  

  لتفسير خاص للمشروع يوافق أجندة التحرير خلدمة مصالح احلكومة اإلثيوبية. 
  املحور الثاني: الدراسات التي تناولت الكاريكاتير: 

صو   )Sarah Awad &Others  )2020( )16دراسة    سعت  -   على  التعرف  ر  إلى 
يف صحيفتني مصريتني:    1931و    1926اسي والتي ُنشرت بني عامي  الكاريكاتير السي
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الكشكول والسياسة األسبوعية، يهدف التحليل املرئي للرسوم الكاريكاتيرية البالغ عددها 
وُتستخدم   322 باألمة،  يتعلق  فيما  الصور  تلك  يف  املتجسدة  املعاني  تفسير  إلى  رسًما 
االجتمعدس النفس  علم  لفهم  ة  والثقايف  البصري  اعي  البناء  يف  الصور  هذه  سياسات 

للهوية الوطنية، ووضع الفاعلني االجتماعيني املختلفني يف السياق االجتماعي والسياسي، 
والتغذية يف خطاب وطني دائم حول فاعلية الشعب واألمة، وأشارت الدراسة أن مواضيع 

  ة كامرأة.  لوكالة ومتثيل األموالهوية الوطنية واالتحليل تعكس مفاهيم الظهور 
إلى التعرف على   )17( )2020دراسة صفاء عبد العزيز عطا أحمد (  وتهدف  -  

حيث   اإلخبارية،  والنشرات  بالبرامج  الكاريكاتير  يتناولها  التي  القضايا  نوع 
أشارت نتائج الدراسة التحليلية إلى وجود عالقة إيجابية بني متابعة املراهقني  

املو على  للكاريكاتير  احلصول  ومصادر  العربية  اإلخبارية  بالقنوات  جود 
حجم بني  عالقة  ووجود  ودوافع   املعلومات،  للكاريكاتير  املراهقني  تعرض 

التعرض، كما توجد عالقة بني معدل استخدام املراهقني لألخبار التليفزيونية  
  العربية والكاريكاتير املوجود بتلك القنوات. 

إلى تفاوت اهتمام صحف    )18( )٢٠١٩(د يوسف العرجا  دراسة أحمد جهاكما توصلت    -  
الدراسة بالكاريكاتير، حيث حترص صحيفتي القدس وفلسطني على نشره بشكل يومي  
معاجلة   يف  ودوره  ألهميته  ثابًتا  دورًيا  مكاًنا  له  وتخصصان  صفحاتهما،  على  ومنتظم 

اجلديدة بشكل يومي،  القضايا املهمة وتأثيره يف اجلمهور، بينما ال تنشره صحيفة احلياة  
عت املوضوعات التي عاجلها كاريكاتير صحف الدراسة وتفاوتت درجة االهتمام بها،  وتنو

بنسبة   مقدمتها  يف  اإلسرائيلية  واالعتداءات  االنتهاكات  جاءت  الشأن 18إذ  تالها   ،%
الفلسطينية  املعاناة  تبعه  الدولي،  املوقف  ثم  العربي،  والواقع  الفلسطيني  الداخلي 

الصمود الفلسطيني، وأخيًرا العالقة مع إسرائيل، وتباين  عات أخرى، ثم املقاومة ووموضو
واالعتداءات اإلسرائيلية   االنتهاكات  باملوضوعات حيث تصدرت  الدراسة  اهتمام صحف 

بنسبة   اجلديدة  احلياة  صحيفة  مقدمة 53.8اهتمام  يف  الدولي  املوقف  وجاء   ،%
بنسبة   القدس  صحيفة  وأ20.9اهتمامات  الشأن%،  فلسطني  صحيفة  الداخلي   برزت 

  %.29.1الفلسطيني بنسبة 
إلى حتديد االجتاهات الفنية يف فن   )19( )2017دراسة إبراهيم محمد العرود (  هدفت و -  

الوصفي والتحليلي، وقد تضمنت عينة   املنهج  الكاريكاتير املعاصر يف األردن، باستخدام 
املنش الكاريكاتير  رسومات  من  مجموعة  واملواقع  الدراسة  الصحف  يف  اإلخبارية  ورة 

توظيف   الدراسة  نتائج  وأظهرت  األخيرة،  اخلمس  السنوات  خالل  املختلفة  واإللكترونية 
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تنفيذ   يف  املختلفة  الكاريكاتير  فن  لتقنيات  املعاصرين  األردنيني  الكاريكاتير  فناني 
  اعمالهم. 

(  كما استهدفت  -   الغريب  محمد  سعيد   دى استغالل الكشف عن م)  20( )٢٠١٧دراسة 
الرسوم  مواقع   معاجلة  يف  الرقمية  للبيئة  الكبيرة  لإلمكانات  ورساميها  الدراسة 

الكاريكاتيرية يف مواقع (األهرام، أخبار اليوم، الوفد، املصري اليوم، التحرير اإلخباري)،  
وأشارت نتائج الدراسة إلى تنوع مضامني الرسوم الكاريكاتيرية بشكل كبير؛ حيث شملت  

االقتصالقضايا   تناول  واملوضوعات  عن  فضًال  والرياضية،  واالجتماعية  والسياسية  ادية 
  بعض القضايا يف املجاالت الفنية والثقافية والطبية واحلوادث والعلوم والتكنولوجيا.

(  وألقت  -   سالمة  عاطف  دور  )21( )2016دراسة  على  التعريف    الضوء  يف  الكاريكاتير 
وتطور ونصرتها  الفلسطينية  الكاريكاتير    بالقضية  نتائج  فن  أشارت  حيث  فلسطني،  يف 

وعالقته   الكاريكاتير  فن  حول  والعميقة  املتخصصة  الدراسات  غياب  إلى  الدراسة 
من سبقونا،   تاريخ  دراسة  كأرشيف يف  الكاريكاتير  فن  على  االعتماد  بالصحافة، وميكن 

سياسية وتطورها،  وأن الكاريكاتير السياسي يضع نصب أعيننا كيفية التعامل مع احلياة ال
  وبالتالي ميكنه أن يؤدي دورًا هاًما يف تشكيل املواقف والتأثير على الرأي العام.

(  كما توصلت نتائج  -   العال  أبو  إلى ارتفاع حرص عينة    )22( )2015دراسة سلوى أحمد 
بنسبة   بوك  الفيس  عبر  الساخرة  الرسوم  متابعة  على  ما 92الدراسة  يؤكد  ما  وهو   ،%

الر به  من  يتميز  الساخر  عبر  سم  انتشاره  أسباب  من  كان سبًبا  االستيعاب؛ مما  سهولة 
  صفحات الفيس بوك. 

على    )Walla Hakam &Others  )2014( )23دراسة  تهدف  و   - الضوء  إلقاء  إلى 
اخلصائص اللغوية املتعددة املستخدمة يف رسوم الكاريكاتير األردني، وقد أظهرت نتائج 

وقًتا إضافًيا لكي يتم استيعابها وفهم  لغوية تتطلب  الدراسة أن هناك بعض اخلصائص ال
اخلصائص اللغوية التي حتتوي عليها، وهناك بعض اخلصائص ال ميكن فهمها ومعرفتها  

  داخل الكاريكاتير إال من خالل دراسته وحتليله لغوًيا. 
الرئيس  كما    - الهدف  (يتمثل  اجليرودي  أنور  مها  املبادئ   )24()م2014لدراسة  بيان  يف 

قية املوجودة يف فن الكاريكاتير الصحفي يف صحيفتي الرأي والغد من وجهة نظر  خالاأل
يف صحيفتي    الصحفيني األردنيني، كما هدفت إلى معرفة مدى التزام رسامي الكاريكاتير

الرأي والغد مبعايير املهنية واملوضوعية يف رسوم الكاريكاتير، وحتديد املعايير األخالقية 
ن األردنيون، وأظهرت نتائج الدراسة وجود معايير أخالقية تتحكم  فيولصحالتي يقترحها ا

يف فن الكاريكاتير يف الصحافة األردنية اليومية يف كل من صحيفتي الرأي والغد وذلك 
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كبير  التزام  وجود  إلى  أشارت  كما  واالقتصادية،  واالجتماعية  السياسية  القضايا  بكافة 
  تير يف صحف الدراسة.يكاكاراألخالقية لدى رسامي ال باملعايير

(    وأشارت نتائج  -   إلى أن رسامي الكاريكاتير   )25( )  2013دراسة محمد عثمان حسن 
بنسبة   األول  الترتيب  بالصحف عينة  81.2جاؤوا يف  املنشور  الكاريكاتير  إجمالي  % من 

بنسبة   أجنبية  عن صحف  نقًال  الثاني  الترتيب  يف  يليه  الترتيب  12.5الدراسة،  ويف   ،%
%، وتفاوت متابعة الكاريكاتير بني اجلمهور العام والنخبة،  3.9ير محدد بنسبة  لث غالثا

إن نسبة   الكاريكاتير بشكل منتظم مقابل  83حيث  يتابعون  النخبة  للجمهور  75% من   %
العام، وتعكس هذه النتيجة قدرة الكاريكاتير على جذب قاعدة عريضة من اجلماهير عبر  

البسيطة   للخطوط  واملواقف    عليقوالتتوظيفه  األفكار  توصيل  يف  يسهم  مما  الساخر؛ 
  والقضايا املختلفة للجمهور ويدعم من قدرة الكاريكاتير على التأثير يف املبحوثني. 

(  واستهدفت  -    حافظ  فؤاد  أسماء  ومكونات    )26( )2010دراسة  أبعاد  وحتليل  رصد 
رة يف صحف  ير املنشوالكاريكاتالصورة املرسومة للمرأة املصرية من خالل حتليل رسوم  
يناير   من  الفترة  يف  واألهالي)  واألسبوع  اليوم  ديسمبر    2004(أخبار  ، 2008حتى 

وتوصلت الدراسة إلى أن  القضايا اخلاصة باملرأة التي تناولتها أغلب رسوم الكاريكاتير  
  أة.  عن املرتقوم بدور كبير يف ترسيخ الصورة النمطية السلبية املتوازنة من التراث الثقايف

  التعليق على الدراسات السابقة: 
عن   - التعبير  يف  ودوره  الكاريكاتير  قدرة  واألجنبية  العربية  الدراسات  تعكس 

أو  سياسية  كانت  سواًء  املختلفة  والقضايا  واألحداث  املوضوعات  مختلف 
  اقتصادية أو اجتماعية ... إلخ.

الكاريكاتير مبا ال - تناولت  التي  العربية  كأحد   مع أهميته يتناسب  قلة الدراسات 
  مواد الرأي البارزة يف الصحف. 

الكاريكاتير  - دراسة  يف  املضمون  حتليل  استخدام  على  الدراسات  معظم  ركزت 
 سواًء يف الصحف الورقية أو اإللكترونية. 

بالرغم من أن معظم الدراسات العربية التي تناولت الكاريكاتير إال أنها لم تتناول   -
 ضة. الُبعد اإلعالمى لقضية سد النه

أفادت الدراسة من الدراسات السابقة يف حتديد أهمية فن الكاريكاتير وتعريفه   -
إطار   يف  احلالية  الدراسة  تساؤالت  صياغة  يف  أفادت  كما  وأنواعه،  وسماته 

النقص يف  الهدف   والتي تستكمل بدورها جوانب  الذي تسعى لتحقيقه،  النهائي 
 الدراسات السابقة. 
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 : اإلطار النظري للدراسة 
التحليل الداللي للقارىء استخدام خياله يف تفسير عناصر الرسم ورموزه، وهذا تيح  ي   

ي تعمل  يعتمد بشكل أساسي على اخللفيات الثقافية واالجتماعية والسياسية للقارىء والت
  .)27(كإطار لتفسير معاني ودالالت ورموز الكاريكاتير

القارىء  إلى  نقلها  يريد  التي  املعاني  عن  إن  نقلها  عالمات    يتم  ولغوية،  طريق  بصرية 
فنية   عالمات  إنها  بل  عادية؛  بصرية  عالمة  ليست  الكاريكاتير  يف  املستخدمة  والعالمة 
يتطلب تأويلها ومن ثم حتليلها، وما يقدم يف أي نص كاريكاتيري ما هو إال رمز ملدلوالت  

  يريد الرسام نقلها للقارىء. 
ال معاني  على  الكاريكاتير  ورمويحتوي  لها  ترتبحصر  مختلفة  على  ز  يحتوي  فهو  به،  ط 

فكرة ما يتم حتليلها من خالل الرموز والعالمات املرسومة به، وأفكار شائعة لها مدلول 
املثارة   القضايا  مظاهر  تصف  والتي  والقارىء،  الكاريكاتير  رسام  من  كٍل  عند  معريف 

  .)28(وأسبابها وتقدم اقتراحات لهذه القضية 
إ الكاريكاتيرولو نظرنا  عل  لى  يعتمد  والعالمات جنده  والرموز  اإلشارات  ى مجموعة من 

أو   العقلي  اجلانب  على  التأثير  بهدف  معلومات  توصيل  إلى  النهاية  يف  تهدف  التي 
وتعبيرات   واإلمياءات  اإلشارات  مثل  املختلفة،  الرسومات  خالل  من  للقارىء  الوجداني 

  الوجه واليدين املرسومة. 
يستجيب واملع  فالقارىء  واملفاهيم  لألفكار  اتصال  اني  يسمى  وهذا  الرموز  يف  املتضمنة 

رمزي ميكن تطبيقه على الكاريكاتير من خالل العمليات التي يقوم بها رسام الكاريكاتير  
الكاريكاتير،   يعاجلها  التي  املختلفة  والقضايا  واملواقف  باألوضاع  اإلملام  يف  أهمها  تتمثل 

ودول، وتكوين اآلراء والرؤى  أحداث وأماكن    ا يتعلق بها منوالتعرف على كافة جوانبها وم
ميكن   كما  للقارىء،  نقلها  الرسام  يريد  التي  واالجتماعية  السياسية  لألوضاع  النقدية 

  .)29(حتويل هذه اآلراء والرؤى إلى رموز يستطيع القارىء فهمها والتعامل معها
الداللي وذلك يف     التحليل  الدراسة على مدخل  الكمي ووتعتمد  الكيفي لرسوم التحليل 
التعليقات ال يف  املستخدمة  اللغة  طبيعة  على  الوقوف  ألجل  الدراسة؛  بصحف  كاريكاتير 

  وأساليب التعبير الفني يف رسوم الكاريكاتير بصحف الدراسة. 
  نوع الدراسة: 

وحتليل       تصوير  تستهدف  التي  الوصفية  الدراسات  ضمن  الدراسة  هذه  تندرج 
الصحالكاريكاتير   من  عينة  وامليف  املصرية،  مالمح ف  حيث  من  بينها  فيما  قارنة 

  االستخدام لكل صحيفة واملعاجلات املختلفة لفن الكاريكاتير.
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  مناهج الدراسة:  
  تعتمد الدراسة على منهجني أساسيني هما:

الكاريكاتير    -1 معاجلة  وحتليل  لرصد  والتحليلي  الوصفي  بشقيه  املسح:  منهج 
  لقضية سد النهضة شكًال ومضموًنا. 

الشبه واالختالف بني صحف  سأ -2 املنهجية: وذلك ألجل رصد أوجه  املقارنة  لوب 
فترة   خالل  الكاريكاتير  لفن  صحيفة  كل  استخدام  مالمح  حيث  من  الدراسة 

 الدراسة.
 البيانات: أدوات جمع 

مت  حيث  الالزمة  البيانات  جلمع  واملضمون  الشكل  حتليل  أداة  على  الدراسة  تعتمد 
مبستوييها الكمي والكيفي، ومت التحليل الكمي من خالل إعداد   االعتماد على هذه األداة

اجلو تشمل  فئات  عدة  يف  عرضها  مت  الدراسة  استمارة  الستخدام صحف  املختلفة  انب 
  من حيث الشكل واملضمون.   لفن الكاريكاتير وذلك

  عينة الدراسة التحليلية: 
الصحف      من  عينة  على  استطالعية  دراسة  بإجراء  الباحثان  مبختلف  قام  املصرية 

بشك مشكلتها  من  لالقتراب  وتوجهاتها،  املالئمة  أنواعها  الصحف  واقعية الختيار  أكثر  ل 
اختيار ثالث صحف مصرية  ملوضوع الدراسة، وبناًء على نتائج الدراسة االستطالعية مت  

على اختالف أنواعها، وكان  ذلك على النحو التالي: من الصحف القومية جريدة األهرام،  
الصحف احلزبية جريدة الوفد، ومن الصحف اخلاصة جريدة املصري اليوم، ويعود  ومن  

  اختيار هذه الصحف لألسباب التالية: 
  ة.أن متثل الصحف االجتاهات املختلفة ملجتمع الدراس -
 أن تهتم الصحيفة بالكاريكاتير وأن ينشر فيها بصفة منتظمة.  -
والرؤى - اآلراء  مختلف  بطرح  غنية  الصحف  هذه  تكون  لرسامي    أن  وأطروحات 

 ة.  الكاريكاتير جتاه قضية سد النهض
 الفترة الزمنية:

املصرية       للصحف  الشامل  املسح  باستخدام  حتليلية  دراسة  بإجراء  الباحثان  قام 
اليوم)    –الوفد  –(األهرام من  املصري  الفترة  حتى  2011يناير    1يف  يناير    31م 
ل بناء سد النهضة وتسارع خطوات  م، ويعود ذلك االختيار إلى أنها شهدت مراح2020

وتفا النيل  بتحويل مجرى  والقيام  وإثيوبيا حول  بنائه،  والسودان  قم اخلالفات بني مصر 
السد، وصعوبة التوصل إلى اتفاق بني الدول الثالث، ومت اعتماد أسلوب احلصر الشامل 



               1195 

ليل كل رسوم يف جمع البيانات؛ ألجل التوصل لنتائج أكثر دقة وشموًال، وذلك بدراسة وحت
  الكاريكاتير التي نشرت بصحف الدراسة خالل تلك الفترة. 

  لصدق والثبات:ا
  إجراءات الصدق: -1

الصدق هو صالحية األسلوب، والتأكد من أن األداة تقيس فعًال ما هو مراد قياسه،     
املحكمني من  مجموعة  على  املضمون  استمارة حتليل  بعرض  الباحثان  قام  الذين    وقد 

العامة لالتفاق    تعديل االستمارة   ساعدوا يف النسبة  النهائي، وبلغت  حتى وصلت لشكلها 
91.2.% 
  إجراءات الثبات: -2

الزمنية      املدة  انتهاء  بعد  أخرى،  مرة  التحليل  بإعادة  النتائج  ثبات  من  الباحثان  تأكد 
بلغت   بسيطة  عينة عشوائية  أيام، مت حتليل  بعدة  األصلية  كاريكاتيرًيا   21للعينة    رسًما 

رسومات لكل صحيفة من صحف الدراسة، وقد بلغ نسبة االتفاق بني الدراسة    7بواقع  
 % وهي نسبة تدل على مستوى عال من الثبات.95لتحليل التحليلية وإعادة ا

  نتائج الدراسة: 
  أوًال: نتائج الدراسة التحليلية:

  الكاريكاتير عينة الدراسة  -1
 ) الكاريكاتير عينة الدراسة 1جدول (

  راسة صحف الد
  قضية سد النهضة 

  %  ك

  37.9  158  األهرام 

  34.7  144  املصري اليوم 

  27.4  114  الوفد

  100  416  اإلجمالي 

الدراسة        فترة  خالل  نشرت  التي  النهضة  سد  ملوضوع  الكاريكاتير  رسوم  عدد  بلغ 
) كاريكاتيًرا توزعت بني صحف الدراسة على النحو  416التحليلية يف صحف الدراسة (

  لي:التا

 
       عمید معھد األسكندریة العإلي لإلعالم. أ. د/ فوزى عبدالغنى خالف  
  إبراھیم            عمید المعھد الدولي العالي لإلعالم بأكادیمیة الشروق. أ. د/ محمد سعد    
  أ. د/ عربي عبدالعزیز الطوخي    أستاذ اإلعالم ووكیل كلیة اآلداب لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة.   
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  % يف جريدة األهرام.37.9) كاريكاتيًرا بنسبة 158( -

 % يف جريدة املصري اليوم.34.7) كاريكاتيًرا بنسبة 144( -

 % يف جريدة الوفد.27.4) كاريكاتيًرا بنسبة 114( -

 املوضوعات املقدمة يف الكاريكاتير يف الصحف املصرية:  -2
 صرية) املوضوعات املقدمة يف الكاريكاتير يف الصحف امل2جدول (

  الصحف     
  املوضوعات 

  اإلجمالي   املصري اليوم   الوفد   األهرام 

  %     ك   %     ك   %     ك   %   ك 

املساعي الدبلوماسية الحتواء  
  االزمة

29  18.35 19 16.67 21 14.58 69 16.6 

 12.3 51 10.42 15 9.65 11 15.82  25 موقف احلكومة املصرية  

اآلثار السلبية لبناء سد النهضة  
 على مصر 

19  12.03 13 11.40 15 10.42 47 11.3 

 8.7 36 9.03 13 7.89 9 8.86  14 موقف احلكومة اإلثيوبية 

خرق إثيوبيا للمعاهدات واتفاقيات 
 حوض النيل 

7  4.43 10 8.77 13 9.03 30 7.2 

 7 29 5.56 8 13.16 15 3.80  6 فشل مفاوضات سد النهضة 

 6.7 28 6.25 9 5.26 6 8.23  13 مراحل تطور بناء سد النهضة 

 6.7 28 7.64 11 3.51 4 8.23  13 موقف احلكومة السودانية  

 5.8 24 6.33 9 4.39 5 6.33  10 املواصفات الهندسية لبناء السد

 4.1 17 4.86 7 5.26 6 2.53  4 حصة مصر من مياه النيل

 3.9 16 5.56 8 2.63 3 3.16  5 إعالن إثيوبيا لبناء سد النهضة 

 3.9 16 4.86 7 4.39 5 2.53  4 ناء السد تهديدات إثيوبيا لب

 3.1 13 2.78 4 2.63 3 3.80  6 التغلغل اإلسرائيلي يف أفريقيا 

تطاول رئيس وزراء إثيوبيا على  
 مصر

3  1.90 5 4.39 4 2.78 12 2.9 

  100  416  100  144  100  114  100  158 اإلجمالي 

  0.494 مستوى الداللة =     25.452=  2كا      26درجات احلرية =  
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بيانات اجلدول رقم (   الدبلوماسية احتل موضوع ا  ) يتضح ما يلي:2من حتليل  ملساعي 
موقف %، ويلى ذلك يف الترتيب الثاني موضوع  16.6الترتيب األول بنسبة    الحتواء األزمة

املصرية واتخذ موضوع  12.3بنسبة    احلكومة  على %،  النهضة  سد  لبناء  السلبية  اآلثار 
يف موقف احلكومة اإلثيوبية  %، يف حني جاء موضوع  11.3لث بنسبة  الترتيب الثا  مصر

بنسبة   الرابع  موضوعا    8.7الترتيب  اخلامس  الترتيب  احتل  بينما  إثيوبيا  %،  خرق 
النيل حوض  واتفاقيات  ذ7.7بنسبة    للمعاهدات  يلي  السادسة  %،  املرتبة  يف  فشل  لك 

مراحل تطور بناء سد النهضة،  %، ويف الترتيب السابع جاء 7بنسبة  مفاوضات سد النهضة 
املواصفات الهندسية  %، بينما احتل موضوع  6.7بنسبة  موقف احلكومة السودانية    وأيًضا

السد  بنسبة    لبناء  الثامن  التاسع موضوع  5.8الترتيب  الترتيب  ويليه يف  مص%،  ر  حصة 
النيل مياه  واتخذ موضوع  4.1بنسبة    من  وتهديدا %،  النهضة  لبناء سد  إثيوبيا  ت  إعالن 

السد  لبناء  العاشر    إثيوبيا  التغلغل اإلسرائيلي يف  %، يف حني جاء موضوع  3.9الترتيب 
تطاول  %، يلي ذلك يف املرتبة الثانية عشر  3.1يف الترتيب احلادي عشر بنسبة    أفريقيا

  .%2.9بنسبة  على مصر رئيس وزراء إثيوبيا 
ا - موضوع  تفوق  عن  السابق  اجلدول  بيانات  الدبلوماكشفت  الحتواء  ملساعي  سية 

بنسبة    زمةاأل األهرام  جريدة  بنسبة  18.35يف  الوفد  جريدة  يف  جاء  بينما   ،%
بنسبة    ،16.67% اليوم  املصري  جريدة  يف  جاء  حني  إجمالي  14.58يف  من   %

املنشور يف عين  الكاريكاتير  الدراسة  موضوعات  الدراسة، حيث أظهرت صحف  ة 
إل املبذولة  الدبلوماسية  واجلهود  األزمة  الواليات  تدويل  وهي  دولي،  وسيط  دخال 

لة إثيوبيا  القضاء على اجلهود  املتحدة األمريكية وروسيا الحتواء األزمة بعد محاو
  الدبلوماسية املصرية وتهميش الدور املصري. 

%، بينما 15.82يف جريدة األهرام بنسبة    موقف احلكومة املصريةتفوق موضوع   -
ريدة املصري اليوم بنسبة جاء يف جيف حني    ،%9.65جاء يف جريدة الوفد بنسبة  

حيث  10.42 الدراسة،  عينة  يف  املنشور  الكاريكاتير  موضوعات  إجمالي  من   %
الدراسة موقف احلكومة املصرية فتناولت األحداث من خالل   استهدفت صحف 

ا ملجلس  واملوارد اجتماعات  والري  اخلارجية  وزارة  واجتماعات  املصري،  لوزارء 
دور احلكومة املصرية يف مفاوضات سد النهضة وإجراءات   املائية واإلسكان لبيان

 مواجهة الفقر املائي.   الدولة املصرية وأجهزتها يف
يف جريدة األهرام بنسبة    اآلثار السلبية لبناء سد النهضة على مصر جاء موضوع   -

بنسبة    %،12.03 الوفد  جريدة  يف  جاء  جريدة    ، %11.4بينما  يف  جاء  حني  يف 
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بنسبة اليوم  ا10.42  املصري  الكاريكاتير  موضوعات  إجمالي  من  يف  %  ملنشور 
اآلثار  الكاريكاتير  الدراسة من خالل رسوم  الدراسة، حيث أظهرت صحف    عينة 

وحدوث جفاف النيل السلبية لبناء السد من خالل انخفاض معدل توليد الكهرباء  
 الذي يؤدي بدوره إلى بوار األراضي الزراعية.

موضوع   - نسب  تقاربت  اإلثيوبية  احل  موقفكما  بنسبة  كومة  األهرام  جريدة  يف 
بنسبة  8.86 الوفد  جريدة  يف  جاء  بينما  جريدة    ،%7.89%،  يف  جاء  حني  يف 

 عينة  % من إجمالي موضوعات الكاريكاتير املنشور يف9.03املصري اليوم بنسبة  
اجلمود   رصدت  حيث  إثيوبيا  موقف  الكاريكاتير  موضوعات  فأظهرت  الدراسة، 

وعدم حتى    والسلبية  والتسويف  والتهرب  األزمة  أحداث  جتاه  اإليجابي  التحرك 
الدراسة املوقف اإلثيوبي بالدور السلبي من يكتمل بناء السد حيث صورت صحف  

 . خالل عدم وجود جدول أعمال خاص بني إثيوبيا ومصر
موضوعا   - جاء  النيلبينما  حوض  واتفاقيات  للمعاهدات  إثيوبيا  جريدة    خرق  يف 

يف حني جاء   ،%8.77الوفد بنسبة  %، بينما جاء يف جريدة  4.43األهرام بنسبة  
بنسبة   اليوم  املصري  جريدة  الكاريكاتير  9.03يف  موضوعات  إجمالي  من   %

على املبادئ القانونية    املنشور يف عينة الدراسة، حيث ركزت جريدة املصري اليوم
ا االستخدام  هذا  يضر  أال  بشرط  الدولية  األنهار  استغالل  حتكم  لدول التي 

أي   إجراء  عدم  على  واحلرص  احلقوق  يف  املساواة  ومبدأ  النهر  يف  الشريكة 
 م النهر دون االتفاق مع باقي دول النهر. تغييرات يف نظا

مبوضوع   - اهتماًما  الوفد  جريدة  سوأولت  مفاوضات  النهضةفشل  جاء    د  حيث 
ء  %، يف حني جا5.56%، بينما جاء يف جريدة املصري اليوم بنسبة  13.16بنسبة  

% من إجمالي موضوعات الكاريكاتير املنشور يف  3.80يف جريدة األهرام بنسبة  
الدراسة، حيث أظهرت موضوعات فشل مفاوضات سد النهضة يف صحف  عينة  

و العربية،  املواقف  من خالل ضعف  متويل  الدراسة  العربية  الدول  بعض  محاولة 
سد بإدارة  إسرائيل  شاركت  كما  مباشرة،  غير  بطرق  السد  لكونها    بناء  النهضة 

 داعمة أساسية له والتحكم يف مياه النيل وأمن مصر القومي.
موضوع   - النهضةجاء  سد  بناء  تطور  بنسبة    مراحل  األهرام  جريدة  %، 8.23يف 

يف حني جاء يف جريدة املصري اليوم    ،%5.26بينما جاء يف جريدة الوفد بنسبة  
املنشور6.25بنسبة   الكاريكاتير  موضوعات  إجمالي  من  الدراسة،    %  عينة  يف 

دان حول  وتضمنت موضوعات الكاريكاتير االتفاق الثالثي بني مصر وإثيوبيا والسو
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قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي، فضًال عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من  
لثالث للتعاون يف عملية تشغيل السد بشكل يضمن عدم اإلضرار مبصالح  الدول ا

 دول املََصب. 
السودانية  موضوع    بينما جاء - احلكومة  بنسبة  موقف  األهرام  %، 8.23يف جريدة 

يف حني جاء يف جريدة املصري اليوم    ،%3.51بينما جاء يف جريدة الوفد بنسبة  
ر املنشور يف عينة الدراسة، حيث  % من إجمالي موضوعات الكاريكاتي7.64بنسبة 

ال لدولة  املتأرجح  املوقف  على  الدراسة  صحف  كاريكاتير  لفترة  ركز  بدأ  سودان 
حرًصا على حصتها املائية ثم تدرج نحو حالة    2013إلى    2011وجيزة ما بني  

عام  ح بعد  أن    2013ياد  دون  اإلثيوبية  للرؤية  بشدة  منحاز  وصار  كلًيا  تغير  ثم 
 شعب السوداني.يقدم دليًال لل 

موضوع   - السدتساوى  لبناء  الهندسية  وجريدة    املواصفات  األهرام  جريدة  يف 
بنسبة  املصر جاء يف جر6.33ي  بينما  بنسبة  %،  الوفد  إجمالي    %4.39يدة  من 

موضوعات   ركزت  حيث  الدراسة،  عينة  يف  املنشور  الكاريكاتير  موضوعات 
اخلرسان واملكونات  السد  ارتفاعات  على  واملوقع  الكاريكاتير  التخزينية  والسعة  ية 

ل األزرق بطول يبلغ  اجلغرايف والتكلفة اإلجمالية، فالسد ميتد على مجرى نهر الني
  5متر، باإلضافة إلى سد مكمل ميتد على طول    145متر وارتفاع نحو    1800

نحو   ارتفاعه  ويبلغ  متر  املياه   50كيلو  لتصريف  تستخدم  قنوات  وثالث  متر 
  74املياه، كما تطورت القدرة التخزينية لسد النهضة نحو  والسيطرة على منسوب  

 .    )30(مليار متر مكعب
%، بينما  2.53يف جريدة األهرام بنسبة    حصة مصر من مياه النيل  وجاء موضوع -

يف حني جاء يف جريدة املصري اليوم بنسبة   ،%5.26جاء يف جريدة الوفد بنسبة  
حيث  4.86 الدراسة،  عينة  يف  املنشور  الكاريكاتير  موضوعات  إجمالي  من   %

رًا من مياه مليا  55مليار متر مكعب من املياه سنوًيا    70تستهلك مصر أكثر من  
املياه املعاد تدويرها و  12النيل و مليارات متر مكعب من   6مليار متر مكعب من 

اجلوفيةامليا إثيوبيا )31( ه  رفضته  الذي  املصري  االقتراح  على  الكاريكاتير  وركَّز   ،
إثيوبيا   سنوات وهي    7مليار متر مكعب سنوًيا على مدى    40ويقضي بأن تقدم 
متر   165السد وبقاء مستوى املياه يف سد أسوان عند  الفترة املقترحة مللء خزان  

 .)32(فوق سطح األرض
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موضوع   - جاء  أفريقياالتغلغبينما  يف  اإلسرائيلي  بنسبة    ل  األهرام  جريدة  يف 
بنسبة  3.16 الوفد  جريدة  يف  جاء  بينما  جريدة    ،%2.63%،  يف  جاء  حني  يف 

ملنشور يف عينة  % من إجمالي موضوعات الكاريكاتير ا5.56املصري اليوم بنسبة  
امل مصادر  على  للسيطرة  أمريكية  مبساعدة  إسرائيل  تسعى  حيث  ياه الدراسة، 

باملياه العربي مستوطنيها  ومد  الكبيرة  أجل متويل مشروعاتها  من  الطرق  بكافة  ة 
واملستمر   الدائم  التحريض  سياسة  واتبعت  الفلسطينية،  األراضي  حساب  على 

النا بالظلم  وإشعارها  النيل  وهذا لدول حوض  للمياه،  العادل  غير  التوزيع  عن  جت 
ال مشاريع  على جملة  األمريكية  الشركات  بلدان حوض واضح يف سيطرة  ري يف 

 النيل.
موضوع   - مصروجاء  على  إثيوبيا  وزراء  رئيس  بنسبة   تطاول  األهرام  جريدة  يف 

بنسبة  1.90 الوفد  جريدة  يف  جاء  بينما  جريدة    ،%4.39%،  يف  جاء  حني  يف 
ريكاتير املنشور يف عينة  % من إجمالي موضوعات الكا2.78بنسبة  املصري اليوم  

رسوم موضوعات  ركزت  حيث  سلبية  الدراسة،  إشارات  على  الكاريكاتير  ات 
وتلميحات غير مقبولة من رئيس الوزراء اإلثيوبي عن أطروحات تنطوي على تناول  
التصريحات   لهذه  صدمتها  عن  املصرية  اخلارجية  وأعربت  عسكرية،  خليارات 

 التي تخالف نصوص ومبادئ وروح القانون األساسي لالحتاد األفريقي.
إ - وجود فروق ذات داللة إحصائية بني صحف  عدم  لى  وتشير النتائج التفصيلية 

=    2الدراسة يف املوضوعات املقدمة يف الرسوم الكاريكاتيرية، حيث بلغت قيمة كا
،  26ودرجة حرية    0.05وهي قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى    25.452

وميكن تفسير ذلك بأن الصحف املصرية عينة الدراسة على اختالف اجتاهاتها  
ها التحريرية تهتم جميًعا بقضية سد النهضة اإلثيوبي بشكل دائم منذ  وسياسات

السد يف هذا  لبناء  نيتها  اإلثيوبية عن  مايو    إعالن احلكومة  من  ، 2010األول 
القراء   جلمهور  تنقلها  رؤية  ولديها  وأطرافها  محاورها  مبختلف  القضية  وتتابع 

اهتمام حول  الكاريكاتير  خالل  من  املصري  العام  السياسية   والرأي  القيادة 
املصرية بهذا امللف الشائك والراهن، وأنه أصبح من أولويات األجندة السياسية 

امل  مصر  وانتهاج  أزمةاملصرية،  حلل  التفاوضي  الدبلوماسي  النهضة    سار  سد 
السيسي  عبدالفتاح  الرئيس  عهد  يف  املعاصرة  املصرية  السياسة  وأن  اإلثيوبي، 

 سريعة ناجحة خاصة من خالل تكثيف املشاورات يف هذا أكدت امتالكها حلوًال 
الصدد مع السودان الشقيق وإثيوبيا، إلى جانب القوى الدولية املختلفة من الدول 
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األ مبجلس  والثوابت  األعضاء  باملحددات  االهتمام  مع  املوقف  باستعراض  من 
جمي  بني  شامل  اتفاق  ببلورة  يتعلق  ما  السيما  اخلصوص،  هذا  يف  ع  املصرية 

إجراء  أو  عمل  أي  ورفض  السد،  وتشغيل  ملء  قواعد  حول  املعنية  األطراف 
 أحادي ميس بحقوق مصر يف مياه النيل. 

  مصدر الكاريكاتير يف الصحف املصرية:  -3
 ) مصدر الكاريكاتير يف الصحف املصرية3جدول (

  الصحف     
  مصدر الكاريكاتير 

  اإلجمالي   املصري اليوم   الوفد  األهرام 

  %    ك  %    ك  %    ك  %   ك

 85.1 354 93.8 135 89.4 102 74.1  117  رسام الصحيفة 

نقًال عن صحف  
 أجنبية 

4  2.5 2 1.8 0 0 6 1.4 

نقًال عن صحف  
 عربية 

3  1.9 0 0 0 0 3 0.7 

 12.8 53 6.2 9 8.8  10 21.5  34 غير محدد 

  100  416  100  144  100  114  100  158 اإلجمالي 

الترتيب األول   رسام الصحيفةاحتل    ) يتضح ما يلي:3اجلدول رقم (من حتليل بيانات    
% من إجمالي مصدر الكاريكاتير املنشور بالصحف عينة الدراسة، ويلي ذلك 85.1بنسبة 

نقًال عن صحف %، واتخذ  12.8بنسبة    غير محددمصدر الكاريكاتير    يف الترتيب الثاني
يف الترتيب الرابع بنسبة    عن صحف عربيةنقًال %، أخيًرا جاء  1.4الترتيب الثالث    أجنبية

0.7 .%  
وتدل هذه النتيجة على اهتمام الصحف املصرية بإبراز وجهة نظر رساميها حول قضية    

  سد النهضة. 
يف جريدة املصري اليوم بنسبة   رسام الصحيفةن تفوق  كشفت بيانات اجلدول ع -

بنسبة  93.8 الوفد  جريدة  يف  جاء  بينما  األهرام  %89.4،  جريدة  حني  يف   ،%
.% من إجمالي مصادر الكاريكاتير املنشورة يف عينة الدراسة، ورسامي  74بنسبة  

(عمرو   هم  اليوم  املصري  جريدة  يف  القضية  تلك  عن  عبروا  الذين  الكاريكاتير 
فهمي  –ليمس (عمرو  مخل   -عمرو  الوفد  جلريدة  الكاريكاتير  رسامو  ا  أمَّ وف)، 

جريدة   عكاشة يف  القضية  تناولوا  الذين  الكاريكاتير  رسامي  أشهر  من  وكان   ،
اعتماد    –هاني طلبة  –األهرام (فرج حسن النتيجة على  وتدل هذه  بدر)،  ماهر 

تير يف عرض  الصحف املصرية على رسامي الصحيفة كمصدر أساسي للكاريكا
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القضية  القضية،   تفاصيل  نقل  على  الصحيفة  رسامي  قدرة  على  يدل  مما 
  مبراحلها واجتاهاتها وأبعادها.

%، بينما  21.5يف جريدة األهرام بنسبة    غير املحددبينما جاء مصدر الكاريكاتير   -
يف حني جاء يف جريدة املصري اليوم بنسبة    ،%8.8جاء يف جريدة الوفد بنسبة  

تير املنشورة يف عينة الدراسة، مما يشير إلى  مصادر الكاريكا  مالي% من إج6.2
الكاريكاتير  الغير محددة املصدر، ألن  قلة االعتماد على نشر رسوم الكاريكاتير 
هذه  تنشر  ما  وغالًبا  مصدرها  للجمهور  يتضح  أن  ينبغي  التي  الرأي  مواد  من 

 الرسومات مع مقاالت الرأي. 
%، بينما  2.5هرام بنسبة  يف جريدة األأجنبية  نقًال عن صحف  كما جاء مصدر   -

بنسبة   الوفد  إجمالي  %1.8جاء يف جريدة  املنشورة يف    من  الكاريكاتير  مصادر 
) األهرام  جريدة  نشرت  حيث  الدراسة،  صحف  4عينة  عن  كاريكاتير   (

األملانية تربيون  -(هاندلسيالت  موضوعاتهم    -شيكاغو  وتعكس  اجلارديان) 
تست مصر  حليفة  و السودان  النهضة،  سد  من  مع  فيد  السيسي  الرئيس  تعامل 

 قضية سد النهضة، وموقف احلكومة املصرية من سد النهضة. 
مصدر   - جاء  عربية  بينما  صحف  عن  بنسبة  نقًال  األهرام  جريدة  من 1.9يف   ،%

مصادر الكاريكاتير املنشورة يف عينة الدراسة، حيث نشرت األهرام ثالث   إجمالي
(احليا جريدة  عن  اللندنية موضوعات  ا  –ة  موضوعاتهم  الوطن  تعكس  لعربي)، 

 موقف احلكومة املصرية والسودانية واملساعي الدبلوماسية لألزمة.  
، حيث كشفت النتائج )33()2017اتفقت هذه النتيجة مع دراسة (سعيد الغريب،   -

أن املواقع اخلمسة محل الدراسة اعتمدت بصفة أساسية على رسامي املواقع يف 
ا الرسوم  بصفة  توفير  بلغت  ملطلوبة  نسبة  الرسوم  تلك  وحققت  % 97.7يومية، 

مصادر   من  الدراسة  مبواقع  نشرت  التي  للرسوم  ضئيلة  نسبة  مقابل  يف  ذلك 
 خارجية والتي متثلت يف الغالب يف صحف ومواقع أخرى عربية وأجنبية.
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 أنواع الكاريكاتير يف الصحف املصرية:  -4
  الصحف املصرية) أنواع الرسوم الكاريكاتيرية يف 4جدول (

  الصحف     
  أنواع الكاريكاتير

  اإلجمالي   املصري اليوم   الوفد  األهرام 
  %    ك  %    ك  %    ك  %   ك

حيث الشكل 
من 

مفرد   
 96.4 401 97.9 141 95.6 109 95.6  151  زاوية مستقلة   

مرافًقا ملادة 
  2.9  12  1.4  2  2.6  3 4.4  7 صحفية 

  0.7  3  0.7  1  1.8  2  -  -  مركب

  100  416  100  144  100  114  100  158  إجمالي 

حيث  
من 

ضمون 
امل

 87.5 364 85.4 123 85.1 97 91.1  144  موضوعات   

 12.5 52 14.6 21 14.9 17 8.9  14 شخصيات 

  100  416  100  144  100  114  100  158 اإلجمالي 

  ة) الكاريكاتير املفرد (زاوية مستقلجاء    ) يتضح ما يلي:4من حتليل بيانات اجلدول رقم (  
بنسبة   الشكل  حيث  من  الكاريكاتير  ألنواع  األول  الترتيب  الترتيب  96.4يف  يف  يليه   ،%

صحفيةالثاني   ملادة  (مرافًقا  املفرد  بنسبة  الكاريكاتير  األخير  2.9)  الترتيب  يف  وجاء   ،%
املركب عينة  0.7بنسية    الكاريكاتير  بصحف  املنشور  الكاريكاتير  أنواع  إجمالي  من   %

  الدراسة.

املضمون    اءوج      حيث  من  الكاريكاتير  ألنواع  األول  الترتيب  املوضوعات يف    كاريكاتير 
الثاني  87.5بنسبة   الترتيب  يف  جاء  بينما  الشخصيات%،  من 12.5بنسبة    كاريكاتير   %

  إجمالي أنواع الكاريكاتير املنشور بصحف عينة الدراسة. 

  كشفت بيانات اجلدول السابق على ما يلي: -
 كل: الشأوًال: من حيث  

(زاوية مستقلة)جاء   - املفرد  %، 97.9يف جريدة املصري اليوم بنسبة    الكاريكاتير 
% من إجمالي 95.6بينما تساوت النسبة يف كل من جريدتي األهرام والوفد فبلغت  

  .أنواع الكاريكاتير املنشور بصحف عينة الدراسة
جاء   - صحفية)كما  ملادة  (مرافًقا  املفرد  األه  الكاريكاتير  جريدة  بنسبة  يف  رام 

بنسبة  4.4 الوفد  جريدة  ويف  بنسبة  %2.4،  اليوم  املصري  جريدة  يف  جاء  بينما   ،%
% من إجمالي أنواع الكاريكاتير املنشور بصحف عينة الدراسة. وهذا يعكس تنوع  1.4
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املواد التحريرية التي ينشر بها الكاريكاتير مثل املواد اإلخبارية واألدبية ويعتبر جزًءا 
ملادة الصحفية وتكون هذه ملواد املنشورة، حيث يدخل الرسم يف تركيب اال يتجزأ من ا 

 الرسوم مستقاه منها.
%، بينما جاء يف جريدة  1.8يف جريدة الوفد بنسبة    الكاريكاتير املركبكما جاء   -

بنسبة   اليوم  عينة 0.7املصري  بالصحف  املنشور  الكاريكاتير  أنواع  إجمالى  من   %
الباحثان الحظ  وقد  وتشير   الدراسة،  األهرام،  جريدة  من  الفئة  هذه  هذه   اختفاء 

النتيجة إلى قلة استخدام الصحف عينة الدراسة للكاريكاتير املركب، فهذا النوع من 
يستخدم  حيث  الواحد  للموضوع  زوايا  عدة  عن  التعبير  للرسام  يوفر  الكاريكاتير 

آخ يف  الفكرة  إلى  للوصول  منطقي  تسلسل  خالل  من  املركب  رسمة  الكاريكاتير  ر 
 للسلسلة. 

 ثانًيا: من حيث املضمون:

%، ويف جريدة املصري 91.1يف جريدة األهرام بنسبة    كاريكاتير املوضوعاتاء  ج -
بنسبة   بنسبة  85.4اليوم  الوفد  جريدة  يف  جاءت  بينما  إجمالى %85.1،  من   %

موضوعات   أهم  متثلت  حيث  الدراسة،  عينة  بالصحف  املنشور  الكاريكاتير  أنواع 
موقف    –الحتواء األزمة  ير يف قضية سد النهضة (املساعي الدبلوماسيةالكاريكات

والسودانية  واإلثيوبية   املصرية  على    –احلكومة  النهضة  لبناء سد  السلبية  اآلثار 
النيل  –مصر حوض  واتفاقيات  للمعاهدات  إثيوبيا  سد   –خرق  مفاوضات  فشل 

حصة   –بناء السداملواصفات الهندسية ل  –مراحل تطور بناء سد النهضة –النهضة
النيل مياه  من  النهضةإعالن     –مصر  سد  لبناء  وزراء    –إثيوبيا  رئيس  تطاول 

  إثيوبيا على مصر). 
الشخصيات وجاء   - متقاربة،    كاريكاتير  بنسب  اليوم  واملصري  الوفد  جريدتي  يف 

الثانية  14.9حيث بلغت نسبتها يف األولى   %، بينما بلغت يف  14.6%، وبلغت يف 
األهرام   بص8.9جريدة  املنشور  الكاريكاتير  أنواع  إجمالى  من  عينة  %  حف 

الدراسة، فالكاريكاتير هو فن يعتمد على رسوم تبالغ يف حتريف املالمح الطبيعية  
أو خصائص ومميزات شخص، ويقدم هذا الفن بطريقة ساخرة لنقد السلبيات أو 
كبار   من  شخصيات  رسم  على  الدراسة  صحف  فاعتمدت  اإليجابيات،  ملدح 

عاملسئ الفنان  مثل  الكاريكاتير  رسامو  فلجأ  املصري  ولني،  جريدة  يف  سليم  مرو 
سد   قضية  حول  إثيوبيا  بدولة  مسئولة  لشخصيات  الالذع  النقد  بتوجيه  اليوم 
مصرية   شخصيات  وإبراز  والري،  الزراعة  ووزير  الوزراء  رئيس  مثل  النهضة 
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السي الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  مثل  املفاوضات  جدية  عن  ووزير  مسئولة  سي 
فا إلخ،   ..... شكري  سامح  خالل  اخلارجية  من  املبالغة  على  قائم  لكاريكاتير 

أوجه   ببعض  االحتفاظ  مع  مشهور  شخص  وخصائص  الطبيعية  املالمح  حتريف 
 الشبه.     

 القوى الفاعلة بالكاريكاتير يف الصحف املصرية  - 5
  ) القوى الفاعلة بالكاريكاتير يف الصحف املصرية5جدول (

  ف الصح    
  القوى الفاعلة 

  اإلجمالى   املصري اليوم   الوفد  األهرام 

  %    ك  %    ك  %    ك  %   ك

 35.6 369 35.5 125 34.9 103 36.1  141  مصر 

  31.8  330  31.5  111  33.5  99  30.7  120 إثيوبيا 

  28  291  28.2  99  27.5  81  28.4  111  السودان 

 1.2 12 0.9 3 1.4 4 1.3  5  أمريكا

 1.8 19 2.8 10 1 3 1.5  6 دول أوروبية

الوحدة  منظمة 
 األفريقية 

8  2 5 1.7 4 1.1 17 1.6 

  100  1038  100  352  100  295  100  391 اإلجمالي 

يف الترتيب األول للقوى    مصر جاءت    ) يتضح ما يلي:5من حتليل بيانات اجلدول رقم (  
ني بنسبة  يف الترتيب الثا  إثيوبيا %، وجاءت  35.6الفاعلة فى قضية سد النهضة بنسبة  

%، ثم جاءت يف الترتيب  28بنسبة  السودان  %، بينما جاءت يف الترتيب الثالث دولة  31.8
أوربيةالرابع   األفريقية %، وجاءت  1.8بنسبة    دول  الوحدة  الترتيب اخلامس   منظمة  يف 
األخير  1.6بنسبة   الترتيب  بينما جاءت يف  األمريكية%،  املتحدة  % 1.2بنسبة    الواليات 

ال إجمالي  املصري  من  الشأن  اهتمام  يعكس  وهذا  النهضة،  سد  لقضية  الفاعلة  قوى 
باألحداث املتعلقة بالقضية، فمصر ال تستطيع االنعزال عن ما يحدث يف القارة األفريقية  
مصر   ألن   رأسها؛  على  النيل  يأتي  التي  املصيرية  ومصاحلها  الطبيعية  روابطها  بحكم 

  وى الفاعلة. عنصر مؤثر يف موازين الق 
بنسبة    مصر   جاءت - األهرام  جريدة  يف  فاعلة  يف  36.1كقوة  جاءت  بينما   ،%

% من 34.9%، وجاءت يف جريدة الوفد بنسبة  35.5جريدة املصري اليوم بنسبة  
وهذا  الكاريكاتير،  يف  املستخدمة  النهضة  سد  لقضية  الفاعلة   القوى  إجمالي 

هضة  الن  يعكس مدى التطورات التي قدمتها املعاجلة ملوقف مصر من قضية سد
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اتخذت مصر القضية    –حيث  واملناقشات    –كقوة فاعلة يف  واملفاوضات  احلوار 
  وااللتزام بضبط النفس وطرح القضية أمام وسيط دولي.

جاءت   - بنسبة  إثيوبيا  ثم  الوفد  فاعلة يف جريدة  جاءت يف  33.5كقوة  بينما   ،%
% 30.7%، وجاءت يف جريدة األهرام بنسبة  31.5جريدة املصري اليوم بنسبة  

من إجمالي القوى الفاعلة  لقضية سد النهضة املستخدمة يف الكاريكاتير، مما 
موقفها   الدراسة  عينة  الصحف  يف  اإلعالمي  املشهد  إثيوبيا  تصدر  إلى  يشير 
باالتفاقيات   احلائط  السدود، ضاربة عرض  من  لبناء مجموعة ضخمة  املتشدد 

 واملعاهدات التي وقعتها مع دول حوض النيل.
جاء - السودان دو ت  كما  بنسبة    لة  األهرام  جريدة  يف  28.4يف  جاءت  بينما   ،%

%  27.5%، ثم جاءت يف جريدة الوفد بنسبة  28.2جريدة املصري اليوم بنسبة  
من إجمالي القوى الفاعلة  لقضية سد النهضة املستخدمة يف الكاريكاتير، حيث  

قضية   جتاة  سلبية  فاعلة  كقوة  السودان   دولة  الدراسة  صحف  سد أظهرت 
تأييد ا بشأن  قرارًا  العربية  الدول  جامعة  أصدرت  املثال  سبيل  فعلى  لنهضة، 

عربي موسع من مجمل األطراف العربية ملشروع قرار يؤيد حق مصر والسودان 
يف مياه النيل، ولم ُيبد اجلانب السوداني أي حتمس لهذا القرار، بل طلب عدم  

مش إفراغ  إلى  وسعى  القرار  يف  السودان  اسم  مضمونه،  روع  إدراج  من  القرار 
 حيث أبدت السودان  حتفظها رسمًيا على هذا القرار.

األمريكيةوجاءت   - املتحدة  بنسبة    الواليات  الوفد  بينما جاءت  1.4يف جريدة   ،%
اليوم بنسبة  1.3يف جريدة األهرام بنسبة   %  0.9%، وجاءت يف جريدة املصري 

املستخد النهضة  سد  لقضية  الفاعلة  القوى  إجمالى  يفمن  الكاريكاتير،  مة   
فطلبت مصر دخول وسيط دولي لقضية سد النهضة، فدخلت الواليات املتحدة  
األمريكية للتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا  للوصول إلى اتفاق نهائي يرضي  

 جميع األطراف.
جاءت   - األفريقيةوأخيًرا  الوحدة  بنسبة    منظمة  األهرام  جريدة  بينما  2يف   ،%

الو جريدة  يف  بجاءت  بنسبة  1.7نسبة  فد  اليوم  املصري  جريدة  يف  وجاءت   ،%
% من إجمالي القوى الفاعلة لقضية سد النهضة املستخدمة يف الكاريكاتير،  1.1

حيث أظهرت صحف الدراسة تضامن منظمة الوحدة األفريقية مع موقف مصر  
 والسودان بشأن سد النهضة باعتبارهما دولتا املصب. 
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 اتير يف الصحف املصرية: اريكأساليب التعبير الفني بالك -6
  ) أساليب التعبير الفني بالكاريكاتير يف الصحف املصرية6جدول (

 الصحف     
  أساليب ا 

  لتعبير الفني 

  اإلجمالي   املصري اليوم   الوفد  األهرام 

  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

 60.8 253 64.6 93 67.5 77 52.5  83  واقعي 

  17.3  72  12.5  18  18.5  21  20.9  33 رمزي

 21.9 91 22.9 33 14 16 26.6  42  بني االثنني  ميزج

  100  416  100  144  100  114  100  158 اإلجمالي 

يف    الواقعيجاء أسلوب التعبير الفني    ) يتضح ما يلي: 6من حتليل بيانات اجلدول رقم (  
بنسبة   األول  الذي  60.8الترتيب  التعبير  أسلوب  الثاني  الترتيب  يف  يليه  بني  %،  ميزج 

األسلوب  21.9بة  بنس  االثنني األخير  الترتيب  بينما جاء يف  % 17.3بنسبة    الرمزي%، 
  من إجمالي أساليب التعبير الفني املستخدمة يف الكاريكاتير عينة الدراسة.

للكاريكاتير فجاء   الواقعيلوفد يف استخدام األسلوب  تفوق جريدة ا  كشفت النتائج عن -
اليوم67.5بنسبة   بينما جاء يف جريدة املصري  %، وجاء يف جريدة 64.6بنسبة    %، 

%، من إجمالي أساليب التعبير الفني للكاريكاتير عينة الدراسة 52.5األهرام بنسبة  
ومشاعرهم وترجموها التحليلية، مما يدل على أن رسامي الكاريكاتير نقلوا أفكارهم  

هور  من الواقع املرئي إلى رسوم بسيطة مباشرة لنقل املعلومات واألفكار الواقعية جلم
القراء، حيث متثلت رسوم الكاريكاتير على سبيل املثال يف إقامة مشروع سد النهضة  
الطاقة   من  مزيد  إنتاج  يف  بالرغبة  السد  إنشاء  إثيوبيا  وتبرير  األزرق  النيل  على 

ية، ومخاوف احلكومة املصرية من تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل الكهربائ
دات واالتفاقيات اخلاصة بدول حوض النيل ووضع حجر  وعدم احترام إثيوبيا للمعاه 

 األساس لسد النهضة. 
الذي   - التعبير  أسلوب  استخدام  جاء  االثننيكما  بني  بنسبة    ميزج  األهرام  جريدة  يف 

بنسبة  26.6 اليوم  املصري  بينما جاء يف جريدة  الوفد %22.9،  %، وجاء يف جريدة 
 كاريكاتير عينة الدراسة التحليلية. % من إجمالي أساليب التعبير الفني لل14بنسبة 

التعبير - بينما جاء يف جريدة 20.9يف جريدة األهرام بنسبة    الرمزىوجاء أسلوب   ،%
بنس بنسبة  18.5بة  الوفد  اليوم  املصري  جريدة  يف  وجاء  إجمالي  %12.5،  من   %

الرموز   أن  يعكس  وهذا  التحليلية،  الدراسة  عينة  للكاريكاتير  الفني  التعبير  أساليب 
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ي ينقلها الرسام إلى اجلمهور حتمل آراًء ورؤى نقدية لألوضاع سواًء كانت سياسية الت
إلى   والرؤى  اآلراء  هذه  وحتويل  اجتماعية  والتعامل أو  فهمها  املتلقي  يستطيع  رموز 

معها، فعلى سبيل املثال متثلت رموز الكاريكاتير يف صحف الدراسة يف علم دول مصر  
و  املتحدة  والواليات  رسام وإثيوبيا  أن  يدل  مما  إثيوبيا،  متثل  وأخرى  مصر  متثل  يد 

ينة يف الكاريكاتير يسعى إلى استخدام الرمز بشكل كامل أو جزئي إلعطاء دالالت مع
إطار موضوع القضية، ويتوقف مدى جناح األسلوب الرمزي يف التعبير عن قضية سد 

املعاني والدال الذي يحمل من  الرمز  الت ما يتفق مع النهضة من خالل اختيار كفاءة 
بتاريخ  األهرام  جريدة  نشرت  املثال  سبيل  فعلى  الكاريكاتير،  رسام  رؤية 

ًدا مصرية عليها علم مصر وأخرى إثيوبية  رسًما كاريكاتيرًيا يصور ي   2/11/2019
عليها علم إثيوبيا يتصافحان ويتساقط منهما قطرة ماء وقطرة دم وكتب على الرسم  

النهضة، وهذا يدل على أن املياه حياة للشعب املصري وال بديل غير   مفاوضات سد 
بتاريخ   كاريكاتيرًيا  رسًما  اليوم  املصري  صحيفة  نشرت  كما   7/12/2019الدم، 

صور املفاوض املصري يفتح باب فيجد أمامه حائط مسدود بالطوب األحمر مكتوب ي
 عليه مفاوضات سد النهضة، وهذا يدل على أن املفاوضات وصلت إلى طريق مسدود 

 بسبب تعنت إثيوبيا وإصرارها على بناء السد واتخاذ قرار أحادي اجلانب.  
النتيجة مع دراسة (محمد عثمان،   - ، فجاء أسلوب 34)2013اختلفت هذه 

بنسبة   األول  الترتيب  فى  الرمزى  التعبير  49التعبير  أسلوب  واحتل   ،%
التعبير الف18.3الواقعى املرتبة األخيرة بنسبة   نية  % من إجمالى أساليب 

 املستخدمة فى الكاريكاتير.
 لغة التعليق املصاحب للكاريكاتير يف الصحف املصرية  -7

  اتير يف الصحف املصرية ) لغة التعليق املصاحب للكاريك7جدول (
  الصحف     

  لغة التعليق  
  املصاحب

  اإلجمالي   املصري اليوم   الوفد  األهرام 

  %    ك  %    ك  %    ك  %   ك

 0.5 2 - - 1.8 2  -  -  فصحى 

  6.9  29  5.5  8  3.5  4  10.8  17 فصحى مبسطة 
  83.4  347  82.6  119  84.2  96  83.5  132  عامية 

مصحوب بعبارة بدون 
  2.3  9  2.8  4  4.4  5  -  -  تعليق 

 6.9 29 9.1 13 6.1 7 5.7  9  خالًيا من التعليق
  100  416  100  144  100  114  100  158 اإلجمالي 

  0.017توى الداللة = مس      18.572=  2كا      8درجات احلرية =  
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  ) رقم  اجلدول  بيانات  حتليل  يلي:7من  ما  يتضح  التعليق    )  العامية جاء  يف    باللهجة 
%، 6.9بنسبة    فصحى مبسطة %، ثم جاء يف الترتيب الثاني  83.4الترتيب األول بنسبة  

الثاني مكرر   الترتيب  التعليقوجاء يف  الرابع  6.9بنسبة    خالًيا من  الترتيب  %، وجاء يف 
تعليقمصح بدون  بعبارة  الترتيب األخير  2.3بنسبة    وب  الفصحى %، كما جاء يف    اللغة 
  لغة التعليق املصاحبة للكاريكاتير عينة الدراسة.% من إجمالي 0.5بنسبة 

أن   - السابق  اجلدول  بيانات  العاميةكشفت  باللهجة  جاء   التعليق  الوفد  يف جريدة 
بنسبة  84.2بنسبة   األهرام  املصري  %،  83.5%، ويف جريدة  بينما جاء يف جريدة 

بنسبة   الدراسة، 82.6اليوم  للكاريكاتير عينة  املصاحبة  التعليق  لغة  إجمالي  % من 
روح  وهي  مضمونها  ببساطة  تتميز  للكاريكاتير  العامية  اللهجة  أن   يؤكد  وهذا 

  من لغة احلديث اليومي. الكاريكاتير القترابها
املبسطة وجاءت   - الفصحى  األهر  اللغة  جريدة  بنسبة  يف  يف 10.8ام  وجاءت   ،%

% من  3.5%، بينما جاءت يف جريدة الوفد بنسبة  5.5جريدة املصري اليوم بنسبة  
اللغة   تنوع  يدل على  الدراسة، مما  عينة  للكاريكاتير  املصاحبة  التعليق  لغة  إجمالي 

الكاري يف  مختلفة  املستخدمة  دالالت  وإعطاء  اجلمهور  انتباه  جلذب  كاتير 
 للكاريكاتير. 

%، وجاء يف جريدة املصري اليوم 4.4يف جريدة الوفد بنسبة  كاريكاتير بدون تعليق اء  ثم ج -
ويتسم  2.8بنسبة   الدراسة،  عينة  للكاريكاتير  املصاحبة  التعليق  لغة  إجمالي  من   %

القارئ   استنتاج  ومحاولة  لالنتباه  اجلاذب  الرمز  على  باعتماده  تعليق  بدون  الكاريكاتير 
عى رسام الكاريكاتير الستخدامه يف مون الكاريكاتير، حيث يسداللة التعليق من خالل مض

عرض قضية سد النهضة من خالل الرموز إلظهار الفكرة أو املعلومة أو الرؤية، مما يؤدي  
 إلى استجابات معينة لدى القارئ تسهم يف تكوين اجتاه نحو قضية سد النهضة.  

باللغة الفصحىوجاء استخدام   - غة  % من إجمالي ل1.8بنسبة    يف جريدة الوفد  التعليق 
الفئة من   اختفاء هذه  الباحثان  الدراسة، وقد الحظ  للكاريكاتير عينة  املصاحبة  التعليق 
جريدتي األهرام واملصري اليوم، ويرى الباحثان أن اختفاء هذه الفئة يرجع إلى أن اللغة  

ومضمون   داللة  لتفسير  والثقافة  التعليم  من  كبيًرا  قدرًا  حتتاج  املفردات  العربية 
كما والفصحى    املستخدمة،  العامية  اللغة  معه  يتناسب  الساخر  الكاريكاتير  طبيعة  أن 

 املبسطة.
وتشير النتائج التفصيلية للجدول إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني صحف  -

كا قيمة  بلغت  حيث  الكاريكاتيرية،  للرسوم  املصاحب  التعليق  ولغة  =   2الدراسة 
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دالة  18.572 قيمة  مستوى    وهي  عند  حرية    0.05إحصائًيا  وميكن  8ودرجة   ،
لغة   من  القترابها  الكاريكاتير  لروح  مالئمة  تكون  العامية  اللهجة  بأن  ذلك  تفسير 
الفكرة   توظف إليصال  العامية  واللهجة  بها،  تتمتع  التي  والبساطة  اليومي  احلديث 

د االفعال، وهو للقارئ وأقرب لنقل الواقع حيث إنها موصًال جيًدا لالنفعاالت وردو
املزيد من احليوية والتبسيط ملضمون التعليق، فلقد متيز الكاريكاتير يف  ما يضفي  

بشكل   للرسم  املصاحبة  التعليقات  استخدام  منها:  عدة  بسمات  العربية  الصحافة 
كبير، وتقدمي لغة حوارية بني أشخاص الرسم، واعتماده يف لغته على اللهجة العامية  

واملبسطة،   عربيةالدارجة  مدرسة  هذه  تعد  الشعبية    حيث  اللهجة  على  تعتمد 
والقضايا املحلية، وألن  رسام الكاريكاتير يخاطب الناس بفئاتهم املختلفة؛ لذا ينبغي  
ويطرح  املتلقني  يخاطب  فالرسم  أو غموض،  مبالغة  وبدون  يفهمون  مبا  مخاطبتهم 

ا يوظف  وأن  ببساطة  يطرح  أن   من  البد  وهنا  وهمومهم،  لتعليقات  قضاياهم 
واللغ يف املصاحبة  العامية  اللهجة  واستخدام  جناح،  بكل  فيها  املستخدمة  ة 

 .)35( الكاريكاتير لفهم جميع الناس لها
  ثانًيا: نتائج اختبارات الفروض: 

  الفرض األول: 
املصري اليوم)    –الوفد  –"توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الصحف املصرية (األهرام

  النهضة شكًال ومضموًنا". تير لقضية سد من حيث أنواع الكاريكا

  ) الفروق بني أنواع الكاريكاتير يف الصحف املصرية8جدول (
  الصحف 

  أنواع الكاريكاتير 
   2كا  اإلجمالي  املصري اليوم  الوفد  األهرام

  املحسوبة
  مستوى  
  %     ك  %     ك  %     ك  %    ك  الداللة

من حيث الشكل 
مفرد  
  0.027 7.202 96.4 401 97.9 141 95.6 109 95.6  151  زاوية مستقلة  

مرفق ملادة 
  0.174  3.500  2.9  12  1.4  2  2.6  3 4.4  7 صحفية

  0.564  0.333  0.7  3  0.7  1  1.8  2  -  -  مركب 

ضمون
من حيث امل

  

  موضوعات 
144  91.1 97 85.1 123 85.4 364 87.5 88.221 0.000 

 شخصيات
14  8.9 17 14.9 21 14.6 52 12.5 150.17 0.000 

 وتدل بيانات اجلدول على ما يلي: 
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املصري    –الوفد  –توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كل من الصحف املصرية (األهرام -
اليوم) من حيث أنواع الرسوم الكاريكاتيرية لقضية سد النهضة من حيث الشكل (مفرد  

كا قيمة  بلغت  حيث  مستقلة")  داللة  7.202(املحسوبة    2"زاوية  مستوى  عند   (0.05 ،
نسبة   بلغت  بنسبة حيث  اليوم  املصري  جريدة  يف  مستقلة)  (زاوية  املفرد  الكاريكاتير 

فبلغت  97.9 والوفد  األهرام  جريدتي  من  كل  يف  النسبة  تساوت  بينما  من  %95.6،   %
استقاللية  إلى  يشير  مما  الدراسة،  عينة  بالصحف  املنشور  الكاريكاتير  أنواع  إجمالي 

بصفحات  ا ثابت  شكل  يف  الكاريكاتير  لكاريكاتير  رسامي  وقدرة  الصفحة  داخل  محددة 
  على التعبير عن مضمون متنوع بالرسم. 

املصري    –الوفد  –توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كل من الصحف املصرية (األهرام -
املضمون   حيث  من  النهضة  سد  لقضية  الكاريكاتيرية  الرسوم  أنواع  حيث  من  اليوم) 

كا( قيمة  بلغت  حيث  داللة  88.221(ملحسوبة  ا  2املوضوعات)  مستوى  عند   (0.001 ،
نسبة بلغت  بنسبة    حيث  األهرام  جريدة  يف  املوضوعات  جريدة  91.1كاريكاتير  ويف   ،%

اليوم بنسبة   الوفد بنسبة  85.4املصري  % من إجمالي  85.1%، بينما جاءت يف جريدة 
عينة   بالصحف  املنشور  الكاريكاتير  رساأنواع  نظر  وجهة  يعكس  مما  مي الدراسة، 

الكاريكاتير يف تلك املوضوعات وإبرازها بزوايا مختلفة وحتديد أهمية كل موضوع على  
حدا وابراز أهميته، مما يدل على أن الصحف تنشر رسوم الكاريكاتير مع املواد اإلخبارية  

وهذه غيرها،  أو  تشويقية  أو  توضيحية  ألهداف  صفحاتها  على  األدبية  قد   أو  الرسوم 
دة املنشورة، وقد يدخل الرسم يف تركيب هذه املادة الصحفية ويشكل تكون مستقاة من املا

  .)36(جزءا منها ويؤدي دورًا مساعًدا لها 
(األهرام     املصرية  الصحف  من  كل  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق   –الوفد   –توجد 

لقض الكاريكاتيرية  الرسوم  أنواع  حيث  من  اليوم)  حيث املصري  من  النهضة  سد  ية 
(ال ) عند مستوى داللة  150.17(املحسوبة    2شخصيات) حيث بلغت قيمة كااملضمون 

نسبة0.001 بلغت  حيث  اليوم   ،  واملصري  الوفد  جريدتي  يف  الشخصيات  كاريكاتير 
الثانية  14.9بنسب متقاربة حيث بلغت نسبتها يف األولى   %، بينما  14.6%، وبلغت يف 

األهر جريدة  يف  الكاريك8.9ام  بلغت  أنواع  إجمالي  من  عينة  %  بالصحف  املنشور  اتير 
  الدراسة، حيث عبر كاريكاتير الشخصيات عن تعدد األطراف والشخصيات يف إطار. 
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  الفرض الثاني:
املصري اليوم)    –الوفد  –"توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الصحف املصرية (األهرام

  بالكاريكاتير لقضية سد النهضة". من حيث أساليب التعبير الفني 
  الفروق بني أساليب التعبير الفني بالكاريكاتير يف الصحف املصرية) 9جدول (

  الصحف 
  أساليب  

  التعبير الفني 

  اإلجمالي   املصري اليوم   الوفد  األهرام 
  2كا

  املحسوبة 
  مستوى 
  الداللة 

  %  ك  %  ك  %  ك %  ك

  0.461 1.549 60.8 253 64.6 93 67.5 77 52.5  83  واقعي 

  0.072  5.250  17.3  72  12.5  18  18.5  21  20.9  33 رمزي

 0.003 11.495 21.9 91 22.9 33 14 16 26.6  42  ميزج بني االثنني 

 وتدل بيانات اجلدول على ما يلي:   
 –الوفد  –توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كل من الصحف املصرية (األهرام  -  

لقضية الكاريكاتيرية  بالرسوم  الفني  التعبير  أساليب  حيث  من  اليوم)  سد   املصري 
كا قيمة  بلغت  حيث  االثنني)  بني  ميزج  إلى  التعبير  (أسلوب  حيث  من   2النهضة 

داللة  11.495(املحسوبة   مستوى  عند  نسبة  ، ح0.01)  بلغت  األهرام يث  جريدة 
%، وجاء يف جريدة 22.9%، بينما جاء يف جريدة املصري اليوم بنسبة  26.6بنسبة  

بنسبة   ال 14الوفد  التعبير  أساليب  إجمالي  من  الدراسة  %  عينة  للكاريكاتير  فني 
التحليلية، مما يشير إلى محاولة رسامي الكاريكاتير نقل مضمون الرسم إلى القراء 

مباش ومن  بشكل  واحد،  آن  يف  الواقعية  الرموز  باستخدام  األزمات  أوقات  خاصة  ر 
والواقعية  الرموز  من  لها  حصر  ال  معاٍن  على  الكاريكاتير  يحتوي  املنطلق  هذا 

  من قبل رسامي كاريكاتير الصحف املصرية عينة الدراسة.  املستخدمة
  خامتة الدراسة:  

  كشفت نتائج الدراسة عن:    
بنسبة   - األهرام  جريدة  يف  األزمة  الحتواء  الدبلوماسية  املساعي  موضوع  تفوق 

بنسبة  18.35 الوفد  جريدة  يف  جاء  بينما  جريدة  %16.67،  يف  جاء  حني  يف   ،%
من إجمالي موضوعات الكاريكاتير املنشور يف عينة  %  14.58املصري اليوم بنسبة  

الدراسة تدويل األزمة واجلهود الدبلوماسية املبذولة    الدراسة، حيث أظهرت صحف
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بعد   األزمة  وروسيا الحتواء  األمريكية  املتحدة  الواليات  وهي  دولي،  إلدخال وسيط 
  دور املصري. محاولة إثيوبيا القضاء على اجلهود الدبلوماسية املصرية وتهميش ال

بنسبة   - األهرام  املصرية يف جريدة  احلكومة  موقف  موضوع  بينما 15.82تفوق   ،%
%، يف حني جاء يف جريدة املصري اليوم بنسبة 9.65جاء يف جريدة الوفد بنسبة  

حيث  10.42 الدراسة،  عينة  يف  املنشور  الكاريكاتير  موضوعات  إجمالي  من   %
املصر احلكومة  موقف  الدراسة  صحف  خالل  استهدفت  من  االحداث  فتناولت  ية 

وزارة اخلارجية والري واملوارد املائية اجتماعات ملجلس الوزراء املصري، واجتماعات 
الدولة   وإجراءات  النهضة  سد  مفاوضات  من  املصرية  احلكومة  لبيان  واإلسكان 

 املصرية وأجهزتها يف مواجهة الفقر املائي. 
%، بينما جاء يف جريدة   93.8بنسبة  تفوق رسام الصحيفة يف جريدة املصري اليوم   -

% من إجمالي مصادر  74.1هرام بنسبة  %، يف حني جريدة األ89.4الوفد بنسبة  
تلك  عن  عبروا  الذين  الكاريكاتير  ورسامي  الدراسة،  عينة  املنشورة يف  الكاريكاتير 

سليم (عمرو  هم  اليوم  املصري  جريدة  يف  فهمي  –القضية  ا   - عمرو  أمَّ مخلوف)، 
يكاتير جلريدة الوفد (عمرو عكاشة)، وكان من أشهر رسامي الكاريكاتير  رسام الكار

حسنالذ (فرج  األهرام  جريدة  يف  القضية  تناولوا  طلبة  –ين  بدر)،    –هاني  ماهر 
كمصدر   الصحيفة  رسامي  على  املصرية  الصحف  اعتماد  على  النتيجة  هذه  وتدل 

رسامي   قدرة  عل  يدل  القضية، مما  للكاريكاتير يف عرض  على أساسي  الصحيفة 
 نقل تفاصيل القضية مبراحلها واجتاهاتها وأبعادها.

%، ويف 4.4ريكاتير املفرد (مرفًقا ملادة صحفية) يف جريدة األهرام بنسبة  جاء الكا -
بنسبة   الوفد  بنسبة  2.4جريدة  اليوم  املصري  جريدة  يف  جاء  بينما  من %1.4،   %

الدراس عينة  بصحف  املنشور  الكاريكاتير  أنواع  املواد إجمالي  تنوع  يعكس  وهذا  ة، 
امل مثل  الكاريكاتير  بها  ينشر  التي  جزًءا  التحريرية  ويعتبر  واألدبية  اإلخبارية  واد 

اليتجزأ من املواد املنشورة، حيث يدخل الرسم يف تركيب املادة الصحفية وتكون هذه 
 الرسوم مستقاة منها. 

بنسبة   - األهرام  املوضوعات يف جريدة  كاريكاتير  املصري %، و91.1جاء  يف جريدة 
% من إجمالي أنواع 85.1%، بينما جاءت يف جريدة الوفد بنسبة  85.4اليوم بنسبة  

موضوعات   أهم  متثلت  حيث  الدراسة،  عينة  بالصحف  املنشور  الكاريكاتير 
األزمة الحتواء  الدبلوماسية  (املساعي  النهضة  سد  قضية  يف  موقف    –الكاريكاتير 

والسو واإلثيوبية  املصرية  على    –دانيةاحلكومة  النهضة  سد  لبناء  السلبية  اآلثار 
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للمعاهدات  –مصر إثيوبيا  النيل  خرق  حوض  سد   –واتفاقيات  مفاوضات  فشل 
حصة    –املواصفات الهندسية لبناء السد  –مراحل تطور بناء سد النهضة  –النهضة

تطاول رئيس وزراء إثيوبيا    –إعالن إثيوبيا  لبناء سد النهضة  –مصر من مياه النيل
 صر). على م

بنسبة   - األهرام  فاعلة يف جريدة  كقوة  أن مصر  إلى  النتائج  بينما 36.1أشارت   ،%
بنسبة   اليوم  املصري  جريدة  يف  بنسبة 35.5جاءت  الوفد  جريدة  يف  وجاءت   ،%

% من إجمالي القوى الفاعلة لقضية سد النهضة املستخدمة يف الكاريكاتير، 34.9
ة يف سياق تأطير املوقف الرسمي من  وهذا يعكس أن التطورات التي قدمتها املعاجل

مصر اتخذت  حيث  يف  –القضية  فاعلة  القضيةكقوة  واملفاوضات    –  احلوار 
 واملناقشات وااللتزام بضبط النفس وطرح القضية أمام وسيط دولي. 
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