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جامعة منوبة،  ،طالب الّدكتوراه بمعهد الّصحافة واألخبار

 تونس

 هـ(12/9/2111 هـ، وقبل للنرش يف12/6/2111  )قدم للنرش يف 

  

 .كورونا املستجد، الصحافة اخلليجية واليمنية، حتليل األطر الصحفية املفتاحية:الكلامت 

استهدفت الدراسة التعرف عىل كيفية تأطري الصحافة اخلليجية واليمنية جلائحة فريوس كورونا،  :البحث ملخص

القطرية، االحتاد من خالل عينة ممثلة يف سبع صحف، هي: القبس الكويتية، أخبار اخلليج البحرينية، الرشق 

) مادة صحفية، تناولت 2111اإلمارتية، الوطن العامنية، الرياض السعودية، واأليام اليمنية. بلغت عّينة الّدراسة (

جائحة فريوس كورونا، متوزعة عىل الصحف عينة الدراسة، جرى سحبها بطريقة األسبوع الصناعي خالل شهري 

نظرية التأطري كمدخل نظري، وعىل منهجي املسح اإلعالمي  (. اعتمدت الدراسة عىل1212مارس وأبريل )

 واملنهج املقارن، وباالعتامد عىل أداة حتليل املضمون جلمع بيانات الدراسة.

%، 8141توصلت نتائج الدراسة إىل تصدر إطار التصدي والدفاع مجيع األطر املستخدمة يف التغطية الصحفية بنسبة 

%. كام بينت النتائج تركيز الصحف عينة 2241%، واملسئولية بنسبة 2941بنسبة يليه إطارا املصلحة اإلنسانية 

% يف تناول ومناقشة فريوس كورونا. 2146% ثم الدويل بنسبة 8746الدراسة عىل االهتامم بالشأن املحيل بنسبة 

% كأكثر 1142% ثم اآلثار املرتتبة بنسبة 1742وأبرزت الدراسة أوالا صدارة اإلجراءات احلكومية بنسبة 

املوضوعات اهتامماا يف الصحف.  كام اقرتنت اإلشارة إىل جهود الدولة بنجاح سياسات التصدي وإجراءات الوقاية 

% عىل أهنا منشأ الوباء. وفيام يتعلق باإلشارة لفريوس 1246% أما اإلشارة إىل الصني فقد وردت بنسبة 1141بنسبة 

 من املوضوعات بوصفه اختبارا للمجتمعات واحلكومات.% 1741كورونا فقد جاء مقرتنا فيام نسبته 
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Abstract. The study aimed at identifying how the Arabian Gulf and Yemeni press covered the Corona virus 
pandemic, through a sample represented in seven newspapers, namely: Al-Qabas Kuwaiti, Bahraini Gulf News, 

Al-Sharq Al-Qatari, UAE Alittihad, Al-Watan Omani, Riyadh Saudi Arabia, and Al-Ayyam Yemeni.The sample 

in this study involved 1848 press articles that addressed the Corona virus pandemic. 
The study sample was collected through the industrial week method during the months of March and April 2020. 

The study applied media framing theory as a theoretical framework. It also used media survey methodology and 

comparative approach, and relying on a content analysis as a tool to collect data. 
The results of the study showed that the response and defense frame came to the fore with all the used frames in 

journalistic coverage, at 54.8%, followed by the humanitarian interest frame, at 17.4%, and responsibility, at 
11.4%. The results also presented that the newspapers of the study sample focus on interest in local affairs by 

59.6%, then international affairs by 34.6% in dealing with and discussing Corona virus. The study highlighted first 

governmental efforts at 29.1%, and then the consequence of corona virus at 24.1% as the most interesting topics in 
newspapers. The reference to the state’s efforts was also associated with the success of the response policies and 

preventive measures at 82.8%, while the reference to China was mentioned by 83.6% as the origin of the 

epidemic. With regard to the reference to the corona virus, it came in reference with 49.4% of the subjects as a test 
for societies and governments. 
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 املقدمة:

يشكل تفيش فريوس كورونا املستجد واجتياحه بلدان 

ا عاملياا غري مسبوق يف التاريخ  العامل عىل نحو رسيع حتديا

احلديث. وقد اعترب األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

غوترييش أّن فريوس كورونا وضع العامل يف مواجهة أصعب 

(، Lederer, 2020أزمة عاملية منذ هناية احلرب العاملية الثانية )

خطورة األوبئة ال تكمن فقط يف أهنا تدّمر حياة "ذلك أّن 

األفراد فحسب؛ وإّنام تدّمر اإلنجاز االقتصادي وتقّوض 

(. ويف هذا السياق تفيد Swain, 2005) "االستقرار العاملي

تقارير منظمة الصحة العاملية أّن اإلصابة بفريوس كورونا 

ألف حالة  172ة؛ بينها مليون حال 19حول العامل جتاوزت 

 World Healthم. )1212سبتمرب  1وفاة، حتى تاريخ 

Organization, 2020 وقد سجلت دول جملس التعاون .)

حالة إصابة مؤّكدة،  981,122اخلليجي واليمن جمتمعة 

املركز اإلحصائي حالة وفاة إىل التاريخ نفسه. ) 6971بينها 

 (.1212ة، لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربي

وبالنظر إىل طبيعة انتشاره العاملي، فقد استحوذ وباء 

فريوس كورونا املستجد عىل اهتامم وسائل اإلعالم املحلية 

والعاملية، وكانت تلك الوسائل يف مقّدمة أدوات التصدي 

واملجاهبة، ولعبت أدواراا اتصالية بالغة األمهية يف خمتلف 

الوسائل اإلعالمية قدرة مراحل األزمة العاملية، حيث متتلك 

تأثري يف معارف اجلمهور واجتاهاته ومواقفه العاّمة حيال 

القضايا العاّمة، وغالباا تتشكل اهتاممات اجلمهور واجتاهاته 

من القضية بفعل تغطية وسائل اإلعالم هلا. إذ يمكنها حتقيق 

ذلك من خالل: مستوى االهتامم بالقضية، واألطر التي يتم 

 &Vliegenthart. 2018, P983 ديم املشكلة. )من خالهلا تق

Alyt.) 

وسوف تستكشف هذه الّدراسة كيفية تقديم جائحة 

فريوس كورونا املستجد يف الصحافة اخلليجية واليمنية. وهي 

حماولة لفهم عملية التأطري اإلعالمي يف أوقات األزمات، من 

لقة خالل العمل عىل حتليل فلسفة بناء املضامني الصحفية املتع

بجائحة فريوس كورونا، كام تعرضها الصحافة املقروءة عينة 

الدراسة. ويساعد ذلك يف رسم صورة عن الطريقة التي تّم 

هبا بناء الواقع االجتامعي جلائحة فريوس كورونا املستجد يف 

 الصحافة اخلليجية واليمنية.

وتكتسب هذه الّدراسة أمهيتها بالنظر اىل موضوع 

: تركيز االهتامم يف دراسة األّولجوانب؛  الّدراسة من ثالثة

التأطري اإلعالمي للقضية، مما يمنح الدراسة سمة جتعلها أكثر 

متيزاا عن غريها من الدراسات التحليلية التي تتسم بالشمول. 

: تندرج هذه الدراسة ضمن منظور الدراسات العابرة الثاين

يق عىل (، من خالل التطبCross-cultural studiesللثقافات )

دول جملس التعاون اخلليجي واليمن، خصوصاا مع انضامم 

األخرية إىل عرش منظامت ملجلس التعاون لدول اخلليج 

العريب منها الصحة واإلعالم. )تقرير األمانة العامة ملجلس 

(، ويساعد ذلك املنظور 1212التعاون لدول اخلليج العربية، 

سياقات ثقافية  يف رشح طبيعة البناء االجتامعي للواقع يف

خمتلفة، وعرب جمتمعات خمتلفة، ويف ظروف خمتلفة، ومدى 

يف ظروف بيئية متباينة  "التأطري اإلعالمي"تعقيد عملية 

: طبيعة الّتعقيدات املتصلة الثالثسياسّياا واقتصادّياا. 

بموضوع الّدراسة، وتقاطعها بني ما هو إنساين وسيايس، وما 

التضامن الدويل وقطبية هو حميل وعاملي، وبني دعوات 

الصيني. كل تلك التعقيدات تزيد أيضاا  -الرصاع األمريكي

 من أمهّية الدراسة. 

 
 اإلطار النظري:

تعّد وسائل اإلعالم مصدراا أساسياا للمعلومات 

الّصحية، ويكتسب املجتمع من خالهلا الوعي واملعرفة 

ا استثنائياا وهاّماا  يف إمداد بالقضايا الّصحية، كام تلعب دورا

اجلمهور باملعلومات اخلاّصة بالتعامل يف وقت األزمات 

وإرشاده وتوجيهه. وبالرغم من ذلك، فإن تغطية وسائل 

اإلعالم للقضايا يف الغالب تكون انتقائّية بشأن ما تقدمه، 

فهي ختتار قصصاا من أحداث العامل لرتوهيا للجمهور، وتربز 

 بعض جوانبها من زوايا معينة.

ا إل (، فإن هذا االختيار والربوز مها Entmanنتامن )ووفقا

سمتان رئيسيتان لعملية التأطري الذي تقوم به وسائل 

اختيار بعض جوانب "اإلعالم، يقول يف وصفه لإلطار بأّنه: 

الواقع املدرك وجعلها أكثر بروزاا يف نصٍّ متصل، بطريقة 

أخالقياا،  تقدم تعريفاا ملشكلة معينة، وتفسرياا ألسباهبا، وتقيياما 

 ,Robert  M, Entman) "واقرتاحاا للحل واملعاجلة األنسب

1993, P52 ويؤّدي تشكيل األطر اخلربية إىل التأثري يف .)

السياقات املعرفية للجمهور وهو ما قد يؤّثر يف فهم اجلمهور 



 ...تأطري الّصحافة اخلليجّية واليمنّية جلائحة فريوس كورونا: عمر بخاشعبد اهلل  ، وجارح فارس العتيبي

 

222 

لذلك احلدث وحكمه عليه، وهو التأطري ملحتوى إعالمي يف 

ري يف طبيعة اإلدراك أو الّرأي. سياق معنّي يرتّتب عليه التأث

(Robert M, Entman, 2004, P16.) 

تتمّثل أمهّية التأطري اإلعالمي يف أّنه يقود اجلمهور إىل 

تفسري القضايا بطرٍق معّينة ومؤّثرة، يمكن لوسائل اإلعالم 

من خالهلا تشكيل الرأي العام أو تغيري اجتاهات اجلمهور 

اجلمهور ألسباب قضية  ومواقفهم من قضية ما. فاستخالص

ما وسبل عالجها يرتبط إىل حٍد كبري بنوع اإلطار اإلعالمي، 

كام أّن اختالف وسائل اإلعالم يف حتديد األطر اإلعالمية 

يؤّدي إىل اختالف أحكام اجلمهور املرتبط بكل وسيلة، فيام 

يتعلق بتشكيل معارفهم واجتاهاهتم نحو القضايا املثارة. 

 (. 282، ص 2771)مكاوي والسيد، 

ويوّفر حتليل اإلطار اإلعالمي يف هذه الدراسة وسيلة 

مهّمة لترشيح اللغة والّرمزية املستخدمة يف تغطية الّصحافة 

 اخلليجية واليمنية جلائحة فريوس كورونا.

 

 الّدراسات السابقة:

يعّد تفيش فريوس كورونا املستجد قضية صحّية عاّمة، 

وهتديده اخلطري حلياة الناس؛  نظراا لنطاق انتشاره العاملي،

لذلك أصبحت حمّط اهتامم وسائل اإلعالم يف العامل. وقد 

اهتم عدد من الدراسات العلمّية بتحليل األطر التي تنترش 

بشكل شائع يف األخبار، لكن مراجعة حتليل أطر تغطية 

األزمات الصحية، وحتديداا ما يتعّلق بعملية التأطري اإلعالمي 

كورونا املستجد كان حمدوداا للغاية؛ ففي جلائحة فريوس 

الدراسات العربية، تربز دراسة مركــز )القرار للدراسات 

التي تناولت أزمة جائحة فريوس كورونا  (1212اإلعالمية، 

يف الصحافة السعودية، من خالل حتليل مقاالت الـرأي فـي 

، 1212عّينـة مـن الصحـف السـعودية خالل شهر مارس 

وكشفت نتائج الدراسة عن وجــود اهتامم واضــح 

ومتــوازن بأزمـة فيـروس كورونــا. كام أظهرت النتائج 

 تناول مقاالت الرأي لألزمة، من تفوق الُبعد االجتامعي يف

خالل األساليب املنطقية، وعرب رؤية ُترِبز اجلوانب اإلجيابية 

 بشكل أكرب. 

( إىل الّتعرف عىل األُطر 1212فيام سعت دراسة )أطبيقة، 

اخلربية للتناول اإلعالمي باملوقع اإللكرتوين لقناة روسيا 

تائج اليوم الفضائية جلائحة فريوس كورونا، وتوصلت ن

الدراسة اىل أّن تكتّم الصني عن ظهور فريوس كورونا هو 

أكثر أطر األسباب الواردة يف التغطية اإلعالمية. فيام جاء 

الركود االقتصادي هو أكثر ُأطر العواقب االقتصادية، كام أن 

حتميل احلكومات مسؤولية انتشار الفريوس هو أكثر ُأطر 

ت التباعد االجتامعي العواقب السياسية، وجاء تطبيق إجراءا

 أكثر ُأطر احللول الواردة ضمن التغطية.

( التعرف عىل أطر 1212بينام استهدفت دراسة )املعبي، 

معاجلة بعض مواقع الّصحف اإللكرتونية وبعض املواقع 

اإلخبارية لتداعيات جائحة فريوس كورونا املستجد، 

 واستخدمت منهج املسح بشقه الّتحلييل، واعتمدت عىل أداة

حتليل املضمون لعينة من األخبار واملواد الصحفية التي تم 

نرشها عرب مواقع الصحف واملواقع اإلخبارية )موقع اليوم 

( 11الّسابع، موقع بوابة أخبار اليوم، وموقع القاهرة 

إىل  2/2/1212اختريت بطريقة عشوائية يف الفرتة من 

ماّدة صحفية،  722م، وبلغت عّينة الدراسة 2/6/1212

وقد توّصلت الّدراسة إىل تأكيد اهتامم عّينة الّدراسة بمعاجلة 

تداعيات فريوس كورونا يف مواقع الصحف واملواقع 

اإلخبارية عىل مجيع القطاعات. كام خلصت الدراسة أيضا اىل 

تصدر إطار التأييد ودعم القرارات عىل رأس قائمة األطر 

رونا، ويف الفرعية املستخدمة يف معاجلة تداعيات فريوس كو

% من عينة 1942الرتتيب التايل جاء اإلطار التحذيري بنسبة 

الدراسة، ويف الرتتيب الثالث جاء إطار املسؤولية بنسبة 

% وهو اإلطار الذي يؤّكد عىل مسؤولية األشخاص 1242

يف توفري احلامية والوقاية من اإلصابة باملرض، ومسؤوليته 

% جاء 1242وس، وبنسبة اختاذ التدابري الالزمة ملواجهة الفري

 إطار احللول واملقرتحات يف الرتتيب الرابع.

( عن ُأطر تقديم جائحة 1212وأما دراسة )عثامن، 

كورونا يف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية املرصية، فقد 

اعتمدت املقارنة املنهجية؛ هبدف الوقوف عىل أوجه الشبه 

اإلخبارية: واالختالف يف أطر التغطية الصحفية للمواقع 

)األهرام، والوفد، واملرصي اليوم( جلائحة كورونا. 

وتوّصلت الدراسة إىل أن مواقع الدراسة تناولت موضوعات 

جائحة كورونا باهتامم واضح، فقد أظهرت املعاجلة الكيفية 

استهداف موقع األهرام التّهدئة بشكل عام؛ حتى مع تناوله 
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يف إطار اإلجراءات  إحصائّيات اإلصابة والوفاة، حيث قّدمها

الوقائية، وحماولة اكتشاف أسباب املرض، أما موقعا )املرصّي 

اليوم( و)الوفد(، فقد تناوال املوضوعات من خالل معاناة 

املواطنني يف حياهتم اليومية، والرتكيز عىل التأثريات 

االقتصادية يف دول العامل، وأبرزا أنامط التكييف مع الوضع 

ادي التعرض لإلصابة. وأكدت النتائج أن احلايّل، وحماولة تف

مواقع الدراسة مل ترّكز عىل استخدام إطار واحد يف معاجلة 

األزمة، بل طرحت عدداا من األطر املتباينة، وأن األطر 

تناوبت يف الظهور خالل فرتة الدراسة وإن اختلفت يف تكرار 

ظهور اإلطار واستمراره طوال فرتة املعاجلة وفقاا الختالف 

 احل تطور األزمة ذاهتا.مر

وأما بخصوص الدراسات األجنبية؛ فقد درس ويك َو 

( تأطري جائحة Wicke, & Bolognesi, 2020)  بولوجنييس

فريوس كورونا عىل موقع التدوين املصغر تويرت، من خالل 

حتليل اخلطاب املتعّلق بتفيش فريوس كورونا املستجد استناداا 

( Twitterتم نرشها عىل ) ألف تغريدة 122إىل جمموعة من 

. وأظهرت النتائج أن 1212خالل شهري مارس وأبريل 

املصطلحات املتعّلقة باحلرب ُتستخدم بشكل شائع لتأطري 

اخلطاب عن األوبئة الفّتاكة يف اخلطاب العام ووسائل 

اإلعالم، ويف التغريدات التي كتبها غري اخلرباء يف االتصال 

احلرب استخدم للحديث عن اجلامهريي. وبّينت أّن إطار 

مواضيع حمّددة، مثل التعامل مع الفريوس. كام ُتظهر النتائج 

ا من بني األطر WARأن إطار احلرب ) ( هو األكثر استخداما

( Willson, 2020التصويرية. فيام بحث ريتشارد يف دراسته )

عملية التأطري يف أوقات األزمات تطبيقاا عىل االستجابة 

لعاملية النامجة عن انتشار فريوس كورونا لألزمة الّصحية ا

املستجد من خالل فحص ترصحيات ست منظامت وطنية من 

جمموعات اليمني املتطرف، ُنرشت عىل منصة التليجرام 

(Telegramملدة شهرين خالل فرباير )-  تشري 1212أبريل .

هذه النتائج إىل أّن املراحل املبكرة من أزمة كورنا املستجد قد 

الا من قبل جمموعات معّينة من اليمني املتطرف شهدت حتو

ليس نحو ممارسات تشجيع اخلالف العنيف، بل استخدام 

الدعاية للتأكيد عىل مسامهتهم يف دعم وحدة األرسة 

واملجتمعات واألّمة، يف مواجهة إخفاقات الّسلطات يف 

 التعامل مع الفريوس.

( عن تأطري Ong`Ong`A, 2020وأما دراسة موتوا )

ائل اإلعالم اإلخبارية اإللكرتونية لتفيش فريوس كورونا وس

كوفيد املستجد يف وسائل اإلعالم الدولية، فقد ركزت عىل 

فحص التغطية اإلعالمية للشهرين األولني لتفيش وباء 

كورونا املستجد يف أربع مؤسسات إخبارية دولية، هي: يب يب 

دف يس، ويس إن إن، واجلزيرة، وصحيفة بيبولز دييل؛ هب

تفكيك التأطري اإلعالمي للقضية خالل الفرتات احلرجة. 

تشري النتائج إىل أّن وسائل اإلعالم األربع غطت القّصة 

املتعلقة بفريوس كورونا املستجد إّما بأخبار مزيفة، أو 

نظريات مؤامرة، أو معلومات مضّللة. وجاءت موضوعات 

ات رهاب الصني واجلريمة واجلغرافيا السياسية والعالق

الدولية واملعلومات املضللة واألخبار املزيفة حمددات 

لوجهات النظر التي رأت وسائل اإلعالم اإلخبارية من 

خالهلا الوباء. كام كان استخدام نغامت التحذير منترشاا جداا، 

معّدل "و  "خميف"و "مرض مميت"مع استخدام كلامت مثل 

 مية. بشكل شائع من قبل املؤسسات اإلعال "وفيات مرتفع

 ,Poirier, 2020كام استهدفت دراسة بوارير وزمالئه )

P371 حتليل ُأطر تغطية جائحة فريوس كورونا يف كندا، من )

وسيلة إخبارية  21خالل حتليل الّصفحات األوىل من 

معروفة، من الوسائط الناطقة باللغة اإلنجليزية والناطقة 

م بالفرنسية. وأظهرت نتائج الدراسة أن وسائل اإلعال

الكندّية غّطت األزمة عىل نطاق واسع، وكان إطار أزمة 

الّصحة هو األكثر استخداماا. كام وجدت النتائج اختالفاا 

ملحوظاا يف استخدام ُأطر األزمة الصحية، والتأثري 

االجتامعي، واجلائحة الصينية بني وسائل اإلعالم الناطقة 

ُيشري إىل أّنه  بالفرنسية، وتلك الناطقة باللغة اإلنجليزية، مما

عىل الّرغم من أننا نعيش يف عرص املعلومات العاملي، إال أّنه 

ال تزال هناك اختالفات داخل البلد يف تغطية قّصة إخبارية 

 واحدة.

 

 مشكلة الدراسة: 

تتحّدد إشكالية الّدراسة يف حماولة التعرف عىل كيفيّة 

ا تقديم الّصحافة اخلليجية واليمنية جائحة فريوس كورون

املستجد يف تغطيتها الّصحفية؟ أو بعبارة أخرى: ما األطر 
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التي استخدمتها الصحافة اخلليجية واليمنية يف التعريف 

 بجائحة فريوس كورونا وتغطية تطّوراهتا؟ 

 

 أهداف الدراسة: 

التعرف عىل طبيعة االهتامم بتغطية جائحة كورونا يف -2

 الّصحافة اخلليجية واليمنية.

اإلشارات املرجعّية لوصف جائحة التعرف عىل -1

 كورونا يف تغطية الّصحافة اخلليجية واليمنية.

التعرف عىل ُأطر تغطية جائحة كورونا يف الصحافة -2

 اخلليجية واليمنية جلائحة فريوس كورونا املستجد.

التعرف عىل أوجه االتفاق واالختالف بني الصحف -1

اخلليجية واليمنية )عّينة الدراسة( من حيث تأطري جائحة 

فريوس كورونا املستجد وتوظيف اإلشارات املرجعية 

 لوصفها. 

 

 تساؤالت الّدراسة:

ما حيز االهـتامم بجائحـة فـريوس كورونـا يف تغطيـة (2

 الّصحافة اخلليجية واليمنية؟

الهتامم بجائحة كورونـا يف الّصـحافة ما موضوعات ا(1

 اخلليجية واليمنية؟

ما جمال االهتامم بجائحة فريوس كورونا يف الّصـحافة (2

 اخلليجية واليمنية؟

ما اإلشارات املستخدمة يف وصف جائحة كورونـا يف (1

 الصحافة اخلليجية واليمنية؟

مــا اإلشــارات املســتخدمة يف وصــف الّصــني منشــأ (8

  الصحافة اخلليجية واليمنية؟جائحة كورونا املستجد يف

مــا اإلشــارات املســتخدمة يف وصــف جهــود الّدولــة (6

 ملواجهة جائحة كورونا يف الصحافة اخلليجية واليمنية؟

ما ُأطر تغطية فـريوس كورونـا املسـتجد يف الصـحافة (9

 اخلليجية واليمنية؟

 

  منهجية الدراسة:

تنتمي هذه الّدراسة اىل الّدراسات الوصفّية، التي 

تستهدف وصف الّظاهرة اإلعالمية يف وضعها الّراهن، 

وجتاوز وصف املحتوى الّظاهر للامّدة اإلعالمية إىل الكشف 

عن معانيها الكامنة. واعتمدت الدراسة عىل منهجي املسح 

ة اإلعالمي واملنهج املقارن، ومها من أنسب املناهج العلمي

املستخدمة يف الدراسات اإلعالمية، للخروج خلالصات 

علمّية يمكن تعميمها عن استخدامات الّصحافة اخلليجية 

واليمنية )عينة الدراسة( لألطر اإلعالمية، وكيفية توظيفها يف 

تغطية جائحة فريوس كورونا املستجد، وأوجه االتفاق 

 ضية. واالختالف فيام بينها من حيث التأطري اإلعالمي للق

 

  جمتمع الّدراسة وعينته:

يتمثل جمتمع الدراسة يف الّصحافة اخلليجية واليمنية، 

وتشكلت عينة الصحف من سبع صحف يومية متثل صحافة 

بلدان جملس التعاون لدول اخلليج العريب باإلضافة اىل 

الّصحافة اليمنية. وقد اعتمدت معايري أقدمّية الّصحيفة يف 

ا، ودرجة اهتاممها بتغطية جائحة كّل بلد، وسعة انتشاره

فريوس كورونا املستجد كمعايري الختيار عينة صحف 

 الّدراسة التي جاءت عىل النّحو اآليت: 

القبس الكويتية، وهي صحيفة يومية سياسية يف دولة (2

الكويت، تصدر عن دار القبس للصحافة والطباعة والنرش، 

  .2791فرباير  11صدر العدد األول منها بتاريخ 

أخبار اخلليج البحرينية، وهي أقدم صحيفة يومية (1

سياسية مستقلة يف مملكة البحرين، تصدر عن دار اخلليج 

فرباير  2للنرش والطباعة، صدر العدد األول منها بتاريخ 

2796. 

الرّشق القطرية، وهي صحيفة يومية سياسية جامعة (2

يف دولة قطر، تصدر عن دار الرشق للطباعة والنرش 

 .2719سبتمرب  2، صدر العدد األول منها بتاريخ والتوزيع

االحتاد اإلماراتية، وهي صحيفة يومية سياسية جامعة (1

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، تصدر عن رشكة أبو ظبي 

 12لإلعالم بإمارة أبو ظبي، صدر العدد األول منها بتاريخ 

 .2767أكتوبر 

صدر الّرياض السعودية، وهي أول صحيفة يومية ت(8

باللغة العربية يف عاصمة اململكة العربية السعودية، تصدر عن 

 2مؤسسة الياممة الصحفية، صدر العدد األول منها بتاريخ 

 .2768مايو 
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الوطن العامنية، وهـي أقـدم صـحيفة يوميـة سياسـية (6

جامعة مستقلة يف سلطنة عامن، تصدر عـن املؤسسـة العامنيـة 

للصحافة والطباعة والنرش والتوزيع، صدر العدد األول منها 

   2792يناير  11بتاريخ 

األّيام اليمنية، وهـي صـحيفة يوميـة سياسـية جامعـة (9

ن دار األيام للصـحافة مستقلة يف اجلمهورية اليمنية، تصدر ع

أغسطس  9والنرش والتوزيع، صدر العدد األول منها بتاريخ 

2781. 

فيام خيص عّينة األعداد، جرى سحب عّينة الّدراسة 

 -مارس 2باستخدام أسلوب األسبوع الّصناعي للفرتة من: )

م(، وهي الفرتة التي شهدت تفيش الوباء يف 1212أبريل  32

واليمن، وإن كانت األخرية مل دول منطقة اخلليج العريب 

م. 1212أبريل  22تسجل أوىل حاالت اإلصابة فيها إال يف 

أّما عّينة املحتوى اخلاضع للتحليل فتتمثل يف املحتوى 

الّصحفي املتعّلق بجائحة فريوس كورونا، وبالتايل تشّكل 

 ( ماّدة صحفية.2111قوام العينة التحليلية للصحف من )

 

 أدوات مجع البيانات:

اعتمدت الّدراسة عىل استامرة حتليل املحتوى أداة جلمع 

بيانات الّدراسة، وبام حيقق أغراض الّدراسة وأهدافها، 

وجييب عن تساؤالهتا. وقد اشتملت االستامرة عىل تساؤالت 

تتعّلق بمحتوى التغطية، وأخرى متعلقة بُأطر التغطية، 

 وإشاراهتا املرجعية. وقد اعتمدت وحدة التحليل عىل

املوضوع الصحفي املتعلق بجائحة فريوس كورونا املستجد 

برصف النظر عن نوعه وشكله، فيام متثلت وحدة العّد 

والقياس يف تكرار املاّدة الصحفية عينة التحليل. وقد 

 تضمنت االستامرة وحدات التحليل وفئاهتا اآلتية:

ــة، .2 ــراءات حكومي ــمل: إج ــتامم، ويش موضــوع االه

جـاح، توعيـة وإرشـاد، اآلثـار ضحايا وإصابات، قصـص ن

املرتّتبة، جهود علمّية وطّبية، مبادرات جمتمعّيـة، دعـم دويل، 

 أخرى.

 جمال االهتامم، ويشمل: حميل، خليجي، عريب، دويل..1

اإلشارة إىل كورونا املسـتجد، وتشـمل: أزمـة صـحّية .2

خطرية، هتديـد للسياسـة واالقتصـاد، اختبـار للمجتمعـات 

 أخرى.واحلكومات، مؤامرة، 

اإلشارة إىل الصني، وتشمل: منشأ الوبـاء، بحاجـة إىل .1

العون الدويل، تكافح نيابة عن العامل، حكومـة غـري صـادقة، 

 أخرى.

اإلشارة اىل جهـود الّدولـة عّينـة الّدراسـة، وتشـمل: .8

ــة  ــة،  ام ــراءات الوقاي ــدي وإج ــات الّتص ــاح سياس نج

اىل اإلجراءات الّرسمية، خروج الوضع عن السيطرة، بحاجة 

 العون الدويل، مساندة للدول الشقيقة والصديقة، أخرى.

أزمـة  إطـارتأطري أزمـة كورونـا املسـتجد، وتشـمل: .6

 إطارصحية خطرية منشؤها الصني، إطار العدوى واالنتشار، 

الغمـوض  إطاراالحتواء والسيطرة،  إطارالتصدي والدفاع، 

 إطــارالنتـائج االقتصــادية،  إطــارالرّصـاع،  إطــارواللـبس، 

 املصلحة اإلنسانية. إطاراملسؤولية، 

خضعت األداة الختبار الصدق الظاهري للتأكد من 

كفاءهتا وقدرهتا عىل مجع بيانات الدراسة املطلوبة، وجرى 

ذلك بعرضها عىل عدد من أساتذة اإلعالم يف اجلامعات 

(، ويف ضوء تقييامهتم 2الّسعودية )انظر ملحق رقم 

باحثان الّتعديالت الالزمة عىل ومالحظاهتم العلمّية أجرى ال

االستامرة يف نسختها النهائية. ويف خطوة الحقة أجرى 

الباحثان اختبار ثبات األداة للتأكد من استقرار األداة وثباهتا، 

% من عينة التحليل 22باستخدام طريقة إعادة حتليل ما نسبته 

وترميزها من قبل باحث ثالث وحساب نسبة االتفاق 

ترميزهم. وباستخدام معادلة هولستي،  واالختالف بني

% 16أظهرت البيانات اإلحصائية أن نسبة ثبات األداة هي 

 وهي نسبة جيدة تثبت استقرار األداة وثباهتا.

 

 نتائج الدراسة:

توصلت هذه الدراسة إىل عدد من النتائج بعد اإلجابة 

عن تساؤالهتا بحسب املنهجية العلمية املّتبعة، وجاءت هذه 

 النتائج عىل النحو التايل:

 ( حّيز االهتامم:2

ر صـحيفة االحتـاد اإلماراتّيـة مـن  أظهرت النتائج تصـدر

حيــث حجــم املــواد املنشــورة عــن جائحــة كورونــا بنســبة 

%، من حجم العينة، تليها عىل الرتتيب القبس الكويتية 1147

%، 2641%، والــوطن العامنيــة بــام نســبته 2947بــام نســبته 

%، والرشــق القطريــة 2141يج البحرينيــة وأخبــار اخللــ

%، وجـاءت صـحيفة 2246%، والرياض السـعودية 2141
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% مـن العّينـة. 849األيام اليمنية يف املرتبة األخرية بام نسـبته 

ويرجع انخفـاض حّيـز االهـتامم يف صـحيفة األّيـام مقارنـة 

بنظرياهتا اخلليجية اىل عدم التزامن يف تفيش فـريوس كورونـا 

ودول اخلليج العـريب، حيـث سـّجلت الـيمن أّول بني اليمن 

، 1212إبريـل  22حالة إصابة بفريوس كورونا املسـتجد يف 

أي بعــد شــهرين مــن تفيشــ الفــريوس يف الــدول اخلليجيــة 

ــورة يف  ــحفية املنش ــواد الّص ــع امل ــس توزي ــرى. ويعك األخ

الصحافة اخلليجية قـدرا مـن التناسـب املتـوازن يف االهـتامم 

جلائحة فيها، والتفـاوت امللحـوف فـيام بينهـا املواكب لتفيش ا

عىل صلة وثيقة بانتشـار الفـريوس يف كـلٍّ منهـا. إذ سـّجلت 

يناير، ويف البحرين يف  17اإلمارات أّول إصابة بالفريوس يف 

فرباير، وبعد ثالثة أّيام حلقتهـا الكويـت وسـلطنة عـامن،  12

 م.1212مارس  1فرباير ثم السعودية  17وبعدها قطر يف 

 

 (2جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة وفقاا للصحف 

 الرتتيب التكرارات والنسب املئوية اسم الصحيفة م

 % ك

 2 1147 112 االحتاد اإلماراتية 2

 1 2947 222 القبس الكويتية 1

 2 2641 222 الوطن العامنية 2

 1 2141 161 اخبار اخلليج البحرينية 1

 8 2141 117 الرشق القطرية 8

 6 2246 278 الرياض السعودية 6

 9 849 228 األّيام اليمنية 9

 %222 2111 املجموع

 ( موضوع االهتامم:1

استحوذت اإلجـراءات احلكومّيـة واآلثـار املرتّتبـة عـىل 

موضوعات تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد عىل نصف 

التغطية الصحفية للجائحة يف صـحف العينـة. وهـي نتيجـة 

طبيعية ملواكبة مرحلة املواجهة والتصدي. جاءت اإلجراءات 

%، تليـه 11%، واآلثار املرتتبـة بنسـبة 17احلكومية فيام نسبته 

% من املوضـوعات، 21االهتامم بالتوعية واإلرشاد فيام نسبته 

وضوعات املتعّلقة بـاجلهود وأّما أقل تلك االهتاممات فهي امل

 %.246العلمّية والطبّية بنسبة مواد بلغت 

وعىل مستوى الّصحف، أظهرت النتـائج أّن اإلجـراءات 

احلكومّية كانت أكثر املواضيع اهتامماا يف أربع صحف، حيـث 

% مـن تغطيـة صـحيفة األّيـام اليمنيـة 12شّكلت مـا نسـبته 

خبـار اخللـيج % مـن تغطيـة أ28جلائحة كورونا املسـتجد، و

% مـن 16% من تغطيـة االحتـاد اإلماراتيـة، و21البحرينية، و

تغطيـــة الريـــاض الســـعودية، ويرجـــع ذلـــك إىل حجـــم 

ــف  ــذهلا خمتل ــي تب ــود الت ــة واجله ــتعدادات احلكومي االس

املؤسسات الرسمية الحتواء األزمة وتداعياهتا، عـىل خمتلـف 

كــأهم  األصــعدة. وجــاءت اآلثــار املرتتبــة يف املرتبــة الثانيــة

مواضيع االهتامم يف نفس تلك الّصـحف.  وباملقابـل جـاءت 

% مـن 21اآلثار املرتّتبة أوالا يف صحيفة القبس الكويتية بنسبة 

% من تغطيـة صـحيفة الرّشـق 18تغطيتها للجائحة، وبنسبة 

القطرية، بينام جاءت اإلجراءات احلكومّيـة يف املرتبـة الّثانيـة 

ت صـحيفة الـوطن العامنّيـة كأهم مواضيع االهتامم.  وانفرد

بالرتكيز أكثر عىل عرض قصص النّجاح يف تعايف احلاالت من 

% بالتوازي مع االهـتامم 18فريوس كورونا املستجد بام نسبته 

 %. 12% واآلثار املرتتبة 11باإلجراءات احلكومّية 

ــة ملعظــم  ــة الّثالث ــة يف املرتب ــيام جــاء االهــتامم بالتوعي وف

الّرابعة ألخرى تأكيداا عىل أمهّية الـوعي الّصحف، ويف املرتبة 

يف جماهبة اجلائحة الّصحية، أظهـرت صـحيفة األّيـام اليمنيـة 

اهتامماا برصد اإلصـابات والّضـحايا يف املرتبـة الثالثـة بنسـبة 

%، ويعكس ذلك طبيعـة مرحلـة تفيشـ الوبـاء يف الـيمن 22

ورصد احلاالت، بعكس بلدان اخلليج التي كانت وقتهـا قـد 

لت اىل مرحلة املواجهـة واالحتـواء، وإن كانـت أيضـا مل انتق

تغفل رصد اإلصـابات والّضـحايا يف كـّل الّصـحف، لكـن 

تركيز اهتامماهتا تغري باختالف املراحل، وبالتايل ُتظهر النتـائج 

عىل سبيل املثـال؛ اهـتامم االحتـاد اإلماراتيـة وأخبـار اخللـيج 
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سياق. وهـذا يعكـس البحرينية باملبادرات املجتمعية يف هذا ال

االنتقــال مــن االســتعداد ملواجهــة صــدمة تفيشــ الوبــاء إىل 

ترشــيك املجتمــع املحــيل واملبــادرات الطوعيــة يف عمليــات 

 (.1التوعية والّتعقيم والتنظيف. )انظر اجلدول رقم 

 (1جدول رقم )

 توزيع عّينة الدراسة وفقاا ملوضوعات التّغطية  

 الّصحيفة

 موضوع االهتامم

إجراءات  اإلمجايل

 حكومية

ضحايا 

 وإصابات

قصص 

 نجاح
 توعية

اآلثار 

 املرتتبة

جهود 

 علمية

مبادرات 

 جمتمعية

دعم 

 دويل

أخرى 

 تذكر

 222 2 1 19 2 226 88 12 11 17 ك القبس الكويتية

% 19 1 9 29 21 242 1 246 2 222 

أخبار اخلليج 

 البحرينية

 161 2 2 21 2 89 28 22 11 71 ك

% 28 7 8 22 11 241 28 241 241 222 

 117 6 21 21 7 81 12 1 16 88 ك الرّشق القطرية

% 11 22 1 27 18 1 6 6 2 222 

االحتاد 

 اإلماراتية

 112 1 19 11 22 19 17 27 18 226 ك

% 21 6 7 21 12 1 22 6 2 222 

 222 2 9 12 8 62 27 96 12 91 ك الوطن العامنية

% 11 9 18 22 12 1 9 1 2 222 

الّرياض 

 السعودية

 278 2 2 28 2 11 26 21 12 82 ك

% 16 21 7 21 18 2 1 1 2 222 

 األّيام اليمنية
 228 2 2 2 2 22 22 2 21 12 ك

% 12 22 2 7 17 2 2 2 2 222 

 اإلمجايل
 2111 22 81 261 22 116 169 296 287 821 ك

% 17 7 7 21 11 1 7 2 2 222 

  ( جمال االهتامم:2

أظهرت النتائج تفّوق املجـال املحـيل عـىل بقّيـة جمـاالت 

التغطية الّصحفية التي اهتمت هبا الّصحافة اخلليجية واليمنية 

ــبته  ــا نس ــّكل م ــة( إذ يش ــة الدراس ــوع 62)عّين ــن جمم % م

موضوعات التغطيـة الّصـحفية. فـيام جـاء االهـتامم بتغطيـة 

ثـّم املجـالني  %،28املجال الّدويل يف املرتبة الثانيـة بـام نسـبته 

%. وُتظهر هـذه النتيجـة 1%، واخلليجي بنسبة 2العريب بنسبة 

ميل الّصحف لالهتامم أكثـر بتغطيـة تطـّورات اجلائحـة عـىل 

املســتويني املحــيل والــّدويل، وذلــك لســببني: األّول األمهّيــة 

اإلعالمّية التي تكتسبها اجلائحة عىل املستوى الوطني، باعتبار 

ــا اإلعــالم يف صــدارة أد وات املواجهــة مــع جائحــة كورون

املستجد، أّما الثاين فهو الطبيعة العاملية للوباء الـذي يتخّطـى 

احلدود يف رسعة انتشار رهيبة، مما يضع العـامل معـاا يف صـف 

واحد للرتّصد واملتابعـة وتوحيـد جهـود املواجهـة. غـري أّن 

تراجع االهـتامم بتغطيـة املجـالني اخلليجـي والعـريب بنسـب 

يبقى أمراا مثرياا لالنتباه، رغم وحدة اجلغرافيا لصحف ضئيلة 

الّدراســة يف منطقــة شــبه اجلزيــرة العربيــة، واجــتامع الــدول 

اخلليجية واليمن صـحّياا وإعالمّيـاا يف إطـار جملـس التعـاون 

لـدول اخللـيج العـريب. وتظهـر النتـائج متـاثالا واضـحاا بـني 

عـىل املجـال الّصحف عّينة الدراسة من حيث تركيز االهتامم 

املحيل بأكثر من نصف املوضوعات ثم املجال الدويل. )انظـر 

 (.2اجلدول رقم 
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 ( 2جدول رقم )

 لّصحفيةتوزيع عّينة الّدراسة وفقاا ملجال التغطية ا

 الصحيفة
 جمال االهتامم

 اإلمجايل
 دويل عريب خليجي حميل

 القبس الكويتية
 222 221 7 22 271 ك

% 81 2 2 26 222 

 أخبار اخلليج البحرينية
 161 77 1 1 219 ك

% 86 2 2 21 222 

 الرشق القطرية
 117 81 21 1 288 ك

% 61 1 8 18 222 

 االحتاد اإلماراتية
 112 267 27 6 117 ك

% 81 2 8 12 222 

 الوطن العامنية
 222 11 2 1 126 ك

% 92 2 2 19 222 

السعوديةالرياض   
 278 92 7 1 228 ك

% 81 1 8 29 222 

 األّيام اليمنية
 228 12 8 1 88 ك

% 81 1 8 27 222 

 اإلمجايل
 2111 612 68 11 2222 ك

% 62 1 2 28 222 

 ( اإلشارة إىل كورونا املستجد:1

% مـن حمتـوى التغطيـة 17أظهرت النتائج أن مـا نسـبته 

الصحفية يف الّصحف عّينة الّدراسة أشارت إىل كورونـا عـىل 

أّنه اختبار للمجتمعات واحلكومات، فيام أشـارت مـا نسـبته 

% إىل أّنه أزمة صحية خطـرية. وجـاء وصـفه بأنـه هتديـد 12

نسـبة %، وأخرياا بأنه مؤامرة ب746للسياسة واالقتصاد بنسبة 

(. وقد تكّرر 1%، كام هو موضح يف اجلدول رقم )2ال تتعدى 

ورود كلمة كورونا يف التغطية الّصحفية عينة الدراسة بشـكل 

ــة 71( وبوصــفها فريوســاا يف )822جمــرد ) ( تكــراراا، وأزّم

( 12( تكراراا، وجائحة )17( تكراراا، ووباء )29صحّية يف )

 تكراراا. 

تفاق صحف القبس الكويتيـة وتشري بيانات الدراسة إىل ا

والرّشق القطرية واألّيام اليمنية يف اإلشارة إىل كورونا بوصفه 

% مـن تغطيـة القـبس، ومـا 81أزمة صحّية خطرية بام نسـبته 

% من تغطية كال من الرشق واأليام بالتسـاوي، ثـّم 19نسبته 

جاءت اإلشارة إليه بأّنه اختبار للحكومـات واملجتمعـات يف 

%، وبأّنه هتديـد للسياسـة واالقتصـاد 9لرشق % وا22القبس 

%. أّما األّيام اليمنيـة فقـد جـاءت 1% والرشق 28يف القبس 

%، وبأنـه 6اإلشارة إليه بأّنه هتديد للسياسة واالقتصاد بنسـبة 

ــؤامرة بنســبة  ــارير 8م ــاول التق ــك يف إطــار تن ــأيت ذل %، وي

س اإلخبارية لالنعكاسات الوخيمة املرتتبة عىل تفيش الفـريو

عىل االقتصاد العاملي والعالقات الدولية، ويف اجلانب اآلخـر 

ــا  ــريوس كورون ــ ف ــة لتفيش ــيناريوهات املحتمل ــارة الس إث

وحماوالت تسيسها دولياا انطالقاا من فرضـّية املـؤامرة، وهـي 

النّقطة التي كانت حمل سجال دويل حمتدم بني قطبـي الرّصـاع 

 الصيني األمريكي.

ا مع سابقاهتا من وأما بقّية الّصحف فقد  بدت متامثلة أيضا

الّصحف يف التأكيد عىل التحدي الذي يفرضه انتشار فريوس 

كورونا عىل املجتمعات واحلكومـات معـاا، ولكـن يف املرتبـة 

% 61األوىل من اهتامم تغطيتها الّصحفية. إذ شّكل مـا نسـبته 

% أخبـار اخللـيج 12من تغطية صحيفة االحتـاد اإلمارتيـة، و

% الّرياض الّسعودية، 92% الوطن العامنية، و91، والبحرينية

ر هـذه اإلشـارة أولوّيـات االهـتامم الّصـحفي  ويعكس تصدر

ــة  ــزة احلكومّي ــدرات األجه ــم الّتحــدي لق ــعاراا حلج استش

وكفاءهتا يف االستجابة العاجلة واملواجهة الفاعلـة يف مـوازاة 

وعي املجتمـع وتكاتفـه مـع بعضـه؛ فهـام رهانـا النجـاح يف 
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واجهة. يتأّكد ذلك أيضا بورود اإلشارة إىل فريوس كورونا امل

% 22يف املرتبة الثانية بوصفه أزمة صحّية خطرية يف ما نسـبته 

% يف كلٍّ من االحتاد اإلماراتيـة 21من تغطية أخبار اخلليج، و 

 % يف الوطن الُعامنّية.28والّرياض الّسعودية، وما نسبته 

 

 (1جدول رقم )

 توزيع عّينة الّدراسة وفقاا ملتغري اإلشارة إىل كورونا.

 الصحيفة

 اإلشارة اىل كورونا

أزمة صحية  اإلمجايل

 خطرية

هتديد للسياسة 

 واالقتصاد

اختبار للمجتمعات 

 واحلكومات
 مؤامرة

 القبس الكويتية
 22 2 1 1 9 ك

% 81 28 22 2 222 

 أخبار اخلليج البحرينية
 122 2 227 21 69 ك

% 22 16 12 2 222 

 الرشق القطرية
 129 2 28 1 212 ك

% 19 1 9 1 222 

 االحتاد اإلماراتية
 271 2 167 88 92 ك

% 21 21 61 2 222 

 الوطن العامنية
 81 2 12 6 1 ك

% 28 22 91 2 222 

 الرياض السعودية
 281 2 229 26 11 ك

% 21 22 92 2 222 

 األيام اليمنية
 228 8 1 9 72 ك

% 19 6 1 8 222 

 اإلمجايل
 2218 7 886 221 181 ك

% 12 22 17 2 222 

 ( اإلشارة إىل الصني:8

أظهرت نتائج الّدراسة ورود اإلشارة إىل الصني يف تغطية 

%، 1246صحف الّدراسة بوصفها منشأ الوباء بام نسبته 

وهي نتيجة طبيعية لرتّكز بؤرة انتشار الوباء بمنطقة ووهان 

الّصينية، التي تم اإلبالغ الّرسمي عن اكتشاف الوباء فيها يف 

ة بلدان العامل. كام ، قبل انتشاره وتفشيه يف بقيّ 1227ديسمرب 

جاءت اإلشارة إىل الّصني أيضاا يف صورة أهّنا ُتكافح الوباء 

%، تأكيداا عىل اجلهود العلمّية التي 742نيابةا عن العامل بنسبة 

تبذهلا الكتشاف الفريوس وتطوير اللقاحات املناسبة له. 

إىل أهنا بحاجة اىل  -يف املرتبة األخرية-وجاءت اإلشارة أيضاا 

% لكٍل 241ن الّدويل، وأهنا حكومة غري صادقة بام نسبته العو

منها. واألخرية تأيت يف سياق اهتام عدد من األطراف يف العامل 

الصني بأهنا أخفت حقائق مرتبطة بالوباء، ومل تبلغ العامل 

بخطورته يف الوقت املناسب حّتى تّتخذ دول العامل احتياطاهتا 

 (.8الالزمة. )انظر اجلدول رقم 

 

كام أظهرت بيانات الدراسة ورود اإلشارة إىل الّصني يف 

كّل الّصحف عّينة الّدراسة عىل أهنا منشأ الوباء، وتصدرت 

صحف: القبس الكويتية، والوطن العامنية، والّرياض 

%، والرّشق 222الّسعودية يف ورود هذه اإلشارة بام نسبته 

حف، إذ %. فيام تنّوعت يف بقّية الّص 72القطرّية بام نسبته 

وردت اإلشارة إىل الّصني يف صحيفتي أخبار اخلليج 

% عىل 69% َو 98البحرينية واألّيام اليمنية إىل أهنا منشأ الوباء 

% َو 29التوايل، وأّن الّصني تكافح نيابة عن العامل يف ما نسبته 

% عىل التوايل أيضاا، ووردت اإلشارة اىل أهنا حكومة غري 11

إخباري أوردته صحيفة األّيام اليمنّية صادقة يف سياق تقرير 

ترامب يعّلق املسامهة املالّية األمريكّية ملنظمة الّصحة "بعنوان 
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، وأّما صحيفة االحتاد اإلمارتية فقد وردت اإلشارة "العاملّية

%، 98اىل الّصني يف تغطيتها للوباء بأهّنا منشأ الوباء بنسبة 

%، وأهّنا تكافح نيابة 648وأهّنا بحاجة اىل العون الّدويل بنسبة 

 % أيضاا.648عن العامل بنسبة 

 

 (8جدول رقم )

 توزيع عّينة الّدراسة وفقاا ملتغرّي اإلشارة إىل الصني

 الّصحيفة

 اإلشارة اىل الصني

 اإلمجايل

 منشأ الوباء
 بحاجة إىل

 العون الدويل

 تكافح نيابة

 عن العامل

 حكومة

صادقةغري   
 أخرى

 القبس الكويتية
 1 2 2 2 2 1 ك

% 222 2 2 2 2 222 

 أخبار اخلليج البحرينية
 21 2 2 1 2 7 ك

% 98 2 29 2 1 222 

 الرشق القطرية
 22 2 2 2 2 7 ك

% 72 2 2 2 22 222 

 االحتاد اإلماراتية
 28 2 2 2 2 22 ك

% 19 648 648 2 2 222 

 الوطن العامنية
 1 2 2 2 2 1 ك

% 222 2 2 2 2 222 

 الّرياض الّسعودية
 2 2 2 2 2 2 ك

% 222 2 2 2 2 222 

 األّيام اليمنية
 7 2 2 1 2 6 ك

% 69 2 11 22 2 222 

 اإلمجايل
 88 1 2 8 2 16 ك

% 1246 241 742 241 246 222 

 ( اإلشارة إىل جهود الّدولة:6

تبنّي نتائج الّدراسة اقرتان اإلشارة إىل جهود الّدولة يف 

التغطية الّصحفية بنجاح سياساهتا يف الّتصدي جلائحة 

فريوس كورونا املستجد و امة تنفيذ اإلجراءات الّرسمية 

املتعّلقة بإجراءات التوقي وسياسات املواجهة والتصدي، 

ح  وذلك يف مجيع صحف الدراسة بال استثناء. لكن ُيال

وجود تفاوت فيام بينها، فقد تصّدرت أخبار اخلليج البحرينية 

بقّية الّصحف من حيث اإلشارة إىل نجاح الّسياسات 

% من تغطيتها، 79احلكومية يف الّسيطرة عىل الوباء بام نسبته 

%، والوطن العامنية بنسبة 71تلتها الّرياض الّسعودية بنسبة 

%، والقبس الكويتية 12 %، ثّم االحتاد اإلماراتية بنسبة72

%، وأخرياا األّيام 69%، والرّشق القطرية بنسبة 92بنسبة 

%. ويعكس ذلك تأكيد الّصحافة اخلليجية 88اليمنية بنسبة 

نجاح االستعدادات الطبية والوقائّية املبّكرة التي اختذهتا دول 

اخلليج العريب ملواجهة اجلائحة، وهو ما وضعها بني الّدول 

ياا يف مواجهة الفريوس، رغم ختطي اإلصابات األفضل عامل

فيها حاجز املليون حالة، وفقا لبيانات اجلهاز اإلحصائي 

لدول جملس التعاون اخلليجي )تقرير جملس التعاون، 

1212.) 

وباملقابل، وردت اإلشارة إىل خروج الوضع عن الّسيطرة 

%، ويف االحتاد اإلماراتية 2يف تغطية القبس الكويتية بنسبة 

% من تغطيتها، وال 7%، ويف األّيام اليمنية بنسبة 242بنسبة 

يقّلل ذلك من إشارهتا السابقة إىل نجاح سياسات التصدي 

وإجراءات التوقي، فطبيعة االنتشار الّّسيع للفريوس أفقدت 

كّل األنظمة الّصحية وأجهزة الرتصد الوبائي يف العامل قدرهتا 

وفيام أوردت األّيام اليمنية عىل الّسيطرة والّتحكم يف الوباء. 

اإلشارة إىل حاجة اليمن إىل العون الّدويل ملواجهة خماطر 

تفيش فريوس كورونا املستجد يف ظل ظروف احلرب التي 
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تشهدها منذ مخسة أعوام، أوردت الرّشق القطرية واالحتاد 

اإلماراتية اإلشارة إىل جهود الّدولة يف مساندة األشقاء 

يعكس البعد اإلنساين للّدولة يف واألصدقاء، وهو ما 

الّتضامن والتهاون مع األشقاء واألصدقاء، من خالل تسيري 

رحالت جوّية إلعادة العالقني يف بعض البلدان إىل أقطارهم، 

وإطالق قوافل اإلغاثة والعون اإلنساين إىل بعض البلدان 

 (.6األخرى. )انظر اجلدول رقم 

 

 (6جدول رقم )

 توزيع عّينة الّدراسة وفقاا ملتغرّي اإلشارة إىل جهود الدولة

 الصحيفة

جهود الدولةاإلشارة إىل   

 اإلمجايل
 نجاح

 سياسات

 التصدي

  امة

 اإلجراءات

 الرسمية

 خروج

 الوضع

 عن السيطرة

 بحاجة

 إىل العون

 الدويل

 مساندة

 للدول الشقيقة

 والصديقة

 أخرى

 القبس الكويتية
 222 2 2 2 2 19 12 ك

% 92 11 2 2 2 2 222 

 أخبار اخلليج البحرينية
 218 2 2 2 2 1 212 ك

% 79 2 2 2 2 2 222 

 الرشق القطرية
 78 2 22 2 2 21 61 ك

% 69 27 2 2 22 2 222 

 االحتاد اإلماراتية
 118 2 1 2 2 16 219 ك

% 1242 2246 242 241 246 2 222 

 الوطن العامنية
 288 2 2 2 2 28 212 ك

% 72 22 2 2 2 2 222 

 الرياض السعودية
 71 2 2 2 2 9 16 ك

% 71 9 2 2 2 2 222 

 األّّيام اليمنية
 11 2 2 1 1 21 11 ك

% 88 19 7 7 2 2 222 

 اإلمجايل
 111 2 21 8 22 227 921 ك

% 1141 2147 242 246 142 241 222 

 ( اإلطار املستخدم:9

أظهرت النتائج تفّوق إطار الّتصدي والّدفاع عىل بقّية 

األُطر املستخدمة يف تغطية الّصحف عينة الّدراسة جلائحة 

%، يليه إطار املصلحة 8141فريوس كورونا املستجد بنسبة 

%، وجاء يف املرتبة 2941اإلنسانّية يف املرتبة الثانية بنسبة 

%، فيام جاءت بقّية األُطر 2241لية بنسبة الثالثة إطار املسؤو

(. 9املستخدمة بنسب حمدودة كام هو موضح يف اجلدول رقم )

ر هذه األُطر يف التغطية الّصحفية طبيعة املرحلة  ويعكس تصدر

من إدارة األزمة إعالمياا وهي مرحلة الّتصدي واملواجهة 

د للجائحة، حيث يتكّثف الرّتكيز اإلعالمي عىل إبراز اجله

احلكومي والّشعبي املشرتك يف تعزيز إجراءات الوقاية 

والتوعية، وااللتزام بقرارات احلظر ومنع التجوال 

والتجمعات، وتنفيذ محالت الّتعقيم، وغريها من التدابري 

التي تأيت يف إطار التصدي للوباء، وهو الّسبب يف ارتفاع 

 النّسبة إىل أكثر من نصف العيّنة. ويتساوى معه إطارا

املصلحة اإلنسانية واملسؤولية بام يعرّب عن  امة تنفيذ 

اإلجراءات وعدم التهاون مع املخالفني، وترافق تقديم العون 

والدعم اإلنساين للفئات االجتامعية األضعف خصوصاا يف 

وقت االلتزام باحلظر واحلجر املنزيل. وكذلك عمليات 

اجلدول رقم اإلجالء للعالقني وإعادهتم اىل أوطاهنم. )انظر 

9) 
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 (9جدول رقم )

 املستجدتوزيع عّينة الدراسة وفقاا ملتغري تأطري أزمة كورونا 

 الصحيفة

 تأطري أزمة كورونا

 اإلمجايل

إطار 

أزمة 

صحية 

منشأها 

 الصني

إطار 

العدوى 

 واالنتشار

إطار 

التصدي 

 والدفاع

إطار 

االحتواء 

 والسيطرة

إطار 

الغموض 

 واللبس

إطار 

 الرصاع

إطار النتائج 

 االقتصادية

إطار 

 املسئولية

إطار 

املصلحة 

 اإلنسانية

القبس 

 الكويتية

 222 16 69 2 2 2 2 282 16 2 ك

% 242 941 1842 2 2 2 242 12 16 222 

أخبار 

اخلليج 

 البحرينية

 161 98 16 2 2 2 22 226 22 2 ك

% 241 142 81 142 2 241 241 22 1146 222 

الرشق 

 القطرية

 117 11 8 7 11 9 2 212 21 1 ك

% 2 8 81 2 2 27 1 1 22 222 

االحتاد 

 اإلماراتية

 112 62 11 22 22 8 22 186 11 2 ك

% 241 6 62 2 2 1 2 22 21 222 

الوطن 

 العامنية

 222 11 27 2 2 8 1 216 12 2 ك

% 2 9 62 2 1 2 242 22 26 26 

الّرياض 

 السعودية

 278 12 22 2 1 2 8 228 12 2 ك

% 2 22 87 2 2 2 2 28 21 222 

األّيام 

 اليمنية

 228 8 1 1 11 22 1 19 9 1 ك

% 1 9 18 1 7 12 9 1 8 222 

 اإلمجايل
 2111 211 122 22 97 19 21 2222 212 9 ك

% 241 648 8141 142 248 142 249 2241 2941 222 

وُتشري النتائج إىل استخدام صحف الّدراسة إطار 

الّتصدي والّدفاع يف نصف موضوعاهتا، فيام تباينت قليالا يف 

استخدام بقّية األُطر، ففي حني متاثلت صحف القبس 

الكويتية وأخبار اخلليج البحرينية واالحتاد اإلماراتية والوطن 

خدام إطار املصلحة اإلنسانّية ثّم إطار الُعامنية يف است

املسؤولية عىل الرتتيب، استخدمت الرشق القطرية إطار 

% من املوضوعات، وهو 27الرصاع يف املرتبة الثانية بام نسبته 

ما يعكس حالة الّتحدي يف مواجهة االنتشار الّّسيع للوباء 

قديم ومعاجلة التحديات املرتتبة عليه اقتصادياا واجتامعياا، وت

املعاجلات والبدائل املناسبة للتغلب عىل تعّطل جوانب احلياة 

بسبب احلجر املنزيل، مثل إنشاء فصول الّتعليم االفرتايض، 

وإمتام اإلجراءات اخلدمّية للمواطنني عن ُبعد، وتوفري 

اخلدمات للمستفيدين وطلبها عن ُبعد. وقد استخدمت 

% يف املرتبة الثانية، 12 األّيام اليمنية أيضاا اإلطار ذاته بنسبة

وهو ما يعكس مواجهة حتديات جائحة فريوس كورونا يف 

ظل األوضاع الصعبة التي يعيشها البلد؛ بسبب ظروف 

احلرب واحلظر اجلوي ونقص اإلمكانيات والتجهيزات 

 الطبية. 

 
 مناقشة النتائج: 

استهدفت هذه الّدراسة تقديم صورة لكيفية تأطري 

 1227واليمنية جلائحة فريوس كورونا الّصحافة اخلليجية 

)املوجة األوىل(، من خالل عّينة من الّصحف اليومية يف دول 

جملس التعاون اخلليجي واليمن. وتوصلت الدراسة إىل ترّكز 

اهتامم موضوعات التغطية الّصحفية يف الّصحف عّينة 

الّدراسة يف االهتامم أكثر باإلجراءات احلكومّية بنسبة 

اآلثار املرتتبة عىل اجلائحة ثانياا بام نسبته %، ثّم 1742

%، وهو انعكاس لظروف مرحلة املواجهة والتصدي 1142
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النتشار الفريوس، وجهود األجهزة احلكومية الحتواء 

تداعيات اجلائحة عىل املستويات الصحية واالقتصادية 

واملعيشية واالجتامعية. وتتامشى هذه النتيجة مع دراسة 

لتي وجدت انشغال مواقع الّصحافة ( ا1212)عثامن، 

اإللكرتونّية املرصية بتغطية انعكاسات اجلائحة االقتصادية 

واملعيشية وكذلك االهتامم باإلجراءات الوقائية وسبل تفادي 

 اإلصابة بالفريوس.

وباملقابل، ختتلف هذه النتيجة مع ما توّصلت إليه دراسة 

اإلعالم ( عن تأطري وسائل Ong`Ong`A, 2020موتوا )

( يف COVID 19اإلخبارّية اإللكرتونّية لتفيش فريوس )

وسائل اإلعالم الّدولية والتي جاءت فيها موضوعات ُرهاب 

الّصني، واجلريمة، واجلغرافيا السياسية، والعالقات الدولية، 

واملعلومات املضّللة، واألخبار املزيفة، كأكثر املواضيع التي 

رونا.  ويمكن تربير ذلك اهتّم هبا ووصفت هبا جائحة كو

بالنظر اىل طبيعة عينة الدراسة، فانشغال الصحافة اخلليجية 

واليمنية باإلجراءات احلكومية نابع من إعالء السياسات 

التحريرية للّصحف عّينة الّدراسة لقضايا الشأن املحيّل وما 

يستدعيه املوقف الطارئ الذي تفرضه اجلائحة من تعاضد 

ل األجهزة الّرسمية يف التوعية إعالمي إىل جانب عم

والتوجيه واإلرشاد، ونقل احلقائق ومساندة اجلهد احلكومي 

يف مواجهة اجلائحة الّصحية، بعكس عّينة دراسة )موتوا 

( التي تتمّثل يف وسائل اإلعالم الّدولية، 1212وانجونجا، 

وبالتايل ختتلف القيم اخلربّية املحّفزة لالهتامم بموضوعها 

 فضلية بني وسائل اإلعالم الّدولية واملحلية.ومنحه األ

وأّما جمال االهتامم فقد تصّدر االهتامم بالّشأن املحيل مجيع 

% ثم االهتامم باملجال الّدويل بنسبة 8746االهتاممات بنسبة 

%، وتظهر هذه النّتائج ضعف االهتامم باملجال 2146

دراسة  اخلليجي والعريب.  وتّتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به

( من تفّوق النّطاق املحيل يف اهتامم املواقع 1212)املعبي، 

اإلخبارية واإللكرتونّية عىل النّطاقني العريب والّدويل؛ لكن 

دراسة املعبي أظهرت النّطاق العريب ثانياا والّدويل ثالثاا بعكس 

ما تشري له نتائج هذه الّدراسة والتي تظهر املجال الّدويل 

جال العريب حيث أتى ثانياا بعد االهتامم باملجال متقدماا عىل امل

 املحيل.

وأّما ما يتعّلق باإلشارات املرجعّية وبالتحديد اإلشارة إىل 

كورونا؛ فقد أوضحت النتائج ورود اإلشارة إىل فريوس 

كورونا املستجد بوصفه اختباراا للحكومات واملجتمعات، إذ 

كشفت اجلائحة عن مدى جاهزّية احلكومات واستعدادها 

مدى ملواجهة حتّدي الفريوس عىل خمتلف األصعدة، وكذلك 

كفاءة أجهزهتا احلكومّية يف الّتعامل مع اجلائحة والّتكيف 

معها. ويف اجلانب اآلخر مدى وعي املجتمع والتزامه 

بإجراءات الوقاية، وتعليامت السالمة، ويف مقدمتها احلجر 

املنزيل. ووردت أيضاا بوصفها أزمة صحّية خطرية ذات طابع 

 عاملي، تضع اجلميع معاا عىل خط املواجهة. 

وفيام يتعّلق باإلشارة إىل الّصني، أظهرت الّدراسة أّن 

% من املواد أشارت إىل الّصني بأهّنا منشأ الوباء، وهذه 12

% من املوضوعات 7حقيقة ال خيتلف عليها أحد، وهناك 

أشارت إىل أّن الّصني ُتكافح عن العامل.  وهذه النّظرة 

 ,Ong`Ong`Aاإلجيابية ختتلف متاماا مع ما جاءت به دراسة )

(، والتي أوضحت ورود اإلشارة للّصني يف حمتوى 2020

وسائل اإلعالم الّدولية بشكل سلبي فقط. وأّن كورونا 

املستجد هو رهاب صيني، ووصفه بالفريوس الّصيني وذلك 

يأيت يف إطار تسييس الوباء وتفشيه يف العامل، وانعكاسه عىل 

تحدة األمريكية العالقات الّدولية خصوصاا بني الواليات امل

والّصني. وهو األمر الذي يغيب يف الصحافة اخلليجية 

واليمنية التي ترّكز عىل مواجهة حتديات اجلائحة واالنشغال 

بالشأن الداخيل من جهة، ولطبيعة العالقات العربية الّصينية 

عموماا من جهة أخرى، وإدراكها الواعي حلقيقة تسييس 

عن االنزالق فيه، وإْن أوردت الوباء مما جيعلها تنأى بنفسها 

ذلك ففي سياق عرض املالبسات والغموض الذي يكتنف 

 تفيش اجلائحة.  

وأّما آخر اإلشارات املرجعّية التي استهدفت الّدراسة 

فحصها هي اإلشارة إىل جهود الّدولة، حيث أشارت 

% من املواد إىل نجاح سياسات التصدي وإجراءات 1141

 الوقاية. 

علق باألُطر التي استخدمتها الّصحافة وأما فيام يت

اخلليجية واليمنية عّينة الّدراسة لتأطري أزمة كورونا املستجد، 

فقد أظهرت النتائج تفّوق إطار التّصدي والّدفاع لألزمة عىل 

بقّية األطر املستخدمة، وتصدره بنسبة جتاوزت نصف املواد، 



 ...تأطري الّصحافة اخلليجّية واليمنّية جلائحة فريوس كورونا: عمر بخاشعبد اهلل  ، وجارح فارس العتيبي
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املسؤولّية. ويليه عىل الّتوايل إطاَرْي املصلحة اإلنسانّية و

(، 621، ص 1212وتّتفق هذه النّتيجة مع دراسة )خمتار، 

التي وجدت بروزاا إلطار االستعدادات يف التغطية اإلخبارية 

مليون صحة، 222يف بداية كّل مرحلة من مراحل محلة 

وبروز إطار املسؤولية واألطر الرسمية وأطر الدعم والتوعية 

بوارير وزمالئه خالل احلملة نفسها. وكذلك مع دراسة 

(Poirier, 2020, P369 التي أشارت إىل أّن إطار األزمة )

، 1212الّصحية هو األكثر استخداماا. ومع دراسة )املعبي، 

( التي جاء فيها إطار التأييد ودعم القرارات أوالا، 2272ص

وتقّدم هذه  واإلطار التحذيري ثانياا، وإطار املسؤولية ثالثاا.

متاثل التأطري الّصحفي جلائحة كورونا النّتائج إشارة اىل 

يف الصحافة اخلليجية واليمنية إىل حدٍّ كبري، ويعود  املستجد

ذلك اىل اشرتاك اجلميع يف اهلّم الذي وّحد كّل شعوب العامل 

 .املستجديف خندق واحد ملواجهة جائحة فريوس كورونا 

 :مراجع الدراسة

 أوالا: املراجع العربية:

االتصال م(، 2771ن عامد َوليىل، )مكاوي َوالسيد، حس

، القاهرة: الدار املرصية اللبنانية، ونظرياته املعا ة

 (.282)ص 

األطر اخلربية للتناول م(، 1212أطبيقة، عبداهلل، )

، جملة كلية COVID 19اإلعالمي جلائحة كورونا 

الفنون واإلعالم، جامعة مرصاته، السنة اخلامسة، 

. 211ص -282ص، 1212العدد التاسع، يونيو

 ليبيا.

ُأطـر معاجلـة مواقـع م(، 1212املعبي، جيهان سعد، )

الصحـف اإللكرتونية واملواقع اإلخبارية لتداعيـات 

. جملة 27جائحـة فيـروس كورونـا املستجد 

البحوث اإلعالمية. كلية اإلعالم، جامعة األزهر، 

 .  القاهرة، مرص.2126ص -2282. ص81العدد 

أطر تقديم جائحة كورونا م(، 1212عثامن، حممد، )

( ىف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية: 27-)كوفيد

، دراسة حتليلية عىل عينة من املواقع اإلخبارية املرصية

جملة بحوث العالقات العاّمة الرشق األوسط، جملد 

، عدد خاص اإلعالم وجائحة كورونا، 17، العدد 1

 . القاهرة، مرص.811ص -889، ص1اجلزء 

مليون  011أطر تقديم محلة م(، 1212ر، مها، )خمتا

، املجلة العربية لبحوث صحة يف املواقع اإلخبارية

مارس  -، يناير82اإلعالم واالتصال، العدد 

 . الرياض، السعودية.612ص -621، ص1212

املركز االحصائي لدول جملس التعاون لدول اخلليج 

العربية، منصة إحصـاءات فريوس كورونا 

( لـدول جملـس التعاون لـدول 27-)كـوفيــد

سبتمرب  1اخلليـج العربية، تاريخ التحديث يف 

 ، متاح عىل الرابط:1212

https://geogcc.gccstat.org/portal/apps/opsdashbo

ard/index.html#/486bcba10d4643e48c5d067e161e9

9d7   
 .1212سبتمرب  1تاريخ الوصول يف 

تعاون لدول اخلليج تقرير األمانة العامة ملجلس ال

انضامم اليمن إىل جملس التعاون لدول العربية، 

 ، متاح عىل الرابط:اخلليج العربية

https://www.gcc-sg.org/ar-

sa/CooperationAndAchievements/Achievements/Pa

ges/CooperationwiththeRepublicofYe.aspx  
 .1212يناير  1تاريخ الوصول يف 

أزمة كورونا ، 1212ت اإلعالمية، مركز القرار للدراسا

، يف مقاالت الرأي بالصحف السعودية دراسة حتليلية

 أبريل، متاح عىل الرابط: 26

https://alqarar.sa/1614  
 .1212سبتمرب  28تاريخ الوصول يف 

يف جملس  27تسجيل مليون إصابة بكوفيد تقرير حول 

 ، متاح عىل الرابط:1212نوفمرب  12، التعاون

https://www.gccstat.org/images/gccstat/docman/

publications/covid19.pdf  
 .1212يناير  1تاريخ الوصول يف 
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