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 2015أطر معاجلة الصحف املصرية ألداء جملس النواب 
 

 *إسراء محمد الزيني إعداد:

 **ا.د/ نجوى كامل إشراف:

 مقدمة

ارتبطت الصحافة منذ نشأتها بدور فعال ومؤثر في تقديم ومناقشة قضايا وأحداث 

بما تنشره من مضامين إخبارية ومعالجات ورؤى وأفكار متأثرة بطبيعة المجتمع 

البيئة االجتماعية والسياسية التي تعمل من خاللها, وخصائص عالقاتها بمختلف 

القوى السياسية, وكذلك بطبيعة البنى االقتصادية التي تحدد أنماط ملكيتها, وتمثل 

ً يستحق الدراسة والتحليل, إذ تتضمن المعالجات  المضامين الخبرية خطاباً صحفيا

الخاصة بها رصداً لدورها في بناء المحتوى ومنح دالالت محددة تخدم أهدافاً 

ً تتعلق بمنتج الخطاب وتتضح فيها ما اصطلح التراث البحثي على تسميته  وأغراضا

باألطر الخبرية وهي المعاني المسيطرة على مضمون األخبار والتي تعمل في بناء 

د في مجال تقديم الوقائع واألحداث المختلفة للقارئ بشكل محدد وهدف اتجاه محد

مقصود, والخطاب الخبري يكتسب سماته من طبيعة السياسات التحريرية التي يعد 

ً لها, وهو ما يجعل للصحفي دوراً مؤثراً في بناء هذا الخطاب من  ً وانعكاسا نتاجا

المتن فضالً عن عناوين وآلية خالل نقله لمجريات األحداث بألفاظ وكلمات داخل 

لتوظيف المصادر جميعها إشارات داخل النص الخبري تعطي معنى محدداً يتوافق 

 وسياسة وتوجه الجريدة إزاء األحداث وعالقتها باألطراف المختلفة.

أول انتخابات برلمانية منذ اإلطاحة  2015شهدت مصر خالل شهري مارس وأبريل  

؛ وتعتبر هذه االنتخابات االستحقاق الثالث واألخير بالرئيس المعزول محمد مرسي

من استحقاقات خريطة المستقبل, التي أُعلنت عقب قيام القوات المسلحة بمشاركة قوى 

يونيو  30يوليو في أعقاب ثورة  3سياسية ودينية عن خارطة طريق جديدة في 

غاء مجلس , وأعيد نظام المجلس ذو الغرفة الواحدة )مجلس النواب فقط وإل2013

, ليصبح البرلمان المصري تحت مسمى 2014يناير  18الشورى( بإستفتاء في 

مجلس النواب, لذلك مثل هذا البرلمان أهمية خاصة فهو عبر عن مرحلة ما بعد 

الثورتين, باإلضافة إلى ما تميز به هذا المجلس من صالحيات كبيرة وغير مسبوقة؛ 

ً للدستور المعدل لعام  للبرلمان إضافة إلى سلطتي التشريع والرقابة كان  2014فوفقا

على السلطة التنفيذية، صالحيات أخرى واسعة من بينها المشاركة مع رئيس 

الجمهورية في اختيار رئيس الحكومة، وكذلك إمكانية تشكيل الحزب أو االئتالف 

الفائز باألغلبية للحكومة، كما يحق لمجلس النواب مساءلة رئيس وأعضاء الحكومة، 

                                                           
 جامعة القاهرة –بكلية اإلعالم  مدرس مساعد بقسم الصحافة *

 جامعة القاهرة –كلية اإلعالم ب األستاذ بقسم الصحافة **
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وسحب الثقة من رئيس الحكومة أو أحد الوزراء أو نوابه, كما أعطى الدستور وألول 

مرة مجلس النواب حق مساءلة رئيس الجمهورية وتوجيه االتهام إليه في حالة انتهاكه 

للدستور أو الخيانة العظمي؛ وذلك بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس 

ي الموالنواب وموافقة ثلثي األعضاء,  سؤولية الكبيرة التي تعين على البرلمان التصد ِّ

لها؛ خصوًصا ما يتعلق بإصدار عشرات التشريعات والتعديالت القانونية بما يتوافق 

مع الدستور، وقيام هذا البرلمان بإصدار العديد من التشريعات والقوانين المكملة 

 للدستور. 

به وسائل اإلعالم خالل فترة  أكدت الدراسات العلمية والتقارير الدور الذي قامت

انعقاد المجلس, وتعددت التغطية اإلعالمية التي قدمتها وسائل اإلعالم المصرية 

بتخصيص برامج يومية لتناول أداء البرلمان، والتركيز على كل القضايا المطروحة 

بداخل المجلس أو خارج ولها عالقة بالعمل البرلماني، كما قامت بعض المواقع 

اإللكترونية بتأسيس بوابات متخصصة للمجلس تتناول بالرصد والتحليل  اإلخبارية

آراء النواب وأدائهم داخل وخارج المجلس، حتى تصرفاتهم الشخصية، والتركيز 

عليها وإبرازها وتخصيص مساحات كبيرة لها, كما ظهر االهتمام المتزايد الذي أولته 

ة مع اتجاه العديد من الصحف الصحافة إلى مجلس النواب خالل فترة انعقاده خاص

إلى تخصيص مساحات ثابتة لألنشطة البرلمانية, كما اهتمت بتوفير مجموعة من 

  المحررين البرلمانيين لتغطية أخبار المجلس.

 الدراسات السابقة

أسفر مسح التراث العلمي المعني بموضوع الدراسة إلى تقسيم الدراسات السابقة إلى 

للمساعدة في تحقيق الهدف المرجو من عرض الدراسات محورين موضوعيين 

 السابقة وهما:

الدراسات التي اهتمت بالمعالجة اإلعالمية للشئون البرلمانية, والدراسات التي تناولت 

 األطر اإلعالمية.

 المحور األول: الدراسات التي اهتمت بالمعالجة اإلعالمية للشئون البرلمانية.

عن األدوار التي يمكن أن تقوم بها وسائل اإلعالم من ويعني هذا المحور بالكشف 

خالل تغطيتها للبرلمان, وأهم القضايا البرلمانية التي تناولتها الصحف المصرية في 

معالجة المؤسسة التشريعية خالل فترات زمنية مختلفة, واألطر اإلعالمية المستخدمة 

والصحفية للشئون البرلمانية في معالجة مجلس النواب, وسمات المعالجة التليفزيونية 

في فترات زمنية متعددة, وخصائص القائم باالتصال في القسم البرلماني, وذلك على 

 النحو التالي:

  األدوار التي يمكن أن تقوم بها وسائل اإلعالم من رصدت مجموعة من الدراسات

ور ن, ومن أهم هذه األدوار جمع المعلومات ونشرها للجمهخالل تغطيتها للبرلما

بحيادية, ورصد القرارات والمناقشات البرلمانية وتقديم تقارير ومذكرات إلى 

البرلمان من وجهات نظر الشعب في القضايا المثارة, وتشجيع مشاركة منظمات 

المجتمع المدني, وقيام وسائل اإلعالم بدور حلقة الوصل بين البرلمان والجمهور 
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مع تقارير وعمل استطالعات للرأي قبل تمرير التشريعات والقوانين من خالل ج

, وتتمتع القضايا البرلمانية بقيمة إخبارية 1وعرضها على نواب مجلس الشعب

عالية, وتساهم في تشكيل أجندة وسائل اإلعالم, فهناك عالقات متبادلة بين وسائل 

؛ فأحيانا ما تهتم وسائل اإلعالم اإلعالم والبرلمان من حيث االهتمام بقضايا معينة

بقضية ما وتقوم بتغطية مكثفة لها, فتزداد احتماالت وجود جلسات أو استجوابات 

في البرلمان حول تلك القضية, وتزداد شعبيتها بشكل تلقائي والعكس صحيح؛ 

فغالبا ما يسبق انتباه وسائل اإلعالم باهتمام من البرلمان بقضية معينة, ومن ثم فإن 

, ويشكل 2كرد فعل على اهتمام البرلمان بها التغطية اإلخبارية لهذه القضية تزداد

هذا الدور الهام لوسائل اإلعالم أساس الممارسة السياسية التي تنظر لوسائل 

تعتبر العالقة السببية بين التغطية اإلعالمية اإلعالم على أنها أداة قوية الفعالية, و

عالم على والمشاركة البرلمانية بشكل عام ثنائية االتجاه, وبالتالي يؤثر اإل

, تشكل وسائل اإلعالم األجندة السياسية وتؤثر على 3البرلمان، والعكس صحيح

الصورة الذهنية المشكلة لدى الجمهور حيث أظهرت نتائج دراسة هيمنة 

التفسيرات التي تقدمها وسائل اإلعالم عندما يقوم الصحفيون بشرح تغييرات 

على اتباع المنطق اإلعالمي الذي  الرأي ونتائج االنتخابات وتجبر القوى السياسية

تقدمه ويتزايد دورها خالل األزمات العتماد النواب عليها كمصدر لمعلوماتهم 

حول األزمة وأسبابها, واستخدام هذه المعلومات في المناقشات البرلمانية 

واستجواباتهم للحكومة, فالصحف تقوم بدور في عملية وضع جدول أعمال 

سائل اإلعالم من أهم مصادر المعلومات السياسية للنواب, , حيث تعتبر و4البرلمان

, 5وتزداد أهميتها بالنسبة لهم في مرحلة إعداد بحوث القوانين المقترحة للمناقشة

وتساهم تغطية وسائل اإلعالم للشئون البرلمانية في تحقيق الديمقراطية من خالل 

بعمل البرلمان مما قيامها بدورها الرقابي للكشف عن كل المالبسات المتعلقة 

يساعد الجمهور على معرفة ما يدور في المجلس من مناقشات لألحداث والقضايا 

, فالتغطية اإلعالمية المحدودة تعزز هيمنة السلطة التنفيذية بينما التغطية 6المختلفة

اإلعالمية الشاملة تزيد من الدور الرقابي وتدعم تدخل البرلمانات وأحزاب 

, كما أن لمواقع التواصل االجتماعي دور هام 7السياساتالمعارضة في تشكيل 

ومؤثر في صناعة القرار, لما تطرحه من معلومات حول بعض القضايا السياسية 

وحول أداء البرلمان والحكومة, حيث تعتبر مصدر مهم للمعلومات واألخبار 

السياسية وهو ما تمكن الجمهور من الدخول في مناقشات مع األصدقاء من أجل 

, كما يقوم النواب باإلطالع على القضايا 8تبادل اآلراء وإيجاد حلول لهذه المشاكل

الراهنة المنشرة على صفحات التواصل االجتماعي, وبالتالي الرد عليها وطرحها 

 .9بالمناقشات البرلمانية

  أهم القضايا البرلمانية التي تناولتها الصحف المصرية تناولت عدد من الدراسات

, حيث خلصت دراسة المؤسسة التشريعية خالل فترات زمنية مختلفة في معالجة

إلى أن التغطية الخبرية لصحف األهرام والوفد والمصري اليوم لبرلمان 
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ركزت على قضايا برلمانية أساسية, هي إهدار المال العام,  2012/2013

بحل  واألداء األمني, وهيكلة وزارة الداخلية, وحكم المحكمة الدستورية العليا

يناير, والصراع بين مجلس الشعب  25مجلس الشعب, وشهداء ومصابي ثورة 

والسلطة القضائية, وسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري والتمويل 

األجنبي وأموال الصناديق الخاصة, والتعدي على أراضي الدولة, وقرار مرسي 

المصرية على , وتوصلت دراسة إلى اهتمام الصحف 10بعودة مجلس الشعب

يناير ومن  25اختالف توجهاتها بعدد من القضايا البرلمانية في أعقاب ثورة 

أبرزها قضية تأسيسية الدستور واإلصالح االقتصادي واألوضاع األمنية 

أن أهم القضايا في , بينما أوضحت دراسة 11ومحاربة الفساد والعدالة االجتماعية

 2016يوينة من يناير وحتى سبتمبر  30 دورة االنعقاد األول للبرلمان بعد ثورة

كان تقرير لجنة تقصى الحقائق الذي كشف أوجه القصور ومواطن الخلل في 

منظومة القمح، وقانون بناء وترميم الكنائس وكانت أهم القضايا في دورة االنعقاد 

:قضية تيران وصنافير، وقانون  2017وحتى سبتمبر  2016الثانية من أكتوبر 

وحتى  2017كانت أهم القضايا في دورة االنعقاد الثالثة من أكتوبر االستثمار و

: قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون تنظيم الصحافة واإلعالم 2018سبتمبر 

 .12والمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم

  األطر اإلعالمية المستخدمة في معالجة مجلس رصدت عدد من الدراسات

األطر, والكشف عن قدرة وسائل اإلعالم على اختزال , وتحديد نوعية هذه النواب

الوقائع واألحداث وتقديمها للجمهور من خالل أطر محددة, وتشمل عملية التأطير 

, 13تعمد التغطية اإلعالمية تركيزها على جوانب بعينها من الوقائع واألحداث

ار وتمثلت أبرز هذه األطر المستخدمة في معالجة القضايا البرلمانية في إط

, وإطار 14الصراع واالهتمامات اإلنسانية واالطار االقتصادي واالطار القانوني

االستراتيجيات للتأكيد على اإلنجازات واإلشادة والثناء والشكر, وإطار المسئولية 

من خالل التركيز على مسئولية مجلس النواب وتالها مجلس الوزراء, ثم رئيس 

ة في المعالجة الصحفية نتيجة لتباين , وتنوعت األطر المستخدم15مجلس النواب

اتجاهات الصحف السياسية واأليدولوجية مما أدى إلى التركيز على قضايا 

, حيث غلبة أطر 16وأحداث معينة, أفرزت أطر إعالمية مختلفة في المعالجة

االتجاه اإليجابي في معالجة األهرام للشئون البرلمانية, بينما جمعت صحيفتي 

فد بين أطر االتجاه اإليجابي والسلبي, وظهور إطار الصراع المصري اليوم والو

, وظهرت أطر المسئولية وتصعيد 2010بين نواب األغلبية والمعارضة ببرلمان 

 .17المواقف والتحذير والتبرير والتعليل

  سمات المعالجة التليفزيونية والصحفية اهتم عدد من الدراسات بالتعرف على

زمنية متعددة وتوصلت نتائج دراسة إلى أن تغطية  في فترات للشئون البرلمانية

الشئون البرلمانية في الدول النامية سيئة بسبب فشل النواب في التعامل مع وسائل 

اإلعالم المختلفة, وغياب البرلمان عن المشهد العام, وتحيز وتأييد الصحف 
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أي الرسمية للبرلمان من خالل االعتماد على المصادر الرسمية وعدم تواجد 

, بينما 18مصدر من المعارضة في ظل غياب األحزاب عن الساحة السياسية

أشارت دراسة ثانية إلى تميز الصحافة المطبوعة بتقديم تغطية جيدة للشئون 

البرلمانية في الدول المتقدمة وذلك من خالل تقديم القضايا المثيرة للجدل داخل 

مختلف المصادر في التغطية  مناقشات البرلمان مثل قضايا العمل واالعتماد على

كاألحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني واستخدام تعبير "برلمان الشعب" 

, وتوصلت نتائج أحد الدراسات بتركيز الصحف 19في التغطية لحشد الرأي العام

القومية المصرية على القضايا السياسية التي تناقش في البرلمان في فترة ما قبل 

خاصة فيما يتعلق بالحكومة متمثلة في أعضاء الحزب الوطني يناير و 25ثورة 

آنذاك, حيث تشير هذه الصحف إلى األحزاب والعملية االنتخابية بما يدعم دور 

الحزب الحاكم, وكانت جريدة األهرام أكثر تركيزاً على تدعيم هذا الدور, وتعتمد 

فية التي تقدم صفحات الشئون البرلمانية في الصحف القومية على الفنون الصح

المواد اإلخبارية, في حين تتراجع معظم الفنون األخرى كمواد الرأي التي تقدم 

التحليل والتفسير والتعليق التي تساعد القارئ على فهم طبيعة عمل مجلس الشعب 

والتي يصعب استيعابها من خالل األخبار القصيرة التي تتناول مضمون الحدث 

ة على طبيعة المادة البرلمانية في الصحف القومية فقط, وتؤثر السياسة التحريري

, وتبين من نتائج دراسة مجئ معالجة 20حيث تمنع موضوعات معينة من النشر

معبرة عن القوى التي تملكها وتصيغ أفكارها  2010الصحف المصرية لبرلمان 

وسياساتها التحريرية, فجريدة األهرام عبرت عن الخط العام للنظام السياسي, 

النظام ضم في ذلك الوقت جماعة اإلخوان المسلمين التي شكل نوابها  وألن

غالبية البرلمان, فإن الصحيفة عبرت عنهم  ودافعت عن شرعية البرلمان, بينما 

الصحف الخاصة ممثلة في جريدة التحرير رأت أن البرلمان جاء بعيدا عن 

واألخبار التي  يناير, لذلك فالتركيز األكبر على المعلومات 25تطلعات ثورة 

تعارض البرلمان, وتقلل من شأن نوابه, بينما جاءت الصحف الحزبية ممثلة في 

جريدة الحرية والعدالة مؤكدة على تميز نواب البرلمان وهو ما يتسق مع توجه 

الجريدة والسياسة التحريرية التي تعبر عنها, وهي سياسة معبرة عن حزب 

أغلبية برلمانية, ومن مصلحتها أن ينجح  يستمد شرعيته من جماعة دينية, ويشكل

البرلمان, وأن يكون أداءه متميزا, وهو ما انحازت إليه الصحيفة, وتجاهلت كل 

معالجة , وتوصلت نتائج دراسة إلى أن 21االنتقادات التي تعرض لها البرلمان

حيث جاءت سطحية مبتورة ال تقدم  2015المواقع االخبارية ألداء مجلس النواب 

وشرحا وتفسيرا لكثير من األحداث، وجاءت معظم األخبار قصيرة  تحليال

واعتمدت على الخبر بشكل كبير في المعالجة مما أدى إلى صعوبة تكوين 

الجمهور لرأي نحو أداء مجلس النواب خاصة في ظل انخفاض معدل تفاعل 

ه في الجمهور مع المواد المنشورة على المواقع بالتعليق في اليوم السابع وانعدام

لم تعكس المعالجة اإلخبارية نمط الملكية حيث كما بوابة األهرام وموقع الوفد, 
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تشابهت المواقع اإلخبارية في معالجتها، واألطر المستخدمة ووسائل التأطير، ولم 

يعكس موقع الوفد السياسية التحريرية وجاءت المعالجة اإلخبارية، وكأن الموقع 

عن إنجازات الحكومة وإنجازات مجلس النواب، تابع للحكومة فكثيرا ما يتحدث 

, وأشارت نتائج دراسة ثانية 22وكذلك موقع اليوم السابع، إضافة لبوابة األهرام

إلى غلبة االتجاه المؤيد للبرلمان وأدائه لدوره والنواب من الحزب الوطني في 

ل التغطية التليفزيونية عند مناقشة قضية التعديل الدستوري وظهر ذلك من خال

توظيف وجهة النظر الواحدة في برامج قطاع األخبار وهو ما دل على استمرار 

, وخلصت 23التزام القنوات الحكومية بالخط الرسمي للدولة بحكم طبيعة ملكيتها

نتائج دراسة إلى أنه بالرغم من غلبة المعالجة التليفزيونية المؤيدة للبرلمان, إال 

يق البرامج الحوارية المعنية بالبرلمان أنه ال يوجد تأثير دال إحصائيا عن طر

كبرنامجي )عين على البرلمان, نواب مصر( على قناتي الحياة و ام بي سي 

 .24مصر على آراء الجمهور تجاه أداء وقرارات البرلمان

 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت األطر اإلعالمية.

األطر التي تنتجها وسائل ويعني هذا المحور برصد العوامل التي تؤثر في طبيعة 

اإلعالم إزاء القضايا الداخلية والخارجية, والكشف عن األطر اإلعالمية التي تناولت 

مؤسسات وهيئات وقوى محددة, باإلضافة إلى األطر اإلعالمية للقضايا المختلفة 

 المقدمة على شبكة االنترنت, وذلك على النحو التالي:

 العوامل التي تؤثر في طبيعة وجود عدد من  اتفقت نتائج عدد من الدراسات على

, وهذه العوامل األطر التي تنتجها وسائل اإلعالم إزاء القضايا الداخلية والخارجية

تتمثل في عوامل وجوانب تتعلق بالقضية ذاتها, وجوانب أخرى تتعلق بالصحيفة 

طبيعة  ككيان تنظيمي يقوم على إنتاج اإلطار, فمن بين العوامل المرتبطة بالقضية

القضية ومدى تأثيرها وأطراف القضية والقوى الفاعلة فيها, أما العوامل المرتبطة 

بالمؤسسة الصحفية فتتمثل في طابع الصحيفة ونمط ملكيتها, واالنتماء السياسي 

والحزبي للصحيفة, والعالقة بالسلطة الحاكمة وجماعات المصالح, واالتجاه نحو 

بتت نتائج دراسة ثانية وجود عالقة قوية بين , وأث25القضية ونحو أطراف الحدث

التوجهات السياسية وتأثيرها على التأطير اإلعالمي, والذي بدوره ينعكس علي 

بناء وصياغة األطر اإلخبارية المقدمة للجمهور, من حيث األسباب والنتائج 

والتأثيرات المترتبة والحلول واألطر التي تستخدمها وسائل اإلعالم, ومسارات 

برهنة لتوضيح وتأكيد اتجاهاتها وموقفها نحو القضايا, والتي اتفقت وخدمت ال

التوجهات السياسية للدولة التابع لها الوسيلة اإلعالمية, وتؤثر بشكل كبير على 

, وهو ما اتفقت معه نتائج 26اتجاهات الجمهور بما يتفق مع أهدافها ومصالحها

لخاصة في طبيعة التغطية لألزمات دراسة ثالثة عن تدخل أجندة وأهداف القنوات ا

 ,Rt) العربية حيث غابت وجهة النظر الثانية عن شاشات القنوات عينة الدراسة

BBC, F24)  خالل تغطيتها لألزمات السياسية العربية وهو ما أضعف موقف

, وأشارت نتائج دراسة 27القنوات وشكك في مهنيتها وموضوعيتها لدى الجمهور
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ور أن تمويل القنوات الفضائية التليفزيونية له دور فى رابعة إلى إدراك الجمه

بالنسبة للقنوات الحكومية تمثَّل , تشكيل إتجاهات القناة نحو القضايا المطروحة

المجال األبرز لتأثير التَّمويل فى تحديد المحاور التى يتم مناقشتها فى القضايا 

تمثَّل المجال األبرز  وإغفال محاور أخرى؛ أما القنوات الخاصة وقنوات اإلخوان

لتأثير التَّمويل فتغليب مصلحة الجهة المالكة للقناة على عرض حقوق اإلنسان فى 

البرنامج, واستغالل القضايا الحقوقية لتحقيق مصالح سياسية لمالك القناة ومملوها، 

ورفض عرض وجهات النظر المعارضة لوجهة النظر التى تتبناها القناة، 

العام التجاه سياسى معين تتبناه القناة، وعرض فيديوهات أو ومحاولة شحذ الرأى 

, وأبرزت نتائج دراسة خامسة أن 28صور مفبركة لتوجية الرأى العام التجاه معين

اختيار الصحيفة لإلطار يستتبعه مجموعة من اإلجراءات والمعالجات التي 

ها يحرص الصحفي على توظيفها إلنتاج األطر والتفسيرات التي استقر علي

لمعالجة القضية, وتتمثل في زوايا المعالجة, وطبيعة المصادر التي يتم االعتماد 

عليها ونمط االقتباسات المنقولة عنها, والكلمات المحورية التي يتم توظيفها للتعبير 

عن اإلطار واألدوار المنسوبة للقوى الفاعلة, والصفات المنسوبة ألطراف 

خبارية, تفسيرية, استقصائية(, وأشكال وقوالب القضية, ونمط التغطية الصحفية )إ

, وتوصلت دراسة سادسة إلى وجود عالقة تأثير وتأثر بين 29المعالجة الصحفية

األطر الفردية واألطر اإلعالمية والسلطة السياسية الحاكمة حيث كانت األطر 

اإلعالمية المستخدمة في معالجة القضايا الخارجية تستخدم بوصفها متغير تابع 

تيجة لتأثر المعالجة اإلعالمية بمتغيرات خضع لها القائم باالتصال لمبادئ وأسس ن

السياسة اإلعالمية والتي ترتبط بقيود تنظيمية ونمط الملكية وقواعد عالقتها 

بالسلطة أو جماعات الضغط والمصالح وذلك بهدف تقديم سياسة معينة وتنعكس 

, وأظهرت نتائج دراسة 30القضايا هذه المعالجة على اتجاهات الجمهور تجاه هذه

سابعة دور الثقافة السائدة كمتغير هام في إنتاج أطر المحتوى اإلخباري فينما 

تركز وسائل اإلعالم األمريكية على إبراز دور الواليات المتحدة األمريكية في 

تحرير الشعب العراقي؛ ركزت الصحف السويدية بوجهة نظر المجتمع الدولي 

 .31المدنيين العراقيين أثناء حرب العراقوأوضحت معاناة 

  األطر اإلعالمية للقضايا المختلفة المقدمة اهتم عدد من الدراسات بالتعرف على

, أظهرت دراسة سيطرة اإلطار األخالقي على معالجة على شبكة االنترنت

القضايا التي تتناول صورة اإلسالم والمسلمين في المواقع العربية على شبكة 

باإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة بين تبني المبحوثين ألطر القضايا  االنترنت,

اإلسالمية على اختالف المواقع العربية التي يتعرضون لها وبين انتماء الباحثين 

, وتوصلت دراسة ثانية إلى أن الحد من العبارات والجمل 32لجماعة إسالمية

اتجاهات الجمهور ويساهم اإليحائية في الخطاب اإلعالمي يمكن أن يعيد تشكيل 

في تعديلها بشأن القضايا الشائكة المتعلقة باألقليات أو القضايا ذات الطبيعة الدينية 

 .33والعرقية
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   ,اعتمد عدد كبير من الدراسات على نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي مدخالً بحثياً لها

لذهنية واعتمد بعضها على مداخل تكاملية لعدد من النظريات, مثل الصورة ا

ونظرية االعتماد على وسائل اإلعالم, ومدخل التسويق السياسي, ونظرية وضع 

األجندة, ونظرية الغرس الثقافي,  أما أبرز األدوات التي استخدمتها الدراسات 

السابقة, أداة تحليل المضمون وتحليل الخطاب. واستعانت بعض الدراسات 

موضوع الدراسة, كما استخدمت عدة بالمقابالت مع مجموعة من الخبراء المعنيين ب

دراسات استمارة االستبيان وأداة المقابلة العلمية المقننة. أما أبرز المناهج التي تم 

االعتماد عليها في الدراسات السابقة فمنهج المسح اإلعالمي, والمنهج التاريخي, 

 وأسلوب المقارنة المنهجية. 

 تفادة منها:تعليق عام على الدراسات السابقة وأوجه االس

توصلت الدراسة إلى مجموعة من المالحظات من خالل عرض الدراسات السابقة, 

 تتمثل فيما يلي:

  تنوعت األطر التي استخدمتها الدراسات السابقة في معالجتها لألحداث أو القضايا

التي اهتمت بدراستها, فاختلفت األطر من دراسة ألخرى أما بسبب موضوع 

اختالف الوسيلة اإلعالمية التي تناولتها الدراسة بالتحليل, الدراسة, أو بسبب 

فاهتمت بعضها بالصحف الورقية والبعض األخر اهتمت بالمواقع الصحفية 

اإللكترونية أو المواقع اإلخبارية والقنوات الفضائية, وأظهرت الدراسات السابقة 

طار حصان مجموعة جديدة من األطر منها )إطار ردود الفعل, إطار الفوضى, إ

 السباق, إطار الخبرة(.

   استفادت الباحثة من الدراسات في التعرف على األطر النظرية والمداخل البحثية

األكثر مالءمةً لهذه الدراسة؛ فقد اعتمد عدد كبير من الدراسات على مدخل تحليل 

األطر اإلعالمية, واعتمدت دراسات أخرى على مدخل الصورة الذهنية, ونظرية 

الثقافي, ونظرية االعتماد على وسائل اإلعالم وغيرها من المداخل والنماذج. الغرس 

وتعتمد الدراسة على إطار نظري متكامل لتحقيق أهدافها, وبما يتناسب مع المشكلة 

 .حثية, وهو نظرية األطر اإلعالميةالب

   أسهمت الدراسات في مساعدة الباحثة في اختيار أدوات جمع البيانات, والمناهج

ألكثر مالءمةً لهذه الدراسة؛ حيث اعتمدت أغلبية الدراسات على أداة االستبيان ا

والمقابلة الغير مقننة, وأداة تحليل المضمون. وتعتمد الباحثة على استخدام أداة تحليل 

 تغطية الصحفية للشئون البرلمانية.المضمون بشقيه الكمي والكيفي لدراسة ال

 مشكلة الدراسة وأهميتها

القة بين الصحافة والمجالس النيابية عالقة وثيقة, خاصة إذا توافرت للصحافة تعد الع

حريتها, ومع انتشار وتطور وسائل اإلعالم, زادت المساحة المخصصة لتناول 

أحداث البرلمان, واهتمت الصحف والقنوات التليفزيونية والمواقع اإلخبارية بكل ما 

تماعات مجلس النواب ومناقشاته, يدور ويناقش تحت قبة البرلمان, وأصبحت اج

والقوانين التي يصدرها, وأدواته الرقابية التي يستخدمها النواب في رقابة السلطة 
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التنفيذية في بؤرة اهتمام وسائل اإلعالم عامة, والصحف خاصة, ألنها من الشئون 

 السياسية الهامة التي ينبغي على وسائل اإلعالم تغطيتها.

علمية أن طبيعة التغطية اإلعالمية للموضوعات االجتماعية وقد أثبتت الدراسات ال

والسياسية تقوم بدور مهم في تحديد اتجاهات ومدركات وأراء الجمهور نحو مختلف 

القضايا واألحداث والقوى الفاعلة في هذه األحداث, ويظهر ذلك بشكل خاص في 

بسبب خروجها الموضوعات السياسية التي ينظر إليها باعتبارها موضوعات معقدة 

عن نطاق الخبرة المباشرة للمواطن العادي, خاصة في ظل اعتماد الجمهور على 

 .34وسائل اإلعالم المختلفة, كمصدر من مصادر استقاء المعلومات

عرفت مصر أول مجلس نيابي أهمية خاصة حيث  2016يمثل البرلمان المصري 

دم التجارب البرلمانية في عاماً وهى بذلك تكون واحدة من أق 150أي منذ  1866عام 

يونيو  30و 2011يناير 25, وهو يعبر عن مرحلة ما بعد ثورتي التاريخ المعاصر

, وحل مجلسين للنواب في فترة زمنية قصيرة, وتعطيل العمل بالدستور, فهناك 2013

عدد ضخم من القضايا المحورية التي وقعت على عاتق هذا البرلمان، من أبرزها 

القوانين التي صدرت منذ عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأيضا التي إقرار كل 

صدرت في عهد الرئيس السيسي، بما فيها قانون انتخاب الرئيس وقوانين االنتخابات 

وسائل اإلعالم أهمية خاصة في فترة ما قبل البرلمان , فالوغيرها من القوانين الهامة

جب أن تجرى فيها العملية االنتخابية، وذلك حيث تقوم بتعريف المواطن بالبيئة التي ي

من النواحي القانونية والتنظيمية وأيًضا السياسية, وأن يٌعرض على المواطن كافة 

األطراف المتنافسة في االنتخابات بمختلف اتجاهاتهم السياسية على أن يتمتع هذا 

م هو العرض بأقصى درجات التجرد والحياد والموضوعية، موضًحا أن دور اإلعال

 .أن يعرض الحقائق وال يمتلكها

ً على ما سبق, تتبلور المشكلة البحثية للدراسة في رصد وتحليل  األطر وتأسيسا

 في الصحافة المصرية. 2015برلمان المستخدمة في تقديم اإلخبارية 

 ومن ثم تتجلى أهمية الدراسة في عدة نقاط وهي:

 بوصفه أول برلمان تم 2015ان تنبع أهمية الدراسة من الخصوصية المميزة لبرلم ,

يونيو, وما استتبع ذلك من حراك سياسي في المجتمع  30تشكيله بعد ثورة 

المصري, في ظل ظهور قوى سياسية على الساحة المصرية وتراجع قوى أخرى 

وتواجد العديد من األحزاب السياسية, وما أحدثه هذا البرلمان من اهتمام جماهيري 

امت به الصحف المصرية باختالف توجهاتها من تقديم تغطية لمتابعة شئونه, وما ق

موسعة لعرض القضايا واألحداث المرتبطة بالبرلمان, وما قامت به من مناقشات 

 ومتابعة لتطوراتها.

   أهمية رصد األطر التي يستخدمها القائم باالتصال في الصحافة المصرية باختالف

هات القائم باالتصال والتركيز على توجهاتها والتي تعكس طبيعة المعالجة وتوج

 اهل أحداث أو تنميط مواقف معينة.أحداث أو تج
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   أهمية تقييم دور الصحافة المصرية في تناول الشئون البرلمانية وفهم اآلليات التي

تستند عليها في تأطير األحداث والقوى الفاعلة المختلفة, لما لهذه المعالجات من أدوار 

توجهات الجمهور المصري إزاء مجلس النواب وأعضائه وأدائه مهمة في التأثير على 

في القضايا واألحداث المهمة, وهو ما يمنح الدراسة فهما أعمق لطبيعة عالقة القراء 

بها, والعوامل التي يمكن أن تزيد من فعالية أدوارها وإقبال الجمهور عليها وثقته في 

 تغطيتها.

 أهداف الدراسة:

 تحقيق هدف رئيسي وهو: تسعى هذه الدراسة إلى

 بارية المستخدمة في تغطية أداء مجلس النواب.رصد وتحليل األطر اإلخ

وفي إطار هذا الهدف الرئيسي تسعى الدراسة إلى تحقيق عدد من األهداف الفرعية 

 على النحو التالي:

التعرف على مدى االختالف بين الصحف القومية والحزبية والخاصة في تناولها  -1

ري لمجلس النواب, حيث إن تباين اتجاهاتها قد يؤدي بدوره إلى التركيز على اإلخبا

 قضايا وأحداث معينة وبالتالي إفراز أطر إعالمية مختلفة.

رصد وتحليل نوع المصادر الصحفية التي يعتمد عليها الخطاب الخبري للصحف  -2

 واالختالف بين الصحف.محل الدراسة في تغطية الشئون البرلمانية, وحدود االتفاق 

كشف آليات توظيف هذه المصادر في مجال توجيه معالجة الخطاب الخبري  -3

للشئون البرلمانية, وتأثيرات هذا التوظيف في بناء تحيزات الخطاب الخبري في 

 الصحف محل الدراسة.

 .2015تقييم الصحف المصرية ألداء مجلس النواب  -4

 تساؤالت الدراسة

 الدراسة إلى اإلجابة عن تساؤل رئيسي وهو:تسعى هذه 

وينبثق من هذا التساؤل  ؟ما أطر معالجة الصحافة المصرية ألداء مجلس النواب

ما القضايا التي تتضمنها التغطية  -1الرئيسي عدد من األسئلة الفرعية وهي: 

 اإلخبارية لمجلس النواب؟

 اسة في تغطية الشئون البرلمانية؟ما األطر المسيطرة على الخطاب الخبري لصحف الدر -2

 خالل دورات انعقاده ؟ 2016كيف قيمت الصحف المصرية أداء مجلس النواب  -3

 اإلطار المنهجي للدراسة 

 نوع الدراسة:

 تنتمي هذه الدراسة إلى نوع الدراسات الوصفية التحليلية التفسيرية التي تعرف بأنها: 

ويم خصائص ظاهرة معينة, أو مجموعة الدراسات التي تستهدف تصوير وتحليل وتق

معين يغلب عليه صفة عدم التحديد, ولذلك تعتبر البحوث  من الظواهر, أو موقف

الوصفية هي األكثر مالئمة لموضوع الدراسة ألنها تستهدف رصد وتوصيف وتحليل 

أطر الخطاب الصحفي الخبري المتعلق بالشئون والقضايا واألحداث البرلمانية 

 مصرية.بالصحافة ال
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 منهج الدراسة

 منهج المسح اإلعالمي -1

وتستخدمه الباحثة على النحو تعتمد الدراسة على استخدام منهج المسح اإلعالمي 

 التالي:

 مسح المحتوى الصحفي 

تم إجراء مسح المحتوى لتحليل المضمون اإلخباري في صحف الدراسة لمعرفة 

النواب, وإلقاء الضوء على األطر التي تم تقديمها خالل فترة انعقاد مجلس 

الشخصيات البارزة الواردة في التغطية الصحفية واتجاهاتها, ونوع الموضوعات 

التي تناولتها الصحف والمصادر اإلخبارية التي اعتمدت عليها كل صحيفة في نقل 

األحداث, وسيتجاوز تحليل هذه األطر التصنيف الكمي, حيث االهتمام األكبر بالجانب 

حديد الرموز التي تقدمها التغطية اإلخبارية عند معالجتها لهذه القضايا, الكيفي, وت

وتحديد اآلليات المستخدمة فيها من طريقة البروز والتلميحات التي تقدمها الصحف, 

وطريقة االنتقاء واالستبعاد للمعلومات المتاحة لها لتوصيل رسالة محددة للقارئ من 

لتعرف على أبرز األحداث المرتبطة بأداء خالل هذه األنماط الصحفية, وكذلك ا

 مجلس النواب التي تقدمها الصحف من خالل األطر اإلخبارية.

 اسلوب المقارنة المنهجية -2

تم استخدام المنهج المقارن لمعرفة الفروق بين أطر التناول اإلخباري لمجلس النواب 

ز عليها في صحف في الصحف القومية والحزبية والخاصة, واألحداث التي تم التركي

 الدراسة في الفترة الزمنية للعينة.

 أدوات جمع البيانات

 تعتمد الدراسة على مدخل تحليل اإلطار الخبري, وذلك من خالل استخدام أداة:

أداة تحليل المضمون بشقيه الكمي والكيفي: للوقوف على تكرارات وتفسيرات  -

الل توظيف عدد من األساليب توظيف األطر الخبرية داخل الشئون البرلمانية من خ

البحثية مثل أسلوب مسح القوى الفاعلة, ومسح الكلمات المحورية, والتوصيفات, 

 والعناوين الرئيسية والفرعية, ومسح مصادر التغطية.

 اإلطار اإلجرائي للدراسة
تم وضع مجموعة من المعايير التي اعتمدت عليها الباحثة في اختيار صحف الدراسة 

مؤشرات الدراسة االستطالعية من اهتمام هذه الصحف بتغطية أداء ومن أهمها 

مجلس النواب, وتمثيل العينة لمختلف أنواع الصحف بأنماط ملكيتها وسياستها 

التحريرية المتباينة وهو ما يعكس ثراء وتنوعا في التوجهات والقيم اإلخبارية التي 

عالية من قبل الجمهور  تحكم عملية النشر, كما تحقق هذه الصحف معدالت قراءة

ومن ثم توصلت الباحثة إلى إجراء دراستها  المصري كما أشارت الدراسات السابقة.

يفة األخبار ممثلة للصحف القومية, صحيفة الوفد صحعلى عينة الصحف التالية: 

 ممثلة للصحف الحزبية, صحيفة المصري اليوم ممثلة للصحف الخاصة.
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 العينة الموضوعية: -

دراسة على دراسة كافة األشكال الخبرية من "خبر وتقرير إخباري وقصة تشتمل ال

 خبرية", التي اهتمت بالشئون البرلمانية.

 العينة الزمنية: -

, ويرجع ذلك إلى أنه خالل هذه الفترة 2018حتى يوليو 2017بدءا من أكتوبر 

للباحثة من أشهر  ستشهد دورة النعقاد مجلس النواب, مما مكن  9الممتدة, على مدار 

متابعة أحداث برلمانية هامة ومتغيرات مؤثرة في دراستها وقوى فاعلة عديدة, 

الرتباط هذه الفترة بموضوعات وقضايا حيوية في البالد أثرت على طريقة تناول 

 ة وتغطيته من حيث الكم والمضمون.الصحافة لموضوع الدراس

 إجراءات الصدق والثبات

على عدد من المحكمين والمتخصصين في ة التحليلية إلستماراقامت الباحثة بعرض ا

, للتحقق من صدقها, وقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت 35اإلعالم والسياسة*

قامت  , كماالالزمة بناءا على مالحظات المحكمين وتوجيهاتهم قبل التطبيق التحليلي

من  %10الباحثة بتحقيق اختبار الثبات الخاصة بالدراسة التحليلية على عينة تمثل 

إجمالي العينة التحليلية, وقد توصل إعادة االختبار على المستوى التحليلي إلى نسبة 

 . %88اتفاق معقولة بين الباحثة والباحثة األخرى بلغت 

 اإلطار النظري للدراسة:

 نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي 

تفترض هذه النظرية أن األحداث ال تنطوي في حد ذاتها على مغزى معين, وإنما 

تكتسب معناها من خالل وضعها في إطار يحددها وينظمها ويضفي عليها قدرا من 

االتساق من خالل التركيز على بعض جوانب الموضوع وإغفال جوانب أخرى, 

ي انتقاء متعمد لبعض جوانب الحدث أو القضية وجعلها أكثر فاإلطار في مفهومه يعن

بروزا في النص اإلعالمي واستخدام أسلوب محدد في توصيف المشكلة وتحديد 

 .36أسبابها وتقويم أبعادها وطرح حلول مقترحة بشأنها

يعتمد قرار بناء إطار معين لقضية ونشرها بطريقة معينة على أسلوب السياسية 

سة اإلعالمية, والقيم المهنية, واألحكام الفردية, فتتكون األطر من التحريرية للمؤس

العناصر االتصالية األربعة وهي القائم باالتصال وهو الذي يضع أطر حاكمة بوعي 

أو بدون وعي في تحديد ماذا يقال, المحتوى الذي يحتوي على أطر تظهر في غياب 

المتلقي باعتباره المتعرض وحضور كلمات معينة وعبارات معتادة وصور نمطية, و

لألطر التي تقود إدراكه وحكمه, والثقافة وهي السياق العام الذي تستمد منه األطر 

 .37التي يتم توظيفها باعتبارها معالم ثقافية منظمة وثابتة في الواقع االجتماعي اليومي

ى يتأسس الفرض الرئيسي لهذه النظرية على أنه كلما زاد تركيز وسائل اإلعالم عل

قضية ما أو قضايا معينة؛ يهيئ أفكارا معينة لدى الجمهور, ومن ثم تؤثر هذه األفكار 

بدورها على تقييم الجمهور سلبا أو إيجابا, واتجاهاته نحو هذه القضية أو المؤسسة, 

 .38وما يرتبط بها من أحداث وقضايا
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النواب خالل ستقوم الباحثة بدراسة وتحليل األشكال الخبرية التي قدمت أداء مجلس 

الفترة الزمنية للدراسة, وذلك من خالل رصد األحداث البرلمانية والقضايا التي 

أثارتها, واألدوار الوظيفية للمؤسسة التشريعية وتقييم عام ألدائها كما قدمته صحف 

الدراسة, وتحديد الكلمات المحورية في العناوين المستخدمة, والقوى الفاعلة داخل 

مصادر التي اعتمدت عليها الصحف )مصادر رسمية أو معارضة النص الخبري, وال

أو توظيف مكثف ألي منهما(, وكيفية توظيف هذه المصادر في عرض الشئون 

البرلمانية وشرحها وتحليلها وتفسيرها, والكشف عما يحتويه النص من عمليات 

ل االختيار, واإلبراز وغيرها من عمليات إعداد اإلطار, والتعرف على العوام

السياسية والمؤسسية والمهنية وغيرها التي تحدد ماهية اإلطار وتفسر أسباب 

 استخدامه.

 نتائج الدراسة

 األشكال الصحفية

 (1جدول )

 األشكال الصحفية المستخدمة في تغطية الشئون البرلمانية بصحف الدراسة
 الصحيفة

 الشكل
 اإلجمالي الوفد المصري اليوم األخبار

 تقرير إخباري
 380 132 144 104 ك

% 39% 40.2% 40.9% 40.1% 

 خبر قصير
 295 56 126 113 ك

% 42.3% 35.2% 17.3% 31.1% 

 قصة إخبارية
 273 135 88 50 ك

% 18.7% 24.6% 41.8% 28.8% 

 اإلجمالي
 948 323 358 267 ك

% 100% 100% 100% 100% 

معامل ، 0.000، مستوى المعنوية=4، درجة الحرية=63.096=2)كا

 (0.250التوافق=

يوضح الجدول السابق األشكال الصحفية الخبرية التي اعتمدت عليها صحف الدراسة 

في تغطية الموضوعات المتعلقة بمجلس النواب, فاعتمدت صحف الدراسة على 

, يليه الخبر القصير بنسبة %40.1التقرير اإلخباري في المرتبة األولى بنسبة 

,  واهتمت الصحافة المصرية %28.8بارية بنسبة , وأخيرا القصة اإلخ31.1%

بتغطية الشئون البرلمانية خالل الفصل التشريعي الثالث باستخدام األشكال الصحفية 

الخبرية وظهر ذلك من خالل تخصيص صفحة أسبوعية كل يوم جمعة في جريدة 

األخبار لمناقشة الشئون البرلمانية تحت عنوان "بدون حصانة", واستخدمت شكل 

, ثم القصة %39, يليه التقرير اإلخباري بنسبة %42.3الخبر القصير بنسبة 

, بينما المصري اليوم نشرت أخبار البرلمان في صفحة %18.7اإلخبارية بنسبة 

, يليه الخبر %40.2"قضايا ساخنة", واعتمدت على استخدام التقرير اإلخباري بنسبة 

, وتم تغطية الشئون %24.6بة , ثم القصة اإلخبارية بنس%35.2القصير بنسبة 

البرلمانية في جريدة الوفد في صفحة تحمل عنوان "أوراق برلمانية", واعتمدت على 
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, ثم %40.9, يليه التقرير اإلخباري بنسبة %41.8استخدام القصة اإلخبارية بنسبة 

 .%17.3الخبر القصير بنسبة 

 المصادر الصحفية

 (2جدول )

 بالصحف الثالثة محل التحليلمصادر الموضوعات الصحفية 
 الصحيفة

 مصدر التغطية
 اإلجمالي الوفد المصري اليوم األخبار

 محرر
 891 316 358 217 ك

% 81.3% 100% 97.8% 94% 

 بدون مصدر
 53 6 - 47 ك

% 17.6% - 1.9% 5.6% 

 وكالة أنباء
 2 - - 2 ك

% 0.7% - - 0.2% 

 فضائيات
 2 1 - 1 ك

% 0.4% - 0.3% 0.2% 

 اإلجمالي
 948 323 358 267 ك

% 100% 100% 100% 100% 

، معامل 0.000، مستوى المعنوية=6، درجة الحرية=109.799=2)كا

 (0.322التوافق=

 

يوضح الجدول السابق مصادر المواد الصحفية التي اعتمدت عليها عينة الدراسة في 

بشكل رئيسي على حيث اعتمدت صحف الدراسة  تغطية أخبار مجلس النواب,

, ويرجع ذلك لوجود قسم برلماني داخل كل جريدة يضم عدد %94المحررين بنسبة 

جاءت  %5.6من المحررين المتخصصين في الشئون البرلمانية, وبنسبة ضئيلة بلغت 

 بعض الموضوعات مجهولة المصدر.

 , والمصري اليوم بنسبة%81.3حيث اعتمدت جريدة األخبار على المحررين بنسبة 

لتشكل المصدر الرئيسي للمعلومات في الصحف  %97.8, والوفد بنسبة 100%

 الثالث.

 مصادر الموضوع الصحفي

 (3جدول )

 المصادر الرسمية وغير الرسمية للمادة الصحفية بالصحف الثالثة محل التحليل
 الصحيفة

 مصادر الموضوع 

 األخبار

 (     267)ن=

 المصري اليوم

 )358)ن=

 الوفد

 )323)ن=

 اإلجمالي

 (948)ن=

 مصادر رسمية *
 781 295 277 209 ك

% 26.7% 35.5% 37.8% 56.5% 

 مصادر غير رسمية
 599 211 236 152 ك

% 25.3% 39.3 35.5% 43.5% 

 

يتضح من الجدول السابق اعتماد صحف الدراسة على المصادر الرسمية بصورة أكبر من 

المصادر غير الرسمية, وهو ما يعد أمرا طبيعيا بالنسبة للشئون البرلمانية حيث تعتبر األطراف 
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الرسمية بها هي الفاعل الرئيسي, ومن ناحية ثانية بالنسبة للفترة الزمنية للدراسة التي شهدت 

 مجلس النواب بإصدار العديد من التشريعات والقوانين المكملة للدستور.قيام 

استندت صحف الدراسة في تغطيتها للشئون البرلمانية على المصادر الرسمية بنسبة 

, %26.7, حيث يتضح اعتماد جريدة األخبار على المصادر الرسمية بنسبة 56.5%

اعتماد جريدة المصري اليوم للمصادر غير الرسمية, بينما جاء  %25.3في مقابل 

للمصادر غير الرسمية,  %39.3في مقابل  %35.5على المصادر الرسمية بنسبة 

, في مقابل %37.8وبالنسبة لجريدة الوفد جاء االعتماد على المصادر الرسمية بنسبة 

 للمصادر غير الرسمية. 35.5%

 اختصاصات مجلس النواب

 (1شكل)

 بالصحف الثالثة محل الدراسةقضايا مجلس النواب الواردة 

 
يوضح الشكل السابق قضايا مجلس النواب التي عنيت صحف الدراسة بتغطيتها, 

اتفقت صحف الدراسة الثالث الممثلة للصحافة المصرية في تصدر القضايا التشريعية 

, يليها القضايا %41.1قائمة قضايا مجلس النواب خالل فترة الدراسة وذلك بنسبة 

, ثم القضايا المالية %17.3, يليها القضايا السياسية بنسبة %28.4نسبة الرقابية ب

, وبالرغم من اتفاق %6.1, وأخيرا القضايا التنظيمية وذلك بنسبة %7.1بنسبة 

صحف الدراسة في معدل االهتمام بالقضايا لكن اختلفت نوعية هذه القضايا وطريقة 

 يرية الخاصة بها.تناولها وفقا لتوجهات كل جريدة والسياسة التحر

 نوع األطر المستخدمة 

 (4جدول )

 نوع األطر الصحفية المستخدمة بالصحف الثالثة محل التحليل
 الصحيفة

 نوع اإلطار
 اإلجمالي الوفد المصري اليوم األخبار

 عام 
 95 23 27 45 ك

% 16.9% 7.5% 7.1% 10% 

 محدد
 853 300 331 222 ك

% 83.1% 92.5% 92.9% 90% 

 اإلجمالي
 948 323 358 267 ك

% 100% 100% 100% 100% 

 (0.141، معامل التوافق=0.000، مستوى المعنوية=2، درجة الحرية=19.278=2)كا
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يكشف الجدول السابق عن غلبة األطر المحددة على األطر العامة في صحف 

بها نسبة  الدراسة, وهو ما يرجع إلى أن المادة التحليلية هي خبرية باألساس ويرتفع

التقارير والقصص اإلخبارية التي تنشر آخر المستجدات داخل مجلس النواب, وبرز 

اعتماد الصحف الثالث على اإلطار المحدد بقضية بشكل كبير عن اإلطار العام وذلك 

, ويرجع ذلك لتناولها تفاصيل %10للمحدد بقضية, والعام بنسبة  %90بنسبة 

لحدث بشكل عام, وكون موضوع الدراسة من األحداث أكثر من كونها اهتمت با

الموضوعات ذات األولوية للصحف الثالث وظهر ذلك من خالل الكم الكبير من 

الموضوعات الصحفية التي استخدمتها الصحف لمعالجة أداء مجلس النواب 

المصري, فالصحف الثالث عينة الدراسة ركزت على تناول الحدث دون وضعه في 

, ودراسة 39تفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة إبراهيم التوامسياق أشمل وأعمق, وت

 .40, ودراسة إيمان عصام2سمر حسن الطبالوي

 األطر المستخدمة:

 (5جدول )

 األطر المستخدمة في تغطية الشئون البرلمانية بصحف الدراسة
 الصحيفة

 األطر الرئيسية
 الصحيفة

 األطر الفرعية
 األخبار

المصري 
 اليوم

 اإلجمالي الوفد

 
 

 المسئولية

 الدور التشريعي للمجلس
 81 63 83 ك

408 

 
% 31.1% 17.6% 25.1% 

 الدور الرقابي للمجلس
 56 59 31 ك

% 11.6% 16.5% 17.3% 

43% 
 الدور المالي للمجلس

 9 10 16 ك

% 6% 2.8% 2.8% 

 الصراع

 بين النواب والحكومة
 20 37 13 ك

110 
% 4.8% 10.3% 6.2% 

 بين النواب وبعض
 11 5 7 ك

% 2.6 % 1.4% 3.4% 

 بين النواب ورئيس المجلس
 6 7 4 ك

11.6 % 
% 1.5% 1.9% 1.8% 

 سياسي

 شئون داخلية
 152 39 43 32 ك

 % 12% 12% 12% 

 شئون خارجية
 13 17 8 ك

16% 
% 3% 4.7% 4% 

 النقد

 لممارسات النواب
 11 10 17 ك

130 

% 6.4% 2.8% 3.4% 

 لممارسات الحكومة
 24 18 7 ك

% 2.6% 5% 7.4% 

 ألعمال المجلس
 3 28 6 ك

% 2.2% 7.8% 0.9 % 

14% 
 لممارسات رئيس المجلس

 - 6 - ك

% - 1.7 - 
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 الصحيفة
 األطر الرئيسية

 الصحيفة
 األطر الفرعية

 األخبار
المصري 

 اليوم
 اإلجمالي الوفد

 اإلثارة والسخرية

 ممارسات النواب
 11 15 14 ك

67 

% 5.2% 4.2% 3.4% 

 أعمال الحكومة
 8 7 4 ك

% 1.5% 2% 2.5% 

 قرارات المجلس
 - 4 - ك

% - 1.1% - 

7.1% 
 رئيس المجلس

 - 4 - ك

% - 1.1% - 

  ابراز االيجابيات
 37 18 10 9 ك

% 3.3% 2.8 % 5.5% 3.9% 

 - اقتصادي
 16 3 4 9 ك

% 3.4% 1.1% 0.9% 1.7% 

 التبرير والتعليل

 
- 

 

 28 10 11 7 ك

% 2.6% 3.1% 3.1% 3% 

 اإلجمالي
 948 323 358 267 ك

 % 100% 100% 100% 100% 

 (0.268، معامل التوافق=0.000، مستوى المعنوية=32، درجة الحرية=73.230=2)كا

 

يوضح الجدول السابق األطر الصحفية المستخدمة في تغطية الشئون البرلمانية 

ضمن هذا الجدول بصحف الدراسة, مثلت األطر الرئيسية المستخدمة في التغطية 

ثمانية أطر رئيسية وهي إطار المسئولية, اطار الصراع, االطار السياسي, اطار النقد, 

اطار االثارة والسخرية, اطار ابراز االيجابيات, اإلطار االقتصادي, اطار التبرير 

 والتعليل.

وتم تقسيم األطر الرئيسية بدورها إلى مجموعة من األطر الفرعية األكثر توضيحا 

 تفصيال لتغطية مجلس النواب في صحف الدراسة. و

من أهمية خاصة, فهو  2016البرلمان المصري يتبين من الجدول السابق ما يمثله 

, وحل مجلسين 2013يونيو  30و 2011يناير 25يعبر عن مرحلة ما بعد ثورتي 

عدد ضخم من للنواب في فترة زمنية قصيرة, وتعطيل العمل بالدستور, فكان هناك 

قضايا المحورية التي وقعت على عاتق هذا البرلمان، من أبرزها إقرار كل القوانين ال

التي صدرت منذ عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، وأيضا التي صدرت في عهد 

الرئيس السيسي, خاصة وأن المصادر الرسمية هي الغالبة في صحف الدراسة 

الصحف للشئون البرلمانية, الثالث, وبالتالي فرضت توجهتها على طبيعة معالجة 

لذلك كان إطار المسئولية أبرز األطر الرئيسية لصحف الدراسة والذي جاء بنسبة 

, وإطار النقد %16, مقابل نسب محدودة لإلطار السياسي بلغت %43مرتفعة بلغت 

 . %11.6, وإطار الصراع بنسبة %14بنسبة 

ألخرى, حيث تكشف لكن لوحظ التباين بين صحف الدراسة في ترتيب األطر ا

البيانات ضآلة اهتمام الجريدة القومية المعبرة عن التوجه الرسمي بكل من أطر النقد 

بحيث كانت أقل نسب ظهور لتلك  %9, و%11.2والصراع, والتي جاءت نسبتهما 
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األطر بين صحف الدراسة, في حين أن جريدة المصري اليوم أبرزت أطر النقد 

خاصة في ظل اعتمادها على النواب والكتل  ,%13.6, و%17والصراع بنسبة 

البرلمانية الذين ينتقدون عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة, وصراعهم 

مع الوزراء بشأن طلبات اإلحاطة المقدمة منهم ومطالبة الحكومة بالرد عليها, بينما 

إطار النقد  , ثم%16أبرزت جريدة الوفد اإلطار السياسي وبأعلى نسبة بين الصحف 

في ظل اعتمادها على المصادر  %11.4, يليه إطار الصراع بنسبة %11.7بنسبة 

 الرسمية بنسبة أعلى من جريدة المصري اليوم.

وفيما يلي سنتناول األطر الرئيسية وما تضمنته من أطر فرعية والتي أبرزتها صحف 

لصحف لمجلس الدراسة بمزيد من التفاصيل, للتعرف على طريقة تقديم وتناول ا

 النواب.

 أوال: إطار المسئولية

,  %43جاء إطار المسئولية في المرتبة األولى بصحف الدراسة الثالث بنسبة 

 وتمثلت األطر الفرعية المرتبطة بهذا اإلطار في 

مسئولية المجلس في مباشرة اختصاصاته التشريعية, والرقابية, والمالية والتي 

للدور الرقابي,  %11.6للدور التشريعي, و %31.1أبرزتها جريدة األخبار بنسبة 

للدور  %11.6للدور المالي, بينما تناولتها جريدة المصري اليوم بنسبة  %6و

للدور المالي, أما جريدة الوفد اعتمدت  %2.8للدور الرقابي, و %16.5التشريعي, و

, %17.3, والدور الرقابي بنسبة %25.1على إبراز الدور التشريعي للمجلس بنسبة 

 .%2.8والدور المالي بنسبة 

 ويالحظ بشكل إجمالي على معالجة هذا اإلطار:

إبراز واهتمام أكبر من الجريدة القومية شكال ومضمونا بما يتوافق مع توجهها 

الرسمي بنقل مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وإبراز إيجابياتها, وتقديم مزايا 

المؤيدة لها, في حين ركزت جريدة المصري إصدارها وعرض مناقشات النواب 

اليوم على إبراز سلبيات بعض نصوص القوانين المقدمة من الحكومة, وعرض آراء 

الخبراء والمتخصصين لنقد نصوص القانون وإضافة تعديالت هامة لكي تخرج 

بالشكل المرجو, أما جريدة الوفد أبرزت مالحظات الحزب ورؤيته لنصوص القوانين 

مناقشتها, واهتمت بعرض القوانين المقدمة من نوابها للمناقشة, وركزت على  التي يتم

 آراء نوابها تجاه نصوص القوانين وهو ما يعد أمرا طبيعيا بحكم طبيعة ملكيتها.

أما فيما يتعلق باإلطار الرقابي جاءت المصري اليوم في مقدمة صحف الدراسة 

تغطيتها على ما يقدم في المجلس من  اهتماما بتناول دور المجلس الرقابي وركزت في

طلبات إحاطة حول القضايا المثارة في المجتمع,  في حين جاء اهتمام جريدتي 

األخبار والوفد بالتركيز على دور المجلس الرقابي تجاه أوضاع محلية آنية وليس 

من استخدام األدوات الرقابية  2016دوره في وضع سياسات وهو ما يتسم به برلمان 

قشة حال نقص األسمدة من الجمعية الزراعية أو عدم وجود شبكة صرف صحى لمنا

فى قرية ما، أو تلوث مياه الترعة ناحية المنطقة تلك، ولكنها لم تعالج إنتاج وتصنيع 
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وتوزيع ونقص وتوريد األسمدة فى مصر، أو شبكة الصرف الصحى فى الريف 

شح، أو مواجهة تلوث مياه والقضاء على مشكالت بوران األراضى نتيجة مياه الر

الرى والحفاظ على النيل وتلوث الغذاء فى الدولة المصرية ويرجع ذلك إلى النظام 

االنتخابى الفردى، حيث جاء بنواب دوائر ال نواب لألمة، وحتى عندما جاء هذا 

النظام بنواب قطاعات كبيرة، كانت تلك القطاعات بالقائمة المطلقة، ما جعل نوابها 

 عينين.أقرب للم

أما فيما يتعلق بإطار مسئولية المجلس في مباشرة دوره المالي اهتمت جريدة األخبار 

بعرض وجهة النظر الرسمية تجاه األمور المالية للدولة كمناقشة الموازنة العامة 

للدولة,  في حين ركزت المصري اليوم على عرض آراء ووجهات نظر النواب 

يانات حول األمور المالية, في حين عرضت المعارضة لما تقدمه الحكومة من ب

 جريدة الوفد جهود نوابها المطالبة بتحسين األوضاع المالية للمواطنين.

 ثانيا: اإلطار السياسي

, وتمثلت %16جاء اإلطار السياسي في المرتبة الثانية بصحف الدراسة الثالث بنسبة 

لعدد من األحداث والقضايا األطر الفرعية المرتبطة بهذا اإلطار في مناقشة المجلس 

السياسية على المستوى المحلي الداخلي والخارجي, حيث مارس المجلس نشاطه على 

مستوى الصعيد الداخلي والخارجي, فهو يعد منبرا لتفاعل نواب الشعب مع ما يجري 

على الساحة الداخلية المصرية والدولية, وقد أبرزت جريدة األخبار هذا اإلطار  بنسبة 

للشئون الخارجية,  أما جريدة المصري اليوم  %3لشئون الداخلية المصرية, ول 12%

للشئون الخارجية, بينما  %4.7للشئون الداخلية المصرية, و %12تناولتها بنسبة 

جريدة الوفد اعتمدت على إبراز اإلطار السياسي في تغطيتها للشئون البرلمانية بنسبة 

 .%4ية بنسبة للشئون الداخلية, والشئون الخارج 12%

 ويالحظ بشكل إجمالي على معالجة هذا اإلطار:

هناك تشابه فى المعالجات الصحفية لهذا اإلطار وظهر ذلك في بعض األحداث 

, واعتمدت التغطية وطريقة التناول الصحفى للقضايا السياسية الداخلية والخارجية

لمعالجة السطحية على المعالجات السردية, الوصفية, وجاء اهتمام صحف الدراسة با

لهذه القضايا بعيدا عن إثارة الجدل وإتخاذ المواقف وهو ما تجلى في قضية 

االنتخابات الرئاسية, وقضية اإلرهاب, ومد حالة الطوارئ, حيث استخدت التوصيف 

دون االهتمام برصد آراء مختلفة ومعارضة تجاه هذه القضايا وربما يرجع ذلك 

 .لحساسية القضايا وتعقدها

 ثا: إطار النقدثال

, وتمثلت %14جاء إطار النقد في المرتبة الثالثة بصحف الدراسة الثالث بنسبة 

نقد ممارسات النواب, وممارسات الحكومة, األطر الفرعية المرتبطة بهذا اإلطار في 

وأعمال المجلس, وممارسات رئيس المجلس, وقد أبرزت جريدة األخبار هذا اإلطار 

لنقد  %2.2لنقد ممارسات الحكومة, و %2.6ات النواب, ولنقد ممارس %6.4بنسبة 

أعمال المجلس, ولم يظهر إطار نقد رئيس المجلس في جريدتي األخبار والوفد, أما 
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 %5لنقد أعمال المجلس, و %7.8جريدة المصري اليوم تناولت هذا اإلطار بنسبة 

مارسات لنقد م %1.7لنقد ممارسات النواب, و %2.8لنقد ممارسات الحكومة, و

, بينما جريدة الوفد اعتمدت على إبراز إطار النقد في تغطيتها للشئون رئيس المجلس

لنقد ممارسات النواب,  %3.4لنقد ممارسات الحكومة, و %7.4البرلمانية بنسبة 

 لنقد أعمال المجلس 0.9%

 ويالحظ بشكل إجمالي على معالجة هذا اإلطار:

المصري اليوم لتميز الجريدة الخاصة عن بروز إطار النقد بنسبة أكبر في جريدة 

صحف الدراسة األخرى بإرتفاع نسبة التقارير والقصص اإلخبارية بها, مع اعتمادها 

على المصادر غير الرسمية في تغطيتها الصحفية, وتبين ذلك من تفردها بنقد رئيس 

المجلس مقارنة بصحف الدراسة األخرى, كما كان ضعف بروز إطار النقد في 

يدة القومية أمرا منطقيا يتوافق مع نمط ملكيتها, خاصة في ظل اعتمادها على الجر

المصادر الرسمية بشكل أساسي في مقابل انخفاض اعتمادها على المصادر األخرى, 

وبجانب مواطن اإلتفاق النقدي بين صحف الدراسة, فلقد برزت تفاوتات نقدية بين 

ا يتوافق مع نمط الملكية والسياسة الصحف لتعبر عن توجهات ومواقف كل صحيفة بم

 التحريرية لكل منهم.

 رابعا: إطار الصراع

, %11.6جاء إطار الصراع  في المرتبة الرابعة بصحف الدراسة الثالث بنسبة 

وتمثلت األطر الفرعية المرتبطة بهذا اإلطار في الصراع بين النواب والحكومة, 

ورئيس المجلس, والتي أبرزتها  الصراع بين النواب وبعض, والصراع بين النواب

للصراع بين  %2.6للصراع بين النواب والحكومة, و %4.8جريدة األخبار بنسبة 

للصراع بين النواب ورئيس المجلس, بينما تناولتها جريدة %1.5النواب وبعض, و

للصراع بين  %1.4للصراع بين النواب والحكومة, و %10.3المصري اليوم بنسبة 

للصراع بين النواب ورئيس المجلس, أما جريدة الوفد  %1.9النواب وبعض, و

, والصراع بين %6.2اعتمدت على إبراز إطار الصراع بين النواب والحكومة بنسبة 

 .%1.8, والصراع بين النواب ورئيس المجلس بنسبة %3.4النواب وبعض بنسبة

 ويالحظ بشكل إجمالي على معالجة هذا اإلطار:

ظهر تفاوت في أشكال الصراع البارزة في كل صحيفة تبعا لتفاوت نمط الملكية 

الصحفية, فاهتمت الجريدة الخاصة برصد أوجه الصراع بين النواب والحكومة, 

, فبحكم طبيعة ملكيتها وتوجه والنواب ورئيس المجلس مقارنة بالصحف األخرى, 

اعتمدت في تغطيتها الصحفية  سياستها التحريرية تميل إلى تمثيل المعارضة, حيث

في حين برز النواب,  مجلس داخل معارضة كتلة الذي يمثل 25/30على نواب تكتل 

الصراع بين النواب وبعض بالجريدة القومية, فعدم وجود حزب ممثل للسلطة مقارنة 

بالبرلمانات السابقة أعطى المجال لجريدة األخبار بالتركيز على هذا الشكل من 

 نة بصحف الدراسة األخرى.مقارالصراع 
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 خامسا: إطار اإلثارة والسخرية

جاء إطار اإلثارة والسخرية في المرتبة الخامسة بصحف الدراسة الثالث بنسبة 

, وتمثلت األطر الفرعية المرتبطة بهذا اإلطار في اإلثارة والسخرية من 7.1%

والسخرية من  ممارسات النواب, واإلثارة والسخرية من أعمال الحكومة, واإلثارة

قرارات المجلس, واإلثارة والسخرية من رئيس المجلس, والتي أبرزتها جريدة 

لإلثارة  %1.5لإلثارة والسخرية من ممارسات النواب, و %5.2األخبار بنسبة 

والسخرية من أعمال الحكومة, ولم يظهر هذا اإلطار بالنسبة لقرارات المجلس 

لإلثارة والسخرية من  %4.2اليوم بنسبة  ورئيسه, بينما تناولتها جريدة المصري

لإلثارة  %1.1لإلثارة والسخرية من أعمال الحكومة, و %2ممارسات النواب, و

والسخرية لكال من قرارات المجلس ومن رئيس المجلس, أما جريدة الوفد اعتمدت 

, وإطار اإلثارة %3.4على إبراز إطار اإلثارة والسخرية ألعضاء المجلس بنسبة 

, بينما لم يظهر هذا اإلطار بالنسبة %2.5ية من أعمال الحكومة بنسبة والسخر

 لقرارات المجلس ورئيسه.

 سادسا: إطار إبراز اإليجابيات

جاء إطار إبراز اإليجابيات في المرتبة السادسة بصحف الدراسة الثالث بنسبة 

لمصري , بينما تناولتها جريدة ا%3.3, والتي أبرزتها جريدة األخبار بنسبة 3.9%

, أما جريدة الوفد اعتمدت على إبراز إطار إيجابيات أعمال %2.8اليوم بنسبة 

 . %5.5المجلس بنسبة 

عبر إطار إبراز إيجابيات عن قيام المجلس بإصدار عدد من التشريعات المهمة مثل 

قانون التأمين الصحي الشامل, وقانون حقوق ذوي اإلعاقة, وغيرها التي غطتها 

ل الفصل التشريعي الثالث وجاء في المرتبة األولى جريدة الوفد, صحف الدراسة خال

 يليها جريدة المصري اليوم, ثم جريدة األخبار في المرتبة الثالثة.

 سابعا: إطار التبرير والتعليل

, %3جاء إطار التبرير والتعليل في المرتبة السابعة بصحف الدراسة الثالث بنسبة 

, بينما تناولتها جريدة المصري اليوم %2.6بنسبة والتي أبرزتها جريدة األخبار 

, وعبر هذا اإلطار عن تبرير عدد من القوانين المثيرة %3.1وجريدة الوفد بنسبة 

للجدل التي ناقشها المجلس خالل الفصل التشريعي الثالث ومن أبرزها قانون رفع 

تخابات رواتب الوزراء والمحافظين بجريدة األخبار, وقضية المشاركة في االن

 الرئاسية بجريدة المصري اليوم, وتبرير الموافقة على بيان الحكومة بجريدة الوفد.

 ثامنا: اإلطار االقتصادي

, %1.7جاء اإلطار االقتصادي في المرتبة الثامنة بصحف الدراسة الثالث بنسبة 

سبة , بينما تناولتها جريدة المصري اليوم بن%3.4والتي أبرزتها جريدة األخبار بنسبة 

, وعبر هذا اإلطار عن مناقشة عدد من %0.9, أما جريدة الوفد قدمته بنسبة 1.1%

 القوانين االقتصادية التي أقرها المجلس خالل الفصل التشريعي الثالث ومن أبرزها:
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عبر اإلطار االقتصادي بجريدة األخبار عن مناقشة عدد من القوانين االقتصادية • 

عديالت قانون سوق المال, وتمثل اإلطار االقتصادي وإبراز نتائجها ومن أبرزها ت

بجريدة المصري اليوم من خالل مناقشة موازنات الهيئات القضائية, وبرز اإلطار 

االقتصادي بجريدة الوفد من خالل مناقشة قانون حماية المستهلك الذي يستهدف 

ن ضمان سالمة المستهلك وصحته والحصول على المعلومات واإلرشادات واإلعال

 .الصحيح عن الخدمات والسلع التي يحصل عليها المستهلك

 اتجاه معالجة صحف الدراسة للشئون البرلمانية

 (6جدول رقم )

 اتجاه تغطية صحف الدراسة للشئون البرلمانية
 الصحيفة

 اتجاه المعالجة
 اإلجمالي الوفد المصري اليوم األخبار

 إيجابي
 508 197 156 155 ك

% 58.1% 43.5% 61% 53.6% 

 سلبي
 221 80 103 38 ك

% 14.2% 28.8% 24.8% 23.3% 

 غير محدد
 219 46 99 74 ك

% 27.7% 27.7% 14.2% 23.1% 

 اإلجمالي
 948 323 358 267 ك

% 100% 100% 100% 100% 

 (0.167، معامل التوافق=0.000، مستوى المعنوية=4، درجة الحرية=27.212=2)كا

 

التغطية الصحفية للشئون البرلمانية في صحف الدراسة, والذي يوضح الجدول اتجاه 

يكشف عن غلبة النبرة اإليجابية في تغطية صحف الدراسة عن النبرة السلبية 

, في مقابل %53.6والمحايدة, بحيث جاءت نصف الموضوعات بنبرة إيجابية بنسبة 

عكس إتجاها لالتجاه المحايد, وهو ما ي %23.1لالتجاه السلبي, و % 23.3نسبة 

 إيجابيا من صحف الدراسة نحو مجلس النواب أكبر من االتجاه السلبي والمحايد.

وجاءت هذه النتيجة منطقية في ضوء غلبة األطر اإليجابية من مسئولية المجلس في 

ممارسة مهام وظائفه التشريعية والرقابية والمالية والسياسية, في مقابل محدودية 

 وصراع وسخرية.األطر السلبية من نقد 

, ودراسة إيمان عصام 41وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة سمر حسن الطبالوي

  .42مصطفى

 لكن يالحظ ما يلي:

, رغم %61كانت جريدة الوفد أكثر صحف الدراسة إبرازا لالتجاه اإليجابي بنسبة • 

داء انتمائها الحزبي الذي يمثل المعارضة, وهو ما يعكس خفوت نبرة المعارضة أل

مجلس النواب, ويمكن تفسير ذلك في ظل اعتمادها في أغلبية موضوعاتها البرلمانية 

على نواب الحزب كمصادر للمادة الصحفية, وطبيعة موضوعاتها الصحفية التي 

اهتمت بإبراز دور الحزب بالمجلس من تقديم مشروعات قوانين وطلبات إحاطة, 

 وهو ما يعد أمرا طبيعيا بحكم ملكيتها.
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, %14.2انت جريدة األخبار أقل صحف الدراسة إبرازا لالتجاه السلبي بنسبة ك• 

وهو ما يعكس توجه إيجابي نحو مجلس النواب, متفقة مع طبيعة ملكيتها وسياساتها 

التحريرية من دعم مؤسسات الدولة الرسمية ومنها المجلس, وظهر ذلك مع اعتمادها 

 بشكل أساسي على المصادر الرسمية.

جريدة المصري اليوم أكثر صحف الدراسة إبرازا لالتجاه السلبي بنسبة كانت • 

, وهو ما توافق مع ظهور بعض األطر بها من نقد ممارسات رئيس المجلس 28.8%

وإطار اإلثارة والسخرية من قرارات المجلس ورئيسه, حيث كانت أقل صحف 

 لنتيجة.ة وهو ما يتوافق مع هذه االدراسة اعتمادا على المصادر الرسمي

 تعقيب

التغطية الصحفية للشئون البرلمانية في عينة ممثلة للصحف القومية البحث تناول هذا 

والحزبية والخاصة, بالتركيز على عدد من المحاور متمثلة في: معدالت التغطية 

, والمصادر التي اعتمدت عليها لبرلمانية ونوعها, وطريقة عرضهاالصحفية للشئون ا

واألطر التي تم تقديم الشئون البرلمانية خاللها في صحف الدراسة, صحف الدراسة, , 

 .المعالجة الخبرية لمجلس النواب واتجاه

 وقد توصل التحليل إلى عدد من النتائج أهمها:

ارتفاع معدل اهتمام صحف الدراسة بالشئون البرلمانية من حيث كثافة التغطية, • 

بحيث لم يتم اإلكتفاء بنشرها في الصفحة وطرحها في المواقع البارزة بالجريدة, 

المتخصصة بشئون البرلمان, بل تجاوزت ذلك لمواقع بارزة سواء الصفحة األولى, 

أو األولى ذات اإلمتداد الداخلي, أو الصفحات الداخلية, والتي بلغت نسبة نشرها في 

(, وهو ما يتوافق مع  %73.2هذه المواقع مجتمعة وبدون الصفحة المتخصصة )

المسئول عن مناقشة العديد من  2015طبيعة األهمية الخاصة لمجلس النواب 

التشريعات وإقرارها مما يشكل مادة خصبة للتناول الصحفي خاصة في ظل قيامها 

 بوظيفة اإلخبار بصفة أساسية.

  %37تقدمت التغطية اإلخبارية في معالجة صحف الدراسة للشئون البرلمانية بنسبة • 

في حين  %26.1ثم التغطية النقدية بنسبة  %28.4التفسيرية بنسبة  يليها التغطية

, وتتسق هذه النتيجة في ظل %8.5جاءت التغطية الدعائية في المرتبة األخيرة بنسبة 

ارتفاع نسبة التقارير األخبارية واألخبار القصيرة المستخدمة في معالجة الشئون 

مقارنة بنسبة القصص  %71.2البرلمانية بصحف الدراسة التي جاءت نسبتها 

في , وتمثلت هذه التغطية اإلخبارية %28.8والتحليالت اإلخبارية التي بلغت نسبتها 

نقل وبث جميع أعمال البرلمان سواء على مستوى الجلسات التي يعقدها أو على 

مستوى اجتماع لجانه النيابية ومناقشة مشروعات القوانين والتصويت عليها, أوتناول 

لس ومتابعة تصريحاته وبياناته إزاء القضايا والموضوعات الداخلية رئيس المج

والخارجية المتصلة بعمل المجلس, حيث اعتمد المحرر على تغطية ما يجري يوميا 

في البرلمان وضرورة تقديم المادة بشكل سريع يتناسب مع تتابع األحداث 

وظهر ذلك من  والمعلومات حتى يقف القارئ على أهم ما يجري داخل البرلمان.
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خالل تخصيص صفحة أسبوعية كل يوم جمعة في جريدة األخبار لمناقشة الشئون 

البرلمانية تحت عنوان "بدون حصانة", بينما المصري اليوم نشرت أخبار البرلمان 

في صفحة "قضايا ساخنة", وتم تغطية الشئون البرلمانية في جريدة الوفد في صفحة 

 .تحمل عنوان "أوراق برلمانية"

اتفقت صحف الدراسة الثالث في تصدر القضايا التشريعية قائمة قضايا مجلس • 

, يليها القضايا الرقابية بنسبة %41.1النواب خالل فترة الدراسة وذلك بنسبة 

, %7.1, ثم القضايا المالية بنسبة %17.3, يليها القضايا السياسية بنسبة 28.4%

, وبالرغم من اتفاق صحف الدراسة في %6.1وأخيرا القضايا التنظيمية وذلك بنسبة 

معدل االهتمام بالقضايا لكن اختلفت نوعية هذه القضايا وطريقة تناولها وفقا لتوجهات 

 كل جريدة والسياسة التحريرية الخاصة بها.

كشفت تغطية صحف الدراسة الثالث لألجهزة البرلمانية ظهور اللجان النوعية • 

, %2.2, ومكتب المجلس بنسبة %17.8ك بنسبة , ثم رئيس المجلس وذل%46بنسبة 

في حين لم يظهر باقي األجهزة البرلمانية في التغطية ويمكن تفسير ذلك بسبب 

حصول كل من االختصاص الرقابي والتشريعي للمجلس على أعلى نسب التغطية 

بالصحف محل الدراسة, وارتباط عمل رئيس المجلس واللجان النوعية 

ن, كما يتضح من التغطية الكثيفة لهذين االختصاصين إهتمام باالختصاصين السابقي

 صحف الدراسة بمباشرة المجلس الختصاصاته.

اتفقت صحف الدراسة على ذكر النواب في التغطية الصحفية دون تحديد النتماء • 

, ويمكن تفسير ذلك في ضوء طبيعة الواقع %37.7سياسي أو حزبي وذلك بنسبة 

األداء العام لغالبية األحزاب والقوى السياسية, وغياب  السياسي الحالي من تردي

القواعد الجماهيرية لألحزاب والقوى السياسية, فالصحافة ما هي إال انعكاس للمجتمع 

وبالتالي لم تهتم الصحف الثالث بطبيعة االنتماء السياسي للنواب واكتفت بذكر االسم 

واتفقت , %9.3جاءت نسبتهم  مانيةبرل الئتالفات المنضمون أما بالنسبة للنوابفقط, 

بنسب  25/30صحف الدراسة على تغطية النواب المنتمين الئتالف دعم مصر و

بسيطة, في حين لم تهتم الصحف الثالث بنواب االئتالفات األخرى, ويمكن تفسير ذلك 

ومن  البرلمانية األغلبية يمثل ائتالفي ظهير هو” مصر دعم“ ائتالفعلى اعتبار أن  

جاء تركيز جريدة األخبار على تغطية النواب المنتمين لهذا االئتالف على اعتبار هنا 

 25/30أنه يمثل األغلبية البرلمانية, وجاء اهتمام جريدة المصري اليوم أكثر بتكتل 

الذي يمثل كتلة المعارضة داخل المجلس, بحكم طبيعة ملكيتها وتوجه سياستها 

, في حين عنيت جريدة الوفد بتمثيل نواب ارضةالتحريرية حيث تميل إلى تمثيل المع

 الحزب وهو ما يعد أمرا طبيعيا ومقبوال بحكم طبيعة ملكيتها.

توصلت النتائج إلى غلبة النبرة اإليجابية في تغطية صحف الدراسة عن النبرة • 

, في %53.6السلبية والمحايدة, بحيث جاءت نصف الموضوعات بنبرة إيجابية بنسبة 

لالتجاه المحايد, وهو ما يعكس إتجاها  %23.1لالتجاه السلبي, و % 23.3مقابل نسبة 

إيجابيا من صحف الدراسة نحو مجلس النواب أكبر من االتجاه السلبي والمحايد, 



 2015النواب  أطر معالجة الصحف المصرية ألداء مجلس

 505 2020 ديسمبر – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

وتأتي هذه النتيجة منطقية في ضوء غلبة األطر اإليجابية من مسئولية المجلس في 

لية والسياسية, في مقابل محدودية ممارسة مهام وظائفه التشريعية والرقابية والما

 األطر السلبية من نقد وصراع وسخرية.

, رغم %61كانت جريدة الوفد أكثر صحف الدراسة إبرازا لالتجاه اإليجابي بنسبة • 

انتمائها الحزبي الذي يمثل المعارضة, وهو ما يعكس خفوت نبرة المعارضة ألداء 

ها في أغلبية موضوعاتها البرلمانية مجلس النواب, ويمكن تفسير ذلك في ظل اعتماد

على نواب الحزب كمصادر للمادة الصحفية, وطبيعة موضوعاتها الصحفية التي 

اهتمت بإبراز دور الحزب بالمجلس من تقديم مشروعات قوانين تهدف إلى تحقيق 

صالح المواطن وتحسين ظروفه وأحواله المعيشية, واإلشادة بنواب الحزب من خالل 

دورهم الفعال في مباشرة أعمالهم داخل المجلس ممثلة في النشاط الرقابي  اإلشارة إلى

على الحكومة من خالل الربط بين هذا النشاط وكل من إطار المسئولية أو إبراز 

اإليجابيات في حال التركيز على اإليجابيات الناتجة عن اإلستجابة لمقترحات نواب 

 الحزب. 

, %14.2راسة إبرازا لالتجاه السلبي بنسبة كانت جريدة األخبار أقل صحف الد• 

وهو ما يعكس توجه إيجابي نحو مجلس النواب, متفقة مع طبيعة ملكيتها وسياساتها 

التحريرية من دعم مؤسسات الدولة الرسمية ومنها المجلس, وظهر ذلك مع اعتمادها 

 بشكل أساسي على المصادر الرسمية.

المصري اليوم أكثر صحف الدراسة إبرازا لالتجاه السلبي بنسبة  كانت جريدة• 

, وهو ما توافق مع ظهور بعض األطر بها من نقد ممارسات رئيس المجلس 28.8%

وإطار اإلثارة والسخرية من قرارات المجلس ورئيسه, حيث كانت أقل صحف 

النتيجة.ة وهو ما يتوافق مع هذه الدراسة اعتمادا على المصادر الرسمي



 2015النواب  أطر معالجة الصحف المصرية ألداء مجلس

 506 2020 ديسمبر – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 هوامش الدراسة
                                                           

(2)-van Santen, R., Helfer, L. & van Aelst, P. "When politics becomes news: 
An analysis of parliamentary questions and press coverage in three 

West European 

ò

https://doi.org/10.1057/ap.2013.33
https://08102urtd-1103-y-https-link-springer-com.mplbci.ekb.eg/article/10.1057%2Fcep.2009.13#auth-1


 2015النواب  أطر معالجة الصحف المصرية ألداء مجلس

 507 2020 ديسمبر – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

                                                                                                                                        



 2015النواب  أطر معالجة الصحف المصرية ألداء مجلس

 508 2020 ديسمبر – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

                                                                                                                                        



 2015النواب  أطر معالجة الصحف المصرية ألداء مجلس

 509 2020 ديسمبر – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

                                                                                                                                        

.  

(37)_GangHeong Lee," Reconciling ‘Cognitive Priming’ vs ‘Obtrusive 

Contingency’ Hypotheses An Analytical Model of Media Agenda-

Setting Effects", (Management Communication Quarterly, 2009) 

P.473-501. 

(38)-Jon A.Krosnick, Donald R.Kinder, Op.Cit, P.495. 

 

http://gaz.sagepub.com/search?author1=GangHeong+Lee&sortspec=date&submit=Submit


 2015النواب  أطر معالجة الصحف المصرية ألداء مجلس

 510 2020 ديسمبر – يولية العشرون العدد –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

                                                                                                                                        

 


