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"عالقة "ترندات" تويرت بأطر تقديم قضية" الرصاع يف ليبيا
داخل برامج التوك شو املرصية عىل القنوات الخاصة
أمل محمد نبيل عبد العظيم عطية بدر

امللخص

 وركزت يف هذا السياق عىل تأثري،"هدفت الدراسة إىل التعرف عىل عالقة ترندات تويرت بأطر معالجة وتقديم قضية" الرصاع يف ليبيا
ضد_تدخل أردوغان عىل نمط األطروحات التي تم تداولها داخل إثنني من برامج التوك شو عىل#  وهاشتاج،كلنا_الجيش# هاشتاج
 وامتد، وهما برنامج "الحكاية" لإلعالمي عمرو أديب وبرنامج “عىل مسئوليتي" لإلعالمي أحمد موىس،القنوات املرصية الخاصة
 باستخدام أداة تحليل، واعتمد البحث عىل منهج املسح واملنهج املقارن كمنهج مساعد.2019  يناير31  إىل2019  نوفمرب15 التحليل من
 تميز "برنامج الحكاية" بدرجة أعىل من االهتمام الكمي: وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أهمها،املضمون بشقيها الكمي والكيفي
 تميز عىل املستوى الكيفي بإبراز هذه القضية من خالل الفقرات األوىل،" أما برنامج "عىل مسئوليتي،"بمعالجة قضية "الرصاع يف ليبيا
 وتصدرت األطروحات العسكرية مجموعة األطروحات يف برنامج "الحكاية" أما األطروحات االقتصادية تصدرت برنامج "عىل،منه
 وأخريا أثبت التحليل فرض. وتصدر إطار "إرصار مرص عىل حماية أمنها القومي" مجموعة األطر الحدثية يف الربنامجني."مسئوليتي
كلنا_الجيش وتوظيف إطار "الرصاع العسكري" يف معالجة وتقديم أحداث الرصاع يف# وجود عالقة بني معدالت االستشهاد بهاشتاج
.ليبيا
. القنوات الخاصة، برامج التوك شو، ترندات تويرت، الرصاع يف ليبيا:الكلمات املفتاحية

The Relationship Between “Twitter Trends” and the Frameworks of
Presenting “The Conflict in Libya” Inside Egyptian Talk Show Programs on
Private Channels
Amal Mohamed Nabil Abdel Azim Badr

Abstract:

This study was prepared to identify the relationship of Twitter trends with the frameworks of tackling and presenting the issue of "the conflict in Libya". In this context this research has focused on the impact of the hashtag
#We all _ the army, and the hashtag #Against _ Erdogan_ interference in the same manner of the topics which
were tackled in the talk shows on Egyptian TV channels, specifically, the “Alhikaya” talk show by the journalist
Amr Adib and the “Ala Mas’oliyati” talk show by the journalist Ahmed Musa, and the analysis included from 15
November 2019 to 31 January 2019. The research relied on the survey method and the comparative approach
as an auxiliary approach, using the content analysis tool in its two parts, quantitative and qualitative, and the
study found several results, the most important of which are: The’Alhikaya’ program was characterized by a
higher degree of quantitative interest in addressing the issue of "the conflict in Libya", while the "ala Mas’oliyati"
program was different on the qualitative level, highlighting this issue within the first topics of it. The framework
of "Egypt's insistence on protecting its national security" is a series of new frameworks in both programs. Finally,
the analysis demonstrated the imposition of a relationship between the rates of martyrdom of the hashtag #all
of us - the army and the employment of the "military conflict" framework in handling and presenting the events
of the conflict in Libya.

Keywords: Conflict in Libya; Twitter’s Trends; Talk Show Programs; Private Channels.
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مقدمة الدراسة وإطارها النظري:

مثلت قضية "الرصاع يف ليبيا" واحدة من القضايا املهمة التي
انشغل بها صانع القرار املرصى ،وانعكس هذا االنشغال يف شكل
اهتمام مقابل عىل مستوى الخطاب اإلعالمي ،سواء عىل مستوى
مواقع التواصل االجتماعي ،أو عىل مستوى برامج التوك شو
التليفزيونية" .فاملشهد يف ليبيا شديد التعقيد بسبب وجود العديد
من األطراف الفاعلة واملتغريات املؤثرة يف األزمة التي تجتاح
أرضها .وقد ارتفع هامش االهتمام بالرصاع يف ليبيا –بصورة
خاصة -خالل الفرتة التي أعقبت مذكرة التفاهم الخاصة برتسيم
الحدود البحرية يف مياه البحر املتوسط بني كل من تركيا وليبيا.
وقد تجىل اهتمام اإلعالم املرصي بقضية الرصاع يف ليبيا خالل
هذه األحداث عرب عدد من املؤرشات ،فعىل مستوى مواقع التواصل
االجتماعي تم تدشني العديد من "الهاشتاجات" ،مثل هاشتاج:
"#كلنا_الجيش"،
وهاشتاج:
"#ضد_تدخل_أردوغان"
والهاشتاج األخري أطلقته وزارة األوقاف املرصية ،باإلضافة إىل
اهتمام وسائل اإلعالم املرصي املختلفة بهذه القضية ،بما يف ذلك
برامج التوك شو ،وبدت النوعية األخرية من الربامج متأثرة بأطر
معالجة الحدث من خالل هاشتاجات تويرت .ويبدو هذا األمر
طبيعيا ً يف ضوء التقارب الذي أوجدته البيئة اإلعالمية املعارصة
بني وسائل اإلعالم التقليدي ووسائل التواصل االجتماعي،
ومعدالت النمو املتزايد يف عدد مستخدمي التواصل االجتماعي"
(.)Groshek & Clough, 2013: 15-27
ويف ضوء ذلك تتحدد أهمية بحث تأثريات أطر تقديم مواقع
التواصل لقضية الرصاع يف ليبيا عىل األطر املقابلة التي اعتمدت
عليها برامج التوك شو يف معالجة الحدث ،انطالقا ً من الدور الذي
تقوم به نظرية األطر اإلخبارية يف تفسري الطريقة التي تقدم بها
خصوصا يف مجال االتصال السيايس" .ويف السنوات
األخبار،
ً
األخرية حظيت نظرية تحليل األطر الخربية باهتمام متزايد من
قبل الباحثني يف دراسات الرأي العام واالتصال السيايس والدراسات
الخاصة باملضمون اإلخباري يف وسائل اإلعالم ،ويرجع ذلك إىل أن
النظرية تتضمن إضافة نظرية للرتاكم العلمي لبحوث االتصال"
(صالح الدين.)340 :2001 ،

مشكلة الدراسة:

تنطلق الدراسة من فرضية أن ثمة عالقة بني أطر معالجة قضية
الرصاع داخل ليبيا عىل موقع تويرت واألطر املستخدمة يف معالجة
وتقديم هذه القضية داخل برامج التوك شو ،وأن األطر التي عالج
بها املغردون عىل تويرت التفاعالت املختلفة للرصاع يف ليبيا عقب
توقيع مذكرة ترسيم الحدود البحرية بني تركيا وليبيا (نوفمرب
 )2019كان لها انعكاس عىل عملية اختيار أطر معالجة الحدث
الليبي داخل برامج التوك شو وكذلك عىل أساليب بناء هذه األطر
وتقديمها إىل املشاهد.
وقد تم اختيار هاشتاجني أساسيني ظهرا خالل الفرتة من 27
نوفمرب ،2019وامتد تأثريهما خالل شهري ديسمرب  2019ويناير
 ،2020ويفرتض البحث أن األطر املستخدمة يف طرح األفكار

واآلراء ووجهات النظر داخلهما كان لها انعكاس عىل أطر معالجة
قضية الرصاع يف ليبيا داخل برامج التوك شو .ويتحدد الهاشتاجني
يف هاشتاج " #ضد_تدخل_أردوغان "#وهاشتاج " #كلنا_
الجيش."#
ويف ضوء ما سبق تحددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل السؤال
التايل" :كيف انعكست أطر معالجة قضية الرصاع يف ليبيا عىل
موقع تويرت عىل أطر معالجة هذه القضية داخل برامج التوك شو
(برنامجي الحكاية وعىل مسئوليتي) ،وحدود استفادة الربامج
من أساليب التأطري التي اعتمدت عليها ترندات تويرت يف تقديم
األحداث املتعلقة بهذه القضية؟

أهداف الدراسة:

تتحدد أهداف الدراسة يف األهداف التالية:
 .1وصف مجموعة األطر العامة ملعالجة وتقديم قضية الرصاع يف
ليبيا عرب موقع تويرت وداخل برامج التوك شو.
 .2وصف مجموعة األطر الحدثية التي تم توظيفها يف معالجة
وتقديم قضية الرصاع يف ليبا عرب موقع تويرت وداخل برامج
التوك شو.
 .3وصف أساليب بناء أطر قضية الرصاع يف ليبيا داخل كل من
موقع تويرت وبرامج التوك شو.
 .4قياس العالقة بني أطر تقديم قضية الرصاع يف ليبيا عىل موقع
تويرت وأطر تقديمها داخل برامج التوك شو.
 .5قياس الفروق بني أساليب بناء األطر املتعلقة بقضية الرصاع
يف ليبيا عىل موقع تويرت وأساليب بنائها داخل برامج التوك
شو.

تساؤالت الدراسة:

تسعى الدراسة إىل اإلجابة عىل التساؤالت اآلتية:
 .1ما هي معدالت وسياقات ظهور أطروحات "الرصاع يف ليبيا"
داخل برنامجي "الحكاية" و"عىل مسئوليتي"؟
 .2كيف تشكلت املسارات املوضوعية معالجة أطروحات "الرصاع
يف ليبيا" داخل الربنامجني؟
 .3كيف تم توظيف العنارص الفنية ملعالجة أطروحات "الرصاع يف
ليبيا" داخل الربنامجني؟
 .4ما هي األطر العامة والحدثية ملعالجة وتقديم أطروحات
"الرصاع يف ليبيا" داخل الربنامجني؟
 .5كيف أثر هاشتاج #كلنا_الجيش و#ضد_تدخل_أردوغان عىل
تشكل األطر العامة والحدثية ملعالجة وتقديم أطروحات
"الرصاع يف ليبيا" داخل الربنامجني؟

فروض الدراسة:

تسعى الدراسة إىل اختبار الفروض التالية:
 .1توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا ً بني توظيف "املعلومات
املرسلة" من جانب مقدم الربنامج و"معدالت االستشهاد
بمواقع التواصل االجتماعي" التي تظهر يف املحتوى.
 .2توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا ً بني معدالت االستشهاد
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عالقة "ترندات" تويرت بأطر تقديم قضية" الرصاع يف ليبيا" ...

بهاشتاج #كلنا_الحيش وتوظيف إطار "الرصاع العسكري" يف
معالجة وتقديم أحداث الرصاع يف ليبيا.
 .3توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا ً بني معدالت االستشهاد
بهاشتاج #ضد_تدخل_أردوغان وتوظيف إطار "الطمع
الرتكي يف ثروات ليبيا" يف معالجة وتقديم أحداث الرصاع يف
ليبيا.

الدراسات السابقة:

م ّثل موضوع تحليل العالقة بني أطر تقديم ومعالجة األخبار عىل
مواقع التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدي مساحة
أساسية من املساحات التي انشغل بها الباحثون مؤخراً .من ذلك
عىل سبيل املثال دراسة ( Saifuddin et.al (2018التي بحثت يف
األطر املشرتكة يف تغطية األحداث بني املواقع اإلخبارية التقليدية
وموقع تويرت .واستهدفت فهم الكيفية التي يؤثر بها عامل القرب
الجغرايف يف تأطري الرصاعات داخل كل من التغطيات اإلخبارية
التي تقدمها وسائل اإلعالم التقليدي واملناقشات التي تدور حول
األحداث التي تشتبك معها هذه التغطيات عىل مواقع التواصل
االجتماعي .وحددت مجالها التطبيقي يف أعمال الشغب التي
شهدتها سنغافورة عام  ،2013حيث قام الباحث بتحليل مضمون
 227قصة إخبارية (نرشت بمواقع إعالمية هندية) غطت هذا
الحدث ،باإلضافة إىل تحليل مضمون  4495تغريدة عىل موقع
تويرت .وتشري املقارنة بني اتجاهات املضمون إىل أن وسائل اإلعالم
التقليدي تعمل يف ضوء فرضية تذهب إىل أن تغطية األخبار الدولية
يحكمها مبدأ القرب الجغرايف ،يف حني وجدت الدراسة أن موقع
تويرت ال يتقيد بهذا املبدأ وال يلتزم بفرضية الحدود الجغرافية عند
تغطية األخبار الدولية ،مما يسمح للمواطنني بتجاوز قيود
الرقابة ،وقد أثبتت الدراسة أيضا ً وجود اختالفات بني أطر تقديم
هذا الحدث عىل املواقع اإلعالمية التقليدية وأطر تقديمه من خالل
تغريدات تويرت ،وأن أطر معالجته عىل تويرت كانت أكثر انفتاحا ً
وغري خاضعة للرقابة كما يف املواقع اإلعالمية التقليدية.
وعىل املستوى املرصي تظهر دراسة ( El Tawil (2018والتي
استهدفت تحليل الطرق املشرتكة بني اإلعالم التقليدي وموقعي
فيسبوك وتويرت يف تأطري األزمات التي تهدد أمن ورفاهية مرص يف
قضيتني :اإلرهاب وبناء سد النهضة األثيوبي ( .)GERDوحددت
الباحثة عينة من املواد عىل موقعي فيسبوك وتويرت ،باإلضافة إىل
ما نرشته بعض مواقع االنرتنت املرصية حول القضيتني .وتم
اختيار  9صفحات عىل فيسبوك تابعة لشخصيات سياسية
ومؤثرة ،و 3مواقع تعكس أنماط امللكية املختلفة لإلعالم يف مرص،
واملتمثلة يف الوسائل اململوكة للدولة ،والوسائل اململوكة لرأس
املال الخاص ،والوسائل اململوكة ألحزاب سياسية ،أما التغريدات
فقد تم اختيارها تبعا ً للهشاتاجات التي ارتبطت باألحداث
والتفاعالت املهمة الخاصة بهاتني القضيتني من سبتمرب – 2017
مارس  .2018برشط أن تكون التغريدات ملواطنني عاديني وليس
لشخصيات سياسية مؤثرة .وقد خلصت الدراسة إىل أن أطر
معالجة األحداث اإلرهابية التي شهدتها مرص خالل هذه الفرتة
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هي األطر التقليدية التي تتحدث عن مخاطر اإلرهاب وتأثرياته،
وتمثلت يف االعتداء عىل مسجد الروضة ،وكنيسة حلوان ،وحادث
الواحات ،وبالنسبة ملعالجة قضية السد األثيوبي فقد سيطر عليها
إطار "الفشل يف املفاوضات الفنية" وإطار "التقدم الكبري يف بناء
السد" .وقد وجدت الدراسة أن مستخدمي موقعي توتري وفيسبوك
أحيانا ً ما يلجأون إىل نرش الشائعات لدعم األطر العامة والتكنيكية
الخاصة بتقديم أي من القضيتني محل البحث.
ويف محاولة لتفسري العوامل املؤثرة عىل تبني أطر معالجة األحداث
التي تظهر عىل مواقع التواصل االجتماعي افرتضت دراسة
 )Valenzuela et.al (2017أن األطر العامة لألحداث تؤثر عىل
مشاركة األخبار واملوضوعات عرب مواقع التواصل االجتماعي،
وخصوصا ً عىل موقعي فيسبوك وتويرت ،وذلك من خالل  3عوامل،
تشمل عواطف املتلقي ودوافعه وإحساسه باملشاركة النفسية.
وتناولت الدراسة تحليل مضمون عينة ممثلة من املوضوعات
اإلخبارية املنشورة يف  6مواقع تشيلية وأجريت مقابالت متعمقة
مع مجموعة من الصحفيني العاملني يف هذه املواقع .وقام الباحث
بالتحكم يف بعض العوامل التي تحكم نرش األخبار ،مثل القيمة
اإلخبارية ،واإلشباعات املعلوماتية التي يقدمها الخرب .وقد أثبتت
الدراسة أن اإلطار األخالقي  Morality frameيؤدي إىل زيادة
معدالت مشاركة األخبار ،يف حني أن إطار الرصاع يؤدي إىل خفض
معدالت مشاركة األخبار وذلك عىل موقع فيسبوك ،وامللفت أن
الدراسة أثبتت أن معالجة األخبار بتوظيف إطار "االهتمامات
اإلنسانية" ليس له تأثري ملحوظ عىل معدالت مشاركتها .ويف
املجمل العام أثبتت الدراسة أن األطر املستخدمة يف تقديم األخبار
لها تأثريات واضحة عىل سلوك املتلقي .ويف املقابل ذهبت دراسة
( )Hemphill & Heston 2013إىل أن "املؤثرين السياسيني" من
قادة الرأي يلعبون دورا ً مهما يف توجيه أطر معالجة وتقديم
األحداث السياسية عىل مواقع التواصل االجتماعي ،وهو ما يؤثر
يف مرحلة تالية عىل أطر معالجة هذه األحداث داخل وسائل اإلعالم
التقليدي .ويتضح هذا األمر بصورة جلية يف البيانات املتاحة عىل
تويرت والتي تتعلق بتعليقات السياسيني عىل األحداث .وقد قام
الباحثان بتحليل استخدام أعضاء الكونجرس األمريكي لتويرت
بهدف التأثري السيايس عىل الجمهور ،وإىل أي مدى يحاول
السياسيون تقديم األحداث يف أطر معينة تعكس معان محددة يف
فهم األحداث والقضايا التي يميلون إىل بناء أطر حولها من خالل
تغريداتهم عىل تويرت .وقد أثبتت الدراسة أن السياسيني يستخدمون
وسائل التواصل االجتماعي بنشاط عال لتأطري القضايا ،وأن
القضايا املثرية للخالف والتي تحظى باهتمام جماهريي تشكل
موضوعا ً أساسيا ً للتأطري من جانب أعضاء الكونجرس ،وأن
اتجاهات الجمهور نحو األطروحة اإلطارية لتغريدات أعضاء
الكونجرس تؤثر بعد ذلك عىل االتجاهات التصويتية.
وفيما يتعلق بدور املحررين يف اختيار أطر األحداث التي يتم بث
األخبار بشأنها من خالل غرفة األخبار التقليدية بناء عىل أطر
طرحها عىل مواقع التواصل االجتماعي ،انشغلت دراسة (Wasike
 (2013بتحليل أداء نوع جديد من املحررين يعمل حاليا ً داخل غرف
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األخبار ،هم محررو وسائل التواصل االجتماعي ،والذين يعدون
جرس الصلة بني مواقع التواصل وغرفة األخبار داخل وسائل
اإلعالم التقليدي .واستهدفت الدراسة تحليل الطريقة التي يتفاعل
بها محررو السوشيال ميديا مع تغريدات الجمهور عىل موقع
تويرت واألطر التي تحكم اختيارهم لألخبار التي يتم التفاعل من
خاللها مع الجمهور ،وأنواع الرسائل اإلخبارية القصرية التي يتم
إرسالها إىل الجمهور وكيفية اختيار األطر الخاصة بها .وقد
وجدت الدراسة أن الرسائل القصرية التي تبثها القنوات
التليفزيونية إىل املستخدمني أكثر "شخصانية" ،بمعنى أنها تختار
األطر األكثر شخصية والتي تظهر يف تغريدات الجمهور عىل موقع
تويرت ،وأنها تميل بدرجة أكرب إىل استخدام "إطار التكنولوجيا"،
يف حني تميل الرسائل القصرية التي يتم بثها من خالل وسائل
اإلعالم املطبوعة إىل األخبار التي يغلب عليها إطار "االهتمامات
اإلنسانية" .وخلصت الدراسة إىل أن محرري التواصل االجتماعي
يركزون عىل األخبار التي يظهر فيها إطار الرصاع واإلطار
االقتصادي ،يف حني يميل الجمهور إىل األخبار التي يغلب عليها
"إطار الكوارث" واألطر السياسية واالقتصادية.
وقد اختلفت بعد ذلك نتائج الدراسات التي اهتمت بتحليل كل من
التأثريات املعرفية (السياسية) املرتبطة بأطر تقديم األحداث عرب
مواقع التواصل االجتماعي والتأثريات السلوكية املتعلقة باملشاركة
السياسية .ويف هذا السياق تقع دراسة العنانبة ( )2013التي
اهتمت بتحليل دور اال ّتصال ال ّتفاعُ يل عرب وسائل اإلعالم ومواقع
السيايس لدى طلبة الجامعات
التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي ّ
ّ
وتوصلت الدّراسة إىل أنّ
الطلبة يميلون
الحكومية يف األردن.
ّ
بشكل عا ّم إىل استخدام اال ّتصال ال ّتفاعُ يل عرب وسائل اإلعالم
ومواقع ال ّتواصل االجتماعي ،وأظهرت الدّراسة أنّ هناك عالقة
والسياسة ،وأنّ
وطيدة بني وسائل اإلعالم واال ّتصال ال ّتفاعُ يل
ّ
ّ
الشباب يعتمدون عىل تلك الوسائل يف تفاعُ لهم مع األحداث

السياسية املحلية والعربية والدّولية ،بسبب ما تتيحه من ح ّرية يف
ّ
الرأي وال ّتعبري .ويف املقابل من هذه الدراسة أثبتت دراسة (Lim
ّ
الشبكات االجتماعية بدعم
 )2008حول مستويات اهتمام
السياسية أن هذه الشبكات تهتم أكثر بدعم املعرفة
املشاركة ّ
السياسية تتدعم عرب التعرض
السياسية،
ّ
وتوصلت إىل أنّ املشاركة ّ
لوسائل اإلعالم التقليدي بدرجة أكرب مما هو عليه الحال بالنسبة
ملواقع التواصل االجتماعي .وتتناقض هذه النتيجة مع ما توصلت
إليه دراسة ( )Aarts & Semetko 2003التي استهدفت اختبار
السياسية لل ّناخبني،
تأثري وسائل اإلعالم واال ّتصال عىل االتجاهات ّ
انطال ًقا من فرضني أساس ّيني ،يذهب أ ّولهما إىل أنّ ال ّتع ُّرض لوسائل
اإلعالم واال ّتصال ال يؤدّي إىل زيادة معلومات ومشاركة ال ّناخبني،
بل قد يؤدّي إىل تراجعهم عن املشاركة ،ويشري ثانيهما إىل أنّ
وسائل اإلعالم واال ّتصال الجديدة تساعد يف ال ّتعلُّم وتدفع نحو
ّ
وبث ال ّثقة
السياسية ،وتقوم عىل تعبئة ال ّناخبني
املشاركة
ّ
وتوصلت الدّراسة إىل عدد من ال ّنتائج،
والفعال ّية فيهم بدرجة أعىل.
ّ
وبخاصة عىل القنوات
أه ّمها أنّ مشاهدة األخبار التلفزيونية،
ّ
الحكومية ،يؤدّي إىل تأثريات إيجابية تتعلّق بزيادة املعرفة

والفعال ّية ،لكن ال ّتع ُّرض لوسائل اإلعالم واال ّتصال الجديدة يؤدّي
إىل إحداث ال ّتح ُّوالت املطلوبة يف اتجاهات ال ّناخبني نحو املشاركة
السياسية .واتفقت مع هذه النتائج الدراسة التي أجراها خورشيد
ّ
( )2011والتي اهتمت بتحليل دور اإلعالم يف تنشيط الحراك
السيايس العربي عرب شبكات التواصل االجتماعي ،واستهدفت
التعرف عىل كيفية توظيف الحراك السيايس العربي ،إلمكانات
مواقع التواصل االجتماعي يف تأجيج الثورات العربية وإدامة
زخمها وتعبئة شبابها .وخلصت الدراسة إىل أن شبكات التواصل
أصبحت محطات حشد للمشاركة يف الحراك السيايس ،وكرست
حاجز الخوف وح ّولت العمل السيايس الرسي إىل نشاط علني.
وأوضحت الدراسة أن شبكات التواصل أدت دورا ً كبريا ً يف التنسيق
بني الثوار وتم توظيفها يف مسألة التشبيك بني املجموعات
السياسية وتنظيم االعتصامات .وساهمت هذه الشبكات يف تغيري
الصورة النمطية للشباب العربي ،إذ حولته إىل شباب فاعل يتوق
للحرية والكرامة والتغيري .ويف السياق نفسه هدفت دراسة
رضوان ( )2011إىل التعرف عىل كثافة استخدام الجمهور لوسائل
اإلعالم التقليدية والحديثة ،أثناء أحداث ثورة  25يناير ،2011
والعوامل املؤثرة يف اعتماد الجمهور عىل هذه الوسائل ،ومدى
تحقق التأثريات املعرفية والوجدانية والسلوكية باالعتماد عىل
هذه الوسائل ،باستخدام منهج املسح عىل عينة قوامها ()300
مفردة من مستخدمي املواقع االلكرتونية اإلخبارية .وأظهرت
نتائج الدراسة أن القنوات اإلخبارية كالجزيرة والعربية جاءت يف
مقدمة الوسائل التي تعرض لها أفراد العينة أثناء الثورة ،تلتها
الصحف الخاصة كاملرصي واليوم السابع ،ثم القنوات اإلخبارية
الناطقة بالعربية مثل بي بي يس العربية والحرة ،تلتها املواقع
االلكرتونية اإلخبارية ،ثم الصحف القومية املرصية يف املرتبة
األخرية ،وأكدت الدراسة أن العديد من التأثريات املعرفية
والوجدانية والسلوكية ،قد تحققت نتيجة اعتماد الجمهور عىل
وسائل اإلعالم أثناء الثورة.
وعىل مستوى برامج التوك شو أجريت عدة دراسات تقصت
تأثريها عىل الجمهور ودور أساليب التقديم التي تعتمد عليها يف
تغزيز املشاهدة .من ذلك دراسة ثروت ( )2008التي تطرقت إىل
دور الربامج الحوارية يف القنوات املرصية يف تشكيل اتجاهات
الجمهور نحو التعديالت الدستورية" ،وذلك يف إطار نظرية دوامة
الصمت .واستعانت الدراسة بمنهج املسح بشقية الوصفي
والتحلييل ،عىل عينة عشوائية متعددة املراحل .ووجدت الدراسة
أن النسبة األكرب من املبحوثني ترى أن االتجاه السائد يف التلفزيون
املرصي مؤيد للتعديالت الدستورية ،بينما تبنت القنوات الفضائية
ً
اتجاها محايدا ً تجاهها ،يف حني تبنت دوائر
املرصية الخاصة
ً
ً
معارضا .وتفوقت القنوات
اتجاها
املعارضة الحزبية واملستقلة
الفضائية املرصية الخاصة عىل التلفزيون املرصي يف درجة تبني
الجمهور ملا تطرحه من أفكار ،وهذا يعكس مدى نجاحها يف تقديم
رسالتها اإلعالمية ، ،كما أنه يعطي مؤرشا ألهمية بذل املزيد من
الجهد من قبل التلفزيون املرصي لتقديم رسالة متميزة تحظى
بثقة جمهوره فيه ،وبخاصة أن درجة ثقة املبحوثني فيه

135

عالقة "ترندات" تويرت بأطر تقديم قضية" الرصاع يف ليبيا" ...

متوسطة .وخلصت الدراسة إىل صحة الفرض الذي يذهب إىل
وجود عالقة ارتباطيه دالة ايجابية بني إدراك االتجاه السائد يف
الربامج الحوارية يف التلفزيون املرصي حول التعديالت الدستورية
واتجاهات الجمهور نحوها
واستهدفت دراسة الشدوخي ( )2008تحليل "أساليب تقديم
الربامج الحوارية وعالقتها بتعزيز املشاهدة" ،واعتمدت عىل عينة
عمدية للعديد من الربامج الحوارية يف عدد من القنوات الفضائية
العربية ،ثم قام الباحث بسحب عينة عشوائية منتظمة من
الربامج التي تم حرصها بطريقة عمدية ،بلغ مقدارها ()35
برنامجا .وتوصلت الدراسة إىل أن عدد األساليب التقديمية التي
يستخدمها مقدمو الربامج الحوارية يف القنوات الفضائية العربية
قد بلغ ( )13أسلوبا تقديم ًيا يف مختلف أنواع تلك الربامج ،وبلغت
نسبة الذين يشاهدون الربامج الحوارية ( ،)%82.4مما يدل عىل
أهمية هذه النوعية من الربامج وما تحظى به من متابعة واهتمام.
وجاءت أسباب تعزيز مشاهدة حلقات الربامج الحوارية لجمهور
عينة الدراسة (ألن موضوع الحلقة مهم لدي) عىل الرتتيب األول،
ثم (ألن أسلوب التقديم مفضل لدي) يف الرتتيب الثاني ،أما يف
الرتتيب الثالث (ألن وقت عرض الحلقة مناسب لدي) وجاء يف
الرتتيب األخري السبب (ألن خلفية الربنامج جذابة) ،وهذا الرتتيب
يظهر أن أسلوب تقديم الربنامج الحواري يعد عامالً بالغ األهمية
يف تعزيز مشاهدة الجمهور للربامج الحوارية.
وتطرقت دراسة فخرالدين ( )2005إىل القضايا التي تعالجها
الربامج اإلخبارية التي ينتجها قطاع األخبار بالتلفزيون املرصي،
وتحددت مشكلتها يف دراسة العالقة بني حجم التغطية اإلخبارية
للقضايا التي تعكسها الربامج التي ينتجها قطاع األخبار ،وأطر
التناول اإلخباري لهذه القضايا ،وإدراك الجمهور لربوز القضايا
محل الدراسة وتقييمه لها .وذلك للتعرف عىل التطور الذي حدث
يف مجال إنتاج الربامج اإلخبارية بقطاع األخبار ،سواء من حيث
الكم أو الكيف .وتوصلت الدراسة إىل أن القضايا السياسية كانت
ً
عرضا يف الربامج اإلخبارية ،وأن القضايا املحلية كانت
األكثر
األكثر معالجة يف الربامج اإلخبارية .وأوضحت النتائج عدم التزام
قطاع األخبار بالتلفزيون املرصي باملوضوعية بالتناول والتوازن
يف عرض وجهات النظر املختلفة .واتسمت كل القضايا التي تمت
معالجتها يف الربامج اإلخبارية تقريبا بالحالية ،ومثلت الصور
الحية أكثر األساليب التقنية املستخدمة بنسبة  ،%74.8تلتها
الصور الثابتة لألحداث والشخصيات ثم الرسوم والخرائط.

التعليق عىل الدراسات السابقة:

نخلص من العرض السابق إىل أن الدراسات السابقة حكمها توجه
بحثي يؤكد عىل العالقة املتبادلة بني وسائل اإلعالم التقليدي
واإلعالم الجديد ،وأن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت فاعالً
أساسيا ً يف تحديد توجهات معالجة األحداث املختلفة داخل الخطاب
اإلعالمي التقليدي ،سواء عىل مستوى أجندة االهتمامات أو عىل
مستوى األطر املستخدمة يف معالجة وتقديم الحدث .وقد تبلور
هذا االتجاه البحثي بصفة خاصة خالل العقد الثاني من األلفية
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الجديدة ،وكان الدافع الرئييس لذلك الزيادة املضطردة يف أعداد
مستخدمي التواصل االجتماعي وارتفاع معدالت االعتماد عليه
كمصدر للمعلومات ،والتأثريات الواضحة ملواقعه عىل اتجاهات
الناخبني داخل املجتمعات الغربية بصفة خاصة .وداخل العالم
العربي برز هذا االتجاه البحثي عقب أحداث الربيع العربي ،2011
والتي أثبتت الدور املهم الذي لعبته مواقع التواصل االجتماعي
كمصدر للمعلومات وأيضا ً كمصدر للحشد والتنظيم .وقد خلصت
الدراسات السابقة أيضا ً إىل أن برامج التوك شو تعد النافذة
اإلعالمية األهم التي تنعكس عليها ترندات التواصل االجتماعي،
خصوصا ً موقع تويرت وموقع فيسبوك .ويشري العرض السابق إىل
وجود فجوة معرفية أساسية تتعلق بتحليل عالقات التأثري والتأثر
عىل مستوى األطر وأساليب بناء األطر بني مواقع التواصل
ووسائل اإلعالم التقليدي (الربامج التليفزيونية عىل وجه خاص)،
وهو ما تعتني به هذه الدراسة.

اإلطار النظري للدراسة:

تركز دراسات األطر الخربية عىل بروز جوانب بعينها يف القضية
املثارة  Salient Aspectsمقارنة بغريها من جوانب هذه القضية،
ومن ثم تمثل دراسات األطر الخربية مدخالً أكثر عم ًقا لدراسة
القضايا املثارة (صالح الدين .)345 ،2001 ،وقد حدد Goffman
الفرض الرئييس للنظرية ولخصه يف أن "وضع األحداث والقضايا
يف إطار محدد يكسب هذه األحداث والقضايا مغزي معينا ً وذلك
عن طريق انتقاء املعلومات املتعلقة بالحدث أو القضية بطريقة
معينة ،مما يضفي عليها قدرا ً من االتساق ،يف حني يتم تجاهل أو
إغفال جوانب أخرى تتعلق بهذا الحدث أو تلك القضية ،وهو األمر
الذي ينعكس عىل إدراك الجمهور املتلقي لهذا الحدث أو اتخاذ
قرارات إزاءه" (الحديدي.)180 :2008 ،
ويرتبط جوهر بحوث األطر اإلخبارية بمجموعة من األهداف
األساسية تدور حول املفهوم الرئييس يف هذه النظرية ،واملتمثل يف
اإلطار  ،Frameباإلضافة إىل مفهوم تأثري اإلطار framing
 .effectوتتحدد هذه األهداف يف:
•استخالص ووصف املضمون الخطابي لوحدات نصية معينة،
ويوصف هذا االستخالص باإلطار.
•رشح وتفسري أولويات الرتتيب أو تنظيم املعلومات والسياقات
السياسية التي يتم تركيب األطر اإلخبارية النصية يف ضوئها.
•تحديد الطريقة التي تتفاعل بها األطر اإلخبارية مع املعلومات
األولية أو البناء املعريف لألفراد بصورة تدفعهم إىل تفسري
واستدعاء املعلومات من الذاكرة بالشكل الذي يتناغم مع
اإلطار.
•تحديد الكيفية التي تؤثر بها األطر اإلخبارية يف العمليات عىل
املستوى االجتماعي ،سواء ما يرتبط بالرأي العام أو املناظرات
حول القضايا السياسية (.)Angelo, 2001: 5
وتقسم دراسات األطر يف ضوء الفرض السابق إىل نوعني:
 .1دراسات تهتم باألطر اإلعالمية :وتركز عىل كيفية عرض
القضايا وأسلوب التغطية الخربية اإلعالمية لألحداث.
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 .2دراسات تركز عىل أطر املشاهدين والجمهور :وهي التي تهتم
بكيفية إدراك وفهم املشاهد املتلقي للقصص الخربية وتنظيمه
وتفسريه للقضايا (.)Clase, 2001: 107- 108
وقد اهتمت الدراسات الحديثة بمستوى ثالث من مستويات األطر
يتعلق بالتأثريات املتبادلة بني األطر املتداولة داخل وسائل اإلعالم
واالتصال ،وكيف تؤثر وسيلة يف أخرى عىل هذا املستوى" .ويف
إطار هذا املستوى كان هناك اهتمام بدراسة التأثريات املتبادلة بني
كل من وكاالت األنباء العاملية واألحداث التي تهتم بها الصحف أو
نرشات األخبار التليفزيونية ،وتم تطوير الدراسات يف إطار هذا
املستوى وأصبحت تهتم ببحث التأثري املتبادل بني نرشات األخبار
داخل القنوات اإلخبارية ،وكيف يؤثر إبراز حدث معني يف قناة
محددة إىل دفع صناع األخبار يف قناة أخرى إىل إبراز هذا الحدث.
ويف هذا السياق أيضا ً تقع الدراسات التي تتناول تأثري اإلعالن
السيايس عىل وسائل اإلعالم ،خصوصا ً خالل فرتات االنتخابات"
( .)Kalsnes, 2016: 22ويف ضوء ما أوجدته البيئة اإلعالمية
املعارصة من إمكانية التفاعل بني وسائل اإلعالم التقليدي ومواقع
التواصل االجتماعي ،وأصبح من املهم دراسة التأثريات املتبادلة
بني هذين الطرفني (.)Groshek & Clough
يف سياق ما سبق تمزج الدراسة الحالية بني املستويني األول
والثالث من مستويات نظرية األطر فتهتم بتحليل أطر تقديم
قضية الرصاع يف ليبيا عىل موقع تويرت وداخل عينة من برامج
التوك شو املرصي التي عنيت بها ،وتسعى إىل رصد أساليب
وأدوات بناء األطر الخاصة بالقضية ،وذلك فيما يتعلق باملستوى
األول للنظرية ،وفيما يختص باملستوى الثالث تهتم الدراسة
بقياس التأثريات املتبادلة بني أطر تقديم القضية عىل مواقع تويرت
وأطر تقديمها داخل برامج التوك شو ،وتحديد التأثريات املتبادلة
عىل مستوى أساليب بناء األطر.

اإلجراءات املنهجية للدراسة:
منهج الدراسة:

تعتمد الدراسة عىل منهج املسح يف مستواه املتعلق بمسح مضمون
التغريدات داخل هاشتاج "#ضد_تدخل_أردوغان" وهاشتاج
"#كلنا_الجيش" ،باإلضافة إىل مضمون برامج التوك شو الذي
عالج قضية الرصاع يف ليبيا ،وتوظف الدراسة هذا املنهج بشقيه
التحلييل والتفسريي .وتستعني الدراسة أيضا ً باملنهج املقارن
كمنهج مساعد.

مجتمع وعينة الدراسة:

يتحدد مجتمع البحث يف برامج التوك شو املرصية عىل القنوات
الخاصة التي يصل عددها إىل ما يقرب من  10برامج تتوزع عىل
القنوات الخاصة اململوكة ملرصيني أو عىل بعض القنوات العربية
مثل قناة إم بي يس وقناة العربية .وقد أجرت الباحثة دراسة
استطالعية حاولت من خاللها تحديد مستويات اهتمام كل
برنامج بأحداث الرصاع الذي تشهده ليبيا ،ويف ضوء ذلك تم اختيار
برنامجني كعينة يف هذه الدراسة ،هما:
 .1برنامج "الحكاية" الذي يقدمه اإلعالمي عمرو أديب عىل قناة

إم بي يس مرص
 .2برنامج "عىل مسئوليتي" الذي يقدمه اإلعالمي أحمد موىس
عىل قناة صدى البلد.
ويمثل الحد الزمني للعينة الحلقات التي تم بثها من الربنامجني
خالل الفرتة من  15نوفمرب  2019حتى  31يناير  2020وهي
الفرتة التي احتضنت أهم التفاعالت املتعلقة بامللف الليبي قبل ويف
أعقاب دخول األتراك عىل خط األزمة بعد توقيع اتفاقية ترسيم
الحدود ،ثم إعالن الجيش الوطني الليبي انطالق حرب تحرير
طرابلس ،وانتها ًء بتعثر مفاوضات وقف إطالق النار التي
استضافتها روسيا منتصف يناير .2020

أداة الدراسة:

يوظف البحث أداة تحليل املضمون بشقيها الكمي والكيفي يف
تحليل محتوى كل من هاشتاجات موقع تويرت املتعلقة بقضية
الرصاع يف ليبيا ،وكذلك داخل برنامجي الحكابة وعىل مسئوليتي،
للوقوف عىل األطر التي حكمت تقديم هذه القضية وأساليب
بنائها ومعالجتها والعالقات املتبادلة بني أطر تقديم القضية عىل
تويرت وأطر تقديمها داخل برامج التوك شو.
إجراءات بناء أداة الدراسة:

فئات التحليل:

تم بناء فئات تحليل املضمون طبقا ً ملشكلة الدراسة وأهدافها
بحيث تساعد يف الكشف عن األطر العامة والحدثية املستخدمة يف
تقديم الرصاع يف ليبيا خالل الفرتة من  15نوفمري  2019حتى 31
يناير  2020واألساليب التي وظفت يف بناء األطر .وشملت استمارة
التحليل الفئات التالية:
 .1ترتيب الفقرة املتعلقة بالرصاع يف ليبيا داخل الربنامج.
 .2املوضوع الذي تعالجه األطروحة.
 .3أطراف الرصاع املتضمنة داخل األطروحة.
 .4األدوات الفنية لدعم األطروحة.
 .5مصدر املعلومات داخل األطروحة.
 .6املجال الجغرايف لألطروحة.
 .7اإلطار العام ملعالجة الحدث.
 .8اإلطار الحدثي للمعالجة.
 .9الهدف من وراء األطروحة.
 .10عنارص معالجة األطروحة.
 .11مستوى التوازن يف معالجة األطروحة.
 .12معدل االستشهاد بمواقع التواصل االجتماعي داخل
األطروحات.
 .13معدل استدعاء هاشتاج "#كلنا_الجيش" باألطروحات.
 .14معدل استدعاء هاشتاج "#ضد_تدخل_أردوغان"
باألطروحات.
وقد تم بناء الفئات بعد دراسة استطالعية أجرتها الباحثة عىل
مجموعة من الفقرات التي عالجت أحداث الرصاع يف ليبيا داخل
برنامجي الحكاية وعىل مسئوليتي.
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عالقة "ترندات" تويرت بأطر تقديم قضية" الرصاع يف ليبيا" ...

وحدة التحليل:

تمثلت وحدة التحليل املستخدمة يف هذه الدراسة يف األطروحة.
ويقصد بها الفكرة املربرة املكتملة التي تشكل جزءا ً من املحتوى
املوضوعي للمضمون اإلعالمي .وتساعد هذه الوحدة يف تفكيك
املقوالت التي يشتمل عليها املضمون ،وهي من أكثر الوحدات التي
تساعد يف الكشف بدقة عما يقوله املحتوى.

اختبار الصدق والثبات:

تم اختبار "درجة الصدق" بتحكيم استمارة التحليل عرب مجموعة
من الخرباء لتحديد مدى قدرة الفئات عىل تحقيق أهداف البحث
واختبار فروضه .أما اختبار الثبات فقد تم من خالل االستعانة
بباحث آخر قام بتحليل عينة من سبق وقامت الباحثة بتحليلها
وتم حساب مستوى الثبات بني التحليلني وبلغت قيمته (.)0.94

نتائج الدراسة:
أوالً -معدالت وسياقات ظهور أطروحات "الرصاع يف ليبيا"
داخل برامج التوك شو:
خالل الفرتة من  15نوفمرب  2019وحتى  31يناير  2020فرضت
قضية "الرصاع يف ليبيا" نفسها عىل وسائل اإلعالم ،حني تصاعدت
العديد من األحداث والتفاعالت املتعلقة بها ،بدءا ً من تحرك الجيش
الوطني الليبي بقيادة املشري خليفة حفرت الستخالص طرابلس
من يدي حكومة الوفاق ،ثم ظهور األتراك عىل مرسح األزمة
الليبية عرب اتفاقية التفاهم بني الدولتني ،ثم موافقة الربملان
الرتكي عىل قرار التدخل العسكري لصالح حكومة الوفاق الليبية،
جدول ( :)1معدالت وموقع ظهور ومستويات التوازن يف معالجة موضوعات
الرصاع يف ليبيا داخل برامج التوك شو
الربنامج

التكرار

الفكرة

عىل مسئوليتي

33

%44

الحكاية

42
75

املجموع

الربنامج

موقع ظهور موضوعات الرصاع
يف ليبيا
الفقرة األوىل

الحكاية

عىل مسئوليتي

ك

%

ك

12

%28.6

11

%33.3

7

%16.7

5

%15.2

الفقرة الثانية
الفقرة الرابعة

9

الفقرة الخامسة

%100

%

7

الفقرة الثالثة

%56

%16.7
%21.4
%7.1

3

1
1

%3

الفقرة بعد الخامسة

42

4

%100

33

درجة التوازن يف املعالجة

ك

%

ك

%

الربنامج

عرض وجهة نظر واحدة

الحكاية

11
6

%14.3

7

%21.2

23

%69.7

33

%100

االكتفاء بعرض معلومات مرسلة
حول املوضوع

24

%57.1

42

%100
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عىل مسئوليتي

%26.2

عرض وجهتي نظر حول املوضوع

املجموع

%9.1

3

1

عرض وجهات نظر متعددة

3

%3

%100

املجموع

%9.5

12

%36.4

%2.4

-

%9.1
-

وهو ما قوبل برفض حاسم من جانب مرص ،انطالقا ً من تأثريات
هذا التحرك عىل أمنها القومي ،والجهود التي تبذلها حكومتها يف
محاربة اإلرهاب .وقد تتابعت املعارك السياسية والعسكرية بني
الفرقاء الليبيني وبلغت ذروتها خالل الفرتة من منتصف نوفمري
( 2019تاريخ توقيع اتفاقية التفاهم بني حكومة الوفاق الليبية
وتركيا) حتى أواخر يناير  ،2020وانتهت هذه املرحلة من الرصاع
بعدعقد مؤتمر برلني لحل املشكلة الليبية ( 19يناير .)2020
وبالتزامن مع تصاعد األحداث املتعلقة بالرصاع يف ليبيا ظهر عىل
موقع "تويرت" العديد من "الهاشتاجات" ذات الصلة بتفاعالت
الحدث ،كان أبرزها هاشتاج#" :ضد_تدخل_أردوغان" وهاشتاج:
"#كلنا_ الجيش" .وقد اهتم الهاشتاج األول بالهجوم عىل رجب
طيب أردوغان رئيس دولة تركيا وإدانة تدخالته وأطماعه يف
ليبيا ،يف حني دعم الهاشتاج الثاني الجيش املرصي ودوره
وتحركاته لحماية األمن القومي املرصي ،وتأمني حدود مرص ضد
نشاط العنارص اإلرهابية يف ليبيا ،ومنع تهريب األسلحة أو عنارص
الجماعات التي تخطط للقيام بعمليات إرهابية يف مرص .وقد
انعكس تأثر برامج التوك شو بهذين الهاشتاجني أول ما انعكس
عىل معدالت اهتمامها بقضية "الرصاع يف ليبيا" .فخالل الفرتة
من  15نوفمري  2019وحتى  31يناير  2020خصص برنامج
الحكاية الذي يقدمه عمرو أديب ( 42فقرة) ملعالجة هذه القضية،
يف حني خصص برنامج عىل مسئوليتي الذي يقدمه أحمد موىس
( 33فقرة) من الربنامج ملعالجة قضية الرصاع يف ليبيا ،ما يمنحنا
مؤرشا ً أوليا ً إىل أن برنامج "الحكاية" كان األكثر اهتماما ً بمعالجة
هذه القضية وبالتايل األكثر تأثرا ً برتندات تويرت املتعلقة بها،
خصوصا ً خالل الفرتة من منتصف ديسمرب وحتى أواخر يناير،
وهي الفرتة التي شهدت مناقشات الربملان الرتكي للتدخل
العسكري يف ليبا ،ثم املوافقة عىل ذلك يف  2يناير .2020
وتركزت معالجات قضية الرصاع يف ليبيا داخل كل من برنامجي
الحكاية وعىل مسئوليتي داخل الفقرة األوىل ،ويمكن القول بأن
برنامج "عىل مسئوليتي" اهتم بدرجة أكرب من برنامج الحكاية
بتصدير هذه القضية يف الفقرات املتقدمة من الربنامج (الفقرة
الثانية ثم الثالثة) ،يف حني تأخر ظهور املوضوع إىل الفقرة الرابعة
ثم الفقرتني األوىل والثانية داخل برنامج "الحكاية" .ما يعني أن
برنامج عىل مسئوليتي كان أكثر تأثرا ً برتندات تويرت عىل مستوى
إبراز موضوع "الرصاع مع ليبيا" ،خصوصا ً خالل الفرتات التي
تحول فيها الهاشتاجان #كلنا_الجيش و #ضد_تدخل أردوغان إىل
ترند عىل موقع تويرت .وتجد هذه النتيجة تفسريها فيما توصلت
إليه دراسة ( )Scheufele, 2004: 110التي أثبتت أن التغطية
اإلعالمية للموضوعات املختلفة تخضع النطباعات اإلعالميني
الذاتية ،وتتأثر بالدور الذي تلعبه غرفة األخبار يف ترتيب أولويات
وإنتاج األطر التي تحكم معالجة وتقديم القضايا واألحداث.
وتؤدي غلبة الذاتية – يف بعض األحيان –إىل التقليل من درجة
موضوعية املعالجة ،ومستوى مصداقية املعلومة ،األمر الذي يؤثر
عىل قدرة اإلعالم عىل التأثري يف املتلقي .وتعتمد األطر التي يضعها
اإلعالميون عىل الخطاب العام للدولة ،وكذلك عىل التغطية

بدر

الروتينية لوسائل اإلعالم الوطنية .وقد ظهر تأثري الذاتية والرؤية
الخاصة ملقدم الربنامج ،وكذلك تأثري غرفة األخبار ،عىل درجة
التوازن يف معالجة أحداث الرصاع يف ليبيا ،يف ارتفاع معدالت
االعتماد عىل عرض معلومات مرسلة تحمل االنطباعات الذاتية
ملقدم الربنامج حول أحداث وتفاعالت القضية ،وقد ظهر هذا
التوجه بنسبة أكرب داخل برنامج عىل مسئوليتي ( )%69.7مقارنة
بربنامج الحكاية ( ،)%57.1وسيطر عىل معالجة برنامج
"الحكاية" لقضية "الرصاع يف ليبيا" عرض وجهة نظر واحدة
بالنسبة األكرب ،يف حني اعتمد برنامج "عىل مسئوليتي" عىل
عرض وجهات نظر متعددة يف أحوال ،وعرض وجهة نظر واحدة
يف أحوال أخرى .وتشري هذه النتيجة إىل تأثر برامج التوك شو
بسمات املحتوى اإلعالمي عىل موقع تويرت والتي يغلب عليها
أحادية االتجاه ،سواء عىل مستوى مصادر املعلومات ،أو عىل
مستوى وجهات النظر املطروحة .وهو ما دفع ( Ward (2005إىل
الدعوة إىل إيجاد منظور مختلف يف تناول موضوع ميثاق الرشف
املهني الذي يحكم الربامج اإلخبارية ،انطالقا ً من فرضية مركزية
تذهب إىل أن عملية عوملة األخبار عرب وسائل اإلعالم تفرض
رضورة إعادة النظر يف املعايري التي تحكم أخالقيات الصحافة ،من
خالل تبني اتجاه عوملي يؤكد عىل قيم املوضوعية والتعددية
والتوازن يف املعالجة ،األمر الذي يمنح املحتوى اإلعالمي درجة
أكرب من املصداقية (.)p.234

ثانياً -املسارات املوضوعية ملعالجة أطروحات "الرصاع يف
ليبيا" داخل برامج التوك شو:

بلغ إجمايل األطروحات التي عالجت موضوع "الرصاع يف ليبيا"
داخل برنامج "الحكاية" ( 98أطروحة) ،يف حني انخفض عددها
داخل برنامج "عىل مسئوليتي" ( 77أطروحة) .وقد تدرجت
خريطة أطروحات املوضوعات داخل برنامج "الحكاية" فتصدرتها
األطروحات العسكرية ( )%30.6تلتها االقتصادية ( )%22.4ثم
السياسية والقانونية (بنسبة  %16.3لكل منهما) ،وظهرت بعد
ذلك األطروحات اإلنسانية واألطروحات املتعلقة باملظاهرات
الشعبية بنسب أقل .ويف املقابل اختلفت خريطة األطروحات داخل
برنامج "عىل مسئوليتي" فتصدرتها األطروحات االقتصادية
( )%24.7ثم القانونية ( )%23.4ثم العسكرية ( )%22.1ثم
السياسية ( ،)%18.2وتشابهت مع خريطة برنامج "الحكاية" يف
انخفاض نسب االهتمام باألطروحات اإلنسانية واألطروحات
املتعلقة باملظاهرات الشعبية .ومن امللفت أن برنامج الحكاية بدا
متأثرا ً بدرجة أكرب بهاشتاج "#كلنا_الجيش" الذي سيطرت عليه
األطروحات العسكرية التي تؤكد عىل إطار "قدرة الجيش عىل
حماية األمن القومي" ،يف حني بدأ يرنامج "عىل مسئوليتي"
متأثرا ً بهاشتاج "#ضد_تدخل_أردوغان" الذي غلبت عليه
األطروحات االقتصادية التي تدعم إطار "طمع أردوغان يف ثروات
ليبيا" ثم األطروحات القانونية التي تدعم إطار "عدم االعرتاف
بقانونية االتفاق بني تركيا وليبيا" .وتتسق هذه النتيجة مع ما
توصلت إليه دراسة ( Vonbun (2016والتي استهدفت تحليل

عملية ترتيب األجندات املتبادلة بني وسائل اإلعالم ،والسالسل
الزمنية التي تربط ما بني أولويات مواقع التواصل من ناحية
وأولويات الربامج التليفزيونية من ناحية أخرى .ووجدت الدراسة
أن أجندة وسائل اإلعالم التبادلية تتحدد بناء عىل الهياكل التي
تحكم إنتاج الوسيلة اإلعالمية ملضمونها طبقا ً لخصائصها،
باإلضافة إىل الدور الذي يلعبه قادة الرأي ،والسمات الخاصة
باملوضوعات التي تطرحها الوسيلة .وأثبتت الدراسة أن الفرتة
الزمنية التي تحكم استمرار األجندة التبادلية ما بني مواقع
التواصل والربامج التليفزيونية أحيانا ً ما ال تزيد عن يوم واحد.
وباإلضافة إىل ذلك يعتمد دور قادة الرأي يف توجيه األجندة عىل
السمات النوعية للموضوعات أو القضايا ،مثل األهمية والقرب.
كما أثبتت الدراسة أن املواقع اإلخبارية عىل االنرتنت أصبحت
تشكل تحديا ً لواضعي أجندة وسائل اإلعالم التقليدية (.)P. 372
وداخل خريطة األطروحات املتعلقة بالرصاع يف ليبيا ،تنوعت
األطراف التي أبرزها املحتوى كأطراف ذات صلة بتفاعالت
جدول ()2موضوعات وأطراف الرصاع ومصادر معلومات األطروحات
املتعلقة بأحداث "الرصاع يف ليبيا"
الربنامج

موضوع األطروحات

ك

اقتصادي

22

سيايس

قانوني

إنساني

عسكري

مظاهرات شعبية
املحموع

الربنامج

16

%16.3

14

16

%16.3

18

%23.4

9

30

%30.6

98

%100

77

%100

5

حكومة الرساج

16
18

%18.4

18

%23.4

روسيا

8

الواليات املتحدة األمريكية

3

املجموع

98

معلومات مرسلة من جانب
مقدم الربنامج

خبري أو متخصص يف الشأن
الليبي
مسئول عسكري
مسئول سيايس

وثائق (نصوص قرارات أو
اتفاقات)
املجموع

%

ك

%

%16.3

4

الربنامج

الحكاية

عىل مسئوليتي

13

تركيا

مصادر املعلومات داخل
األطروحة

%5.1

2

%2.6

%16.9

26

األمم املتحدة

%9.2

7

%9.1

17

21

أوربا

%22.4

19

%24.7

%22.1

أطراف الرصاع داخل األطروحة

مرص

ك

%

%18.2

ك

الجيش الوطني بقيادة حفرت

الحكاية

%

عىل مسئوليتي

2

%21.4
%26.5
%8.2
%4.1
%3.1
%2

%100

الحكاية

19
16
6
2
1
2

77

%24.7
%20.8
%7.8
%2.6
%1.3
%2.6

%100

عىل مسئوليتي

ك

%

ك

%

27

%27.6

35

%45.5

4

%4.1

1

%1.3

22

%22.4

15

%19.5

24

%24.5

17

%22.1

21

%21.4

9

%11.7

98

%100

77

%100
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عالقة "ترندات" تويرت بأطر تقديم قضية" الرصاع يف ليبيا" ...

الرصاع .داخل برنامج الحكاية تصدر ت "تركيا" خريطة األطراف
التي تساعد عىل إشعال الرصاع يف ليبيا (بنسبة  )%26.5ثم حكومة
الرساج (بنسبة  ،)%21.4وعىل الجبهة األخرى للرصاع برز الطرف
املرصي ( )%18.4ثم املشري خليفة حفرت ( ،)%16.3وتراجعت بعد
ذلك نسب ظهور مجموعة األطراف األخرى مثل الطرف األوربي
ثم الرويس ثم األمريكي ثم األمم املتحدة .وداخل برنامج "عىل
مسئوليتي" أبرزت خريطة أطراف الرصاع حكومة الرساج
( )%24.7ثم الطرف املرصي ( )%23.4ثم الطرف الرتكي ()%20.8
ثم املشري خليفة حفرت ( ،)%16.9ثم تراجعت نسب ظهور األطراف
الخارجية للرصاع –كما هو الحال يف برنامج الحكاية .ويف هذا
السياق ظهر برنامج الحكاية أكثر تأثرا ً بهاشتاج "#ضد_تدخل
أردوغان" ،يف حني بدا برنامج عىل مسئوليتي أكثر تأثرا ً بهاشتاج
"#كلنا_الجيش" الذي ركز عىل دور حكومة الرساج وكذلك عىل
دور مرص يف حماية أمنها القومي.
وقد سيطرت املعلومات املرسلة عىل ألسنة مقدمي برنامجي
الحكاية وعىل مسئوليتي بنسبة ( )%26.7يف األول وبنسبة
( )%45.5يف الثاني ،ثم تنوعت مصادر املعلومات املسندة بعد ذلك،
وتصدرها يف برنامج الحكاية املسئولون السياسيون ( )%24.5ثم
العسكريون ( )%22.4ثم الوثائق ( .)%21.4وظهر الخرباء
املخصصون يف الشأن الليبي بنسبة محدودة للغاية ( .)%4.1وجاء
ترتيب املصادر املعلوماتية يف برنامج عىل مسئوليتي عىل النحو
نفسه .ويتضح من هذه النتيجة أن طبيعة املوضوعات تؤثر عىل
املصادر التي اعتمدت عليها األطروحات داخل برنامجي الحكاية
وعىل مسئوليتي .كما تعكس مصادر املعلومات مستويات تأثر
األطروحات بأطر معالجة أحداث الرصاع يف ليبيا عىل هاشتاجي
"#كلنا_الجيش" و"#ضد_تدخل أردوغان" .فسيطرة األطر التي
تعكس األدوار العسكرية والسياسية ألطراف الرصاع عىل
أطروحات تويرت انعكس عىل نوعية املصادر التي اعتمدت عليها
أطروحات برنامجي الحكاية وعىل مسئوليتي .وتتفق هذه النتيجة
مع ما توصلت إليه دراسة (عامر )2003حول تأثري مصادر
املعلومات اإلخبارية عىل أساليب بناء األجندة اإلخبارية .ودراسة
( Sandra )1998التي أشارت إىل أن تعدد مصادر املعلومات يعد
من األدوات التي تعتمد عليها الوسيلة اإلعالمية يف تأطري األخبار
التي تقدمها إىل الجمهور .فجوهر املنافسة بني وسائل اإلعالم
اإلخبارية ال يتمثل يف مجرد نقل املعلومات بل يتحدد بشكل أسايس
يف أسلوب تقديم املعلومات وىف نوع األطر اإلخبارية التي توظفها
القناة بشكل يؤدي إىل خلق حالة اعتماد من جانب املشاهد عليها
للحصول عىل املعلومات يف ظل تعدد االختيارات أمامه (.)P.245
وفيما يتصل باختيار مصادر معينة يف دعم األطروحات املتعلقة
بالرصاع يف ليبيا فقد أوضحت دراسة ( Halavais (2002أن
اختيار مصادر املعلومات ،وكذلك عملية املفاضلة بني املعلومات
التي يتم جمعها حول األحداث لتقديم بعضها وحجب بعضها
اآلخر ،واللغة املستخدمة يف تقديم التقارير الخربية ،كلها عوامل
تسهم يف وضع الحدث يف إطار معني يعكس سياقا ً محدداً(.) 76.P

140

ثالثاً -عنارص أطروحات "الرصاع يف ليبيا" داخل برامج
التوك شو:

اختربت الباحثة تأثري أربعة عنارص أساسية ألنماط معالجة
قضية “الرصاع يف ليبيا” داخل برامج التوك شو ،شملت أهداف
األطروحات التي تشتمل عليها املعالجة ،وعنارصها ،واألدوات
الفنية املستخدمة يف تقديم املادة ،واملجال الجغرايف الذي تغطيه.
وقد خلص التحليل إىل تشابه املعالجة داخل كل من برنامجي
الحكاية وعىل مسئوليتي عىل مستوى أهداف األطروحات .تصدر
هدف "تقديم املعلومات" خريطة أهداف الربنامجني بنسبة
( )%29.8يف برنامج "الحكاية" و( )%36.4يف "عىل مسئوليتي"،
يليه "رشح املواقف" بنسبة ( )%34.7يف "الحكاية" و( )%32.5يف
"عىل مسئوليتي" ،وطبقا ً للمقارنات الكمية يعد هذان الهدفان
أكثر بروزا ً يف برنامج "الحكاية" عىل عكس الهدفني اآلخرين
املتمثلني يف "رشح أسباب املشكالت" و"طرح حلول للمشكالت"
اللذين برزا بدرجة أكرب نسبيا ً يف برنامج "عىل مسئوليتي".
وتصدر "تقديم املعلومات" قائمة أهداف األطروحات املتعلقة
بقضية "الرصاع يف ليبيا" داخل الربنامجني يبدو مربرا ً بطبيعتهما
كربامج إخبارية ،وثمة تسابق بني مقدمي برامج التوك شو عىل
تقديم املعلومات إىل املشاهدين لخدمة أهداف معينة" .فما يميز
الرسالة اإلعالمية أن يكون لدى املرسل مقصد التأثري يف اآلخر عىل
نحو ما ،من خالل املعلومات التي تشتمل عليها ،واللغة املستخدمة
يف تقديمها" (املرصي .)5 :2007 ،أما الهدف املتعلق برشح املواقف
فريتبط بوظيفة التفسري " .وهي تعكس دور وسائل اإلعالم يف
عدم االكتفاء بمجرد تقديم الحقائق واملعلومات ،بل االتجاه إىل
رشح داللتها ومغزاها وتتبع أثرها ونتائجها عىل الجمهور (سعيد،
 .)320 :2005ويعكس صعود هذين الهدفني يف إطار املعالجات
التي تقدمها األطروحات املتعلقة بالرصاع يف ليبيا درجة التأثر
بهاشتاجات تويرت .فالهدف األسايس ألغلب التغريدات يتمثل يف
تقديم معلومات أو رشح مواقف معينة فيما يتعلق بالحدث .وأحد
األدوار املهمة لربامج التوك شو يتمثل يف مواجهة أي محاوالت
للتضليل املعلوماتي عىل موقع "تويرت" أو غريه من مواقع
التواصل .ويرشح مفهوم "ستار املعلومات" عملية التضليل تلك
ويبحث يف القوى التي تقف وراءها وأهدافها ومستويات توظيفها
لتقنيات ستار املعلومات من تخويف وسيطرة عىل الرأي العام عبد
الغني (.)2005
وتتحدد عنارص معالجة األطروحات املتعلقة بأحداث "الرصاع يف
ليبيا" يف "وصف املواقف" بنسبة متقاربة يف الربنامجني ،ييل ذلك
"تقييم املواقف" بتقارب يف النسب ،ثم "اإلعالم عن حدث" بنسبة
( )%25.5يف برنامج الحكاية ونسبة ( )%14.3يف برنامج "عىل
مسئوليتي" ،ويرتاجع بعد ذلك كل من عنرص "وصف األشخاص"
وعنرص "تقييم األشخاص" يف معالجة األطروحات املتعلقة
بالرصاع يف ليبيا .وتؤرش النتيجة السابقة إىل سعي األطروحات
داخل الربنامجني إىل تأطري أحداث "الرصاع يف ليبيا" عىل املستوى
املوضوعي ،وتجنبها وضع الشخصيات السياسية التي تلعب دورا ً
يف تحريك الرصاع يف أطر محددة .وتتسق هذه النتيجة مع الفرض

بدر

الرئييس لنظرية األطر .وهو الفرض الذي ذهب فيه Goffman
إىل أن وضع األحداث والقضايا يف إطار محدد يكسب هذه األحداث
والقضايا مغزي محددا ً وذلك عن طريق انتقاء املعلومات املتعلقة
بالحدث أو القضية بطريقة معينة مما يضفي عليها قدرا ً من
االتساق ،يف حني يتم تجاهل أو إغفال جوانب أخرى تتعلق بهذا
الحدث أو تلك القضية  ،وهو األمر الذي ينعكس عىل إدراك
الجمهور املتلقي لهذا الحدث أو اتخاذ قرارات إزاءها (Angelo,
.)2016: 5
وتنوعت األدوات الفنية التي اعتمد عليها الربنامجان يف الدعم
املوضوعي لألطروحات ،وتصدرها –يف برنامج الحكاية -األخبار
الواردة من املواقع اإلخبارية واإلعالمية بنسبة ( )%28.6ثم
الفيديوهات ،ثم املداخلة مع متخصص ،ثم التقارير ،ثم ضيوف
االستوديو ،وأخريا ً الخرائط .ويف برنامج عىل مسئوليتي تصدرت
الفيديوهات األدوات الفنية لدعم األطروحات بنسبة ( )27.3يليها
التقارير ،ثم األخبار من املواقع اإلخبارية واإلعالمية ،ثم املداخالت
مع املتخصصني ،ثم الخرائط ،وأخريا ً ضيوف االستديو .وتشري
هذه النتيجة إىل سيطرة األسلوب الفردي واالتصال الرأيس من
مقدم الربنامج إىل املشاهد عىل أساليب تقديم برامج التوك شو،
وانخفاض نسب االعتماد عىل التفاعل الحواري ،وخصوصا ً داخل
االستديو ،أو من خالل املداخالت مع متخصصني .وتعد األدوات
الفنية املستخدمة يف تقديم األطروحات داخل برامج التوك شو
وسيلة من الوسائل التي يعتمد عليها مقدمو برامج التوك شو يف
تأطري األحداث .وقد أثبتت دراسة (صالح الدين )399 :2001 ،أن
القائم باالتصال ال يكتفي باختيار املوضوعات وتحديد األفكار
التي تدور حولها وفقط ،بل يمتد دوره إىل جوانب أخرى عديدة من
أبرزها اختيار أساليب التقديم من بينها :اختيار العناوين ،اختيار
الصور ،اختيار معلومات معينة واستبعاد معلومات أخرى.
وطريقة ترتيب وإبراز املعلومات تعد من أهم العوامل التي يؤثر
من خاللها القائمون باالتصال يف تأطري األحداث.
ويؤرش تصدر أخبار املواقع والفيديوهات والخرائط كأدوات
لتقديم األطروحات املتعلقة بالرصاع يف ليبيا إىل تأثر برامج التوك
شو بموقع تويرت ،وقد أثبتت مراجعة هاشتاج "#كلنا_الجيش"
وهاشتاج "#ضد_تدخل أردوغان" اعتماد املغردين عىل دعم
تعليقاتهم بأخبار من مواقع أو فيديوهات أو خرائط ،لكن يبقى
أن هناك مخاطر مهنية ترتتب عىل اعتماد اإلعالميني عىل مواقع
التواصل االجتماعي كمصدر للحصول عىل األخبار والصور
والفيديوهات وتوظيفها يف تأطري األحداث .وقد خلصت إحدى
الدراسات إىل أن "ما يقرب من  %50من اإلعالميني يستخدمون
موقع تويرت كمصدر للقصص الصحفية .ووجدت أن تغريدات
الشخصيات السياسية تؤثر عىل أجندة األخبار السياسية .وقد
أكدت الدراسة أن الصحفيني يستخدمون وسائل التواصل
االجتماعي ،وخاصة  ،Twitterمن أجل البحث عن املصادر
والرتويج الذاتي وكذلك ملتابعة األخبار واملناقشات العاجلة"
( .Kalsnes (2016وعىل مستوى املجال الجغرايف لألطروحات
سيطر التوجه اإلقليمي الرشق أوسطي عىل األطروحات ،وظهر يف

برنامج الحكاية بنسبة ( )%33.7ويف برنامج عىل مسئوليتي
( ،)%33.8ما يعني محاولة لوضعها يف إطار "الرصاع اإلقليمي"
الذي تتورط فيه عدة أطراف .يظهر بعد ذلك البعد املحيل املتعلق
بمرص ،ثم البعد العربي ،فالبعد الدويل (.)P.26

رابعاً -األطر العامة والحدثية ملعالجة وتقديم أطروحات
الرصاع يف ليبيا:

تصنف األطر وفقا ً ملدى شمولية أو دقة األحداث التي تعالجها إىل
نوعني ،أولهما األطر الخربية ذات املوضوع املحدد Specific
 News Framesوهي التي تهتم بأحداث محددة بخصوصية تامة
وتفاصيل أكرب .وثانيهما األطر الخربية العامة الشاملة ،وهي التي
تركز بشكل واسع عىل مجموعة متنوعة ومختلفة من األخبار
واملوضوعات وتمتد لفرتات طويلة من الوقت (جالل.)45 :2002 ،
وقد اهتمت الدراسة الحالية بتحليل األطر العامة وكذلك األطر
الحدثية ملعالجة قضية "الرصاع يف ليبيا" داخل برنامجي الحكاية
جدول ( )3أهداف وعنارص وأدوات معالجة أطروحات "الرصاع يف ليبيا"
ومجالها الجغرايف
الربنامج

الحكاية

أهداف األطروحات

ك

رشح مواقف

34

تقديم معلومات

رشح أسباب مشكالت
طرح حلول ملشكالت
املجموع

الربنامج

39

%39.8

28

15

%15.3

15

%19.5

10
98

عنارص معالجة أفكار األطروحات
تقييم أشخاص

5

وصف مواقف
تقييم مواقف

اإلعالم عن حدث
املجموع

الربنامج

تقرير

املحموع

الربنامج

34
25

%25.5

11

%14.3

27
98

%5.1

%27.6
%100

الحكاية

19
4

%

%19.4
%6.1
%4.1

23
77

%11.7

%29.9
%100

عىل مسئوليتي

ك

11
1
5

%

%14.3
%1.3
%6.5

28

%28.6

19

%24.7

18

%18.4

20

%26

23
98

%23.5
%100

الحكاية

إقليمي (رشق أوسطي)

33

دويل

20

املجموع

7

%9.1

%34.7

املجال الجغرايف لألطروحات

عربي

ك

%

عىل مسئوليتي

27

ك

محيل

%

77

%100

%35.1

ضيف باالستديو

فيديوهات

%100

الحكاية

7

6

خرائط

%10.2

9

%11.7

%7.1

األدوات الفنية للمعالجة

أخبار من مواقع وصحف

%34.7

25

%32.5

9

ك

مداخلة مع متخصص

ك

%

%36.4

ك

وصف أشخاص

%

عىل مسئوليتي

%

21
77

%27.3
%100

عىل مسئوليتي
%

ك

22

%22.4

20

%26

23

%23.5

14

%18.2

98

%33.7
%20.4
%100

26
17
77

%33.8
%22.1
%100
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عالقة "ترندات" تويرت بأطر تقديم قضية" الرصاع يف ليبيا" ...

وعىل مسئوليتي .وقد ثبت عىل مستوى األطر العامة أن هناك
اتفاقا ً بني الربنامجني عىل إبراز "إطار الرصاع العسكري" يف
معالجة قضية الرصاع يف ليبيا بنسبة ( )%21.4يف برنامج الحكاية،
ونسبة ( )%22.1يف برنامج عىل مسئوليتي .واختلف األمر بعد ذلك
بالنسبة لباقي األطر ،فربز يف برنامج "الحكاية" إطار "الرصاع
عىل غاز املتوسط" و"استهداف مرص" بنسبة ( )%19.4لكل
منهما ،ثم "إطار الخيانة" بنسبة ( ،)%16.3ثم "الرصاع السيايس،
ثم إطار "املفاوضات .يف املقابل برز داخل برنامج عىل مسئوليتي
إطار "استهداف مرص" ( )%18.2ثم إطار "الرصاع السيايس"
والخيانة" لكل منهما ،يليهما "الرصاع االقتصادي عىل غاز
املتوسط .وتؤرش النتيجة السابقة إىل اشرتاك كل من برنامجي
الحكاية وعىل مسئوليتي يف التأثر بهاشتاج "#كلنا_الجيش"،
حيث تم تصوير ما يحدث يف ليبيا عىل أنه رصاع عسكري تورطت
فيه العديد من األطراف اإلقليمية والدولية وأن جيش مرص هو
وحده القادر عىل حماية األمن القومي .واختلفت بعد ذلك معدالت
التأثر بهاشتاج "#ضد_تدخل_أردوغان" حيث بدا برنامج
"الحكاية" أكثر تأثرا ً به ،من خالل إبراز إطار "الطمع يف غاز
املتوسط" ،وقد انترشت عىل الهاشتاج العديد من التغريدات التي
تؤكد عىل فكرة أن تركيا تسعى إىل السطو عىل غاز املتوسط ،يف
حني تواصل تأثري هاشتاج "#كلنا_الجيش" عىل برنامج "عىل
مسئوليتي" من خالل إبراز أحد األطر التي ظهرت يف سياق
تغريداته واملتمثل يف "إطار الخيانة" ويرشح خيانة حكومة الوفاق
بقيادة "فائز الرساج" للدولة وللشعب الليبي .وتتفق هذه النتيجة
جدول ( )4األطر العامة والحدثية ملعالجة األفكار املتعلقة
بأحداث الرصاع يف ليبيا
الربنامج

اإلطار العام للمعالجة

ك

الحكاية

%

عىل مسئوليتي
ك

%

إطار الرصاع العسكري

21

%21.4

17

%22.1

إطار الرصاع االقتصادي عىل غاز
املتوسط

19

%19.4

10

%13

16

%16.3

12

%15.6

إطار النجاح يف تحقيق األهداف

1

%1

2

%2.6

إطار املفاوضات

6

إطار الرصاع السيايس

إطار الخيانة

إطار الفشل يف تحقيق األهداف
إطار استهداف مرص
املجموع

الربنامج

اإلطار الحدثي للمعالجة

إطار الطمع الرتكي يف ثروات ليبيا

إطار إرصار مرص عىل حماية أمنها
القومي
إطار االنتصارات العسكرية لحفرت
إطار استعانة حكومة الرساج
بميليشات إرهابية
إطار استعانة حفرت بمرتزقة
إطار تعثر املفاوضات
املجموع
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12

4

%12.2

%4.1

12

5

%15.6

%6.5

19

%19.4

14

%18.2

98

%100

77

%100

ك

%

ك

%

%6.1

الحكاية

5

%6.5

عىل مسئوليتي

26

%26.5

20

%26

28

%28.6

18

%23.4

8

%8.2

11

%14.3

28

%28.6

20

%26

2

%2

1

%1.3

98

%100

77

%100

6

%6.1

7

%9.1

مع ما توصلت إليه دراسة ( Clark (2011التي استهدفت تحليل
معدّالت استخدام العاملني ىف مجال األخبار التلفزيونية لشبكات
ّ
والشخصية،
ال ّتواصل االجتماعية كوسيلة ملتابعة األخبار املحلية
ويف ضوء دراسة استطالعية ت ّم من خاللها مسح متابعي تغريدات
عدد من ّ
الشخصيات املحلية التلفزيونية لتقييم دوافعهم ملتابعة
هؤالء األفراد ،وجدت الباحثة أنّ ( )212من متابِعي تويرت دعّ م
فكرة استخدام شبكات ال ّتواصل االجتماعية كمصدر للمعلومات،
باإلضافة إىل تعزيز ال ّتقا ُرب بني املشاهدين والعاملني يف مجال
األخبار الذين لديهم متابعني عىل تويرت (.)P.54
ويف حني تباينت اتجاهات توظيف األطر العامة بني برنامجي
الحكاية وعىل مسئوليتي ،فقد اختلف األمر عىل مستوى األطر
الحدثية األكثر تخصيصاً ،حيث تشابهت مسارات التوظيف إىل حد
كبري .فقد تصدر إطار "إرصار مرص عىل حماية أمنها القومي"
مجموعة األطر يف الربنامجني بنسبة ( )%28.6يف الحكاية
و( )%23.4يف برنامج عىل مسئوليتي ،يليه إطار "استعانة حكومة
الرساج بميليشيات إرهابية" بنسبة ( )%28.6يف برنامج الحكاية
ونسبة ( )%26يف برنامج عىل مسئوليتي ،ثم إطار "الطمع الرتكي
يف ثروات ليبيا" بنسبة متقاربة جدا ً يف الربنامجني ،وركز برنامج
عىل مسئوليتي عىل إطار "االنتصارات العسكرية لحفرت" بنسبة
( )%14.3وهي تزيد عن النسبة املقابلة يف برنامج الحكاية بنسبة
( .)%8.2وانخفضت بعد ذلك معدالت توظيف كل من إطار
"استعانة حفرت بمرتزقة" وإطار "تعثر املفاوضات بني أطراف
الرصاع" .وتؤرش هذه النتيجة إىل صعود تأثري هاشتاج "#كلنا_
الجيش" عىل األطر الحدثية التي تم توظيفها يف الربنامجني .كما
تجىل تأثري هاشتاج "#ضد_تدخل_أردوغان" يف صعود إطار
"الطمع الرتكي يف ثروات ليبيا" .وظهر التأثري املشرتك للهاشتاجني
عىل األطر الحدثية املتعلقة بـ"استعانة حفرت بميليشيات إرهابية"
وهي الفكرة التي طرحت يف الخطاب الرئايس الرسمي وتبناها
الهاشتاجان املعنيان بقضية "الرصاع يف ليبيا" .وتجد هذه النتيجة
تفسريها فيما توصلت إليه دراسة ( Lee (2004التي أثبتت أن
القوى املحيطة بوسائل اإلعالم لها تأثري مبارش يف صناعة املادة
اإلعالمية ،وأن هذه الضغوط تجد طريقها إىل مؤسسات األخبار،
والتي بدورها تؤثر عىل محتوى الخرب وأطر التغطية واملعالجة.
كما أظهرت أن التأثريات املؤسساتية تشمل املالك ومدراء اإلدارات
العليا(القيادات) ممن يؤثرون عىل قرارات وأطر التغطية (.)P.23

خامساً -نتائج فروض الدراسة:

سعى البحث إىل اختبار ثالثة فروض أساسية لتفسري العالقة بني
الرتندات التي برزت عىل موقع تويرت فيما يتعلق بقضية "الرصاع
يف ليبيا" وأطر معالجتها وتقديم أحداثها وفعالياتها داخل
برنامجي "الحكاية" و"عىل مسئوليتي".

الفرض األول:

"توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا ً بني توظيف "املعلومات
املرسلة" من جانب مقدم الربنامج و"معدالت االستشهاد بمواقع
التواصل االجتماعي" التي تظهر يف املحتوى ".

بدر

طبقا ً للتحليل اإلحصائي بلغت قيمة كا 2العالقة بني املتغريين
( )3.92عند درجة حرية ( )1وبمستوى معنوية ( )0.05ما يعني
ثبوت فرض العالقة بني توظيف املعلومات املرسلة (غري املسندة
إىل مصادر) ومعدالت االستشهاد باملحتوى الطروح عىل مواقع
التواصل االجتماعي حول قضية "الرصاع يف ليبيا" .وقد امتازت
العالقة بني املتغريين بتوسطها ،حيث بلغ قيمة معامل التوافق
الخاص بها ( )0.32عند مستوى معنوية ( .)0.04وتشري هذه
النتيجة إىل التأثر املبدئي بهاشتاجات تويرت عند معالجة وتقديم
أحداث الرصاع يف ليبيا ،حيث أثبت تحليل املحتوى أن معدالت
االستشهاد بموقع تويرت تكرر ( 10مرات) بنسبة ( )%23.8يف
برنامج "الحكاية" يف حني تكرر يف برنامج عىل مسئوليتي (15
مرة) بنسبة ( .)%45.5وتؤرش هذه النتيجة إىل أن زيادة املساحات
التي يخصصها مقدم الربنامج لنفسه ليقدم من خاللها معلوماته
وتعليقاته املرسلة عىل الحدث يبدو فيها متأثرا ً باملحتوى الذي
يقدم عىل مواقع التواصل االجتماعي .ويربز يف هذا السياق موقع
تويرت بصفة أساسية ،يليه فيسبوك ،ثم انستجرام بنسبة محدودة
للغاية .وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (Kalsnes
 (2015من ارتفاع معدالت اعتماد اإلعالميني وخصوصا العاملني
يف مجال الصحافة التليفزيونية عىل موقع تويرت كمصدر للقصص
الخربية ( .)P. 29وكذلك دراسة (عجيزة )2012 ،وقد قام الباحث
بتحليل مضمون عدد من املواقع اإلخبارية ،ومواقع االحتجاجات
عىل شبكة االنرتنت .وخلصت الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة
إحصائيا ً بني املواقع اإلخبارية ومواقع االحتجاجات يف أسلوب
عرض قضايا االحتجاجات ،وعدم وجود فروق يف أطر معالجة
هذه القضايا.

الفرض الثاني:

"توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا ً بني معدالت االستشهاد
بهاشتاج #كلنا_الحيش وتوظيف إطار "الرصاع العسكري" يف
معالجة وتقديم أحداث الرصاع يف ليبيا".
أثبت تحليل العالقة بني املتغريين باستخدام معامل ارتباط جاما
( )Gammaوجود ارتباط فيما بينهما تبلغ قيمته  0.51بمستوى
معنوية ( ،)0.05ما يعني ثبوت فرض تأثر مقدمي برنامجي
الحكاية وعىل مسئوليتي بالهاشتاج املطروح عىل تويرت عند
اختيار األطر العامة ملعالجة أحداث الرصاع يف ليبيا ،ويتأكد هذا
االرتباط خالل الفرتات التي يأخذ فيها "الهاشتاج" شكل "الرتند"،
وينطبق ذلك عىل هاشتاج #كلنا الجيش الذي ظهر تأثريه بدرجة
أكرب عىل برنامج "عىل مسئوليتي" مقارنة بربنامج "الحكاية".
كما ارتفعت نسبة ظهور إطار "الرصاع العسكري" يف محتوى
برنامج عىل مسئوليتي عن برنامج الحكاية .وتجد هذه النتيجة
تفسريها فيما توصل إليه ( Halavais (2002من أن السياقات
العامة االجتماعية والسياسية املحيطة بالقناة اإلخبارية تؤدي
دورا ً أساسيا ً يف تحديد األطر اإلخبارية ،وقد أثبتت من خالل تحليل
املعالجة الخربية لحدث الهجوم عىل مبنى التجارة العاملي
والبنتاجون الدور الذي تؤديه هذه السياقات ،وأثبتت ما لها من

تأثري عىل التقارير الخربية التي قامت بتغطية الحدث ،فرغم ما
يحاوله وما يزعمه اإلعالميون من تحري املوضوعية ،إال أن
مستويات عديدة للتحيز تربز يف إطار التغطية اإلعالمية ،ويؤدي
هذا التحيز إىل وضع األحداث داخل أطر تعكس السياق الذي تعمل
فيه الوسيلة اإلعالم )P. 78 (.

الفرض الثالث:

توجد عالقة ارتباط دالة إحصائيا ً بني معدالت االستشهاد بهاشتاج
#ضد_تدخل_أردوغان وتوظيف إطار "الطمع الرتكي يف ثروات
ليبيا" يف معالجة وتقديم أحداث الرصاع يف ليبيا.
بلغ معامل االرتباط بني هذن املتغريين –طبقا ً ملعامل جاما-
( )0.13عند مستوى معنوية ( )0.50ما يعني عدم ثبوت فرض
العالقة بني اإلطار الحدثي األبرز الذي تم توظيفه يف معالجة
أحداث الرصاع يف ليبيا ومعدالت االستشهاد بهاشتاجات تويرت
داخل محتوى برامج التوك شو .وتؤرش هذه النتيجة إىل أن التأثر
األكرب برتندات تويرت يظهر عند اختيار األطر العامة ملعالجة
وتقديم األحداث ،ويقل بعد ذلك فيما يتعلق باألطر الحدثية.

مناقشة نتائج الدراسة:

خلصت الدراسة إىل مجموعة النتائج التالية:
 -1تميز برنامج الحكاية بدرجة أعىل من االهتمام الكمي بمعالجة
قضية "الرصاع يف ليبيا" ،حيث زاد عدد الفقرات التي خصصها
لذلك مقارنة بربنامج "عىل مسئوليتي" ،لكن الربنامج الثاني
تميز عىل املستوى الكيفي بإبراز هذه القضية داخل الفقرات
األوىل منه ،خصوصا ً خالل الفرتات التي تحول فيها هاشتاج
#كلنا_الجيش وهاشتاج #ضد_تدخل_أردوغان إىل "ترند"
عىل موقع تويرت .وتؤرش هذه النتيجة إىل تأثر التغطية اإلعالمية
للقضايا واألحداث داخل برامج التوك شو باالنطباعات الذاتية
لإلعالميني والدور الذي تلعبه غرفة األخبار التابعة للربنامج يف
جدول ( )5معدالت االستشهاد بمواقع التواصل يف املحتوى املرسل
بربنامجي الحكاية وعىل مسئوليتي
الربنامج

معدالت االستشهاد بمواقع
التواصل بالربنامح

الحكاية

عىل مسئوليتي

ك

%

ك

%

10

%23.8

15

%45.5

انستجرام

4

%9.5

-

-

املجموع

42

تويرت

فيسبوك
ال يوحد

8

20

%19

%47.6
%100

3

15
33

%9.1

%45.5
%100

جدول ( )6معدالت ظهور هاشتاج #كلنا الحيش و#ضد_تدخل_أردوغان
بربنامجي الحكاية وعىل مسئوليتي
الربنامج

الحكاية

معدالت االستشهاد بالهاشتاجني

ك

%

#ضد_تدخل_أردوغان

5

%50

املجموع

10

#كلنا_الجيش
أخرى

4
1

عىل مسئوليتي
ك

%

6

%40

%40

9

%10

-

%100

15
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%60
-

%100
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تحديد األولويات وإنتاج األطر التي تحكم معالجتها وتقديمها.
وقد سيطر هذا التوجه بدرجة أكرب داخل برنامج "عىل
مسئوليتي" مقارنة بربنامج "الحكاية" .وتؤرش هذه النتيجة
إىل تأثر برامج التوك شو بسمات املحتوى اإلعالمي عىل موقع
تويرت والتي يغلب عليها أحادية االتجاه ،سواء عىل مستوى
مصادر املعلومات ،أو عىل مستوى وجهات النظر املطروحة.
 -2تصدرت األطروحات العسكرية مجموعة األطروحات التي
اعتمد عليها برنامج "الحكاية" يف معالجة قضية "الرصاع يف
ليبيا ،تلتها االقتصادية ،ثم السياسية والقانونية .واختلفت
خريطة األطروحات داخل برنامج "عىل مسئوليتي"،
فتصدرتها األطروحات االقتصادية ثم القانونية ثم العسكرية
ثم السياسية .وبدت خريطة األطروحات داخل برنامج الحكاية
متأثرة بدرجة أكرب بهاشتاج "#كلنا_الجيش" والتي تؤكد عىل
إطار "قدرة الجيش عىل حماية األمن القومي" وإطار "تصدر
الجيش املرصي لجيوش املنطقة" .ويف املقابل بدا يرنامج "عىل
مسئوليتي" متأثرا ً بهاشتاج "#ضد_تدخل_أردوغان" الذي
علبت عليه األطروحات االقتصادية التي تدعم إطار "طمع
أردوغان يف ثروات ليبيا" ثم القانونية التي تدعم إطار "عدم
االعرتاف بقانونية االتفاق بني تركيا وليبيا" .واختلفت بعد
ذلك األطراف التي أبرزتها األطروحات كقوى فاعلة يف الرصاع،.
فتصدرت "تركيا" خريطة األطراف الفاعلة داخل برنامج
"الحكاية" ،ثم برزت "حكومة الرساج" ،وعىل الجبهة األخرى
للرصاع برز الطرف املرصي ،ثم الجيش الوطني بقيادة املشري
خليفة حفرت .وداخل برنامج "عىل مسئوليتي" ركزت خريطة
أطراف الرصاع حكومة الرساج ،ثم الطرف املرصي ،ثم الرتكي،
ثم املشري خليفة حفرت .وقد بدأ برنامج "الحكاية" –عىل
مستوى أطراف الرصاع -أكثر تأثرا ً بهاشتاج "#ضد_تدخل
أردوغان" الذي ركز عىل إبراز أدوار كل من تركيا وحكومة
الرساح يف إشعال الرصاع يف ليبيا ،يف حني بدأ برنامج "عىل
مسئوليتي" أكثر تأثرا ً بهاشتاج "#كلنا_الجيش" الذي ركز
عىل دور حكومة الرساج يف استدعاء القوى األجنبية إىل ليبيا
وكذلك سعي مرص إىل حماية أمنها القومي والوقوف ضد
التدخالت األجنبية يف ليبيا .وقد عكست مصادر املعلومات التي
اعتمدت عليها األطروحات مستوى التأثر بأطر معالجة أحداث
"الرصاع يف ليبيا" عىل هاشتاجي "#كلنا_الجيش" و"#ضد_
تدخل أردوغان" .فربزت املصادر العسكرية والسياسية
والقانونية أكثر من غريها ،وتدخلت بنسبة أكرب يف تشكيل
محتوى األطروحات.
 -3تصدر الهدف املتعلق بـ "تقديم املعلومات" و"رشح املواقف"
قائمة أهداف األطروحات التي عالجت قضية الرصاع يف ليبيا
داخل برنامجي "الحكاية" و"عىل مسئوليتي" .ويعكس صعود
هذين الهدفني درجة التأثر بهاشتاجات تويرت .وتتحدد عنارص
معالجة األطروحات املتعلقة بأحداث "الرصاع يف ليبيا" داخل
برنامجي "الحكاية" و"عىل مسئوليتي" يف "وصف املواقف"،
ييل ذلك "تقييم املواقف" ،ثم "اإلعالم عن حدث" ،ويرتاجع بعد
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ذلك كل من عنرص "وصف األشخاص" وعنرص "تقييم
األشخاص" يف معالجة األطروحات املتعلقة بالرصاع يف ليبيا.
وتؤرش هذه النتيجة إىل سعي األطروحات داخل الربنامجني إىل
تأطري أحداث "الرصاع يف ليبيا" عىل املستوى املوضوعي،
وتجنبها وضع الشخصيات السياسية التي تلعب دورا ً يف تحريك
الرصاع يف أطر محددة .وعىل مستوى املجال الجغرايف
لألطروحات سيطر التوجه اإلقليمي الرشق أوسطي عىل
األطروحات املتعلقة بالرصاع يف ليبيا ،ما يعني محاولة لوضعها
يف إطار "الرصاع اإلقليمي" الذي تتورط عدة أطراف يف
فعالياته.
 -4تنوعت األدوات الفنية التي اعتمد عليها الربنامجان يف الدعم
املوضوعي لألطروحات ،وتصدرها –يف برنامج الحكاية-
األخبار الواردة من املواقع اإلخبارية واإلعالمية ،ثم
الفيديوهات ،ثم املداخلة مع متخصص ،ثم التقارير ،ثم ضيوف
االستديو ،ثم الخرائط .ويف برنامج عىل مسئوليتي تصدرت
الفيديوهات األدوات الفنية لدعم األطروحات ،تالها التقارير،
ثم األخبار من املواقع اإلخبارية واإلعالمية ،ثم املداخالت مع
املتخصصني ،ثم الخرائط ،ثم ضيوف االستديو .وتشري هذه
النتيجة إىل سيطرة األسلوب الفردي واالتصال الرأيس من
مقدم الربنامج إىل املشاهد عىل أساليب تقديم برامج التوك شو،
وانخفاض نسب االعتماد عىل التفاعل الحواري .ويؤرش تصدر
أخبار املواقع والفيديوهات والخرائط كأدوات لتقديم
األطروحات املتعلقة بالرصاع يف ليبيا إىل تأثر برامج التوك شو
بموقع تويرت .وهناك خطورة مهنية يف هذا التوجه تتمثل يف
إخضاع مفردات أجندة القضايا واألحداث داخل برامج التوك
شو ،وكذلك أطر معالجتها وتقديمها ،ألطروحات مواقع
التواصل.
 -5ظهر نوع من االتفاق بني برنامجي "الحكاية" و"عىل
مسئوليتي" يف توظيف "إطار الرصاع العسكري" كإطار عام
ملعالجة وتقديم أحداث وفعاليات "الرصاع يف ليبيا" ،واختلفت
مسارات الربنامجني بعد ذلك فيما يتعلق باألطر العامة األخرى.
وتؤرش هذه النتيجة إىل اشرتاك كل من برنامجي الحكاية وعىل
مسئوليتي يف التأثر بهاشتاج "#كلنا_الجيش" ،حيث تم وضع
ما يحدث يف ليبيا يف إطار "الرصاع العسكري" وأن جيش مرص
هو وحده القادر عىل حماية األمن القومي وتأمني الحدود بني
مرص وليبيا .واختلفت بعد ذلك معدالت التأثر بهاشتاج
"#ضد_تدخل_أردوغان" حيث بدا برنامج "الحكاية" أكثر
تأثرا ً به ،من خالل إبراز إطار "الطمع يف غاز املتوسط" ،يف حني
تواصل تأثري هاشتاج "#كلنا_الجيش" عىل برنامج "عىل
مسئوليتي" من خالل إبراز أحد األطر التي ظهرت يف سياق
تغريداته واملتمثل يف "إطار الخيانة" ،ويرشح خيانة حكومة
الوفاق بقيادة "فائز الرساج" للدولة وللشعب الليبي.
 -6تشابهت مسارات توظيف األطر الحدثية داخل برنامجي
"الحكاية" و"عىل مسئوليتي" .وتصدر إطار "إرصار مرص
عىل حماية أمنها القومي" مجموعة األطر الحدثية يف

بدر

الربنامجني ،تاله إطار "استعانة حكومة الرساج بميليشيات
إرهابية" ،ثم إطار "الطمع الرتكي يف ثروات ليبيا" ،وركز
برنامج "عىل مسئوليتي" عىل إطار "االنتصارات العسكرية
لحفرت" بنسبة أكرب من برنامج "الحكاية" .وتؤرش هذه
النتيجة إىل صعود تأثري هاشتاج "#كلنا_الجيش" عىل األطر
الحدثية التي تم توظيفها يف الربنامجني .كما تجىل تأثري
هاشتاج "#ضد_تدخل_أردوغان" يف صعود إطار "الطمع
الرتكي يف ثروات ليبيا" .وظهر التأثري املشرتك للهاشتاجني عىل
األطر الحدثية املتعلقة بـ"استعانة حفرت بميليشيات إرهابية"
وهي الفكرة التي طرحت يف الخطاب الرئايس الرسمي وتبناها
الهاشتاجان املعنيان بقضية "الرصاع يف ليبيا" .ويمكن تفسري
هذه النتيجة يف ضوء التأثريات التي تمارسها القوى املحيطة
بوسائل اإلعالم عىل صناعة املادة اإلعالمية.
 -7أثبت التحليل اإلحصائي فرض وجود عالقة بني توظيف
املعلومات املرسلة (غري املسندة إىل مصادر) ومعدالت
االستشهاد باملحتوى املطروح عىل مواقع التواصل االجتماعي
حول قضية "الرصاع يف ليبيا" ،وامتازت العالقة بني املتغريين
بتوسطها .وبالربط بني هذه النتيجة والنتيجة األخرى التي
أثبتها البحث حول ارتفاع معدالت االستشهاد بتغريدات موقع
"تويرت" يف املساحات التي يلجأ فيها مقدم الربنامج إىل
"املعلومات املرسلة" .نخلص إىل أن التأثري الحقيقي ملحتوى
املوقع عىل أطر معالجة وتقديم قضية "الرصاع يف ليبيا" يظهر
حني يتخىل مقدم الربنامج عن املعلومات املسندة إىل مصادر،
ويعتمد عىل عرض انطباعاته الذاتية حول الحدث ،أو ردوده
وتعليقاته عىل بعض التغريدات املتداولة عىل تويرت.
 -8أثبت التحليل أيضا ً فرض وجود عالقة بني معدالت االستشهاد
بهاشتاج #كلنا_الجيش وتوظيف إطار "الرصاع العسكري" يف
معالجة وتقديم أحداث الرصاع يف ليبيا .فقد تأثر برنامج
"الحكاية" و"عىل مسئوليتي" بهذا الهاشتاج عند اختيار
األطر العامة ملعالجة أحداث الرصاع يف ليبيا ،ويتأكد هذا
االرتباط خالل الفرتات التي يأخذ فيها "الهاشتاج" شكل
"الرتند" ،وينطبق ذلك عىل هاشتاج #كلنا الجيش الذي ظهر
تأثريه بدرجة أكرب عىل برنامج "عىل مسئوليتي" .ويف املقابل
لم يثبت التحليل فرض وجود عالقة بني معدالت االستشهاد
بهاشتاج #ضد_تدخل_أردوغان وتوظيف إطار "الطمع
الرتكي يف ثروات ليبيا" يف معالجة وتقديم أحداث الرصاع يف
ليبيا .ما يعني أن األطر العامة –وليس األطر الحدثية -تعد
املساحة األساسية التي يظهر فيها تأثر برامج التوك شو
برتندات تويرت.
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