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أطر املعاجلة اخلربية ألزمة الطائرة املصرية املنكوبة يف املواقع 

 الصحفية املصرية والفرنسية

دراسة تحليلية مقارنة بين موقعي "األهرام" و "اليوم السابع" المصريين و 

 "لوموند" و" ليبراسيون" الفرنسيينموقعي 

 (*)د/ نشوى يوسف اللواتي

 تمهيد:

صدمة  2016مايو  18البحر المتوسط في سبب سقوط الطائرة المصرية في 

 66ها؛ الذين وصل عددهم إلى كبيرة في األوساط المصرية بعد مقتل كل من علي

أشخاص، وتضاربت المصادر بشأن  10بمن فيهم طاقم الطائرة المكون من  شخًصا

كان السبب فإن األزمة سيتبعها تبعات اقتصادية كبيرة  االسبب وراء األزمة، وأيً 

لى شركة مصر للطيران الناقل الرسمي المصري؛ مما سينعكس بالسلب ستؤثر ع

على االقتصاد المصري، وبجانب االنعكاسات االقتصادية المباشرة لألزمة ثمة تأثير 

سياسي على المشهد المصري نتيجة وجود أطراف عدة في واقعة سقوط الطائرة، 

إلقالع األخير، فالطرف األول هو فرنسا لكون مطار شارل ديغول هو مطار ا

اليونان كون أن الطائرة الطرف الثالث والطرف الثاني مصر وهي صاحبة الناقلة، و

انفجرت في األجواء اليونانية، وأيضا دول مثل تونس كون الطائرة خرجت منها قبل 

أن تتجه إلى باريس، وأيضا إرتريا التي كانت إحدى وجهات الناقلة المصرية في 

 .1رحلتها األخيرة

ح  أن أزمات عدة أصابت قطاع السياحة في مصر، بدأت بحاد  وياُل

باختطاف ركاب  اسقوط الطائرة الروسية في العريش في أكتوبر الماضي، مرورً 

لليونان في طائرة كانت متجهة من اإلسكندرية إلى القاهرة، إلى سقوط طائرة تابعة 

سا إلى مصر؛ لشركة "مصر للطيران" قرب اإلسكندرية كانت في طريقها من فرن

، ويُشكل ذلك أهمية إضافية 2مما يثير تداعيات عدة بشأن مستقبل السياحة في مصر

 ألزمة الطائرة المنكوبة.

ومن هذا المنطلق اختارت الباحثة "أزمة الطائرة المصرية المنكوبة" لرصد 

 وتحليل معالجة المواقع الصحفية لتلك األزمة، والتعرف على أبعاد المعالجة وأطرها

واآلليات المستخدمة لوضع األزمة في إطار معين، كما اختارت الباحثة لمجتمع 

، والموقعين )اليوم السابع(، )األهرام(الدراسة الموقعين الصحفيين المصريين 

، وذلك في الفترة من بداية (Liberation)و  (Le monde)الصحفيين الفرنسيين 

 .  1/2017ألزمة بتسليم الرفات إلى انتهاء ا 19/5/2016وقوع األزمة بدءا من 

                                                           
 الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم بقسم مدرس )*)
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وتعود أهمية المواقع الصحفية في استخدام التقنيات الصحفية التي تعكس 

الطريقة التي تناولت بها المواقع الصحفية محل الدراسة ألزمة الطائرة المنكوبة، 

ألي  اهامً  احيث إن تحديد أهمية التقنيات الصحفية في التغطية الصحفية يُعد أمرً 

اديمية تهتم بتحليل المضمون؛ كي يتسنى لها معرفة كم األهمية التي أعطيت دراسة أك

لألحدا ، ويعني تحديد األهمية في تحليل المضمون توزيع أو إعطاء قيم معينة 

لخصائص النص بتطبيق بعض اإلجراءات، وكذلك تعرض مستوى االهتمام المعطى 

في تحليل  اأساسيً  االنصوص األخرى، ويعتبر القياس شرطً ألي نص مقارنة مع 

المضمون؛ ألنه العملية التي تتحول بموجبها المعطيات الخام إلى وحدات تسمح 

 بالوصف المناسب للتحليل.

 مشكلة الدراسة:

تتناول هذه الدراسة معالجة الصحافة المصرية والفرنسية في فترة زمنية 

شغلت أزمة  شهدت تفاعالت كثيرة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، حيث

من التغطية الصحفية بالصحف المصرية والفرنسية؛  ا كبيًرا)الطائرة المنكوبة( حيزً 

 امحوريً  اوذلك ألهمية تلك األزمة للطرفين، وال سيما مواقع اإلنترنت التي أدت دورً 

الستقاء المعلومات حول  اأساسيً  ا، إذ يعد اإلعالم مصدرً افي تغطية هذه األزمة إعالميً 

 األحدا  وتطوراتها.مجريات 

اعتمد تحديد مشكلة الدراسة على تزايد اهتمام العالم بأزمة )الطائرة المصرية     

المنكوبة( خاصة بعد التأكد من فقدانها ووفاة جميع من فيها، ومعالجة تلك األزمة 

بالمواقع اإلخبارية، وكثافة المعالجة في المواقع المصرية )حيث إن الطائرة  اإخباريً 

ة لشركة مصر للطيران( والمواقع الفرنسية )حيث البلد الذي أقلعت منه الطائرة(، تابع

وأصبحت حديث المواطن العادي لفترة طويلة، وبالتالي كان من المهم التعرف على 

طبيعة المعالجة الخبرية واألطر المستخدمة لألزمات من الجانب المصري والفرنسي 

المعالجة الخبرية التي تتخذها الدول المعنية في أزمة هما طرفاها، لمقارنة اتجاه 

 وتقييم أداء هذه المواقع.

وتتحدد مشكلة الدراسة في رصد وتحليل المعالجة الخبرية في مواقع الدراسة 

المصرية والفرنسية بشأن أزمة )الطائرة المصرية المنكوبة( والتعرف على األطر 

ة لمواقع الدراسة المصرية الخبرية، والوقوف على الفروق في المعالجة الخبري

والفرنسية، وكذلك توصيف أطر إنتاج الخطاب اإلخباري في واحدة من أبرز 

األزمات ذات األبعاد الجغرافية والسياسية عبر تحليل األطر الخبرية وتطبيقه على 

النص الخبري، واالهتمام بالمقارنة بين صحف متباينة، وبالتالي يبرز تأثير السياق 

لسياسي والمرجعية الفكرية لكل دولة على اإلطار المستخدم في المواقع االجتماعي وا

 االتابعة لها بما يُقدم رؤية مقارنة إلنتاج المحتوى في هذه الصحف المتباينة ثقافيً 
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وقت األزمات، وذلك عبر توظيف األساليب الكيفية والكمية في اختبار تلك  اوسياسيً 

 المتغيرات.

 أهمية الدراسة:

 همية العلمية:األ -أوًل 

تتضح أهمية الدراسة في أنها تُشكل إضافة معرفية لمجال الدراسات اإلعالمية  -1

التي تناولت األزمات والكوار  سواء بالمعالجة أو التأطير خاصة في ظل 

 تنامي األزمات بشكل متسارع.

لزيادة االنتقادات لدور وسائل اإلعالم في  اتكتسب الدراسة أهمية خاصة نظرً  -2

 األزمات ومعالجتها.تناول 

تعد الدراسة من أوائل الدراسات التي تناولت أزمة )الطائرة المصرية المنكوبة(  -3

 من خالل دراسة مقارنة بين المواقع الصحفية المصرية والفرنسية .

 األهمية المجتمعية: -اثانيً 

التأكيد معرفة اإلطار الذي وضعته الصحافة لجوانب األزمة موضوع الدراسة، و -1

 المنوط بها في اإلعالم والتوعية لمعطيات األزمات.ور المواقع الصحفية على د

تساعد الدراسة الوسائل اإلعالمية في التعرف على دورها في تغطية األزمات،  -2

السلطات والحكومة المصرية والفرنسية، (مثلما تساعد األطراف المعنية 

 ألطر.بالتغطية في وقت األزمات وفق نظرية ا )المؤسسات، الجمهور

 الدراسات السابقة:

 المحور األول: الدراسات المتعلقة بأطر المعالجة الصحفية:

إلى الكشف عن عناصر القوة  3(1996كمال قابيل محمد )استهدفت دراسة  -

والضعف في الخطاب الصحفي الخارجي من حيث قدرته على إنجاز الدور المنوط به 

سلوب يتسم بالوضوح والتكامل بما في مجال إطالع الجمهور على العالم الخارجي بأ

يسهم في دعم القدرة على فهم هذا العالم والتعامل بإيجابية وبفعالية مع األحدا  

والقضايا التي يطرحها، وال سيما تلك التي تتصل بمصالح الجمهور والوطن، 

وتوصلت الدراسة إلى أن الخطاب الصحفي الخارجي يخضع لعالقات القوة والنفوذ 

العالمي، وكشفت عن توحيد الخطاب الصحفي الخارجي مع السياسة في النظام 

الرسمية للدولة في ظروف األزمة الدولية، وذلك سواء في مجتمعات الجنوب أو 

مجتمعات الشمال، كما ترتبط فلسفة الخطاب الخارجي بطبيعة التحوالت التقنية 

 والثقافية على المستوى العالمي.
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على التعرف على مستوى وطبيعة  4(2007) سحر أحمد الخشرميركزت دراسة  -

التغطية اإلعالمية الصحفية لقضايا اإلعاقة من خالل تحليل لمحتوى الموضوعات 

المرتبطة بذوي االحتياجات الخاصة بشكل عام في الصحافة العربية وعلى وجه 

الخصوص ما يتعلق بمناسبة اليوم العالمي للمعاق، ومدى اهتمام الصحافة السعودية 

خليجية والعربية بإبراز هذه المناسبة، وكشفت الدراسة عن اهتمام عام محدود لدى وال

الصحافة العربية بقضايا اإلعاقة حتى في المناسبات الهامة مثل اليوم العالمي للمعاق، 

بما يدل على وجود فجوة بين اإلعالميين والتربويين المتخصصين في مجال التربية 

فيما يتعلق بموضوعات اإلعاقة، كما كشفت الدراسة  الخاصة من حيث تبادل اآلراء

عن محدودية االهتمام بالمقالة الصحفية في إبراز قضايا اإلعاقة مما يعكس ضعف 

مبادرة الصحف في توجيه الرأي العام العربي بما يدعم أهداف القائمين على شئون 

 المعاقين.

لى القضايا التي بالتعرف ع 5(2008كامل كريم عباس الدليمي )اهتمت دراسة  -

حول صورة الواليات  )الرأي والعرب اليوم (تطرحها الصحافة األردنية اليومية 

المتحدة األمريكية قبل احتالل العراق وبعده، واكتشاف حجم التغطية الصحفية 

األردنية ومقدار التغيير في صورة الواليات المتحدة في الصحافة األردنية بعد 

، وكشفت نتائج الدراسة أن كلتا الصحيفتين اعتبرت 2003احتاللها للعراق عام 

أثناء تغطيتها لمجريات الحرب على العراق، وبينت  االواليات المتحدة األمريكية عدوً 

الدراسة أن التغطية اإلخبارية المنشورة في صحيفة العرب اليوم تتشابه مع نظيرتها 

ردنية نحو صورة في صحيفة الرأي من حيث طبيعة التغير في نظرة الصحافة األ

الواليات المتحدة األمريكية وكانت صحيفة العرب اليوم أكثر حدة في إظهار صورة 

 سيئة للواليات المتحدة األمريكية بعد الحرب. 

التعرف على األطر الخبرية للمعالجة  6(2009سالم أحمد عبده ) استهدفت دراسة -

ي ضوء نظرية األطر الصحفية للقضايا العربية في المجالت المصرية العامة ف

الخبرية، وكشفت نتائج الدراسة عن أن األطر الخبرية للمجالت موضوع الدراسة 

عبرت عن القوى الفاعلة ذات الصلة باإلعتداءات اإلسرائيلية على قطاع غزة، ولكنها 

تباينت في درجة اهتمامها بكل فئة من فئات القوى الفاعلة، باإلضافة إلى تنوع أساليب 

 لصحفية لإلعتداءات اإلسرائيلية على غزة.المعالجة ا

الدور الذي تؤديه اللغة كأداه من  7(2009ماهيناز رمزي محسن )تناولت دراسة  -

أدوات بناء األطر اإلخبارية فيما يتعلق بإبراز معلومات معينة وتقديمها بأسلوب معين 

في مجال  إلى المتلقي، وتحليل الطريقة التي تُوظف بها القنوات اإلخبارية اللغة

االتصال السياسي في إطار ما أصطلح على تسميته )حرب الكلمات(، وكشفت 

الدراسة عن تركيز التقارير اإلخبارية على الزاوية اإلنسانية في معالجة الحرب 

اإلسرائيلية على غزة كما سيطرت المعلومات المجردة على أسلوب المعالجة، 
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في توظيف المؤثرات التركيبية بأنواعها  وتفوقت قناة "الجزيرة" على قناة "العربية"

ومستوياتها المختلفة، كما توجد عالقة بين نوع اإلطار ونوع المؤثرات اللفظية 

 المستخدمة في تقديم الحد  وبينها وبين المؤثرات التركيبية.

بين األطر الصحفية  Fahmy, S, Contrasting 8  (2010)قارنت دراسة  -

مثلة في صحيفة الحياة" وبين نظيرتها الناطقة للصحف الناطقة بالعربية "مت

باإلنجليزية "متمثلة في صحيفة هيرالد تربيون" فيما يتعلق بقضايا الحرب األفغانية 

سبتمبر، وتوصلت نتائج الدراسة إلى تركيز صحيفة  11والهجمات اإلرهابية في 

سبتمبر  11انترناشيونال هيرالد تربيون على أطر المعاناة اإلنسانية من هجمات 

وقللت من شأن الخسائر في صفوف المدنيين والذنب األخالقي الستخدام القوة 

العسكرية المعقدة، بينما تضاءل تركيز صحيفة الحياة الناطقة بالعربية على إطار 

الضحايا في هجمات سبتمبر وتزايد اهتمامها بالدمار المادي، وأبرزت الملمح 

 ة.اإلنساني للضحايا في الحرب األفغاني

 Study Dianne Garyantes&Priscilla Murphyاستهدفت دراسة  -

 2005بتحليل األطر كمتأثرات للتغطية اإلخبارية النتخابات العراق  9 (2010)

وموقع قناة الجزيرة على اإلنترنت،وقد تم عمل تحليل للنصوص  CNNبموقع شبكة 

لثقافة  CNNوقع قناة بكل من الموقعين منذ بدء االنتخابات، أظهرت الدراسة اتباع م

اإلخضاع وعملت على تأطير االنتخابات بطريقة عاطفية بها نوع من العاطفة 

الوطنية مع تشبيه هذه االنتخابات بالنموذج الديمقراطي الغربي أما نصوص موقع قناة 

الجزيرة فقد أظهرت الشك وعدم الثقة تجاه الواليات المتحدة وعملت على تأطير 

 تشكيكية وأنه تنقصها الشرعية.االنتخابات بطريقة 

التعرف على أكثر الصحف  10( 2011عمرو محمد إبراهيم جاد )حاولت دراسة  -

بقضية الهجرة غير الشرعية، والتعرف على حجم التغطية لكل صحيفة،  ااهتمامً 

ومعرفة الفنون الصحفية المستخدمة في تناول القضية، وتحديد أنواع األطر واآلليات 

الصحف عينة الدراسة، وتحديد أنواع الصحف التي يعتمد عليها التي استخدمتها 

الجمهور في استقاء معلومات حول قضية الهجرة غير الشرعية، توصلت الدراسة 

إلى عدم وجود عالقة بين األطر الصحفية التي قدمتها صحف الدراسة لقضية الهجرة 

طرق اإلبراز في غير الشرعية وتقييم الجمهور للسياسات الحكومية، وكذلك تنوع 

معالجة قضية الهجرة غير الشرعية بين الصور المستخدمة مع الموضوعات 

الصحفية وطبيعة مجال الصفحة وترتيب الصفحات، واهتمام صحف الدراسة بتناول 

 قضية غير الشرعية وتقييم الجمهور للسياسات الحكومية.

Nawawy and Sahar Khamis -Mohamed Elركزت دراسة  -

تحليل الخطاب الصحفي للمسلمين والمسيحيين في مصر كما صورته  على11(2011)
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أثنين من المدونات األكثر شعبية، وهما لوائل عباس و نوارة نجم، وتوصلت الدراسة 

إلى أن الوسائل الحديثة أدت إلى إعادة تصور الحوار المجتمعي بشكل جديد يسمح 

ة الشعبية والذي أدى بدوره بتنشيط المجتمع المدني من خالل توسيع قاعدة المشارك

إلى تعزيز وتوسيع مفهوم صحافة المواطن خارج المجال الرسمي لوسائل اإلعالم 

 الرئيسية.

إلى رصد األطر المصورة  12 (2012أسامة عبدالرحيم علي )سعت دراسة  -

للحرب على غزة التي استخدمتها صحيفتا )األهرام ، وهيرالد تربيون( في تغطية 

ابه واالختالف بين تأطير الصورة في الصحيفتين، وكيفية استخدام الحرب وأوجه التش

مكونات وعناصر الصورة والمواد المصاحبة لها في إبراز معان معينة بهدف 

الوقوف على دور القائم باالتصال في استخدام آليات وأدوات انتقاء واختيار الصورة، 

يث اهتمت )األهرام( وتوصلت الدراسة إلى اختالف تأطير صور الحرب على غزة ح

بإطار التفاعالت السياسية  في المرتبة األولى بينما اهتمت )هيرالد( بإطار الدمار 

الذي لحق ببيوت الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية والدولية، وتركيز األهرام على 

صحافة السالم و )هيرالد( على صحافة الحرب، واتفقت صور )األهرام( للحرب 

 ف الحكومة المصرية آنذاك من حركة حماس.على غزة مع موق

إلى التعرف على أطر قضايا  13(2012أميمة مجدي محمد ذكي )استهدفت دراسة  -

الفساد في مصر في كل من الصحافة االقتصادية الدولية والمحلية، وأوجه التشابه 

واالختالف في تغطيتهما لقضايا اإلصالح االقتصادي بمصر، وكشفت الدراسة عن 

ف ملكية الصحف عامل رئيس في تحديد نوع األطروحات والقوى الفاعلة أن اختال

في التغطية اإلعالمية لقضايا اإلصالح االقتصادي في مصر، وذلك بالنسبة للصحف 

المصرية في حين أن الصحف األجنبية كان بها قدر كبير من التشابه رغم اختالف 

نتماء الفكري والسياسي بشكل دورية وملكية كل منها، كما أوضحت الدراسة تأثير اال

كبير في تحديد اتجاهات القائم باالتصال، واتفقت الصحف المصرية على أن القوى 

الفاعلة الرئيسية في الحياة االقتصادية هي الدولة بينما اختلفت فيما بينها حول مدى 

 إيجابية وسلبية هذه القوى.

ار المتعلقة بحرب على مقارنة األخب Barker, G. G, (2012)14ركزت دراسة  -

العراق في وسائل اإلعالم األمريكية والسويدية بهدف تقييم تأثير السياق الثقافي على 

المحتوى اإلخباري، وتوصلت الدراسة إلى اختالف المعالجة اإلعالمية للحرب على 

العراق، حيث ركزت وسائل اإلعالم األمريكية على االستراتيجية العسكرية وإبراز 

ت المتحدة في تحرير الشعب العراقي، بينما ركزت وسائل اإلعالم جهود الواليا

السويدية على وجهة نظر المجتمع الدولي وتوضيح معاناة المدنيين العراقيين، 

 وبالتالي فإن متغير الثقافة مؤثر في المعالجة اإلخبارية لألحدا .
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ر إلى التعرف على أط 15(2013)ياسمين أسامة عبد المنعم استهدفت دراسة  -

المعالجة الصحفية التي وظفتها الصحافة األمريكية والبريطانية في معالجتها ألزمة 

االستقطاب السياسي في المجتمع المصري، ومدى تباينها من صحيفة ألخرى، 

وكشفت الدراسة عن احتالل الصراع السياسي المرتبة األولى بين األطر اإلعالمية 

سة لمعالجة أزمة االستقطاب السياسي، التي وظفتها الصحف األمريكية محل الدرا

إطار العنف، إطار تبادل االتهامات، إطار اإلقصاء، إطار (وتمثلت األطر الفرعية في 

، أما الصحف )الخوف، إطار الحلول المقترحة، إطار المسئولية، واإلطار االقتصادي

 (رعية البريطانية كان إطار الصراع السياسي في المرتبة األولى وجاءت األطر الف

وجاء  )إطار العنف، إطار تبادل االتهامات، إطار المسئولية، إطار الحلول المقترحة

 في مراتب متأخرة. )اإلطار االقتصادي، والقانوني، واإلنساني، والخوف(

التعرف على أطر  16(2014)رشا عبد الرحيم عبدالعظيم مزروع  حاولت دراسة -

السياسي باختالف نوع القناة واتجاه تلك معالجة القنوات العامة واإلسالمية للصراع 

المعالجة، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نوع القناة وبين 

اًما ومؤثًرا ه نوع األطر المستخدمة، وهو ما يشير إلى أن نمط توجه القناة يُعد عاماًل 

 اوق دالة إحصائيً في نوعية األطر المستخدمة من جانب القنوات الفضائية، ووجود فر

بين نوع القناة وأهداف األطر المستخدمة، وتوصي الدراسة بضرورة إيجاد آليات 

 وقوانين جديدة تُلزم القنوات الفضائية باإللتزام بمباديء العمل اإلعالمي.

التعرف على األطر  17(2014)سحر مصطفى عبدالغني سالمة  استهدفت دراسة -

ة أحدا  ماسبيرو، والكشف عن أساليب وآليات الخبرية التي قدمت بها صحف الدراس

التأطير التي استخدمتها تلك الصحف لبناء أُطرها والكشف عن العوامل المؤثرة على 

بناء تلك األطر، وتوصلت الدراسة إلى تعدد األطر اإلعالمية التي قدمت بها صحف 

وتباينت في  الدراسة رؤيتها ألحدا  ماسبيرو، وتقاربت فيما يتعلق بإطار المسئولية

توظيفها إلطار المسئولية واتفقت منطلقات الخطاب الخبري لصحف الدراسة الثال  

على أن السبب الرئيسي ألزمة ماسبيرو هو تراكم األحدا  الطائفية وعدم إعمال 

القانون، كما أكدت الدراسة على تأثير السياسة التحريرية لكل صحيفة على اتجاه 

جود تأثير واضح للمتغير الخاص بنوع المصادر المضمون وزاوية التناول وو

 وتأطير المحتوى اإلخباري الخاص بأحدا  ماسبيرو.

األطر التي استخدمتها قناتا  18(2014)فاطمة شعبان أبوالحسن رصدت دراسة   -

الجزيرة القطرية والحرة األمريكية في تناولهما للمواقف األمريكية تجاه األحدا  

ية البارزة في الشأن المصري، خالل فترتي الرئيس محمد والقضايا السياسية واألمن

مرسي والرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، وتوصلت الدراسة إلى أن قناة 

لموضوع السياسة الخارجية األمريكية تجاه مصر  االحرة كانت هي األكثر طرحً 

رة خاصة خالل فترة الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، حيث شهدت هذه الفت
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بشأن الموقف األمريكي من األحدا  في مصر، وظهرت أطر الفشل  واسعًا جداًل 

والتعاون والصراع والمسئولية، كأهم األطر التي طرحتها القناتين في هذا الشأن، 

وكانت أغلب األطروحات التي قدمتها القناتان في فترة مرسي تدور حول إطاري 

 ر فقد تم التركيز على إطار الفشل.التعاون، والصراع، أما في فترة عدلي منصو

على تحليل األطر التي قدمتها الصحف  19(2014)ميرال صبري ركزت دراسة  -

 2013)القومية/ الحزبية / الخاصة( عن االحتجاجات السياسية في الفترة من يناير 

 ا، وتوصلت الدراسة إلى توظيف الصحف لألطر بشكل متباين وفقً 2013إلى يوليو 

حيفة ، وكشفت الدراسة عن اتخاذ صحف األهرام/الوفد/اليوم السابع التجاهات كل ص

في معظم األحيان موقف االتجاه السلبي واإليجابي، وجاء االتجاه المحايد في حالة 

انتهاج السياسة التحريرية المتوازنة التي عرضتها الصحف وأكثرها اليوم السابع، 

عل مع األزمات الخاصة واقترحت الدراسة ضرورة وجود خطة إعالمية للتفا

باألوضاع السياسية وضرورة استخدام شبكة اإلنترنت وإمكانياتها الهائلة لخلق بيئة 

 لنشر الديمقراطية.

 ,Yan, Yan., Kim, Yeojin. and Dong قارنت دراسة -

Yuhong(2014) 20  بين األطر الصحفية لحاد  "تحطم طائرة الخطوط الجوية

  المعنية  الواليات المتحدة وكوريا والصين، " في الدول الثال2013األسبانية 

وكشفت النتائج عن وجود أنماط متميزة من التغطية اإلخبارية تحت تأثير المصالح 

الوطنية، كما توصلت الدراسة إلى تنوع األطر المستخدمة عبر البلدان المختلفة 

الجانب  والمصادر التي تعتمد عليها الصحف، فقد أخذت الواليات المتحدة وكوريا

المعاكس ضد بعضها البعض، في حين كانت الصحف الصينية محايدة نسبيا في 

 التغطية اإلخبارية لوقوع الحاد .

على التحليل المقارن  21(2015)عماد الدين علي أحمد جابر اعتمدت دراسة  -

للمواد الصحفية في البلدين من خالل تحليل مضمون صحيفتي الشروق المصرية 

براز تأثير اإلنتماء السياسي واأليديولوجي لبلديهما على بناء والشرق القطرية إل

 ااألطر الخبرية لهذه الحرب في صحف بلديهما، وكيف وظفت هذه النصوص سياسيً 

الذي يصدر هذه الصحف ، وأثبتت الدراسة  -المصري أو القطري  -لخدمة النظام 

يل األطر اإلخبارية، صحة الفروض النظرية والمنهجية التي انطلقت منها نظرية تحل

في الربط بين مفهوم األيديولوجية ومفهوم اإلطار اإلعالمي، حيث  اوكان ذلك واضحً 

عكست كل صحيفة األيديولوجية السياسية لدولتها، والتي انعكست في صياغة األطر 

اإلخبارية المستخدمة، بل وفي مسارات البرهنة التي تم االعتماد عليها في 

رجت بما يتفق مع األيديولوجية السياسية لمصر في صحيفة الصحيفتين، والتي خ

 الشروق، واأليديولوجية السياسية لقطر في صحيفة الشرق.
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إلى رصد وتحليل وتفسير األطر  22(2015)عمر حسين جمعة علي  سعت دراسة -

التي تتبناها وسائل اإلعالم العربية في معالجتها للعالقات العربية األمريكية خالل 

( ومدى تأثير تلك األطر على إدراك الجمهور، 2010/2011اسة )فترة الدر

وتوصلت الدراسة إلى أن قضية العالقات العربية األمريكية لم تنل اإلهتمام المطلوب 

من كل الصحف محل الدراسة، وتراجع عدد المقاالت واألعمدة والزوايا التي تناولت 

عن وجود تباين واضح في تناول قضية العالقات العربية األمريكية، وكشفت الدراسة 

الفضائيات اإلخبارية العربية لقضية العالقات العربية األمريكية رغم أهمية هذه 

 العالقات على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

إلى التعرف على  23(2016)محمد إبراهيم محمد أبو مصطفى استهدفت دراسة  -

 2015 -2014نية المصرية كيفية معالجة الصحافة الفلسطينية للعالقات الفلسطي

والتعرف على االختالف في مستوى اإلهتمام، وتوصلت الدراسة إلى تركيز 

الصحافة الفلسطينية بدرجة كبيرة في معالجتها لقضايا العالقات الفلسطينية المصرية 

األنفاق( كما  –على قضيتين هما )معبر رفح  2015-2014في الفترة ما بين 

ة لقضايا العالقات الفلسطينية المصرية بشكل إيجابي تعرضت الصحافة الفلسطيني

وبدرجة كبيرة من الوصف والموضوعية أثناء معالجتها في حين حملت صحيفة 

 واحدة فقط االتجاه السلبي المعارض.

 المحور الثاني: الدراسات المتعلقة باألزمات:

ن بإجراء تحليل مقار Nohrstedt, Stig A. et al., (2000) 24 قامت دراسة -

لمالمح الخطاب الصحفي حول أزمة كوسوفو في أربع صحف يومية كبرى، 

والتعرف على أثر العوامل القومية والمحلية على التغطية الصحفية لألزمة، وتأثير 

خطاب الرئيس األمريكي كلينتون على التغطية، وأظهرت النتائج أن الصحف موضع 

، حيث سيطرت هذه الرؤى على الدراسة قد تبنت رؤى الرئيس كلينتون بشأن النزاع

 افتتاحيات الصحف وتعليقات المحررين.

إلى  Olga Baysha and Kirk Hallahan (2004)25استهدفت دراسة  -

التعرف على مالمح تغطية النصوص اإلخبارية بوسائل اإلعالم األوكرانية لألزمة 

ن ، وكشفت الدراسة ع2000/2001السياسية التي شهدتها أوكرانيا خالل عامي 

توظيف هذه النصوص في إنتاج ثالثة أطر رئيسية كان ترتيبها  إطار الصراع 

السياسي بين القوى السياسية األوكرانية، واإلطار اإلصالحي، واإلطار االستقصائي، 

 -كما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة دالة بين اعتماد هذه الوسائل اإلعالمية 

اإلخباريين في تغطية هذه األزمة على شكلي التقرير والقصة  -خاصة الصحف

 وبين هذه األطر. -السياسية 
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على رصد وتحليل خطاب صحف  26 (2008)أسامة عبد الرحيم  اعتمدت دراسة -

، والتعرف على 2008)األهرام ، الوفد، المصري اليوم( نحو أزمة الخبز 

 األطروحات التي قدمتها الصحف الثال  الخاصة بأسباب وحلول األزمة من خالل

مسارات البرهنة والقوى الفاعلة في األزمة من وجهة نظر كل صحيفة على حده 

واألطر المرجعية التي استندت إليها الصحف في خطابها نحو األزمة، وتوصلت 

الدراسة إلى تركيز خطاب الوفد والمصري اليوم على اإلطار السياسي لألزمة حيث 

حيفتان بين أزمة الخبز واألزمات جاء في المرتبة األولى في كل منهما، وربطت الص

األخرى التي يعيشها المواطن المصري وفشل الحكومة في حلها، في حين ركز 

خطاب صحيفة األهرام على اإلطار االقتصادي لألزمة أكثر من األبعاد األخرى، 

وتقديم أطروحات عديدة لحلول األزمة من الناحية اإلقتصادية، بينما اهتمت المصري 

 ح اإلطار التاريخي لألزمة أكثر من صحيفتي الوفد واألهرام.اليوم بتوضي

إلى التعرف على أهم المصادر  27(2009)نهى عاطف العبد سعت دراسة  -

اإلخبارية للجمهور وقت األزمات وعادات وأنماط المشاهدة واتجاهات الجمهور، 

ومستوى التغطية اإلخبارية ألزمة غزة ونوعية األشكال والموضوعات المفضلة 

لديهم وتأثيرات اعتمادهم على القنوات الفضائية األجنبية ومدى ثقتهم في المعلومات 

بين معدالت  االُمقدمة بها، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيً 

تعرض عينة الدراسة للقنوات الفضائية األجنبية الموجهة باللغة العربية ومعدالت 

علومات حول أزمة غزة، وكذلك بين اإلعتماد عليها اعتمادهم عليها للحصول على م

 واالتجاه نحو القضية الفلسطينية.

بالتعرف على أطر المعالجة  Caitlin Cassady (2010) 28اهتمت دراسة  -

 Theمن خالل تحليل موقع مدونة البيت األبيض  2009الصحفية لألزمة اإلقتصادية 

White House وتوصلت الدراسة إلى أن مدونة ،The White House   تناولت

األزمة من وجهة نظر إجتماعية بشكل رئيس، وأن غالبية الموضوعات المطروحة 

باستثناء موضوعات البطالة  Episodic Framesكانت تندرج تحت األطر المحددة 

 Thematicوالبنية التحتية والطاقة المتجددة فقد احتلت غالبية األطر العامة 

Frames. 

تحليل خطاب الصحافة  29(2010)فاروق الصادق سحر  ركزت دراسة -

المتخصصة تجاه أزمة أنفلونزا الخنازير ورصد مالمح هذا الخطاب من حيث 

أطروحاته والقوى الفاعلة فيه وأطره الداللية ومسارات البرهنة المستخدمة ومدى 

اختالفها باختالف نوعيات الصحف محل الدراسة والوقوف على االختالفات في 

تغطية اإلخبارية لهذه األزمة كما يعكسها الخطاب الصحفي في كل نوعية من مالمح ال

مع  االصحف، وتوصلت الدراسة إلى تناسب معدالت االهتمام بمعالجة األزمة طرديً 

دورية صدور الصحيفة فجاءت أعلى المعدالت لدى الصحف الشهرية تليها 
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)الطبية والصحية( بالوباء األسبوعية فاليومية، في حين اهتم خطاب الصحافة العلمية

بمستويات متباينة ارتبطت بطبيعة اإلصدارات ودرجة تخصصها ودورية صدور كل 

 امنها، وأفرز الخطاب الصحفي لعينة الدراسة ثال  عشرة أطروحة أساسية، وعددً 

من األطروحات الفرعية، وتباينت درجة اهتمام صحف الدراسة بكل منها، كما 

على األساليب والحجج  -باختالف نوعياتها  -ينة الدراسة ارتفعت معدالت اعتماد ع

 العقلية بشكل يفوق اعتمادها على األساليب العاطفية.

التعرف على أطر إنتاج الخطاب  30(2011)شارع البقمي اهتمت دراسة  -

الصحفي في الصحف العربية إلحدى األزمات )أزمة الحوثيين( بهدف الكشف عن 

وى الفاعلة واألطروحات الخاصة بالحد  لتلك الصحف التغطية الصحفية وبيان الق

وتقييم أداء تلك الصحف لدورها، وتوصلت الدراسة إلى بروز اهتمام صحف الدراسة 

باإلختيار والتركيز واستخدام عناصر بعينها في النصوص الصحفية بهدف بناء 

ا برزت الحجج والبراهين على الموقف من األزمة ومسبباتها وتقييمها وحلولها، كم

 المصادر الرسمية في تبرير األزمة والتركيز على أطر القضايا واألسباب.

على تحليل أطر انتاج الخطاب  31(2012)جمال عبد العظيم اعتمدت دراسة  -

الخبري في المواقع الصحفية في وقت األزمات الدولية بالتطبيق على قضية اختطاف 

إلى أن الموقع اإليراني قام بتأطير  البحارة البريطانيين في إيران، وتوصلت الدراسة

حد  اختطاف البحارة البريطانيين في إيران بأنه عمل غير قانوني وعمل 

استخباراتي، ووصف الجنود البريطانيين بأنهم جواسيس في مياه إيرانية، في حين 

أطر الموقع البريطاني الحد  على أنه عمل قانوني ضمن عمل القوات الدولية 

 ب.لمكافحة التهري

على رصد طريقة المعالجة  32(2013)بسنت مراد فهمي  ركزت دراسة -

 ااإلخبارية ألزمة الدستور المصري بقناة "دويتش فيلة" لتحديد ما إذا كان هناك تأثيرً 

من سياسة الدولة على أسلوب المعالجة اإلخبارية لألزمة بالقناة وذلك في ضوء 

ها لطريقة تعامل النظام الحاكم مع موقف ألمانيا نحو أزمة الدستور المصري وتقييم

األزمة، وتوصلت الدراسة إلى إفراد عدد كبير من الحلقات بالقناة لمعالجة أزمة 

الدستور المصري، وتحقيق التوازن بين الضيوف في كل حلقة ، وبالنسبة الستماالت 

اإلقناع فقد عالجت أزمة الدستور المصري بقناة "دويتش فيلة" معتمدة على 

الت العقلية، وهو ما يعكس توجه القنوات األوروبية في نوعية االستماالت االستما

 المستخدمة في معالجة القضايا.

التعرف على أطر  Conway, Bethany Anne 33  (2013)استهدفت دراسة  -

،وتحديد النظريات التقليدية Tucson Shootingالتغطية اإلعالمية إلطالق النار 

محلي للحد  اإلرهابي، والتعرف على االختالفات بين لتغطية األزمة على مستوى ال
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الصحف المحلية واإلقليمية والوطنية، وتكشف النتائج أن إطار االهتمامات اإلنسانية 

كان من األطر السياسية السائدة في مراحل الحقة من التغطية، ، وإلى وجود 

يفية تكيف التغطية اختالفات بين الصحف الوطنية واإلقليمية والمحلية، مما يدل على ك

 اإلخبارية لألزمة الحتياجات ومصالح مختلف شرائح الجمهور.

برصد أطر التغطية اإلخبارية لإلنتخابات  34(2013)هبة شاهين اهتمت دراسة  -

التشريعية المصرية في خطاب القنوات الفضائية العربية والدولية ، وذلك من خالل 

لالنتخابات التشريعية المصرية من زاوية  رؤية تحليلية التجاهات المعالجة اإلخبارية

مدى االهتمام والتكثيف اإلعالمي وأسلوب وأبعاد التناول والسياق الذي أُجريت في 

إطاره، والكشف عن مدى االتفاق واالختالف في أطر المعالجة اإلخبارية لالنتخابات 

 اية(، وتبعً الدول -الختالف القنوات الفضائية )العربية  االتشريعية المصرية تبعً 

الثالثة(، وكشفت الدراسة عن التركيز -الثانية -الختالف المراحل االنتخابية )األولى

على قيمة الصراع في عرض قضية االنتخابات التشريعية المصرية والتأثير الواضح 

لأليديولوجيا السياسية للدولة التابعة لها كل قناة، وفي تحديد القوى الفاعلة الداخلية 

وأدوارها في المعالجة اإلخبارية لكل قناة، وتأثير اختالف السياق الثقافي  والخارجية

 على اختالف الرؤى لقضية االنتخابات التشريعية المصرية.

إلى الكشف عن العالقة بين وسائل  Kajsa Falasca(2014)35سعت دراسة  -

فيين اإلعالم، والحكومة في عملية بناء اإلطار، والعوامل المؤثرة في تشكيل الصح

، وتوصلت 2008لألطر الخبرية خالل األزمة االقتصادية التي وقعت في سبتمبر 

الدراسة من خالل تحليل مضمون التغطية الخبرية وتحليل مضمون الرسائل التي 

يطرحها السياسيون في السويد خالل ثالثة أشهر من األزمة االقتصادية إلى هيمنة 

 الحكومة على عملية بناء األطر.

الكشف عن أطر المعالجة الصحفية  36(2014)خالد زكي أبو الخير  راسةحاولت د -

التي وظفتها صحيفتا )الحرية والعدالة( و )التحرير( في معالجتهما ألزمة الشرعية 

السياسية، وتوصلت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من األطر التي ظهرت في 

لسياسة وأيديولوجية  افقً صحيفة )الحرية والعدالة( دون صحيفة )التحرير( والعكس و

 كل صحيفة.

إلى الكشف عن  Camelia CMECIU et al., (2015) 37استهدفت دراسة  -

المختلفة خالل فترة األزمة بالتطبيق على  نوع األطر المستخدمة من جانب الصحف

أربع صحف رومانية إلكترونية، وزيادة وعي إدارة المستشفيات بأهمية وسائل 

ع وسائل اإلعالم لها نتائج إيجابية على سمعة المنظمة، اإلعالم وأن العالقة م

وتوصلت الدراسة إلى هيمنة إطار المسئولية وإطار االهتمامات اإلنسانية، وأظهرت 

 مع الممرضات ومع الضحايا. االصحف في تغطيتها تعاطفً 
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حجم االهتمام الممنوح  38(2015)جهاد أحمد محمود أحمد رصدت دراسة  -

على الخارطة اإلخبارية للفضائيات "محل الدراسة"  2011ير ينا 25ألحدا  ثورة 

ومحاولة تفسير أسبابه باإلضافة إلى تطبيق األطر اإلخبارية على بيئات إتصالية 

متفاوتة في نقاط التشابه واالختالف متمثلة في الفضائيات اإلخبارية محل الدراسة، 

ية والنيل لألخبار من وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق بين كال من قناتى العرب

يناير، وتبين تفوق قناة العربية على قناة  25حيث المعالجة اإلخبارية ألحدا  ثورة 

ُ أن المبحوثين يرون  النيل لألخبار في اتسامها بالموضوعية والمهنية، وكشفت أيضا

 اأن قناتي العربية والنيل لألخبار تتشاركان من خالل تغطيتهما بصنع الحد  وفقً 

 لوجيتهما ولسياسة القائمين بهما.أليديو

على تصورات  إلى محاولة التعرف Kim, Young39  (2015)حاولت دراسة  -

الجماهير والسلوكيات االتصالية وقت األزمة وفهمها ، وتركز الدراسة على النتائج 

المسئول عن أبحا  اتصاالت األزمة على تأطير األزمة وية لألزمة، وركزت الفعل

، وتوصلت الدراسة إلى النتائج الفعلية مثل السمعة والنوايا السلوكية من األزمة بداًل 

التعرف على اآلثار المباشرة والسلبية لتأطير األنباء حول األزمة على نتائج األزمة 

، theory of problem solving (STOPS)بالتطبيق على نظرية حل األزمة 

لمعلومات، إعادة توصيل وكشفت الدراسة عن أن اإلجراءات التواصلية "توافرا

 األخبار، السعي" ترتبط بشكل إيجابي بالسمعة والنوايا السلوكية.

على التعرف  40(2016)عبد الخالق إبراهيم عبد الخالق زقزوق ركزت دراسة  -

على كيفية معالجة الصحف المصرية الورقية واإللكترونية ألزمة فيروس سي خالل 

في إطار نظرية تحليل األطر اإلعالمية،  2016إلى يناير  2014الفترة من يناير 

اتضح من النتائج سيطرة المواد اإلخبارية على باقي األشكال الصحفية، وبالتالي و

طغى االهتمام بوظيفة اإلعالم واإلخبار أكثر من محاولة الكشف عن أسباب األزمة 

في  ممثلة -في قدرة منظومة الصحافة المصرية  ضعفاوكيفية مواجهتها؛ مما يكشف 

على توظيف المعلومات في توعية وتوجيه القراء وحثهم على  -صحف الدراسة 

عن ضعف الدور  المشاركة في استخدام المعلومات في مواجهة األزمة، فضاًل 

الرقابي للصحف الورقية في ظل االكتفاء بدور المرآة العاكسة لألزمات، وليس الدور 

 حاولتالفعال والمشارك في مشكالت المجتمع.

إلى التعرف على مصادر تغطية األزمة  41 (2016)مروة شبل عجيزة راسة د -

السورية في المواقع اإلخبارية الدولية وتحليل التغطية والنماذج اإلعالمية والقوى 

واألطراف الفاعلة، والكشف عن االتجاهات واألطر التي استخدمتها المواقع، 

ولها الرسمية وتوصلت الدراسة إلى تحيز مواقع الدراسة لمواقف د

)السعودية/روسيا/إيران( في تقديم نماذج إعالمية عن األطراف الفاعلة في األزمة، 

وتصدر أطر األسباب في مواقع الدراسة، وتوافقت النتائج من حيث اتجاه المادة نحو 
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النظام السوري مع المواقف السياسية للدول التي تعبر عنها هذه المواقع، وتظهر 

 تحليل اإلطار اإلعالمي. النتائج دعم فرضية

 التعليق على الدراسات السابقة:

ا بأداة أغلب الدراسات على منهج المسح ودراسة الحالة، واستعان معظمه تاعتمد -1

ليل المضمون الكمي فقط بل كتِف معظم الدراسات بتحالمقارنة المنهجية، ولم ت

 تحليل كيفي للمعالجة.صاحبه 

ت السابقة في تناولها لألطر على التعرف تركزت الغالبية العظمى من الدراسا -2

 عليها ورصدها، والقليل منها ربطها بمتغيرات أخرى.

في تناول الدراسات السابقة لألزمات ركز أغلب الدراسات العربية على القضايا  -3

واألزمات المجتمعية، في حين ركز أغلب الدراسات األجنبية على األزمات 

 السياسية.

سات الجانب المقارن لألطر سواء في مقارنة معالجة نفس العديد من الدرا تتناول -4

الوسيلة اإلعالمية ألكثر من أزمة، أو مقارنة معالجة أكثر من وسيلة إعالمية 

 ألزمة معينة.

 حدود الستفادة من الدراسات السابقة:

للنتائج التي  اأفادت الدراسات السابقة الباحثة في بلورة المشكلة البحثية وفقً 

من خالل ، وا الباحثون واألساليب التي انتهجوها في إجراء دراساتهمتوصل إليه

الدراسات السابقة تمكنت الباحثة من تحديد اإلطار النظري من خالل االطالع على 

عدد من الدراسات التي بحثت في معالجة وسائل اإلعالم لقضايا مختلفة، كما ساعدت 

ساهمت الدراسات السابقة في في صياغة فروض ومتغيرات الدراسة، وقد الباحثة 

مناقشة نتائج هذه الدراسة، وذلك من خالل استخدام ما توصلت إليه الدراسات السابقة 

 لبيان مدى االتفاق واالختالف مع نتائج هذه الدراسة.

 News Framingاإلطار النظري للدراسة : نظرية تحليل األطر الخبرية 

Analysis:    

الضمني للرسائل اإلعالمية التي تعكسها  تسمح النظرية بقياس المحتوى

لدور وسائل اإلعالم في تشكيل األفكار  امنتظمً  اوسائل اإلعالم، وتقدم تفسيرً 

  االختيار والتركيز (Frame)يقصد باإلطار واالتجاهات تجاه القضايا البارزة، و

نص والتنظيم والتأكيد على أوجه معينة من الواقع، واستخدام عناصر بعينها في ال

اإلعالمي لبناء حجة أو براهين على القضايا ومسبباتها وتقييمها وحلولها، واستبعاد 

الجوانب األخرى، وتأطير موضوع ما  يعني اختيار بعض أوجه الحقيقة المدركة 
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وإبرازها عبر آليات االختيار، كاستخدام كلمات معينة أو عبارات أو صور نمطية 

 .42ياره والتأكيد عليه، فاألطر هي تنظيم للفكرةمحددة ليقدم نماذج لعرض ما تم اخت

وتتمثل بحو  تأطير األخبار في أربعة أهداف إمبريقية هي  تعريف وتحديد  

األطر ودراسة أو التحقق من الظروف التي تنتج ضمنها األطر، واختيار كيف تنشط 

ستدعي األطر اإلخبارية، وتتعامل مع المعرفة السابقة للفرد لتؤثر في تفسيراته وت

المعلومات في إطار صناعة القرار، ووضع التقييمات ودراسة كيفية تشكيل األطر 

 .43اإلخبارية العمليات على المستوى االجتماعي مثل الرأي العام

أن األطر الخبرية هي عملية يشترك فيها العديد من  (Karen 2001)يرى 

األحدا  المثارة  صانعي السياسة، حيث يقومون بتعريف وإعطاء معنى للقضايا أو

وربطها بالبيئة السياسية، فاألطر تقوم بتعريف المشكلة وتحديد أسبابها وتقديم أساليب 

 .44معالجة المشكلة المثارة والتنبؤ باآلثار المحتملة الناتجة عن هذه المشكلة

واألطر ما هي إال طريقة أو أداة تقدم وسائل اإلعالم من خاللها المعلومات 

حدا  المختلفة بغرض إحدا  األثر بالتغيير أو التعديل في اتجاهات عن القضايا واأل

الجمهور نحو الوقائع أو األحدا  والصور والرموز، وذلك من خالل إعادة تنظيم 

الرسائل والنصوص اإلعالمية الخاصة بهذه الوقائع واألحدا  ووضعها في سياقات 

 .45أو أطر تؤكد معنى معينا أو تنفيه

يسي لهذه النظرية أن األحدا  ال تنطوي في حد ذاتها على يعتبر الفرض الرئ

مغزى معين، وإنما تكتسب مغزاها من خالل وضعها في إطار يحددها وينظمها، 

من االتساق من خالل التركيز على بعض جوانب الموضوع  اويضفي عليها قدرً 

 تظمتن التيالمحورية  الفكرة تلك "هو  اإلعالمي وإغفال جوانب أخرى، فاإلطار

 انتقاءً  يعني ما لقضية مثال معينة، فاإلطار اإلعالمي بقضية الخاصة األحدا  حولها

 اإلعالمي، النص في بروًزا وجعلها أكثر القضية، أو الحد  جوانب لبعض متعمدًا

 وطرح أبعادها، وتقييم وتحديد أسبابها، المشكلة توصيف في محدد أسلوب واستخدام

 .46بشأنها مقترحة حلول

الذي  Van Dikeالدراسة الحالية في إطار توجهات العالم الهولندي وتأتي 

 .47اصحفيً  احلل أخبار وسائل اإلعالم باعتبارها خطابً 

 الدراسة الستطالعية:

قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية على عينة من الصحف اإللكترونية 

لوصول بدقة الصادرة في )مصر، وفرنسا(، وذلك حسب مقتضيات البحث العلمي؛ ل

إلى أبعاد مشكلة الدراسة، واختيار أهم الصحف التي تناولت )أزمة الطائرة المصرية 

 المنكوبة( بمختلف اتجاهاتها، وأهم المحاور التي عالجتها.
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واستهدفت الدراسة االستطالعية مزيد من االقتراب الواقعي من مجتمع 

مصادر، واختبار بعض الدراسة وموضوعها، والتأكد من مدى توافر العينات وال

الفرضيات، والتعامل الواقعي مع بعض العناصر، وخاصة اإلطار والتركيز 

اإلخباري لمحاولة التحليل المبدئي لنسبة من العينة الستخراج األطر الخاصة باألزمة 

 محل الدراسة، وأساليب التركيز اإلخباري المتبعة.

 

 عينة الدراسة واإلطار الزمني:

 

 )اليوم السابع(، و)األهرام(ة على المواقع الصحفية لصحف تم إجراء الدراس

الفرنسيين، واختارت الباحثة  (Liberation)و  (Le monde)المصريين، وموقع 

وقت تسليم  2017حتى يناير  -بداية الحاد   19/5/2016الفترة الزمنية ما بين )

 رفات الجثث إلى ذويهم(. 

 

نية رئيسية، أولها في بداية الحاد  انحصر تناول الحاد  في أربع فترات زم

مايو حتي مطلع يونيو، ثم بعد انتشال الصندوق األسود في يونيو والعثور  19من 

عن مقربين من  على كلمة حريق ، ثم في نوفمبر بعد تقرير صحيفة لوفيجارو نقاًل 

لجنة التحقيق الفرنسية بأن سبب الحاد  عطل فني وليس عمال إرهابيا وتناقل 

العالمية الخبر، ثم يناير بتنفيذ القرار الذي أصدره النائب العام المصري في الصحف 

آخر ديسمبر بتسليم رفات الضحايا لذويهم والتواصل مع السفارات المنوطة بالضحايا 

لتسهيل عملية التسليم، واختارت الباحثة هذه الفترة ألنها الفترة التي وقعت فيها )أزمة 

نت األزمة مثار اهتمام الصحف والتغطية اإلعالمية الطائرة المنكوبة( حيث كا

؛ ا وخارجيًاالمكثفة، وشهدت العديد من األحدا  المهمة التي أثرت بشكل كبير داخليً 

مما يتيح دراسة أساليب المعالجة الخبرية لها، وتم تحليل كل المواد الصحفية التي 

لصحفية القوالب التحريرية نُشرت خالل تلك الفترة، وبالتالي فقد شملت عينة المواد ا

 المختلفة. 

 

مادة خبرية، وقدم  514بلغ إجمالي عدد المواد اإلخبارية التي تم تحليلها 

مادة  61مادة خبرية، تاله موقع األهرام الذي قدم  361موقع اليوم السابع منها 

  Liberationموقع  امادة خبرية، وأخيرً  48الذي قدم  Le mondeخبرية، ثم موقع 

 مادة خبرية. 41ي قدم الذ

 

 أهم نتائج الدراسة الستطالعية:

أفسحت المواقع مساحات ملحوظة لألزمة، حيث تناولتها جميع مواقع الصحف  -1

 ولكن بشكل متفاوت.
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كشفت الدراسة االستطالعية اختالف مواقع الصحف من حيث تناولها ومعالجتها  -2

 لألزمة واتجاهاتها نحوها.

 

ية لصحف مصرية وفرنسية، فقد اختارت الباحثة أكبر مواقع إلكترون 4تم تحديد  -3

، والتي تحظى بمصداقية كبيرة لدى االمواقع الفرنسية السياسية واألكثر توزيعً 

الجمهور الفرنسي وتناولت الحد  بكثافة، واختارت أكثر الصحف المصرية التي 

 ركزت على المعالجة اإلعالمية للحاد . 

 

لمصرية المنكوبة( في عدة قوالب فنية حيث طغى تناولت الصحف أزمة )الطائرة ا -4

قالب الخبر الصحفي على القوالب األخرى من حيث االستخدام في األزمة محل 

 الدراسة.

 

استطاعت الباحثة من خالل  الدراسة االستطالعية توفير قاعدة أولية من البيانات  -5

استخالص أهم ، وا دقيقًاوالمعلومات التي تساعد في تحديد مشكلة البحث تحديدً 

 القضايا والموضوعات التي تناولتها المواقع في معالجة األزمة.

 

 أهداف الدراسة:

 

 المقارنة بين المواقع الصحفية محل الدراسة للتعرف على  -1

 

 .)حجم واتجاه المعالجة الخبرية ألزمة )الطائرة المصرية المنكوبة 

 

 األزمة. العوامل المؤثرة على شكل ومضمون اإلطار الذي توضع فيه 

 

التعرف على طبيعة وأساليب معالجة المواقع الصحفية وحجم وشكل التغطية  -2

اإلخبارية ألزمة )الطائرة المصرية المنكوبة( ومعرفة االختالف في أطر التناول 

 اإلخباري ألحداثها.

 

محاولة تقييم أداء المواقع الصحفية محل الدراسة ومدى االلتزام بالموضوعية في  -3

 مة )الطائرة المصرية المكنوبة(.معالجتها ألز

 

رصد الفروق بين التغطية اإلخبارية للمواقع اإلخبارية المصرية والفرنسية فيما  -4

يتعلق بأزمة )الطائرة المصرية المنكوبة(، ومقارنة توجهات كل موقع باختالف 
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سياستها التحريرية واالنتماء الصحفي، والبلد الذي تصدر عنه مواقع صحف 

 الدراسة.

 

تعرف على األطر اإلخبارية التي اعتمدت عليها مواقع الصحف محل الدراسة، ال -5

في التعامل مع األزمة، التي استخدمت في  ا وشيوًعاورصد األطر األكثر استخدامً 

مواقع الصحف محل الدراسة، كنماذج لتعامل اإلعالم المصري والفرنسي مع 

 ت باهتمامها.األزمات، والتعرف على القضايا والموضوعات التي حظي

 

 تساؤلت الدراسة: 

 

 تسعى الدراسة الراهنة لإلجابة على مجموعة من التساؤالت اآلتية 

 

 التساؤل الرئيسي:

 

وأوجه التشابه واالختالف في معالجة المواقع المصرية  ما أنماط المعالجة الصحفية

 والفرنسية محل الدراسة ألزمة الطائرة المصرية المنكوبة؟

 

 فرعية:التساؤلت ال

 

  ما أهم األفكار التي ركزت عليها التغطية اإلعالمية في المواقع الصحفية محل

 الدراسة بشأن أزمة  )الطائرة المصرية المنكوبة( خالل فترة التحليل؟

 

  بخصوص   -ما نوعية األشكال الصحفية المتبعة بالمواقع الصحفية محل الدراسة

 تلك األزمة؟

 

 ائرة المصرية المنكوبة( من جانب المواقع الصحفية ما حجم االهتمام بأزمة )الط

 العربية والفرنسية؟

 

 ما طبيعة المعالجة الخبرية ألزمة )الطائرة المصرية المنكوبة( في هذه المواقع؟ 

 

  هل تختلف األطر الخبرية الرئيسية التي طرحتها المواقع الصحفية عينة الدراسة

 بشأن )الطائرة المصرية المنكوبة(؟

 

 لف القوى الفاعلة باختالف البلد الذي يصدر منه للموقع اإلخباري؟هل تخت 
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  ما المصادر التي اعتمدت المواقع الصحفية للحصول على المعلومات ألزمة

 )الطائرة المصرية المنكوبة( منها؟

 

 ما الكلمات المحورية التي تم استخدامها في المواقع الصحفية محل الدراسة؟ 

 

 آليات األطر التي اعتمدت عليها المواقع الصحفية محل ما األساليب اإلقناعية و

 الدراسة في تناول أزمة )الطائرة المصرية المنكوبة(؟

 نوع الدراسة:

 

تعتبر الدراسة من الدراسات الوصفية المقارنة والتحليلية من أجل رصد 

وتحليل أطر معالجة المواقع الصحفية المصرية والفرنسية ألزمة )الطائرة المنكوبة( 

 على مستوى المواقع محل الدراسة.

 

 منهج الدراسة:

 

تعتمد الدراسة على منهج المسح بشقيه الوصفي والتحليلي بهدف الوصول 

لنتائج ذات داللة تلتزم بالدقة والموضوعية، حيث يتناسب هذا المنهج مع طبيعة 

الدراسة حيث تسعى الدراسة إلى مسح الموضوعات الصحفية في المواقع محل 

(، كما تعتمد الدراسة 2017إلى يناير  19/5/2016ة في الفترة الواقعة ما بين )الدراس

على المنهج المقارن لمعرفة ورصد أوجه االختالف أو التشابه بين أطر  اأيضً 

 المعالجة الخبرية ألزمة الطائرة المصرية المنكوبة بالمواقع الصحفية محل الدراسة.

 

 مجتمع الدراسة: 

 

اليوم (و )األهرام(ة الموقعين الصحفيين المصريين يشمل مجتمع الدراس

، في  (Liberation)و  (Le monde)، والموقعين الصحفيين الفرنسيين )السابع

تسليم الرفات إلى انتهاء األزمة ب 19/5/2016من  االفترة من بداية وقوع األزمة بدءً 

لمسئولين ، كما شهدت هذه الفترة اهتمام المواقع الصحفية بتصريحات ا1/2017

 وشهود العيان وأهالي الضحايا بشأن األزمة.

 

 أدوات جمع بيانات الدراسة:

 

اعتمدت الباحثة في التحليل الكيفي لمواقع الصحف اإللكترونية المصرية 

 على عدة أدوات هي   -عينة الدراسة –والفرنسية 
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 أداة المقارنة المنهجية:-1

 

ة للمقارنة بين مواقع الصحف اعتمدت الدراسة على أداة المقارنة المنهجي

يستخدم المنهج المقارن للتعرف على محل الدراسة وفق محددات نظرية األطر، حيث 

أوجه التماثل والتباين فى األطر الخبرية تجاه أزمة الطائرة المصرية المنكوبة محل 

الدراسة، فى ضوء مجموعة من العوامل والمتغيرات المرتبطة بالسياقات 

إلضافة إلى مقارنة أطر المعالجة الخبرية لألزمة بين المواقع المصرية االجتماعية، با

 والفرنسية المختلفة.

 

 أداة تحليل المضمون:-2

 

وهي أسلوب من أساليب البحث العلمي يستخدم في تحليل الرسائل اإلعالمية 

 أو ا أو كميًالخطوات منهجية تتسم بالدقة والموضوعية، وقد يكون التحليل كيفيً  اوفقً 

 كليهما للتحليل بحسب أهداف كل بحث.

 

وتم استخدام أداة تحليل المضمون لتحليل أطر التعامل التي عكستها عينة 

الدراسة، وتحليل ما توصلت إليه من بيانات ومعلومات حول األزمة، عبر تحليل 

جميع الموضوعات الصحفية التي نُشرت خالل مدة الدراسة؛ للوصول إلى نتائج 

 طر اإلخبارية في مواقع الصحف عينة الدراسة.توضح طبيعة األ

 

للتوصل إلى ا وكيفيًا وبناًء عليه استخدمت الباحثة أداة تحليل المضمون كميً 

، في حين أن ا كميًاأهداف الدراسة، فالتحليل الكمي قائم على تفسير البيانات تفسيرً 

لرقمية التي تم التحليل الكيفي قائم على نقد الحقائق ويستخدم في شرح المعطيات ا

التوصل إليها في التحليل الكمي، بحيث يقوم نوعا التحليل "الكمي، والكيفي" بالتكامل 

 لتحقيق أهداف الدراسة، والتوصل للنتائج.

 

اعتمدت الباحثة في بناء وتصميم أداة تحليل المضمون على الدراسات 

وعة من األساتذة السابقة، باإلضافة إلى التحكيم من خالل عرض االستمارة على مجم

 .48المحكمين وإجراء التعديالت التي أقرها المحكمون

 

 النتائج العامة للدراسة:

 

ألساليب المعالجة وعوامل اإلبراز المستخدمة في عرض  تقدم النتائج تحلياًل 

المادة الصحفية المتعلقة بأزمة الطائرة المنكوبة، وسينظر التحليل إلى الموضوعات 
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تي قدمت فيها، وهل زودت بصور إيضاحية أو رسوم توضيحية الصحفية والطريقة ال

أو روابط فائقة أو فيديو أم نشرت دون استخدام عناصر إبراز، مع األخذ في االعتبار 

 تقسيم مراحل أزمة )الطائرة المنكوبة( كالتالي 

 

  (1جدول رقم )

 مراحل األزمة

 
 الحدث التاريخ مرحلة األزمة

قبل  المرحلة األولى "مرحلة ما

 األزمة"

 الطائرة المفقودة )البحث عن الطائرة( 19/5/2016

 

المرحلة الثانية "مرحلة نشوء 

 األزمة"

2016/5/20  

2016/5/20  

 ينبثق منها مرحلتان فرعيتان  

 الطائرة المنكوبة )التأكد من سقوط الطائرة( -1

2016/5/22  البحث عن األسباب -2 

المرحلة الثالثة "مرحلة انفجار 

 األزمة"

16/6/2016 

2016/6/16  

الكشف عن األسباب، وينبثق منها مرحلتان 

 فرعيتان 

 انتشال الصندوق األسود) كلمة حريق( -1

2016/7/16 العثور على كلمة حريق) وإسناد الحاد  لعطل  -2 

 فني(

"مرحلة ما بعد  المرحلة الرابعة

 األزمة"

2016/12/17  

إلى 

2016/1/7  

 تسليم الرفات ألهالي الضحايا

 

 

ن تنوع األشكال الصحفية التحريرية في مواقع الدراسة، حيث احتل الخبر تبي -1

، % 26.8، يليه التقرير اإلخباري بنسبة  %44.8القصير المركز األول بإجمالي 

، واندرج تحت فئة %6.2، ثم بيان صحفي بنسبة % 16.1ثم الخبر المفصل 

 –صحفي  وشملت تكرارات بسيطة ألشكال صحفية أخرى )مؤتمر %4.3أخرى 

ألبوم  –تحقيق مصور  –تغطية زيارة رسمية  –تحقيق صحفي  –حوار صحفي 

القصة الخبرية بنسبة  افيتشر(، وأخيرً  –تحليل إخباري  –خبر مصور  –صور 

، وركز موقع صحيفة األهرام على األخبار القصيرة والتقرير اإلخباري % 1.8

ع اليوم السابع في االعتماد م Liberationفي المقام األول ، واتفق موقع صحيفة 

على الخبر القصير كشكل صحفي في تغطية أزمة )الطائرة المنكوبة(، بينما ركز 

على التقرير اإلخباري كشكل صحفي في تناوله  Le mondeموقع صحيفة 

لألزمة، وبذلك يتضح اشتراك مواقع الدراسة جميعها في استخدام )الخبر القصير، 

 ل صحفية في تغطية األزمة.والتقرير اإلخباري( كأشكا

وبذلك أثبتت نتائج الدراسة التحليلية أن النسبة األكبر جاءت من نصيب التغطية 

الخبرية، ويتفق ذلك مع آنية التغطية الخبرية والحاجة الماسة لتلك اآلنية في تغطية 

التي ترى كثافة  49(2015األزمة، ويتفق ذلك مع دراسة )مهيرة عماد فتحي،
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رية في وقت األزمات، وتُرجع ذلك إلى أن األشكال االستقصائية التغطية الخب

مع دراسة  اتحتاج إلى متابعة وتحليل وبحث وسعي وراء األطراف، ويتفق أيضً 

في احتالل التقرير اإلخباري الترتيب  50(2016)عبدالخالق إبراهيم زقزوق 

اصة فيما األول في األشكال الصحفية لتلبية االحتياجات اإلعالمية للقارئ وخ

يتعلق بالقضايا الحيوية عن طريق تقديم مجموعة من الوقائع والمعلومات في 

سيرها وحركتها؛ ذلك ألن التقرير الصحفي يهتم بتقديم أكبر كمية من الحقائق 

 والمعلومات حول موضوع ما في أقل قدر ممكن من الكلمات.

 

ء بتغطية المتابعة كشفت الدراسة عن اهتمام مواقع الدراسة جميعها بال استثنا -2

كنوع رئيس ركزت عليه لمتابعة أحدا  وتطورات األزمة، وذلك بنسب تراوحت 

وبلغ إجمالي نسبة اهتمام الصحف  %86.9إلى  %64بين صحف الدراسة من 

 من إجمالي أنواع التغطية الصحفية المختلفة. %70بالمتابعة إلى 

 

يز موقعي الصحف المصرية تبين اهتمام المواقع بتنوع مصادر التغطية، مع ترك -3

بدرجة كبيرة على الصحفي ذاته كمصدر للتغطية، في حين ركز موقعا الصحف 

 الفرنسية على وكالة األنباء الفرنسية كمصدر رئيس للتغطية.

 

أوضحت الدراسة تنوع مصادر المعلومات بالنص الصحفي، ولكن اتفقت جميع  -4

ية والرسمية كمصدر رئيس مواقع الدراسة في التركيز على التصريحات الحكوم

 للمعلومات. 

 

توصلت الدراسة فيما يتعلق بنوعية العناصر المصاحبة للنص الصحفي اشتراك  -5

مواقع الصحف الفرنسية محل الدراسة بالصور الموضوعية كعنصر رئيس في 

النص الصحفي، بينما كان استخدام الصور األرشيفية في اليوم السابع هو األكثر 

، في حين أن موقع صحيفة األهرام نشر النص الصحفي بدون %38بنسبة  اتكرارً 

فإنه يمكن القول إن مواقع  ، وإجمااًل %29.5صور في أغلب حاالته وذلك بنسبة 

في  %29.4صحف الدراسة اهتمت بالصور األرشيفية في المركز األول بنسبة 

 .%0.6حين كانت الرسوم التوضيحية الثابتة أقل نسبة 

 

بالتركيز اإلخباري في المواد الصحفية في مواقع صحف الدراسة  تبين فيما يتعلق -6

أنه بالنسبة لمواقع الصحف المصرية كان التركيز اإلخباري على المحققين 

والخبراء في المقام األول، في حين احتلت )جهود دول ومؤسسات( المركز األول 

 في مواقع الصحف الفرنسية محل الدراسة.
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على رأس قائمة أشكال السرد داخل الموضوعات بينت نتائج الدراسة أن  -7

الصحفية في مواقع صحف الدراسة  )السرد المعلوماتي( وبلغت إجمالي نسبته 

75.7%. 

 

تبين من نتائج الدراسة تنوع األطر المرجعية في مواقع الصحف محل الدراسة،  -8

واحتلت )تصريحات رسمية( المركز األول في قائمة األطر المرجعية بإجمالي 

، وباستقراء نتائج الجدول يُالح  أن اإلطار المرجعي لـ )روايات %79سبة ن

أهالي الضحايا( ظهر في مواقع الصحف المصرية فقط دون الفرنسية، في حين 

ظهر اإلطار المرجعي لـ )تجارب دول( في مواقع الصحف الفرنسية دون 

 المصرية.

 

ة في صحف توصلت الدراسة إلى تنوع أطر تقديم الموضوعات الصحفي -9

الدراسة، وركزت مواقع الصحف الفرنسية محل الدراسة وكذلك موقع صحيفة 

األهرام المصرية على إطار )االتهام والتحقيق( في المقام األول بنسب تراوحت 

، في حين اختلف عنها موقع صحيفة )اليوم السابع( %77.1إلى  %49.2من 

 .%27.7 في تركيزه على إطار )جهود البحث واإلنقاذ( بنسبة

 

من نتائج الجدول نفسه غياب إطارى )اإلشادة( و)المسئولية( في  اوياُلح  أيضً     

، في حين غاب  (Liberation)تقديم الموضوعات الصحفية في موقع صحيفة 

 إطار )المسئولية( في تقديم الموضوعات الصحفية في موقع صحيفة )األهرام(.

 

ا ألزمة الدراسة عند تناولهتبين تنوع القوى الفاعلة في مواقع صحف  -10

 الطائرة المنكوبة، وكذلك

موقع من مواقع صحف  وجود تفاوت واختالف في تركيز القوى الفاعلة في كل

ركز موقع صحيفة )اليوم السابع( وموقع صحيفة الدراسة، حيث 

(Liberation)  على )السلطات المصرية( في المقام األول، في حين ركز موقع

على )السلطات الفرنسية( كقوى فاعلة، وموقع صحيفة  (Le monde)صحيفة 

 )األهرام( على )سلطات التحقيق( كقوى فاعلة أساسية في المعالجة الصحفية.

 

توصلت الدراسة إلى اشتراك مواقع الصحف المصرية محل الدراسة في  -11

استخدام آلية )الموضوعية في عرض الحقائق دون إبداء رأي( كآلية في تأطير 

الصحفية الخاصة بأزمة الطائرة المنكوبة في المقام األول، بينما الموضوعات 

على )االقتباس من المصادر( كآلية أساسية  (Liberation)ركز موقع صحيفة 



أطر المعالجة الخبرية ألزمة الطائرة المصرية المنكوبة في المواقع الصحفية 

 المصرية والفرنسية

 98  الحادي عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

على استخدام أكثر من  (Le monde)للتأطير، في حين اعتمد موقع صحيفة 

 آلية للتأطير.

 

هتمت مواقع بخصوص ما يتعلق باألشكال الصحفية التحريرية التي ا  -12

الدراسة بالتركيز عليها في المراحل المختلفة لألزمة ؛ تبين من نتائج الجدول 

أن مواقع الصحف ركزت على )الخبر القصير( كشكل صحفي رئيس  (12)رقم 

في جميع مراحل األزمة، فيما عدا الجزء الخاص بالعثور على كلمة حريق 

"مرحلة انفجار األزمة"؛ حيث )وإسناد الحاد  لعطل فني( في المرحلة الثالثة 

 تم التركيز فيها على )التقارير اإلخبارية( في المقام األول.

وجدير بالذكر أنه تم التركيز على )الخبر القصير( بنسبة تكرارات شملت في 

 .%44.8مجملها 

 

تبين فيما يتعلق بنوع التغطية الصحفية التي اهتمت مواقع الدراسة بالتركيز  -13

المختلفة لألزمة؛ احتالل )المتابعة( رأس القائمة كأكثر أنواع  عليها في المراحل

 في تغطية المراحل المختلفة لألزمة. االتغطية استخدامً 

 

كشفت الدراسة فيما يتعلق بمصادر التغطية الصحفية التي اهتمت مواقع صحف  -14

الدراسة بالتركيز عليها في المراحل المختلفة لألزمة؛ احتالل )الصحفي ذاته( 

ر مصادر التغطية التي ركزت عليها مواقع صحف الدراسة في تغطيتها أكث

لجميع مراحل األزمة، وبلغ إجمالي التكرارات في جميع مواقع صحف الدراسة 

 .%73.5نسبة 

 

تبين من نتائج الدراسة فيما يتعلق بمصادر المعلومات داخل النص الصحفي التي  -15

المختلفة لألزمة؛ احتالل اعتمدت عليها مواقع صحف الدراسة في المراحل 

)تصريحات حكومية ورسمية( المركز األول في جميع مراحل األزمة، فيما عدا 

حيث احتلت فئة )ُمجهلة( المركز  -مرحلة ما قبل األزمة  -المرحلة األولى 

 األول 

 

 بالنسبة لتلك المرحلة فقط. -16

 

للنص كشفت الدراسة ظهور اختالف فيما يتعلق بنوعية العناصر المصاحبة  -17

الصحفي في المراحل المختلفة، ففي المرحلة األولى"مرحلة ما قبل األزمة" 

)الصور األرشيفية( كانت أكثر العناصر الصحفية المصاحبة للنص الصحفي 

، وفي المرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة" وفي الجزء األول %47.8بنسبة 
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انت )الصور الشخصية( منها الطائرة المنكوبة )التأكد من سقوط الطائرة(  ك

، وفي الجزء الثاني من المرحلة الثانية وهو  %26.3بنسبة  ااألكثر تكرارً 

البحث عن األسباب كانت )الصور الموضوعية( هي العنصر الصحفي األكثر 

، وفي المرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" وفي  %29.2بنسبة  اتكرارً 

لصندوق األسود ) كلمة حريق( تبين الجزء األول منها والخاص بـ انتشال ا

تساوي نسبة اهتمام مواقع صحف الدراسة بـ )الصور األرشيفية( و)الصور 

، وفي الجزء الثاني من المرحلة %27.1الموضوعية( وكانت نسبة كل منهما 

الثالثة والمتعلق بـ العثور على كلمة حريق )وإسناد الحاد  لعطل فني( اهتمت 

، وتساوت مرة %53.2يفية( في المقام األول بنسبة الصحف بـ )الصور األرش

لكل منهما،  %30أخرى )الصور األرشيفية( مع )الصور الموضوعية( بنسبة 

وذلك في المرحلة الرابعة لألزمة "مرحلة ما بعد األزمة" ، وياُلح  ضعف 

في  ااهتمام مواقع صحف الدراسة بـ )الروابط الفائقة(، ويعتبر ذلك تقصيرً 

 .االصحفية بمواقع اإلنترنت عمومً المعالجة 

 

تبين من نتائج الدراسة بالنسبة للتركيز اإلخباري في المواد الصحفية في  -18

المراحل المختلفة لألزمة؛ زيادة التركيز على )المحققين والخبراء( في جميع 

مراحل األزمة، فيما عدا المرحلة الرابعة "ما بعد األزمة" حيث كان التركيز 

 .%60على الضحايا بنسبة  اإلخباري فيها

 

تبين تنوع أشكال سرد المعلومات داخل الموضوعات الصحفية في الموضوعات  -19

المتعلقة بتغطية األزمة، وركزت جميع مواقع صحف الدراسة في تناولها لألزمة 

، في %75.7بجميع مراحلها على )السرد المعلوماتي المجرد( بإجمالي نسبة 

لنسبة األقل بين أنواع السرد التي اعتمدت حين أن )السرد القصصي( كان ا

 عليها مواقع صحف الدراسة.

 

تشير نتائج الدراسة إلى تنوع األطر المرجعية التي اعتمدت عليها مواقع صحف  -20

الدراسة في جميع مراحل األزمة، ورغم ذلك فقد ركزت جميع مواقع صحف 

لها لألزمة الدراسة على )التصريحات الرسمية( كإطار مرجعي رئيس في تناو

 في كل مراحلها المختلفة.

 

كشفت نتائج الدراسة فيما يتعلق بأطر تقديم الموضوعات الصحفية في المراحل  -21

في األطر المستخدمة في كل مرحلة، ولكن يمكن القول  االمختلفة لألزمة تنوعً 

بغلبة إطار )االتهام والتحقيق( في جميع مراحل األزمة بنسب تراوحت ما بين 

، وفي الجزء الثاني )البحث عن األسباب( من المرحلة %53.2 إلى 26.7%
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الثانية "مرحلة نشوء األزمة" تساوى إطار )االتهام والتحقيق( مع إطار 

لكل منهما، بينما اختلفت فقط المرحلة الرابعة  %26.7)التضامن والدعم( بنسبة 

 .%46.7التي كانت الغلبة فيها إلطار )المأساة( بنسبة 

 

بالقوى الفاعلة التي اعتمدت عليها مواقع الدراسة في معالجة األزمة،  فيما يتعلق -22

فقد تبين اعتماد مواقع صحف الدراسة على )السلطات المصرية( كقوى فاعلة 

وتركز هذا االعتماد في المرحلة األولى  %26.5في معظم تغطيتها وذلك بنسبة 

زمة" باإلضافة إلى "مرحلة ما قبل األزمة" والمرحلة الثانية "مرحلة نشوء األ

الجزء األول الكشف عن األسباب )انتشال الصندوق األسود )كلمة حريق( من 

المرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة"، أما في الجزء الثاني من المرحلة الثالثة 

العثور علي كلمة حريق )إسناد الحاد  لعطل فني( فقد كانت )سلطات التحقيق( 

سية، وفي المرحلة الرابعة غلب )مسئولون مصريون( هي القوى الفاعلة الرئي

كقوى فاعلة؛ وذلك ألن المرحلة األخيرة كان حدثها الرئيسي هو تسليم الرفات 

من السلطات المصرية لذوي الضحايا المصريين والفرنسيين، وبالتالي فقد كان 

 من الطبيعي أن تصدر التصريحات في تلك الفترة من مسئولين مصريين.

 

تائج الدراسة فيما يتعلق بآليات تأطير النص الصحفي في المراحل كشفت ن -23

المختلفة، وجود تنوع كبير في آليات التأطير المستخدمة، واتفقت المرحلتان 

األولى والثانية في االهتمام باستخدام آلية )الموضوعية في عرض الحقائق دون 

اني البحث عن إبداء رأي( في المعالجة الصحفية لألزمة، واتفق الجزء الث

األسباب من المرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة" مع الجزء األول انتشال 

الصندوق األسود) كلمة حريق( من المرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" في 

استخدام نفس اآللية )الموضوعية في عرض الحقائق دون إبداء رأي( ، وفي 

سناد الحاد  لعطل فني( من المرحلة الجزء الثاني العثور علي كلمة حريق )وإ

الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" فإن )استخدام أكثر من آلية( كان آلية تأطير 

النص الصحفي الرئيسية في هذه المرحلة، وفي المرحلة الرابعة "مرحلة ما بعد 

األزمة" كانت آلية )االقتباس من المصادر( على رأس اآلليات المستخدمة في 

 خبرية لألزمة.المعالجة ال
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 نتائج الخاصة بالعالقات بين متغيرات الدراسة فقد تبين ما يلي:الوفيما يتعلق ب

 

 (2جدول رقم )

 عالقة الشكل الصحفى بنوع التغطية
نوع التغطية                        

 الشكل الصحفي                               
ةتمهيدي ةليتسجي متابعة  يةتقرير    اإلجمالي أخرى محايدة 

 خبر قصير
 230 20 29 3 17 153 8 ك

% 1.6%  29.8%  3.3%  0.6%  5.6%  3.9%  44.7%  

 خبر مفصل
 83 2 4 3 3 68 3 ك

% 0.6%  13.2%  0.6%  0.6%  0.8%  0.4%  16.1%  

 قصة خبرية
 9 - - - - 9 - ك

% - 1.8%  - - - - 1.8%  

 تقرير إخباري
 138 4 - 30 9 94 1 ك

% 0.2%  3.18%  1.8%  5.8%  - 0.8%  26.8%  

 بيان صحفي
 32 - 1 3 6 22 - ك

% - 4.3%  1.2%  0.6%  0.2%  - 6.2%  

 أخرى
 22 1 1 - 6 14 - ك

% - 2.7%  1.2%  - 0.2%  0.2%  4.3%  

 اإلجمالي
 514 27 35 39 41 360 12 ك

% 2.3%  70%  8%  7.6%  6.8%  5.3%  100%  

)المؤشرات اإلحصائية  كا2=111.76، درجة الحرية=25، مستوى  -24
(0.42، معامل التوافق=0.000المعنوية=  

 

 

فيما يتعلق بعالقة الشكل الصحفي بنوع التغطية، فقد تبين من الجدول رقم 

غلبة )الخبر القصير( كشكل صحفي في جميع أنواع التغطية، فيما عدا التغطية  (2)

هر المؤشرات تُظالتقريرية التي اعتمدت على )التقرير اإلخباري( كشكل صحفي، و

اإلحصائية المبينة أسفل الجدول وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين الشكل 

، 111.762الصحفي من ناحية ونوع التغطية من ناحية أخرى، حيث بلغت قيمة كا

، ويمكن 0.000مستوي المعنوية، و25وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند درجة الحرية 

 .0.42غت قيمة معامل التوافقوصف العالقة بالمتوسطة حيث بل
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(3جدول رقم )  

 عالقة أشكال السرد بأطر التقديم

 
 أشكال السرد

 أطر التقديم

 

سرد 

 معلوماتي

سرد 

 وصفي

سرد 

 قصصي

سرد 

يتقييم  

 تصريح

 رسمي

سرد 

يتحليل  
 اإلجمالي أخرى

 أخرى
 8 - 2 - - - - 6 ك

% 1.2%  - - - - 0.4%  - 1.6%  

 اإلشادة
 13 1 - 1 - - 3 8 ك

% 1.6%  0.6%  - - 0.2%  - 0.2%  2.5%  

االتهام 

 والتحقيق

 164 3 9 19 3 4 12 114 ك

% 22.2%  2.3%  0.8%  0.6%  3.7%  1.8%  0.6%  31.9%  

التضامن 

 والدعم

 107 9 6 - - 4 18 70 ك

% 13.6%  3.5%  0.8%  - - 1.2%  1.8%  20.8%  

 المأساة
 69 1 2 - - 1 6 59 ك

% 11.5%  1.2%  0.2%  - - 0.4%  0.2%  13.4%  

 المسئولية
 7 1 1 1 - - - 4 ك

% .8%  - - - 0.2%  0.2%  0.2%  1.4%  

 المعلومات
 18 - - - 1 - 2 15 ك

% 2.9%  0.4%  - 0.2%  - - - 3.5%  

جهود البحث 

 واإلنقاذ

 128 3 2 2 3 - 5 113 ك

% 22%  1%  - 0.6%  0.4%  0.4%  0.6%  24.9%  

 اإلجمالي
81 22 23 7 9 46 389 ك  514 

% 75.7%  8.9%  1.8%  1.4%  4.5%  4.3%  3.5%  100%  

)المؤشرات اإلحصائية  كا2=94.95، درجة الحرية=42، مستوى المعنوية=0.000، 

(0.395معامل التوافق=  

 

فيما يخص العالقة بين أشكال السرد وأطر التقديم تبين اشتراك جميع أشكال 

م إطار )االتهام والتحقيق(، أما في غلبة استخدا -ما عدا السرد الوصفي -السرد 

بالنسبة للسرد الوصفي فقد غلب عليه إطار )التضامن والدعم(، وتُظهر المؤشرات 

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين  (3)رقم   اإلحصائية المبينة أسفل الجدول

، 94.95 2أطر التقديم من ناحية وأشكال السرد من ناحية أخرى، حيث بلغت قيمة كا

، ويمكن 0.000ومستوى المعنوية  42وهى قيمة دالة إحصائيًّا عند درجة الحرية 

 .0.395وصف العالقة بالضعيفة حيث بلغت قيمة معامل التوافق
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(4جدول رقم )  

 عالقة القوى الفاعلة بأطر التقديم

 

 أطر التقديم

 القوى الفاعلة
 اإلشادة النجاة

االتهام 

قوالتحقي  

 التضامن

 والدعم
اةالمأس يةالمسئول   المعلومات 

جهود 

البحث 

 واإلنقاذ

 اإلجمالي

مسئولون 

 بالمطارات

 11 3 - - 2 5 1 - - ك

% - - 0.2%  1%  0.4%  - - 0.6%  2.1%  

سلطات 

 التحقيق

 73 32 4 - 5 - 32 - - ك

% - - 6.2%  - 1%  - 0.8%  6.2%  14.2%  

شركة 

أعالي 

 البحار

 3 3 - - - - - - - ك

% - - - - - - - 0.6%  0.6%  

أهالي 

 الضحايا

 46 3 2 - 18 20 2 1 - ك

% - 0.2%  0.4%  3.9%  3.5%  - 0.4%  0.6%  8.9%  

شركة 

مصر 

 للطيران

 34 4 2 - 10 9 8 - 2 ك

% 0.4%  - 1.6%  1.8%  1.9%  - 0.4%  0.8%  6.6%  

السلطات 

 المصرية

 136 44 5 2 17 18 44 4 2 ك

% 0.4%  0.8%  8.6%  3.5%  3.3%  0.4%  1%  8.6%  26.5%  

السلطات 

 الفرنسية

 47 9 - - 3 3 31 1 - ك

% - 0.2%  6.0%  0.6%  0.6%  - - 1.8%  9.1%  

الرئيس 

 السيسي

 16 2 1 2 - 3 7 1 - ك

% - 0.2%  1.4%  0.6%  - 0.4%  0.2%  0.4%  3.1%  

الرئيس 

 الفرنسي

 1 1 - - - - - - - ك

% - - - - - - - 0.2%  0.2%  

مجتمع 

 مدني

 18 1 1 2 4 8 2 - - ك

% - - 0.4%  1.6%  0.8%  0.4%  0.2%  0.2%  3.5%  

وسائل 

 اإلعالم

 21 4 - - 2 - 11 1 3 ك

% 0.6%  0.2%  2.1%  - 0.4%  - - 0.8%  4.1%  

 خبراء
 11 1 - - - 3 4 3 - ك

% - 0.6%  0.8%  0.6%  - - - 0.2%  2.1%  

 ال يوجد
 14 3 - - 1 - 9 - 1 ك

% 0.2%  - 1.8%  - 0.2%  - - 0.6%  2.7%  

 أخرى
 83 18 3 1 7 38 13 2 1 ك

% 0.2%  0.4%  2.5%  7.4%  1.4%  0.2%  0.6%  3.5%  16.1%  

 اإلجمالى
 514 128 18 7 69 107 164 13 8 ك

% 1.6%  2.5%  31.9%  20.8%  13.4%  1.4%  3.5%  24.9%  100%  

)المؤشرات اإلحصائية  كا2=304.71، درجة الحرية=91، مستوى 

(0.61مل التوافق=، معا0.000المعنوية=  
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بالنسبة لعالقة القوى الفاعلة بأطر التقديم، فقد تبين االهتمام بالسلطات 

المصرية كقوى فاعلة رئيسة في جميع األطر الُمقدمة فيما عدا إطار )المأساة( الذي 

اإلحصائية كانت القوى الفاعلة الرئيسة فيه هي )أهالي الضحايا(، وتُظهر المؤشرات 

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين أطر التقديم  (4)رقم   لجدولالمبينة أسفل ا

، وهى قيمة 304.71 2من ناحية وأشكال السرد من ناحية أخرى، حيث بلغت قيمة كا

، ويمكن وصف العالقة 0.000ومستوى المعنوية 91دالة إحصائيًّا عند درجة الحرية 

 .0.61بالقوية حيث بلغت قيمة معامل التوافق

 

(5ول رقم )جد  

 عالقة نوع التغطية بأطر التقديم
نوع التغطية                         

                         أطر التقديم  
ةتمهيدي ةليتسجي متابعة  يةتقرير    اإلجمالي أخرى محايدة 

 أخرى
 8 1 1 2 - 4 - ك

% - 0.8%  - 0.4%  0.2%  0.2%  1.6%  

 اإلشادة
 13 - - - 1 10 1 ك

% 2.0%  1.9%  0.2%  - - - 2.5%  

 االتهام والتحقيق
 164 10 2 7 14 126 5 ك

% 1%  24.5%  2.7%  1.4%  0.4%  1.9%  31.9%  

 التضامن والدعم
 107 5 16 19 10 53 4 ك

% 0.8%  10.3%  1.9%  3.7%  3.1%  1%  20.8%  

 المأساة
 69 2 7 4 9 47 - ك

% - 9.1%  1.8%  0.8%  1.4%  0.4%  13.4%  

 المسئولية

 7 1 - 2 - 4 - ك

% - 0.8%  - 0.4%  - 0.2%  

 

1.4%  

 

 المعلومات
 18 - 1 - 2 15 - ك

% - 2.9%  0.4%  - 0.2%  - 3.5%  

 جهود البحث واإلنقاذ
 128 8 8 5 4 101 2 ك

% .4%  19.6%  0.8%  1%  1.6%  1.6%  24.9%  

 اإلجمالي
 514 27 35 39 41 360 12 ك

% 2.3%  70.0%  8.0%  7.6%  6.8%  5.3%  001%  

)المؤشرات اإلحصائية  كا2=79.188، درجة الحرية=35، مستوى 

(0.36، معامل التوافق=0.000المعنوية=  
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فيما يتعلق بعالقة نوع التغطية بأطر التقديم، فقد توصلت النتائج إلى اهتمام 

التغطية المحايدة والتقريرية بإطار )التضامن والدعم(، في حين كان اهتمام باقي 

اإلحصائية المبينة أسفل ية بإطار )االتهام والتحقيق(، وتُظهر المؤشرات أنواع التغط

وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين نوع التغطية من ناحية  (5)رقم  الجدول

، وهى قيمة دالة 79.188 2وأطر التقديم من ناحية أخرى، حيث بلغت قيمة كا

، ويمكن وصف العالقة 0.000ة، ومستوى المعنوي 35 إحصائيًّا عند درجة الحرية

 .0.36بالضعيفة حيث بلغت قيمة معامل التوافق

 

(6جدول رقم )  

 عالقة الشكل الصحفى بمصادر التغطية

 

يةمصدر التغط                              الشكل الصحفي  
وكالة األنباء 

 الفرنسية

 وكاالت

أنباء 

 أخرى

 يالصحف

 ذاته

مراسل 

 صحفي

لم 

 يذكر

 خبر قصير
 16 6 157 13 37 ك

% 7.2%  2.5%  30.5%  1.2%  3.1% 

 خبر مفصل
 1 - 64 12 10 ك

% 1.9%  2.3%  12.5%  - 0.2% 

 قصة خبرية
 - 1 8 - - ك

% - - 1.6%  0.2%  - 

 تقرير إخباري
 2 2 101 12 24 ك

% 4.7%  2.3%  19.6%  0.4%  0.4% 

 بيان صحفي
 1 - 31 4 - ك

% - 0.8%  6%  - 0.2% 

 أخرى
 1 - 17 1 3 ك

% 0.6%  0.2%  3.3%  - 0.2% 

 اإلجمالي
 21 9 378 42 74 ك

% 14.1%  8.2%  73.5%  1.8%  4.1% 

 

 

وبالنسبة لعالقة الشكل الصحفي بمصادر التغطية تبين غلبة الخبر القصير 

كشكل صحفي رئيس في تغطية األزمة مهما اختلفت مصادر التغطية، كما تُظهر 

 .(6)المؤشرات في الجدول رقم 
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(7جدول رقم )  

 عالقة الشكل الصحفى بالتركيز اإلخباري
 الشكل الصحفي

 

 التركيز اإلخباري

 خبر قصير
خبر 

 مفصل

قصة 

ةخبري  

تقرير 

 إخباري

بيان 

 صحفي
 أخرى

 الضحايا
 4 7 11 4 18 56 ك

% 10.9%  3.5%  0.8%  2.1%  1.4%  0.8%  

 أهالى الضحايا
 - 3 13 4 9 31 ك

% 6%  1.8%  0.8%  2.5%  .60%  - 

 المسئولون
 3 4 12 - 3 14 ك

% 2.7%  0.6%  - 2.3%  0.8%  0.6%  

 المحققون والخبراء
 11 16 68 1 36 73 ك

% 14.2%  7%  0.2%  13.2%  3.1%  2.1%  

 جمهور عام
 - - 1 - 1 - ك

% - 0.2%  - 0.2%  - - 

 طاقم الطائرة
 - - 1 - 1 6 ك

% 1.2%  0.2%  - 0.2%  - - 

جهود دول 

 ومؤسسات

 4 3 25 2 20 53 ك

% 10.3%  3.9%  0.4%  4.9%  0.6%  0.8%  

 أخرى
 - 1 2 - - 4 ك

% 0.8%  - - 0.4%  0.2%  - 

شركة مصر 

 للطيران

 - - 7 - - 4 ك

% 0.8%  - - 1.4%  - - 

وفيما يتعلق بعالقة الشكل الصحفي بالتركيز اإلخباري، فقد تبين من الجدول 

لصحفية اإلخبارية )خبر قصير، خبر مفصل، أنه تم التركيز على األشكال ا (7)رقم 

تقرير إخباري، بيان صحفي( في حالة تركيز التغطية الصحفية لألزمة على 

تصريحات المحققين والخبراء، في حين استخدمت القصة الخبرية في حالة التركيز 

 على الضحايا وذويهم. 

(8جدول رقم )  

 عالقة األطر بآليات التأطير

آليات التأطير        األطر                اإلشادة النجاة 
االتهام 
قوالتحقي  

ن التضام
 والدعم

يةالمسئول المأساة  المعلومات 
جهود 
البحث 
 واإلنقاذ

 الشمول )معالجة كافة الجوانب(
 30 4 1 24 29 77 9 - ك
% - 1.8%  15%  5.6%  4.7%  0.2%  0.8%  5.8%  

 التوازن بين المصادر
 13 1 1 10 17 23 6 1 ك
% 0.2%  1.2%  4.5%  3.3%  1.9%  0.2%  0.2%  2.5%  

 التحيز في المعالجة وعرض جانب
 واحد

 3 - - 4 2 9 2 1 ك
% 0.2%  0.2%  1.8%  0.2%  0.8%  - - 0.6%  

الموضوعية في عرض الحقائق 
 دون إبداء رأي

 76 10 3 43 57 88 8 4 ك
% 0.8%  1.6%  17.1%  11.1%  8.4%  0.6%  1.9%  14.8%  

ةاالستشهاد بأدل  20 4 - 15 20 30 5 2 ك 
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آليات التأطير        األطر                اإلشادة النجاة 
االتهام 
قوالتحقي  

ن التضام
 والدعم

يةالمسئول المأساة  المعلومات 
جهود 
البحث 
 واإلنقاذ

% 0.4%  1%  5.8%  3.9%  2.9%  - 0.8%  3.9%  

 االقتباس من المصادر
 43 6 5 30 49 87 9 2 ك
% 0.4%  1.8%  16.9%  9.5%  5.8%  1%  1.2%  8.4%  

ئياتالدقة في استخدام وثائق وإحصا  
 14 2 - 7 11 21 6 - ك
% - 1.2%  4.1%  2.1%  1.4%  - 0.4%  2.7%  

سيرالتحليل والتف  
 36 4 - 10 24 45 8 4 ك
% 0.8%  1.6%  8.8%  4.7%  1.9%  - 0.8%  7%  

 الحيادية في عرض وجهات النظر
 26 6 - 15 20 29 8 - ك
% - 1.6%  5.6%  3.9%  2.9%  - 1.2%  5.1%  

 التناقض
 3 - - - 1 8 - - ك
% - - 1.6%  0.2%  - - - 0.6%  

 غياب معلومات
 14 3 - 1 4 28 - 1 ك
% 0.2%  - .45%  0.8%  0.2%  - 0.6%  2.7%  

 أكثر من آلية
 57 8 3 35 50 116 9 3 ك
% 0.6%  1.8%  22.6%  9.7%  6.8%  0.6%  1.6%  11.1%  

فيما يتعلق بعالقة األطر بآليات  (8)كما تبين من الجدول  -كشفت الدراسة 

أن آلية )الموضوعية في عرض الحقائق دون إبداء رأي(؛ أكثر اآلليات  -التأطير

بالنسبة ألطر )النجاة، االتهام والتحقيق، التضامن والدعم، المأساة،  اامً استخد

المعلومات، جهود البحث واإلنقاذ(، بينما اعتمد إطار )اإلشادة( على آلية )االقتباس 

من المصادر(، وآلية )الشمول( في المركز األول في اآلليات المستخدمة لهذا اإلطار، 

جاة( فقد تساوت آلية )الموضوعية في عرض الحقائق ويالح  أنه بالنسبة إلطار )الن

دون إبداء رأي( مع آلية )التحليل والتفسير( كآليات لتناول اإلطار، وترجع غلبة آلية 

)الموضوعية في عرض الحقائق دون إبداء رأي( على رأس قائمة اآلليات المستخدمة 

ية بشكل عام، إلى اعتبارها أساسا لمصداقية الموقع في عرض الموضوعات الصحف

 ويفسر ذلك تكرار استخدامها في الغالبية العظمى من األطر.

 

(9جدول رقم )  

 عالقة األطر باألطر المرجعية

 

 األطر

 األطر المرجعية
 اإلشادة النجاة

االتهام 

قوالتحقي  

ن التضام

 والدعم
يةالمسئول المأساة  المعلومات 

جهود 

البحث 

 واإلنقاذ

أحدا  

 سابقة

 1 - - 1 1 15 - - ك

% - - 2.9%  0.2%  0.2%  - - 0.2%  

 اتفاقيات
 1 - - - - - - - ك

% - - - - - - - 0.2%  

 معلومات
 8 2 - 5 9 30 5 - ك

% - 1%  5.8%  1.8%  1.0%  - 0.4%  1.6%  
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 األطر

 األطر المرجعية
 اإلشادة النجاة

االتهام 

قوالتحقي  

ن التضام

 والدعم
يةالمسئول المأساة  المعلومات 

جهود 

البحث 

 واإلنقاذ

تجارب 

 دول

 - - - 1 - 8 1 - ك

% - 0.2%  1.6%  - 0.2%  - - - 

 تصريحات

 رسمية

 109 12 7 53 80 126 13 6 ك

% 1.2%  2.5%  24.5%  15.6%  10.3%  1.4%  2.3%  21.2%  

 قرارات
 - - - 1 - - - - ك

% - - - - 0.2%  - - - 

وثائق 

 وتقارير

 20 3 - 13 25 23 - 2 ك

% 0.4%  - 4.5%  4.9%  2.5%  - 0.6%  3.9%  

روايات 

 أهالي

 - - - 1 13 - 1 - ك

% - 0.2%  - 2.5%  0.2%  - - - 

غلبة )التصريحات الرسمية( كأطر مرجعية  (9)تبين من نتائج الجدول رقم 

في تناول األزمة بجميع األطر المستخدمة، ويرجع ذلك إلى طبيعة األزمات في حد 

 ذاتها حيث تتطلب األزمة طمأنة الجمهور من خالل تصريحات المصادر الرسمية.

 نتائج الدراسة المقارنة بين المواقع المصرية والمواقع الفرنسية :

 

نتائج الكمية والكيفية وفق نظرية األطر الخبرية ألزمة الطائرة تحليل ال تم

المصرية المنكوبة، وفي ضوء طبيعة األزمة ومراحلها، حيث تم تقسيم مراحل 

األزمة إلى أربع مراحل أساسية، وهي  المرحلة األولى "مرحلة ما قبل األزمة"  

وتم التركيز فيها على  وهي المرحلة التي كان يستخدم فيها مصطلح الطائرة المفقودة

)البحث عن الطائرة(، والمرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة" وينبثق منها مرحلتان 

فرعيتان األولى هي التي تم فيها استخدام مصطلح الطائرة المنكوبة بعد )التأكد من 

سقوط الطائرة( والثانية محاولة )البحث عن األسباب( ، والمرحلة الثالثة "مرحلة 

ر األزمة" وتمت فيها محاوالت للكشف عن األسباب، وينبثق منها مرحلتان انفجا

فرعيتان  األولى انتشال الصندوق االسود، والثانية العثور على كلمة حريق )وإسناد 

الحاد  لعطل فني(، والمرحلة الرابعة "مرحلة ما بعد األزمة" وهي مرحلة تسليم 

 الرفات ألهالي الضحايا.

راحل األزمة كان يتجلى دور المواقع الصحفية محل وفي كل مرحلة من م

الدراسة  في التغطية وتقديم لغة للمعالجة اإلعالمية من خالل المضمون المعلوماتي 

الذي تقدمه، وفي المجمل لم تتضح اتجاهات وانتماءات للمواقع بالدرجة التي تؤثر 

 بشكل ظاهر على المهنية والحياد في تقديم ومعالجة األزمة.

 بأزمة الطائرة المصرية المنكوبة: -محل الدراسة –مام المواقع الصحفية اهت -1

محل  -لوح  وجود اختالف في درجة االهتمام في المواقع المصرية والفرنسية

في معالجة أزمة الطائرة المصرية المنكوبة، فقد بلغ عدد المواد الصحفية  -الدراسة

موقع )اليوم السابع( بلغ عدد  مادة(، وفي 61بموقع جريدة )األهرام( المصرية )
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الفرنسية كان عدد  (Le monde)مادة(، وفي موقع صحيفة  361المواد الصحفية )

بلغ إجمالي  الفرنسية (Liberation)مادة(، وفي موقع صحيفة  48المواد الصحفية )

مادة(، وبذلك يتبين أن إجمالي المواد الصحفية التي تم  44عدد المواد الصحفية )

 مادة( في جميع مواقع الدراسة. 514)تحليلها 

 

 (10)جدول رقم  الشكل الصحفى التحريري:

 1للمراحل انموذج جدول لتكرارات متغيرات الدراسة وفقً 

 متغير : األشكال الصحفية التحريرية فى المراحل المختلفة

 
 المرحلة

 الشكل الصحفي

المرحلة 

 االولى

المرحلة 

1الثانية   

المرحلة 

2الثانية   

ة المرحل

1الثالثة   

المرحلة 

2الثالثة   

المرحلة 

 الرابعة
 االجمالي

 األهـــــــــــــــــــــــــرام

 خبر قصير
 19 3 3 2 3 7 1 ك

% 1.6%  11.5%  4.9%  3.3%  4.9%  4.9%  31.1%  

 خبر مفصل
 17 3 1 - 6 7 - ك

% - 11.5%  9.8%  - 1.6%  4.9%  27.9%  

 قصة خبرية
 1 - - - - 1 - ك

% - 1.6%  - - - - 1.6%  

تقرير 

 إخباري

 19 - 3 3 7 5 1 ك

% 1.6%  8.2%  11.5%  4.9%  4.9%  - 31.1%  

يبيان صحف  
 2 - - - 1 - 1 ك

% 1.6%  - 1.6%  - - - 3.3%  

 أخرى
 3 - - - 1 2 - ك

% - 3.3%  1.6%  - - - 4.9%  

 اإلجمـــــــالي
 61 6 7 5 18 22 3 ك

% 4.9%  36.1%  29.5%  .28%  11.5%  9.8%  100%  

اليـــــــــــــــــــــوم 

 السابــــــــع

 خبر قصير
 163 13 8 10 67 30 35 ك

% 9.7%  8.3%  18.6%  2.8%  2.2%  3.6%  45.2%  

 خبر مفصل
 55 2 9 6 27 6 5 ك

% 1.4%  1.7%  7.5%  1.7%  2.5%  0.6%  15.2%  

 6 - - - - 6 - ك قصة خبرية

                                                           
متغير : األشكال الصحفية التحريرية  للمراحل انموذج جدول لتكرارات متغيرات الدراسة وفقً  قدمت الباحثة 1

الجزء من الدراسة له جدول خاص به على  مع العلم بأن كل متغير تم مناقشته في هذا فى المراحل المختلفة

المتغير األول   نفس النمط، ولكن نشرت الباحثة نموذج واحد نظراً لكثرة بنود الجدول من حيث المتغيرات )

، المرحلة 1مراحل األزمة "المرحلة األولى، المرحلة الثانية المتغير الثاني  نوع الصحيفة "مصرية، فرنسية"، 

نوع التغطية  ، المرحلة الرابعة" أي أنه يوجد جدول لمتغير2، المرحلة الثالثة 1لثالثة ، المرحلة ا2الثانية

نوعية العناصر المصاحبة للنص ، مصادر المعلومات بالنص الصحفي، مصادر التغطية الصحفية ،الصحفية

األطر ، يةأشكال سرد المعلومات داخل الموضوعات الصحف، التركيز اإلخباري فى المواد الصحفية، الصحفي

 آليات تأطير النص الصحفي، القوى الفاعلة، أطر تقديم الموضوعات الصحفية، المرجعية
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 المرحلة

 الشكل الصحفي

المرحلة 

 االولى

المرحلة 

1الثانية   

المرحلة 

2الثانية   

ة المرحل

1الثالثة   

المرحلة 

2الثالثة   

المرحلة 

 الرابعة
 االجمالي

% - 1.7%  - - - - .71%  

تقرير 

 إخباري

 93 2 11 4 36 29 11 ك

% 3%  8%  10%  1.1%  3%  0.6%  25.8%  

يبيان صحف  
 30 - 2 6 17 4 1 ك

% 0.3%  1.1%  4.7%  1.7%  0.6%  - 8.3%  

 أخرى
 14 4 2 - 4 3 1 ك

% 0.3%  0.8%  1.1%  - 0.6%  1.1%  3.9%  

 اإلجمـــــــالي
 361 21 32 26 151 78 53 ك

% 14.7%  21.6%  41.8%  7.2%  8.9%  5.8%  100%  

Le Monde 

 خبر قصير
 12 - 1 3 2 3 3 ك

% 6.3%  6.3%  4.2%  6.3%  2.1%  - 25%  

 خبر مفصل
 10 - - 7 1 2 - ك

% - 4.2%  2.1%  14.6%  - - 20.8%  

 قصة خبرية
 1 - - - - 1 - ك

% - 2.1%  - - - - 2.1%  

تقرير 

 إخباري

 20 2 3 4 4 5 2 ك

% .24%  10.4%  8.3%  8.3%  6.3%  4.2%  41.7%  

يبيان صحف  
 - - - - - - - ك

% - - - - - - - 

 أخرى
 5 - - - 1 1 3 ك

% 6.3%  2.1%  2.1%  - - - 10.4%  

 اإلجمـــــــالي
 48 2 4 14 8 12 8 ك

% 16.7%  25%  16.7%  29.2%  8.3%  4.2%  100%  

LIBERATION 

 خبر قصير
 36 1 2 2 22 5 4 ك

% 9.1%  11.4%  50%  4.5%  4.5%  2.3%  81.8%  

 خبر مفصل
 1 - - 1 - - - ك

% - - - 2.3%  - - 2.3%  

 قصة خبرية
 1 - - - - 1 - ك

% - 2.3%  - - - - 2.3%  

تقرير 

 إخباري

 6 - 2 - 3 - 1 ك

% 2.3%  - 6.8%  - 4.5%  - 13.6%  

يبيان صحف  
 - - - - - - - ك

% - - - - - - - 

 أخرى
 - - - - - - - ك

% - - - - - - - 

 اإلجمـــــــالي
 44 1 4 3 25 6 5 ك

% 11.4%  13.6%  6.8%  6.8%  9.1%  2.3%  100%  
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استخدام موقع صحيفة )األهرام( في المرحلة  (10)تبين من الجدول رقم 

يان األولى "مرحلة ما قبل األزمة" )الخبر القصير( و)التقرير اإلخباري( و)الب

لكل منها، واستخدم )الخبر القصير( و)الخبر الُمفصل( في  %1.6الصحفي( بنسبة 

لكل منهما، وفي المرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة"  %11.5المرحلة الثانية بنسبة 

الجزء الخاص بـ "البحث عن األسباب"، والمرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" من 

لتقرير اإلخباري(، وزاد التركيز عليه في المرحلة الثانية األزمة ركز الموقع على )ا

 "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ "البحث عن األسباب".

 

وفي موقع صحيفة )اليوم السابع(، تم التركيز بشكل كبير على )الخبر 

القصير( في جميع مراحل األزمة، فيما عدا المرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" 

التي تم  العثور علي كلمة حريق )وإسناد الحاد  لعطل فني(الجزء الخاص بـ  في

 التركيز فيها على )التقرير اإلخباري(.

 

في األشكال الصحفية  ا نسبيًاتنوعً  (Le monde)وشهد موقع صحيفة 

المستخدمة لتغطية األزمة، وغلب )التقرير اإلخباري( كشكل صحفي متبع في جميع 

عدا المرحلة األولى "مرحلة ما قبل األزمة" التي تساوى فيها  مراحل األزمة، ما

استخدام )الخبر القصير( مع )البيان الصحفي( ، والمرحلة الثالثة "مرحلة نشوء 

"مرحلة انفجار األزمة" في الجزء  1األزمة" في الجزء الخاص بـ المرحلة الثالثة 

ريق" التي تم استخدام الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود والعثور على كلمة ح

 )الخبر المفصل( فيها بشكل كبير.

 

في  ( Liberation)اشتركت المعالجة الصحفية لألزمة بموقع صحيفة 

استخدام )الخبر القصير( كشكل صحفي رئيس في التغطية، وفي المرحلة الثالثة 

"مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ "العثور على كلمة حريق وإسناد 

د  لعطل فني" تساوى )الخبر القصير( مع )التقرير اإلخباري( كأشكال صحفية الحا

 مستخدمة في معالجة األزمة.

 

ويتفق ذلك مع طبيعة األزمات التي تقتضي متابعتها الصحفية ضرورة 

الوقوف على آخر التطورات، ويتحقق ذلك في أفضل صورة باستخدام األشكال 

بأنواعه القصير والُمفّصل والتقرير اإلخباري،  الصحفية الخبرية، وعلى رأسها الخبر

وساعد هذا النوع من القوالب الصحفية في المتابعة المستمرة والتغطية المتواصلة 

، وبالتالي فإن تلك األشكال الصحفية تحقق الهدف 51لإلجراءات المتبعة حيال األزمة

األزمات الذي المرجو منها، وتجعل القارئ على إحاطة بالتطورات، وال سيما وقت 

تزداد فيه حاجة القارئ في التعرف على المستجدات، وبالتبعية البد أن تحقق المواقع 
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من مبدأ حق القارئ في المعرفة،  االصحفية وتلبي حاجة القارئ للمعرفة؛ انطالقً 

، ودراسة عادل صادق  200152وتتفق تلك النتيجة مع دراسة إيناس أبو يوسف 

، ودراسة 2015، ودراسة مهيرة عماد 201154حاف  ، ودراسة سلوى عبدال200653

فيما يتعلق بقلة التنوع في األشكال التحريرية، فقد ركزت  201655منال المزاهرة 

الصحف على األشكال الصحفية الخبرية وإهمال األشكال الصحفية التفسيرية 

والمقاالت؛ مما يدل على اكتفاء تلك الصحف بعرض األحدا  دون تفسيرها أو 

شة أبعادها المختلفة وعدم محاولة تقديم بعض الحلول المقترحة، ويتفق ذلك مع مناق

التي توصلت إلى تصدر المواد الخبرية ومواد  200656دراسة أمل السيد متولي 

الرأي لصور المرشحين لالنتخابات الرئاسية في الصحافة المصرية، وكذلك مع 

ير( و)الخبر الصحفي( هما التي توصلت إلى أن )التقر 57 2010دراسة حسن رزاق 

 ا، ويتفق أيضً 2009أهم الفنون الصحفية في معالجة الصحف الجزائرية لرئاسيات 

التي توصلت إلى احتالل )التقرير  58(2014مع دراسة )مروة شبل عجيزة 

اإلخباري( المرتبة األولى في صحف الدراسة، وأرجعت الدراسة ذلك إلى استمرار 

في ردود  الصعيدين السياسي الداخلي والخارجي ممثاًل  يونيو على 30تداعيات ثورة 

 األفعال الدولية تجاه األحدا  التي أعقبت الثورة.

 

ويتفق ذلك مع ضوابط التعامل مع وسائل اإلعالم أثناء األزمات من تقديم 

المعلومات الكاملة وبوضوح إلى وسائل اإلعالم؛ حتى يمكن تجنب الشائعات 

ي تزيد من سوء الفهم والغموض حول األزمة، وبالتالي والمعلومات المغلوطة الت

تعرقل فاعلية مواجهتها، والبعد عن التعبيرات واالستجابات االنفعالية من جانب 

، ويختلف مع دراسة وفاء 59المصادر التي تدلي بالمعلومات إلى وسائل اإلعالم

ضحة التي توصلت إلى قلة المعلومات الشارحة والمو 200660عبدالخالق ثروت 

المقدمة عن األزمات، مع مالحظة أن االعتماد على وسيلة بعينها ال يعني بالضرورة 

تميز تغطيتها اإلعالمية، إنما قد يرجع ذلك إلى رغبة الجمهور في معرفة الرؤية 

 السياسية واإلعالمية المصرية تجاه األزمة.

 

 نوع التغطية الصحفية: -2
تابعة( في المعالجة الصحفية لجميع اهتم موقع صحيفة )األهرام( بتغطية )الم  

 . %86.9مراحل األزمة، وبلغت نسبة االهتمام بتغطية المتابعة إلى 

 

في جميع  %64اليوم السابع( بلغت نسبة تغطية )المتابعة( )وفي موقع   

مراحل األزمة، وكذلك الحال في موقع الصحف الفرنسية حيث بلغت نسبة تغطية 

في جميع مراحل األزمة، ما عدا  79% (Le monde))المتابعة( في موقع صحيفة 

المرحلة األولى "مرحلة ما قبل األزمة" التي اعتمدت على التغطية التسجيلية بنسبة 
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في  %86.4بلغت نسبة تغطية المتابعة  ( Liberation)، وفي موقع صحيفة 14.6%

التي ظهرت جميع مراحل األزمة، فيما عدا المرحلة الرابعة "مرحلة ما بعد األزمة" 

بأول لتحقيق  فيها التغطية التفسيرية، حيث تحتاج مستجدات األزمات للمتابعة أواًل 

أهداف المتابعة من التعرف على زوايا وتطورات جديدة لألزمة أو اإلجابة عن 

تساؤالت لم تتطرق لها من قبل، أو تأكيد معلومات أو نفي أكاذيب وهي األمور 

 .الواردة في األزمات بشكل كبير

 

 مصادر التغطية الصحفية: -3

بالنسبة لمصادر التغطية الصحفية في جميع مراحل األزمة في موقع صحيفة 

)األهرام(، فقد احتل )الصحفي ذاته( كمصدر من مصادر التغطية المرتبة األولى 

في جميع مراحل التغطية، ما عدا المرحلة األولى "مرحلة ما قبل  %77بنسبة 

 .%4.9)لم يذكر( المرتبة األولى بنسبة األزمة" التي احتلت فئة 

 

وفي موقع صحيفة )اليوم السابع(، فقد احتل )الصحفي ذاته( المرتبة األولى من 

 .%90.3في تغطية جميع مراحل األزمة بنسبة  احيث أكثر مصادر التغطية استخدامً 

 

( احتلت )وكالة األنباء الفرنسية( المرتبة Le mondeوفي موقع صحيفة )

 .%87.5كمصدر للتغطية في جميع مراحل األزمة بنسبة األولى 

 

بجميع مراحل األزمة  Liberation))تنوعت مصادر التغطية في موقع صحيفة 

وركزت على )وكالة األنباء الفرنسية( كمصدر أساسي للتغطية، وال سيما في جميع 

)لم مراحل األزمة، باختالف المرحلة األولى التي احتلت فئتا )مراسل صحفي(، و

 لكل منهما. %4.5يذكر( المرتبة األولى بنسبة 

 

وبذلك ياُلح  اعتماد الصحف المصرية على )الصحفي ذاته( كمصدر أساسي 

للتغطية، في حين اعتمدت الصحف الفرنسية على )وكالة األنباء الفرنسية( كمصدر 

بل "مرحلة ما قأساسي للتغطية في جميع مراحل األزمة، فيما عدا المرحلة األولى 

حيث كانت فئة )لم يُذكر( هي الفئة السائدة   Liberationبالنسبة لألهرام و األزمة" 

تساوت مع فئة )المراسل الصحفي(، ويرجع ذلك إلى   Liberationفي األهرام وفي 

كانت تحمل معلومات أولية "مرحلة ما قبل األزمة"  أن المرحلة األولى لألزمة

تحمل إجابات عن األسئلة الخمسة الرئيسية في وأساسية عن األزمة محل الدراسة، 

التغطية، وبالتالي فإن المواقع كانت تهتم بنشر المعلومات األساسية على الموقع 

وتحديثها دون االهتمام بمصدرها، وال سيما أنه في تلك المرحلة يكون المرتكز 
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نات األساسي للحصول على المعلومات التي يشتمل عليها الخبر القصير هي البيا

 الواردة من الجهات الرسمية المعنية )وزارة الطيران، سلطات المطار، ... إلخ(.

 

ويرجع اعتماد مواقع الصحف الفرنسية على )وكالة األنباء الفرنسية( في التغطية 

إلى البُعد المكاني لحدو  األزمة التي استدعت االعتماد على مراسلي الوكالة في 

مواقع الصحف المصرية على )الصحفي ذاته(؛ تغطية األزمة، في حين اعتمدت 

للقرب الجغرافي من موقع األزمة، وسهولة الوصول إلى المعلومات من  انظرً 

 مصادرها األصلية.

 

وبالتالي يتضح وجود بعض القصور في التغطية الصحفية لألزمة بسبب 

ذلك  محدودية المصادر، وعدم االهتمام الكافي بعرض وجهات النظر المختلفة، ويتفق

التي أثبتت عجز التغطية التليفزيونية المصرية  1994مع دراسة هويدا مصطفى 

ألزمة الخليج الثانية عن تنويع وتعدد مصادرها المباشرة، واالعتماد في المقابل على 

مصادر ثانوية كالنقل من الصحافة األجنبية ومراسليها في الخارج، أو عن اإلذاعات 

نبية، وإهمالها لعرض وجهات النظر األخرى المضادة والشبكات التليفزيونية األج

 .61لسياسة الدولة

 

 مصادر المعلومات بالنص الصحفي: -4

 

مصادر المعلومات بالنص الصحفي فى المراحل المختلفة لألزمة في تنوعت 

موقع صحيفة )األهرام( بشكل ملحوظ ، حيث اعتمدت على )المصادر الُمجهلة( في 

قبل األزمة"، والمرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة" في المرحلة األولى "مرحلة ما 

الجزء الخاص بـ "البحث عن األسباب"، والمرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" في 

الجزء الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود والعثور على كلمة حريق" بنسب متفاوتة 

كومية والرسمية( ، واعتمدت على )التصريحات الح%9.8إلى  %3.3تراوحت بين 

في المرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد من سقوط 

الطائرة"، والمرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ المرحلة 

العثور على كلمة حريق )وإسناد الثالثة  "مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ 

في المرحلة  %19.7ولكن بتفاوت ملحوظ حيث بلغت النسبة  ي(،الحاد  لعطل فن

الثانية "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد من سقوط الطائرة"، و 

في المرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ المرحلة  4.9%

ر على كلمة حريق) العثو"مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ  2الثالثة 

تقارير هيئات ومنظمات ، بينما اعتمدت المعالجة على )وإسناد الحاد  لعطل فني(

بنسبة "مرحلة ما بعد األزمة" مجتمع مدني دولية( في المرحلة الرابعة لألزمة 
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، وفي المجمل فقد احتلت )التصريحات الحكومية والرسمية( المرتبة األولى 3.3%

 .%44.3بنسبة 

 

ادر المعلومات بالنص الصحفي فى المراحل المختلفة لألزمة في مصتنوعت 

موقع صحيفة )اليوم السابع( بشكل ملحوظ، حيث اعتمدت على )المصادر الُمجهلة( 

في المرحلة األولى "مرحلة ما قبل األزمة" والمرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" 

على كلمة حريق" بنسب  في الجزء الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود والعثور

، واعتمدت على )التصريحات الحكومية %5.5إلى  %3.6متفاوتة تراوحت بين 

والرسمية( في باقي مراحل األزمة، ولكن بتفاوت ملحوظ حيث بلغت النسبة من 

، وفي المجمل فقد احتلت التصريحات الحكومية والرسمية %11.1إلى  2.8%

 .%31.6المرتبة األولى بنسبة 

 

مصادر المعلومات بالنص الصحفي فى المراحل المختلفة لألزمة في تنوعت 

التصريحات على )( بشكل ملحوظ، حيث اعتمدت Le mondeموقع صحيفة )

الحكومية والرسمية( في تغطية معظم مراحل األزمة، ولكن بتفاوت ملحوظ حيث 

في  %27.1إلى "مرحلة ما بعد األزمة" في المرحلة الرابعة  %2.1بلغت النسبة من 

"مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ "انتشال الصندوق المرحلة الثالثة 

في جميع مراحل األزمة، ما عدا المرحلة األولى  األسود والعثور على كلمة حريق"

"مرحلة ما قبل األزمة" التي اعتمد الموقع فيها على )وكاالت األنباء العالمية( بنسبة 

مرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص ، ويالح  أنه في ال14.6%

تساوت )التصريحات  العثور على كلمة حريق )وإسناد الحاد  لعطل فني(بـ 

الحكومية والرسمية( مع )أهالي الضحايا( و)شهود العيان( كمصادر للمعلومات 

وفي المجمل فقد احتلت )التصريحات الحكومية والرسمية( المرتبة بالنص الصحفي، 

 .%62.5األولى بنسبة 

 

فقد احتلت )التصريحات الرسمية  ( Liberation)وفي موقع صحيفة 

مصادر المعلومات بالنص الصحفي فى المراحل والحكومية( المرتبة األولى في 

"مرحلة ما لمرحلة الرابعة في ا %2.3المختلفة، ولكن بنسب متفاوتة إلى حد كبير 

في المرحلة الثانية  "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء  %47.7، إلى بعد األزمة"

، وبلغ إجمالي االعتماد على المصادر الحكومية "البحث عن األسباب" الخاص بـ

 .%88.6والرسمية في التغطية نسبة 

 

الدراسة، أظهرت نتائج الدراسة اختالفات في توظيف المصادر في مواقع 

واشتركت جميع مواقع الدراسة في احتالل )التصريحات الرسمية والحكومية( محل 
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الصدارة كمصدر أساسي من مصادر النص الصحفي وذلك في مراحل األزمة كافة، 

ـ ويُالح  زيادة اعتماد المواقع الفرنسية %88.6إلى  %31.6بنسب تراوحت من 

لمواقع المصرية، ويتفق ذلك مع دراسة على )التصريحات الرسمية والحكومية( عن ا

التي توصلت إلى غلبة القواعد الروتينية الخاصة بالعمل  622014سهام محمود 

الصحفي في اختيار المصادر والقوى الفاعلة الرئيسية والفرعية على جريدة األهرام 

والوفد خالل األزمتين محل الدراسة، حيث ركزت على رجال القضاء والنيابة 

ين ونواب مجلس الشعب وقراراتهم وتحقيقاتهم، وبعدت كل البعد عن والمسئول

التي بينت أن المصادر   63Xigen 2003المتورطين، وكذلك اتفقت مع دراسة 

، 11/9الحكومية هي أهم المصادر التي اعتمدت عليها وسائل اإلعالم في إدارة أزمة 

ن المصادر التي توصلت إلى أ64( 2007وكذلك مع دراسة ثروت فتحي كامل )

 الرسمية تصدرت قائمة المصادر التي اعتمدت عليها الصحف في معالجة األزمة.

 

ومن خالل استقراء الجدول تبين اختفاء )المصادر الُمجهلة( في المواقع 

الفرنسية، في حين لجأت المواقع المصرية إلى )المصادر الُمجهلة( وذلك في المرحلة 

"مرحلة انفجار األزمة" في الجزء لمرحلة الثالثة وامرحلة ما قبل األزمة"، األولى "

، وترى الباحثة أن الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود والعثور على كلمة حريق"

تجهيل المصادر يؤخذ على المواقع المصرية؛ ألنه قد يُقلل من مصداقية الخبر لدى 

يل يجب القارئ، ويتعارض في جوانب منه مع حق القارئ في المعرفة، وهو حق أص

التي  65(2016المحافظة عليه، وتختلف تلك النتيجة مع دراسة )عبد الخالق زقزوق 

 احتل تجهيل المعلومات فيها الترتيب السادس واألخير بالنسبة لمصادر المعلومات.

 

 نوعية العناصر المصاحبة للنص الصحفي: -5

 

لفة؛ فقد فيما يتعلق بنوعية العناصر المصاحبة للنص الصحفي فى المراحل المخت

تنوعت بالنسبة لطبيعة التعطية في كل مرحلة من مراحل األزمة، وكانت الغلبة 

وخاصة في  %29.5بالنسبة لموقع صحيفة )األهرام( هو )عدم استخدام صور( بنسبة 

المرحلة األولى "مرحلة ما قبل األزمة"، والمرحلة الثالثة  "مرحلة انفجار األزمة"، 

الشخصية( وظهر ذلك في المرحلة الثانية "مرحلة نشوء  يليها االعتماد على )الصور

العثور على األزمة"، والمرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ 

، وظهرت )الصور الموضوعية( في المرحلة كلمة حريق) وإسناد الحاد  لعطل فني(

لى "مرحلة ما قبل ، وفي المرحلة األو%4.9بنسبة "مرحلة ما بعد األزمة" الرابعة 

األزمة" تساوت )الصور األرشيفية( مع)الصور الموضوعية( مع )عدم استخدام 

 . %1.6صور( بنسبة 
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وفي موقع صحيفة )اليوم السابع( احتلت )الصور األرشيفية( المرتبة األولى في 

المرحلة األولى "مرحلة ما قبل األزمة" والمرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" ، 

"مرحلة ما بعد تفقت المرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة"، والمرحلة الرابعة وا

في االعتماد على )الصور الشخصية( كعنصر مصاحب للنص الصحفي، األزمة" 

وبشكل عام اتضح اعتماد موقع صحيفة )اليوم السابع( على )الصور األرشيفية( في 

 .%38المرتبة األولى بنسبة 

( احتلت الصور الموضوعية المرتبة األولى في Le mondeوفي موقع صحيفة )

، ما عدا المرحلة الثانية"مرحلة نشوء األزمة" في %60.4جميع المراحل بنسبة 

؛ حيث تساوى فيها االعتماد على )صور "البحث عن األسباب" الجزء الخاص بـ

ألشالء الضحايا وحطام الطائرة( و)الروابط الفائقة( كعناصر مصاحبة للنص 

 صحفي. ال

 

احتلت )الصور الموضوعية( المرتبة األولى في  ( Liberation)في موقع صحيفة 

"مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ جميع مراحل األزمة، ما عدا المرحلة الثالثة 

،  %68.2، وذلك بإجمالي نسبة "انتشال الصندوق األسود والعثور على كلمة حريق"

"مرحلة انفجار األزمة" في الجزء في المرحلة الثالثة  %2.3ين وتفاوتت تلك النسبة ما ب

العثور على كلمة حريق) وإسناد الحاد  لعطل فني(، والمرحلة الرابعة "مرحلة الخاص بـ 

 "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـفي المرحلة الثانية  %50ما بعد األزمة" إلى 

"مرحلة انفجار األزمة" في الجزء لثالثة "البحث عن األسباب"، وبالنسبة للمرحلة ا

فقد احتلت )الروابط  الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود والعثور على كلمة حريق"

، واهتم موقع صحيفة )اليوم السابع( بـ )الروابط %4.5الفائقة( المرتبة األولى بنسبة 

مرحلة الفائقة(، واحتلت نفس النسبة التي احتلتها )الصور الموضوعية( في ال

"مرحلة انفجار األزمة" في الجزء والمرحلة الثالثة  "مرحلة ما قبل األزمة"،األولى

 العثور على كلمة حريق) وإسناد الحاد  لعطل فني(.الخاص بـ 

 

وبالنسبة الحتالل )الصور الموضوعية( و)الشخصية( في المواقع الفرنسية 

، 662016الخالق زقزوق  المراتب األولى فإن تلك النتيجة اتفقت مع دراسة )عبد

(، وإن اختلفت الدراسات 682000، جيهان إلهامي 200567محمد محمود عبد الفتاح 

في احتالل )الصور الموضوعية( المرتبة األولى أو الثانية وكذلك )الشخصية(، إال 

في احتالل )الصور الشخصية( و)الموضوعية( المركز األول  اأنها اتفقت جميعً 

 لمصاحبة للتغطية.والثاني في العناصر ا

وبذلك ياُلح  اشتراك المواقع الفرنسية في احتالل )الصور الموضوعية( المرتبة 

األولى في العناصر المصاحبة للنص الصحفي، واختلف األمر في المواقع المصرية 

حيث احتل )عدم استخدام صور( المرتبة األولى بالنسبة لموقع األهرام، واحتل 
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ة( المرتبة األولى بالنسبة لموقع اليوم السابع، وتلك النتيجة استخدام )الصور األرشيفي

ليست في صالح مواقع الدراسة التي كان يتعين عليها مزيد من التنوع في العناصر 

الصحفية المستخدمة والتوسع في االستفادة من خصائص النشر اإللكتروني بما يشمله 

زمة وأطرافها، واالستعانة من أدوات فعالة للتفاعلية؛ مما يزيد التفاعل مع األ

بالوسائط المتعددة المميزة للمواقع اإللكترونية من خرائط تفاعلية ونصوص فائقة ... 

 إلخ.

 

وبشكل عام فإن المعالجة لألزمة محل الدراسة تجاهلت التغطية المصورة للعديد 

تم من األحدا  المهمة المرتبطة باألزمة؛ حيث كانت المواقع ُمقلة في الصور التي 

التي  69Griffin & Lee 1995نشرها بخصوص األزمة، ويتفق ذلك مع دراسة 

توصلت إلى تجاهل التغطية المصورة العديد من األحدا  الهامة المرتبطة بالحرب؛ 

كالمناقشات (حيث لم يتم نشر سوى عدد قليل من الصور المرتبطة باألنشطة السياسية 

وأمريكا الشمالية ضد الحرب، في األمم المتحدة، والمظاهرات في أوروبا 

، ويعد هذا )والمظاهرات المؤيدة للعراق في أجزاء من شمال أفريقيا والشرق األوسط

في التغطية ألنه ال شك أن أهم وسيلة لتحسين شكل الصحف ومحتواها هي  اقصورً 

استخدام الصور والرسوم بفاعلية أكبر، فالصور يمكن أن تجذب القراء إلى الصحيفة 

في دعم موقف الصحيفة في المنافسة مع التليفزيون ووسائل اإلعالم وتساعد 

األخرى، كما أن الصور الجيدة يمكن عن طريقها توصيل المعلومات إلى القارئ؛ 

 .70حيث تجذبهم إلى متون القصص الخبرية التي تحتوي على المزيد من المعلومات

 

 التركيز اإلخباري فى المواد الصحفية:  -6

 

تركيز اإلخباري فى المواد الصحفية فى المراحل المختلفة لألزمة فيما يتعلق بال

بالمواقع المصرية، في موقع )األهرام( اتضح التركيز بشكل أساسي على )المحققين 

"مرحلة ما بعد ما عدا المرحلة الرابعة  -والخبراء( في جميع مراحل األزمة 

في موقع  %42.7 في موقع )األهرام( و %63.9وذلك بإجمالي نسبة  -األزمة"

في  %1.6صحيفة )اليوم السابع(، وتفاوتت تلك النسبة في موقع )األهرام( ما بين 

في المرحلة الثانية "مرحلة  %19.7المرحلة األولى "مرحلة ما قبل األزمة"، و 

نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد من سقوط الطائرة"، وتفاوتت تلك النسبة 

في المرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" في  %5بع( ما بين في موقع )اليوم السا

 %16.6الجزء الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود والعثور على كلمة حريق"، و 

البحث عن " في المرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ

على )الضحايا( مة""مرحلة ما بعد األز"،  وكان التركيز في المرحلة الرابعة األسباب

 في موقع صحيفة )اليوم السابع(. %3.3في موقع صحيفة )األهرام( ، و %9.8بنسبة 
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 (Le monde)وبالنسبة للمواقع الفرنسية، فقد كان التركيز في موقع صحيفة 

والمرحلة  "مرحلة نشوء األزمة"على )جهود دول ومؤسسات( في المرحلة الثانية 

ة" في الجزء الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود "مرحلة انفجار األزمالثالثة 

والمرحلة الرابعة "مرحلة ما بعد األزمة"، وذلك بإجمالي  والعثور على كلمة حريق"،

"مرحلة انفجار وزاد التركيز على هذا العنصر في المرحلة الثالثة  % 64.6نسبة 

 لمة حريق"األزمة" في الجزء الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود والعثور على ك

"مرحلة ، وكان التركيز على )المحققين والخبراء( في المرحلة األولى %27.1بنسبة 

فقد كان  ( Liberation)، أما بالنسبة لموقع صحيفة %14.6بنسبة ما قبل األزمة" 

وبنسب  %88.6االعتماد بشكل رئيس على )جهود دول ومؤسسات( بإجمالي نسبة 

في  %52.3ابعة "مرحلة ما بعد األزمة"، وفي المرحلة الر %2.3تراوحت بين 

 ."البحث عن األسباب" "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـالمرحلة الثانية ّ

 

وفي المجمل فإن التركيز اإلخباري في المواقع المصرية كان على )المحققين 

لة والخبراء( واحتل المرتبة األولى في تغطية مراحل األزمة جميعها، ما عدا المرح

الرابعة "مرحلة ما بعد األزمة" التي كان التركيز اإلخباري فيها على )الضحايا(، 

ويختلف األمر في المواقع الفرنسية حيث كان التركيز اإلخباري فيها على )جهود 

دول ومؤسسات( و)المحققين والخبراء(، ويرجع اشتراك المواقع المصرية والفرنسية 

خباري إلى أهمية التقارير التي يقدمها المحققون كمصدر إ )المحققين والخبراء(في 

 والخبراء في وقت األزمات من حيث رصدها لتطورات األزمة وتحليل أبعادها.

 

وبشكل عام فقد ركزت مواقع الدراسة على الدور اإلخباري في معالجة األزمة 

 في حين تراجع الدور التوجيهي والتفسيري، وتتفق تلك النتيجة مع ما توصل إليه

في أن القالب الخبري كان السمة السائدة في معالجة  71(1990)عبد العظيم خضر 

 Xigen (2003) 72الصحف المصرية اإلخبارية للجريمة، وتختلف مع نتيجة دراسة 

من خالل  11/9التي توصلت إلى أن وسائل اإلعالم عامة نجحت في إدارة أحدا  

إطاري المصلحة البشرية تحليل المعلومات، حيث فضلت الصحف التركيز على 

 واالقتصادية.

 

 أشكال سرد المعلومات داخل الموضوعات الصحفية: -7

 

فيما يتعلق بأشكال سرد المعلومات داخل الموضوعات الصحفية فى المراحل المختلفة 

، %96.7لألزمة، فقد تبين تركيز موقع )األهرام( على )السرد المعلوماتي( بإجمالي نسبة 

في  %4.9في المراحل المختلفة لألزمة وتراوحت بين  ا ملحوًظاوشهدت النسبة تفاوتً 

في المرحلة الثانية "مرحلة نشوء  %36.1المرحلة األولى "مرحلة ما قبل األزمة" إلى 
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األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد من سقوط الطائرة"، وتميزت المرحلة الثالثة 

علي كلمة حريق) وإسناد الحاد   العثور"مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ 

 .%3.3بـ )السرد التحليلي( في معالجة األزمة بنسبة  لعطل فني(

 

اهتم موقع صحيفة )اليوم السابع( بـ )السرد المعلوماتي( في عرض الموضوعات 

،وكذلك تفاوتت النسبة بين  %81.2الصحفية في المراحل المختلفة، وذلك بإجمالي نسبة 

في المرحلة الثانية  %34.9إلى "مرحلة ما بعد األزمة"  رابعة في المرحلة ال 4.4%

"، وازداد االعتماد على البحث عن األسباب" "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ

البحث " )السرد التحليلي( في المرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ

ي المرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة" ، و)السرد الوصفي( ف%3" بنسبة عن األسباب

 .%3.3في الجزء الخاص بـ "التأكد من سقوط الطائرة" بنسبة 

عند في المقام األول ( بـ )السرد المعلوماتي( Le mondeاهتم موقع صحيفة )

،  %45.8عرض الموضوعات الصحفية في المراحل المختلفة، وذلك بإجمالي نسبة 

د الوصفي( في المرحلة األولى "مرحلة ما قبل األزمة" وازداد االعتماد على )السر

، في حين اعتمدت المرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" في الجزء %10.4بنسبة 

الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود والعثور على كلمة حريق" على )التصريحات 

 .%14.6الرسمية( بنسبة 

 

معلومات داخل الموضوعات غلب )السرد المعلوماتي( على أشكال سرد ال

 %34.1بنسبة  ( Liberation)الصحفية في المراحل المختلفة لألزمة بموقع صحيفة 

البحث عن " في المرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ

"، والمرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة"، وكانت الغالبية في المرحلة األسباب

"، في حين البحث عن األسباب" وء األزمة" في الجزء الخاص بـالثانية "مرحلة نش

احتل )السرد الوصفي( المرتبة األولى في أشكال سرد المعلومات في المرحلة األولى 

"مرحلة ما قبل األزمة"، بينما زاد )السرد التقييمي( في المرحلة الثانية "مرحلة نشوء 

لطائرة"، والمرحلة الثالثة "مرحلة األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد من سقوط ا

العثور على كلمة حريق )إسناد الحاد  لعطل انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ 

تم "مرحلة ما بعد األزمة" فلكل منهما، أما في المرحلة الرابعة  %4.5بنسبة  فني(

استخدام )التصريحات الرسمية( في غالبية المعالجة الصحفية لتلك المرحلة من 

 زمة.األ

 

أشكال سرد المعلومات داخل وبذلك تركز )السرد المعلوماتي( على رأس قائمة 

الموضوعات الصحفية في جميع مواقع الدراسة، حيث إن عينة الدراسة تتمثل في 

األول، رئ بالمعلومات الجديدة في المقام المواقع اإلخبارية التي تهتم بإخبار القا
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علومات بالنسبة للمرحلة األولى "مرحلة ما قبل وركزت المواقع الفرنسية في سرد الم

األزمة" على )السرد الوصفي(، ويتعارض ذلك مع الرؤية التي تشير إلى ضرورة 

توافر فريق عمل إعالمي لمواجهة وعالج األزمات في الدول العربية يتسم بالقدرة على 

 .73لعالج واحتواء األزمات التفكير اإلبداعي بحيث يقترح حلواًل 

 

 ر المرجعية:األط -8

 

فيما يتعلق باألطر المرجعية فى المراحل المختلفة لألزمة، فقد تبين تركيز موقع 

اوتًا ، وشهدت النسبة تف%77)األهرام( على )التصريحات الرسمية( بإجمالي نسبة 

في المرحلة األولى  %3.3في المراحل المختلفة لألزمة وتراوحت بين ملحوًظا 

في المرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة" في  %27.9 "مرحلة ما قبل األزمة" إلى

 الجزء الخاص بـ "التأكد من سقوط الطائرة".

 

فيما يتعلق باألطر المرجعية فى المراحل المختلفة لألزمة، فقد تبين تركيز موقع 

، وشهدت النسبة %83.7سبة )اليوم السابع( على )التصريحات الرسمية( بإجمالي ن

في المرحلة  %3.6المراحل المختلفة لألزمة وتراوحت بين  فيتفاوتًا ملحوًظا 

في المرحلة الثانية "مرحلة نشوء  %33.5إلى "مرحلة ما بعد األزمة" الرابعة 

 ".البحث عن األسباب" األزمة" في الجزء الخاص بـ

 

فيما يتعلق باألطر المرجعية فى المراحل المختلفة لألزمة، فقد تبين تركيز موقع 

(Le monde) وشهدت النسبة % 68.8على )التصريحات الرسمية( بإجمالي نسبة ،

في المرحلة  %4.2في المراحل المختلفة لألزمة وتراوحت بين تفاوتًا ملحوًظا 

في المرحلة الثالثة "مرحلة انفجار  %22.9إلى "مرحلة ما بعد األزمة" الرابعة 

ور على كلمة حريق"، األزمة" في الجزء الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود والعث

واحتلت )التصريحات الرسمية( المرتبة األولى في األطر المرجعية التي اعتمدت 

عليها مواقع الدراسة في جميع مراحل األزمة، ما عدا المرحلة األولى "مرحلة ما قبل 

األزمة" التي احتلت فيها )األحدا  السابقة( و)المعلومات( المرتبة األولى في األطر 

لكل منهما، والمرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة" في  %12.5بنسبة  المرجعية

" الذي احتلت فيها )المعلومات( المرتبة األولى البحث عن األسباب" الجزء الخاص بـ

 .%12.5بنسبة 

 

فيما يتعلق باألطر المرجعية فى المراحل المختلفة لألزمة، فقد تبين تركيز موقع 

(Liberation بإجمالي نسبة ( على )التصريح )وشهدت % 54.5ات الرسمية ،

في المرحلة  %2.3في المراحل المختلفة لألزمة وتراوحت بين  ا ملحوًظاالنسبة تفاوتً 
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في المرحلة الثانية "مرحلة نشوء  %47.7إلى "مرحلة ما بعد األزمة" الرابعة 

لوثائق "، ويليها االعتماد على )االبحث عن األسباب" األزمة" في الجزء الخاص بـ

تركزت معظمها في المرحلة الثالثة "مرحلة  %38.6والتقارير( كأطر مرجعية بنسبة 

انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود والعثور على كلمة 

هي )األحدا  السابقة( في  ا، وكانت أقل األطر المرجعية تكرارً %4.5حريق" بنسبة 

"، البحث عن األسباب" األزمة" في الجزء الخاص بـ المرحلة الثانية "مرحلة نشوء

و)االتفاقيات( في المرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ 

 لكل منهما.  %2.3"انتشال الصندوق األسود والعثور على كلمة حريق" بنسبة 

 

رجعية وبالتالي فقد احتلت )التصريحات الرسمية( المرتبة األولى في األطر الم

التي استعانت بها جميع مواقع الدراسة في معالجتها لألزمة، ولكن من المالح  

التفاوت في اعتماد المواقع الفرنسية على )األحدا  السابقة( كإطار مرجعي حيث 

لألزمة، في حين كانت أقل  (Le monde)احتلت المرتبة الثانية في معالجة موقع 

، وبشكل عام لم تهتم مواقع  ( Liberation) في موقع ااألطر المرجعية استخدامً 

الدراسة باألطر المرجعية في كثير من األحيان، ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه دراسة 
74Freimuth et al., 1984   أن وسائل اإلعالم قد تعد تقارير أو معالجات مختلفة

يجعل  لألزمات ولكن دون االهتمام بمعيار وضعها في سياقها وخلفياتها، وهو ما

الجمهور يعتمد على نفسه وعلى خلفياته السابقة في تفسير وتكوين رأي بشأن األزمة 

 أو المشكلة المعروضة.

 

 

 أطر تقديم الموضوعات الصحفية: -9

 

فيما يتعلق بأطر تقديم الموضوعات الصحفية فى المراحل المختلفة، فقد تبين 

والتحقيق( غيره من األطر  أنه بالنسبة لموقع صحيفة )األهرام( غلب إطار )االتهام

وكان ذلك في جميع مراحل األزمة، فيما عدا المرحلة األولى "مرحلة  %49.2بنسبة 

والمرحلة  %4.9ما قبل األزمة" التي غلب فيها إطار)جهود البحث واإلنقاذ( بنسبة 

، وكانت %6.6التي غلب فيها إطار )المأساة( بنسبة "مرحلة ما بعد األزمة" الرابعة 

 .%3.3هو إطار )اإلشادة( بنسبة  األطر تكرارً أقل ا

 

فيما يتعلق بأطر تقديم الموضوعات الصحفية فى المراحل المختلفة، فقد تبين أنه 

بالنسبة لموقع صحيفة )اليوم السابع( غلب إطار )جهود البحث واإلنقاذ( غيره من 

ة"، وكان ذلك في المرحلة األولى "مرحلة ما قبل األزم %27.7األطر بنسبة 

"مرحلة ما بعد والمرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة"، وفي المرحلة الرابعة 
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، والمرحلة الثانية "مرحلة نشوء  %2.8غلب فيها إطار )المأساة( بنسبة األزمة" 

 األزمة" التي غلب فيها إطار )التضامن والدعم(.

 

ة، فقد تبين أنه فيما يتعلق بأطر تقديم الموضوعات الصحفية فى المراحل المختلف

( غلب إطار )االتهام والتحقيق( غيره من األطر Le mondeبالنسبة لموقع صحيفة )

في  %8.3وكان ذلك في جميع مراحل األزمة، وتراوحت النسبة بين  %77.1بنسبة 

العثور على كلمة المرحلة الثالثة "مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ 

"مرحلة انفجار في المرحلة الثالثة  %25و فني(،حريق) وإسناد الحاد  لعطل 

األزمة" في الجزء الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود والعثور على كلمة حريق"، 

 التي غلب فيها إطار )المأساة(."مرحلة ما بعد األزمة" ما عدا المرحلة الرابعة 

 

د تبين فيما يتعلق بأطر تقديم الموضوعات الصحفية فى المراحل المختلفة، فق

( غلب إطار )االتهام والتحقيق( غيره من  Liberationأنه بالنسبة لموقع صحيفة )

وكان ذلك في جميع مراحل األزمة، فيما عدا المرحلة الثانية  %52.3األطر بنسبة 

"مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد من سقوط الطائرة"، والمرحلة 

ة" في الجزء الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود "مرحلة انفجار األزم1الثالثة 

والعثور على كلمة حريق" التي غلب فيهما إطار )جهود البحث واإلنقاذ( بنسبة 

للمرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد من سقوط  6.8%

زء الخاص "مرحلة انفجار األزمة" في الجللمرحلة الثالثة   %4.5الطائرة"، ونسبة 

 بـ "انتشال الصندوق األسود والعثور على كلمة حريق".

 

وبذلك فإن األطر الخبرية اختلفت باختالف المرحلة التي تمر بها األزمة، 

حيث نجد أنه وبالتالي فقد اتسمت األطر اإلعالمية التي تبنتها مواقع الدراسة بالتنوع، 

األزمة" احتل إطار )جهود البحث  بالنسبة للمرحلة األولى من األزمة "مرحلة ما قبل

واإلنقاذ( المرتبة األولى في المواقع المصرية، ويمكن تفسير ذلك في ضوء اهتمام 

الصحف المصرية بإبراز جهود اإلنقاذ التي تقوم بها الحكومة والقوات المسلحة، 

من أن تغطية "األهرام"  200475ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه دراسة نيرمين على 

مؤيدة بشدة لوجهة النظر الرسمية في إدارة األزمة، فلم تقدم أي نقد للسياسات جاءت 

واإلجراءات الخاطئة في الخدمات السياحية أثناء أزمة السياحة التي تناولت تلك 

أنه في   200776Farida Ibrahimمع فرضية دراسة  اويتفق ذلك أيضً الدراسة ،

 قافة الوطنية.وقت األزمة تصبح وسائل اإلعالم محاصرة بالث

 

بينما احتل إطار )االتهام والتحقيق( المرتبة األولى في المواقع الفرنسية؛ 

وذلك لتوضيح المسئول عن األزمة ومتابعة سير التحقيقات، وتباينت المواقع في 
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اإلطار الذي ركزت عليه لتغطية المرحلة الثانية "مرحلة نشوء األزمة"؛ فقد كان 

، في (Le monde)هو السائد في موقع )األهرام( وموقع إطار )االتهام والتحقيق( 

حين اهتم موقع )اليوم السابع( بإطار )التضامن( وفيه ركز الموقع على )التضامن مع 

بإطار )جهود البحث واإلنقاذ( "المرحلة  ( Liberation)أهالي الضحايا(، وموقع 

، وإطار قوط الطائرة""مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد من سالثانية

 "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ)االتهام والتحقيق( "المرحلة الثانية 

فقد ركزت "مرحلة انفجار األزمة" البحث عن األسباب"، وبالنسبة للمرحلة الثالثة "

جميع مواقع الدراسة على إطارين، وهما إطار )االتهام والتحقيق( كما في موقعي 

أو إطار )جهود البحث واإلنقاذ( كما في موقع )اليوم  (Le monde))األهرام( و 

بين إطار )جهود البحث واإلنقاذ( في المرحلة  ( Liberation)السابع(، ومزج موقع 

"مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ "انتشال الصندوق األسود الثالثة 

"مرحلة المرحلة الثالثة ، وإطار )االتهام والتحقيق( فيوالعثور على كلمة حريق"

العثور علي كلمة حريق )وإسناد الحاد  لعطل انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ 

فني(، وفيما يتعلق بالمرحلة الرابعة "مرحلة ما بعد األزمة" فقد احتل إطار )المأساة( 

، ويتفق ذلك  (Le monde)المرتبة األولى في موقعي )األهرام( و)اليوم السابع( و 

التي توصلت إلى إبراز الجانب اإلنساني في األزمات  2014دراسة سهام محمود مع 

واحتل إطار )االتهام  ،77واستخدام اللغة اإلنسانية لكسب تعاطف الرأي العام

 .( Liberation)والتحقيق( المرتبة األولى في موقع 

 

وترى الباحثة أن العوامل المؤثرة في بناء األطر الخبرية ساهمت بدور 

ثر في عملية التأطير، سواء السياسة التحريرية للموقع أو ملكية الموقع أو مؤ

أيديولوجيات مصادر التغطية أو مصادر التأطير، حيث يعتبر اإلطار نتاج تفاعل تلك 

التي تؤكد أهمية  78Ralf Berenger 2004العوامل مجتمعة، ويتفق ذلك مع دراسة 

التحيز في التناول اإلعالمي، وكذلك استخدام نظرية األطر اإلعالمية في توضيح 

أهمية كل من التحليل الكمي والكيفي لإلطار اإلعالمي، حيث انعكست أيديولوجية 

ففي حين وصفتها الوسائل  2003الوسيلة اإلعالمية في التناول اإلعالمي لحرب 

ء اإلعالمية األمريكية بصفات محايدة، وصفتها الوسائل اإلعالمية العربية بـ "االعتدا

األمريكي على العراق أو االحتالل األمريكي للعراق"، ويتسق ذلك مع دراسة 
79Baysha (2004)   التي توصلت إلى أن األيديولوجيا من أكثر العوامل المؤثرة في

األطر؛ حيث استخدمت وسائل اإلعالم األوكرانية القيم الثقافية واألحدا  السياسية 

دراسة سعيد ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه  نة،السابقة كأدوات لتأطير األطر المهيم

ا من أن العوامل المؤثرة في بناء األطر الخبرية لعبت جميعها دورً  200880أبو معال 

في عملية التأطير سواء األيديولوجية المتعلقة بالقائم باالتصال أو الوسيلة، أو مؤثًرا 

ها الموقع اإلخباري، من حيث مصادر التأطير، إلي جانب عامل الجهة التي يقف خلف
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وجود اختالف واضح في أنماط  إلى 201181دراسة سماح فرج وكذلك خلصت 

التناول اإلعالمي لألزمات بين وسائل اإلعالم المختلفة، وذلك نتاج لعوامل عديدة 

أهمها اختالف األطر المهنية المنظمة ألساليب عمل كل وسيلة، وعدم بروز إطار 

ممارسات التغطية اإلعالمية كما تصور القائمون  األزمة كإطار ثابت وواضح في

 باالتصال، إضافة إلى اختالف طبيعة وآليات مستوى تغطية كل شكل من األزمات،

التي تفترض أنه عندما تصل لنا المعلومة  82ويتناسب ذلك مع دراسة داليا عثمان

م هذه داخل إطار ما؛ فإن هذا اإلطار يتناسب مع أغراض أو أهداف المصدر الذي قد

المعلومة، فمن غير المحتمل أن تكون المعلومة المقدمة لنا عبر هذا اإلطار 

ويتسق كل ذلك مع ما توصلت إليه دراسة سهام محمود  موضوعية بكل معنى الكلمة،

بوجود عالقة ارتباطية بين طبيعة الصحيفة وتوجهاتها ونمط ملكيتها  83 2014

 عالجة خالل األزمات المجتمعية.وموقفها من النظام السائد وبين اتجاه الم

ويرجع اختالف المواقع المصرية عن الفرنسية في األطر المستخدمة في كل مرحلة 

من مراحل األزمة إلى اختالف األيديولوجيات المتعلقة بالمواقع محل الدراسة، ويمكن 

التفسير في ضوء طبيعة كل مرحلة من مراحل األزمة، ففي المرحلة الثانية "مرحلة 

ركزت المواقع  وء األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد من سقوط الطائرة"نش

المصرية على إطار )جهود البحث واإلنقاذ(؛ وذلك إلبراز الدور المصري حكومة 

 200984ويتفق ذلك مع دراسة حسن فتحي  وجيشا في البحث عن الطائرة المفقودة،

يل الخطاب الصحفي التي توصلت إلى أن أكثر العوامل التي ساهمت في تشك

لـ"األهرام" أثناء األزمات هى عالقة الجريدة بأطراف الحد  وبالتحديد السلطة 

، من أن األطر )201285لمياء سامح  (وكذلك مع ما توصلت إليه دراسة  السياسية،

الخبرية للصراع العربي اإلسرائيلي ترتبط وبصفة رئيسية بأيديولوجية وتوجهات 

تنشر المضمون الخبري، فيما اهتمت المواقع الفرنسية بإطار  الوسيلة اإلعالمية التي

)االتهام والتحقيق( للبحث عن أسباب فقدان الطائرة والوقوف على مالبسات األزمة، 

واتسمت المرحلة الثانية من األزمة بالتأكيد على سقوط الطائرة وإطالق مصطلح 

ء ذلك، وتنوعت المواقع من "المفقودة" والبحث عن األسباب ورا "المنكوبة" بداًل 

محل الدراسة في اإلطار الذي ركز عليه كل موقع، حيث اختلفت اتجاهات المواقع ما 

بين التركيز على إطار )جهود البحث واإلنقاذ( وإطار )التضامن( وإطار )االتهام 

أليديولوجية الموقع والمعلومات المتاحة لدى كل موقع، ولكن اتسمت  اوالتحقيق( وفقً 

بالتأكد من فقدان الطائرة، وتركيز المواقع على جهود  -على وجه العموم- المرحلة

البحث وانتشال الجثامين وأشالء الطائرة ومحاولة التعرف على أسباب الحاد  

"مرحلة نشوء  ومتابعة سير التحقيقات والتضامن مع األزمة، وفي المرحلة الثالثة 

والتي تمثل انفجار األزمة؛ فقد  "البحث عن األسباب" األزمة" في الجزء الخاص بـ

ركزت جميع مواقع الدراسة على إطارين رئيسيين هما )جهود البحث واإلنقاذ( 

و)االتهام والتحقيق( بما يتناسب مع طبيعة تلك المرحلة من األزمة التي تتطلب قيام 
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اإلعالم ببعض األدوار المنوطة به وقت األزمات؛ وهي نقل الواقع للجمهور حيث 

وسائل اإلعالم أهمية عند مواجهة األزمة من خالل زيادة اعتماد الجمهور عليها تمثل 

في معرفة تفاصيل تلك األزمات، فهي تمثل المصدر الرئيس للمعلومات عن األزمة 

، وبطبيعة الحال وظروف 86في تشكيل اتجاهاته نحو األزمة الدى الجمهور، وأيضً 

تي ركزت على ما بعد األزمة من تسليم المرحلة الرابعة "مرحلة ما بعد األزمة" ال

الرفات ألهالي الضحايا فقد كان إطار )المأساة( هو الغالب لرصد معاناة أهالي 

  الضحايا وهم يتسلمون رفات ذويهم والقصص اإلنسانية وراء ذلك.

 

وبذلك اتفقت نتائج الدراسة مع فروض نظرية األطر فيما يتعلق بتعدد األطر 

ا األحدا ، حيث يُعد بناء األطر ممارسة إعالمية أساسية، فاختيار التي تُقدم من خالله

اإلطار المناسب لتقديم القصة يعد أهم قرار يتخذه اإلعالمي، وتعود هذه األهمية إلى 

عندما  ااالعتقاد بأن األطر هي التي تمنح المعنى لألحدا  والقضايا، وخصوصً 

ا لفت االنتباه وجذب اهتمام تستخدم بالصورة المالئمة للحد ، ويكون بإمكانه

، فقد توصلت النتائج إلى أن المواقع لم تركز على استخدام إطار واحد في 87الجمهور

من األطر المتباينة، وأن األطر  امعالجة األزمة محل الدراسة، بل طرحت عددً 

تناوبت في الظهور خالل فترة الدراسة، وإن اختلفت في تكرار ظهور اإلطار 

الختالف مراحل تطور األزمة ذاتها، واتفقت  افترة المعالجة وفقً  واستمراره طوال

التي أظهرت النتائج الخاصة بالنخبة وجود  2015تلك النتيجة مع دراسة أمجد شاهين 

، 88عوامل مؤثرة على طريقة تناول الصحف لألزمات أولها السياسة التحريرية

ي تغطية األزمات في أن الصحفي يلجأ ف 89وكذلك تتفق مع دراسة إيمان حسني

والكوار  إلى تعدد األطر أو القوالب الذهنية التي يقدمون من خاللها رؤيتهم لألزمة 

واألحدا  المرتبطة بها، حيث ال تركز المعالجات الصحفية على استخدام إطار واحد 

من األطر اإلعالمية المتباينة، وتتناوب هذه األطر  افي معالجة األزمة بل تطرح عددً 

 اور، وإن اختلفت في معدالت بروزها وامتدادها عبر تطور األزمة، وتبعً في الظه

الختالف مراحل تطور المعالجة اإلعالمية ذاتها والسياقات التي تم توظيفها من 

 خاللها.

 

واقتصر تحليل أطر أزمة الطائرة المصرية المنكوبة عند حدود األزمة ذاتها 

يمكن ربطها به في وقت التغطية ،  حيث لم ترتبط األزمة بسياق آخر أعم وأشمل

حيث ارتبطت األزمة محل الدراسة ، 90(2007بعكس الحال في دراسة )هناء فاروق 

بسياق أعم وأشمل لصورة اإلسالم الموجودة في الثقافة الغربية بصفة عامة ووسائل 

 اإلعالم بصفة خاصة.
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 القوى الفاعلة: -10

 

سلطات (وكانت الغلبة لـ  )اماألهر (تنوعت القوى الفاعلة في موقع صحيفة  

"مرحلة انفجار األزمة" ، وتركز معظمها في المرحلة الثالثة %19.7بنسبة  )التحقيق

العثور على كلمة حريق )وإسناد الحاد  لعطل فني(، وأهالي في الجزء الخاص بـ 

"مرحلة الضحايا في المرحلة الرابعة "مرحلة ما بعد األزمة"، وفي المرحلة األولى 

ال توجد قوى فاعلة، حيث ركزت الصحيفة على المعلومات المجردة ل األزمة" ما قب

"مرحلة نشوء فقط، وبرز )مسئولون مصريون( كقوى فاعلة في المرحلة الثانية 

"مرحلة والمرحلة الثالثة  األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد من سقوط الطائرة"،

صندوق األسود والعثور على كلمة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ "انتشال ال

 .حريق"

وكانت الغلبة لـ  )اليوم السابع(تنوعت القوى الفاعلة في موقع صحيفة  

"مرحلة ، وتركزت معظمها في المرحلة الثانية %29.4بنسبة  )السلطات المصرية(

"مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ "انتشال والمرحلة الثالثة  نشوء األزمة"

، في حين كانت الغالبية للمرحلة الثالثة دوق األسود والعثور على كلمة حريق"الصن

العثور على كلمة حريق )وإسناد "مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ 

"مرحلة ما قبل ، وفي المرحلة األولى )سلطات التحقيق(الحاد  لعطل فني( لـ 

ة" غلب )مسئولون مصريون( كقوى والمرحلة الرابعة "مرحلة ما بعد األزماألزمة"، 

 فاعلة في التغطية.

 

وكانت الغلبة لـ  (Le monde)تنوعت القوى الفاعلة في موقع صحيفة  

"مرحلة ، وتركز معظمها في المرحلة الثانية  %31.3بنسبة  )السلطات الفرنسية(

"مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ والمرحلة الثالثة نشوء األزمة"، 

، في حين كانت الغالبية في تشال الصندوق األسود والعثور على كلمة حريق""ان

العثور علي كلمة حريق "مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ المرحلة الثالثة 

أهالي ()وإسناد الحاد  لعطل فني(، والمرحلة الرابعة "مرحلة ما بعد األزمة" لـ 

أهالي ("مرحلة ما بعد األزمة" تساوى  ، إال أنه في المرحلة الرابعة)الضحايا

لكل منهما، وفي المرحلة الثانية   %2.1بنسبة  )السلطات المصرية(و )الضحايا

تساوى كل من  "البحث عن األسباب" "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ

لكل  %4.2بنسبة  )السلطات الفرنسية(و )الرئيس السيسي(و )شركة مصر للطيران(

"مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد من المرحلة الثانية منهم، وفي

، وفي %10.4احتلت السلطات الفرنسية المرتبة األولى بنسبة  سقوط الطائرة"

المرتبة  )ال يوجد قوى فاعلة(احتلت فئة "مرحلة ما قبل األزمة" المرحلة األولى 

 .%10.4 األولى بنسبة
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 (وكانت الغلبة لـ  ( Liberation)قع صحيفة تنوعت القوى الفاعلة في مو 

"مرحلة معظمها في المرحلة الثانية  ، وتركز%29.5بنسبة  )السلطات المصرية

والمرحلة الرابعة "مرحلة ما بعد األزمة"، وتساوت مع )مسئولين  نشوء األزمة"

ن "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد ممصريين( في المرحلة الثانية 

لـ  "مرحلة ما قبل األزمة"، في حين كانت الغالبية في المرحلة األولى سقوط الطائرة"

سلطات (لـ  "مرحلة انفجار األزمة"، وفي المرحلة الثالثة  )شركة مصر للطيران (

 .)التحقيق

 

"مرحلة ما اتفقت مواقع الدراسة على غياب القوى الفاعلة في المرحلة األولى  

بأول، فيما  ز المواقع على رصد المعلومات المجردة ونشرها أواًل وتركي قبل األزمة"،

حيث كانت )شركة مصر للطيران( على رأس القوى  ( Liberation)عدا موقع 

الفاعلة المتضمنة في معالجة األزمة، وكذلك اشترك موقع )اليوم السابع( وموقع 

(Liberation ) في معالجة  في غلبة )السلطات المصرية( كقوى فاعلة مستخدمة

،  (Le monde)األزمة، وغلبت )السلطات الفرنسية( كقوى فاعلة في موقع 

 و)سلطات التحقيق( في موقع )األهرام(، 

 

إلى أن اختالف ملكية الصحف عامل  91وتوصلت إحدى الدراسات المقارنة 

أساسي في تحديد نوع األطروحات والقوى الفاعلة في التغطية اإلعالمية في قضايا 

، وذلك بالنسبة للصحف المصرية، في حين )اإلصالح االقتصادي في مصر(سة الدرا

أن الصحف األجنبية كان بها قدر كبير من التشابه رغم اختالف دورية وملكية كل 

منها. كما أوضحت الدراسة تأثير االنتماء الفكري والسياسي بشكل كبير في تحديد 

ية على أن القوى الفاعلة الرئيسية اتجاهات القائم باالتصال، واتفقت الصحف المصر

في الحياة االقتصادية هي الدولة، بينما اختلفت فيما بينها حول مدى إيجابية وسلبية 

 هذه القوى.

 

 آليات تأطير النص الصحفي:  -11

 

 )األهرام(فيما يتعلق بآليات تأطير النص الصحفي، فقد تبين أنه بالنسبة لموقع  

الموضوعية في عرض الحقائق دون إبداء (هي  ادامً فقد كانت أكثر اآلليات استخ

"مرحلة ما بعد ، وكان ذلك في جميع مراحل األزمة ما عدا المرحلة الرابعة )رأي

"مرحلة نشوء األزمة" في الجزء ، وزادت تلك اآللية في المرحلة الثانية األزمة"

األزمة" في "مرحلة نشوء والمرحلة الثانية  الخاص بـ "التأكد من سقوط الطائرة"،

لكل منهما، أما في المرحلة  %14.8بنسبة " البحث عن األسباب" الجزء الخاص بـ
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المرتبة  )االقتباس من المصادر(فقد احتلت آلية "مرحلة ما بعد األزمة" الرابعة 

تساوت آلية "مرحلة ما قبل األزمة" ، وفي المرحلة األولى  %8.2األولى بنسبة 

ومع  )الحيادية في عرض وجهات النظر(ب(، مع آلية الشمول معالجة كافة الجوان(

 .%1.6بنسبة  )الموضوعية في عرض الحقائق دون إبداء رأي(آلية 

 

الموضوعية في عرض الحقائق (على آلية  )اليوم السابع(ركز موقع صحيفة  

"مرحلة ، وكان ذلك بالنسبة للمرحلة الثانية %58.2بإجمالي نسبة  )دون إبداء رأي

بنسب متفاوتة، وتركز معظمها في  "مرحلة انفجار األزمة"والثالثة ة"، نشوء األزم

 "البحث عن األسباب" "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـالمرحلة الثانية 

، أما في المرحلة الرابعة "مرحلة ما بعد األزمة" فقد كانت آلية %25.5بنسبة 

أكثر  (، واحتل استخدام  %3.6ة بنسب اهي األكثر استخدامً  )االقتباس من المصادر(

،  %5.5بنسبة "مرحلة ما قبل األزمة" المركز األول في المرحلة األولى  )من آلية

"مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد من وكذلك في المرحلة الثانية 

"مرحلة ما قبل ،  كما يُالح  في المرحلة األولى %15.5بنسبة  سقوط الطائرة"

 (مع آلية  )الموضوعية في عرض الحقائق دون إبداء رأي(تساوي آلية  "األزمة

  لكل منهما.  %5.3بنسبة  )االقتباس من المصادر

المرتبة  )أكثر من آلية(فاحتل استخدام  (Le monde)بالنسبة لموقع صحيفة 

وكان ذلك بالنسبة لجميع المراحل فيما عدا المرحلة   %89.6األولى بإجمالي نسبة 

، وتركزت "البحث عن األسباب" "مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـنية الثا

العثور على "مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ معظمها في المرحلة الثالثة 

، أما بالنسبة للمرحلة الثانية %25كلمة حريق )وإسناد الحاد  لعطل فني( بنسبة 

 (فكانت آلية  "البحث عن األسباب" ـ"مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص ب

، وجدير بالذكر %16.7على رأس اآلليات المتبعة بنسبة  )االقتباس من المصادر

تساوي استخدام أكثر من آلية مع غيرها من اآلليات التي اتبعها الموقع في تغطية 

ع م"مرحلة ما قبل األزمة"األزمة بمراحلها المختلفة، فقد تساوت في المرحلة األولى 

لكل منهما،  وفي المرحلة الثالثة  %16.7آلية )الشمول ومعالجة كافة الجوانب( بنسبة 

العثور علي كلمة حريق) وإسناد "مرحلة انفجار األزمة" في الجزء الخاص بـ 

لكل منهما،   %8.3االقتباس من المصادر( بنسبة  (الحاد  لعطل فني( اشتركت مع 

الشمول ومعالجة كافة األزمة" اشتركت مع آلية ) وفي المرحلة الرابعة "مرحلة ما بعد

االقتباس ((، وآلية الموضوعية في عرض الحقائق دون إبداء رأي (الجوانب( وآلية 

 لكل منها.  %4.2بنسبة  )من المصادر

 

االقتباس من (فقد احتلت آلية  ( Liberation)فيما يتعلق بموقع صحيفة 

مراحل األزمة وذلك بإجمالي نسبة  المصادر( المرتبة األولى في تغطية جميع
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"مرحلة ، ما عدا المرحلة الثانية %72.7يليها استخدام )أكثر من آلية( بنسبة  77.3%

)الشمول حيث احتلت آلية  "البحث عن األسباب" نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ

في "مرحلة انفجار األزمة" والمرحلة الثالثة  %52.3ومعالجة كافة الجوانب ( نسبة 

العثور علي كلمة حريق) وإسناد الحاد  لعطل فني( حيث احتلت الجزء الخاص بـ 

، وفي بعض المراحل تساوت أكثر من آلية ففي  %6.8نسبة  )االستشهاد بأدلة(آلية 

الشمول ومعالجة كافة الجوانب( (تساوت آلية  "مرحلة ما قبل األزمة"المرحلة األولى

لكل منهما،  %9.1ئق دون إبداء رأي( بنسبة الموضوعية في عرض الحقا(مع آلية 

"مرحلة نشوء األزمة" في الجزء الخاص بـ "التأكد من سقوط وفي المرحلة الثانية 

 %6.8بنسبة  )االقتباس من المصادر(االستشهاد بأدلة( مع آلية (تساوت آلية  الطائرة"

)الشمول  تساوت آلية"مرحلة ما بعد األزمة" لكل منهما، وفي المرحلة الرابعة 

وآلية  )التحيز في المعالجة وعرض جانب واحد(ومعالجة كافة الجوانب( مع آلية 

وآلية  )االقتباس من المصادر(الموضوعية في عرض الحقائق دون إبداء رأي( وآلية )

  لكل منها. %2.3استخدام أكثر من آلية( بنسبة  (

 

صحفي، تساوى وفي المجمل فإنه تبين أنه بالنسبة آلليات تأطير النص ال

موقع )األهرام( و)اليوم السابع( في غلبة آلية  )الموضوعية في عرض الحقائق دون 

، (Le monde)إبداء رأي(، وكان )استخدام أكثر من آلية( هو األغلب في موقع 

، ( Liberation)واحتلت آلية )االقتباس من المصادر( المرتبة األولى في موقع 

"مرحلة لى )استخدام أكثر من آلية( في المرحلة األولىواتفقت جميع مواقع الدراسة ع

، وكان )االقتباس من المصادر( هو القاسم المشترك بين جميع المواقع ما قبل األزمة"

بينها في  في معالجة المرحلة الرابعة "مرحلة ما بعد األزمة"، إال أنه توجد فروق فيما

 لك المرحلة. اشتراك آليات أخرى مع )االقتباس من المصادر( في ت

 

عمدت المواقع إلى العمل على تدعيم أطرها الرئيسية، عبر مجموعة من 

اآلليات وأدوات التأطير المختلفة، مثل  )الموضوعية في عرض الحقائق دون إبداء 

التحيز ()الشمول ومعالجة كافة الجوانب(، وآلية رأي(، و)االقتباس من المصادر(، و

ويُحسب لمواقع الدراسة تنوعها في استخدام ، )في المعالجة وعرض جانب واحد

آليات التأطير؛ مما يستتبع المزيد من اإلقناع للجمهور حيث إن الفروق الفردية تجعل 

كل فرد من أفراد الجمهور يتأثر بآلية معينة من آليات التأطير، وبذلك فإن التنوع 

 يُرضي الجمهور ويحقق للمواقع اإللكترونية غايتها في التأثير.
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 المؤشرات الكيفية المستخلصة من التحليل:

 

 األشكال الصحفية    -

 

األشكال اإلخبارية التي استخدمتها المواقع الصحفية محل الدراسة )أخبار قصيرة  -

 تقرير إخباري(. –تصريحات رسمية  -أخبار مفصلة  –

 

 مصادر المادة الصحفية   -

 

 AFPوكالة األنباء الفرنسية اعتمدت المواقع الفرنسية للدراسة بشكل أساسي علي  -

في الحصول علي األخبار، واعتمدت على المراسلين في إجراء التغطيات مع أهالي  

 الضحايا.

 بينما اعتمدت المواقع المصرية على الصحفي ذاته في الحصول على األخبار. -

في بداية األزمة في شهر مايو استخدمت األشكال  مالحظة على الفترة الزمنية  -

بداية يوليو  ار التفصيلية عن الحد ، لكن منذة التقارير الصحفية واألخباإلخباري

 فمعظم األخبار قصيرة ومصدرها وكالة األنباء الفرنسية.

 

 المصادر المستخدمة في المتن  -

 

 مواقع الصحف الفرنسية 

 

اعتمدت المواقع الفرنسية للدراسة بشكل أساسي على المصادر والتصريحات   -

ت للسلطات المصرية أو الفرنسية أثناء عملية البحث ، ثم الرسمية سواء كان

تصريحات لجنة التحقيقات المصرية ولجنة التحقيقات الفرنسية للبحث عن أسباب 

 الحاد  .

المتحد   -السلطات اليونانية  -مثال المصادر المستخدمة   القوات المسلحة  -

وزير  -ت الفرنسي سكرتير الدولة لشئون المواصال -الرسمي باسم مصر للطيران

الرئيس  -الرئيس عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع اليوناني -الخارجية الفرنسي 

مرشحا الرئاسة  -وزير الخارجية الفرنسي  -أهالي الضحايا  -الفرنسي فرنسوا أوالند 

رئيس لجنة التحقيقات  -المتحد  العسكري للقوات المسلحة المصرية  -االمريكية 

المتحد    -مدير شركة مصر للطيران على تويتر - الطيران المدني وزير  -الفرنسي

 -رئيس تحرير المصري اليوم  على الفيسبوك  -الرسمي باسم تنظيم داعش اإلرهابي 

مراسل صحيفة ال كروا الفرنسية  -يحيى قالش نقيب الصحفيين  لصحيفة الشروق 

لجنة التحقيق  -ل لم تسمه مصدر مجه -موقع آر تي ال اإلخباري الفرنسي  -اليمينية 
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 -مسئول المخابرات اليوناني -السلطات اليونانية -لجنة التحقيق المصرية  -الفرنسية

 النائب العام المصري.  

 

 مواقع الصحف المصرية 

 

بشكل أساسي على المصادر  اوبالنسبة للمواقع المصرية فقد اعتمدت أيضً  -

 والتصريحات الرسمية، ثم المصادر الُمجهلة. 

 

 -"العديد من الخبراء" ر الُمجهلة في موقع صحيفة اليوم السابع تنوعت المصاد -

اعتمد الخبر على مصادر ُمجهلة  -مصادر مجهلة "مصدر بشركة مصر للطيران 

"مصدر مسؤول بمصر للطيران، مصادر من  -"مصادر بقطاع الطيران المدني 

خبراء تحقيق  -عن هويتهم "طيار أوروبي، أفراد أمن" رفضوا اإلفصاح  -المقربين" 

 الحواد  ولكن المصدر ُمجهل لم يذكر اسمه".

 

اعتمد الخبر على مصادر ُمجهلة في مصلحة الطب الشرعي حيث أدلت بمعلومات  -

، وكذلك معلومات أدلت بها لجنة التحقيق في حاد  المنكوبةعن تحليل أشالء الطائرة 

بررت الصحيفة  -سي" مصدر ُمجهل "مصدر دبلوما   –طائرة مصر للطيران 

 لهاالعتماد على مصدر ُمجهل أن المصدر اشترط تكتم هويته ألنه غير مخول 

مصدر طبي أدلى بتصريحات بشأن سحب عينات الـ  -اإلعالن عن تلك المعلومات 

DNA  استعان المحرر في الخبر بأقوال مصدر ُمجهل وأكد  -من أهالي الضحايا

"وتمسك المصدر وكذلك مصدر ثان بوزارة  على كالمه في إحدى الفقرات بقوله

"مصادر ُمطلعة"  -"مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني"  -الدفاع اليونانية 

لإلدالء بمعلومة حول استخدام القوات البحرية ألجهزة "سونار" متطورة لتحديد موقع 

الحطام بدقة، باإلضافة إلى تصريحات المصادر "رئيس لجنة السياحة والطيران 

لمدني بالبرلمان، وكيل لجنة السياحة، أعضاء لجنة السياحة، بيان صحفي للجنة"، ا

مصادر "أ.ف.ب" وفرانس برس، وعرض التقرير للمعلومات من خالل مصادر 

 .ُمقربة "استخدم لف  مصادر ُمقربة ، أحد المصادر"

 

 األطر المستخدمة  

 

( أطر أساسية في 7اسة )األطر المستخدمة في القضية التي استخدمتها مواقع الدر -

، وهو إطار حقائقي يهتم بتقديم )المعلومات (بادئ األمر استخدمت الصحف إطار 

معلومات عن اختفاء الطائرة، ثم معلومات عن وقائع الحاد ، ثم معلومات 

جهود (وإحصاءات بعدد الضحايا ، ثم للبحث عن أسباب الحاد ، ثم استخدمت إطار 
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لتعاون بين السلطات المصرية والفرنسية ثم اليونانية للبحث إلظهار ا )البحث واإلنقاذ

ظهر بين لجنة التحقيقات المصرية  اعن الطائرة المفقودة، وإطار التعاون أيضً 

 والفرنسية في البحث عن أسباب الحاد  .

 

اإلطار الثالث الذي استخدمته المواقع في مرحلة البحث عن أسباب الحاد  هو  -

، ويركز على التشكيك في تصريحات السلطات المصرية )يقاالتهام والتحق(إطار 

المصري مثل )السلطات المصرية تحاول بشتي الطرق أن  ولجنة التحقيقات للجانب

معطيات ترجيح لجنة التحقيق الفرنسية تشير إلى أنه  –ترجح سبب الحاد  اإلرهابي 

 عطل فني بعد سماع كلمة حريق(.

 

على شركة مصر للطيران بأنها المسئولة عن  )المسئولية(اإلطار الرابع إطار  -

في الصندوق األسود لمسجل الحاد  بسبب عطل فني )بعد سماع كلمة حريق 

 (.الطائرة

 

اإلطار الخامس هو إطار )اإلرهاب(  وهي الفرضية التي ترجحها السلطات  -

 تهديدات داعش (.  –هجوم إرهابي  -المصرية )مسار اعتداء إرهابي

 

وتندرج تحت اإلطار اإلنساني الذي يهتم  )المأساة(وإطار  )الدعمالتضامن و(اطار  -

بكاء أهالي  -بسرد معلومات عن أهالي الضحايا باستخدام كلمات ) مأساة إنسانية

 الضحايا(

 

بالجانب المصري بالموافقة على تسليم رفات  )اإلشادة(اإلطار األخير هو إطار  -

 الضحايا لذويهم .

 

   للمتنة األشكال والرسوم المصاحب

 مواقع الصحف الفرنسية 

 

في استخدام الخرائط والرسوم البيانية لتتبع   Le Mondeتوسع موقع صحيفة  -

مسار الطائرة في مرحلة اختفائها ، ثم خرائط تفاعلية مصاحبة عند العثور على أشالء 

حطام الطائرة ، وخرائط ورسوم لمسارات لجنة التحقيق ، إال أن الصحيفة في معظم 

 خبار لم تهتم باستخدام صور.األ

في استخدام الصور التي تنوعت ما بين   Liberationبينما توسع موقع صحيفة  -

صور للصندوق األسود وصور أرشيفية لطائرة مصر للطيران ، وصور إنسانية 

 صورة لطائرة االستطالع )الرادار(.  -لبكاء أهالي الضحايا
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فيديو كتقرير إخباري لشبكات في وضع   Liberationكما توسع موقع صحيفة  -

إخبارية عالمية، مثل "سي إن إن" وصحف فرنسية أخرى "مثل "لوباريزيان" تعليقا 

على الحاد ، وتسجيل صوتي للمتحد  الرسمي باسم نتظيم داعش يعلن عن هجوم 

 إرهابي موجه للغرب؛ لربط حاد  الطائرة بالمقطع الصوتي.

 

 ة لتغريدات من تويتر.كما استخدم كال الموقعين روابط فائق -

 

إال أن الموقعين لم يستخدما أي صور شخصية سواء لمسئولي لجنة التحقيق  -

 المصري أو الفرنسي .

 

 .  AFPمصادر الصور معظمهما من وكالة األنباء الفرنسية  -

 

 ية مواقع الصحف المصر

 

ة توسع موقع صحيفة )اليوم السابع( في استخدام الصور األرشيفية، معظمها لطائر -

 مصر للطيران، تبعها االهتمام  بالصور الشخصية.

 

بدون صور في معظم حاالتها،  )األهرام(بينما خرجت المعالجة الصحفية بموقع  -

وأغلب الحاالت التي استعانت فيها بالصور كانت الغلبة للصور الشخصية، مثل  

 صورة الرئيس السيسي وصورة وزير الطيران المصري وصور الضحايا وذويهم.

 

العناصر المستخدمة خرائط لخط سير الطائرة المفقودة، وفيديو لخط سير من أمثلة  -

من صفحات المشاهير على فيس   Screen Shootsدعم الخبر بـ ، الطائرة المفقودة

صور تؤكد على دعم الفنانين لشركة مصر للطيران في أزمتها األخيرة  -بوك وتويتر 

 صور للجنازة وصالتها. –

 

ي من الموقعين الرسوم التوضيحية الثابتة أو الروابط الفائقة داخل لم يستخدم أ -

النص، واكتفى كال الموقعين بالروابط التي تُحيل القارئ إلى موضوعات ذات صلة 

 أو موضوعات مرتبطة بالنص.

 الكلمات المحورية  المستخدمة  

 

ائرة مصر في بداية الحاد  استخدمت مواقع الدراسة الكلمة الرئيسية " اختفاء ط -

للطيران"، "اختفاء الطائرة عن الرادارات"، "الطائرة المفقودة"، وبعد التأكد من 

 سقوط الطائرة أصبحت الكلمة الرئيسية "الطائرة المصرية المنكوبة ". 



أطر المعالجة الخبرية ألزمة الطائرة المصرية المنكوبة في المواقع الصحفية 

 المصرية والفرنسية

 135  الحادي عشرالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 -بالنسبة للركاب استخدمت كلمات  "المفقودين وأهالي المفقودين" ثم "الضحايا -

حطام  -الحاد  المأساوي  -شالء الضحايا أ  -"أشالء إنسانية -أهالي الضحايا"

 الطائرة المنكوبة ". -الطائرة 

 

البحث  –وللبحث عن أسباب الحاد  استخدمت كلمات  مسار الطائرة المنكوبة  -

 عن أسباب الحاد .

 

وبعد تفريغ الصندوق األسود والعثور على كلمة حريق استخدمت كلمات  "  قمرة  -

 سماع كلمة حريق". –سماع دوي انفجار  – محادثات داخل الطائرة -الطائرة 

 

هجوم إرهابي  -حاد  إرهابي (وعن مسارات التحقيق استخدمت المواقع كلمات   -

 .)إرهابي أم حاد  حريق -سيناريو أسباب الحاد   -عطل فني   -مسئولية الحاد   -

 

وألول   2016/12/29 أنه في موقع صحيفة اليوم السابع بتاريخة ت الباحثوالحظ -

رة تستخدم صحيفة اليوم السابع "طائرة فرنسا المنكوبة" حيث إنها منذ وقوع م

الحاد  تستخدم عبارة "الطائرة المصرية المنكوبة"، وذلك في موضوع بعنوان  

 تسليم رفات شهداء الضيافة الجوية بطائرة فرنسا المنكوبة السبت .. والركاب األحد.

 

بعنوان ا صحفيًا موضوعً  2016/12/15وكذلك نشر موقع اليوم السابع بتاريخ  -

سفارة فرنسا في مصر  التحقيقات ستستكمل لتحديد أسباب وقوع الطائرة .... ألول 

للصورة المنشورة بها  امرة منذ وقوع الحاد  تستخدم صحيفة )اليوم السابع( تعليقً 

 )حطام طائرة رحلة شارل ديجول( 

 

 الجمل المحورية  

 

 مواقع الصحف الفرنسية 

 

الجهود اليونانية للتنقيب عن  -توجد معلومات ترجيحية حول أسباب الحاد ال  -

 -ال توجد شبهة عطل فني  -أسباب الحاد  ال تزال مجهولة  -أشالء الطائرة 

 -البحث المكثف  -العثور على بقايا إنسانية على السواحل  -معلومات عن الضحايا 

 -خطاب السيسي  -إشارات استغاثة نفي القوات المسلحة بتلقي  -بكاء أهالي الضحايا

وسائل اإلعالم األمريكية كشفت أن  -جهود السلطات اليونانية للبحث عن األشالء 

الصندوق األسود يشير إلى جود  -الحريق في الجزء األمامي من الطائرة قبل اختفائها 

كلمة  -صحف أمريكية ترجع سبب الحاد  لعطل فني  -كلمة حريق في قمرة الطائرة 
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مسار  -ترجيح الحاد  إرهابي -الحكومة المصرية كل االحتماالت واردة  -ريق ح

 -بفضل الجهود اليونانية والرادار اليوناني تم معرفة تفاصيل الحاد   -هجوم إرهابي

إيماءات وسائل  -أهالي الضحايا وجدوا مالذهم بالحديث لوسائل اإلعالم الغربية 

احتمالية حدو  حريق -أسباب الحاد  اعتداء -راإلعالم األمريكية حول انتحار الطيا

أسباب الحاد   -قمرة التسجيل للصندوق األسود معطلة -احتمال وجود عطل فني  -

 احتمال وجود هجوم إرهابي. -ترجيح وجود حريق   -ال تزال مجهولة 

 

 مواقع الصحف المصرية 

 

 –البسات الحاد  م –الطائرة المختفية  –الطائرة المنكوبة  -الطائرة المفقودة  -

فرضية العمل  –البحث عن سقوط الطائرة  –فرضية اإلرهاب   –أهالي الضحايا 

 –عطل فني أو إرهاب  –الضحايا  –حطام الطائرة  -اإلرهابي ما زالت غير مستبعدة 

انتشال  –إنذار الدخان  –رفات الضحايا  –عطل فني  –أسباب فنية  –اندالع حريق 

 –الطائرة المفقودة  –نعي الضحايا ومواساة ذويهم  –ن وتفريغ بيانات الصندوقي

العالقات  –دعم شركة مصر للطيران  –تشيد بإدارة مصر لألزمة  –أشالء الضحايا 

 مالبسات سقوط الطائرة.  –عزاء الضحايا  –تأبين الضحايا  –المصرية الفرنسية 

 

 فئة التركيز اإلخباري  

 

اتسم  في باديء األمر   ماذا حد  ، ثم التركيز اإلخباري في تغطية الحاد    -

التعاون بين الجهود المصرية والفرنسية واليونانية في احتواء األزمة في البحث عن 

الطائرة ، والجهود المصرية والفرنسية في البحث عن أسباب الحاد  مثال في )اليوم 

أعلنت أنها  قدم الخبر خلفيات عن الحاد  ، وختم الخبر بـ "وكانت فرنسا قدالسابع( 

ستضع كافة إمكانياتها البحرية والجوية تحت تصرف السلطات المصرية للمشاركة 

في جهود البحث عن حطام الطائرة" وبذلك أبرزت الصحيفة أن الجهود المبذولة 

ثم الجهود المصرية في تسليم رفات الضحايا ، وبعض مشتركة بين مصر وفرنسا(، 

تقارير إخبارية وفيتشر إنساني عن أهالي األخبار تناولت حال أسر الضحايا ب

 الضحايا.

 

 أساليب التغطية 

 

المساندة والتعاون بين الدول في خبرات البحث عن الطائرة ، ثم البحث عن  -

لمعطيات الجانب المصري بأنه حاد   اأسباب الحاد ، ترجيح أسباب الحاد  وفقً 

عرض خبرات دول أخرى  لمعطيات الجانب الفرنسي بأنه عطل فني ، اإرهابي، ووفقً 
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في ذكر خلفيات لحواد  طائرات سابقة ، والدعوة التخاذ موقف للمناداة باستالم جثث 

 لتصريح النائب العام المصري . االضحايا ، ثم تسليمهم بالفعل وفقً 

 

 أساليب الصياغة 

 

 مواقع الصحف الفرنسية 

 

كر تفاصيل لتصريحات المصادر وذ ا خبريًااستخدمت جميع المواقع أسلوبً  -

 ومعلومات عن الحاد ، ثم ذكر خلفية سابقة عن عدد الضحايا. 

 

استخدمت الجمل  Liberationبعض األخبار ال سيما في موقع صحيفة  -

االستفهامية للتشكيك في نوايا السلطات المصرية، مثل  "في خاتمة الموضوع استفهام 

دة إرهابية في الشرق فإنه يصعب علي أي قاع اعن أسباب الحاد   إن كان إرهابيً 

فإن  ااألوسط استخدام صواريخ عابرة للمحيطات الستهداف الطائرة، أو إن كان حادثً 

 ؟فقط وال توجد تقارير تؤكد أن بها عطاًل  2003الطائرة تم شراؤها من 

 

الجمل اإلنشائية مثل استخدام  امثال آخر صياغة الموضوع بأسلوب أدبي مستخدمً  -

 -أهالي الضحايا تصرخ و تتألم  -أم هجوم إرهابي ؟" مقدمة استفهامية "حاد  

االتهام "اتهام المخابرات المصرية  -يبحثون عن المالذ في وسائل اإلعالم الغربية 

 بمعرفة مسبقة عن حقيقة انفجار الطائرة ".

 

 مواقع الصحف المصرية 

 

ة التايمز تزعم: فريق الصيانبعنوان تقرير صحفي عرض موقع )اليوم السابع(  -

واعتمدت التغطية فيها على المصري تجاهل إنذار الدخان في الطائرة المنكوبة، 

البرهنة اللغوية الُمدعم آللية التشكيك "مثل  للنيل من سمعة شركة مصر للطيران / 

مزاعم اإلعالم الغربي / للزعم بأن المصريين أخفقوا / مخاوف من أن مصر ال تود 

 أضحوا تحت ضغوط من نوع آخر لكسر صمتهم".تسليم هذه المعلومات / المحققون 

 

وفي تقرير بعنوان مشاهد قاسية فى عزاء "يارا" مضيفة الطائرة المنكوبة..  -

جنازة بال جثمان.. األم تحتضن صورتها.. صديقاتها يرتدين األبيض لوداع عروس 

ا السماء. وكاهن يردد  الموت واحد مهما اختلفت طريقته، يقدم التقرير وصفا تفصيلي

لمشهد جنازة المضيفة وحالة أسرتها وصديقاتها ويستعين باقتباسات من كالم كاهن 

 الكنيسة، وبذلك اعتمدت على االستماالت العاطفية.
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وفي تقرير آخر بعنوان بعد تلميحاتها عن مسئولية مصر عن حاد  الطائرة ...  -

دون  " عبر "فيس بوك" و "تويتر" .. ويؤكCNNالمصريون يفتحون النار على "

على قناة تنتمي لبلد قام على جثث الهنود.. ويجب مقاضاتها على  اموقفها ليس غريبً 

أكاذيبها، اعتمد على البرهنة الوجدانية لمحاولة التأثير على بقية المصريين من خالل 

تقديم التعليقات التي أوردها رواد مواقع التواصل االجتماعي عما ألمحت إليه القناة، 

برهنة اللغوية في التغطية فبدأتها بـ  "سيطرت حالة من الغضب كما استخدمت ال

الشديد على المجتمع المصري بسبب إيحاءات قناة "سي إن إن" األمريكية، والتي 

عن حاد  سقوط طائرة  لمصر تميل تقاريرها اإلخبارية لتحميل اللوم والمسئولية

رة الخارجية مصر للطيران المأساوي ... كما استخدمت التغطية تصريح وزا

على تلميحات القناة باحتمالية أن  االمصرية بأنه أمر "ال يبعث على االحترام"؛ ردً 

يكون قائد الطائرة رغب في االنتحار، وواصلت الصحيفة تغطيتها باستخدام البرهنة 

اللغوية "حالة الغضب انتقلت من الدوائر الرسمية للدوائر الشعبية" ، "مدونو مواقع 

ماعي شنوا حملة للتعبير عن رفضهم لتلميحات قناة سي إن إن التواصل االجت

على القناة األمريكية" ،  ا ضاريًااألمريكية"، "شن المدونون عبر الهاشتاج هجومً 

 "استمر المدونون في شن هجوم حاد".

 

وفي بيان صحفي لـ "أمين سر" لجنة اإلعالم بالبرلمان ينعي ضحايا طائرة  -

طية على المزج بين البرهنة المنطقية "من خالل مصر للطيران، اعتمدت التغ

التصريحات الرسمية لنائبة البرلمان التي أصدرتها في بيان رسمي" ، وكذلك البرهنة 

الوجدانية "من خالل نعي ضحايا الحاد " و" تقديم التعازي والمواساة ألُسر 

ألفاظ  الضحايا" ، كما اعتمدت التغطية على البرهنة اللغوية من خالل استخدام

وعبارات "ببالغ الحزن واألسى، خالص التعازي والمواساة ، الدول المختلفة الشقيقة 

 والصديقة".

 

 أساليب اإلقناع في التغطية 

 

اعتمدت أساليب اإلقناع في التغطية باالستشهادات واالقتباسات من المصادر،  -

ها برسوم السيما التصريحات الرسمية واالستشهاد بالمعلومات والوثائق وتدعيم

توضيحية وخرائط لمسار الطائرة وتحديد أماكن سقوط الطائرة وأماكن العثور على 

 أشالئها ، واستخدام اإلحصاءات والبيانات ألعداد الضحايا .

 

استخدمت مواقع الصحف الفرنسية محل الدراسة بعض االستماالت العاطفية   -

علقة بأهالي الضحايا ورصد للبرهنة الوجدانية في اإلقناع خاصة في الموضوعات المت

 معاناتهم .
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االستشهاد بأدلة منطقية بشكل مناسب من استخدمت مواقع الصحف المصرية  -

خالل عرض أهم ما جاء في البيان الصادر عن الطب الشرعي"، وأكد وزير الطيران 

الطائرة من خالل الدالئل المنطقية، وفي موقع اليوم المدني المصري على متانة 

تناول الخبر عرض الحقائق الخاصة بتسليم رفات أحد  2017/1/2ريخ السابع بتا

ضحايا محافظة الغربية حيث ذكر الخبر اسم الضحية وتفاصيل الرفات ، كما احتوى 

الخبر على اقتباس على لسان أحد أهالي الضحايا يؤكد استالمه للرفات واستكماله 

 لإلجراءات.

 

 خاتمة الدراسة:

 

زمة )الطائرة المصرية المنكوبة( تنقسم إلى عدة مراحل، إن المعالجة الخبرية أل -1

 اوتختلف بمرور الوقت وتتأثر بقدر االهتمام اإلعالمي باألزمة منذ بدايتها مرورً 

لمرحلة ما بعد األزمة، وفي جميع األحوال فإن دور  بجميع مراحلها ووصواًل 

مات يكتسب أهمية أثناء األز -الذي تُعد المواقع الصحفية أحد روافده –اإلعالم 

نسبية، ويرجع ذلك لحاجة القارئ إلمداده باألخبار باستمرار، وبذلك فإن الظرف 

 االستثنائي لألزمة يستلزم بالتبعية استثناًء في المعالجة والتغطية. 

 

فيما يتعلق باهتمام المواقع محل الدراسة بأزمة الطائرة المصرية المنكوبة، فقد  -2

لى رأس المواقع محل الدراسة من حيث كثافة جاء موقع )اليوم السابع( ع

التغطية، ويرجع ذلك إلى اهتمام موقع )اليوم السابع( بالتحديث الفوري لألخبار 

بأول، وبالتالي أدى ذلك إلى نشر عدد كبير من األخبار  ونشرها على الموقع أواًل 

وم السابع( على الموقع، ثم يأتي موقع )األهرام( في المرتبة الثانية بعد موقع )الي

في كثافة تغطية األزمة ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة االهتمام النسبي للمواقع 

المصرية بمعالجة األزمة مقارنة بالمواقع الفرنسية، ثم جاءت بعدهما المواقع 

بفارق موضوعين  (Le monde)و  (Lebration)الفرنسية محل الدراسة 

 تفاوتا بسيطا فيما بينهما.ويعد ذلك  (Le monde)صحفيين لصالح موقع 

 

على مستوى المواقع الصحفية محل الدراسة تتسم التغطية اإلخبارية إلى حد  -3

كبير بأنها تندرج تحت بند المتابعة للوقوف على آخر األحدا  والتطورات، 

مثل  الوقوف على أسباب سقوط الطائرة وردود الفعل المصرية والفرنسية، 

ع الدراسة إلى التحليل والتفسير وتقديم الخلفيات ولكن افتقرت التغطية في مواق

وربط األحدا  الالزم وقت األزمات، فأدت التغطية الدور اإلخباري وغفلت 

 الدور التفسيري واإلرشادي والتوجيهي.
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"مرحلة ما قبل باستثناء المرحلة األولى -فيما يخص مصادر التغطية فإنه  -4

على الصحفي ذاته في حين اعتمدت  نجد أن المواقع المصرية اعتمدت -األزمة"

المواقع الفرنسية على وكالة األنباء الفرنسية كمصدر أساسي للتغطية، ويرجع 

ذلك الختالف النطاق الجغرافي الذي وقعت فيه األزمة بالنسبة لمواقع الدراسة 

المصرية منها والفرنسية، فنتيجة قرب األزمة وأطرافها من المواقع المصرية 

دى إلى تمكين الموقع من إرسال الصحفي بالموقع للتغطية الفورية ؛ فأاجغرافيً 

لمراحل األزمة، فيما أدى البُعد الجغرافي للمواقع الفرنسية إلى اعتمادها على 

 وكاالت األنباء في األخبار التي تنشرها في الموقع.

فيما يخص مصادر المادة الصحفية وعالقتها بمعالجة األزمة، فقد أدى تركيز  -5

ع الدراسة على مصادر بعينها إلى تشابه المعلومات الواردة بشأن األزمة مواق

في كثير من مراحلها، حيث كان التركيز على مصدر )التصريحات الرسمية 

والحكومية( على رأس مصادر المعلومات؛ مما أدى إلى التركيز على معلومات 

التحقيقات في وأحدا  معينة تصب في إطار جهود الدولة لإلنقاذ ومتابعة سير 

 األزمة.

 

اتسم الشكل الصحفي التحريري في التغطية الصحفية بغلبة الخبر القصير  -6

والُمفصل والتقرير اإلخباري عن غيرها من الفنون التحريرية األخرى، ويرجع 

ذلك إلى طبيعة األزمة التي تحتاج إلى الوقوف على تطوراتها ومجرياتها 

دراسة التي تنتمي للمواقع الصحفية باستمرار، عالوة على طبيعة عينة ال

اإلخبارية؛ مما يستلزم التحديث الفوري لتطورات األزمة، والذي يتحقق من 

 خالل األشكال الصحفية اإلخبارية.

 

تنوعت العناصر الصحفية المصاحبة للموضوعات التي عالجت األزمة؛ فغلب  -7

ستخدم موقع على المواقع الفرنسية استخدام الصور الموضوعية، في حين لم ي

في معظم موضوعاته، واستعان موقع )اليوم السابع( بالصور  ا)األهرام( صورً 

األرشيفية بشكل موسع، ويُالح  أن مواقع الدراسة لم تستفد من استخدام 

العناصر الصحفية المفترض استخدامها في المواقع الصحفية من نصوص فائقة 

واقع محل الدراسة باستخدام وخرائط تفاعلية؛ مما يؤكد على ضعف اهتمام الم

 تقنيات المواقع، وتطبيقها في معالجة األزمة. 

 

اهتمت المواقع الصحفية محل الدراسة بتغطية األزمة وأبعادها على مرحلتين  -8

فقط، هما مرحلة نشر المعلومات في بداية اندالع األزمة، ومرحلة تحليل وتفسير 

مواقع المرحلة الوقائية المعلومات والبحث عن أسباب األزمة، وأغفلت ال
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التوجيهية، وهي مرحلة ما بعد األزمة حيث لم تقدم طرق الوقاية وأسلوب 

 التعامل مع أزمات متشابهة.

 

هناك كثير من العوامل التي تؤثر على معالجة المواقع الصحفية لألزمات، منها  -9

طبيعة النظام السياسي ونمط الملكية واأليديولوجيات السائدة في الموقع، 

والعالقة  مع السلطة السياسية والقيم الثقافية السائدة في المجتمع وطبيعة 

الجمهور الذي يتجه إليه الموقع، كما أن هناك عوامل خاصة بطبيعة الحد  أو 

األزمة واألطراف الفاعلة فيها ومدى القرب أو البعد بالنسبة للدولة التى توجد 

 فيها الصحيفة ومدى حساسية موضوع األزمة.

 

محورت أزمة الدراسة حول عدد من الشخصيات الرئيسية في جميع مواقع ت -10

الدراسة وهي الرئيس المصري، وزير الطيران المصري، وأهالي الضحايا، 

باإلضافة إلى عدد من الجهات وهي سلطات التحقيق، وشركة مصر للطيران، 

والسلطات المصرية، وكان القاسم المشترك األعظم في المواقع المصرية 

 الفرنسية هي سلطات التحقيق.و

 

ركزت مواقع الدراسة على نمط اإلطار المحدد المرتبط بوقائع ملموسة، والذي  -11

يركز على متابعة التطورات وأسباب األزمة وأطرافها ومراحلها بنسب غير 

متكافئة في المعالجة، دون الربط المتعمق بينها وبين غيرها من األزمات، أو 

 عالقة غير مباشرة باألزمة .. إلخ. بينها وبين أطراف لها 

 

ترتب على تركيز المواقع على أطر معينة في كل مرحلة من مراحل األزمة  -12

على مجموعة من الخطوات في معالجة األزمة منها الشكل التحريري المستخدم، 

والقوى الفاعلة وآليات التأطير واألطر المرجعية ومصادر المعلومات والتركيز 

 اإلخباري.

 

 ت المصادر التي اعتمدت عليها مواقع الدراسة ، وكانت أهم المصادر تنوع -13

 

  ًبالقضية. اشهود العيان وأهالي الضحايا  حيث إنهم األكثر تأثر 

 األسلوب الترويجي للحكومة :المصادر الرسمية والخبراء والمتخصصون

 وإجراءاتها وسياستها.

 مارسة الم افتقرت المواقع المصرية في بعض الموضوعات إلى معايير

مجهولة المصدر؛ مما يقلل من مصداقية تلك  المهنية وذلك لنشرها أخباًرا

 المواقع. 
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اهتمت مواقع الدراسة بأساليب اإلقناع المنطقية ولجأت إلى "االستشهاد  -14

بالمصادر الحية" كالمسئولين والمتخصصين و"المصادرغير الحية" كالوثائق 

ات كما قامت بنشر البيانات الرسمية والتقارير واألحدا  السابقة واإلتفاقي

 وتغطية المؤتمرات.
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