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هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى أطــر معاجلــة مواقــع الصحــف املصريــة لألزمــة الليبيــة خــال فتــرة إعــان القاهــرة 
2020، واعتمــدت علــى منهــج املســح Survey، باســتخدام أداة حتليــل املضمــون، ومتثلــت عينــة الدراســة يف عينــة عمديــة 
مــن خــال املســح الشــامل يف ثاثــة مواقــع للصحــف املصريــة، هــي )موقــع بوابــة األهــرام اإللكترونيــة- موقــع اليــوم الســابع- 
ــة الدراســة  ــرة مــن 2020/6/1 إلــى 2020/8/30، وقــد شــملت عين ــة(، وذلــك يف الفت ــة الوفــد اإللكتروني موقــع بواب

عــدد 1900 مــادة صحفيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى:

ــة جــوار  ــة كدول ــط الوطني ــى الرواب ــي عل ــار الصــراع الليب ــا ألخب ــة الدراســة يف تغطيته ــة عين ــع الصحفي - اعتمــدت املواق
عربيــة، وجــاء ذلــك واضًحــا يف مــدى االهتمــام الــذي أولتــه تلــك املواقــع الصحفيــة لتغطيــة األزمــة الليبيــة خــال فتــرة 
ــا وموقعهــا اإلســتراتيجي بالنســبة ملصــر، ومــدى اخلطــر  ــة ليبي إعــان القاهــرة 2020، ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة دول

املحتمــل علــى األمــن القومــي املصــري يف حالــة وجــود صراعــات بهــا.

- جــاءت األطــر الرســمية السياســية يف مقدمــة األطــر املرجعيــة لألخبــار يف مواقــع الصحــف املصريــة عينة الدراســة بنســبة 
%41، ويرجــع ذلــك إلــى أن الســبب الرئيســي يف األزمــة كان ســبب سياســي، ويف الترتيــب الثانــي وبنســبة 33.6% 
مــن إجمالــي عينــة الدراســة مت التركيــز علــى األطــر األمنيــة، ســواء فيمــا يتعلــق بأمــن ليبيــا الداخلــي أو أخطــار املســاس 

باألمــن القومــي املصــري نتيجــة الصراعــات الليبيــة، ويف الترتيــب الثالــث جــاءت األطــر القانونيــة بنســبة 18.1%.

الكلمات املفتاحية: إعان القاهرة 2020 -  األزمة الليبية  -  األطر اخلبرية  -  مواقع الصحف اإللكترونية

The study sought to identify the national reference in dealing with the electronic press 
discourse of Libyan affairs, and it relied on the survey methodology, using content analysis 
and Discourse analysis. The study sample was a purposive sample through comprehensive 
research in three sites for Egyptian newspapers, which are (Al-Ahram Online website / 
Al-Youm7 website / Al-Wafd website) during the period from 12020/6/ to 302020/8/, and 
the study sample included 1,900 press articles, and the study concluded to a number of 
results as follows: 
- The press websites adopted in their coverage of news of the Libyan conflict on the 

national authority as an Arab neighboring country, and this was evident in the extent 
of attention paid by these press sites to covering the Libyan crisis during the analysis 
period, due to the nature of the Libyan state and its strategic position in relation to Egypt 
and the extent of the potential threat to security The Egyptian nationalist in the event of 
conflicts with it.

- The official political frameworks came at the forefront of the news reference frameworks 
in the Egyptian newspapers› websites. with 41%, and this is logical as the main reason 
for the crisis was a political cause, and in the second order, with 33.6% of the total study 
sample, the focus was on security frameworks, both in terms of Related to Libya›s 
internal security or the dangers of compromising Egyptian national security as a result 
of the Libyan conflicts, and in the third place, the legal frameworks came at 18.1%.

key words: Cairo Declaration 2020, the Libyan crisis, news frames, electronic newspaper sites.
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 التي، والقضايا األحداث  من عديًدا  قصيرة  ليست فترة  ومنذ العربية،  املنطقة شهدت

 القضايا، هذه إدارة يف العربية املنطقة خارج مناف  أطر تدخل بسبب دولًيا  بعًدا أخذت
وتركيا  روسيا مقدمتها ويف وغيرها املتحدة والواليات وإيران   األطراف من األمريكية، 

 يف بدورها والدولية املحلية اإلعالم وسائل شاركت  وقد  الدولية، الساحة على  الفاعلة 
 املطروحة  العربية القضايا من  الفاعلة  األطراف مواقف وعرض القضايا هذه متابعة

 دفع األمر وهذا العربية،   للقضايا اإلعالمي التناول  كثافة  زيادة  إلى  أدى مما للنقاش؛ 
 وتناوله تفاعله  يف اإلعالم به  يقوم  الذي الدور رصد  إلى اإلعالم مجال يف الباحثني
  مختلفة.  نظرية مداخل استخدام خالل من وتفسيره، ومتابعته وحتليله  العربية للقضايا

العام   ، حتوًال كبيًرا يف طبيعة املعارك العسكرية  2020وقد شهد النصف األول من 
يتعلق بالسيطرة العسكرية على األراضي بعد التقدم العسكري الذي يف ليبيا، خاصة فيما  

حققه اجليش الليبي التابع حلكومة الوفاق، ويف الفترة احلالية متر األزمة الليبية مبرحلة  
داخل  تنحصر  ال  اخلطورة  يف  غاية  أمنية  تداعيات  وحتمل  تعقيدها  من  تزيد  حرجة 

  .ار الليبياحلدود الليبية؛ بل تتجاوزها إلى دول اجلو 

ونقلها   غير مسبوق،  بشكل  الليبية  األزمة  تعقيد  إلى  ليبيا  يف  التركي  التدخل  وأدى 
الوفاق   حكومة  دعم  ستار  حتت  التدخل  هذا  حدث  وقد  تعقيًدا،  أكثر  مرحلة  إلى 
مطامع   يخفي  أنه  رغم  اإلرهابية،  وامليليشيات  املرتزقة  من  عدد  قبل  من  املدعومة 

أل  واضحة  وإقليمية  من  اقتصادية  الوفاق  حكومة  قوات  تركيا  دعم  مكّن  وقد  نقرة، 
السيطرة على عدد من املناطق يف غرب ليبيا كانت حتت سيطرة اجليش الوطني الذي  

وبالنظر إلى ما ينطوي عليه التدخل التركي من تهديد كبير  ،  يقوده املشير "خليفة حفتر" 
خاص،  بشكل  الوطني  مصر  وألمن  عام،  بشكل  العربي  القومي  الرئيس    لألمن  فإن 

املصري "عبدالفتاح السيسي" وّجه أكثر من مرة حتذيًرا شديًدا لقوات الوفاق املدعومة  
خط   أن  وأكد  شرقًا،  التقدم  من  ومرتزقة  إرهابية  ومليشيات  تركيا،  قبل  من  عسكرًيا 
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اجلفرة) خط أحمر، ودعا البرملان الوطني الليبي اجليش املصري إلى التدخل    –(سرت  
األمور، وما قد ينطوي عليه هذا التصاعد من تأثيرات سلبية متس أمن  يف حال تصاعد  

  .مصر وليبيا 

احلكومة  حتقيق  أعقاب  يف  وذلك  ليبيا،  يف  األزمة  حلل  مبادرة  مصر  طرحت  وقد 
املعترف بها دولًيا هناك انتصارات مهمة يف مواجهتها مع قوات القائد العسكري "خليفة  

حملت اسم "إعالن القاهرة"، مقترًحا بوقف إطالق النار يبدأ  وتشمل املبادرة التي  ،  حفتر"
اإلثنني   يف   8يوم  عقدت  التي  برلني،  قمة  نتائج  على  املبادرة  وترتكز  حزيران،  يونيو/ 

تصدير   بحظر  بااللتزام  الصراع  أطراف  بدعوة  وانتهت  املاضي،  الثاني  كانون  يناير/ 
  .سيةالسالح إلى ليبيا، والعمل على الوصول لتسوية سيا

كانت   اجتاه  من  أكثر  من  األزمة  مبعاجلة  اهتمت  التي  اإلعالمية  الوسائل  بني  ومن 
مجاالت  جميع  يف  بالغة  أهمية  اإللكترونية  وللصحافة  اإللكترونية،  املصرية  الصحف 
التي   احلديثة  االتصال  وسائل  من  وهي  واالقتصادية،  واالجتماعية،  السياسية،  احلياة، 

شبك من  كبيًرا  حيًزا  متنوعة  تشكل  إعالمية  مضامني  تقدم  اليوم  وأصبحت  االنترنت،  ة 
التطور   التي فتحها  املتلقي الذي يجد فيها حاجاته، خاصة يف ظل اآلفاق  تلبية لرغبات 
التكنولوجي واملعلوماتي، وما تتيحه التقنية احلديثة من سرعة يف تلقي املعلومة واختصار  

  .يف وقت وصولها

لليبي بالنسبة لألمن املصري؛ حيث يتوقف مدى إملام ونتيجة ألهمية قضية الصراع ا
عليها   تستند  التي  األطر  كانت  وملا  لها،  اإلعالمية  املعاجلات  خالل  من  بها  اجلمهور 
التي   نحوها،  اجلمهور  اجتاهات  مدى  حتدد  التي  هي  القضايا  معاجلة  يف  الصحف 

األحداث والقضايا  عملية تأطير إعالمية تفرضها سياسة املؤسسة يف التعامل مع    تتضمن
يف نقل األخبار وعرض الوقائع واألحداث، وهذه العملية تنطوي على إضافات تفسيرية أو  
املعلومات بشكل ذاتي،   لتقييم  التدخل  أو  والتحليل، والتالعب باأللفاظ،  ممارسة للرصد 

أو  بل وحتى إبداء الرأي وتقدمي املقترحات، فضًال عن السرد والتدفق املعلوماتي املتحيز  
الدراسة بشكل أساسي  وتركزممارسة النقد اإلعالمي وعرض احلقائق بأسلوب متحيز،  

على أطر معاجلة األزمة الليبية املتعلقة بالتدخالت اخلارجية واحلروب األهلية يف مواقع 
يف  األخبار  عرض  طريقة  وبيان  القاهرة،  إعالن  بعد  ما  فترة  يف  املصرية  الصحف 

يبيا بعًدا إستراتيجًيا مهًما بالنسبة لألمن القومي األمني الصحف املصرية؛ حيث متثل ل
املنطقة بأكملها ويف بدايتها مصر؛ لذا   املصري، ويعد أي خطر يهدد أمنها خطًرا يهدد 
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املصرية   اإللكترونية  املواقع  األخبار يف  لتوضيح طريقة عرض  تهدف  الدراسة  هذه  فإن 
  . وذلك باالستناد إلى املرجعية الوطنية لها

  لفية املعرفية لألزمة الليبية (التدخل التركي واحلروب األهلية يف ليبيا):اخل
التي ضربت عدًدا من بلدان العالم العربي، مبا فيها ليبيـا،  2011كشفت أحداث عام 

عــن مــدى هشاشــة هياكــل الســلطة فيهــا، ســواء علــى املســتوى التنظيمــي، أو اخلــدمي، أو 
و االجتمــاعي؛ لــذا فقــد شــكّلت أزمــة بنــاء الدولــة يف اإلداري، أو األمنــي، أو االقتصــادي، أ

  .)1( ليبيا التحدي الرئيسي أمامها وأمام املجتمع الدولي

وتعــود جــذور األزمــة الليبيــة إلــى احلالــة التــي ســادت الــبالد عقــب إنهــاء حكــم الــزعيم 
، إثـر مـا اجتـاح الـبالد مـن امتـداد ملـا سـمي بــ 2011الليبي الراحل "معمر القـذايف" عـام  

"الربيع العربي"، وأبرز سمات الواقع الليبي بعد حقبة "القـذايف"، ضـعف مؤسسـات الدولـة 
مع تزايد يف وجود جماعات مسلحة عديدة خارج سـيطرة احلكومـة، عن القيام بواجباتها،  

أدار املجلـس الـوطني االنتقـالي بعضها إسالمي، وبعضها قبلي، وبعض آخـر وظيفـي؛ وقـد  
 قـذايفال ، برئاسة الوزير السابق يف نظام2011شباط (فبراير)   27هذه املرحلة بداية من  

"مصـــطفى عبـــداجلليل"، حتـــى تســـليمه الســـلطة للمـــؤمتر الـــوطني العـــام، املنتخـــب يف 
، وقد كان لصعود اإلسالميني للحكم أثره السـلبي يف اسـتقرار الـبالد، 2012(أغسطس)  

الليبيــة ليكونــوا أذرعهــم  املســلحة بالتواجــد يف األراضــي املتطرفــة فقــد شــجعوا اجلماعــات
العســكرية لفــرض إرادتهــم علــى الشــعب، أو لتحمــيهم مــن أيــة تقلبــات سياســية، واســتمر 
اإلخوان يف احلكم إلـى أن متـت انتخابـات مجلـس النـواب، وهـي أعلـى سـلطة تشـريعية يف 
البالد، التي كان من املفترض أن تعني حكومة جديدة، وقـد خسـرت جماعـة اإلخـوان هـذه 

ات، ممثلة يف حزب "العدالة والبناء"، املسيطر على املؤمتر الـوطني العـام، فـأعلنوا االنتخاب
ــائج ــهم لنتـ ــات رفضـ ــات االنتخابـ ــلمون جماعـ ــوان املسـ ــتخدم اإلخـ ــاحلكم، واسـ ــكوا بـ ، ومتسـ

ني، للسـيطرة علـى العاصـمة متطرفة، مثل: غرفة عمليات ثـوار ليبيـا، ودرع ليبيـا، املسـلحت
طرابلس، وذلك يف أواخر (أغسطس)؛ إذ أعلنت هـذه املليشـيات املتحالفـة مـع اإلخـوان أن 
املؤمتر الوطني العام هو البرملان الوطني، وأرادت فرض كلمتها بقوة السالح، إلى أن أعلـن 

مقــًرا مجلــس النــواب املنتخــب تكــوين حكومــة جديــدة، برئاســة "عبــد اهللا الثنــي"، واتخــذ 
واجلماعـات املتشـددة  اإلخـوان مؤقًتا، وأصبح يف ليبيا حكومتان؛ األولى يف طرابلس يؤيدها

  .املسلحة، واحلكومة الثانية يف طبرق، ويؤيدها اجليش الوطني الليبي

ما مت التوقيع على م، عند2015حتى عام    2014استمر الصراع بني احلكومتني، من  
م، حتت إشراف املبعوث األممـي 2015(ديسمبر)    17اتفاقية الصخيرات باملغرب بتاريخ  
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ا   22"مارتن كوبلر"، بحسب ما أعلنته األمم املتحدة مبوقعها، وّقع على هذا االتفاق   برملانيـً
ف ليبًيا، ووقع عن طرف املؤمتر الوطني العـام اجلديـد "صـالح محمـد املخـزوم"، وعـن طـر

مجلس النواب الليبي "محمد على شعيب"، ونص االتفـاق علـى تكـوين حكومـة وفـاق وطنـي 
تدير املرحلة االنتقالية ملدة ثمانيـة عشـر شـهًرا، ومـنح صـالحيات رئـيس احلكومـة ملجلـس 
رئاسة حكومة الوفاق الوطني، ومن أهمها قيادة اجلـيش والقـوات املسـلحة، مـع االعتـراف 

مـن مهامهـا، يـتم متديـد الفتـرة سـتة أشـهر  احلكومـة دم انتهـاءمبجلس النـواب، ويف حـال عـ
ــة مــن أعضــاء املــؤمتر  ــى للدول ــس األعل ــى تشــكيل املجل ا عل إضــافية، ونــص االتفــاق أيضــً

، 2016نيســان (أبريــل)  1الــوطني العــام اجلديــد، ومت تســليم املهــام حلكومــة الوفــاق يف 
راج"، يف وكــان مــن املفتــرض أن تنتهـــي الفتــرة االنتقاليــة حلكومـــة الوفــاق، "حكومــة الســـ

، ومــع التمديــد ســتة أشــهر، يكــون انتهــاء املرحلــة االنتقاليــة، يف (أبريــل) 2017(أكتــوبر) 
املسـلحة، يف رحلـة لتطهيـر  اجلماعات بدأ اجليش الوطني الليبي يف مطاردة، بعدها  2018

ومــة الســراج أعلنــت النفيــر العــام، واســتدعت ليبيــا مــنهم، فبــدأ أوًال مــن الشــرق، لكــن حك
امليليشيات املتحالفة معهـا (حتـت اسـم قـوات حمايـة ليبيـا)، وهـذا التحـالف أعلـن عنـه يف 

  .)2(2018(ديسمبر)  

كانــت تتســم  2011واملتتبــع للوضــع الليبــي يجــد أن الســاحة الليبيــة منــذ أواخــر ســنة 
واندثار الدولة؛ لكن تداخل مصـالح األطـراف بعدم االستقرار والعنف واالنفصام الداخلي  

ــا  ــني شــرق ليبي ــايش احلــذر ب ا مــن االســتقرار الهــش والتع ــا حقــق نوعــً ــة يف ليبي اخلارجي
وغربها، وبقيـت السـلطة يف غـرب ليبيـا منحصـرة يف أيـادي حكومـة ضـعيفة لكنهـا حتظـى 

غير معتـرف بنوع من الشرعية الدولية، بينما ظل شرق ليبيا منسلًخا عن سلطة طرابلس و
بشرعيتها الداخلية، ورغم املحاوالت اخلافتة لرأب الصدع بني الشقني فإنه لم يتحقـق أي 
تقدم ال سياسًيا وال مؤسسًيا، ذلـك أن األطمـاع يف ليبيـا ويف ثرواتهـا وجـدت يف األطـراف 
الداخلية املتنازعة إسناًدا واصطفاًفا زاد احلل السياسي تعقيـًدا وأدى إلـى تـأجيج أخطـار 

ــدخل )3(لصــراع العســكريا ــا، وهــذا الت ــا التخطــيط لوضــع أقــدامها يف ليبي ــدأت تركي ، وب
التركي حدث مبكًرا منذ بـدايات الثـورة يف ليبيـا، ولكـن بقـدر مـن التـدرج، جـاء يف البدايـة 
مستتًرا وهامشًيا لصالح دور أكبر للناتو يف التحرك الذي قادته فرنسا وأدى إلى اإلطاحـة 

ايف"، ثم بدأ تدخل قطري منذ بدايات عمـل املجلـس االنتقـالي الليبـي بالرئيس "معمر القذ
الــذي ســلّم الــبالد للمليشــيات املســلحة، وأغلبيتهــا مــن العناصــر املتطرفــة، وقــد مت توقيــع 
مذكرتي تفـاهم بـني رئـيس حكومـة الوفـاق "فـائز السـراج" والـرئيس التركـي "أردوغـان" يف 

األمنــي والعســكري، والثانيــة بتحديــد منــاطق  ، األولــى تتعلــق بالتعــاون2019نــوفمبر  27
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ا حتضـر لهـذه اخلطـوة منـذ أتـى مـا  الصالحية البحرية يف البحـر املتوسـط؛ إال أنهـا عمليـً
يسمى بـ "الربيع العربـي" علـى ليبيـا، وأسـقط نظـام الـرئيس الراحـل "معمـر القـذايف" عـام 

ال قـوات عسـكرية ، وحًقا، صـادق البرملـان التركـي علـى مشـروع قـرار يسـمح بإرسـ2011
مــدة عــام ملســاندة حكومــة "الوفــاق" التــي تعتــرف بهــا األمم املتحــدة يف مواجهــة "اجلــيش 

  .)4(الوطني الليبي" بقيادة املشير "خليفة حفتر"

، أعلن البرملان التركی موافقته على قرار نشر قوات تركية 2020ويف الثاني من يناير  
مـن اجلـدل علـى املسـتويات املحليـة واإلقليميـة يف ليبيا، وهو ما خلق حالة واسـعة النطـاق  

والدوليــة كافــة، بينمــا يــرى يف هــذا القــرار اســتجابة مشــروعة ملطلــب حكومــة معتــرف بهــا 
دولية، بغية حتقيق التوازن العسكري بني فرقاء الصراع الليبـي، يف مقابـل مـن يـذهب إلـى 

وعــدم شــرعية حكومــة عــدم مشــروعية التــدخل، نظــًرا ملخالفتــه لقــرارات األمم املتحــدة، 
الوفــاق الــوطني، بقيــادة "فــائز الســراج"، ممــا قــد يســتدرج ليبيــا إلــى حــرب أهليــة شــاملة، 

  ورمبا يؤدي إلى حرب إقليمية بالوكالة.

كانــت كــل الشــواهد تؤكــد انخــراط تركيــا يف الصــراع الليبــي، وذلــك بتقــدمي الــدعم 
ية لتنظـيم اإلخـوان املسـلمني، السياسي والعسكري حلزب "العدالة والبناء"، الذراع السياس

، عنـدما 2019ومليشيات مدينة "مصراتة" أكبر داعم حلكومة الوفاق، خاصة منـذ أبريـل 
انطلقــت عمليــة "الكرامــة"، التــي يشــنها اجلــيش الــوطني الليبــي، بقيــادة اجلنــرال "خليفــة 

 الثنـي"، حفتر"، بدعم كامل من احلكومة الليبيـة املؤقتـة يف شـرق الـبالد، بقيـادة "عبـد اهللا
وذلك ألجل االستيالء على طرابلس، وحتريرها من املليشيات املسلحة، التي تدعم حكومـة 

  .)5(الوفاق

أمــا معاهــدة ترســيم احلــدود البحريــة، فهــي محاولــة البتــزاز ثــروات احلــوض الشــرقي 
للبحر األبيض املتوسط من املحروقات والغاز الطبيعي والثروات البحرية املعدنية األخرى؛ 

واجهت هذه املعاهـدة معارضـة مـن طـرف الـدول املطلـة علـى احلـوض الشـرقي للبحـر   الذ
األبــيض املتوســط، خاصــة منهــا مصــر واليونــان وقبــرص وفرنســا وإيطاليــا، التــي تعتبرهــا 
استيالء على ثروات ليبيا من طرف تركيا بتواطؤ من حكومة طـرابلس، وتهـدد خـط تزويـد 

ــد يف  ــة املمت ــة بالطاق ــدول األوروبي ــى مســافة ال ــيض املتوســط عل ــم؛  1870البحــر األب ك
فالتدخل التركي يف الصراع الليبي عسكرًيا من شأنه تهديد متاسك األمن القومي العربـي 
وتفجير نزاع عسكري داخـل الصـف العربـي قـد تكـون آثـاره كارثيـة وسـيزيد مـن تعقيـدات 

ثــل خطــوة حلــل املشــهد السياســي اإلقليمــي، وتعــٍد واضــح علــى الشــرعية الدوليــة، ولــن مي
  .)6(األزمة الليبية
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  تداعيات التدخل التركي على ليبيا:

مباشرة   عسكرية  تدخالت  إلى  التدخل  يؤدي  أن  املتوقع  من  اإلقليمي،  املستوى  على 
مصر،   رأسهم  على  الثني"،  اهللا  "عبد  حلكومة  الداعمة  الدول  جانب  من  مباشرة  وغير 

الليبي،   الوطني  اجليش  مع  بالتنسيق  مواقع وذلك  توجيه ضربات جوية ضد  عبر  وذلك 
تنظيم داعش وغيره من املليشيات املسلحة بليبيا، وهو ما يعني حدوث حرب بالوكالة بني  

 حلفاء حكومة طبرق من جهة، وبني تركيا من جهة أخرى. 

الروابط   ذات  الوفاق،  حكومة  لدعم  التركي  التدخل  ميثله  ما  إلى  ذلك  ويعود 
م تنظيم داعش واملليشيات املسلحة املتطرفة من تهديد مباشر والتوجهات اإلخوانية، ودع

حدود  ليبيا يف  مع  مصر  تشترك  حيث  املصري،  الوطني  واألمن  العربي،  القومي  لألمن 
طولها   مباشرة،  الدفاع   1115برية  مبدأ  إعمال  يف  احلق  القاهرة  مينح  ما  وهو  كم، 

  . )7(تحدةمن ميثاق األمم امل  51الشرعي عن الذات، وفق نص املادة 

  :)8(  )2020املبادرة املقترحة بشأن تطورات األزمة الليبية (إعالن القاهرة  -

 أهداف املبادرة: 
اجلهود   -1 كافة  واحترام  واستقاللها،  الليبية  األراضي  وسالمة  وحدة  على  التأكيد 

كافة   التزام  عليه  وبناء  الصلة،  ذات  األمن  مجلس  وقرارات  الدولية  واملبادرات 
  الق النار. األطراف بوقف إط

سياسي   -2 حل  عنها  نتج  التي  "برلني"،  قمة  مخرجات  على  باألساس  املبادرة  ارتكاز 
واألمنية،   السياسية،  (املسارات  واضحة  تنفيذية  خطوات  يتضمن  شامل 
انبثق   ما  واستثمار  الدولي،  اإلنسان  وقانون  اإلنسان  واحترام حقوق  واالقتصادية)، 

 الدول املعنية باألزمة الليبية. عن مؤمتر "برلني" من توافقات بني زعماء
3-  " العسكرية  اللجنة  أعمال مسار  املتحدة،  5+    5استكمال  األمم  برعاية  بـ"جنيف"   "

ومبا يترتب عليه إجناح باقي املسارات السياسية، واألمنية، واالقتصادية، آخًذا يف 
األجن اجلهات  كل  بإلزام  الدولي  واملجتمع  املتحدة  األمم  قيام  أهمية  بية االعتبار 

وتسليم  املليشيات  وتفكيك  كافة،  الليبية  األراضي  من  األجانب  املرتزقة  بإخراج 
بالتعاون مع األجهزة   الليبي  الوطني  القوات املسلحة اجليش  أسلحتها؛ حتى تتمكن 

 األمنية من االضطالع مبسئولياتها ومهامها العسكرية واألمنية يف البالد.
ملؤ -4 الليبية  الدولة  استعادة  على  الوطنية العمل  اآللية  حتديد  مع  الوطنية،  سساتها 

جهود   واستثمار  املتحدة،  األمم  برعاية  السياسي  املسار  إلحياء  املالئمة  الليبية 
 . املجتمع الدولي حلل األزمة الليبية
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إعادة سيطرة الدولة على املؤسسات األمنية كافة، ودعم املؤسسة العسكرية اجليش  -5
ال اجليش  مع حتمل  الليبي،  وتأكيد الوطني  اإلرهاب،  مكافحة  مسئولياته يف  وطني 

دوره بالتعاون مع األجهزة األمنية والشرطية حلماية السيادة الليبية واسترداد األمن  
  يف املجال البحري، واجلوي، والبري.

املتعلقة   -6 السيادية  القرارات  عدا  باألغلبية،  قراراته  باتخاذ  الرئاسي  املجلس  يقوم 
ات فيتم  املسلحة  القائد  بالقوات  يقدمها  التي  املقترحات  يف  البت  أو  القرارات  خاذ 

للقوات   العام  القائد  وبحضور  باإلجماع  احلالة  هذه  يف  املسلحة  للقوات  العام 
 .املسلحة

 :املحاور األساسية للمبادرة
بتشكيل   -1 اجلنوبية)  واملنطقة  الشرقية،  (املنطقة  الثالثة  األقاليم  من  إقليم  كل  قيام 

ختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة املمثلني لكل إقليم، مجمع انتخابي يتم ا
بجانب شيوخ القبائل واألعيان، ومراعاة نسبة متثيل مقبولة للمرأة والشباب، إضافة 
حتت  الثالث  اللجان  جتتمع  بحيث  والنقابات،  املثقفني  من  السياسية  النخب  إلى 

إقليم اختيار املمثل اخلاص به رعاية األمم املتحدة، ويتم التوافق عليها، ويتولى كل  
 . يوًما" ٩٠سواء بالتوافق أو باالنتخاب، وذلك يف مدة ال تتجاوز "

الوزراء، من ذوي  -2 رئيس  نائب  كذا  الرئاسي،  للمجلس  باختيار ممثله  إقليم  قيام كل 
قيام  ثم  ومن  ونائبني،  رئيس  من  رئاسة  مجلس  تشكيل  بهدف  والوطنية،  الكفاءة 
املجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء، الذي يقوم بدوره هو ونائباه بتشكيل حكومة 

 . حالتها ملجلس النواب ملنحها الثقةوعرضها على املجلس الرئاسي، متهيًدا إل
نزاهة  -3 لضمان  عام  بشكل  االنتخابية  املجمعات  على  باإلشراف  املتحدة  األمم  قيام 

 . سير العملية اخلاصة باختيار املرشحني للمجلس الرئاسي
حصول كل إقليم على عدد متناسب من احلقائب الوزارية طبًقا لعدد السكان عقب   -4

املجلس أعضاء  على  أي   التوافق  على  احلكومة،  رئيس  وتسمية  اجلديد  الرئاسي 
مجلس    -مجلس النواب    -إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثالث (املجلس الرئاسي 

" على  "طرابلس"  إقليم  يحصل  بحيث  "9الوزراء)  على  "برقة"  وإقليم  وزارات،   "7 "
" على  "الفزان"  إقليم  كذا  "5وزارات،  الـ  تقسيم  يتم  أن  على  وزارات،  و6"  زارات  " 

الثالثة األقاليم  على  نائبني    السيادية  تعيني  مع  إقليم)،  لكل  (وزارتان  متساٍو  بشكل 
 . لكل وزير من اإلقليمني اآلخرين 
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اضطالع مجلس النواب الليبي باعتماد تعديالت اإلعالن الدستوري من خالل جلنة   -5
وذلك   صالح"،  "عقيلة  املستشار  املجلس  رئيس  قبل  من  تشكيلها  يتم  عقب  قانونية 

النقاط   على  باالتفاق  والدولة)  النواب  مجلسي  أعضاء  ممثلي  (تضم  اللجنة  قيام 
يوًما بدًءا من تاريخ  "  30الواجب تعديلها يف اإلعالن الدستوري، يف مدة ال تتجاوز "

 . انعقاد أول جلسة
من  -6 جلنة  بتشكيل  املتحدة،  األمم  إشراف  حتت  إقليم،  لكل  االنتخابي  املجمع  قيام 

من قبل   6ة وخبراء دستوريني ومثقفني من ذوي الكفاءة، واعتمادها  شخصيات وطني
البرملان الليبي لصياغة دستور جديد للبالد يحدد شكل إدارة الدولة الليبية، وطرحه  

" أعمالها خالل  تنتهي من  أن  الشعبي إلقراره، على  تاريخ 90لالستفتاء  يوًما من   "
 . تشكيلها

االنت -7 للفترة  الزمنية  املدة  " حتديد  بـ  للزيادة بحد أقصى "18قالية  قابلة  "  6" شهًرا 
املؤسسات   خاصة  كافة،  الليبية  الدولة  مؤسسات  تنظيم  إعادة  خاللها  يتم  أشهر، 

املركزي   (املصرف  الرئيسية  للنفط    -االقتصادية  الوطنية  املؤسسة    -املؤسسة 
يض مبا  األخيرة  املؤسسات  إدارة  مجالس  تشكيل  وإعادة  لالستثمار)،  من  الليبية 

فاعلية أداء احلكومة اجلديدة وتوفير املوارد الالزمة إلدارة املرحلة االنتقالية، انتهاًء 
 . بتنظيم انتخابات رئاسية وبرملانية

اتخاذ اإلجراءات التنفيذية الالزمة لتوحيد املؤسسات االقتصادية والنقدية كافة يف   -8
كلية، إلى جانب منع  شرق وجنوب وغرب ليبيا، وتنفيذ اإلصالحات االقتصادية الهي

عادل   توزيع  ضمان  على  العمل  كذا  املليشيات،  من  أي  إلى  الليبية  األموال  وصول 
 . وشفاف للموارد الليبية للمواطنني كافة

  الدراسات السابقة:
  مت تقسيم الدراسات السابقة على أساس محورين رئيسيني:  

اإلعالمية املعاجلة  أطر  تناولت  التي  الدراسات  األول:  اإلعالم   املحور  وسائل  يف  للقضايا 
  املختلفة: 

تناولت عديد من الدراسات اإلعالمية نظرية األطر اخلبرية واعتمدت عليها كمدخل 
بعنوان "األطر   Orsolya Hanna  )(2020 (9)ومنها ما جاء يف دراسة  أساسي للدراسة،  

  اإلعالمية املستخدمة يف معاجلة املواقع األخبارية اإللكترونية الرومانية ألزمة الالجئني"، 
وقد هدفت إلى التعرف على األطر اإلعالمية التي استخدمت يف معاجلة أزمة الالجئني  

ث  يف اإلعالم الرقمي لدولة رومانيا، واعتمد الباحث يف دراسته على املنهج املسحي، حي
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مت   التي  اإلعالمية  األطر  على  للتعرف  رومانية؛  إلكترونية  مواقع  ستة  أكبر  اختار 
) مادة،  6183(  ، ومت حتليل2015استخدامها يف معاجلة أزمة الالجئني السوريني يف  

، أشارت نتائج الدراسة إلى تنوع األطر  2017حتى سبتمبر    2015يف الفترة من أبريل  
التي استخدمت يف مع تلك  اإلعالمية  أوروبا، من بني  إلى  السوريني  الالجئني  أزمة  اجلة 

األطر استخدام اإلطار األمني يف معاجلة تلك األزمة السياسية، خاصة أن رومانيا تابعة  
واملواجهة األمنية مع تلك األزمة وعدم السماح   التفكير  إلى  التي متيل  الشرقية،  ألوروبا 

، كذلك اعتمدت املواقع محل الدراسة على  لتدفق الالجئني إلى داخل األراضي الرومانية
اإلطار الديني يف معاجلة تلك األزمة، من منظور أن الالجئني السوريني يعتبرون أقليات  
السماح   عدم  يجب  ثم  ومن  املجتمع،  داخل  املسلمني  نسبة  زيادة  إلى  تؤدي  قد  مسلمة 

نتائج   أشارت  املقابل،  ويف  الرومانية،  الدولة  إلى  بالدخول  اعتماد  لالجئني  إلى  الدراسة 
بعض األخبار على استخدام إطار الضحية من خالل إظهار الالجئني يف صورة تدعو إلى  
البلدان  إلى  الهجرة  وأصبحت  بالدهم،  احلرب  مزقت  أن  بعد  قضيتهم،  مع  التعاطف 

الوحيد،   احلل  دراسة  األخرى  "األطر    Soukaina Ajaoud (10)(2020)أما  بعنوان 
املستخدمة األزمة    اإلعالمية  معاجلة  يف  األخباريتني  والعربية  اجلزيرة  شبكتي  قبل  من 

يف   يف    "،2017اخلليجية  املستخدمة  اإلعالمية  األطر  على  التعرف  إلى  هدفت  فقد 
الشبكات األخبارية املتمثلة يف شبكة اجلزيرة األخبارية وشبكة العربية فيما يتعلق باألزمة  

تمد الباحث يف دراسته على املنهج املسحي؛  ، واع2017اخلليجية السياسية األخيرة يف  
من املواد األخبارية املتعلقة باألزمة    a Purposive Sampleحيث اختار عينة عمدية  

نتائج   325اخلليجية؛ حيث مت حتليل   وأشارت  اخلليجية،  باألزمة  متعلقة  إخبارية  مادة 
الس األزمة  املستخدمة يف  األطر  واضح يف  اختالف  وجود  إلى  اخلليجية  الدراسة  ياسية 

بني اجلزيرة والعربية؛ حيث جند أن شبكة اجلزيرة اعتمدت يف    2017األخيرة يف عام  
الضحية   إطار  على  لألزمة  قطر  Victimizationمعاجلتها  دولة  أن  إلظهار  وذلك   ،

اجلانب األضعف يف األزمة وأنها تعرضت للحصار من قبل اإلمارات والسعودية والبحرين  
داعي، أو  سبب  يف   دون  العربية  شبكة  استخدمته  الذي  اإلعالمي  باإلطار  يتعلق  وفيما 

معاجلة األزمة اخلليجية؛ فاعتمدت بشكل كبير على إطار الصراع مع اإلرهاب من خالل  
احلركات  متويل  خالل  من  املنطقة  يف  واألمن  السلم  تهدد  مارقة  دولة  أنها  قطر  إظهار 

الدرا نتائج  أشارت  كذلك  ليبيا،  يف  األطر  اإلرهابية  استخدام  يف  السبب  أن  إلى  سة 
لثورات   األكبر  والداعم  كانت احلليف  أن قطر  إلى  العربية يرجع  السلبية من قبل شبكة 
تركيا،   يف  والتنمية  العدالة  حزب  مع  اإلستراتيجية  عالقتها  إلى  إضافة  العربي،  الربيع 
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ارت إلى اعتماد  الذي تشهد عالقاته مع دول اخلليج العربي كثيًرا من التوترات، كما أش
على   للقضاء  واملواجهة  العسكري  اخليار  إطار  على  لألزمة  معاجلتها  يف  العربية  شبكة 
التهديد القطري للمنطقة ودول اخلليج، بينما اعتمدت شبكة اجلزيرة على إطار اجلانب  

  اإلنساني واخلسائر التي أحدثها احلصار اخلليجي لقطر مما يدعو إلى التعاطف معها.

أطر معاجلة مواقع الصحف بعنوان "  )11()2020استهدفت دراسة جيهان سعد (كذلك  
املستجد واملواقع األخبارية لتداعیات جائحة فیروس كورونا   ..(Covid 19) اإللكترونیة 

حتلیلیة" وبعض  دراسة  اإللكترونیة  الصحف  مواقع  بعض  معاجلة  أطر  على  التعرف   ،
فیروس   لتداعیات جائحة  األخبارية  املستجداملواقع  وتعد هذه (Covied-19) كورونا   ،

وقد   التحلیلي،  بشقه  املسح  منهج  استخدمت  التي  الوصفیة  الدراسات  من  الدراسة 
اعتمدت الدراسة على أداة حتلیل املضمون لعینة من األخبار واملواد الصحفیة التی نشرت  

بوابة   وموقع  السابع،  الیوم  (موقع  األخبارية  واملواقع  الصحف  مواقع  الیوم،  عبر  أخبار 
القاهرة   من  24وموقع  الفترة  يف  عشوائیة،  بطريقة  اختیرت  إلى    1/3/2020)، 

أظهر التحلیل اهتمام عینة   ، وقدمادة صحفیة  900، وبلغت عینة الدراسة  1/6/2020
مواقع  فی  كورونا  فیروس  تداعیات  مبعاجلة  خاصة  وحتقیقات  أخبار  بعرض  الدراسة 

ا على  األخبارية  واملواقع  فی الصحف  اإليجابیة  املعاجلة  جاءت  وقد  كافة،  لقطاعات 
بنسبة   اإلعالمیة  املعاجلات  أنواع  الثاني  63مقدمة  الترتیب  ويف  الدراسة،  عینة  من   %

جاءت املعاجلة املحايدة، ثم املعاجلة السلبیة لألخبار يف نهاية أنواع املعاجلات اإلعالمیة  
الدراسة كما  مبواقع  القر،  ودعم  التأيید  إطار  الفرعیة  جاء  األطر  قائمة  ارات على رأس 

اإلطار   يوجد  الثاني  الترتیب  ويف  كورونا،  فیروس  تداعیات  معاجلة  يف  املستخدمة 
بنسبة   املسئولیة  47.3التحذيري  إطار  يوجد  الثالث  الترتیب  ويف  الدراسة،  عینة  من   %

ية من  %، وهو اإلطار الذي يؤكد مسئولیة األشخاص يف توفیر احلماية والوقا43.1بنسبة 
اإلصابة باملرض، وكذلك مسئولیتهم يف اتخاذ التدابیر الالزمة ملواجهة الفیروس، وبنسبة  

الرابع41.3 الترتیب  واملقترحات يف  احللول  إطار  يوجد  خلود ،  %  دراسة  هدفت  حني  يف 
) صبري  واألجنبیة   ) 12() 2020محمد  العربیة  اإللكترونیة  الصحف  تغطیة  "أطر  بعنوان 

يف اإلرهاب  (  ألحداث  بین  الفترة  خالل  حتلیلیة 2018  - 2016مصر  دراسة  إلى    ").. 
يف   اإلرهاب  ألحداث  واألجنبیة  العربیة  اإللكترونیة  الصحف  تغطیة  أطر  عن  الكشف 
ومتثلت   اإلعالمي،  اإلطار  نظرية  خالل  من  الصحفیة،  التغطیة  أسالیب  ومعرفة  مصر، 

الیو العربیة ومتثلها  اإللكترونیة  الصحف  الدراسة يف  واألجنبیة  عینة  واألهرام،  السابع  م 
الدراسة   وكشفت  األمريكیة،  تاميز  يورک  والنیو  البريطانیة  اجلارديان  صحیفتا  متثلها 
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التغطیة   قوالب  كأهم  الصحفي  باخلبر  الدراسة  محل  اإللكترونیة  الصحف  اهتمام 
الصحفیة، وهو ما يعكس الفورية والسرعة التي تتسم بها طبیعة التغطیة اللحظیة لهذه 

التغطیة  ا والتحقیق يف  التقرير  إلى  العربیة  اإللكترونیة  افتقار الصحف  ألحداث، وكذلک 
العربیة، وإطار   الصحفیة، كذلک بروز اإلطار األمني والعسكري يف الصحف اإللكترونیة 
اهتمام  عدم  وكذلک  األجنبیة،  اإللكترونیة  الصحف  يف  االقتصادية  والنتائج  الصراع 

العربی اإللكترونیة  واهتمت  الصحف  اإلرهابي،  للحدث  املتوازنة  بالتغطیة  واألجنبیة  ة 
الصحف   عكس  على  الوقائع  وعرض  والتحلیل  بالشرح  العربیة  اإللكترونیة  الصحف 
خبر،   كل  عن  خلفیات  وعرض  األحداث  على  بالتعلیق  اهتمت  التي  األجنبیة  اإللكترونیة 

ع الصحف اإللكترونیة  وتعد احلرب على اإلرهاب من أهم اآللیات التي استخدمتها مواق
العربیة، على عكس الصحف األجنبیة التي ظهر فیها التضخیم والتهويل بنسبة عالیة يف  

  .املضمون الصحفي بشكل عام

دراسة   املعاجلة اإلعالمية للصحف   ) Ilmo Ilkka  (2020))13وجاءت  "تأثير  بعنوان 
العام" الرأي  على  بالتأثير  وعالقته  الدولة  لتنظيم  والبريطانية  على  األمريكية  للتعرف   ،

الواليات   يف  اجلمهور  اجتاهات  على  التأثير  يف  معينة  إعالمية  أطر  استخدام  فاعلية 
املس املنهج  على  دراسته  يف  الباحث  واعتمد  وبريطانيا،  عينة  املتحدة  اختار  حيث  حي؛ 

صحف   من   Guardian, The Sunday Times, The Washingtonعمدية 
Post, and The New York Times إضافة إلى دراسة عينة من اجلمهور عددها ،

اجلمهور،    650 وسلوكيات  اجتاهات  على  اإلعالمية  املعاجلة  تأثير  على  للتعرف  مفردة 
الت  األطر  أن  إلى  الدراسة  نتائج  احلضارات  وأشارت  بينها صراع  من  كان  استخدمت  ي 

clash of civilizations  التي والشرق،  الغرب  بني  قائمة  وحربًا  نزاًعا  هناك  وأن   ،
أصبحت متمثلة يف املعارك الدائرة بني تنظيم الدولة واحلكومات الغربية، كذلك أشارت  

امل للقضايا  التعرض  بني  إيجابية  طردية  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  بتنظيم نتائج  تعلقة 
أن  باعتبار  املتدين منه،  الغربي، خاصة  والتأثير على اجتاها وسلوكيات اجلمهور  الدولة 
للموضوعات  السلبي  التأطير  أن  إلى  أشارت  كما  العقائد،  بني  حرب  هي  احلرب  تلك 
املتعلقة بتنظيم الدولة أدى بشكل كبير إلى تنميط الصورة السلبية عن العرب واملسلمني،  

انع أحداث  مما  يف  متثلت  التي  الغربية،  املجتمعات  لدى  املوجودة  السلوكيات  على  كس 
العنف التي حدثت يف نيوزيلندا، إضافة إلى بعض املضايقات يف الدمنارك والسويد ضد 
الدراسة على   الدراسة أن عدم اعتماد الصحف محل  نتائج  بّينت  األقليات املسلمة، كما 

املت املوضوعات  تنظيم وضع حلول عملية يف  التفريق بني  بينها  الدولة، ومن  بتنظيم  علقة 
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الدولة واألقليات املسلمة املوجودة يف املجتمعات الغربية، أدى إلى وجود أنواع متعددة من  
وسائل  كبرى  يف  املوجودة  السلبية  التغطيات  نتيجة  املسلمني،  ضد  السلبية  السلوكيات 

بينما هدفت   الغربية،  املعاجلة    )Eunil Park  2020)()14دراسة  اإلعالم  "تأثير  بعنوان 
اإلعالمية للمواضيع املتعلقة بالطاقة النووية وعالقته بالتأثير على الرأي العام يف كوريا 

الدمار اجلنوبية"،   بأسلحة  املتعلقة  للقضايا  اإلعالمية  املعاجلة  تأثير  على  التعرف  إلى 
واع اجلمهور،  واجتاهات  سلوك  على  بالتأثير  وعالقتها  دراسته الشامل  يف  الباحث  تمد 

الكوري اجلنوبي قدرها   املنهج املسحي؛ حيث اختار عينة من املجتمع  مفردة    489على 
بحثية، من خالل االستقصاء اإللكتروني، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن وسائل اإلعالم 
يف كوريا اجلنوبية أسهمت بشكل كبير يف إقناع اجلمهور بخطورة االستخدام غير السلمي  

الكوري  ل اإلعالم  اعتماد  إلى  أشارت  كما  اليورانيوم،  تخصيب  بينها  ومن  النووية  لطاقة 
على استخدام إطار التخويف من خالل التركيز على املخاطر املحدقة الستخدام أسلحة  
الدمار الشامل، من بينها تكرار عرض األخبار املتعلقة بالتسريبات اإلشعاعية وتأثيراتها  

الشعب،   أن اإلعالم اخلطيرة على  إلى  ناحية أخرى،  الدراسة، من  نتائج  وكذلك أشارت 
للطاقة   اإليجابية  النواحي  على  للتركيز  اإليجابيات  إطار  استخدام  على  اعتمد  الكوري 
أدى   مما  الطاقة،  توليد  يف  استخدامها  بينها  ومن  املجتمع،  يف  منها  واالستفادة  النووية 

لدى   إيجابية  اجتاهات  تشكيل  إلى  كبير  باالستخدام بشكل  يتعلق  فيما  الكوري  اجلمهور 
بعنوان "أطر    )15()2019دراسة جنوى إبراهيم سيد ( سعت كذلك  السلمي للطاقة النووية،  

سوريا   على  األمريكية  الضربة  املصرية"    2017تقدمي  الصحف   األطر رصد إلىيف 
 وتوصيفهاالسورية   للقضية  معاجلتها يف املصرية الصحف توظفها التي اإلعالمية
 من لعينة الصحفي، التناول وأطر الصحفية  املعاجلة اجتاه على التعرف بهدف وحتليلها،
 منهج على تعتمد التي  الوصفية، الدراسات إلى الدراسة هذه وتنتمي  املصرية، الصحف

 القضية  حول املقدم الصحفي املضمون مسح  خالل  من وامليداني، التحليلي بشقيه املسح
 الضربة  أزمة  على بالتركيز وذلك والوفد، اليوم واملصري األهرام بصحف السورية

 املصادر  على االعتماد ارتفاع  إلى  الدراسة وتوصلت  ، 2017سوريا على األمريكية
صحيفة   وحرصت الدراسة،  لصحف الذاتية املصادر على االعتماد  وانخفاض األجنبية
حددت   حيث  سوريا؛  يف تطورات األوضاع مجمل   من الرسمي  املوقف  إبراز  على  األهرام

 ورفض أراضيها،  ووحدة السورية الدولة  على احلفاظ ضرورة يف املوقف األهرام" هذا"
 تأييد إلى  "الوفد" اجتهت وكذلك الصراع،  جراء السوريني  معاناة وإنهاء العسكرية، احللول
 بينما الروسي، وحليفه السوري النظام  تأييد يف بالغت  أنها إال املصري؛  الرسمي  املوقف 
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 ببقية مقارنة كبيرة بدرجة واحلماسي النقدي الطابع  اليوم" "املصري  صحيفة على غلب
 يتخذ وال بالعمومية يتسم  بأنه  ووصفته املصري  الرسمي  املوقف انتقدت حيث الصحف؛

صريًحا، (الواليات  الفاعلة  القوى  حضور نسب ارتفعت كما موقًفا   املتحدة الدولية 
دراسة جنوى إبراهيم جمعة   -أيًضا–وهدفت   ،الثالث الدراسة  بصحف وروسيا) األمريكية،

)2018( )16(  " املصرية  بعنوان  الفضائية  بالقنوات  النيل  مياه  ألزمة  اإلعالمية  املعاجلة 
" إلى التعرف على املعاجلة  وعالقتها باجتاهات املراهقني نحو العالقات املصرية اإلفريقية

ألز املراهقني  اإلعالمية  باجتاهات  وعالقتها  املصرية  الفضائية  بالقنوات  النيل  مياه  مة 
التعرف على مدى اهتمام املراهقني مبتابعة أزمة مياه  نحو العالقات املصرية اإلفريقية، و

بالقنوات   النيل  مياه  ألزمة  اإلعالمية  املعاجلة  بشأن  آرائهم  وعن  بالفضائيات  النيل 
والتعرف على مستوى أزمة    الفضائية،  أخبار  الدراسة مبعاجلة  الفضائيات عينة  اهتمام 

مياه النيل، واعتمدت الدراسة على نظرية األطر اإلعالمية واستخدام منهج املسح بالعينة  
حلقة برامجية   48وقد مت حتليل عينة من البرامج قوامها  بشقية (امليدانى والتحليلي)،  

مبا واجلزيرة  ودرمي،  لألخبار،  (النيل  قنوات  من  من  الفترة  يف  إلى   1/6/2017شر)، 
متثل مجتمع الدراسة امليدانية يف مجموعة من املراهقني (طلبة  ، بينما  31/11/2017

قوامها   املصرية)  االستبيان    300اجلامعات  أداتي  باستخدام  البيانات  مفردة، ومت جمع 
اإلعالم   أزمة مياه النيل تصدرت وسائلوحتليل املضمون، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن  

األمور   تصاعدت  كلما  بها  إعالمي  اهتمام  هناك  وأصبح  النهضة،  سد  بناء  بدء  منذ 
إلى   غلبة اإلطار املحدد يف عرض  ووجدت مباحثات بخصوص أزمة السد، كما توصلت 

الثالثة بنسبة بلغت   القنوات  النيل يف  العينة70.8أزمة مياه  بينما بلغت  ،  % من إجمالي 
%، وبالنسبة لألطر املرجعية فقد تصدرت األطر  29.2املحدد)  نسبة اإلطار العام (غير  

%، ثم األطر القانونية يف املرتبة  14.6%، تليها األطر التاريخية بنسبة  73الرسمية بنسبة  
بنسبة   القنوات  12.5الثالثة  عليها  اعتمدت  التي  الفرعية  لألطر  بالنسبة  أما   ،%

األولى   املرتبة  يف  جاء  اإليجاالفضائية،  قناة  45.8بنسبة    بيةاألطر  يف  أغلبها  وكان   ،%
%، تليها قناة "درمي" التي اعتمدت عليها  73.4"النيل لألخبار"، فقد اعتمدت عليها بنسبة  

بنسبة 45بنسبة   إال  اإليجابية  األطر  على  مباشر"  "اجلزيرة  قناة  تعتمد  لم  بينما   ،%
ت علية قنوات الدراسة الذي اعتمد  اإلطار السلبي% فقط، ويف املرتبة الثانية أتى  15.4
  األطر العامة %، ثم  69.2%، وجاء يف مقدمتها قناة "اجلزيرة مباشر" بنسبة  31.3بنسبة  

  %.35%، وكان يف مقدمتها قناة "درمي" بنسبة 23يف املرتبة الثالثة بنسبة 
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  املحور الثاني: الدراسات التي تناولت املعاجلة اإلعالمية لألزمة الليبية:
فرضت   املجاالت  لقد  أهم  كأحد  األخيرة  الفترة  يف  نفسها  الليبية  األزمة  تداعيات 

دول   لدى  أهمية  من  ميثله  ملا  نظًرا  اإلعالمية  الدراسات  إلجراء  الباحثني  أمام  البحثية 
دور   على  والتعرف  األزمة  مبتابعة  اإلعالمية  الدراسات  من  عدد  اهتم  فقد  لذا  اجلوار؛ 

العربية واألجنبية املعاجلة اإلعالمية لها، لذا سوف   الباحثة عدًدا من الدراسات  تعرض 
بعنوان   )Asa Carlman (2020))17 التي اهتمت بهذا املوضوع املهم، ومن أهمها دراسة 

"املعاجلة الصحفية اإللكترونية للحروب والصراعات: بالتطبيق على أزمة الصراع الليبي"،  
ليبي القائم، وكيفية تغطية بعض  التي هدفت إلى التعرف على سبل اخلروج من الصراع ال

ليبيا،   يف  الصحفي  العمل  على  الصراع  ذلك  وتأثير  ليبيا،  يف  املوجود  للصراع  الصحف 
ملوقع جريدة   املسحي  املنهج  على  دراسته  الباحث يف  ملدة   Daily Telegraphواعتمد 

مايو   إلى  فبراير  من  أشهر،  ترك  2020ثالثة  أن  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  وقد   ،
أخرى  األ مرة  والعودة  العنف  واستخدام  العسكري  اخليار  ليبيا  يف  املتناحرة  طراف 

الثورة   اندالع  منذ  ليبيا  يف  الدائر  الصراع  حالة  إلنهاء  اخلطوات  أولى  يعد  للمفاوضات 
تناول  2001الليبية يف   الصحف يف  بعض  أن حتيز  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  كذلك   ،

العنف   استخدام  نحو  الليبي  العنف  الصراع  أطر  على  واالعتماد  العسكرية،  واخليارات 
والرعب يف التغطية الصحفية، يدفع كثيًرا من اجلمهور إلى عدم التقدير السليم للوضع  
ذلك  حل  يف  العنيفة  القوة  استخدام  نحو  القائم  االجتاه  لديهم  ويتعزز  ليبيا  يف  القائم 

لليبيني، وإظهار العواقب التي  الصراع القائم، كما بّينت الدراسة أن شرح الوضع القائم  
تؤول إليها األمور، من بينها استمرار حالة الصراع التي تؤدي إلى إنهاك البلد اقتصادًيا  
الشأن  يف  الليبية  العناصر  تدخل  استمرار  إلى  إضافة  مواردها،  واستنزاف  وعسكرًيا، 

األمور،   وتعقيد  الداخلي  الليبي  الصراع  تأجيج  إلى  يؤدي  ذلك  كل  أشارت  الليبي؛  كذلك 
كالتخويف   العنف  أعمال  لبعض  ليبيا  الصحفيني يف  كثير من  تعرض  إلى  الدراسة  نتائج 

هدفت   كما  للقتل،  األحيان  بعض  يف  وصلت  بل    Eric   Edelmanدراسة  واالغتصاب؛ 
بعنوان "دور تركيا يف تصعيد الصراع الليبي من منظور الصحف اإللكترونية"    )18( (2020)

الذي تقوم به تركيا يف ليبيا، والتعرف أيًضا على أسباب التدخل   إلى التعرف على الدور
التركي يف ليبيا وأثره على الصراع الليبي الداخلي، واعتمد الباحث يف دراسته على املنهج  

لعينة من صحيفة   مقدارها   New York Timesاملسحي؛ حيث أجرى دراسة حتليلية 
ن  96 وأشارت  الليبي،  بالصراع  متعلًقا  حكومة مقاًال  تدعم  تركيا  أن  إلى  الدراسة  تائج 

نوفمبر   يف  أبرمتها  التي  االتفاقية  مبوجب  الدفاع   2019السراج  بنودها  بني  ومن 
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املشترك وحماية حكومة الوفاق الوطنية من أي تهديد داخلي أو خارجي، على الرغم من  
ا  بني  من  كذلك  ليبيا،  يف  خارجية  لقوات  تواجد  أي  بحظر  املتحدة  األمم  ألمور  قرار 

من   كل  أثار حفيظة  ليبيا؛ مما  مع  احلدود  ترسيم  إعادة  تركيا  بها  قامت  التي  املشتركة 
اليونان وقبرص، وأدى إلى تفجير أوضاع يف منطقة البحر األبيض املتوسط، كما أشارت  
نتائج الدراسة إلى أنه نتيجة قيام قوات "حفتر" باحتالل عدد من املناطق التابعة حلكومة 

تد وعسكرًيا  "السراج"  مالًيا  "السراج"  حكومة  جانب  إلى  مباشرة  بصورة  تركيا  خلت 
أخرى   إلى تدخل عناصر من دول  أدى  بل  الصراع؛  وتيرة  إلى تصعيد  أدى  ما  إلنقاذها، 
كمصر وروسيا، إلى جانب الدعم املادي املقدم من اإلمارات العربية املتحدة، وأوضحت أن  

احلكومة عليها  تعتمد  التي  تركيا    األيديولوجية  إن  حيث  مصاحلها؛  حماية  هي  التركية 
تستورد كمية ضخمة من النفط الليبي، إلى جانب أن تركيا لديها عقود مقاوالت تقدر بـ  

وعسكرًيا    20 مالًيا  دعًما  قدمت  التي  الدول  أولى  من  تركيا  كانت  لذلك  دوالر؛  مليار 
معاجلة تداعيات األزمة حلماية مصاحلها مع حكومة الوفاق املعترف بها دولًيا، ولدراسة  

جاءت   اجلزائرية  الصحف  منظور  من  )  Tarek Megerisi  (2020))19دراسة  الليبية 

اإللكترونية   الصحف  منظور  من  الليبي  للصراع  اجليوإستراتيجية  "األبعاد  بعنوان 
اندالع    اجلزائرية"،  إلى  أدت  التي  األسباب  على  التعرف  إلى  أساسي  بشكل  وهدفت 

ير األطراف اخلارجية يف ذلك الصراع الداخلي، وتأثير ذلك الصراع  الصراع الليبي، وتأث
املنهج   على  دراسته  يف  الباحث  واعتمد  للدولة،  الداخلية  االقتصادية  األوضاع  على 
و"الشروق"،   "النهار"  صحيفتي  يف  متثلت  التي  اجلزائرية،  الصحف  من  لعينة  التحليلي 

لتحليلية، أشارت نتائج الدراسة إلى أن مقاًال وخبًرا، ومن خالل الدراسة ا  236قوامها  
الصراع   نشوب  إلى  أدت  التي  الرئيسة  األسباب  من  يعد  حفتر"  "خليفة  املتقاعد  اللواء 

، كما أشارت الدراسة إلى  2014الليبي للمرة الثانية، بعد ذلك الصراع الذي حدث يف  
ثلة يف اإلمارات  عن األطراف اخلارجية املتم  Proxy warأن "حفتر" يدير حربًا بالوكالة  

والسعودية وروسيا، التي ترى أن حكومة الوفاق غير شرعية وأن املساعدات التركية لتلك  
احلكومة تدخل يف الشئون الليبية، كذلك أشارت نتائج الدراسة إلى أن ذلك الصراع كان 
أزمة   فترة  يف  الصحي  احلجر  فترة  مع  خاصة  الليبي،  االقتصاد  على  سلبي  تأثير  له 

COVID-19   مما أدى إلى انخفاض الناجت املحلي الوطني الليبيGDP  ؛ حيث انخفض
ألف برميل   120اإلنتاج اليومي من النفط من مليون ومائة وأربعون ألف برميل يومًيا إلى  

لكونها   نظًرا  لليبيا،  اجليوإستراتيجية  الطبيعة  أن  الدراسة  نتائج  بّينت  كذلك  يومًيا، 
يداًنا للصراعات الدولية لكٍل من تركيا وقطر وحكومة مصدرًا مهًما للنفط، جعلت منها م
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الوفاق يف جانب، ومصر وفرنسا واإلمارات وروسيا وحكومة طبرق على اجلانب اآلخر،  
استهدفت   محمدأيًضا  محمود  إميان  معاجلة   )20()2020(  دراسة  كيفية  رصد 

وذلك من خالل التعرف على    وحتليلها،"اليوتيوبرز" لتطورات أزمة التدخل التركي يف ليبيا 
األطر،   نوعية  إلى  إضافة  املحورية،  األفكار  وأبرز  واجتاهها،  املعاجلة  أسلوب 
معاجلتها   يف  "اليوتيوبرز"  قنوات  عليها  تعتمد  التي  التركيز)  (جوانب  وإستراتيجيات 

ليلها،  لتطورات أزمة التدخل التركي يف ليبيا، إضافة إلى رصد سمات القوى الفاعلة وحت
و املعاجلة،  تلك  يف  املستخدمة  البرهنة  مسارات  وحتليل  لها،  املنسوبة    اعتمدت واألدوار 

الباحثة يف هذه الدراسة على منهج املسح بالتطبيق على عينة من فيديوهات "اليوتيوبرز"  
قنواتهم   يف  االشتراك  نسبة  تعدت  ذا مشترك،    100000التي  محتوى  أيًضا  وتتضمن 

التدخل   بأزمة  ليبيا، وبلغ عددها حوالي  صلة  الدراسة    91التركي يف  مقطًعا، وتوصلت 
اجتاه إلى   جاء  كما  املحورية،  األفكار  رأس  على  جاء  املصري  القومي  األمن  تهديد  أن 

معاجلة "اليوتيوبرز" ألزمة التدخل التركي يف ليبيا إيجابًيا يف املرتبة األولى، يليه االجتاه 
ع الصراع  إطار  جاء  كما  األطر  السلبي،  إستراتيجيات  رأس  عليها  لى  اعتمد  التي 

الدعم،   إطار  يليه  ليبيا،  التركي يف  التدخل  ألزمة  معاجلتهم  وقد هدفت  "اليوتيوبرز" يف 
 التي الليبية الشئون معلومات مصادر إلى رصد  )21() 2019دراسة محمد خليفة إدريس (

 تقدمي أساليب حتليل، وعربيةال باللغة  املوجهة  األجنبية  األخبارية القنوات عليها  اعتمدت
، وكذلك القنوات يف تلك الليبي للشأن االهتمام املمنوح حجم على  التعرف، واألخبار فيها

الليبي، وذلك باالعتماد على منهج   بالشأن  فيما يتعلق األخبارية وحتليها املعاجلةدراسة  
من منهج حتليل اخلطاب،  وكذلك  املقارن،  واملنهج  بالعينة   اخلطاب حتليل خالل املسح 

اختيرتراسة  الد عينة فترة  خالل  يف  19/3/2017إلى    19/12/2016  من التي 
(قناة  العربي، للعالم املوجهة التلفزيونية القنوات من إخبارية قنوات ثالث  روسيا وهي 

الدراسة إلى  وقد أشارت  البريطانية)،    BBCوقناة   األمريكية، احلرة اليوم الروسية، وقناة
 واألزمات املشكلة أسباب لعرض الصراع  إطار استخدام على اتقفت الثالث القنوات أن

 أسباب أحد أن ترى احلرة قناة فإن املستخدم، اخلطاب خالل ومن ليبيا، بها متر  التي
 املشير يقوده الذي الليبي اجليش دعم  يف واملصرية الروسية يأتي يف التدخالت املشكلة
 من التحركات هذه البالد، وأن شرق يف الواقع الليبي البرملان  يتبع الذي حفتر"،  "خليفة 
 عن  نتجت  الرئاسي،والتي مجلسها يقود  التي الوطني   الوفاق حكومة عمل عرقلة شأنها
 الليبي اجليش بها يقوم التي العسكرية األعمال خالل  من املغرب  يف الصخيرات اتفاق
 اجليش يتلقاه الذي للدعم  مرة  أكثر من  القناة  أشارت  حفتر"، الذي "خليفة  املشير  بقيادة
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 حلل الوصول تقوض سبل التي  األجنبية والتدخالت مشروعة غير  بطرق بالسالح الليبي
الصراع    )Miral Sabry AlAshry (2019))22دراسة  وتناولت  سلمي،   "تأثير  بعنوان 

األخبارية، ودور التكنولوجيا  الليبي على مستقبل وجود الصحفيني والشفافية يف التغطية  
تأثير الصراع الليبي على العمل الصحفي املوجود  يف التغطية الصحفية لذلك الصراع"،  

داخل األراضي الليبية، واعتمد الباحث يف دراسته على املنهج املسحي لعينة من الصحف  
إلى إجراء دراسة مسحي و"العنوان"، إضافة  لعينة  الليبية متثلت يف صحيفتي "املرصد"  ة 

قوامها   الليبيني  الصحفيني  أن    162من  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت  ليبًيا،  صحفًيا 
الصحفيني يف ليبيا يتعرضون لالضطهاد؛ مما أدى بكثير منهم إلى الفرار من ليبيا خوًفا  

، كما بينت الدراسة أن الصراع الليبي أّثر بشكل كبير على احلالة  ISISمن تنظيم الدولة  
دولة؛ فكان من آثارها تعرض الصحفيني للخطف، وذلك ألن عملهم يكون دوًما األمنية لل

يف مناطق الصراع التي تتصف بانعدام األمن، وكذلك أشارت الدراسة إلى أن ليس فقط  
العرب   الصحفيون  أيًضا  بل  والتعذيب؛  للقتل  يتعرضون  الذين  هم  املحليون  الصحفيون 

خ الصراع  ذلك  سلبيات  بني  ومن  عن  واألجانب،  التحدث  من  الصحفيني  من  كثير  وف 
الصراع الليبي وما يحيط به من قضايا وأزمات، مما أّثر على شفافية التغطية الصحفية  
لبعض القضايا مثل الفساد يف مجال النفط الليبي وسيطرة بعض العناصر على مناطق  

العمل   يف  احلديثة  التكنولوجيا  أهمية  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  كما  الصحفي  نفطية، 
يف  خاصة استخدام مواقع التواصل االجتماعي يف نشر املعلومات بصورة فورية للجمهور،  

الثاني   Ilardo Matteo  )23((2019)حني هدفت دراسة   الليبي  بعنوان "حتليل الصراع 
إلى التعرف على املعاجلة الصحفية ملوقع صحيفة  والسبل ملنع اندالع حرب أهلية ثالثة"،  

The Guardian   زمة الصراع الليبي، واألسباب التي أدت إلى تأزم الوضع السياسي أل
والعسكري يف ليبيا، وطرق وأساليب جتنب الوقوع يف حرب أهلية ثالثة، واعتمد الباحث 
يف دراسته على املنهج املسحي؛ حيث حلّل عينة من املقاالت واألخبار الصادرة عن موقع  

مقاًال وخبًرا ُنشر يف الفترة من يناير    136البريطانية قوامها    The Guardianصحيفة  
، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن السبب يف نشوب ذلك الصراع واحلرب  2020إلى أبريل  

األهلية يرجع إلى التوزيع غير العادل للثروات الليبية، وأهمها النفط، لكن حدوث الثورة  
كما   الليبية،  الساحة  على  الصراع  ذلك  ظهور  إلى  أدى  الفراغ  الليبية  أن  الدراسة  بّينت 

السياسي"   بـ"التشرذم  يعرف  ما  إلى  أدى  القذايف"  "معمر  خلّفه   politicalالذي 
fragmentation    املوارد على  املوجودة  القدمية  اخلالفات  تغذية  على  عمل  الذي 

التي وضعتها الصحيفة   الدراسة-النفطية، ومن بني احللول  الليبي   -محل  حلل الصراع 
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الفص سالح  بها  نزع  واملقصود  الشرعية،  إلى  تستند  ال  التي  تلك  خاصة  املتناحرة،  ائل 
إلى   املتقاعد "خليفة حفتر"، كذلك أشارت الصحيفة  حكومة طبرق حتت قيادة اجلنرال 
أن من بني العوامل التي ساعدت يف زعزعة استقرار ليبيا انتشار العناصر املتطرفة، التي  

عارمة فوضى  إحداث  يف  مهًما  دورًا  الهيدروكربونية    أدت  املوارد  توافر  نتيجة  ليبيا  يف 
املدن  إلى  تسللها  إلى  إضافة  املختلفة،  اإلرهابية  املنظمات  استقطبت  التي  والنفطية، 
الساحلية الكبرى للبحث عن مالذ آمن يف األراضي الشاسعة غير اخلاضعة للحكم، مما 

ال بّينت  العوامل تسبب أيًضا يف تفاقم الوضع األمني يف ليبيا، كذلك  دراسة أنه من بني 
التي أدت إلى استمرار الصراع الداخلي الليبي ما تبنته شيوخ املداخلة السلفية، وأدى إلى  
يف  وتطبيقها  الدميقراطية  وأسس  مببادئ  األخذ  وعدم  التسامح  وعدم  التعصب  انتشار 

ليبيا، وهدفت   "املعلوم  )Nuria Alferez  (2019) )24دراسة  نظام احلكم يف  ات  بعنوان 
إلى التعرف على أسباب الصراع الليبي احلالي،  املضللة ودورها يف الصراع الليبي القائم"،  

واعتمد  الليبية،  الصحافة  منظور  من  الصراع  ذلك  االجتماعي يف  التواصل  مواقع  ودور 
الباحث يف دراسته على املنهج املسحي؛ حيث حلّل عينة من املوضوعات املتعلقة باألزمة  

املنش صحيفة  الليبية  موقع  يف  نتائج   97وعددها    Libya Timesورة  وأشارت  خبًرا، 
التي  العالم،  دول  من  كثير  أنظار  محط  جعلها  لليبيا  اجلغرايف  املوقع  أن  إلى  الدراسة 

وتدخلت   الداخلية  والنزاعات  املوجود  السياسي  الفراغ  من   - أيًضا    -استغلت  ليبيا  يف 
ا يعرف باحلرب بالوكالة، وذلك للحصول على  خالل استغالل بعض األطراف املقاتلة، أو م

بعض املكاسب االقتصادية من النفط الليبي، كما بّينت نتائج الدراسة أن ضبابية املوقف  
يف ليبيا جعلت مواقع التواصل مصدرًا مهًما للحصول على املعلومات على الرغم من أن  

ال والبيانات  املضللة  املعلومات  من  كثيًرا  حتمل  املواقع  تشويه  تلك  إلى  تؤدي  التي  كاذبة 
التي   الليبية،  القبائل  به  تقوم  الذي  الفّعال  الدور  إلى  الدراسة  نتائج  كما أشارت  الواقع، 

قبيلة، يف الصراع املتأجج يف ليبيا منذ اندالع الثورة، وذلك أن تلك القائل   140تصل إلى  
الس الوضع  يف  تعقيًدا  األمور  تزيد  والتقاليد  اخلصائص  من  لها  واالقتصادي  ملا  ياسي 

الصراع   ذروة  لكن  الدراسة    - واالجتماعي،  محل  الصحف  تراه  عام    -كما  إلى  يعود 
بعد إجراء االنتخابات وفوز حكومة "السراج" يف طرابلس، أو ما يعرف بحكومة   2014

املتقاعد  اللواء  االنتخابات لم ترض  املتحدة؛ لكن تلك  املعترف بها من قبل األمم  الوفاق 
نشوب  "خليفة حفت  إلى  أدى  وطني يف طبرق، مما  ومجلس  دفعه إلنشاء حكومة  ر"، مما 

بعض   أن  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  كذلك  احلظة،  تلك  حتى  الفريقني  بني  احلروب 
الصحف الغربية تعمدت تضليل اجلمهور من خالل نشر املعلومات املغلوطة، من بينها أن 
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موجود يف البغدادي"  بكر  "أبو  الدولة  تنظيم  أنها  زعيم  على  ليبيا  لتصنيف  وذلك  ليبيا،   
لإلرهاب حيث تستقطب جميع العناصر املتطرفة من سوريا    Black holeالثقب األسود  

هدفت   كذلك  "التغطية  )  Karim Mezran  (2019) )25دراسة  والعراق،  بعنوان 
حتليلية"،   دراسة  الليبي:  الصراع  يف  الفاعلة  للعناصر  اإللكترونية  التعرف  الصحفية  إلى 

ذلك  يف  واملتورطة  الفاعلة  والعناصر  ليبيا،  يف  األهلية  واحلرب  الصراع  طبيعة  على 
على   دراسته  يف  الباحث  واعتمد  ليبيا،  يف  القائم  الصراع  ذلك  إلنهاء  والسبل  الصراع، 

األملانية، وحلّل عينة    Der Spiegelج املسحي؛ حيث أجرى دراسة حتليلية لصحيفة  املنه
قوامها   الليبية  باألزمة  املتعلقة  األخبار  أن   124من  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت  خبًرا، 

على   تعمل  التي  الليبي،  الشأن  يف  روسيا  خاصة  األجنبية  الدول  لبعض  تدخًال  هناك 
دم دعًما عسكرًيا حلكومة طبرق، املتمثلة يف اللواء "خليفة  تدعيم قوة ضد قوة أخرى؛ فتق

حفتر"، كذلك أشارت النتائج إلى أن تلك العناصر أسهمت بشكل كبير يف تعميق الصراع  
بني األطراف املتناحرة، وذلك من خالل تقدمي الدعم املادي والعسكري وحتى اإلعالمي 

تقوم   ملا  شرعي  غطاء  لتقدمي  وذلك  األطراف،  بّينت  لتلك  كما  اآلخر،  الطرف  ضد  به 
التي   الوكالة  منع حرب  ومحاولة  الصراع،  ذلك  إنهاء  األوروبي يف  الدور  أهمية  الدراسة 
حتدث على األراضي الليبية خوًفا من تكرار سيناريو العراق وسوريا، كذلك أشارت نتائج  

حالة الصراع    الدراسة إلى أن القوى العظمى ال تقوم بدور كبير يف صناعة السالم وإنهاء
يف ليبيا ألنها متورطة بشكل أو بآخر يف ذلك الصراع، لذلك فإن هناك عبئًا على الدول 
الليبية  أملانيا وبريطانيا إلحالل السالم وإزالة فتيل الصراع بني األطراف  األوروبية مثل 
الصراع  حالة  إلنهاء  معها  التعاون  أو  اخلارجية  العناصر  حتييد  إلى  إضافة    املتحاربة، 

وهدفت   الليبي،  "املعاجلة  )  Tarek Megerisi  (2019))26دراسة  الداخلي  بعنوان 
إلى التعرف على نشأة الصراع الليبي الداخلي، إضافة    الصحفية للحرب األهلية الليبية"

منظور   من  الداخلية  األزمة  تلك  إنهاء  خاللها  من  ميكن  التي  الطرق  على  التعرف  إلى 
ال واعتمد  اإللكترونية،  من  الصحف  عينة  واختار  املسحي،  املنهج  على  دراسته  باحث يف 

البريطانية،    Mirrorالصحف العربية والعاملية شملت موقع صحيفة األهرام املصرية، و
أشارت نتائج الدراسة إلى أن الصراع الليبي يرجع تاريخًيا إلى مادة خبرية، و  258وحلّل  

و الشمال  بني  مقسمة  ليبيا  إن  حيث  عام؛  ألف  من  القبائل  أكثر  الذي حتكمه  اجلنوب، 
بني   كان  الحًقا  ظهرت  التي  الليبية  للثروات  العادل  غير  التوزيع  إلى  إضافة  الليبية، 
اخلارجية   القوى  العصر احلديث ساعدت  الليبي، ويف  الصراع  لظهور  الرئيسة  األسباب 

قطر  ، حيث تدعم تركيا و2011على جتديد وتأجيج الصراع الليبي بعد الثورة الليبية يف  
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حكومة الوفاق، بينما تدعم مصر واإلمارات والسعودية وروسيا حكومة طبرق؛ مما رسخ 
، لكن 2014لفكرة االنشقاق السياسي من خالل حكومتني موجودتني يف دولة واحدة يف  

الدراسة أشارت إلى أنه على جانب آخر هناك بعض العوامل التي أسهمت يف عدم تعميق  
الد أن  وهي  الليبي،  طائفية  الصراع  نزاعات  بها  توجد  ال  ألن   Sectarianولة  وذلك 

الطائفية كتلك   النزاعات  الدولة بعيدة عن  املالكي، مما جعل  تتبع املذهب السني  الدولة 
التي حتدث يف سوريا والعراق، كذلك تشير الدراسة إلى أنه بعد االستقرار النسبي الذي 

ملدة   الليبي    3استمر  الوطني  االتفاق  بعد   Government of Nationalأعوام 
Accord (GNA)،    نهاية حكومة   2018يف  "حفتر"  بقيادة  طبرق  حكومة  هاجمت 

ليبيا، ولكن  الصراع مرة أخرى بني األطراف يف  "السراج" يف طرابلس؛ مما أشعل فتيل 
ذلك املرة بتدخل صريح من القوى اخلارجية مثل روسيا وتركيا، وتشير الدراسة إلى أن 

الص يف  املتحدة  األمم  تدخل  هو  للسالم  الوحيد  األطراف  الطريق  وإقناع  القائم  راع 
املتحاربة من أجل العودة إلى مائدة املفاوضات إلنهاء ذلك الصراع، مع ضرورة أن تشمل 
وتناولت   املتحدة،  والواليات  وروسيا  وفرنسا  تركيا  مثل  الدولية  القوى  املفاوضات  تلك 

منظور )  Wolfram Lacher  (2019))27دراسة   من  الليبي  الصراع  "عواقب  بعنوان 
الغربية"  ال اإللكترونية  الفترة  صحف  يف  الليبي  الصراع  يف  حفتر"  "خليفة  اللواء  دور 

على   الباحث  واعتمد  القائم،  الليبي  الصراع  ذلك  يف  اخلارجية  العناصر  ودور  األخيرة، 
املنهج املسحي، من خالل حتليل عينة من مواقع الصحف اإللكترونية من بينها صحيفة  

Washington Post    وصحيفة  األمريكيةLe monde    وحلّل مقاًال   162الفرنسية، 
يف   حفتر"  "خليفة  للواء  األخيرة  التدخالت  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت  صحفًيا، 
اجلنوب أدى إلى تقويض جهود األمم املتحدة إلنهاء حالة الصراع الداخلي الليبي؛ بل إن 

نشوب   يف  الرئيسة  األسباب  أحد  تراه  الغربية  القوي  من  بني  كثيًرا  الليبي  الصراع 
يف  املوجود  "حفتر"  لـ  املوالى  اإلعالم  أن  إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  كذلك  احلكومتني، 
بينها   من  "حفتر"،  لـ  الوهمية  االنتصارات  عن  مضللة  صورة  قدم  والسعودية  اإلمارات 

العرقية، وهي مجموعة من الرّحالة    Tubuاالستيالء على املنطقة التابعة ملجموعة توبو  
تقر يف مجموعة من الدول بينها ليبيا وتشاد، كما بّينت نتائج الدراسة الدور الذي تقوم  تس

وساعده يف  "خليفة حفتر"،  لـ  العسكرية  اجلهود  تدعيم  الروسية يف  اخلاصة  القوات  به 
حتقيق مجموعة من االنتصارات العسكرية عند مهاجمة املناطق التابعة حلكومة "السراج"  

صفت الدراسة ما فعله اللواء املتقاعد بأنه أطاح بالوضع السلمي  يف طرابلس، وكذلك و
الذي استمر ثالث سنوات، وذلك رغبة من "حفتر" يف االستيالء على مناطق إنتاج النفط  



 

               1819 

يف ليبيا، وعلى الرغم من انتصارات "حفتر" إال أن هناك بعض املناطق اجلنوبية املوالية 
عتادها استطاعت الوقوف أمام حتركات "حفتر"،  حلكومة "السراج" وتتميز بقوة سالحها و

ولم يستطع أن يحقق تقدًما مهًما يف تلك املنطقة إال مبساعدة بعض الفاسدين من تلك  
على تساؤل "من يقاتل    )Wolfram Lacher  (2019))28دراسة  املناطق، وكذلك جاوبت  

يف   األهلية  احلرب  غيرت  كيف  ليبيا؟،  يف  ل  2019من  يف  احلربي  دراسة  املشهد  يبيا؟، 
الليبي،   حتليلية"، الصراع  على  األهلية  احلرب  تأثير  على  التعرف  إلى  هدفت  وقد 

والتغيير الذي أحدثه هجوم "خليفة حفتر" يف املشهد احلربي وامليداني يف ليبيا، وتأثير  
ذلك الصراع على املجتمع الليبي مستقبًال، واعتمد الباحث يف دراسته على املنهج املسحي  

التركية، متثلت يف صحيفة  لعينة   الصحف  مواقع   Dailyوصحيفة    Turk Pressمن 
sabah    وأشارت  2019يوليو    –مقاًال وخبًرا ُنشرت يف الفترة من مايو    125، وحلّل ،

يف   "حفتر"  به  قام  الذي  الهجوم  أن  إلى  الدراسة  الليبية   2019نتائج  العاصمة  جتاه 
القوة استنفار  يف  الرئيس  السبب  كان  وكذلك   طرابلس  الوفاق،  التابعة حلكومة  الغربية 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن القوات التي تصدت "خلليفة حفتر" هي من معسكر الدول 
يف   الليبية  للثورة  القوات 2011الداعمة  فإن  الشائعة،  اخلاطئة  املفاهيم  عكس  وعلى   ،

كل اإلسالميون التي تقاتل "حفتر" ليست يف الغالب ميليشيات قائمة، بل متطوعون، ويش
السياسيون قلة بني تلك القوات، يف حني أن السلفيني املتشددين عنصر أساسي يف قوات  
ركيزة   يعدون  الذين  املرتزقة  اإلجرامية  العناصر  بعض  استخدام  جانب  إلى  "حفتر"، 
أساسية تقوم بكثير من املهام لدى قوات "حفتر"، كذلك بّينت الدراسة أن هجوم "حفتر"  

كبيًرا من اجلماعات املعارضة له؛ فعلي الرغم من الصراعات التي كانت دائرة  وّحد عدًدا  
حتالف   أصبح  نفسه،  الوقت  يف  مسبوقة،  غير  بطريقة  يتعاونون  اآلن  أصبحوا  بينهم؛ 
كما   لها،  الداعمة  والقوات  الوفاق  مواجهة حكومة  قبل يف  ذي  من  أكثر هشاشة  "حفتر" 

يت  الدراسة أن استمرار احلرب قد  بالنسيج االجتماعي بّينت  سبب يف إحلاق ضرر كبير 
الليبي أكثر مما حدث حتى اآلن؛ حيث سيتسبب ذلك الصراع يف حدوث انقسامات حادة  
والغربية من  الشرقية  األجزاء  االنقسام بني  وتعميق  بل  ليبيا،  املجتمعات يف غرب  داخل 

ارتكاب   إلى  يؤدي  اجلانبني  من  أي  قبل  من  العسكري  فالتقدم  انتقامية البالد،  أعمال 
  عشوائية بني الطوائف أو أعمال انتقامية داخل املجتمعات.

  التعليق على الدراسات السابقة: 
تناول عدد من الدراسات الصراعات اخلاصة باألزمة الليبية، سواء كانت يف صحف 
وقنوات مصرية أو عربية أو أجنبية، واتفقت جميعها على هدف واحد هو التعرف على  
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مالمح معاجلة وسائل اإلعالم لألزمة الليبية، وحيث إن الصراعات الليبية ليست حديثة  
فترات بعيدة، وحيث إن هذه الدراسة تركز بشكل   وإمنا توجد يف صراعات متنوعة منذ

أساسي على الصراع الليبي الناجت عن التدخالت التركية السافرة يف الشأن الليبي؛ فقد 
 2019رّكزت الباحثة على عرض الدراسات التي أجريت يف الفترة األخيرة، خالل عامي  

  أتي:، وتتلخص أهم املالحظات اخلاصة بهذه الدراسات فيما ي2020 /

استهدفت دراسات املحور األول التعرف على األطر اإلعالمية التي اعتمدت عليها   -
وسائل اإلعالم املختلفة يف معاجلة بعض القضايا سواء السياسية أو االجتماعية  
أو غيرها، وهذا ما يتفق مع الدراسة احلالية التي تهدف إلى التعرف على أطر 

التعرف املعاجلة الصحفية لألزمة   الليبية يف مواقع الصحف املصرية، من خالل 
  على أبرز األطر املستخدمة يف عرض األزمة ونوعيتها وكيفية استخدامها.

هدفت   - حيث  الليبية؛  األزمة  على  الضوء  إلقاء  الثاني  املحور  دراسات  استهدفت 
الليبية   للقضايا  املختلفة  اإلعالم  وسائل  معاجلة  على  للتعرف  أساسي  بشكل 

مة على الصراع السياسي والتدخالت األجنبية يف الشئون الليبية، وإن كانت  القائ
ما  لألزمة؛  الصحفية  املعاجلة  معظمها  تناولت  فقد  نفسها،  الوسائل  يف  تختلف 

اليوتيوب يف تناول  2020عدا دراسة إميان محمد (  الفيديوهات على  ) عن دور 
ور القنوات الفضائية يف  ) د2019األزمة الليبية، وتناولت دراسة محمد إدريس (

  معاجلة األزمة الليبية.
جاءت الدراسات التي تناولت األزمة الليبية يف مجتمعات مختلفة، سواء عربية أو   -

والعربية   املصرية  اإلعالم  وسائل  على حتليل مضامني  اعتمدت  أنها  كما  جنبية، 
دراسة   جاءت  فقد  موقع  Asa Carlman  )2020واألجنبية،  على  بالتطبيق   (

دراسة  Daily Telegraphيدة  جر وجاءت   ،Eric Edelman   )2020  على  (
دراسة  New York Timesصحيفة   وأيًضا   ،Tarek Megerisi  )2020 (

 ) بالتطبيق على قنوات 2019محمد خليفة إدريس (للصحف اجلزائرية، ودراسة  
قناة  للعالم  املوجهة  التلفزيونية  القنوات من  إخبارية هي  اليوم  روسيا العربي، 

وقناةا  Miralودراسة  البريطانية؛    BBCوقناة   األمريكية، احلرة  لروسية، 
Sabry AlAshry  )2019و الليبية،  الصحف  يف   (Karim Mezran 

لصحيفة  2019( حتليلية  بدراسة   (Der Spiegel  ودراسة  ،Tarek 
Megerisi   )2019 ملوقع صحيفة األهرام املصرية، و (Mirror  .البريطانية 
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ى رأس قائمة املناهج املستخدمة يف الدراسات السابقة؛ حيث  جاء منهج املسح عل  -
يتعلق   أو جنبية، خاصة فيما  الدراسات عليه، سواء كانت عربية  اعتمدت معظم 
وسائل  معاجلة  أساليب  لرصد  الدراسات  معظم  جاءت  فقد  التحليلي،  باجلانب 

ادها على  اإلعالم للشأن الليبي، وهو ما تتفق معه الدراسة احلالية من خالل اعتم
أسلوب حتليل مضمون اخلطاب الصحفي يف الصحف املصرية سواء القومية أو 

  اخلاصة أو احلزبية. 
لوحظ ندرة عدد الدراسات املصرية التي اهتمت مبعاجلة الصحف للشأن الليبي  -

يف الفترة احلالية، ويرجع ذلك إلى حداثة األزمة فيما يخص التدخالت التركية،  
القاهر إعالن  بعد  دراسة  2020ة  خاصة  إجراء  مبكان  األهمية  من  فكان  لذا  ؛ 

 مصرية تتناول هذه األزمة يف ظل مبادرة مصر لوقف إطالق النار. 
  أوجه اإلفادة من الدراسات السابقة: 

اجلوانب   - 1 حتديد  يف  السابقة  للدراسات  املعرفية  األطر  من  الباحثة  استفادت 
إطارًا معرفًيا عن األزمات الليبية اخلاصة بالدراسة؛ حيث قدمت تلك الدراسات  

الليبية يف   الثورة  اندالع  معرفًيا    2011منذ  وجانًبا  "القذايف"،  بنظام  واإلطاحة 
عن الصراع الليبي التركي خالل هذا العام، وقد مّثلت الدراسات السابقة رصيًدا 
الدراسة،   ملوضوع  السليمة  العلمية  الرؤية  الباحثة  منه  استمدت  زاخًرا  علمًيا 
أيًضا ساعدت تلك الدراسات على تكوين رؤية واضحة نحو املشكلة البحثية من  
حيث حتديدها وصياغتها واإلطار العام لها، واملساعدة يف حتديد املنهج العلمي  
املناسب ملوضوع الدراسة وحتديد األدوات املناسبة جلمع البيانات، وحتديد عينة  

تصمي يف  منها  واإلفادة  التحليلية،  كما  الدراسة  املضمون،  حتليل  استمارة  م 
  أسهمت يف معرفة املراجع العربية واألجنبية التي ميكن الرجوع إليها. 

وعلى املستوى التطبيقي للدراسة، استفادت الباحثة من طريقة حتليل الدراسات   - 2
السابقة للمعاجلة اإلعالمية لتداعيات األزمة الليبية على مدى السنوات القليلة  

أفا كما  خاصة  املاضية،  املعاجلات  مبضمون  اخلاصة  التحليل  طريقة  يف  دت 
فئات   على  التعرف  خالل  من  واألجنبي  العربي  الصحفي  اخلطاب  معاجلة 
التحليل املناسبة، مما مكنها من التوصل إلى نتائج مهمة ميكن االسترشاد بها يف  
املقارنات   إجراء  من  الباحثة  ميكن  كما  احلالية،  للدراسة  التطبيقي  اجلانب 

اصة بالفروق بني نتائج ما توصلت إليه الدراسات السابقة وما ستتوصل إليه  اخل
 الدراسة احلالية من نتائج، مما قد يثري الدراسة بشكل فّعال. 
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 مشكلة الدراسة:

إذ    كبير؛  بشكل  املصري  القومي  األمن  على  الليبي  الوضع  عمًقا يؤثر  ليبيا  تعد 
املجاور من احلد الغربي؛ لذا فإن عدم استقرار  إستراتيجًيا ملصر نظًرا ملوقعها اجلغرايف  

ومن ثم فإن  ،  األوضاع داخل األراضي الليبية يعد تهديًدا مباشًرا لألمن القومي املصري 
األوضاع يف ليبيا كانت دائًما محل اهتمام أي نظام يحكم مصر، بغض النظر عن خلفياته 

املص  القومي  األمن  االستقرار  وتوجهاته، محاوًال احلفاظ على مصلحة  ري ودعم وحفظ 
، واملتابع للشئون الليبية يجد أن هناك اضطرابًا كبيًرا، داخل األراضي الليبية بشكل كامل

أحداث   بعد  احلكومة   2011خاصة  وتولي  "القذايف"  حكومة  انتهاء  عنها  نتج  الذي 
بعض   تدخل  إلى  وأدى  أهلية  حروب  إلى  بعد  فيما  وأدت  األمور،  زمام  املؤقتة  الوطنية 

قد شهدت األزمة الليبية تطورًا جديًدا خالل األشهر األخيرة، خاصة منذ إعالن لدول، وا
أن بالده    2019وزير اخلارجية التركي "مولود جاويش" يف الثامن والعشرين من نوفمبر  

برئاسة  الليبية  الوطني  الوفاق  حكومة  مع  البحرية  احلدود  بشأن  تفاهم  مذكرة  وّقعت 
ح السراج" حلماية  حول  "فايز  اتفاقية  توقيع  إلى  إضافة  املتوسط،  البحر  يف  تركيا  قوق 

نقطة حتول يف  شكّل  الذي  األمر  الوفاق؛  وحكومة  أنقرة  بني  والعسكري  األمني  التعاون 
ومنذ ذلك احلني، تناولت وسائل اإلعالم احلديث احتماالت وقوع حرب بني    هذه القضية،

ميثله   ما  بسبب  والتركي  املصري  القومي اجليشني  لألمن  تهديد  من  التركي  التواجد 
الشأن هذا  يف  والتركي  املصري  اجلانبني  بني  املتبادلة  للتصريحات  ورصد  ثم  ،  املصري، 

الشرعية   "الوفاق"  حكومة  قوات  بني  العسكرية  املعارك  طبيعة  يف  كبيرة  حدثت حتوالت 
على   العسكرية  بالسيطرة  يتعلق  فيما  خاصة  حفتر"،  "خليفة  مليشيات  األراضي  وبني 

الوفاق   حكومة  قوات  طّبقت  املاضية،  الفترة  فخالل  الغربية؛  املنطقة  يف  –وحتديًدا 
تدريجًيا    -بامتياز فانتقلت  فترة قصيرة،  الثالث خالل  مراحل احلرب  تكتيكات  عسكرًيا 

من مرحلة االستنزاف (الدفاع اإلستراتيجي) إلى مرحلة التوازن (التوازن اإلستراتيجي)،  
يف الغرب الليبي عسكرًيا يوصف مبرحلة احلسم (الهجوم اإلستراتيجي)،    وما يدار اآلن 

للسيطرة على منطقتي سرت   أنها تسعى جدًيا  يتضح  الوفاق،  بيانات حكومة  وبناًء على 
حتى   كافة،  الليبية  األراضي  على  نفوذها  بسط  إلى  تسعى  بل  األول؛  املقام  يف  واجلفرة 

  .كامًال متارس دورها كحكومة على التراب الليبي 

أعلن الرئيس املصري، خالل مؤمتر صحفي مشترك مع    2020ويف بداية شهر يونية  
للجيش   العام  القائد  حفتر"  "خليفة  واملشير  صالح"  "عقيلة  الليبي  النواب  مجلس  رئيس 

ليبيا يف  الصراع  إلنهاء  ومشتركة  شاملة  ملبادرة  التوصل  عن  بالقاهرة،  تدعو ،  الليبي 
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رّحبت بعض الدول وقد  الحترام اجلهود الدولية كافة، وإعالن وقف إطالق النار يف ليبيا،  
  العربية والغربية بهذه املبادرة بشكل كبير. 

اإلعالن   وسائل  األخبار يف  توالت  احلني،  ذلك  املصرية حلل   كافةومنذ  املبادرة  عن 
األزمة الليبية وكيفية تنفيذها، واتخذت األزمة بعًدا آخر، خاصة مع تركيز كافة الوسائل 
تعتمد   التي  اإلعالم  وسائل  أهم  من  واحدة  تعد  اإللكترونية  الصحف  إن  وحيث  عليها، 
فيها حدة  تتصاعد  فترات  األمور، خاصة يف  التعرف على مجريات   عليها اجلماهير يف 

التوتر والصراعات احلادثة يف دول اجلوار، وحيث إن ليبيا متثل إحدى أهم دول اجلوار،  
تهتم   لذا  املجاورة؛  الدول  املنازعات يف  الرائد ملصر يف فض  اإلقليمي  الدور  عن  فضًال 
الصحف   يف  الليبي  بالشأن  اخلاصة  األخبار  معاجلة  كيفية  على  بالتركيز  الدراسة  هذه 

على أطر معاجلة مواقع الصحف املصرية لألزمة  ، من خالل التعرف  اإللكترونية املصرية
  .2020الليبية خالل فترة إعالن القاهرة 

  أهمية الدراسة:
بالنسبة   -1 اجلوار  دول  أهم  بإحدى  تتعلق  كونها  من  احلالية  الدراسة  أهمية  تنبع 

ن احلد ُتعد ليبيا عمًقا إستراتيجًيا ملصر نظًرا ملوقعها اجلغرايف املجاور مملصر، و
تهديًدا  يعد  الليبية  األراضي  داخل  األوضاع  استقرار  عدم  فإن  ولذلك  الغربي؛ 

  .مباشًرا لألمن القومي املصري
خالل   -2 من  وذلك  واألهمية،  باحلداثة  يتصف  موضوع  حول  وصفية  رؤية  تقدمي 

والتدخل  الليبية  األزمة  لتداعيات  الصحف  مواقع  معاجلة  أطر  على  التعرف 
- التعرف على األساليب التي تتبعها الصحف اإللكترونية    التركي؛ مما يسهم يف

الدراسة   وسائل   -عينة  على  نفسها  فرضت  التي  الليبية  األزمة  معاجلة  يف 
القاهرة   إعالن  بعد  خاصة  األجنبية،  أو  العربية  سواء  وكذلك 2020اإلعالم،   ،

 األطر املستخدمة يف هذه املعاجلة.
واملصرية    اإلعالمية الدراسات مجال يف النقص سد -3  برصد تتعلق التيالعربية 

ليبيا،  يف يحدث مبا لألخبار املتعلقة تناولها وكيفيةالصحف اإللكترونية املصرية  
وجدت  خاصة تلك التي تعتمد على أطر إعالمية معينة يف تناولها لألزمة؛ حيث  

الليبي األزمة  املعنية مبتابعة  الدراسات املصرية  الفترة  الباحثة ندرة يف عدد  ة يف 
 األخيرة.
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 أهداف الدراسة:
على   التعرف  هو:  رئيس  هدف  إلى حتقيق  أساسي  بشكل  الدراسة  هذه  أطر  تسعى 

، وينبثق  2020معاجلة مواقع الصحف املصرية لألزمة الليبية خالل فترة إعالن القاهرة  
  من هذا الهدف عدة أهداف فرعية، هي:  

القضية  -1 يخص  فيما  املصرية  الصحف  توليه  الذي  االهتمام  حجم  على  التعرف 
  الليبية.

بالصراع   -2 يتعلق  فيما  وحتليلها،  الليبية  الشئون  تناولت  التي  األخبار  طبيعة  رصد 
 الليبي نتيجة التدخالت التركية يف السياسة الليبية.

ال -3 عناصر  مواقع حتديد  معاجلة  يف  املستخدمة  الفنية)  (العناصر  اإلعالمي  بناء 
 الصحف اإللكترونية للشئون الليبية.

التي اعتمدت عليها الصحف املصرية وحتليلها، فيما يتعلق   -4 رصد األطر اإلعالمية 
 مبعاجلة أخبار األزمة الليبية.

اإللكتروني -5 الصحف  مواقع  من خالل  الليبية  األزمة  أسباب  على  واحللول التعرف  ة 
 املقترحة لها. 

  املدخل النظري الذي تعتمد عليه الدراسة: 
نظًرا ألن الدراسة تستهدف التعرف على أطر معاجلة مواقع الصحف املصرية لألزمة 

من بني    نظرية األطر اخلبرية ، فقد مت اختيار  2020الليبية خالل فترة إعالن القاهرة  
عديد من نظريات االتصال للتأصيل العلمي ملوضوع الدراسة، وتعد نظرية اإلطار اخلبري  
الضمني   املحتوى  بقياس  تسمح  حيث  االتصال؛  دراسات  احلديثة يف  الروافد  من  واحدة 

  للرسائل اإلعالمية التي تعكسها وسائل اإلعالم.
ي يتفاعل يف تكوينها عديد من ويعد مفهوم اإلطار اخلبري أحد املفاهيم اجلوهرية الت 

املداخل النظرية، ويعد املكون الرئيس لنظرية األطر اخلبرية التي تسعى لتناول دور وسائل  
يف  اإلعالم  وسائل  دور  توضح  التي  احلديثة  املفاهيم  أبرز  من  وهي  وتأثيراتها،  اإلعالم 

  تشكيل معارف اجلمهور واجتاهه حول القضايا املختلفة.
وويعرف   السيد" "مكاوي  لبعض    ليلى  معتمد  انتقاء  بأنه  ما  لقضية  اخلبري  اإلطار 

أسلوب   واستخدام  اإلعالمي،  النص  يف  بروًزا  األكثر  وجعلها  القضية  أو  احلدث  جوانب 
  . )29( محدد يف توصيف املشكلة وحتديد أسبابها وتقدمي أبعادها وطرح حلول لها

أن اإلطار    Gholamreza Rahimlouأيًضا من بني أهم تلك التعريفات ما جاء به  
وهذا  اإلعالمي،  النص  يف  بروًزا  أكثر  وجعلها  جوانب  بعض  اختيار  مبثابة  هو  اإلعالمي 
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توظيف   إلى تقدمي معنى محدد لألحداث، من خالل  يهدف  األخبارية  للمعاجلات  البروز 
املعرفية   االستجابات  تشكل  محددة  حقائق  بدورها  تبرز  بعينها  وصور  وكلمات  عبارات 

نظرية األطر اإلعالمية بأنها احلزمة    Gitlinنية والسلوكية للجمهور، بينما يعرف  والوجدا
التفسيرية التي يتم من خاللها التعرف على جوانب مت التأكيد عليها يف النص اإلعالمي، 

  .)30(والتعرف أيًضا على اجلوانب التي مت استبعادها يف املعاجلة اإلعالمية"
سبق،   ملا  اخلبريووفًقا  اإلطار  الباحثة  مكونات   عّرفت  بني  تتم  تفاعلية  عملية  بأنه 

جوانب   وإغفال  املطروحة  القضية  من  محددة  جوانب  إبراز  بهدف  االتصالية  العملية 
وحتديد  األحداث  تفسير  بهدف  باالتصال،  القائم  أيديولوجية  مع  يتناسب  مبا  أخرى، 

والبحث   األسباب  وتشخيص  السياسة املشكالت  مع  يتوافق  مبا  وتأطيرها  حلول  عن 
  اإلعالمية للوسيلة اإلعالمية.

  تفترض نظرية األطر اخلبرية مجموعة الفروض، هي: 
تكتسب مغزاها من  -1 ذاتها على مغزى معني، إمنا  تنطوي يف حد  األحداث ال  أن 

جوانب   بعض  على  التركيز  من خالل  وينظمها،  يحددها  إطار  وضعها يف  خالل 
  غفال جوانب أخرى، ويضفي عليها قدرًا من االتساق.املوضوع وإ

تركيز وسائل اإلعالم يف رسائلها على جوانب بعينها يف القضية دون غيرها (أي   -2
يف  املشاهد  اجلمهور  يستخدمها  معينة  معايير  يخلق  بعينها)،  ألطر  حتديد 

 تقييمهم للقضية.
الرسالة   -3 يف  املختلفة  املرجعية  باألطر  إلى  االستعانة  بدوره  يؤدي  اإلعالمية 

 اختالف األحكام التي يصدرها الرأي العام جتاه األحداث والقضايا املختلفة. 
خالل   -4 من  معينة  قضايا  أو  أحداث  إبراز  عملية  تتجاوز  اإلعالم  وسائل  أن 

اختيارها ملا يجب أن ينشر من القصص اخلبرية عندما تقوم بعرضها يف إطار  
 معني.

ألطر تفسير دور وسائل اإلعالم يف تشكيل معارف اجلمهور  وتستهدف نظرية حتليل ا
واجتاهاته جتاه قضايا معينة، وتقترح نظرية األطر أن اإلعالميني غالًبا ما يعملون وفًقا 

  .)31(ألطر إخبارية من أجل تبسيط األحداث ووضع أولويات لها

وحتمل األطر يف طياتها معنيني، األول يرتبط بالطريقة التي يشكل من خاللها محتوى  
والثاني   املرجعية،  األطر  من  مجموعة  خالل  من  الصحفيني  طريق  عن  ويؤطر  األخبار 

  .) 32(يرتبط بتأثير األطر املرجعية التي يقدمها اإلعالميون
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مبجموع Tewksbur ويرى تقوم  اإلعالمية  األطر  نظرية  الوظائف  أن  من  أخرى  ة 
تبسيط األخبار التي تقدم للجمهور، وتقدمي إطار معريف إدراكي للجمهور، وكذلك تشمل  

تشتيت انتباه اجلمهور من خالل التركيز على بعض األبعاد يف األخبار واملعلومات املقدمة؛ 
مما يسهم يف حتول تركيز اجلمهور إلى جوانب معينة لتحقيق بعض األهداف التي تسعى  
األمور  بعض  على  وقصره  اجلمهور  تفكير  بتحجيم  تقوم  أنها  كما  إلى حتقيقها،  الوسيلة 

  .)33(وعدم السماح له بالتفكير خارج الصندوق
األطر    Claes de Vreeseويحدد   يف  كبير  بشكل  تؤثر  العوامل  من  مجموعة 

منها املستخدمة،  واعتقاداتهم؛    اإلعالمية  الصحفيني  الاجتاهات  اخللفية  إن  ثقافية  حيث 
والتحريرية واجتاهات الصحفيني واعتقاداتهم تؤثر بشكل على طريقة معاجلتهم للقضايا  

اإلعالمية   الوسيلة  وفلسفة  سياسة  كذلك  إلى  editorial policie اإلعالمية،  إضافة 
التي تنعكس بشكل كبير على اجتاهات الصحفيني    Interest Groupsجماعات املصالح  

يعد من أهم    Political Contextاملناخ السياسيويف طريقة معاجلتهم لألخبار، وكذلك  
الشمولية   الدول  اإلعالمية، خاصة يف  األطر  استخدام  وكيفية  نوع  تؤثر يف  التي  العوامل 

تفرض أسلوبًا إعالمًيا يف   التي حتدد نوعية وطريقة التعامل مع القضايا اإلعالمية؛ حيث 
   Cultural contextالسياق الثقايف طريقة صياغة األخبار التي تقدم للجمهور، وأيًضا  

ثقافة   إن  حيث  اإلعالمي،  اإلطار  اختيار  كيفية  يف  تتحكم  التي  املهمة  العوامل  من  أيًضا 
ا من  معينة  أمناط  استخدام  الصحفيني  على  تفرض  واجتاهاته  واعتقاداته  ألطر  املجتمع 

اجلمهور   اعتقادات  تفرض  حيث  الصراع؛  أطر  باستخدام  يتعلق  فيما  خاصة  اإلعالمية، 
على الصحفي استخدام إطار محدد ومعني، واذا خرج عنه فإنه يعرض الوسيلة اإلعالمية 

  .)34(النتقادات واسعة من اجلمهور
  دوافع اختيار الباحثة لنظرية األطر اخلبرية كإطار نظري للدراسة:  

 ال اإلعالم وسائل ومفادها أن مضمون األطر اإلعالمية، على نظرية  الدراسة تعتمد
ذاته يف مغزى ذا يكون  وترتب  حتدد خبرية وأطر وتنظيم سياق يف وضع إذا إال حد 

كما واملعاني األلفاظ  املحتوى بقياس للباحثة  تسمح التأطير نظرية أن والنصوص، 
 راتتفسي النظرية وتقدم هذه اإلعالم، وسائل تعكسها التي اإلعالمية للرسائل الضمني

 ذلك وعالقة  القضايا البارزة،  حيال واالجتاهات األفكار تشكيل يف اإلعالم وسائل لدور
 هذه  يف يدعم استخدامها ما  وهو القضايا،  لتلك والوجدانية املعرفية اجلمهور باستجابات 

األخبار  اإلعالمية ونشر  الرسائل بث  األطر يف توظيف  طرق  معرفة  حتاول التي سةراالد
 حتليل مدخل مع استخدام مواقع الصحف املصرية اإللكترونية،  يف الليبي بالشأن املتعلقة 
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الصحف التي املواد  على للوقوف اخلطاب مواقع  ماهية تتناولها  ملعرفة  الدراسة   محل 
  الليبي. بالشأن املتعلقة القضايا حول  للجمهور املقدم  املحتوى
ت لألسباب لذا،  الدراسة  لهذه  مالئًما  نظرًيا  مدخًال  اإلعالمية  األطر  حتليل  نظرية  عد 
  اآلتية: 

بكافة   - اإللكترونية  الصحف  مواقع  قدرة  مدى  اختبار  على  النظرية  تساعد 
(حكومية برؤى    -خاصة  -توجهاتها  الدراسة  موضوع  عرض  على  حزبية) 

أهدا مع  يتفق  مبا  مختلفة،  إعالمية  وأطر  معاجلة  كل  وأساليب  وتوجهات  ف 
  وسيلة.

موضوع   - معاجلة  يف  املستخدمة  األطر  تأثير  مدى  معرفة  على  النظرية  تساعد 
 الدراسة، التي تؤدي يف النهاية إلى خلق صورة معينة لدى اجلمهور. 

لتشكيل   - الوسيلة  به  تقوم  الذي  للدور  منظًما  تفسيًرا  تقدم  األطر  نظرية  ألن 
من   اجلمهور  أولويات  وحتديد  املطروحة،  القضايا  حيال  واالجتاهات  األفكار 
حتديد   على  القدرة  وكذلك  لألحداث،  األخباري  التدفق  يف  التحكم  خالل 

 املشكالت وصياغة أسبابها واحلكم عليها. 
 تساؤالت الدراسة: 

الليبية  -1 القضية  يخص  فيما  املصرية  الصحف  توليه  الذي  االهتمام  حجم  ما 
  خالل فترة املبادرة املصرية حلل األزمة الليبية؟ 

ما طبيعة األخبار التي تناولت الشئون الليبية فيما يتعلق بالصراع الليبي نتيجة   -2
 التدخالت التركية يف السياسة الليبية؟

ناصر البناء اإلعالمي (العناصر الفنية)  كيف وّظفت مواقع الصحف املصرية ع -3
 يف معاجلة مواقع الصحف للشئون الليبية؟

ما القضايا التي رّكزت عليها الصحف اإللكترونية املصرية يف معاجلتها لألزمة   -4
 الليبية ؟

األخبار  -5 املصرية يف معاجلة  الصحف  اعتمدت عليها  التي  اإلعالمية  األطر  ما 
 املتعلقة باألزمة الليبية؟

ف أّثرت السياسة اإلعالمية للصحف اإللكترونية املصرية يف معاجلة قضايا  كي -6
 الصراع الليبي من حيث األطر املستخدمة؟

(عينة   -7 اإللكترونية  الصحف  مواقع  تناولتها  كما  الليبية  األزمة  أسباب  ما 
 الدراسة)؟
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 نوع الدراسة ومنهجها: 
  نوع الدراسة:   -

الوصفية   الدراسات  من  الدراسة  تعتمد على   Descriptive Studyُتعد هذه  التي 
عنها   وتعبر  دقيًقا  بوصفها وصًفا  وتهتم  امليدان  توجد يف  كما  الظاهرة  أو  الواقع  دراسة 
أما  خصائصها،  وتوضيح  الظاهرة  وصف  الكيفي  التعبير  يعطي  حيث  كيفًيا؛  أو  كمًيا 

ود حجمها  أو  الظاهرة  هذه  مقدار  يوضح  رقمًيا  وصًفا  فيعطيها  الكمي  رجات  التعبير 
  .  )35(ارتباطها بالظواهر األخرى

  منهج الدراسة:  -
منهج   الباحثة  للبحوث   Surveyاملسح  تستخدم  الرئيسة  املناهج  من  يعد  الذي 

السلوكية واالجتماعية خاصة، وُيعد املنهج الرئيس يف دراسة جمهور وسائل اإلعالم يف 
التحليلي أو  الوصفي  التحليلي،  )36(إطارها  بشقه  املسح  منهج  الباحثة  تستخدم  وبهذا   ،

سير ذلك، وعادة وتستهدف الدراسة التحليلية شرح ملاذا تستمر حالة أو ظاهرة ما، وتف
االستدالالت  ورسم  متغيرين  بني  العالقة  اختبار  أو  لتفسير  التحليل  يستخدم 

    . )37(التفسيرية

 مجتمع الدراسة وعينتها:
يتمثل مجتمع الدراسة يف مواقع الصحف اإللكترونية املصرية؛ لكن الباحثة اختارت 

املسح   أسلوب  باستخدام  الصحفية  املواد  من  عمدية  مواقع عينة  ثالثة  يف  الشامل 
وموقع  السابع،  اليوم  وموقع  اإللكترونية،  األهرام  بوابة  (موقع  هي:  املصرية  للصحف 

، وقد  30/8/2020إلى    1/6/2020بوابة الوفد اإللكترونية)، وذلك يف الفترة من  
  مادة صحفية يف الصحف الثالث، وذلك كاآلتي:  1900شملت عينة الدراسة عدد 

  )1جدول رقم (
  قع املو              

  الفئة
  موقع بوابة الوفد اإللكترونية  موقع اليوم السابع  موقع بوابة األهرام اإللكترونية

  / http://gate.ahram.org.eg /  https://www.youm7.com/  https://alwafd.news  الرابط 

  100  1270  530  عدد األخبار

  %5.2  %66.8  %28  النسبة 
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  )1شكل رقم (

28%

67%

5%

مواقع الصحف عینة الدراسة
موقع بوابة األھرام اإللكترونیة موقع الیوم السابع موقع بوابة الوفد اإللكترونیة

  
خبًرا ومادة صحفية نشرت مبواقع الدراسة   1900تكونت عينة الدراسة من عدد  
تبني أن معظم عينة الدراسة جاءت من خالل صحيفة  الثالثة، وكما هو موضح بالشكل،  

منفردة   نسبتها  بلغت  وقد  السابع"،  ويرجع 66.8"اليوم  الدراسة،  عينة  إجمالي  من   %
زيادة عدد املواد الصحفية يف "اليوم السابع" إلى قيام الصحيفة مبعاجلة بعض األخبار 

تقرير)  مقال/  حتقيق/  (خبر/  الواحد  للخبر  صحفي  شكل  من  اعتمدت بأكثر  كما   ،
اإلعالمية  الوسائل  بعض  يف  املنشورة  والتحقيقات  التقارير  بعض  نشر  على  الصحيفة 
أكثر من خبر، خاصة   إلى  األخبار  بتقسيم بعض  قيامها  واألجنبية، فضًال عن  العربية 
فيما يتعلق بالتصريحات اخلاصة باملسئولني خالل االجتماعات أو املؤمترات الرسمية؛  

دة أعداد املواد الصحفية اخلاصة باملوضوع، بينما بلغت نسبة "موقع مما ساعد يف زيا
% فقط من العينة، وعلى  5.2%، فيما أن نسبة أخبار "الوفد" بلغت نسبة  28األهرام"  

الرغم من قلة عدد األخبار يف "صحيفة الوفد" بالنسبة للصحف األخرى؛ إال أن الباحثة  
نوع من الصحافة املصرية ملعاجلة األزمة هدفت بذلك التعرف على مدى فاعلية هذا ال

  الليبية خاصة وأن "صحيفة الوفد" تتمتع بشعبية كبيرة لدى املصريني. 

  مبررات اختيار العينة: 
حسب   - الصحف  تقسيم  إلى  الدراسة  لعينة  اختيارها  يف  الباحثة  اعتمدت 

  خاصة)، واختارت أكثر املواقع شعبية يف  -حزبية    -سياساتها اإلعالمية (قومية  
الثاني   النصف  األنواع من خالل دراسة استطالعية أجرتها خالل  كل من هذه 

األزمة  2020من شهر مايو   اهتماًما مبتابعة  املواقع  أكثر  للتعرف على  ، وذلك 
الليبية يف كل نوع، ووجدت الباحثة أن موقع صحيفة "اليوم السابع" تصدر قائمة  

"ا صحيفة  جاءت  بينما  اخلاصة،  الصحفية  قائمة  املواقع  رأس  على  ألهرام" 
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الصحف   قائمة  رأس  على  احلزبية  "الوفد"  وجاءت صحيفة  القومية،  الصحف 
  احلزبية يف مصر اهتماما باألزمة.

من   - الزمنية  الفترة  الباحثة  وهي  30/8/2020إلى    1/6/2020حددت   ،
الليبية  األزمة  القاهرة حلل  إعالن  املصرية  احلكومة  فيها  طرحت  التي  الفترة 

إطال إلى  ووقف  للوصول  املفاوضات  طاولة  على  اجللوس  إلى  والدعوة  النار  ق 
الدولية حيال  النظر  أوجه  اهتمام الصحف بعرض  زيادة  يعنى  حل سلمي؛ مما 

 .2020يونيه  8إعالن القاهرة الذي أعلن يف 
  : أدوات جمع البيانات

أسلوب   وتعرف بأنها: Content Analysisتعتمد الدراسة على أداة حتليل املضمون  
يف  املسح  منهج  هو  متكامل،  منهج  إطار  يف  بحثية  أساليب  ضمن  تستخدم  أداة  أو 
يتضمن   الذي  نوعيته،  كانت  أًيا  اإلعالمي  املنتج  حتليل  بهدف  اإلعالمية،  الدراسات 

 " برلسون  وُيعرف  والكمية،  واملوضوعية  بأنه    " Berelsonاالنتظام  املضمون  حتليل 
،  )38(اهر للرسالة وصًفا موضوعًيا وكمًيا ومنهجًياأسلوب للبحث يهدف إلى الوصف الظ

عد أيًضا أداة تستهدف بطريقة منهجية ومقننة تقدمي حقائق أو آراء أو أفكار معينة ويُ 
الدراسة مبوضوع  املرتبطة  البيانات  إطار  الشامل )39(يف  املسح  على  الدراسة  وتعتمد   ،

 الصحف عينة الدراسة، من خالل  لعينة األخبار واملقاالت التي تناولت الشأن الليبي يف
من   الفترة  يف  وذلك  لألخبار،  والكيفي  الكمي  إلى   1/6/2020التحليل 

30/8/2020.  

  اختبار الصدق والثبات الستمارتي الدراسة:
  : اختبار الصدق   - أ

الذي  املوضوع  تقيس  أنها  على  بوضوح  تبدو  االختبار)  أو  (املقياس  األداة  أن  ويعني 
مضمون األداة يبدو أنه يتفق متاًما مع الغرض منه، وقد مت قياس صممت لقياسه، وأن  

  صدق األداة من خالل ما يأتي:

اللغوية،   - والصياغة  املحتوى  حيث  من  البيانات  جمع  ألداة  الدقة  بالغ  فحص 
تبدو أنها تقيس   -األسئلة ومحتواها واإلجابات عليها    -بحيث تكون لغة البنود  

وتكون   قياسه،  املراد  على  املوضوع  واملفحوصني  للمتخصصني  وواضحة  مقبولة 
  السواء. 
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املتخصصني - املحكمني  من  عدد  على  االستمارة  الصلة    )(عرض  ذوي  من 
املضمون   حتليل  أسئلة  أن  من  للتأكد  اجلامعات؛  أساتذة  من  البحثية  باملشكلة 
من   والتأكد  بالفعل،  لقياسه  أعدت  ما  تقيس  وأنها  الدراسة،  أهداف  حتقق 

 ها.صدقها وصالحيت
السادة  - واإلضافة طبًقا آلراء بعض  األسئلة من حيث احلذف  تعديل بعض  مت 

االستبيان استمارة  صياغة  ثم  الباحثة    املحكمني،  وأجرت  النهائية،  صورتها  يف 
 التعديالت والتغييرات الالزمة تبًعا ملالحظاتهم لتكون االستمارة قابلة للتطبيق.

 اختبار الثبات:   - ب

التوصل    إلى  يؤدي  نفسها  التحليل  وحدة  على  االستمارة  تطبيق  تكرار  أن  معناه  الثبات 
بتطبي يقوم  الذي  الباحث  عن  النظر  بصرف  نفسها  اعتمدت  للنتيجة  وقد  األداة،  تلك  ق 

إعادة تطبيقها مرة أخرى   ثم  بعد    Test-Re-Testالباحثة على أسلوب تطبيق االستمارة 
يوًما؛ وقد استعانت الباحثة بعدد ثالثة باحثني يف مجال الصحافة    15فترة زمنية مدتها  

وقد وجدت خبًرا خاًصا بالشأن الليبي،    190إضافة إلى الباحثة إلجراء الثبات، على عينة  
  الباحثة يف حتليل األطر ما يأي:

املرة   يف  األطر  تكرارات  عدد  وصل  املستخدمة:  األطر  التأييد    األولى:فئة  ، 25إطار 
املسئولية   اإلنسانية  20وإطار  االهتمامات  وإطار  التحذير  15،  وإطار  وإطار  35،   ،

  .35، وإطار احللول واملقترحات 60الصراع 
املرة   التأييد    الثانيةويف  إطار  تكرارات  عد  وصل  واملسئولية  27للتحليل   ،20 ،

اإلنسانية   التحذير  13واالهتمامات  وإطار  والصراع  35،  احللول  58،  وإطار   ،
 .37واملقترحات 

 
 :ة ال في ل قائ  ت

ة اإلعالم   ل ي م ع  ا. -أ.د/ حل ق اد  ب ال   جامعة ج

ة اإلعالم  ل ل  افة وو اذ ال اج أم أس . –أ.د/ رضا ع ال   جامعة األزه

ة اآلداب  ل ار رئ ق اإلعالم  رة. جامعة  - أ.د/ سامي ال   ال

ة اإلعالم   ل ل  ارة و ا. –أ.د/ م ع ق اد  ب ال   جامعة ج

ة   ة ال ة ال ل اع  افة ال اذ ال ح أس رة.  –أ.م.د/ أسامة ع ال   جامعة ال

ة اإلعالم  ل اع  افة ال اذ ال اشة أس ا.  -أ.م.د/ رضا ع ج ل م وال   جامعة م للعل

ة اإلعالم أ.م.د/ ع الع ل اع  افة ال اذ ال .  – خ أس   جامعة األزه
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  وهذا يعني: 

  2=25-27وجود فرق بني التحليلني يف إطار التأييد، وهو  

   ،2=15-17وهو وجود فرق بني التحليلني يف إطار االهتمامات اإلنسانية 

  2=  58-60وجود فرق بني التحليلني يف إطار الصراع، وهو 

  2=  35-37وجود فرق بني التحليلني يف إطار احللول واملقترحات، وهو 

  تكرارًا.  182وجود اتفاق بني التحليلني يف األطر األخرى مبجموع 

 وبالتعويض يف املعادلة اإلحصائية اخلاصة مبعامل التوافق وهي: 

  لثبات = معامل ا
  × عدد الوحدات املتفق عليها 

  مجموع وحدات الترميز

  182×  2  معامل الثبات = 

190  +190   

  =364/380 =95.8.%  

  وباتباع نفس اخلطوات واألسلوب مع الفئات األخرى كانت النتائج على النحو اآلتي:

  90.3مصادر األخبار.%  

  92.5األطر املرجعية.% 

  95عليها القضايا التي رّكزت.% 

  96الشخصيات املحورية .% 

 معامل الثبات = 
  مجموع نسب الثبات يف الفئات 

  عددها

  

  96+95+92.5+90.3+95.8  معامل الثبات = 

5    

 =94 %  

  ويعني هذا أن نسبة الثبات عالية جًدا لتطبيق االستمارة

  التعريفات واملفاهيم اإلجرائية:
اإلطار    Framesاألطر   أو :  Frameأو  رؤية  تطرح  سلوكية  أداة  بأنه  اإلطار  يعرف 

منظورًا بعينه، ويتم عن طريق اهتمام باملعلومات املتعلقة باملوضوع وتوظيف هذا التركيز،  
  .)40( بهدف التأثير يف األحكام لدى متلقي الرسالة اإلعالمية
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بعينها   تركيز القائم باالتصال أو الوسيلة اإلعالمية على جوانبتعرفه الباحثة بأنه:  و
من احلدث وإغفال أو جتاهل أو إقصاء بعض اجلوانب األخرى؛ بغرض التأثير يف املتلقي  

  لتبني موقف ما من قضية أو حدث معني. 

الصحفية:   إعداد املعاجلة  أثناء  باالتصال  القائم  ميارسه  مهني  نشاط  أو  اتصالي  جهد 
  . )41(ها إلى اجلمهورالرسالة اإلعالمية بغية حتميلها رؤية املؤسسة اإلعالمية ونقل

املواقع الصحفية يف   التعرف على دوافع  املواقع الصحفية:  باملعاجلة يف  الباحثة  وتقصد 
اجلوانب مبا   بعض  على  التركيز  من خالل  ما،  لقضية  تأطيرها  أو  معني  تناولها حلدث 
احلذف  أو  اإلضافة  إلى  تقود  قد  التي  والدوافع  التحريرية  سياساتها  مع  يتوافق 

القائم   للمعلومات ميول  ويعكس  احلدث،  عرض  يف  املؤسسة  سياسة  يعكس  بشكل 
  .2020باالتصال، ويقصد بها يف هذه الدراسة األزمة الليبية خالل فترة إعالن القاهرة 

يقصد بها األزمة الناجتة عن التدخالت األجنبية خاصة التركية يف الشأن   األزمة الليبية: 
بني حكومة الوفاق واجليش الوطني الليبي، وسوف   الليبي، وكذلك احلروب األهلية الليبية

القاهرة   بإعالن  إعالمًيا  املعروفة  الليبية،  األزمة  حلل  املصرية  املبادرة  ضوء  يف  ُتدرس 
2020 .  

أعلنها  ليبيا  إلى  الطبيعية  احلياة  لعودة  متهد  مصرية  سياسية  مبادرة  القاهرة:  إعالن 
يونية   شهر  يف  السيسي  خالل  2020الرئيس  من  األزمة  هدف  حل  يف  املساهمة  إلى  ها 
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  نتائج الدراسة:
  أوًال: نتائج التحليل الكمي لعينة الدراسة: 

  القوالب املستخدمة يف مواقع الصحف اإللكترونية (عينة الدراسة):  -1
 )2جدول رقم(

 املواقع الصحفية
  الفئة 

موقع بوابة    موقع اليوم السابع   موقع بوابة األهرام
  املجموع   الوفد

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  % 70.1  1331  % 70  70  % 72.7  924  % 63.6  337  أخبار

  % 5.5  104  % 16  16  % 3  38  % 9.4  50  مقاالت 

  % 0.5  10  % 4  4  % 0.2  3  0.5  3  حوارات

  % 13.5  257  % 5  5  % 15.7  199  % 10  53  حتقيقات وملفات 

  % 6.6  126  % 5  5  % 4.8  61  % 11.3  60  تقارير 

  % 3.8  72  -  -  % 3.5  45  % 5.1  27  كاريكاتير 

  % 100  1900  % 100  100  % 100  1270  % 100  530  اإلجمالي 

-تشير بيانات اجلدول السابق إلى القوالب الفنية التي استخدمتها املواقع الصحفية  
يف تناول املوضوعات اخلاصة بالصراع الليبي، ومن خالل بيانات اجلدول -عينة الدراسة  

الصحف   مواقع  عليها  اعتمدت  التي  الفنية  القوالب  مقدمة  يف  يوجد  اخلبر  أن  جند 
عينتها، ويرجع ذلك نتيجة ملا متيزت به فترة التحليل    % من70.1املصرية، وذلك بنسبة  

من زيادة وتيرة األحداث خاصة فيما يتعلق باستجابة اجلانبني الليبي والتركي القتراحات 
واجللوس على طاولة   األزمة  إنهاء  العربية، يف  رأسها جمهورية مصر  الدول، على  بعض 

إطال ووقف  لألزمة  سلمي  حل  إيجاد  ملحاولة  أثناء  املفاوضات  تالحظ  قد  كما  النار،  ق 
التحليل قيام صحيفة "اليوم السابع" بزيادة أعداد األخبار عن طريق تقسيم اخلبر الواحد 
وكذلك  واللقاءات،  باالجتماعات  الواردة  بالتصريحات  املتعلقة  خاصة  أخبار  عدة  إلى 

ألجنبية؛ مما  االعتماد على نقل عدد من األخبار من بعض الوسائل اإلعالمية العربية أو ا
تأتي   الثاني  الترتيب  ويف  الليبية،  األزمة  تناولت  التي  األخبار  عدد  زيادة  يف  أسهم 

% من عينة الدراسة، وقد الحظت الباحثة زيادة  13.5التحقيقات وامللفات، وذلك بنسبة  
عدد امللفات خاصة يف موقع "اليوم السابع" مما يسهم يف محاولة حتليل األسباب والنتائج 

بنشر  واحلل السابع"  "اليوم  قيام صحيفة  الباحثة  الحظت  كما  األزمة،  حلل  املقترحة  ول 
يف   أسهم  مما  وأجنبية،  عربية  إعالم  وسائل  يف  املنشورة  والتحقيقات  امللفات  من  عدد 

التحقيقات بها، وبنسبة   تليها نسبة  6.6زيادة أعداد  التقارير الصحفية،  % 5.5% توجد 
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الباحثة أن موضوع األزمة الليبية قد وجد إقباًال كبيًرا  للمقاالت الصحفية، وقد الحظت  
من الكتاب الصحفيني لإلدالء بآرائهم حول هذا املوضوع خاصة فيما يتعلق مببادرة مصر  

بنسبة   الكاريكاتير  جاء  بينما  الليبية،  األزمة  للحوار  3.8حلل  ضئيلة  نسبة  وأخيًرا   ،%
جمالية للعينة عن النتائج التفصيلية لكل % من عينة الدراسة، ولم تختلف النتيجة اإل0.5

موقع على حدة، فقد وجدت األخبار أيًضا على رأس قائمة القوالب املستخدمة يف املواقع  
تناولها يف كل  التي مت  األخبار  أن  الباحثة  التحليل وجدت  الثالثة، ومن خالل  الصحفية 

خا حتليالت  على  حتتوي  كانت  حيث  اخلصائص؛  من  بعدد  متيزت  باألخبار موقع  صة 
التي   من  أكثر  معلومات  فهم  على  القارئ  تساعد  التي  الروابط  من  عدد  لوجود  نتيجة 
حتتويه األخبار املجردة، وسوف يتم تناول ذلك بالتفصيل يف اجلانب الكيفي من التحليل؛ 
بنسبة ضئيلة   إال  مهم  كقالب صحفي  احلوار  على  االعتماد  قلة  الباحثة الحظت  أن  إال 

  تتناسب مع أهميته بالنسبة للقضية املثارة. جًدا ال 

  ) 2صورة رقم (    
  أحد مقاالت الرأي اخلاصة مبستقبل ليبيا وتأييد إعالن القاهرة 
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 ) 3صورة رقم (

  أحد احلوارات اخلاصة مبوقع اليوم السابع عن تأييد ممثلة األمني العام بليبيا 
  للموقع املصري بشأن حل األزمة

  عناصر املعاجلة الفنية املستخدمة يف األخبار عينة الدراسة:  -2
 )3جدول رقم (

  (خانة اإلجمالي هنا تشير إلى عدد العينة الفعلي وليس اإلجمالي لعدد التكرارات)

تشير بيانات اجلدول السابق إلى العناصر الفنية املستخدمة لعرض األخبار واملقاالت 
يف الصحف املصرية عينة الدراسة، ويجب اإلشارة إلى أن اإلجمالي هنا ميثل عدد العينة  

مادة صحفية، وذلك بسب احتواء اخلبر الواحد على عدد من   1900الفعلية املكونة من  

  املواقع الصحفية
  العناصر 

موقع بوابة    موقع اليوم السابع   موقع بوابة األهرام
  املجموع   الوفد

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  % 100  1900  % 100  100  % 100  1270  % 100  530  نصوص مكتوبة 

  صور

  % 39.3  747  % 23  23  % 39.4  500  % 42.3  224  أرشيفية

  % 33.4  635  % 56  56  % 33.8  429  % 28.3  150  حية

  % 16.4  312  % 16  16  % 17.8  226  % 13.2  70  شخصية 

  فيديوهات 
  % 4.7  91  % 5  5  % 4  50  % 6.8  36  مباشرة 

  % 2.2  43  -  -  % 1.6  20  % 4.3  23  أرشيفية

  % 3.7  72  -  -  % 3.5  45  % 5.1  27  افيكرسوم أو جر

  % 100  1900  % 100  100  % 100  1270  % 100  530  روابط

  1900  100  1270  530  اإلجمالي 
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املكتو كالنصوص  عينة  العناصر  فإن  اجلدول  نتائج  من  يبدو  وكما  والروابط،  والصور  بة 
الدراسة كافة من املواد الصحفية احتوت على كل من النصوص املكتوبة والروابط بنسبة 

% حيث ال يوجد أي من األخبار إال احتوى على هذه العناصر التي ال غنى عنها حتى  100
من   كبير  عدد  على  يحتوي  ال  الذي  الكاريكاتير  على  يف  منها  يخلو  ال  أنه  إال  الكلمات 

% توجد الصور األرشيفية، وهي الصور املحفوظة لدى الصحيفة  39.3اإلطالق، وبنسبة  
تليها الصور   إليها الصحف حينما ال توجد صور حية للموضوع،  منذ وقت مضى وتلجأ 

بنسبة   الرئيس 33.4احلية  اجتماع  مثل  لالجتماعات،  صورًا  تكون  ما  عادة  وهي   ،%
اخلاصة  "ال الصور  أو  الليبية،  األزمة  حل  لبحث  األخرى  الدول  رؤساء  بأحد  سيسي" 

%، 16.4بهجمات اجليش التركي على الليبيني، وغير ذلك، ثم الصور الشخصية بنسبة  
التي حتمل صورة أحد الرؤساء أو الشخصيات املحورية باخلبر، أو تلك التي حتمل صور  

ت الصحفية وتعبر عن آرائهم بشأن األزمة الليبية، الكتاب الصحفيني التي تأتى مع املقاال
% من عينة الدراسة، وتبدو هذه الفئة قليلة إلى  4.7تليها فئة الفيديوهات املباشرة بنسبة  

يتم   بأن  الفضائية  القنوات  مصدرها  تكون  التي  األخبار  على  معظمها  واعتمد  ما،  حد 
الفيديوهات اخلاصة بتصريحات إحدى الشخص أو  عرض جانب من  يات سواء املصرية 

وبنسبة   الليبية،  األزمة  بخصوص  ذلك  وكان 3.7غير  واجلرافيك  الرسوم  تأتي  فقط   %
أهم   كأحد  اإلنفوجرافيك  على  الصحف  تعتمد  لم  بينما  الكاريكاتورية؛  الرسوم  أغلبها 
الفنون الصحفية، وتشير األمثلة اآلتية إلى بعض العناصر املستخدمة يف األخبار اخلاصة  

  ن الليبي.بالشأ

  ) 4صورة رقم (  

  صورة حية ألحد اللقاءات بني اجلانبني الروسي واألملاني لبحث األوضاع يف ليبيا 
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 ) 5صورة رقم (

  أحد الفيديوهات التي تناولتها صحيفة اليوم السابع أثناء معاجلة األزمة الليبية 

  تصنيف األخبار تبًعا للموضوعات اخلاصة بالصراع الليبي: -3
 )4(جدول رقم 

 اجلريدة 
  الفئة 

موقع بوابة    موقع اليوم السابع   موقع بوابة األهرام
  املجموع   الوفد

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  % 8.4  159  % 9  9  % 8  100  % 9.4  50  مظاهرات واحتجاجات

  % 7.9  151  % 8  8  % 9.7  123  % 3.7  20  هجرة مستوطنني 

  % 6.6  126  % 7  7  % 7.3  93  % 5  26  إرهاب

  % 14.5  276  % 10  10  % 16.2  206  % 11.3  60  تدخل عسكري 

  % 6  113  % 8  8  % 5.5  70  % 6.6  35  أزمات اقتصادية 

  % 6  114  % 7  7  % 6.7  86  % 4  21  أزمات إنسانية

  % 9.2  175  % 10  10  % 6.2  79  % 16.2  86  مواجهات عسكرية 

  % 22  418  % 22  22  % 23.7  301  % 18  95  مقابالت واجتماعات

  % 16.3  309  % 10  10  % 15.4  196  % 19.4  103  تدخالت دولية

  % 3.1  59  % 9  9  % 1.3  16  % 6.4  34  موضوعات متعددة 

  % 100  1900  % 100  100  % 100  1270  % 100  530  اإلجمالي 
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تشير بيانات اجلدول السابق إلى تصنيف األخبار تبًعا ملوضوع االهتمام، أو ما يسمى 
نتائج اجلدول جند أن غالبية األخبار رّكزت وبشكل  مبحور االرتكاز باخلبر، ومن خالل 

% من األخبار التي مت تناولها يف  22أساسي على االجتماعات واملقابالت وجاء ذلك يف  
الثالثة؛   الصحف  إلجراء مواقع  الباحثة  حددتها  التي  الزمنية  الفترة  إلى  ذلك  ويرجع 

كمبادرة   "السيسي"  الرئيس  أعلنه  الذي  القاهرة"  "إعالن  مع  ذلك  تزامن  حيث  البحث؛ 
مواقع  كافة  إن  وحيث  الليبية،  األزمة  وحل  النار  إطالق  لوقف  العربية  مصر  جلمهورية 

ا تلك  على  رّكزت  فإنها  مصرية  الدراسة)  (عينة  التي الصحف  واملبادرات  الجتماعات 
يجريها اجلانب املصري مع نظائره من الدول األخرى للمساهمة يف حل الصراع الليبي، 
فضًال عن التركيز على االجتماعات واملقابالت التي كان يجريها اجلانب الليبي مع رؤساء  

اقع الصحف  الدول األخرى املساهمة يف حل األزمة الليبية، ويف الترتيب الثاني رّكزت مو
بنسبة   وذلك  األجنبية،  التدخالت  موضوع  على  عينة  16.3اإللكترونية  إجمالي  من   %

الدراسة، ويبدو هذا منطقًيا؛ فالسبب الرئيسي لألزمة الليبية احلالية هو التدخل التركي  
األراضي  يف  التركية  التدخالت  األخبار  معظم  تناولت  حيث  الليبية،  الشئون  يف  السافر 

أو   الثالث  الليبية،  الترتيب  ويف  القائمة،  األزمة  حلل  الدول  بعض  جانب  من  التدخالت 
حول   وأنباء  العربية،  أو  األجنبية  سواء  العسكرية،  التدخالت  على  األخبار  معظم  رّكزت 
إمكانية حل األزمة عن طريق احلرب، حيث لم جتدي احللول السلمية يف بعض األوقات،  

% من عينة الدراسة يأتي  9.2العينة، وبنسبة  % من إجمالي عدد  14.5وكان ذلك بنسبة  
التركيز يف األخبار على التدخالت العسكرية ومواجهات اجليش الليبي مع نظيره التركي  

القائمة بني اجلانبني، ثم تناولت األخبار يف   % من عينة الدراسة 8.4وفض االشتباكات 
العد ضد  الليبية  األراضي  على  القائمة  واالحتجاجات  وبنسبة املظاهرات  التركي،  وان 

إلى  % من عينة الدراسة ويف الترتيب السادس يأتي التركيز على هجرة املستوطنني  7.9
السوري   املرصد  أفاد  وقد  الليبية،  مقاتلي   تركيا بإرسالاألراضي  من  جديدة  دفعات 

املواقع الصحفية لالهتمام بهذه املسألة   ليبيا مما دعى  الفصائل السورية املوالية لها إلى
العينة، ويف 6.6املهمة، ورّكزت الصحف على معاجلة قضايا اإلرهاب يف   % من إجمالي 

%  6الترتيب الثامن تناولت الصحف األزمات االقتصادية واإلنسانية على حد سواء بنسبة  
الوا باخلبر  متعددة  موضوعات  على  التركيز  يأتي  وأخيًرا  منهما،  من لكل  أكثر  أو  حد 

  % من إجمالي عينة الدراسة.3.1موضوع من املوضوعات السابقة، وكان بنسبة 
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  ) 6صورة رقم (

  أحد االجتماعات اخلاصة باحلكومة املصرية لبحث الوضع الليبي 

    فئة النطاق اجلغرايف لألخبار: -4
  )5جدول رقم (

  املواقع الصحفية
  الفئة 

موقع بوابة    السابع موقع اليوم   موقع بوابة األهرام
  املجموع   الوفد

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  % 36.2  689  % 36  36  % 39.6  503  % 28.3  150  دول عربية

  % 15.8  294  % 20  20  % 15  190  % 15.8  84  دول أجنبية 

  % 33.9  645  % 13  13  % 34.3  436  % 37  196  أخبار محلية

  % 14.3  272  % 31  31  % 11  141  % 18.9  100  أكثر من نطاق جغرايف 

  % 100  1900  % 100  100  % 100  1270  % 100  530  اإلجمالي 

بالصراع   املتعلقة  األخبار  يف  بروًزا  األكثر  الدول  إلى  السابق  اجلدول  نتائج  تشير 
الداخلية  الشئون  يف  الدول  بعض  تدخل  األول  سببه  الليبي  الصراع  إن  وحيث  الليبي، 
للبالد؛ فإن التركيز على الدور الدولي يف حل األزمة سيكون كبيًرا، وحسب نتائج اجلدول 

العر  الدول  جاءت  بليبيا،  السابق  املتعلقة  األخبار  يف  تكرارًا  األكثر  الدول  مقدمة  يف  بية 
وتأتي يف مقدمتها جمهورية مصر العربية، وتفسر الباحثة ذلك بكون عينة الدراسة كافة  
الفترة   من الصحف املصرية، وعليها أن تبرز الدور املصري حلل األزمة، خاصة أن تلك 

واالجتماعات لقيادات الدولة املصرية خاصة يف    من العام شهدت عدًدا كبيًرا من اللقاءات
الفترة التي أعقبت إعالن القاهرة حلل األزمة الليبية؛ لذا فإن إبراز الدور املصري أمر 
البد منه للمعاجلة، وقد مت ذكر عدد من الدول األخرى، على رأسها اإلمارات والسعودية  
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وبنسبة   الثاني  الترتيب  ويف  األ33.9وغيرهما،  تأتي  األحداث %  تناولت  التي  خبار 
مثل  لليبيا،  الداخلي  الشأن  تخص  التي  األخبار  وتلك  الليبية  املحلية  واألخبار  الداخلية 
حل  يف  األجنبية  الدول  دور  تناول  ومت  األزمة،  حلل  املحلية  االجتماعات  أو  االحتفاالت 

يف   األجنبي 15.8األزمة  الدول  من  عدد  حاول  حيث  الدراسة؛  عينة  إجمالي  من  ة % 
وأمريكا  أملانيا  أبرزها  وكانت  اآلخر،  اجلانب  على  زيادتها  أو  األزمة  حل  يف  املساهمة 
األزمة   لذا تسعى حلل  ليبيا؛  لها مصالح يف  كلها  الدول  والنمسا وروسيا وفرنسا، وهذه 
بشكل سريع فضًال عن تخوفها من سيطرة اجلانب التركي على املنطقة من خالل ليبيا،  

الرابع جاءت األخبار التي تناولت ذكر دولة أو أكثر يف اخلبر الواحد وأخيًرا يف الترتيب  
  % من إجمالي عينة الدراسة.14.3(أكثر من نطاق جغرايف)، وذلك بنسبة 

  ) 7صورة رقم (
  أحد األخبار التي تناولت دولة السعودية العربية يف حل األزمة الليبية يف صحيفة األهرام 

  الصحف اإللكترونية:اجتاه األخبار يف مواقع  -5
  )6جدول رقم (

  اجلريدة 
  الفئة 

موقع بوابة    موقع اليوم السابع   موقع بوابة األهرام
  املجموع   الوفد

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  % 37  703  % 36  36  % 40  508  % 30  159  سلبي

  % 34.6  657  % 20  20  % 34.4  437  % 37.7  200  إيجابي

  % 28.4  540  % 44  44  % 25.6  325  % 32.3  171  محايد 

  % 100  1900  % 100  100  % 100  1270  % 100  530  اإلجمالي 



 

 
1842 1842 

الصحف   مواقع  يف  تناولها  مت  التي  األخبار  اجتاه  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
بنسبة   السلبية  األخبار  الدراسة؛ حيث جاء يف مقدمتها  املصرية عينة  % 37اإللكترونية 

عن   الناجتة  السلبية  النتائج  مدى  على  األخبار  تلك  رّكزت  حيث  العينة،  إجمالي  من 
  Miral Sabry AlAshry (2019)دراسةوجاء يف نتائج    التدخالت التركية يف البالد،

يتعرضون   ليبيا  يف  الصحفيني  أن  الليبية  األراضي  يف  التركي  الوجود  تداعيات  من 
كما  الدولة،  تنظيم  من  خوًفا  ليبيا  من  الفرار  إلى  منهم  كثيًرا  ذلك  دفع  بل  لالضطهاد؛ 

األمنية للدولة، التي كان من   بّينت الدراسة أن الصراع الليبي أّثر بشكل كبير على احلالة
التي   آثارها تعرض الصحفيني للخطف، وذلك ألن عملهم يكون دوًما يف مناطق الصراع 
فقط   املحليون  الصحفيون  ليس  أنه  إلى  الدراسة  أشارت  وكذلك  األمن،  بانعدام  تتصف 
 الذين يتعرضون للقتل والتعذيب، بل أيًضا الصحفيون العرب واألجانب، ومن بني سلبيات 

ذلك الصراع خوف كثير من الصحفيني من التحدث عن الصراع الليبي وما يحيط به من  
قضايا وأزمات؛ مما أّثر على شفافية التغطية الصحفية لبعض القضايا، مثل الفساد يف 

نفطية مناطق  على  العناصر  بعض  وسيطرة  الليبي،  النفط  األخبار ،  مجال  رّكزت  بينما 
 حل األزمة الليبية ومدى اإليجابيات الناجتة من تطبيق اإليجابية على الدور املصري يف

التركية   التدخالت  وقف  يف  للمشاركة  "السيسي"  الرئيس  طرحه  الذي  القاهرة  إعالن 
بنسبة   املحايدة  األخبار  وجاءت  اجلانبني،  بني  النار  العينة،  28.4وتبادل  إجمالي  من   %

فيما يخص غلبة    )2019ريس (دراسة محمد إد وتتشابه هذه النتائج مع ما توصلت إليه  
األخبار  تناولت  التي  الفضائية  بالقنوات  اخلاصة  الدراسة  عينة  على  السلبية  األخبار 

  الليبية.

وبالنسبة للنتائج التفصيلية لكل موقع صحفي على حدة: فقد جاءت األخبار اإليجابية يف  
هذه   معظم  وتأتي  اإللكتروني،  "األهرام"  موقع  األنواع يف  بإعالن مقدمة  متعلقة  األخبار 

القاهرة الذي طرحته احلكومة املصرية ملواجهة األزمة الليبية، وهذا ميكن أن ُيفسر على  
تكون   أن  ويجب  قومية،  صحيفة  "األهرام"  إن  حيث  نفسها،  الصحيفة  توجه  حسب 
معاجلتها لألوضاع من خالل إظهار احلكومة املصرية بالشكل املناسب بإظهار اإليجابيات  

مواجهة  الناجت يف  الليبي  الدور  تدعم  التي  األخبار  تلك  أو  املصري،  احلل  تطبيق  من  ة 
%، بينما تأتي األخبار السلبية 32.3العدوان التركي، وتأتي األخبار املحايدة فيها بنسبة  

من 30بنسبة   الناجتة  واملشكالت  الليبي،  الوضع  بتدهور  تتعلق  التي  األخبار  وهي   ،%
ومواجهات اجليش الليبي مع التركي، واملظاهرات واالحتجاجات    التدخل التركي يف ليبيا،

  الليبية ضد حكومة الوفاق.



 

               1843 

  ) 8صورة رقم(

  أحد األخبار اإليجابية عن متكن اجليش الليبي من إسقاط طائرة تركية غرب مدينة سرت

أنواع   قائمة  رأس  على  السلبية  األخبار  جاءت  السابع"  "اليوم  لصحيفة  وبالنسبة 
% من العينة، وميكن أن يرجع ذلك  40تي تناولتها الصحيفة؛ حيث بلغت نسبتها  األخبار ال

إلى زيادة عدد األخبار يف صحيفة "اليوم السابع" مما أتاح لها إمكانية عرض عدد كبير  
العينة،   يف  األخرى  الصحف  عكس  على  الليبي،  الداخلي  بالشأن  اخلاصة  األخبار  من 

بنسبة   اإليجابية  األخبار  األخبار 33.4وتأتي  تأتي  بينما  الدراسة،  عينة  إجمالي  من   %
  % من إجمالي األخبار بها.25.6املحايدة يف 

  ) 9صورة رقم (

  أحد األخبار السلبية عن سقوط ضحايا يف ليبيا نتيجة املظاهرات 

بنسبة   القائمة  رأس  على  املحايدة  األخبار  جاءت  فقد  "الوفد"  بالنسبة لصحيفة  أما 
الس44 األخبار  تليها  بنسبة  %،  وبنسبة  36لبية  اإليجابية،  %20،  األخبار  تأتي  فقط   %

ومن   املطروحة،  األخبار  معاجلة  عند  "الوفد"  طبيعة صحيفة  إلى  ذلك  يرجع  أن  وميكن 



 

 
1844 1844 

خالل التحليل وجدت الباحثة أن أخبار صحيفة "الوفد" قصيرة عن األخبار يف الصحف  
  األخرى. 

  الصحف اإللكترونية املصرية:القيم اخلبرية املتضمنة يف األخبار يف مواقع  -6
 )7جدول رقم (

  اجلريدة 
  الفئة

  املجموع  موقع بوابة الوفد   موقع اليوم السابع   موقع بوابة األهرام 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  %20.4  388  %23  23  %21.3  270  %17.9  95  اآلنية

  %9.2  174  0%2  20  %7.4  94  %11.3  60  االهتمامات اإلنسانية 

  %19.4  369  %13  13  %25.2  320  %6.8  36  األهمية 

  %30.1  572  %19  19  %28.3  360  %36.4  193  الصراع

  %7.3  140  %5  5  %3.8  49  %16.2  86  الضخامة 

  %7.3  138  %15  15  %7.7  98  %4.7  25  القرب

  %6.3  119  %5  5  %6.2  79  %6.6  35  التأثير 

  %100  1900  %100  100  %100  1270  %100  530  اإلجمالي 

اجلدول إلى القيم اخلبرية املتضمنة يف أخبار الصراع الليبي يف مواقع تشير بيانات  
بنسبة   الصراع"  "قيم  مقدمتها  يف  جاء  حيث  املصرية؛  اإللكترونية  %، 30.1الصحف 

بني   الصراع  إلى  يعود  ليبيا  يف  احلالية  لألزمة  األول  السبب  بأن  ذلك  الباحثة  وتفسر 
الصراع   فإن  لذا  والليبي؛  التركي  قيم اجلانبني  يليها  األخبار،  يف  املتضمنة  القيم  أكثر 

وتتعلق  20.4"اآلنية" بنسبة   الفترة تكون حديثة  %، وذلك حيث إن األخبار كافة يف هذه 
االحتجاجات   يخص  فيما  أو  األزمة،  حلل  الدولية  اللقاءات  أو  التركية،  بالتدخالت  إما 

ثة واآلنية، وذلك ما تعارض  الليبية ضد العدوان التركي، وهذه األخبار كلها متيزت باحلدا
) التي جاءت "اآلنية" يف مقدمة القيم اخلبرية يف  2019مع نتائج دراسة محمد إدريس (

أخبار ليبيا يف القنوات الفضائية الناطقة باللغة العربية عينة الدراسة، بينما جاء الصراع  
ب حيث  الثالث؛  الترتيب  يف  "األهمية"  قيم  وجاءت  الثاني،  بالترتيب  نسبتها فيها  لغت 

الليبي 19.4 الصراع  أهمية  تناولت  التي  األخبار  وهذه  الدراسة،  عينة  إجمالي  من   %
بالنسبة لألمن القومي املصري، ويف الترتيب الرابع يأتي كل من قيم "الضخامة" و"القرب"  

  % .6.3% لكل منهما، ويف الترتيب األخير من حيث "التأثير" بنسبة  7.3بنسبة 



 

               1845 

  ) 10صورة رقم (
  اع اجليش الليبي يف مواجهة الغزو التركي يف أحد األخبار الواردة بصحيفة اليوم السابعصر

  التوازن يف عرض األخبار يف مواقع الصحف اإللكترونية املصرية:  -7
  )8جدول رقم (

  اجلريدة 
  التوزان يف عرض األخبار 

موقع بوابة  
موقع بوابة    موقع اليوم السابع   األهرام 

  املجموع   الوفد

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  % 5.8  110  % 19  19  % 5.5  70  % 4  21  يعرض وجهة نظر واحدة 

  % 17.4  331  % 26  26  % 18.2  231  % 14  74  يعرض أكثر من وجهة نظر  

  % 76.8  1459  % 55  55  % 76.3  969  % 82  435  مجرد سرد األحداث

  % 100  1900  % 100  100  % 100  1270  % 100  530  اإلجمالي 

أن األخبار التي تناولتها عينة الدراسة كانت مجرد تشير بيانات اجلدول السابق إلى  
% من 76.8عرض لألحداث دون التركيز على وجهة نظر معينة؛ حيث جاء ذلك بنسبة  

التي عرضت   الصحفية  املواد  من  األكبر  النسبة  بأن  ذلك  تفسير  وميكن  الدراسة،  عينة 
م خالية  تكون  ما  عادة  التي  أخبار،  هيئة  على  جاءت  الليبية  أو  األزمة  النظر  وجهات  ن 

التفسير على عكس املقاالت واحلوارات والتقارير، ويف الترتيب الثاني جاءت األخبار التي  
تعرض أكثر من وجهة نظر للموضوع، ويف الترتيب الثالث جاءت املواد التي تعرض وجهة  
وكانت   كاتبها،  رأى  عن  تعبر  ما  عادة  التي  باملقاالت  اخلاصة  النسبة  وهي  واحدة،  نظر 

  % من إجمالي عينة الدراسة. 5.8نسبة ب
  
  



 

 
1846 1846 

  ) 11صورة رقم (

  أحد األخبار عن تأييد اجلانب الليبي ملبادرات "السيسي" لوقف إطالق النار متثل عرض  

  األحداث دون ذكر وجهة نظر محددة بشأنها 

  األطر املرجعية يف األخبار التي تناولتها مواقع الصحف اإللكترونية املصرية:  -8
  )9(جدول رقم 

  اجلريدة 
  الفئة 

موقع بوابة    موقع اليوم السابع   موقع بوابة األهرام
  املجموع   الوفد

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  % 41  779  % 27  27  % 48.9  621  % 24.7  131  األطر الرسمية السياسية 

  % 7.3  139  % 10  10  % 7.3  93  % 6.8  36  األطر التاريخية 

  % 33.6  639  % 50  50  % 31  394  % 36.8  195  األطر األمنية 

  % 18.1  343  % 13  13  % 12.7  162  % 31.7  168  األطر القانونية 

  % 100  1900  % 100  100  % 100  1270  % 100  530  اإلجمالي 

تشير بيانات اجلدول السابق إلى األطر املرجعية لألخبار يف مواقع الصحف املصرية  
بنسبة   السياسية"  الرسمية  "األطر  مقدمتها  الدراسة؛ حيث جاءت يف  ويعد 41عينة   ،%

تعود  هذا منطقًيا؛ حيث إن السبب الرئيسي يف األزمة كان سبًبا سياسًيا يف بدايته، حيث  
احلالة التي سادت البالد عقب إنهاء حكم الزعيم الليبي الراحل   جذور األزمة الليبية إلى
عام   القذايف"  بـ"الربيع  2011"معمر  سمي  ملا  امتداد  من  البالد  اجتاح  ما  إثر   ،

وجود   العربي"، تزايد  مع  بواجباتها،  القيام  عن  الدولة  مؤسسات  ضعف  إلى  أدى  مما 
مي، وبعضها قبلي، وبعض  جماعات مسلحة عديدة خارج سيطرة احلكومة، بعضها إسال

هما  حكومتني،  أبرزها  عدة  سلطات  ظهور  مع  الليبية  األزمة  تبلورت  وقد  وظيفي،  آخر 
أما  دولًيا،  بها  معترف  حكومة  وهي  طرابلس  العاصمة  ومقرها  السراج"  "فايز  حكومة 



 

               1847 

احلكومة األخرى فيترأسها "عبد اهللا الثني" ومقرها طبرق وحتظى بدعم اجلنرال "خليفة  
قائد حفتر"   أعلن  اجلانبني  بني  مناوشات  حدثت  وحينما  الليبي،  الوطني  اجليش  قائد 

، املشير "خليفة حفتر" بدء عملياته العسكرية لتحرير مدينة طرابلس  الليبي اجليش الوطني
الليبية ممن وصفهم باإلرهابيني، مما أسفر عن رد رئيس حكومة الوفاق "فايز السراج"  
قوات   أمام  للوقوف  عسكرية  ومليشيات  كتائب  استدعى  ثم  ومن  العام،  النفير  بإعالن 

لك كانت بداية األمور سياسية، وقد جاء يف اجليش الليبي؛ لتتسارع األحداث عسكرًيا، لذ
التركية  Eric Edelman  )2019دراسة   احلكومة  عليها  تعتمد  التي  األيديولوجية  أن   (

هي حماية مصاحلها؛ حيث إن تركيا تستورد كمية ضخمة من النفط الليبي، إلى جانب  
من أولى الدول   مليار دوالر، لذلك كانت تركيا  20أن تركيا لديها عقود مقاوالت تقدر بـ  

،  التي قدمت دعًما مالًيا وعسكرًيا حلماية مصاحلها مع حكومة الوفاق املعترف بها دولًيا
وبنسبة   الثاني  الترتيب  "األطر  33.6ويف  على  التركيز  مت  الدراسة  عينة  إجمالي  من   %

صري  األمنية"، سواء فيما يتعلق بأمن ليبيا الداخلي، أو إمكانية املساس باألمن القومي امل 
القانونية"   "األطر  جاءت  الثالث  الترتيب  ويف  األخيرة،  الفترة  يف  الليبية  األحداث  نتيجة 

% من عينة الدراسة جاءت "األطر  7.3% من عينة الدراسة، وأخيًرا وبنسبة  18.1بنسبة  
  املرجعية التاريخية" يف األخبار واملقاالت التي تناولتها مواقع الصحف عينة الدراسة. 

  ) 12صورة رقم (
  خبر عن اتفاق السيسي وترامب على عدم التصعيد يف ليبيا والعمل على وقف إطالق 

  النار كأحد األطر السياسية للوضع الليبي  
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  األطر التي اعتمدت عليها األخبار يف مواقع الصحف اإللكترونية املصرية: -9
  )10جدول رقم (

  اجلريدة 
  األطر املستخدمة 

موقع بوابة  
موقع بوابة    اليوم السابع موقع   األهرام 

  املجموع   الوفد

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  % 5.8  111  % 9  9  % 5.5  70  % 6  32  إطار التعاون 

  % 23.2  441  % 26  26  % 25.2  320  % 18  95  إطار الصراع 

  % 8.7  167  % 6  6  % 7.7  98  % 11.9  63  إطار اإليجابيات

  % 13.8  264  % 30  30  % 10.7  136  % 18.5  98  التهديد 

  % 3.2  61  % 4  4  % 4  51  % 1.1  6  االقتصادية الظروف 

  % 7.9  151  % 2  2  % 7.6  96  % 10  53  املؤامرة 

  % 12.8  243  % 11  11  % 11.5  146  % 16.2  86  الضغط والتصعيد

  % 6.7  127  % 8  8  % 5.3  67  % 9.8  52  اإلدانة

  % 17.6  335  % 4  4  % 22.5  286  % 8.5  45  التأييد ودعم القرارات 

  % 100  1900  % 100  100  % 100  1270  % 100  530  اإلجمالي

تشير بيانات اجلدول السابق إلى األطر املستخدمة يف األخبار واملقاالت التي تناولتها 
مواقع الصحف اإللكترونية فيما يخص األزمة الليبية، وجاء يف مقدمتها "إطار الصراع"  

ودعم  23.2بنسبة   التأييد  "إطار  يليه  الدراسة،  عينة  إجمالي  من  بنسبة %  القرارات" 
%، وهي األطر اخلاصة باألخبار اخلاصة بتأييد القرارات، وجاءت بشكل أكبر يف  17.6

األزمة   املصرية حلل  باملبادرة  اخلاصة  املصرية  واملقترحات  احللول  تناولت  التي  األخبار 
بنسبة   التهديد"  "إطار  الثالث  الترتيب  ويأتي يف  األخبار اخلاصة  13.8الليبية،  وهي   ،%

الضغط  با "إطار  وجاء  املصري،  القومي  األمن  على  تؤثر  أن  ميكن  التي  لتهديدات 
الترتيب اخلامس وبنسبة  12.8والتصعيد" بنسبة   اإليجابيات" 8.7%، ويف  "إطار  % جاء 

بنسبة   املؤامرة"  "إطار  ثم  اإللكترونية،  الصحف  مواقع  يف  تناولها  مت  التي  األخبار  يف 
بنسبة7.9 اإلدانة"  "إطار  يليه  بنسبة  6.7  %،  االقتصادية"  الظروف  "إطار  وأخيًرا   ،%
3.2.%  

التي  التهديد" يف مقدمة األطر  للنتائج التفصيلية للجدول، فقد جاء "إطار  وبالنسبة 
بنسبة   اإللكترونية  األهرام"  "بوابة  موقع  يف  األخبار  عليها  عينة  18.5رّكزت  من   %

بنسب  الصراع"  "إطار  جاء  الثاني  الترتيب  ويف  موقع 18ة  الدراسة،  عينة  إجمالي  من   %
بنسبة   والتصعيد"  الضغط  "إطار  يليه  األهرام"،  بنسبة  16.2"بوابة  "اإليجابيات"  ثم   ،%
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بنسبة  11.9 املؤامرة"  "إطار  ثم  "األهرام"،  موقع  الدراسة يف  عينة  إجمالي  من   %10 ،%
% من 8.5ت  %، وأخيًرا "إطار التأييد ودعم القرارات" بنسبة بلع 9.8يليه "اإلدانة" بنسبة  

  إجمالي عينة موقع بوابة األهرام.

  ) 13صورة رقم (

  تأييد االحتاد األوربي إلعالن القاهرة ومبادرة مصر لوقف اطالق النار يف ليبيا
وعلى العكس من موقع "األهرام"، رّكز موقع "اليوم السابع" على "إطار الصراع" بنسبة  

زت األخبار يف الصحيفة على تناول  % من عينته اخلاصة باألزمة الليبية؛ حيث ركّ 25.2
من  البرملان  وحكومة  الوفاق  حكومة  بني  الداخلي  والصراع  ناحية،  من  الدولي  الصراع 

بنسبة   القرارات"  ودعم  التأييد  "إطار  يليه  أخرى،  عينة  22.5ناحية  إجمالي  من   %
وتأيي القاهرة  إعالن  تناولت  التي  األخبار  يف  ذلك  جاء  باملوقع،  اخلاصة  د الدراسة 

الكيفي   باجلانب  (كما سيتم عرضه  اإلرهاب  ملواجهة  الليبية  للحكومة  الوطنية  القرارات 
الضغط   "إطار  على  السابع"  "اليوم  صحيفة  رّكزت  الثالث  الترتيب  ويف  للتحليل)، 

%، يليه وبالنسبة نفسها 10.7%، ثم "إطار التهديد" بنسبة  11.5والتصعيد"، وذلك بنسبة  
  % من إجمالي عينة الدراسة.7.7ات، واملؤامرة" بنسبة  تقريًبا إطارا "اإليجابي

بنسبة   التهديد"  "إطار  على  الوفد  رّكزت صحيفة  ذلك،  من  النقيض  من 30وعلى   %
األنظار نحو األزمة   الليبي، يف محاولة منها للفت  العينة اخلاصة بها من أخبار الصراع 

الصراع  "إطار  يليه  املصري،  األمن  على  املحتملة  بنسبة  والتهديدات  عينة  26"  من   %
بنسبة   والتصعيد"  الضغط  "إطار  ثم  بنسبة  11الدراسة،  التعاون"  و"إطار  يليه  %9،   ،%

  %. 8"إطار اإلدانة" بنسبة 
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  ) 14صورة رقم (
  إطار الصراع يف معاجلة صحيفة الوفد لتصريحات االحتاد األوربي للشأن الليبي 

  األزمة الليبية عينة الدراسة: نتائج التحليل الكيفي لألخبار التي تناولت 

  أوًال: القضايا الرئيسية التي ظهرت يف األخبار عينة الدراسة: 
بوابة   (موقع  املصرية  اإللكترونية  الصحف  ملواقع  الكمي  التحليل  خالل  من  ظهر 
القضايا   من  عدد  وجود  اإللكترونية)،  الوفد  بوابة  وموقع  السابع،  اليوم  وموقع  األهرام، 

هذه الرئيسية   تناول  يتم  سوف  الكيفي  التحليل  ويف  وإبرازها،  عليها  التركيز  مت  التي 
واألفكار  املختلفة،  واملقاالت  باألخبار  الصحفية  املعاجلة  طريقة  على  للتعرف  القضايا 
الرئيسية التي مت تناولها، والشخصيات املحورية، وأبرز االستشهادات التي مت تناول تلك  

  القضايا من خاللها.
  : أسباب تأزم الوضع الليبي يف الفترة األخيرة: األولى القضية

فتيل  اشتعال  وراء  السبب  اإللكترونية  الصحف  الواردة مبواقع  األخبار  أغلب  تناولت 
  األزمة خالل الفترة املاضية، ومتثلت األفكار الرئيسية لألزمة فيما يأتي:

يثة؛ حيث شهدت ليبيا تشير نتائج الدراسة إلى أن األزمة الليبية ليست باألزمة احلد
على مر السنوات املاضية كثيًرا من االضطرابات، سواء الداخلية أو اخلارجية، حيث متثل  
الرئيسي  املدخل  تعد  أنها  كما  الدول،  لبعض  للنفط  مهًما  ومصدرًا  ممتاًزا  موقًعا  ليبيا 

د  لبعض الدول، خاصة تونس واجلزائر ومصر، وهي دول اجلوار، إضافة إلى متتعها بعدي
من الثروات الطبيعية املتمثلة يف وجودها على شاطئ البحر املتوسط، إلى جانب امتالكها  

دراسة   أثبتته  ما  وهذا  األخرى،  الطبيعية  الثروات  وبعض    Tarek Megerisiالنفط 
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لليبيا، نظًرا لكونها مصدرًا    بّينت نتائجها أن الطبيعة اجليوإستراتيجية)، حيث  2019(
مهًما للنفط، جعلت منها ميداًنا للصراعات الدولية لكل من تركيا وقطر وحكومة الوفاق 

إضافة إلى    يف جانب، ومصر وفرنسا واإلمارات وروسيا وحكومة طبرق على جانب آخر،
بعد   من  يتولى    2011أنها  مبن  يتعلق  فيما  السياسية  االضطرابات  من  عديًدا  شهدت 

زمام األمور والسلطة يف ليبيا، إلى أن حدثت التطورات األخيرة بشأن التدخل التركي يف  
انتقل الدور التركي يف ليبيا من الشكل املستتر إلى  الشئون الداخلية للبالد، وذلك حينما  

نوفمبر نهاية  منذ  والسفور،  العالنية  تفاهم  2019مرحلة  مذكرة  أنقرة  وّقعت  عندما   ،
دود البحرية والتعاون األمني، وذلك لدى زيارة "فائز السراج" إلى تركيا،  تتعلق بترسيم احل

التدخل  اعتزامه  أرودغان"  "رجب طيب  التركي  الرئيس  إعالن  أعقبه  الذي  االتفاق  وهو 
يناير   الثاني من  ليبيا، ويف  الوشيك يف  التركي موافقته 2020العسكري  البرملان  ، أعلن 

ليب تركية يف  النطاق من اجلدل على  على قرار نشر قوات  واسعة  ما خلق حالة  يا، وهو 
املستويات كافة، املحلية واإلقليمية والدولية، وكانت الشواهد كلها تؤكد انخراط تركيا يف 
الذراع   والبناء،  العدالة  والعسكري حلزب  السياسي  الدعم  بتقدمي  وذلك  الليبي،  الصراع 

نة مصراتة أكبر داعم حلكومة الوفاق، السياسية لتنظيم اإلخوان املسلمني، ومليشيات مدي
أبريل   منذ  الوطني  2019خاصة  شّنها اجليش  التي  الكرامة"،  "عملية  انطلقت  عندما   ،

املؤقتة يف شرق  الليبية  احلكومة  من  كامل  بدعم  "خليفة حفتر"،  اجلنرال  بقيادة  الليبي، 
طرابلس،   على  االستيالء  ألجل  وذلك  الثني"،  اهللا  "عبد  بقيادة  من البالد،  وحتريرها 

املنطقة  يف  سوًءا  الوضع  ازداد  ثم  ومن  الوفاق،  حكومة  تدعم  التي  املسلحة،  املليشيات 
العربية من املخاوف التي نتجت عن الغزو التركي لليبيا، مما جعل كل دولة حتاول التدخل 
بعض   دعم  املصرية  الصحف  تناولت  كما  بها،  مصاحلها  على  خوًفا  الليبية  األزمة  حلل 

ثل قطر للمليشيات يف ليبيا كنوع من االستفزاز لبعض الدول، وتناولت الصحف  الدولة م
املصرية هذا املوضوع إال أنها رّكزت على العوامل التي أدت إلى تفاقم األزمة يف األراضي  
الليبية، ومتثل النماذج اآلتية مثًال واضًحا ألسباب األزمة الليبية من وجهة نظر صحيفة  

  "اليوم السابع".
النموذج األول تناولت صحيفة "اليوم السابع" مسألة دعم املرتزقة من قبل تركيا،   ففي 

الذين   أعداد  "أن  الصحيفة:  أوردت  وقد  ليبيا،  املصالح يف  أصحاب  أهم  أحد  تعد  التي 
طفال دون   350ألف مرتزق سوري، بينهم    17ذهبوا إلى ليبيا، حتى اآلن، ارتفع إلى نحو  

الـ بلغ عدد  18سن  األجانب  ، يف حني  تواصل   10اإلرهابيني  تركيا  أن  إلى  آالف، الفًتا 
ووّثق املرصد السوري مزيًدا   جلب املزيد من عناصر املرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم، 
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لتركيا  املوالية  الفصائل  القتلى يف صفوف  لتبلغ حصيلة  املرتزقة،  القتلى يف صفوف  من 
الـ    34بينهم  ،  481جّراء العمليات العسكرية يف ليبيا، نحو   ، وقادة  18طفال دون سن 

ويالحظ من اخلبر استخدام إطار التخويف والنتائج السلبية من وجود مثل مجموعات"،  
باملصالح   اإلضرار  شأنها  من  إرهابية  جرائم  أي  حدوث  إمكانية  من  الطوائف  هذه 

  املصرية. 
املرتزقة؛ حيث ويف النموذج الثاني تناولت الصحيفة خبًرا عن دعوة قطر للميليشيات و

جاء فيه: "خالل زيارة وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره التركي خلوصي أكار إلى 
العاصمة طرابلس، مؤخًرا ولقائهما بإخوان ليبيا، أعلن الوفد القطري إرساله مستشارين  
يعد   ما  وهو  الوفاق،  بحكومة  يسمى  ما  دعم  بزعم  واملليشيات  املرتزقة  لتدريب  وخبراء 

اًفا رسمًيا من النظام القطري بدعم املرتزقة وامليليشيات"، ويالحظ من طريقة كتابة  اعتر
اخلبر حتذير الصحيفة من الوجود القطري على األمن املصري، حيث ورد فيها: "ورصد 
بن   متيم  بقيادة  القائم  القطري  النظام  ظل  يف  الدوحة  ترتكبها  التي  اجلرائم  "شرابي" 

االتفاق "مت  قائًال:  وتدريب    حمد،  تأهيل  عمليات  بدء  على  املشبوهة  الزيارة  هذه  خالل 
يعد  ما  بدعم قطري، وهو  التركية  الكليات  للوفاق يف  التابعة  املرتزقة  قوات  عناصر من 
القطري   التحالف  "ويسعى  وأضاف  املليشيات،  بدعم  حمد  بن  متيم  من  رسمًيا  اعتراًفا 

ا القومي املصري حتت ستار  األمن  تهديد  إلى  التي ال  التركي  الوفاق  تفاقهم مع حكومة 
متثل الشعب الليبي، وهذه التحركات هي مؤشر واضح على تصميم تركيا وقطر املواجهة  

 املباشرة مع مصر ومساعدة املليشيات الليبية بعد اخلسائر التي حدثت مؤخًرا". 

  ) 15صورة رقم (
الليبية عبر طائرات الشحن التركية بغرب  دعم تركيا لنقل املرتزقة السوريني واألسلحة إلى األراضي 

  البالد 
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  ) 16صورة رقم (
  تصريح من قطر بدعم املليشيات واملرتزقة بليبيا

  : احللول املقترحة للخروج من األزمة الليبية:القضية الثانية
حني ينظر إلى الدولة على أنها مجرد مصدر للموارد، يسعى كل طرف أو فصيل أو 

للغاية رسم مستقبل جماعة فقط للحصول على ا لقدر األكبر منها، ويصبح من الصعب 
الفاعلة   األطراف  من  كبير  وعدد  حكومتني  وجود  حقيقة  كله  ذلك  إلى  يضاف  مشترك، 
الداخلية واخلارجية، بعضها له حضور حتى منذ ما قبل سقوط القذايف، التي تنشط على  

للظروف استغالًال  مميز  وضع  على  احلصول  بغرض  الليبية  البلد    الساحة  يف  الداخلية 
هذه   ومنبع  فحسب،  اخلاصة  مصاحلها  خدمة  والهدف  أفريقيا،  شمال  الواقع  العربي 

على البحر املتوسط وقربها من أوروبا، ومكانها يف شمال أفريقيا، وكذا  ليبيا  املصالح موقع
  وإسالمية، وأيًضا بسبب ثروتها من املحروقات، وعوامل أخرى.لوضعها كدولة عربية 

أو   إلى طرف على حساب آخر،  الدعم  لذا، ووفًقا ملصالح كل فاعل خارجي، يذهب 
  لصالح قبيلة يف مواجهة أخرى. 

الليبية صاغها   املقترحة حلل األزمة  تناولت الصحف املصرية عدًدا من احللول  وقد 
مصر  رأسها  على  الدول،  من  احلكومة   عدد  طرحته  الذي  القاهرة  إعالن  خالل  من 

طرحتها   التي  احللول  من  عدًدا  وكذلك  العام،  هذا  من  املاضي  يونيه  شهر  يف  املصرية 
بعض الدول العربية واألجنبية مثل تونس والسعودية واإلمارات وأمريكا وروسيا وغيرها،  

  وكانت معظم هذه احللول تتلخص يف: 
الليبيني   -1 كل  توافقية  دعوة  إلى صيغة  التوصل  بهدف  مائدة احلوار  إلى  للجلوس 

واحترام   الليبي  السياسي  االتفاق  إطار  يف  الراهنة،  الليبية  األزمة  من  للخروج 
التي   الليبية  الشرعية  إلى  الشرعية  هذه  من  باالنتقال  وذلك  الدولية،  الشرعية 

  ترتكز على مشروعية شعبية.
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 ليبًيا دون إقصاء أو تهميش ألي طرف مهما  تأكيد أن احلل يف ليبيا لن يكون إال -2
سقف   إليها، حتت  ينتمي  التي  املنطقة  أو  الفكرية  أو  السياسية  انتماءاته  كانت 

 نظام مدني يف دولة ليبية موحدة، ودعم جهود املصاحلة الوطنية الشاملة. 
السياسي  -3 اجلانب  مكونات  كل  يضم  تأسيسي  ليبي  ملؤمتر  اإلعداد  على  العمل 

انتخابات تشريعية  واالجتماعي واعتماد قانون مصاحلة وطنية شاملة، وتنظيم   ،
الليبي،   للشعب  واالستقرار  األمن  عودة  بهدف  ونزيهة،  حرة  ومحلية  ورئاسية 
وحقن دماء أبنائه يف ظل وطن موحد حتفظ فيه احلقوق واحلريات، وحتترم فيه  

 سيادة الوطن والسيادة الكاملة للدولة الليبية.
األخب تلك  مصر  ومن  جمهورية  من  املقدمة  واحللول  القاهرة  إعالن  تناولت  التي  ار 

العربية لألزمة الليبية كان هذا اخلبر الذي تناول لقاء الرئيس "السيسي" مبمثلي حكومة 
وإعالء  احلرب  نزيف  لوقف  طريق  خارطة  ميثل  الذي  القاهرة  بإعالن  للتصريح  ليبيا 

ب به  أشادت  الذي  ليبيا،  الوطنية يف  األخبار املصالح  أحد  احلال يف  كما هو  الدول  عض 
املوافق   السبت  يوم  السابع"  "اليوم  نشرته صحيفة  ترحيب   22/8/2020العاملية  حول 

، ورد  2020دولة النمسا بإعالن القاهرة الذي اقترحته احلكومة املصرية يف شهر يونية  
لوزا بيان  وذكر  ليبيا،  يف  النار  إطالق  وقف  بإعالن  النمسا  "رّحبت  اخلارجية  فيه:  رة 

النمساوية، أنه من األهمية أن توقف جميع اجلهات الفاعلة األجنبية تدخلها على الفور  
بأن تعود جميع األطراف إلى مائدة املفاوضات    - يف بيانها    -يف ليبيا، وطالبت اخلارجية  

املتحدة على أساس عملية برلني  ليبيا قد ،  التي تقودها األمم  الوفاق فى  وكانت حكومة 
إلى جعل سرت   ودعت  الليبية،  األراضى  كل  فى  نار  إطالق  وقف  اجلمعة،  أمس  أعلنت، 

  . "واجلفرة منطقتني منزوعتى السالح

  أحد األخبار عن إعالن القاهرة يف صحيفة األهرام ) 17صورة رقم (
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  ) 18صورة رقم (

  ق النار يف ليبيا أحد تصريحات مستشار النمسا بالترحيب بوقف إطال

  ثالًثا: أهم األطر املستخدمة يف معاجلة الصحف املصرية للشأن الليبي:
  إطار الصراع:  -1

عليها  رّكز  التي  األطر  أهم  كأحد  الصراع  إطار  الدراسة  عينة  الصحف  استخدمت 
الليبية، ومتثلت األخبار اخلاصة به   اخلطاب الصحفي املصري يف معاجلة أخبار األزمة 

الوطني) واخلارجي  يف   الوفاق، واجليش  الداخلي (حكومة  الدائم بني اجلانبني،  الصراع 
(اجليش الوطني الليبي، واجليش التركي)، كما تناول الصراع بني الدول العربية واألجنبية 
من   ثرواتها  على  واحلفاظ  ليبيا  يف  مصالح  حتقيق  إلى  الدول  تسعى  حيث  بينها،  فيما 

تناو وأيًضا  أخرى،  بني  ناحية  ثالثة  عاملية  إمكانية حدوث حرب  الصراع  عن  األخبار  لت 
اجليش املصري والتركي لوقف العدوان على ليبيا ومواجهة اإلرهاب، ومن خالل التحليل  
وجدت الباحثة أن الصحف عملت على زيادة وتيرة الصراع الداخلي للجمهور من خالل  

لكّتاب الصحفيون إمكانية حدوث عرض املوقف الليبي بكل ما يحمله من أخطار، وتناول ا
حروب؛ مما يجعل بعض اجلمهور يشعر بالقلق والتوتر بسبب هذه األوضاع، خاصة وأن  
هذه الفترة تشهد عدًدا كبيًرا من التحديات بالنسبة للجانب املصري، كان أبرزها التهديد 

لقومي، الوجودي الذي يشكله بناء وتشغيل سد النهضة على املساس بأمن مصر املائي وا
(كوفيد فيروس  أزمة  من  املخاوف  وتيرة  زيادة  عن  جتعل  19  -فضًال  التي  األخيرة   (

احلكومة املصرية يف وضع أكثر حرًجا إذا تبني وجود مثل هذه احلرب، ويالحظ أن كًال 
السيء من قبل   إبراز اجلانب  تغطيتها لألحداث على  رّكزت يف  الدراسة قد  من صحف 
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لت محاولة  يف  التركي  إلى  اجليش  والدعوة  املوقف،  خطورة  إلى  العام  الرأي  نظر  وجيه 
 التكاتف مع احلكومة املصرية يف مواجهة هذا اخلطر.

  ) 19صورة رقم (  

  أحد األخبار اخلاصة بالدور األمريكي يف حل الصراعات الليبية

 إطار املؤامرة: -2
به   تقوم  ما  إلى  األنظار  لتوجيه  الدراسة  عينة  الصحف  يف  استخدم  جماعات وقد 

اإلخوان املسلمني املنحلة يف الدول العربية ملحاولة النيل من أمن مصر، وكذلك التصريح  
يف  الواردة  املقاالت  أحد  ويف  ملصر،  القومي  األمن  تستهدف  التي  القطرية  باملؤامرة 

" الكاتب "على محمود":  إن ما شهدته األيام املاضية من حتركات  صحيفة "األهرام" قال 
أو يف األزمة الليبية، يكشف   سد النهضة،  على األرض، سواء على مسار أزمةتركية قطرية  

بوضوح ما يقوم به "أردوغان"، و"حمد بن متيم"، ضد مصر؛ بل إن ما كشفت عنه دوائر 
ن أن تركيا وقطر ميارسان ضغوًطا على إثيوبيا ملنعها من التوقيع على اتفاق ملزم  غربية م

ملنع التوصل إلى   ليبيا ، هو أيًضا نفس الدور الذي يقومان به يف سد النهضة  يف مفاوضات
اإلرهابية ومنعها من االنخراط يف   الوفاق  تسوية سلمية من خالل الضغط على حكومة 
مفاوضات سلمية حلل األزمة"، وجند أن اخلطاب الصحفي يف هذا املقال قد رّكز على  

السابق أو املرجعية  األشخاص  يدبرها بعض  التي  باملؤامرات  يتعلق  فيما  لدى اجلمهور  ة 
الدول لإليقاع مبصر سواء على املستوى الدولي أو املحلي، وجند أن اخلطاب الصحفي  
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املؤامرات   لهذه  التصدي  إلى ضرورة  االنتباه  للفت  التفاصيل  من  بسرد عدد  أيًضا متيز 
ير للخروج من األزمات التي تريد باملجتمع  والوقوف إلى جانب اجليش ومساندته بشكل كب

 السوء. 

  ) 20صورة رقم (

  أحد مقاالت الرأي التي تعبر عن األخطار املحتملة من األزمة الليبية على األمن املصري

  إطار التعاون:  -3
اجليش  الشعب لالصطفاف حول  دعوة  تريد  عندما  اإلطار  هذا  الصحيفة  تستخدم 

من   به  يحيط  ما  الليبيني ملواجهة  اجلانبني  بدعوة  تتعلق  التي  األخبار  تلك  أو  مؤامرات، 
املتمثلني يف حكومة الوفاق بقيادة "السراج" واجليش الوطني بقيادة "حفتر"، وذلك للتعاون 

 من أجل القضاء على اإلرهاب يف األراضي الليبية كافة.

  ) 21صورة رقم(

  إطار التعاون يف أحد أخبار صحيفة األهرام املصرية
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 إطار الدعم والتأييد:   -4
وهذا اإلطار مت تناوله من عدد كبير من الزوايا يف مواقع الصحف املصرية، وقد رّكز  
اجلانب   مببادرات  يتعلق  فيما  خاصة  التأييد،  هذا  على  املصري  الصحفي  اخلطاب 
املصري حلل األزمة الليبية التي تشهدها ليبيا اآلن، ويف إطار ذلك تناولت الصحف لغة  
خطاب مناسبة لدعوة اجلميع، سواء على املستوى املحلى أو الدولي، لتأييد هذه املبادرة  

 ودعمها، مما يعمل على زيادة وتدعيم الدور املصري اإلقليمي يف املنطقة العربية. 
ويف هذا املثال، جند أن الصحيفة رّكزت بشكل أساسي على دعم احلكومة السعودية  

األزمة، وكان من أهمها إعالن القاهرة، يف محاولة الوصول    حللول وقف إطالق النار وحل
إلى تدمير داخلي وخارجي   تؤدي  التي قد  العسكرية  بعيًدا عن احللول  إلى حل سياسي 

  لبعض البلدان.

  ) 22صورة رقم (

  دعم السعودية للجهود الهادفة إليجاد حل سياسي يف ليبيا

الصحف املصرية ألزمة ليبيا خالل فترة  رابًعا: تأثير الهوية الوطنية يف معاجلة مواقع 
  إعالن القاهرة:

على  الليبي  الصراع  ألخبار  تغطيتها  يف  الدراسة  عينة  الصحفية  املواقع  اعتمدت 
املرجعية الوطنية كدولة جوار عربية، وجاء ذلك واضًحا يف مدى االهتمام الذي أولته تلك  

يل، ويرجع ذلك إلى طبيعة دولة ليبيا  املواقع الصحفية لتغطية األزمة الليبية يف فترة التحل
القومي املصري   بالنسبة ملصر، ومدى اخلطر املحتمل على األمن  وموقعها اإلستراتيجي 
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تناولت مواقع الصحف اإللكترونية عدًدا من األخبار يف حالة وجود صراعات بها؛ حيث  
بيا، حيث  التي حتمل يف طياتها التخوف من جلوء مصر إلى احلل العسكري حلل أزمة لي

ترى أن أمن مصر ال ميكن املساس به، وأنه مع أي خطر ميكن أن يحدث يف ليبيا مؤثًرا  
على األمن املصري يضع مصر أمام خيار واحد لفض املنازعات وحفظ السالم، وقد ورد 

أنه ال  ذلك يف عدد من األخبار نذكر منها ما جاء على لسان السفير السابق "نبيل فهمي"  
ميكن استبعاد التدخل العسكري املصري يف ليبيا ملواجهة الغزو التركي، رغم أننا نتمنى  
حلها عبر األساليب السياسية، مستكمًال: "نتمنى حل األمور دائًما عبر املسار السياسي  
لكن يف بعض األحيان علينا استخدام القوة، ولو تابعنا مسار التطورات يف ليبيا على مدار 

رسم  األس ومع  وامليلشيات،  التركية  القوات  حترك  تصاعد  بداية  من  املاضيني  بوعني 
"السيسي" جلسة   الرئيس  ثم  الليبية،  القبائل  مع  لقاء  من  أعقبه  وما  احلمراء  للخطوط 

يكن   لم  التوتر،  من  كبيًرا  مستوى  هناك  أن  الشك  إلى  يرقى  ال  يؤكد مبا  اليوم،  البرملان 
خالل   وذلك  ذلك"،  قبل  فيما موجوًدا  احلديدي"  "مليس  اإلعالمية  مع  تليفونية  مداخلة 

   تناقلته صحيفة "األهرام" كأحد األخبار البارزة يف ذلك الوقت.

  )23صورة رقم (
  أحد تصريحات السفير السابق "نبيل فهمي" بالتلويح بالتدخل العسكري بشأن ليبيا 
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" الكاتب  لسان  على  جاء  باألهرام  الرأي  مقاالت  أحد  عويف  أنه:  مرسي  اهللا"  طا 
عن " النظر  األخوة،  بصرف  بني   عالقات  التاريخية  اجليرة  واستحقاقات  القرابة،  وصالت 

وقف  بدًءا مببادرة القاهرة ل  األزمة الليبية،  األخير جتاه التحرك املصري  مصر وليبيا، فإن دوافع

النار، والقانونية   إطالق  الدولية  املشروعية  توافر  عن  السيسي  الرئيس  أعلنه  مبا  مرورًا 
النفس، ووصوًال   الدفاع عن  املتحدة وحق  استناًدا مليثاق األمم  املباشر  العسكري  للتدخل 

ء اخلارجية العرب حتت راية اجلامعة العربية،  إلى طلب عقد اجتماع طارئ ملجلس وزرا
فإن خلفيات هذا التحرك ترتكز إلى رؤية إستراتيجية، مفادها أنه إذا سقطت ليبيا حتت  
الليبي؛ فإن  التراب  التركي على  العسكري  الوجود  اإلرهابية بغطاء من  الفصائل  سيطرة 

لقالقل لدول اجلوار  ليبيا سوف تصبح قاعدة ضخمة هائلة لتصدير العنف واإلرهاب وا
  .الليبي، ومصدر تهديد ألوروبا بتجارة الهجرة غير الشرعية"

  ) 24صورة رقم (

  أحد املقاالت التي تتناول األخطار املحتملة على األمن القومي املصري

وهو   موسى"  "أحمد  لإلعالمي  فيديو  عن  باألهرام  عرضه  مت  آخر  خبر  تناول  وقد 

املساس بأمن مصر القومي، وأن مصر لن تسمح يدلي بتصريحات عن ضرورة احلذر من  
بأي تهديد إرهابي على حدودها، ومن خالل اخلطاب الذي ورد باخلبر جند أن الصحيفة  
كانت توجه رسالة قوية للمتابعني والقّراء يف عدم التهاون مع أي ضرر، سواء داخلي أو  

تل ملواجهة  االستعداد  أمت  على  املصري  اجليش  وأن  مصر،  على  التهديدات خارجي  ك 
  والتعامل معها بالشكل املطلوب.
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  ) 25صورة رقم (

  أحد التصريحات شديدة اللهجة من اإلعالم املصري بشأن تهديد األمن القومي املصري

  ملخص نتائج الدراسة: 
جاء اخلبر يف مقدمة القوالب الفنية التي اعتمدت عليها مواقع الصحف املصرية،  -1

بنسبة   من  70.1وذلك  وامللفات، %  التحقيقات  جاءت  الثاني  الترتيب  ويف  عينتها، 
بنسبة   وبنسبة  13.5وذلك  الدراسة،  عينة  من  تليها %6.6  الصحفية،  التقارير   %

    % للمقاالت الصحفية.5.5نسبة 

املكتوبة   - 2 النصوص  من  كل  على  الصحفية  املواد  من  كافة  الدراسة  عينة  احتوت 
بنسبة   م100والروابط  أي  يوجد  ال  حيث  هذه %،  على  احتوى  وقد  إال  األخبار  ن 

العناصر التي ال غنى عنها، حتى يف الكاريكاتير الذي ال يحتوي على عدد كبير من 
وبنسبة   اإلطالق،  على  منها  يخلو  ال  أنه  إال  األرشيفية،  39.3الكلمات؛  للصور   %

صور   توجد  ال  حينما  الصحف  إليها  وتلجأ  الصحيفة  لدى  املحفوظة  الصور  وهي 
للموض بنسبة  حية  احلية  الصور  تليها  صور  33.4وع،  تكون  ما  عادة  وهي   ،%

لالجتماعات، مثل اجتماع الرئيس "السيسي" بأحد رؤساء الدول األخرى لبحث حل 
األزمة الليبية، أو الصور اخلاصة بهجمات اجليش التركي على الليبيني وغير ذلك، 

الشخصيا أو  الرؤساء  أحد  صورة  حتمل  التي  الشخصية  الصور  املحورية  ثم  ت 
 .باخلبر
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باألمن  - 3 املساس  قضية  على  الدراسة  عينة  يف  املحورية  القضايا  يف  التركيز  جاء 
"، وقد رّكزت  2020القومي املصري، وكان املحور الرئيسي للتغطية "إعالن القاهرة  

% من  22غالبية األخبار على االجتماعات واملقابالت بشكل أساسي، وجاء ذلك يف  
الثال  الصحف  تناولتها مواقع  التي  التي  األخبار  الزمنية  الفترة  إلى  ث؛ ويرجع ذلك 

أعلنه   الذي  القاهرة"  "إعالن  مع  ذلك  تزامن  البحث، حيث  الباحثة إلجراء  حددتها 
الرئيس "السيسي" كمبادرة جلمهورية مصر العربية لوقف إطالق النار وحل األزمة  
موضوع   على  اإللكترونية  الصحف  مواقع  رّكزت  الثاني  الترتيب  ويف  الليبية، 

بنسبة  التد وذلك  األجنبية،  هذا 16.3خالت  ويبدو  الدراسة،  عينة  إجمالي  من   %
يف   السافر  التركي  التدخل  هو  احلالية  الليبية  لألزمة  الرئيسي  فالسبب  منطقًيا، 
الشئون الليبية، حيث تناولت معظم األخبار التدخالت التركية يف األراضي الليبية، 

ة القائمة، ويف الترتيب الثالث رّكزت  أو التدخالت من جانب بعض الدول حلل األزم
حول   وأنباء  العربية،  أو  األجنبية  سواء  العسكرية،  التدخالت  على  األخبار  معظم 
بعض   يف  السلمية  احللول  جتدي  لم  حيث  احلرب،  طريق  عن  األزمة  حل  إمكانية 

% من عينة  9.2% من إجمالي عدد العينة، وبنسبة  14.5األوقات، وكان ذلك بنسبة  
اجليش  الدراسة   ومواجهات  العسكرية  التدخالت  على  األخبار  يف  التركيز  يأتي 

الليبي مع نظيره التركي وفض االشتباكات القائمة بني اجلانبني، ثم تناولت األخبار  
% من عينة الدراسة املظاهرات واالحتجاجات القائمة على األراضي الليبية  8.4يف  

إمكانية   أن  الباحثة  وترى  التركي،  العدوان  يرجع يف ضد  األخبار  هذه  مثل  عرض 
مع   تتفق  بذلك  وهي  بالنشر،  تقوم  التي  للدولة  الداخلية  السياسة  إلى  األول  املقام 

التي توصلت   )Yuri M Zhukov ,Matthew A Baum()42, (2015دراسة  
إلى أن التحيزات يف وسائل اإلعالم خالل تغطيتها لالحتجاجات والصراعات تعود  

النظا لنوع  رئيسي  بعض  بشكل  الدميوقراطية  الدول  يف  جند  حيث  السياسي؛  م 
أو  الدميوقراطية،  غير  الدول  يف  موجودة  تكن  ولم  تغطيتها  متت  التي  األحداث 

، وبنسبة وجدت بشكل قليل مثل (الضحايا املدنيني، واالحتجاجات املناهضة للنظام)
توطنني  % من عينة الدراسة ويف الترتيب السادس يأتي التركيز على هجرة املس7.9

 إلى األراضي الليبية.

الصحف  - 4 التي مت عرضها مبواقع  األخبار  نوعية  السلبية يف مقدمة  األخبار  جاءت 
بنسبة   مدى 37اإللكترونية  على  األخبار  تلك  رّكزت  حيث  العينة؛  إجمالي  من   %

النتائج السلبية الناجتة من التدخالت التركية للبالد، بينما رّكزت األخبار اإليجابية  
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ا تطبيق على  من  الناجتة  اإليجابيات  ومدى  الليبية،  األزمة  حل  يف  املصري  لدور 
إعالن القاهرة الذي طرحه الرئيس "السيسي" للمشاركة يف وقف التدخالت التركية 

% من 28.4وتبادل إطالق النار بني اجلانبني، يف حني جاءت األخبار املحايدة بنسبة  
ضرورة االهتمام بعرض اجلوانب السليمة  إجمالي العينة، وتشير نتائج الدراسة إلى  

تعرضها   التي  املزيفة  األخبار  مواجهة  محاولة  يف  تزييف،  دون  لألخبار  واحلقيقية 
دراسة   إليه  توصلت  ما  مع  تتشابه  بذلك  وهي  األخرى،  واملصادر  املواقع  بعض 

)Nuria Portero Alférez, 2019  خالل من  معلومات  حرب  هناك  أن  من   (
األخ ونشر  والعسكري الدعاية  السياسي  االنقسام  حول  واملضللة  الكاذبة  بار 

عام   منذ  ليبيا  يف  السائد  اجلهات 2014واالجتماعي  باختالف  ذلك  ويختلف   ،
يف  كبيرة  يخلق صعوبة  وهذا  أطرافه،  من  كل طرف  ومصالح  الصراع،  الفاعلة يف 
احلفاظ على رؤية واضحة لألحداث وصياغة نهج واقعي لألحداث ميكن أن يسهم  

  حل ذلك الصراع. يف

الصحف   - 5 مواقع  يف  األخبار  عليها  حتتوي  التي  اخلبرية  القيم  مقدمة  يف  جاء 
بنسبة   "الصراع"  قيم  األول 30.1اإللكترونية  السبب  بأن  ذلك  الباحثة  وتفسر   ،%

فإن  لذا  والليبي؛  التركي  اجلانبني  بني  الصراع  إلى  يعود  ليبيا  يف  احلالية  لألزمة 
املتض القيم  أكثر  بنسبة  الصراع  "اآلنية"  قيم  يليها  األخبار،  وذلك 20.4منة يف   ،%

حيث إن األخبار كافة يف هذه الفترة تكون حديثة وتتعلق إما بالتدخالت التركية، أو  
العدوان  ضد  الليبية  االحتجاجات  يخص  فيما  أو  األزمة،  حلل  الدولية  اللقاءات 

 التركي، وهذه األخبار كلها متيزت باحلداثة واآلنية. 

األخبار التي تناولتها عينة الدراسة مجرد عرض لألحداث دون التركيز على   كانت - 6
% من عينة الدراسة، وميكن تفسير  76.8وجهة نظر معينة؛ حيث جاء ذلك بنسبة  

ذلك بأن النسبة األكبر من املواد الصحفية التي عرضت األزمة الليبية جاءت على 
وجهات  من  خالية  تكون  ما  عادة  التي  أخبار،  على عكس   هيئة  التفسير،  أو  النظر 

أكثر  التي تعرض  األخبار  الثاني جاءت  الترتيب  والتقارير، ويف  املقاالت واحلوارات 
التي تعرض وجهة نظر   املواد  الثالث جاءت  الترتيب  للموضوع، ويف  من وجهة نظر 
وكانت   كاتبها  رأي  عن  تعبر  ما  عادة  التي  باملقاالت  اخلاصة  النسبة  وهي  واحدة، 

 % من إجمالي عينة الدراسة. 5.8بنسبة 
فيما يتعلق باألطر املرجعية لألخبار يف مواقع الصحف املصرية عينة الدراسة، جاء  - 7

بنسبة   السياسية  الرسمية  األطر  مقدمتها  إن 41يف  حيث  منطقًيا؛  هذا  ويعد   ،%
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% 33.6، ويف الترتيب الثاني وبنسبة  السبب الرئيسي يف األزمة كان سبًبا سياسًيا
بأمن  من   يتعلق  فيما  سواء  األمنية،  األطر  على  التركيز  مت  الدراسة  عينة  إجمالي 

ليبيا الداخلي أو إمكانية املساس باألمن القومي املصري نتيجة األحداث الليبية يف 
% من عينة  18.1الفترة األخيرة، ويف الترتيب الثالث جاءت األطر القانونية بنسبة  

عينة الدراسة جاءت األطر املرجعية التاريخية    % من7.3الدراسة، وأخيًرا وبنسبة  
  يف األخبار واملقاالت التي تناولتها مواقع الصحف عينة الدراسة.

بنسبة  -8 املصرية  الصحف  املستخدمة يف مواقع  األطر  الصراع يف مقدمة  إطار  جاء 
دراسة  23.2 نتائج  مع  تتفق  بذلك  وهي  الدراسة،  عينة  إجمالي  من   %Judith 

2016),Nijenhuis()43(   على دي"  و"لوموند  "اجلارديان"  صحيفتا  رّكزت  حيث 
كما   الغامضة،  السلمية  احللول  أطر  "لوموند"  صحيفة  واستخدمت  احلرب،  أطر 

التي أشارت إلى أن الصحيفة )  Asa Carlman  )2020اتفقت مع نتائج دراسة  
العسكر اخليار  ليبيا  يف  املتناحرة  األطراف  ترك  وأن  الصراع،  إطار  على  ي رّكزت 

حالة   إلنهاء  اخلطوات  أولى  يعد  للمفاوضات  أخرى  مرة  والعودة  العنف  واستخدام 
يف   الليبية  الثورة  اندالع  منذ  ليبيا  يف  الدائر  استخدمت ،  2011الصراع  بينما 

الصراع،  إطار  بنسبة    "اجلارديان"  القرارات  ودعم  التأييد  إطار  وهي 17.6يليه   %
األخبار   يف  أكبر  بشكل  وجاءت  القرارات،  بتأييد  املتعلقة  باألخبار  اخلاصة  األطر 
األزمة   حلل  املصرية  باملبادرة  اخلاصة  املصرية  واملقترحات  احللول  تناولت  التي 

بنسبة   التهديد  إطار  الثالث  الترتيب  يف  ويأتي  األخبار   %،13.8الليبية،  وهي 
إطار   وجاء  املصري،  القومي  األمن  على  تؤثر  أن  ميكن  التي  بالتهديدات  اخلاصة 

الترتيب اخلامس وبنسبة  12.8الضغط والتصعيد بنسبة   % جاء إطار  8.7%، ويف 
إطار  ثم  اإللكترونية،  الصحف  مواقع  يف  تناولها  مت  التي  األخبار  يف  اإليجابيات 

بنسبة   إطار7.9املؤامرة  يليه  بنسبة    %،  الظروف 6.7اإلدانة  إطار  وأخيًرا   ،%
%، وتشير نتائج الدراسة إلى اختالف الصحف الثالثة عينة  3.2االقتصادية بنسبة  

الدراسة يف جوانب التركيز على األخبار ومعاجلتها من منظورات مختلفة جتعل لها  
دراسة   نتائج  مع  اتفقت  قد  بذلك  وهي  اجلمهور،  لدى   Andrésمدلوالتها 

2018),asíndo Orozco MacFerna()44(    اإلطار أن  إلى  توصلت  التي 
املستخدم يف املعاجلة اإلعالمية يؤثر بشكل كبير يف طريقة فهم واستيعاب اجلمهور  
له، فقد جاء بها أن األخبار حول سقوط "القذايف" كان يتم التالعب فيها، سواء يف  

متتعت   كما  السرد،  إطار  استخدام  مع  الصور،  أو  بدرجة النصوص  القنوات  تلك 
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عالية من التأثير السلبي، ورّكزت على بعض اجلوانب أو األحداث وأهملت جوانب  
أخرى؛ مما دفع جماهير تلك القنوات إلى قبول أعمال الناتو يف ليبيا دون استجواب  

) دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  تتعارض  بينما  الحق،  أو   ,Rune Ottosenمسبق 
2013 ,fstØTore Slaatta and Sigurd   ()45(    حيث جاءت أطر النقد واألطر

لتلك   الدراسة يف معاجلتها  عليها صحف  اعتمدت  التي  األطر  الداعمة يف مقدمة 
  القضية.

 التوصيات: 

القومي  -1 باألمن  تتعلق  التي  بالقضايا  اخلاصة  األخبار  لتغطية  أكبر  أهمية  إعطاء 
باملعاجل واالهتمام  اخلارجية،  أو  الداخلية  سواء  لألخبار،  املصري،  املحايدة  ة 

والتقليل من حدة إطار الصراع املستخدم يف املعاجلة اإلعالمية اخلاصة بالقضايا  
تعمل على  التي  تلك  املعاجلة، خاصة  الهجومي يف  والبعد عن اخلطاب  اخلارجية، 
توطيد العالقات بدول اجلوار، مع التأكيد على أن احلفاظ على األمن القومي أول 

  عى كل الوسائل لتحقيقها. األهداف التي تس
تنظيم ورش عمل ومؤمترات تلقي الضوء على الظواهر اإلعالمية اجلديدة، وإبراز   -2

العاملني   الصحفيني  مجموعة  دعم  وضرورة  سلبياتها،  من  والتحذير  إيجابياتها، 
وفًقا   األزمة  هذه  عرض  شأنهم  من  الذين  وتدريبهم،  اإللكترونية  الصحف  مبواقع 

االهتمام برفع كفاءة العاملني املصرية الداعمة حلقوق الشعب الليبي، ولوجهة النظر  
اجلديد،  مواكبة  من  وليتمكنوا  بدورهم،  ليقوموا  اإللكترونية  الصحف  مواقع  يف 
ويعززوا بذلك من كفاءة مصادر األخبار املحلية، وضرورة التواصل اجليد من صناع  

 القرار والسياسيني مع اجلمهور. 
ية األخبارية املتزنة لألخبار يف الصحف املصرية لضمان عدم جلوء االهتمام بالتغط -3

املتلقي املصري للمصادر األخرى التي تزوده مبعارف ومعلومات وأخبار تتناسب مع 
 مصالح وأهداف القائم باالتصال. 

بكليات  - 4 واالتصال  اإلعالم  ودارسي  طلبة  جلميع  السياسي  اإلعالم  مادة  تدريس 
اإلعالم   ومعاهد  اجلامعية وأقسام  الدرجة  ملرحلة  كاملة  مادة  تكون  أن  على  كافة، 

 . undergraduateاألولى 
  
 

 



 

 
1866 1866 

  املراجع والهوامش:

مجلة دراسات  ). "تحدیات بناء الدولة في دول الربیع العربي: دراسة حالة على لیبیا"،  2019مبروك ساحلي (-1
  . 46، ص 86، مركز دراسات الشرق األوسط، العدد  شرق أوسطیة

   https://hafryat.com/ar/blogأبرز مالمح األزمة اللیبیة والقوى المتصارعة فیھا، مقال متاح على -2
، متاح أون مقال منشور بصحیفة عكاظ"،  التدخل التركي في لیبیا.. أبعاده وأھدافھ). "2020حمزة فھم السلمي (-3

  https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2006917  :الین على 
مقال منشور على اندبندنت "  التدخل التركي في لیبیا ومآالت اإلسالم السیاسي). "2020(حمد بدر الدین مزاید  -4

   https://www.independentarabia.com/node/120301متاح أون الین على: عربیة 
5-) شبانة  لیبیا2020أیمن  في  التركي  "التدخل  على —).  متاح  والتداعیات"،  الدوافع 

https://pharostudies.com/?p=3339   
6-) العال  أبو  المجید  "2020عبد  الجماعات ).  على  وتداعیاتھ  صوره  لیبیا..  في  التركي  العسكري  التدخل 

 ، تقریر متاح أون الین على لدراساتتقریر منشور على المركز العربي للبحوث وا"، اإلرھابیة
     http://www.acrseg.org/41453   

7-Matthew A, Baum & Yuri M, Zhukov. (2015) " Filtering revolution: Reporting bias in 
international newspaper coverage of the Libyan civil war " Journal of Peace Research 
1–17.  

 https://www.youm7.com/story/2020/6/6موقع الیوم السابع  -8
9-Hanna Orsolya,(2020)." Frame Variation in the News Coverage of the Refugee Crisis: 

The Romanian Perspective" East European Politics and Societies and Cultures. 
Volume XX Number X. 

10-Soukaina Ajaoud (2020). "When news is the crisis: Al Jazeera and Al Arabiya 
framing of the 2017 Gulf conflict "Global Media and Communication, Vol. 16(2) 
227–242. 

أطر معالجة مواقع الصحف اإللکترونیة والمواقع األخباریة لتداعیات جائحة فیروس ). "  2020(  جیھان سعد -11
 ، العدد الرابع والخمسون. مجلة البحوث اإلعالمیة دراسة تحلیلیة،   ..(Covid 19) کورونا المستجد

12-) صبري  محمد  اإل2020خلود  ألحداث  واألجنبیة  العربیة  اإللکترونیة  الصحف  تغطیة  أطر   " في ).  رھاب 
  ، الجزء الثاني. 55العدد   مجلة البحوث اإلعالمیة،).. دراسة تحلیلیة، 2018 -2016مصر خالل الفترة بین (

13-Ilmo Ilkka (2020)," ENEMY OF ENEMIES Framing of Daesh in the UK and US 
Media" M. A Thesis. Faculty of Information Technology and Communication 
Sciences. 

14-Eunil Park (2020)," Positive or negative? Public perceptions of nuclear energy in 
South Korea: Evidence from Big Data" Nuclear Engineering and Technology 51. 

مجلة  في الصحف المصریة"،    2017). "أطر تقدیم الضربة األمریكیة على سوریا  2019نجوى إبراھیم سید (-15
 . 228، العدد الثاني والخمسون ، ص البحوث اإلعالمیة 



 

               1867 

16-) إبراھیم جمعة  وعالقتھا 2018نجوى  المصریة  الفضائیة  بالقنوات  النیل  میاه  اإلعالمیة ألزمة  "المعالجة   .(
المراھقین اإلفریقیة"،    باتجاھات  المصریة  العالقات  منشورةنحو  غیر  ماجستیر  شمس، رسالة  عین  جامعة   ،

 كلیة الدراسات العلیا للطفولة، قسم اإلعالم وثقافة األطفال. 
17-Asa Carlman,(2020)," How media reporting affects wars and conflicts "Critical 

Studies in Media Communication, 22(3), www.kvinnatillkvinna.se  
18-Eric Edelman,  (2020)," Turkey's Escalation in Libya", Communication 

Research.Vo.18, No.7. www.base.com  
19-Tarek Megerisi,  (2020)," Geostrategic Dimensions of Libya’s Civil War ", 

International Communication Gazette, 71(6). www.base.com 
20-) محمد  محمود  "2020إیمان  الیوتیوبرز).  لیبیا"    Youtubersمعالجة  في  التركي  التدخل  أزمة  لتطورات 

 .  3980، ص54، العدد مجلة البحوث اإلعالمیةدراسة تحلیلیة"، 
إدریس  -21 خلیفة  للمنطقة  2019(محمد  الموجھة  األخباریة  الفضائیات  في  اللیبیة  الشئون  معالجة  "أطر   .(

 . 330: 294، ص52، العدد مجلة البحوث اإلعالمیةالعربیة"، 
22-Miral Sabry AlAshry,  (2019)," Libyan Journalists under Attack in Conflict Zone: 

The Challenges to Protect Transparency by Using Information and Communication 
Technology", Cross-Cultural Communication. Vol. 15, No. 1, pp. 20-
33.www.cscanada.net  

23-Matteo Ilardo,  (2019)," Conflict Analysis: The Second Libyan Civil war and how to 
avoid a third one", Review of International Studies,  Vol.16. No.9. Website: 
www.aies.at  

24-Nuria Alferez,  (2019)," Disinformation as a destabilizing factor in Libya" 
International Journal of Communication.Vol.63. www.base.com  

25-Karim Mezran,  (2019),"Foreign Actors in Libya’s Crisis" Science & Justice. 
Vol(11).no,5.www.ledizioni.it  

26-Tarek Megerisi,  (2019)," LIBYA’S GLOBAL CIVIL War" Peace Journalism, War 
and Conflict Resolution "Vo.4. No.2. www.base.com  

27-Wolfram Lacher,  (2019)," Libya's conflicts enter a dangerous new phase " The 
Journal of the South East Asia Research Centre for Communications and Humanities, 
1(1). https://doi.org/10.18449/2019C08  

28-Wolfram Lacher (2019)" WHO IS FIGHTING WHOM IN TRIPOLI? How the 2019 
Civil War is Transforming Libya’s Military Landscape" Media, War & Conflict. 
www.mapgrafix.com  

دار المصریة ، القاھرة، ال3"، طاالتصال ونظریاتھ المعاصرة). "2001حسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید(-29
 . 348اللبنانیة، ص

30-Gholamreza Rahimlou (2019). " Some Properties of Continuous K-frames in Hilbert 
Spaces" Sahand Communications in Mathematical Analysis (SCMA) Vol. 15 No. 1. 
p.169 



 

 
1868 1868 

). "معالجة وسائل اإلعالم التقلیدیة والجدیدة لقضایا الفساد في مصر: دراسة 2013محمد رضا محمد حبیب (-31
والجمھور"،   باالتصال  والقائم  منشورة للمضمون  غیر  دكتوراه  كلیة  رسالة  القاھرة،  جامعة  قسم ،  اإلعالم، 

 . 35الصحافة، ص
، القاھرة، الدار المصریة 8طاالتصال ونظریاتھ المعاصرة"،  ). "2009حسن عماد مكاوى، لیلى حسین السید(-32

 . 348اللبنانیة، ص
33-David Tewksbury(2020)." News Framing Theory and Research" Routledge.p.18. 
34-Claes de Vreese(2020)," News Framing: Theory and Typology" Research gate. p.6. 

القاھرة، مؤسسة األمة العربیة للنشر  مناھج البحث في العلوم اإلنسانیة"). "2007محمود أحمد درویش (-35  ،
 . 118والتوزیع، ص  

 .  159-158"، القاھرة، عالم الكتب، ص البحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة). "1997محمد عبد الحمید ( -36
حاف-37 حسین  (أسما  "2006ظ  العلمیة  ).  االتجاھات  ضوء  في  العامة:  والعالقات  اإلعالم  بحوث  منھجیة 

 104 – 103، القاھرة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ص  الحدیثة"
 .  48"، االسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، ص  تصمیم وتنفیذ البحث االجتماعي). "2006غریب السید أحمد (-38
 . 152، القاھرة، دار الفجر، ص  ساسیات البحوث اإلعالمیة واالجتماعیة"أ). "2003محمد منیر حجازي (-39
"، د.م، التلفزیون والحرب: دراسة في اتجاھات األخبار وتأثیراتھا وإنعكاساتھا ). "2018مثنى محمد فیحان (-40

 . 111دار أمجد للنشر، ص
"، بحوث المؤتمر  ت الداخلیة)." معالجة الصحافة العراقیة لألزما2013أحمد عبد المجید وفوزى الھنداوي (-41

 . 47جامعة بغداد، كلیة اإلعالم، ص العلمي السابع،
42-Matthew A, Baum & Yuri M, Zhukov. (2015) " Filtering revolution: Reporting bias 

in international newspaper coverage of the Libyan civil war " Journal of Peace 
Research 1–17. 

43-Judith  Nijenhuis. (2016) " [Peace and war frames in the media representation of the 
Libyan civil war]" Radboud University. 

44-Andrés Fernando Orozco Macías, (2018) "• the Fall of Gaddafi • through CNN and 
Fox News: The Spectacular Enemy Vision According to Edelman Murray " Ánfora, 
vol. 26, no. 46, Colombia Available in: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357857620001 

45-Rune  Ottosen & Tore Slaatta and Øfsti, Sigurd.(2013) " How they missed the big 
story: Norwegian news media and NATO’s military operation in Libya ",  conflict & 
communication online, Vol. 12, No. 1,www.cco.regener-online.de ISSN 1618-0747.  

 



A scientific journal issued by Al-Azhar University, Faculty of Mass Communication

Journal of Mass Communication Research «J M C R»

International Standard Book Number «Electronic Edition»9297- 1110

International Standard Book Number “Paper Edition”2682- 292X

Deposit - registration number at Darelkotob almasrya /6555

Issue 55  October 2020 - part 3

Chairman: Prof.Ghanem Alsaaed

Managing Editor: Dr.Mohamed Fouad El Dahrawy

Editorial Secretaries:

- Al-Azhar University- Faculty of Mass Communication.
- Telephone Number: 0225108256
- Our website: http://jsb.journals.ekb.eg

Correspondences
- E-mail: mediajournal2020@azhar.edu.eg

Assistants Editor in Chief:

Prof.Fahd Al-Askar
- Vice-President of Imam Muhammad bin Saud University for Graduate Studies and Scientific 
Research (Kingdom of Saudi Arabia)

Prof.Abdullah Al-Kindi 
- Professor of Journalism at Sultan Qaboos University (Sultanate of Oman)

Prof. Arafa Amer
- Professor of Radio,Television, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Prof.Jalaluddin Sheikh Ziyada
 - Dean of the Faculty of Mass Communication, Islamic University of Omdurman (Sudan)

Editor-in-chief:Prof. Reda Abdelwaged Amin
Vice Dean, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Lecturer at Public Relations and Advertising Department, Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Dean of the Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Designed by : Mohammed Kamel - Assistant Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

Language checker: Gamal Abogabal:Demonstrator at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

 Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University Dr. Mustafa Abdel-Hay:
 Dr. Ramy Gamal: Assistant Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University

 Lecturer at Faculty of Mass Communication, Al-Azhar University Dr. Ibrahim Bassyouni:



Our Journal Publishes Researches, Studies, Book Reviews, 
Reports, and Translations according to these rules:

 Publication is subject to approval by two specialized referees.

 The Journal accepts only original work; it shouldn›t be previously published 

before in a refereed scientific journal or a scientific conference.

 The length of  submitted papers shouldn›t be less than 5000 words and 

shouldn›t exceed 10000 words. In the case of  excess the researcher 

should pay the cost of  publishing.

 Research Title whether main or major, shouldn›t exceed 20 words.

 Submitted papers should be accompanied by two abstracts in Arabic and 

English. Abstract shouldn›t exceed 250 words.

 Authors should provide our journal with 3 copies of  their papers together 

with the computer diskette. The Name of  the author and the title of  his 

paper should be written on a separate page. Footnotes and references 

should be numbered and included in the end of  the text.

 Manuscripts which are accepted for publication are not returned to 

authors. It is a condition of  publication in the journal the authors assign 

copyrights to the journal. It is prohibited to republish any material 

included in the journal without prior written permission from the editor. 

 Papers are published according to the priority of  their acceptance.

 Manuscripts which are not accepted for publication are returned to 

authors.

Rules of Publishing


