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  قواعد النشر

البحوث المتعلقة بمجال اإلعالم سواء كان في تخصصات اإلعالم التقليدي او  تقبل المجلة  .١

الرقمي في مجاالت الصحافة واإلذاعة والتليفزيون والعالقات العامة واإلعالن والتسويق والراي 

 .العام

بعرض الكتب والتقارير  ترحب المجلة بنشر المقاالت العلمية المتخصصة وترحب بإسهام الباحثين  .٢

 .ميةوملخصات رسائل الماجستير والدكتوراة المتميزةالعل

يخضع البحث المرسل إلى المجلة إلى التحكيم من قبل هيئة التحرير ويحق للمجلة بناء على راي  .٣

  .عدم قبول البحث للنشر دون إبداء األسباب، ويجوز اثنين من المحكمين

 .البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر .٤

ونوع الخط فـي المتن .بين األسطر مفردة سم، والمسافة ) ٢(تكون أبعاد هوامش الصفحة  .٥

 Times New (وللبحوث اإلنجليزية  Simplified Arabic والعناوين للبحوث العربية 

Roman (،  البحث فـي أسفل الصفحة صفحات  ويكون ترقيم . ١٤بحجم .  

يزية ويقدم مع البحث ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية ال تقبل البحوث باللغتين العربية أو اإلنجل .٦

حيث ال تزيد على  (Key Words) يليهالكلماٌت المفتاحية. كلمة لكل) ٢٠٠(يتجاوز 

 .خمس كلمات

على  األبحاث المقبولة للنشر ال ترد إلصحابها وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر ويلزم الحصول  .٧

   .ر مادة نشرتها المجلةموافقة كتابية قبل إعادة نش

اإلصدار   أسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة هو نظام جمعية علم النفس األمريكية،  .٨

 – American Psychological Association – APA( .  السادس  

6th ED(  

يوقع الباحث على تعهد يفيد تحمله المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو تجاوز ألخالقيات البحث  .٩

مثل تجاوز األخالقيات العلمية المتعلقة بالتعامل مع العينات، والبيانات، (حالة ثبوته في 

 . وأن البحث لم ينشر ولم ولن يقدم للنشر إلى أي جهة أخرى). واألدوات، وحق الملكية

إدارة المجلة غير مسئولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط   .١٠

  .سؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديميةتقع م



 

 

  

  

 

   

 تصدرها اليت اجلماهريي االتصال لبحوث العلمية ا�لة من الثاين العدد هو هذا

 يف االعالم وحبوث بدراسات للمهتمني نقدمة. سويف بين جامعة االعالم كلية

 البحوث  من جمموعة الثاين العدد يف ننشر ان السعادة وتغمرنا.العريب والوطن مصر

  ايل العريب والوطن مصر يف الباحثون سارع اليت املتنوعة العلمية والدراسات

 من الفرتة يف سويف بين جامعة االعالم لكلية االول العلمي املؤمتر يف �ا االشرتاك

 البحثية والرؤي فكاراأل فيها تنوعت وقد.٢٠٢٠ نوفمرب من الثامن ايل السابع

 التقليدية االعالم وسائل امللحة،ودور ا�تمع ومشكالت قضايا تعاجل اليت ديدةاجل

 ودعم ا�تمع خدمة يف العلمي البحث دور طارإ يف معها؛ التعاطي يف والرقمية

  .٢٠٣٠ مصر رؤية ظل يف التنموية الدولة خطط

 ملنتمنيا الباحثني من �موعة اعلميً  اجهدً  مبثابة  دراسات  جمموعة العدد ويضم

 جمال يف املقدمة العلمية الرؤي تنوع يعكس مبا خمتلفة واكادميية حبثية ملؤسسات

   التقليدي بشقية االعالم دراسات

 العلمي الرتاكم جمال يف علميا رصيدا املقدمة الدراسات  تضيف نأ نتمين خرياأ 

  واقسام  كليات يف االعالم وحبوث بدراسات املهتمني البحثيةلكل واخلربات

  .والعريب املصري املستوي علي االعالم ومعاهد

  واملستعان املوفق واهللا

  السيد العزيز عبد.د.أ

  االدارة مجلس رئيس

  

  

  

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 



 

 

  
  

  

  

 والريادة العلمي التميز لتحقيق تسعى برؤية اجلماهريي االتصال لبحوث املصرية ا�لة تنطلق

  . ودولياً  اً إقليمي واالتصال باإلعالم املتعلقة األحباث بنشر يتعلق فيما

  . واملنهجية والدقة األصالة بأطر الدولية املعايري وفق الفكري اإلبداع دعم هي أساسية وبرسالة 

 احملور مع متاشياً  إطالقها وجاء  ،٢٠١٣ عام اإلعالم كلية إنشاء من سنوات بعد ا�لة وتنطلق 

 املستدامة للتنمية اسيةأس كركائز العلمي، والبحث واالبتكار املعرفة ٢٠٣٠ مصر لرؤية الرابع

 ودعم ثقافته ونشر االبتكار على والتحفيز اإلبداعية قدرا�م وبناء   البشر، يف واالستثمار

  . والتنمية بالتعليم وربطه العلمي البحث

 لتجميع    اخلالق، العلمي التواصل تكفل حبثي جتمع كمنصة ا�لة من الرئيس اهلدف ويأيت 

 املبنية الدراسات وتوصيات نتائج وعرض ونشر وفروعه صصاتهخت مبختلف اإلعالم باحثي رؤى

 رؤية إطالق يف يساهم ما  الواقع، تطوير يف منها لالستفادة منضبطة علمية أسس على

  . اإلعالم حبوث لتطوير مستقبلية رؤية صياغة أجل ومن لإلعالم شاملة متكاملة اسرتاتيجية

 واالختالف التكرار عدم على مبنية علمية الةأص ذات دراسات  تقدمي على ا�لة يف وسنحرص 

 تعتمد الوقت نفس ويف أصيلة منهجية باستخدام مدروسة موضوعات واستكشاف والتميز

 تقود دقيقة تفصيلية رؤى بتكوين يسمح تراكمي معريف رصيد خللق واإلبداع واالبتكار التجديد

 لصناعة َمْعرِِفي�ا إطاًرا تكون أن نميك متكاملة اسرتاتيجية ورؤى  للمشكالت، األعمق الفهم إىل

  . ا�تمع يف إجيايب تغيري خلق يف تساهم رشيدة، قرارات

 يف واملنهجية والنظرية املعرفية واإلضافات االجتهادات وحتليل لرصد أيضا ا�لة وتسعى 

 املمارسات منها تنطلق اسرتاتيجية كرؤية لتقدميها واألجنبية العربية اإلعالمية الدراسات

  . الدولية  التصنيفات يف مكانة ولتحتل.  اإلعالمية

  

  

  كلمة رئيس التحرير 



 

 

  

  : ويضم هذا العدد جمموعة من األحباث اهلامة يف جمال اإلعالم وهي

حنو أجندة إعالمية ...الرؤى والتحديات: اإلعالم العريب واألمن القومي... ويلاأل الدراسة

  مستقبلية

دامات مواقع الشبكات االجتماعية االجتاهات احلديثة يف حبوث استخ...  الثانية الدراسة

  وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية  ... الثالثة الدراسة
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  تعرض طالب املدارس الفنية ملواقع التواصل االجتماعي

صفحات الرمسية للشركات عرب موقع التواصل تقييم فعالية اعالنات ال...  السابعة الدراسة

  االجتماعي ودورها يف بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك منوذًجا

 حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية اخلطب يف احلجج...  الثامنة الدراسة
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  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية ...  راحلادية عش الدراسة
  التحرير رئيس

  ألبرت أماني.  د. م  . أ



 

 

  
  

  

  نحو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات: اإلعالم العربي واألمن القومي 

 ازميد مبارك بن واصل الح. أ                                                                     

  االتجاهات الحديثة في بحوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيراتها االجتماعية

  إسالم أحمد أحمد عثمان. د.م.أ                                                           والنفسية

 تهم ُهِويَّ ا على تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية وتأثيره

  إسماعيل عبدالرازق رمضان الشرنوبي.د                                                 الثقافية

 دور صحافة المواطن فى نشر ثقافة التسامح  

  أحمد محمد إبراهيم. د                                                                               

 التنمر اإللكتروني ألضراروإدراكهم  دام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعياستخ  

  أسامة محمد عبدالرحمن . د، أحمد محمد رفاعي. د                                                   

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس

 شريهان محمود أبوالحسن. د                                    نية لمواقع التواصل االجتماعيالف

  تقييم فعالية اعالنات الصفحات الرسمية للشركات عبر موقع التواصل االجتماعي ودورها في

  فولي عثمان  رضا.د      بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك نموذًجا 

 السفارة نقل حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية الخطب في الحجج 

 محمد فيض.د                                "كنموذج إلسرائيل عاصمة القدس وإعالنه األمريكية

  

 محتویات العدد   

٩ 

٩٨ 

٤٧ 

١٤١ 

١٦٧ 

١٩٦ 

٢٣٩ 

٢٧٢ 



 

 

 

 فى المواقع االخبارية المصرية الكاريكاتير فى النهضة سد لقضية الصحفي التناول 

  رفاعي محمد أحمد. حسن، د عثمان محمد. د                                                    

  االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها في تعزيز الثقافة التنظيمية في الشركات

  ره شعبان حسن زغلولسا                                        دراسـة تطبيقية  متعددة الجنسيات

 دراسة تحليلية علي عينة من إعالنات موقع ( صورة المرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكترونية

  أمنية بكري صبرة امين الجبلي. د                                                           )فيسبوك

 

٣٠٣ 

٣٣١ 

٣٨٠ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فى المواقع االخبارية  الكاريكاتير فى النهضة سد لقضية الصحفي التناول

  المصرية

  

  حسن عثمان محمد .د

  معهد االسكندرية العالى لالعالم مدرس الصحافة

  رفاعي محمد أحمد .د

  االسكندرية العالى لالعالممعهد  مدرس الصحافة

 

  



 

)٣٠٤( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إىل التعرف إىل التناول الصحفي لقضية سد النهضة ىف الكاريكاتري ىف املواقع االخبارية املصرية ، وقد   

استخدمت منهج املسح واسلوب املقارنة املنهجية ، كما اعتمدت الدراسة على اداة حتليل الشكل واملضمون، وبلغ 

شرت خالل فرتة الدراسة التحليلية يف املواقع االخبارية عينة الدراسة عدد رسوم الكاريكاتري ملوضوع سد النهضة الىت ن

  . ٢٠٢٠حىت  يناير  ٢٠١١كاريكاتري توزعت بني مواقع الدراسة يف الفرتة من يناير ) ٤١٦(

  :وأسفرت عن مجموعة من النتائج أهمها 

  بينما جاء % ١٨.٣٥بنسبة تفوق موضوع املساعي الدبلوماسية الحتواء األزمة يف موقع بوابة اخبار اليوم ،

من إمجايل %  ١٤.٥٨، يف حني جاء يف موقع اليوم السابع بنسبة % ١٦.٦٧يف موقع الوفد بنسبة 

  .موضوعات الكاريكاتري املنشور يف عينة الدراسة

  وىف موقع اليوم السابع بنسبة %٩١.١جاء كاريكاتري املوضوعات يف موقع بوابة اخبار اليوم بنسبة ،

من إمجايل أنواع الكاريكاتري املنشور باملواقع % ٨٥.١ما جاءت يف موقع الوفد بنسبة ، بين%٨٥.٤

املساعي الدبلوماسية (االخبارية عينة الدراسة، حيث متثلت أهم موضوعات الكاريكاتري يف قضية سد النهضة 

ناء سد النهضة على مصر اآلثار السلبية لب –موقف احلكومة املصرية واإلثيوبية والسودانية   –الحتواء األزمة 

مراحل تطور بناء سد  –فشل مفاوضات سد النهضة  –خرق إثيوبيا للمعاهدات واتفاقيات حوض النيل  –

إعالن إثيوبيا  لبناء سد النهضة  –حصة مصر من مياه النيل  –املواصفات اهلندسية لبناء السد  –النهضة 

  ).تطاول رئيس وزراء إثيوبيا على مصر –

 ضل القوى الفاعلة  لقضية سد النهضة املستخدمة يف الكاريكاتري، وهذا يعكس أن التطورات أن مصر من اف

 –كقوة فاعلة يف القضية  –اليت قدمتها املعاجلة يف سياق تأطري املوقف الرمسي من القضية حيث اختذت مصر

  .احلوار واملفاوضات واملناقشات وااللتزام بضبط النفس وطرح القضية أمام وسيط دويل

  املواقع االخبارية املصرية -٣قضية سد النهضة -٢الكاريكاتري  -١ :الكلمات المفتاحية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)٣٠٥( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  مقدمة

تعترب الرسوم الساخرة فن صحفى بالدرجة األوىل مرتبط بقضايا اجلماهري ومشكال�م املختلفة ،فهى من املواد  

الصحفية املفضلة لدى كثري من القراء لبساطتها يف عرض املوضوعات وسرعة قراء�ا وامتالكها لغة مشرتكة متعارف 

ليها، وبعد أن كان الرسم الساخر قاصرا على الصحافة عليها بني كل شعوب العامل، وقدر�ا على جذب االنتباه إ

املطبوعة فقط ومع التطور وظهور وسائل جديدة، دخل إىل الرسائل املرئية مث تسلل اىل شبكة االنرتنت عامة ومواقع 

التواصل االجتماعى خاصة، حيث يتم نشر الرسوم الساخرة عربها دون أي قيد أو رقابة موجودة ىف الوسائل األخرى 

  .)i(املطبوعة واملرئية

اكتسب الكاريكاتري مكانة بارزة ىف الصحافة املصرية منذ مطلع العشرينيات بعد أن حتقق له شعبية واسعة ، وتزايدت   

فعاليته ىف املعارك السياسية، وأثرت رسوم صاروخان ورخا وعبدالسميع وزهدى ىف احلياة الثقافية لصحف ما قبل عام 

ل الصحفى على ذكاء الفنان ىف التقاط السلبية ىف احلياة اليومية وتعريتها بشجاعة، وهو م ويعتمد هذا الشك١٩٥٢

  .)ii(األمر الذى يقتضى متتعه برؤية فكرية، وجسارة على احللم والبوح مبا هو أمجل، والبوح مبوقفه دون لبس أو مواربه

يات واألوضاع السياسية أو االجتماعية، والكاريكاتري هو اصطالح فىن للرسم والضحك الساخر الذى ينتقد الشخص  

  .ومعناه الصورة الىت تتميز بشخصيات مبالغ يف تصورها) كاركاتورا(وهى كلمة من أصل إيطاىل هى كلمة 

واحلقيقة أن الكاريكاتري سالح خطري، ىف أيدى ورسامى الصحف، ذلك أن رمسا واحدا يستطيع ان يشيع السخط او 

   )iii(ا وال حتقيقا ولكنه تعليق ىف شكل قصة قصرية ساخرةالرضا بني الناس وهو ليس خرب 

ويتمتع الكاريكاتري بشعبية مجاهريية حيث يتسم بالقدرة على جذب أنظار القراء، ويبث فيهم حالة نفسية إجيابية 

وحيرض تفكريهم، وهو مادة سهلة سريعة القراءة، وهو ليس مادة هزلية غري جديرة باجلد، وأن كان يعتمد على 

  .حك فهو جاد وخاصة السياسى واالجتماعى منهالض

باإلضافة إىل أن الكاريكاتري يكشف عن الثقافة السائدة بطريقة ماهرة وساخرة، وميسك جبوهر ما حيدث ىف الزمن 

  .ويؤثر ىف الفنون األخرى، وله جاذبية ىف سد جوع اجلماهري اىل الثقافة البصرية احلديثة

عقلى، حتقيق التواصل والتفاعل االجتماعى وحتديد أمناط السلوك املقبول اجتماعيا، ومن أهداف الكاريكاتري اللعب ال

  .)iv(ونقل املعلومات اليت تشمل اجتاهات وبيانات يراد من الناس معرفتها أو احلذر منها

شهدت مصر العديد من األزمات على مدار سنوات تارخيها املعاصر على الصعيدين الداخلى واخلارجى تزايدت    

حد�ا مع تزايد حدة الصراعات الدولية وواجهت التأثريات املرتتبة على تلك األزمات مبا تشمله من تغري ىف املواقف 

  .الدولية جتاهها وتواجه مصر ىف وقتنا احلاىل أزمة سد النهضة والىت يتعلق الصراع فيها مبياه �ر النيل

م ردود فعل واسعة نظرا لتأثرياته املستقبلية ٢٠١٠تشييده عام  أثارت أزمة سد النهضة الذى أعلنت عنه أثيوبيا عن     

على حصة مصر والسودان من مياه النيل، وقد تنوعت ردود األفعال املصرية ما بني خطاب رمسى صادر عن مؤسسات 

افة الدولة، وخطابات صادرة عن األحزاب، وخطابات األزهر والكنيسة ووسائل اإلعالم التقليدية وااللكرتونية بك

األشكال واملستويات والىت اتفقت واختلفت طبقا لتغري نظام احلكم منذ عهد الرئيس األسبق حسىن مبارك مرورا حبكم 

م، مث عهد الرئيس حممد مرسى، مث قيادة الرئيس عبدالفتاح ٢٠١١ا�لس األعلى للقوات املسلحة عقب ثورة يناير 

  . )v(السيسى

  

  



 

)٣٠٦( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  مشكلة الدراسة      

نظرا العتبار قضية سد النهضة واحدة من أهم قضايا األمن القومى املصرى، وملا متثله هذه القضية من أمهية أبعادها   

وخطورة تأثريا�ا، ونظرا لفاعلية الدور الذى تقوم به وسائل اإلعالم املصرية املختلفة ومنها الصحافة ىف حتقيق هدف 

الدراسة إىل حماولة الوصول إىل رؤية متكاملة حول التناول الصحفى لقضية اسرتاتيجى خيدم مصاحل الدولة، تسعى هذه 

  .سد النهضة ىف الكاريكاتري ىف املواقع االخبارية املصرية 

  أهمية الدراسة

تتمثل أمهية الدراسة يف أ�ا تلقى الضوء على قضية معقدة ومهمة، فقضية سد النهضة تعد قضية أمن قومى، وأيضا    

يف الوقوف على طريقة معاجلة الكاريكاتري لقضية سد النهضة ىف املواقع االخبارية املصرية وبذلك يف  تتمثل أمهيتها

تسهم يف تقييم اخلدمة اإلعالمية املوجهة للجمهور من خالل التعرف على مدى النجاح يف توضيح أبعاد هذه األزمة 

  .وخطورة تأثريا�ا

لرسوم الساخرة حيث تعد من أكثر املواد الصحفية مقروئية لقدر�ا على �تم الدراسة بإحدى الفنون اإلعالمية وهى ا

  .جذب االنتباه حنو العديد من القضايا واملشكالت الىت يواجهها ا�تمع

ترتكز الدراسة على موضوع مهم هو التناول الصحفى لقضية سد النهضة ىف الكاريكاتري ىف املواقع االخبارية املصرية    

اسة أحد املوضوعات اهلامة الىت متس األمن القومى املصرى وهو األمن املائي، األمر الذى أثار حيث تتناول الدر 

  .املخاوف املصرية من تأثري السد على حصة مصر من مياه �ر النيل والذى يعد �ديدا للحياة ىف مصر بكل جماال�ا

  أهداف الدراسة

املواقع االخبارية املصرية والذى يتناول قضية سد النهضة حتليال  ىف تسعى الدراسة إىل حتليل بعض مناذج الكاريكاتري  

كيفيا لتوضيح بعض آليات التأطري املستخدمة مثل التعبريات واالستعارات ودالال�ا، وذلك �دف الوصول اىل رؤية 

  .حتليلية متكاملة

لسد النهضة ىف املواقع االخبارية تسعى الدراسة إىل حتقيق هدف رئيسى يتمثل ىف التعرف اىل معاجلة الكاريكاتري 

  :املصرية ويندرج حتت هذا اهلدف جمموعة من األهداف الفرعية من أبرزها

 .رصد املوضوعات املقدمة ىف الكاريكاتري لقضية سد النهضة ىف املواقع االخبارية املصرية -

 .التعرف على مصادر الكاريكاتري لقضية سد النهضة ىف املواقع االخبارية املصرية -

 .حتليل أنواع الرسوم الكاريكاتريية لقضية سد النهضة ىف املواقع االخبارية املصرية من حيث الشكل واملضمون -

 .رصد القوى الفاعلة ىف الكاريكاتري لقضية سد النهضة ىف املواقع االخبارية املصرية -

 .خبارية املصرية التعرف على أساليب التعبري الفىن ىف الكاريكاتري لقضية سد النهضة ىف املواقع اال -

  .رصد وحتليل لغة التعليق املصاحب ىف الكاريكاتري لقضية سد النهضة ىف املواقع االخبارية املصرية  -

  تساؤالت الدراسة

  :ىف إطار األهداف السابقة ،تسعى الدراسة إىل اإلجابة على عدة تساؤالت أساسية تتمثل ىف اآلتى

 .اريكاتري ىف املواقع االخبارية املصرية ما موضوعات قضية سد النهضة املقدمة ىف الك -

 .ما مصادر الكاريكاتري الىت اعتمد عليها املواقع االخبارية املصرية  لقضية سد النهضة -

 .ما أنواع الرسوم الكاريكاتريية املستخدمة ىف قضية سد النهضة ىف املواقع االخبارية املصرية -



 

)٣٠٧( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 . ىف املواقع االخبارية املصرية ما القوى الفاعلة لقضية سد النهضة ىف الكاريكاتري -

 .ما أساليب التعبري الفىن املستخدمة ىف الكاريكاتري لقضية سد النهضة ىف املواقع االخبارية املصرية  -

  .ما لغة التعليق املصاحب ىف الكاريكاتري لقضية سد النهضة ىف املواقع االخبارية املصرية  -

  الدراسات السابقة

أن هناك العديد من الدراسات السابقة العربية واألجنبية الىت تناولت فن الكاريكاتري  مبسح الرتاث العلمى اتضح  

  :نعرض ألهم هذه الدراسات العربية واألجنبية ىف اآلتى

أطر معالجة الصحف اإللكترونية المصرية والسودانية واإلثيوبية ألزمة سد ) ٢٠٢٠(دراسة دعاء خالد محمد  -

  )vi(رنة دراسة تحليلية مقا.. النهضة

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق هدف رئيسي يتمثل يف رصد وحتليل خصائص ومسات اخلطاب الصحفي إزاء أزمة    

الصحف املصرية تتمثل يف موقع صحيفة اليوم السابع، والسودان تتمثل (سد النهضة اإلثيويب يف الصحف عينة الدراسة 

)  Ethiopian Herald" موقع صحيفة هريالد اإلثيوبية يف موقع صحيفة ا�هر السياسي السوداين، وإثيوبيا ميثلها 

رصد وحتليل وتفسري األفكار واألطروحات الرئيسية : ويندرج حتت اهلدف الرئيسي للدراسة عدة أهداف فرعية منها 

ملواقع والفرعية اليت مت إبرازها يف اخلطاب الصحفي حول األزمة حمل الدراسة، وحتديد األطر اإلعالمية اليت استخدمتها ا

االخبارية عينة الدراسة عند تناول األزمة حمل الدراسة، منهج املسح اإلعالمي، وتعتمد الدراسة على أسلوب املسح، 

فيما خيص املسح الشامل ملضمون ما نشره مواقع الصحف املصرية والسودانية واإلثيوبية حول (وتوظفه بعده التحليلي

من خالل إجراء املقارنات الكمية والكيقية، وجمتمع الدراسة التحليلية : نهجيةاألزمة حمل الدراسة، وأسلوب املقارنة امل

متثل يف اليوم السابع ممثلة عن الصحف املصرية، وصحيفة ا�هر السياسي السوداين لتمثل الصحف السودانية، 

من ( دراسة التحليلية وصحيفة هريالد اإلثيوبية عن الصحف اإلثيوبية على مدى أربعة سنوات وهي الفرتة الزمنية لل

  :باستخدام منهج املسح الشامل، وقد توصلت الدراسة إىل ما يلي) ٣٠/١٢/٢٠١٨إىل  ١/١/٢٠١٥

، ويلي ذلك يف الرتتيب الثاين %٢٢.١فيما يتعلق بنوعية املضمون فقد احتل املضمون األمين الرتتيب األول بنسبة  -١

، يف حني جاء %١٩.٧السياسي الرتتيب الثالث بنسبة ، واختذ املضمون %۲۰.۱املضمون االقتصادي بنسبة 

، بينما احتل الرتتيب اخلامس املضمون االجتماعي والثقايف بنسبة %۱۳.۱املضمون التارخيي يف الرتتيب الرابع بنسبة 

١٢.٥ . %  

لرتتيب ، ويلي ذلك يف ا% ١٤فيما يتعلق بعناصر اإلبراز جاءت الصور موضوعية احتلت الرتتيب األول بنسبة  -٢

، يف حني جاء أبيض وأسود يف الرتتيب %١٠.٩واختذ مانشيت الرتتيب الثالث بنسية %١٣.٦الثاين ملون بنسبة 

  %.٩.٦الرابع بنسبة 

الرسوم الكاريكاتورية السياسية في مصر : بعنوان )  Sarah Awad &Others  )2020دراسة  -

                  )vii(. تمثيالت بصرية للشعب واألمة: االستعمارية

يف صحيفتني  ١٩٣١و  ١٩٢٦هدفت الدراسة إىل التعرف على صور كاريكاتورية سياسية ُنشرت بني عامي  

إىل تفسري  ٣٢٢الكشكول والسياسة األسبوعية، يهدف التحليل املرئي للرسوم الكاريكاتورية البالغ عددها : مصريتني

مة، وُتستخدم عدسة علم النفس االجتماعي والثقايف لفهم سياسات املعاين املتجسدة يف تلك الصور فيما يتعلق باأل

هذه الصور يف البناء البصري للهوية الوطنية، ووضع الفاعلني االجتماعيني املختلفني يف السياق االجتماعي والسياسي، 



 

)٣٠٨( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

كس مواضيع والتغذية يف خطاب وطين دائم حول فاعلية الشعب واألمة، وقد وجد من خالل هذه الدراسة ا�ا تع

  .التحليل مفاهيم الظهور واهلوية الوطنية والوكالة ومتثيل األمة كامرأة 

ميثل هذا وقًتا فريًدا يف اخلطاب الوطين املصري عندما كانت تسعى لتأمني االستقالل السياسي الكامل من االحتالل 

ضد االحتالل  ١٩١٩قبل ذلك كانت ثورة . تقع هذه الفرتة يف فرتة ما بني احلربني العامليتني األوىل والثانية. الربيطاين

وبعد هذه الفرتة كانت ثورة . ، وتنفيذ دستور جديد ١٩٢٢االمسي عام الربيطاين ، واليت أدت إىل استقالل مصر 

  . اليت أدت إىل اإلطاحة بالنظام امللكي املصري واالستقالل التام عن االحتالل الربيطاين ١٩٥٢

استخدام الكاركاتير ببرامج االخبار التليفزيونية العربية ) ٢٠٢٠(دراسة صفاء عبد العزيز عطا احمد  -

          )viii(ت المتحققة منها لدي المراهقينواالشباعا

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق هدف رئيسي يتمثل يف الكشف عن القضايا الىت تعرضها الربامج والنشرات اإلخبارية  

بشكل عام، والقضايا الىت يتناوهلا الكاريكاتري بتلك القنوات بشكل خاص، والتعرف على نوع القضايا الىت يتناوهلا 

كاتري بالربامج والنشرات اإلخبارية، وتعتمد الدراسة على منهج املسح بشقيه الوصفى والتحليلى، ومت تطبيق الكاري

جامعة أسيوط (وتضم مفردة من خمتلف اجلامعات بأبناء الصعيد الذكور واإلناث ٣٠٠الدراسة على عينة عمدية قوامها 

تابعة وحتليل بعض الربامج اإلخبارية الىت تعرض قضايا ، كما قامت الباحثة مب)جامعة بىن سويف -جامعة املنيا  -

مرأة الصحافة الىت  -جولة الصحافة الىت تعرض على قناة النيل ىف متام الساعة العاشرة ونصف صباًحا (الكاريكاتري،

على قناة احلدث  مرأة الرأى الىت تعرض -تعرض على قناة اجلزيرة العاملية القطرية ىف متام الساعة الثانية عشر وربع ظهرًا 

وقد توصلت الدراسة إىل ما ) onliveبرنامج مانشيتات الذى يعرض على قناة -ىف متام الساعة الثالثة وثلث عصرًا 

  :يلي

توجد عالقة إجيابية بني متابعة املراهقني للكاريكاتري املوجود بالقنوات اإلخبارية العربية ومصادر احلصول على  -

  .املعلومات

  .بني حجم تعرض املراهقني للكاريكاتري ودوافع التعرضتوجد عالقة  -

  .توجد عالقة بني معدل إستخدام املراهقني لألخبار التليفزيونية العربية والكاريكاتري املوجود بتلك القنوات -

    .توجد عالقة بني حجم تعرض املراهقني للكاريكاتري وبني اإلشباعات املتحققة بالقنوات اإلخبارية -

أطر تناول العالقات المصرية األثيوبية في اإلعالم المصري : بعنوان ) م۲۰۱۹(سماء رشوان محمد دراسة أ -

                 )ix() دراسة تطبيقية للمضمون والقائم باالتصال(

رصد وحتليل أطر التناول اإلعالمي املصري للعالقات املصرية اإلثيوبية ومعرفة : يتمثل اهلدف الرئيسي للدراسة يف  

ألطر املرجعية اليت يتم استخدمها، فضال عن معرفة أدوار ومواقف القائمني باالتصال يف القنوات عينة الدراسة حنو ا

العالقات املصرية اإلثيوبية، ومدى انعكاس توجها�م الفكرية والسياسية عليها ، واألمور املرجعية اليت يستخدمو�ا يف 

بني القائمني باالتصال يف القنوات والصحف عينة الدراسة، وتوصلت الدراسة تناوهلا، وحتديد أوجه االتفاق واالختالف 

إىل عدة نتائج أمهها، وأشارت النتائج إىل تفوق األهرام يف تناول املوضوعات اخلاصة مبشكلة أزمة سد النهضة، كما 

شكال والفنون الصحفية يف أشارت النتائج على اعتماد صحف العينة على التقارير اإلخبارية باعتبارها أحد أنواع األ

تغطية العالقات املصرية اإلثيوبية ، وقد حظيت املصرى اليوم بنسبة أعلى يف التقارير اإلخبارية عن األهرام، وأظهرت 

النتائج إضافة احملرر النطباعه الشخصي وآرائه وأحكامه واستنتاجاته واهتم بعرض معلومات ذات طابع تارخيي 

  .ووثائقي



 

)٣٠٩( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

سيميائية الكاريكاتير فى الصحف الفلسطينية اليومية : بعنوان )  ۲۰۱۹( هاد يوسف العرجا دراسة أحمد ج -

                )x(دراسة تحليلية مقارنة: 

هدفت الدراسة اىل التعرف على سيميائية الكاريكاتري ىف الصحف الفلسطينية اليومية، وذلك من خالل الكشف عن   

موضوعاته وموقفه منها وأهدافه، ورصد القوى الفاعلة فيه ودورها ومسا�ا، وعالماته التشكيلية وااليقونية واللسانية 

ىل عدد من النتائج منها تفاوت اهتمام املواقع االخبارية عينة الدراسة ودالال�ا، ورصد صلته بالواقع وتوصلت الدراسة ا

بالكاريكاتري، حيث حترص صحيفىت القدس وفلسطني على نشره بشكل يومى ومنتظم على صفحا�ما وختصصان له 

ة احلياة اجلديدة مكانا دوريا ثابتا ألمهيته ودوره ىف معاجلة القضايا املهمة وتأثريه ىف اجلمهور بينما ال تنشره صحيف

بشكل يومى، وتنوعت املوضوعات الىت عاجلها كاريكاتري املواقع االخبارية عينة الدراسة وتفاوتت درجة االهتمام �ا اذ 

، تالها الشأن الداخلى الفلسطيىن والواقع العرىب، %١٨جاءت االنتهاكات واالعتداءات االسرائيلية ىف مقدمتها بنسبة 

ه املعاناة الفلسطينية وموضوعات اخرى، مث املقاومة والصمود الفلسطيىن، واخريا العالقة مع مث املوقف الدوىل، تبع

اسرائيل، وتباين اهتمام املواقع االخبارية عينة الدراسة باملوضوعات حيث تصدرت االنتهاكات واالعتداءات االسرائيلية 

 مقدمة اهتمامات صحيفة القدس بنسبة وجاء املوقف الدوىل ىف% ٥٣.٨اهتمام صحيفة احلياة اجلديدة بنسبة 

  %.٢٩.١،وابرزت صحيفة فلسطني الشأن الداخلى الفلسطيىن بنسبة % ٢٠.٩

أثر بناء سد النهضة على حصص الشركاء فى مياه النيل وفقا : بعنوان )  ۲۰۱۹( دراسة يوسف ادم محمد  -

               )xi(للمعاهدات الدولية

دراسة نزتع حول املياه واال�ار الدولية وامهيتها واستخداما�ا والصراع الذى حيصل : يف يتمثل اهلدف الرئيسي للدراسة  

أشارت النتائج إىل ان املاء عنصر اسرتاتيجى ىف غاية االمهية، حيث  -حوهلا، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها ؛ 

نا غياب ارادة ملف املياه على املستوى االقليمى مع انه يتعلق باحلياة والوجود، من خالل دراستنا هلذا املوضوع، تبني ل

هذه الدول، مما جعل مياه حوض �ر النيل تدخل حقبة نزاعات طويلة او ازمة غري واضحة املالمح ، كما اشارت 

التعاون الكامل والتنسيق بني دول احلوض : النتائج ان الوسيلة الوحيدة لتحقيق االستفادة املثلى من �ر النيل هى 

الرتكيز على تقاسم املنافع بدال من املياه ،وميكن االستفادة من سد النهضة بالتعاون وبالشراكة واملسامهة ىف ادارته و 

واالتفاق على مدة ملء اخلزان على اساس حسن النية وعدم االضرار بالغري وحتقيق التنمية املستدامة لدول حوض النيل 

  .الشرقى

أليات تحقيق التعاون المائى فى حوض النيل فى الفترة من : بعنوان  ) ۲۰۱۸( دراسة أروى عوض خليفة  -

)٢٠١٧-١٩٩٩ ()xii(  

هدفت الدراسة إىل ان مياه النيل تشكل دورا هاما كاحدى مقومات االمن القومى مما يؤثر على العالقات السياسية 

املقارن ، املنهج التارخيى ،  املنهج(بني دول حوض النيل، واستخدمت الباحثة املنهج التكاملى الذى اشتمل على 

، وأهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة مياه النيل تشكل )املنهج القانوىن ،املنهج الوصفى التحليلى ،املنهج االحصائى

دورا هاما كإحدى مقومات االمن القومى مما يؤثر على العالقات السياسية بني دول حوض النيل، عدم وجود اطار 

كم العالقات بني دول حوض النيل سيعرقل اى حماولة للتعاون بني هذه الدول بل سيكون سببا ىف قانوىن منظم حي

  .فوضى وعشوائية اقامة السدود بشكل فردى وهذا ما حيدث اآلن 

  



 

)٣١٠( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أثر سد النهضة اإلثيوبي الكبير على : بعنوان )  Aisha Ahmed Abdalgader  )2018دراسة  -

                  )xiii(. متطلبات الري والطاقة المائية في سد الروصيرص

هدفت الدراسة إىل التعرف على اثر سد النهضة االثيوىب على التوليد املائى ىف خزان الروصريص وسنار وتلك الىت تأخذ 

تحقيق ذلك اهلدف قامت الدراسة بعمل مقارنة بني كمية الكهرباء من امام خزان سنار بعد تشغيل سد النهضة ول

املولدة واالحتياجات املائية للمشاريع الزراعية القائمة ىف الوضع احلاىل وبعد تشغيل سد النهضة ملعرفة تأثري قيام السد 

جيابيا على التوليد على ذلك اجلزء من السودان، وقد وجد من خالل هذه الدراسة ان تشغيل سد النهضة سوف يؤثر ا

بسبب زيادة توفر املياه اثناء فرتة االحنسار، % ٤٥املائى ىف سد الروصريص حيث سيزداد توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 

مليار مرت مكعب ىف السنة  ٤٧.١١٤أما بالنسبة لالحتياجات املائية للزراعة فإن املياه الواردة من سد النهضة تقدر ب 

توفر بصورة منتظمة خالل السنة مما يساهم ىف امكانية زيادة املواسم الزراعية وبالتاىل زيادة االنتاج وهذه املياه سوف ت

  .الزراعى

المعالجة اإلعالمية ألزمة مياه النيل بالقنوات الفضائية : بعنوان )  ۲۰۱۸( دراسة نجوى إبراهيم جمعة -

  .  )xiv(ية اإلفريقيةالمصرية وعالقتها باتجاهات المراهقين نحو العالقات المصر 

هدفت الدراسة إىل التعرف على املعاجلة اإلعالمية ألزمة مياه النيل بالقنوات الفضائية املصرية وعالقتها باجتاهات 

املراهقني حنو العالقات املصرية اإلفريقية ، ومدى اهتمام املراهقني مبتابعة أزمة مياه النيل بالفضائيات وعن آرائهم بشأن 

المية األزمة مياه النيل بالقنوات الفضائية والتعرف على مستوى اهتمام الفضائيات عينة الدراسة مبعاجلة املعاجلة اإلع

أخبار أزمة مياه النيل،  وأهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة تصدرت أزمة مياه النيل وسائل اإلعالم منذ بناء عبد 

األمور ووجدت مباحثات خبصوص أزمة السد ، وقد جاء  النهضة وأصبح هناك اهتمام إعالمي �ا كلما تصاعدت

أسراب بناء سد النهضة اإلثيويب يف مقدمة ازمة مياه النيل وكان التفاوض مع إثيوبيا على قواعد التشغيل وزيادة وتوثيق 

  .التعاون بني مصر والدول اإلفريقية يف مقدمة احللول 

   )xv(لفنية فى فن الكاريكاتير المعاصر فى األردناالتجاهات ا) ٢٠١٧(دراسة إبراهيم محمد العرود  -

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد االجتاهات الفنية ىف فن الكاريكاتري املعاصر ىف االردن، باستخدام املنهج الوصفى    

والتحليلى، وقد تضمنت عينة الدراسة جمموعة من رسومات الكاريكاتري املنشورة ىف الصحف واملواقع اخلبارية 

واظهرت نتائج الدراسة توظيف فناىن الكاريكاتري االردنيني وااللكرتونية املختلفة خالل السنوات اخلمس االخرية، 

  .املعاصرين لتقنيات فن الكاريكاتري املختلفة ىف تنفيذ اعماهلم

                  )xvi(بعنوان معالجة مواقع القنوات االخبارية ألزمة سد النهضة)  ۲۰۱۷( دراسة دينا يحيى مرزوق  -

هدفت الدراسة إىل حماولة الوصول الر رؤية متكاملة حول االداء االخبارى للمواقع الرمسية للقنوات التليفزيونية االخبارية 

 ٢٤قناة فرنسا / قناة روسيا اليوم /   CNNالناطقة بالعربية من خالل عينة من تلك القنوات اشتملت على قناة 

وذلك من خالل تكامل التحليلني الكمى والكيفى للمضمون االخبارى والىت متثل دوهلا اجتاهات سياسية خمتلفة ،

اىل يونيو  ٢٠١٣املقدم عليها بشأن ازمة سد النهضة وذلك على مدى الفرتة الىت امتدت من بداية 

  -: ،واستخدمت الباحثة اداة حتليل املضمون وتوصلت الدراسة إيل عدة نتائج أمهها ما يلي ٢٠١٦

لدول الىت متثلها الشخصيات الواردة بالتناول االخبارى ألزمة سد النهضة بأعلى نسبة ىف جاءت مصر ىف مقدمة ا -

  .االمجاىل للمواقع الثالثة عينة الدراسة 



 

)٣١١( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ان االجتاه السلىب حنو اجلانب املصرى هو االجتاه السائد على العنوان الرئيسى من امجاىل التناول االخبارى ألزمة سد  -

  . ة الدراسةالنهضة على املواقع عين

اختلفت تكرارت الكلمات الرئيسية بني املواقع الثالثة عينة الدراسة وجاء ىف اول الرتتيب المجاىل تكرار الكلمات  -

سد "،وىف الرتتيب الثالث جاءت كلمة % ١٩.٧بنسبة " اثيوبيا"،يليها كلمة % ٢٥.٣بنسبة " مصر"ونسبتها كلمة 

  %.١٣.٨بنسبة " النهضة

بعنوان دور المواقع الصحفية المصرية في معالجة قضية سد النهضة )  ۲۰۱۷( دراسة عبد الهادي النجار  -

       )xvii(اإلثيوبي وانعكاساتها على تشكيل اتجاهات القراء نحوها دراسة تطبيقية 

د النهضة األثيويب هدفت الدراسة التحليلية إىل التعرف على دور املواقع اإللكرتونية املصرية يف معاجلة أضية س

وانعكاسا�ا على تشكيل اجتاهات القراء حنوها والتعرف على حجم اهتمام املواقع املصرية الصحفية يف معاجلة قضية 

سد النهضة اإلثيويب ، وحتليل اجتاهات املواقع الصحفية املصرية حمل الدراسة إزاء قضية سد النهضة خالل فرتة الدراسة 

. ضية سد النهضة ، واليت كانت فرتة منارة عرب املواقع الصحفية خالل الدراسة التحليلية ، إضافة إىل رصد أبعاد ق

  -: وتوصلت الدراسة إيل عدة نتائج أمهها ما يلي 

  أوضحت الدراسة التحليلية تفوق موقع اليوم السابع يف نشر املوضوعات اخلاصة بقضية سد النهضة خالل فرتة الدراسة 

ناك اختالف يف توظيف املصادر باملواقع االخبارية عينة الدراسة حيث كان اعتماد الصحف وأكدت النتائج أن ه - 

األكرب على احملرر الصحفي ، واحتل اخلرب الرتتيب األول وجاءت فئة إجيايب يف املقدمة، وجاء املوقف املصري يف مقدمة 

ضة اإلثيويب ، وجاء البعد املائي يف املرتبة األوىل املواقف واجلهود اإلفريقية من أهم اجلهود املبذولة حلل قضية سد النه

فيما خيص األبعاد الواردة يف معاجلة املواقع حمل الدراسة للقضية ، أما عن فئة املصادر فقد احتل احملرر الصحفي الرتتيب 

  .األول يف املعاجلة

في الصحافة المصرية بعد  أطر تقديم العالقات المصرية األفريقية: بعنوان )  ۲۰۱۷( دراسة نرمين نصر  - 

            )xviii(يونيو واتجاهات الجمهور نحوها دراسة تطبيقية ٣٠ثورة 

 ۲۰۱۳يونيو  ۳۰سعت الدراسة اىل التعرف على حجم اهتمام الصحف املصرية بالعالقات املصرية األفريقية بعد ثورة  

 -اهات الصحف املصرية موضع التحليل وكشف وحتليل اجت -. ، واستخدمت منهج املسح بشقيه الوصفي والتحليلي 

قضية سد النهضة خالل فرتة الدراسية من بعد ( إزاء معاجلة العالقات املصرية األفريقية " األهرام واملصري اليوم والوفد 

جاهت مصر من  -: وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها  ۲۰۱۶يونيو  ٣٠وحىت  ۲۰۱۳يونيو  ٣٠

اردة يف قضية سد النهضة األثيويب بالصحف املصرية الثالث ، جاء البعد املائي من أكثر األبعاد الواردة أكثر الدول الو 

، جاعت حصة %  ٤.  ٣٦يف قضية سد النهضة األثيويب بالصحف املصرية الثالث حيث احتل املركز األول بنسبة 

املصرية األفريقية الواردة بالصحف املصرية الثالث ، مصر من مياه النيل من أهم الكلمات احملورية الدالة على العالقات 

جاء �ديد األمن املائي من أهم العناصر اخلاص باألمن القومي املصري الواردة بالصحف املصرية الثالث حيث احتلت 

  %. ٤٤املركز األول بنسبة 

ى ضوء التقنية الرقمية سيميولوجيا الرسوم الكاريكاتورية ف: بعنوان )  ۲۰۱۷( دراسة سعيد محمد الغريب  -

            ) xix(دراسة تحليلية مقارنة لعينة من المواقع االلكترونية المصرية 

تستهدف الدراسة الكشف عن مدى استغالل مواقع الدراسة ورساموها لالمكانات الكبرية للبيئة الرقمية ىف معاجلة 

، حيث اشارت  ) فد ، املصرى اليوم ، التحرير االخبارى االهرام ، اخبار اليوم ، الو ( الرسوم الكاريكاتورية ىف مواقع 



 

)٣١٢( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

نتائج الدراسة اىل تنوع مضامني الرسوم الكاريكاتورية بكل كبري حيث مشلت القضايا واملوضوعات االقتصادية 

حلوادث والسياسية واالجتماعية والرياضية فضال عن تناول بعض القضايا ىف ا�الت الفنية والثقافية والسياسية الطبية وا

  .والعلوم والتكنولوجيا

               )xx(دور الكاريكاتير فى التعريف بالقضية الفلسطينية ونصرتها: بعنوان ) ٢٠١٦(دراسة عاطف سالمة  -

الكاريكاتري ىف التعريف بالقضية الفلسطينية ونصر�ا وتطور فن الكاريكاتري ىف  تستهدف الدراسة القاء الضوء على دور

اشارت نتائج الدراسة اىل غياب الدراسات املتخصصة والعميقة حول فن الكاريكاتري وعالقته فلسطني ، حيث 

بالصحافة ،وميكن االعتماد على فن الكاريكاتري كأرشيف ىف دراسة تاريخ من سبقونا ـوان الكاريكاتري السياسى يضع 

ان يلعب دورا هاما ىف تشكيل املواقف والتأثري نصب اعيننا كيفية التعامل مع احلياة السياسية وتطورها ،وبالتاىل ميكنه 

  .على الرأى العام

التغطية : االعالم االثيوبى فى سياسة النيل: بعنوان )  Yeshiwas Degu Bealy  )2015دراسة  -

                  )xxi(. الصحفية لسد النهضة اإلثيوبى الكبير

ف اخلاصة االثيوبية لقضية سد النهضة وحتديد االطر هدفت الدراسة إىل التعرف على التغطية الصحفية للصح    

البارزة مبروع السد وكيف تعكس هذه األطر وجهة نظر اثيوبيا على دول حوض النيل، واظهرت النتائج ابرز االطر 

التنمية و الصورة الوطنية والضحية واملنفعة التبادلية،  باالضافة اىل ان عمليات التأطري املستخدمة ىف التغطية 

ستخدمت جوانب احلذر بشكل اكرب من الرتويج لتفسري خاص للمشروع يوافق اجندة التحرير خلدمة مصاحل احلكومة ا

  .االثيوبية

تصميم الرسوم الساخرة عبر مواقع التواصل االجتماعى : بعنوان ) ٢٠١٥(دراسة سلوى احمد ابو العال  -

                    )xxii(وتأثيره على عالقة المرأة بالرجل

وهو ما % ٩٢توصلت نتائج الدراسة اىل ارتفاع حرص املبحوثني على متابعة الرسوم الساخرة عرب الفيس بوك بنسبة 

  .يؤكد ما يتميز به الرسم الساخر من سهولة االستيعاب مما كان سببا من اسباب انتشاره عرب صفحات الفيس بوك

 Walla Hakam &Others )2014 (Linjuistic Features Of Popularدراسة  -

Jordanian Comics )xxiii (  

�دف هذه الدراسة إىل القاء الضوء على اخلصائص اللغوية املتعددة املستخدمة ىف رسوم الكاريكاتري االردىن، وقد    

اظهرت نتائج الدراسة ان هناك بعض اخلصائص اللغوية تتطلب وقتا اضافيا لكى يتم استيعا�ا وفهم اخلصائص اللغوية 

  .ى وهناك بعض اخلصائص ال ميكن فهمها ومعرفتها داخل الكاريكاتري اال من خالل دراسته وحتليله لغوياالىت حتتو 

أخالقيات فن الكاريكاتير الصحفى بين المفهوم والتطبيق من : بعنوان ) م٢٠١٤(دراسة مها انور الجيرودى  -

  )xxiv( وجهة نظر الصحفيين االردنيين

بيان املبادئ االخالقية املوجودة ىف فن الكاريكاتري الصحفى ىف صحيفىت الرأى : يتمثل اهلدف الرئيسي للدراسة ىف   

ىف صحيفىت الرأى  والغد من وجهة نظر الصحفيني االردنيني، كما هدفت اىل معرفة مدى التزام رسامى الكاريكاتري

يكاتري، وحتديد املعايري االخالقية الىت يقرتحها الصحفيني االردنيني، والغد مبعايري املهنية واملوضوعية ىف رسوم الكار 

وأظهرت نتائج الدراسة وجود معايري اخالقية تتحكم ىف فن الكاريكاتري ىف الصحافة االردنية اليومية ىف كل من 

الدراسة اىل وجود  صحيفىت الرأى والغد وذلك بكافة القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية، كما اشارت نتائج

  .االخالقية لدى رسامو الكاريكاتري ىف املواقع االخبارية عينة الدراسة التزام كبري باملعايري



 

)٣١٣( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

التناول الصحفى للقضايا العربية فى الكاريكاتير بالصحافة : بعنوان )  ٢٠١٣( دراسة محمد عثمان حسن  -

  ).xxv(المصرية وعالقته باتجاهات الجمهور والنخبة نحوها

التعرف على موضوعات القضايا العربية ىف الكاريكاتري ىف الصحف املصرية : يتمثل اهلدف الرئيسي للدراسة ىف   

من % ٨١.٢القومية واحلزبية واخلاصة، وأشارت نتائج الدراسة اىل ان رسام الكاريكاتري جاءوا ىف الرتتيب االول بنسبة 

، %١٢.٥يليه ىف الرتتيب الثاىن نقال عن صحف اجنبية بنسبة  امجاىل الكاريكاتري املنشور بالصحف عينة الدراسة،

، واضافت تفاوت متابعة الكاريكاتري بني اجلمهور العام والنخبة، حيث ان %٣.٩وىف الرتتيب الثالث غري حمدد بنسبة 

درة للجمهور العام، وتعكس هذه النتيجة ق% ٧٥من النخبة يتابعون الكاريكاتري بشكل منتظم مقابل % ٨٣نسبة 

الكاريكاتري على جذب قاعدة عريضة من اجلماهري عرب توظيفه للخطوط البسيطة والتعليق اللماح الساخر مما يسهم ىف 

  .توصيل االفكار واملواقف والقضايا املختلفة للجمهور ويدعم من قدرة الكاريكاتري على التأثري ىف املبحوثني

المرأة فى الكاريكاتير فى الصحف المصرية دراسة  صورة: بعنوان )  ۲۰۱۰( دراسة اسماء فؤاد حافظ  -

           )xxvi(٢٠٠٨-٢٠٠٤تحليلية ميدانية فى الفترة من 

تستهدف الدراسة رصد وحتليل ابعاد ومكونات الصورة املرسومة للمرأة املصرية من خالل حتليل رسوم الكاريكاتري 

، وتوصلت الدراسة ٢٠٠٨حىت ديسمرب  ٢٠٠٤من يناير املنشورة ىف صحف اخبار اليوم ،االسبوع واالهاىل ىف الفرتة 

اىل ان القضايا اخلاصة باملرأة الىت تناولتها اغلب رسوم الكاريكاتري تقوم بدور كبري ىف ترسيخ الصورة النمطية السلبية 

  .املتوازنة من الرتاث الثقاىف عن املرأة

  التعليق على الدراسات السابقة

ية قدرة الكاريكاتري ودوره ىف التعبري عن خمتلف املوضوعات واالحداث والقضايا تعكس الدراسات العربية واالجنب

  .اخل... املختلفة سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية 

قلة الدراسات العربية الىت تناولت الكاريكاتري مبا ال يتناسب مع امهية الكاريكاتري كأحد مواد الرأى البارزة ىف  -

 .االخباريةالصحف واملواقع 

ركزت معظم الدراسات على استخدام حتليل املضمون ىف دراسة الكاريكاتري سواء ىف الصحف الورقية او  -

 .االلكرتونية

بالرغم من ان معظم الدراسات العربية الىت تناولت الكاريكاتري ركزت على الكاريكاتري اال انه مل تتناول هذه  -

 .كاتري وقضية سد النهضةالدراسات البعد االعالمى ملوضوعات الكاري

استفادت الدراسة من الدراسات السابقة ىف حتديد امهية فن الكاريكاتري وتعريفه ومساته وانواعه ،كما  -

استفادت ىف صياغة تساؤالت الدراسة احلالية ىف اطار اهلدف النهائى الذى تسعى لتحقيقه، والىت تستكمل 

  .بدورها جوانب النقص ىف الدراسات السابقة

  ار المنهجى لدراسةاالط

  مشكلة الدراسة      

نظرًا العتبار قضية سد النهضة واحدة من أهم قضايا األمن القومى املصرى، وملا متثله هذه القضية من أمهية أبعادها   

وخطورة تأثريا�ا، ونظرًا لفاعلية الدور الذى تقوم به وسائل اإلعالم املصرية املختلفة ومنها الصحافة يف حتقيق هدف 

لدراسات العربية اليت تعرضت للكاريكاتري وقضية سد النهضة ومن خالل اسرتاتيجي خيدم مصاحل الدولة، ولقلة ا



 

)٣١٤( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

الدراسة االستطالعية اليت قام �ا الباحثان تسعى هذه الدراسة إىل حماولة الوصول إىل رؤية متكاملة حول تناول 

الصحفى لقضية سد يف املواقع االخبارية املصرية لقضية سد النهضة، وتتمثل مشكلة البحث يف التناول  الكاريكاتري

  .النهضة ىف الكاريكاتري ىف املواقع االخبارية املصرية

  نوع الدراسة

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية الىت تستهدف تصوير وحتليل الكاريكاتري ىف عينة من املواقع االخبارية     

  .ى واملعاجلات املختلفة لفن الكاريكاترياملصرية، واملقارنة فيما بينها من حيث مالمح االستخدام لكل موقع اخبار 

  مناهج الدراسة 

  :تعتمد الدراسة منهجني اساسيني مها

بشقيه الوصفى والتحليلى لرصد وحتليل معاجلة الكاريكاتري لقضية سد النهضة شكال : منهج املسح  -١

 .ومضمونا

االخبارية املصرية عينة  وذلك ألجل رصد اوجه الشبه واالختالف بني املواقع: اسلوب املقارنة املنهجية -٢

 .الدراسة من حيث مالمح استخدام كل صحيفة لفن الكاريكاتري خالل فرتة الدراسة

  أدوات جمع البيانات

تعتمد الدراسة على اداة حتليل الشكل واملضمون جلمع البيانات الالزمة حيث مت االعتماد على هذه االداة مبستوييها 

من خالل اعداد استمارة مت ترمجتها ىف عدة فئات تشمل اجلوانب املختلفة الكمى والكيفى ،ومت التحليل الكمى 

  . الستخدام املواقع االخبارية املصرية عينة الدراسة لفن الكاريكاتري وذلك من حيث الشكل واملضمون

  االطار االجرائى للدراسة

  عينة الدراسة التحليلية

من املواقع االخبارية املصرية  مبختلف انواعها وتوجها�ا، لالقرتاب قام الباحثان باجراء دراسة استطالعية على عينة     

من مشكلته بشكل اكثر واقعية من جهة ومن جهة اخرى من اجل اختيار املواقع االخبارية املالئمة ملوضوع الدراسة، 

ها وكان ذلك على وبناء على نتائج الدراسة االستطالعية مت اختيار ثالث مواقع اخبارية مصرية على اختالف انواع

النحو التاىل ضمن املواقع االخبارية القومية موقع بوابة اخبار اليوم، ومن املواقع احلزبية موقع بوابة الوفد االلكرتونية، ومن 

  :املواقع االخبارية اخلاصة اليوم السابع ويعود اختيار هذه املواقع االخبارية لالسباب االتية

 .اهات املختلفة �تمع الدراسةان متثل املواقع االخبارية االجت -

 .ان �تم املواقع االخبارية بالكاريكاتري وان ينشر فيها بصفة منتظمة -

ان تكون هذه املواقع االخبارية غنية بطرح خمتلف االراء والرؤى واطروحات لرسامى الكاريكاتري جتاه قضية  -

 . سد النهضة

نشرت خالل فرتة الدراسة التحليلية يف املواقع االخبارية عينة وبلغ عدد رسوم الكاريكاتري ملوضوع سد النهضة الىت 

  -:كاريكاتري توزعت بني مواقع الدراسة على النحو التاىل) ٤١٦(الدراسة 

 .يف موقع بوابة اخبار اليوم% ٣٧.٩كاريكاتري بنسبة ) ١٥٨( -

 .يف موقع اليوم السابع% ٣٤.٧كاريكاتري بنسبة ) ١٤٤( -

 .يف موقع بوابة الوفد االلكرتونية% ٢٧.٤كاريكاتري بنسبة ) ١١٤( -



 

)٣١٥( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  الفترة الزمنية

بوابة  –بوابة اخبار اليوم (قام الباحثان بإجراء دراسة حتليلية باستخدام املسح الشامل للمواقع االخبارية املصرية     

أ�ا شهدت م، ويعود ذلك االختيار إىل ٢٠٢٠يناير  ٣١م حىت ٢٠١١يف الفرتة من ا يناير ) اليوم السابع–الوفد 

مراحل بناء سد النهضة وتسارع خطوات بناءه، والقيام بتحويل جمرى النيل وتفاقم اخلالفات بني مصر والسودان وإثيوبيا  

حول السد، وصعوبة التوصل إىل اتفاق بني الدول الثالث، ومت اعتماد أسلوب احلصر الشامل يف مجع البيانات ألجل 

لك بدراسة وحتليل كل رسوم الكاريكاتري اليت نشرت باملواقع االخبارية عينة الدراسة التوصل لنتائج أكثر دقة ومشوال، وذ

  .خالل تلك الفرتة

  اجراءات الصدق والثبات

 اجراءات الصدق -١

والصدق هو صالحية االسلوب، والتأكد من ان االداة تقيس فعال ما هو مراد قياسه وقد قام الباحثان بإعداد     

الذين ساعدوا ىف تعديل االستمارة حىت وصلت لشكلها النهائى،  على جمموعة من احملكمني استمارة حتليل املضمون 

  %.٩١وبلغت النسبة العامة لالتفاق 

 اجراءات الثبات -٢

تأكد الباحثان من ثبات النتائج بإعادة التحليل مرة أخرى، بعد انتهاء املدة الزمنية للعينة االصلية بعشرة أيام، مت    

رسومات لكل موقع اخبارى من املواقع االخبارية عينة  ٧رمسا كاريكاترييا بواقع  ٢١وائية بسيطة بلغت حتليل عينة عش

وهى نسبة تدل على مستوى عال من % ٩٥الدراسة، وقد بلغ نسبة االتفاق بني الدراسة التحليلية واعادة التحليل 

  .الثبات

  نتائج الدراسة 

  نتائج الدراسة التحليلية: اوال

 الكاريكاتير عينة الدراسة -١

  الكاريكاتير عينة الدراسة) ١(جدول 

  مواقع الدراسة
  قضية سد النهضة

  %  ك

  ٣٧.٩  ١٥٨  بوابة اخبار اليوم

  ٣٤.٧  ١٤٤  اليوم السابع

  ٢٧.٤  ١١٤  بوابة الوفد

  ١٠٠  ٤١٦  اإلمجايل

) ٤١٦(بلغ عدد رسوم الكاريكاتري ملوضوع سد النهضة الىت نشرت خالل فرتة الدراسة التحليلية يف مواقع الدراسة      

  -:كاريكاتري توزعت بني مواقع الدراسة على النحو التاىل

 .يف موقع بوابة اخبار اليوم% ٣٧.٩كاريكاتري بنسبة ) ١٥٨( -

 .اليوم السابعيف موقع % ٣٤.٧كاريكاتري بنسبة ) ١٤٤( -

 .يف موقع بوابة الوفد% ٢٧.٤كاريكاتري بنسبة ) ١١٤( -



 

)٣١٦( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 الموضوعات المقدمة في الرسوم الكاريكاتيرية في المواقع االخبارية المصرية  -٢

  الموضوعات المقدمة في الرسوم الكاريكاتيرية في المواقع االخبارية المصرية ) ٢(جدول 

  المواقع    

  الموضوعات

  اإلجمالى  اليوم السابع  بوابة الوفد   بوابة اخبار اليوم

  %    ك  %    ك  %    ك  %   ك

 ١٦.٦ ٦٩ ١٤.٥٨ ٢١ ١٦.٦٧ ١٩ ١٨.٣٥ ٢٩  املساعى الدبلوماسية الحتواء االزمة

 ١٢.٣ ٥١ ١٠.٤٢ ١٥ ٩.٦٥ ١١ ١٥.٨٢ ٢٥  موقف احلكومة املصرية 

 ١١.٣ ٤٧ ١٠.٤٢ ١٥ ١١.٤٠ ١٣ ١٢.٠٣ ١٩  االثار السلبية لبناء سد النهضة على مصر

 ٨.٧ ٣٦ ٩.٠٣ ١٣ ٧.٨٩ ٩ ٨.٨٦ ١٤  موقف احلكومة االثيوبية 

 ٧.٢ ٣٠ ٩.٠٣ ١٣ ٨.٧٧ ١٠ ٤.٤٣ ٧  خرق اثيوبيا للمعاهدات واتفاقيات حوض النيل

 ٧ ٢٩ ٥.٥٦ ٨ ١٣.١٦ ١٥ ٣.٨٠ ٦  فشل مفاوضات سد النهضة

 ٦.٧ ٢٨ ٦.٢٥ ٩ ٥.٢٦ ٦ ٨.٢٣ ١٣  مراحل تطور بناء سد النهضة

 ٦.٧ ٢٨ ٧.٦٤ ١١ ٣.٥١ ٤ ٨.٢٣ ١٣  موقف احلكومة السودانية 

 ٥.٨ ٢٤ ٦.٣٣ ٩ ٤.٣٩ ٥ ٦.٣٣ ١٠  املواصفات اهلندسية لبناء السد

 ٤.١ ١٧ ٤.٨٦ ٧ ٥.٢٦ ٦ ٢.٥٣ ٤  حصة مصر من مياه النيل

 ٣.٩ ١٦ ٥.٥٦ ٨ ٢.٦٣ ٣ ٣.١٦ ٥  اعالن اثيوبيا لبناء سد النهضة

 ٣.٩ ١٦ ٤.٨٦ ٧ ٤.٣٩ ٥ ٢.٥٣ ٤  �ديدات اثيوبيا لبناء السد

 ٣.١ ١٣ ٢.٧٨ ٤ ٢.٦٣ ٣ ٣.٨٠ ٦  التغلغل االسرائيلى ىف افريقيا

 ٢.٩ ١٢ ٢.٧٨ ٤ ٤.٣٩ ٥ ١.٩٠ ٣  تطاول رئيس وزراء اثيوبيا على مصر

  ١٠٠  ٤١٦  ١٠٠  ١٤٤  ١٠٠  ١١٤  ١٠٠  ١٥٨  اإلمجايل

  ٠.٤٩٤= مستوى الداللة      ٢٥.٤٥٢=  ٢كا       ٢٦= درجات احلرية 

الرتتيب  لمساعى الدبلوماسية الحتواء االزمةاحتل موضوع ا :يتضح ما يلى ) ٢(من تحليل بيانات الجدول رقم   

،واختذ %  ١٢.٣بنسبة  موقف الحكومة المصرية،ويلى ذلك ىف الرتتب الثاىن موضوع %  ١٦.٦األول بنسبة 

موقف ،ىف حني جاء املوضوع %  ١١.٣الرتتيب الثالث  االثار السلبية لبناء سد النهضة على مصرموضوع 

خرق اثيوبيا للمعاهدات رتتيب اخلامس موضوع ،بينما احتل ال%  ٨.٧ىف الرتتيب الرابع بنسبة الحكومة االثيوبية 

،وىف %  ٧بنسبة  فشل مفاوضات سد النهضة،يلى ذلك ىف املرتبة السادسة %  ٧.٢بنسبة  واتفاقيات حوض النيل

بينما احتل  ،% ٦.٧بنسبة مراحل تطور بناء سد النهضة ،وايضا موقف الحكومة السودانية الرتتيب السابع جاء 

حصة ،ويلى ذلك ىف الرتتب التاسع موضوع %  ٥.٨الرتتيب الثامن بنسبة  ندسية لبناء السدالمواصفات الهموضوع 

 اعالن اثيوبيا لبناء سد النهضة وتهديدات اثيوبيا لبناء السد،واختذ موضوع %  ٤.١بنسبة  مصر من مياه النيل

 ٣.١الرتتيب احلادى عشر بنسبة ىف  التغلغل االسرائيلى فى افريقيا،ىف حني جاء املوضوع %  ٣.٩الرتتيب العاشر 

  . % ٢.٩بنسبة  تطاول رئيس وزراء اثيوبيا على مصر،يلى ذلك ىف املرتبة الثاىن عشر % 

  



 

)٣١٧( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

وجود فروق ذات داللة احصائية بني املواقع االخبارية عينة الدراسة ىف عدم تشري النتائج التفصيلية للجدول اىل     

وهى قيمة غري دالة احصائيا عند  ٢٥.٤٥٢=  ٢الكاريكاتريية ،حيث بلغت قيمة كااملوضوعات املقدمة يف الرسوم 

، وميكن تفسري ذلك بأن املواقع االخبارية املصرية عينة الدراسة على اختالف اجتاها�ا ٢٦ودرجة حرية  ٠.٠٥مستوى 

كومة اإلثيوبية عن نيتها لبناء هذا وسياسا�ا التحريرية �تم مجيعا بقضية سد النهضة اإلثيويب بشكل دائم منذ إعالن احل

، وتتابع القضية مبختلف حماورها واطرافها ولديها رؤية تنقلها جلمهور القراء والرأى العام ٢٠١٠السد يف األول من مايو 

ن املصرى من خالل الرسوم الكاريكاتريية حول اهتمام القيادة السياسية املصرية �ذا امللف الشائك والراهن وانه أصبح م

األثيويب، وأن سد النهضة  أولويات األجندة السياسية املصرية، وانتهاج مصر املسار الدبلوماسي التفاوضي حلل أزمة

عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أكدت امتالكها حلوال سريعة ناجحة خاصة من خالل  السياسة املصرية املعاصرة يف

تكليف املشاورات يف هذا الصدد مع السودان الشقيق وأثيوبيا، إىل جانب القوى الدولية املختلفة من الدول األعضاء 

هذا اخلصوص، السيما ما يتعلق مبجلس األمن باستعراض املوقف أخًذا يف االعتبار احملددات والثوابت املصرية ويف 

ببلورة اتفاق شامل بني مجيع األطراف املعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي ميس 

  .حبقوق مصر يف مياه النيل

ىف بوابة اخبار  لمساعى الدبلوماسية الحتواء االزمةكشفت بيانات اجلدول السابق عن تفوق موضوع ا -

،ىف حني جاء ىف اليوم السابع بنسبة  % ١٦.٦٧،بينما جاء ىف بوابة الوفد بنسبة %  ١٨.٣٥اليوم بنسبة 

من امجاىل موضوعات الكاريكاتري املنشور ىف عينة الدراسة ،حيث اظهرت املواقع االخبارية عينة %  ١٤.٥٨

دخال وسيط دوىل ،وهى الواليات املتحدة االمريكية الدراسة تدويل االزمة واجلهودالدبلوماسية املبذولة ال

 .وروسياالحتواء االزمة بعد حماولة اثيوبيا القضاء على اجلهود الدبلوماسية املصرية و�ميش الدور املصرى

،بينما جاء ىف بوابة الوفد %  ١٥.٨٢ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  موقف الحكومة المصريةتفوق موضوع  -

من امجاىل موضوعات الكاريكاتري %  ١٠.٤٢حني جاء ىف اليوم السابع بنسبة  ،ىف % ٩.٦٥بنسبة 

املنشور ىف عينة الدراسة ،حيث استهدفت املواقع االخبارية عينة الدراسة موقف احلكومة املصرية فتناولت 

ائية االحداث من خالل اجتماعات �لس الوزارء املصرى ،واجتماعات وزارة اخلارجية والرى واملوارد امل

واالسكان لبيان احلكومة املصرية من مفاوضات سد النهضة واجراءات الدولة املصرية واجهز�ا ىف مواجهة 

 . الفقر املائى

،بينما %  ١٢.٠٣ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  االثار السلبية لبناء سد النهضة على مصرجاء موضوع  -

من امجاىل %  ١٠.٤٢وم السابع بنسبة ،ىف حني جاء ىف الي % ١١.٤جاء ىف بوابة الوفد بنسبة 

موضوعات الكاريكاتري املنشور ىف عينة الدراسة ،حيث أظهرت املواقع االخبارية عينة الدراسة من خالل 

السلبية لبناء السد من خالل اخنفاض معدل توليد الكهرباء وحدوث جفاف النيل  رسوم الكاريكاتري االثار

 .الزراعيةالذى يؤدى بدوره اىل بوار االراضى 

،بينما جاء %  ٨.٨٦اىل ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  موقف الحكومة االثيوبيةكما تقارب نسب موضوع  -

من امجاىل موضوعات %  ٩.٠٣،ىف حني جاء ىف اليوم السابع بنسبة  % ٧.٨٩ىف بوابة الوفد بنسبة 

ف اثيوبيا حيث رصدت اجلمود الكاريكاتري املنشور ىف عينة الدراسة ،فأظهرت موضوعات الكاريكاتري موق

والسلبية وعدم التحرك االجياىب جتاه احداث االزمة والتهرب والتسويف حىت يكتمل بناء السد حيث صورت 



 

)٣١٨( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

املواقع االخبارية عينة الدراسة املوقف االثيوىب بالدور السلىب من خالل عدم وجود جدول اعمال خاص بني 

 .اثيوبيا والقاهرة

 ٤.٤٣اىل ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  ثيوبيا للمعاهدات واتفاقيات حوض النيلخرق ابينما جاء موضوع  -

من امجاىل %  ٩.٠٣،ىف حني جاء ىف اليوم السابع بنسبة  % ٨.٧٧،بينما جاء ىف بوابة الوفد بنسبة % 

ىت حتكم موضوعات الكاريكاتري املنشور ىف عينة الدراسة ،حيث ركزت اليوم السابع على املبادئ القانونية ال

استغالل اال�ار الدولية بشرط اال يضر هذا االستخدام الدول الشريكة ىف النهر ومبدأ املساواة ىف احلقوق 

 .واحلرص على عدم اجراء اى تغيريات ىف نظام النهر بدون االتفاق مع باقى دول النهر

،بينما جاء %  ١٣.١٦حيث جاء بنسبة  فشل مفاوضات سد النهضةواولت بوابة الوفد اهتماما مبوضوع  -

من امجاىل موضوعات %  ٣.٨٠،ىف حني جاء ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  % ٥.٥٦ىف اليوم السابع بنسبة 

الكاريكاتري املنشور ىف عينة الدراسة ، حيث ظهرت موضوعات فشل مفاوضات سد النهضة ىف املواقع 

بعض الدول العربية متويل بناء السد بطرق  االخبارية عينة الدراسة من خالل ضعف املواقف العربية وحماولة

غري مباشرة ،كما ستشارك اسرائيل بادارة سد النهضة كو�ا داعمة اساسية له والتحكم ىف مياه النيل وأمن 

 .مصر القومى

،بينما جاء ىف بوابة الوفد %  ٨.٢٣ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  مراحل تطور بناء سد النهضةجاء موضوع  -

من امجاىل موضوعات الكاريكاتري املنشور %  ٦.٢٥،ىف حني جاء ىف اليوم السابع بنسبة  % ٥.٢٦بنسبة 

ىف عينة الدراسة ،وتضمنت موضوعات الكاريكاتري االتفاق الثالثى بني مصر واثيوبيا والسودان حول قواعد 

لتعاون ىف عملية ملء خزان السد وتشغيله السنوى فضال عن انشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثالث ل

 .تشغيل السد بشكل يضمن عدم االضرار مبصاحل دول املصب

،بينما جاء ىف بوابة %  ٨.٢٣ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة موقف الحكومة السودانية بينما جاء موضوع  -

من امجاىل موضوعات الكاريكاتري %  ٧.٦٤،ىف حني جاء ىف اليوم السابع بنسبة  % ٣.٥١الوفد بنسبة 

ر ىف عينة الدراسة ،حيث ركز كريكاتري املواقع االخبارية عينة الدراسة على املوقف املتأرجح لدولة املنشو 

حرصا على حصتها املائية مث تدرج حنو حالة حياد بعد  ٢٠١٣اىل  ٢٠١١السودان بدأ لفرتة وجيزة ما بني 

 .دليل للشعب السوداىن مث تغري كليا وصار منحاز بشدة للرؤية االثيوبية من دون ان يقدم ٢٠١٣عام 

%  ٦.٣٣ىف بوابة اخبار اليوم واليوم السابع بنسبة  المواصفات الهندسية لبناء السدتساوى موضوع  -

من امجاىل موضوعات الكاريكاتري املنشور ىف عينة الدراسة  % ٤.٣٩،بينما جاء ىف بوابة الوفد بنسبة 

كونات اخلرسانية والسعة التخزينية واملوقع ،حيث ركز موضوعات الكاريكاتري على ارتفاعات السد وامل

 ١٤٥مرت وارتفاع حنو  ١٨٠٠اجلغراىف والتكلفة االمجالية ،فالسد ميتد على جمرى �ر النيل االزرق بطول يبلغ 

مرت وثالث قنوات تستخدم لتصريف  ٥٠كيلو مرت ويبلغ ارتفاعه حنو   ٥مرت ،وسد مكمل ميتد على طول 

مليار مرت  ٧٤املياه ،كما تطورت القدرة التخزينية لسد النهضة حنو  املياه والسيطرة على منسوب

 .   )xxvii(مكعب

،بينما جاء ىف بوابة الوفد %  ٢.٥٣ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  حصة مصر من مياه النيلوجاء موضوع  -

من امجاىل موضوعات الكاريكاتري املنشور %  ٤.٨٦،ىف حني جاء ىف اليوم السابع بنسبة  % ٥.٢٦بنسبة 



 

)٣١٩( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

مليارا من مياه  ٥٥مليار مرت مكعب من املياه سنويا  ٧٠ىف عينة الدراسة ،حيث تستهلك مصر اكثر من 

، وركز )xxviii(يةمليارات مرت مكعب من املياه اجلوف ٦مليار مرت مكعب من املياه املعاد تدويرها و ١٢النيل و

مليار مرت مكعب سنويا  ٤٠الكاريكاتري على االقرتاح املصرى الذى رفضته اثيوبيا يقضى بأن تقدم اثيوبيا 

مرت  ١٦٥سنوات وهى الفرتة املقرتحة مللء خزان السد وبقاء مستوى املياه ىف سد اسوان عند  ٧على مدى 

 .)xxix(فوق سطح األرض

،بينما جاء ىف بوابة %  ٣.١٦ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  فى افريقياالتغلغل االسرائيلى بينما جاء موضوع  -

من امجاىل موضوعات الكاريكاتري %  ٥.٥٦،ىف حني جاء ىف اليوم السابع بنسبة  % ٢.٦٣الوفد بنسبة 

املنشور ىف عينة الدراسة ،حيث تسعى اسرائيل مبساعدة امريكية للسيطرة على مصادر املياه العربية بكافة 

ق من اجل متويل مشروعا�ا الكبرية ومد مستونيها باملياه على حساب االراضى الفلسطينية ،واتبعت الطر 

سياسة التحريض الدائم واملستمر لدول حوض النيل واشعارها بالظلم الناتج عن التوزيع غري العادل للمياه 

 .وض النيل،وهذا واضح ىف سيطرة الشركات االمريكية على مجلة مشاريع الرى ىف بلدان ح

،بينما جاء ىف %  ١.٩٠ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  تطاول رئيس وزراء اثيوبيا على مصروجاء موضوع  -

من امجاىل موضوعات %  ٢.٧٨،ىف حني جاء ىف اليوم السابع بنسبة  % ٤.٣٩بوابة الوفد بنسبة 

ري على اشارات سلبية الكاريكاتري املنشور ىف عينة الدراسة ،حيث ركزت موضوعات رسومات الكاريكات

وتلميحات غري مقبولة من رئيس الوزراء االثيوىب عن اطروحات تنطوى على تناول خليارات عسكرية ،واعربت 

اخلارجية املصرية عن صدمتها هلذه التصرحيات الىت ختالف نصوص ومبادىء وروح القانون االساسى لالحتاد 

 .االفريقى

 االخبارية المصرية  مصدر الرسوم الكاريكاتيرية في المواقع -٣

  مصدر الرسوم الكاريكاتيرية في المواقع االخبارية المصرية ) ٣(جدول 

  املواقع    

  مصدر الكاريكاتري

  اإلمجاىل  اليوم السابع  بوابة الوفد   بوابة اخبار اليوم

  %    ك  %    ك  %    ك  %   ك

 ٨٥.١ ٣٥٤ ٩٣.٨ ١٣٥ ٨٩.٤ ١٠٢ ٧٤.١ ١١٧  رسام الصحيفة

 ١.٤ ٦ ٠ ٠ ١.٨ ٢ ٢.٥ ٤  نقال عن صحف اجنبية

 ٠.٧ ٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ١.٩ ٣  قال عن صحف عربيةن

 ١٢.٨ ٥٣ ٦.٢ ٩ ٨.٨ ١٠  ٢١.٥ ٣٤  غري حمدد

  ١٠٠  ٤١٦  ١٠٠  ١٤٤  ١٠٠  ١١٤  ١٠٠  ١٥٨  اإلمجايل

من %  ٨٥.١الرتتيب األول بنسبة  رسام الصحيفةاحتل  :يتضح ما يلى ) ٣(من تحليل بيانات الجدول رقم   

غير امجاىل مصدر الكاريكاتري املنشور باملواقع االخبارية عينة الدراسة، ويلى ذلك ىف الرتتب الثاىن مصدر الكاريكاتري 

 نقال عن صحف عربية،واخريا جاء %  ١.٤ب الثالث الرتتي نقال عن صحف اجنبية،واختذ %  ١٢.٨بنسبة  محدد

  % . ٠.٧ىف الرتتيب الرابع بنسبة 

  .وتدل هذه النتيجة على اهتمام املواقع االخبارية املصرية بإبراز وجهة نظر رساميها حول قضية سد النهضة  



 

)٣٢٠( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

،بينما جاء ىف %  ٩٣.٨ىف اليوم السابع بنسبة  رسام الصحيفةكشفت بيانات اجلدول السابق عن تفوق  -

من امجاىل مصادر الكاريكاتري %  ٧٤.١،ىف حني بوابة اخبار اليوم بنسبة  % ٨٩.٤بوابة الوفد بنسبة 

 .املنشورة ىف عينة الدراسة

 ٨.٨،بينما جاء ىف بوابة الوفد بنسبة %  ٢١.٥ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  غير محددبينما جاء مصدر  -

مصادر الكاريكاتري املنشورة ىف عينة الدراسة  من امجاىل%  ٦.٢،ىف حني جاء ىف اليوم السابع بنسبة  %

،مما يشري اىل قلة االعتماد على نشر رسوم الكاريكاتري غري حمدد املصدر ،ألن الكاريكاتري من مواد الرأى 

 .مع مقاالت الرأىالىت ينبغى ان يتضح للجمهور مصدرها وغالبا ما تنشر هذه الرسومات 

،بينما جاء ىف بوابة الوفد %  ٢.٥ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة نقال عن صحف اجنبية كما جاء مصدر  -

) ٤(مصادر الكاريكاتري املنشورة ىف عينة الدراسة، حيث نشرت بوابة اخبار اليوم  من امجاىل % ١.٨بنسبة 

وتعكس موضوعا�م السودان ) اجلارديان  -ن شيكاغوتربيو  -هاندلسيالت االملانية(كاريكاتري عن صحف 

حليفة مصر تستفيد من سد النهضة، وتعامل الرئيس السيسى مع قضية سد النهضة ،وموقف احلكومة 

 .املصرية من سد النهضة

مصادر  ، من امجاىل%  ١.٩ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة نقال عن صحف عربية بينما جاء مصدر  -

احلياة (ينة الدراسة ،حيث نشرت بوابة اخبار اليوم ثالث موضوعات عن جريدة الكاريكاتري املنشورة ىف ع

،تعكس موضوعا�م موقف احلكومة املصرية والسودانية واملساعى الدبلوماسية ) الوطن العرىب –اللندنية 

 . لألزمة

  انواع الرسوم الكاريكاتيرية في المواقع االخبارية المصرية  -٤

  انواع الرسوم الكاريكاتيرية في المواقع االخبارية المصرية ) ٤(جدول 

  املواقع    

  انواع الكاريكاتري

  اإلمجاىل  اليوم السابع  بوابة الوفد   بوابة اخبار اليوم

  %    ك  %    ك  %    ك  %   ك

شكل
ث ال

من حي
مفرد  
 ٩٦.٤ ٤٠١ ٩٧.٩ ١٤١ ٩٥.٦ ١٠٩ ٩٥.٦ ١٥١  زاوية مستقلة  

  ٢.٩  ١٢  ١.٤  ٢  ٢.٦  ٣  ٤.٤ ٧  مرفق ملادة صحفية

  ٠.٧  ٣  ٠.٧  ١  ١.٨  ٢  -  -  مركب

  ١٠٠  ٤١٦  ١٠٠  ١٤٤  ١٠٠  ١١٤  ١٠٠  ١٥٨  امجاىل

من 

ث 
حي

ضمون
امل

  

 ٨٧.٥ ٣٦٤ ٨٥.٤ ١٢٣ ٨٥.١ ٩٧ ٩١.١ ١٤٤  موضوعات

 ١٢.٥ ٥٢ ١٤.٦ ٢١ ١٤.٩ ١٧ ٨.٩ ١٤  شخصيات

  ١٠٠  ٤١٦  ١٠٠  ١٤٤  ١٠٠  ١١٤  ١٠٠  ١٥٨  اإلمجايل

ىف الرتتيب  )زاوية مستقلة ( الكاريكاتير المفرد جاء  :يتضح ما يلى ) ٤(من تحليل بيانات الجدول رقم   

مرفق ( الكاريكاتير المفرد ، يليه ىف الرتتيب الثاىن %٩٦.٤األول ألنواع الكاريكاتري من حيث الشكل بنسبة 

من إمجاىل أنواع % ٠.٧بنسية  ر المركبالكاريكاتي، وجاء ىف الرتتيب األخري %٢.٩بنسبة )  لمادة صحفية

  .الكاريكاتري املنشور باملواقع االخبارية عينة الدراسة



 

)٣٢١( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

بينما جاء % ٨٧.٥بنسبة  كاريكاتير الموضوعاتوجاء ىف الرتتيب األول ألنواع الكاريكاتري من حيث املضمون      

الكاريكاتري املنشور باملواقع االخبارية عينة  من إمجاىل أنواع% ١٢.٥بنسبة  كاريكاتير الشخصياتىف الرتتيب الثاىن 

  .الدراسة

  -:كشفت بيانات اجلدول السابق على ما يلى  -

  من حيث الشكل: أوًال 

، بينما تساوت النسبة ىف كل % ٩٧.٩ىف اليوم السابع بنسبة  )زاوية مستقلة ( الكاريكاتير المفرد جاء  -

من إمجاىل أنواع الكاريكاتري املنشور باملواقع االخبارية عينة % ٩٥.٦من موقعى اخبار اليوم والوفد فبلغت 

 .الدراسة

الوفد  ، وىف بوابة% ٤.٤ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  )مرفق لمادة صحفية ( الكاريكاتير المفرد كما جاء  -

من إمجاىل أنواع الكاريكاتري املنشور باملواقع % ١.٤، بينما جاء ىف اليوم السابع بنسبة %٢.٤بنسبة 

االخبارية عينة الدراسة، وهذا يعكس تنوع املواد التحريرية الىت ينشر �ا الكاريكاتري مثل املواد اإلخبارية 

دخل الرسم فىرتكيب املادة الصحفية وتكون هذه واألدبية ويعترب جزء اليتجزء من املواد املنشورة حيث ي

 .الرسوم مستقاه منها 

من % ٠.٧، بينما جاء ىف اليوم السابع بنسبة %١.٨ىف بوابة الوفد بنسبة  الكاريكاتير المركبكما جاء  -

ئة من إمجاىل أنواع الكاريكاتري املنشور باملواقع االخبارية عينة الدراسة، وقد الحظ الباحثان إختفاء هذه الف

بوابة اخبار اليوم وتشري هذه النتيجة إىل قلة استخدام باملواقع االخبارية عينة الدراسة للكاريكاتري املركب فإن 

هذا النوع من الكاريكاتري يوفر للرسام التعبري عن عدة زوايا للموضوع الواحد حيث يستخدم الكاريكاتري 

 .أخر رمسة للسلسلة املركب من خالل تسلسل منطقى للوصول إىل الفكرة ىف

  من حيث المضمون: ثانًيا

% ٨٥.٤، وىف اليوم السابع بنسبة % ٩١.١ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  كاريكاتير الموضوعاتجاء  -

من إمجاىل أنواع الكاريكاتري املنشور باملواقع االخبارية % ٨٥.١، بينما جاءت ىف بوابة الوفد بنسبة 

املساعى الدبلوماسية ( عينة الدراسة، حيث متثلت أهم موضوعات الكاريكاتري ىف قضية سد النهضة 

اآلثار السلبية لبناء سد النهضة على  –موقف احلكومة املصرية واإلثيوبية والسودانية  –األزمة ألحتواء 

مراحل  –فشل مفاوضات سد النهضة  –خرق إثيوبيا للمعاهدات واتفاقيات حوض النيل  –مصر 

وبيا إعالن إثي –حصة مصر من مياه النيل  –املواصفات اهلندسية لبناء السد  –تطور بناء سد النهضة 

 ) .تطاول رئيس وزراء إثيوبيا على مصر  –لبناء سد النهضة 

ىف موقعى الوفد واليوم السابع بنسب متقاربة حيث بلغت نسبتها ىف  كاريكاتير الشخصياتوجاء  -

من إمجاىل أنواع % ٨.٩، بينما بلغت ىف بوابة اخبار اليوم % ١٤.٦،وبلغت ىف الثانية %١٤.٩األوىل 

 .باملواقع االخبارية عينة الدراسةالكاريكاتري املنشور 

  

  

 



 

)٣٢٢( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  القوى الفاعلة بالرسوم الكاريكاتيرية في المواقع االخبارية المصرية  -٥

  القوى الفاعلة بالرسوم الكاريكاتيرية في المواقع االخبارية المصرية ) ٥(جدول 

  املواقع    

  القوى الفاعلة

  اإلمجاىل  اليوم السابع  بوابة الوفد   بوابة اخبار اليوم

  %    ك  %    ك  %    ك  %   ك

 ٣٥.٦ ٣٦٩ ٣٥.٥ ١٢٥ ٣٤.٩ ١٠٣ ٣٦.١ ١٤١  مصر

  ٣١.٨  ٣٣٠  ٣١.٥  ١١١  ٣٣.٥  ٩٩  ٣٠.٧  ١٢٠  اثيوبيا

  ٢٨  ٢٩١  ٢٨.٢  ٩٩  ٢٧.٥  ٨١  ٢٨.٤  ١١١  لسودانا

 ١.٢ ١٢ ٠.٩ ٣ ١.٤ ٤ ١.٣ ٥  مريكاا

 ١.٨ ١٩ ٢.٨ ١٠ ١ ٣ ١.٥ ٦  دول اوروبية

 ١.٦ ١٧ ١.١ ٤ ١.٧ ٥ ٢ ٨  نظمة الوحدة االفريقيةم

  ١٠٠  ١٠٣٨  ١٠٠  ٣٥٢  ١٠٠  ٢٩٥  ١٠٠  ٣٩١  اإلمجايل

ىف الرتتيب األول للقوى الفاعلة ىف قضية سد  مصرجاءت  :يتضح ما يلى ) ٥(من تحليل بيانات الجدول رقم   

، بينما جاءت ىف الرتتيب الثالث دولة %٣١.٨ىف الرتتيب الثاىن بنسبة  إثيوبيا، وجاءت %٣٥.٦النهضة بنسبة 

ىف  جامعة الدول العربية، وجاءت %١.٨ة بنسب دول أوربية، مت جاءت ىف الرتتيب الرابع %٢٨بنسبة  السودان

من % ١.٢بنسبة  الواليات المتحدة األمريكية، بينما جاءت ىف الرتتيب األخري %١.٦الرتتيب اخلامس بنسبة 

إمجاىل القوة الفاعلة  لقضية سد النهضة، وهذا يعكس اهتمام الشأن املصرى باألحداث املتعلقة بالقضية ، فمصر ال 

تستطيع اإلنعزال عن ما حيدث ىف القارة اإلفريقية حبكم روابطها الطبيعية ومصاحلها املصريية الىت يأتى النيل على رأسها 

  .ازين القوة الفاعلةحيث مصر عنصر مؤثر ىف مو 

، بينما جاءت %٣٦.١كقوة فاعلة ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة   مصركشفت بيانات اجلدول السابق عن ان  -

من إمجاىل القوة الفاعلة  لقضية % ٣٤.٩، وجاءت ىف بوابة الوفد بنسبة %٣٥.٥ىف اليوم السابع بنسبة 

تطورات الىت قدمتها املعاجلة ىف سياق تأطري سد النهضة املستخدمة ىف الكاريكاتري، وهذا يعكس أن ال

احلوار واملفاوضات واملناقشات  –كقوة فاعلة ىف القضية   –املوقف الرمسى من الفضية حيث اختذت مصر 

 .وااللتزام بضبط النفس وطرح القضية أمام وسيط دوىل

، %٣١.٥م السابع بنسبة ، بينما جاءت ىف اليو %٣٣.٥كقوة فاعلة ىف بوابة الوفد بنسبة   إثيوبيامث جاءت  -

من إمجاىل القوة الفاعلة  لقضية سد النهضة املستخدمة ىف % ٣٠.٧وجاءت ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة 

الكاريكاتري، مما يشري إىل تصدر إثيوبيا املشهد اإلعالمى ىف الصحف عينة الدراسة ملوقف إثيوبيا املتشدد 

ائط باإلتفاقيات واملعاهدات الىت وقعتها مع دول حوض لبناء جمموعة ضخمة من السدود، ضاربة عرض احل

 .النيل

، بينما جاءت ىف اليوم السابع بنسبة %٢٨.٤ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  دولة السودانكما جاءت  -

من إمجاىل القوة الفاعلة  لقضية سد النهضة املستخدمة % ٢٧.٥، مث جاءت ىف بوابة الوفد بنسبة %٢٨.٢

يث أظهرت املواقع االخبارية عينة الدراسة دولة السودان كقوة فاعلة سلبية جتاة قضية سد ىف الكاريكاتري، ح



 

)٣٢٣( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

النهضة فعلى سبيل املثال أصدرت اجلامعة العربية قرار بشأن تأييد عرىب موسع من جممل األطراف العربية 

حتمس هلذا القرار، بل ملشروع قرار يؤيد حق مصر والسودان ىف مياه النيل، ومل يُبدى اجلانب السوداىن أى 

طلب عدم إدراج إسم السودان ىف القرار وسعى إىل إفراغ مشروع  القرار من مضمونه حيث أبدت السودان 

 .حتفظها رمسًيا على هذا القرار

، بينما جاءت ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة %١.٤ىف بوابة الوفد بنبة  الواليات المتحدة األمريكيةوجاءت  -

من إمجاىل القوة الفاعلة  لقضية سد النهضة املستخدمة % ٠.٩ليوم السابع   بنسبة ، وجاءت ىف ا%١.٣

ىف الكاريكاتري، فطلبت مصر دخول وسيط دوىل لقضية سد النهضة فدخلت الواليات املتحدة للتنسيق مع 

 .مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إىل اتفاق �ائى يرضى مجيع األطراف

، بينما جاءت ىف بوابة الوفد بنسبة %٢ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  العربيةجامعة الدول وأخريًا جاءت  -

من إمجاىل القوة الفاعلة  لقضية سد النهضة املستخدمة ىف % ١.١، وجاءت ىف اليوم السابع بنسبة % ١.٧

سودان الكاريكاتري، حيث أظهرت املواقع االخبارية عينة الدراسة تضامن اجلامعة العربية مع موقف مصر وال

 .بشأن سد النهضة بإعتبارمها دولتا املصب 

  اساليب التعبير الفنى بالرسوم الكاريكاتيرية في المواقع االخبارية المصرية  -٦

 اساليب التعبير الفنى بالرسوم الكاريكاتيرية في المواقع االخبارية المصرية ) ٦(جدول 

  املواقع    

  اساليب التعبري الفىن

  اإلمجاىل  اليوم السابع  بوابة الوفد   بوابة اخبار اليوم

  %  ك  %  ك  %  ك  % ك

 ٦٠.٨ ٢٥٣ ٦٤.٦ ٩٣ ٦٧.٥ ٧٧ ٥٢.٥ ٨٣  واقعى

  ١٧.٣  ٧٢  ١٢.٥  ١٨  ١٨.٥  ٢١  ٢٠.٩  ٣٣  رمزى

 ٢١.٩ ٩١ ٢٢.٩ ٣٣ ١٤ ١٦ ٢٦.٦ ٤٢  ميزج بني االثنني

  ١٠٠  ٤١٦  ١٠٠  ١٤٤  ١٠٠  ١١٤  ١٠٠  ١٥٨  اإلمجايل

ىف الرتتيب األول بنسبة  الواقعىجاء أسلوب التعبري الفىن  :يتضح ما يلى ) ٦(من تحليل بيانات الجدول رقم   

، بينما جاء ىف الرتتيب %٢١.٩بنسبة  يمزج بين االثنين، يليه ىف الرتتيب الثاىن أسلوب التعبري الذى % ٦٠.٨

  .من إمجاىل أساليب التعبري الفىن املستخدمة ىف الكاريكاتري عينة الدراسة % ١٧.٣بنسبة  الرمزىاألخري األسلوب 

للكاريكاتري فجاء  الواقعىتفوق بوابة الوفد ىف استخدام األسلوب  كشفت بيانات اجلدول السابق عن -

، %٥٢.٥ ، وجاء ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة%٦٤.٦، بينما جاء ىف اليوم السابع بنسبة %٦٧.٥بنسبة

من إمجاىل أساليب التعبري الفىن للكاريكاتري عينة الدراسة التحليلية، مما يدل على أن رسامى الكاريكاتري 

نقلوا أفكارهم ومشاعرهم وترمجوها من الواقع املرئى إىل رسوم بسيطة مباشرة  لنقل املعلومات واالفكار 

لى سبيل املثال ىف إقامة مشروع سد النهضة على الواقعية جلمهور القراء، حيث متثلت رسوم الكاريكاتري ع

النيل األزرق وتربير إثيوبيا إنشاء السد بالرغبة ىف انتاج مزيد من الطاقة الكهربائية وخماوف احلكومة املصرية 

من تأثري السد على حصة مصر من مياة النيل واخرتاق إثيوبيا للمعاهدات واالتفاقيات  اخلاصة بدول 

 .جر األساس ملوضوع سد النهضةحوض النيل ووضع ح



 

)٣٢٤( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

، بينما جاء %٢٦.٦ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  يمزج بين األثنينكما جاء استخدام أسلوب التعبري الذى  -

من إمجاىل أساليب التعبري الفىن % ١٤، وجاء ىف بوابة الوفد بنسبة %٢٢.٩ىف اليوم السابع بنسبة 

 .للكاريكاتري عينة الدراسة التحليلية

% ١٨.٥، بينما جاء ىف بوابة الوفد بنسبة %٢٠.٩ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  الرمزىسلوب التعبري وجاء أ -

من إمجاىل أساليب التعبري الفىن للكاريكاتري عينة الدراسة التحليلية، % ١٢.٥، وجاء ىف اليوم السابع بنسبة 

ورؤى نقدية لالوضاع سواء كانت سياسية وهذا يعكس أن الرموز الىت ينقلها الرسام إىل اجلمهور تكوين ألراء 

أو اجتماعية وحتويل هذه األراء والرؤى إىل رموز يستطيع املتلقى فهمها والتعامل معها، فعلى سبيل املثال 

متثلت رموز الكاريكاتري ىف املواقع االخبارية عينة الدراسة ىف علم دول مصر وإثيوبيا والواليات املتحدة ويد 

 .ل إثيوبيا متثل مصر وأخرى متث

  لغة التعليق المصاحب للرسوم الكاريكاتيرية في المواقع االخبارية المصرية  -٧

  لغة التعليق المصاحب للرسوم الكاريكاتيرية في المواقع االخبارية المصرية ) ٧(جدول 

  املواقع    

  لغة التعليق املصاحب

  اإلمجاىل  اليوم السابع  بوابة الوفد   بوابة اخبار اليوم

  %    ك  %    ك  %    ك  %   ك

 ٠.٥ ٢ - - ١.٨ ٢ -  -  فصحى

  ٦.٩  ٢٩  ٥.٥  ٨  ٣.٥  ٤  ١٠.٨  ١٧  فصحى مبسطة

  ٨٣.٤  ٣٤٧  ٨٢.٦  ١١٩  ٨٤.٢  ٩٦  ٨٣.٥  ١٣٢  اميةع

  ٢.٣  ٩  ٢.٨  ٤  ٤.٤  ٥  -  -  مصحوب بعبارة بدون تعليق

 ٦.٩ ٢٩ ٩.١ ١٣ ٦.١ ٧ ٥.٧ ٩  خاىل من التعليق

  ١٠٠  ٤١٦  ١٠٠  ١٤٤  ١٠٠  ١١٤  ١٠٠  ١٥٨  إلمجايلا

  ٠.٠١٧= مستوى الداللة      ١٨.٥٧٢=  ٢كا       ٨= رجات احلرية د

ىف الرتتيب األول بنسبة  باللهجة العاميةجاء التعليق  :يتضح ما يلى ) ٧(من تحليل بيانات الجدول رقم   

 خالى من التعليق، وجاء ىف الرتتيب الثاىن مكرر %٦.٩بنسبة  فصحى مبسطة، مث جاء ىف الرتتيب الثاىن %٨٣.٤

اللغة ، كما جاء ىف الرتتيب األخري %٢.٣بنسبة  مصحوب بعبارة بدون تعليق، وجاء ىف الرتتيب الرابع %٦.٩بنسبة 

  .من إمجاىل لغة التعليق املصاحبة للكاريكاتري عينة الدراسة% ٠.٥بنسبة  الفصحى

االخبارية عينة الدراسة و لغة  تشري النتائج التفصيلية للجدول اىل وجود فروق ذات داللة احصائية بني املواقع    

وهى قيمة دالة احصائيا عند مستوى   ١٨.٥٧٢=  ٢التعليق املصاحب للرسوم الكاريكاتريية ،حيث بلغت قيمة كا

، وميكن تفسري ذلك بأن اللهجة العامية تكون مالئمة لروح الكاريكاتري القرتا�ا من لغة احلديث ٨ودرجة حرية  ٠.٠٥

تتمتع �ا، واللهجة العامية توظف إليصال الفكرة للقارئ وأقرب لنقل الواقع حيث ا�ا موصال اليومى والبساطة الىت 

  .جيدا لالنفعاالت وردود االفعال، وهو ما يضفى املزيد من احليوية والتبسيط ملضمون التعليق

للرسم بشكل كبري وتقدمي  فلقد متيز الكاريكاتري يف الصحافة العربية بسمات عدة منها استخدام التعليقات املصاحبة  

لغة حوارية بني اشخاص الرسم واعتماده يف لغته على اللهجة العامية الدارجة واملبسطة، حيث تعد هذه مدرسة عربية 



 

)٣٢٥( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

تعتمد على اللهجة الشعبية والقضايا احمللية، وألن رسام الكاريكاتري خياطب الناس بفئا�م املختلفة لذا ينبغى خماطبتهم 

  .ون مبالغة او غموضمبا يفهمون وبد

فالرسم خياطب املتلقني ويطرح قضاياهم ومهومهم وهنا البد من ان يطرح ببساطة وان يوظف التعليقات املصاحبة   

 .واللغة املستخدمة فيها بكل ناجح، اما استخدام اللهجة العامية يف الكاريكاتري فأل�ا هى الىت يفهمها مجيع الناس
)xxx(.  

، وىف بوابة اخبار %٨٤.٢ىف بوابة الوفد بنسبة  التعليق باللهجة العاميةكشفت بيانات اجلدول السابق ان  -

من إمجاىل لغة التعليق املصاحبة % ٨٢.٦، بينما جاء ىف اليوم السابع بنسبة %٨٣.٥اليوم بنسبة 

ببساطة مضمو�ا وهى روح  للكاريكاتري عينة الدراسة، وهذا يؤكد أن اللهجة العامية للكاريكاتري يتميز

 .الكاريكاتري القرتا�ا من لغة احلديث اليومى

، وجاءت ىف اليوم السابع بنسبة %١٠.٨ىف بوابة اخبار اليوم بنسبة  اللغة الفصحى المبسطةوجاءت  -

 من إمجاىل لغة التعليق املصاحبة للكاريكاتري عينة الدراسة،% ٣.٥، بينما جاءت ىف بوابة الوفد بنسبة %٥.٥

 مما يدل على تنوع اللغة املستخدمة ىف الكاريكاتري جلذب انتباه اجلمهور واعطاء دالالت خمتلفة للكاريكاتري

من إمجاىل % ٢.٨، وجاء ىف اليوم السابع بنسبة %٤.٤ىف بوابة الوفد بنسبة كاريكاتير بدون تعليقمث جاء  -

كاتري املصحوب بعبارة بدون تعليق أحد أنواع لغة التعليق املصاحبة للكاريكاتري عينة الدراسة، ويعد الكاري

التعليق الذى يعتمد على الرمز والذى جيذب االنتباه إىل الرسم حملاولة استنتاج داللة التعليق من خالل 

مضمون الكاريكاتري وعبارات بدون تعليق أو بدون كالم أو من غري كالم هى عبارات تعليق رمزى ختتلف 

اتري، حيث حيث يسعى رسام الكاريكاتري عنه ىف إطار قضية سد النهضة فعندما داللته وفًقا هلدف الكاريك

تستخدم الرموز ىف الفكرة أو املعلومة أو الرؤية تؤدى إىل استجابات معينة لدى القارىء تسهم ىف تأطري اجتاه 

 . حنو قضية سد النهضة 

ن إمجاىل لغة التعليق املصاحبة م% ١.٨ىف بوابة الوفد بنسبة  التعليق باللغة الفصحىوجاء استخدام  -

للكاريكاتري عينة الدراسة، وقد الحظ الباحثان اختفاء هذه الفئة من موقعى اخبار اليوم و اليوم السابع ويرى 

الباحثان أن اختفاء هذه الفئة يرجع إىل أن اللغة العربية حتتاج قدرًا كبريًا من التعليم والثقافة لتفسري داللة 

ملستخدمة ،كما أن طبيعة الكاريكاتريالساخر يتناسب معه اللغة العامية والفصحى ومضمون املفردات ا

 .املبسطة

  نتائج اختبارات الفروض: ثانيا

  :.الفرض األول

 –بوابة الوفد  –بوابة اخبار اليوم (توجد فروق ذات داللة احصائية بني كل من املواقع االخبارية املصرية  "

  "الرسوم الكاريكاتريية لقضية سد النهضة شكال ومضمونامن حيث انواع ) اليوم السابع

  الفروق بين انواع الرسوم الكاريكاتيرية في المواقع االخبارية المصرية ) ٨(جدول 

  املواقع

  انواع الكاريكاتري

  ٢كا  اإلمجاىل  اليوم السابع  بوابة الوفد  بوابة اخبار اليوم

  احملسوبة

  مستوى

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  الداللة

من 
ث 

حي

شك
ال

فردم  
  

 ٠.٠٢٧  ٧.٢٠٢ ٩٦.٤ ٤٠١ ٩٧.٩ ١٤١ ٩٥.٦ ١٠٩ ٩٥.٦ ١٥١  زاوية مستقلة



 

)٣٢٦( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ٠.١٧٤  ٣.٥٠٠  ٢.٩  ١٢  ١.٤  ٢  ٢.٦  ٣  ٤.٤ ٧  مرفق ملادة صحفية

  ٠.٥٦٤  ٠.٣٣٣  ٠.٧  ٣  ٠.٧  ١  ١.٨  ٢  -  -  مركب

ث 
من حي

ضمون
امل

 ٠.٠٠٠ ٨٨.٢٢١ ٨٧.٥ ٣٦٤ ٨٥.٤ ١٢٣ ٨٥.١ ٩٧ ٩١.١ ١٤٤  موضوعات  

 ٠.٠٠٠ ١٥٠.١٧ ١٢.٥ ٥٢ ١٤.٦ ٢١ ١٤.٩ ١٧ ٨.٩ ١٤  شخصيات

  :وتدل بيانات اجلدول على ما يلى

اليوم  –بوابة الوفد  –بوابة اخبار اليوم (توجد فروق ذات داللة احصائية بني كل من املواقع االخبارية املصرية      

حيث ") زاوية مستقلة"مفرد (من حيث انواع الرسوم الكاريكاتريية لقضية سد النهضة من حيث الشكل ) السابع

زاوية ( الكاريكاتري املفرد ، حيث بلغت نسبة ٠.٠٥عند مستوى داللة ) ٧.٢٠٢(احملسوبة  ٢بلغت قيمة كا

، بينما تساوت النسبة ىف كل من موقعى بوابة اخبار اليوم والوفد % ٩٧.٩ىف اليوم السابع بنسبة ) مستقلة 

من إمجاىل أنواع الكاريكاتري املنشور باملواقع االخبارية عينة الدراسة، مما يشري إىل استقاللية % ٩٥.٦فبلغت 

ري ىف شكل ثابت بأماكن حمددة داخل املوقع وقدرة رسامى الكاريكاتري على التعبري عن مضمون متنوع الكاريكات

  .بالرسم

اليوم  –بوابة الوفد  –بوابة اخبار اليوم (توجد فروق ذات داللة احصائية بني كل من املواقع االخبارية املصرية      

حيث بلغت ) املوضوعات(من حيث انواع الرسوم الكاريكاتريية لقضية سد النهضة من حيث املضمون ) السابع

كاريكاتري املوضوعات ىف بوابة   ث بلغت نسبة، حي٠.٠٠١عند مستوى داللة ) ٨٨.٢٢١(احملسوبة  ٢قيمة كا

من % ٨٥.١، بينما جاءت ىف بوابة الوفد بنسبة %٨٥.٤، وىف اليوم السابع بنسبة % ٩١.١اخبار اليوم بنسبة 

إمجاىل أنواع الكاريكاتري املنشور باملواقع االخبارية عينة الدراسة، مما يعكس وجهة نظر رسامى الكاريكاتري ىف تلك 

  .وابرازها بزوايا خمتلفة وحتديد أمهية كل موضوع على حده وابراز أمهيته املوضوعات

اليوم  –بوابة الوفد  –بوابة اخبار اليوم (توجد فروق ذات داللة احصائية بني كل من املواقع االخبارية املصرية      

حيث بلغت ) خصياتالش(من حيث انواع الرسوم الكاريكاتريية لقضية سد النهضة من حيث املضمون ) السابع

كاريكاتري الشخصيات ىف موقعى   ، حيث بلغت نسبة٠.٠٠١عند مستوى داللة ) ١٥٠.١٧(احملسوبة  ٢قيمة كا

، بينما % ١٤.٦،وبلغت ىف الثانية %١٤.٩الوفد واليوم السابع بنسب متقاربة حيث بلغت نسبتها ىف األوىل 

يكاتري املنشور باملواقع االخبارية عينة الدراسة، حيث من إمجاىل أنواع الكار % ٨.٩بلغت ىف بوابة اخبار اليوم 

  .عرب كاريكاتري الشخصيات عن تعدد األطراف والشخصيات ىف إطار

  :.الفرض الثانى

 –بوابة الوفد  –بوابة اخبار اليوم (توجد فروق ذات داللة احصائية بني كل من املواقع االخبارية املصرية  "

  "تعبري الفىن بالرسوم الكاريكاتريية لقضية سد النهضة من حيث اساليب ال) اليوم السابع

  خبارية المصريةالفروق بين اساليب التعبير الفنى بالرسوم الكاريكاتيرية في المواقع اال) ٩(جدول 

  املواقع
  

  اساليب التعبري الفىن

  ٢كا  اإلمجاىل  اليوم السابع  بوابة الوفد  بوابة اخبار اليوم

  احملسوبة

  مستوى

  %  ك  %  ك  %  ك  % ك  الداللة

 ٠.٤٦١  ١.٥٤٩ ٦٠.٨ ٢٥٣ ٦٤.٦ ٩٣ ٦٧.٥ ٧٧ ٥٢.٥ ٨٣  واقعى



 

)٣٢٧( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ٠.٠٧٢  ٥.٢٥٠  ١٧.٣  ٧٢  ١٢.٥  ١٨  ١٨.٥  ٢١  ٢٠.٩  ٣٣  رمزى

 ٠.٠٠٣ ١١.٤٩٥ ٢١.٩ ٩١ ٢٢.٩ ٣٣ ١٤ ١٦ ٢٦.٦ ٤٢  ميزج بني االثنني

  :وتدل بيانات اجلدول على ما يلى  

اليوم  –بوابة الوفد  –بوابة اخبار اليوم (توجد فروق ذات داللة احصائية بني كل من املواقع االخبارية املصرية      

اسلوب التعبري اىل (من حيث اساليب التعبري الفىن بالرسوم الكاريكاتريية لقضية سد النهضة من حيث ) السابع

بوابة ، حيث بلغت نسبة ٠.٠١عند مستوى داللة ) ١١.٤٩٥(احملسوبة  ٢حيث بلغت قيمة كا) ميزج بني االثنني

من % ١٤، وجاء ىف بوابة الوفد بنسبة %٢٢.٩، بينما جاء ىف اليوم السابع بنسبة %٢٦.٦اخبار اليوم بنسبة 

إمجاىل أساليب التعبري الفىن للكاريكاتري عينة الدراسة التحليلية، مما يشري إىل حماولة رسامي الكاريكاتري نقل 

ون الرسم إىل القراء بشكل مباشر خاصة أوقات األزمات بإستخدام الرموز الواقعية ىف آٍن واحد ومن هذا مضم

املنطلق حيتوى الكاريكاتري على معاىن الحصر هلا من الرموز والواقعية املستخدمة من قبل رسامي كاريكاتري املواقع 

  .االخبارية املصرية عينة الدراسة 

  خاتمة الدراسة 

  :كشفت نتائج الدراسة عن    

، بينما جاء % ١٨.٣٥تفوق موضوع املساعي الدبلوماسية الحتواء األزمة يف موقع بوابة اخبار اليوم بنسبة  -

من إمجايل %  ١٤.٥٨، يف حني جاء يف موقع اليوم السابع بنسبة % ١٦.٦٧يف موقع الوفد بنسبة 

أظهرت مواقع الدراسة تدويل األزمة واجلهود  موضوعات الكاريكاتري املنشور يف عينة الدراسة ،حيث

الدبلوماسية املبذولة إلدخال وسيط دويل ،وهى الواليات املتحدة األمريكية وروسيا الحتواء األزمة بعد حماولة 

 .إثيوبيا القضاء على اجلهود الدبلوماسية املصرية و�ميش الدور املصري

، بينما جاء يف موقع % ١٥.٨٢ة اخبار اليوم بنسبة تفوق موضوع موقف احلكومة املصرية يف موقع بواب -

من إمجايل موضوعات %  ١٠.٤٢، يف حني جاء يف موقع اليوم السابع بنسبة % ٩.٦٥الوفد بنسبة 

الكاريكاتري املنشور يف عينة الدراسة ،حيث استهدفت مواقع الدراسة موقف احلكومة املصرية فتناولت 

وزراء املصري، واجتماعات وزارة اخلارجية والري واملوارد املائية االحداث من خالل اجتماعات �لس ال

واإلسكان لبيان احلكومة املصرية من مفاوضات سد النهضة واجراءات الدولة املصرية وأجهز�ا يف مواجهة 

 . الفقر املائي

وىف موقع الوفد ، % ٤.٤يف موقع بوابة اخبار اليوم بنسبة ) مرفقا ملادة صحفية ( جاء الكاريكاتري املفرد  -

من إمجايل أنواع الكاريكاتري املنشور باملواقع % ١.٤، بينما جاء يف موقع اليوم السابع بنسبة %٢.٤بنسبة 

االخبارية عينة الدراسة، وهذا يعكس تنوع املواد التحريرية اليت ينشر �ا الكاريكاتري مثل املواد اإلخبارية 

ملنشورة حيث يدخل الرسم يف تركيب املادة الصحفية وتكون هذه واألدبية ويعترب جزء اليتجزء من املواد ا

 .الرسوم مستقاه منها 

، وىف موقع اليوم السابع بنسبة %٩١.١جاء كاريكاتري املوضوعات يف موقع بوابة اخبار اليوم بنسبة  -

ع من إمجايل أنواع الكاريكاتري املنشور باملواق% ٨٥.١، بينما جاءت يف موقع الوفد بنسبة %٨٥.٤

املساعي ( االخبارية عينة الدراسة ، حيث متثلت أهم موضوعات الكاريكاتري يف قضية سد النهضة 



 

)٣٢٨( 

  

  ىف املواقع االخبارية املصرية الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

اآلثار السلبية لبناء سد  –موقف احلكومة املصرية واإلثيوبية والسودانية   –الدبلوماسية الحتواء األزمة 

 –وضات سد النهضة فشل مفا –خرق إثيوبيا للمعاهدات واتفاقيات حوض النيل  –النهضة على مصر 

إعالن  –حصة مصر من مياه النيل  –املواصفات اهلندسية لبناء السد  –مراحل تطور بناء سد النهضة 

 ) .تطاول رئيس وزراء إثيوبيا على مصر  –إثيوبيا  لبناء سد النهضة 

يف موقع  ، بينما جاءت%٣٦.١أشارت النتائج إىل أن مصر كقوة فاعلة يف موقع بوابة اخبار اليوم بنسبة  -

من إمجايل القوة الفاعلة  لقضية سد % ٣٤.٩، وجاءت يف موقع الوفد بنسبة %٣٥.٥اليوم السابع بنسبة 

النهضة املستخدمة يف الكاريكاتري، وهذا يعكس أن التطورات اليت قدمتها املعاجلة يف سياق تأطري املوقف 

وار واملفاوضات واملناقشات وااللتزام احل –كقوة فاعلة يف القضية   –الرمسي من القضية حيث اختذت مصر 

 .بضبط النفس وطرح القضية أمام وسيط دويل
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