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 ملخص الدراسة
الدور احلاسم لوسائل اإلعالم واالتصال يف دعم املشاريع االقتصادية الكربى تناقش هذه الدراسة 
لى "تغطية" األحداث ، ضااةة لقدرتا عتلك الوسائل. وتؤكد على أن يف األقطار العربية

لألحداث  "معاجلات" ضعالمية عالية املهنية وةائقة الفعالية االقتصادية ونشر األخبار، تقدم
أجرت الدراسة حتليال للمعاجلة اإلعالمية للمشروعات واملواوعات اليت تتناوهلا. يف هذا السياق، 

متت و ثالثة أقطار عربية هي السعودية ومصر واملغرب. يف االقتصادية الكربى يف الدول العربية 
مشروعات: "اهليئة امللكية للجبيل وينبع" بالسعودية و"قناة السويس  الدراسات التحليلية على

للنهوض بقطاع الصناعة" باملغرب. وهدةت هذه الدراسة  م2014اجلديدة" مبصر، و "ضقالع 
وعالقتها بتقدمي خدمة  ،للتعرف على أهم األطر اليت حتكم العمل اإلعالمي لتلك املشروعات

عالمية واالتصالية املرجوة من ضنشاء هذه املشروعات الوطنية ضعالمية متميزة حتقق املقاصد اإل
. كما تقاليد العمل العريب يف جمال اإلعالم االقتصاديوأواحت تلك الدراسة الكربى. 

بني األقطار العربية يف توظيف وسائل اإلعالم  واالختالفأوجه التقارب أواحت، أيضا، 
تطوير معاجلات اإلعالم لبه  العملما ميكن الدراسة . واقرتحت واالتصال خلدمة البىن االقتصادية

سواء على املستوى الوطين الواحد أم  ،واالتصال للقضايا واملواوعات االقتصادية الوطنية الكربى
دعم قدرة تلك املشروعات الوطنية للوصول لشرائح الرأي . ويعين ذلك، على مستوى الدول العربية

 ،الدراسة واستخدمتستنري ومساند لتلك املشروعات احليوية. وتكوين رأي عام م، العام املختلفة
أما بناؤها املنهجي ةيستند ضىل . Framing Theoryظرية التأطري اإلعالمي ، نالنظري جانبهايف 

األطر اليت مت توظيفها على وانتهت الدراسة ضىل تقدمي نتائج مهمة حول . case studyدراسة احلالة 
مدى توظيف اإلعالم و صعيد املعاجلة اإلعالمية للمشروعات االقتصادية الكربى حمل الدراسة، 

الرمسي واخلاص يف دعم املشاريع االقتصادية الكربى يف الوطن العريب، وأهم أمناط املمارسة 
عات العربية مواوع الدراسة مقارنة املعاجلات اإلعالمية يف املشرو مع اإلعالمية واالتصالية، 

التواةق والتناةر بني التجارب، وآليات اإلةادة من التطبيقات  مدىوالكشف عن  ،ببعضها
والنماذج الناجحة يف كل جتربة، ضااةة القرتاح آليات ووسائل متكن اهليئات واملؤسسات 

ة يف دعم البنية االقتصادية الكربى يف الوطن العريب من واع خطط ضعالمية مهنية مؤثرة وةعال
 االقتصادية وحتقيق مقاصدها الوطنية.  
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Media framing of the national economic projects in the Arab World 
A comparative study among Saudi Arabia, Egypt, and Morocco 
 
Written By  
Abdullah Alhumood, Alaa El Shamy , Abdellatif Bensfiah 
 

Abstract 

This study explores plausible influences of media outlets in enhancing state-sponsored 

giant economic projects in the Arab World. It highlights the potential roles domestic 

media can play not only in raising the awareness of public opinion towards the 

economic issues and events, but also in generating objective as well as informative 

media coverage to these issues and events. Methodologically, the current study 

analyzes and then compares three different case studies (i.e., major national economic 

projects): The Royal Commission for Jubail and Yanbu (Saudi Arabia), The New 

Suez Canal (Egypt), and Eqlaa 2014 (Morocco). Theoretically, this work employs 

framing tradition in order to examine its main premises.     

The results point out that a wide variety of media frames have been exploited either 

by private or governmental media outlets while covering the economic topics under 

consideration. For instance, these frames include the following: national identity-

centric frames, conflict-driven frames, humanitarian frames, and economic as well as 

political frames. Furthermore, the findings demonstrate how media narratives were 

deliberately used to countering suspicions and fears propagated against these 

economic advancements especially by opposition groups. Drawing on the valuable 

results inferred from the three case studies under investigation, the current paper 

proposes a fully-fledged media strategy that can be adopted by governmental as well 

as private media enterprises while addressing the economic issues and social worries 

are associated. 
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 واإلطار النظري المقدمة المنهجيةالقسم األول: 
 

  مدخل
يف ظل انتشار واتساع دائرة تأثري وسائل اإلعالم واالتصال بشقيها التقليدي واجلديد يف 

االقتصادية العامل العريب، مل يعد احلديث عن تفعيل الذراع اإلعالمي خلدمة أغراض التنمية 
ترةًا حبثياً، بل ارورة تقتضيها ظروف الواقع االجتماعي واالقتصادي يف الدول العربية من 
جهة، كما تقتضيها حتوالت املشهد اإلعالمي واالتصاو وتزايد تأثرياته التمعية من جهة 

تفاصيل أخرى. وتفيد األدبيات اإلعالمية املرتاكمة بأن ما يتكون يف عقولنا من مدركات حنو 
ضمنا يتأثر ضىل حد كبري مبا تعراه وسائل اإلعالم واالتصال من  الواقع االقتصادي الذي نعيشه

على حنو  frames and framingهلذا الواقع عرب آلييت األطر والتأطري  representationsمتثالت 
يساعد تلك الوسائل يف مقاربة هذا الواقع شديد التعقيد من جهة، كما يساعد اجلمهور 

وضميانا بالدور احلاسم لوسائل على ةهم وتفكيك رموز ذلك الواقع املعقد من جهة أخرى. 
اإلعالم واالتصال يف دعم املشاريع االقتصادية الكربى يف األقطار العربية، وقدرة تلك 

ليس ةقط على "تغطية" األحداث االقتصادية ونشر األخبار عنها، ولكن تقدمي الوسائل 
"معاجلات" ضعالمية عالية املهنية وةائقة الفعالية يف حتقيق وظائف اإلعالم واالتصال كاةة، 
وتلبية احتياجات اجلمهور من وسائل اإلعالم واالتصال، وتقدمي املنشآت االقتصادية الكربى 

لمعاجلة اإلعالمية للمشروعات االقتصادية ل هذه الدراسة حتليال ُجتريعام، ومناةعها للرأي ال
 الكربى يف ثالثة أقطار عربية هي السعودية ومصر واملغرب. 

على مشروعات: "اهليئة امللكية للجبيل وينبع" بالسعودية  بالتطبيقالدراسات التحليلية  ومتت
نهوض بقطاع الصناعة" باملغرب، لل 2014و"قناة السويس اجلديدة" مبصر، و "ضقالع 

وذلك للتعرف على أهم األطر اليت حتكم العمل اإلعالمي لتلك املشروعات وعالقتها بتقدمي 
خدمة ضعالمية متميزة حتقق املقاصد اإلعالمية واالتصالية املرجوة من ضنشاء هذه املشروعات 

العريب يف جمال اإلعالم الدراسة يف الكشف عن تقاليد العمل وأةادت هذه الوطنية الكربى. 
االقتصادي، وأوجه التقارب والتباين بني األقطار العربية يف توظيف وسائل اإلعالم واالتصال 
خلدمة البىن االقتصادية، ومن مث ما ميكن التوصية به من أجل تطوير معاجلات اإلعالم 

وى القطري واالتصال للقضايا واملواوعات االقتصادية الوطنية الكربى سواء على املست
الواحد أم على مستوى الوطن العريب، وهو األمر الذي يتوقع منه دعم قدرة تلك املشروعات 
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الوطنية للوصول لشرائح الرأي العام املختلفة وتكوين رأي عام مستنري ومساند لتلك 
 املشروعات احليوية.

 

 مشكلة الدراسة
، أما بناؤها Framing Theoryالدراسة يف شقها النظري على نظرية التأطري اإلعالمي  تنبين

، وذلك للكشف عن أطر املعاجلة اإلعالمية case studyاملنهجي ةيستند ضىل دراسة احلالة 
بيان أوجه التشابه و واالتصالية للقضايا واملواوعات احليوية يف املشروعات اخلااعة للدراسة 

 ني تلك األطر يف الدول الثالث مواوع الدراسة املقارنة. واالختالف ب
 

 أهداف الدراسة 
 تدف هذه الدراسة ضىل ما يلي:

للمشروعات االقتصادية  على صعيد املعاجلة اإلعالمية رصد األطر اليت مت توظيفها .1
الكربى حمل الدراسة طأطر حمفزة للمشاركة التمعية بشكل عام، أطر تستهدف ةئات 

أطر وصفية شارحة، أطر تقوم على ضبراز اهلوية الوطنية واالنتماء الوطين، أطر  بعينها،
 . اقتصادية رحبية أو غريها) يف ضطار كل جتربة على حدة، ويف ضطار التجارب الثالث

معرةة مدى توظيف اإلعالم الرمسي واخلاص يف دعم املشاريع االقتصادية الكربى يف  .2
املمارسة اإلعالمية واالتصالية مع ضبراز نقاط قوتا  الوطن العريب، وحتليل أهم أمناط

 واعفها.
املعاجلات اإلعالمية يف املشروعات العربية مواوع الدراسة والكشف عن صيغ دراسة  .3

 وآليات اإلةادة من التطبيقات والنماذج الناجحة يف كل جتربة.
الوطن العريب من اقرتاح آليات ووسائل متكن اهليئات واملؤسسات االقتصادية الكربى يف  .4

واع خطط ضعالمية مهنية مؤثرة وةعالة يف دعم البنية االقتصادية وحتقيق مقاصدها 
 الوطنية.  

 

 منهجية وأدوات الدراسة
تستخدم هذه الدراسة املنهج النوعي طالكيفي) يف الوصف و التحليل واملقارنة مبا هو معتمد 

ستعمد الدراسة، ضااةة للبحث  يف دراسات اإلعالم واالتصال. ويف ضطار هذا املنهج



7 
 

الوثائقي، ضىل توظيف أدوات حبث نوعية طكيفية)، ميكن من خالهلا رصد مواوع الدراسة 
 وحتليله والكشف عن نتائج مهمة يف حتقيق األهداف اليت حددت هلذه الدراسة املقارنة.

 

 اإلطار النظري للدراسة 
 الرئيسةنظرية التأطير اإلعالمي: المفاهيم واآلليات 

يف طرح نظرية التأطري اإلعالمي وتطوير  Robert Entmanيٌنسب الفضل ضىل "روبرت انتمان" 
ةرايتها الرئيسة وحماولة اختبارها ةيما يتصل بالعالقة املتبادلة بني وسائل اإلعالم والال 

ن لوسائل السياسي يف الواليات املتحدة األمريكية. وتنبين النظرية على مقولة رئيسة مفادها أ
 framesاإلعالم قدرة عالية على اختزال الوقائع واألحداث وتقدميها للجمهور من خالل أطر 

حمددة حتمل من املعاين واألةكار ما يساعد اجلمهور يف ةهم وتفكيك تلك الوقائع 
وةق ضنتمان "عندما تعمد وسائل اإلعالم  framingواألحداث املعقدة. وجتري عملية التأطري 

جوانب بعينها من الوقائع املدركة من حولنا مث تربزها يف مضامينها االتصالية على  الختيار
حنو يتم الرتكيز من خالله على مشكالت بعينها ومناقشة أسبابا وطرح احللول املمكنة 

0Fملعاجلتها"

. وجتري عملية التأطري وةق التعريف السابق يف اوء مكونني رئيسني مها: االختيار 1
selection ألمهية واsalience أي االختيار العمدي جلوانب بعينها من الواقع املركب مث ضلقاء ،

 الضوء عليها ضعالمياً وتسويقها للجمهور بوصفها اجلوانب األكثر أمهية.
يف كتابه   Walter Lipmannويقرر "ضنتمان" بأن األةكار الثرية اليت طرحها "والرت ليبمان"

هي اليت مّكنته من تطوير نظريته حول التأطري  1922عام  املرجعي "الرأي العام" املنشور
اإلعالمي. ومدار هذه األةكار أن مصطلح "الواقع السياسي" الذي جيري على ألسنة 
الكثريين يتعذر وجود يف الواقع الفعلي نظرًا ألنه يدور خارج مدركات األةراد. ونظرًا ألن 

ن عليها يف الغالب األعم عرب وسائل املعارف السياسية للمواطنني األمريكيني يتحصلو 
اإلعالم وليس نتيجة تفاعالتم الشخصية، ةمن شأن ذلك أن يزيد من قدرة وسائل اإلعالم 

                                                           
1 - Entman, R. (1993ط. Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of  
          communication, 43 (4ط, p. 52. 
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يف تشكيل مكونات هذا الواقع السياسي يف أذهان اجلمهور عرب عملية قولبة للمضمون 
1Fالسياسي يف أطر ضعالمية حمددة

2  . 
 narrativeضىل هذه األطر اإلعالمية بوصفها أطراً سردية Brian McNairوينظر"برايان مكنري" 

frameworks  ،تقوم من خالهلا وسائل اإلعالم باختزال األحداث والوقائع السياسية من جهة
مث تقوم  بتكرار ذات األطر حىت تثبت يف ذهن اجلماهري وتتحول بفعل هذا التكرار مع مرور 

تيمن على النقاش العام عند طرح قضية  dominant frameworksالوقت ضىل أطر سائدة 
معينة. ومن مث ال يقتصر دور وسائل اإلعالم يف الدميقراطيات الغربية ــــ وةق مكنري ــــ عند حد 

 cognitive functions of informationالقيام بالوظيفة املعرةية التقليدية يف نشر املعلومات 

dissemination امليديا بوظائف التفسري والتحليل والتقييم، األمر ، بل يتخطى ذلك لتقوم
2Fالذي يؤكد طروحات "ضنتمان" اليت تضمنتها النظرية

3  . 
ويف شرحه ملدى قدرة وسائل اإلعالم يف التأثري على عقول اجلماهري عرب آلية التأطري، كان 

يف أرض الواقع، "ليبمان" قد لفت االنتباه ضىل ارورة التمييز بني الوقائع احلقيقية كما جتري 
، وبني ما تبثه وسائل اإلعالم من معلومات حول تلك الوقائع،  truth ويسميها احلقيقة

. وتدف األخبار اليت تبثها وسائل اإلعالم طعرب آلييت االنتقاء newsويسميها األخبار 
والتكرار) ضىل مساعدة اجلماهري يف تكوين صورة أقرب ما تكون ضىل الواقع الفعلي حبيث 

3Fكنهم ةهم ذلك الواقع والتعاطي معه بشكل ةعالمي

تكمن أمهية وخطورة األطر  .)4ط 4
يف قدرتا على خلق واقع أو بناء  Lance Bennettاإلعالمية ضذن كما يذهب "النس بينت" 

يف أذهان اجلماهري بوصفه حياكي الواقع الفعلي رغم ما قد  symbolic constructionرمزي 
رقة بني مكونات ذلك البناء الرمزي وبني مثيله الفعلي. ومن مث ينطوي عليه ذلك من مفا

                                                           
2 - Entman, R., Matthes, J., & Pellicano, L. (2009ط. Nature, sources, and effects of news 
framing.  
          In D. Nimmo & K. Sanders Handbook of Political Communication (p. 179ط. London:  
          Sage Publication. California: Sage Publication.   
3 - McNair, B. (1999ط. An Introduction to Political Communication. New  
         York and London: Routledge. pp. 3-4. 
4 - Lipmann, W. (1994ط. Newspapers. In D. Graber, Media Power in Politics (p.39ط.   
          New York: CQ Press.  
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للواقع  representationsيؤكد "بينت" على ارورة التعاطي مع تلك األطر كو�ا جمرد متثالت 
4Fوليس الواقع ذاته، مبعىن أ�ا تعكس جمرد صورة جمتزأة ملكونات ذلك الواقع

5. 
اإلعالمي ـــ كأداة رئيسة تعمل من خالهلا وسائل  يف اوء الوعي مبا تنطوي عليه آلية التأطريو 

اإلعالم ــــ من ااطر، صدرت العديد من البحوث واملؤلفات اليت تصدى أصحابا لبيان قدرة 
وسائل اإلعالم على تضليل اجلماهري حال توظيفها أطرًا ضعالمية ال تعرب عن اتلف أبعاد 

ة اليت تتصدى ملناقشتها. ولعلنا نشري يف هذا الظاهرة االجتماعية أو االقتصادية أو السياسي
 الصدد ضىل ثالثة ةقط من تلك املؤلفات اهلامة:

 5F6 The)1973بعنوان "املتالعبون بالعقول" ط Herbert Schillerــــ كتاب "هربرت شيلر" 
Mind Managers والذي صلا ةيه ضىل القول بأن مسات وخصائا التمع األمريكي ،
ار با وسائل اإلعالم األمريكية ميّكنان النخبة األمريكية من التحكم بعقول والطريقة اليت تد

 packaging ofاملواطنيني األمريكيني عرب ما يسميه "شيلر" بالقدرة على "تعليب الوعي" 

consciousness وهو مفهوم يشبه ضىل حد كبري مفهوم "األطر اإلعالمية" الذي بىن عليه ،
 أطري اإلعالمي. "ضنتمان" نظريته حول الت

بعنوان  Noam Chomskyو"نعوم تشومسكي"  Edward Hermanــــ كتاب "ضدوارد هرمان" 
. وقد ألقى الباحثان الضوء يف هذا 6F7 Manufacturing Consent)1988"صناعة اإلمجاع" ط

 الدعائي الكتاب اهلام على طريقة عمل وسائل اإلعالم من خالل طرحهما للنموذج 

propaganda model الذي اعتمدت عليه اإلدارات األمريكية املتعاقبة يف السيطرة على العقل
األمريكي اجلمعي استناداً ضىل قوة وسائل اإلعالم وقدرتا على توظيف عدة آليات منها على 
سبيل املثال: االنتقاء العمدي لقضايا بعينها، توزيع االهتمامات اإلعالمية على حنو بعينه، 

                                                           
5 - Bennett, W. (1997ط.  Cracking the news code: Some rules that journalist live by. In S. 
Iyengar  
          & R. Reeves. Do the Media Govern? Politicians, Voters, and Reporters in America  
         (pp.103- 108ط.  London: Sage Publication.  
 
6 - Schiller, H. (1973ط. The Mind Managers (pp.27-28ط. Boston: Beacon Press.  
7 - Herman, E., & Chomsky, N. (1988ط. Manufacturing Consent: The Political Economy of 
the  
          Mass Media. New York: Pantheon Books. 
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اليت حتظى بقبول اإلدارة، السماح مبرور نوعية معينة من املعلومات وحجب تكرار القضايا 
 معلومات أخرى.

 7F8 Democracy without Citizens)1989ــــ كتاب "ضنتمان" بعنوان "دميقراطية بال مواطنني" ط
، والذي حيذر من خالله من املخاطر احملتملة على الدميقراطية األمريكية بوجه عام حال 

العالقة بني املكونني اإلعالمي والسياسي يف التمع األمريكي على ذات النهج استمرت 
الذي سلكته طوال العقود املااية اليت سبقت ضصدار الكتاب. يلقي "ضنتمان" الضوء يف هذا 
الصدد على الطريقة اليت يتشكل با الرأي العام األمريكي جتاه القضايا املثارة، ويرى أ�ا تٌعد 

ية لتفاعل الرأي العام مع املضامني اليت تبثها وسائل اإلعالم، وهو ما يعين حتول حمصلة أساس
وسائل اإلعالم ضىل أحد القوى الرئيسة الفاعلة شأ�ا يف ذلك شأن باقي مؤسسات التمع 
األخرى، ما يفضي يف �اية املطاف ضىل تشويه النموذج الدميقراطي الذي تتميز به الواليات 

 كية.املتحدة األمري
تفيد مراجعة الرتاث النظري املتاح حول نظرية التأطري اإلعالمي بوجود عشرات البحوث و 

والدراسات والكتب األخرى اليت تصدى أصحابا للبحث يف دواةع استخدام أمناط بعينها 
من األطر اإلعالمية عند معاجلة القضايا واألحداث من جهة، وبيان تأثرياتا اإلجيابية 

تملة يف تشكيل الوعي اجلمعي للجماهري من جهة أخرى. وحيسن بنا أن خنتتم والسلبية احمل
حتليلنا لإلطار النظري باإلشارة ضىل نقطة هامة مفادها أن جمرد استناد وسائل اإلعالم آللية 
"األطر" يف معاجلتها للقضايا واألحداث املثارة ال يٌعد مشكلة يف حد ذاتا، ولكن تكمن 

كآلية ضعالمية جتدي نفعاً   framing طريقة التوظيف. مبعىن أن التأطري املشكلة واخلطورة يف
حال توظيفها بشكل ضجيايب ملساعدة اجلمهور يف ةهم األبعاد الرئيسة لقضية أو مشكلة ما، 
يف حني تشكل خطورة حال توظيفها لتضليل وتعمية اجلماهري بتغاةلها العمدي ألبعاد بعينها 

وتفيد دراسة املمارسات اإلعالمية للمنشآت كيز على أبعاد أخرى. من القضية املطروحة والرت 
األطر اإلعالمية بتغطية و ترتبط منهجية  ظروف تأثري الرسالة. االقتصادية الكربى، يف ةهم

                                                           
8 - Entman, R. (1989ط. Democracy without Citizens: Media and the Decay of American 
Politics. New York: Oxford University Press. 
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قدم العلماء عدة أنواع لألطر اإلعالمية يف تطبيقاتا  اإلعالم لألحداث ومبعاجلة األخبار. وقد
8Fاتلفة، نقدم أمهها ةيما يليعلى أحداث و مواايع 

9 : 
: حيث يتم الرتكيز على قضية أو حدث جوانبه وااحة عند اإلطار المحدد بقضية .1

اجلمهور ألنه حدث مرتبط بوقائع ملموسة عندئذ يركز اإلطار على املدخل الشخصي أو 
 .تقدمي عناصر احلدث وتداعيات

ريات عامة للوقائع يربطها : يرى األحداث يف سياق عام جمرد يقدم تفساإلطار العام .2
باملعايري الثقاةية والسياسية وقد تكون ثقيلة على نفسية املتلقي من الناحية املهنية ضال أ�ا 

  .هامة لفهم املشكالت وتقدمي احللول واالقناع على املدى البعيد
: يرى األحداث يف سياقها االسرتاتيجي املؤثر على أمن الدولة إطار اإلستراتيجية .3

  .ي، يتالءم هذا االطار مع االحداث السياسية والعسكريةالقوم
: يرى األحداث يف سياق تأثرياتا اإلنسانية و العاطفية إطار االهتمامات االنسانية .4

 .تصاغ الرسائل يف قوالب وقصا درامية ذات نزعة عاطفية مؤثرة ،العامة
ائج االقتصادية اليت : يضع هذا اإلطار الوقائع يف سياق النتإطار النتائج االقتصادية .5

نتجت عن األحداث، يشري للتأثري املتوقع أو القائم على األةراد والدول واملؤسسات 
القائمون باالتصال يستخدمون الناتج املادي جلعل الرسالة اإلعالمية أكثر ةاعلية على 

 .الناس وأكثر ارتباطا مبصاحلهم
بة عن السؤال "من املسئول عن؟" يضع القائم باالتصال الرسالة لإلجا: إطار المسئولية .6

األةراد واملؤسسات والدولة معنيون مبعرةة املسئول عن احلدث وحتديده يف شخا أو 
 .مؤسسة أو قانون أو سلوك أو حكومة حمددة

تقدم األحداث يف ضطار تناةسي صراعي حاد قد تتجاهل الرسائل   :طار الصراعإ .7
اإلعالمية عناصر هامة يف سبيل ضبراز سياق الصراع, تربز الفساد وعدم الثقة يف 
املسئولني, ترى األشخاص قبل أن ترى األحداث وترصد املصاحل قبل أن ترصد األهداف 

                                                           
. يف مفهوم األطر اإلعالمية و تفاصيلها، أنظر : رجاء يونس سليمان أبو مزيد : "اخلطاب الصحفي الفلسطيين حنو  9

 .2013ية بغزة. قضية املصاحلة الفلسطينية". حبث لنيل املاجستري يف الصحاةة. اجلامعة اإلسالم
http://library.iugaza.edu.ps/thesis/111558.pdf  
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ر واملهزوم وهو بعد يبالغ الصحفيون وتقيس الرسالة غالبا مبقياس اخلاسر والرابح واملنتص
 .واملذيعون كثريا يف جعله ضطارا لألحداث

: عرض الوقائع يف السياق األخالقي والقيمي للمجتمع, صاطب إطار المبادئ األخالقية .8
املعتقدات واملبادئ الراسخة عند املتلقي, القائم باالتصال يرد احلدث ردا مباشرا لوعاء 

ستشهد باالقتباسات واألدلة الدينية اليت تدعم سوقه للوقائع أو التمع األخالقي, قد ي
  .باملصادر واجلماعات املرجعية اليت تؤكد هذا اإلطار

 

ولعل دراستنا الراهنة تقدم دليًال علميًا لكيفية توظيف األطر اإلعالمية على صعيد التغطية 
ضىل توعية املواطن العريب اإلعالمية للمشروعات االقتصادية الكربى على حنو ضجيايب يفضي 

ما ينعكس ضجيابًا على جممل األوااع االقتصادية يف  ،بأمهية املشاركة يف هذه املشروعات
عاملنا العريب. ويعين ذلك أن الدراسة الراهنة تتصدى للبحث يف املظاهر اإلجيابية النامجة عن 

مث ضمكانية حتقيق تكامل االعتماد على األطر اإلعالمية يف جمال التوعية االقتصادية، ومن 
 األدوار بني املكونني اإلعالمي واالقتصادي خلدمة التنمية يف العامل العريب. 

 
 دراسات الحالةالقسم الثاني: 
 في السعودية الهيئة الملكية للجبيل وينبعالحالة األولى: 

 

 أوال: السياق العام
  Jubail and YanbuThe Royal Commission forاهليئة امللكية للجبيل وينبع 

بيل وينبع تعىن بتطوير مدينيت اجل م1975تأسست بأمر ملكي عام  سعودية هيئة هي
م، 2009التعدينية اليت أايفت عام  رأس اخلري الصناعيتني يف اململكة. ومت توسعتها يف

 م. 2015اليت أايفت عام  مدينة جازان االقتصادية مث
العتبارات ختطيطية إلنشاء مدينتني صناعيتني  وينبع اجلبيل جاء اختيار مدينيتوقد 

بقربه  اخلليج العريب ساحل واسرتاتيجية مهمة، أبرزها ما يتميز به موقع اجلبيل على
واملواد  مصادر الطاقة الدولية، وقربه يف الوقت نفسه من املمرات البحرية من

ةتتميز مبوقعها  ينبع الصناعية أما مدينة .والبرتوكيماوية للصناعات البرتولية لالزمةا اخلام
مشال ضةريقيا  ودول قناة السويس نظرًا لقربا من ر األمحرالبح االسرتاتيجي اهلام على ساحل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A3%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
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والشرق األقصى، ومتثل نقطة النهاية الغربية خلطوط أنابيب  أةريقيا كما أ�ا تقع بني وأوربا.
تقريباً،  كيلومرت 1200ملساةة  اململكة اليت متتد من شرق الغاز الطبيعي الزيت اخلام وسوائل

ضىل ويستخدم اجلزء اآلخر ضااةة  األسواق العاملية ضىل الزيت اخلام حيث يتم تصدير جزء من
وقودًا وخامات تغذية طلقيم) للصناعات البرتوكيماوية يف مدينة ينبع  الغاز الطبيعي سوائل

ت األساسية البرتوكيماوية ضىل كميات هائلة من مياه الصناعية. كما أن حاجة الصناعا
غري احملالة  مياه البحر التربيد، كان أن من أهم أسباب اختيار موقعني ساحليني الستخدام

 .ألغراض التربيد الصناعي
اسرتاتيجية التنمية اليت  م،1975وكانت خطة التنمية الثانية للمملكة قد واعت يف العام 

االعتماد على ضيرادات الزيت اخلام، واختذت قرارها صاد متنوع وتقليل هدةت ضىل ضنشاء اقت
التارصي واالسرتاتيجي لدعم وتوسيع قاعدتا الصناعية، حيث صدر املرسوم امللكي رقم 

م، كجهاز له استقالليته 1975ديسمرب  21بتأسيس اهليئة امللكية للجبيل وينبع يف  75م/
مبجلس الوزراء، كما يقوم مركز  لس ضدارة يرتبط رئيسه مباشرةاملالية واإلدارية، يدار من قبل جم

بواع السياسات ومتابعة تنفيذها من خالل ، الرياض اهليئة امللكية الرئيس، ومقره مدينة
9Fالصناعيتني وينبع اجلبيل اإلدارتني العامتني يف كل من مدينيت

10. 
صناعة وقد حددت اهليئة رؤيتها يف "اخليار األةضل للمستثمرين يف 

والصناعات كثيفة االستخدام للطاقة واملساهم الرئيسي يف النمو يف اململكة  البرتوكيماويات
العربية السعودية". كما حددت رسالتها يف "ختطيط وتشجيع االستثمار وتطوير وضدارة مدن 

والصناعات كثيفة االستخدام للطاقة من خالل الرتكيز والتكامل مع  البرتوكيماويات صناعة
 .العمالء واملستثمرين واملوظفني والتمع وبقية الشركاء

                                                           
) يف أحد عشر 75هـ، برقم طم/1395رمضان   16صدر تنظـيم اهليئة امللكيـة للجبيل وينبع بأمر ملكي بتاريخ  - 10

زراء يف اململكة برقم مادة، حتدد ضنشاء اهليئة وكاةة اختصاصاتا وصالحياتا. وجاء األمر امللكي يف اوء قرار جملس الو 

هـ، بشأن برنامج التصنيع وارورة اإلسراع يف ض�اء بناء التجهيزات األساسية 1395رمضان  5) وتاريخ 1219ط
الالزمة له وما يتطلبه ذلك من تأليف هيئة ملكية تتوىل اإلشراف على تنفيذ اخلطة كوحدة متكاملة وضعطائها 

ملكية الحقة لتطوير تنظيم اهليئة وةقا لتطور مهماتا ووظائفها. ومن  الصالحيات الالزمة لذلك. كما صدرت أوامر
 هـ. 1411رجب  19) وتاريخ 8هـ، واألمر امللكي رقم طم1407شوال  10) وتاريخ 54ذلك، األمر امللكي رقم طم

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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 لية:وتسعى اهليئة امللكية للجبيل وينبع لتحقيق األهداف التا
 .اإلنتاج الصناعي من خالل زيادة عدد املدن وحجم الصناعات توسيع قاعدة .1
 .خالل جذب استثمارات ذات قيمة مضاةةاالنتقاء األمثل للمستثمرين من  .2
 .األةضل عامليا املدن الصناعية ضىل مرتبة اهليئة امللكية الوصول مبدن .3
 .اململكة العربية السعودية جذب أةضل الكوادر البشرية املميزة يف .4
 .لتطوير التدرجيي لألداء املاو وزيادة الفعاليةا .5

 

منظومة من القيم، أبرزها:، الرتكيز على العميل، واألداء مراعاتا اهليئة امللكية تؤكد كما 
العاو، واإلنصاف، والوالء، وااللتزام، واالعتمادية، والعمل بروح الفريق، والشفاةية، 

امللكية للجبيل وينبع" من أاخم املؤسسات الرمسية وتعد "اهليئة  واملسؤولية االجتماعية.
يف اململكة اليت تدير مشروعات اقتصادية عمالقة، حبجم منو استثمارات يف مدن اهليئة 

من حصة االستثمار الصناعي يف اململكة،  %65يبلغ، ترليون لایر سعودي. ةاهليئة متتلك 
من حجم  %85ومن حجم صادرات االستثمار الصناعي يف اململكة،  %65و 

نسبة منو استثماراتا يف السنوات العشر  %20الصادرات السعودية غري النفطية، ، و 
10Fمن نسبة االستثمار الصناعي يف دول اخلليج العريب %65املااية، و

11   . 
صالحية االستقالل املاو واإلداري، األمر الذي مكنها من   وقد منح النظام األساسي للهيئة

تطبيق مفهوم "اإلدارة الشاملة". ةللهيئة شركاء من اتلف اجلهات احلكومية واخلاصة 
باإلااةة ضىل  ووزارة االقتصاد والتخطيط ووزارة البرتول والثروة املعدنية وزارة املالية مثل

التخطيط الشامل، والتجهيزات  لية يف جماالت كما عملت باستقال  .وسابك أرامكو شركيت
األساسية، والتشغيل والصيانة، وتشجيع االستثمار، واألمن والسالمة، والصحة، وخدمة 

 .التمع، والتعليم وتأهيل القوى العاملة، ومحاية البيئة
م، 2025وتتجه اهليئة امللكية حنو املستقبل خبطتها اإلسرتاتيجية اليت واعتها حىت العام 

للوصول ضىل مجلة من األهداف، منها التوسع األةقي من داخل وخارج املدن الصناعية، 
والتوسع العمودي يف نوعية االستمارات الصناعية، باإلااةة ضىل كو�ا املساهم الرئيس يف 
اقتصاد اململكة. وتؤكد اهليئة على استثمارها يف بناء اإلنسان من خالل جذب الكوادر 
                                                           

 https://www.rcjy.gov.sa، ملعرةة املزيد حول اهليئة امللكية للجبيل وينبع، راجع املوقع الرمسي للهيئة 11

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ها باملدن الصناعية وتعزيز وتنمية البيئة حبث الشركات على استخدام أحدث املؤهلة وتوطين
 التقنيات للتقليل من ضنتاج النفايات الصناعية والرتكيز على تدويرها.  

وجنحت اهليئة امللكية للجبيل وينبع يف توةري بنية وبيئة استثمارية جذابة جعلت من مدينيت 
ة راسخة أكسبت املدينتني شهرة ومكانة عاملية جعلتهما اجلبيل وينبع قاعدة صناعية واقتصادي

يف مصاف املدن الصناعية الكربى، مع امتالكها لعناصر اجلذب السياحي واالستثماري. ةقد 
وصفت موسوعة جينيس لألرقام القياسية مشروع اهليئة امللكية بأنه أكرب مشروع هندسي يف 

وائز العاملية، منها جوائز يف جماالت العامل. لقد حصلت اهليئة على عدد كبري من اجل
التخطيط املستقبلي، ومحاية البيئة، وتطبيقات اإلدارة البيئية، وجذب االستثمارات، وسالمة 

ألف) مواطن ومقيم للعيش يف  250األطعمة، والرتبية واإلعالم. كما جذبت اهليئة امللكة ط
ا وجممعا، يعمل با أكثر من ) مصنع524مد�ا الصناعية. وتتواةر اهليئة امللكية على ط

11Fألف) عامل وموظف 170ط

12 . 
 

  في ضوء األطر اإلعالمية الهيئة الملكية للجبيل وينبعتحليل المعالجة اإلعالمية لمشروع ثانيا: 
 البيئة اإلعالمية خصائص . 1

12Fةهد حجازييقدم 

اإلعالم االقتصادي ، قراءة حول تأثريات اإلعالم االقتصادي، ويرى أن 13
ببث التوعية لدى شرائح التمع جبميع ةئاته، وبيان مراكز القوة والضعف يف الشركات معين 

واملؤسسات، وتبسيطها لتكون سهلة على ةهم الشخا العادي، وكذلك تذليل الصعوبات 
البريوقراطية والسلبيات اليت تؤثر يف مسرية اإلنتاج والتطوير يف الشركات واملؤسسات وغريها 

يعرض الدكتور ناصر بن غيث رؤية و  م احلركة االقتصادية احمليطة بالتمع.من األمور اليت ت
نجاح وضمكانية النموذج السعودي للتنمية االقتصادية، من خالل ةرص الحتليلية حول 

13Fاالستنساخ

،  ويعتقد أنه منوذج مل يستقطب الزخم اإلعالمي الذي استقطبته مناذج أخرى 14

                                                           
 انظر، - 12

 https://www.rcjy.gov.saموقع اهليئة امللكة للجبيل وينبع،  -
 https://ar.wikipedia.orgموسوعة ويكيبيديا، اهليئة امللكة للجبيل وينبع،  -
 م.2013أغسطس  2) ، 16475م، والعدد ط2009أكتوبر  20) 15093العدد ط جريدة الرياض، -

13  - http://www.aleqt.com/2010/07/15/article_419033.html 

14  - http://alphabeta.argaam.com/?p=11423 
 

http://alphabeta.argaam.com/?p=11423
http://alphabeta.argaam.com/?p=11423
https://www.rcjy.gov.sa/
https://ar.wikipedia.org/
http://www.aleqt.com/2010/07/15/article_419033.html
http://www.aleqt.com/2010/07/15/article_419033.html
http://alphabeta.argaam.com/?p=11423
http://alphabeta.argaam.com/?p=11423
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يف املنطقة. والسبب يف ذلك، كما يرى بن غيث، يرجع ضىل طبيعية الثقاةة يف اململكة سواء 
اواء على املستوى الشعيب أو على املستوى الرمسي، واليت تركن دائمًا ضىل االبتعاد عن األ

اإلعالمية، واليت غالبًا ما تتم ةيها األمور بدوء بعيدًا عن اإلعالم. ووةق ما ذكره يف كتابة 
، الرئيس السنغاةوري، ليكوان يو، خالل استعرااه »من العامل الثالث ضىل األول«الشهري 

لعملية جتربة سنغاةورة التنموية اليت قادها، من أن "الرتكيز على العنصر البشري" يعد مبدأ ا
التنموية ومنتهاها، برى د. بن غيث أن ما تقدمه السعودية من منوذج يكاد يكون أقرب ضىل 
النموذج السنغاةوري، رغم اختالف الظروف السياسية واالجتماعية والثقاةية وةارق 

ومرد ذلك، يف نظر بن  .اإلمكانيات البشرية والطبيعية بني كل من سنغاةورة والسعودية
ال النموذجني السنغاةوري والسعودي بإمكا�ما تقدمي اإلجابة على تساؤالت غيث، ضىل أن ك

التنمية االقتصادية الكبرية، مثل الفرق بني التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي، وكذلك 
وذلك خبالف مناذج اقتصادية أخرى يف املنطقة  تركز على النمو  التنمية ملن ومبن؟

الزيادة يف ضنتاج السلع واخلدمات، من خالل الرتكيز على قطاع  االقتصادي مبعناه الضيق، أي
واحد هو القطاع العقاري وحتويله من قطاع داعم ضىل قطاع رائد، واالعتماد على 
االستثمارات والقروض اخلارجية دون مراعاة اجلوانب والعناصر األخرى للعملية التنموية  

لية هلذا النمو كالتكلفة االجتماعية كالعنصر البشري، وكذلك عدم حساب التكلفة الفع
وذلك  .والبيئية والثقاةية وحىت األمنية، واليت جتعل من النمو جمرد رقم قد ال يعين الكثري

خبالف التجربة السعودية اليت ركزت على جوانب اتلفة وقطاعات متعددة تشكل جمتمعة 
 عملية تنموية شاملة قادرة على حتقيق عنصر االستدامة.

 ديد عدة ركائز يف النموذج االقتصادي السعودي، وةقا ملا يلي:وميكن حت
 .التنمية البشرية -
 .البنية التحتية بشقيها املادي والقانوين -
 القطاع الصناعي. -
 .البعد اجلغرايف للتنمية -



17 
 

عالقة مهنية ضجيابية رتبط بويف حالة اهليئة امللكية للجبيل وينبع، يعتقد العاملون يف اهليئة أ�ا ت
14Fعالم املختلفة عرب مدها باألخبار والتصرحيات واملواد االعالمية بشكل دائموسائل اإلمع 

15 .
ويتم التعامل مع وسائل اإلعالم وةقا ملستويات متباينة من الصالحيات. وصتلف مستوى 
الصالحيات حسب نوعية املادة اإلعالمية، وخباصة اخلرب. ةهناك أخبار كثرية تعكس العمل 

لصناعية، ويكفي العتماد بثها مواةقة، مدير العالقات العامة باملدينة. أما اليومي للمدن ا
مسا ألحد مسؤوو اهليئة امللكية، ةيلزم مواةقة الشخصية نفسها ليمكن ااألخبار اليت تتضمن 

 بث اخلرب.
وكانت اهليئة امللكية قد كلفت متحدثا رمسيا هلا يتوىل الرد والتنسيق بني وسائل اإلعالم 
املختلفة وضدارات اهليئة امللكية املختلفة، يف كاةة شؤون التواصل مع وسائل اإلعالم. ومت 
العمل على هذا األساس لعدة سنوات، مث مت تعديل اختصاصات املتحدث اإلعالمي اتساقا 
مع كرب حجم املدن وطبيعة األخبار اليومية اليت تعكس أنشطتها، حيث أصبح دور 

ا واملواوعات اليت تم اهليئة أو املدن الصناعية بشكل عام، وتصنف املتحدث الرمسي للقضاي
على أ�ا مواوعات وقضايا كبرية، يف حني عادت صالحيات بث األخبار اليومية للمدن 

دارة العالقات العامة" يف املركز الرئيسي ضوتطورت " إلدارات العالقات العامة واإلعالم.
دارة العامة لالتصال واإلعالم". وساهم هذا التحول بالرياض، وحتولت ضىل قطاع مبسمى "اإل

يف تطور اخلطط اإلعالمية للهيئة امللكية حيث أصبحت األهداف اإلعالمية أكثر واوحا 
ومتتلك اهليئة امللكية أدواتا االعالمية اليت تساعدها يف ضيصال  وقابلية للتطبيق واملتابعة.

اخلارجية. ةللهيئة يف املدن أقسام ضعالمية تتبع رسائلها بيسر وسهولة جلماهريها الداخلية و 
إلدارات العالقات العامة واإلعالم، يعمل ةيها عدد من املوظفني املتخصصني يف الصحاةة 
والتصوير والتصميم واإلنتاج التلفزيوين كما متلك قنوات ضعالمية تبث مع حزمة كبرية تصل 

دم جمانا عرب كبيل تلفزيوين جماين لكل سكان ضىل مائة قناة تلفزيونية بعضها مدةوع القيمة ويق
اجلبيل وينبع الصناعيني. وتبث من خالل هذه القنوات مجيع الربامج والرسائل اإلعالمية.  
كما أ�ا تفيد شركاء اهليئة امللكية من مجعيات وشركات وجهات حكومية يف ضيصال 
                                                           

مجادى 10ةيصل بن محدان الظفريي، مدير العالقات العامة باهليئة امللكية باجلبيل، حوار خاص بذه الدراسة،  -15

 هـ.1437الثانية، 
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التقنية يف ضيصال رسائلهما  رسائلهم بكل يسر وسهولة. وتعتمد اهليئة امللكية وشركائها على
املتبادلة، حيث يتم توظيف الربيد اإللكرتوين، ووسائل التواصل األخرى لتحقيق سرعة وصول 

 املعلومات واألخبار بأقل التكاليف وبأسرع وقت.
) قناة 98وتقوم خدمة الكيبل التلفزيوين تقدمها اهليئة امللكية يف مد�ا الصناعية بإعادة بث ط

لقنوات اإلخبارية، طالعربية.اجلزيرة .اإلخبارية سكاي نيوز ..اخل )، و القنوات متنوعة مثل ا
اخلليجية، وغريها جمانا دون احلاجة ضىل شراء ستاليت حيث تقدم اخلدمة عرب غرةة حتكم 
مركزية. ومن بني القنوات قناتان للهيئة امللكية واحدة تبث حالة الطقس وبعض املعلومات 

التاريخ ومواعيد الصالة، وأخرى تعرض اإلعالنات الرمسية للهيئة، وأحيانا احليوية مثل الوقت و 
تستخدم لبث برامج تلفزيونية خاصة باهليئة. كما يتم النقل املباشر ألحداث املدينتني عن 

 طريق هذه القناة يف حال بدت احلاجة لذلك. 
رسالتها للجمهور العام،  وتوظف اهليئة امللكية كاةة وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة، لبث

وتنتج مواد ةاهليئة تصدر مطبوعات متعددة تعريفية وتوعوية،  ولساكين املدن الصناعية.
 اإللكرتونيةصحيفتها مسموعة ومرئية متعددة للبث اإلذاعي والتلفزيوين. وتصدر اهليئة 

15Fطجبني)

 اتفاعلي اضلكرتوني اللهيئة موقع، وهو عبارة عن اتصر اجلبيل و ينبع. كما أن 16
16Fعلى شبكة اإلنرتنت اخاص

17Fعلى تويرت اخاص ا، وحساب17

 ، وقناة خاصة على يوتيوب. 18
 

دةعت اهليئة  اليت األسبابويذكر د. عبد الرمحن العبد القادر رئيس حترير صحيفة طجبني) أن 
 اهليئة مجهور مع التواصل على الكبري احلرص هو اإللكرتونية الصحيفة هذه ضصدار ضىل امللكية
 مع للتفاعل الكاملة الفرصة ومنح ضبطاء، دون بأول أوالً  باهليئة اخلاصة األخبار كاةة وتقدمي

 العملية يف ومهم وضجيايب ةاعل عنصر اجلمهور بأن ضمياناً  عليها والتعليق األخبار هذه
 اإللكرتونية الصحيفة يف ينشر ما على القراء أةعال ردود خالل منويؤكد أنه  .االتصالية

 ما كل يف مالحظاتم على والتعرف آين، بشكل االتصالية احتياجاتم تلمستستطيع اهليئة 
18Fوأعماهلا امللكية اهليئة صا

19. 
 

                                                           
16 - http://jubyan.com/ 
17 - https://www.rcjy.gov.sa 
18 - https://twitter.com/RCJY1 
19 - http://jubyan.com/?p=610 
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 تحليل المحتوى اإلعالمي للهيئة في ضوء األطر اإلعالمية. 2

من أجل التعرف على أهم اجتاهات األطر اإلعالمية يف ضعالم اهليئة امللكية، مت ضجراء حتليل  
كيفي لعدد من الوسائل واملصادر واملواد اإلعالمية املتعلقة باهليئة. ومشل ذلك املوقع الرمسي 
للهيئة، وصحيفتها اإللكرتونية، وحسابا على تويرت، وعلى يوتيوب، وعدد من منشوراتا 

ملطبوعة، ضااةة ضىل مواد منشورة يف عدد من وسائل اإلعالم األخرى غري الصادرة عن ا
اهليئة، مثل وكالة األنباء السعودية وعدد من الصحف اإللكرتونية السعودية واخلليجية، غري 

قاد حكومية. وسوف يرد يف ما يلي، بيان لنماذج من هذه الوسائل واملواد اإلعالمية. وقد 
للتوصل ضىل نتائج مهمة  ،أو عن اهليئة ى اإلعالمي للهيئة امللكية للجبيل وينبعحتليل احملتو 

  حيال األطر اإلعالمية املوظفة، ميكن اإلشارة ضليها يف ما يلي:
نظرا لطبيعة تشكيل اهليئة امللكية واختصاصها، ةقد برز : اإلطار المحدد بقضية .1

اإلعالمية الصادرة عنها. ةالرتكيز كان هذا اإلطار بشكل كبري يف عدد كبري من املواد 
وااحا يف جل املواد اإلعالمية على منتجات البرتوكيماويات، والقضايا واملواوعات 
املرتبطة با. وقد أمكن، يف هذا السياق، مالحظة أن من املواوعات املهمة اليت 

لبيئة، حرصت اهليئة على تناوهلا ضعالميا، تلك املواوعات املرتتبة على نشاطها كا
واألمن الصناعي، ومواوعات أخرى كالرتبية والتعليم، والعالقات االجتماعية يف 
املدن الصناعية حيث يقضي معظم اآلباء واألمهات ساعات اليوم يف املصانع 
واملؤسسات األخرى يف املدن الصناعية، ةعلى خالف ما يتم يف املدن النمطية 

صية بيئيت العمل والتمع. وتنظر اهليئة األخرى، يتسم ساكنو املدن الصناعية خبصو 
يف عدد من موادها اإلعالمية لذاتا يف وحدة تنموية رائدة، ةقد بثت على يوتيوب 
عدة أةالم ومواد تعريفية وضخبارية، من أشهرها ةيلم "قصة اهليئة امللكية للجبيل 

19Fوينبع"

ر، حيث وقد أمكن رصد العدد األكرب من املوا اإلعالمية يف هذا اإلطا .20
 مشلت املواد مجلة من املواوعات والقضايا مثل:

توقيع العقود واالتفاقيات ومذكرات التفاهم بني اهليئة وعدد من الشركاء احملليني  -
 والدوليني.

                                                           
20 - https://www.youtube.com/watch?v=zD9_tzoYzAE 
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اةتتاح املشروعات يف مدن اهليئة، وتطوير خدماتا، وكذلك ضقامة املراةق الصناعية  -
حة وتقنية املعلومات، وأيضا يف جماالت واخلدمية يف جماالت التعليم والرتبية والص

 املراةق الريااية والرتةيهية.
 الزيارات الرمسية لقيادات ومنسويب اهليئة، والزيارات التبادلية مع جهات رمسية وأهلية. -

وكانت جممل الوسائل اليت مت حتليلها، تتناول هذه املضامني بأشكال متعددة يسودها 
هلا الشخصيات الرئيسة يف اهليئة، أو اجلهات املضمنة طاألخبار) بشكل رئيس، وتربز خال

 يف املادة اإلعالمية.
على الرغم من بروز هذا اإلطار يف عدد من املواد اإلعالمية اليت مت : اإلطار العام .2

بثها، ظهر أن اإلطار العام يعد من أقل ضطارات العمل اإلعالمي يف اهليئة. ويعود 
يف واقع التمع السعودي، باعتبارها ضحدى قالع  ذلك رمبا لطبيعة اهليئة املرتسخة

العمل االقتصادي احلكومية الضخمة. وبالتاو تتسق هذه املؤسسة العمالقة مع 
االجتاهات العامة يف البالد، ومع السياسات العامة للحكومة. وحيث تركز نشاطها 

الصناعات  يف الصناعات التحويلية يف املقام األول، وحظيت مبراتب متقدمة يف دعم
السعودية، ةقد كفل هلا ذلك األمر بيئة مستقرة بشكل كبري سواء مع الرأي العام 
الوطين أو مع املؤسسة السياسية يف اململكة. ويستدل على ذلك، من خالل قدرتا 
على االستمرار لعقود من الزمن دون تغريات أو تقلبات جذرية سواء يف التشريعات 

أداء قطاعاتا املختلفة لوظائفها التنموية يف قطاع األعمال. املتعلقة با، أو من خالل 
، أخبار ومواد 2015وقد نشرت وسائل اإلعالم السعودية يف شهر أكتوبر من العام 

صحفية تتعلق مبواةقة احلكومة على ضمكانية انتقال معلمي مدارس اهليئة امللكية ضىل 
ن يف اهليئة قبل ذلك يعملون مؤسسات التعليم احلكومية األخرى، حيث كان املعلمو 

 .  20F21يف ضطار استقاللية اهليئة اإلدارية واملالية
متيزت اهليئة امللكية للجبيل وينبع، منذ نشأتا، بالعمل  :إطار اإلستراتيجية .3

اإلسرتاتيجي طويل املدى، ضااةة للخطط متوسطة وقصية املدى. وقد أطلقت 
م، مستندة ضىل خربة عريقة يف هذا اإلطار. وقد نا 2025خطتها اإلسرتاتيجية 

                                                           
21 - http://akhbaar24.argaam.com/article/detail/242378/ 
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ئة. من هنا، املرسوم امللكي بإنشائها على هذه اخلاصية يف العمل اإلسرتاتيجي للهي
أمكن مالحظة املتغري اإلسرتاتيجي يف عمل اهليئة، وتأثريه املباشر على العمل 
اإلعالمي بشكل عام. وتعد اهليئة من املؤسسات اليت ال تتناوهلا اجلدليات الكثرية 
املعتادة يف العصر الراهن على شبكات التواصل االجتماعي. وميكن عزو ذلك، 

بيعة احلال، ضىل تبين اهليئة اسرتاتيجية ضعالمية متوازنة مع ضااةة ألبعاد مهمة أخرى بط
النخب ومع الرأي العام. لقد أمكن، من خالل حتليل عدد من املواد اإلعالمية 
للهيئة الكشف عن مستويات جيدة من الوةاق مع األطر العامة السياسية واألمنية يف 

حيل دون تصاعد بعض اململكة، وأيضا مع الرأي العام بشكل عام. لكن ذلك مل 
األصوات الناقدة عرب وسائل اإلعالم منتقدة الرؤية اإلسرتاتيجية للهيئة. لقد كتب 

استمعوا ياسر اخلنبشي يف صحيفة طاخلليج) اإللكرتونية مقاال تساءل ةيه بقوله: ط
معي ومتعنوا جيدا: جاء نصا مبوقع اهليئة امللكية بينبع والذي مازال حىت هذا الوقت 

بال حذف أو تغري وهذا النا جيب على املسؤولني باهليئة امللكية تفسريه منشورا 
وتوايحه وعدم ضمهال الرد وهو ضن اهليئة امللكية بينبع ممثلة بإدارة اخلدمات الصحية 

وبعون اهللا تعاىل يف أداء رسالتها اإلنسانية يف تقدمي اخلدمة الطبية  "تستمر"سوف 
كالم مجيل جدا والواقع غري يقول   ..ما جاورهاحماةظة ينبع و  "لقاطين"املتميزة 
) هكذا يورد تساؤله حول ضسرتاتيجية اهليئة مع جمموعة أخرى من التساؤالت العكس

 .  21F22ذات البعد اإلسرتاتيجي، أيضا
أشارت مواد عديدة ضعالمية صدرت من اهليئة امللكية : نسانيةإطار االهتمامات اإل .4

ناةسة. وبرز ذلك سواء يف ما يتعلق بالبنية التحتية ضىل متيزها يف خلق بيئة ضنسانية م
للهيئة اليت اتسمت خبصائا متقدمة جدا يف وسائل السالمة واملواصفات اإلنشائية، 
أم يف قدرة اهليئة امللكية على خلق بيئة صحية مناةسة أيضا، رغم ما تعانيه عادة 

اليت مت حتليلها تروي  املدن الصناعية من تلوث بيئي. ةالعديد من املواد اإلعالمية
بشواهد مرئية ومسموعة ومقروءة كيف متكنت اهليئة من احلصول على جوائز عاملية 
يف التشجري وامتالك مساحات خضراء مثال، وكيف تعيش أسراب من الطيور يف 

                                                           
22 - http://al-khaleeg.com/51081.html 
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املدن الصناعية. وهذين املرين رمزان مهمان لقدرة اهليئة على احلفاظ على قدر عال 
ية، وتسخري البيئة احمليطة بالعمل خلدمة اإلنسان يف املدن من الكفاءة احليات

الصناعية. لقد استطاع ضعالم اهليئة أن يعكس ذلك بشكل جيد، كما استطاع أن 
يربهن عليه يف الواقع، من خالل تنظيم الفعاليات واملهرجانات الوطنية، واستقطابا 

ثال الصفحة الرئيسية للعديد من السياح من مناطق اململكة املختلفة. وتعرض، م
لصحيفة طجبني) مادة شريطية مستمرة طوقت ضعداد هذه الدراسة) تتحدث عن 
جممل الفعاليات يف اهليئة امللكية اليت منها مهرجان جتارب الشعوب، ومهرجان 

 الزهور، واحتفالية يوم األرض. 
يشري ضعالم اهليئة ضىل العديد من اإلجنازات االقتصادية اليت  :إطار النتائج االقتصادية .5

حققتها خالل سنوات عملها باعتبارها راةدا حيويا للتنمية االقتصادية يف اململكة. وال 
ختفي اهليئة سرورها بذلك، بل تعلن أهم تلك األرقام واإلحصاءات الكربى على واجهتها 

اهليئة بفعالية يف رعاية ودعم العديد من  الرئيسية يف موقعها اإللكرتوين. وتشارك
املشروعات التمعية األخرى، وتتيح بيئة مالئمة لفرق العمل وحلقات النقاش وحنو ذلك، 

الناتج املادي جلعل الرسالة اإلعالمية أكثر ةاعلية على الناس وأكثر  مبا يكفل استخدام
 .ارتباطا مبصاحلهم

عالمية الصادرة عن اهليئة ضشكاالت يف هذا اإلطار ال تواجه املواد اإل: إطار المسئولية .6
العتبارات أمهها أ�ا مؤسسة حكومية رمسية وبالتاو حمددة الوظائف واالختصاصات. كما 
أن نظامها األساسي قد كفل هرمية املسؤولية وحدد مستويات التدخل. وتعمل اإلدارة 

ياق، حيث، كما سبقت العامة للعالقات يف اهليئة وةق منظومة وااحة يف هذا الس
اإلشارة، يرتبط نشر أي مواوع أو مادة متعلقة بشخصية من الشخصيات العاملة يف 
اهليئة مبواةقتها املباشرة على النشر. وقد يثري هذا األمر جدلية ما يف صناعة اإلعالم 
واالتصال حيث تتمتع وسائل اإلعالم حبريات أوسع يف العمل اإلعالمي عادة، لكنه، 

 د، حيدد بشكل وااح ضطار املسؤولية يف املمارسة اإلعالمية.  بالتأكي
يف هذا اإلطار، حيث متت  وعلى الرغم مما سبق بيانه، ظهرت بعض امللحوظات،

مالحظت سيادة املواد اإلعالمية املتعلقة بالشخصيات القيادية يف اهليئة، مع نقا 
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م التنظيمي يف كاةة قطاعات ملحوظ يف املواد املعربة عن املدى الشخصي األقل يف السل
اهليئة. وقد متت مالحظة ذلك يف جممل املواد اإلعالمية الصادرة عن اهليئة سواء يف 
صحيفتها اإللكرتونية، أو يف غريها مثل "تويرت"، الذي رمبا كان من األنسب رةع نسبة 

. وهذا األمر، املواد غري املتعلقة بالقيادات بشكل مباشر، لزيادة صفته التواصلية التمعية
على الرغم من احلاجة ملراجعته ملنح مزيد من احلضور اإلعالمي األكثر انتشارا للقوى 
العاملة يف اهليئة وكذا للخدمات املتعددة لقطاعاتا، ضال أنه متسق مع السائد يف العمل 
اإلعالمي العريب بشكل عام، والذي يعد، من باب آخر، أحد أهم امللحوظات اليت توجه 

 ه.ضلي
مصادر النفط،  باستثناء موقع اهليئة امللكية يف املنطقة الشرقية بالقرب منع: طار الصرا إ .7

وامتالكها يف مدينة اجلبيل منظومة اخمة من الشركات واملصانع العمالقة، وما قد ينتج 
عن ذلك، من تداخالت ضعالمية مع مناطق الصراع السياسي والعسكري يف اخلليج 
والدول الاورة األخرى وما يرتتب على ذلك من اعتبارات ضعالمية واتصالية، ميكن 

اهليئة ةضاء ضعالميا  شبه خال من الصراع باملعىن الذي يعنيه هذا اإلطار التأكيد بامتالك 
ة. ومن وعدم الثقواحملسوبيات الفساد  اإلعالمي، واملتعلق بشكل مباشر بقضايا مثل

مؤشرات ذلك، أن أول عشر مواوعات تعراها حمركات البحث على اإلنرتنت عند  
وقع اهليئة على الشبكة وبعض روابطها، كتابة "اهليئة امللكية للجبيل وينبع" ختتا مب

وأخبارها وموادها املعتادة. يف حني أن أول مواوعات تظهرها تلك احملركات جلهات 
متعددة أخرى، غالبا ما تشري ضىل مواوعات جدلية وصراعات ومداخالت خنبوية أو 

ةقد نشرة مجاهريية ناقدة. وبالتأكيد ال يعين ذلك، انعدام أخبار تتسم بشيء من الصراع، 
" عن أن اهليئة امللكية قامت بفصل أحد املعلمني يف مدارسها إلصراره 24صحيفة "أخبار

نشرت صحيفة طالوئام) اإللكرتونية . كما 22F23على اإلساءة للمملكة يف صفحته على تويرت
اهليئة ما ُنِشر يف بعض الصحف حول ةصل بعض املوظفني السعوديني املتعاَقد معهم نفي 

23F.وق الطالب، مؤكدة أن كل تلك التقارير عارية متاما من الصحةعلى عقود صند

24 
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يف ضطار املسؤولية االجتماعية اليت سبق احلديث عنها، واتساقا : إطار المبادئ األخالقية .8
مع منظومة األخالق يف التمع السعودي، ظهر بواوح من خالل استقراء العديد من 
املواد اإلعالمية للهيئة، التوظيف املنتظم لعدد من القيم واملبادئ التمعية. وقد ساعد 

ة، كما يبدو، واملرتبطة بالدخل الوطين، وبالتاو على ذلك، طبيعة اخلدمة اليت تقدمها اهليئ
مبستوى الرخاء االجتماعي والعيش الكرمي يف التمع املسلم، وما يتطلبه ذلك من ضرجاع 

م)، 2016 –ه 1437ويف مهرجان اجلنادرية طالفضل هللا تعاىل، وشكره على نعمه. 
اإلعالمية املرئية لنقل زوار اجلنادرية املواد  وظف مقر اهليئة امللكية للجبيل وينبع يف

املهرجان ضىل أجواء املدن الصناعية التابعة للهيئة امللكية واالطالع على التطور الصناعي 
تصميم مقر اهليئة امللكية يف اجلنادرية . وجاء  واحلضاري والقفزات التنموية يف مد�ا

غبني يف التعرف على الرا ، كما تؤكد اهليئة،مستوحى من العمارة التقليدية جلذب الزوار
ونشرت وكالة األنباء . هذا املزج الفريد بني املوروث الثقايف للمملكة وحاارها الصناع

، جلسات خارجية على النمط الشعيبام بىن اهليئة امللكية باجلنادرية مأن  السعودية
كية على ضااةة ضىل تصميم لوحة بانورامية تصور الزيارات امللكية املتعاقبة ملدن اهليئة املل

24Fمضت. عاماً  40مدى 

25. 
 

 في مصر مشروع قناة السويس الجديدةالحالة الثانية: 
 

  أوال: السياق العام
قبل الشروع يف الرصد املواوعي ملاهية األطر اإلعالمية اليت صاحبت تغطية مشروع قناة 
السويس اجلديدة وةهم دالاللتها املختلفة يتّعني، ابتداًء، ضلقاء نظرة ولو سريعة على طبيعة 
السياق االقتصادي والسياسي الذي تزامن مع اإلعالن عن املشروع، ضذ ال يٌتصور حتليل تلك 

مبعزل عن ةهم السياق الذي أحاط با. ولعل أول ما ميكن اإلشارة ضليه يف هذا الصدد األطر 
تلك املكانة التارصية اليت حتتلها "قناة السويس القدمية" يف قلوب وعقول املصريني بوجه عام، 
ضذ يرتبط ذكرها يف وجدان املصريني مبا سطره جيل األجداد من بطوالت وتضحيات بدأت 

، مث ما 1869ضىل  1859ة اليت استمرت عشر سنوات وذلك من الفرتة من مع حفر القنا
أعقب ذلك من احتفاالت عاملية تزامنت مع اةتتاح القناة يف عهد اخلديوي امساعيل طنوةمرب 

                                                           
25 - http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1466479 
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) وما نتج 1956)،  مروراً بإعالن عبد الناصر التارصي عن تأميم القناة  طيوليو عام 1869
)، مث ما تال ذلك من تضحيات 1956على مصر طأكتوبر عن ذلك من العدوان الثالثي 

وما أسفرت عنه احلرب من  1973بذهلا جيل اآلباء لتحرير سيناء يف حرب أكتوبر عام 
واستعادة  1967ضعادة املالحة يف القناة بعد ضغالقها ملدة ستة سنوات أعقبت نكسة 

25Fسيطرة مصر الكاملة عليها

26. 
ة اليت تشكل يف ظلها الوعي اجلمعي ألجيال متعاقبة من تلك هي احملطات التارصية الرئيس

املصريني حنو قناة السويس وما تثريه يف وجدا�م من ذكريات ختتلط ةيها مشاعر متضاربه 
قوامها األمل واألمل، العزة واالنكسار، احلزن والسعادة على النحو الذي حتولت معه القناة 

توسط ضىل شريان طبيعي يصل بني املصريني مجيعاً من جمرد شريان مائي يصل البحر األمحر بامل
باختالف مشاربم ومرجعياتم الثقاةية واالجتماعية والدينية والسياسية. يأيت ضذن مشروع 
قناة السويس اجلديدة مستندًا على خلفية تارصية عميقة األثر يف قلوب املصريني ووجدا�م 

بات سياسية واجتماعية غري مسبوقة من جهة، ومن جهة أخرى يأيت عقب حتوالت وااطرا
يناير  25يف تاريخ مصر املعاصر شهد خالهلا التمع املصري ثورتني متعاقبتني: األوىل يف 

يونيو  30واليت أطاحت بنظام مبارك بعد حكم استمر ثالثني عاماً، والثانية يف  2011
كم سوى عام واحد واليت أطاحت بنظام اإلخوان املسلمني الذين مل يستمروا يف احل 2013

ةقط. وقد خّلفت تلك التحوالت السياسية نتائج اقتصادية وخيمة جتلت مظاهرها يف تراجع 
عوائد السياحة بشكل ملحوظ، ضااةة ضىل تراجع معدالت النمو القومي اإلمجاو، ناهيك 
عن تراجع االحتياطي النقدي من العملة األجنبية ليصل ضىل مستويات حرجة، وهي النتائج 

26Fليت طالت يف تأثرياتا السلبية حياة اتلف ةئات الشعب املصريا

27 . 

                                                           
ملزيد من التفاصيل التارصية حول قناة السويس: انظر موقع اهليئة العامة لالستعالمات املصرية طوهي هيئة حكومية   26 -

 تتبع رئاسة اجلمهورية وتعرب عن اإلعالم الرمسي للدولة املصرية) على الرابط التاو: 
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=5142#.VSGLoZNBHac 

 
يونيو  30و 2011يناير  25ثوريت لالطالع على املزيد من املعلومات حول واعية االقتصاد املصري بعد  - 27

 ، أنظر:2013
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=69764#.VSGq55NBHac 

 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=5142#.VSGLoZNBHac
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=5142#.VSGLoZNBHac
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=69764#.VSGq55NBHac
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=69764#.VSGq55NBHac
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يف ظل هذا السياق السياسي واالقتصادي شديد التعقيد أٌعلن عن مشروع قناة السويس 
، أي بعد مرور شهرين اثنني ةقط من توو الرئيس السيسي  2014أغسطس  5اجلديدة يف 

لتوحيد املصريني حنو مشروع وطين عمالق ، وذلك يف حماولة 2014أمور البالد يف يونيو 
يرتبط ارتباطاً مباشراً مبنطقة جغراةية هلا يف ذاكرة املصريني مكانتها التارصية اخلاصة، وهي قناة 
السويس. شّكل تأمني التمويل املاو الالزم حلفر القناة اجلديدة وكذلك املشروعات 

ًا أمام صانع القرار السياسي نظرًا ملا يتطلبه االقتصادية الطموحة اليت أٌعلن عنها حتديًا حقيقي
املشروع من سيولة مالية اخمة ال تقوى عليها خزانة الدولة املصرية اليت تعاين بدورها من 
األوااع االقتصادية املرتدية. من جهة ثانية، ّشكلت قضية التمويل هاجسًا حقيقيًا لدى 

بية باسم التمويل ضىل أن ٌحسم قطاعات عريضة من املصريني ااةة حدوث تدخالت أجن
األمر وصدر قرار مجهوري بإصدار قانون اعتماد شهادات استثمار قناة السويس، حبيث 
يقتصر متويل أعمال حفر القناة على املصريني ةقط حفاظًا على حق األجيال القادمة يف 

ي باسم ملكية القناة اجلديدة، ولقطع الطريق أمام أية تدخالت خارجية يف الشأن املصر 
املشروع مثلما حدث ضبان حفر القناة القدمية الذي ٌمنحت يف ظله الشركة العاملية لقناة 
السويس البحرية طكان لفرنسا ةيها النصيب األكرب من امللكية) امتياز حفر وتشغيل القناة 

عامًا تؤول بعدها ملكية القناة ضىل احلكومة املصرية. عقب صدور هذا القرار  99ملدة 
وري وعقب البدء يف بيع شهادات استثمار القناة، تداةعت مجوع من املصريني اجلمه

للمشاركة الشعبية يف متويل حفر القناة اجلديدة عرب شراء شهادات استثمار القناة مبا يعادل 
مليار جنيه يف مثانية أيام عمل ةقط على حنو ااطرت معه البنوك املصرية احلكومية ضىل  64

ع عن تلقي ضيداعات جديدة نظراً لتخطي اإليداعات احلد املاو املخطط اإلعالن عن االمتنا 
27Fله سلفاً 

28   . 
 

 األطر ضوء فيلمشروع قناة السويس الجديدة  تحليل المعالجة اإلعالميةثانيا: 
  اإلعالمية

                                                           
ل القناة اجلديدة وعوائدها االقتصادية املتوقعة واملشروعات االقتصادية املخطط هلا لتنمية منطقة لقراءة املزيد حو  - 28

  .gov.eg/suezcanalwww.قناة السويس مبد�ا الثالث، انظر املوقع الرمسي هليئة قناة السويس على الرابط التاو:
 

http://www.suezcanal.gov.eg/


27 
 

كانت وسائل اإلعالم املصرية احلكومية واخلاصة على موعد مع هذا احلدث اهلام، حيث 
تفاعلت معه منذ اللحظة األوىل لتحقيق غاية أساسية تتمثل يف حث املصريني على شراء 
شهادات قناة السويس اجلديدة لتوةري التمويل الالزم للمشروع، ولذلك  كي ال يقع النظام 

يونيو وما تالها  30مجاعات املرتبصني واملناوئني واملعاراني ألحداث  السياسي يف حرج أمام
من تغريات سياسية جذرية من جهة، وليدل ضقبال املصريني على شراء شهادات القناة 
اجلديدة على ما حيظى به الرئيس اجلديد من قبول شعيب يؤكد شرعيته وشرعية نظامه اجلديد 

ن حدة الضغوط اليت مارستها دول ومنظمات دولية على املستوى الدوو على حنو صفف م
 يونيو.  30عديدة كي ال يتم االعرتاف بالنتائج السياسية اليت أعقبت احتجاجات 

أةضت النظرة التحليلية املتعمقة لطبيعة االجتاه السائد يف التغطية اإلعالمية احلكومية واخلاصة 
يدة سواء ةيما يتعلق بنوعية األطر ملشروع قناة السويس اجلديدة ضىل اخلروج بنتائج عد

اإلعالمية اليت مت توظيفها أو بطبيعة التأثريات اليت صاحبت تلك التغطية يف عالقتها بالرأي 
لعل أول ما يلفت االنتباه عند البحث يف ماهية األطر اإلعالمية اليت مت . و العام املصري

يدة هو تعدد األطر املستخدمة توظيفها يف املعاجلة اإلعالمية ملشروع قناة السويس اجلد
وتنوعها على حنو ملحوظ حبيث ختاطب عقل ووجدان مجوع املصريني يف آن. ولعل السبب 
يف ذلك يرجع ضىل ما سبق وأن أشرنا ضليه من احتواء املشروع ذاته على مكونات وأبعاد تتصل 

الين، متنح شهادات بكل من احلسابات العقلية واملشاعر الوجدانية. ةفيما يتعلق باملكون العق
% سنوياً، وهو أعلى عائد ماو متنحه أي 12قناة السويس اجلديدة نسبة ةائدة تقدر ب 

من البنوك املصرية احلكومية أو اخلاصة أو الدولية للمودعني. ورغم ذلك العائد املادي 
ء الكبري، ضال أنه مل يكن الداةع الوحيد الذي يفسر تداةع ماليني من املصريني حنو شرا

الشهادات على ذلك النحو الذي رأيناه، وضال ةبما نفسر شراء آالف من املصريني شهادات 
ال تزيد قيمتها عن مائة جنيه ألبنائهم الصغار؟ ومبا نفسر كذلك ختصيا البنوك شهادات 
مببالغ زهيدة لذوي االحتياجات اخلاصة وطالب املدارس كي يتمكنوا من املسامهة يف هذا 

 اهلام؟  املشروع الوطين
يف اوء ما تقدم ميكن القول بأن املكونني العقالين والعاطفي قد أسهما معًا يف حشد 
ماليني من املصريني للمشاركة يف توةري التمويل الالزم للمشروع على النحو الذي شهدناه،  
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وقد خلصت نتائج الدراسة ضىل تنوع األطر اإلعالمية اليت مت توظيفها لتغطي بدورها هذين 
 كونني لتشمل ما يلي:امل

 

 ـ اإلطار المحدد بقضية1
أواحت نتائج الدراسة أن "اإلطار احملدد بقضية" جاء يف مقدمة األطر اإلعالمية اليت مت 
توظيفها على صعيد التغطية اإلعالمية للمشروع. وتتفق هذه النتيجة مع طبيعة املشروع ذاته 
الذي يتضمن معلومات وتفاصيل هائلة حول أمهية املشروع ومراحل تنفيذه وجداوه 

ة طاالقتصاد املصري بشكل عام)، كما يتضمن من ناحية أخرى تفاصيل االقتصادية من ناحي
ومعلومات مماثلة حول كيفية مشاركة األةراد املدعوين لشراء شهادات القناة وجدوى تلك 
املشاركة طاألمهية على املستوى الفردي). ةفيما يتعلق باملستوى الفردي، اقتضى األمر شرحاً 

، ومن مث ةقد شهدت التغطية اإلعالمية طخاصة تلك اليت تفصيليًا حمددًا بالقضية ذاتا
أعقبت اإلعالن عن مشروع القناة اجلديدة) اهتمامًا مكثفًا لشرح آليات وشروط شراء 
شهادات القناة، وبيان ةئاتا املختلفة، واإلعالن عن نسبة الفائدة ومواعيد استحقاق صرف 

أمساء ومواعيد عمل وموقع البنوك اليت  األرباح، ضااةة ضىل تعريف اجلمهور بقائمة تتضمن
تقوم ببيع الشهادات. ويف هذا الصدد، نشرت صحيفة األهرام ــ على سبيل املثال ــ يف 

، 2014 سبتمرب  1عددها الصادر يف 
28F

تقريرًا يتضمن معلومات تفصيلية هامة صدرت  29
ا يساعد على تيئة على لسان حماةظ البنك املركزي املصري تتعلق بالتفاصيل سابقة الذكر مب

 وحتفيز األةراد للمشاركة يف متويل املشروع.
 

 2014سبتمرب  1أما على مستوى االقتصاد املصري ككل، ةفي ذات العدد الصادر يف 
وحتت عنوان "ترقب دوو لقناة السويس اجلديدة"، تنشر اجلريدة يف اةتتاحيتها طرأي 

29Fاألهرام)

يد بالنسبة لالقتصاد املصري من جهة، وتواح  مقاًال تربز ةيه أمهية املشروع اجلد  30
كيفية تأثريه ضجيابيًا على التجارة العاملية من جهة ثانية. من جهته نشر املوقع اإللكرتوين 
للهيئة العامة لالستعالمات طجهاز اإلعالم الرمسي والعالقات العامة للدولة املصرية) تقريراً 

يوم التاو لإلعالن عن املشروع) يشري ضىل طوهو ال 2014أغسطس  6اقتصاديًا مفصًال يف 

                                                           
29 - http://www.ahram.org.eg/NewsQ/323442.aspx 
30 - http://www.ahram.org.eg/NewsQ/323442.aspx 

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/323442.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/323442.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/323442.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/323442.aspx


29 
 

حجم األرباح اليت جنتها البورصة املصرية مبجرد اإلعالن عن املشروع وما يعكسه ذلك من 
30Fحالة التفاؤل اليت من شأ�ا التأثري ضجياباً على أداء االقتصاد املصري بشكل عام

31 . 
بشكل مكثف يف تغطيها  اعتمدت القنوات التليفزيونية على "اإلطار احملدد بالقضية"

اإلعالمية للمشروع، حيث انصب اهتمامها على شرح اجلدوى االقتصادية للمشروع على 
املستويني الفردي وعلى االقتصاد املصري بشكل عام، ومت توظيف أشكال براجمية عديدة  

االقتصاديني  كالتقارير اإلخبارية املصورة من امليدان، اللقاءات التليفزيونية مع اخلرباء واحملللني
والسياسيني، حوارات مع مسئولني ميثلون اجلهاز التنفيذي للدولة، عرض وحتليل ما ورد يف 
أعمدة ومقاالت الكتاب الصحفية حول املشروع وةتح النقاش حوهلا من داخل االستوديو، 

حها وذلك يف حماولة لتغطية اجلوانب املعرةية طاالقتصادية والسياسية) األولية للمشروع وتواي
 للرأي العام. 

جتدر اإلشارة ضىل أن "اإلطار احملدد بالقضية" مل يتم توظيفه ةقط "كإطار يٌعىن باجلوانب 
املعرةية" ضن جاز التعبري خالل املراحل األوىل اليت تلت اإلعالن عن املشروع، بل يتم توظيف 

ون يومياً ذلك اإلطار كوسيط معلومايت يطلع من خالله اجلمهور املصري بشكل يكاد يك
حول معدالت اجناز املشروع ومدى االلتزام بتنفيذ اجلدول الزمين لتنفيذه والذي ٌحدد له عام 

. ومن مث مل تنقطع التغطية 2015اغسطس من العام اجلاري  5واحد ةقط ينتهي يف 
اإلعالمية ألعمال احلفر اجلاف والتكريك والتوسعة وغريها من األعمال اليومية يف القناة،  

مل تنقطع التغطية اإلعالمية املكثفة للزيارات املتعاقبة اليت تقوم با وةود من طالب كما 
املدارس واجلامعات واملشاهري ومسئوو الدولة وايوةها من اخلارج ملتابعة مراحل سري العمل 

 باملشروع.
 . اإلطار العام2

يعته، ضال أن املشروع رغم أن املكون االقتصادي يٌعد املكون الغالب على املشروع نظرًا لطب
أحاط به سياق سياسي واقتصادي عام يصعب الفصل بينهما وبني ما يتضمنه املشروع من 
تفاصيل اقتصادية ومالية، وهو ما انعكس بشكل وااح يف التغطية اإلعالمية. ةمن الناحية 

                                                           
31 - http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticleNews.aspx?ArtID=89522#.VSo5DJNBHac 
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أحاط السياسية، انشغلت التغطية اإلعالمية بإلقاء الضوء على املناخ السياسي العام الذي 
 باملشروع من خالل الدةع باألطر الفرعية التالية: 

ـــ أطر سياسية عامة تناولت أداء الرئيس اجلديد ورغبته يف استعادة دور مصر اإلقليمي 
 والدوو من خالل اإلعالن عن مشروع القناة اجلديدة.

"هدية  ــــ أطر سياسية عامة عمدت ضىل ااطبة اخلارج من خالل الرتويج للقناة بوصفها
مصر للعامل" كما ورد يف كلمة رئيس هيئة قناة السويس باملؤمتر االقتصادي الذي عقد 
بشرم الشيخ مؤخرًا وذلك يف ضشارة سياسية تعكس توجهات اإلدارة املصرية على 
املستوى الدوو كو�ا ال تناصب العداء ألحد بل على العكس من ذلك تسعى لتدعيم 

31Fة برمتهاالسلم واالستقرار يف املنطق

32 . 
ــــ أطر سياسية عامة تتوجه للداخل، وهدةت لتحويل انتباه الرأي العام املصري الداخلي 
عما متارسه اجلماعات اإلرهابية من تفجريات وأعمال عدوانية يومية ليست موجهة 
ملؤسسات الدولة ةحسب بل يذهب احيتها مواطنون مصريون أبرياء. كما هدةت تلك 

 لة من التفاول يف قدرة االقتصاد املصري على التعايف من جديد.األطر ضىل ضشاعة حا
أما ةيما يتعلق باإلطار االقتصادي العام الذي أحاط باملشروع، ةقد أٌعلن عن املشروع يف 

كما سبقت   2011يناير  25ظل أجواء يعاين ةيها االقتصاد املصري ظروةًا صعبة منذ ثورة 
التليفزيونية حتديدًا يف هذا اإلطار إللقاء الضوء على  اإلشارة، وقد سعت التغطية اإلعالمية

 اإلطار االقتصادي العام للمشروع من خالل الرتكيز على األطر العامة االقتصادية التالية: 
ــــ قدرة املشروع على اإلسهام يف خفض معدالت البطالة وخلق ةرص العمل خاصة 

 للشباب املصري
 مو االقتصادي املتباطئةـــــ املسامهة يف رةع معدالت الن

لتصل ضىل  2023% عام 259ـــــ مضاعفة عوائد مصر من العملة الصعبة بنسبة 
مليار  5.3مليار دوالر مقارنة بالعائد احلاو الذي حتققه القناة والذي يصل ضىل  13.2

32Fدوالر سنوياً وةقاً لتقديرات هيئة قناة السويس كما ورد يف موقعها اإللكرتوين

33 . 
                                                           

 لالستماع ضىل كلمة رئيس هيئة قناة السويس كاملة، شاهد الرابط التاو: - 32
https://www.youtube.com/watch?v=RYIQRfQD4cU  

 
33 - http://www.suezcanal.gov.eg/sc.aspx?show=69 
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ويل منطقة قناة السويس مبد�ا الثالث طالسويس، االمساعيلية، بورسعيد) ضىل منطقة ــــ حت
استثمارية جاذبة لالستثمارات العربية واألجنبية مبا يدةع عجلة االقتصاد املصري ضىل 

 األمام.
 ـ اإلطار االستراتيجي3

ن يتم توظيف حبكم مكانتها التارصية ويف ضطار موقعها االسرتاتيجي، كان من الطبيعي أ
األطر اإلعالمية االسرتاتيجية طاليت تتجاوز األبعاد السياسية واالقتصادية للمشروع) على 
صعيد التغطية اإلعالمية، ويف هذا السياق خلصت نتائج الدراسة ضىل الوقوف على األطر 

 االسرتاتيجية الفرعية التالية: 
زمعة للتفكري يف حفر قناة بديلة تربط ــــ مسامهة املشروع يف ضجهاض أية حماولة ضسرائيلة م

بني مدينة ضيالت اإلسرائيلية املطلة على البحر األمحر ومدينة حيفا اإلسرائيلية املطلة على 
33Fالبحر املتوسط بدف تديد املالحة يف قناة السويس

، وهو ما أشار ضليه املوقع 34
أحد أهداف املشروع  اإللكرتوين الرمسي لقناة السويس وضن كان بشكل غري مباشر من أن

يتمثل يف أنه "يرةع درجة الثقة ىف القناه كأةضل ممر مالحى عاملى ويقلل من قيمة الفكر 
34Fىف قنوات بديلة تناةسية بالعامل واملنطقة"

 . )10ط 35
ــــ التأكيد املستمر على أن التمويل الالزم ألعمال حفر القناة يقتصر على املصريني ةقط 

كلها هذه القضية بالنسبة لعموم املصريني، وأن تلك األعمال تتم نظراً للحساسية اليت تش
حتت ضشراف مباشر وكامل من القوات املسلحة املصرية ممثلة يف وزارة الدةاع املصرية 
وذلك العتبارات تتعلق باألمن القومي ملصر، وهو ما دعا الرئيس املصري للتأكيد على 

201435F اغسطس 5ع يف ذلك بنفسه خالل كلمته يف حفل تدشني املشرو 

. ونظراً ملا  36
متثله قضية التمويل من أمهية، حرصت وسائل اإلعالم من حني آلخر للرتكيز على هذا 
البعد االسرتاتيجي يف تغطيتها لألحداث والفعاليات املتعلقة باملشروع وذلك لقطع الطريق 

                                                           
ملزيد من التفاصيل حول هذا املواوع، طالع مقال حممود أيوب بعنوان: مشروع قناة السويس يقضي على أحالم  - 34

 http://www.moheet.comناة "بن جوريون" اإلسرائيلية على الرابط التاو: ق
35 - http://www.suezcanal.gov.eg/sc.aspx?show=69 

لقراءة النا الكامل لكلمة الرئيس السيسي يف حفل تدشني مشروع القناة اجلديدة، طالع التغطية الصحفية  - 36
 http://www.almasryalyoum.com/news/details/495194املصري اليوم على الرابط التاو:  املكثفة جلريدة 
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وطنية القائمني أمام أية حماولة للتشكيك يف الدواةع وراء طرح املشروع أو الشكيك يف 
 عليه.

ــــ بغض النظر عن النتائج االقتصادية اإلجيابية املتوقعة، ألقت وسائل اإلعالم الضوء على 
أن تنفيذ املشروع من شأنه اإلبقاء على األمهية االسرتاتيجية لقناة السويس كمجرى 
 مالحي عاملي يربط الشرق بالغرب والشمال باجلنوب وذلك لعدة عقود قادمة، خاصة

يف ظل توقعات دولية بزيادة معدالت النمو العاملي ومن مث تزايد معدالت االعتماد على 
وسائل النقل البحري كوسيلة رخيصة نسبيًا مقارنة بالوسائل األخرى حلركة التجارة 
العاملية، وهو ما أشار ضليه املوقع اإللكرتوين هليئة قناة السويس بالقول بأن املشروع اجلديد 

إلسهام يف زيادة الطلب على استخدام القناة كممر مالحي رئيسي عاملي من شأنه "ا
ويرةع من درجة تصنيفها" كما يسهم يف "زيادة القدرة االستيعابية ملرور السفن يف القناة 

36Fلابة النمو املتوقع حلجم التجارة العاملية يف املستقبل"

37. 
 ـ إطار النتائج االقتصادية4

باشر باملشروع وبقية املشروعات التنموية الكربى املرتبطة به يتعلق هذا اإلطار بشكل م
بوصفها مشروعات اقتصادية تدف لتدعيم االقتصاد املصري ومواجهة املشكالت 
االقتصادية املزمنة اليت يعانيها كارتفاع معدالت البطالة خاصة بني الشباب، تباطئ معدالت 

. وقد مت توظيف عدة أطر اقتصادية ةرعية النمو االقتصادي، ارتفاع معدالت التضخم وغريها
اتلفة لشرح ماهية التأثريات االقتصادية واالجتماعية والتنموية احملتملة للمشروع سواء على 
مستوى الفرد العادي أو التمع بشكل عام. وقد كان لربامج التوك شو املسائية حتديداً الدور 

ةة العديد من خرباء االقتصاد والعاملني األكرب يف توظيف هذا اإلطار، حيث اعتادت استضا
يف جماالت االستثمار ورجال األعمال لشرح وتفسري هذه التأثريات. وميكن اإلشارة يف هذا 
الصدد ضىل برامج بعينها ممن اهتم مقدموها بتسليط الضوء على اإلطار االقتصادي، ومنها 

)، CBC)، هنا العاصمة طقناة طقناة القاهرة والناس 360على سبيل املثال برامج: القاهرة 
)، ممكن CBC)، آخر النهار طقناة النهار)، الزم نفهم طقناة ON TVطقناة  25/30
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وغريها من الربامج احلوارية املسائية اليت حتظى مبعدالت  ))، العاشرة مساء طقناة درميCBCط
 مشاهدة مجاهريية مرتفعة. 

  
 ـ إطار االهتمامات اإلنسانية 5

رغم ما تضمنته األطر اإلعالمية اخلمسة سابقة الذكر من مكونات عقالنية، مل ختل التغطية 
اإلعالمية ملشروع قناة السويس اجلديدة من رسائل ومضامني ضعالمية ختاطب الوجدان، 
وذلك عرب الدةع بأطر ضعالمية ةرعية عديدة تتصل بشكل مباشر باالهتمامات اإلنسانية، 

 ثال ما يلي: منها على سبيل امل
ـــ أطر عاطفية عمدت ضىل الربط بني املشروع اجلديد وبني تضحيات جيل اآلباء ضبان حفر 

ألف قتيل مصري نتيجة سوء التغذية وسوء املعاملة،  100القناة القدمية واليت خلفت 
وهو ما ورد بشكل مفصل يف موقع اهليئة العامة لالستعالمات يف استعرااه للخلفية 

 لقناة السويسالتارصية 
37F

38  . 
ــــ التغطية اإلعالمية املكثفة اليت حظيت با واقعة العثور على رةات أحد الندين من 
شهداء حرب اكتوبر أثناء حفر القناة، ومتابعة تفاصيل اجلنازة العسكرية اليت أقيمت له 

لعراها على ختيلداً لذكراه واليت حرص املتحدث العسكري باسم القوات املسلحة املصرية 
38Fموقعه الرمسي على الفيس بوك

وقد حظيت هذه الواقعة باهتمام كبري على صعيد  .39
التغطية التليفزيونية بشكل خاص ملا هلا من تأثريات وجدانية تسهم بشكل أو بآخر يف 

 التفاف الرأي العام وتوحده إلجناح ضمتام مشروع القناة.
قيادة السياسة على توةري شهادات استثمار ـــــ ركزت وسائل اإلعالم كذلك ضبراز حرص ال

مببالغ مالية زهيدة تسمح لطالب املدارس واجلامعات والفئات غري القادرة من ذوي 
االحتياجات اخلاصة للمشاركة ولو بشكل رمزي يف متويل هذا املشروع الوطين العمالق، 

                                                           
 ملزيد من التفاصيل حول هذا املواوع، انظر:  - 38

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=5142#.VSqxfpNBHac 
39 https://www.facebook.com/video.php?v=530261407104846&set=vb.217455035052153&type=2&theater 

http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=5142#.VSqxfpNBHac
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=5142#.VSqxfpNBHac
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ة من أن الدولة وهو ما أشار ضليه الرئيس املصري صراحة يف كلمته يف حفل تدشني القنا
39Fجنيهات للسماح لغري القادرين باملشاركة 10ستعمل على  توةري شهادات بقيمة 

40  . 
ــــــ يف ضطار التصدي للحمالت اإلعالمية املضادة للمعاراني واليت مل جتد سبيًال للحد من 
اإلقبال على شراء الشهادات ضال عرب الرتويج ملقوالت تفيد بعدم شرعية شراء شهادات 

تثمار القناة، دةعت التغطية اإلعالمية بطروحات مناقضة تدحض من خالهلا تلك اس
املزاعم اليت قد تؤثر سلبًا على اجتاهات الرأي العام، واستعانت التغطية يف هذا السياق 
برموز دينية معروةة للعامة من بينهم على سبيل املثال مفىت مصر األسبق د. نصر ةريد 

على صفحات جريدة األهرام يفند من خالهلا تلك واصل وذلك يف حوار مطول 
40Fاملزاعم

. ضااةة لذلك ةقد مت مناقشة ودحض هذه املزاعم بشكل متفاوت على صعيد 41
 التغطية التليفزيونية.   

 . إطار الصراع6
أواحت نتائج الدراسة أن التغطية اإلعالمية ملشروع قناة السويس مل تتجاهل حقيقة الصراع 

عن املشروع، والذي يدور بني طرةني رئيسني: األول متثله الدولة املصرية  الذي أٌعلن يف ظله
ومؤسساتا الرئيسة، والثاين متثله قوى داخلية وخارجية ال تريد االستقرار السياسي 
واالقتصادي ملصر. وقد تركزت أطر الصراع يف هذا السياق يف أن اإلعالن عن تفاصيل هذا 

ة جلماعة اإلخوان املسلمني وأعوا�ا يف الداخل واخلارج ممن املشروع وجناحه ميثل اربة قاصم
ال يريدون استقرار األوااع يف مصر بل ويريدون ضحراج اإلدارة اجلديدة وضظهار مدى عجزها 
ضن مل يقدم املصريون على تلبية النداء وشراء شهادات استثمار القناة. وقد ّجتلت أطر الصراع 

ها على سبيل املثال: برامج على مسئولييت طقناة صدى بشكل ملحوظ يف برامج بعينها من
). ومن مث ةقد CBC)، وبرنامج هنا العاصمة طقناة ON TVطقناة  25/30البلد)، برنامج 

مّثل متويل املشروع حتديًا حقيقيًا أمام القيادة السياسية من جهة، وأمام تلك الربامج 
شهادات استثمار القناة. ضال أن ومقدميها من جهة أخرى ضذا أحجم املصريون عن شراء 

                                                           
 لقراءة نا الكلمة انظر: - 40

http://www.almasryalyoum.com/news/details/495194 
 .http://www.ahram.org.eg/NewsQ/323967.aspx لقراءة احلوار كامًال، طالع الرابط التاو: - 41
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مليار جنيه للبنوك  64تداةع املصريني لشراء الشهادات وجناحهم يف اخ ما يزيد عن 
املصرية نتيجة شراء الشهادات يف مثانية أيام ةقط قد أسهم يف دعم شرعية اإلدارة املصرية 

صراع قد ٌحسم اجلديدة ضىل حد كبري من جهة، ودةع تلك الربامج ضىل التأكيد على أن ال
لصاحل الدولة املصرية واستقرارها من جهة ثانية، كما شكل ذلك من وجهة نظر تلك الربامج 
 اربة قااية ملعاراي النظام اجلديد وأعوا�م من ناحية ثالثة وةق ما أواحته نتائج الدراسة. 

 

أةضى توظيف األطر اإلعالمية سابقة الذكر، ضااةة لعوامل اقتصادية وسياسية أخرى و 
عديدة، ضىل تداةع املصريني وانتظارهم لساعات طويلة أمام البنوك لشراء شهادات استثمار 
القناة. وال ميكن الزعم يف هذا الصدد بأن تغطية وسائل اإلعالم كانت السبب الوحيد وراء 

 الذي ال ختطئه العني، كما ال ميكن ضنكار ما أسهمت به تلك التغطية ذلك احلراك الشعيب
من دور يف ضحداث ذلك احلراك. ونعين بذلك أن التغطية اإلعالمية مل تكن العامل الوحيد 
يف تشكيل اجتاهات وسلوك الرأي العام املصري حنو مشروع قناة السويس بل كانت العامل 

يقتضي ضجراء دراسة ميدانية للكشف عن حقيقة الدور الذي األكثر حضوراً وتأثرياً، وهو ما 
أسهمت به التغطية اإلعالمية يف هذا الصدد لتكتمل الصورة بعد أن تصدت الدراسة الراهنة 

 للكشف عن املالمح العامة ملضمون التغطية اإلعالمية وما تضمنته من أطر ضعالمية.  
 

التنمية الصناعية   اتيجي لتسريعنامج إقالع: المخطط االسترالحالة الثالثة، بر
 بالمغرب

 

 السياق العام أوال: 
 التوجهات العامة للسياسة االقتصادية المغربية. 1

على مدى العقد األخري �ج املغرب مقاربة جديدة للنهوض بالال االقتصادي. وقد متيزت 
بإطالق مشاريع اقتصادية كربى مبنية على اططات ضسرتاتيجية طويلة األمد مبنهجية 
تشاركية. حيث مهت كاةة القطاعات اإلنتاجية التقليدية واملتجددة يف مجيع مناطق املغرب. 

بطابع األولوية يف السياسات التنموية لفرتة  باملغرب السياحة والفالحةلقد حظيت قطاعات 
طويلة، وذلك العتبارات سياسية و اجتماعية واقتصادية. ضال أنه يف منتصف العقد املااي 

ويروم اجته املغرب ضىل االهتمام أكثر بالصناعة  معتربا ضياها راةعة أساسية للنمو والتشغيل. 
تعزيز دينامية التنوع القطاعي، واالعتماد على أنشطة جديدة سؤولني، "هذا التوجه يف رأي امل
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باعتبارها حمركات مهمة للنمو االقتصادي، وهو توجه مكن من تدشني مسلسل االستقاللية 
املتصاعدة لالقتصاد الوطين عن تقلبات املناخ وتقليا هيمنة القطاع الفالحي على وترية 

41Fالنمو"

ات من بني اجليل اجلديد للمشاريع العديدة املهيكلة وقد اعتربت هذه املخطط .42
42Fلالقتصاد املغريب واليت نورد منها على وجه التحديد

43 : 
و تدف  2008: أطلق املشروع يف سنة المخطط األخضر للنهوض بالقطاع الفالحي -

 احلكومة املغربية من خالله ضىل حتقيق األمن الغذائي عرب تنمية مستدامة ومتوازنة للقطاع
الفالحي باعتباره حمركا أساسيا للتنمية االقتصادية واالجتماعية للمغرب، ويعتمد املخطط 

 150على  حمورين أساسيني:  يتعلق األول بتطوير الفالحة العصرية من خالل استثمار 
مشروع وةتح  900مليار دوالر) على مدى العشرين سنة املقبلة وضجناز  17.6مليار درهم ط

لكها الدولة أمام االستثمار اخلاص. أما الدعامة الثانية ةتتعلق بالفالحة الضيعات اليت مت
التضامنية وتدف ضىل حتسني دخل وظروف عيش حنو ثالثة ماليني شخا. وقد أحدثت 
وكالة التنمية الفالحية إلدارة وتنسيق املخطط، وكذا صندوق التنمية الفالحية للمسامهة يف 

ج املخطط األخضر ارتفاع املتوسط السنوي حملاصيل احلبوب ضىل متويل املشاريع. ومن أبرز نتائ
يف املائة  163وزيادة ضنتاج الفواكه بنسبة  2013و 2008مليون قنطار ما بني  83

يف املائة. ويسعى هذا الربنامج كذلك ضىل حتويل  40واملساحات املغروسة بالفواكه بنسبة 
 23لتقليدي ضىل الري بالتقطري بكلفة ألف هكتار من األرااي الزراعية من الري ا 550

 .2020مليار دوالر) يف أةق  2.7مليار درهم ط
للنهوض بالسياحة،  2010: بعد جتربة رؤية المخطط األزرق وتطوير قطاع السياحة -

اليت واعت أسسا جديدة لالستثمار يف القطاع السياحي وتنميته، أعد املغرب اططا 
مليون سائح  20احي بدف مضاعفة عدد السياح ليبلغ جديدا ملواصلة تطوير قطاعه السي

ألف غرةة  200والرةع من القدرة اإليوائية للسياحة املغربية عرب ضنشاء  2020يف أةق 
ةندقية، ومضاعفة مسامهة القطاع السياحي يف الناتج الداخلي اإلمجاو ثالث مرات. وترتكز 
                                                           

 كان أمينه العام وزيرا أوال للحكومة آنذاك :. اةتتاحية يومية "العلم" الصادرة عن حزب االستقالل الذي   42
http://www.alalam.ma/def.asp?codelangue=23&id_info=25949&date_ar=2010-4-16 

 (المشاريع الكبرى).Maroc.ma :  أنظر موقع.  43
 .12662العدد  2013وجه االقتصاد املغريب. يوليو ميثاق اإلقالع الصناعي" واملخططان األخضر واألزرق.. مبادرات ملكية غريت  و يومية الشرق األوسط : "

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=20&issueno=12662&article=738063#.VTuVoyF_Oko 
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، الذي يهدف »2020طط األزرق املخ«هذه اخلطة على ستة حماور كربى، هي : برنامج 
ضىل ضنشاء ستة منتجعات سياحية شاطئية من اجليل اجلديد، و"برنامج تطوير السياحة 
البيئية"، و"برنامج تطوير سياحة الثقاةة والرتاث"، و"برنامج تطوير سياحة األعمال"، 

 150حبواو و"برنامج تطوير السياحة الداخلية". وتقدر الكلفة االستثمارية للخطة اجلديدة 
. ولدعم هذه اخلطة وتعبئة التمويالت 2020مليار دوالر) يف أةق  17.7مليار درهم ط

برأمسال أوو قدره » الصندوق املغريب لتنمية السياحة«الالزمة لتحقيق مشاريعها أحدث 
مليون دوالر). وسيجري رةع رأمسال الصندوق تباعا حسب تطور  177مليار درهم ط 1.5

 مليار دوالر).  1.8مليار درهم ط 15صل ضىل تنفيذ اخلطة لي
: متشيا مع روح العصر حددت احلكومة املغربية هدةا يف مشاريع الطاقات المتجددة -

يف املائة من حاجياته من الكهرباء عرب استغالل  42جمال الطاقة يروم الوصول ضىل استيفاء 
ي جمال الطاقة الشمسية . ةف2020الطاقات املتجددة طالشمس والرياح واملاء) يف أةق 

، ضىل 2009يهدف املخطط املغريب للطاقة الشمسية، الذي أطلقه امللك حممد السادس سنة 
 2019تطوير حمطات ضنتاج الكهرباء الشمسية بقدرة ضمجالية تصل ضىل ألفي ميغاواط يف أةق 

طات مليار دوالر). وحددت مخسة مواقع الستقبال هذه احمل 8.2مليار درهم ط 70بكلفة 
بعد ضجناز الدراسات. كما أنشئت الوكالة املغربية للطاقة الشمسية يف شكل شركة مسامهة 
لقيادة املخطط. ويف جمال استغالل الرياح، يسعى املغرب ضىل تثمني جتربته يف هذا الال، 
حيث تصل القدرة اإلنتاجية للمشاريع املوجودة, وتلك اليت توجد يف طور اإلجناز ضىل ألف 

بكلفة استثمارية تناهز  2020اط. وواع برنامج جديد ملضاعفة هذه القدرة يف أةق ميغاو 
 مليار دوالر). 1.9مليار درهم ط 16

ضسرتاتيجية  2009أطلق املغرب خالل سنة  إستراتيجية جديدة في مجال الفوسفاط:
جديدة يف جمال الفوسفاط، الذي يعترب الثروة املعدنية األوىل للبالد. وتتوخى هذه 
اإلسرتاتيجية دعم الدور الريادي للمغرب يف السوق العاملية للفوسفات باعتباره أكرب منتج 
وأكرب مصدر هلذه املادة. ويشمل العرض املغريب يف السوق الدولية الفوسفاط اخلام واحلامض 
الفسفوري واألمسدة. وتدف هذه اإلسرتاتيجية أيضا مضاعفة اإلنتاج من الفوسفاط اخلام 

ومضاعفة القدرات اإلنتاجية لتصنيع األمسدة  2020مليون طن يف أةق  50ليبلغ 
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 114ماليني طن. وتقدر الكلفة االستثمارية اإلمجالية للخطة بنحو  10واملخصبات لتبلغ 
. وبلغت 2020ضىل  2010مليار دوالر) خالل الفرتة من  13.5مليار درهم ط

مليار دوالر)  4.2مليار درهم ط 36و االستثمارات املنجزة يف ضطار هذه اإلسرتاتيجية حن
 خالل األعوام الثالثة األوىل من تطبيقها.

أطلق املغرب اططه االسرتاتيجي لتنمية الصناعة "ضقالع"  إستراتيجية اإلقالع الصناعي:
بنسخة جديدة وهي "امليثاق الوطين لإلقالع  2009، وقد مت تعويضه سنة 2005سنة 

ذا امليثاق، يف تكملة للمخطط السابق. وقد اعترب ه " حيث يعد2015الصناعي يف أةق 
رأي املسؤولني احلكوميني املغاربة ضطارا تعاقديا لتعبئة كل الفعاليات احلكومية واخلاصة 
وتنسيق مبادراتا وتكثيف جهودها من أجل بناء قطاع صناعي قوي، كما أنه ميثل خارطة 

عدد من املهن مسيت باملهن العاملية، وهي  طريق تروم الرةع من القدرات التصنيعية للمغرب يف
: صناعة السيارات، وصناعة الطريان، وصناعة اإللكرتونيات، وترحيل اخلدمات، وصناعة 
النسيج واجللد، والصناعات الغذائية، ضااةة ضىل الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية 

هكتار  2200ها :  تعبئة ويسعى امليثاق ضىل حتقيق مجلة من األهداف أمه وصناعة األدوية .
إلحداث جيل جديد من املناطق الصناعية املندجمة؛ تعزيز القدرات التناةسية للمقاولة 

رةع الناتج الداخلي اخلام  الصغرى واملتوسطة وحتسني مناخ األعمال وتكوين املوارد البشرية؛
 95الصادرات بمليار درهم؛ حتسني توازن امليزان التجاري عرب رةع رقم معامالت  50ب 

مليار درهم  120حتقيق  ؛2015منصب شغل يف أةق  220.000ضحداث  مليار درهم؛
 من االستثمارات اخلاصة.

ضىل جانب هذه املشاريع الكربى أطلق املغرب جيال آخر من املخططات املهيكلة ال تقل 
الصناعي ويبقى القطاع . أمهية: كمخطط أليوتيس واألقطاب املينائية ومشروع طنجة الكربى

واحدًا من األولويات اليت ركزت عليها السياسة احلكومية املغربية لضمان التوازن اإلجيايب بني 
اتلف القطاعات اإلنتاجية مبا حيقق النجاعة االقتصادية ويعزز القدرات التناةسية للمغرب. 

، وامليثاق الوطين لإلقالع 2005وبالرغم من أن اطط ضقالع الذي مت ضطالقه سنة 
قد حققا تقدم مهم يف ما يتعلق باملهن  2009بدأ العمل به سنة   الصناعي الذي

للمغرب، ضال أنه جنم عنهما باملقابل تقسيم قوي للنسيج الصناعي املغريب. مما جعل  العاملية
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قطاع الصناعة باعتماد نسخة ثالثة لإلقالع نقلة جديدة يف  2014سنة املغرب حيدث 
"املخطط االسرتاتيجي لتسريع التنمية الصناعية باملغرب الصناعي أطلق عليها ضسم 

 ).2020 -2014ط
 

 2020 - 2014مواصفات مخطط إقالع لتسريع التنمية الصناعية . 2
امتدادا ملخطط  ،2020 -2014 للفرتة الصناعية التنمية لتسريع الوطين املخطط يعد

الصناعي الذي بدأ العمل به وللميثاق الوطين لالنبثاق  2005ضقالع الذي مت ضطالقه سنة 
 ضحداث : يف تتجلى أساسية، تدابري عشرة على املخطط هذا ويتمحور .2009سنة 

 مكانة تعزيز ؛ واملتوسطة الصغرى واملقاوالت الكربى الموعات بني جديدتني وعالقة دينامية
 مضاعفة ؛ الشباب ضىل بالنسبة خاصة الشغل، لفرص رئيسي كمصدر  الصناعي، القطاع

 انتقال مصاحبة ؛ الصناعية املقاصة عرب العمومي للطلب واالقتصادية االجتماعية ملكاسبا
 مع الكفاءات مالءمة ؛ الصغرى املقاولة إلدماج املهيكل القطاع حنو املهيكل غري القطاع

 له سيخصا الذي الصناعي، لالستثمار عمومي صندوق ضحداث ؛ املقاوالت حاجيات
 للتأجري صناعية مناطق ضحداث ؛ مليار دوالر) 2.5ط درهم مليار 20 قدره ماو غالف
 احرتام ملدى احملكمة واملراقبة املناقشة، قيد املوجودة احلر التبادل اتفاقيات تتبع ؛ الولوج سهلة

 األجنيب االستثمار تتبع يف ميكينغ" "ديل ثقاةة ضرساء ؛ املفعول سارية االتفاقيات مقتضيات
43Fللمغرب ةريقياإل التوجه دعم ؛ املباشر

44. 
وقد اعتمد املخطط لريةع مخس حتديات تواجه الصناعة املغربية، تتمثل : أوال، الرةع من قدرة 
الصناعة الوطنية على استيعاب أنشطة جديدة، حيث مل تستعط حبسب تقديرات الوزارة 

ألف منصب شغل خالل العشر سنوات األخرية، يف حني حيتاج املغرب  75خلق سوى 
ألف منصب شغل خالل العشرية املقبلة. ثانيا، الزيادة يف  300قارب مليون وخللق ما ي

نسبة مسامهة الصناعة يف الناتج الداخلي اخلام ليقرتب من املعدالت املسجلة يف الدول اليت 
استطاعت حتقيق انطالقة اقتصادية. ثالثا، الرةع من قدرة املغرب على تنشيط جمال التصدير 

                                                           
أبريل  2.أنظر  : يومية بيان اليوم : وزير الصناعة والتجارة موالي حفيظ العلمي خالل حفل ضطالق املشروع يف 44

2014. http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tmpl=component&id=41128 

 ه.اننظر كذلك تفاصيل املواد اإلعالمية طالتقارير واحلوارات) الواردة يف اجلدول أعال

http://www.bayanealyaoume.press.ma/index.php?view=article&tmpl=component&id=41128
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والكيفي. ،  رابعا، مضاعفة جاذبية املغرب لالستثمارات سواء على املستوين الكمي 
الداخلية أو اخلارجية، وذلك عرب الرةع من القدرة على املراةقة واملتابعة. خامسا، حتسني 
اإلنتاجية، وهلذا الغرض جيب ضعادة تأكيد التزام الدولة ةيما يتعلق مبراةقة النسيج الصناعي 

44Fوتطوير آلته اإلنتاجية

45 . 
ويتوقع املخطط الوطين لتسريع التنمية الصناعية باملغرب، الذي تشرف على تنسيقه وتنفيذه 
جلنة وزارة، من خالل كل هذه التدابري، ضحداث نصف مليون منصب شغل يف أةق سنة 

، توةر االستثمارات األجنبية املباشرة نصف هذا العدد، بينما سيحدث النسيج 2020
فه املتبقي، ضااةة ضىل زيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج الصناعي الوطين املتجدد نص

 .2020يف املائة يف سنة  23يف املائة ضىل  14الداخلي اخلام بتسع نقاط، لينتقل من 
45Fويربز بعض احملللني

املغرب يسعى ضىل تبوأ مكانة بني الدول الصناعية الصاعدة، أن  46
خلفيفة طلوكوست) وأجزاء ضىل طائرات معتمدة على جناح جتاربا يف صناعة السيارات ا

والتكنولوجيات احلديثة ومشتقات الفوسفات والصناعات الغذائية. كما يتوقع، يكتب حممد 
الشرقي، املغرب أن جتذب اخلطة الصناعية شركات عاملية مهتمة باالستثمار يف املناطق 

وبية والعربية واإلةريقية، الصناعية اجلديدة، واالستفادة من القرب اجلغرايف من األسواق األور 
وكانت  واتفاقات الشراكة واملناطق احلرة بني املغرب والواليات املتحدة واالحتاد األورويب.

الفرنسية اليت تنتج » ررونو«شركات عاملية استثمرت يف املغرب خالل السنوات املااية، منها 
ارات اخلفيفة خارج ألف سيارة سنويًا يف طنجة، وهو أكرب جممع للسي 350حاليًا حنو 

مليون دوالر يف بناء  200الكندية » بومبارديي اروسبيس«أوروبا، كما استثمرت جمموعة 
جيت «و » 45جيت «مصنع للطائرات مشال الدار البيضاء إلنتاج أجزاء من موديالت 

األوروبية املصنعة لطائرات » أي دي اس«املوجهة لرجال األعمال. وتعاقدت » 75
ات مغربية إلنتاج الكابالت الكهربائية واملقاعد اجللدية وأجزاء مقصورة مع شرك» ارباص«

                                                           
 . موالي حفيظ العلمي، وزير. يومية بيان اليوم. سبق ذكره. 45

النسخة الورقية الدولية. عدد  -جريدة احلياةاملغرب يراهن على صناعات حديثة لتطوير اقتصاده. الشرقي : . حممد  46
 .  2014أبريل  6
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األمريكية اليت تصنع بعض أجزاء طائراتا احلديثة يف » بوينغ«القيادة، كما احلال مع الناقلة 
46Fاملغرب

47. 
47Fحمللون يرى ةيحني

 تضمن 2015 لسنة املاو القانون مشروع أن من بالرغم أنه آخرون 48
 مليار 3 بلغ مهما مبلغا احلكومة له رصدت الصناعية املقاوالت عملد صندوق ضحداث

 ضال ، تواجهها اليت الصعوبات مواجهة على ومساعدتا التناةسية قدرتا تعزيز أجل من درهم
 معضلة من التخفيف يف عليه املعول احلقيقي الصناعي اإلقالع ضن كاةيا.  غري يبقى أنه

 ضىل وحيتاج املبادرات تعدد رغم كبريا  تعثرا يعرف مازال التجاري العجز تقليا وكذلك البطالة
 االمتيازات خاصة التمويلي الال يف املتمثلة و الكربى اخليارات لبعض مشولية مراجعة

 ال الرساميل أصحاب جيعل مما والسياحة والفالحة العقار مثل أخرى لقطاعات املمنوحة
 اإلشكالية أن احليمر، ضبراهيم يستطرد و خاطر.بامل احملفوف التصنيع غمار خوض يفضلون
 500 مساحتها تتعدى ال اليت الصناعية األرااي تعبئة يف وااح بشكل تتجلى العقارية
 هكتار 4000 من أزيد الصناعي اإلقالع حتقيق ةيه يتطلب الذي الوقت يف سنويا هكتار
 اإلشكاليات حل ىلض باإلااةة أيضا، للمغرب الصناعي التوجه تكريس وحيتاج سنويا.

 ضىل منتجاتا ولوج يف الصناعية املقاوالت مواكبة ضىل الداخلي، الصعيد على املطروحة
 ،2015 لسنة املاو القانون مشروع يشر مل حيث واجلديدة. التقليدية اخلارجية األسواق

 على املقاوالت هذه تساعد أخرى تدابري أية ضىل الصناعية، التنمية صندوق أحدث الذي
 من العديد مع املغرب عليها يتوةر أصبح اليت اجليدة االقتصادية العالقات من الستفادةا

48Fاخلصوص وجه على واخلليجية اإلةريقية البلدان

49. 
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، ميكن 2020 – 2014ملخطط تسريع التنمية الصناعية  من ناحية األطر اإلعالمية
معاينتها من خالل حتليل مضمون عينة متنوعة من املواد اإلعالمية اليت تابعت ضطالق 

 املخطط واألنشطة املراةقة له. نوردها من خالل يف جدول ةئات التحليل التاو:
 

 
 أطر المعالجة

 اإلعالمية
الجنس 

 اإلعالمي
نوعية  الموضوع/المحور

 الوسيلة
تاريخال/  ةاإلعالمي وسيلةال  

 إطار محدد بقضية
 إطار اإلستراتيجية

 
 

0B  -تقارير
 استطالعات

1B تغطية شاملة و مفصلة لحفل إطالق المخطط
الوطني لتسريع التنمية الصناعة- ترأس جاللة 

الملك محمد السادس، بالدار البيضاء، حفل 
إطالق المخطط–مضمون المخطط- مراسيم 

 التوقيع على االتفاقيات.

جميع 
القنوات 

تلفزة ال
 واإلذاعة

اإلعالم العمومي التلفزي 
 واإلذاعي

2014أبريل  2  

 إطار محدد بقضية
 إطار اإلستراتيجية

 

  تقرير
 

 بالدار السادس، محمد الملك جاللة ترأس
 مضمون–المخطط إطالق حفل البيضاء،
 -33 االتفاقيات على التوقيع مراسيم -المخطط
 – الحفل تفاصيل

وكالة 
 إخبارية

وكالة المغرب العربي 
 2014 أبريل 3  - لألنباء

 

 إطار محدد بقضية
 إطار اإلستراتيجية

 

 والتجارة الصناعة وزير مع شامل حوار تقرير -حوار
 الصناعية اإلستراتيجية تفاصيل فيه يستعرض

 واآلليات تواجهها، التي التحديات وأهم الجديدة
 للمخططات تقييما يقدم كما ستعتمدها. التي

 منافسة وعن التجزيء طابع عن تقرير – السابقة
 الصناعة منه تعاني الذي المهيكل غير القطاع

 الوطنية.

يدة يومية جر
النسخة  –

 الورقية

 المساء
 2014أبريل  3

 إطار محدد بقضية
 إطار اإلستراتيجية

إطار النتائج 
 االقتصادية

 مفصل تقرير
 

 بإطالقه القصوى السرعة إلى يمر الملك
 مليار 2000 ب الصناعي" "التسريع إستراتيجية

 إلعادة سنتيم مليار 600 ب مشروع – سنتيم
 درهم مليار 20 – البيضاء الدار إلى الروح

 .2020 أفق في صناعي بلد المغرب لتحويل
 

جريدة يومية 
النسخة  –

 الورقية

 أخبار اليوم
 2014أبريل  3

 إطار محدد بقضية
 

2B 3 تقريرB الوزير العلمي يعرض أمام الملك المخطط
الوطني لتسريع التنمية الصناعة – ملخص 

 لمضمون المخطط- 

جريدة 
 إلكترونية

 هسبريس 
2014أبريل  02  

 

 إطار محدد بقضية
 إطار اإلستراتيجية 

 18Bمخطط إستراتيجي لتسريع التنمية الصناعية- 
إطالق صندوق استثماري للقطاع بغرض خلق 
نصف مليون منصب شغل - اتفاقيات لتحسين 

 تنافسية المقاوالت.
 

جريدة يومية 
 -ورقية 

النسخة 
 اإللكترونية

 الصباح
2014أبريل  5  
 

 إطار محدد بقضية.
إطار النتائج 

 االقتصادية
 

 تحليلي مقال
 نقدي

 الصناعية المقاوالت لدعم صندوق إحداث
 أجل من درهم مليار 3 مبلغ الحكومة له رصدت

 الصناعي اإلقالع أن إال التنافسية، قدرتها تعزيز
 لبعض شمولية مراجعة إلى يحتاج الحقيقي

 الكبرى. الخيارات

جريدة 
 إلكترونية

 الوافد
 2014دجنبر  10

http://www.assabah.press.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=53888:2014-04-04-08-38-30&catid=67:cat-nationale&Itemid=600
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إطار النتائج 
 االقتصادية

 
 

4B 5 تقريرB على صناعات حديثة لتطوير المغرب يراهن
تطلعات المغرب الصناعية في  –اقتصاده 

مجاالت جديدة في إطار مخطط تسريع التنمية 
 .الصناعية

 
 يوميةجريدة 

  دولية

مكتب  -الحياةجريدة 
 6الرباط.

 2014أبريل  -

 إطار محدد بقضية
 إطار اإلستراتيجية

المغرب يطلق مخططا لتسريع التنمية الصناعية  تقرير 
الملك محمد السادس  -2020و   2014بين 

 33وثيقة تشتمل على  14يترأس حفل توقيع 
.تفاصيل المخطط -اتفاقية تتعلق به  

 - الشرق األوسطجريدة  يومية دولية
 مكتب الرباط

 إطار محدد بقضية.
 

6B 7 تقريرB أوراش كبرى ومشاريع مهيكلة تضع المغرب
باألخص في  – على درب إقالع اقتصادي متين

 شمال المغرب.

قناة تلفزية 
 عمومية

سات 1ميدي  
 2014يوليوز   31

 إطار محدد بقضية.
إطار النتائج 

 االقتصادية

8B19 تقريرB لمخطط الصناعي خدم المهن العالمية للمغرب
لكنه قسم النسيج الصناعي المغربي- وزير 

الصناعة والتجارة قدم عرضا عن المخطط خالل 
لقاء نظمته مدرسة  الدراسات اإلستراتيجية 

 والتنمية االقتصادية.

 -يومية 
النسخة 

 اإللكترونية

 بيان اليوم

 إطار محدد بقضية
 إطار اإلستراتيجية

إطار النتائج 
 االقتصادية

9B  6ملف شامل ( 
 صفحات).

 تقرير -افتتاحية

 

10BIndustrie : « Emergence » étoffe sa 
voilure- enfin le vrai décollage- les 
écosystèmes, l’accélérateur- Des 
recettes pour relancer la croissance- 
Retour d’espoir pour le textile. 

جريدة يومية 
 – بالفرنسية
النسخة 
 الورقية

 

L’Economiste 
 (االقتصادي)

2014أبريل  3  

 إطار محدد بقضية
 إطار اإلستراتيجية

 

  11B-  ملف شامل )
 صفحات). 3

12Bتقرير -افتتاحية 

13BLa nouvelle stratégie présentée 
devant SM le Roi Mohamed VI- 20 
milliard de DH pour transformer 
l’industrie. 

جريدة يومية 
 – بالفرنسية
النسخة 
 الورقية

 

Aujourd’hui le 
Maroc 

 (المغرب اليوم)
2014أبريل  3  

 إطار محدد بقضية
 إطار اإلستراتيجية

إطار النتائج 
 االقتصادية

14B-  ملف شامل )
  صفحات). 6

 -تقرير -افتتاحية
 حوار

15BLe détail de la nouvelle stratégie 
industrielle (2014-2020).  

أسبوعية 
 ورقية

 بالفرنسية

La vie économique 
 (االقتصادي)

2014أبريل  10إلى  4من   
 إطار محدد بقضية

إطار النتائج 
 االقتصادية

16B- مقال  -حوار
 تحليلي

17BStratégie industrielle, l’américain 
Eaton (système électrique et 
hydraulique)- Ecosystèmes 
industriels : Le groupe OCP montre 
la voie – le gouvernement promet la 
révision de système de garantie de 
crédit.  

جريدة يومية 
النسخة  –

 الورقية

L’Economiste 
 (االقتصادي)

2014أبريل  19  

 

 وتقود اخلالصات السابقة ضىل مجلة من املالحظات نورد أمهها يف ما يلي:
على غرار األنشطة اليت يرتأسها امللك حممد السادس، ةقد حظي حدث/حفل أوال:  -

ضطالق املخطط الوطين لتسريع تنمية الصناعة بتغطية ضعالمية مكثفة وشاملة من قبل 
العمومية واخلاصة على السواء. حبيث كانت التغطية يف جمملها عبارة عن وسائل اإلعالم 
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تقارير مهت باألساس تفاصيل اخلطة من حيث سياقها، أهداةها، آلياتا، نتائجها 
املنتظرة واالتفاقيات القطاعية املوقعة يف ضطارها. وبقدر االهتمام اإلعالمي املكثف حبفل 

واكبة اإلعالمية باملشروع يف حد ذاته خفت بعد ضطالق املخطط حبضور امللك، ةإن امل
 ذلك بكثري ضىل حد الفتور.

بالنظر ضىل طبيعة املواوع وسياقه، ةقد استعملت املواد اإلعالمية املكونة ملنت  ثانيا: -
البحث يف معاجلتها للمواوع ثالثة أطر ضعالمية بشكل أساسي، وهي : اإلطار احملدد 

ار النتائج االقتصادية. وقد سجل حضور اإلطار احملدد بقضية، ضطار اإلسرتاتيجية وضط
بقضية يف مجيع املواد اإلعالمية اليت عاجلت مواوع "املخطط الصناعي" وغطت 
أنشطته، حيث جاء يف املرتبة األوىل ليتلوه ضطار اإلسرتاتيجية. أما ضطار النتائج 

 االقتصادية ةقد جاء يف املرتبة الثالثة. 
غابت أطر املعاجلة اإلعالمية األخرى واليت توظف أجناسا ضعالمية غري التقارير ثالثا:  -

واالةتتاحيات واحلوارات الرمسية واليت كانت هي الغالبة يف هذه احلالة. كما يعزى هذا 
الغياب ضىل تركيز املادة اإلعالمية املواكبة للمخطط ضىل حد كبري على املعلومات 

ين الصرف طاملهن والاالت الصناعية، حجم وأنواع واملعطيات ذات الطابع التق
االستثمارات، امليزانيات املرصودة.، آليات احلكامة...ضخل)، ةيحني غاب البعد اإلنساين 
وبعد احلياة اليومية، يف عالقتهما بتنمية الصناعة باملغرب بآثارها اإلجيابية والسلبية على 

 السواء.  
مية يشري يف هذه احلالة أيضا استعمال نفس استعمال نفس األطر اإلعالرابعا:  -

املضامني بالرتكيز على نفس املعطيات وبالتاو على نفس املصادر. حيث يالحظ أن 
املواد اليت وظفت اإلطار احملدد بقضية و ضطار اإلسرتاتيجية معا، عراوا تقريبا نفس 

اإلعالمية حول  املضامني طانظر اجلدول أعاله). ويعزى وذلك العتماد غالبية املادة
املواوع على التقارير املفصلة لوكالة األخبار املغربية الرمسية طوكالة املغرب العريب لألنباء) 
وهو املصدر اإلعالمي الرئيسي، واليت اتسمت بزاوية معاجلة وحيدة طالرؤية املؤسساتية 

ي/التقين للمشروع يف تفاصيله)، وهي باملناسبة نفس املضامني الواردة يف امللف الصحف
 للمخطط ويف مداخالت الوزير املعين بالقطاع.
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غاب التقييم اإلعالمي هلذا املشروع االقتصادي ولنسخه السابقة رغم استعمال خامسا:  -
ضطار النتائج االقتصادية بشكل مقبول. كما اةتقدت املادة اإلعالمية يف مشوليتها، اللهم 

املصادر، وتعدد زوايا املعاجلة، احلرص بعض االستثناءات، ضىل االجتهاد املهين كتنويع 
على التوازن بإشراك اتلف املتدخلني يف الال الصناعي عموما ويف اطط اإلقالع 
الصناعة بشكل خاص. لقد حضي الفاعل الرمسي طاحلكومة) بنصيب األسد يف 
 االهتمام اإلعالمي للمواد املدروسة على حساب الفاعل املهين طاملرتبط مباشرة بقطاع

 الصناعة) أو الشعيب طاملواطن والتمع املدين يف حميط النشاط الصناعي).
التغطية شاملة من ناحية املعطيات التقنية، ولكنها اجتهت وجهة ةريدة مهت وبذلك يبدو أن 

باألساس حمور التنويه باملشروع طرغم أنه يستحقه)، بتوظيف ثالثة أطر ضعالمية أساسية 
ة، ضطار اإلسرتاتيجية وضطار النتائج االقتصادية. ضال أن هذه التغطية وهي: اإلطار احملدد بقضي

غلبت املقاربة التقنية دون العناية املطلوبة يف وسائل اإلعالم اجلماهريية حتديدا بالبعد 
اإلنساين. كذلك مل تكن هذه التغطية ممتدة يف الزمن ومنظمة بشكل يساير املشروع. ةقد  

غري متنوعة وال متوازنة ركزت بشكل كبري يف تناوهلا للقطاعات كانت معاجلة ضعالمية آنية 
 الصناعية على ما مسي باملهن العاملية.   

االسرتاتيجيات واخلطط االقتصادية العربية قليال ما تدمج ضىل أن  بشكل عام، جتدر اإلشارة،و 
لتنفيذ والتقييم، البعد اإلعالمي يف تصوراتا ونادرا ما تشرك اإلعالميني يف مراحل اإلجناز وا

اللهم ةيما يتعلق بالتغطية الروتينية واألنشطة العامة. وال خترج احلالة املغربية عن هذا اإلطار، 
حيث تغيب املخططات اإلعالمية باملعىن املهين املتعلقة سواء بكل مشروع اقتصادي على 

ال اإلعالم حدة أو بكل تلك املشاريع جمتمعة. كما يالحظ غياب التنسيق احلكومي يف جم
والتواصل حول املشاريع واملخططات االقتصادية الكربى باملغرب. حيث يعتمد كل مسؤول 
على قطاع حكومي على صفاته ويوظف شبكاته اخلاصة يف التعامل مع وسائل اإلعالم ولو 
أعقبت واليته مسؤوال آخر يف نفس القطاع وعلى نفس املشروع. وهو ما يضعف األداء 

مي برمته بالرغم من أن وسائل اإلعالم العمومية ختصا تغطية، يف شكل اإلعالمي احلكو 
تقارير مفصلة، للسياسات واملشاريع االقتصادية الكربى مستندة يف ذلك وعلى أوسع نطاق 

 على األخبار الرمسية الواردة يف املعاجلة الدقيقة ل"وكالة املغرب العريب لألنباء".
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املؤسساتية ملخططات اإلقالع الصناعي يف نسخها نسجل أيضا أن املقاربة اإلعالمية 
الثالث، ترتبط يف جمملها بنشاط  الوزير املسؤول، وتعتمد ضما على حواراته الشخصية املرتبة 
مع وسائل اإلعالم أو على بالغات اجتماعاته واليت متأل واجهات املوقع اإللكرتوين للوزارة 

إلعالمية للمشاريع الكربى ال تلعب الدور املنوط الوصية على القطاع. وهو ما جيعل املواكبة ا
با يف توةري الدعم اإلعالمي الكايف واملطلوب هلا، وهو ما يستدعي التفكري جمددا يف ضجياد 

   . صيغة ورؤية ضعالمية جديدة هلا
 

نحو خطة إستراتيجية إعالمية لدعم المشاريع االقتصادية  القسم الثالث:
 الكبرى في الوطن العربي

 

 مدخل
49Fميكن النظر للوظيفة االقتصادية لإلعالم من جانبني رئيسني

: دور اإلعالم جتاه املؤسسات 50
االقتصادية القائمة وعالقتها باملؤسسات االجتماعية األخرى، ودور تلك املؤسسات 
اإلعالمية يف التنشئة االقتصادية للفئات التمعية املختلفة. وتكون وسائل اإلعالم واالتصال 

من هذين الالني من أهم حمفزات النمو االقتصادي يف التمع. ولعل العنصر األهم  يف أي
من عناصر الفعل اإلعالمي الذي وجد رواجا واسعا لدى املؤسسات االقتصادية ورجال 
األعمال، أن الدور غري املباشر الذي تقوم به وسائل اإلعالم، يف التنمية االقتصادية، مينحها 

الثقة لدى رجال األعمال ولدى مؤسسات التمع املختلفة يقوم على أساس قدرًا جيدًا من 
ما تشيعه وسائل اإلعالم بشكل عام حيال مواوعيتها وحياديتها ومصداقيتها وحنو ذلك من 
قيم املمارسة اإلعالمية املتخصصة احملرتةة. وتزخر البيئة اإلعالمية بالعديد من الفرص اليت 

يفة االقتصادية لوسائل اإلعالم. ومن ذلك: التعريف باملشكالت ميكن من خالهلا دعم الوظ
االقتصادية، التعريف باملتغريات احمليطة، ضثراء املعرةة املفاهيمية، التعريف بالسياسات 
املتداخلة، تقدمي النماذج البناءة، تبين القيم النبيلة، التحفيز على تبين ثقاةة اإلنتاج، التعريف 

 بالبدائل املتاحة.
 

 

                                                           
50 Alison Alexander, James Owers, Rodney A. Carveth, and C. Ann Hollifield, Media 
Economics: Theory and Practice, Routledge Communication Series, Nov 1, 2003 
 

http://www.amazon.com/Media-Economics-Practice-Routledge-Communication/dp/0805845801/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1294377994&sr=1-1
http://www.amazon.com/Media-Economics-Practice-Routledge-Communication/dp/0805845801/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1294377994&sr=1-1
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 اتجاهات اإلعالم االقتصادي العربيأوال: 
يف اوء الرتاكمات العلمية املتاحة حول الوظيفة التنموية قدم الدكتور عبد اهللا احلمود، 

االقتصادية لوسائل اإلعالم، وتبعا ملا ميكن لوسائل اإلعالم العربية أن تساهم به يف دعم 
لدعم قدرة وسائل اإلعالم العربية  قرتحامنوذجا مصناعة التنمية االقتصادية يف الوطن العريب، 

على املسامهة األكثر ةعالية يف اجلهود التنموية الشاملة للمجتمعات العربية، وخباصة يف ميدان 
التنمية االقتصادية، ومبا حيقق عوائد مادية ومعنوية مهمة لكل من الوسيلة ذاتا، وللشعوب 

50Fالعربية

يف وسائل اإلعالم العربية، ويف املؤسسات لمهتمني وجاء النموذج مبثابة دعوة ل. 51
الرمسية واألهلية يف الوطن العريب املعنية بقضايا ومواوعات التنمية االقتصادية، وكذا 
املستثمرين يف قطاع املال واألعمال العرب، ضىل دعم الوظيفة التنموية االقتصادية لوسائل 

جمموعة من التساؤالت املهمة  عناإلجابة بناء النموذج ليكون قادراً على ومت اإلعالم العربية. 
اليت ينبغي ضثارتا عند التوجه لتطوير قدرة وسائل اإلعالم العربية على أداء وظيفتها التنموية 

 .يف جمال التنمية االقتصادية
وتعد الشركات االقتصادية الكربى، يف الوطن العريب أحد أهم قطاعات دعم النموذج، الذي 

 الية.نعراه يف الصفحة الت
  

                                                           
51 يف الوطن العريب: مقاربة نقدية  يف اوء املتغريات االقتصادية الراهنةاإلعالمية الرسالة عبد اهللا بن ناصر احلمود،  - 

، ورقة حبث مقدمة لندوة "دور اإلعالم يف خدمة منوذج مقرتح لدعم الوظيفة االقتصادية لوسائل اإلعالم العربيةمع 
م.2011يناير  14-12العربية، القاهرة:  قضايا العمل والتنمية الشاملة"، منظمة العمل  
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يف جمال التنمية االقتصادية اإلعالم العربية أداء وسائل   
يف الوطن العريباملشكالت اليت تواجه الفعل اإلعالمي التنموي   

 البنية املهنية للوظيفة االقتصادية لإلعالم العريب 
اإلعالمي العريب للتنمية االقتصادية كوادر العمل   

ولوياتاألحتديد سلم   
األداء الفعالمعوقات   

يف جماو اإلعالم والتنمية األكادمييوناخلرباء   
والتنمية  اإلعالميف جماو اخلرباء املهنيون املمارسون   

 الرمسيون
 الشركات واملؤسسات الكربى

 كبار املستثمرين
 الشركات واملؤسسات الكربى غري العربية

العريبمهور ةئات اتلفة من اجل  

 

 نموذج مقترح لدعم الوظيفة االقتصادية لوسائل اإلعالم العربية
 د. عبد اهللا بن ناصر احلمود

الشاملةجزء من ورقة حبث مقدمة لندوة دور اإلعالم يف خدمة قضايا العمل والتنمية   
م2011يناير  14-12منظمة العمل العربية القاهرة:   

 

 النتيجة المتوقعة من تطبيق النموذج

وظيفتها التنموية االقتصادية، على  حتقيققادرة على التعرف على ما ضذا كانت وسائل اإلعالم العربية 

 أساس من االستبصار مبتطلبات املسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم

عم 
ت د

اعا
قط

ذج
مو

الن
 

 الهدف من النموذج

دعم الوظيفة التنموية االقتصادية لوسائل اإلعالم العربيةلتنفيذ عمل مشرتك   

ذج
مو

 الن
صر

عنا
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وتعد مساحة التكامل اإلعالمي االقتصادي من أجل طخدمة) اجلمهور العريب بالـ طاحملتوى 
ال تزال حباجة ماسة للعديد من املداخالت و اإلعالمي التنموي) اجليد واملفيد مساحة رحبة، 

على مستوى الدراسات والبحوث، وعلى مستوى التشريعات والتنظيمات يف الوطن العريب، 
 وعلى مستوى التعريف والتوعية يف صناعة اإلعالم. 

وعلى الرغم من قلة الدراسات اليت تناولت اإلعالم االقتصادي يف الوطن العريب، ضال أنه قد 
51Fشف هن أهم مسات العالقة بني اإلعالم واالقتصاد وةقا ملا يليأمكن الك

52: 
املادة اإلعالمية االقتصادية هلا طابع رمسي ومناسبايت: تركز بشكل عام على  .1

السياسات واملشاريع الكربى واإلسرتاتيجية. حبيث تواكب وتغطي يف معظم األحيان 
بأجندة املسؤولني أو الفاعلني األنشطة الرمسية احلكومية أو غريها. وهي بذلك مرتبطة 

يف القطاع االقتصادي طةرتات مناقشة ميزانيات الدولة، ضطالق أو تدشني مشروع 
اقتصادي أو وحدة ضنتاجية أو اتفاقية... حيث حتضر األخبار وتغيب املتابعة 

 واملراقبة).
املادة االقتصادية يف وسائل اإلعالم غري املتخصصة ال تستند ضىل ختطيط هادف  .2

ااح املعامل، حيقق التنوع والتوازن يف التعاطي مع املواوع االقتصادي باستحضار و 
اهلاجس التنموي : ةاملادة واةرة ولكن بدون حس أو توجيه تنموي هادف. ةهي 
متفرقة ومتلفة وسط باقي املواد اإلعالمية املختلفة. ةقليلة هي الصحف اليت تفرد 

ة. كما أن جنس اخلرب املختصر والتقارير للمواايع االقتصادية صفحات وأركان قار 
الرمسية هي األكثر اعتمادا ةيما يغيب جنس التحقيقات واالستطالعات الكربى 

 والتحاليل الرصينة اللهم ةيما يتعلق باجلانب املاو والعقاري.  
حساسية املواوع االقتصادي وصعوبة احلصول على املعلومات واملعطيات  .3

صاءات بشكل شفاف: مما  يفتح الباب على مصراعيه االقتصادية من أرقام وضح
لألخبار غري الدقيقة وأحيانا املغراة واليت تتداوهلا على نطاق واسع وسائل اإلعالم 
اإللكرتونية وشبكات التواصل االجتماعي الشاسع االنتشار واليت تصعب التحكم 

 ةيها.
 

                                                           
 . عبد اللطيف بن صفية : دور المؤسسات اإلعالمية... مصدر سبق ذكره. 52



50 
 

ين املهين يف هذا قلة اإلعالميني املتخصصني يف الشأن االقتصادي واعف التكو  .4
الال يؤثر على حجم االهتمام به وعلى توةري اإلرادة الالزمة الستثمار العمل 

 اإلعالمي يف احلقل االقتصادي/ التنموي.
واخلاصة على السواء، غري مكرتثة بأدوارها وبوظائفها  احلكوميةاملؤسسات اإلعالمية،  .5

اإلعالم العربية حيكمها أحد  زالت وسائل ال، ةالفعلية باألخا يف الال التنموي
أمرين: ضما أ�ا غارقة يف اخلطاب الرتوجيي الرمسي واملؤسسي، أو أ�ا سجينة املنطق 
التجاري النفعي. وهو غالبا ما يغيب على وسائل اإلعالم ةرص التقيد مبسؤولياتا 

 ي.االجتماعية وبالتزاماتا األخالقية اللذان يعتربان ضحدى عناصر التميز اإلعالم
تنامي الوعي املؤسسي واملهين بالدور املتزايد لإلعالم االقتصادي خاصة يف ظل  .6

خلني على كل االتحوالت اليت يشهدها العامل العريب مؤخرا: حيث يتواةق مجيع املتد
املستويات اإلعالمية والسياسية واالقتصادية واملدنية على ارورة ضعادة النظر يف 

عالمية من أجل منو اقتصادي جلميع الفئات التمعية الدور الذي تلعبه املؤسسات اإل
 بالوطن العريب.

هـ، حول األدوار التنموية 2014خالل العام ويف ذات السياق، أظهرت دراسة استطالعية، 
االقتصادية لوسائل اإلعالم العربية، أن مثة مشكلة حقيقية يف مواوع التكامل بني 

52Fريب. ومن أبرز نتائج االستطالع ما يلياإلعالميني واالقتصاديني يف الوطن الع

53: 
 يهيمن االقتصاديون، بشكل عام، على العمل اإلعالمي الذي يعنيهم. -
 يف الاالت االقتصادية، تعمل وسائل اإلعالم العربية بشكل غري مرض. -
أن من أبرز مشكالت اإلعالم االقتصادي يف الوطن العريب، اعف التأهيل املعريف  -

اعف اإلمكانات الفنية والتقنية، الفساد وشراء الذمم، سوء واملهين للكفاءات، 
 ضدارة املؤسسات العامة.

                                                           
حماولة لتأطري العالقة املهنية بني قيم : احلمود، التكامل اإلعالمي االقتصادي يف الوطن العريب بن ناصر عبد اهللا - 53

منظمة العمل "، دعم الوظيفة االقتصادية لوسائل اإلعالم العربية" ندوةورقة حبث مقدمة ل، النفع العام وقيم السوق
 .م2014مايو / آيار  9 – 7شرم الشيخ  ، العربية
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أنه يف حني ال يهتم اإلعالميون بشكل عام بالتنمية االقتصادية، ليست املهنية  -
اإلعالمية من أولويات االقتصاديني، مع نقا يف االقتصاديني املؤهلني ضعالميا، ويف 

 ا.اإلعالميني املؤهلني اقتصادي
وخلصت الدراسة االستطالعية ضىل أن هذه النتائج تثري الكثري من التساؤالت العميقة حول 
مستقبل طالتكامل) بني اإلعالميني واالقتصاديني خلدمة األغراض التنموية يف الوطن العريب. 
ةلم يعد السؤال، كما يبدو، موجها حنو آليات ذلك التكامل، لكنه يبقى رهنا بأسس 

 تكزاته الكربى، وليس جمرد عناصره ومكوناته. التكامل ومر 
 ومن اشرتاطات التكامل بني اإلعالميني واملهنيني، ما يلي:

اإلقرار من كاةة اجلهات الرمسية واألهلية بضرورة دعم طالتكامل) بني  -
 اإلعالميني واالقتصاديني خلدمة التنمية الشاملة يف الوطن العريب.

االحتياجات اليت تبدو يف ةضاء اإلعالم العريب على الوةاء مبتطلبات كاةة  -
املستوى الفين والتقين، وعلى مستوى التأهيل ورةع الكفاية لدى العاملني يف 

 جمال اإلعالم عامة واإلعالم االقتصادي خاصة.
الوةاء مبستوى دخول مناسبة للعاملني يف وسائل اإلعالم احلكومية،  -

العمل اإلعالمي عن طريق رةع سقف  واستحداث البدائل املناسبة لتمويل
امليزانيات املخصصة لتلك الوسائل، واستحداث موارد متويل أخرى، بعيدا 
عن االتكاء على قطاع األعمال يف التمويل املباشر أو عن طريق اإلعالنات 

 التجارية أو نظام الرعاية التقليدي. 
إلنسان العريب، واليت ضشاعة ثقاةة التفريق الوااح بني طالقيم الردة) خلدمة ا -

عادة ما تقوم با األجهزة الرمسية، واخلريية، وغري الرحبية، و طقيم السوق) اليت 
يدةعها السعي احلثيث لتحقيق األرباح املالية، دون اكرتاث يف حاالت كثري، 

 مبا ينتج عن ذلك من احنسار للقيم الردة.
لكل من "اإلعالمي" و  تطوير التشريعات اليت تكفل واوح األدوار الوظيفية -

 "االقتصادي" يف جمال التنمية التمعية.
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 خصائص إعالم المشروعات الكبرى موضوع الدراسةثانيا: 
على خالف يسري مع البيئة العامة لإلعالم االقتصادي يف الوطن العريب، كشفت دراسات 

املمارسة اإلعالمية يف احلالة اليت عراتها هذه الدراسة عن مجلة من اخلصائا املتعلقة بأطر 
 املشروعات االقتصادية الكربى يف الوطن العريب. وميكن ضجياز تلك اخلصائا يف ما يلي:

 . مؤشرات قوة لصالح إعالم المشروعات موضوع الدراسة1
ضطالق مشاريع اقتصادية هيكلية ذات أمهية جمتمعية بالغة، تعتمد التخطيط  -

  االسرتاتيجي املتوسط والبعيد األمد.  
توةر بنيات ضعالمية مؤهلة واتساع هامش احلرية وتطور جماالت االهتمام اإلعالمي،  -

 وتعدد مؤسسات التكوين اإلعالمي.
 . مؤشرات ضعف في إعالم المشروعات موضوع الدراسة2

يف مضامني املخططات اإلسرتاتيجية اجلماهريي البعد اإلعالمي والتواصلي  نقا -
 للمشاريع االقتصادية الكربى. 

ما يتعلق باملواكبة اإلعالمية للمشاريع  يف املتكامل التنسيق احلكومي نقا -
 االقتصادية الكربى.

التأهيل ة، واستمرار احلاجة ملزيد من االقتصادي بالتنشئةاالهتمام اإلعالمي  اعف -
 اإلعالمي االقتصادي.

 . أهم التحديات التي برزت في مواجهة إعالم المشروعات موضوع الدراسة3
معات العربية تعول كثريا على هذه املشاريع واملخططات ملواجهة الصعوبات الت -

واملشاكل االقتصادية واالجتماعية طأثر األزمات العاملية، اهلشاشة،البطالة، 
 الفقر...ضخل).

غياب تعبئة الرأي العام عرب الرتويج واملتابعة واملراقبة اإلعالمية للمشاريع االقتصادية  -
آلية أساسية يف تقييمها وقد تزيد من حدة الالمباالة جتاه أمهيتها الكربى قد تفقدها 

 الفائقة، مما قد ينعكس بالسلب على السياسة احلكومية برمتها.
 . أهم الفرص المتاحة أمام إعالم المشروعات موضوع الدراسة4

 تنامي الدعوات يف الدوائر املؤسسية ضىل االهتمام باإلعالم االقتصادي. -
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ظهور جيل جديد من اإلعالميني منفتح على مجيع الاالت ويتقن استعمال  -
 احلديثة. التقنيات

مؤخرا بأشكال مهمة يف اإلنتاج اإلعالمي  تزايد االهتمام يف اإلعالم العريب -
 االستقصائي. 

 الرؤية المستقبلية لدعم إعالم المشروعات االقتصادية الكبرىثالثا: 
من أجل دعم الكفاءة املهنية إلعالم املشروعات االقتصادية الكربى يف الوطن العريب 

 مستقبال، ميكن األخذ باالعتبار منظومة من احملددات املنهجية واملهنية أبرزها ما يلي:  
 . تحديد دقيق ألهداف المرحلة المقبلة 1

شاريع الوطنية خالل واع اسرتاتيجيات امل االتصاواستحضار البعد اإلعالمي  - أ
 الكربى. 

 وازي.تهلا بشكل منتظم وم اتصاليةاعتماد اططات ضعالمية  -
 يف ضعداد املشاريع الوطنية. واالتصالضشراك مهنيي اإلعالم  -

للمشاريع  واالتصاليةتوةري التنسيق احلكومي احملكم لكل اجلوانب اإلعالمية  - ب
 االقتصادية الوطنية املعتمدة.

 لمشاريع احلكومية الكربى يف الال االقتصادي.تنسيق اخلطط اإلعالمية ل -
واع ميثاق حكومي ينظم املقاربة اإلعالمية احلكومية للمشاريع الكربى يف  -

 الال االقتصادي.
ملؤسسات اإلعالمية العمومية واخلاصة يف جمال اإلعالم اتعزيز اهتمام  - ت

االقتصادية ملعاجلة االقتصادي والرةع من الكفاءة املهنية لإلعالميني ةيما يتعلق با
 .ةاملتخصص

مسؤوو املؤسسات اإلعالمية بضرورة الرةع من االهتمام التأكيد على  -
 باملخططات االقتصادية الكربى.

الرةع من كفاءة اإلعالميني ةيما يتعلق مبواكبة املشاريع االقتصادية الكربى  -
 املبنية على األطر اإلعالمية.
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 اإلعالمي التنمويجميع شركاء األداء . شمول 2
أصحاب القرار طاملسؤولون احلكوميون، والقائمون على ضعداد االسرتاتيجيات  -

 واملخططات الوطنية).
 اإلعالم طاملسؤولون عن املؤسسات اإلعالمية، رؤساء التحرير،العاملون يف جمال  -

اإلعالمي األكادميي  التدريبالصحفيون، منتجو الربامج اإلعالمية، مؤسسات 
 واملهين).

 ).التجارية، الغرف املقاولون االقتصاديون، املستثمروناالقتصادي طالال  -
األهلية النشيطة يف جمال التنمية  واهليئات مكونات التمع املدين طاجلمعيات -

 االقتصادية، اجلمعيات اإلنتاجية القطاعية...).
 .اجلماهريياجلمهور العريض/ الرأي العام  -

 الممكنةمستويات وآليات التدخل . 3
اإلعالمي يف العمل  دمجأمهية ومواصفات حتفيز: اهتمام املسؤولني احلكوميني ب -

 تصور وضعداد االسرتاتيجيات واملخططات الوطنية.
 مواكبة املشاريع االقتصادية الكربى.قدرة وسائل اإلعالم على ابط:  -
 املشاريع الوطنية الكربى.ضشراك  مهنيي اإلعالم واالتصال يف بلورة  -
 الكربى تأهيل: الكفاءة املهنية لإلعالميني يف جمال متابعة املخططات االقتصادية -

 واملعاجلة اإلعالمية هلا.
واخلاصة،  اجلكزميةتنظيم: أقسام وأركان اإلعالم االقتصادي باملؤسسات اإلعالمية  -

 القتصادية الكربى.وواع دليل تقين هلا ينظم املتابعات اإلعالمية للمشاريع ا
 تقييم: دوري للتغطيات اإلعالمية للمشاريع االقتصادية الكربى. -

 
 خاتمة

البد من التأكيد على أمرين لتحقيق اخلطوة املتوخاة يف سبيل ضقرار يف �اية هذه الدراسة، 
الدوائر الرمسية  حتتاجأوال،  الوطن العريب.دعم ضعالمي ةعال للمشاريع االقتصادية الكربى يف 

العربية تغيري نظرتا ضىل اإلعالم بشكل شامل واالرتقاء به ضىل مرتبة "الشريك". ثانيا، على 
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خلني يف عملية التخطيط االقتصادي الوعي بأن امان النجاح له مير أيضا عرب امجيع املتد
 التمعية.توةري املعلومات واملعطيات بشأن املشاريع اليت ستستفيد منها اتلف الفئات 

ضن األدوار املرتقبة للمؤسسات اإلعالمية يف دعم برامج ومبادرات التنمية االقتصادية ال 
خلون والشركاء وعلى رأسهم اميكنها أن تستقيم ضال يف بيئة سليمة وحمفزة يعرب ةيها مجيع املتد

املسؤولية احلكومة من خالل قطاعاتا املختلفة بالتزامهم بالعمل التشاركي اهلادف. لذلك ة
توقف على  ت الدراسةهذه  االذي تقرتحه الرؤيةملقاة على عاتق اجلميع بدون استثناء. ضن 

ومأسسة ثقاةة ضعالمية داعمة لالقتصاد، مها: اعتماد  إلجيادكسب رهانني أساسيني 
 املقاربات التشاركية على مجيع املستويات، والعناية بالتأهيل اإلعالمي املتخصا.
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