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ملخص

لقد أسهمت املرجعية السياسة للصحف املصرية بالدور األساس يف رسم صورة محاس داخل املضامني اإلعالمية
املنشورة على صحف األهرام واملصري اليوم واحلرية والعدالة ،فكانت صورة محاس يف صحيفة األهرام حمايدة إىل حد
كبري ومعربة بذلك عن موقف السلطات املصرية واليت كان ميثلها آنذاك اجمللس العسكري ملدة  6شهور وفرتة رئاسة
الرئيس حممد مرسي  6شهور أخرى ،بينما اتسمت تغطية صحيفة املصري اليوم بالعداء الشديد حلماس ومساعي
واضحة للقائم باالتصال فيها إىل رسم صورة سلبية حلماس وذلك انطالقا من املوقف السليب الذي يتبناه القطاع اخلاص
املمول للصحيفة والذي ينتمي يف غالب للتيار الليربايل املعادي للحركة اإلسالمية على حنو عام ،أما صحيفة احلرية
والعدالة قد عملت على حنو مطلق لرسم صورة أجيابية حلماس ويعود ذلك للرتابط الفكري بني اإلخوان املسلمني اليت
تتبع الصحيفة هلا ومحاس .وتوصي الدراسة يف ضوء نتائجها القائمني على االتصال بالصحف املصرية بتغليب
املوضوعية واحلياد يف التعاطي اإلعالمي مع قضايا فلسطني مبا فيها محاس ملا تشكله قضية فلسطني من أمهية قصوى يف
حاضر ومستقبل اآلمة كلها ،كما توصي القائمني على امللف اإلعالمي داخل محاس والناطقني بامسها باحلضور املكثف
داخل وسائل اإلعالم املصرية من أجل ضمان حضور مقبول على األقل للرواية الفلسطينية ملواجهة مشروعات التشويه
املتعمد للفلسطينيني.
كلمات مفتاحية :الثورة املصرية ،الصورة الذهنية ،حركة محاس ،الصحافة املكتوبة.
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Abstract
The political frame to the Egyptian newspapers has played a key role in drawing the image of
Hamas within the media content published on Al-Ahram, Al-Ahram, Al-Masry Al-Youm, and
Horya and Adalah. Where the image of Hamas in the newspaper Al-Ahram is largely neutral,
reflecting the position of the Egyptian authorities, which was represented by the Military
Council for 6 months and the presidency of President Mohamed Morsi 6 months other, while
the coverage of the newspaper Al-Masry Al-Youm was very hostile to Hamas and the
apparent efforts of the contact person to A negative image of Hamas, based on the negative
position adopted by the private sector financed by the newspaper, which belongs to the
majority of the liberal movement against the Islamic movement in general, and the newspaper
of Horya and Adalah has worked absolutely to paint a positive image of Hamas, This is due to
the intellectual connection between the Muslim Brotherhood, which is affiliated with the
newspaper and Hamas. The study recommends in light of the results of the study, the media
should focus on the issues of Palestine, including Hamas, as the issue of Palestine is of
paramount importance in the present and future of the whole nation, as well as media officials
inside Hamas and its spokesmen, In order to ensure a satisfactory presence of the Palestinian
narrative to confront deliberate misrepresentation of the Palestinians
Keywords: Egyptian revolution, mental image, Hamas, journalism

مقدمة

ينظر صانع السياسة املصرية للقضية الفلسطينية على أهنا حجر األساس يف صياغة االسرتاتيجية املصرية يف املنطقة،
واملنطلق األول ملواقفها يف خمتلف امللفات ،ولعل االعتبارات اجليوسياسية من أهم العوامل اليت فرضت هذه النظرة على
القيادات املصرية املتعاقبة ،حيث يعد اجلوار اجلغرايف ووحدة املصري أمام هتديدات املشروع الصهيوين ،ومركزية القضية
الفلسطينية ،وقدرهتا التأثريية اهلائلة يف املنطقة من أكثر ضرورات تبين مصر للقضية الفلسطينية وممارسة دور "الراعي"
و"املرجعية" لتطوراهتا كافة يف خمتلف املراحل) .(Abdel Maith, 1993وانطالقا من ذلك ،فإن مصر ترى بأن عالقتها
مع محاس ضرورية ،كوهنا أحد الفاعلني األساسني يف الساحة الفلسطينية ،وتؤثر يف املشهد الفلسطيين على حنو كبري،
وال ميكن هلا ممارسة الرعاية السياسية للقضية الفلسطينية دون امتالك أدوات التأثري احلقيقية يف املشهد الفلسطيين
).(Abunqeira, 2000
وعلى الرغم من وجود تباين واضح يف الرؤى واألفكار بني النظام الرمسي املصري ومحاس ،إال أن العالقة بني محاس
ومصر مل تصل يف أسوء مراحلها إىل القطيعة النهائية ،بل أبقت مصر على عالقة يف حدها األدىن ،ويرجع ذلك
الدراك السياسة املصرية بأمهية العالقة مع محاس والقضية الفلسطينية). (Abunqeira, 2000
ويف املقابل ،فإن محاس ومنذ تأسيسها ،نظرت ملصر على أهنا البوابة احلقيقية للعمق العريب واإلسالمي املساند للقضية
الفلسطينية ،وأن استنهاض األمتني العربية واإلسالمية جتاه مناصرة حقوق الشعب الفلسطيين لن يتم بدون مصر،
لذلك ،فإن محاس حرصت يف عالقاهتا مع النظام املصري على جتاوز انتمائها الفكري ملدرسة االخوان املسلمني،
والتعامل حبياد مع الشأن املصري الداخلي وعدم التدخل فيه ).(Mishal, 2012
وعلى ما يبدو أن خمططاً ما بدأ تنفيذه بعد ثورة يناير  2011لضرب العالقة بني مصر والقضية الفلسطينية ويف قلبها
محاس ،هبدف خلق حالة من القطيعة مع القضية الفلسطينية تصب لصاحل توجهات النظام الدويل ،وهتدف إىل تغيري املزاج
العريب الشعيب املؤيد واحلاضن للنضال الفلسطيين ،متهيداً لفرض تسويات هنائية تقضي بتصفية القضية الفلسطينية (Mishal,
).2012
كبري يف إبعاد الشعوب العربية عن القضية الفلسطينية وقواها احلية ،وإحداث
وقد ُرسم لإلعالم أن يكون له ٌ
دور ٌ
انقالب يف الوعي العريب واإلسالمي لصاحل استبدال األصدقاء باألعداء ،فوجدنا خطاباً إعالمياً بعد ثورة يناير2011
يُتهم فيه الفلسطينيون وقوى املقاومة بتهديد األمن العريب واملصري على وجه اخلصوص ،واستخدم يف هذا اخلطاب
اإلعالمي املعادي حلماس لغة حتريضية وتشويهية مليئة باالفرتاءات .ويرجع اختيار الباحث محاس بصفتها جهةً يسعى
ملعرفة صورهتا يف الصحافة املصرية ألسباب عدة ،أمهها تصدرها املشهد الفلسطيين منذ عام  2006عرب ممارستها
احلكم واملقاومة وإدارهتا قطاع غزة اجملاور ملصر ،إضافة إىل تصدُّرها أجندة احلملة اإلعالمية املصرية القائمة على
التشويه والتحريض ).(Abu Shawish, 2013
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تكمن مشكلة الدراسة يف التباين الواضح يف التعاطي االعالمي املصري مع قضايا محاس ،فنجد
التغطية الصحفية ألخبار محاس يف الصحف املصرية تتنوع بني معاداة وحياد وتأييد حسب الفرتة الزمنية وأجندة
الصحف السياسية ،لذلك فإن الدراسة تعمل على حتديد دقيق وعلمي للصورة اليت يعمل القائم باالتصال يف الصحف
املصرية على رمسها عن محاس.
تنطلق أمهية الدراسة من كوهنا تأيت يف وقت تعد عالقة محاس مبصر يف أسوأ حاالهتا ،وأسهم اإلعالم املصري على حن ٍو
كبري يف خلق هذه احلالة على الرغم من أمهية العالقة االسرتاتيجية ملصر مع خمتلف املكونات الفلسطينية ،كما أن
الكشف عن طبيعة تغطية صحف الدراسة ملوضوعات محاس يفيد القائمني عليها يف تصويب مسارهم يف تقدمي مادة
صحفية أكثر اتزاناً وموضوعية ومهنية ،وتضع الدراسة نتائج علمية أمام صناع القرار داخل حركة محاس حول الصورة
اليت حتاول الصحافة املصرية رمسها عن محاس ،ومن مَثَّ حتديد اخلطوات الواجب اتباعها يف ضوء نتائج الدراسة.

أهداف الدراسة ]1[ :التعرف إىل نوع املوضوعات اليت وردت يف صحف الدراسة؛ [ ]2التعرف إىل املصادر اإلعالمية
اليت استقت منها صحف الدراسة موضوعات محاس؛ [ ]3التعرف إىل موقف صحف الدراسة من موضوعات محاس؛
[ ]4رصد أهم الفاعلني يف موضوعات محاس اليت تناولتها صحف الدراسة؛ [ ]5االطالع على صفات ومسات محاس
اليت حتاول صحف الدراسة رمسها.
تساؤالت الدراسة ]1[ :ما نوعية املوضوعات الواردة يف تغطية صحف الدراسة ملوضوعات محاس؟؛ [ ]2ما املصادر
اليت اعتمدت عليها صحف الدراسة يف تناول موضوعات محاس؟؛ [ ]3ما اجتاه صحف الدراسة يف تناول موضوعات
محاس؟؛ [ ]4من هم الفاعلون الرئيسون الذين ركزت عليهم صحف الدراسة لدى تغطيتها موضوعات محاس؟؛ [ ]5ما
الصفات والسمات اليت حتاول صحف الدراسة رمسها حلماس؟.
نوع الدراسة :تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية اليت تستهدف "تصوير وحتليل وتقومي خصائص جمموعة معينة
أو موقف معني يغلب عليه صفة التحديد( ،)Abdel Hamid, 1997لذلك فإن الدراسة تسعى إىل توظيف املنهج
العلمي للتعرف إىل األوصاف الدقيقة للظاهرة املراد حتليلها وهي(صورة محاس كما تقدمها الصحافة املصرية ) ،هبدف
التعرف إىل سياسات تلك الصحف والكيفية اليت يتم هبا عرض صورة محاس يف الصحف حمل الدراسة.
منهج الدراسة :اعتمدت الدراسة على منهج املسح بدرجة كبرية ،وهو يعد جهداً علمياً منظماً للحصول على بيانات
ومعلومات وأوصاف الظاهرة ،ويستهدف تسجيل وحتليل وتفسري الظاهرة يف وضعها الراهن ،بعد مجع البيانات الالزمة
والكافية عنها وعن عناصرها بوساطة جمموعة من اإلجراءات املنظمة ،اليت حتدد نوع البيانات ،ومصدرها ،وطرق
احلصول عليها ) .(Hussein, 1995وإذا كانت الدراسة اعتمدت جبانبها الوصفي على منهج املسح فإهنا بالتحديد
اعتمدت يف تلبية أهداف الدراسة على أسلوب حتليل املضمون ضمن منهج املسح ،والذي يعد أداة للبحث العلمي
تستخدم لوصف احملتوى الظاهر واملضمون الصريح للمادة العلمية املراد حتليلها من حيث الشكل واملضمون
).(Hussein, 1995
أداة الدراسة :يلزم الباحث من أجل مجع البيانات الالزمة لوصف الظاهرة بشكلها الدقيق أداة علمية تنبثق من املنهج
املستخدم يف الدراسة ،وتتطلب الدراسة استخدام أداة استمارة تحليل المضمون ،بوصفها أداة يقوم الباحث
بوساطتها برصد معدالت تكرار البيانات اليت حيصل عليها من حتليل مضمون املادة اإلعالمية اليت تعرضها الصحف
املصرية حمل الدراسة حول حركة محاس ،وأعد الباحث استمارة تفي بأهداف الدراسة ،وجتيب عن تساؤالهتا على حن ٍو
كامل.
مجتمع الدراسة :يُعد جمتمع الدراسة "الصحافة املصرية" من أكثر اجملتمعات الصحفية يف العامل العريب ازدهاراً وتنوعاً"،
وتقسم احلالة الصحفية املصرية إىل قسميني أساسيني مها :القطاع الصحفي احلكومي أو القومي ،والقطاع الصحفي
اخلاص ،وبذلك يتمثل جمتمع الدراسة يف الصحف املصرية القومية واخلاصة مجعيها اليت تصدر يف مجهوية مصر العربية.
أ /عينة المصدر (الصحف)  :حرص الباحث أن متثل عينته جمتمع الدراسة متثيالً حقيقياً ،حيث وقع االختيار على 3
صحف متثل القطاع القومي ،والقطاع اخلاص ذا االنتماء الليربايل ،والقطاع اخلاص ذا االنتماء االسالمي  ،ولقد وقع
االختيار بطريقة العينة العمدية على ثالث صحف ،وهي صحيفة األهرام احلكومية اليومية ،وصحيفة املصري اليوم
اململوكة للقطاع اخلاص ،وصحيفة احلرية والعدالة التابعة حلزب احلرية والعدالة وهي االطار السياسي جلماعة االخوان
املسلمني يف مصر.
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ب -العينة الزمنية :مت حتديد مدة زمنية تشمل عاماً واحداً وهو العام الذي ميتد من الذكرى األوىل للثورة املصرية حىت
الذكرى الثانية هلا ،والذي ميكن حتديده زمنياً من  25يناير لعام  2012حىت  25يناير .2013
ج -عينة األعداد :مت اختيار عينة عشوائية دورية نصف اسبوعية لتمثل األيام اليت ستجري عليها الدراسة بني
 2012/1/25حىت  ،2013/1/25حبيث يتم اختيار مجيع أيام األسبوع ،وكل األسابيع يف الشهر ،وكل الشهور يف
أثناء العام ،وقد وقعت القرعة على يوم  2012/1/28ليكون أول ايام دورة العينة.
نتائج الدراسة
أوالا -إجمالي عدد الموضوعات المتعلقة بحماس في صحف الدراسة

توضح الدراسة يف هذا اجلزء مدى اهتمام صحف الدراسة بتناول حركة املقاومة اإلسالمية محاس ،عن طريق نتائج
العدد اإلمجايل ملوضوعات محاس يف صحف الدراسة ،وكذلك مدى اهتمام كل صحيفة على حدة من حيث عدد
املوضوعات اليت تناولت حركة محاس ،وقد قام الباحث مبسح الصحف الثالثة خالل مدة الدراسة اليت بلغت عاماً
كامالً ،ومن َث حصر مجيع املوضوعات الواردة يف صحف الدراسة اليت ذكرت فيها محاس ،سواء أكانت مو َّاد خربية أم
حتليلية أم تفسريية أم استقصائية.
جدول ( :)1عدد موضوعات حماس في صحف الدراسة
اسم الصحيفة

ك

%

صحيفة األهرام

115

44.7

صحيفة احلرية والعدالة

75

29.2

صحيفة املصري اليوم

67

26.1

المجموع

257

100.0

يتضح بفضل اجلدول السابق أن صحيفة األهرام كانت أكثر الصحف تناوالً لقضايا محاس ،حيث بلغت موضوعاهتا
 115موضوعاً مبا نسبته  %44.7من إمجايل موضوعات محاس يف الصحف الثالث البالغة  257موضوعاً ،وجاءت
صحيفة احلرية والعدالة يف املرتبة الثانية ،حيث بلغت موضوعات محاس فيها  75موضوعاً ما نسبته  %29.2من
إمجايل عدد املوضوعات ،وبينما حلت صحيفة املصري اليوم يف املرتبة الثالثة واألخرية ،حيث كان عدد موضوعاهتا
املتعلقة حبماس  67موضوعاً ما نسبته .%26.1
ويعزو الباحث حصول صحيفة األهرام على النسبة األكرب يف عدد املوضوعات مقارنة بصحيفيت احلرية والعدالة واملصري
اليوم إىل ثالثة أسباب ،هي ]1[ :زيادة عدد صفحات صحيفة األهرام ،مقارنة بصحيفيت احلرية والعدالة واملصري اليوم،
حيث بلغت عدد صفحات األهرام  56صفحة باإلضافة إىل املالحق الدورية ،بينما بلغ عدد صفحات احلرية والعدالة
 26صفحة ،واملصري اليوم  24صفحة ،وهو األمر الذي يتيح لألهرام مساحة أكرب يف تناول املوضوعات والقضايا؛
[ ]2ختصص صحيفة األهرام ملحقاً مع عدد االثنني من كل أسبوع يتناول املشهد الفلسطيين والصهيوين بالرصد
والتحليل ،وتضمنت عينة الدراسة  5مرات يوم االثنني ،وتعرضت بالرصد والتحليل للملحق ،مع غياب مثل هذه
املالحق يف صحيفيت احلرية والعدالة واملصري اليوم؛ [ ]3وجود مراكز حبثية تتبع مؤسسة األهرام خمتصة مبختلف اجملاالت
ومنها القضية الفلسطينية والصراع العريب -الصهيوين ،حيث متد هذه املراكز الصحيفة بالدراسات وتقدم هلا عشرات
األفكار والرؤى والتحليالت بشأن فلسطني ،مما يرفع من نسبة اهتمام الصحيفة بالقضية الفلسطينية على عكس
صحيفيت احلرية والعدالة واملصري اليوم.
ثاني ا-توزيع فئة القضايا حسب صحف الدراسة

تعرض الدراسة يف هذا اجلزء ألنواع املوضوعات املرتبطة حبماس اليت تصدرت اهتمامات صحف الدراسة ،ومدى تركيز
كل صحيفة على موضوعات بعينها وإمهاهلا ملوضوعات أخرى ،وتكمن أمهية هذه الفئة مبا تشري إليه من دالالت
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اتصالية يف التعرف على سياسات الصحيفة ،ذلك أن الرتكيز على موضوعات معينة دون غريها تعطي إشارات برغبة
القائم باالتصال برتسيخ مفاهيم معينة يف ذهن القارئ.
جدول ( :)2نوع القضايا المرتبطة بحماس في صحف الدراسة
فئة القضايا

األهرام

الحرية والعدالة

المصري اليوم

جميع الصحف

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

العدوان

28

24.3

10

13.3

12

17.9

50

19.5

االنقسام

23

20.0

13

17.3

5

7.5

41

16.0

أحداث سيناء

14

12.2

9

12.0

13

19.4

36

14.0

الثوابت

7

6.1

16

21.3

3

4.5

26

10.1

العالقات مع مصر

7

6.1

8

10.7

6

9.0

21

8.2

إدارة غزة

7

6.1

6

8.0

7

10.4

20

7.8

املقاومة

7

6.1

8

10.7

1

1.5

16

6.2

العالقة مع اإلخوان

2

1.7

4

5.3

8

11.9

14

5.4

األنفاق

12

10.4

-

-

1

1.5

13

5.1

أحداث داخل مصر

1

0.9

-

-

9

13.4

10

3.9

العالقات الدولية
حلماس

7

6.1

1

1.3

2

3.0

10

3.9

المجموع

115

100.0

75

100.0

67

100.0

257

100.0

يبني اجلدول السابق أن موضوعات العدوان الصهيوين على غزة تصدرت اهتمام صحف الدراسة بنسبة ،%19.5
يليها يف املركز الثاين موضوعات االنقسام الفلسطيين بنسبة  ،%16وجاءت يف املركز الثالث موضوعات أحداث سيناء
بنسبة  ،%14بينما حلت يف املرتبة الرابعة موضوعات الثوابت الفلسطينية بنسبة  ،%10.1وجاءت موضوعات
عالقات محاس مع مصر يف املركز اخلامس بنسبة  ،%8.2وتالها مباشرة يف املرتبة السادسة موضوعات إدارة محاس
لغزة بنسبة َ ،%7.8ث حلت سابعاً موضوعات املقاومة الفلسطينية بنسبة  ،%6.2وجاءت موضوعات عالقة محاس
مع اإلخوان يف املرتبة الثامنة بنسبة  ،%5.4وأخرياً حلَّت كل من املوضوعات اليت تناولت أحداثاً داخل مصر،
والعالقات الدولية حلماس بنسبة  %3.9لكل منهما.
أما على صعيد نوع القضايا حسب كل صحيفة على حدة ،فإنه يمكن عرضها وفق اآلتي:
صحيفة األهرام :يوضح اجلدول السابق أن صحيفة األهرام أبرزت موضوعات العدوان يف تناوهلا لقضايا مرتبطة
حبماس ،حيث بلغت نسبتها  ،%24.3بينما كانت موضوعات أحداث داخل مصر أقل املوضوعات تناوالً يف
األهرام ،حيث بلغت نسبتها  ،%0.9وجاءت يف املركز الثاين من حيث التكرار موضوعات االنقسام الفلسطينيي
بنسبة  ،%20يليها يف املركز الثالث موضوعات أحداث سيناء بنسبة  ،%12.2وحلت يف املركز الرابع كل من
موضوعات الثوابت واملقاومة وإدارة غزة والعالقات مع مصر بنسبة .%6.1
صحيفة الحرية والعدالة :تصدرت موضوعات الثوابت الفلسطينية يف صحيفة احلرية والعدالة بقية املوضوعات حيث
بلغت نسبتها  ،%21.3بينما غابت متاماً عن صحيفة احلرية والعدالة أي موضوعات مرتبطة باألنفاق أو عالقات
محاس الدولية ،وقد حلت يف املرتبة الثانية موضوعات االنقسام الفلسطيين بتكرار بلغ  13موضوعاً مبا نسبته
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 ،%17.3يليها يف املركز الثالث موضوعات العدوان بنسبة  ،%13.3وجاءت يف املرتبة الرابعة موضوعات أحداث
سيناء بنسبة  ،%12بينما حلت يف الدرجة اخلامسة موضوعات العالقة مع مصر بنسبة  ،%10.7وجاءت يف املقام
السادس موضوعات إدارة غزة بنسبة  ،%8ويف املرتبة السابعة العالقة مع اإلخوان بنسبة  ،%5.3ويف املركز األخري
حلت العالقات الدولية حلماس بنسبة .%1.3
صحيفة المصري اليوم  :يظهر اجلدول السابق أن موضوعات أحداث سيناء حصلت على النسبة األكرب يف
موضوعات صحيفة املصري اليوم ،حيث بلغت ما نسبته  ،%19.4يليها يف املرتبة الثانية موضوعات العدوان
الصهيوين مبا نسبته  ،%17.9وحلت موضوعات أحداث داخل مصر يف املرتبة الثالثة بنسبة  ،%13.4يليها يف
املرتبة الرابعة موضوعات العالقة مع اإلخوان بنسبة  ،%11.9وجاءت يف املرتبة اخلامسة موضوعات إدارة غزة بنسبة
 ،%10.4بينما حلت يف املرتبة السادسة موضوعات العالقات مع مصر بنسبة  ،%9وجاءت موضوعات االنقسام
الفلسطيين يف املرتبة السابعة بنسبة  ،%7.5يليها مباشرة يف املرتبة الثامنة موضوعات الثوابت الفلسطينية بنسبة
 ،%4.5وحلت يف املرتبة الثامنة موضوعات العالقات الدولية حلماس مبا نسبته  ،%3بينما حصلت كل من
موضوعات املقاومة واألنفاق على نسبتة .%1.5
تحليل النتائج
 -1إن حصول فئة العدوان الصهيوين على الفلسطينيني على أكرب نسبة تكرار يف تناول صحف الدراسة ملوضوعات
محاس يفسرها الباحث بأن العدوان الصهيوين مل يتوقف يوماً واحداً ومستمر على مدار الساعة ،ومن َث فإن
أحداثه متكررة ،كما أن مدة الدراسة شهدت حدوث عدوان كبري على قطاع غزة وهو "معركة حجارة السجيل"،
اليت استمرت مثانية أيام متواصلة ،وهيمنت على تغطية خمتلف وسائل اإلعالم.
 -2يعود اهتمام صحف الدراسة مبوضوعات االنقسام الفلسطيين وما تتضمنه من جهود حتقيق املصاحلة الفلسطينية
إىل اهتمامها بالدور املصري الراعي للمصاحلة ،والساعي إلهناء حالة االنقسام الفلسطيين ،كما يعزو ارتفاع نسبة
موضوعات االنقسام يف صحف الدراسة إىل هيمنة موضوع االنقسام على تفاصيل احلياة الفلسطينية ،باإلضافة
إىل تكرار أحداث متعلقة باالنقسام مثل جلسات املصاحلة يف القاهرة.
 -3إن حصول فئة أحداث سيناء على املرتبة الثالثة من حيث تكرار تناوهلا من قبل صحف الدراسة يعود ألسباب
عدة منها ،تكرار حدوث هجمات على اجليش املصري يف سيناء يف أثناء مدة الدراسة ،حيث رصد الباحث حنو
 26هجوماً يف عام  ،2012كما أن قرب سيناء من فلسطني دفع بعضهم للزج حبماس يف أتون هذه املرحلة
مستغلني ثغرة األنفاق احلدودية.
 -4إن حصول موضوعات العدوان واالنقسام الفلسطيين على أكرب نسبة تكرار يف موضوعات صحيفة األهرام،
يعود إىل كون الصحيفة تعرب عن اخلط اإلعالمي الرمسي للدولة ،وهي تعكس اهتمام الدولة املصرية مبلفي املصاحلة
والعالقة مع االحتالل.
 -5يمرجع تصدر صحيفة احلرية والعدالة يف عدد موضوعات فئيت الثوابت الفلسطينية واملقاومة اليت ظهرت فيها محاس
بوصفها أهم الفاعلني إىل سياسة صحيفة احلرية والعدالة ،حيث إهنا تعرب على حنو أساسي عن سياسات اإلخوان
املسلمني اليت تنتمي محاس ملدرستها الفكرية ،على عكس سياسة صحيفة املصري اليوم املضادة لنهج اإلخوان
املسلمني.
 -6مل تأت صحيفة احلرية والعدالة يف عينة الدراسة على ذكر موضوع األنفاق ،وذلك ينسجم مع سياسة اإلخوان
املسلمني اليت تعد األنفاق مع غزة ضرورة ملحة فرضتها ظروف احلصار.
 -7اهتمت صحيفة املصري اليوم بإبراز عالقة محاس باإلخوان املسلمني ،حيث كانت من أكثر صحف الدراسة
تناوالً ملوضوعات حول عالقة محاس باإلخوان املسلمني ،بينما كانت موضوعات عالقة محاس واإلخوان من أقل
املوضوعات تناوالً يف صحيفة األهرام ،ويفسرها الباحث يف أن هناك رغبة مصرية رمسية عربت عنها صحيفة
األهرام يف فصل مسار محاس عن اإلخوان املسلمني.
 -8يوضح اجلدول أن فئة "أحداث داخل مصر" غابت موضوعاهتا متاما عن الظهور يف صحيفة احلرية والعدالة،
وتناولتها صحيفة األهرام مبوضوع واحد فقط ،بينما يالحظ اهتمام صحيفة املصري اليوم هبذه املوضوعات على
حنو كبري وصل إىل .%12.2
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خامسا -اتجاه موضوعات حماس في صحف الدراسة

إن معرفة طبيعة االجتاه يف موضوعات محاس املنشورة يف صحف الدراسة يُعد من أهم املؤشرات على الصورة اليت حياول
القائم باالتصال يف صحف الدراسة رمسها عن محاس.
جدول ( :)3اتجاه موضوعات حماس في صحف الدراسة
الحرية والعدالة

المصري اليوم

جميع الصحف

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

إجيايب

19

16.5

57

76.0

8

11.9

84

32.7

حمايد

45

39.1

17

22.7

18

26.9

80

31.1

سليب

42

36.5

-

-

36

53.7

78

30.4

غري واضح

9

7.8

1

1.3

5

7.5

15

5.8

المجموع

115

100.0

75

100.0

67

100.0

257

100.0

فئة االتجاه

األهرام

يظهر اجلدول السابق أن فئات االجتاه الثالث قريبة من بعضها البعض ،والفوارق بينها ال تتجاوز  ،%2حيث أوضح
اجلدول أن نسبة االجتاه اإلجيايب كانت األعلى من بني فئات االجتاه بفارق ضئيل عن االجتاه احملايد ،إذ بلغت نسبة
االجتاه االجيايب  ،%32.7بينما كانت نسبة االجتاه احملايد  %31.1وبلغت نسبة االجتاه السليب وبفارق ضئيل
.%30.4
وعلى صعيد كل صحيفة على حدة ،أظهرت نتائج اجلدول أن صحيفة األهرام تقاربت نسبة االجتاه احملايد واالجتاه
السليب يف تناوهلا ملوضوعات محاس ،حيث بلغت نسبته االجتاه احملايد  ،%39.1بينما كانت نسبة االجتاه السليب
 ،%36.5وأما االجتاه اإلجيايب حنو محاس يف تناول صحيفة األهرام ملوضوعاهتا فكان قليالً ،حيث بلغت نسبته
 %16.5فقط.
أما صحيفة احلرية والعدالة فقد كانت األكثر إجيابية جتاه موضوعات محاس ،حيث بلغت نسبتها  ،%76بينما مل
تتناول موضوعات محاس باجتاه سليب على اإلطالق ،وتعاملت بشكل حمايد مع موضوعات بلغت نسبتها %22.7
بينما يف صحيفة املصري اليوم كان االجتاه السليب هو السائد ،حيث بلغت نسبته  ،%53.7وحلت فئة االجتاه احملايد
ثانياً وبفارق كبري حيث بلغت نسبته  ،%26.9بينما كانت نسبة االجتاه اإلجيايب يف موضوعات محاس لدى املصري
اليوم قليلة حيث مل تتجاوز نسبته .%11.9
تفسير النتائج
 -1إن ارتفاع نسبة االجتاه اإلجيايب يف تعاطي جمموع صحف الدراسة مع موضوعات محاس بفارق بسيط عن االجتاه
احملايد يعود للسيطرة شبه الكاملة لالجتاه اإلجيايب يف صحيفة احلرية والعدالة ،حيث بلغت نسبته فيها  ،%76مما
انعكس على صعود االجتاه اإلجيايب يف النتائج االمجالية لصحف الدراسة الثالث.
 -2تُظهر نتائج اجلدول السابق تقارباً بني نتائج االجتاه احملايد والسليب يف تناول صحيفة األهرام للموضوعات املرتبطة
حبماس ،مع اخنفاض كبري يف نسبة االجتاه اإلجيايب ،ويعود ذلك إىل سياسة صحيفة األهرام جتاه فلسطني واليت
تتدخل مؤسسات الدولة الرمسية وخاصة األمنية يف رمسها ،حيث يرى الباحث أهنا اضطرت يف مرحلة ما بعد ثورة
يناير  2011إىل التعامل حبياد مع محاس لعدة أسباب ،منها :قوة مجاعة اإلخوان يف الشارع املصري آنذاك،
وتعاطف الرأي العام املصري مع الشعب الفلسطيين واملقاومة ،وضرورات العالقة بني جهاز املخابرات املصرية
ومحاس اليت أنتجتها ملفات التهدئة ،وإطالق سراح شاليط ،وملف املصاحلة الفلسطينية ،وغريها.
 -3إن حصول االجتاه اإلجيايب على نسبة كبرية يف موضوعات محاس املنشورة يف صحيفة احلرية والعدالة والغياب التام
لالجتاه السليب فيها ينسجم مع سياسة الصحيفة املعربة عن هنج مجاعة االخوان املسلمني يف تأييدها حلماس نظراً
العتبارات الرتابط السياسي والفكري بني اجلماعة األم ومحاس يف فلسطني .
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 -4إن جمموع نسبة االجتاه احملايد والسليب يف صحف الدراسة تتجاوز الستني يف املائه ،وهو يؤشر إىل أن الصحف
املصرية مل تنظر بإجيابية جتاه محاس يف أثناء مدة الدراسة ،ويعود ذلك إىل السياسة التحريرية لصحيفة املصري
اليوم ،وسياسة احلياد يف غالب موضوعات صحيفة األهرام ،واحلياد يف بعض موضوعات احلرية والعدالة وال سيما
املرتبطة باخلالفات الفلسطينية.
سابعا -الفاعلون في األحداث المتعلقة بحماس في صحف الدراسة

تستهدف الدراسة يف هذا اجلزء الكشف عن أهم األطراف اليت قامت بدور فاعل يف موضوعات محاس املنشورة يف
صحف الدراسة ،وميكن التعرف على أبرز الفاعلني يف اجلدول اآليت:
جدول ( :)4الفاعلون في األحداث المتعلقة بحماس في صحف الدراسة
فئة الفاعلين

الحرية والعدالة

األهرام

المصري اليوم

جميع الصحف

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

محاس

21

18.3

16

21.3

9

13.4

46

17.9

االحتالل الصهيوين

17

14.8

3

4.0

3

4.5

30

11.7

الرئاسة املصرية

12

10.4

4

5.3

2

3.0

28

10.9

حكومة غزة

9

7.8

8

10.7

2

3.0

20

7.8

اجليش املصري

6

5.2

4

5.3

12

17.9

18

7.0

أطراف أخرى

6

5.2

3

4.0

3

4.5

17

6.6

إمساعيل هنية

7

6.1

7

9.3

8

11.9

17

6.6

كتائب القسام

5

4.3

9

12.0

2

3.0

16

6.2

حممود عباس

8

7.0

4

5.3

10

14.9

13

5.1

أطراف إقليمية

9

7.8

-

-

3

4.5

11

4.3

خالد مشعل

4

3.5

5

6.7

2

3.0

11

4.3

اإلخوان املسلمون

3

2.6

5

6.7

1

1.5

11

4.3

املخابرات املصرية

3

2.6

5

6.7

2

3.0

10

3.9

حكومة رام اهلل

5

4.3

2

2.7

8

11.9

9

3.5

المجموع

115

100.0

75

100.0

67

100.0

257

100.0

توضح نتائج اجلدول السابق أن محاس كانت أكثر فئات الفاعلني بروزاً يف املوضوعات املرتبطة هبا يف صحف الدراسة،
حيث بلغ حضورها بوصفها فاعالً أساسياً ما نسبته  ،%17.9بينما كانت حكومة رام اهلل أقل فئات الفاعلني حضوراً
مبا نسبته  %3.5فقط.
وبينت النتائج أن االحتالل الصهيوين حصل كفاعل يف موضوعات محاس على ثاين أعلى نسبة حيث بلغت
 ،%11.7بينما حصلت املخابرات املصرية العامة كفاعل يف موضوعات محاس ثاين أقل نسبة من بني فئات الفاعلني
حيث بلغت نسبتها  %3.9فقط.
وحلت الرئاسة املصرية يف املرتبة الثالثة بنسبة  ،%10.9وتالها يف املرتبة الرابعة حكومة غزة اليت تديرها محاس بنسبة
 ،%7.8ويف املرتبة اخلامسة اجليش املصري بنسبة  ،%7ويف املرتبة السادسة جاء رئيس حكومة غزة إمساعيل هنية
بنسبة  ،%6.6وبالتساوي معه جاءت نتائج فئة أطراف أخرى ،وتلتها مباشرة يف املرتبة الثامنة كتائب القسام بنسبة
َ ،%6.2ث جاء يف املرتبة التاسعة الرئيس الفلسطيين حممود عباس بنسبة  ،%5.1بينما حصل كل من خالد مشعل
ومجاعة اإلخوان املسلمني على نسبة  %4.3فقط لكل منهما.
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أما على صعيد كل صحيفة على حده ،فقد كانت صحيفة احلرية والعدالة أكثر استحضاراً حلماس كفاعل مهم يف
األحداث اليت تناولتها طوال مدة الدراسة بنسبة  ،%21.3تالها مباشرة صحيفة األهرام بنسبة َ ،%18.3ث صحيفة
املصري اليوم بنسبة .%13.4
وتشاهبت نتيجة فئة محاس مع فئة حكومة غزة من حيث درجة اهتمام الصحف ،حيث كانت صحيفة احلرية والعدالة
األكثر تناوالً من بني صحف الدراسة ملوضوعات فيها حكومة غزة فاعالً أساسياً مبا نسبته  ،%10.7وجاءت صحيفة
األهرام يف املرتبة الثانية مبا نسبته  ،%7.8ويف املرتبة األخرية صحيفة املصري اليوم مبا نسبته .%4.5
ويشري اجلدول السابق أن صحيفة احلرية والعدالة أبرزت كتائب القسام كفاعل أساس يف موضوعات محاس مقارنة
بصحيفيت األهرام واملصري اليوم ،حيث بلغت نسبة حضورها كفاعل يف صحيفة احلرية والعدالة  ،%12بينما يف
صحيفة األهرام بلغت نسبتها  ،%4.3ويف صحيفة املصري اليوم  %3فقط .ويوضح اجلدول السابق أن صحيفة
احلرية والعدالة كانت أكثر صحف الدراسة تناوالً ملوضوعات برزت فيها املخابرات املصرية فاعالً أساسياً ،حيث كانت
نسبة حضورها  ،%6.7وتالها ثانياً صحيفة املصري اليوم بنسبة  ،%3وجاءت أخرياً صحيفة األهرام بنسبة .%2.6
وكشف اجلدول السابق أن صحيفة املصري اليوم كانت أكثر صحف الدراسة تناوالً ملوضوعات برزت فيها الرئاسة
املصرية فاعالً مهماً ،حيث بلغت نسبة حضورها  ،%17.9وتالها يف املركز الثاين صحيفة األهرام بنسبة ،%10.4
وجاء يف املركز الثالث صحيفة احلرية والعدالة بنسبة  ،%5.3ويالحظ من اجلدول السابق أن هناك فارقاً يتجاوز
 %12بني املركز األول واألخري وهي نتيجة الفتة لألنظار.
كما بني اجلدول السابق أن صحيفة املصري اليوم كانت أكثر صحف الدراسة استحضاراً للجيش املصري بوصفه فاعالً
مهماً يف أثناء تناوهلا ملوضوعات مرتبطة حبماس ،حيث كانت نسبة حضوره  ،%11.9بينما كانت نتائج صحيفة
احلرية والعدالة مع صحيفة األهرام متقاربة حيث بلغت يف األوىل  ،%5.3ويف الثانية .%5.2
وتشري النتائج أن صحيفة احلرية والعدالة أبرزت مجاعة اإلخوان املسلمني كفاعل يف موضوعات محاس مقارنة بالصحف
األخرى ،حيث بلغت نسبة حضورها  ،%6.7بينما كانت نسبتها يف صحيفة املصري اليوم  ،%4.5ويف صحيفة
األهرام  .%2.6كما يبني اجلدول السابق أن صحيفة األهرام أبرزت حكومة رام اهلل بوصفها فاعالً أساسياً يف
موضوعات محاس مقارنة ببقية الصحف ،فقد بلغت نسبة حضورها  ،%4.3بينما كانت نسبتها يف صحيفة املصري
اليوم ،%3ويف صحيفة احلرية والعدالة .%2.7
أما على صعيد فئة االحتالل ،فقد تقاربت صحيفتا املصري اليوم واألهرام يف نسبة تناوهلا ألحداث برز االحتالل فيها
كفاعل أساسي ،مبا نسبته لألوىل  ،%14.9وللثانية .%14.8
وبني اجلدول السابق أن صحيفة احلرية والعدالة أكثر صحف الدراسة إبرازاً لرئيس حكومة غزة امساعيل هنية كفاعل
أساسي يف موضوعات مرتبطة حبماس بنسبة  ،%9.3وتالها ثانياً صحيفة األهرام بنسبة  ،%6.1وجاءت ثالثاً
صحيفة املصري اليوم بنسبة .%4.5
ويظهر اجلدول السابق أن صحف الدراسة تشاهبت بدرجة حضور خالد مشعل وإمساعيل هنية كفاعلني يف موضوعات
محاس ،حيث حلت صحيفة احلرية والعدالة يف املركز األول من حيث إبراز خالد مشعل كفاعل بنسبة ،%6.7بينما
جاءت صحيفة األهرام يف املركز الثاين بنسبة  ،%3.5وحلت صحيفة املصري اليوم يف املركز األخري بنسبة  %3فقط.
على صعيد الرئيس الفلسطيين حممود عباس ،حصلت صحيفة األهرام على النسبة األكرب يف نشرها ملوضوعات متعلقة
حبماس يكون فيها الرئيس عباس فاعالً أساسياً ،حيث بلغت نسبة حضوره  ،%7.8وتالها يف املقام الثاين صحيفة
احلرية والعدالة بنسبة  ،%5.3ويف املقام الثالث جاءت صحيفة املصري اليوم بنسبة  .%1.5وغابت األطراف
اإلقليمية كفاعل أساس يف موضوعات محاس اليت تناولتها صحيفة احلرية والعدالة ،بينما أبرزهتا صحيفة األهرام بنسبة
 ،%7.8وصحيفة املصري اليوم بنسبة  .%3ويرى الباحث أن تصدر فئات محاس وحكومة غزة وكتائب القسام
واإلخوان املسلمني وإمساعيل هنية وخالد مشعل يف صحيفة احلرية والعدالة بشكل أكرب منه يف صحيفيت املصري اليوم
واألهرام يعود لسياسة الصحيفة اليت تسعى إلبراز دور محاس على خمتلف الصعد.
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ثامنا -الصفات والسمات التي أوردتها صحف الدراسة لحماس

تُعد فئات هذا اجلزء من أهم فئات حتليل املضمون ،حيث هتدف ملعرفة الصورة اإلعالمية اليت يعمل القائم باالتصال يف
صحف الدراسة لرمسها عن محاس ،واليت ميكن معرفتها من خالل اجلدول اآليت:
جدول ( :)5أهم الصفات والسمات التي أوردتها صحف الدراسة لحماس
السمات والصفات

الحرية والعدالة

األهرام

المصري اليوم

جميع الصحف

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

مقاومة

30

26.1

21

28.0

13

19.4

64

24.9

هتدد األمن القومي

18

15.7

-

-

16

23.9

34

13.2

تعمل لصاحل الفلسطينيني

11

9.6

19

25.3

1

1.5

31

12.1

إخوانية

7

6.1

3

4.0

12

17.9

22

8.6

حتافظ على األمن املصري

4

3.5

11

14.7

3

4.5

18

7.0

تسعى للوحدة

7

6.1

7

9.3

2

3.0

16

6.2

مرتبطة مبحاور

10

8.7

-

-

4

6.0

14

5.4

ذات حضور شعيب

2

1.7

4

5.3

-

-

6

2.3

تعطل الوحدة

3

2.6

-

-

1

1.5

4

1.6

تعطل مصاحل الفلسطينيني

2

1.7

-

-

2

3.0

4

1.6

تسعى للسلطة

1

0.9

-

-

1

1.5

2

0.8

غري مبينة

20

17.4

10

13.3

12

17.9

42

16.3

المجموع

115

100.0

75

100.0

67

100.0

257

100.0

يُظهر اجلدول السابق أن السمة اليت اتصفت هبا محاس بالدرجة األوىل هي (حركة مقاومة) حيث بلغت نسبتها
 ،%24.9بينما حلت يف الدرجة الثانية من بني السمات صفة أهنا " "هتدد األمن القومي" حيث بلغت نسبتها
 ،%13.2وجاءت يف الدرجة الثالثة صفة أهنا "تعمل لصاحل الفلسطينيني" بنسبة  ،%12.1يليها يف الدرجة الرابعة
مسة أهنا "إخوانية" بنسبة َ ،%8.6ث جاءت يف الدرجة اخلامسة صفة أهنا "حتافظ على األمن القومي املصري" بنسبة
 ،%7بينما وصفتها صحف الدراسة بأهنا "تسعى للوحدة" بنسبة  ،%6.2وحلت يف الدرجة السابعة صفة "ارتباطها
مبحاور إقليمية" بنسبة حضور بلغت َ ،%5.4ث جاءت يف الدرجة الثامنة صفة "ذات حضور شعيب" بنسبة %2.3
فقط ،بينما حصلت كل من صفة" تعطل الوحدة" و"تعطل مصاحل الفلسطينيني" على نسبة  %1.6لكل منهما.
ويشري اجلدول السابق أن الصفات اإلجيابية يف صحف الدراسة عن محاس تفوقت بفارق بسيط على الصفات السلبية،
حيث بلغت الصفات اإلجيابية  ،%52.5بينما بلغت الصفات السلبية .%47.5
أما على صعيد كل صحيفة على حدة ،فقد أظهر اجلدول السابق أن صحيفة األهرام سادت الصفات السلبية يف
موضوعاهتا املتعلقة حبماس ،حيث بلغ إمجايل نسبتها  ،%45.3بينما كانت نسبة الصفات اإلجيابية ،%37.3
واملوضوعات اليت مل تتضمن أي مسات أو صفات  ،%17.4ويف تفاصيل نتائج الصفات يف األهرام يُظهر اجلدول
السابق أن صفة "حركة مقاومة" شغلت املرتبة األوىل من بني الصفات األخرى بنسبة حضور بلغت  ،%26.1وحلت
مسة " هتدد األمن املصري" يف املرتبة الثانية بنسبة  ،%15.7وجاءت مسة "تعمل لصاحل الفلسطينيني" يف املرتبة الثالثة
بنسبة  ،%9.6وحلت يف املرتبة الرابعة مسة "مرتبطة مبحاور" بنسبة  ،%8.7بينما حصلت كل من مسة "إخوانية"
و"تسعى للوحدة" على نسبة  %6.1لكل منهما ،وجاءت يف املرتبة السادسة مسة "حتافظ على األمن املصري" بنسبة
 ،%3.5تالها مباشرة يف املرتبة السابعة مسة "تعطل الوحدة" بنسبة  ،%2.6بينما شغلت املرتبة األخرية كل من "
ذات حضور شعيب" و"تعطل مصاحل الفلسطينيني" بنسبة  %1.7فقط لكل منهما.
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أما صحيفة احلرية والعدالة فقط أعطت حلماس مجيع الصفات والسمات اإلجيابية بنسب متفاوتة ،ومل تصفها على
اإلطالق بأي صفة سلبية يف املوضوعات اليت تناولتها عن محاس.
وكانت مسة املقاومة الصفة السائدة يف موضوعات صحيفة احلرية والعدالة حيث حصلت على املرتبة األوىل بنسبة
 ،%28وتالها مباشرة مسة "تعمل لصاحل الفلسطينيني" مبا نسبته  ،%25.3وحلت يف املرتبة الثالثة مسة "تسعى
للوحدة" مبا نسبته  ،%9.3وتالها مباشرة مسة "ذات حضور شعيب" مبا نسبته  ،%5.3ويف املرتبة األخرية جاءت مسة
"إخوانية" بنسبة  ،%4وقد بلغت املوضوعات اليت مل تتضح فيها صفات حمددة نسبة .%13.3
أما يف صحيفة املصري اليوم ،فقد هيمنت الصفات السلبية حلماس على موضوعاهتا حيث بلغت نسبتها ،%55.3
بينما كانت نسبة حضور الصفات اإلجيابية .%26.8
ويف تفاصيل نتائج الصفات يف الصحيفة ،فقد شغلت مسة " هتدد األمن القومي " املركز األول من بني السمات
األخرى بنسبة على  ،%23.9تالها يف املركز الثاين مسة "حركة مقاومة" بنسبة  ،%19.4وجاءت يف املركز الثالث
مسة "إخوانية" بنسبة حضور بلغت  ،%17.9وحلت يف املركز الرابع مسة "مرتبطة مبحاور إقليمية" بنسبة  ،%6وحلت
يف املركز اخلامس مسة " حتافظ على األمن املصري" بنسبة  ،%4.5بينما حصلت مسة "تسعى للوحدة" و"حتافظ على
األمن املصري" على نسبة  %3لكل منهما ،كما حصلت ثالث مسات ،وهي" :تعطل الوحدة ،تسعى للسلطة ،تعمل
لصاحل الفلسطينيني" على نسبة  %1.5لكل منهما ،بينما مل ِ
تعط صحيفة املصري اليوم أي نسبة لسمة "ذات حضور
شعيب" ،وبلغت نسبة املوضوعات اليت ال تتضمن صفة أو مسة حلماس يف صحيفة املصري اليوم على نسبة .%17.9
وتظهر نتائج اجلدول السابق أن هناك تشاهباً إىل حد كبري يف نتيجة املوضوعات غري املبينة بني صحيفيت املصري اليوم
واألهرام ،حيث كانت نتيجة األوىل  ،%17.9والثانية  ،%17.4وتقارب مع صحيفة احلركة والعدالة حيث كانت
نتيجتها .%13.3
ويوضح اجلدول أن صحيفيت املصري اليوم واألهرام اتفقتا على إعطاء مسة "هتدد األمن القومي" نتائج مرتفعة ،حيث
حصلت على املركز األول يف صحيفة املصري اليوم ،وعلى املركز الثاين يف صحيفة األهرام ،كما اتفقتا على إعطاء نتائج
منخفضة لسمة "حتافظ على األمن املصري" ،حيث حصلت يف املصري اليوم على نسبة  %4.5فقط ،ويف صحيفة
األهرام على نسبة  %3.5فقط.
اجمالي النتائج
 -1أظهرت الدراسة أن صحيفة األهرام من أكثر صحف الدراسة تناوالً ملوضوعات حركة محاس ،بينما جاءت
صحيفة احلرية والعدالة يف املرتبة الثانية ،يليها صحيفة املصري اليوم يف املرتبة الثالثة.
 -2برزت صورة سلبية عن محاس يف تناول صحيفة األهرام ملوضوعاهتا ،حيث كان اجتاه ربع موضوعاهتا فقط
إجيابياً ،ورمست صفات ومسات سلبية عن محاس يف حنو نصف موضوعاهتا.

 -3حرصت صحيفة احلرية والعدالة على رسم صورة إجيابية حلماس يف املواد الصحفية املتعلقة باحلركة ،ويتضح ذلك
باستعراض نسبة االجتاه االجيايب الكبرية يف موضوعات الصحيفة ،والسمات والصفات االجيابية اليت رمستها عن
محاس يف تناوهلا جلميع موضوعاهتا ،واستخدامها عناصر اإلبراز يف الكثري من موضوعات محاس.
 -4رمست صحيفة "املصري اليوم" صورة سلبية عن محاس يف أثناء تناوهلا ملوضوعات متعلقة باحلركة ،حيث كان
اجتاه أكثر من  %50من موضوعاهتا سلبياً ،كما أن معظم موضوعاهتا تضمنت مسات وصفات سلبية حلماس.
 -5اهتمت صحيفة املصري اليوم على حنو خاص باملوضوعات املتعلقة بأحداث سيناء واألنفاق ،بينما كانت
موضوعات أحداث سيناء والعدوان الصهيوين من أكثر املوضوعات تناوالً يف صحيفة األهرام ،كما أفردت
صحيفة احلرية والعدالة صحيفة احلرية والعدالة ُجل موضوعاهتا للمقاومة والعدوان الصهيوين.

 -6أسهمت موضوعات أحداث سيناء واألنفاق احلدودية يف رسم اجلزء األكرب من الصورة السلبية عن محاس يف
صحيفيت األهرام واملصري اليوم ،حيث شكلت موضوعات هاتني الفئتني ُجل االجتاه السليب ،والسمات
والصفات السلبية.
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 -7أسهمت موضوعات العدوان الصهيوين واملقاومة يف تشكيل اجلزء األكرب من الصورة اإلجيابية حلماس يف
صحف الدراسة.
 -8أظهرت نتائج الدراسة ان الصحف املصرية مل ِ
تبد اهتماما ملحوظاً مبوضوعات وقضايا الثوابت الفلسطينية مثل
القدس واألسرى وحق العودة ،على الرغم من أمهيتها الكبرية لدى الفلسطينيني واإلمجاع الفلسطيين والعريب
عليها.
 -9وصفت صحف الدراسة محاس بأهنا هتدد األمن القومي املصري يف أثناء تناوهلا ملعظم املوضوعات املرتبطة
حبماس ذات املنشأ املصري ،بينما وصفت صحف الدراسة محاس بأهنا حركة مقاومة حينما تناولت موضوعات
مرتبطة هبا وكان منشأ احلدث فيها قطاع غزة.
 -10برزت صحيفة احلرية والعدالة يف اهتمامها بالقضايا الفلسطينية الداخلية وشؤون اجملتمع الفلسطيين ،على عكس
صحيفة املصري اليوم اليت تناولت معظم املوضوعات الفلسطينية من الزاوية املصرية فقط.
 -11عملت صحيفة املصري اليوم على إبراز الرئاسة املصرية يف عهد مرسي بوصفها فاعالً أساسياً يف موضوعات
محاس املنشورة على صفحاهتا ،وكان اجتاه غالب هذه املوضوعات سلبياً.
ثاني ا :التوصيات:
يف هناية هذه الدراسة يتقدم الباحث بعدد من التوصيات وهي على النحو اآليت:

 -1ضرورة االهتمام بالقضايا املركزية للشعب الفلسطيين ،وأمههما قضايا الثوابت الفلسطينية ،مثل قضية القدس وما
تتعرض له من هتويد مستمر ،وقضية األسرى ،والالجئني وحق العودة ،كوهنا من مرتكزات القضية الفلسطينية
وحتظى بإمجاع فلسطيين وعريب وإسالمي ،وكذلك من أحرار العامل ،باإلضافة إىل أن إبقاء هذه القضايا حاضرة
تضمن إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة يف وجدان وضمري األمة.
 -2احلفاظ على املهنية واملوضوعية والنزاهة يف تناول موضوعات القضية الفلسطينية وقواها املقاومة ،وما يلزم ذلك من
ضرورات التثبت والتدقيق يف املعلومات ،واحلذر من الوقوع يف شرك التسريبات املقصودة ،اليت يف الغالب هتدف
لإلضرار بالقضية الفلسطينية لصاحل أعدائها.
 -3تبين خطاب مساند وداعم للفلسطينيني يف مقاومته ضد االحتالل ،واالبتعاد كلياً عن التناول الصحفي احملايد يف
موضوعات مرتبطة باحلق الفلسطيين يف الدفاع عن نفسه أمام اعتداءات االحتالل الصهيوين على الفلسطينيني.
 -4فتح اجملال واسعاً يف املؤسسات الصحفية واإلعالمية املصرية أمام املثقفني الفلسطينيني وممثلي القوى الفلسطينية
املقاومة ،لبيان وجهة نظرهم ورؤيتهم للواقع واملستجدات ومستقبل قضيتهم والدفاع عن شعبهم أمام سياسية
التحريض املمنهجة اليت تستهدف كل ما هو فلسطيين يف الصحافة املصرية.
 -5تبين خطاب صحفي وإعالمي مصري يتميز باحلرص الوحدوي واجلمعي جتاه القضية الفلسطينية ،وحترمي اللعب
على وتر اخلالفات واالجتهادات الفلسطينية ،ملا ينعكس ذلك باإلجياب على صورة القضية الفلسطينية يف أذهان
املصريني.
 -6العمل على إجياد ميثاق وطين توقع عليه مكونات العمل الفلسطيين كافة ،يتضمن جترمي استخدام وسائل اإلعالم
املصرية يف املناكفات الفلسطينية الداخلية ،واحلرص على خطاب فلسطيين وحدودي يركز على القضايا
الفلسطينية املصرية يف أثناء الظهور على تلك الوسائل ،حفاظاً على روح التأييد واملساندة اليت تبديها الشعوب
العربية واإلسالمية مع القضية الفلسطينية.
 -7تقدمي التسهيالت اإلدارية واملعلوماتية للصحفيني املصريني الراغبني يف تناول
املشهد الفلسطيين ،واحلرص التام على التجاوب اإلجيايب معهم هبدف تعزيز احلضور الفلسطيين يف الساحة
الصحفية املصرية واالستفادة من ذلك يف خماطبة الرأي العام املصري.
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