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 قواعد النشر                  

تقوم المجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات الكتب 
 والتقارير والترجمات وفق القواعد اآلتية:

 واالنجليزية العربية باللغتين للنشر البحوث تقبل. 

 التدريس هيئة معاوني بحوث المجلة تنشر 
 الماجستير درجتي على للحصول كمتطلب

 .والدكتوراه

 هيئة ألعضاء العلمية المقاالت المجلة تنشر 
 .أستاذ بدرجة التدريس

 اإلعالم أساتذة من اثنين تحكيم على النشر يعتمد 
البحث  تحته يندرج الذي الدقيق التخصص في 

 للنشر.صالحية المادة مدى تحديد ل

 .أال يكون البحث قد سبق نشره في أي مكان آخر 

  ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال يزيد عن
عشرة آالف كلمة ... وفي حالة الزيادة يتحمل 

 الباحث فروق تكلفة النشر.

  يزود الباحث المجلة بثالث نسخ من البحث
، C Dمطبوعة بالكمبيوتر .... ونسخة على  

احث وعنوان بحثه على على أن يكتب اسم الب
غالف مستقل ويشار إلى المراجع والهوامش في 
المتن بأرقام وترد قائمتها في نهاية البحث ال في 

 اسفل الصفحة.

  .... ال ترد األبحاث المنشورة إلى أصحابها
وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 
الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر مادة 

 نشرت فيها.

 نشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .ت 

 .ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها 
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ثًا وثورات أدت لتغيير عدد من أنظمة الحكم في أحدا 2011شهدت المنطقة العربية عام 
الدول العربية كما حدث في تونس ومصر وليبيا واليمن بينما الزال بعضها مستمرًا في محاوالته 

لألخبار حيث لم تحقق  كما هو الحال في سوريا، هذه التغيرات جعلت من المنطقة العربية محوراً 
ًا بأنظمتها الناشئة بعد هذه األحداث وهو ما انعكس على معظم البلدان التي ثارت استقرارًا سياسي

الحالة السياسية واالقتصادية واالجتماعية للمشهد بشكل عام في تلك الدول، وهو ما جعل هذه 
الدول تحتل مكانًا بارزًا في األخبار العالمية وتكون محط اهتمام في التغطيات اإلخبارية التلفزيونية 

 ع اإلنترنت. والمسموعة والصحف ومواق
ومن الطبيعي أن تغيير األنظمة الحاكمة يعني تغيرًا في العالقات السياسية والدبلوماسية مع 
الدول األخرى، وفي الغالب فإن الدول تسعى إليصال سياستها والترويج لها من خالل حمالت 

إلعالم لخدمة إعالمية تعمل على تشكيل رأي عام مؤيد ألفكارها من خالل إدارة أو توجيه وسائل ا
هذه المصالح ولتكتسب تأييد الشارع لمشروعاتها ومقترحاتها، وأحيانا تستخدمها الختبار تقبل 
تطبيق قانون جديد أو استصدار قرار من شأنه المساس بالمواطن بشكل مباشر عبر استخدام 

اعلًة في العملية التالي فإن اإلعالم يمثل أداًة فوسائل اإلعالم لإلعالن عنها " كبالون اختبار" وب
السياسية في الدول داخليًا وخارجيًا، ونظرًا لهذا الدور الهام الذي يلعبه اإلعالم فقد ُأطِلق عليه 

في  –التشريعية والتنفيذية والقضائية  -السلطة الرابعة في إشارٍة لدوره إلى جانب السلطات الثالث 
 تسيير شئون البلدان. 

تتطور بخطًى حثيثٍة هو ما يشهده اإلعالم التلفزيوني في ومن بين تلك الظواهر التي بدأت 
العقدين األخيرين من ظهور قنواٍت تلفزيونيٍة غربيٍة تبث من دوٍل أجنبيٍة موجهٍة للعالم العربي 
ناطقٍة باللغة العربية  لتستهدف المواطن العربي، وهو ما اهتمت به هذه الدراسة، و ذلك من خالل 

ى الذي تبثه هذه القنوات، و تركز الدراسة تحديدًا على ما يتعلق بالشأن تسليط الضوء على المحتو 
الليبي في محاولة لمعرفة الصورة التي تهدف هذه القنوات لتشكيلها لدى المواطن الليبي خصوصًا 
والعربي بشكل عام حول قضايا معينة، من خالل امداده بالمعلومات حول هذه القضايا ، ومعرفة 

ول رسمها لدى األنظمة والشعوب وكيف تروج لمشاريعها وسياستها تجاه المنطقة الصورة التي تحا
 بعد التغييرات السياسية وكيف ترمي لتحقيق مصالحها و أولوياتها التي تتناسب وطبيعة المرحلة .
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 مشكلة الدراسة: 
ارج مشكلة الدراسة في ظهور العديد من القنوات الموجهة للمنطقة العربية من دول ختتبلور 

المنطقة في الفترة األخيرة، والتي أصبحت مصدرًا لألخبار لبعض المواطنين من هذه الدول 
وتزودهم باألخبار حول قضايا وشئون بلدانهم بما يتناسب مع توجهات وسياسات الدول الباثة تجاه 

إلخبارية : ما أساليب المعالجة ااآلتيهذه الدول. ويمكن تحديد المشكلة على نحو أدق في التساؤل 
واألطر األساسية المستخدمة للقضايا والشئون الليبية المعروضة في القنوات الفضائية الموجهة من 

 الخارج باللغة العربية؟
 أهمية الدراسة: 

 تتلخص أهمية الدراسة فيما يلي: 
على أهميتها في لعب دور سياسي لتحقيق أهداف  هذه القنوات يعد دليالً  وجود -1

ل الباثة والداعمة لها وهو ما يجعل من دراستها رافدًا يوضح دور هذه وأيديولوجيات الدو 
 القنوات في تشكيل الرأي العام. 

معرفة األساليب التي تتبعها هذه القنوات عند تناول المواضيع المتعلقة بليبيا بعد التغيرات  -2
ورصد  التي طرأت على المشهد السياسي الليبي والتي فرضت أولويات جديدة للدول الباثة

تناول الموضوعات السياسية الثنائية وأطر معالجتها، يتيح معرفة المواقف السياسية 
 الجديدة، وكيفية توظيف اإلعالم في خدمتها. 

محاولة سد النقص في مجال الدراسات اإلعالمية التي تتعلق برصد القنوات الموجهة  -3
تم هذه الدراسة برصد وتحليل وكيفية تناولها لألخبار المتعلقة بما يحدث في ليبيا حيث ته

 تفسير أطر معالجة القنوات محل الدراسة للشئون الليبية.
 أهداف الدراسة:

تهدف البحوث العلمية بشكل عام إلى توسيع المعرفة االجتماعية بجوانبها المختلفة واإلجابة 
يتعلق على أسئلة مثل )كيف، متي، أين، ولماذا( بطريقة علمية مدروسة ومحسوبة بشكل دقيق 

 ، وبناء على ما سبق تم تحديد اهداف الدراسة في النقاط التالية:(1)بموضوع الدراسة
رصد مصادر معلومات الشئون الليبية التي اعتمدت عليها القنوات اإلخبارية األجنبية  -1

 الموجهة باللغة العربية.

 ة العربية. تقديم األخبار في القنوات اإلخبارية األجنبية الموجهة باللغ تحليل أساليب -2

التعرف على حجم االهتمام الممنوح للشأن الليبي في القنوات اإلخبارية األجنبية الموجهة  -3
 باللغة العربية. 

دراسة وتحليل المعالجة اإلخبارية للقنوات األجنبية الموجهة باللغة العربية والتي تتعلق  -4
 بالشأن الليبي. 
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وات اإلخبارية األجنبية الموجهة باللغة رصد وتحليل األطر اإلعالمية التي تتبناها القن -5
 العربية عند تناول األخبار المتعلقة بليبيا.

الكشف عن آليات التأطير التي وظفتها القنوات اإلخبارية األجنبية الموجهة باللغة العربية  -6
 في تغطية األخبار التي تهتم بالملف الليبي.

غطية اإلخبارية المتعلقة بالشئون على الموضوعات المختلفة التي عبرت عنها الت التعرف -7
 الليبية في القنوات األجنبية الموجهة للمنطقة العربية.

 تم تقسيم الدراسات السابقة إلى محورين: 

 

ة العربية ودورها في تشكيل معارف معالجة قضايا إعمار العراق في القنوات االقتصادي -
  .(2)(2015الجمهور والمستثمرين )

تهدف الدراسة إلى معرفة مدى اهتمام القنوات االقتصادية العربية بمشاريع وقضايا إعمار 
العراق وتعتمد الدراسة في بنائها النظري على نظرية األطر وشمل البحث دراسة ثالثة قنوات 

 عربية وقناة االقتصادية. CNBCراق التجارية، وقناة اقتصادية عربية هي قناة الع
 وأبرز ما توصلت إليه الدراسة: 

جاءت أطر "تنمية االستثمار الوطني، تنفيذ مشاريع صناعية وزراعية وتجارية، تحرير  .1
االقتصاد العراقي، تطوير مؤسسات الدولة، رفع مستوى المعيشة " في الترتيب األول 

وجمهور رجال األعمال ئتي الدراسة من الجمهور العام للخامس على التوالي بين ف
  .والمستثمرين

قديم قضايا إعمار العراق على أنها تتفق فئتي الدراسة على أن القنوات االقتصادية تهتم بت .2
قضايا اقتصادية في المقام األول ثم على أنها تنموية في المقام الثاني وعلى أنها قضايا 
سياسية في الترتيب الثالث ويعود ذلك لطبيعة تخصص القنوات االقتصادية محل 

 الدراسة. 
، 2010ية خالل عامي أطر معالجة الصحف والفضائيات العربية للعالقات العربية األمريك -

 (3)(2015وتأثيرها على إدراك الجمهور لواقع هذه العالقات )2011
هدفت الدراسة لرصد وتحليل وتفسير األطر التي تتبناها وسائل اإلعالم العربية في معالجتها 

( ودراسة مدى 2011-2010للعالقات العربية األمريكية خالل فترة الدراسة الممتدة بين عامي )
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ذه األطر التي تتبناها وسائل اإلعالم على إدراك الجمهور لطبيعة هذه العالقة من خالل تأثير ه
 رصد نوعية هذه األطر التي تعتمدها في تغطية هذه العالقات. 

العربية(  –النيل االخبارية  –شملت عينة الدراسة عدد من القنوات الفضائية )قناة الجزيرة 
مبحوث واستخدم الباحث نظرية األطر  200ة قوامها وعلى مجموعة من الصحف وعينة ميداني

ومدخل بناء وتصميم األجندة ومدخل تحليل الخطاب ومدخل المصلحة الوطنية ونظرية االعتماد 
 على وسائل اإلعالم وكان أبرز ما توصلت إليه الدراسة: 

للقضية تبنت قناة العربية أطر المنهجية والمسئولية واالهتمامات اإلنسانية في تغطيتها  .1
حيث اقتصرت تغطيتها على الجوانب التي تظهر اهتمامًا جزئيًا بإبراز القضايا الفرعية 

 للعالقات العربية مع الواليات المتحدة مثل الصراع العربي االسرائيلي وقضية العراق. 
تبنت قناة الجزيرة أطر )االستراتيجية، الصراع، إطار القضية( في تناول قضية العالقات  .2

 األمريكية.  العربية

طار المبادئ واألخالق واإلطار المحدد في  .3 تبنت قناة النيل المصرية اإلطار العام وا 
تغطية القضية وجاءت معالجة القناة في إطار جزئي ركز على عالقة الواليات المتحدة 

 .األمريكية بالعالقات الثنائية بين مصر والواليات المتحدة األمريكية
 

ات الرأي العام نحو الجماعات اتجاهدور التلفزيون والمواقع االجتماعية في تشكيل  -
 .(4)(2015اإلسالمية )

وميدانية،  اعتمدت الدراسة نظرية األطر اإلعالمية كإطار نظري وانقسمت إلى دراسة تحليلية
طبقت هذه الدراسة التحليلية على عينة من الفقرات اإلخبارية المسائية بقناة الجزيرة مباشر مصر 

وتوصلت الدراسة  21/10/2013وحتى  31/8/2013وعينة من برامج قناة الحياة في الفترة من 
 إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

لت قضايا الجماعات االسالمية ألكثر تقدمت نسبة الشكل الخبري في الفقرات التي تناو  .1
 %.25.4ثم البث الحي  51.4من نصف العينة حيث بلغت 

–الصراع  –تفوقت قناة الحياة على قناة الجزيرة مباشر مصر في استخدام أطر )الحرب  .2
  .المسئولية(  –الحوار  –العنف –الرفض 

دور التلفزيون في تشكيل األطر اإلخبارية للجمهور دراسة مسحية لجمهور مدينة بغداد  -
(2014)(5) 

ألحداث تهدف الدراسة إلى كشف الدور الذي لعبه التلفزيون من خالل تأطير نشرات االخبار ل
 وما تلعبه هذه التقنية في تشكيل المعارف لدى الجمهور العراقي.

الدراسة التي تندرج ضمن البحوث الوصفية استخدم الباحث خاللها منهج المسح حيث بلغ 
 مبحوثا من جمهور مدينة بغداد. وأبرز ما توصلت إليه الدراسة:  550عدد المبحوثين 
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ؤدي لفهم الجمهور لألخبار وفق ما ينسجم صياغة وعرض األخبار ضمن أطر محددة ت .1
دراك الجمهور لألطر يعتمد على توافقها مع  وتوجهات تلك األطر التي وضعتها القنوات وا 
نه  توجهاتها وارتباطها المرجعي، كما أن التكرار يؤدي دوراً كبيرًا في ترسيخ اإلطار، وا 

 ر أكثر وضوحًا. كلما زاد تكرار اإلطار  كلما كان ادراكه وفق المعني المكر 
يتعرض غالبية المبحوثين لنشرات األخبار بشكل دائم يوميا وتصدرت االخبار السياسية  .2

 القائمة وجاءت ثانيا األخبار األمنية. 
- International terrorism, domestic overage? How terrorist attack 

are presented in the news of CNN, Aljazeera, the BBC, and ARD 

(2014)(6) 

تناولت الدراسة التي تحمل عنوان اإلرهاب الدولي وكيفية تغطية األخبار للهجمات التي يقوم 
، حيث قامت برصد وتحليل أطر المعالجة  ARDو  CNNو  BBCبها في قنوات الجزيرة و 

اإلخبارية لقضايا اإلرهاب الدولي لمعرفة سمات هذه المعالجة والتعرف على أطر االختالف 
في شرم الشيخ ،  2005و  2004لتشابه في التغطية اإلخبارية ألربع حوادث وقعت بين العام وا

 وعمان، و مدريد ، ولندن. 
 استخدم الباحثان المنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها:

عل والجزيرة بقوة على اآلثار السياسية لتلك الهجمات ورد ف CNNتركز كل من قناة  .1
المجتمع الدولي والمحلي فيما أهملت التحقيقات الداخلية الخاصة باألحداث الالحقة 

 كبعثات اإلنقاذ وجحم الخسائر والخراب .. إلخ. 

تقديم بعض اآلثار الجيوسياسية  ARDو BBCتمثيل ردود الفعل على الهجمات في .2
ة التي لحقت المحتملة لألحداث، وكذلك التركيز على ردود الفعل واألحداث المحلي

 بالتفجيرات مثل عمليات اإلنقاذ. 

 (7) (2014أطر المعالجة اإلخبارية ألحداث تونس ومصر في الفضائيات العراقية ) -

استهدفت الدراسة رصد وتحليل أطر المعالجة اإلخبارية ألحداث تونس ومصر في القنوات 
تهدف وصف المواقف أو الفضائية العراقية وُتعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي تس

والظاهرة هنا تتمثل في معالجة القنوات الفضائية العراقية لقضايا الثورتين  ،الظواهر أو األحداث
 المصرية والتونسية. 

 –وتمثل مجتمع الدراسة التحليلية في تحليل نشرة الحصاد اإلخبارية في قناتي )البغدادية 
. 2011وحتى نهاية فبراير من عام  2010ن عام العراقية( خالل الفترة من األول من ديسمبر م

وكذلك تحليل للشريط اإلخباري بالقناتين خالل نفس الفترة الزمنية، وقد اهتمت قناتي الدراسة 
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بتغطية وتأطير كل من ثورة تونس وثورة مصر من خالل نشراتها اإلخبارية وكذلك من خالل 
 : الشريط اإلخباري لها وأبرز ما توصلت إليه الدراسة

جاء إطار تجاوز المرحلة االنتقالية في صدارة أطر التغطية اإلخبارية بالقنوات العراقية  .1
عينة الدراسة لتغطية أحداث وقضايا الثورة التونسية وتاله إطار الوحدة الوطنية ثم إطار 

 الغضب والثورة.
 (8)(2013تأثير السياسة اإلعالمية في األطر اإلخبارية للقضايا العربية في قناة الجزيرة) -

خبارية للقضايا العربية تهدف الدراسة إلى التعرف على تأثير السياسة اإلعالمية في األطر اإل
راقية والقضية تناولت الدراسة بالتحليل )القضية الفلسطينية  والقضية العو في قناة الجزيرة، 

مبحوث( من صناع  70اللبنانية(، فضال عن تطبيق دراسة مسحية على عينة متاحة قوامها )
 األخبار بقناة الجزيرة حول اآلليات التي يتم توظيفها في معالجة القضايا العربية. 

 وكان من أهم نتائج الدراسة ما يلي:
عملية بناء األطر الخبرية للقضايا  يستند صناع األخبار إلى السياسة اإلعالمية للقناة في .1

 العربية. 

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين أطر الصراع التي يعتقد صناع األخبار أنها  .2
األطر األمثل لتفسير القضايا العربية الثالثة محل الدراسة، وأطر الصراع الفعلية التي 

 ظهرت بالتغطية اإلخبارية للقضايا ذاتها بقناة الجزيرة. 

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين إدراك صناع األخبار ألهمية السياسة التحريرية  .3
اتهم نحو اتجاهكمصدر لالهتمام بالقضايا العربية وبناء األطر التفسيرية لها، و 

 االعتبارات االحترافية إلنتاج األخبار العربية. 

المعالجة اإلخبارية لقضايا الدول النامية في الفضائيات األوروبية الموجهة باللغة العربية  -
(2014)(9) 

ة في قنوات )بي بي سي سعت الدراسة إلى تحليل ورصد القضايا المعنية بالدول النامي
العربية، روسيا اليوم( وتمثلت العينة في النشرة المسائية خالل الفترة من  24العربية، وقناة فرنسا

نشرة  46نشرة بواقع  138حيث بلغ عدد النشرات اإلجمالي  15/12/2010وحتي  1/1/2010
وطبقت دراسة ميدانية لكل قناة واستخدمت الدراسة نظرية األطر اإلعالمية في إطارها النظري 
مفردة موزعة على  420على عينة من جمهور الدول النامية المقيمين في مصر بلغ قوامها 

 مختلف الدول وأبرز ما توصلت إليه الدراسة: 
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اهتمام الفضائيات األوروبية اإلخبارية الموجهة باللغة العربية بتقديم قضايا أخبار الدول  .1
يا الدول المتقدمة، وجاءت معظم هذه األخبار عن النامية بشكل أكبر من أخبار قضا

 االضطرابات والصراعات والثورات واألزمات االقتصادية واألمنية والدينية. 
اعتمدت قنوات الدراسة على المراسل في تغطية األخبار بشكل كبير وجاء في المرتبة  .2

اإلضافة إلى الثانية االعتماد على المسئولين من تلك الدول كمصادر لألخبار وذلك ب
المتخصصين والخبراء فيما لم تعتمد بشكل كبير على أخبار الوكاالت الدولية بينما لم 

 تنقل أي خبر عن الوكاالت الرسمية للدول الباثة. 
جاءت األخبار السياسية بنسبة مرتفعة جدًا في القنوات الثالث على السواء تالها األخبار  .3

 األمنية. 
الخطاب التلفزيوني األوروبي الموجه باللغة العربية وعالقة تناول القضايا العربية في  -

 (10)(2014الصفوة به )
تهدف الدراسة الي تحليل الخطاب اإلخباري للقضايا العربية ببعض القنوات األوروبية الموجهة 
بالعربية )دوتشي فيلة، وبي بي سي العربية، وقناة روسيا اليوم العربية( وذلك من خالل عينة من 

الجة، وموقفهم من الدول ات المعاتجاهمج اإلخبارية والتسجيلية للتعرف على الفروق بينها في البرا
 وتوصلت الدراسة إلي: ، العربية
%(، ثم قناة بي 86عرض جانبي الصراع جاء في قناة دوتشي فيله في المقدمة بنسبة ) .1

 (. 9.67بينما قناة روسيا اليوم بنسبة ) (،42.3بي سي بنسبة )
طريقة  اتضح وجود تأثير من سياسة الدولة الباثة للقناة )روسيا، بريطانيا، ألمانيا( على .2

 معالجة بعض القضايا العربية بالقنوات الثالثة. 

المعالجة اإلخبارية لالنتخابات التشريعية في القنوات الفضائية العربية والدولية: دراسة  -
 (11)(2013مقارنة بين قناتي العربية والحرة )

النتخابات تهدف الدراسة إلى الكشف عن كيفية معالجة القناتين الفضائيتين )الحرة، العربية( ل
التشريعية المصرية من حيث الشكل والموضوع، وبناًء على ذلك تتبلور مشكلة الدراسة في 
التوصيف لألطر التي استخدمت في التغطية اإلخبارية لالنتخابات التشريعية وتحليلها في خطاب 

 القنوات الفضائية العربية والدولية ممثلة بقناتي: العربية والحرة. 
الدراسة التحليلية في المادة اإلخبارية التي تقدمها القناتين بعد استبعاد  وتم تحديد مجتمع

 البرامج اإلخبارية وكانت أهم النتائج كاآلتي: 
 التركيز على قيمة الصراع في عرض قضية االنتخابات التشريعية المصرية.  .1
ديد بروز التأثير االيديولوجي في تأطير القضية وفي إطار االسباب والحلول وفي تح .2

 القوى الفاعلة الداخلية والخارجية وأدوارها في المعالجة اإلخبارية لكل قناة. 
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معالجة القضايا اإليرانية في القنوات الفضائية الموجهة باللغة العربية وعالقتها بصورة  -
 (12)(2013إيران لدى الجمهور العربي )

لألحداث والقضايا هدفت الدراسة إلى التعرف على خصائص وسمات المعالجة اإلخبارية 
اإليرانية في عينة من القنوات األجنبية الموجهة باللغة العربية واألطر اإلخبارية التي توظفها تلك 
القنوات لعرض تلك األحداث والقضايا وعديد العوامل التي تحكم عمل هذه القنوات عند اختيار 

 أحداث وقضايا إيران ومعالجتها. 
كافة النشرات اإلخبارية للقنوات )روسيا اليوم، الحرة األمريكية، وشملت عينة الدراسة التحليلية 

( مبحوثًا من الجمهور العربي في مصر، 300العالم اإليرانية(، أما عينة الدراسة الميدانية تشمل )
 وكان من نتائجها: 

لم تكن ثمة فروق واضحة بين القنوات الثالث في اختيارها لنوعية أخبار إيران التي تهتم  .1
 طيتها. بتغ

ثمة عالقة دالة بين القنوات الثالث واألطر التي استخدمتها لمعالجة الموضوعات  .2
 والقضايا االيرانية. 

- Visual framing on Arab satellite TV: Comparing the content and 

structure of Al Jazeera, Aljazeera English, Al Arabia, Alhurra, 

and BBC Arabic newscasts (2012) (13). 

 سعت الدراسة إلى التعرف على كيفية تأطير موضوع الصورة التلفزيونية في التغطية اإلعالمية

لموضوع الثورات العربية "الربيع العربي" ، وقد أجرى الباحث دراسة مقارنة شملت 
يونيو  15وحتى  2010اغسطس 1تحليالً كمياً لمحتوى األخبار والبرامج االخبارية للفترة من 

، وشملت خمس محطات فضائية هي الجزيرة، الجزيرة اإلنجليزية، قناة العربية، قناة الحرة، 2011
وقناة بي بي سي العربية لمعرفة ما إذا كانت توجد اختالفات بينها في موضوع التغطية اإلخبارية 

 وكان من أهم نتائج الدراسة: 
دراسة، كما أن صور وجود تباين في استخدام صور الصراع بين القنوات موضوع ال .1

الصراع في الجزيرة والعربية كانت أكثر تعرضًا لتصوير العنف الصريح من القنوات 
 الغربية الموجهة )بي بي سي العربية، وقناة الحرة(.

احتلت صورة إطار النزاع المرتبة األولي في قنوات الدراسة تالها إطار االهتمامات  .2
طار النتائج االقتصادية ف  ي معالجة القضايا محل الدراسة. اإلنسانية، وا 

تصدرت السمات اإليجابية مالمح صورة الربيع العربي للتغطية اإلخبارية في قنوات  .3
والعربية، وبرزت سمات الحرية في مقدمة مالمح هذه الصورة والحالة االقتصادية  الجزيرة،

 للشعوب في المرتبة الثانية. 
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 التعليق على الدراسات السابقة: 
عدد ليس بالقليل من الدراسات التي تتناول اإلعالم الدولي ودوره في رغم وجود  .1

المجال اإلخباري إال أنه لم يجد الباحث فيما اطلع عليه من دراسات أي دراسة 
 متعمقة في األداء المهني لإلعالم الموجه وتأثيره على عموم المشاهدين. 

العربي بالجوانب العسكرية  ازدياد االهتمام في القنوات التلفزيونية الموجهة للوطن .2
واألمنية في التغطيات اإلخبارية واستخدامها كأطر مرجعية عند عرض األخبار حول 
القضايا العربية في حين يتم استخدام أطر مختلفة عند التطرق ألخبار عن الدول 

 الباثة كإطار اإلنجازات أو االهتمامات اإلنسانية بشكل خاص.

القنوات األجنبية الموجهة للمنطقة العربية تحاول  توصلت معظم الدراسات إلى أن .3
البعد عن الدعاية المباشرة وتستخدم بدياًل لذلك الدعاية عبر طرح آراء ووجهات نظر 
وضيوف يؤيدون سياسة القناة أو المحطة الباثة والتي بالطبيعة ستكون متوائمة مع 

 مصالح الدول الباثة. 

األطر يؤثر على المتلقي ولكن الدراسات في أبرزت الدراسات السابقة أن استخدام  .4
مجملها ركزت على استخدامه في الجوانب السياسية في حين أن األطر يمكن 
استخدامها في الجوانب األمنية والصحية والبيئية والصحية واالجتماعية وفي كل 

 مناحي الحياة وهو مالم تفرد له الدراسات مجااًل أوسع.
 

 دراسات السابقة: مدى استفادة الباحث من ال

تزويد الباحث بالكثير من المراجع والمصادر الهامة لبحثه مما وفر عليه الكثير من الجهد  .1
 .والوقت

التعرف على مواضع الخلل والقصور في بعض البحوث السابقة ووضعها في الحسبان  .2
 لتالفي تكرارها في الدراسة. 

تحقيق أكبر ا الدراسات السابقة لاألخذ باالعتبار التوصيات والنتائج التي توصلت إليه .3
 .استفادة ممكنة من الدراسة

 تالفي تكرار مضمون الدراسة من خالل معرفة آخر ما توصلت إليه الدراسات والبحوث .4
 .  السابقة

تعتمد الدراسة نظرية األطر اإلعالمية، فمضمون وسائل اإلعالم ال يكون ذو مغزى في حد 
إذا وضع في سياق وتنظيم وأطر خبرية تحدد وترتب األلفاظ والمعاني والنصوص  ذاته إال

حيث تشير نظرية التأطير إلى أن كيفية تقديم  ،(14)وتستخدم الخبرات والقيم االجتماعية السائدة
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شيء ضمن )إطار( محدد يؤثر على اختيارات الناس نحو قضايا معينة، وبالتالي فهي تؤثر على 
اراتهم وتفسيراتهم للعالم من حولهم ألنها  تقدم معنى محدد من خالل تبسيط انتقائي، قراراتهم واختي

يعمل على تصفية تصورات الناس وتزويدهم بمجال رؤية محدد للمشكلة كما أن نظرية التأطير 
"تسمح للباحث بقياس المحتوى الضمني للرسائل اإلعالمية التي تعكسها وسائل اإلعالم، وتقدم 

ات حيال القضايا تجاهة تفسيرًا منتظمًا لدور وسائل اإلعالم في تشكيل األفكار واالهذه النظري
، وهو ما يدعم (15)البارزة، وعالقة ذلك باستجابات الجمهور المعرفية والوجدانية لتلك القضايا"

استخدامها في هذه الدراسة التي تحاول معرفة طرق توظيف األطر في بث الرسائل اإلعالمية 
خبار المتعلقة بالشأن الليبي في القنوات اإلخبارية الدولية الموجهة للمنطقة العربية، مع ونشر األ

استخدام مدخل تحليل الخطاب للوقوف على المواد التي تبث على القنوات محل الدراسة لمعرفة 
من ماهية المحتوى المقدم للجمهور حول القضايا المتعلقة بالشأن الليبي، حيث يعد التأطير شكاًل 

أشكال االتصاالت التي تقود اآلخرين لقبول معنى واحٍد نحو قضايا غالبًا ما تكون معقدًة، وتتطلب 
معالجتها قدرًا كبيرًا من المعلومات من مجموعٍة متنوعٍة من وجهات النظر، وتوفير األطر يختزل 

متلقي من خالل هذه المعلومات في جوانب محددة بناًء على ما يرغب القائم باالتصال بإيصاله لل
وهي  (16)التركيز فقط على تلك الميزات التي تعتبر مهمًة من جانب فرٍد معين أو مؤسسة معينةٍ 

 بالتالي تشكل تداخاًل مع نظرية حارس البوابة في بعض الجوانب. 
يميل المتلقي عادًة لإلطارات التي يستخدمها القائم باالتصال لكونها تساعده في جعل المهمة 

تمثلة في معالجة المعلومات المعقدة أكثر سهولًة، وغالبًا ما يعتبر المتلقي التأكد منها الصعبة الم
عملية مرهقة وبالتالي فهو يقبل هذه المعلومة ويتعامل معها كأمر واقع دون أن يشعر بأنه يتخذ 
 قرارته طبقًا لما تم تزويده به من معلومات معينة حول قضية معينة بشكل محدد بحيث يؤثر في
معرفته حول هذه القضية وبالتالي اتخاذ القرار وتبني المواقف حيالها، من خالل تركيز اهتمامنا 

 فقط على بعض الميزات. 
واستنادًا على ما سبق فإننا نجد أن عملية بناء اإلطار تتأثر بمجموعة من المتغيرات وتتمثل 

وط التنظيمية مع النخبة في خصائص القائم باالتصال وخلفياته، الجماعات المرجعية والضغ
في عنصرين «  Entman» وجماعات الضغط وآليات التأطير اإلعالمي تكمن أساسًا كما حددها 

أساسيين هما: "االنتقاء" و"البروز"، ويقوم المحرر باختيار إطار معين لنص الخبر، وتصبح 
، كما (17)ودة خارجهالسمات المميزة للخبر ضمن ذلك اإلطار هي األكثر بروزًا من األشياء الموج

أن "البروز يتحقق كأحد أليات التأطير من خالل التركيز على « Entman»يشير انتمان 
معلومات معينة في مواقع معينٍة من المؤسسة اإلعالمية، ومن خالل تكرارها وربطها برموز ثقافية 

الخبرية ونؤكد شائعة". وبالتالي  فإن" آلية البروز" هي أن نركز على عناصر محددة في القصة 
عليها لنقدم من خاللها المعنى الرئيسي، وتتحقق "آلية البروز" من خالل الموقع الذي نختاره لكل 
عنصر والتكرار والربط بين القضية التي نطرحها من خالل الخبر أو القصة الخبرية وقضايا 
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طر الخبرية متمثلة الذي أكد "أن تحديد أو تشكيل األ«  Miller» أخرى، وهذا ما اتفق معه عليه 
في العمليات التي تقوم بها وتمارسها وسائل اإلعالم بالتركيز والتأكيد على بعض جوانب الحقيقة، 
وتجاهل أو إخفاء جوانب أخرى عبر آليات أخرى كاستخدام الصورة المرئية أو الرموز أو بعض 

 الكلمات الداللية.
تؤثر على آلية البروز استنادًا على ما  وبشكل آخر يمكننا القول أن هناك بعض العوامل التي

سبق ذكره وما خلصت إليه بعض نتائج البحوث السابقة من التراث العلمي والتي قام الباحث 
 باالطالع عليها: 

نوع القضية من حيث اهتمام الجمهور بها، هل هي تهم شريحة واسعة أم أقلية بسيطة،  -أ 
وبدايتها، هل هي قديمة ومعروفة  كما أن العامل الزمني مهم من حيث أصول القضية

 كالصراع العربي الفلسطيني؟ أم حديثة نسبية كما هو الحال في ليبيا.

جحم القضية وأهميتها الجيوسياسية ومدى اهتمام الوسيلة اإلعالمية بها وطبيعة التغطية  -ب 
 الخبرية التي تفردها المؤسسة التلفزيونية لها.

ة الرئيسة وطبيعتها، فإن كانت أقل أهمية فذلك مجريات األحداث التي تتزامن مع القضي -ج 
 سيزيد من تأثر الجمهور بالقضية األكثر بروزًا. 

 كيفية تطبيق النظرية في موضوع الرسالة: 
نستخلص مما عرضناه سابقًا أن األطر هي الفكرة التي تنظم المضمون اإلخباري المقدم عبر 

ها  تقدم السياق وماهية القضية من خالل حيث إنة ، القنوات الدولية الموجهة الناطقة باللغة العربي
استخدام أساليب كاالنتقاء أو االستثناء أو التأكيد واإلبراز لعناصر الخبر المقدم ومن هذا المنطلق 

 يمكننا تطبيق النظرية للوصول إلى ما تبتغيه الرسالة وذلك لعدد من االعتبارات: 
  غير الصريح( الذي تقدمه القنوات تهدف الرسالة إلى تحليل المحتوى الضمني(

الدولية الموجهة الناطقة بالعربية وهو ما نستطيع تطبيقه عبر استخدام نظرية األطر 
فمن خاللها يمكننا إجراء تحليل للطريقة التي تم تناول وتقديم القضايا والشئون الليبية 

 من خاللها والزوايا التي تم التركيز عليها.
 ليل ومعرفة األطر التي تستعمل لمعالجة الشئون الليبية في تساعدنا النظرية في تح

النشرات اإلخبارية للقنوات الدولية الموجهة الناطقة باللغة العربية التي تستهدفها 
 الدراسة.
 تساؤالت الدراسة: 

ما حجم التغطية اإلخبارية للشئون الليبية في القنوات التلفزيونية اإلخبارية الموجهة للمنطقة 
 ة؟ العربي

ما األطر العامة التي استخدمتها القنوات التلفزيونية اإلخبارية الموجهة للمنطقة العربية عند 
 التطرق للقضايا المتعلقة بالشؤون الليبية؟ 
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 ما أهم القضايا التي تناولتها القنوات التلفزيونية اإلخبارية الموجهة للمنطقة العربية؟ 

ليها في محتواها اإلخباري المقدم في القنوات ما أبرز الشخصيات الفاعلة التي ركزت ع
 التلفزيونية اإلخبارية الموجهة للمنطقة العربية ؟

ما السمات البارزة لألطراف الفاعلة في األخبار المقدمة في القنوات التلفزيونية اإلخبارية 
 الموجهة للمنطقة العربية؟

في القنوات التلفزيونية اإلخبارية  ليبيةالمعنية بالشئون ال في األخبارما أسباب القضايا المثارة 
 الموجهة للمنطقة العربية؟

المقدمة في  المعنية بالشئون الليبية في األخبارما الحلول المقترحة والمطروحة للقضايا المثارة 
 القنوات التلفزيونية اإلخبارية الموجهة للمنطقة العربية؟

 

 فروض الدراسة: 
حصائية بين القنوات اإلخبارية األجنبية الموجهة باللغة توجد فروق ذات داللة إ :ألولاالفرض 

 العربية في أطرها المرجعية المستخدمة في المعالجة اإلخبارية للقضايا الليبية.
عند تناول الشئون  األطراف  الواردة: توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث لثانياالفرض 

 جنبية الموجهة باللغة العربية.واألخبار الليبية في القنوات اإلخبارية األ
: توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث أطر عرض األزمات السياسية لثالثاالفرض 

 والشئون الليبية في نشرات أخبار القنوات اإلخبارية األجنبية الموجهة باللغة العربية.

 نوع الدراسة: 
تعتمد الدراسة المنهج الوصفي لكونه المنهج األمثل لتحقيق األهداف البحثية لهذه الدراسة، 
فكما يرى محمد عبد الحميد أن الدراسات الوصفية " تتفق في أهدافها وخصائص المناهج 

دمة مع طبيعة الدراسات اإلعالمية وأهدافها، فالدراسات الوصفية تستهدف وصف األحداث المستخ
   .(18)واألشخاص والمعتقدات والقيم واألهداف والتفضيل واالهتمام، وكذلك أنماط السلوك المختلفة "

 منهج الدراسة: 
تم اختيار  : سيتم تحليل المضمون للعينة المختارة من مجتمع الدراسة وقدالمسح بالعينة -أ 

المنهج المسحي "ألنه من أكثر طرق البحث التربوي واالجتماعي استعماال ذلك ألننا 
بواسطته نجمع وقائع ومعلومات موضوعية عن ظاهرة معينة أو حادثة مخصصة...، 
وفي سبيل القيام بالدراسات المسحية البد من تحليل الوثائق ويتم ذلك بشكل مختلف عن 

يتناول الماضي ألن المنهج الوصفي يتناول الوثائق في الحاضر."  المنهج التاريخي الذي
ويتم ذلك من خالل مسح عينة من نشرات األخبار المقدمة في القنوات اإلخبارية  (19)

 التلفزيونية الموجهة للمنطقة العربية.
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: وذلك من خالل رصد أوجه الشبه واالختالف أو مدى االتساق والتباين منهج المقارن -ب 
 المعالجة اإلخبارية في القنوات اإلخبارية التلفزيونية الموجهة للمنطقة العربية.في أطر 

: يمنح تحليل الخطاب اإلعالمي أهمية خاصة، لكونه يركز على منهج تحليل الخطاب -ج 
تفسير دالالت التوصيفات اللغوية الواردة لألطراف المذكورة في األخبار ومعرفة الرسائل 

 شكل غير مباشر. المنطوقة والتي قد تقدم ب
 مجتمع الدراسة: 

يتمثل مجتمع الدراسة في ثالث قنوات إخبارية من القنوات التلفزيونية الموجهة للعالم العربي 
البريطانية، قناة روسيا اليوم  BBCوالناطقة باللغة العربية وهي )قناة الحرة األمريكية، قناة الـ 

 ن االعتبارات: الروسية( وقد تم اختيار هذه القنوات لمجموعة م
  بالتطورات السياسية ودورها -الواليات المتحدة، روسيا، بريطانيا  –اهتمام الدول الباثة

 المحوري في التغيرات الحاصلة على األرض.

  تتيح متابعة هذه القنوات الحصول على رؤية دولية للقضية الليبية كما تراها الدول
ة واألمريكية والروسية عبر التغطيات العظمى مما يتيح االطالع على النظرة األوربي

 والبرامج اإلخبارية التي تبثها حول ليبيا.

   .مالحظة الباحث لمتابعة هذه القنوات من قبل الجمهور الليبي 

 عينة الدراسة: 
  باختيار طريقة المسح بأسلوب العينة من خالل عينة من نشرات األخبار الرئيسة.

  أسلوب جمع البيانات:
نظرا لما الحظه الباحث من التركيز على الجانب الكمي في غالبية الدراسات السابقة التي 

 تمكن من االطالع عليها فالدراسة تناولت جانبين:
وذلك بجمع البيانات عن طريق استمارة تحليل المضمون ، حيث يقوم التحليل الكمي:  

ثل السجالت والقوانين واألنظمة الباحث باختيار عدد من الوثائق المرتبطة بموضوع بحثه م
والصحف والمجالت وبرامج التلفزيون والكتب وغيرها من المواد التي تحوي المعلومات التي يبحث 

 .(20)عنها الباحث" 
 : التحليل الكيفي

من خالل تحليل الخطاب خالل فترة عينة الدراسة التي تم اختيارها والتي كانت من 
 (.19/3/2017، وحتى 19/12/2016)

 تحديد وحدات تحليل المحتوى: 
وحدات تحليل المحتوى هي الشيء الذي يمكن حسابه أو عده واقعيا، وهي أكثر العناصر 
أهمية، فكلما كانت وحدة التحليل سهلة وحاسمة كلما أدى ذلك إلى سهولة الترميز وثبات 

  (21)النتائج
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 وقد تم استخدام وحدتين للتحليل في هذه الدراسة وهما 
 الطبيعية للمادة اإلعالمية )وحدة العد(: الوحدة  - أ

وقد تم اعتماد وحدة الخبر على اعتبار أنها األنسب لتحقيق أهداف هذه الدراسة ووحدة 
 القضية في تحليل المضمون. 

وحدة قياس الزمن: وقد تم استخدام الدقيقة والثانية وحدة للعد الزمني في قياس مدة األخبار 
 لساعات والدقائق لحساب المدة اإلجمالية للنشرات.المتعلقة بالشأن الليبي وا

 
  :والثبات اختبارا الصدق

مَِّم البحث من ومعناه إلى أّي درجة يقيس مقياس أداة جمع البيانات ما صُ  الصدق الظاهري:
أجله بشكل ظاهري وقد تم عرض االستمارة على مجموعة من االختصاصيين والباحثين والذين 

 . (22)عديل على االستمارة حتى أصبحت بصورتها الحاليةأسهموا بالتقييم والت
 الثبات: 

% من العينة، والثبات مع باحثين 10قام الباحث بإجراء اختبار الثبات عبر الزمن على 
 آخرين وبتطبيق معادلة هولستي لقياس الثبات بينت النتائج ثبات االستمارة وقابليتها للتطبيق. 

 
 صطلحات الدراسة: م

يقصد بها القنوات التي تبث من الدول غير العربية والتي تكون برامجها موجهة: القنوات ال
 معّدة خصيصا للمشاهد في المنطقة العربية وناطقة باللغة العربية. 

هي كل األخبار المتعلقة بليبيا في مختلف المجاالت االقتصادية والسياسية الشئون الليبية: 
  واألمنية والعسكرية واالجتماعية.

ديسمبر  17هي الحكومة التي انبثقت عن اتفاق الصخيرات بالمغرب في ومة الوفاق: حك
 والتي يقودها المجلس الرئاسي بقيادة فائز السراج.  2015
ويقصد به البرلمان الموجود في مدينة طبرق الواقعة في شرق البالد والذي لبرلمان الليبي: ا

 .2014يونيو  25نتج عن االنتخابات التي تمت في 
في  القوات العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر والتابعة للبرلمان الليبيالجيش الليبي: 

 شرق ليبيا.  
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بي بي )العينة التي تم رصدها من النشرات الرئيسة لقنوات نتائج دراسة نستعرض        
وحتى  19/12/2016لمدة ثالثة أشهر، في الفترة الممتدة من  (سي، الحرة، روسيا اليوم

هذه القنوات تابعة لثالثة دول تمثل ثالث قوى عظمى تبدي اهتماما  حيث إن، 19/3/2017
بالشأن الليبي إضافة إلى دورها في مبادرات إنهاء الصراعات بين الفرقاء الليبيين، وقد تم اعتمادها 

ساعة واحدة، كقنوات ممثلة لإلعالم الموجه، حيث كانت مدة النشرات الرئيسة في قنوات العينة 
وقد امتد الرصد لثالثة أشهر متواصلة في محاولة لتتبع سياستها حيال القضايا المختلفة، 

حث من نتائج إحصائية ونستعرض نتائج التحليل الكمي، والتوصيات ما وصل إليه البسنعرض و 
 .والنتائج 

 ( 1جدول رقم )
 المعلومات األساسية لنشرات األخبار

  القناة               قناة بي بي سي قناة الحرة قناة روسيا اليوم الياإلجم
 الفئة

 ك % ك % ك % ك %

عدد نشرات العينة  90 100% 90 100 90 100 270 100
 اإلجمالي

عدد النشرات التي  27 30% 36 40% 24 26.6% 87 32.2%
 تناولت الشأن الليبي

100% 1835 100% 451 100% 1080 100% 304 
العدد اإلجمالي ألخبار 
النشرات التي تناولت 

 الشأن الليبي
 عدد األخبار حول ليبيا 31 10.19% 44 4.07% 31 6.87% 106 5.7%

100% 4982 100% 1376 100% 2056 100% 1550 
الزمن اإلجمالي 
للنشرات التي تناولت 

 الشأن الليبي بالدقائق

7.06% 352 10.9% 151 3.35% 69 8.51% 132 
من األخبار حول ز

 ليبيا بالدقائق

100% 257.7 100% 86 100% 85.6 100% 86.1 
الزمن اإلجمالي 
للنشرات المسجلة 

 بالساعات

نشرة،  36وفقًا لعدد النشرات التي تناولت الشأن الليبي، فإن قناة الحرة تصدرت التغطية اإلخبارية بـ
، وقناة روسيا اليوم في المرتبة األخيرة بــ نشرة 27  ـفيما جاءت بي بي سي في المرتبة الثانية ب

خبرًا،فيما  44نشرة، أما وفقًا لعدد األخبار فإن قناة الحرة كانت األكثر تطرقًا للشأن الليبي بــ  24
 خبرًا لكل منهما . 31تساوت قناتا روسيا اليوم و قناة الحرة بعدد 

ر الليبية بالمقارنة مع إجمالي مدة أما حسب المدة الزمنية التي تطرقت فيها القنوات لألخبا 
النشرات التي تضمنت أخبارًا حول ليبيا، تبين أن حجم التغطية اإلخبارية للقضايا والشئون الليبية 
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دقيقة،  بينما حلت بي بي سي في المرتبة الثانية  151بلغ أعلى مستوى له في قناة روسيا اليوم بـ
 دقيقة.  69دقيقة ، وقناة الحرة أخيرًا بــ  132بــ 

 (2جدول )
 :مواضيع األخبار التي تطرقت للشأن الليبي في القنوات الثالث 

 اإلجمالي
 اسم القناة

 بي بي سي الحرة روسيا اليوم موضوع الخبر
 ك % ك % ك % ك %

 أزمة سياسية 5 14.3% 14 26.4% 9 28.1% 28 23.3%
 هجرة غير شرعية 3 8.6% 4 7.5% 0 0.0% 7 5.8%
 مظاهرات احتجاجات 0 0.0% 0 0.0% 1 3.1% 1 0.8%
 إرهاب 4 11.4% 4 7.5% 2 6.3% 10 8.3%
 مواجهات عسكرية 7 20.0% 15 28.3% 9 28.1% 31 25.8%
 أزمة اقتصادية 0 0.0% 5 9.4% 0 0.0% 5 4.2%
 لقاءات دبلوماسية 15 42.9% 10 18.9% 8 25.0% 33 27.5%
 أزمة إنسانية 1 2.9% 1 1.9% 1 3.1% 3 2.5%
 ثقافة ونشاطات 0 0.0% 0 0.0% 2 6.3% 2 1.7%
 اإلجمالي 35 100% 53 100% 32 100% 120 100%

نالحظ تصدر المواجهات العسكرية قائمة كما هو مبين بالجدول من خالل المتابعة والرصد 
لتي ركزت بشكل كبير على هذا الجانب المواضيع التي تطرقت إليها األخبار في قناة الحرة ا

لتدخلها في الضربات الجوية التي قامت بها ضد تنظيم داعش في سرت وكانت تحاول تبرير 
تدخلها من خالل إبراز المواجهات العسكرية بين األطراف الليبية المتصارعة على األرض، فيما 

سياسية قد تصدر موضوع أن قناة بي بي سي والتي كانت ترى الحل يكمن في المبادرات ال
اللقاءات الدبلوماسية قائمة المواضيع التي طرحتها في نشراتها، فيما الصدارة في قناة روسيا اليوم 
كانت بالتساوي بين األزمة السياسية والمواجهات العسكرية ويعود ذلك لكون القناة أفردت المجال 

على األرض من خالل قيادته للجيش  لعرض التطورات الميدانية التي يحققها المشير خليفة حفتر
الليبي التابع للبرلمان الواقع في شرق البالد والذي يعد حليفًا قويًا لروسيا، لتغير موقفها الحقًا بعد 
رفض المشير طلبًا روسيًا للقاء رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في مصر لتركز القناة بعدها 

لى المواجهات العسكرية وتحركات الجيش وتؤكد هذه على األخبار السياسية وتقلل من التركيز ع
 التغييرات تماشي القناة مع سياسة الدولة حيال الملف الليبي.
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 ( 3جدول )
 النطاق الجغرافي للمناطق التي جرت فيها األحداث:

 اإلجمالي
 اسم القناة

 بي بي سي الحرة روسيا اليوم النطاق الجغرافي للخبر
 ك % ك % ك % ك %

 المنطقة الشرقية 2 6.5% 7 15.9% 3 9.7% 12 11.3%
 المنطقة الوسطى 4 12.9% 6 13.6% 7 22.6% 17 16.1%
 المنطقة الغربية 5 16.1% 8 18.2% 4 12.9% 17 16.0%
 كامل ليبيا 6 19.4% 7 15.9% 4 12.9% 17 16.0%
 ليبيا ودول أخرى 14 45.2% 16 36.4% 13 41.9% 43 40.6%
 االجمالي 31 100% 44 100% 31 100% 106 100%

نالحظ أن القنوات الثالث اتفقت في كونها اهتمت باألخبار التي تقع في النطاق الجغرافي 
لليبيا والدول األخرى ولعل هذا األمر متوقع لكونها قنوات دولية، ولكن ما قد يحمل دالله على 

 حيث إنتركيز القنوات على النطاق الجغرافي للخبر المتعلق بالداخل الليبي دعم طرف معين هو  
قناة بي بي سي والتي تحاول أن توازن في تغطيتها الخبرية قد جاءت األخبار ذات النطاق 
الجغرافي الذي يغطي كامل ليبيا في المرتبة الثانية، فيما جاءت األخبار الواقعة في النطاق 

بيا في المرتبة الثانية لقناة الحرة التي تدعم حكومة الوفاق التي تتمركز في الجغرافي الغربي للي
الغرب الليبي، وقناة روسيا اليوم ركزت على األخبار التي تقع ضمن النطاق الجغرافي للمنطقة 
الوسطى لليبيا والتي تعرف بالهالل النفطي الذي شهد اشتباكات عسكرية بين قوات الجيش الليبي 

المشير خليفة حفتر والذي تمكن من خالله من دحر القوات التي كانت تسيطر عليه  الذي يقوده
، وتختلف هذه النتائج مع دراسة أمجد الطبال حيث تصدرت األخبار  لتبسط نفوذها على المنطقة

 . 23التي تتناول األطراف الليبية الصدارة في األخبار التي بثت حول ليبيا في القنوات الموجهة
 في قنوات الدراسة : الخبر اتجاه (4جدول )

 اإلجمالي
 اسم القناة

 بي بي سي الحرة روسيا اليوم الخبر اتجاه
 ك % ك % ك % ك %

 إيجابي 11 35.5% 16 36.4% 15 48.4% 42 39.6%
 سلبي 13 41.9% 15 34.1% 10 32.3% 38 35.8%
 محايد 7 22.6% 13 29.5% 6 19.4% 26 24.5%
 اإلجمالي 31 100% 44 100% 31 100% 106 100%
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ما نستخلصه من التكرارات هو أن طبيعة األعمال العسكرية التي تشهدها المنطقة تجعل الصورة  
السلبية هي المتصدرة في قناة بي بي سي والتي تدعم في أكثر من خبر الحلول الدبلوماسية، فيما 

األخبار في قناتي الحرة و قناة روسيا اليوم ، ويذهب الباحث لربط ذلك تصدرت الصورة اإليجابية 
بتصدر أخبار المواجهات العسكرية موضوع الخبر في القناتين، فمثال قناة الحرة األمريكية تظهر 
تدخالتها في الشؤون الليبية والمتمثل بمشاركتها بالقصف الجوي لقوات داعش جنوب مدينة سرت 

العمليات الجوية بشكل إيجابي من خالل إبراز أنها تصب في الجهود الدولية وتسوق لنتائج هذه 
الرامية إلى القضاء على داعش ومكافحة اإلرهاب لتصف التدخل بااليجابي، فيما قناة روسيا اليوم 
تحاول التسويق للتقدم الذي يحققه الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر والتابع للبرلمان 

، وتتفق في شرق البالد والذي يعد حليفًا قويًا للرئيس الروسي فالديمير بوتين في المنطقةالليبي 
نتائج هذه الدراسة مع دراسة فاطمة الخطيب والتي أشارت إلى أن قناة بي بي سي ركزت اهتمامها 

، كما تتفق مع 24االعالمي على عرض النماذج السلبية في مصر أكثر من النماذج االيجابية
حنان يوسف والتي خلصت إلى استمرار شبهة عدم التوازن والتحيز في أداء القنوات  دراسة

ن كان ذلك بنسب متفاوته والتي جاءت  الموجهة من حيث تناولها ومعالجتها للقضايا العربية وا 
 . 25لصالح القنوات األوربية والتي ثبت أنها أكثر تشويها للعالم العربي من نظيرتها األمريكية

 (5جدول )
 الخبر حول الشخصيات الرئيسية في القنوات الثالث اتجاه 

 
 اإلجمالي

  تجاهاال 
 الشخصية

 ايجابي سلبي محايد
 ك % ك % ك % ك %

 حكومة الوفاق 15 25.4% 6 18.8% 19 42.2% 40 29.4%
 حكومة البرلمان 12 20.3% 20 62.5% 15 33.3% 47 34.6%
 عربية 20 33.9% 4 12.5% 6 13.3% 30 22.1%
 دولية 12 20.3% 2 6.3% 5 11.1% 19 14.0%
 اإلجمالي 59 100.0% 32 100.0% 45 100.0% 136 100.0%

        
ات حيال الشخصيات الواردة في األخبار تجاه% من اال43.3المالحظ أن وفي القنوات الثالثة 

%، ليكون 33المحايد في المرتبة الثانية بنسبة  تجاهالمتعلقة بالشأن الليبي إيجابية، فيما جاء اال
 %.23.5السلبي بنسبة  تجاهالمركز األخير من نصيب اال
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 (6جدول )
 م الخبرية المتضمنة في الخبرالقي

 اإلجمالي

 

 اسم القناة
القيم الخبرية 

 المتضمنة في الخبر
 بي بي سي الحرة روسيا اليوم

 ك % ك % ك % ك %
 اآلنية 23 29.1% 32 38.6% 29 40.3% 84 35.9%

 تأثيرال 9 11.4% 16 19.3% 12 16.7% 38 16.2%

 السلبية 11 13.9% 7 8.4% 4 5.6% 22 9.4%

 األهمية 3 3.8% 2 2.4% 3 4.2% 8 3.4%

 الصراع 16 20.3% 17 20.5% 14 19.4% 46 19.7%

 اهتمامات إنسانية 2 2.5% 2 2.4% 3 4.2% 7 3.0%
 الضخامة 5 6.3% 5 6.0% 2 2.8% 12 5.1%

 القرب 10 12.7% 2 2.4% 5 6.9% 17 7.3%
 اإلجمالي 79 100% 83 100% 72 100% 234 100%

ذا ما  رتبنا التكرارات فسنالحظ أن اآلنية تصدرت قائمة القيم الخبرية المتضمنة في األخبار وا 
لكون طبيعة األخبار التي تنقل عن ليبيا تكون في غالبيتها حديثة وأخبار عن لقاءات دبلوماسية 
أو صراعات ونزاعات مسلحة وليست تحليلية أو أخبارًا خفيفة ولعل هذا هو ما يؤكده احتالل 

وتتفق هذه النتائج  الخبرية في القنوات الثالث القيم القيم ة الخبرية "الصراع" المرتبة الثانية فيالقيم
والتي جاء فيها تصدر قيمة اآلنية األخبار التي تغطي الشأن العربي التي  26مع دراسة إيمان السيد

 بثت عبر تلك القنوات. 
 التوازن في عرض الخبر (7جدول )

 اإلجمالي
 اسم القناة

 بي بي سي الحرة روسيا اليوم التوازن في عرض الخبر
 ك % ك % ك % ك %

 يعرض وجهة نظر واحدة 6 19.4% 4 9.1% 13 41.9% 23 21.7%
 تي نظريعرض وجه 4 12.9% 4 9.1% 5 16.1% 13 12.3%
 يعرض أكثر من وجهتي نظر 7 22.6% 3 6.8% 2 6.5% 12 11.3%
 مجرد سرد لألحداث 14 45.2% 33 75.0% 11 35.5% 58 54.7%
 اإلجمالي 31 100% 44 100% 31 100% 106 100%

قناتي بي بي سي والحرة في أن تكون النسبة األعلى  اتفاقنالحظ ومن خالل النظر في التكرارات 
هما مجرد سرد لألحداث، ويعود ذلك في قناة الحرة لكون طبيعة األخبار نفسها قصيرة وال من أخبار 



 

  314      

فالخبر عادة ال يتجاوز الدقيقة الواحدة، أما قناة بي بي سي فهي عادة  تسمح بطرح وجهات نظر،
ما تحاول أن تكون متزنة عند عرضها لألخبار إذا ما كانت دون استضافات وفي العادة عرض 

واحدة يتم عن طريق اختيار ضيف يتبنى أفكارًا تتناسب مع توجهات القناة وتوصيفاتها  وجهة نظر
حيال أطراف النزاع في ليبيا، في حين نجد أن قناة روسيا اليوم تصدرت األخبار التي تعرض 
وجهة نظر واحدة لقائمة األخبار وجاءت هذه األخبار في غالبيتها مساندة لقوات الجيش الليبي 

ده المشير خليفة حفتر والتابعة للبرلمان الواقع في شرق البالد وربما مرد ذلك للطبيعة الذي يقو 
، السياسية للدولة الباثة فالدول الشمولية غالبًا ما تقوم ببث رسائلها عبر خطاب يمثل الطيف الواحد
حدة وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة عادل المرغني حيث جاءت األخبار التي تعرض وجهة نظر وا

، وتتفق مع دراسة أمجد بشير 27في صدارة األخبار التي قدمتها القنوات اإلخبارية الموجهة
 .28الطبال
 
 

حصائية بين القنوات اإلخبارية األجنبية الموجهة توجد فروق ذات داللة إ :ألولاالفرض 
 باللغة العربية في أطرها المرجعية المستخدمة في المعالجة اإلخبارية للقضايا الليبية.

 
 نتطرق لألطر المرجعية المستخدمة في الخبر في القنوات الثالث  اآلتيوفي الجدول 

 ( 8جدول )
 األطر المرجعية المستخدمة في الخبر

األطر المرجعية  اسم القناة لياإلجما
المستخدمة في 

 الخبر

 بي بي سي الحرة روسيا اليوم
 ك % ك % ك % ك %
 برلمان 4 9.3% 3 6.5% 5 13.9% 12 9.6%

سية
سيا
طر 

أ
 

 وفاق 6 14.0% 4 8.7% 4 11.1% 14 11.2%
 دولية 15 34.9% 9 19.6% 6 16.7% 30 24.0%

 تاريخية أطر 1 2.3% 2 4.3% 1 2.8% 5 4%
 أطر قانونية 3 7.0% 4 4.3% 3 8.6% 10 8%

 أمنية وعسكرية 14 32.6% 23 50.0% 17 47.2% 54 43.2%
 اإلجمالي 43 100% 46 100% 36 100% 125 100%

 10درجة الحرية =  0.713قيمة المعنوية =                    7.127= 2كا
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رض القائل بوجود فروق ذات داللة تشير نتائج التحليل اإلحصائي إلى عدم صحة الف
 إحصائية بين القنوات الثالثة موضوع الدراسة في أطرها المرجعية عند تناولها للشؤون الليبية.

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين األطر المرجعية المستخدمة في األخبار والقنوات ف
وهو ما يدفعنا  0.05كبر من وهي أ 0.713بلغت قيمة المعنوية  حيثالتي تبث هذه اإلخبار 

 2أصغر من قيمة كا 7.127المحسوبة والتي بلغت  2للقبول بالفرض الصفري كما أن قيمة كا
 مما يعني استقالل المتغيرات. 18.31والتي بلغت  12الجدولية عند درجة حرية 

ة نجد أن األطر السياسية جاءت في مقدم في القنوات الثالثة بترتيب التكرارات إجماالو 
من حيث القنوات فإننا نجد أن األطر األمنية والعسكرية  نظرنا لهااألطر المستخدمة ولكن إذا ما 

في مقدمة األطر المرجعية المستخدمة في األخبار في قناتي الحرة وروسيا اليوم، فيما اختلف 
لكون األمر في قناة البي بي سي والتي احتلت فيها األطر السياسية الصدارة ولعل ذلك يعود 

أمريكا وروسيا تدخلتا عسكريًا في ليبيا إحداهما بتوجيه ضربات مباشرة واألخرى بالدعم اللوجستي 
، وتتفق فقد اهتمتا بالجانب العسكري، فيما آثرت بريطانيا التركيز على الحلول السياسيةلذا والفني 

لنسبة األكبر من هذه النتائج مع دراسة أمجد الطبال حيث أحتلت األطر األمنية والعسكرية ا
األخبار التي تبث عن ليبيا تلتها األطر السياسية ولعل ذلك يعود لألوضاع األمنية والصراعات 

 .الداخلية التي تمر بها ليبيا
عند تناول  األطراف  الواردة: توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث لثانياالفرض 

 جنبية الموجهة باللغة العربية.الشئون واألخبار الليبية في القنوات اإلخبارية األ
 ( األطراف الواردة في الخبر9جدول )

األطراف الواردة في  اسم القناة اإلجمالي
 بي بي سي الحرة روسيا اليوم الخبر

 ك % ك % ك % ك %
 دول عربية 10 22.7% 10 18.9% 8 22.9% 28 21.2%
 دول أوروبية 7 15.9% 4 7.5% 2 5.7% 13 9.8%
 دول أفريقية 5 11.4% 1 1.9% 0 0.0% 6 4.5%
 دول آسيوية 2 4.5% 2 3.8% 2 5.7% 6 4.5%
 أمريكا الشمالية 1 2.3% 6 11.3% 1 2.9% 8 6.1%
 أطراف محلية فقط 11 25.0% 26 49.1% 17 48.6% 52 39.4%
 عربيةمنظمات  5 11.4% 2 3.8% 2 5.7% 9 6.8%
 ةدوليمنظمات  3 6.8% 2 3.8% 3 8.6% 8 6.1%
 اإلجمالي 44 100% 53 100% 35 100% 132 100%

 14درجة الحرية =   0.102قيمة المعنوية =                     20.97= 2كا
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ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية ه حيث إنوقد بينت نتائج الرصد عدم صحة هذه الفرضية 
المعنوية التي بينتها النتائج قيمة  حيث إن هبين األطراف الواردة في الخبر والقناة الباثة ل

اإلحصائية تقودنا للقبول بالفرض الصفري القائل بأنه ال توجد عالقة بين األطراف الواردة في 
وهي  0.102الخبر وبين القناة التي تبث الخبر المتعلق بالشأن الليبي حيث بلغت قيمة المعنوية 

وهي أقل من قيمة  20.97لغت  المحسوبة ب 2كما أن قيمة كا 0.05أكبر من مستوى معنوية 
 وهو ما يعني أن المتغيرات مستقلة.  14عند درجة حرية  23.68الجدولية التي بلغت  2كا

من خالل التكرارات المرصودة اتفاق القنوات الثالث في أن تكون صدارة ظ الباحث قد الحو 
ألطراف العربية، ل انيةاألطراف الواردة في الخبر محلية فقط، كما اتفقت في أن تكون المرتبة الث

بمناطق بثهما لتكون بالمرتبة التي تتعلق  باألخباركما اتفقت قناتا بي بي سي والحرة باهتمامهما 
الثالثة حيث جاءت بالمرتبة الثالثة الدول األوربية ودول أمريكا الشمالية على التوالي، في حين أن 

 .روسيا جعلت المرتبة الثالثة من نصيب األطراف الدولية
: توجد فروق ذات داللة إحصائية من حيث أطر عرض األزمات السياسية لثالثاالفرض 

 والشئون الليبية في نشرات أخبار القنوات اإلخبارية األجنبية الموجهة باللغة العربية.

 طر عرض الخبرأ( 10جدول )

 اإلجمالي
 بي بي سي الحرة روسيا اليوم إطار عرض الخبر اسم القناة

 الصراع 17 42.5% 20 38.0% 16 44.5% 53 42%
 المسئولية 5 12.5% 1 2.0% 1 2.8% 7 5.6%
 االهتمامات االنسانية 8 20.0% 7 14.0% 2 5.6% 17 13.5%
 التعاون 7 17.5% 13 26.0% 9 25.0% 29 23.0%
 السالم 3 7.5% 0 0.0% 0 0.0% 3 2.4%
 التغيير السياسي 0 0.0% 2 4.0% 6 16.7% 8 6.3%
 نجازاتاإل 0 0.0% 5 10.0% 2 5.6% 7 5.6%
 النتائج االقتصادية 0 0.0% 2 4.0% 0 0.0% 2 1.6%
 اإلجمالي 40 100% 50 100% 36 100% 126 100%

 14درجة الحرية =       0.005قيمة المعنوية =          31.441= 2كا
ذات داللة  توجد عالقة حيث من خالل نتائج التحليل اإلحصائي تبين صحة هذا الفرض

إحصائية بين األطر المستخدمة في عرض الخبر وبين القناة التي تبث الخبر المتعلق بالشؤون 
 2وهي أكبر من قيمة كا 31.441المحسوبة والتي بلغت  2الليبية ويتجلى ذلك من خالل قيمة كا

ارتباطها كما مما يعني عدم استقاللية المتغيرات و  23.68والتي تبلغ  14الجدولية عند درجة حرية 
 . 0.05وهي أقل من مستوى المعنوية  0.005أن درجة المعنوية بلغت 



                                                      

                                                    317 

أكثر من وبالنظر لعدد التكرارات نجد أن القنوات الثالث اتفقت في استخدام إطار الصراع 
عند عرض الشئون الليبية ولعل المواجهات العسكرية على األرض هي من فرضت ذلك، وقد غيره 

ي المرتبة الثانية في كل من قناة الحرة وروسيا اليوم، بينما حل إطار جاء إطار التعاون ف
 االهتمامات االنسانية في قناة بي بي سي في المرتبة الثانية.

 قناة بي بي سي: لالتحليل الكيفي  أوال:
 الحوارات الدائرة بين أطراف النزاع: 

تتلخص القضية في الحوارات التي تتم بين األطراف المتنازعة على السلطة في ليبيا والمتمثلة 
في البرلمان الموجود في طبرق شرقي البالد و تتبعه الحكومة المؤقتة التي انبثقت عنه  ويترأسها 

م في كم شرق طرابلس(، والمؤتمر الوطني العا1200عبد اهلل الثني ومقرها في مدينة البيضاء )
العاصمة الليبية طرابلس والذي تتبعه حكومة اإلنقاذ والتي استبدلت بعد حوار الصخيرات في 

 المغرب بحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج. 
 األطر الرئيسية: 

حيث تعمل القناة على شيطنة المؤسسة العسكرية في شرق البالد والتي تتبع  إطار الصراع: 
يث أنها ترى أن قوات الجيش الليبي في الشرق والتي يقودها المشير خليفة حفتر برلمان طبرق ح

 تمهد لوصوله إلى السلطة ليقيم دولة عسكرية. 
وفي خبر حول لقاءات مرتقبة ألطراف النزاع الليبية  قرأ المذيع  30/12/2016في نشرة 

حكومة الوفاق الوطني فائز اللواء خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي سوف يلتقي رئيس "
" وهنا تطلق القناة للمرة األولى صفة قائد الجيش الليبي على خليفة حفتر وقدمت ذكر  السراج

اسمه على رئيس حكومة الوفاق بما يجعله أكثر بروزًا وأهميًة ، كما أبرزت أهمية دور الجزائر في 
عبد القادر مساهل المسؤول الذي أما مهندس هذه الوساطة فهو هذا الرجل هذا اللقاء بالقول "

حفتر " ثم عادت للحديث عن التأييد الذي يالقيه خليفة حفتر " يمسك بملف الشؤون المغاربية
" الذي يحظى بدعم مصري إمارتي تشادي حصل مؤخرًا على دفعة سياسية من قبل روسيا 

سية قال إن حفتر نائب وزير الخارجية الرو وأشارت إلى كونه ورقة أساسية للوصول إلى حل " 
الذي يقاتل تنظيم الدولة اإلسالمية في شرق ليبيا يجب أن يجد مكانًا له في القيادة الليبية 

" لكنها عادت لتصفه بالرجل البعيد عن المبادرات السياسية وأظهرته بصورة الرجل الجديدة
ة بضرورة ه للحل العسكري وهو ما يتعارض مع الخطة الجزائرياتجاهيعرف حفتر بالعسكري "

الحل السياسي لكنه أصبح طرفًا أساسيًا في أي حل لألزمة خصوصًا بعد تحقيقه انتصارات على 
  ." األرض
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 إطار المسئولية: 
فشاله تتركز في إصرار خليفة حفتر أظهر  ت القناة أن السبب في عرقلة مسارات الحوار وا 

للدخول في المشهد للحصول على مكاسب وهو ما أوردته أخبارها التي تحمل المؤسسة العسكرية 
 أسباب تعثر مسار المباحثات.

لم ني "أوردت القناة خبر استقالة عضو المجلس الرئاسي موسى الكو  3/1/2017في تاريخ 
تكن استقالة موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق مفاجئة بل كانت لحظة 

" وفي ذلك إشارة ضمنية لفشل الحكومة حيث أن القناة أبدت عدم قبولها  مؤلمة للمسئول الليبي
ة تزيد هذه االستقالوتوقعها االستقالة ثم تشير إلى أنها قد تكون بداية النهاية التفاق الصخيرات "

األمر يبدو " "  من المخاوف التي يقولها محللون ليبيون بأنها ستكون نهاية اتفاق الصخيرات
" ثم تصرح القناة عن أن حفتر يشكل واضحا فالسلطة غير موحدة ومؤسساتها غير مكتملة البناء

الليبي فلم أما خليفة حفتر قائد الجيش خطرًا على االتفاق من خالل العبارة التي أوردها التقرير"
يدعم اتفاق الصخيرات وقد سيطرت قواته على مصاف ومرافق في الهالل النفطي ومنذ نيله 

 ".تأييدًا روسيًا أصبح ينظر إليه على أنه تهديد حقيقي لالتفاق السياسي الليبي
  إطار التعاون:

وتستخدم القناة هذا اإلطار عندما يكون هناك تدخل لدور الجوار ككتلة أو تجمع واحد بخالف 
تتبني القناة موقفا  ما يتم عندما يتعلق األمر بمبادرة منفردة من الحكومة المصرية والتي سرعان ما

 معاديًا ضده وتعمل على شيطنة التدخل المصري.
أذاعت القناة خبر االجتماع العاشر لدول جوار ليبيا في القاهرة وقد  21/1/2017في يوم 

استهل المذيع الخبر بتصريح وزير الخارجية سامح شكري الذي يشير لضرورة الحل السياسي 
إلشارة إليه في أكثر من موضع خالل الخبر وخالل الحديث مع مستبعدًا الخيار العسكري وقد تم ا

قال وزير ية حيث االجتماع وقد كان الخبر "المراسل الذي كان في مقر جامعة الدول العرب
الخارجية المصري سامح شكري إن اتفاق الصخيرات الذي وقع بالمغرب هو الحل األمثل للوضع 

بضمان سيادة ليبيا ودعم مؤسساتها الشرعية مع  الليبي الراهن وأضاف شكري أن مصر ملتزمة
وار والذي ورد " كما ركز الخبر على أهمية دور دول الجرفض التدخل الخارجي في الشأن الليبي

وأشار إلي أهمية الدور الذي تلعبه دول الجوار لحل األزمة الراهنة منوها إلي بالخبر في قولهم "
" وعند الحديث مع المراسل عاد ليؤكد واالتحاد اإلفريقيضرورة التنسيق مع جامعة الدول العربية 

الجميع اتفق أن الحل ما قاله المذيع وركز عليه في الخبر حيث بدأ المراسل حديثه بالقول "
السياسي طبقًا التفاق الصخيرات ليس له بديل فالحل العسكري اآلن لن يوصلنا إال إلي طريق 

يفة حفتر بسؤاله " وهنا أشار المذيع للمشير خلرقاءمغلق وهذا هو االتفاق المبدئي بين الف
القاهرة القائد العسكري الليبي خليفة حفتر ما هو موقف القاهرة  قبل يومين استضافتللمراسل "
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" وهنا وصف المذيع خليفة حفتر بالقائد العسكري الليبي بعكس ما ورد في نشرات سابقة فأجابه ؟
مع كل  أظهر من خاللها أنه على استعداد للتفاوضالشكل  هذاهذه الزيارة العلنية وب"المراسل 

لى حل خاصة بعد االستيالء على الهالل النفطي والواقع الذي فرضه األطراف في ليبيا للوصول إ
" وفي إجابة المراسل إشارة إلي الجنرال خليفة حفتر حتالل هو الواقع الجديد الذي فرضههذا اال

ما وصف سيطرته على منطقة االحتالل النفطي باالستيالء عدم تبعية حفتر لجهات شرعية عند
في المرة األولى ثم باالحتالل في المرة الثانية ثم أضاف أنه بذلك قام بوضع كل األطراف أمام 

 أمر واقع.
حول عقد اجتماع بين وزراء  خبراً  18/2/2017أوردت القناة في نشرتها التي بثت يوم 

يعقد خارجية تونس ومصر والجزائر في تونس وقد وصف الخبر الحالة الليبية باألزمة حيث ورد "
في العاصمة تونس لبحث سبل حل األزمة  إذا وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس اجتماعاً 

 " الليبية
 األطر الفرعية: 

اة أحيانا هذا اإلطار في اإلشارة إلى أن األطراف وتناولت القن إطار االهتمامات اإلنسانية:
الصراع الذي أهدر امكانات البالد وعطل عجلة التنمية وزاد من  إلنهاءتحاول الوصول إلى حل 

 معاناة المواطن. 
 خبرًا حول التوصل إلى اتفاق بين أطراف النزاع الليبي 15/2/2017أوردت النشرة في تاريخ 

ألزمة التي تعصف بالبالد و إنهاء معاناة الليبيين بعد أن ساءت بهدف وضع حل ل" ويأتي ذلك
 ."أوضاعهم االقتصادية بسبب االنقسام الذي تعانيه البالد

ات وتشير إلى أن سير هذه العملي إيجابي حيث تتناول القناة الحدث بشكل إطار السالم:
  .يقاف الصراع المسلحيهدف إلى إنهاء الصراع و دعم إ

حول عقد اجتماع بين وزراء  خبراً  18/2/2017في نشرتها التي بثت يوم أوردت القناة 
يعقد خارجية تونس ومصر والجزائر في تونس وقد وصف الخبر الحالة الليبية باألزمة حيث ورد "

إذا وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس اجتماعا في العاصمة تونس لبحث سبل حل األزمة 
حالل السالم في المنطقة الليبية ودعما للجهود الرامية حظ أن الخبر لم " ، ونالإلنهاء الصراع وا 

طراف المشاركة تحمل أي دالالت بل اكتفى بذكر الحدث واصفا أنه يهدف يتضمن توصيفات لأل
 لوضع اللبنات األولى في عملية السالم. 

 العبارات المحورية: 
ارتي ، بدء دور روسيا في الجيش الوطني الليبي، حكومة الوفاق الوطني، دعم مصري إم

، التسوية السياسية لألزمة، البلد الذي تمزقه الصخيرات ،حل سياسي للصراعليبيا، اتفاق 
دعم  جهود السالم، توصل الى اتفاق، ضمان سيادة ليبيا، خالفات أيديولوجية، ،االنقسامات

 المؤسسات الشرعية، رئاسة الجيش ومهامها، تدخالت أجنبية. 
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 : أسباب المشكلة
ومن خالل الخطاب الذي تم استخدامه في نشرات القناة يمكننا استخالص أبرز أسباب 

 ة: التاليالمشكلة في ليبيا في النقاط 
والذي تعتبره  –حسب وصف القناة  -الصراع الدائر والذي يقوده المشير خليفة حفتر .1

 للحلول السياسية. معرقالً 

التدخالت الدولية من بعض الدول " مصر واإلمارات و روسيا " والدعم اللوجستي  .2
والعسكري الذي تقدمه للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر والتابع للبرلمان 

 الواقع في شرق البالد. 

 االنفالت األمني الذي تشهده البالد نتيجة انتشار السالح وتوسع نفوذ المليشيات. .3

 : الحلول
نهاء االعمال العسكرية على األرض والتأكيد على أن  .1 الجلوس على طاولة المفاوضات وا 

 الحل لن يكون عسكريًا.
إيقاف التدخالت العسكرية وتفعيل قرارات مجلس األمن القاضية بحظر التسليح ومنع  .2

 دخول األسلحة المهربة ألطراف النزاع الليبية. 
منح حكومة الوفاق صالحيات أكبر ومساعدتها لبسط نفوذها على األرض ودعم اتفاق  .3

الصخيرات الذي تم بالمغرب والذي بموجبه تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني طرابلس 
 التي يترأسها فائز السراج. 

هو جزء من الحل وترى بأنها أحد أبرز السبل  –باستثناء مصر  –دور دول الجوار  .4
 لوصول إلى حل للنزاع الدائر في ليبيا.الداعمة ل

 
 األطراف الفاعلة وسماتها وأدوارها : 

  القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر:
صراره على تغذيه جهود الرامية إليجاد حل من خالل إترى القناة أنه أحد أبرز المعرقلين لل

سي بسبب يافي تعثر المسار السعلى األرض وهو ما يسبب  سير المعارك الصراع واستمرار
جانب في اعتقاده الجازم بضرورة الحل العسكري على األرض وقد قامت القناة بالتركيز على هذا ال

 برازه بشكل ملفت. أكثر من موقع وعملت على إ
 رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج:

لى أن فائز السراج هو رئيس الحكومة تؤكد األطر والعبارات واالستعارات المستخدمة ع
عن  نه يسعى إليجاد حلول سياسية بعيداً والتي جاءت بعد حوار الصخيرات وبأ ،المعترف بها دوليا

ولكنه عادة ما يواجه المشاكل بسبب تعنت الطرف المقابل في طبرق والذي ركزت فيه  ،المواجهات
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خبار ولم يفرد ود من األإال في عدد محد ولم يتم التطرق للبرلمان وحكومته ،على حفتر والجيش
 .لهم المجال بل يذكرون بشكل مقتضب جداً 
 لإلمارات: باإلضافةدول الجوار "مصر، تونس، الجزائر" 

تم التركيز على دور دول الطوق بشكل كبير في حل األزمة الليبية ولكن القناة متحاملة بشكل 
رت ذلك في عدد من األخبار التي تحمل إشارات و ذك ،الحكومتين المصرية واإلماراتية كبير على

عندما لمنطقة في حين يتبدل الموقف ابدور غير معلن لتقويض السالم ب صريحة واتهامات مباشرة
الجزائر وتونس تلعبان  في مبادرة مع دول أخرى، وتتخذ القناة مواقف تبين أن تكون مصر طرفاً 

عم عادة جهود هذه الدول، وتشير لها في إيجاد حل سلمي لألزمة في ليبيا وتد ةً وفعال ايجابيةً  أدواراً 
كما أن توظيف الصور مع هاتين  ،يحاءات وتعبيرات مجازية تحمل قيما إيجابيةبعبارات وا  

 ما يكون بشكل إيجابي بطريقة ملفتة.   الدولتين غالباً 
 
 التحليل الكيفي لقناة الحرة األمريكية ثانًيا:

 حوارات الدائرة بين أطراف النزاعال
 إطار الصراع: 

وقد استخدمت القناة عبارات تعمل على شيطنة حكومة البرلمان الليبي في طبرق شرق البالد 
 والجيش التابع له والذي يقوده المشير خليفة حفتر وقد ظهر ذلك في عدد من األخبار منها: 

قال المسئول العسكري في شرق خبرًا " 3/1/2017أوردت القناة في نشرتها التي بثت يوم 
حفتر أنه ال توجد أي خطط الستئناف المحادثات مع الحكومة الموجودة في غرب  ليبيا خليفة

" وهنا تسمية حفتر بالمسئول العسكري وليس قائد الجيش البالد ليبيا والتي تدعمها األمم المتحدة
واإلشارة إلى أن حكومة السراج مدعومة من األمم المتحدة يعكسان توجهًا في الخبر كما أن تكملة 

وما نقلته القناة من تصريحات نسبتها لحفتر تنسف أي حوار سياسي وتتجه للحسم العسكري الخبر 
بينما صرح القائد العسكري في شرق البالد خليفة لحل األزمة في ليبيا حيث ورد في الخبر "

أن المحادثات مع حكومة فائز السراج التي بدأت قبل عامين ونصف العام لم تسفر عن  حفتر
" وقد قرن بهذا الخبر مباشرة ل إن الحالة،  حالة حرب وتتطلب قتااًل وليس سياسةأي نتائج وقا

خبر استقالة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق موسى الكوني في إشارة لكونه جاء نتيجة 
لتصريحات حفتر كما حمل الخبر تعاطفًا مع قرار الكوني من خالل استخدام عبارات تدل على أنه 

وعبر الكوني عن الشديد نتيجة فشله وحزنه على الوضع في ليبيا وقد جاء الخبر "لم يخف تأثره 
اعتذاره للشعب الليبي على فشله في مهامه وذلك في مؤتمر صحفي لم يخف فيه تأثره 

 الشخصي وحزنه على الوضع في ليبيا".
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دول عن إجراء قمة ثالثية حول ليبيا برعاية جامعة ال 10/1/2017ورد خبر بث يوم كما 
إن في إشارة لكونها تتصارع للوصول إلى السلطة " "المتنازعةـ"ألطراف الليبية بًا لالعربية وصف

الجامعة سترعي حوارًا بين األطراف العربية المتنازعة ضمن قمة ثالثية تشارك فيها مصر 
 "وتونس والجزائر
 إطار التعاون : 

إلطار عند التطرق للحوارات التي تكون المبادرة فيها من المجلس الرئاسي وقد استخدم هذا ا
أو تلك التي تتم بمشاركة دول أجنبية حيث حرصت القناة على إبراز األدوار اإليجابية لدول 
الطوق و المنظمات اإلقليمية في تيسير الوصول لصيغة توافقية ونرى استخدام هذا اإلطار عند 

المجلس الرئاسي فائز السراج للجزائر، حيث أوردت القناة في نشرتها التي التطرق لزيارة رئيس 
خبرًا عن زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للجزائر و تطرقت له  26/12/2016بثت يوم 

أكد رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج أنه يزور الجزائر من أجل بنوع من اإليجابية " 
بيا وهذه الزيارة هي الثانية للسراج في أقل من شهرين وتأتي بعد أسبوع حلحلة الوضع في لي

" ونالحظ ذكر اسم خليفة حفتر دون أي صفة أو رتبة عسكرية مما يشير للتقليل من زيارة حفتر 
وذكر بيان لوزارة الخارجية من أهميته ، أما عن موقف الحكومة الجزائرية فقد أورد الخبر "

" وهو للتأكيد على أن زمة الليبيةإليجاد حل سياسي مع جميع أطراف األ ا تسعى الجزائرية أنه
 الحل لن يكون عسكريًا بل سياسيًا.

خبرًا حول  21/2/2017لدول الجوار حيث أوردت النشرة التي بثت في  وأظهرت القناة تعاوناً 
بدء اجتماع وزاري لدول جوار ليبيا في القاهرة وصف الحالة الليبية بـ "األزمة المتفاقمة" وأظهرت 

لمجتمعون هنا في القاهرة أكدوا التقرير أن الحل الوحيد يكمن في تطبيق اتفاق الصخيرات  "ا
" وأكد الخبر من خالل التركيز على يرات كإطار وحيد ألي حل لألزمة الليبيةتمسكم باتفاق الصخ

األجزاء التي تدعو إلى الحل السلمي وأن الحلول العسكرية مستبعدة وتم التأكيد على ذلك من 
خالل إبراز تصريح أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الذي يؤكد ذلك كما 

 ليبيًا ليبياً اًء مع محلل سياسي أكد أن الحل لن يكون إال بالحوار ولن يكون إال " تضمن التقرير لق
" دون أي تدخل خارجي، وذكر التقرير أن المجتمعين طالبوا المجلس الرئاسي بسرعة تكوين 
حكومة وأنهم حثوا البرلمان على سرعة التصويت لها، ولم يتم التطرق لحفتر مطلقًا خالل التقرير 

 ر. أو الخب
بينما تم تجاهل العداء التاريخي مع روسيا ولم يتم شيطنتها وعلى العكس من ذلك أوردت نشرة 

خبرًا عن استقبال روسيا لرئيس حكومة الوفاق الوطني وقد  3/2/2017األخبار التي بثت يوم 
" فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من األمم المتحدةتضمن الخبر توصيف "

ا يدل على اعترافها ودعمها له، فيما تضمن الخبر تصريحات عن المتحدثة باسم الخارجية مم
و قالت زخاروفا أن الروسية تظهر أن روسيا ستدعم العمل التوافقي السياسي حيث ورد بالخبر "
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" موسكو تسعى لضمان وحدة ليبيا وحل المسائل العالقة بين األطراف المتنازعة من خالل الحوار
تطرق القناة لذكر الشبهات الواردة حول مشاركة روسيا في الدعم العسكري ألحد أطراف ولم ت

 النزاع. 
 : إطار المسئولية

وقد استخدم هذا اإلطار عند الحديث عن أخبار تتعلق بالبرلمان الليبي في طبرق أو 
تصريحات المشير خليفة حفتر حيث تركز أن مسئولية فشل الحوارات بسبب هذه األطراف، وقد 

خبرًا حول اقتراح البرلمان في طبرق إجراء  8/3/2017شرة االخبار التي بثت يوم أوردت ن
من هذا القرار فقد بدأ  مسبقاً  انتخابات مبكرة وقد بدأ التقرير بجملة تشير التخاذ المحرر موقفاً 

" خطوة قد تدق آخر مسمار في نعش اتفاق الصخيرات والحكومة المنبثقة عنهالتقرير بالجملة "
ما يهدد بتفتت أكبر بالمشهد السياسي التقرير قد أحتوى أكثر من صياغة تؤكد المعني " كما أن

بالبلد الذي يشهد انقسامًا بين حكومة الوفاق في طرابلس يعترف بها المجتمع الدولي وحكومة 
" وقد تضمن الخبر وصفًا  خاطئًا حيث وصف موازية في الشرق مرتبطة باللواء خليفة حفتر

وجودة بالشرق بالحكومة المعينة من قبل حفتر في حين أن الحكومة الموجودة في الحكومة الم
شرق البالد عينها البرلمان الذي يقود الجيش التابع له خليفة حفتر ولعل ربط الحكومة بشخصية 

 حفتر هو من باب تنصيبه كطرف معاد للسراج.
 إطار اإلنجازات:

لدولية في مباحثات السالم أو عن الخطوات وقد استخدم هذا اإلطار عند التطرق للجهود ا
التي يقوم بها المجلس الرئاسي الذي يقوده فائز السراج حيث أوردت النشرة التي بثت في يوم 

خبرين عن ليبيا وقد وردا في العناوين األول و الذي يتحدث عن نتائج المباحثات  20/2/2017
تم عرضه بشكل إيجابي يؤكد على التوصل  الثالثية بين وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر وقد

لضرورة دعم الحلول السياسية وقد أورد التقرير تصريحات للوزراء الثالث تؤكد هذا المعني عدا 
عن إشارة التعليق المصاحب للتقرير في أكثر من موضع كما تم التأكيد على ذلك حتى عند ورود 

" األزمة الليبية وآفاق الحل السياسيلشاشة "الخبر في العناوين الرئيسية حيث كتب عنوان أسفل ا
وقد جاء الخبر كثاني عنوان في العناوين األساسية للنشرة وأكد العنوان نفس المعنى حيث ورد 

 " . مصر وتونس والجزائر تؤكد الوصول إلى تسوية شاملة لألزمة في ليبيا"
 إطار النتائج اإلقتصادية:

حيث أشارت القناة أن هناك تحسنًا في إنتاج البترول مع استقرار األوضاع حاليًا في ظل 
الحوارات السياسية، ولكنها أشارت أن ذلك قد يتغير في ظل السالم الهش الذي تعيشه البالد 

ارتفع في خبر عن ارتفاع إنتاج ليبيا للنفط " 2/1/2017التي بثت يوم ويظهر ذلك في نشرتها 
إنه من " وقد تبني الخبر إطارًا  إيجابيا حيث قال " ألف برميل 625إنتاج النفط الليبي إلي 

" دون أن يغفل اإلشارة المتوقع أن يزيد اإلنتاج ليصل إلى تسعمائة برميل بحلول مارس القادم
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" وأبرز لكن هناك مخاطر قائمة جراء الصراع السياسييق ذلك حيث قال " إلي ضرورة األمن لتحق
 ان الصراع سياسي ولم يقل األوضاع األمنية أو المواجهات العسكرية. 

 العبارات المحورية:
حكومة الوفاق، فصائل محلية مسلحة، حلحلة الوضع في ليبيا، حل سياسي، الصراع 

طراف الليبية المتنازعة، لقاءات دبلوماسية ، تسوية السياسي، خطط الستئناف المحادثات، األ
شاملة، اتفاق الصخيرات، األزمة الليبية، البرلمان الليبي في طبرق، مصر والجزائر وتونس، 

 استمرار الدعم األوروبي، تدهور الوضع األمني.
 أسباب المشكلة:

 قدم في المشهد السياسي.  موطئمحاولة المشير خليفة حفتر الحصول على  .1
 يبي في طبرق إلى جانب المشير خليفة حفتر وعدم القيام بمهامهلوقوف البرلمان ال .2

 السياسية.
 انتشار السالح والمليشيات المسلحة وانعدام األمن .  .3

 الحلول: 
 .االستجابة للمفاوضات وحل النزاع سلمياً  .1
دون تعديل لتكون مهام قائد الجيش مسندة لرئيس المجلس  اعتماد اتفاق الصخيرات كامالً  .2

 الرئاسي فائز السراج . 
غالق الطريق عليه في الوصول إلى أي منصب أو موطئ  .3 إقصاء حفتر من المشهد وا 

 قدم في المشهدين السياسي والعسكري. 

 
 التحليل الكيفي لقناة روسيا اليوم:  ثالثًا:
 حوارات الدائرة بين أطراف النزاعال

 إطار التعاون:
واستخدمت القناة هذا اإلطار في إبراز عالقات التعاون بين روسيا والمشير خليفة حفتر والذي 

النشرة التي بثت يوم  غالبًا ما تذكره القناة بصفة القائد العام للجيش الليبي، حيث جاء في 
خبر حول زيارة خليفة حفتر لحاملة طائرات روسية قبالة السواحل الليبية والتي  11/1/2017

كانت في مهمة عسكرية في سوريا وقد أورد الخبر توصيف القائد العام للجيش الليبي على المشير 
بداء االستعداد  خليفة حفتر وأشار إلى تسليمه شحنة أدوية وهو ما يعد دعمًا للموقف سياسيًا، وا 

ن القائد أعلنت وزارة الدفاع الروسية ألدعم ليبيا بما ال يتعارض مع حظر األسلحة وجاء الخبر "
ميرال كوزنزوف دالعام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر قام بزيارة حاملة الطائرات الروسية اال
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تسلم خاللها شحنة " وعن الدعم ورد بالخبر "حيث بحث األوضاع مع وزير الدفاع الروسية
 ".أساسية من األدوية الضرورية للجيش الليبي وللمدنيين

إبراز عالقة روسيا بفائز السراج فقد أوردت النشرة التي بثت كما استعمل إطار التعاون في 
خبرًا حول زيارة فائز السراج لروسيا وركز الخبر على أن الحل يكون بيد الليبيين  2/3/2017يوم 

زيارة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج لموسكو وحدهم كما قرأ مقدم النشرة في بداية الخبر "
" ونقل التقرير ث حول إمكانية التعاون إليجاد حل لألزمة الليبيةجاءت بناء على دعوة للتباح

نحن على قناعة بأن الشعب تصريحًا لوزير الخارجية سيرغي الفروف يؤكد ذلك حيث قال فيه " 
الليبي فقط هو من يستطيع إيجاد حل لألزمة في البالد وذلك من خالل إطالق كل القوى الليبية 

 ."التغلب على جميع المشكالت حوارًا عامًا جامعًا من أجل
كما يمكننا مالحظة كيف أنها استخدمته أيضا في إبراز جهود دول الجوار في هذا الخبر 

خبر عن مباحثات مصرية تونسية  20/2/2017حيث جاء في سياق النشرة التي بثت يوم 
رد ذلك في أكثر من موضع من جزائرية في تونس ولكنه كان يسوق لضرورة الحل السياسي وقد و 

الخبر كما أن الخبر عرض من زاوية أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة الوصول لتسوية سياسية 
في تونس توصل وزراء خارجية دول جوار ليبيا إلعالن مشترك لدعم شاملة حيث جاء في النشرة"

السبسي أن التوافق بين  التسوية السياسية الليبية الشاملة وأكد الرئيس التونسي الباجي قايد
تونس والجزائر ومصر يعكس إلتزامها بضرورة التقدم في مسار إيجاد تسوية شاملة تعجل 

" وبعد ذلك تم استضافة محلل سياسي من القاهرة و كان يؤكد نفس المعنى وأن بإنهاء األزمة
 الحل لن يكون عسكريًا بل سياسيًا وبدون تدخالت إقليمية أو دولية. 

ملت القناة هذا اإلطار في طرح أخبار عن لقاءات بين السراج وحفتر بعد أن بدأت كما استع
القناة في تغيير صفات السراج وحفتر حيث أنها كانت منحازة لجانب المشير خليفة حفتر ولكن 
بعد أن قام السراج بزيارة لروسيا والتي جاءت مباشرة بعد رفض حفتر لطلب روسي بلقاء السراج 

جعل موسكو تعيد حساباتها وهو ما انعكس بشكل مباشر على الخطاب اإلعالمي  ما في القاهرة،
عن لقاء مرتقب بين خليفة حفتر  خبر 9/2/2017رتها التي بثت يوم حيث أوردت القناة في نش

وفائز السراج ولم يذكر الخبر أي صفات تسبق أسماء االثنين وأكتفى بذكر اسميهما فقط وقد ركز 
ر على ضرورة الوصول إلي حل سياسي وبتكاثف الجهود الدولية الرامية إلى التقرير بشكل كبي

الوصول لحل سياسي وأشار إلى أن مبعوث األمم المتحدة إلى ليبيا صّرح بإمكانية تعديل االتفاق 
وهناك كثيرة وردت تؤكد هذا المعنى منها " مالً هناك جُ وصول إلى حل توافقي يرضي الجميع كما لل

ية الوصول إلى اتفاق بين السراج وحفتر يكون مدخاًل لنهاية فعلية لألزمة حديث عن إمكان
" ، كما ورد في النشرة ذاتها خبر رياضي حول والدولية اإلقليميةالليبية بعيدًا عن التدخالت 

مشاركة نادي رياضي ليبي في دوري األندية االفريقية لكرة القدم وأشار التقرير أن المباريات التي 
 " التي تمر بها ليبيا.غير المستقرةا الفريق ستتم باستضافة مصرية نظرًا للظروف "يشارك به
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 إطار الصراع: 
وتعمل القناة على استخدام هذا اإلطار عند ربط أخبار المباحثات بما يجري على األرض في 
إشارة إلى أنه يجب الربط بينهما حيث ال تقوم بإذاعة الخبرين منفصلين بل تعمد لربطهما ويمكننا 

والتي عرضت خبرًا عن مباحثات أمين  18/3/2017مالحظة ذلك مثال  في النشرة التي بثت في 
م جامعة الدول العربية والمبعوث األممي لليبيا ومسئولة الشئون الخارجية باالتحاد األوروبي في عا

القاهرة بشأن ليبيا ، وقد ركز الخبر على ضرورة التوصل لحل سياسي كما أشار إلى أن 
المجتمعين أشادوا بالدور الذي تقوم به قوات الجيش الليبي الذي يقوده خليفة حفتر في الهالل 

لنفطي، ثم ربطه مباشرة بخبر منقول عن المتحدث باسم الجيش الليبي التابع لحفتر والذي أعلن ا
جاهزية قوات الجيش لدخول العاصمة و كان يطلب خالل التصريح أن تقوم كافة التشكيالت 

 . المسلحة بالتعاون وتسليم أسلحتها طوعاً 
 األطر الفرعية: 

 التغيير السياسي: 
المغرب حيث عادة ما يتم  وتستخدم القناة هذا اإلطار عند الحديث عن اتفاق الصخيرات في

للجيش حيث أوردت القناة في نشرتها التي  المطالبة بتعديله ليتم تضمين حفتر في المشهد قائداً 
خبرًا يسلط الضوء على اختتام اجتماع لمجموعة من اإلعالميين الليبيين  27/12/2016بثت في 

يؤكد على دعم الحل السياسي والمبادرة المصرية مع ضرورة تعديل المواد التي تضبط قيادة 
ليفة حفتر من المشهد، وقد أشار التقرير الجيش في ليبيا والتي إن تم تطبيقها ستؤدي الستبعاد خ
يؤكد المسؤولون المصريون ضرورة "  لخليفة حفتر بصفته قائدًا للجيش الليبي حيث جاء كالتالي

دعم التوافق الوطني من خالل تعديل االتفاق السياسي في ليبيا حتى يتسنى لجميع األطراف 
 .ت مكافحة اإلرهاب"دعم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في عمليا

التغيير السياسي و يفيد بانتقاد نائب وزير  اتجاهكما أوردت ذات النشرة خبرًا آخرًا يصب في 
الخارجية الروسي لطريقة تعامل مبعوث األمم المتحدة لليبيا ألطراف النزاع التي سماها بتوصيفات 

االعتراف بحكومة الوفاق حيث تكشف عن اعترافه بخليفة حفتر قائدًا للجيش الليبي من جهة وعدم 
انتقد نائب وزير الخارجية الروسي غيناتي غياتيلوف سياسة المبعوث األممي إلي قال الخبر "

ليبيا مارتن كوبلر لدعمه الحكومة في طرابلس لمواجهتها مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة 
المواقف حيال األطراف حيث قال الحكومة في طرابلس في إشارة  " والتوصيفات توضححفتر 

لحكومة الوفاق، وجعلها طرفًا مباشرًا عندما وصفها بأنها هي من تواجه خليفة حفتر والذي وصف 
 ".قائد الجيش الليبيفي الخبر بــ" 

 عبارات محورية: 
الجوار،حكومة وطنية حقيقية، السلطات الليبية، تعطل المجتمع الدولي، األزمة الحالية، دول 

 العملية السياسية، دعم التوافق الوطني، مكافحة اإلرهاب، جمع الفرقاء، إنجاز العملية السياسية.
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 أسباب المشكلة: 
 تعطيل بعثة األمم المتحدة لجهود توحيد المؤسسة العسكرية.  .1
ية والتي يرغب رئيسها في االستحواذ حكومة الوفاق الوطني المفروضة من البعثة األمم .2

 على رئاسة الجيش.
 انتشار السالح واالنفالت األمني.  .3
 في سياق األخبار.   ضمنياً  إسقاط نظام العقيد معمر القذافي والذي يشار له أحياناً  .4

 الحلول: 
 . للجيش الوطني توحيد المؤسسة العسكرية ومنح المشير خليفة حفتر منصب القائد العام .1
 ألمن من خالل حكومة مركزية موحدة. ضبط ا .2
نهاء التشكيالت المسلحة. .3  جمع السالح وا 

 
 نتائج التحليل الكيفي :  الصةخ

لقد اتقفت القنوات الثالث على استخدام إطار الصراع لعرض أسباب المشكلة واألزمات التي 
ل الخطاب المستخدم فإن قناة الحرة ترى أن أحد أسباب المشكلة هي تمر بها ليبيا ومن خال

الروسية والمصرية في دعم الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر والذي يتبع  التدخالت
البرلمان الليبي الواقع في شرق البالد وأن هذه التحركات من شأنها عرقلة عمل حكومة الوفاق 

ا الرئاسي فائز السراج والتي نتجت عن اتفاق الصخيرات في المغرب من الوطني التي يقود مجلسه
خالل األعمال العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والذي أشارت 
القناة غير مرة للدعم الذي يتلقاه الجيش الليبي بالسالح بطرق غير مشروعة والتدخالت األجنبية 

صول لحل سلمي، وقد اتفقت معها قناة بي بي سي عند تناولها للصراع التي تقوض سبل الو 
والذي تعتبره   –حسب وصف القناة  -الدائر وقد وصفت أحيانًا بأن من يقوده المشير خليفة حفتر

معرقاًل للحلول السياسية إضافًة التفاقها في أن التدخالت الدولية من بعض الدول "مصر 
اللوجستي والعسكري الذي تقدمه للجيش الليبي الذي يقوده المشير واإلمارات و روسيا" والدعم 

خليفة حفتر والتابع للبرلمان الواقع في شرق البالد يساهم في إطالة أمد الصراع  إضافة لإلنفالت 
األمني الذي تشهده البالد نتيجة انتشار السالح وتوسع نفوذ المليشيات التي أصبحت تتاجر في 

شرعية ألوروبا وباتت تلك القوارب تشكل مصدر قلق لوجود داعش بليبيا التي قوارب الهجرة غير ال
تعد قريبة من الشاطئ الجنوبي ألوروبا، فيما أختلفت معهما قناة روسيا والتي ترى عبر خطابها أن  

خلف السالح وتمسكهم بحقهم في  –حسب وصف القناة  –تمترس الجماعات اإلرهابية والجهادية 
من خالل المواجهات المسلحة، إضافة للتدخل الدولي الذي تسبب في دعم إسقاط الوصول للسلطة 

، واستمرار فرض حظر تسليح الجيش الليبي عبر استمرار 2011نظام العقيد معمر القذافي عام 
من األمم المتحدة والذي مازال ساريًا والذي ينص على حظر توريد   1970،1973تطبيق القرار 
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يجعل أمد األزمة والمشكلة مرشحًا لالزدياد، كما أن قناة روسيا اليوم ترى أن  السالح لليبيا هي ما
محاولة فرض صورة الشكل السياسي الجديد في ليبيا من خالل تدخالت المبعوث األممي لليبيا 

 مارتن كوبلر يجعل الفرقاء السياسيين يزدادون تعنتًا ويزيد الوضع تعقيدًا.  
التعاون، وأبرزت  رة وبي بي سي وروسيا اتفقت في استخدام أطرأما عن الحلول فإن قناة الح

دور دول الجوار في الترسيخ لحلول جذرية للمشكلة الليبية، واختلفت روسيا مع نظيرتيها في 
اختيارها للمشير خليفة حفتر كأحد العناصر الفاعلة في المشهد وكالعب أساسي لتحقيق السالم 

عبر خطابها أن  الحل السياسي التوافقي من خالل دعم  في المنطقة، كما ترى قناة الحرة
المبادرات السياسية هو األفضل والتأكيد على أن الصراع ال يمكن بأي حال من األحوال أن 

وحيد يوصل إلى أي حل فاعل وناجح على األرض وأنه ال يمكن أن يكون عسكريًا، وبأن السبيل ال
  .هو من خالل الحلول السياسية

فيما أختلفت قناة روسيا اليوم والتي ترى بضرورة رفع حظر توريد السالح ودعم الجيش الليبي 
الذي يقودة المشير خليفة حفتر والتابع للبرلمان الواقع في شرق البالد للقضاء على الجماعات 

األمن والسالم في المنطقة هي األولوية في الوقت وتحقيق  –حسب وصف القناة  –اإلرهابية 
الراهن، و تشير في أخبارها إلى ضرورة الحد من التدخالت التي تقوم بها الدول األوروبية واإلدارة 
األمريكية وتؤكد دعمها  لمبادرات تونس ومصر والجزائر التي تقوم بها من خالل مجموعة دول 

ة إيقاف التدخالت التي تقوم بها األمم المتحدة والحد من جوار ليبيا و تشير عبر خطابها لضرور 
 دورها في المشهد السياسي الليبي .

 
 التوصيات: 

يرى الباحث بضرورة االهتمام بإجراء رصد دوري للقنوات األجنبية اإلخبارية الموجهة  .1
للمنطقة العربية لمعرفة ما تحاول التأثير به على الرأي العام حول الملفات والقضايا 

 العربية.

االهتمام بالتغطية اإلخبارية المتزنة لألخبار في القنوات العربية الرسمية لضمان عدم  .2
لجوء المتلقي العربي للقنوات الموجهة والتي تزوده بمعارف ومعلومات وأخبار تتناسب مع 

 مصالح وأهداف الدول الباثة. 

االت األنباء المحلية ليقوموا االهتمام برفع كفاءة العاملين في وسائل اإلعالم المحلية ووك .3
 بدورهم وليتمكنوا من مواكبة الجديد ويعززوا بذلك من كفاءة مصادر األخبار المحلية.  

ضرورة التواصل الجيد من صناع القرار والسياسيين مع الجمهور وهو ما  يقطع الطريق  .4
 أمام اإلعالم الموجه لتضليل الرأي العام. 
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