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طر تغطيت قضايا الدميقراطيت يف الربامج احلواريت للقنواث أ
 العربيت باللغتالفضائيت الوافدة 

 دراست حتليليت

 امحد عبد الستار حسني الباحث 
ظمة الحكم حققت الديمقراطية في العصر الحديث انتصارًا تاريخيًا عمى كافة البدائل وأن

ومن مختمف االتجاىات الفكرية يعمنون انحيازىم لمـديمقـراطيـة، ويتحـدثـون عـن  األخرى، فالجميع اليوم
مرادفًا لمفيوم الشرعية في الحياة السياسية  الديمقراطي، وأصبحت الديمقـراطية كنظام حكممـزايا الحكم 

 الحديثة .

تصال وما ومع التطورات العممية والتكنولوجية ، التي يشيدىا العالم المعاصر في مجال اال
اخذ بعض الدول عمى عاتقو تحقيق ترتب عمييا من زوال الحواجز االتصالية بين دول العالم اجمع ، 

اذ اخذت ىذه  ،االنتشار العالمي لمديمقراطية وعممت عمى خمق وسائل أعالم تدعم الديمقراطيات 
وصول قنوات ما في ىذه الظاىرة اىم و  الظاىرة تنتشر في نيايقة القرن العشرين ومطمع القرن الجديد،

ذات  اجنبية موجية من دولالديمقراطية " ترفع شعار "لوطن العربي بالمغة العربية فضائية وافدة الى ا
وروسيا اطمقت ىي ايضا روسيا  BBC وبريطانيا فامريكا اطمقت قناة الحرة تاريخ سياسي عريق ، 

فيمو فضال عن ايران التي اطمقت قناة العالم والكوثر  دوتشة DWوالمانيا  42اليوم وفرنسا فرانس 
 .وغيرىم من الدول مثل الصين وتركيا وحتى إسرائيل

لجميورىا في تقديم المعمومة  بالدرجة االساسوالمالحظ عن ىذه القنوات اعتمادىا عمى الحوار 
الذي بات يمعبو في  والدور الحوار ألىميةة  لبث برامج حوارية نظرًا ذ خصصت مساحة زمنية كبير ا، 

في فترة ما سمي )بالربيع بمثابة التغطية الخاصة بقضايا الديمقراطية  كانت ىذه البرامجو  التمفزيون،
اضافًة لتغطيتيا المباشرة  ،من حيث الحديث عن حقوق االنسان وامكانية التحول الديمقراطيالعربي ( 
 العربية .  الديمقراطية والتي تجمت بأجراء االنتخابات في بعض الدول لممارسات

وســــائل االعــــالم واالتصــــال كثــــرة عــــن الديمقراطيــــة و وقــــد وجــــد الباحــــث ممــــا تقــــدم مــــن حــــديث 
وتسـارع الشـعوب االجنبيـة عمـى اطـالق قنـوات فضـائية موجيـة الـى الـوطن ، التي تنادي بيا الجماىيري 

 األطـرظـاىرة تسـتحق التصـدي ليـا بيـدف التعـرف عمـى  ،ايا الديمقراطيـة العربي بمغتو لمحديث عن قض
االعالميــة التــي اســتخدمتيا القنــوات الفضــائية الوافــدة بالمغــة العربيــة فــي تغطيتيــا لقضــايا الديمقراطيــة ، 
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قضايا  ضر عفي القنوات الفضائية الوافدة بالمغة العربية يا تاستخدمبمعنى اخر ما االساليب الفنية التي 
 الديمقراطية ؟ وما ىي الجوانب التي تم التركيز عمييا عمى حساب الجوانب االخرى ؟ 

طـر تغطيـة قضـايا الديمقراطيـة فـي ألموسـومة ) جـاءت الدراسـة ا ه االىدافومن اجل تحقيق ىذ
 قنـاةريكيـة و البرامج الحوارية لمقنوات الفضائية الوافـدة بالمغـة العربيـة ( وقـد حـدد الباحـث قنـاتي الحـرة االم

BBC قـد لدراسـتو و  مكانيـةً  اً كـي تكـون حـدودالناطقة بالمغـة العربيـة  الوافدة البرطانية من تمك الفضائيات
 "  نيالبرنـامجين الحـواريلتحميميـا وىمـا  ةً عينـ منيمـا البـرامج الحواريـة مجتمعـًا سـحب منيـاالباحث اختار 

 . 4111/ 11/14ولغاية  1/11/4111لمفترة من  "عمى الديمقراطية وأجندة مفتوحة  عين

عمــى مســم المضــمون مــن خــالل اســتمارة تحميــل  القــائما الوصــفيواعتمــد الباحــث عمــى المــنيج 
 .والكيفيالمضمون بشقييا الكمي 

وعمى النحو  فصول أربعةوقد قام الباحث بتقسيم الدراسة التي تعد من الدراسات الوصفية الى 
 -االتي :

تناولنا فيو منيجية الدراسة وحدودىا واجراءاتيا ، ، اذ المنيجي  لإلطارخصص الفصل االول  
جدلية العالقة بين )النظري ، اذ تناول الفصل الثاني  لإلطارفيما خصص الفصل الثاني والثالث 

نشأة االتصال وانواعو االول عن جاء المبحث  :متضمنًا ثالثة مباحث ( االتصال والديمقراطية 
الديمقراطية ومفيوميا وتعريفيا فتناول ي اما المبحث الثان، سائمو واالىداف التي يسعى لتحقيقيا و و 

 تناول المبحث الثالث العالقة بين االتصال والديمقراطية . ، وومبادئيا 

البرامج الحوارية التمفزيونية وازدياد الفضائيات الوافدة بالمغة بعنوان )الفصل الثالث  جاءو 
االول تكمم عن نشأة وتطور البث التمفزيوني المباشر : المبحث ثالثة مباحث  واشتمل عمى (العربية

المبحث القنوات الفضائية الوافدة بالمغة العربية اما الثاني لوصف المبحث و ، االقمار الصناعية  عبر
 .مفيوم البرامج الحوارية التمفزيونية واىميتيا وانواعيا  تناولفالثالث 

االول تنـــاول  : المبحـــث الـــى اربعـــة مباحـــث مقســـماً الرابـــع لمدراســـة التحميميـــة وخصـــص الفصـــل 
عــين عمــى الديمقراطيــة  الحــواريين بالبرنــامجينتحميــل المضــمون الخاصــة  ألســموباإلجــراءات التطبيقيــة 

لبرنــامجي  ) كيــف قيــل ؟(طــارشــكل اإلفئــات الثــاني نتــائج تحميــل المبحــث بينمــا تنــاول ، وأجنــدة مفتوحــة 
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) مـاذا قيـل طـار مضـمون اإلفئـات  الثالث نتائج تحميلالمبحث وتضمن ، ى الديمقراطية وأجندة عين عم
ــــارات ، لبرنــــامجي عــــين عمــــى الديمقراطيــــة وأجنــــدة مفتوحــــة ؟ (  وخصــــص المبحــــث الرابــــع لنتــــائج اختب

 الفروض . 

 

 -وهي : للدراسة العامة االستنتاجاتمن  عددوقد توصل الباحث الى 

المســــةولية فــــي  إســــنادطــــر " عمــــى أالديمقراطيــــة وأجنــــدة مفتوحــــة عــــين عمــــى " تركيــــز البرنــــامجين  -1
 تغطيتيما لقضايا الديمقراطية .

تركيز برنامج عين عمى الديمقراطية عمى استضافة النشطاء الحقوقيين ، بينمـا يركـز برنـامج أجنـدة  -4
  .مفتوحة عمى استضافة الشخصيات الحزبية 

  .المساحة االكبر من زمنيما لمحوار ىذين البرنامجين تخصيص -1

 البرنامجين عمى استضافة الشخصيات من الذكور دون االناث .ىذين تركيز  -2

 اكبر لحوار الرأي عند تغطيتيم لقضايا الديمقراطية . اً اىتماميولي البرنامجين  -3

 اعية مع الشخصيات المستضافة .تركيز ىذين البرنامجين عمى ادارة الحوار عبر االقمار الصن -4

، بــة عمــى الشاشــة كعنصــر ابــراز اســاسيعتمــد برنــامج عــين عمــى الديمقراطيــة عمــى العنــاوين المكتو  -5
 بينما يركز أجندة مفتوحة عمى الموسيقى .

فــي تغطيــتيم تركيــز ىــذين البرنــامجين عمــى التقــارير التمفزيونيــة مــن بــين الفنــون الصــحفية االخــرى  -6
 .لقضايا الديمقراطية 

 تركيز ىذين البرنامجين عمى نوع المقطة القريبة في تغطيتيما لقضايا الديمقراطية . -7

واضــيع ، يعطــي برنــامج عــين عمــى الديمقراطيــة اىتمامــًا اكبــر لممقدمــة االســتياللية فــي تقــديم الم -11
  مفتوحة عمى المقدمة التساةلية بينما يعتمد برنامج أجندة

 تركيز ىذين البرنامجين عمى استضافة الشخصيات المةيدة لموضوع الحوار . -11
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يميـو محـور  م  ينصب اىتمام برنامج عين عمى الديمقراطية عمى محور الحقوق والحريـات العامـة ثـ  -14
يميـــو محـــور الدســـتور وفـــي المرتبـــة االخيـــرة يـــأتي محـــور التعدديـــة السياســـية والتـــداول الســـممي لمســـمطة ، 

 تمثيل النيابي واالنتخابات الحرة والنزيية .ال

بينما ينصب اىتمام برنامج أجندة مفتوحة عمى محور الحقوق والحريات العامة ثم يميو محـور التعدديـة  
السياسية والتداول السممي لمسمطة ، يميو محور التمثيل النيابي واالنتخابات الحرة والنزيية ، وفي المرتبة 

 ر .االخيرة محور الدستو 

مــن بــين االفكــار ( التأكيــد عمــى حقــوق المــرأة )تركيــز برنــامج عــين عمــى الديمقراطيــة عمــى فكــرة  -11
ضمن محور الحقوق والحريات العامة ، بينما يركز برنـامج أجنـدة التي يقدميا البرنامج  طرلأل المحورية

 نفسو .ن وعدم استخدام العنف ضدىم ( ضمن المحور يمفتوحة عمى فكرة )حماية المدني

عــين عمــى الديمقراطيــة وأجنــدة مفتوحــة عمــى فكــرة ) الديمقراطيــة تتــيم التعدديــة  البرنــامجينتركيــز  -12
ضـــمن التــي يقــدميا البرنــامجين طــر االفكـــار المحوريــة لألطة ( مــن بــين وتضــمن التــداول الســممي لمســم

 محور التعددية السياسية والتداول السممي لمسمطة .

ية ( مــــن بــــين االفكــــار جين عمــــى فكــــرة ) ضــــرورة اجــــراء اصــــالحات دســــتور تركيــــز ىــــذين البرنــــام -13
 ضمن محور الدستور .طر التي يقدميا البرنامجين المحورية لأل

( مــــن بــــين االفكــــار  الحقيقيــــينعمــــى فكــــرة ) ضــــرورة اختيــــار الشــــعب ممثميــــو  البرنــــامجينتركيــــز  -14
  ابي واالنتخابات الحرة والنزيية .الني طر التي يقدميا البرنامجين ضمن محور التمثيلالمحورية لأل

 

 

 

 

 


