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صليحة قرفي.

فروزلي مختار

الموسم الدراسي 4102 :ـ 4102

نحمد اللّه الذي بنعمته تتم الصالحات  ،منزل البركات ومسبق الخيرات  ،الحمد هلل الذي ملم
الرحمات  ،ف له الحمد ما تتابع في الق لب من نبضات  ،نحمده
الثغرات فسترها ملى أهلها وأنزل ّ
حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده .
ومنور الظلمات محمّد وملى آله وصحبه وسلم تسليما
ثم الصالة والسالم ملى حبيبنا سيّد السادات ّ
وممال بقوله صلى اهلل مليه وسلم"من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل"
يسعدني أن أتقدّم بخالص شكري وإمتناني بالتّقدير الكبير إلى من كان مونا وسندا لي في
إنجاز هذا العمل البسيط والمتواضع جدا أستاذي الف اضل مختار فرزولي الذي لم يبخل بكرم نصحه
وإرشاداته في كل وقت وحين،إلى أساتذتي الكرام حدود مبد الكريم  ،نصري إبراهيم
جف اف لة شعيب رحمه اهلل  ،لعسل نورالدين  ،جف اف لة داوود  ،نبيل لحمر  ،بخوش نجيب،محمود
مياد  ،رملي بوزيد
إلى أستاذتي العربي وسيلة  ،مربية فوزية  ،سراي سعاد
الطور الجامعي
إلى كلّ من كان له الفضل في تعليمي من الطّور اإلبتدائي إلى ّ

إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك ،وال يطيب النهار إال بطامتك،وال تطيب اللحظات إال بذكرك وال
تطيب اآلخرة إال إال بعفوك ،وال تطيب الجنّة إال برؤيتك ورؤية نبيك الكريم محمد
وسر وجودي وسبب سعادتي وكنزي الذي ال يقدّر بثمن،إلى التي حرمت
إلى أملي في الحياة ّ
نفسها من كلّ شيئ لتهبني كلّ شيء ،إلى التي تخجل العظمة من مظمتها وينحني الكبرياء

لكبريائها وتتبسّم الزهور لبسمتها،المجاهدة في الحياة التي ملّمتني أنى أقوى ملى الصّعاب
باإلبتسامة والصبر الجميل
حبيببتي أمي
إلى من وهبني الحياة وغاب منها ،وكان أملي أن يراني أكبر و يفتخر بي،إلى الذي أحمل إسمه
بفخر وإمتزاز،الذي إنكسرت الحياة بغيابه
رحمك اهلل أبي
وقوة
وقوتي وشجامتي أخواي يزيد وبدرالدين،أدامكما اهلل لي سندا ّ
إلى سندي في الحياة ّ
قرتا ميناي وفرحتي وابتسامتي ،إلى من أظاف ا معنا جميال لحياتي حبيبتاي مروة وصف اء
إلى ّ
إلى زهور حديقتي الدائمي التّفتّح بألوان الحياة حسيبة،ربيعة،خلود،نعيمة،سهيلة،يسمينة،دالل
مايدة،مجدة،هاجر،ناجية،آسيا،صبرينة،رحمة،مريم،وسام مذراء،سميرة،نوال ،منال

إلى من كلّله اهلل بالهيبة والوق ار إلى من تعلّمت منه العطاء بال حدود واإلحسان دون إنتظار
المق ابل ،الذي ف اق كرمه كلّ كرم وصبره كلّ الصبر
أستاذي مختار فرزولي
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12
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12

جدول يوضح عناصر فئة العنوان

02

18

جدول يوضح عناصر فئة الصور التوضيحية

08

10

جدول يوضح فئة المواضيع التي تناولتها يومية الخبر حول أزمة
نزع السالح الكيماوي السوري
جدول يوضح معدل ورود الحلول العسكرية في أعداد يومية
الخبر
جدول يوضح معدل ورود الحلول السياسية في أعداد يومية الخبر

01

01

جدول يوضح معدل ورود التجاوب مع الحل السياسي في أعداد
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جدول يوضح معدل ورود المراقبين والتفتيش

04

جدول يوضح معدل تصريح منظمة حظر األسلحة الكيماوية في
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جدول يوضح فئة األطراف الفاعلة الداخلية
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جدول يوضح اتجاه مضمون اليومية المتناولة ألزمة السالح
الكيماوي السوري

14
12
18
10
11

012

قائمة األشكال
رقم الشكل عنوان الشكل
12

دائرة نسبة تبةن ايمسلح ايمخصص يلموضوع ايمدروس

الصفحة
01

واينسب ايمئوة ايتي تمثلهل أملم مسلح ال كشهر
11

عمود ةوضح موقع ايمواضةع على مستوى ايصفح

01

1.

عمود ةوضح األنواع ايصحفة ايمعتمدة يدى ةومة ايخبر

08

18

عمود ةوضح عنلصر فئ ايعنوان

08
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ةوضح عنلصر فئ ايصور
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معدل ورود ايحلول ايعسارة
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اياةملوة

21
28
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20
211

22

عمود بةلني ةوضح معدل ورود األطراف ايفلعل ايداخلة في 212

21

211

2.
28

ايجرةدة

معدل ورود األطراف ايفلعل ايخلرجة
ةوضح ّ
عمود بةلني ّ
معدل مصلدر ايمعلوملت يةومة ايخبر
عمود بةلني ةوضح ّ

عمود بةلني ةوضح إتجله ةومة ايخبر نحوى ايموضوع ايمدروس

21.
218

المقدمة
ةكشهد ايعليم ايةوم زخمل من األزملت على إختالف أنواعهل ومتحتوةلتهل وأملان وقوعهل ،
فبلتت ظلهرة أنسلنة وجزءا ال ةتجزء من نسةج ايحةلة في أغلب دول ايعليم  ،ونخص بليذار
ايدول ايعربة ايتي علكشت وال تزال تعةش أزملت زعزعت اةلنهل وأمنهل واستقرارهل  ،ممل جعل
اإلعالم ةعتبرهل أرضة خصب ةتراز علةهل نكشلطه بوسلئله ايمتعددة يةنقل أهم ايمجرةلت
على ايسلح ايعربة وةتلبعهل خطوة بخطوة وةتوقف عند أهم أحداثهل ،وال ةخفى على أحد أن
ايصحلف ايمقروءة تعد في طلةع وسلئل اإلعالم ايتي توااب أهم ايمجرةلت بليتنلول
وايمعليج فتنقل األخبلر  ،وتزةل ايستلر عن ايحقلئق ايمخفة  ،وتاكشف ايغموض وتزةل
ايلبس عن أهم األحداث خلص ايمتعلق بليقضلةل ايسةلسة أو ايعسارة ايتي تهم ال كشرائح
ايمجتمع  ،ومن هنل جلءت أهمة هذه ايدراس يلبحث في طبةع تنلول ايصحلف ايمقروءة
ايجزائرة ألزم نزع ايسالح اياةملوي ايسوري من خالل صحةف ايخبر  ،واياكشف عن طبةع
هذا ايتنلول ايذي زاويته هذه ايصحةف في تطرقهل إيي ايمواضةع ايمتعلق بنزع ايسالح
اياةملوي ايسوري  ،واحتوت بذيك على ثالث أقسلم رئةسة تعلّق أويهل بلإلطلر ايمنهجي  ،أم
ثلنةهل فتعلق بلإلطلر اينظري ايذي تستند إيةه ايدراس  ،في حةن ثليث قسم تعلق بلالطلر
ايتحلةلي .
كشمل اإلطلر ايمنهجي على طرح اإلكشالية ايرئةسة  ،ايتي انحدرت منهل ايتسلؤالت
ايفرعة  ،ثم تحدةد أسبلب إختةلر ايموضوع وأهمة ايدراس وأهدافهل إضلف ايي تحدةد
ايمنهج ايمتبع في ايدراس وعةنتهل  ،امل تضمن ايحدةث عن ايمقلرب اينظرة يلدراس ،
ضف ايى ذيك تحدةد ايمفلهةم ذات ايعالق بليدراس  ،وفئلت ووحدات ايتحلةل  ،وفي األخةر
بعص ايدراسلت ايمكشلبه .

9

أمل اإلطلر اينظري فقد كشمل قسمةن رئةسةةن ايقسم األول تمت عنونته ب ـ  :اإلعالم ايملهة
وايوسلئل وتضمن ايحدةث عن ملهة اإلعالم بتعرةفه  ،وتطوره ايتلرةخي وعنلصره  ،ثم
خصلئصه ووظلئفه إضلف إيى أهمةته  ،أمل وسلئل اإلعالم فقد تطرقنل فةهل ايى ايصحلف
ايماتوب  ،واإلذاع ثم ايتلفزةون ثم وسلئل اإلعالم و ايوسلئط ايمتعددة  ،في حةن كشمل
ايقسم ايثلني من اإلطلر اينظري وايمعنون ب ـ  :األزم واعالم األزم و تضمن ايحدةث فةه
عن األزم و ملهةتهل بليتطرق ايى تعرةفهل وايمفلهةم ذات اإلرتبلط ايوثةق بهل إضلف ايى
أسبلب نكشوئهل وخصلئصهل وأنواعهل ،امل تضمن ايقسم ايثلني من اإلطلر اينظري إضلف
إيى األزم ايحدةث عن عالق اإلعالم بلألزم من خالل ايتّطرق يظهور إعالم األزملت
وتعرةفه ،وتعرةف ايتنلول اإلعالمي إضلف يمهلم اإلعالم خالل األزملت  ،وأخة ار تأثةر
إعالم األزم على ايرأي ايعلم .
في حةن كشمل اإلطلر ايتحلةلي على تقدةم بطلق تقنة عن ةومة ايخبر وهي ايةومة
ايمختلرة يلدارس اذيك األزم ايسورة وأزم ايسالح اياةملوي بهل  ،وأخة ار ايتحلةل ايامي
يفئلت ايدراس وايتحلةل اياةفي يهل  ،وفي األخةر اإلستنتلج ايعلم ايذي توصلت ايةه ايدراس .
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اإلشكالة
أسباب إختيار الموضوع
أ همية الدراسة وأهدافها
منهج الدراسة
أدوات جمع البيانات
مجتمع البحث وعينته
المقاربة النظرية للدراسة
تحديد المصطلحات والمفاهيم
تحديد فئات ووحدات التحليل
صدق وثبات التحليل
الدراسات السابقة

االشكالية
تعـ ـ ـ ّـد وسـ ـ ــلئل اإلعـ ـ ــالم ايمختلف ـ ـ ـ مـ ـ ــن أهـ ـ ــم ايروافـ ـ ــد األسلسـ ـ ــة ينقـ ـ ــل االخبـ ـ ــلر ومتلبع ـ ـ ـ
األحـ ـ ــداث وسـ ـ ــبل اياكشـ ـ ــف عـ ـ ــن ايوقـ ـ ــلئع  ،ومـ ـ ــن ضـ ـ ــمن هـ ـ ــذه ايوسـ ـ ــلئل اإلعالمة ـ ـ ـ ايصـ ـ ــحلف
ايفع ـ ـلل فـ ــي إب ـ ـراز ايتغة ـ ـرات وايتطـ ــورات ايتـ ــي تحـ ــدث فـ ــي
ايماتوب ـ ـ ايتـ ــي يهـ ــل ايـ ـ ّـدور ايهـ ــلم و ّ
ايص ـ ـراعلت ايحلصـ ــل فـ ــي ايعـ ــليم
ايمجتمعـ ــلت علـ ــى الف ـ ـ االصـ ــعدة،ومن بـ ــةن مـ ــل تنلويت ـ ـه ّ ،

بكشـ ـ ــال موسـ ـ ــع وعلـ ـ ــى وجـ ـ ــه ايخصـ ـ ــوص ايعـ ـ ــليم ايعربـ ـ ــي  ،ايـ ـ ــذي كشـ ـ ــهد اضـ ـ ــطرابلت سةلسـ ـ ـ ّـة

وعس ـ ـ ــارّة تط ـ ـ ـ ّـورت ألزم ـ ـ ــلت ،وايت ـ ـ ــي تعتب ـ ـ ــر إنهة ـ ـ ــل ار يلهةلا ـ ـ ــل ايمأيوفـ ـ ـ ـ ايتـ ـ ـ ـي تم ـ ـ ــنح يلنظ ـ ـ ــلم

ايسةلس ـ ــي واإلجتم ـ ــلعي ايق ـ ــلئم كش ـ ــرعةته وته ـ ــدد ايق ـ ــةم ايجوهرةـ ـ ـ ايت ـ ــي ةرتا ـ ــز علةه ـ ــل  ،اونه ـ ــل
ّ

ايس ـ ـ ـ ــرع  ،ذو أح ـ ـ ـ ــداث متالحقـ ـ ـ ـ ـ  ،و األزمـ ـ ـ ـ ـ
موقف ـ ـ ـ ــل غة ـ ـ ـ ــر اعتةلدة ـ ـ ـ ــل وكش ـ ـ ـ ــدةد ايخط ـ ـ ـ ــورة و ّ

ايس ـ ــلم وايح ـ ــرب عن ـ ــد تض ـ ــلرب ايعالق ـ ــلت ب ـ ــةن
سةلس ـ ــةل وعس ـ ــارةل يحظـ ـ ـ فلص ـ ــل وحرجـ ـ ـ ب ـ ــةن ّ

ايـ ــدول،إذ تنكشـ ــأ ف ـ ـي ظـ ــل حلي ـ ـ مـ ــن ايتـ ــوتر وضـ ــعف اإلسـ ــتقرار ،امـ ــل هـ ــو ايحـ ــلل فـ ــي سـ ــورةل
وايتـ ــي بـ ــدأت ب ـ ـوادر األزم ـ ـ

بـ ــليبروز بهـ ــل بعـ ــد االنتفلض ـ ـ ايكشـ ــعبة ايتـ ــي انطلقـ ــت ضـ ــد ايقمـ ــع

وايفسـ ـ ــلد وابـ ـ ــت ايحرةـ ـ ــلت  ،وايمطليب ـ ـ ـ ب ـ ـ ـ جراء اصـ ـ ــالحلت سةلسـ ـ ـ ّـة واقتصـ ـ ــلدة واجتملعةـ ـ ــه،

ايسـ ـ ــوري يلـ ـ ــرد بلسـ ـ ــتخدام األسـ ـ ــلح
فعمـ ـ ــت ايمظـ ـ ــلهرات وتفـ ـ ــلقم األمـ ـ ــر ،ايـ ـ ــذي أدى ب ـ ـ ـليجةش ّ

ايسـ ــلرةن ممـ ــل جعـ ــل ايوضـ ــع ةت ـ ـأزم اـ ــون
ومـ ــن بةنهـ ــل األسـ ــلح اياةملوة ـ ـ وايمتمثّل ـ ـ فـ ــي غـ ــلز ّ

ايدويةـ ـ ـ ،
اين ـ ــوع م ـ ــن األس ـ ــلح تحظـ ـ ـره ايقـ ـ ـوانةن واألعـ ـ ـراف ومنظم ـ ــلت حق ـ ــوق اإلنس ـ ــلن
ه ـ ــذا ّ
ّ

وهـ ـ ــذا تـ ـ ــرك مبـ ـ ـ ّـر ار وسـ ـ ــببل ملدةـ ـ ــل يلقـ ـ ــوى ايعظمـ ـ ــى ايمتمثل ـ ـ ـ فـ ـ ــي ايوالةـ ـ ــلت ايمتحـ ـ ــدة األمرةاة ـ ـ ـ

ـدخل ايعسـ ــاري ضـ ــد سـ ــورةل يلحـ ــد مـ ــن هـ ــذا ايوضـ ــع هـ ــذا
وايحلـ ــف األطلسـ ــي ب تخـ ــلذ ق ـ ـرار بليتـ ـ ّ
مـ ــن جهـ ـ ـ  ،وم ـ ــن جهـ ـ ـ أخـ ــرى رفض ـ ــت اي ـ ــدول ايداعمـ ـ ـ يسـ ــورةل ايت ـ ــدخل ايعس ـ ــاري ض ـ ــدهل ،

ايسـ ـ ــبب ايـ ـ ــذي
ومـ ـ ــن بةـ ـ ــنهم ايصـ ـ ــةن واـ ـ ــذيك روسـ ـ ــةل حفلظـ ـ ــل علـ ـ ــى مصـ ـ ــليحهل فـ ـ ــي سـ ـ ــورةل ّ ،
جعلهل تقترح حال بوضع االسلح اياةملوة تحت ايرقلب ايدوية ومن ثم تدمةرهل .

ايص ـ ــحلف ايماتوبـ ـ ـ ،
وقـ ــد يق ـ ــي ه ـ ــذا ايح ـ ــدث متلبعـ ـ ـ إعالمةـ ـ ـ ماثّفـ ـ ـ
خلصـ ـ ـ م ـ ــن قب ـ ــل ّ
ّ

ةومة ـ ـ ـ ايخبـ ـ ــر ،وهـ ـ ــي
ويـ ـ ــم تتخلـ ـ ــف ايصـ ـ ــحلف ايجزائرة ـ ـ ـ عـ ـ ــن موااب ـ ـ ـ تداعةلتـ ـ ــه مـ ـ ــن بةنهـ ـ ــل ّ

ايةومة ـ ـ ايتـ ــي وقـ ــع االختةـ ــلر علةهـ ــل اونهـ ــل مـ ــن أهـ ــم ايصـ ــحف ايجزائرة ـ ـ ايتـ ــي تهـ ــتم بـ ــليخبر
ايسةلسـ ــي ايمحلـ ــي وايـ ـ ّـدويي  ،حةـ ــث تعمـ ــد إيـ ــى تنـ ــلول حةثةلتـ ــه وتفلصـ ــةله ،ومـ ــن هنـ ــل نطـ ــرح
ايتسلؤل ايرئةسي االتي:
ايسالح ايامةلوي ايسوري ؟
اةف تنلويت ةومة ايخبر ايجزائرة أزم نزع ّ
عة ايتلية :
ايرئةسي ةمان طرح ايتّسلؤالت ايفر ّ
ويإلجلب على ايتّسلؤل ّ
 مل مدى تنلول ةومة ايخبر ايجزائرة يموضوع نزع ايسالح اياةملوي ايسوري؟
 م ـ ـ ــل أه ـ ـ ــم ايمواض ـ ـ ــةع وايمض ـ ـ ــلمةن ايت ـ ـ ــي خصص ـ ـ ــت ألزمـ ـ ـ ـ ن ـ ـ ــزع ايس ـ ـ ــالح اياةم ـ ـ ــلوي
ايسوري ؟
ةومة ايخبر ؟
 ملهي اتّجلهلت تنلول هذا ايموضوع من قبل
ّ

 م ـ ــل ه ـ ــي أه ـ ــم األطـ ـ ـراف ايفلعلـ ـ ـ ف ـ ــي قض ـ ــة أزمـ ـ ـ ايس ـ ــالح اياةمـ ـ ـلوي ايس ـ ــوري م ـ ــن
خالل ةومة ايخبر؟
 -1 .1أسباب اختيار الموضوع :
إن تحدةـ ـ ـ ــد موضـ ـ ـ ــوع ايد ارس ـ ـ ـ ـ واختةـ ـ ـ ــلره ال ةرجـ ـ ـ ــه بليتأاةـ ـ ـ ــد يعلمـ ـ ـ ــل ايصـ ـ ـ ــدف أو ايعفوة ـ ـ ـ ـ
وانمـ ــل عملة ـ ـ قلئم ـ ـ علـ ــى جمل ـ ـ مـ ــن األسـ ــبلب وايعوامـ ــل تقسـ ــم إيـ ــى ذاتة ـ ـ وأخـ ــرى موضـ ــوعة
،وقد وقع اإلختةلر على موضوع نزع األسلح اياةملوة ايسورة يألسبلب ايتلية :
 -1-1-1األسباب الذاتية
ـحة بلس ـ ــتخدام أداة تحلة ـ ــل ايمض ـ ــمون ا ـ ــأداة م ـ ــن أدوات
 ايرغبـ ـ ـ ف ـ ــي اجـ ـ ـراء د ارسـ ـ ـ مس ـ ـ ّ
ايبحـ ـ ــث ايعلم ـ ـ ــي وايتطبةق ـ ـ ــي يجم ـ ـ ــع ايمعلوم ـ ـ ــلت وايحق ـ ـ ــلئق ح ـ ـ ــول موض ـ ـ ــوع أزمـ ـ ـ ـ ن ـ ـ ــزع

ايسوري.
ايسالح اياةملوي ّ
ّ
 ايرغبـ ـ ـ ف ـ ــي معرفـ ـ ـ م ـ ــدى اهتم ـ ــلم ص ـ ــحلف ايج ازئـ ـ ـر ايماتوبـ ـ ـ بموض ـ ــوع ةم ـ ــس اس ـ ــتقرار
وأمن دوي عربة خلص في مجلل نزع ايسالح اياةملوي ايسوري.
 -1-1-1اسباب موضوعية :

 واقـ ــع ظهـ ــور األزمـ ــلت فـ ــي اثةـ ــر مـ ــن ايـ ــدول ايعر ّبة ـ ـ وسـ ــورةل احـ ــدى هـ ــذه ايـ ــدول ايتـ ــي
تعددت أوجه االزم بهل وطلل أمدهل.
ّ

ايسـ ـ ـورة عربة ـ ــل وعليمة ـ ــل وخصوص ـ ــل ف ـ ــي
 االهتم ـ ــلم ايواس ـ ــع ايت ـ ــي تحظ ـ ــى ب ـ ــه األزمـ ـ ـ ّ
ايكشق ايعساري و نزع ايسالح ايامةلوي.

ايس ـ ــالح
 اي ـ ــدور اي ـ ــذي تؤدة ـ ــه ايص ـ ــحلف ايماتوبـ ـ ـ ف ـ ــي اياكش ـ ــف ع ـ ــن واق ـ ــع أزمـ ـ ـ ن ـ ــزع ّ
اياةملوي ايسوري.

 :.-2أهداف الدراسة وأهميتها:
:2-.-2أهداف الدراسة :
تامن األهداف ايتي تسعى ايدراس يلوصول إيةهل فتتمثل في هدفةن همل:
يلصـ ـ ــحلف ايماتوب ـ ـ ـ ايجزائرة ـ ـ ـ وعالقتهـ ـ ــل
 ايتعـ ـ ــرف علـ ـ ــى مسـ ـ ــتوى األداء اإلعالمـ ـ ــي ّ
بليتغةرات ايتي تحدث في سورةل.
ايصـ ــحلف ايماتوب ـ ـ ايجزائرة ـ ـ بليمسـ ــؤوية تجـ ــله مـ ــل ةحـ ــدث فـ ــي
 معرف ـ ـ مـ ــدى إيت ـ ـزام ّ
ايسـ ـ ـ ــالح
دويـ ـ ـ ـ عربة ـ ـ ـ ـ أخـ ـ ـ ــرى وتوعةـ ـ ـ ـ ايجمـ ـ ـ ــلهةر واعالمهـ ـ ـ ــم بواق ـ ـ ــع ازم ـ ـ ـ ـ نـ ـ ـ ــزع ّ
اياةملوي في سورةل.

 -1-.-1أهمية الدراسة:
أمل بلينسب ألهمة ايدراس فتتمثل فةمل ةلي:
 معرفـ ـ ـ درو ايص ـ ــحلف ايماتوبـ ـ ـ ايجزائرةـ ـ ـ ف ـ ــي ايتعلم ـ ــل م ـ ــع موض ـ ــوع أزمـ ـ ـ نـ ـ ــزع
ايسالح ايامةلوي ايسوري.
ّ
األهمة ـ ـ ايبليغ ـ ـ ايتـ ــي ةحظـ ــى بهـ ــل موضـ ــوع هـ ــذا ايموضـ ــوع خصوصـ ــل فـ ــي ايوقـ ــت

ّ
ايحليي عبر وسلئل االعالم .

 :8-2منهج الدراسة :
عن ـ ــد ايقة ـ ــلم ب ـ ــأي د ارسـ ـ ـ الب ـ ــد م ـ ــن إنته ـ ــلج طرةقـ ـ ـ ةعتم ـ ــد علةه ـ ــل ف ـ ــي جم ـ ــع ايمعلوم ـ ــلت
يبل ــوف هـ ــدف م ــل أو نتةج ـ ـ معةنـ ـ وةاـ ــون ذيـ ــك ب تب ــلع مـ ــنهج مح ــدد ةتنلسـ ــب م ــع نـ ــوع ايد ارس ـ ـ
وأهـ ـ ــدافهل،حةث ةعـ ـ ـ ّـرف ايمـ ـ ــنهج يغ ـ ـ ـ أنـ ـ ــه:مصـ ـ ــدر بمعنـ ـ ــى طرةق،مسـ ـ ــلك.وهـ ـ ــي مكشـ ـ ــتق مـ ـ ــن

ايفع ـ ـ ــل نهـ ـ ـ ـج بمعن ـ ـ ــى ط ـ ـ ــرق أو س ـ ـ ــلك أو إتب ـ ـ ــع.واي ـ ـ ــنهج ،ايم ـ ـ ــنهج وايمنه ـ ـ ــلج تعن ـ ـ ــي ايطرة ـ ـ ــق
ايواضح.

1

أمـ ــل إصـ ــطالحل فهـ ــو  :طلئف ـ ـ مـ ــن ايقواعـ ــد ايعلم ـ ـ ايمصـ ــوغ مـ ــن أجـ ــل ايوصـ ــول إيـ ــى
ايحقةق في ايعلم.

2

ام ـ ــل ةعـ ـ ـ ّـرف بأن ـ ــه :طرةق ـ ـ ـ ايبح ـ ــث ايتـ ـ ــي ةعتمـ ـ ــد علةه ـ ــل ايبلحـ ـ ــث ف ـ ــي جمـ ـ ــع ايمعلومـ ـ ــلت

وايبةلنلت ايماتبة وايحقلة وتصنةفهل وتحلةلهل وتنظةمهل.

3

ومم ـ ــل س ـ ــبق وبم ـ ــل أن ايد ارسـ ـ ـ ف ـ ــي جوهره ـ ــل م ـ ــن ايبح ـ ــوث ايوص ـ ــفة ايتحلةلـ ـ ـ ذي ـ ــك انه ـ ــل
تنطل ـ ـ ــق م ـ ـ ــن وص ـ ـ ــف وتحلة ـ ـ ــل موض ـ ـ ــوع م ـ ـ ــن ايمواض ـ ـ ــةع ايص ـ ـ ــحفة به ـ ـ ــدف ايوص ـ ـ ــول إي ـ ـ ــى
اياةفةـ ـ ـ وايطرةقـ ـ ـ ايت ـ ــي ت ـ ــم ايتن ـ ــلول م ـ ــن خاليه ـ ــل إعالمة ـ ــل وبم ـ ــل أن ايموض ـ ــوع مح ـ ــل ايد ارسـ ـ ـ
ةتن ـ ــلول "أزمـ ـ ـ

ايس ـ ــالح اياةم ـ ــلوي ايس ـ ــوري ف ـ ــي ايص ـ ــحلف ايجزائرةـ ـ ـ " إرتأةن ـ ــل االعتم ـ ــلد
ن ـ ــزع ّ

على ايمنهج ايمسحي.

حةـ ـ ــث ةعـ ـ ــرف ايمسـ ـ ــح يغ ـ ـ ـ  :بأنـ ـ ــه ةفةـ ـ ــد إم ـ ـ ـرار ايةـ ـ ــد علـ ـ ــى اي ّكش ـ ـ ـ ايسـ ـ ــلئل او ايمـ ـ ــتلطّ
إلذهلبـ ــه  ،وهـ ــو ةعنـ ــي هنـ ــل إ ازي ـ ـ مـ ــل يطّ ـ ـ ايكش ـ ـ مـ ــن غبـ ــلر أو ت ـ ـراب وغةـ ــر ذيـ ــك مـ ــن ايم ـ ـواد
حتي نبرزه عن حقةقةته يغةرنل.
وايمس ـ ـ ــح ف ـ ـ ــي ايبح ـ ـ ــث ايعلم ـ ـ ــي ةفة ـ ـ ــد ايتع ـ ـ ـ ّـرف عل ـ ـ ــى ايظّ ـ ـ ــلهرة ايمدروسـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ــي ايوض ـ ـ ــع

ايطبةع ـ ــي اي ـ ــذي تنتم ـ ــي اية ـ ــه  ،م ـ ــن خ ـ ــالل ج ـ ــرد (مس ـ ــح) ايمعلوم ـ ــلت ذات ايعالقـ ـ ـ بماونلته ـ ــل
األسلس ـ ــة وم ـ ــل ةس ـ ــودهل م ـ ــن عالق ـ ــلت داخلةـ ـ ـ وخلرجةـ ـ ـ  ،وةما ـ ــن ايق ـ ــول أن م ـ ــنهج ايمس ـ ــح

هـ ــو ايطرةق ـ ـ ايعلمة ـ ـ ايتـ ــي تم ّاـ ــن ايبلحـ ــث مـ ــن ايتعـ ــرف علـ ــى ايظـ ــلهرة ايمدروس ـ ـ مـ ــن حةـ ــث

1

أ د:غازي عناية،منهجية إعداد البحث العلمي ،دار المناهج للنشر والتوزيع،عمان ،8002،ص71
2
عبد الرحمان بيراوي،مناهج البحث العلمي،وكالة المطبوعات،الكويت،7711،ص3
3
أحمد رشيد طعيمة،تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية-مفهومه-أسسه-إستخداماته،دار الفكر العربي ،القاهرة،7721،ص731

ايماون ـ ـ ـ يهـ ـ ــل وايعالقـ ـ ــلت ايسـ ـ ــلئدة داخلهـ ـ ــل امـ ـ ــل هـ ـ ــي فـ ـ ــي ايحةـ ـ ــز اي ـ ـ ـواقعي وضـ ـ ــمن
ايعوامـ ـ ــل
ّ

ايمصنع  ،من خالل جمع ايمعلوملت وايبةلنلت ايمحقق .
ظروفهل ايطبةعة غةر
ّ

4

ام ـ ــل ةع ـ ـ ّـرف ايمس ـ ــح بأن ـ ــه م ـ ــنهج م ـ ــن من ـ ــلهج ايبح ـ ــث ةتن ـ ــلول مكش ـ ــال واض ـ ــح ومح ـ ــددة

وذات أهـ ــداف ثلبت ـ ـ تسـ ــلعد فـ ــي إاتكشـ ــلف عالقـ ــلت معةن ـ ـ بـ ــةن مختلـ ــف ايظ ـ ـواهر.5وبمـ ــل أننـ ــل
بصـ ــدد تجمةـ ــع بةلنـ ــلت عـ ــن موقـ ــف معـ ــةن فـ ــي وقـ ــت معـ ــةن وذيـ ــك يلوصـ ــول إيـ ــى نتـ ــلئج تسـ ــهم
في اإلجلب عن تسلؤل ايدراس قمنل ب ختةلر ايمنهج ايمسحي اونه األنسب يذيك.
:1-1أدوات جمع البيانات :
ةـ ـ ـرتبط نج ـ ــلح عملةـ ـ ـ جم ـ ــع ايبةلن ـ ــلت بم ـ ــدى فلعلةـ ـ ـ األدوات ايمس ـ ــتخدم  ،اونه ـ ــل تس ـ ــلهم
ايفنة ـ ـ
فـ ــي إعطـ ــلء اينتـ ــلئج ايدقةق ـ ـ ايتـ ــي ةماـ ــن ايتوصـ ــل إيةهـ ــل ،وهـ ــي مجموع ـ ـ مـ ــن األدوات ّ

ايتـ ـ ــي تسـ ـ ــتخدم فـ ـ ــي جم ـ ـ ــع ايمـ ـ ــلدة ايعلمة ـ ـ ـ ايتّـ ـ ــي تكش ـ ـ ــال ايتطـ ـ ــور ايعـ ـ ــلم يلبحـ ـ ــث  ،وبم ـ ـ ــل أن

موض ـ ـ ــوع ايد ارسـ ـ ـ ـ

ايس ـ ـ ــالح اياةم ـ ـ ــلوي ايس ـ ـ ــوري فق ـ ـ ــد
ه ـ ـ ــو ايتن ـ ـ ــلول اإلعالم ـ ـ ــي ألزمـ ـ ـ ـ ن ـ ـ ــزع ّ

إعتمـ ـ ــدنل فـ ـ ــي جمـ ـ ــع ايمعلومـ ـ ــلت وايبةلنـ ـ ــلت علـ ـ ــى أداتـ ـ ــةن تملكشـ ـ ــةل مـ ـ ــع ايمـ ـ ــنهج ايمتبـ ـ ــع وهمـ ـ ــل
:ايمقلبل وأداة تحلةل ايمحتوى .
* المقابلـــــة  :ةجتم ـ ــع ف ـ ــي أس ـ ــلوب ايمقلبلـ ـ ـ خص ـ ــلئص نم ـ ــوذج االتص ـ ــلل ايمـ ـ ـواجهي ،ف ـ ــةمان
تعرةفـ ــه بأنـ ــه تفلعـ ــل يفظـ ــي مـ ــنظم بـ ــةن ايبلح ـ ــث وايمبحـ ــوث ايواحـ ــد أو أاثـ ــر مـ ــن ذيـ ــك  ،ف ـ ــي
كشـ ــال منلقكش ـ ـ حـ ــول موضـ ــوع معـ ــةن ،قصـ ــد ايحصـ ــول علـ ــى حقـ ــلئق معةن ـ ـ ،أو راء ومواقـ ــف
محددة.6

4

د.احمد بن مرسلي،مناهج البحث العلمي في علوم االعالم واالتصال،ط ،3ديوان المطبوعات الجامعية  ،الجزائر،8001 ،ص.821،822-821
5
:مروان عبد المجيد إبراهيم ،أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية ،مؤسسة وراق،عمان،8000،ص730
6
:د محمد عبد الحمبد،البحث العلمي في الدراسات االعالمية ،عالم الكتب ص .378

وتع ـ ــرف ايمقلبلـ ـ ـ بأنهـ ـ ــل اس ـ ــتفتلءا كشـ ـ ــفوةل  ،وذي ـ ــك ألن ـ ــه بـ ـ ــدال م ـ ــن اتلب ـ ـ ـ اإلجلب ـ ــلت  ،ف ـ ـ ـ ن
ايمبح ـ ــوث ةعط ـ ــي معلوملت ـ ــه و إجلبلتـ ـ ـه كش ـ ــفوةل و ةق ـ ــوم ايبلح ـ ــث باتلبـ ـ ـ ه ـ ــذه اإلس ـ ــتجلبلت أو
تسجةلهل ،و تعتبر ايمقلبل من أفضل وسلئل جمع ايبةلنلت في ايبحوث ايمسحة .
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*أما األداة الثانية فهي أداة تحليل المحتوى :
حةـ ــث تعـ ـ ّـد هـ ــذه األداة منـ ــذ أاثـ ــر مـ ــن نصـ ــف قـ ــرن مـ ــن اإلج ـ ـراءات ايقلةل ـ ـ ايتـ ــي وضـ ــعت
خصةص ـ ــل يد ارسـ ـ ـ أث ـ ــر وس ـ ــلئل االتص ـ ــلل  ،وه ـ ــي م ـ ــن ب ـ ــةن ايتقنة ـ ــلت األاث ـ ــر إس ـ ــتعملال م ـ ــن
طرف ايبلحثةن في هذا ايمةدان وفي ايعدةد من ايمةلدةن ايمعرفة األخرى.
ةعـ ـ ـ ــرف تحلةـ ـ ـ ــل ايمحتـ ـ ـ ــوى حسـ ـ ـ ــب بةلرسـ ـ ـ ــون BRELSONأنـ ـ ـ ــه أحـ ـ ـ ــد أسـ ـ ـ ــليةب ايبحـ ـ ـ ــث
ايعلمـ ــي ايت ـ ــي ته ـ ــدف إي ـ ــى ايوص ـ ــف ايموض ـ ــوعي وايم ـ ــنظم وايام ـ ــي يلمض ـ ــمون ايظ ـ ــلهر يم ـ ــلدة
من مواد اإلتصلل.
أم ــلهنري ب ــول PAUL

 HENRYوس ــلرج موس ــاوفيMOSCOVICI

SERGE

فقـ ـ ــد حـ ـ ــددا تعرةـ ـ ــف تحلةـ ـ ــل ايمحتـ ـ ــوى علـ ـ ــى أنـ ـ ــه مجموع ـ ـ ـ متداخل ـ ـ ـ مـ ـ ــن ايتقنةـ ـ ــلت تسـ ـ ــتعمل
أسلسل عند تنلول ايوسلئل ايلسلنة .8
وةمت ـ ـ ـ ــلز ه ـ ـ ـ ــذا اين ـ ـ ـ ــوع م ـ ـ ـ ــن ايتحلة ـ ـ ـ ــل بلإلعتم ـ ـ ـ ــلد عل ـ ـ ـ ــى ايتق ـ ـ ـ ــلرةر و وس ـ ـ ـ ــلئل اإلع ـ ـ ـ ــالم
ايس ـ ــجالت ايرس ـ ــمة  ،فتس ـ ــتخرج منه ـ ــل اإلتجله ـ ــلت ايحقةقةـ ـ ـ ايمعبـ ـ ـرة ع ـ ــن واق ـ ــع مع ـ ــةن ،ام ـ ــل
و ّ

أن ايبلحـ ـ ــث ةسـ ـ ــتطةع أن ةأخـ ـ ــذ ايحقـ ـ ــلئق علـ ـ ــى ايطبةع ـ ـ ـ وبـ ـ ــدون تـ ـ ــدخل منـ ـ ــه بحةـ ـ ــث ةاـ ـ ــون
ايتحلةل صلدقل ومعب ار عن كشعور األفراد ووجهلت نظرهم ايحقةقة .
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 :1-1مجتمع البحث والعينة :
 :1-1-1تحديد مجتمع البحث :

7

اد فاطمة عوض صابر،ميرفت علي خفاجة،أسس و مبادئ البحث العلمي ،مكتبة و مطبعة االشعاع الفنية ،االسكندرية.8008،ص7388
د يوسف تمار ،تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين ،طاكسيج كوم لدراسات والنشر والتوزيع،.الجزائر  ،8001ص7-2-1
9
د عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون 8007،ص710

ةقص ـ ــد بمجتم ـ ــع ايبح ـ ــث ف ـ ــي تحلة ـ ــل ايمحت ـ ــوى مجموعـ ـ ـ ايرس ـ ــلئل ايمتملثلـ ـ ـ وايمعبـ ـ ـرة ف ـ ــي
حوامل ةطلق علةهل وسلئل االتصلل وايتي ةرةد ايبلحث معرف خصلئصهل.10
ومجتم ـ ـ ــع ايبحـ ـ ـ ــث هـ ـ ـ ــو ايمجتم ـ ـ ــع األابـ ـ ـ ــر ومجمـ ـ ـ ــوع ايمف ـ ـ ــردات ايتـ ـ ـ ــي ةسـ ـ ـ ــتهدف ايبلحـ ـ ـ ــث
د ارس ـ ــتهل يتحقة ـ ــق نت ـ ــلئج ايد ارسـ ـ ـ  ،وةمث ـ ــل ه ـ ــذا ايمجتم ـ ــع ايا ـ ــل أو ايمجم ـ ــوع األاب ـ ــر يلمجتم ـ ــع
ايمسـ ــتهدف ايـ ــذي ةهـ ــدف ايبلحـ ــث يد ارسـ ــته  ،وةـ ــتم تعمـ ــةم نتـ ــلئج ايد ارس ـ ـ علـ ــى اـ ــل مفرداتـ ــه ،
فة ـ ـ ــتم ايتراة ـ ـ ــز عل ـ ـ ــى ايمجتم ـ ـ ــع ايمت ـ ـ ــلح أو ايمما ـ ـ ــن ايوص ـ ـ ــول إية ـ ـ ــه واالقتـ ـ ـ ـراب من ـ ـ ــه يجم ـ ـ ــع
ايبةلن ـ ــلت  ،واي ـ ــذي ةعتب ـ ــر ع ـ ــلدة ج ـ ــزءا مم ـ ــثال يلمجتم ـ ــع ايمس ـ ــتهدف وةلب ـ ــي حلج ـ ــلت ايد ارسـ ـ ـ
وأهدافهل،

11

إنطالقـ ــل م ـ ــن ايتعـ ــلرةف ايم ـ ــذاورة ح ـ ــددنل مجتمـ ــع د ارس ـ ــتنل وتمث ـ ــل فـ ــي ايص ـ ــحلف ايماتوبـ ـ ـ
ايجزائرةـ ـ ـ وعل ـ ــى وج ـ ــه ايخص ـ ــوص ةومةـ ـ ـ ايخب ـ ــر اونه ـ ــل م ـ ــن ب ـ ــةن ايص ـ ــحف ذات ايمقروئةـ ـ ـ
ايواسع في ايجزائر .
 :1-1-1تحديد عينة الدراسة:
ايعةنـ ـ ـ ه ـ ــي إختب ـ ــلر ج ـ ــزء م ـ ــن وح ـ ــدات مجتم ـ ــع ايبح ـ ــث إختب ـ ــل ار عكشـ ـ ـوائةل أو منتظم ـ ــل أو
تحامة ـ ـ ــل قص ـ ـ ــدةل  ،يةكش ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذا ايج ـ ـ ــزء م ـ ـ ــن
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وح ـ ـ ــدات مجتم ـ ـ ــع ايبح ـ ـ ــث ايم ـ ـ ــلدة األسلس ـ ـ ــة

يلدارسـ ـ ـ  ،وايعةنـ ـ ـ المـ ـ ـ مكش ـ ــتقّ م ـ ــن ايفع ـ ــل ع ـ ــةن  ،اي ـ ــذي ةفة ـ ــد ف ـ ــي ايلغـ ـ ـ ايعربةـ ـ ـ معن ـ ــى
خةـ ــلر ايكش ـ ـ  ،وبـ ــذيك ف ـ ـ ن ايعةن ـ ـ مـ ــل تـ ــم خةـ ــلره مـ ــن هـ ــذا ايكش ـ ـ وفـ ــي ايبحـ ــث ايعلمـ ــي ف ـ ـ ن
ايعةنـ ـ ـ ه ـ ــي ايج ـ ــزء اي ـ ــذي ةخت ـ ــلره ايبلح ـ ــث وف ـ ــق ط ـ ــرق مح ـ ــددة يةمث ـ ــل مجتم ـ ــع ايبح ـ ــث تمث ـ ــةال
سـ ــلةمل  ،ومـ ــن أن ـ ـواع ايعةن ـ ـ يـ ــدةنل ايقصـ ــدة  ،وهـ ــي ايعةن ـ ـ ايتـ ــي ال مجـ ــلل فةهـ ــل يلصـ ــدف  ،بـ ــل
ةق ــوم ه ــو ايبلح ــث ب قتن ــلء ايمف ــردات ايممثلـ ـ أاث ــر م ــن غةره ــل يم ــل ةبح ــث عن ــه م ــن معلوم ــلت
وبةلنلت.
10

13

بوسف تمار،المرجع نفسه ،مرجع سبق ذكره ص.78
11
د محمد عبد الحميد ،مرجع سبق ذكره ص .33
12
د،احمد بن مرسلي،مرجع سبق ذكره ،،ص .710-727
13
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وم ــن هنـ ــل فقـ ــد ت ــم تحدةـ ــد عةن ـ ـ د ارس ــتنل فـ ــي ايصـ ــفح ايداخلةـ ـ يةومة ـ ـ ايخبـ ــر و تحدةـ ــدا
(ص ـ ــفح اي ـ ــدويي) وت ـ ــم إختة ـ ــلر ايعةنـ ـ ـ ايقص ـ ــدة

دون غةره ـ ــل نظـ ـ ـ ار يقةلمن ـ ــل بتحلة ـ ــل موض ـ ــوع

إعالم ــي مح ــدد وه ــو " أزمـ ـ ن ــزع ايس ــالح اياةم ــلوي ايس ــوري "م ــن خ ــالل ةومةـ ـ ايخب ــر خـ ــالل
فت ـ ـ ـرة محـ ـ ــددة ،وبعـ ـ ــد ايد ارس ـ ـ ـ ايجةـ ـ ــدة يمجتمـ ـ ــع ايبحـ ـ ــث تبـ ـ ــةن أن ةومة ـ ـ ـ ايخبـ ـ ــر تنلويـ ـ ــت هـ ـ ــذا
ايموضـ ــوع فـ ــي بعـ ــض أعـ ــدادهل باةفة ـ ـ وافة ـ ـ ومعقم ـ ـ يـ ــذا قمنـ ــل ب ختةـ ــلر هـ ــذه األعـ ــداد مبلكش ـ ـرة
يتكش ـ ــال ايعةنـ ـ ـ ايقص ـ ــدة خ ـ ــالل ايفتـ ـ ـرة م ـ ــلبةن س ـ ــبتمبر  1211اي ـ ــي غلةـ ـ ـ دةس ـ ــمبر ، 1211
وفةمل ةلي جدول ةوضح ايعةن وحجمهل .
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 :1-1-1المجال الزماني والمكاني للدارسة
:1-1-1-1المجال الزمني للدراسة :
تتمث ـ ــل ايح ـ ــدود ايزمنةـ ـ ـ يعةنـ ـ ـ ايد ارسـ ـ ـ م ـ ــن كش ـ ــهر  1س ـ ــبتمبر  1211إي ـ ــى غلةـ ـ ـ  11ج ـ ــلنفي
 1211من ةومة ايخبر ايجزائرة .
 :1-1-1-1المجال المكاني للدراسة :
ت ـ ــدور ايد ارسـ ـ ـ ح ـ ــول أزمـ ـ ـ ن ـ ــزع ايس ـ ــالح اياةم ـ ــلوي ايس ـ ــوري ف ـ ــي ايص ـ ــحلف ايماتوبـ ـ ـ
ايجزائرة ـ ـ ـ مـ ـ ــن خـ ـ ــالل تحلةـ ـ ــل جرةـ ـ ــدة وطنة ـ ـ ـ ةومة ـ ـ ـ متخ ـ ـ ـذةن ةومة ـ ـ ـ ايخبـ ـ ــر اعةن ـ ـ ـ
مالنة يلدراس .
المقاربة النظرية للدراسة
نظرية القائم باالتصال:
ج ـ ــلءت ه ـ ــذه اينظرةـ ـ ـ م ـ ــن رح ـ ــم اينظرة ـ ــلت االتص ـ ــلية ايمتعلقـ ـ ـ بليق ـ ــلئمةن بلالتص ـ ــلل ،
وايت ـ ـ ــي انبثق ـ ـ ــت م ـ ـ ــن ايد ارس ـ ـ ــلت واالبح ـ ـ ــلث ايت ـ ـ ــي اج اره ـ ـ ــل ع ـ ـ ــليم اي ـ ـ ــنفس اينمس ـ ـ ــلوي االص ـ ـ ــل
واالمرةاـ ــي ايجنسـ ــة "اـ ــرت يةـ ــون" حةـ ــث وضـ ــع نظرة ـ ـ ايقـ ــلئم بلالتصـ ــلل وايتـ ــي اطلـ ــق علةهـ ــل
نظرة ـ ـ ـ حـ ـ ــلرس ايبواب ـ ـ ـ االعالمة ـ ـ ـ  ،وقـ ـ ــد اعتبـ ـ ــر علمـ ـ ــلء االتصـ ـ ــلل واالعـ ـ ــالم معـ ـ ــل ان نظرة ـ ـ ـ
ية ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ــن افض ـ ـ ـ ــل اينظرة ـ ـ ـ ــلت االتص ـ ـ ـ ــلية واالعالمةـ ـ ـ ـ ـ ايت ـ ـ ـ ــي تنلوي ـ ـ ـ ــت ايق ـ ـ ـ ــلئم بلالتص ـ ـ ـ ــلل
واالعالم
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ود ارسـ ـ ـ ايق ـ ــلئم بلالتص ـ ــلل ال تق ـ ــل اهمةـ ـ ـ ع ـ ــن محت ـ ــوى ايرس ـ ــلي االعالمةـ ـ ـ وغليب ـ ــل م ـ ــل
ت ـ ــتم د ارس ـ ــلت ايق ـ ــلئم بلالتص ـ ــلل ف ـ ــي اط ـ ــلر تحلة ـ ــل وس ـ ــلئل االع ـ ــالم بوص ـ ــفهل مؤسس ـ ــلت يه ـ ــل
وظةف اجتملعة  ،وايظروف ايتي تؤثر على اختةلر محتوى معةن.
ايكشروط ايواجب توافرهل في ايقلئم بلالتصلل امل حددهل "بةد بريو"وهي:

14

-بسام عبد الرحمان المشاقبة،نظريات االعالم،دار اسامة للنشر والتوزيع،عمان،8077،ص .773،778

*تــــــوافر مهــــــارات االتصــــــال  ،وه ـ ــي خم ـ ــس  :مه ـ ــلرة اياتلبـ ـ ـ  ،ومه ـ ــلرة ايتح ـ ــدث ومه ـ ــلرة
ايقراءة ،ومهلرة االتصلالت  ،وايقدرة على ايتفاةر ايسلةم يتحدةد اهداف االتصلل.
*اتجاهــــات القــــائم باالتصــــال نح ــو نفس ــه  ،ونح ــو ايموض ــوع ،ونح ــو ايملتق ــي والم ــل الن ــت
هذه االتجلهلت اةجلبة زادت فعلية ايفلئم بلالتصلل

15

*مستوى معرف ايمصدر وتخصصه بليموضوع ايذي ةعليجه ةؤثر في زةلدة فعلية .
*مركــــز القــــائم باالتصــــال فـ ــي اطـ ــلر اينظـ ــلم االجتمـ ــلعي وايثقـ ــلفي وطبةع ـ ـ االدوار ايتـ ــي
ةؤدةهل وايوضع ايذي ةراه اينلس فةه ةؤثر على فعلية االتصلل.
اـ ـ ــذيك حـ ـ ــدد "اياسـ ـ ــس تـ ـ ــلن" ايعوامـ ـ ــل ايتـ ـ ــي تجعـ ـ ــل ايقـ ـ ــلئم بلالتصـ ـ ــلل مـ ـ ــؤث ار فـ ـ ــي اقنـ ـ ــلع
ايجمهور في ثالث عوامل هي:
ايمصداقة .ايجلذبة-ايسلط ( اينفوذ):
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وبم ـ ـ ـ ــل أن ايق ـ ـ ـ ــلئم بلالتص ـ ـ ـ ــلل ةع ـ ـ ـ ــد ايكشـ ـ ـ ـ ـرةلن ايرئةس ـ ـ ـ ــي يلعملةـ ـ ـ ـ ـ اإلتص ـ ـ ـ ــلية فم ـ ـ ـ ــن
خاليهلتح ـ ـ ــدث عملة ـ ـ ــلت ايـ ـ ـ ــتعلم وايتثقة ـ ـ ــف وزرع ايس ـ ـ ــلوك االجتمـ ـ ـ ــلعي يلجم ـ ـ ــلهةر  ،وهـ ـ ـ ــو
حجـ ـ ــر ايزاوة ـ ـ ـ فـ ـ ــي ايعملة ـ ـ ـ اإلتصـ ـ ــلية بلعتبـ ـ ــلره منتجهـ ـ ــل ومبـ ـ ــدعهل
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وبمـ ـ ــل أننـ ـ ــل بصـ ـ ــدد

تنـ ــلول إعالمـ ــي يرس ـ ــلي إعالمة ـ ـ متمثلـ ـ ـ فـ ــي موض ـ ــوع نـ ــزع ايس ـ ــالح اياةمـ ــلوي ايس ـ ــوري ،
وامـ ــل هـ ــو معـ ــروف ف ـ ـ ن ايقـ ــلئم بلإلتصـ ــلل ةتـ ــرك بصـ ــمته علـ ــى رسـ ــلي اإلعالمة ـ ـ وةكشـ ــالهل
وف ـ ـ ــق مع ـ ـ ــلةةر ومق ـ ـ ــلةةس وض ـ ـ ــغوط مؤسسـ ـ ـ ـ  ،إرتلةن ـ ـ ــل أنه ـ ـ ــل ايمقلربـ ـ ـ ـ اينظرةـ ـ ـ ـ األنس ـ ـ ــب
يلدارس .
15

د.حسن عماد مكاوي،ليلى حسين السيد،االتصال ونظرياته المعاصرة،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،7772،ص71116
حسن عماد مكاوي ،المرجع نفسه ص .71217
محمد بن سليمان الصبحي،العالقات الوظيفية بين لبقائم باإلتصال والجمهور دراسة وصفية في ضوء متغيرات البيئة االتصالية الحديثة فيالمملكة العربية السعودية،رسلي مقدم ينةل درج الدكتوراه في االعالم،جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية،8002،8001،ص.712

تحديد المصطلحات والمفاهيم:
ايتنلول اإلعالمي:
()1

التناول لغة :ةعني ايتنلقل ،ةقلل فالن تنلول موضوعل أي تنلقله او نقله.

اإلعـــــالم لغـــــة :مكشـ ــتق مـ ــن علـ ــم ،ةقـ ــول ايعـ ــرب اسـ ــتعلمه ايخبـ ــر فأعلمـ ــه إةـ ــله  ،ةعنـ ــي صـ ــلر
()1

ةعرف ايخبر بعد أن طلب معرفته.
اصطالحا:

هـ ــو أهـ ــداف محـ ــددة توضـ ــع عـ ــن طرةـ ــق تخطـ ــةط مـ ــتقن بغـ ــرض ايتعرةـ ــف بمـ ــل ةجـ ــري داخـ ــل
()1

أو خلرج ايوطن ايواحد بواسط األخبلر واألنبلء ايمختلف .

وةع ـ ــرف بأن ـ ــه تل ـ ــك ايجه ـ ــود ايموجهـ ـ ـ يتوص ـ ــةل األخب ـ ــلر وايمعلوم ـ ــلت ايدقةقـ ـ ـ ايت ـ ــي ترا ـ ــز
على ايصدق وايصراح في وسلئل اينكشر ايمختلف

()1

وعلةـ ـ ــه ةماننـ ـ ــل ايقـ ـ ــول أن اإلعـ ـ ــالم هـ ـ ــو ايعملة ـ ـ ـ ايتـ ـ ــي ةـ ـ ــتم مـ ـ ــن خاليهـ ـ ــل نقـ ـ ــل ايمعلومـ ـ ــلت
واألخبلر ايداخلة وايخلرجة بال صراح وصدق عن طرةق وسلئل مختلف .
ومم ـ ــل س ـ ــبق م ـ ــن تعرة ـ ــف ايتن ـ ــلول يغـ ـ ـ واإلع ـ ــالم نخل ـ ــص اي ـ ــى أن ايتن ـ ــلول اإلعالم ـ ــي ه ـ ــو
تنلق ـ ـ ــل وس ـ ـ ــلئل اإلع ـ ـ ــالم يألخب ـ ـ ــلر وايمعلوم ـ ـ ــلت ام ـ ـ ــل ه ـ ـ ــي بص ـ ـ ــدق وصـ ـ ـ ـراح سـ ـ ـ ـواءا الن ـ ـ ــت
داخلة أو خلرجة .
األزمـــــــة لغـــــــة :هـ ـ ــي ايكشـ ـ ــدة وايقحـ ـ ــط ،ةقـ ـ ــلل اصـ ـ ــلبتهم سـ ـ ــن أزمـ ـ ــتهم أزمـ ـ ــل أي استأصـ ـ ــلتهم،
وايمأزق ايمضةق ،وموضع ايحرب أةضل مأزم.

اصطالحا:

األزمـ ـ ـ ه ـ ــي ظ ـ ــرف انتق ـ ــليي ةتس ـ ــم بع ـ ــدم ايتـ ـ ـوازن وةمث ـ ــل نقطـ ـ ـ تح ـ ــول ف ـ ــي حة ـ ــلة ايف ـ ــرد أوايجملع أو ايمنظم أو ايمجتمع وغليبل مل ةنتج عنه تغةةر ابةر.
وتع ـ ــرف بأنه ـ ــل حليـ ـ ـ ت ـ ــوتر ونقطـ ـ ـ تح ـ ــول تتطل ـ ــب قـ ـ ـرار ةن ـ ــتج عن ـ ــه مواق ـ ــف جدة ـ ــدة س ـ ــلبة
النت أم اةجلبة  ،تؤثر على مختلف اياةلنلت ذات ايعالق

()1

ومن ــه ةما ــن تعرة ــف األزمـ ـ بأنه ــل ذي ــك ايموق ــف اي ــذي ةن ــتج ع ــن ظ ــرف انتق ــليي و ةوي ــد حليـ ـ
من ايتوتر تؤثر على ال من يه صل .
الصحافة المكتوبة:
لغة :ايصحلف باسر ايصلد من صحةف جمع صحلئف أو صحف (.)1وجـ ــلء فـ ــي ايموسـ ــوع ايعربة ـ ـ ايعليمة ـ ـ  :ايصـ ــحةف اـ ــل سـ ــطح رقةـ ــق ةاتـ ــب علةـ ــه ،وايجمـ ــع
صـ ـ ـ ــحلئف ،أصـ ـ ـ ــحف  ،وقـ ـ ـ ــد وردت فـ ـ ـ ــي ايقـ ـ ـ ــرن ايا ـ ـ ـ ـرةم" إن هـ ـ ـ ــذا يفـ ـ ـ ــي ايصـ ـ ـ ــحف األويـ ـ ـ ــى
صحف إبراهةم وموسى"

()1

إصــــــطالحا :هـ ـ ــي رسـ ـ ــلي قبـ ـ ــل اـ ـ ــل كشـ ـ ــيء ،ثـ ـ ــم موهب ـ ـ ـ ،وفن،وعلم،وهي ايمهن ـ ـ ـ ايصـ ـ ــحفة إذا
النـ ـ ـ ــت صـ ـ ـ ــلدهل ماسـ ـ ـ ــورة ،وهـ ـ ـ ــي مجموع ـ ـ ـ ـ مـ ـ ـ ــل ةنكشـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ــي ايصـ ـ ـ ــحف إذا النـ ـ ـ ــت صـ ـ ـ ــلدهل
مفتوح (.)1
وا ـ ـ ــذيك تع ـ ـ ــرف بأنه ـ ـ ــل مطب ـ ـ ــوع دوري ةنكش ـ ـ ــر األخب ـ ـ ــلر ف ـ ـ ــي مختل ـ ـ ــف ايمج ـ ـ ــلالت وةكش ـ ـ ــرحهل
وةعل ـ ـ ــق علةه ـ ـ ــل،وةاون ذي ـ ـ ــك ع ـ ـ ــن طرة ـ ـ ــق مس ـ ـ ــلحلت م ـ ـ ــن اي ـ ـ ــورق ايمطب ـ ـ ــوع بأع ـ ـ ــداد ابةـ ـ ـ ـرة ،
وبغرض ايتوزةع.

()1

ومن ـ ــه ةمانن ـ ــل ايق ـ ــول ان ايص ـ ــحلف ايماتوبـ ـ ـ ه ـ ــي ايمهنـ ـ ـ ايت ـ ــي تص ـ ــدر ف ـ ــي كش ـ ــال مطبوع ـ ــلت
تنكشر منتظم وفي مواعةد ثلبت  ،بغرض اةصلل رسلي يلجمهور.
18
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:1-1تحديد فئات ووحدات التحليل والقياس المختارة للدراسة:
 :1-1-1تحديد فئات التحليل:
*فئة الشكل :
ه ـ ــي تل ـ ــك ايفئ ـ ــلت ايت ـ ــي تص ـ ــف ايمحت ـ ــوى ايكش ـ ــالي يلمض ـ ــمون ايمزم ـ ــع د ارس ـ ــته ،وع ـ ــلدة م ـ ــل
تحلول االجلب عن ايسؤال  :اةف قةل ؟
وقد اعتمدنل من فئ ايكشال على ملةلي:
 المســــــاحة  :ه ـ ــي ايفئـ ـ ـ ايت ـ ــي تق ـ ــةس ايحج ـ ــم ايمت ـ ــلح م ـ ــن ايجرة ـ ــدة ،حة ـ ــث ةكش ـ ــةر إي ـ ــى
مدى االهتملم بعرض ايموضوع وتقدةمه.
 الموقــــع  :وه ــي ايفئـ ـ ايت ــي ته ــتم بموق ــع ايموض ــوع أو ايفاـ ـرة مح ــل ايتحلة ــل ف ــي ايم ــلدة
ايمدروس .
 طبيعــــة المــــادة المســــتعملة :وهـ ــي تعن ـ ـى بفنـ ــون اياتلب ـ ـ ايصـ ــحفة وتسـ ــعي إيـ ــى تقس ـ ـةم
ايمحتوى ايمراد تحلةله ايى أنواع اتلبة ..
 العناصر التبوغرافية  :ةقصد بهل ايفئ ايتي ةتم بهل إخراج ايملدة االعالمة .
*فئات المضمون:
وقد حددنل ايفئلت ايمراد معليج ايموضوع من خاليهل املةلي.
 فئــــــة الموضــــــوع  :االجلب ـ ـ ـ علـ ـ ــى س ـ ـ ـؤال علـ ـ ــى مـ ـ ــل ةـ ـ ــدور ايمحتـ ـ ــوى ؟أي ايمواضـ ـ ــةع
ايبلرزة.
 فئة اإل تجاه  :يمعرف اإلتجله ايذي ةأخذه ايمضمون محل ايدراس .
 فئة الفاعل :ايبحث عن ايمحراةن األسلسةن في ايمضمون.
 فئة المصدر :ايبحث عن مختلف ايمنلبع ايتي تغذي ايمضمون محل ايتحلةل.
 :1-1-1وحـــــــدات التحليـــــــل  :تاـ ـ ــون الم ـ ـ ـ أو مجموع ـ ـ ـ مـ ـ ــن المـ ـ ــلت تأخـ ـ ــذ كشـ ـ ــال
متالمل إلعطلء معني معةن.
3
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 وحدة الموضوع  :حسلب ايمواضةع ايتي قد ةحملهل ايمحتوى.
 وحـــــدة الســـــنتيمتر المربـــــع :تسـ ــتعمل فـ ــي فئ ـ ـ ايمسـ ــلح حةـ ــث ةقـ ــوم ايبلحـ ــث بقةـ ــلس
ايمس ـ ــلح ايمخصص ـ ـ ـ يلموضـ ـ ــوع ايمعـ ـ ــليج  ،وايسـ ـ ــنتمةتر ايمربـ ـ ــع مـ ـ ــن أاثـ ـ ــر أصـ ـ ــنلف
ايمقلةةس إستعملال.
2-2صدق وثبات التحليل:
مقـ ـ ــلةةس ايصـ ـ ــدق وايثبـ ـ ــلت يةسـ ـ ــت خلص ـ ـ ــة تمتـ ـ ــلز بهـ ـ ــل أداة تحلةـ ـ ــل ايمحتـ ـ ــوى فق ـ ـ ــط ،
يانهـ ــل إجـ ـ ـراءات تس ـ ــتعمل ف ـ ــي اياثة ـ ــر م ـ ــن ايمجـ ــلالت ايمعرفةـ ـ ـ  ،ايه ـ ــدف منه ـ ــل تقة ـ ــد ايبلح ـ ــث
بموض ـ ـ ــوعة دقةقـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ــي إختة ـ ـ ــلره يلفئ ـ ـ ــلت وايوح ـ ـ ــدات  ،وب ـ ـ ــلألخص تحلةل ـ ـ ــه يلمحت ـ ـ ــوى مح ـ ـ ــل
ايد ارس ـ ـ  ،ويتحقةـ ــق هـ ــذا ايغـ ــرض ةنبغـ ــي أن تاـ ــون هنـ ــلك إمالنة ـ ـ يبـ ــلحثةن إخ ـ ـرةن ايوصـ ــول
ايى نفس اينتلئج في حلي أستعملل نفس األدوات ايتى أستعملهل ايبلحث
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:2-2-2صدق التحليل :
ةقص ـ ــد بليص ـ ــدق أو ايص ـ ــح ه ـ ــو ص ـ ــالحة األس ـ ــلوب أو األداة يقة ـ ــلس م ـ ــلهو مـ ـ ـراد قةلس ـ ــه ،
أو بمعنـ ـ ــى أخـ ـ ــر هـ ـ ــو صـ ـ ــالحة أداة ايبحـ ـ ــث فـ ـ ــي تحقةـ ـ ــق أهـ ـ ــداف ايد ارس ـ ـ ـ وبليتـ ـ ــليي إرتفـ ـ ــلع
مسـ ـ ــتوى ايثق ـ ـ ـ فةمـ ـ ــل توصـ ـ ــل ايةـ ـ ــه ايبلحـ ـ ــث مـ ـ ــن نتـ ـ ــلئج  ،بحةـ ـ ــث ةماـ ـ ــن االنتقـ ـ ــلل منهـ ـ ــل إيـ ـ ــى
ايتعمةم
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ثبات التحليل :
ايثبـ ــلت ةعنـ ــي مـ ــن اينلحة ـ ـ اينظرة ـ ـ ضـ ــرورة ايوصـ ــول ايـ ــى إتفـ ــلق المـ ــل فـ ــي اينتـ ــلئج بـ ــةن
ايبلحثةن ايذةن ةستخدمون نفس األسس و األسليةب على نفس ايملدة األعالمة .

:19د،يوسف تمار ،مرجع سبق ذكره ،ص72-71
:20محمّد عبد الحميد ،تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم ،مكتبة الهالل للنشر والتوزيع،بيروت  ،8002ص 883-888

وأنسـ ــب إختب ـ ــلرات ثب ـ ــلت ايتحلة ـ ــل ايت ـ ــي تـ ــتم بطرةقـ ـ ـ إع ـ ــلدة االختب ـ ــلر ،او تع ـ ــدد ايمحام ـ ــةن أو
ايق ـ ــلئمةن بلألختب ـ ــلر  ،وةفض ـ ــل ف ـ ــي ه ـ ــذه ايحليـ ـ ـ تع ـ ــدد األختب ـ ــلرات بواس ـ ــط محام ـ ــةن أثن ـ ــةن
على األقل على نفس ملدة ايتحلةل بنفس تعلةملت ايترمةز وقواعدهل

21

وبنـ ـ ــلءا علـ ـ ــى مـ ـ ــل سـ ـ ــبق ذا ـ ـ ـره وبعـ ـ ــد قراءتنـ ـ ــل ايعةن ـ ـ ـ مـ ـ ــن مقـ ـ ــلالت موضـ ـ ــوع ايبحـ ـ ــث  ،ق ـ ـ ـراءة
ومتأنةـ ـ ـ  ،قمن ـ ــل بتص ـ ــمةم اإلس ـ ــتملرة ودية ـ ــل ايتعرةف ـ ــلت اإلجرائةـ ـ ـ  ،ث ـ ــم عم ـ ــدنل اي ـ ــى تحاةمه ـ ــل
يـ ـ ــدى محامـ ـ ــةن أثنـ ـ ــةن

*22

قصـ ـ ــد ايتحقـ ـ ــق مـ ـ ــن علمةتهـ ـ ــل وابـ ـ ــداع ايمالحظـ ـ ــلت حويهـ ـ ــل  ،وبعـ ـ ــد

إسـ ــترجلعهل  ،قمنـ ــل بتقـ ــدةر ايترمةـ ــز مـ ــن خـ ــالل معلدي ـ ـ وضـ ــعهل خب ـ ـراء تحلةـ ــل ايمحتـ ــوى وهـ ــي
م ـ ــن ايمع ـ ــلدالت ايت ـ ــي تما ـ ــن م ـ ــن قة ـ ــلس درجـ ـ ـ ايثب ـ ــلت ف ـ ــي دارسـ ـ ـ م ـ ــل  ،أال وه ـ ــي معلديـ ـ ـ
هويستي ).(holesti
معلمل ايثبلت =

ايمحامةن بةن االتفلق متوسط ن
ن

ايمحامةن بةن االتفلق متوسط

حةث ن = عدد ايمحامةن.
وعلةه جلءت اينتلئج امل ةلي
أ و ب= 2,1=11/12
متوسط االتفلق بةن ايمحامةن = 2,1
ومنه ف ن معلمل ايثبلت =

=

=

= 2,11

الدراسات السابقة
دراســــة "عكرمــــي وهيبــــة "دراســــة تناولــــت المعالجــــة اإلعالميــــة لالزمــــة الســــورية فــــي قنــــاة
الجزيــــرة -تحليــــل مضــــمون نشــــرة إخباريــــة:ســــوريا مســــار الثــــورة كنمــــوذج ،1128مــــذكرة
:21محمد عبد الحميد ،مرجع سبق ذكره ،ص888
*األساتذة المحكمين هم:األستاذ نبيل لحمر ،أستاذ بقسم العلوم اإلنسانية ،جامعة محمّد خيضر بسكرة.
األستاذ عياد محمود،أستاذ بقسم العلوم اإلنسانية،جامعة محمد خيضر بسكرة.

تحــــرج لنيــــل شــــهادة الماســــتر تخصــــر اتصــــال الصــــورة والصــــورة والمجتمع،قســــم العلــــوم
اإلنسانية،كلية العلوم االجتماعية جامعة مستغانم.
د ارسـ ـ ـ اإلكش ـ ــالية ف ـ ــي ه ـ ــذه ايم ـ ــذارة ح ـ ــول اةفةـ ـ ـ تن ـ ــلول قن ـ ــلة ايجزةـ ـ ـرة ايفض ـ ــلئة يألزمـ ـ ـ
ايس ـ ــورة  ،وأهمةـ ـ ـ ايمحت ـ ــوى اي ـ ــذي ق ـ ــدمت ب ـ ــت ايقن ـ ــلة ايس ـ ــورة م ـ ــن خ ـ ــالل تغطةته ـ ــل ف ـ ــي فتـ ـ ـرة
ايد ارسـ ـ ـ ـ وا ـ ـ ــذيك ايقواي ـ ـ ــب أيفةـ ـ ـ ـ ايت ـ ـ ــي اعتم ـ ـ ــدت علةه ـ ـ ــل قن ـ ـ ــلة ايجزةـ ـ ـ ـرة ف ـ ـ ــي تغطةـ ـ ـ ـ ايث ـ ـ ــورة
ايسـ ـ ـ ــورة ،وقد قسـ ـ ـ ــمت ايمـ ـ ـ ــذارة إضـ ـ ـ ــلف يإلطـ ـ ـ ــلر ايمنهجـ ـ ـ ــي إيـ ـ ـ ــى ثالث ـ ـ ـ ـ فصول،فصـ ـ ـ ــل أول
اضـ ـ ــمن ايتغطة ـ ـ ـ اإلعالمة ـ ـ ـ مـ ـ ــن خـ ـ ــالل عـ ـ ــرض مفهومهـ ـ ــل و أنواعهل،امـ ـ ــل تـ ـ ــم ايتطـ ـ ــرق إيـ ـ ــى
تغطةـ ـ ـ ـ ايفضـ ـ ـ ـلئةلت ايعربةـ ـ ـ ـ واالتص ـ ـ ــلل ايجم ـ ـ ــلهةري أثن ـ ـ ــلء األزملت،بلإلض ـ ـ ــلف إي ـ ـ ــى ت ـ ـ ــأثةر
ايصـ ـ ـ ــورة ايصـ ـ ـ ــحفة فـ ـ ـ ــي تغطة ـ ـ ـ ـ ايثـ ـ ـ ــورات،وفي األخةـ ـ ـ ــر مبحـ ـ ـ ــث تنـ ـ ـ ــلول رفـ ـ ـ ــض ايجمـ ـ ـ ــلهةر
يلعبودة ـ ـ ،أمل ايفصـ ــل ايثـ ــلني فـ ــتم ايتطـ ــرق فةـ ــه إيـ ــى نكشـ ــأت قنـ ــلة ايجزة ـ ـرة ايفضلئة ،وسةلسـ ــتهل،
بلإلضـ ـ ـ ــلف إيـ ـ ـ ــى أهـ ـ ـ ــدافهل وأسـ ـ ـ ــبلب نجلحهل،أمـ ـ ـ ــل ايفصـ ـ ـ ــل ايثليـ ـ ـ ــث فـ ـ ـ ــلحتوى علـ ـ ـ ــى ايجلنـ ـ ـ ــب
ايتطبةقي في تحلةل مضمون اينكشرات اإلخبلرة ايخلص بلألزم ايسورة .
والن ـ ـ ــت أه ـ ـ ــداف ايد ارسـ ـ ـ ـ متمثلـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ــي ايتع ـ ـ ــرف عل ـ ـ ــى م ـ ـ ــدى ت ـ ـ ــأثةر ايفض ـ ـ ــلئةلت ايعربةـ ـ ـ ـ
خلصـ ـ ـ ـ ايجزةـ ـ ـ ـرة عل ـ ـ ــى ايـ ـ ـ ـرأي ايع ـ ـ ــلم ايعربي،ومعرفـ ـ ـ ـ اةفةـ ـ ـ ـ معليجـ ـ ـ ـ قن ـ ـ ــلة ايجزةـ ـ ـ ـرة يالزمـ ـ ـ ـ
ايسـ ـ ــورة انمـ ـ ــوذج عـ ـ ــن إحـ ـ ــدى ثـ ـ ــورات ايربةـ ـ ــع ايعربي،وايتعـ ـ ــرف علـ ـ ــى أهـ ـ ــم ايمواضـ ـ ــةع ايتـ ـ ــي
تطرقـ ـ ــت إيةهـ ـ ــل مـ ـ ــن خـ ـ ــالل ايتغطة ـ ـ ـ اإلعالمة ـ ـ ـ يلثـ ـ ــورة ايسـ ـ ــورة ،اذيك معرف ـ ـ ـ اةـ ـ ــف أثـ ـ ــرت
ايسةلس ـ ـ ـ اإلعالمة ـ ـ ـ علـ ـ ــى طبةع ـ ـ ـ ايمضـ ـ ــلمةن ايمقدم ـ ـ ـ مـ ـ ــن قنـ ـ ــلة ايجزة ـ ـ ـرة خـ ـ ــالل ايتغطة ـ ـ ـ
يالزم ،أةضل ايوقوف على نكشلط هذه ايمؤسس اإلعالمة ايعربة .
من بةن اينتلئج ايمتوصل إيةهل في ايدراس نوجز ملةلي:
*منحت قنلة ايجزةرة األزم ايسورة قد ار نسبةل من ايزمن.
*استخدمت ايقنلة قوايب فنة معروف في ايعمل ايتلفزةوني اإلخبلري بنسب متفلوت .

*ي ـ ـ ــم ة ـ ـ ــتم قة ـ ـ ــلس ايتـ ـ ـ ـوازن اإلخب ـ ـ ــلري يلقن ـ ـ ــلة ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــل ةتعل ـ ـ ــق بليموضـ ـ ـ ـوعة بس ـ ـ ــبب اثـ ـ ـ ـرة
ايمتغةرات ايتي تأثر على ايق اررات اإلعالمة .
دراســــة " نســــيمة عثمــــاني" دراســــة تناولــــت المعالجــــة اإلعالميــــة ألحــــداث ســــوريا 1122
مـــن خـــالل القنـــوات الفضـــائية اإلخباريـــة العربيـــة  ،دراســـة تحليليـــة مقارنـــة لقنـــاتي الجزيـــرة
والعربيـــة ،مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي علـــوم اإلعـــالم واالتصـــال تخصـــر ســـينما
وتلفزيون ،قسم علوم اإلعالم واالتصال ،كلية العلوم السياسية واإلعالم.
دارت اإلكش ـ ــالية ف ـ ــي ه ـ ــذه ايمقدمـ ـ ـ ح ـ ــول اةفةـ ـ ـ تغطةـ ـ ـ ا ـ ــل م ـ ــن قن ـ ــلتي ايجزةـ ـ ـرة وايعربةـ ـ ـ
اإلخب ـ ــلرةتةن أح ـ ــداث س ـ ــورةل ف ـ ــي ايفتـ ـ ـرة ايممت ـ ــدة م ـ ــن 21اي ـ ــى  12جوةلةـ ـ ـ  1211م ـ ــن خ ـ ــالل
اينكشرة ايرئةس وتضمنت ايدراس على مجموع من األسئل ايفرعة نذار منهل:
*مل هي بداة ايبث ايفضلئي ومل هي ايكشبالت ايعليمة يالتصلل؟
*اةف ظهرت ايقنوات ايفضلئة ايعربة ؟
*اة ـ ــف عليج ـ ــت قن ـ ــلة ايجزةـ ـ ـرة اإلخبلرةـ ـ ـ أح ـ ــداث س ـ ــورةل م ـ ــن خ ـ ــالل نكشـ ـ ـرتهل ايرئةسـ ـ ـ (نكشـ ـ ـرة
ايتلسع بتوقةت ايجزائر) في ايفترة ايممتدة من 21ايى 12جوةلة 1211؟
*اة ـ ــف عليج ـ ــت قن ـ ــلة ايعربةـ ـ ـ اإلخبلرةـ ـ ـ أح ـ ــداث س ـ ــورةل م ـ ــن خ ـ ــالل نكشـ ـ ـرتهل ايرئةس ـ ــة (نكشـ ـ ـرة
ايسلبع واينصف بتوقةت ايجزائر) في ايفترة ايممتدة من  21إيى  12جوةلة .1211
وق ـ ــد قس ـ ــمت ايم ـ ــذارة إي ـ ــى ايفص ـ ــل األول ومتن ـ ــلول تط ـ ــور تانويوجة ـ ــل األقم ـ ــلر ايص ـ ــنلعة ،
وايفصـ ـ ــل ايثـ ـ ــلني تحـ ـ ــدث عـ ـ ــن ايبـ ـ ــث ايفضـ ـ ــلئي فـ ـ ــي ايـ ـ ــوطن ايعربي،أمـ ـ ــل ايفصـ ـ ــل ايثليـ ـ ــث ثـ ـ ــم
ايتنـ ــلول فةـ ــه ايتعرةـ ــف ايقنـ ــلتةن ايفضـ ــلئةتةن اإلخبـ ــلرةتةن ،ايعربة ـ ـ وايجزة ـ ـرة مـ ــن حةـ ــث اينكشـ ــأة،
ايهةال اإلداري ،ايتنظةمي ،ايبرامج ......... ،اي )
أمـ ــل ايفصـ ــل اي اربـ ــع فقـ ــد خصـ ــص يلجلنـ ــب ايتطبةقـ ــي تضـ ــمن ايمعليج ـ ـ اإلعالمة ـ ـ ألحـ ــداث
سورةل من خالل قنلة ايجزةرة وقنلة ايعربة .

أمل أهداف ايدراس فنذار منهل ملةلي :
*معرفـ ـ اياةفةـ ـ ايت ــي غط ــت به ــل ا ــال م ــن قن ــلتي ايجزةـ ـرة وايعربةـ ـ أح ــداث س ــورةل م ــن خ ــالل
اينكشرة ايرئةسة خالل فترة ايدراس .
*معرفـ ـ ـ حج ـ ــم ايمس ـ ــلح ايزمنةـ ـ ـ ايت ـ ــي خصص ـ ــتهل ايقن ـ ــلتةن ألح ـ ــداث األخ ـ ــرى ا ـ ــذيك معرفـ ـ ـ
األنـ ـ ـواع ايص ـ ــحفة ايت ـ ــي اس ـ ــتخدمتهل ا ـ ــل م ـ ــن قن ـ ــلتي ايجزةـ ـ ـرة وايعربةـ ـ ـ ف ـ ــي اينكشـ ـ ـرة ايرئةس ـ ــة
في ايفترة ايمحددة:
وقد توصلت ايدراس إيى مجموع من اينتلئج نوجز منهل:
*أن قنـ ـ ـ ــلة ايجزة ـ ـ ـ ـرة وقنـ ـ ـ ــلة ايعربة ـ ـ ـ ـ يهـ ـ ـ ــل نفـ ـ ـ ــس ايخـ ـ ـ ــط االفتتـ ـ ـ ــلحي ،حةـ ـ ـ ــث االهمـ ـ ـ ــل ةـ ـ ـ ــدعم
االحتجلجلت ايسورة يان ايفرق ةامن في طرةق تنلول هذه االحتجلجلت
*أعط ـ ـ ــت ا ـ ـ ــل م ـ ـ ــن قن ـ ـ ــلتي ايجزةـ ـ ـ ـرة وايعربةـ ـ ـ ـ أهمةـ ـ ـ ـ ابةـ ـ ـ ـرة ألح ـ ـ ــداث س ـ ـ ــورةل،امل اس ـ ـ ــتغلت
ايقنـ ـ ــلتةن اـ ـ ــل األن ـ ـ ـواع ايصـ ـ ــحفة تقرةبـ ـ ــل يتغطة ـ ـ ـ أحـ ـ ــداث سـ ـ ــورةل واـ ـ ــلن ايخبـ ـ ــر فـ ـ ــي مقدم ـ ـ ـ
األنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواع ايص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفة .

ماهية االعالم
 تعريف االعالم تطور االعالم التاريخيعناصر االعالم خصائص ووظائف االعالم -أهمية االعالم

وسائل العالم
 الصحافة المكتوبة االذاعة التلفزيون -وسائل االعالم المتعددة

اإلطار النظري

اإلعالم الماهية والوسائل
 - 2.1ماهية اإلعالم:
 - 1.1.1تعريف اإلعالم:
الم ـ اإلعــالم مكشــتق مــن ايعلــم  ،تقــول ايعــرب اســتعلمه ايخبــر فأعلمــه إةــله ةعنــي صــلر
ةعرف ايخبر بعد أن طلب معرفته ،فلغوةل ةاون معنـى اإلعـالم نقـل ايخبـر ،وهـو نفـس ايمعنـى
ايــذي ةطلقـه ايعلمــلء علــى عملةـ اإلعــالم

23

,وفــي ايلغـ ايفرنســة ةقلبــل المـ إعــالم مصــطلح

 Informationايــذي ةعنــي حس ـب قــلموس" Larousseفعــل األخبــلر " وعلةــه فــلن مــديول
الم إعالم في ايلغتةن ايعربة وايفرنسة واحد ةتمثل في عملة إخبلر ايغةر بليمعلوملت.

24

واإلع ــالم ه ــو تل ــك ايعملةـ ـ ايت ــي ةترت ــب علةه ــل نكش ــر األخب ــلر و ايمعلوم ــلت ايدقةقـ ـ ايت ــي
ايسلمة واإلرتقـلء بمسـتوى
ترتاز على ايصدق وايصراح ومخلطب عقول ايجملهةر وعواطفهم ّ
ايـرأي ايعــلم ،وةقــوم اإلعــالم علــى ايتقرةــر وايتثقةــف مســتخدمل أســلوب ايكشــرح وايتفســةر وايسـؤال

ايمنطقي.
واإلعــالم أةضــل هــو أهــداف محــددة توضــع عــن طرةــق تخطــةط مــتقن بغــرض ايتعرةــف بمــل
ةجري داخل أو خلرج ايوطن ايواحد بواسط األخبلر واألنبلء ايمختلف األنواع وايتعلـةم وايترفةـه
واإلقن ــلع وغة ــر ذي ــك،حتى ةص ــبح األفـ ـراد مكش ــلراةن ف ــلعلةن ف ــي عملةـ ـ االتص ــلل تحقةق ــل أو
إكش ــبلعل يرغب ــلتهم ف ــي فه ــم م ــل ةح ــةط به ــم م ــن ظـ ـواهر وتعل ــم مه ــلرات فنةـ ـ جدة ــدة ي ــم ةاونـ ـوا
ةعرفونهل من قبل ،وتحصةال يمعلوملت متبلةن تسلعد على ايتصرف في كشؤون ايحةلة.
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وفــي تعرةــف يإلعــالم ةقــول محمــد محمــود دهبة ـ "أنــه بــث رســلئل واقعةـ أو خةليةـ موحــدة
علـ ــى أعـ ــداد ابة ـ ـرة مـ ــن اينـ ــلس ةختلفـ ــون فةمـ ــل بةـ ــنهم مـ ــن اين ـ ـواحي االقتصـ ــلدة واالجتملعة ـ ـ
23

:زهير احدادن،مدخل لعلوم اإلعالم واالتصال ،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون،الجزائر،8001 ،ص .74.73
24
:بوبكر عبد العزبز،االعالم و ادارة االزمة –ادارة ازمة القبائل من خالل جريدة الخبر,مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم االعالم و
االتصال،جامعة الجزائر،8001-8004،ص 11
25
 :بسام عبد الرحمان المشاقبة،نظريات اإلعالم،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان،8077،ص72-71

اإلطار النظري
وايثقلفةـ ،فــلإلعالم ةعتبــر جملـ مــن ايمعلومـلت....وةماــن ايقــول بــأن اإلعــالم مضــمون ةعمــل
عل ـ ــى تن ـ ــوةر ايمس ـ ــتقبلةن ورف ـ ــع ايغكش ـ ــلوة ع ـ ــن أعة ـ ــنهم ،ومس ـ ــلعدتهم عل ـ ــى ص ـ ــنلع ايقـ ـ ـرار
ايمنلسب".
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و اــذيك ةعــرف اإلعــالم بأنــه"تلــك ايجهــود ايموجه ـ يتوصــةل األخبــلر وايمعلومــلت ايدقةق ـ
،ايتــي تراــز علــى ايصــدق وايصـراح عــن ايســلع وايخــدملت أو األفاــلر أو ايمنكشــوت أو غةرهــل
فــي وســلئل اينكشــر ايمختلف ـ ،نظةــر مقلبــل ،بقصــد مخلطب ـ عقــول ايجمــلهةر ومســلعدتهل علــى
تاوةن رأةهل واينهوض بهل ثقلفةل واجتملعةل واقتصلدةل.
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ومم ــل س ــبق نخل ــص إي ــى أن اإلع ــالم ه ــو عملةـ ـ نق ــل يلمعلوم ــلت أو وق ــلئع ح ــدثت فع ــال
بلستخدام ايوسةل ايمنلسب بهدف تزوةد واعالم ايجملهةر بليحقلئق و ايوقلئع .
 - 1.1+.1التطور التاريخي لإلعالم:
وجــد اإلعــالم طرةق ـه إيــى جمةــع ايمجتمعــلت ايبكش ـرة علــى ايــرغم مــن تبــلةن األزمن ـ و
األمانـ وايمســتوى ايمعرفــي يهــل .ذيـك ألن اإلنســلن علــى مــر ايتـلرة اــلن بحلجـ إيــى ايتعــرف
عل ــى مـ ـل حوي ــه م ــن موج ــودات مختلفـ ـ  ,وتس ــخةرهل ألج ــل ايوص ــول إي ــى م ــل ةطم ــح إية ــه م ــن
أهداف ،وقد قسم ايداتور زهةر احدادن تطور اإلعالم إيى ثالث مراحل وهي األطـوار ايـثالث
ايت ــي م ــرت علةه ــل ايبكشـ ـرة ف ــي تم ــددهل ،ايمرحلـ ـ ايبدائةـ ـ ايفطرةـ ـ ومرحلـ ـ ااتكش ــلف ايوس ــةل
ايخلرجة ثم تلتهل ايمرحل األخةرة وهي مرحل تطوةر االاتكشلفلت وحسن استعمليهل.
 المرحلــة البدائيــة :اــلن اإلعــالم عبــلرة عــن األخبــلر ايتــي ةنقلهــل كشــخص إيــى كشــخص ،فاــلنايا ــالم ايوس ــةل ايمواتةـ ـ ي ــذيك وا ــلن ايخب ــر ةحت ــوي ف ــي ايغلي ــب عل ــى ت ــنقالت ايص ــةد وعل ــى

26

:محمد محمود دهبية،اإلعالم المعاصر،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع،عمان،8070،ص1
27
د:عبد المنعم الميالدي ،اإلعالم  ،مؤسسة شباب الجامعة،االسكندرية،8001،ص78

اإلطار النظري
حراـلت ايعــدو وغةرهــل ،28ثــم تطـورت ايوســلئل إيــى دق ايطبــول ،وايمزامةـر واكشــعلل اينةـران فــي
ايمرتفعلت ،امل تمثلت صور اإلعالم في ايمجتمعلت ايبدائة امل ةلي:
 صــورة ايدةــدبلن أو ايم ارقــب :وهــو ايــذي ةتــويى عملة ـ ايمراقب ـ مــن فــوق قمــم ايجبــلل
وانــذار قبةلتــه أو عكشــةرته بلألخطــلر ايمقبل ـ أو ايا ـوارث ايتــي توكشــك أن تلحــق بهــل وابالغهــل
بذيك يالستعداد يلدفلع.
 صــورة ايحاــةم ايمكشــةر :وهــو أابــر رجــلل ايقبةل ـ ســنل وأاثــرهم معرف ـ وخب ـرة ،ةلج ـأ إيةــه
أفراد ايقبةل يطلب اينصح واالستكشلرة.
 صورة متمثل في تبلةغ ايمنكشورات واألوامر ايتي الن ةصدرهل ايحلام أو ايسلطلن.

29

 مرحلة االستكشاف:اتســمت هــذه ايمرحلـ بلاتكشــلف اياتلبـ ثــم ايــورق ثــم ايطبلعـ  ،بحةــث أصــبح ايخبــر ةاتــب
وةوزع على عدة جهلت وأصبح االتصلل بهذه اياةفة اتصلال جملعةل.
المرحلـــة الثالثـــة :وه ــي تكش ــمل ايعص ــر ايح ــدةث بليتقرة ــب اي ــذي اتس ــم بص ــف علمـ ـ بلنتكش ــلرايتص ــنةع وادخـ ــلل تقنة ــلت جدةـ ــدة متط ــورة علـ ــى االاتكش ــلفلت ايمختلف ـ ـ ومـ ـن بةنهـ ــل ايطبلع ـ ـ ,
واستفلدت ايصحلف من هذا ايتطـور بحةـث أصـبحت تطبـع بسـهوي وبامةـلت ابةـرة ممـل سـلعد
على نكشرهل وتوزةعهل على عدد ابةر من اينلس.
امل ظهرت فـي هـذه ايمرحلـ وسـلئل أخـرى اسـتعملت بسـرع فـي االتصـلل واإلعـالم وهـي
ايرادةو ،ثم ايتلفزةون ،ثم قربت ايوسلئل ايجدةدة بةن ايقلرات وصلر ايعليم امل قلل ماك لوهـان
بمثلب قرة صغةرة.

30

 - 1.1.1عناصر اإلعالم:
28

:د زهير احدادن،م،س،ص .77
29
:أيوب حسين ناميدي (" )8078اإلعالم عبر التاريخ"،الحوارص اربيل عاصمة كوردستان العراق .
30
:د.زهير احدادن ،م،س،ص 80.77

اإلطار النظري
إن نجلح ايعملة اإلعالمة ةعتمد على إنجلح عنلصر هذه ايعملة وهي خمس :
المرسل:وهو من ةقوم بنقل ايمعلوملت أو األفالر أو اآلراء أو ايمعلني إيى اآلخرةن.الرســالة:تحتــوي علــى رمــوز يغوةـ أو يفظةـ أو غةــر يفظةـ ايتــي تعبــر عــن ايمعلومــلت أواألفالر أو اآلراء أو ايمعلني.

31

والرســــالة اإلعالميــــة ه ــي ايم ــلدة ايمرس ــل م ــن خ ــالل إح ــدى وس ــلئل اإلع ــالم ،وايت ــي تع ــليج
موضوعل مل من ايموضوعلت ايذي ةتوقع منه أن ةثةر اهتملم ايجمهور،
-المستقبل :وهـو ايطـرف أو ايجهـ ايتـي تتلقـى ايرسـلي اإلعالمةـ

وةمثـل أةضـل ايهـدف مـن

ايعملة اإلعالمة ،ألن هذه األخةرة مهمل الن مضمون ايرسلي اإلعالمة متنوعـل فهـي تهـدف
إيى تكشاةل كشخصة ايمستقبل أوتعدةل قنلعلته ،أو حمله على تبني مفلهةم أو قةم معةن .

32

-الوســيلة :وتعـ ّـرف بأنهــل األداة ايتــي مــن خاليهــل أو بواســطتهل ةــتم نقــل ايرســلي مــن ايمرســل

إيــى ايمســتقبل ،وتختلــف ايوســةل بــلختالف مســتوى اإلتصــلل ،ففــي االتصــلل ايجمــلهةري تاــون
ايص ـ ــحةف أو ايمجلـ ـ ـ أو اإلذاعـ ـ ـ أو ايتلفزة ـ ــون،وفي االتص ـ ــلل ايجمع ـ ــي تا ـ ــون محلضـ ـ ـرة أو
مطبوعلت أو كشرائح أو أفالم فةدةو،أمل فـي االتصـلل ايمبلكشـر فـ ن ايوسـةل ال تاـون مةالنةاةـ
و انمل تاون طبةعة .

33

-1.1.1خصائر اإلعالم ووظائفه:
 خصائر اإلعالم:
أورد ايداتور زهةر احدادن يإلعالم ثالث خصلئص وهي:

31

:د،منال طلعت محمود –مدخل الى علم االتصال،جامعة اإلسكندرية 8008-8007،ص .13
32
 :بوبكر عبد العزيز،م،س،ذ،ص .12
33
 :أ د عبد الرزاق محمد الدليمي،المدخل إلى وسائل االعالم واالتصال،دار الثقافة للنشر و التوزيع،عمان،8077،ص38

اإلطار النظري
 انه ةأخذ اتجلهل واحدا من فوق إيى تحت وخالفل يالتصلل ايكشخصي ق ّل أن ةوجد فيعملة اإلعالم تبلدل ،فلإلعالم ةفرق بةن مصدر ايخبر وايمستقبل يه.
 اإلعالم ةصف ايواقع ,فال ةمان أن ةاون إعالم دون وقلئع وحوادث سواء النت ملدةـأوملموس أو معنوة أو فارة فليخبر ايذي ةصفه ايواقع وةنقله اإلعالم يةس ويةد ايخةلل.
 -الف ايخبر ضئةل جدا فسعر ايخبر في متنلول ايجمةع.

34

 وظائف اإلعالم:
بسلم عبد ايرحملن فأورد عدة وظلئف يإلعالم نذار من بةنهل مل ةلي:
أمل ّ
 الوظيفـــة التشـــاورية:حة ــث تقــوم وس ــلئل االع ــالم بخدم ـ ايقض ــلةل ايعلمـ ـ واألكش ــخلصوايتنظةملت وايحرالت اإلجتملعة من خالل ايوضع ايتكشلوري ايذي تحققه وسلئل اإلعالم.
 وظيفة التقويـة اإلجتماعيـة:وايتـي تتحقـق مـن خـالل مقـدرة وسـلئل االعـالم علـى فضـحواكشف االنحرافلت عن األعراف اإلجتملعة وذيك بتعرة هذه االنحرافلت يلرأي ايعلم.
 الوظيفــة اإلخباريــة:وهــي وظةف ـ معةن ـ تــدل عملةــل علــى إخــتالل وظةفــي يــدور وســلئلاالعالم ،وذيك عن طرةق زةـلدة مسـتوى ايمعلومـلت ألعـداد ابةـرة مـن اينـلس إيـى جرعـلت مـن
ايمعلومــلت ايتــي تحـ ّـول معرفـ اينــلس إيــى معرفـ ســلبة ،وذيــك ةــؤدي يلحةلويـ دون أن تصــبح
نكشلطلت ايبكشر ذات مكشلرا فعلي .

35

- 1.1.1أهمية اإلعالم:
يــم ةعــد ايتعلمــل مــع اإلعــالم بحلج ـ إيــى تبرةــر بلعتبــلره أصــبح ةمث ـل حلق ـ ايوصــل بــةن
األفراد و جملعلت ايمجتمع فأصبح يه أهمة بليغ ةمان تلخةصهل امل ةلي:
34

:د زهير احدادن ،م،س،ذ ص .72.71
35
:بسام عبد الرحمان المشابقة،نظريات العالم،م س ذ ،ص44

اإلطار النظري
جع ــل اإلنس ــلن ف ــي وض ــع اتص ــلل مس ــتمر م ــع ايبةئـ ـ وايمجتم ــع ،وع ــن طرة ــق ايمعرفـ ـ ايت ــي
ةحصل علةهل االنسلن وعن رد ايفعل ايذي ةحدث داخله يتفسةر مل ةجري حويه.36
 حلجـ اينــلس إيــى اإلعــالم يلتغلــب علــى ايمصــلعب وايتفلعــل فــي ايمجتمــع وايبةئـ بكشــالأفضل.
 خلـ ـ ــق بةئ ـ ـ ـ اجتملعة ـ ـ ـ جدةـ ـ ــدة وأنمـ ـ ــلط سـ ـ ــلواة حضـ ـ ــلرة وتنمة ـ ـ ـ طموحـ ـ ــلت األف ـ ـ ـرادوايجملعلت.

37

 -نكشر ايوعي في ايمجلالت ايمتعددة ايعلمة وايثقلفة و ايسةلسة واالقتصلدة .

38

فعـلل فـي عملةـلت اإلنتـلج...وايخـدملت اإلدارةـ ...أي إعـدادهم
إعداد ايمـواطنةن يلقةـلم بـدور ّيلعلم أو تأهةلهم مهنةل.

39

- 1.1وسائل اإلعالم:
ةقــلل أن ايعــليم أصــبح قرةـ صــغةرة بعــد أن جعلــت وســلئل اإلعــالم ايمتنوعـ إمالنةـ نقــل
ومتلبع ـ األحــداث وتــداول ايمعلومــلت أاثــر ةس ـرا ،وســنتطرق فــي مــلةلي إيــى وســلئل اإلعــالم
ايتقلةدة وايحدةث

- 1.1.1الصحافة المكتوبة:

36

د :عبد المنعم الميالدي ،اإلعالم،م س ذ،ص73
37
:بوبكر عبد العزيز.ادارة االزمات.م.س.ذ.ص .27
38
:عماد الدين الرشيد.االعالم المعاصر رؤية نقدية .دار الفكر،دمشق .8007ص .72
39
 :أ د محمد الصريفي،اإلعالم ،دار الفكر الجامعي،االسكندرية،8007،ص 71

اإلطار النظري
تعــد ايصــحف مــن أقــدم وســلئل االتصــلل واإلعــالم وفــي ايعــليم علــى اإلطالق،فقــد ســبقت
منلفســتةهل اإلذاع ـ وايتلفزةــون بعــدة قرون،فبــليرغم مــن أن ايصــحةف ال تســتطةع نقــل األخبــلر
بتلــك ايســرع ايتــي تنقلهــل اإلذاع ـ وال ةمانهــل نقــل وتقرةــب ايواقــع امــل ةفعلــه ايتلفزةون،ويانهــل
تقــوم بــذيك بكشــال متمةــز جعــل مــن ايصــحةف جــزءا ال ةتج ـ أز مــن حةــلة ايفــرد ايمــتعلم فــي اــل
أنحلء ايعليم.

التعريف اللغوي واالصطالحي للصحافة:ف ــي ق ــلموس ااس ــفورد تس ــتخدم المـ ـ ص ــحلف بمعن ــى  pressوه ــي كشـ ـ مـ ـرتبط ب ــليطبع
وايطبلع ـ ونكشــر األخبــلر وايمعلومــلت وهــي تعنــي أةضــل journalوةقصــد بهــل ايصــحةف ,
 journalismeبمعنــى ايصــحلف  journalist,بمعنــى ايصــحفي ،فالم ـ صــحلف تكشــمل إذن
ايصحةف وايصحفي في ايوقت نفسه.

40

وف ــي ايمعج ــم ايوس ــةط ج ــلء أن ايص ــحلف مهنـ ـ م ــن ةجم ــع األخب ــلر واآلراء وةنكش ــرهل ف ــي
صحةف أو مجل .
وايص ــحةف م ــل ةات ــب فة ــه م ــن ورق ونح ــوه ،وةطل ــق عل ــى ايمات ــوب فةه ــل "ج" ص ــحفل وف ــي
ايتنزةل ايعزةز"إن هذا يفي ايصحف األويى ،صحف إبراهةم وموسى.

41

وقد أورد ايداتور فلروق ابوزةد أربع معلن يلصحلف وهي:
 بمعنـ ــى ايحرف ـ ـ أو ايمهن ـ ـ وتكشـ ــمل جلنبةن،جلنـ ــب ةتصـ ــل بليصـ ــنلع وايتجلرة،وجلنـ ــب
ةتصل بليكشخص ايذي اختلر مهن ايصحلف .
 ايصحلف بمعنى ايملدة ايتي تنكشرهل ايصحةف الألخبلر واألحلدةث وايتحقةقلت...

40

:ا.د فاروق ابو زيد ،مدخل الى علم الصحافة ، ،عالم الكتب ،القاهرة7777 ،ص .31
41
:شعبان عبد العاطي عطية ،احمد حامد حسين واخرون،المعجم الوسيط ،ط ،4مكتبة الشروق الدولية،مصر،ص .102

اإلطار النظري
 ايصـحلف بمعنــى ايكشــال ايـذي تصــدر بــه ايصحف،فليصـحف دورةــلت مطبوعـ تصــدر
من عدة نس وتطهر ةكشك منتظم وفي مواعةد ثلبت متقلرب أو متبلعدة.
 ايص ــحلف بمعن ــى ايوظةفـ ـ ايت ــي تؤدةه ــل ف ــي ايمجتم ــع اونه ــل رس ــلي تس ــتهدف خدمـ ـ
ايمجتمع واإلنسلن ايذي ةعةش فةه .

42

وأورد فتح ــي االبة ــلري مجموعـ ـ م ــن ايتع ــلرةف م ــن بةنه ــل ق ــول"ف ــويتةر"ايص ــحلف ه ــي يـ ـ
ةستحةل اسرهل وتستعمل على هدم ايعليم ايقدةم حتى ةتسنى يهل أن تنكش عليمل جدةدا.
وقلل السترو"ال أخلف بواب جهنم إذا أفتحت بوجهةن،ويان ارتعش من صـرةر قلـم محـرر
صحةف ".

43

و أورد اي ــداتور خلة ــل ص ــلبلت ان ايص ــحلف ه ــي رس ــلي قب ــل ا ــل كش ــيء،ثم موهبـ ـ ،وفن
،وعل ــم و ه ــي ايمهنـ ـ ايص ــحفة إذا الن ــت ص ــلدهل ماس ــورة و ه ــي مجموعـ ـ م ــل ةنكش ــر ف ــي
ايصحف إذا النت صلدهل مفتوح .

44

وممل سبق ذاره من ايتعلرةف نخلص يلتعرةف اإلجرائي ايتليي:
ايصحلف ايماتوب هي ايمهن ايتي تصدر في كشال مطبوعلت بكشـال منـتظم وفـي مواعةـد
ثلبت متقلربـ أو متبلعـدة قصـد خدمـ ايمجتمـع واإلنسـلن مـن خـالل نكشـر ايمعلومـلت وايحقـلئق
واألخبلر ايثلبت وايواقع فعال.

أهمية الصحافة المكتوبة:تعتبــر ايصــحلف مــن مقومــلت ايحةــلة ايفارة ـ وايسةلســة وهــي ذات ت ـأثةر ابةــر مــن حةــث
قــدرتهل علــى نقــل األفاــلر وايمعلومــلت وايمكشــلعر علــى نطــلق واســع ،يــذا فهــي بليغ ـ األهمة ـ
وهي اوسةل اتصلل تق أر ألغراض عدة من بةنهل:
42

:د:فاروق ابوزيد ،مدخل الى علم الصحافة،م،س،ذ ص.42.41
43
:فنحي االبياري،صحافة المستقبل والتنظيم السياسي ،دار المعرفة الجامعية االسكندرية-8000 ،ص .74
44
د:خليل صابات،الصحافة مهنة و رسالة،دار المعارف،القاهرة،ص3

اإلطار النظري
 االط ــالع عل ــى م ــل فةه ــل م ــن أخب ــلر ب ــدافع ايرغبـ ـ ف ــي ايوق ــوف عل ــى أحـ ـوال ايمح ــةط
االجتملعي وايسةلسي واالقتصلدي ،واالجتملعي.
 معرف ايقضلةل ايتي ةتحدث عنهل ايرأي ايعلم.
 ايتسلة واالتسلع بمل فةهل من طرائف ونوادر أدبة .
 أداة هلم في بنلء ايمجتمعلت وتطوةرهل وتثقةفهل .
 تلبة ـ مختلــف ايخــدملت واالكشــبلعلت وايرغبــلت علــى اعتبــلر أنهــل أصــبحت جــزءا مــن
نسةج ايحةلة ايةومة يألفراد.

45

خصائر االصحافة المكتوبة ووظائفها:حظةــت ايصــحلف ايماتوب ـ بأهمة ـ خلص ـ مةزتهــل عــن بــلقي وســلئل اإلعــالم واالتصــلل
األخــرى فتقــدمت جنبــل إيــى جنــب مــع ايحةــلة ايبكش ـرة  ,وأضــلفت يحةــلة ايفــرد اياثةــر فأصــبحت
جــزءا الةتجـ أز مــن حةلته،وقــد أوردت ايــداتورة أمــلل ســعد ايمتــويي جملـ مــن ايخصــلئص نــذار
منهل مل ةلي:
أنه ــل تلب ــي غرةـ ـزة حـ ــب االس ــتطالع ي ــدى ايمتلق ــي وتقلّـ ــل غم ــوض ايبةئـ ـ حوي ــه بليقةـ ــلمبليوظةف األويى وهي االعالم واإلخبلر.
تنوع ايملدة اإلعالمة ايمقدم و هو مل ةعرف بليتّـقسةم ايموضـوعي يلصـحلف إيـى أقسـلممختلف .
اعتملدهل في تقدةم ايمضمون اإلعالمي على قوايب تحرةرةـ أسلس ّـة ،والّهـل تعتمـد علـىايخبر وتقدم ايتفسةر .

ايصحةف ،فليصـحةف علـى إختالفهـل مهمـل صـغرت أو
األكشالل اإلخراجة ايتي ّتقدم فةهل ّ

ابرت تقدم ايمضمون في أكشالل إخراجة معةن .
45
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:نزهة حانون،اساليب االقناعية في الصحافة المكتوبة الجزائرية ،مذكرة مكملة لتيل شهادة ماجستير في علوم االعالم واالتصال،جامعة منتوري
قسنطينة ،8002-8001ص.28.27.20

اإلطار النظري

وظائف الصحافة المكتوبة:تتعــدد وتــزداد وظــلئف ايصــحلف بتعــدد ايم ارحــل ايتلرةخة ـ ايتــي ةمــر بهــل ايمجتمــع ايــذي
تص ــدر فة ــه ايص ــحةف  ،حة ــث تض ــةف ا ــل مرحلـ ـ تلرةخةـ ـ وظ ــلئف جدة ــدة يلص ــحلف يتلب ــي
احتةلجلت ايتطور ايذي ةحققه ايمجتمع و في ملةلي ذار ألهم هذه ايوظلئف:

 الصحافة ووظيفة نشر الخبر:
أو مراقب ايبةئ و ايتعرف علـى ايظـروف ايمحةطـ بهـل ...وقـد ظهـرت ايصـحلف يتـؤدي
وظةف أسلسة واحدة هي نكشر األخبلر ،و إعـالم اينـلس بمـل ةهمهـم ،و ةتصـل بحةـلتهم ايعلمـ
و ايخلص

سواء في مجتمعهم ايداخلي أو ايمجتمع ايخلرجي.

47

 الصحافة ووظيفة التوعية والتثقيف والتأثير في الرأي العام:
بجلن ــب ايخب ــر ب ــدأت ايص ــحف تف ــتح ص ــفحلتهل يتثقة ــف ايقـ ـراء ،فظه ــر ايمق ــلل ايص ــحفي
يتروةج األفالر وايفلسفلت ايجدةدة من أجل إكشـبلع رغبـلت ايقـلرا بـليمحتوى ايثقلفي،وايصـحلف
ت ـؤدي وظةف ـ ايتوعة ـ وايتثقةــف وايتــأثةر فــي اي ـرأي ايعــلم مــن خــالل تعرةــف اينــلس بعــلداتهم
وتقلية ــد ايحض ــلرة وأنم ــلط س ــلواهل مم ــل ةهةـ ـ يلف ــرد مج ــلال يلتعلم ــل م ــع اين ــلس وايتاة ــف م ــع
ايبةئ .

48

 وظيفة اإلعالن:
إن ظهــور اإلعــالن مقتــرن بظهــور ايصــحف إال أن اعتبــلره اوظةفـ اــلن فقــط فــي ح ـوايي
منتصف ايقرن 11م بسبب فرض ايحاوملت ايضرائب على اإلعالنلت اوسـةل يلحـد مـن نمـو
ايصــحلف  ،ياــن ايتطــور ايــذي حصــل فــي ايمجتمعــلت األوربة ـ خلص ـ بعــد ايثــورة ايصــنلعة
انعاــس علــى أهمة ـ اإلعالن،حةــث ســلعد اإلعــالن علــى تص ـرةف اإلنتــلج ايــذي عــرف ت ازةــدا
46

:د أمال سعد المتولي،مدخل في الصحافة،دار ومكتبة اإلسراء للطبع والنشر والتوزيع،8008،ص18-17
47
:د.محمد فريد محمود عزت،مدخل إلى الصحافة ،طبع في مكتب أحمد فؤاد للكمبيوتر،7773،ص 832
48
:نزهة حانون-االساليب االقناعية في الصحافة المكتوبة الجزائرية -مرجع سبق ذكره ص .22

اإلطار النظري
ابةرا،ومــع زةــلدة إرادات ايصــحف مــن اإلعــالن انخفــض ســعر ايصــحف األمــر ايــذي احــدث
انقالبل في ايصحلف أدى إيى ظهور ايصحلف ايجملهةرة .
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 الصحافة ومصدر التاريخ:
تقوم ايصحلف بوظةف هلم وهي تسـجةل وقـلئع ايحةـلة االجتملعةـ وبليتـليي صـلرت مصـد ار
من مصلدر ايتلرة .
وايصحف تاون مصد ار رئةسةل يلمؤرخ حةن ةتعلق األمر بتسجةل وقلئع ايحةلة ايةومةـ  ,أو
حـةن ةتعلـق األمــر برصـد االتجلهــلت ايفارةـ يألحـزاب واألفـراد ,أو حـةن ةتعلــق األمـر بد ارســته
تــلرة ايصــحلف نفســهل ,وتاــون ايصــحف مصــد ار ثلنوةــل يلتــلرة عنــدمل ةتعلــق األمــر بد ارســته
ايحةلة ايسةلسة أو االقتصلدة أو االجتملعة أو ايثقلفة يمرحل معةنـ مـن ايم ارحـل ايتلرةخةـ
في مجتمع معةن:
وايصحلف امصدر يلتلرة تقوم بوظةفتةن همل:
*رص ــد ايوق ــلئع وتس ــجةلهل ووص ــفهل واالحتف ــلظ به ــل يألجة ــلل ايقلدمـ ـ ا ــي تص ــبح أح ــد
مصلدر ايتلرة .
*ايقةـ ــلم بقةـ ــلس اي ـ ـرأي ايعـ ــلم وأراء ايجملعـ ــلت وايتةـ ــلرات ايمختلف ـ ـ إزاء وقـ ــلئع تلرةخة ـ ـ
معةن .

50

ويقد اختصر ايداتور عبد ايلطةف حمزة وظلئف أخرى يلصحلف امل ةلي:
 تزوةد ايقلرا بلألخبلر.
 تفسةر هذه األخبلر يلقلرا متى النت هنليك حلج يلتغةر.
 ايتسلة وامتلع ايقراء بال ايطرق ايممان .

49

المرجع نفسه،ص .21
50
:فاروق ابوزيد،م س ،ذ ص .21.24

اإلطار النظري
 ايتوجةه واإلركشلد بال ايطرق ايممان .
 ايتســوةق و االعــالن عــن ايحلجةــلت ايتــي ةحتــلج ايةهـل ايجمهــور أو ايم ارفــق ايتــي ةنتفــع
بهل.

51

القوالب الصحفية وأنواعها:ايقوايــب ايصــحفة هــي عبــلرة عــن أكشــالل تعبةرة ـ يهــل بنة ـ متملســا تعاــس ايواقــع بكشــال
مبلكشــر وواضــح وســهل ،وايــى تحلةــل األحــداث وايظـواهر وايتطــورات وتفســةرهل ،مســتهدف بــذيك
إةصلل رسلي محددة يلقلرا يتخلطب بهل ذهنه ومكشلعره ،قصد ترسة قنلع محددة يدةه.
وايقوايب ايصـحفة تختلـف بـلختالف أنـواع ايمواضـةع وأهـداف اينكشـر وايتـأثةر ايـذي ترغـب
ايصــحةف فــي تراــه علــى ايجمــلهةر ,واألكشــالل ايصــحفة نوعــلن ،األكشــالل ايخبرة ـ وايغــرض
منهــل نقــل ايخبــر وايحــدث امــل هــو ,وأكشــالل اي ـرأي وايتــي ةعتمــد فةهــل علــى ايتحلةــل وايتفســةر
واعطلء ايحلول وايمعلرض .
الخبر الصحفي:هنلك عدة تعرةفلت يلخبر نورد منهل ملةلي:ةع ــرف" ب ــويتةزر-Pulitzer -ايخب ــر بأن ــه :ا ــل م ــل ةجتم ــع فة ــه ايج ــدة ,ايتمة ــز و اي ــدرامل
اإلنسلنة و ايروملنسة واإلثلرة وايتفرد وايطراف وةجةب على حب االستطالع يدى ايقلرا".
ةعرفـه ايلــورد نورتالةــف  Northchiffeبأنــه":اإلثــلرة وايخــروج عــن ايمـأيوف ....فعنــدمل ةعــض
ايالب رجال ،فلةس بذيك بخبر ،ويان عندمل ةعض ايرجل البل فذيك هو ايخبر".
وتعرةــف هلرويــد ابفــلنز فجــلء فةــه ":األخبــلر هــي اينــلس ،فهــي ةجــب أن تثةــر اهتملمــلتهم
بقدر مل تقدم يهم من فلئدة وتسلة وبقدر مل تعبر عن مل ةجري في حةلتهم ايةومة ".
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د .عبد اللطيف حمزة ،الصحافة المكتوبة ،دار القلم القاهرة -8007 ،ص .87
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:د .نعمات احمد عثمان -فن التحرير الصحفي،دار المعرفة الجامعية االسكندرية.8002،ص 7
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اإلطار النظري
و ايخبــر ةعـ ّـرف أةضــل بأنــه :اــل خبــر ةــرى رئــةس ايتحرةــر أو رئــةس قســم االخبــلر فــي

جرةدة مل ،أنه جدةر بأن ةجمع وةطبع وةنكشر على اينلس،يحام أسلسـة وهـي أن ايخبـر فـي
مضمونه ةضم أابر مجموع من اينلس ةرون في ملدته إمل فلئدة ذاتة أو توجةهل هلمل.53

التقرير الصحفي:ةعرف ايتقرةر ايصحفي بأنه عرض يحدث ،وهو ملدة صحفة تسرد بدون تعلةق.
وةعــرف بأنــه نــوع إخبــلري بحــت ،ةتمثــل هدفــه فــي تقــدةم ايمعلومــلت األسلســة عــن حــدث ةهــم
ايقلرا أو ايسلمع أو ايمكشلهد.
وهــو نــوع مــن اإلعــالم واحضــلر ايقــلرا بكش ـ جدةــد،فهو تســجةل امــل ة ـراه ايصــحفي ويمــل
ةسمعه،ويمل ةستطةع أن ةعرفه بطرةق مبلكشرة أو غةر مبلكشـرة ،ثـم هـو فـي ايوقـت نفسـه م ارقـب
يصح ايوقلئع ايتي سجلهل وتنسةق ال ذيك وترتةبه واخراجه في تحرةر صحفي جذاب.

54

المقال الصحفي:ةحتــل ايمقــلل ايصــحفي ايمرتب ـ ايثلنة ـ فــي ترتةــب األهمة ـ بليجرةــدة ايةومة ـ بعــد ايخبــر
وهو أنواع منهل ايمقلل االفتتلحي،وايمقلل ايتلخةصي ،وايمقلل اينقدي وايعمود ايصحفي.

55

وةعرف ايمقلل ايصحفي بأنه :األداة ايصـحفة ايتـي تعبـر بكشـال مبلكشـر عـن سةلسـ ايصـحةف
وعــن راء بعــض اتلبهــل فــي األحــداث ايةومة ـ ايجلرة ـ وفــي ايقضــلةل ايتــي تكشــغل اي ـرأي ايعــلم
ايمحلــي أو ايــدويي ،وةقــوم ايمقــلل ايصــحفي بهــذه ايوظةف ـ مــن خــالل كشــرح وتفســةر األحــداث
ايجلرة وايتعلةق علةهل بمل ةاكشف عن أبعلدهل ودالالتهل ايمختلف .
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:د إسماعيل إبراهيم،فن التقرير الصحفي بين النظرية و التطبيق،دار الفجر للنشر و التوزيع،مصر،7772،ص78-77
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:ا .ساعد ساعد،فنيات التحرير الصحفي -دار الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائر 8002،ص .11.12
55
:د .فاروق ابو زيد -مدخل الى علم الصحافة -م،س ،ذكره ص .727
56
:د:فاروق أبو زيد ،فن الكتابة الصحفية ،.عالم الكتب ،القاهرة،ط،7770،4ص717

اإلطار النظري

الحديث الصحفي:هــو تقرةــر مقلبل ـ ص ـحةف مــع كشــخص أو أاثــر حــول موضــوع أو أاثــر ،وتتعــدد أن ـواع
ايح ــدةث وفق ــل يله ــدف ايمطل ــوب تحقةق ــه،وةرى اي ــبعض أن ايح ــدةث ايص ــحفي بمعن ــله ايواس ــع
مجموع أسئل

وأجوبتهل ,وهو أقدم ايمملرسلت ايصحفة فهو وسةل يلحصول علـى ايخبـر أو

استامليه أو ايتحقق منه.

العمود الصحفي:هــو مــن م ـواد اي ـرأي ايمهم ـ  ،وةتمةــز بأنــه أاثــر تنلســبل مــع ظــروف ايعصــر حةــث غ ـ ازرة
ايملدة ايصحفة وضةق وقت ايقراء ،وقد تعددت تعرةفلته نذار منهل:
ايعمــود ايصــحفي:هــو ايمــلدة ايصــحفة ايتــي تتســم بطــلبع صــلحبهل أو محررهــل فــي أســلوب
ايتفاةــر و أســلوب ايتعبةــر،وال تتجــلوز فــي مســلحتهل عمــودا صــحفةل علــى أاثــر تقــدةر ,وتنكشــر
بلنتظلم في مالن ثلبت تحت عنوان ثلبت وتوقةع ثلبت وتوقةع ايمحرر

57

ام ــل ةع ــرف ايعم ــود ايص ــحفي :ف ــي ايثقلفـ ـ اإلعالمةـ ـ ايغربةـ ـ بأن ــه"مس ــلح مح ــدودة م ــن
ايصــحةف ال تزةــد عــن نهــر أو عمــود تضــعه ايصــحةف تحــت تصــرف أحــد ابــلر اياتــلب بهــل،
ةعبر من خاليه عمل ةراه من أراء وأفالر بلألسلوب ايذي ةرضةه.

58

التحقيق الصحفي:هو من مواد ايتقرةر حةث ةجةب على ايسؤال اةف ويملذا بأسـلوب تقرةـري عـن خلفةـ أي
موضــوع صــحفي،بحثل عــن اةفة ـ وأســبلب حــدوث واقع ـ أو ظــلهرة أو مكشــال ،أو هــو بمثلب ـ
ايصورة ايتي ةلتقطهل ايصحفي من ايمجتمع ينقلهل إيى ايجمهور بجمةع أبعلدهـل وأعملقهـل،أاثر
ممل تفعله ايقصص ايخبرة ايبسةط .
57

:د .نعمات احمد عتان ،فنون التحرير الصحفي ،م،س ،ذ ص.73
58
:ا .ساعد ساعد،فنيات التحرير الصحفي،مرجع سبق ذكره ص .13

اإلطار النظري
وةعــرف ايتحقةــق ايصــحفي بأنــه:معليج ـ صــحفة متعمق ـ يواقع ـ أو قضــة أو ظــلهرة أو
مكشــال مثــلرة علــى مســتوى ايعــلم ،بهــدف تعرةــف ايقــلرا بأســبلبهل أو عوامــل ظهورهــل واياةفة ـ
ايتي ظهرت أو حدثت بهل.

59

امـ ــل ةعـ ــرف بأنـ ــه"فـ ــن ايكشـ ــرح وايتفسـ ــةر وايبحـ ــث عـ ــن االسـ ــبلب وايعوامـ ــل اإلجتملعة ـ ـ أو
االقتصلدة أو ايسةلسة أو ايفارة ايتي تامن وراء ايخبر أو ايقضة أو ايمكشـال او ايفاـرة أو
ايظلهرة ايتي ةدور حويهل ايتحقةق.

60

امــل أن هنــلك مــن ةعرفــه بأنــه:خبــر أو مكشــال أو قضــة ةلتقطهــل ايصــحفي مــن ايمجتمــع
ايــذي ةعــةش فةــه،ثم ةقــوم بجمــع مــلدة ايموضــوع بمــل ةتضــمنه مــن بةلنــلت أو معلومــلت أو أراء
تتعلق ةليموضوع ثم ةزاوج بةنهل يلوصول إيى ايحل ايذي ةراه صليحل.

61

التعليق الصحفي:ةعــرف ايتعلةــق يغ ـ بأنــه ايتعلةــق علــى اياــالم وابــداء مالحظــلت حويــه توضــح مديويــه  ,و
ايتعلةق على األخبلر وهـو تـذيةلهل بـوراء تاكشـف اينقـلب عـن خفلةلهـل وأسـبلب وقلئعهـل ونتلئجهـل
حسب مفلهةم ايمعلق وةقلبله بليفرنسة  Commontوبلالنجلةزة . Commentaryأمـل تعرةـف
ايتعلةق ايصحفي اصطالحل فةعرف في ايثقلف اإلعالمة ايغربة بأنه اياتلب ايتي ةتدخل فةهـل
ايصحفي بوراءه ايكشخصة وايتي تلتزم بهل ايجرةدة.
وهــو "مــل ةفــةض عــن ايعــرض ايبســةط يألحــداث وةعبــر عــن حاــم أو توقــع أو ةقــلرن بــةن
األحداث واألوضلع ايتي تقبل ايمقلرن .
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:د .نعمات احمد عثمان -فنون التحرير الصحفي،م،س ،ذ ص .742-741
60
د:لؤي خليل ،االعالم الصحفي ،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان،8070،ص37
61
د إسماعيل إبراهيم،فن التقرير الصحفي بين النظرية و التطبيق ،م س ذ،ص707

اإلطار النظري
أمــل فــي ايثقلف ـ اإلعالمة ـ ايعربة ـ فةعــرف بأنــه "نــوع صــحفي بــليغ األهمة ،ةســتخدم مــن
أجــل تقــدةم رأي واضــح وصـرةح ومعلــن إزاء حــدث أو واقعـ ،ةنطلق مــن ايواقــع و يةقــدم ايـرأي,
وهو نوع صحفي ذو طلبع فاري موجه أسلسل إيى ذهن ايقلرا.

62

 - 1.1.1اإلذاعة:
تعــد اإلذاع ـ (ايرادةــو)مــن أهــم وســلئل اإلعــالم واالتصــلل إذ مانــت ايمجتمعــلت اإلنســلنة
من إرسلل ايصوت اإلنسلني ،وايموسةقى واإلكشلرات بأنواعهل ايمختلف .

تعريف اإلذاعة(الراديو):ايرادةو هو عبلرة عن منظوم اتصلالت واسع ايمدى تعمل على نطلق ترددي عليي،
وايرادة ــو ب ــليمفهوم ايتقلة ــدي ي ــدى علمـ ـ اين ــلس ةعب ــر ع ــن ايجه ــلز اي ــذي نس ــتمع م ــن خالي ــه
يلمحطلت اإلذاعة في ايوقت ايذي ةحمل هذا ايمصطلح تحته منظوم اتصلالت المل .
ايبــث اإلذاعــي Radio Broadcastingاــل إرســلل عــن بعــد يمعلومــلت ذات طبةع ـ
صــوتة ،االمة أو موسةقة ،بلســتخدام األم ـواج ايرادةوة ـ إيــى علم ـ اينــلس،ايمزودة يمســتقبالت
داخل منطق قد تاون محدودة.

63

 تعريف إج ارئي لإلذاعة:اإلذاع ـ ـ هـ ــي مـ ــل ةبـ ــث عـ ــن طرةـ ــق األثةـ ــر بلسـ ــتخدام موجـ ــلت اهرومغنلطةسـ ــة وربـ ــط
مستمعةهل بربط مبلكشر بهدف إعالمهم وترفةههم وتثقةفهم وتعلـةمهم وتسـلةتهم بحةـث تاسـر اـل
االيحدود ايجغرافة .
 بداية اإلذاعة المسموعة وتطويرها:62

:ا .ساعد ساعد ،فنيات التحرير الصحفي،م،س،ذ ص 24-23
63
:د.طارق المشاري،االعالم االذاعي،دار اسامة للنشروالتوزيع.عمان.8070.ص.47.33

اإلطار النظري

 عالميا:
بـ ـ ـ ــدأ اسـ ـ ـ ــتخدام اإلذاعـ ـ ـ ـ ـ ايالسـ ـ ـ ــلاة يألغـ ـ ـ ـ ـراض ايكشـ ـ ـ ــعبة خ ـ ـ ـ ــالل ايحـ ـ ـ ــرب ايعليمةـ ـ ـ ـ ـ
األويــى()1111-1111وقــد أدى االســتخدام ايعســاري يإلذاعـ ايالســلاة إيــى تحســةن معــدات
األجهزة،وتم تدرةب الف ايعلملةن على استخدام اإلكشلرات ايالسلاة .

64

وقــد ااتكشــفت ايبــث اإلذاعــي مصــلدف ،في عــلم  1111حةــث اــلن مهندســون فــي كش ـرا
تصــنةع فــي بةســتبرف فــي أمرةاــل ةجــرون تجــلرب علــى إرســلل صــوتي ،وخطــر يهــم فاـرة إرســلل
ايموســةقى فــي االمهم،وقــد أصــلبتهم ايدهكش ـ حــةن علم ـوا بوجــود مســتمعةن غةــر متــوقعةن مــن
ايهـ ـواة اي ــذةن اـ ــلنوا ةس ــتخدمون مع ــدات اسـ ــتقبلل منزيةـ ـ ايص ــنع،وبعد فت ـ ـرة وجةـ ـزة ب ــدأ ايبـ ــث
ايمنتظم ،وسجلت ايمحط الحقـل بلسـم( KDKAأحـرف ال مـديول يهـل اختةـرت عكشـوائةل)والنـت
أول محط بث إذاعي وايوحةدة يسنوات اثةرة في ايعليم.

65

أمــل فةمــل ةتعلــق بنكشــأة اإلذاع ـ فــي برةطلنةل،ف ـ ن بعــض ايمــؤرخةن ةحــددون عــلم 1111
ابداةـ يلبــث ايمنــتظم فــي هــذا ايبلــد ،حةــث أنكشــئت فــي ذيــك ايوقــت كشــرا إذاعةـ أهلةـ أطلــق
علةهــل كشــرا اإلذاع ـ ايبرةطلنة ـ ،و قــد كشــلرات فــي إنكشــلئهل و ازرة ايبرةــد بلإلتفــلق مــع مصــلنع
أجهزة اإلستقبلل.

66

وفي فرنسـل بـدا أول بـث منـتظم واـلن فـي بـرج إةفـل Eiffelعـلم ، 1111وفـي ايعـلم نفسـه
بــدأ ايبــث ايمنــتظم فــي االتحــلد ايســوفةلتي ســلبقل وفــي نةوزةلنــدا واــذايك محطـ إذاعـ ايحاومـ
ايهندة ـ فــي نفــس ايعــلم،وفي عــلم  1112قفــز عــدد ايمحطــلت اإلذاعة ـ علــى مســتوى ايعــليم
يةصل إيى سبع أالف وخمسملئ محط إذاعة .
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 عربيا:
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:د.حسن عماد مكاوي،د.عادل عبد الغفار،االذاعة في القرن الحادي والعشرون،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة.8002،ص
65
:د،طارق مشاري-االعالم االذاعي،م،س،د ص .32.31
66
:د.عبد هللا زلطة ،نشأة وتطور وسائل االعالم ،دار الفكر العربي ،القاهرة،8001،ص711
67
:د.طارق مشاري،مرجع سابق ص .31.32

اإلطار النظري
بــدأت اإلذاع ـ فــي وقــت مت ـأخر نســبةل مــن دول ايعــليم ايمتقــدم،والنت مصــر أول ايــدول
ايعربةـ ـ ايت ــي عرف ــت اإلذاعـ ـ وذيـ ـك ع ــلم  1111عل ــى ة ــد بع ــض م ــن ايهواة،واعتم ــدت عل ــى
اإلعـ ــالن ايتجـ ــلري فـ ــي تموةلهـ ــل،ثم بـ ــدأ بـ ــث اإلذاع ـ ـ ايرسـ ــمة يلحاوم ـ ـ ايمص ـ ـرة فـ ــي عـ ــلم
،1111وتـ ـوايى ظه ــور اإلذاعـ ـ فـ ــي جمة ــع أنح ــلء اي ــوطن ايعربـ ــي ،وتنلم ــت ت ــدرةجةل قـ ــدرات
اإلذاع في ايدول ايعربة .

68

 أنواع اإلذاعات:عرفت ايدول عدة أنواع مـن األنظمـ اإلذاعةـ  ،نظـلم اإلذاعـلت ايخلصـ وايتجلرةـ ايحـرة
ونظلم اإلذاعلت ايرسمة ايحاومة .
بلينسـب يلنـوع األول:فهـي إذاعـلت خلصـ تملاهـل كشـرالت أو جملعـلت أو أحـزاب وغليبــلمل تخضع يكشروط ايقوانةن ايتي تنظم عمل هذه اإلذاعلت .
أمل اينوع ايثلني :فهي إذاعلت تخضع غليبل يلسلط ايدوي وهي إمل مؤسس تلبع يو ازرةاإلعــالم أو مؤسس ـ وطنة ـ مســتقل ويانهــل ال تخــرج عــن ايخــط اإلعالمــي وايسةلســي وايتوجةــه
ايذي ترسمه ايدوي .

69

 أهم خصائر اإلذاعة:يإلذاع خصلئص متعددة نذار من بةنهل ملةلي:
ايتغطة ايجغرافة ايواسع .ايسرع ايفلئق في نقل ايالم اإلذاعة ألذن ايمستمع .ال تكشترط تعلةمل في متلبع برامجهل.68

:د .حسن عماد مكاوي ،د .عادل عبد الغفار،م سابق ص .81.82
69
:بوبكر عبد العزيز،االعالم وادارة االزمات،مرجع سابق  ،ص.21

اإلطار النظري
-ايتأثةر على ايعقل و ايعلطف الستعملل برامج اإلذاع يلموسةقى وايمؤثرات ايصوتة .

70

تخطي ايحلجز االقتصلدي .تنمة ملا ايخةلل.-تخطي ايحلجز االقتصلدي.

71

 أنواع البرامج اإلذاعية :تختلف ايبرامج اإلذاعة من بلد إيى أخر ويانهل تتفـق فـي تـوفةر ايتسـلة وايمعرفـ ،وةرى
ايعدةد من ايبلدان ان تاون برامج ايمنوعلت بنسـب  %12منهـل ،أمـل ايبـلقي فةخصـص يلمـواد
ايثقلفة بال وجوههل.
 ايبرامج ايدةنة :تحتل ايبرامج ايدةنة نسب ابةرة من ايبرامج اإلذاعة ايعربة . اإلعالنلت:حةث تمثل اإلعالنلت جزءا من ايبرامج اإلذاعة . برامج ايتسلة وايترفةه :اليفاله وايتمثةلةلت وايمسرحةلت. برامج خلص بليمعلوملت واألخبلر واألحداث ايعليمة وايمقلبالت اإلذاعة . ايبرامج ايرةلضة :تحظى هذه ايبرامج بأهمة ابةرة في اإلذاع حةث تنقل هذه األخةرةجمةع أنواع ايمبلرةلت
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 - 1.1.1التلفزيون:
70

:د .حسن عماد مكاوي ،د .عادل عبد الغفار.م س ذ،ص.37
71
:د،طارق الشاري،م،س ذ،ص .12
72
:د.المرجع نفسه ص .11

اإلطار النظري
الن يظهـور ايتلفةزةـون اوسـةل إعالمةـ ممةزة،تـأثة ار بـله ار تجـلوز اـل مـل أحدثتـه وسـلئل
اإلعالم ايسلبق نظ ار يقدرته ايممةزة على ايجمع بةن ايصورة وايصوت.

 تعريف التلفزيون:ايص ــوت م ــن ما ــلن إي ــى خ ــر
ةع ــرف ايتلفزة ــون بأن ــه طرةقـ ـ إرس ــلل واس ــتقبلل ايص ــورة و ّ

بواسط ايوجلت اياهرومغنلطةسة واألقملر ايصنلعة .

73

وةعرف محمد ضةلء ايدةن عوض ايتلفزةون بقويه" ةتاون يفظ ايتلفزةـون مـن مقطعـةن همـل
 Teleوتعني من بعةد و  Vizionومعنلهل رؤة أي أنهل ايرؤة ايقلدم من بعةد.

74

واتعرة ــف إج ارئ ــي يلتلفزة ــون ف ن ــه وس ــةل إعالمةـ ـ تجم ــع ب ــةن ايض ــوء وايص ــوت وايحراـ ـ
إلعطلء صورة المل يلمكشلهد من خالل موجلت اهرومغنلطةسة .

 نبذة تاريخية عن نشأة التلفزيون:ةعتبر ايتلفزةون من أهم اختراعلت ايقرن ايعكشرةن ،والمـ ايتلفزةـون مرابـ مـن مقطعـةن
 Teleومعنله ــل ع ــن بع ــد،وVizion

ومعنله ــل ايرؤةـ ـ وبه ــذا ةا ــون معن ــى المـ ـ تلفزة ــون

 Televezionهـ ــو ايرؤةـ ــل عـ ــن بعد،وقـ ــد أطلـ ــق علـ ــى ايتلفزةـ ــون ايعدةـ ــد مـ ــن األسـ ــملء وأاثـ ــر
األس ـ ـ ــملء كش ـ ـ ــهرة ه ـ ـ ــو م ـ ـ ــل أطلق ـ ـ ــه نة ـ ـ ــوتن تةت ـ ـ ــو ع ـ ـ ــلم  1111بأن ـ ـ ــه فالهـ ـ ـ ـ كشلس ـ ـ ــع ،ايطفل
ايمعجزة،صـ ــندوق ايبالهلت،قـ ــلنون األبلـ ــه،قلتل ايوقـ ــت األابـ ــر،ايعمالق ايجبـ ــلن وغةرهـ ــل مـ ــن
ايتس ــمةلت .أمـ ــل الم ـ ـ تلفزة ــون امـ ــل نعرفهـ ــل اآلن فتعـ ــود إي ــى براسـ ــي عـ ــلم  ،1122وبحلـ ــول
ايعكشرةنلت من ايقرن ايملضي انتكشر هذا ايلفظ على نطلق واسع.
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:د سليم عبد النبي ،اإلعالم التلفزيوني،دار أسامة للنشر والتوزيع.عمان،8070،ص84
74
:د.رفعت عارف الضبع،التليفزيون النوعي،دار الفجر للنشر والتوزبع .القاهرة.8077.ص.70
75
:د.رانيا ممدوح صادق،االعالن التلفزبوني التصميم واالنتاج،دار اسامة للنشر والتوزيع،عمان 8078ص .78

اإلطار النظري
وقــد بــدأت أول ايتجــلرب علــى إرســلل ايصــور ايثلبتـ بــليلونةن األبــةض واألســود عــن بعــد
فـي منتصــف ايقــرن ايتلســع عكشـر،وتطور هــذا االختـراع حتــى اسـتطلع األيمــلني دي اــورن مــن
اخت ـراع ايفوتوتلغرافةــل عــلم 1121وجــلء بعــده ايفرنســي ادوارد بلــةن ايــذي طــور االخت ـراع األول
وأطلق علةه اسم ايبةلةنـوغراف عـلم ،1121واسـتمرت هـذه ايتجـلرب بـليتطور مسـتخدم وسـلئل
مةالنةاة أوال ثم رادةو اهربلئةـ ،حتى توصـل اـال مـن االنجلةـزي جـون يـوجي بةـلرد واالمرةاـي
جن ــةاس اي ــى وس ــةل إرس ــلل تس ــتعمل فةه ــل أس ــطوان دورانةـ ـ مثقوبـ ـ ع ــلم ،1111وق ــد تالل ــت
ايتجــلرب ايتــي جــرت خــالل ايثالثةنــلت مــن ايقــرن ايعكشـرةن بلينجلح،حةــث بــدأ مراــز ايةاســلندر
بــالس ايبرةطــلني يلتلفزةــون بليبــث ايتلفزةــوني يمــدة ســلعتةن ةومةــل عــلم ، 1111وتبعــه ايمراــز
ايفرنس ــي ف ــي التورةف ــلل بب ــث بـ ـرامج تلفزةونةـ ـ ةومةـ ـ ع ــلم  1111وتبعته ــل ايوالة ــلت ايمتح ــدة
األمرةاة في ايعـلم ايتـليي ببـث تلفزةـوني يجمهـور ابةر،وأخـرت ايحـرب ايعليمةـ ايثلنةـ ايبداةـ
ايفعلةـ ـ الختب ــلر ايب ــث ايتلفزة ــوني يلجمه ــور ايعـ ـرةض حت ــى ع ــلمي  1111-1111أي قب ــل
انتهلء ايحرب ايعليمة ايثلنة .
أمل ايبث ايتلفزةوني ايملون فقد بدا في ايخمسةنلت من ايقرن ايعكشرةن.
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 مميزات التلفزيون:تتضح أهمة ايتلفزةون من ايمزاةل ايتلية :
 ةعتبــر أقــرب وســةل يالتصــلل ايمبلكشــر ،وبــذيك فهــو قــد ةتفــوق علــى ايرادةــو بلالتصــلل
ايمبلكشر في قدرته على تابةر األكشةلء ايصغةرة وتحرةك األكشةلء ايثلبت .
 ةستدعي تراة از من ايمكشلهدةن.

77

 ةنقل األحداث فور حدوثهل وبفلرق زمني طفةف.
 ةسمح بأسليةب متعددة يتقدةم ايملدة اإلعالنة ممل سةضلعف تأثةرهل على ايجمهور.
76

:د.محمد البخاري .مبادئ الصحافة الدولية والتبادل االعالمي الدولي.8004.ص 7.2
77
:بوبكر عبد العزيز-االعالم وادارة االزمات.م.س.ذ ص .27

اإلطار النظري
 ةوفر عملة ايتبلدل اإلعالمي وايثقلفي ايعليمي وأصبح وسةل تقلرب بةن ايكشعوب.

78

وظائف التلفزيون وخصائصه:أمل وظلئف ايتلفزةون فنختصرهل امل ةلي:
 ايوظةف ايمعرفة ايتثقةفة .
 ايوظةف اإلجتملعة ايتوجةهة .
ةلسة .
ايس ّ
 ايوظةف ّ
 ايوظةف ايدعلئة واإلعالنة .
 ايوظةف ايتروةجة .
وأمل خصلئصه فهي اليتليي:
 ةعتمد على ايسمع وايبصر يذا ةؤثر على اينلس.
 هو وسةل سهل توصل ايصورة وايصوت دون بذل جهد.
بليصوت .
 ةعتمد على ايحرا ايمرافق يعرض ايصورة وايمرافق أةضل
ّ
 عدسلته تابر تابر صورة األكشةلء ايتي ال تراهل ايعةن.
 قدرة ايتلفزةون على اإلنتكشلر وتوفره في ال بةت.
 وسةل يعرض اإلعالن.79
 - 1.1.1وسائل اإلعالم والوسائط المتعددة(الملتيميديا):
فرضــت ظــلهرة ايعويم ـ تــداعةلتهل فــي مجــلالت االتصــلل وايمعلومــلت بعــد ايمــزج بــةن
تانويوجة ــل ايامبة ــوتر وتانويوجة ــل األقم ــلر ايص ــنلعة مم ــل أدى إي ــى إيغ ــلء ايح ــدود ايجغرافةـ ـ
وتجــلوز ايمســلفلت وامالنة ـ ايحصــول علــى ايمعلومــلت فــي أي مالن،وتجمةعهــل وبثهــل بكشــال
فـ ــوري متخطة ـ ـ قةـ ــود ايوقـ ــت وايمسـ ــلح ،وقد أتـ ــلح ايتطـ ــور ايهلئـ ــل فـ ــي كشـ ــبالت االتصـ ــلالت
78

دمحمد البخاري.مبادئ الصحافة الدولية والتبادل االعالمي الدولي،م س ذ.ص .70
79
 :د :سليم عبد النبي،اإلعالم التلفزيوني،مرجع سابق ص82-81

اإلطار النظري
وايمعلومــلت ايمزةــد مــن االنفتــلح اإلعالمــي وتجــلوز ايح ـواجز ايتقلةدة ـ ،امل تمةــز ايتوســع فــي
استخدام كشبا االنترنةت بتوفةر بةئ اتصلية كشدةدة ايتنوع،ومتعـددة ايمواقـع ،ومتغلغلـ اينكشـلط
فــي الف ـ ن ـواحي ايحةــلة،ويم ةعــد اإلعــالم أرســةل هلبطــل مــن ايم اراــز إيــى األط ـراف،ومن عــدد
محــدود مــن ايق ــلئمةن بلالتصــلل إيــى ايجم ــلهةر ايعرةض ـ ،وانمل أصــبح اإلع ــالم تفلعلةــل ةتس ــم
بتبلدل األدوار بةن ايمرسل وايملتقي.
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 تعريف الوسائط المتعددة:يقــد تطــور مفهــوم ايوســلئط ايمتعــددة مــن مجــرد تعــدد ايوســلئط

Media

Multiple

ايمس ــتخدم بكش ــال متت ــلبع (ايكشرائح،األفالم،ايصوت،األكش ــرط  )...إي ــى فاـ ـرة اي ــدمج ب ــةن ه ــذه
ايوسـلئط وتالملهـل يتسـمح يلملتقـى بليتفلعـل وايـتحام فـي امةـ ايتلقي،وتعتبـر ايوسـلئط ايمتعـددة
من االستخداملت ايحدةثـ يلحواسـةب بصـف علمـ وايحواسـةب ايكشخصـة بصـف خلصـ ،إذ أن
بروز ايوسلئط ايمتعددة مفهومل واستخدامل ال ةتجلوز عقدا من ايزمن.

81

وهنلك مفهوم خر يلوسلئط ايمتعددة وهو أنهل:نتلج معةن أو خدمـ تمزج،بفضـل ايترجمـ
إيى ايلغ اإلعالمة (ايعددة ) ،معطةلت معةنـ النـت حتـى اآلن تسـتثمر منفصـل مثـل ايـنص
واألصـ ـوات ،وايفةدةووايص ــورة ايفوتوغرافةـ ـ وايرس ــوم وغةرهل،اينت ــلج ملتةمة ــدةل ه ــو عل ــى ايعم ــوم
تفلعلي ،ايمستخدم (فلعل) وةستطةع أن ةطلق على هواه هذه ايحرا أو تلك .

82

و تعـ ّـرف أةضــل أنهــل أجه ـزة أو وســلئل تتســم بليكشــمول و تتعــدد االمالنةــلت ايتــي تنتجهــل

،حةث توفر نوعل مـن ايبرمجةـلت تحقـق عـرض ايمعلومـلت فـي كشـال نصـوص مـع إدخـلل اـل

80

:د.ماجد سالم تربان،االنترنت والصحافة االلكترونية رؤية مستقبلية،الدار المصرية اللبنانية8002 ،ص.71
81
:د.محمد األمين موسى احمد،صحافة االنترنت واقع وتحديات،جامعة الشارقة.8004 ،ص.8
82
:فرنسوا لسلي ،نقوال ماكاريز،وسائل اإلتصال المتعددة(ملتيميديا)،تعريب د فؤاد شاهين.،عويدات للنشر و التوزيع،بيروت،8007،ص1

اإلطار النظري
من عنلصر ايصوت،و ايصـور ايرقمةـ و ايلقطـلت ايحةـ مـن ايفةـدةو ايمصـحوب بليصـوت،ثم
أسطوانلت ايلةزر ،وتعرف بلالسطوانلت ايمدمج ،و ذيك بلعتبلرهل ايوسةط ايمستخدم.
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 تاريخ االنترنيت:فــي عــلم  1112وفــي أوج ايحــرب ايبــلردة ســلور ايقلــق و ازرة ايــدفلع األمرةاة ـ حــول مــل
س ــةحدث ألنظمـ ـ االتص ــلالت ايقومةـ ـ عن ــد ح ــدوث ح ــرب نووة ،يق ــد ا ــلن واض ــحل أن نظ ــلم
االتصــلالت ســوف ةاــون حةوةــل فــي حليـ حــدوث حــرب عليمةـ وياــن مــن ايمؤاــد أن ايصـراع
اينــووي سةقضــي عملةــل علــى نظــلم االتصــلالت ايموجــودة،وفي عــلم 1111وصــف بــول بــلران
 Paul Baranوهــو بلحــث ةعمــل يحســلب ايحاومـ حــال يلمكشــال فــي مقــلل بعنـوان حــول
شــبكات االتصــاالت الموزعــة ،يقــد اقتــرح نظلمــل مــن ايحواســةب ايمتصــل بــبعض وةكشــمل الفـ
ايوالةلت ايمتحـدة وذيـك بلسـتخدام كشـبا المرازةـ بحةـث تويـف بقةـ ايعقـد اتصـلالتهل دةنلمةاةـل
إذا دمرت بعض ايعقد ،نوقش االقتراح وتم تطوةره من قبل أعضـلء مختلفـةن مـن ايعـلملةن فـي
حقل ايحوسب
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تعريف االنترنيت:
بـ ــليرغم مـ ــن اخـ ــتالف تسـ ــمةلت ايكشـ ــبا ،كشـ ــبا االنترنةـ ــت ،ايكشـ ــبا ايعنابوتة ـ ـ ،كشـ ــبا
ايمعلومــلت االياترونة ـ ،كشــبا ايكشــبالت ،ايفضــلء ايســبراني ،كشــبا ايمعلومــلت ايدوية ـ  ,ف ـ ن
ايجمةع ةتفق على أن االنترنةت هي ثورة تفوق في أهمةتهل الف وسلئل االتصلل ايحدةث .
عرفهل ايداتور عبـد اهلل زيطـ بأنهـل :دائـرة معـلرف عمالقـ ةماـن
وفي تعرةف يألنترنةت ّ

يلمكشتراةن فةهل ايحصول على ايمعلوملت حـول أي موضـوع معـةن فـي كشـال نـص ماتـوب أو
مرســوم أو خ ـرائط،أو ايت ارســل عــن طرةــق ايبرةــد االياترونــي ،ألنهــل تضــم مالةــةن مــن أجه ـزة
83

أسماء حسين حافظ ،تكنولوجيا االتصال االعالمي التفاعلي عصر الفضاء االلكتروني المعلوماتي والرقمي،الدار العربية للنشر والتوزيع،8001،
ص 22
84
:ساهر سليمان،حسام عابد،إياد خيام،أساسيات االنترنت،دار الرضا للنشر،8000،ص.77

اإلطار النظري
ايحلســوب ،تتبــلدل ايمعلومــلت فةمــل بةنهــل ،وتســتخدم ايحلســبلت ايمرتبط ـ بليكشــبا بمــل ةعــرف
تقنةل بليبروتواول يلنقل وايسةطرة ويغرض تأمةن االتصلالت ايكشباة .
الويــب :مختصــر ل web
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 ) www( world wideو هــو نظــلم معلومــلت يلوســلئط

ايممنهل على كشبا االنترنت ،و هذا اينظلم مبني على تقنة اينصوص ايممنهل مـع توسـةعهل
بحةث تعمل على كشبا انترنةت وانترانت.
وةعــرف ايوةــب رســمةل علــى انــه مبــلدرة الســتخراج معلومــلت ايوســلئط ايممنهلـ ايبعةــدة،
تهدف إيى ايوصول إيى عليم ضخم من ايوثلئق.
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الصحافة االلكترونية:
نشأة الصحافة االلكترونية وتعريفها:نكشـ ـأت ايص ــحلف االياترونةـ ـ ف ــي منتص ــف ايتسعةنلت،وكش ــالت ظ ــلهرة إعالمةـ ـ جدة ــدة
مرتبط ـ بثــورة تانويوجةــل ايمعلومــلت و االتصلالت،فأصــبح ايمكشــهد اإلعالمــي اقــرب مــل ةاــون
ملال يلجمةع أمل تعرةف ايصحلف االياترونة فأنـه جـلء فةـه أنهـل:نـوع مـن االتصـلل بـةن ايبكشـر
ةتم عبـر ايفضـلء االياتروني،االنترنةـت وكشـبالت ايمعلومـلت و االتصلالت،وةسـتخدم فةـه فنـون
و ية ـ ــلت ومه ـ ــلرات ايعم ـ ــل ف ـ ــي ايص ـ ــحلف ايمطبوعـ ـ ـ مض ـ ــلفل إيةه ـ ــل مه ـ ــلرات واية ـ ــلت تقنة ـ ــلت
ايمعلومــلت ايتــي تنلســب اســتخدام ايفضــلء االياترونــي اوســةط أو وســةل اتصــلل بمــل فــي ذيــك
استخدام اينص وايصـوت وايصـورة وايمسـتوةلت ايمختلفـ مـن ايتفلعـل علـى ايمتلقى،الستقصـلء
األنبلء اآلية وغةر اآلية ومعليجتهل وتحلةلهل ونكشرهل على ايجملهةر عبـر ايفضـلء االياترونـي
بسرع .
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 أنواع الصحافة االلكترونية:85

:د.عبد هللا زلطة،نشأة وتطور وسائل االعالم،م س ذ ص821
86
:ساهر سليمان وآخرون،م،س،ص.43
87
:زيد منير سليمان ،الصحافة االلكترونية ،دار أسامة للنشر والتوزيع عمان،8077،ص.70.77

اإلطار النظري
تنقسم ايصحف على كشبا االنترنةت إيى نوعةن رئةسةن همل:
 الصحف االلكترونية الكاملة :وه ــي ص ــحف قلئمـ ـ ب ــذاتهل وان الن ــت تحم ــل اس ــم ايص ــحفة ايورقةـ ـ (ايص ــحةف األم)
وةتمةــز هــذا اينــوع بتقــدةم ايخــدملت اإلعالمةـ وايصــحفة نفســهل ايتــي تقــدمهل ايصــحةف ايورقةـ
من أخبلر وتقلرةر...
 النسخ االلكترونية من الصحف الورقية:وهي مواقع ايصحف ايورقة اينصة على ايكشـبا ،وايتي تقتصـر خـدمتهل علـى تقـدةم اـل
أو بعض مضمون ايصحةف ايورقة ،وخدم تقدةم اإلعالنلت يهل ،وايربط بليمواقع االخرى.

88

السمات والخصائر الصحفية لإلنترنيت:تتّسم اإلنترنةت بعدة سملت من اينلحة ايصحفة نورد من بةنهل ملةلي:
 التغطية الصحفية الفورية:حةث تتوافر ايعدةد من ايمصلدر وايمواقع ايصحفة ايتـي تبـثأخبلرهل بكشال فوري ومتجدد على اإلنترنةت.
 التغطيـــة الصـــحفية الحيـــة:ةما ــن أن ت ــوفر اإلنترنة ــت تغطةـ ـ حةـ ـ يألح ــداث م ــن موق ــعحــدوثهل ،وفــي يحظ ـ وقوعهل،وتعمــل ايعدةــد مــن ايكشــرالت ايمتخصص ـ علــى تطــوةر تقنةــلت
ايبث ايصحفي ايحي على اإلنترنةت.
 التغطية الصحفية المتعمقـة :تتـوافر علـى اإلنترنةـت ايعدةـد مـن ايمصـلدر ايصـحفة ايتـيتتنلول ذات ايموضوعلت بطـرق متنوعـ ،ممل ةسـمح بـليتعرف علـى أبعلدهـل ايمتعـددة،امل ةوجـد
ايعدةــد م ــن اي ــروابط ايت ــي تحة ــل ايص ــحفي إيــى مص ــلدر ووث ــلئق واحص ــلئةلت وبةلن ــلت تعم ــق
معرفته ومعلوملته حول ايموضوع ايذي ةاتب عنه.
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:د،ماجد سالم تربان،م س،ذ ص .771.772

اإلطار النظري
 -التغطية الصحفية التفاعلية:حةث تتـةح اإلنترنةـت إمالنةـلت ايتفلعـل اإلةجـلبي بـةن ايق ّـراء

ايقراء في أداء األعملل ايصحفة .
وايصحفةةن،وتزةد من إمالنة مكشلرا ّ

 التغطية الصـحفية المتكاملـة:حةـث تجمـع اإلنترنةـت بمفرداتهـل بـةن أاثـر مـن عنصـر مـنعنلصـر ايمملرسـ ايصـحفة ،فهــي مصـد ار صــحفةل ةـزود بليمعلومــلت ،وأداة اتصـلل بليمصــدر
ووسةل اتلب ومعليج يلمعلوملت.
 التغطيــة الصــحفية المســتمرة:فليعمــل علــى اإلنترنةــت ال ةتوقــف علــى مــدار ايســلع ،بمــلةتةح تجدةد ايملدة ايصحفة بكشال مستمر ،فضال عن ايسرع في ايتغطة .
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البث اإلذاعي و التلفزيوني عبر األ نترنيت
وجــدت االذاعـ نفســهل هــي األخــرى مهــددة بلالنــدثلر فلجــأت ايــى انكشــلء مواقــع بــث علــى
األنترنةت وهي عبلرة عن تطبةقلت برامج صوتة امبةوترتة ةتم استخدامهل يلبـث عبـر ايكشـبا
ايصــوتة أو ايفةــدةو،و ةقــول محمــد
اعتمــلدا علــى تانويوجةــل تــدفق ايمعلومــلت يتكشــغةل ايم ـواد ّ

علرف في هذا ايكشـأن"ان رادةـو االنترنةـت متعـدد ايوظـلئف و هـو رادةـو تفـلعلي ةماـن أن ةنقـل

ايمؤسس ــلت االذاعـ ـ و ايتلفزة ــون اي ــى جمه ــور
اي ــتحام ف ــي ايوس ــةل االعالمةـ ـ م ــن ايدويـ ـ و
ّ
ايمســتمعةن ز ايمكشــلهدةن و مــوردي ايمعلومــلت ،و ســةتحول ايجمهــور مــن االســتهالك ايســلبي

يلرادة ــو و ايتلفزة ــون اي ــى اس ــتخدام ق ــوة ايتس ــجةالت ايص ــوتة و ايمرئةـ ـ و ذا ــلء ايامبة ــوتر و
ايمعلومــلت ايضــخم ايمعروض ـ علــى كشــبا االنترنةــت ،و تتــةح ايكشــبا ايرقمة ـ ياــل فــرد أن
ةبث برامج اذاعة أو تلفزةونة ".
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أم ــل ايب ــث ايتلفزة ــوني عب ــر االنترنة ــت فةس ــتخدم تانويوجة ــل ايت ــدفق ايمتـ ـزامن يالكش ــلرات
ايصــوتة و ايمرئةـ
ّ
89

يتظهــر علــى كشــال بــث ةماــن مكشــلهدته بلســتخدام عــدة بـرامج تبعــل يحزمـ

:د السيد بخت،الصحافة واإلنترنيت ،العربي للنشر والتوزيع،القاهرة،8000،ص 87-82
90
طالب كحول،األمن المعلوماتي عبر األنترنيت ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم األعالم و االتصال،جامعة الجزائر -2002،
،2007ص23

اإلطار النظري
ايملفــلت ايمســتخدم فــي عملة ـ ايبــث ،و ةــتم تغذة ـ محط ـ إيتقــلط ايبــث ايخلص ـ بلالكشــلرات
تاون مجتمع ايملف ايمراد بثه ،و ةقلص حجـم ايملفـلت بعـد اإليتقـلط
ايصوتة و ايمرئة ايتي ّ

و تحـ ّـول إيــى هةئ ـ ايعــرض ،و ترســل هــذه ايملفــلت عبــر إتصــلل كشــبا رقمة ـ أحــد ملقمــلت

االنترنةت ايمحلة و ايمزودة بتسهةالت تدفق ايبـث ايفـوري و ةقـول بهـلء عةسـى"مـع اـل ايتّقـدم
ايحلصــل فــي كشــبا االنترنةــت إال أن ايبــث ايتلفزةــوني فــي ايكشــبا حةــث يــم ةصــل إيــى اينضــج

ايتانويوجي ايذي ةضعه في خلن االعتملدة ،حةث أن تنزةل ايصورة ةأخذ زمنل طوةال و هـي
نفسهل ملزايت ضعةف في مستواهل ايفني ايلذي ةنبغي ان تاون علةه".91
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طالب كحول ،المرجع نفسه ص 84

ماهية األزمة
 تعريف األزمة مفاهيم مرتبطة باألزمة أسباب نشوء األزمات خصائص األزمات -أنواع األزمات

عالقة االعالم باألزمات
 ظهور اعالم األزمات تعريف اعالم األزم تعريف التناول االعالمي مراحل التناول االعالمي-

تأثير

اعالم

األزمات

األزمة واإلعالم
 - 2..ماهية األزمة
 - 1.1.1تعريف األزمة:
ايواقع إن هنلك تعرةفلت عدةدة يالم "األزم " يغوةل واذيك اصطالحل ممل جعلهل نستخدم
في الف ايمجلالت ايسةلسة االجتملعة واالقتصلدة وايعسارة واألمنة وغةرهل امل ةكشةع
استخدامهل بةن الف ايفئلت ،فتعرف األزم يغوةل في:
 معجم الصحاح :عرفت على أنهل ايكشدة وايقحط ،ةقلل أصلبتهم سن أزمتهم أزمل أياستأصلتهم ،وأزم علةنل ايدهر ةأزم أزمل أي اكشتد و قل خةره"،أزم" عن ايكش امسك عنه ،وفي
ايحدةث أن عمر رضي اهلل عنه سأل ايحلرث بن الدة مل ايدواء فقلل ":األزم" ةعني ايحمة
والن طبةب ايعرب "ايمأزم" ايمضةق ،وال طرةق ضةق بةن جبلةن مأزم،وموضع ايحرب
أةضل مأزم ،ومنه نسمي ايموضع ايذي بةن ايمكشعر وبةن عرف مأزمةن.92
 قاموس المصباح المنير:وردت األزم أةضل بمعني ايكشدة وايقحط وةقلل:أزم علةنلايدهر أي اكشتد وقل خةره ،اذيك ةقلل:أزمت علةهم ايسن اكشتد قحطهل وتأزم أي إصلبته
أزم .

93

وتعني األزم في معلجم ايلغ االنجلةزة نقط تحول في ايمرض أو في تطور ايحةلة أو
في ايتلرة  ،وهي نقط تحول تتصف بليصعوب وايقلق من ايمستقبل وتتطلب اتخلذ ايقرار
ايمنلسب خالل مدة زمنة محددة
ويألزم في ايلغ ايفرنسة معلن متعددة أهمهل :اينزاع ،ايتوتر ،ايفقر ،اينوب  ،ايفلق .
92

:اسماعيل بن حماد الجوهري ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،دار العلم للماليين ،بيروت،ط ،7770 ،4ص.7227
93
:د .ماجد عبد المهدي المساعدة ،إدارة األزمات -المداخل -المفاهيم -العمليات ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ،8078 ،ص.87
94
:د .يوسف احمد ابو فارة ،ادارة االزمات،مدخل متكامل -اثراء للنشر والتوزيع ،فلسطين8007،ص .87
58
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 التعريف االصطالحي واإلجرائي لل زمة:بليرغم من تعدد تعرةفلت األزم من قبل ايعدةد من اياتلب وايبلحثةن وذيك بتعدد
خلفةلتهم وايزاوة ايتي ةنظرون منهل إيى الم األزم  ،إال أن هنليك تكشلبهل ابة ار بةن هذه
ايتعرةفلت حول مديول األزم ومل ةعةنه هذا ايمصطلح وفي ملةلي بعضل من هذه ايتعرةفلت:
*األزم هي وقت حلسم أو خطر ابةر تعتمد نتلئجه على قدر ايعواقب ايسلبة ايتي
ةسفر عنهل،وهي عبلرة عن حلدث خطةر ةؤثر في أمن اينلس مثال وةؤدي إيى تهدةد سمع
ايمنظم المل إتسع إنتكشلره.
و في ايمنظور االعالمي نجد أن األزم :موقف ةتسبب في جعل ايمنظم محل إهتملم
واسع اينطلق من وسلئل اإلعالم ايمحلة و ايعليمة ،ومن جملعلت أخرى اليمستهلاةن و
ايعلملةن و ايسةلسةةن و اينقلبةةن ...

95

*األزم هي يحظ حرج وحلسم تهدد مصةر ايمنظم ايتي تتعرض يهل ،وتضع
صعوبلت ابةرة أملم صنلع ايقرار في ايمنظم في ضوء زةلدة مستوى حلي عدم ايتأاد،
وعدم توافر ايام واينوع ايالفي من ايبةلنلت وايمعلوملت وايمعرف ايالزم وايمطلوب يلتعلطي
مع ايواقع ايحليي في ظل وقوع األزم  ،وسبب وقوع درج علية من ايخلط بةن األسبلب
واينتلئج  ،وحدوث تداعةلت سرةع ومتالحق نلجم عن تفلعالت عنلصر ايمنظم في ظل
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األزم ،وفقدان صن لع ايقرار ايقدرة ايالفة على رؤة ايحلضر وايمستقبل و ايتنبؤ بلألحداث
وانعالسلتهل على أعملل ايمنظم .

96

أمل تعريف األزمة الدولية فةعرفهل األستلذ ايداتور محمد نصر مهنل بأنهل حدث أو موقف
مفلج ةؤدي إيى تغةر في ايبةئ ايداخلة أو ايخلرجة يلدوي ،ةنكشأ عنه تهدةد يقةم أو أهداف
أو مصليح أو أمن ايدوي ايخلرجي أو ايكشرةع ايدستورة وةتطلب سرع ايتدخل وايمواجه
يلتحام في تأثةراتهل ايمختلف ايمنتظرة وايمتوقع .

97

وكتعريف إجرائي للزمة :ةماننل ايقول من خالل مل سبق من ايتعلرةف بأنهل:
ذيك ايحدث أو ايموقف ايذي يم ةان في ايحسبلن ويم ةتوقع حدوثه  ،أو هي تلك اينقط
ايحرج ايتي تفصل االنتقلل من وضع أو مرحل معةن إيى وضع أخر أو مرحل أخرى
يألفضل أو االسوء .
أمل األزمة الدولية فهي  :ذيك ايصراع ايكشدةد ايقلئم بةن دويتةن أو أاثر غليبل مل ةؤدي
ايى نكشوء حرب.
- 1.1.1مفاهيم مرتبطة باألزمة:
 مفهوم الكارثة:ايالرث هي حلدث ابةرة مدمرة وقعت بصورة فعلة ،وةنجم عنهل أضرار فلدح وخسلئر
ابةرة في ايممتلالت واألرواح،وهي قد تاون طبةعة نلجم عن فعل ايطبةع ،وقد تاون فنة
ةتسبب فةهل اإلنسلن بصورة عمدة أو غةر عمدة  ،وتتطلب مواجه ايالرث معونلت على
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:د.يوسف احمد ابو فارة –إدارة األزمات-مرجع سبق ذكره ص .88
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مستوى ايدوي وربمل معونلت دوية .وقد تاون ايالرث في أحةلنل اثةرة سببل رئةسةل يألزم
يان ايالرث يةست هي األزم .
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 مفهوم الصدمة:عرف على أنهل حدث ةنتج عنه كشعور فجلئي ايحدوث ،هذا ايكشعور هو مرّاب بةن ايغضب
ت ّ

وايذهول وايخوف ،ومن هنل قد تاون ايصدم هي إحدى عوارض األزم ،أو إحدى نتلئجهل
ايتي تويدت عند إنفجلرهل في كشال فجلئي سرةع دون سلبق إنذار،امل تاون ايصدم هي

ايدول أو ايمكشروعلت ،أو األفراد و ةاون ايتعلمل مع
أحد أسبلب األزملت سواء على مستوى ّ
ايصدم بأسلوب اإلمتصلص أو اإلستةعلب.

99

الصراع:ةقترب مفهوم ايصراع من مفهوم األزم ،بلعتبلر أن بعض األزملت تعبر عن تصلرع
إرادتةن وتضلد مصليحهل،وتعلرضهل ،إال أن ايصراع قد ةاون بليغ ايحدة وكشدةد ايتدمةر امل
هو ايحلل في األزملت،امل أن ايصراع قد ةاون معروفل في أبعلده واتجلهلته وأطرافه
وأهدافه.

100

المشكلة:تعبر ايمكشال عن ايبلعث ايرئةسي ايذي ةسبب حلي من ايحلالت غةر ايمرغوب فةهل
ومن ثم فلن ايمكشال قد تاون هي سبب األزم في حد ذاتهل ,فلألزم علدة مل تاون إحدى
98
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ايظواهر ايمتفجرة عن ايمكشال وايتي تأخذ موقفل حلدا،كشدةد ايصعوب وايتنفةذ وغةر معروف
أو محسوب اينتلئج وتحتلج ايتعلمل معه إيى قم ايسرع وايدق ،في حةن أن ايمكشال علدة
مل تحتلج إيى جهد منظم يلوصول إيى حلهل .بنلءا على مل سبق ةمان أن ةحدد ايفلرق
األسلسي بةن ايمكشال واألزم ،حةث أن ايمكشال حدث منذر ةظهر بكشال تدرةجي من
مصلدر متنوع واكشلرات تحذةر مختلف ممل ةتطلب حلهل،وهي تحتلج إيى تفاةر وجهد منظم
يلتعلمل معهل،وايقضلء علةهل امل ةمان أن ةتم ايتعلمل معهل في فترات طوةل .

101

 مفهوم القضية:ايقضة عبلرة عن موضوع جديي ةتسع يالختالف في وجهلت اينظر وتبلةن اآلراء
وايحلول ايمقترح ،وتظهر ايقضة نتةج تطور خالفلت حول مسأي مل وتنطوي علر راء
متعلرض ...وتتكشلبه ايقضة مع األزم في أن االهمل ةنطوي على تهدةد يلمنظم بكشال
مل،غةر أن اإل ختالف بةنهمل ةاون في ايمدى ايزمني ،حةث تأتي األزم علدة على غةر
توقع ،وتدفع ايمنظم إيى اإلستعجلل في اتخلذ ايقرار ،بةنمل في حلي ايقضة ةوجد اثةر
من ايوقت يتحلةل ايمعلوملت ووضع ايبرنلمج ايمنلسب يلعالج .

102

- 1.1.1أسباب نشوء األزمة:
ةرجع تنوع األسبلب ايمنكشأة يألزم يتنوع األزملت في حد ذاتهل فهنلك مسببلت داخلة
وأخرى خلرجة  ،ذاتة وموضوعة  ،كشخصة وعلم ....اي  ،ومن أبرزهل هذه األسبلب:
-أسباب بيئية:
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:المرجع نفسه ص .80
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:ا.د.حسن عماد مكاوي،اإلعالم و معالجة األزمات،م س ذ،ص14
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هي ايعنلصر ايتي ال ةمان يلمنظم ايسةطرة علةهل،أو تاون سةطرة ايمنظم علةهل
محدودة جدا،وأهم ايعنلصر ايبةئة ايتي قد تاون سببل في وقوع األزم هي ملةلي:
 عناصر سياسية:مثل ايظروف ايسةلسة غةر ايمستقرة ومل ةترتب علةهل من أحداث
وحوادث.
 عناصر قانونية:مثل سةلسلت ايحاوم تجله منظملت األعملل .
 عناصر اقتصادية ومالية:ومن هذه األسبلب ايفكشل في تحقةق ايتكشغةل االقتصلدي
ايسلةم ،ايتضخم ،االنخفلض ايابةر في معدالت ايربحة  ،االنهةلر في أسعلر األسهم،
دخول مستثمرةن جدد إيى األسواق ،اياسلد ،ايبطلي .
 عناصر اجتماعية:ومن هذه األسبلب انتكشلر ايكشلئعلت ايسلبة حول ايمنظم ،تفكشي
مظلهر ايتخلف،ايتنلمي ايسرةع في عدد ايسالن،ايصراعلت االجتملعة ،ظروف
ايسوق غةر ايمستقرة.
 عناصر طبيعية:ومن هذه األسبلب عنلصر تتعلق بتوقعلت ايمستفةدةن وعنلصر
تنلفسة وعنلصر تانويوجة .
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أسباب تنظيمية:تتجسد هذه األسبلب في عنلصر ةاون يلمنظم سةطرة مبلكشرة علةهل ومن هذه األسبلب:
 إدارة ايمنظم .
 أسلوب ونمط اإلدارة.
 إدارة ايموارد.
 ايمعلوملت ايخلطئ ايتي تتسرب عبر ايكشلئعلت.
 سوء ايتعلمل مع ايمكشاالت.
 مقلوم ايعلملةن يلتغةةر.
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 ايمكشاالت ايثقلفة .
 عدم وجود نظم معلوملت الفة .
 ايحوادث ايصنلعة .
 انخفلض ايروح ايمعنوة يدى ايعلملةن.104
أمل ايداتور ملجد عبد ايمهدي ايمسلعدة فلنه ةرجع األسبلب ايمنكشأة يألزم ايى مل ةلي:
 سوء الفهم:وةمثل سوء ايفهم أحد أهم أسبلب نكشوء األزملت ،وهو ةكشةر إيى ايخطأ فياستقبلل وفهم ايمعلوملت ايمتلح عن األزم
تداخلهل.

105

،وسوء ايفهم ةرجع إيى قل ايمعلوملت أو
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 سوء اإلدراك:واإلدراك ةمثل مرحل استةعلب ايمعلوملت ايتي أمان ايحصول علةهل ،وايحامايتقدةري على األمور ايمعروض  ،واذا مل الن هذا اإلدراك غةر سلةم فلنه ةؤدي إيى عدم
سالم االتجله ايذي اتخذه ايقلئد اإلداري،بل ةؤدي إيى انفصلم ايعالق بةن األداء ايحقةقي
يلاةلن اإلداري( ايمنظم ،ايدوي ،ايمكشروع) وبةن ايقلرات ايتي ةتخذهل هذا ايقلئد اإلداري ,ومن
هنل إذا تراامت نتلئج ايتصرفلت ايسلبق بكشال معةن في حةن الن ةدرك متخذ ايقرار أنهل
تأخذ كشاال أخر،ف نه ةوجد ضغط مويد النفجلر األزم .
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 سوء التقدير :بليكشك في ايمعلوملت واعطلء قةم يلمعلوملت مبليغ فةهل ،نتةج ايثقايزائدة.
 سوء اإلدارة :بسبب ايعكشوائة أو االستبداد اإلداري ،أو عدم وجود أنظم يلعملةلتاإلدارة .
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 تعارض المصالح واألهداف:الختالفلت كشخصة أو اهتململت أو مةول أطراف ايصراع ومنثم أهدافهم ووسلئل تحقةقهل.
 األخطاء البشرية:ضعف قدرة ورغب أطراف األزم على ايتعلمل معهل ،يغةلب ايتدرةب أوقل ايخبرة أو انخفلض ايدافعة .

108

 الشائعات:اثة ار من األزملت مل ةاون مصدرهل ايوحةد كشلئعلت أطلقت بكشال معةن،وتمتوظةفهل وتسخةرهل بلستخدام مجموع حقلئق صلدق قد حدثت فعال،وملموس من جلنب
قطلع ابةر من األفراد واحلطتهل بهلي من ايبةلنلت وايمعلوملت ايالذب وايمضلل ،واعالنهل
في توقةت خلص،وفي إطلر منلخ وبةئ
األزملت.

محةط

ثم إعدادهل الستغاليهل في تفجةر

109

 اليأس:وهو اإلحبلط أو عدم ايقدرة أو فقدان األمل في حل ايمكشاالت ،وايذي ةرجع إيىايقمع اإلداري أو ايتدهور في األنظم اإلدارة .
 الرغبة في االبتزاز:تعرةض متخذ ايقرار يضغوط نفسة وملدة وكشخصة واستغالل أخطلءهمن اجل صنع أزم .

110

 استعراض القوة :ةتم من جلنب اياةلنلت ايابةرة يتحجةم اياةلنلت ايصغةرة،امل أنه ةتم منجلنب اياةلنلت اإلدارة ايطموح عندمل تحوز بعض عنلصر ايقوة،وترغب في قةلس رد
فعلهل،أو اختبلرهل واختبلر مدى تأثةرهل على اياةلنلت األصغر،وعلى مدى رد فعل اياةلن
األابر حجمل،ومن ثم تبدأ عملة استعراضة خلطف يلتأثةر على مسرح األحداث،ودون
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حسلب يلنتلئج أو ايعواقب وتتدخل جمل عوامل غةر منظورة فتحدث األزم ،وتتفلقم مع
تتلبعلت األحداث وتراام اينتلئج.

111

أمل األزمات الدولية فترجع أسبلبهل إيى:
 االستعمار وهو بحد ذاته ةمثل مصد ار أسلسةل يألزملت ايدوية  ،بمل ةوفره من فرص ابةرةينكشوب ايعنف ايمسلح في ايبلدان.
 مشكالت الحدود والمطالبة باألقاليم :تعد سببل في إثلرة ايعدةد من األزملت ايخطةرةوايحروب.
 محاولة الدول لتغيير الوضع الراهن :ةعد سببل في نكشوء األزم ايدوية  ،وةراد هنل بتغةةرايوضع يلحصول على مالسب إستراتجة جدةدة يصليح ايدوي ايقلئم بليمحلوي .
 سعي الدول الدائم لتحقيق مصالحهم االقتصادية :دونمل ااتراث يمصليح ايدول واألطرافايدوية األخرى.
 -خرق ايدول يالتقلفةلت ايقلئم بةنهل.

112

 - 1.1.1خصائر األزمة:
هنلك عدة خصلئص يألزم ةمان أن تتواجد في أي أزم تظهر على ايمأل وأهمهل
ملةلي:
المفاجأة :حدث سرةع وغلمض جسامة التهديد :وايذي قد ةؤدي إيى خسلئر ملدة أو بكشرة هلئل تهدد االستقرار وتصل أحةلنل
إيى ايقضلء على اةلن ايمنظم .
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 مربكة:فهي تهدد االفتراضلت ايرئةسة ايتي ةقوم علةهل اينظلم،وتخلق حلي من حلالت ايقلق
وايتوتر وعدم ايةقةن في ايبدائل ايمتلح ،خلص في ظل نقص ايمعلوملت األمر ايذي ةضلعف
من صعوب اتخلذ ايقرار.
 ضيق الوقت المتاح لمواجهة األزمة:فلألحداث تقع وتتصلعد بكشال متسلرع وربمل حلد ،األمر
ايذي ةفقد أطراف األزم ايقدرة على ايسةطرة على ايموقف واستةعلبه جةدا.
 تعدد األطراف والقوى المؤثرة في حدوث األزمة وتطورها ،وتعلرض مصليحهل ،ممل ةخلق

صعوبلت في ايسةطرة على ايموقف .

113

أما خصائر األزمة الدولية فهي:
 محط تحول حلسم غليبل مل تتسم بليفجلئة في نسق داخلي أو دويي ،تهدد مصليح
دوية معةن وتثةر نوعل من ايذهول وايحرج يدى ايقوى ايمعةن بهل.
 ايتعقةد وايتكشلبك في عنلصرهل وأسبلبهل وتستقطب اهتململ ابة ار وتثةر نوعل من
ايخوف.
 تتطلب جهدا يتالفي تطوراتهل ايسلبة ايتي قد ةمتد خطرهل يلمستقبل.
 تطرح نوعل من االرتبلك وايكشك في ايخةلرات ايمطروح عند ايتعلمل معهل خلص في
غةلب معلوملت دقةق والفة حويهل.
 قد تخلف حلي من ايتوتر ايعليمي خالل فترة زمنة
ايمتكشلبا .

قصةرة في ظل ايدوية

114

- 1.1.1أنواع األزمات:
تتعدد أنواع األزملت وتختلف إال أنه ةمان تصنةفهل وفقل يعدة أسس ومعلةةر سنأتي
على ذارهل ،امل سنأتي على ذار أنواع األزملت ايدوية :
تصنيف األزمات من حيث تكرار حدوثها :وهي نوعلن اثنلن:113

.:د.محمد شومان ،اإلعالم واألزمات مدخل نظري وممارسات عملية،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،القاهرة،8008،ص83
114
:د.ماجد عبد المهدي المساعدة.م.س.ص .378
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 أزم ذات طلبع دوري متارر ايحدوث (مثل األزملت االقتصلدة ).
 أزم

فجلئة

عكشوائة

األعلصةر.)...

غةر متاررة:وهي ايتي ةسهل توقعهل مثل(:األمطلر،

115

تصنيف األزمات من حيث العمق:وهي إمل تاون: أزم سطحة غةر عمةق هلمكشة ايتأثةر ،ال تكشال خطورة وتحدث طفرة بكشال
فجلئي وتنتهي بسرع .
 أزم عمةق متغلغل جوهرة وهي بليغ ايتأثةر ذات طبةع كشدةدة ايقسوة.

116

تصنيف األزمة من حيث درجة شدتها :ووفقل يهذا األسلس تصنف األزملت إيى نوعةنأسلسةن همل:
 أزملت عنةف جلمح :وهي أزملت بليغ ايكشدة وايعنف مثل األزملت ايعليمة .
 أزملت هلدئ وخفةف :وعلدة مل ةاون تأثةرهل على ايرأي ايعلم أو ايجهود ايمحةط بهل
خفةفل وهي اقل درج في ايكشدة من اينوع األول.
من حيث المستوى :وةمان ايتفرق بةن نوعةن من األزملت هنل: أزم على ايمستوى ايقومي ايالي:وهذا اينوع من األزملت ةصةب ايدوي اال وةتأثر
به ايمجتمع اال وهي أزم كشلمل علم سواء في أسبلبهل أو نتلئجهل.


أزملت على ايمستوى ايجزئي:علدة فلن حجمهل وتأثةرهل ال ةمتد اثة ار خلرج هذه
ايوحدات وفي ايغليب تاون هذه األزملت على مستوى ايمكشروعلت أو ايوحدات
اإلنتلجة .

117

-أزمات من حيث طبيعة الحدوث :وةندرج تحت هذا ايتصنةف نوعةن همل:

115

:بوبكر عبد العزيز-اإلعالم وإدارة األزمات، -مرجع سابق،ص
116
:ا.د.ماجد عبد المهدي المساعدة -إدارة األزمات.م.س.ص.33
117
:بوبكر عبد العزيز ،مرجع سبق ذكره ص .82
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 أزم بفعل اإلنسلن:وهي تلك األزملت اينلكشئ عن فعل اإلنسلن مثل:
* االضطرابلت ايعلم وايفتن ايمختلف .
*حوادث تلوث ايبةئ اتسرب اإلكشعلع أو ايمواد اياةملئة أو ايصنلعة .
 أزم طبةعة  :وهي األزم ايتي ال دخل فةهل يلنكشلط اإلنسلني اليزالزل وايبلراةن
واألعلصةر.

118

أمل أنواع األزمات الدولية :فهي األزم ايتي تحدث خلرج حدود ايدوي ذاتهل يذا سمت
أزملت خلرجة وقد تاون أطرافهل:
 إمل دوي معلدة أو على عالقلت غةر طبةعة مع ايدوي األويى.
 أو دوي صدةق .
 أو منظملت أو أحزاب تنتمي إيى دوي أجنبة .
وةمان تقسةم األزملت ايخلرجة إيى:
 أزملت إقلةمة  :وهي ايتي تحدث داخل منطق مل ،بهل خصلئص واحدة متقلرب مثل
ايدول ايعربة أو دول جنوب كشرق سةل مثل األزم بةن جمهورتي ارمةنةل وازربةجلن
حول إقلةم نلجورنوالرابلج .
 أزملت دوية  :وهي ايتي تنكشأ بةن دوي وأخرى وقوة دول ال تنتمي إيى منطق واحدة,
في ايوضع ايدويي ايراهن ممل ةكشال تهدةدا

وتهدف ايدوي إيى تغةر حلد ومفلج

مبلكش ار وغةر مبلكشر يألمن ايقومي يلدول األخرى  ،وةنتج عنه ردود أفعلل قد تؤدي
إيى حدوث صراع مسلح و احتملل حدوث حرب وتنقسم إيي نوعةن :
 أزملت تحتمل ايلجوء إيى حرب.
 أزملت ال تحتمل ايلجوء إيى ايحرب.119
118

 :د.ماجد عبد المهدي المساعدة – إدارة األزمات -م،س،ص .32
119
:ا.د  .محمد نصر مهنا ،إدارة األزمات ،م،س.ص .817.810
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- .1..عالقة االعالم باألزمة
تعد األزملت ملدة خصب يوسلئل اإلعالم ايجملهةرة وتحظي بتغطة على نطلق واسع
من قبل هذه ايوسلئل وايتي تسعى إيى إرضلء جملهةرهل ايمتلبع يألزملت وتطوراتهل من
خالل مل تقدمه من أخبلر ومعلوملت حلصل على ارض ايواقع ،و يإلعالم أهمة بليغ في
هذا ايموضوع نظ ار يمل ةتوفر يه من قدارت هلئل تتمثل في انتقليه بسرع ابةرة،واجتةلزه
يلحدود ،وتخطةه ايعوائق بمل ةملاه من وسلئل مقروءة ومسموع ومرئة  ،ويمل يه من قدرات
هلئل على ايتأثةر اينفسي على األفراد وايسةطرة ايفارة واإلقنلع يلجمهور في ايمجتمعلت
ايمختلف وايتحام في سلواةلتهم وتوجةههم.
- 1.1.1ظهور اإلعالم واأل زمات

120

في أواخر ايستةنلت من ايقرن ايعكشرةن ظهر عدد محدود من بحوث إعالم األزملت
واياوارث ايتي أجرةت في مرااز بحوث األزملت و اياوارث ومرااز ايرأي ايعلم في ايوالةلت
ايمتحدة األمرةاة

وأروبل وايةلبلن ،بةنمل ظهرت محلوالت فردة يتحلةل ايجوانب ايمختلف

إلعالم األزملت واياوارث حةث أعد

 Evell williamsعلم  1111رسلي ملجستةر

تضمنت تحلةل مضمون يصحةف نكشرت رسلئل وتقلرةر عن إعصلر ضرب أحد ايمدن
األمرةاة وقد قلم هلري مور Harry rooreب علدة كشرح وتحلةل ايمواد ايصحفة ايتي قلم
وةلةلمز بتحلةلهل عن نفس ايالرث .
وقد كشهدت ايثملنةنلت وايتسعةنلت زةلدة مطردة وسرةع في بحوث واستخداملت إعالم
األزملت واياوارث ،امل ظهرت بحوث غةر ثقلفة مقلرن يمواقف وتوجهلت اإلعالم أثنلء
األزملت خلص اإلعالم األمرةاي وايةلبلني،يان ايبحوث ايتي رازت على ايصحلف النت
أاثر من ايبحوث ايتي أجرةت على اإلذاع وايتلفزةون.
120

:محمد هدير ،االعالم واالتصال ادارة االزمات ،م س ذ  ،ص.71
121
:المرجع نفسه ص .71
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121

-.1.1.1تعريف إعالم األزمات (:تعرةف إجرائي)
وايمقصود هنل ب عالم األزملت هو ايتغطة أو ايتنلول أو ايمعليج يألزملت من قبل
وسلئل اإلعالم ايمختلف .
و بمل أن ايعالم في تعرةفه هو :هو تلك ايعملة ايتي ةترتب علةهل نكشر األخبلر و
ايمعلوملت ايدقةق ايتي ترتاز على ايصدق وايصراح ومخلطب عقول ايجملهةر وعواطفهم
ايسلمة واإلرتقلء بمستوى ايرأي ايعلم ،وةقوم اإلعالم على ايتقرةر وايتثقةف مستخدمل أسلوب
ّ

ايكشرح وايتفسةر.122

وهو أةضل :بث رسلئل واقعة أو خةلية موحدة على أعداد ابةرة من اينلس ةختلفون فةمل
بةنهم من اينواحي االقتصلدة

واالجتملعة

وايثقلفة

،فلإلعالم ةعتبر جمل

من

ايمعلوملت....وةمان ايقول بأن اإلعالم مضمون ةعمل على تنوةر ايمستقبلةن ورفع ايغكشلوة
عن أعةنهم ،ومسلعدتهم على صنلع ايقرار ايمنلسب.

123

وفي تعرةف يألزم من ايمنظور اإلعالمي هي :موقف ةتسبب في جعل ايمنظم محل
إهتملم واسع اينطلق من وسلئل اإلعالم ايمحلة و ايعليمة ،ومن جملعلت أخرى. ...

124

ومن خالل مل سبق من ايتعلرةف نخلص إيى ايتعرةف ايتليي إلعالم األزملت :وهو جعل
ايصدق وايصراح ايتي ترةد وسلئل
ايمعلوملت واألخبلر ايمتعلق بلألزم وايمرتازة على ّ
اإلعالم إرسليهل ونكشرهل ،معروف ومفهوم يدى ايجملهةر حتى تحدث تفلعال مع هذه األزم

122

بسام عبد الرحمان المشاقبة،نظريات اإلعالم،مرجع سبق ذكره ،ص72-71
123
محمد محمود دهبية،اإلعالم المعاصر،مرجع سبق ذكره ،ص1
124
حسن عماد مكاوي،اإلعالم و معالجة األزمات،مرجع سبق ذكره ،ص42
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،وترفع ايغكشلوة عنهل بلستخدام الملت ورموز وصور ينقل مضلمةن متنلسب مع طبةع هذه
األزم يتحقق ايفهم يدى ايجملهةر واستةعلبهم يهل.

- 1.1.1تعريف التناول اإلعالمي لالزمات:

125

ةقصد بليتنلول اإلعالمي يألزملت هنل بتنلول وسلئل اإلعالم ألخبلر وأحداث األزم
وأسبلبهل ونتلئجهل ،وتراةزهل على أحداث مفصل واستثنلئة أاثر من اونهل أحداث علدة ،
امل ةراز ايصحفةون على ايرموز واألبطلل ايذةن برزوا أثنلء األزم واألطراف ايفلعل فةهل.
- 1.1.1مراحل التناول اإلعالمي:
ةمر اهتملم وسلئل اإلعالم بتنلول األزم أو تغطةتهل بثالث مراحل أسلسة وهي:
مراحل ايتنلول ايعكشوائي  :في بداة األزم تتصف طبةع ايتنلول اإلعالمي يهذه األزمبليعكشوائة بسبب عدم توفر ايبةلنلت وايمعلوملت وايمعرف ايالفة عن األزم وأسبلبهل
وتداعةلتهل وايمواقف ايمختلف تجلههل.
مرحل ايتنلول اإلعالمي ايمنظم يألزم :عندمل تتضح مالمح األزم ومعليمهل وتتجلىأسبلبهل وتبدد أثلرهل فلن اهتملم وسلئل اإلعالم بلألزم ةدخل مرحل جدةدة ,وفي هذه ايمرحل
تسخر وسلئل اإلعالم إمالنةلت ملدة وبكشرة الفة يلتعلطي اإلعالمي مع هذه األزم
وتطوراتهل.
مرحل تاةف ايتنلول اإلعالمي مع واقع مل بعد األزم :وفي هذه ايمرحل تقل حدةايتنلول اإلعالمي يألزم وتتراجع وتةرته ،وتختلف طبةع ايتنلول إذ أن هذا ايتنلول ةتأثر بمل
وصلت إيةه األحداث بعد األزم  ،فهنلك بعض ايمواقف قد تتغةر في ضوء مستجدات مل بعد
125

:محمد هدير ،االعالم واالتصال ادارة االزمات ،مرجع سبق ذكره ،ص .73
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األزم  ،وفي هذه ايمرحل فلن دور وسلئل اإلعالم يهل ال ةاون مجرد وصف يألحداث
وتسلسلهل وتصلعدهل ،بل أن اإلعالم ةبدأ بليتدخل وايمكشلرا في صةلغ االستراتةجةلت ايتي
تسهم في ايتعلمل مع ايواقع ايجدةد ومعليجته.

126

– 0.1..مهام اإلعالم خالل األزمات:
 المستوى اإلخباري :وةقوم اإلعالم بتقدةم ايمعلوملت ايتي ةهدف من خاليهل إلحلط
ايجمهور بمل حدث،على أن ةقوم بكشرح وتفسةر خلفةلت األحداث وايوقلئع أثنلء
تقدةمهل يلجمهور.
 المستوى التثقيفي:ةمان يإلعالم أن ةقوم بتوظةف الف اسليةب وفنون اإلقنلع في
مصلحب ايرسلئل ايتي ةقدمهل يلجمهور يخلق رأي علم مؤةد يطرةق تنلول األزم .
 مستوى المراقبة :ةقوم اإلعالم بمراقب الف ايجهود ايتي تتَخذ في إطلر ايتعلمل مع

األزم أو ايمكشال ،وةقوم بعرضهل وايتعلةق علةهل ،امل ةقوم بعرض ايرأي وايرأي

اآلخر من خالل ايرسلئل ايتي ةقدمهل يلجمهور.

127

- 1.1.1تأثير وأساليب إعالم األزمة في الرأي العام:
ةقصد بليرأي ايعلم مجموع من ايتغةرات اإلرادة ايصلدرة عن ايجملهةر نحو مكشال
ملأو قضة مل أو أزم مل محل اهتملم ايجملهةر وتاون موضع نقلش وحوار وجدل بهدف
ايوصول إيى حل ةؤدي إيى تحقةق ايمصلح ايعلم  .ومن هنل ومن خالل معرف أهمة
ايرأي ايعلم ،فلنه تبرز أهمة دور اإلعالم(إعالم األزم ) في تحقةق ايتأثةرات ايمطلوب في
ايرأي ايعلم يضملن أن تاون اتجلهلت ايرأي ايعلم داعم يموقف ايمنظم (مؤسس ،دوي ) نحو
األزم  :وهنلك أسليةب متعددة ةستخدمهل إعالم األزم من أجل تحقةق ايتأثةر ايمطلوب في
ايرأي ايعلم  ،وأهم هذه األسليةب ملةلي:

126

:د .عادل صادق محمد،الصحافة وإدارة األزمات،مدخل نظري-تطبيقي،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة8001،ـص43-33
127
:المرجع نفسه ،ص10
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-أسلوب اإلعالم ايراصد(ايواصف) :وهنل ةجري ايتراةز على متلبع

وقلئع األزم

وتطوراتهل ايمختلف  ،وةراز إعالم األزم أةضل على استخدام أراء ايمتخصصةن واينخب
وايجملهةر وأصحلب ايم صليح املدة إعالمة يلنكشر مع ايتراةز على مل ةراه اإلعالم منلسبل
يلنكشر عن األزم .
أسلوب إعالم ايرأي :ةاون في صورة مجموع من ايتعلةقلت وايتحلةالت وةجري ايتأاةدعلى اتجلهلت محددة وتبني أراء معةن  ،امل ةجري ايتأاةد على إةجلد صورة محددة يدى
ايفئلت ايمستهدف .

128
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 :ا.د  .محمد نصر مهنا ،إدارة األزمات ،المرجع سبق ذكره ،ص .822
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بطاقة تقنية عن جريدة الخبر
 األزمة السورية وأزمة السالح الكيماوي التحليل الكمي لفئات الدراسة التحليل الكيفي لفئات الدراسة75

76

اإلطار التطبيقي

13

اإلطار التطبيقي
ايدراس إضلف إيى
سةتم ايتطّرق في هذا ايقسم إيى ايتعرةف بليةومة ايمتنلوي يلموضوع ّ
يلدراس .
ايسورة وايسالح اياةملوي بهل ثم ايتحلةل ايامي واياةفي يلفئلت ايمختلرة ّ
األزم ّ

-0-2اإلطار التاريخي والقانوني لجريدة الخبر:

أنكشــئت جرةــدة ايخبــر فــي جمعة ـ تأسةســة بتــلرة  82أوت  ،7770وذيــك بموجــب عقــد
ت ــوثةقي فـ ــي  78سـ ــبتمبر  7770اكش ــرا مسلهم ،وصـ ــدر ايعـ ــدد األول يه ــل فـ ــي  07نـ ــوفمبر
.7770
إنطلقت جرةدة ايخبر برأسملل قدره  307200دج ،وبطلق سـحب وصـلت إيـى  80أيـف
نسخ ةومةل وتعد جرةـدة ايخبـر أول جرةـدة خلصـ نلطقـ بليلغـ ايعربةـ تأسسـت بعـد اإلعـالن
عن ايمنكشور ايحاومي ايصلدر في  03أفرةل  7770وايذي سمح بظهور عنـلوةن مسـتقل فـي
ايسلح اإلعالمة ايوطنة .
ظهرت جرةدة ايخبـر فـي ايبداةـ اةومةـ مسـلئة إيـى غلةـ جـلنفي  7773وقـد سـلهم فـي
تأسةس ايجرةدة  82مسلهمل منهم  77صـحفي ممـن اـلنوا ةعملـون فـي ايقطـلع ايعمـومي ،جـلء
معظمهــم مــن جرةــدة ايكشــعب أو ايمســلء ،أو أضـواء أو مجلـ ايوحــدة ،وقــد تقلــص عــددهم فةمــل
بعد إيى  72كشخصل.
ويم ةتم إختةلر عنوان «ايخبر» منذ ايمرة األويى ،بل تم إقتراح جمل من ايعنـلوةن منهـل:
ايحدث ،ايةوم ،ايعليم يةستقر ايرأي على ايعنـوان ايحـليي «ايخبـر» ألنـه ةحمـل مفهومـل إعالمةـل
مجردا من أي دالي سةلسة .
تعلقب على جرةدة ايخبر مجموع من ايمدراء ،بداة بليصحفي علبد كشـلرف ايـذي سـبق
يــه ايعمــل فــي جرةــدة «ايمســلء» ،وايــذي تقلــد مســؤوية إدارة ايخبــر مــن ســبتمبر  7770إيــى
مــلرس  ،7777وأعقبــه ايصــحفي ســالمي محمــد مــن مــلرس  7777إيــى غلة ـ ج ـوان ،7773
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وهــو اآلخــر صــحفي ســلبق فــي جرةــدة «ايمســلء» ،وغةرهمــل مــن ايمــدراء وص ـوال إيــى ايمــدةر
ايحليي وهو كشرةف رزقي.
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صــدرت ايخبــر فــي بداةـ ظهورهــل بنظــلم ايحجــم ايابةــر ،وذيــك إيــى غلةـ جــلنفي 7778
يتتحول بعد ذيك إيـى ايصـدور بحجـم ايتلبلوةـد ،وهـي تعـد أول صـحفة تعتمـد نظـلم ايمـلانتوش
واإلعــالم اآليــي ،وقــد مةــز جرةــدة ايخبــر غةــلب اإلفتتلحة ـ  ،وةرجــع ايســبب إيــى طبةع ـ تراةب ـ
صـحفةي ايجرةــدة ايــذةن تــم إختةــلرهم وفــق معـلةةر مهنةـ  ،ويــةس علــى أســلس توجهــلت سةلســة
أو حزبة .
وجرةدة ايخبر بليطبع هي ةومة وطنة  ،تصدر ال صبلح عدا ايجمع  ،اـلن مقرهـل دار
ايصــحلف "ايطــلهر جــلووت"  07كشــلرع بكشــةر عطــلر ،130ثــم انتقلــت إيــى مقرهــل ايجدةــد بحةــدرة
علم  8002وةضم ايمبنى ايجدةـد ايتـلبع يهـل اإلدارة ايعلمـ  ،مدةرةـ ايمحلسـب وايمليةـ  ،مدةرةـ
ايتجـ ــلرة ،ايتخ ـ ـزةن بمختلـ ــف أقسـ ــلمه ،مدةرة ـ ـ ايعالقـ ــلت ايعلم ـ ـ وايتسـ ــوةق ،قسـ ــم ايمنلزعـ ــلت،
بلإلضــلف إيــى مراــز ايد ارســلت ايدوية ـ  ،وقــد زودت مختلــف األقســلم بأحــدث ايتانويوجةــل ممــل
ةحفز ايعملل على ايعمل بجهد أابر ،وايبـليغ عـددهم  871عـلمال مـنهم  18صـحفةل دائمـل و3
مصورةن ،والرةالتورةةن ،وتملك ايخبر  42ماتبل عبر ايتراب ايوطني و 01مالتب فـي بلـدان
عربة وأجنبة وحوايي ملئ مراسل متعلون عبر ايوطن.
امل تملك ايخبر ماتبةن أحدهمل في كشرق ايبالد بوالة قسنطةن وايثلني فـي غـرب ايـبالد
بوالة وهران ،بلإلضلف إيى مالتب والة عبر المل ايتراب ايوطني.
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قسم التحرير لصحيفة الخبر: 129ـ بوبار بوعزةز ،مرجع سلبق  ،ص .783
 -130بوبار عبد ايعزةز ،مرجع سلبق ،ص .784
 -131رةم حفةلن ،المعالجة الصحفية ألحداث تيقنتورين  4100في الصحافة الجزائرية ،دراس تحلةلة مقلرن يصحةفتي

ايخبر ايةومي واينهلر ايجدةد ،جلمع محمد خةضر بسارة ،8074/8073 ،ص.83
79
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 رئةس مجلس اإلدارة :زهرة ايدةن سملتي.
 ايمدةر ايعلم مسؤول اينكشر :رزقي كشرةف
 مدةر ايتحرةر :ايسةد املل جوزي
 رئةس ايتحرةر :ايسةد محمد بغليي
قسم اإلدارة لصحيفة الخبر: ايمدةر ايعلم :ايسةد كشرةف رزقي
 مدةرة اإلدارة ايعلم :ايسةد سعةد زوقلوي
 مدةر ايملية  :ايسةد محمد بن داوم
 ايمصلح ايتجلرة  :ايسةد جلزة برجلن
فروع صحيفة الخبر اليومي: ايخبــر ايرةلضــي :ةومة ـ مخصص ـ يمختلــف ايرةلضــلت ايمحلة ـ وايدوية ـ  ،خلص ـ ا ـرة
ايقدم ،وبدأ إصدارهل في كشهر جوان  8070بمنلسب نهلئةلت اأس ايعليم.
 ايخبــر األســبوعة  :أســبوعة تهــتم بلألخبــلر ايسةلســة واإلقتصــلدة  ،ايرةلضــة وايدوية ـ
ومن ــذ ج ــلنفي  8002أص ــبحت ايخب ــر األس ــبوعي مس ــتقل  ،وه ــي كش ــرا ذات مس ــؤوية
محددة برأسملل  700.000.00دج
 ايخبر تسلة  :أسبوعة مخصص يأليعلب.
 حوادث ايخبر :نصف كشهرة مخصص يلحوادث
 ايخبر سلت :نصف كشهرة مخصص يبرامج ايتلفزة

7ـ رةم حفةلن،مرجع سلبق ،ص .84
80
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-8-4األزمة السورية والسالح الكيماوي بها :
التعريف بسوريا .









اإلسم الرسمي  :الجمهورية العربية السورية
العاصمة :دمشق
المدن الرئيسية  :حلب  ،حمص  ،حماه
الميناء الرئيسي  :الالذقية ( على البحر األبيض المتوسط )
المساحة  17472 :ميال مربعا (721720كم)
األجناس 70 :بالمئة عرب
اللغة  :العربية ( الرسمية  ،الكردية  ،األرمينية )
الدين  :األسالم ( سنيون  14بمئة  ،علويون دروز ومذاهب أخرى  72بمئة )
المسيحية  70بالمئة
نظام الحكم  :جمهورية  ،بها سلطة تشرعية من مجلس واحد هو مجلس الشعب،
133
والحزب الحاكم هوحزب البعث العربي األشتراكي

جغرافية سوريا :سوريا دولة عربية تقع في غربي قارة آسيا  ،وتحيط بها تركيا من الشمال والعراق من
الشرق  ،وفلسطين من الجنوب  ،ومن الغرب البحر األبيض المتوسط  ،ومن الجنوبي
الشرقي األردن ومن الجنوب الغربي لبنان
نظام الحكم :نظام الحكم في سوريا جمهوري رئاسي،ينتخب رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح من
مجلس الشعب لمدة  1اعوام ويحق لكل مواطن بلغ  72سنة من العمر ممارسة حق
اإلنتخاب،وينص الدستور على أن يكون رئيس الجمهورية ملسما الن االسالم يؤلف قاعدة
النظام الحقوقي للبالد
أما مجلس نظلم ايحام في سورةل جمهوري رئلسي ةنتخب ايرئةس ايجمهورة بنلءا على
إقتراح من مجلس ايكشعب يمدة سبع أعوام ،وةحق يال مواطن بلغ  11سن من عمره
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ـ محمد عتريس ،معجم بلدان العالم ،الدار الثقافية للنشر ،القاهرة ،8000 ،ط ،7ص .813
8
ـ الموسوعة العربية العالمية ،00مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ،الرياض ،7777 ،ط  ،3ص .771
81

اإلطار التطبيقي
مملرس

1

حق اإلنتخلب  ،وةنص ايدستور على أن ةاون رئةس ايجمهورة مسلمل ألن

اإلسالم ةؤيف قلعدة اينظلم ايحقوقي يلبالد.
أم ـ ـ ـ ــل مجل ـ ـ ـ ــس ايكش ـ ـ ـ ــعب اي ـ ـ ـ ــذي ةتا ـ ـ ـ ــون م ـ ـ ـ ــن  11عضـ ـ ـ ـ ـوا ،فةنتخ ـ ـ ـ ــب يم ـ ـ ـ ــدة  1أعـ ـ ـ ـ ـوام
بليتصـ ـ ــوةت ايمبلكشـ ـ ــر،وهو مصـ ـ ــدر ايسـ ـ ــلط ايتكش ـ ـ ـرةعة وي ـ ـ ـرئةس ايجمهورة ـ ـ ـ رئلس ـ ـ ـ ايدوي ـ ـ ـ
وايحاوم في ن واحد
ـرس ايقضـ ــلء وزةـ ــر ايعـ ــدل،وهنلك ايمحـ ــلام ايجزئة ـ ـ ايتـ ــي تفصـ ــل فـ ــي قضـ ــلةل ايجـ ــنح
ةـ ـ أ
وايجرائم،ومح ـ ـ ــلام ايمختصـ ـ ـ ـ ب ـ ـ ــليحقوق ايملدةـ ـ ـ ـ ومحامـ ـ ـ ـ االس ـ ـ ــتئنلف وايمح ـ ـ ــلام ايكش ـ ـ ــرعة
ايتي ةراسهل ايقلضي ايكشرعي في ال محلفظ وهنلك ايمحلام ايطلئفة
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بداية االزمة في سوريا:بعـ ــد هـ ــروب اي ـ ـرئةس ايتونسـ ــي زةـ ــن ايعلبـ ــدةن بـ ــن علـ ــي فـ ــي 11جـ ــلنفي  1211وسـ ــقوط
نظـ ـ ــلم اي ـ ـ ـرئةس ايمصـ ـ ــري ايمخلـ ـ ــوع محمـ ـ ــد حسـ ـ ــني مبـ ـ ــلرك فـ ـ ــي  11فةفـ ـ ــري ،1211انتكشـ ـ ــر
األمـ ــل فـ ــي أوسـ ــلط اينلكشـ ــطةن ايسـ ــورةةن مت ـ ـأثرةن بمنـ ــلخ ايثـ ــورات ايعربة ـ ـ  ،فقـ ــلموا فـ ــي أاثـ ــر
مـ ـ ــن محلفظ ـ ـ ـ باتلب ـ ـ ـ كشـ ـ ــعلرات علـ ـ ــى ايجـ ـ ــدران وفـ ـ ــي نهلة ـ ـ ـ فةفـ ـ ــري  1211كش ـ ـ ـّنت ق ـ ـ ـوات
األم ــن ف ــي أاثـ ــر م ــن محلفظ ـ ـ س ــورة حمل ـ ـ اعتق ــلالت ض ــد مـ ــن ةكش ــتبه بهـ ــم ف ــي مكشـ ــلرا

حمل ـ ـ كشـ ــعلرات ايجـ ــدران وا ـ ــلن مـ ــن بـ ــةن ايمعتقلـ ــةن  11كشخص ـ ــل مـ ــن درعـ ــل اغلبة ـ ـتهم م ـ ــن
األطفـ ـ ــلل دون ايخلمس ـ ـ ـ عكشـ ـ ــر وجـ ـ ــلءت قضـ ـ ــة أطفـ ـ ــلل درعـ ـ ــل وكشـ ـ ــعلرات ايجـ ـ ــدران ايمثةـ ـ ــر
ايمبلكشـ ـ ــر يالحتجلجـ ـ ــلت فـ ـ ــي درعل،وايسـ ـ ــبب اياـ ـ ــلمن وراء ذيـ ـ ــك هـ ـ ــو ايت ـ ـ ـأثر بمنـ ـ ــلخ ايربةـ ـ ــع
ايعربـ ــي ،اضـ ــلف إيـ ــى عوام ـ ــل أخـ ــرى اقتصـ ــلدة واجتملعة ـ ـ مث ـ ــل ايتهمـ ــةش وايفقـ ــر وغة ـ ــلب
ايخطط ايتنموة
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:الموسوعة العربية العالمية ،73مرجع سابق ،الصحفة .771
135
:عمر بن بشارة ،سورية درب االالم نحو الحرية محاولة في تاريخ الراهن ،المركز العربي لالبحاث ودراسة السياسات ،بيروت
،8073،الطبعة ،7صفحة .28.27
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وبعـ ــد ذيـ ــك عمـ ــت ايمظـ ــلهرات واالحتجلج ـ ــلت فـ ــي مختلـ ــف ايمـ ــدن ايسـ ــورة و ف ـ ــي 11
مـ ــلرس وعلـ ــى اثـ ــر حلدث ـ ـ اعتقـ ــلل االطفـ ــلل انطلقـ ــت مظـ ــلهرات حلكشـ ــدة فـ ــي درعـ ــل جنـ ــوب
س ـ ــورةل كش ـ ــلرك فةه ـ ــل ايمئ ـ ــلت احتجلج ـ ــل عل ـ ــى االعتق ـ ــلالت وايقم ـ ــع وايفس ـ ــلد وتندة ـ ــدا ب ـ ــبعض
رجـ ــلل ايدوي ـ ـ  ،وقـ ــد قلبـ ــل األمـ ــن هـ ــذه ايمظـ ــلهرات ب ـ ـ طالق ايرصـ ــلص ايحـ ــي ممـ ــل أدى ايـ ــى
سـ ـ ــقوط قتـ ـ ــل وايعدة ـ ـ ـد مـ ـ ــن ايجرحـ ـ ــى مـ ـ ــنهم "حسـ ـ ــلم عةـ ـ ــلش" و"محمـ ـ ــود ج ـ ـ ـوابره" وهمـ ـ ــل اول
ضـ ـ ـ ــحلةل ايثـ ـ ـ ــورة ايسـ ـ ـ ــورة وبعـ ـ ـ ــد ذيـ ـ ـ ــك ازدادت ايمظـ ـ ـ ــلهرات واإلعتصـ ـ ـ ــلملت فـ ـ ـ ــي مختلـ ـ ـ ــف
ايم ـ ــدن ايس ـ ــورة أدت بلينظ ـ ــلم ايس ـ ــوري اي ـ ــى ب ـ ــدأ ايحملـ ـ ـ ايعس ـ ــارة عل ـ ــى ايم ـ ــدن بلس ـ ــتخدام
مختلـ ـ ــف اآليةـ ـ ــلت ايبرة ـ ـ ـ

ايثقةل ـ ـ ـ

وايـ ـ ــدبلبلت وايمـ ـ ــدرعلت وايسـ ـ ــالح ايجـ ـ ــوي

ةع ـ ــرف بليس ـ ــالح اياةم ـ ــلوي وه ـ ــي عب ـ ــلرة ع ـ ــن مـ ـ ـواد اةملوةـ ـ ـ

س ـ ــلم
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وهـ ـ ــو مـ ـ ــل

سـ ـ ـواءا الن ـ ــت ص ـ ــلب

او س ـ ــلئل او غلزةـ ـ ـ  ،وتعتب ـ ــر م ـ ــن أس ـ ــلح اي ـ ــدملر ايكش ـ ــلمل وتـ ـ ـأتي بع ـ ــد االس ـ ــلح اينووةـ ـ ـ
م ـ ـ ــن نلحةـ ـ ـ ـ ايخط ـ ـ ــورة ي ـ ـ ــذا ه ـ ـ ــي أس ـ ـ ــلح محظ ـ ـ ــورة دوية ـ ـ ــل ،أم ـ ـ ــل ص ـ ـ ــنعهل فةتطل ـ ـ ــب خبـ ـ ـ ـراء
خلصـ ــةن وأمـ ــلان خلص ـ ـ  ،ألن أي خطـ ــل فـ ــي صـ ــنعهل واإلخـ ــالل بتراةبتهـ ــل قـ ــد ةـ ــؤدي ايـ ــى
أض ـ ـرار جسـ ــةم  ،وتسـ ــتخدمهل ايـ ــدول عسـ ــارةل فـ ــي حلي ـ ـ تخوةـ ــف دوي ـ ـ معلدة ـ ـ أو اوسـ ــةل
يلتهدة ـ ــد ،أو إح ـ ــداث أاب ـ ــر ق ـ ــدر م ـ ــن ايخس ـ ــلئر ي ـ ــدى ايع ـ ــدو ف ـ ــي وق ـ ــت قص ـ ــةر وتسـ ـ ـرةع
وتةـ ـ ـرة ايقض ـ ــلء علة ـ ــه ،وتس ـ ــتعمل اةض ـ ــل ف ـ ــي م ارح ـ ــل اي ـ ــدفلع األخةـ ـ ـرة،ويان أغلبةـ ـ ـ اي ـ ــدول
ايتـ ـ ــي تمتلاهـ ـ ــل تسـ ـ ــتخدمهل يلتهدةـ ـ ــد ال غةر،ونـ ـ ــلد ار مـ ـ ــل تسـ ـ ــتخدم فعلةـ ـ ــل يخطورتهـ ـ ــل ايكشـ ـ ــدةدة
حةـ ـ ــث ت ـ ـ ـأثر علـ ـ ــى ايبةئ ـ ـ ـ فتسـ ـ ــمم اينبلتـ ـ ــلت وتلـ ـ ــوث ايه ـ ـ ـواء وتتسـ ـ ــبب فـ ـ ــي ايكشـ ـ ــلل يإلنسـ ـ ــلن
وتـ ــؤثر علـ ــى ايتـ ــنفس فتسـ ــبب اإلختنـ ــلق وايمـ ــوت ،و اـ ــذيك تسـ ــبب ايهلوسـ ــلت وت ـ ـؤثر علـ ــى
األعصـ ــلب ومـ ــن بـ ــةن أنواعهـ ــل مـ ــل ةتسـ ــبب فـ ــي حـ ــرق ايجلـ ــد وتكشـ ــوةهه ،يـ ــذا ف ـ ـ ن امتالاهـ ــل
ةع ــد ض ــل ار ونلفع ــل  ،نلفع ــل ف ــي ا ــون ايدويـ ـ ايت ــي تمل ــك اس ــلح اةملوةـ ـ مهلبـ ـ م ــن ط ــرف
اي ـ ــدول األخـ ـ ــرى وةحسـ ـ ــب يهـ ـ ــل أيـ ـ ــف حسـ ـ ــلب ،وض ـ ــل ار فـ ـ ــي اونهـ ـ ــل تلحـ ـ ــق دمـ ـ ــل ار بلالنسـ ـ ــلن
وايبةئـ ـ ـ ـ وأي دويـ ـ ـ ـ تس ـ ـ ــتعمله تتع ـ ـ ــرض يلعقوب ـ ـ ــلت ايدويةـ ـ ـ ـ وتع ـ ـ ــوةض ايض ـ ـ ــحلةل ،وتوض ـ ـ ــع
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تح ـ ــت ايرقلبـ ـ ـ ايدويةـ ـ ـ 137وه ـ ــو األم ـ ــر اي ـ ــذي ح ـ ــدث م ـ ــع س ـ ــورةل بع ـ ــد اس ـ ــتخدامهل اياةم ـ ــلوي
ضـ ـ ــد ايمـ ـ ــدنةةن ممـ ـ ــل أدى إيـ ـ ــى تحـ ـ ــول األزمـ ـ ـ ـ إيـ ـ ــى ن ـ ـ ـزاع دويـ ـ ــي  ،بعـ ـ ــد دخـ ـ ــول أطـ ـ ـ ـراف
خلرجة ـ ـ عل ـ ــى خ ـ ــط ثـ ــورة ايس ـ ــورةةن وايمطليبـ ـ ـ بعقوب ـ ــلت ضـ ــد اينظ ـ ــلم ايس ـ ــوري إلس ـ ــتخدامه
هذا ايسالح ضد كشعبه .

 -.-8التحليل الكمي لفئات شكل المادة اإلعالمية (كيف قيل) :
قمنــل فــي هــذا ايقســم ،ب ســتخ ارج جــداول بحةــث ةمثــل اــل جــدول فئ ـ معةن ـ مــن
فئلت كشال ايملدة اإلعالمة وهي على ايتوايي حسب ايجداول:
 فئة المساحة:وهــي ايمســلح ايتــي خصصــتهل ةومةـ ايخبــر يلموضــوع فــي اــل كشــهر مــن أكشــهر
ايعةن مقلرن بليمسلح ايالة ايمخصص يلموضوع في أعداد ايعةن ( 11عددا)
 فئة الموقع:تضم هذه ايفئ ايموقع ايمخصص يلموضوع أثنلء تنلويه من طرف ايةومة .
 -فئة األنواع الصـحفية :وتضـم األنـواع ايصـحفة

ايمسـتعمل مـن طـرف ةومةـ

ايخبر في تنلويهل يلموضوع.
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 فئــة العناصــر التبوغرافيــة :تضــم هــذه ايفئ ـ ايعنــلوةن وايصــور ايمســتعمل فــيتنلول ايخبر يلموضوع.

تحليل فئات كيف قيل ؟الجـــدول ( :)2يبـــين المســـاحة المخصصـــة للموضـــوع المـــدروس (نـــزع الســـالح الكيمـــاوي
السوري) والنسبة المئوية التي تمثلها أمام مساحة كل شهر.
المساحة والنسبة
المئوية
التغير

النسب المئوية

المساحة (سم)

المساااااااااااااااحة الكليااااااااااااااة 2100742
المخصصة للموضاو فاي
 44عدد
شهر سبتمبر
2118700
شهر اكتوبر
811788
شهر نوفمبر
02071
شهر ديسمبر
000702

011

04740
04710
4701
4782
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شهر سبتمبر
شهر اكتوبر
شهر نوفمبر
شهر ديسمبر

الشكل (:)7دائرة نسبة تبين المساحة المخصصة للموضوع المدروس

والنسبة المئوية التي تمثلها أمام مساحة كل شهر
التعليق على الجدول والدائرة النسبية :
من خالل ايجـدول األول وايـذي قمنـل فةـه بحسـلب ايمسـلح ايالةـ ايمخصصـ
يلموضوع في المل أعداد ايعةن بلإلضلف ايى ايمسـلح ايمخصصـ يلموضـوع فـي
ال كشهر ،وتقدةر ذيك بلينسب ايمئوة  ،حةـث بلغـت ايمسـلح ايالةـ يلموضـوع فـي
ال أعداد ايعةن  1111.11سم نجد أن ايمسـلح ايمخصصـ يلموضـوع فـي كشـهر
س ــبتمبر بلغ ــت  1211.11س ــم وه ــو م ــل ةمث ــل نس ــب  %11.11بلينس ــب يلمس ــلح
ايالة ايمخصص يلموضوع في أعداد ايعةن  ،في حةن بلغت مسلح كشهر أاتوبر
 122.11س ــم أي م ــل ةع ــلدل  ،%11.21أم ــل كش ــهر ن ــوفمبر فق ــد بلغ ــت مس ــلحته
111.1س ــم وق ــدرت نس ــبته ايمئوةـ ـ ب ـ ـ  %1.11وه ــي نس ــب ض ــئةل مقلرنـ ـ بكش ــهر
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س ــبتمبر وأات ــوبر واألم ــر نفس ــه بلينس ــب يكش ــهر دةس ــمبر حة ــث ق ــدرت مس ــلحته ب ـ ـ
111.11سم مل ةعلدل .%1.11
ةتبةن ينل من خالل ايجدول أن ةومة ايخبر إهتمت بموضوع أزم نـزع ايسـالح
معتبرة يه  ،وتفلوتت درج اإلهتمـلم مـن

اياةملوي ايسوري حةث خصصت مسلح

كش ــهر اي ــى خ ــر حة ــث أخ ــذ كش ــهر س ــبتمبر أاب ــر نس ــب م ــن ايمس ــلح ايمخصصـ ـ
يلموضوع ،تاله كشهر أاتوبر في ايمرتب ايثلنةـ  ،فـي حـةن يـم ةأخـذ كشـهر دسـةمبر
وكشهر نوفمبر إال مسلح ضئةل مقلرن بليمسلح ايالة ايمخصص يلموضوع .

جدول رقم ( )1يوضح موقع المواضيع على مستوى الصفحة
الموقع في الصفحة

التكرار

النسبة المئوية

أعلى يمين

2

.2.28

أعلى يسار

1

0.82

وسط الصفحة

2

8..0

أسفل يمين

0

12.88

أسفل يسار

1

0.82

يمين الصفحة على امتدادها

1

0.82

يسار الصفحة على امتدادها

2

8..0

وسط يمين الصفحة

2

8..0

المجموع

1.
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الشكل رقم(:)1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

وسط
يمين
الصفحة

يسار
الصفحة
على
امتدادها

يمين
الصفحة
على
امتدادها

أسفل
يسار

أسفل
يمين

وسط
الصفحة

أعلى
يسار

أعلى
يمين

عمود ةوضح موقع ايمواضةع على مستوى ايصفح
التعليق على الجدول والعمود البياني :
ةوضــح ايجــدول وايكشــال رقــم ( )1اينســب ايمئوةـ ايتــي أخــذهل اــل موقــع تنــلول
بلينسب يصفح ايدويي وهي ايصفح ايتي تتضمن موضوع ايعةنـ  ،وقـد
ايموضوع ّ
قــدرت نســب ايموقــع أعلــى ةمــةن ب ـ  ، %11.11فــي حــةن قــدرت نســب موقــع أعلــى
ةسلربـ ،%1.11بةنمل نجـد ايموقـع ايـذي إحتلـه ايموضـوع فـي وسـط ايصـفح قـدر ب ـ
 %1.11أم ــل ايموق ــع أس ــفل ةم ــةن ق ــدرت نس ــبته  ،%11.11وايموق ــع ايمخص ــص
يلموضوع في أسفل ةسلر ايصفح قدرت نسبته بـ  %1.11وهي اينسب ذاتهـل ايتـي
إحتلهــل ايموضــوع فــي موقــع ةمــةن ايصــفح علــى امتــدادهل وايمقــدرة ب ـ،%1.11بةنمــل
إحت ــل ايموض ــوع نس ــب  %1.11ف ــي ايموق ــع ةس ــلر ايص ــفح عل ــى إمت ــدادهل وه ــي
اينسب نفسهل ايتي إحتلهل ايموضوع في ايموقع وسط ةمةن وايمقدرة بـ%1.11
خصصت مواقـع
وةتضح ينل من خالل ايتفلوت في نسب ايمواقع أن ةومة ايخبر ّ

مختلفـ ـ يلموض ــوع ا ــلن أبرزه ــل موق ــع أعل ــى ةم ــةن ايص ــفح وه ــذا ايموق ــع ةعط ــي
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يلموضوع أهمة من حةث ايتنلول حةث بلغـت نسـبته مقلرنـ بنسـب ايمواقـع األخـرى
 %11.11اذيك نجـد اينسـب ايتـي إحتلهـل ايموقـع أسـفل ةمـةن وايمقـدرة ب ـ%11.11
مقلرن مع بلقي نسب ايمواقع ايتي تبرز أهمة ايموضوع مـن نلحةـ ايتنـلول يجرةـدة
ايخبر.

جدول رقم ( ).يوضح األ نواع الصحفية المعتمدة في يومية الدراسة.
النوع الصحفي

التكرار

النسبة المئوية

الخبر

11

20.80

المقال

01

01

الحديث

2

8..0

التحقيق

01

01

التقرير

10

10

العمود

01

01

المجموع

1.

211

الشكل رقم (:).
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25
20
15
10
5
0

العمود

التقرير

التحقيق

الحديث

المقال

الخبر

عمود ةوضح األنواع ايصحفة ايمعتمدة في ةومة ايدراس

التعليق على الجدول رقم ().والعمود البياني:
ةبةن ينل هذا ايجدول األنواع ايصحفة ايتي إعتمـدتهل ةومةـ ايخبـر فـي تنلويهـل
يلموضوع  ،فنجد نسب ايخبر ايصحفي قـدرت ب ـ %11.11بةنمـل ايحـدةث ايصـحفي
قــدرت نســبته ب ـ %1.11أي مــل ةعــلدل تاـرار واحــد يهــذا اينــوع فــي ايموضــوع ،بةنمــل
هنليك تغةةب يبلقي األنواع ايصحفة .
ةومةـ ـ ايخب ــر إعتم ــدت ف ــي تنلويه ــل
ايسـ ـلبق أن ّ
ةتض ــح ين ــل م ــن خ ــالل اينت ــلئج ّ

يلموضـ ــوع علـ ــى ايخبـ ــر ايصـ ــحفي بنسـ ــب ابة ـ ـرة جـ ــدا بةنمـ ــل اقتصـ ــرت علـ ــى نسـ ــب

 %1.11في مل ةخـص ايحـدةث ايصـحفي ،فـي حـةن يـم تعتمـد علـى بـلقي األنـواع
ايصحفة وهذا ةدل على أنهل يم تنوع في أكشالل تقدةم ايملدة اإلعالمة .
فئة العناصر التبوغرافية
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جدول رقم ( )8يوضح عناصر فئة العنوان
شكل العنوان

التكرار

النسبة المئوية

العنوان التمهيدي

12

11.11

العناوين الرئيسي

11

11.11

العناوين الفرعية

11

11.11

المجموع

11

%122

الشكل رقم (:)8
25
20
15
10
5
0

العناوين الفرعية

العناوين الرئيسي

العنوان التمهيدي

عمود ةوضح عنلصر فئ ايعنوان

التعليق على الجدول والعمود البياني:
ةب ــةن ين ــل ايج ــدول وايعم ــود ايخ ــلص بكش ــال ايعنـ ـوان ايمس ــتخدم ف ــي ايموض ــوع
اينســب ايمئوة ـ ايمتفلوت ـ بــةن أكش ـالل ايعنــلوةن ،
ايمتنــلول مــن طــرف ةومة ـ ايخبــر ّ
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حةــث قـ ّـدرت نســب ايعن ـوان ايتمهةــدي بـ ـ ، %11.11بةنمــل ايعن ـوان ايرئةســي قــدرت
نسبته بـ %11.11في حةن قدرت نسب ايعنوان ايفرعي بـ.%11.11
جدول رقم ( )0يوضح عناصر فئة الصور التوضيحية
موضوع الصور

التكرار

النسبة المئوية

وزراء

8

88.88

ضحايا السالح الكيماوي

1

11.11

المعارضة

1

11.11

مقر منظمة حظر االسلحة الكيماوية

2

22.22

المجموع

2

211

الشكل رقم(:)0

44,44

22,22

22,22

11,11

مقر منظمة حظر
االسلحة الكيماوية

المعارضة

ضحايا السالح
الكيماوي

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

وزراء

التعليق على الجدول والعمود البياني:
خصصــت نســب  %11.11يلمــلدة ايمصـ ّـورة
ةبــةن ينــل ايجــدول أن ةومةـ ايخبــر ّ

ايص ـور
ايتــي تحتــوى علــى ايــوزراء  ،بةنمــل خصصــت نســب  %11.11ياــل مــن ّ
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ايتــي تحتــوى علــى ضــحلةل ايســالح اياةمــلوي وايمعلرض ـ و نســب  %11.11وايتــي
تحتــوى علــى مقــر منظمـ حظــر األســلح وهــي نســب أقــل مقلرنـ بنســب مــل تحتوةــه
ايصور األخرى.
ايمصــورة يةومة ـ ايخبــر أنهــل إعتمــدت
وةتضــح ينــل مــن خــالل اينتــلئج يلمــلدة
ّ

ايص ـور ايكشخصــة ايتــي تحــوى كشخصــةلت وزراء بةنمــل إعتمــدت
بنســب علية ـ علــى ّ
بص ــورة أق ــل عل ــى ايص ــور ايت ــي تح ــوى موض ــوع ض ــحلةل ايس ــالح إض ــلف يص ــور

موضــوع ايمعلرضـ ةلةهــل مبلكشـرة صــور منظمـ حظــر اياةمــلوي ومنــه ةماننــل ايقــول
يلص ـور ايتــي تحــوي علــى ايكشخصــةلت مقلرن ـ بمــل
أن ةومة ـ ايخبــر أويــت إهتملمــل ّ
تحوةه ايصور األخرى .

التحليل الكمي لفئات الموضوع (مذاقيل)قمنل في هـذا ايقسـم بليتحلةـل ايامـي يفئـلت مـذا قةـل؟ عـن موضـوع نـزع ايسـالح
اياةملوي ايسوري من خالل ةومة ايخبر وهذا طةل فترة ايد ارسـ  ،وذيـك عـن طرةـق
دراس فئلته هي :فئ ايموضوع وفئ ايفلعل  ،وفئ ايمصدر ،واإلتجله.
جدول رقم ( )8يوضح فئة المواضيع التي تناولتها يوميـة الخبـر حـول أزمـة نـزع
السالح الكيمياوي السوري.
الفئات وعناصرها
الــــع

لول

الـــح

فئــة

قرار توجهيه ضربة عسكرية
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 -1فئة الحول السياسية
 -.فئة الجاوب مع حلول السياسية

مؤيدوا الضربة لعسكرية

22

08.0

معارضوا الضربة العسكرية

21

.1

المجموع

81

.....

االقتراح الروسي

2.

10.02

االتفاق الروسي

11

88.88

التسوية السياسية

8

0.02

االتفاق السياسي

.

8.88

تسليم جائز نوبل للسالم المنظمة خطر الكيمياوي

0

22.22

المجموع

80

%37.5

ترحيب الدول باالتفاق

8

2....

رفض المعارضة

0

21

الضغط على النظام السوري والمعارضة

8

18.88

قبول النظام السوري للقرار الروسي األمريكي

.

1....

التوقيع على معاهدة حظر الكيماوي

0

21

المعارضـــون لمـــنح جـــائزة نوبـــل للســـالم لمنظمـــة حظـــر .1

28.88

الكيماوي

والتفتيش
حظـــــــــــــــر

منظمــــــــــة

المرقبــــــــــــــــــــون تصـــــــــريح
ا

 -8فئــــــــــــــــــــــــة
5-فئــة

المجموع

0

%25

دخول المراقبون

1

82.81

تشكيل البعثة

8

10.08

المجموع

.

%0.0.

مكان التدمير

1

81

توقيت التدمير

0

81
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%8.28

المجموع

0

المجموع العام

%100 211

التعليق على جدول:
ةتضــح ينــل مــن خــالل ايجــدول وايخــلص بحســلب فئ ـ ايمواضــةع ايتــي تنلويتهــل
ةومة ـ ايخبــر حــول موضــوع نــزع ايســالح اياةمــلوي ايســوري طةل ـ فت ـرة ايد ارس ـ أن
أبـ ــرز ايمواضـ ــةع ايمتنلوي ـ ـ هـ ــي مواضـ ــةع ذات طـ ــلبع سةلسـ ــي وعسـ ــاري بليدرج ـ ـ
األويــى ،ف ســتحوذ ايموضــوع ايمتعلــق بــليحلول ايسةلســة علــى نســب  ،%11.1ةلةــه
موضــوع ايحلــول ايعســارة بنســب  ،%11.11وةــأتي موضــوع ايتجــلوب مــع ايحلــول
ايسةلســة فــي ايمرتب ـ ايثليث ـ بنســب  ،%11ثــم موضــوع ايمراقبــون وايتفتــةش بنســب
 %1وهــي نســب ال تعاــس ربمــل اهتمــلم ايجرةــدة بهــذا ايموضــوع مقلرن ـ بليمواضــةع
ايســلبق  ،وفــي ايرتب ـ األخة ـرة موضــوع تص ـرةح منظم ـ حظــر األســلح اياةملوة ـ
بنســب ، %1.11هــذا فةمــل ةخــص ايمواضــةع ايرئةســة ،أمل عــن ايمواضــةع ايفرعة ـ
ايمتعلق بال موضوع على حدة فالنت الآلتي:
*موضوع الحلول العسكرية:

95

اإلطار التطبيقي

بلينســب يهــذا ايموضــوع إحتــل عنصــر مؤةــدوا ايضـرب ايعســارة ضــد ســورةل وهــم
ايمعلرضــ ايســورة و دول ايخلــةج وفرنســل أابــر نســب وايمقــدرة بـ ـ %11.1 :تــاله
موضــوع معلرضـ ـوا ايض ـرب ايعســارة روســةل ،اة ـران  ،ايكشــعب األمرةاــي ،منظم ـ
حقوق االنسلن بنسب %11.1
*موضوع الحلول السياسية
وهو أول موضوع رئةسي إهتمت به ةومة ايخبر في تنلويهل ألزم نزع ايسـالح
اياةملوي ايسوري ،وتـم تقسـةمه إيـى خمسـ عنلصـر أويهـل عنصـر اإلقتـراح ايروسـي
ايمتمثل في وضع االسلح اياةملوة تحت رقلب دوية وقـدرت نسـبته ب ـ%11.11:
وهو عنصر حلز على أهمة مـن حةـث ايتنـلول ياـن حـلز عنصـر اإلتفـلق ايروسـي
األمرةاي على أهمةـ أابـر مـن حةـث تنـلول ايخبـر يـه بنسـب  ،%11.11فـي حـةن
إحتــل عنصــر تســلةم جــلئزة نوبــل يلســالم يمنظم ـ حظــر اياةمــلوي يهــدف سةلســي
ايسةلســة بــةن روســةل وأمرةاــل نســب
بنســب ،%11.11بةنمــل أخــذ عنصــر ايتّســوة ّ

،%1.11فـ ــي وقـ ــت حـ ــلز عنصـ ــر اإلتفـ ــلق ايسةلسـ ــي بتـ ــدمةر األسـ ــلح اياةملوة ـ ـ
ايسورة بنسب %1.11
*موضوع التجاوب مع الحلول السياسية:

هــو اآلخــر موضــوع رئةســي رّاــزت علةــه ةومة ـ ايخبــر ،وقــد ضـ ّـم ســتّ عنلصــر

فرعة  ،حةث إحتل عنصـر ايضـغط علـى اينظـلم ايسـوري وايمعلرضـ ايمراـز األول
 ،%11.11تــاله موضــوع قبــول اينظــلم ايســوري يلق ـرار ايروســي األمرةاــي يتجنــب
ايضرب ايعسارة بنسب ،%11.11بةنمل أخذ عنصر ايمعلرضون يمنح جلئزة نوبل
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يلسالم يمنظم حظر اياةملوي نسـب  %11.11ثـم عنصـر ترحةـب ايـدول بلإلتفـلق
ايروسـ ــي األمرةاـ ــي بنسـ ــب  %11.11بةنمـ ــل تسـ ــلوى عنصـ ــري رفـ ــض ايمعلرض ـ ـ
يإلقتراح ايروسي األمرةاي وايتوقةع على معلهدة حظـر األسـلح فـي اينسـب ايمقـدرة
بـ%12
*موضوع المراقبون والتفتيش:
ةأتي في ايترتةب ايرابع وةندرج تحته عنصرةن إثنةن همل:
ايســورة بنســب  %11.11ةلةــه عنصــر تكشــاةل
دخــول ايمراقبــون ايــدويةةن األ ارضــي ّ
بعث مكشترا بةن األمم ايمتحدة ومنظم حظر اياةملوي بنسب %11.11
*موضوع تصريح منظمة حظر االسلحة الكيماوية :
وةندرج تحت تصرةح منظم حظر األسلح اياةملوة عنصـر ماـلن ايتـدمةر بنسـب
 %12وةلةه عنصر توقةت تدمةر ايسالح اياةملوي بنسب .%12
 التحليل الكمي لفئة الموضوع بعناصرها: فئة الحلول العسكرية:
الجدول رقم ( )8يوضح معدل ورود الحلول العسكرية في أعداد يومية الخبر.
النسبة المئوية

التكرار
التكرار
الفئة وعناصرها
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11.0

قـــــــرار توجيـــــــه الضـــــــربة 2
العسكرية
مؤيدوا الضربة العسكربة

88.0

22

.1

معارضــــــــــــــوا الضــــــــــــــربة 21
العسكرية
المجموع

%211

81

الشكل رقم (:)8
50
40
30
47,5

20
22,5

30

10
0

معارضوا
الضربة
العسكرية

مؤيدوا الضربة
العسكربة

قرار توجيه
الضربة
العسكرية

عمود بيانيي يوضح معدل ورود الحلول العسكرية في أعداد يومية الخبر.

التعليـق علــى جــدول فئــة موضــوع الحلــول العســكرية التــي تناولتهــا يوميــة الخبــر
حول أزمة نزع السالح الكيماوي السوري لسنة .112.
ةب ــةن ين ــل ايج ــدول أن ايموض ــوع ايمتعل ــق بقـ ـرار توجة ــه ايضـ ـرب ايعس ــارة ق ــدرت
نسـ ــبته بـ ـ ـ ،%11.1فـ ــي حـ ــةن قـ ــدرت نسـ ــب موضـ ــوع مؤةـ ــدوا ايض ـ ـرب ايعسـ ــارة
بـ،%11.1بةنمل تجسدت نسب موضوع معلرضوا ايضرب ايعسارة في .%12
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ةتضــح ينــل مــن خــالل اينتــلئج ايمــذاورة أن ةومةـ ايخبــر أعطــت إهتملمــل أابــر
يموضــوع مؤةــدوا ايض ـرب ايعســارة ةلةهــل مبلكش ـرة مــن نلحة ـ إهتمــلم ةومة ـ ايخبــر
موضوع معلرضوا ايضـرب ايعسـارة  ،بةنمـل موضـوع قـرار توجةـه ايضـرب ايعسـارة
الن أقل إهتململ مقلرن بليموضوعةن ايسلبقةن.

*فئة الحلول السياسة:
الجدول رقم ( )0يوضح معدل ورود الحلول السياسية في أعداد يومية الخبر
التكرار

التكرار

النسبة المئوية

الفئة وعناصرها
االقتراح ايروسي

11

11.11

االتفلق ايروسي االمرةاي

12

11.11

ايتسوة ايسةلسة

1

1.11

االتفلق ايسةلسي

1

1.11

تسلةم جلئزة نوبل يلسالم يمنظم حظر

1

11.11

االسلح اياةملوة
11

المجموع
ايكشال رقم (:)1
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20
10
0

تسليم جائزة
نوبل للسالم
لمنظمة
حظر
االسلحة
الكيماوية

االتفاق
السياسي

التسوية
السياسية

االتفاق
الروسي
االمريكي

االقتراح
الروسي

عمود ةوضح معدل ايحلول ايسةلسة في أعداد ةومة ايخبر

التعليق على جدول و فئة موضوع الحلول السياسية التـي تناولتهـا يوميـة الخبـر
حول ازمة نزع السالح الكيماوي السوري سنة  112.وعموده البياني:
ةتبةن ينل من خالل ايجدول ايخلص بفئ ايحلول ايسةلسة أن موضـوع اإلقتـراح
قدرت نسـبته ب ـ ،%11.11فـي حـةن ق ّـدرت نسـب موضـوع اإلتفـلق ايروسـي
ايروسي ّ
ايسةلسـة فتجسـدت نسـبته
األمرةاي بـ ،%11.11أمل فةمـل ةخـص موضـوع ايتسـوة ّ
فــي  ، %1.11ينجــد أن موضــوع اإلتفــلق ايسةلســي قــدرت نســبته بـ ـ %1.11بةنمــل
نســب موضــوع تســلةم جــلئزة نوبــل يلســالم يمنظمـ حظــر األســلح اياةملوةـ فتمثلــت
في .%11.11
ومن خالل اينتلئج ايمذاورة ةتضح ينل أن موضوع اإلتفلق ايروسـي األمرةاـي
إســتحوذ علــى نســب علية ـ مــن إهتمــلم ةومة ـ ايخبر،ةلةــه مبلكش ـرة موضــوع اإلقت ـراح
ايروسي و اآلخر حلز على نسـب معتبـرة مـن االهتمـلم فـي حـةن أن موضـوع تسـلةم
جــلئزة نوبــل يلســالم يمنظم ـ حظــر األســلح اياةملوة ـ حــلز علــى نســب أقــل مقلرن ـ
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بليموض ــوعةن ايس ــلبقةن  ،أم ــل فةم ــل ةخ ــص موض ــوع ايتس ــوة ايسةلس ــة فنس ــبته ال
تعاـ ــس إهتمـ ــلم ايةومة ـ ـ بـ ــه مقلرن ـ ـ بليموضـ ــوع األول اإلتفـ ــلق ايروسـ ــي األمرةاـ ــي
وايموضوع ايثلني االقتراح ايروسي  ،واألمر ذاته بلينسب يموضوع اإلتفلق ايسةلسي
وايـذي أخــذ أصـغر نســب  %1.11وايتـي تــدل علـى درجـ ضـئةل مــن اإلهتمـلم مــن
قبل ةومة ايخبر.

*فئة التجاوب مع الحل السياسي:
الجدول رقم ( )2يوضح معدل ورود التجاوب مع الحل السياسي في أعداد يومية الخبر
التكرار

التكرار

النسبة المئوية

الفئة وعناصرها
ترحةب ايدول بلالتفلق ايروسي االمرةاي

4

11.11

رفض ايمعلرض

3

12

ايضعط على اينظلم ايسوري و ايمعلرض

8

11.11

قبول اينظلم ايسوري يلقرار ايروسي

7

11.11

االمرةاي
3

ايتوقةع على معلهدة حظر االسلح
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اياةملوة
5

ايمعلرضون يمنح جلئزة نوبل يلسالم

11.11

يمنظم حظر االسلح اياةملوة
12

المجموع

%122

الشكل رقم(:)2
30
25
20
15
10
5
0
رفض ترحيب
قبول النظامالضعط علىالمعارضة الدول
التوقيع على
النظام
باالتفاق
المعارضون
السوري
معاهدة
للقرار السوري و
الروسي
لمنح جائزة
حظر
الروسي المعارضة
االمريكي
نوبل للسالم
االسلحة
لمنظمة
االمريكي
الكيماوية
حظر
االسلحة
الكيماوية

التعليــق علــى جــدول وعمــود بيــاني فئــة التجــاوب مــع الحلــول السياســية التــي
تناولتها يومية الخبر:
من خالل ايجدول ةتبةن ينل أن ايموضوع ايمتعلّق بليضغط على اينظلم ايسوري
وايمعلرضـ ـ إس ــتحوذ عل ــى نس ــب  ،%11.11ةلة ــه موض ــوع قب ــول اينظ ــلم ايس ــوري
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يلقـ ـرار ايروس ــي األمرةا ــي بنس ــب  ، %11.11وةـ ـأتي موض ــوع ايمعلرض ــون يم ــنح
جــلئزة نوبــل يلســالم فــي ايمرتب ـ ايثليث ـ بنســب  ، %11.11بعــد ذيــك جــلء موضــوع
ترحةب ايدول بلالتفـلق ايروسـي االمرةاـي بنسـب  %11.11واحتـل ايمرتبـ ايرابعـ ،
في حةن تسلوت نسب موضوع رفض ايمعلرضـ مـع موضـوع ايتوقةـع علـى معلهـدة
حظـر االســلح اياةملوةـ وقــدرت ب ـ %12وهــي أصــغر نســب بلينســب يفئـ ايتجــلوب
مع ايحلول ايسةلسة .
وةتضــح ممــل ســبق أن ةومةـ ايخبــر رّاـزت علــى موضــوع ايضــغط علــى اينظــلم
ايس ــوري وايمعلرضـ ـ إض ــلف يتراةزه ــل عل ــى موض ــوع قب ــول اينظ ــلم ايس ــوري يلقـ ـرار
ايروسي األمرةاي في حـةن بـدأ ةقـل تراةزهـل نحـو موضـوع ايمعلرضـون يمـنح جـلئزة
نوبــل يلســالم،واذيك موضــوع ترحةــب ايــدول بلإلتفــلق ايروســي األمرةاــي حةــث اــلن
تراةــز ةومةـ ايخبــر علةــه متوســط اينســب  ،أمــل موضــوع رفــض ايمعلرضـ وموضــوع
ايتوقةع على معلهدة حظر األسلح اياةملوة فالنت نسب ايتراةـز مـن قبـل ايةومةـ
ضعةف مقلرن بليمواضةع ايسلبق .
*فئة المراقبون والتفتيش:
الجدول رقم ( )21يوضح معدل ورود المراقبين والتفتيش في أعداد اليومية.
التكرار

التكرار

النسبة المئوية

دخول ايمراقبون

1

11.11

تكشاةل ايبعث

1

11.11

الفئة وعناصرها
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المجموع

122

1

الشكل رقم(:)21
6
4
2
0
دخول المراقبون
تشكيل البعثة

عمود ةوضح معدل ايمراقبةن وايتفتةش في أعداد
ايةومة

التعليق على جـدول فئـة المراقبـون والتفتـيش التـي تناولتهـا يوميـة الخبروعودهـا
البياني:
ةتب ـ ـ ــةن م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل ايج ـ ـ ــدول أن موض ـ ـ ــوع دخ ـ ـ ــول ايمراقب ـ ـ ــون ق ـ ـ ــدرت نس ـ ـ ــبته
بـ،%11.11بةنمل قدرت نسب موضوع تكشاةل ايبعث بـ.%11.11
وةتض ــح ين ــل م ــن خ ــالل ايج ــدول أن ةومةـ ـ ايخب ــر را ــزت عل ــى موض ــوع دخ ــول
ايمراقبون أاثر من تراةزهل على موضوع تكشاةل ايبعث .
*فئة تصريح منظمة حظر االسلحة.
الجدول رقم ( :)22يوضح معدل تصريح منظمة حظر االسلحة الكيماوية فـي أعـداد يوميـة
الخبر.
التكرار

التكرار

النسبة المئوية

الفئة وعناصرها
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مالن ايتدمةر

1

12

توقةت ايتدمةر

1

12

المجموع

1

122

الشكل رقم( :)22
4
2
0
مكان التدمير
توقيت التدمير

ةوضح معدل تصرةح منظم حظر األسلح
اياةملوة في أعداد ةومة ايخبر

التعليق على جدول فئة تصريح منظمة حظر االسلحة الكيماوية والعمود البياني:
ةبـةن ينـل ايجـدول أن موضــوع ماـلن ايتـدمةر حـلز علــى نسـب  %12بةنمـل حــلز
موضوع توقةت ايتدمةر على نسب . %12
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ةتضــح ينــل مــن خــالل اينســب ايمــذاورة أن ةومة ـ ايخبــر أويــت موضــوع ماــلن
ايتدمةر إهتملمـل أابـر مـن موضـوع توقةـت ايتـدمةر فـي تنلويهـل يفئـ تصـرةح منظمـ
حظر االسلح .
*فئة األطراف الفاعلة:
جدول رقم ( )21يوضح فئة االطراف الفاعلة الداخلية.
االطراف الفاعلة الداخلية

التكرار

النسبة المئوية

ايمعلرض

11

11.11

اينظلم ايسوري

11

11.11

ايمجلس ايوطني ايسوري

1

1.21

المجموع

11

122

الشكل رقم(:)21
30
20
10
0
المجلس الوطني
السوري

سوريا

المعارضة

عمود ةوضح فئ االطراف ايفلعل ايداخلة

التعليق على الجدول والعمود البياني:
ةبــةن ينــل ايجــدول أن اينظــلم ايســوري اطــرف فلعــل إحتلــت نســب  % 11.11ةلةهــل فــي
ايمرتب ـ ايثلنة ـ ايمعلرض ـ بنســب  %11.11فــي حــةن قــدرت نســب ايمجلــس ايــوطني ايســوري
اطرف فلعل في ايموضوع بـ%21.21
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ةتض ــح ين ــل م ــن خ ــالل اينس ــب ايم ــذاورة أن اينظ ــلم ايس ــوري إحتّــل ايص ــدارة اط ــرف فلع ــل
ومحك يألزم من خالل مل تنلويته ةومةـ ايخبـر  ،تـأتي بعـده مبلكشـرة ايمعلرضـ وهـي األخـرى
طــرف فلعـل داخلــي محــرك يعنلصــر األزمـ ،فــي حــةن ةــأتي ايمجلــس ايــوطني ايســوري بنســب
أقل .

جدول رقم ( )2.يوضح فئة االطراف الفاعلة الخارجية:
التكرار

النسبة المئوية

االطراف الفاعلة الخارجية
روسيا

01

18.00

أمريكا

80

10.02

فرنسا

18

2..20

تركيا

0

8..1

الصين

8

1.20

إسرائيل

1

2.10

ايران

28

2.28

مجلس االمن

22

0.22

مفتشي نزع االسلحة

21

0..0

منظمة حظر االسلحة

21

0..0
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المجموع

211

208

الشكل رقم(:)2.
50

0

عمود ةوضح فئ االطراف ايفلعل ايخلرجة

التعليق على جـدول األطـراف الفاعلـة الخارجيـة فـي الموضـوع المتنـاول مـن طـرف يوميـة
الخبروعمودها البياني:

ةتبةن من خالل ايجـدول أن روسـةل احتلـت نسـب  %11.11اطـرف فلعـل وهـي
نس ــب عليةـ ـ ،تلةهل مبلكشـ ـرة امرةا ــل بنس ــب  %11.11ث ــم فرنس ــل حة ــث تق ــدر نس ــبتهل
اطرف فلعل مهم أةضل بـ،%11.11في حةن إحتلت اةران نسب % 1.11بةنمل فـي
ايمرتب ـ ـ ايخلمس ـ ـ نجـ ــد مجلـ ــس األمـ ــن بنسـ ــب ،%1.11أمـ ــل مفتكش ـ ـوا نـ ــزع األسـ ــلح
ومنظمـ ـ حظـ ـر األس ــلح نس ــبتهمل ق ــدرت ب ـ ـ %5.8وج ــلءت تراة ــل اط ــرف فلع ــل
بنســب  %1.12بةنمــل إحتلــت ايصــةن واس ـرائةل أصــغر نســب ا ـأطراف فلعل ـ حةــث
قدرت نسب ايصةن بـ%1.11ونسب اسرائةل بـ.%1.21
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ةتضح ينل ممل سبق ذاره من اينتلئج أن ال من روسةل وامرةال يهمل أهمة ابةرة
ايسـوري ،اضـلف يفرنسـل وهـي
من نلحة تحرةك أحـداث أزمـ نـزع ايسـالح اياةمـلوي ّ

األخــرى محــرك فعــلل رغــم أن نســبتهل متوســط مقلرنـ مــع روســةل وأمرةال،أمــل بــلقي
األط ـراف ايفلعل ـ اة ـران ومجلــس االمــن اضــلف ايــى مفتكش ـوا نــزع االســلح ومنظم ـ
حظر األسلح يم تحتل نسب األهمة ذاتهل مقلرن بلألطراف األخـرى ،بةنمـل حـلزت
تراةــل وايصــةن واس ـرائةل علــى أصــغر نســب مــن إهتمــلم ايخبــر بهــم ا ـأطراف فلعل ـ
ومحرا ألزم نزع ايسالح اياةملوي.

*فئة مصادر يومية الخبر
جــدول رقــم ( :)28يوضــح مصــادر المعلومــات ليوميــة الخبــر فيمــا يخــر الموضــوع محــل
الدراسة.
مصادر المعلومات

التكرار

النسبة المئوية

ايوالالت

11

%11.11

توقةع ايصحفي

1

%1.11

المجموع

11

%122

الشكل رقم (:)28
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50

0
الوكاالت
توقيع الصحفي

عمود ةوضح مصلدر ايمعلوملت يةومة ايخبر فةمل
ةخص بموضوع محل ايدراس .
التعليق على الجدول والعمود البياني:
نالح ــظ م ــن خ ــالل ايج ــدول أن نس ــب ايوا ــلالت امص ــدر يلمعلوم ــلت بلينس ــب يلخب ــر ق ــدرت
بـ( )11.11بةنمل مصدر توقةع ايصحفي قدر بـ( )1.11أي مل ةعلدل تارار واحد .

جــدول رقــم ( :)20يوضــح اتجــاه مضــمون اليوميــة المتناولــة أل زمــة نــزع الســالح الكيماويــة
السوري.
االتجاه

التكرار

النسبة المئوية

إيجابي

1

1

سلبي

1

1

محايد

1.

211

المجموع

1.

%211
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40
20
0
محايد

سلبي

إيجابي

عمود ةوضح اتجله مضمون ايةومة ايمتنلوي الزم
نزع ايسالح اياةملوة ايسوري
التعليق على الجدول والعمود البياني :
ةتبةن من خالل ايجـدول أن اإلتجـله االةجـلبي هـو ( )2واالمـر عةنـه بلينسـب يإلتجـله ايسـلبي
 ،بةنمل اإلتجله ايمحلةد إستحوذ على اينسب ايالمل .
ةتض ــح ين ــل أن ةومةـ ـ ايخب ــر الن ــت محلة ــدة بص ــف مطلقـ ـ ف ــي اتج ــله مض ــمونهل ايمتعل ــق
بليموضوع محل ايدراس .

-4-3التحليل الكيفي لفئات شكل المادة االعالمية:
سوف نتطرق في هذا ايجزء إيـى تحلةـل اةفـي يفئـلت ايمسـلح ،ايموقع ،ايعنلصـر
ايتبوغرافة ـ ،األنواع ايصــحفة ايتــي إعتمــدتهل ةومة ـ ايخبــر فــي تنلويهــل ألزم ـ نــزع
اياةملوي ايسوري.
*التحليل الكيفي لفئة المساحة:
ت ــدل اينت ــلئج ايمتعلقـ ـ بليمس ــلح عل ــى أن ايةومةـ ـ را ــزت إهتملمه ــل عل ــى كش ــهر
سـ ـ ـ بتمبر وأويت ـ ــه مس ـ ــلح معتبـ ـ ـرة ف ـ ــي تنلويه ـ ــل يموض ـ ــوع ن ـ ــزع ايس ـ ــالح اياةم ـ ــلوي
ايس ــوري،وقد تع ــددت ايمواض ــةع ف ــي ه ــذا ايكش ــهر حة ــث تن ــلول اإلقتـ ـراح األمرةا ــي
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ايقلضي بتوجةه ضـرب عسـارة ضـد سورةل،إضـلف إيـى ردود االفعـلل ايدويةـ حـول
هـ ــذا ايحل،اـ ــذيك اإلقتـ ـ ـراح ايروسـ ــي األمرةاـ ــي وايـ ــذي ةقضـ ــي بوضـ ــع األسـ ــلح
اياةملوةـ ـ تح ــت رقلبـ ـ دوية ،ض ــف غل ــى ذي ــك ايمعلرضـ ـ وع ــدم قبويه ــل يإلاقتـ ـراح
ايروسـ ــي األمرةاي،أةضـ ــل تنـ ــلول كشـ ــهر سـ ــبتمبر ترحةـ ــب ايـ ــدول بـ ــليقرار ايروسـ ــي
األمرةاي ،و قد رازت ةومة ايخبر علـى هـذا ايكشـهر ألهمةـ األحـداث ايتـي وقعـت
خاليـه وايمتعلقـ بليموضــوع محــل ايد ارسـ  ،أمــل كشـهر أاتــوبر فقــد إحتــل مســلح أقــل
وأبرز مل جلء فةه إرسلل فرةـق ايتفتـةش إيـى سـورةل مـن قبـل منظمـ حظـر األسـلح
،اذيك موضوع منح جلئزة نوبل يلسالم يمنظم حظر اياةملوي،وايجـدل ايقـلئم حـول
هذا ايموضوع ،أمل كشهر نـوفمبر ودةسـمبر فقـد تنـلوال ماـلن تـدمةر األسـلح وتوقةـت
ايتـ ــدمةر،حةث إقترحـ ــت ايوالةـ ــلت ايمتحـ ــدة أن تمـ ــنح سـ ــفةن بحرة ـ ـ يمنظم ـ ـ حظـ ــر
اياةملوي يضملن تدمةر األسلح  ،ويم تويي ايخبر إهتملمـل يلموضـوع ايمـدروس فـي
كشهر نوفمبر أو دةسمبر.
*التحليل الكيفي لفئة الموقع:
أوي ــت ةومةـ ـ ايخب ــر موض ــوع ن ــزع ايس ــالح اياةم ــلوي أهمةـ ـ بليغـ ـ م ــن خ ــالل
تجســةدهل يلخبــر فــي أعلــى ةمــةن صــفح ايــدويي وهــذا اــون ايقــلرا بطبةعتــه ةتجــه
نظـره صــوب ايموضــوع ايمنــدرج فــي أعلــى ةمــةن صــفحلت ايجرةــدة وهــو موقــع ةبــةن
حــرص ةومةـ ايخبــر علــى تزوةــد ايقــلرا باــل ايمعلومــلت ايمتعلقـ بليموضــوع ويفــت
انتبلهه إيةهل ،خلصـ أنهـل تحمـل أخبـل ار ذات طـلبع سةلسـي وعسـاري مثـل ،ايهجـوم
ايعساري"،ايحل ايسةلسي اإلتفلق ايروسي األمرةاي وغةرهل.
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اــذيك أخــذ موقــع أســفل ةمــةن ايصــفح أهمة ـ مــن بــةن ايمواقــع ايتــي خصصــتهل
ةومةـ ـ ايخبـــر يلموضـــوع محـــل ايد ارسـ ـ ،وقد تفلوت ــت نسـ ــب ايمواقـ ــع األخـــرى ايتـــي
خصصــتهل ةومة ـ ايخبــر يلموضــوع حســب أهمة ـ ايمحتــوى،في حــةن اــلن ايمحتــوى
ايمهم ةتراز في موقع أعلى ةمةن صفح ايدويى ثم أسفل ةمةن صفح ايدويى.
*التحليل الكيفي لفئة االنواع الصحفية:
تضم هذه ايفئ األنـواع ايصـحفة ايتـي إعتمـدتهل ةومةـ ايخبـر فـي تنلويهـل ألزمـ
نزع ايسالح اياةملوي ايسوري  ،و قد جلءت أكشالل ايتقدةم يلموضوع مقتصـرة علـى
ايخبــر فــي أغلــب األعــداد ،ورغــم عــدم تنــوع أكشــالل تقــدةم ايمــلدة االعالمة ـ إال أن
ةومة ايخبر أبدت إهتململ بليغـل بليموضـوع مـن خـالل ايخبـر ايصـحفي حةـث نقلـت
أحــداث ووقــلئع ايموضــوع وتطو ارتــه وتلبعتــه بتفلصــةله فــي أغلــب األعــداد واســتندت
يهــذا اينــوع دون غةـره اونــه األنســب مــن نلحةـ تملكشــةه مــع طبةعـ ايصــحةف اونهــل
ةومةـ ايصــدور ممــل ةعنــي أنهــل تهــتم بنقــل األحــداث وتطوراتهــل.اــذيك طبةعـ األزمـ
بحد ذاتهل بمـل أنهـل سةلسـة عسـارة تحراهـل كشخصـةلت مكشـهورة عليمةـل ممـل ةجعـل
هذا األمر عنصر جذب يلقـلرا إلهتملمـه بليكشخصـةلت ايبـلرزة وايمكشـهورة أاثـر مـن
إهتملمه بليكشخصةلت ايتي ةعرفهل ،ومـن أمثلـ هـذه ايكشخصـةلت نجـد وزةـر خلرجةـ
أمرةا ـ ــل "ج ـ ــون اة ـ ــري" ،وزة ـ ــر خلرجةـ ـ ـ روس ـ ــةل "الف ـ ــروف"،ووزة ـ ــر فرنس ـ ــل "ي ـ ــوران
،فــلبةوس"،اي ـرئةس االمرةاــي "أوبلمــل"،وزةــر ايخلرجة ـ ايســورة "ويةــد ايمعلــم"،وغةرهــل
من ايكشخصةلت ايبلرزة عليمةل،وهـذا مـل ةضـمنه قليـب ايخبـر ايصـحفي،اذيك اسـتنلد
ايةومة يلحـدةث ايصـحفي ويـو أنـه بنسـب ضـئةل جـدا حةـث اسـتخدم مـرة واحـدة فـي
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ا ــل األع ــداد إال أن ــه ه ــو اآلخ ــر أظهـ ــر إهتم ــلم ايةومةـ ـ بموض ــوع ن ــزع ايامةـ ــلوي
ايسوري،حةث تم استخدامه إلستاملل ايمعلومـلت ايمتعلقـ بليموضـوع وايتحقـق منهـل
أو معرف ـ م ــل س ــةحدث مســتقبال نحـ ـو ايموض ــوع فليحــدةث تض ــمن مجموعـ ـ أس ــئل
وجهــت ألســتلذ ايقــلنون ايــدويي بجلمع ـ جورج تــلون"يــؤى جعــلرة"ومــن جمل ـ االســئل
ايمطروحـ ـ علة ــه ":يا ــن االتف ــلق ي ــم ةل ــق موافقـ ـ ايمعلرضـ ـ ايس ــورة ،إخوان س ــورةل
وايجـ ــةش ايحـ ــر أعلـ ــن رفضـ ــهمل يإلتفلق،هـ ــل تعتقـ ــدون بلمالنة ـ ـ نجلحـ ــه فـ ــي هـ ــذا
ايظل؟"

138

ونج ــد أن ه ــذا ايسـ ـؤال ةعا ــس رغبـ ـ ايتأا ــد م ــن رف ــض ايمعلرضـ ـ وايمتمثلـ ـ ف ــي
جملعـ ـ اإلخـ ـوان وايج ــةش ايح ــر يإلتف ــلق ايروس ــي األمرةا ــي بكش ــأن ن ــزع األس ــلح
اياةملوةـ ـ ع ــن طرة ــق تدمةرهل،ا ــذيك أرادت ةومةـ ـ ايخب ــر م ــن ه ــذا ايحـ ـوار معرفـ ـ
مس ــتقبل ه ــذا اإلتف ــلق م ــن نجلح ــه أم ع ــدم نجلح ــه ،وه ــذا ةعا ــس م ــدى إهتملمه ــل
بليموضوع محل ايدراس ،أمل عدم إستنلدهل يألنواع ايصحفة األخـرى فةرجـع اونهـل
تنلويت ايموضـوع محـل ايد ارسـ فقـط ويـم تعليجـه ممـل جعـل ايخبـر ايصـحفي ايقليـب
األنسب وايذي ةنصب من خاليه االهتملم بمعرف ملذا حدث؟
*التحليل الكيفي لفئة العناصر التبوغرافية:
-تضم هذه ايعنلوةن وايصور وجلءت اليتليي:
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يومية الخبر:العدد ،1771صفحة الدولي.
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 العنــاوين :اعتمــدت ةومة ـ ايخبــر علــى ايعن ـوان اعنصــر تةبــوغرافي ةعاــس
محتـ ــوى اينص،ويقـ ــد النـ ــت مواقـ ــع ايعنـ ــلوةن تنقسـ ــم ايـ ــى عنـ ــلوةن تمهةدة ـ ـ
ورئةسة وفرعة
- العنوان التمهيدي:وقد إحتل موقعل مهمل مـن نلحةـ إسـتخدامه ألجـل تمهةـد
ةومة ـ ايخبــر يلموضــوع ايرئةســي أو ايعن ـوان ايرئةســي ،وتفــلوت ايموضــوعلت
ايتي عاسـهل هـذا ايعنـوان بـةن مـل ةتعلـق مبلكشـرة بأزمـ نـزع ايسـالح اياةمـلوي
نجـ ــد" :روسـ ــةل تسـ ــتعجل امرةاـ ــل عقـ ــد "جةنـ ــف  "1يتجنـ ــب دمكشـ ــق ايض ـ ـرب
ايعسارة 139اذيك :اةري والفروف ةلتقةلن ايةوم"

140

أةضــل":موســاو تحــث دمكشــق علــى االس ـراع فــي تنفةــذ إتفــلق "اياةمــلوي" أمــل أمثل ـ
ايعنلوةن ايتمهةدة ايتي يم تعاس أزم نزع ايسالح اياةملوي في األعـداد ايمدروسـ
نجد" االئتالف ةجدد حصر ايمفلوضلت على رحةل االسد ونظلمه"

141

واــذيك نجــد ايعنـوان ايتمهةــدي" بــلرةس تحكشــد ايعواصــم ايغربةـ يــدعم مقتــرح حاومـ
انتقلية ـ "

142

أةضــل"تقرةــر ايمفتكشــةن ةؤاــد إســتخدام اياةمــلوي دون تحدةــد هوة ـ مــن

143

ويا ــن بع ــد اإلط ــالع عل ــى ا ــل أع ــداد ايد ارسـ ـ تب ــةن أن

إس ــتخدم

ايعنــلوةن ايتمهةدةـ ايمعبـرة عــن موضــوع نــزع ايســالح اياةمــلوي ايســوري النــت هــي
ايغليب ـ ممــل ةــدل علــى إهتمــلم ةومة ـ ايخبــر بليموضــوع محــل ايد ارس ـ خلص ـ وأن
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:يومية الخبر،العدد ،1774صفحة الدولي.
140
:المرجع نفسه،العدد ،1778صفحة الدولي.
141
:المرجع نفسه:العدد ،1827صفحة الدولي.
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:بومية الخبر،العدد  1772ص الدولي.
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:المرجع نفسه العدد ،1771ص الدولي.
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ايعن ـوان ايتمهةــدي يــه دوره فــي ايتمهةــد يلعن ـوان ايرئةســي ايــذي ةحمــل بــدوره ايفا ـرة
ايرئةسة في ايموضوع .
- العنوان الرئيسي:
مؤاد يـم ةخلـو عـدد مـن أعـداد ايد ارسـ

مـن عنـوان رئةسـي،وقد عاسـت أغلبةـ

ايعنلوةن ايرئةسة موضوع نزع اياةملوي ايسوري ممل ةدل على إهتملم ةومةـ ايخبـر
بليموضوع وطرحـه افاـرة رئةسـة اـون ايعنـوان ايرئةسـي ةعاـس ايموضـوع األسلسـي
في ايمتن ،ومن أمثل ايعنلوةن ايرئةسة ايتي تنلويت ايموضوع محل ايدراس نـذار:
"موســـاو وواكشـ ــنطن تتفقـ ــلن علـ ــى ايحـ ــل ايسةلسـ ــي فـ ــي سـ ــورةل"
"امرةال"راضة " عن قلئم االسلح اياةملئة ايسورة "
وهنليك عنوان":نحو ايتراجع عن ضرب سورةل"

144

أةضـ ــل ايعن ـ ـوان:

145

146

أم ــل ايعن ــلوةن ايرئةس ــة ايت ــي ال تعا ــس أهمةـ ـ موض ــوع ن ــزع اياةم ــلوي ايس ــوري
اموضــوع رئةســي وهــي ضــئةل جــدا نجــد":دمكشــق تــتهم ايمعلرضـ بمهلجمـ مــوقعةن
يالسلح اياةملوة "

147

اــذيك عن ـوان":ايجــةش ايســوري ةحــرز انتصــل ار اســتراتجةل كشــمليي دمكشــق"،148اــذيك
عنوان":طهران ال تعلرض قبول رئةس جدةد في سورةل"
 العناوين الفرعية:
144

:المرجع نفسه العدد ،1771،ص الدولي.
145
:المرجع نفسه،العدد ،1803ص الدولي.
146
:المرجع نفسه :العدد،1770،ص .د
147
:يومية الخبر،العدد،1874،ص الدولي.
148
:المرجع نفسه،العدد،1820،ص.د
149
:المرجع نفسه،العدد ،1771ص.د
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يلعنــلوةن ايفرعة ـ أهمة ـ بليغ ـ فــي يفــت إنتبــله ايقــلرا يلمواضــةع ايتــي يــم ةكشــر
إيةهل ايعنوان ايتمهةدي أو ايرئةسي وقد النت ايعنلوةن ايفرعةـ فـي مواضـةع أعـداد
ايد ارس ـ بنســب قلةل ـ أغلبه ـل تتمحــور حــول نــزع ايســالح اياةمــلوي ايســوري،ووردت
بعضــهل فــي ايمواضــةع ايتــي يــم تاــن ايةومة ـ قــد أويــت فةهــل اهتملمــل بنــزع ايســالح
اياةمـ ــلوي ايسـ ــوري اموضـ ــوع رئةسـ ــي،ومن أمثل ـ ـ ايعنـ ــلوةن ايفرعة ـ ـ ايداي ـ ـ علـ ــى
ايموضـــوع محـــل ايد ارس ـ ـ نجـــد" :تراةـــل تنفـــي أنه ــل دع ــت يلت ــدخل ايعسـ ــاري فـــي
سورةل"،150أةضل "سورةل تقدم قلئم تفصةلة يترسلنتهل اياةملئة
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وممــل يلعن ـوان مــن تــأثةر علــى ايقــلرا فــي جذبــه نحــو ايموضــوع نجــد أن ةومة ـ
ايخبر استندت يال مـن ايعنـوان ايتمهةدي،وايرئةسـي وايفرعـي فـي تنلويهـل ألزمـ نـزع
ايسالح اياةملوي مل ةدل على إهتملمهل بليموضوع.
 الصـــورة  :هــي ايعنصــر ايتةبــوغرافي ايثــلني ايــذي اعتمدتــه ةومة ـ ايخبــر فــي
عبـرت ايصــور الهــل بــليرغم مــن قلّتهــل فــي
تنلويهــل يلموضــوع محــل ايد ارسـ ،وقد ّ

أعداد ايدراس على أزم نزع اياةملوي ايسوري ومل تحمله من أبعلد وهـي علـى
حسب مضمونهل اليتليي:
 صور الوزارء:
ورد فــي ايةومة ـ صــورة يــوزةر خلرجة ـ أمرةاــل "جــون اةــري" بتــلرة صــدور 12
سبتمبر 1211وبعنوان رئةسي "نحو ايتراجع عن ضرب سورةل" ممـل ةعاـس محتـوى
ايصـ ــورة ايعن ـ ـوان وايموضـ ــوع ايموجـ ــود فـ ــي ايمتن،وايـ ــذي دار حـ ــول امالنة ـ ـ إيغـ ــلء
150
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ايوالةــلت ايمتحــدة يلض ـرب ايعســارة ضــد ســورةل وايتوصــل ايــى حــل سةلســي،اذيك
نجد أن ايصورة ةصلحبهل تعلةق ةتضمن إسم ايوزةر رغم كشهرته وهذا راجع يسةلس
ايجرةدة.
صــورة تحمــل وزةــر ايوالةــلت ايمتحــدة "جــون اةــري" ونظةـره ايروســي "الفــروف" فــيمواجهـ ـ ج ــلءت ا ــأن" ج ــون اة ــري ةتح ــدث بت ــردد و"الف ــورف" ةص ــغي،وهي داليـ ـ
تعاــس تملمــل ايمحتــوى وايــذي جــلء فةــه ســعي ايــروس واألمرةاــلن يلتقــلرب وايتوصــل
التف ــلق ةنه ــي ايح ــرب ف ــي س ــورةل

152

وورد يف ــظ ةس ــعي داليـ ـ عل ــى ع ــدم االتف ــلق

بع ــد،ووجود خ ــالف ب ــةن اي ــدويتةن،حةث روس ــةل تعم ــل عل ــى انج ــلح عملةـ ـ وض ــع
األسـ ــلح ايامةلوة ـ ـ ايسـ ــورة تحـ ــت رقلب ـ ـ دوية ـ ـ بةنمـ ــل تسـ ــعى ايوالةـ ــلت ايمتحـ ــدة
االمرةاة ايى معلقب نظلم سورةل.
صــورة وزةــر فرنســل" فــلبةوس" ووزةــر امرةاــل "جــون اةــري" فــي منــلظرة وتــم ايتعلةــقمن قبل ةومة ايخبر على ايصورة بـ":فلبةوس و اةري ةعزفلن على نفس ايوتر"،وقد
عاســت ايصــورة مــع ايتعلةــق محتــوى ايموضــوع وايــذي تمثــل فــي اتفــلق فرنســل مــع
أمرةاــل حــول معلقب ـ نظــلم األســد وتوجةــه ايض ـرب ايعســارة و ةعاــس هــذا ايتقــلرب
األمرةاي ايفرنسي حول هذه األزم .
ص ــورة ض ــحلةل ايس ــالح اياةم ــلوي :ارف ــق ايع ــدد ايص ــلدر ف ــي  11س ــبتمبر 1211صـورة يضـحلةل ايامةـلوي مصـلحبل يهـل تعلةــق جـلء فةـه ":ضـحلةل ايسـالح اياةمــلوي
بليمئلت في ايغوط " اذيك صورة بنفس ايموضوع في ايعدد ايصلدر بـ  11سـبتمبر
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يومية الخبر،العدد  1774السبت  74سبتمبر ،8073ص الدولي.
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 1211صـ ــلحبهل تعلةـــق تضـ ــمن"ايمواقـ ــف ايدوية ـ ـ تبلةنـ ــت بكش ــأن تقرةـــر ايمفتكشـ ــةن
األممــةن ايــذةن حقق ـوا فــي مجــزرة ايغوط ـ " وايصــورتلن تعاســلن ايمحتــوى ايــذي دار
حــول هوة ـ مــن اســتخدم ايامةــلوي فــي ســورةل ايمعلرض ـ ،أم نظــلم األســد وهــذا مــل
تعاسـه ايصــورة األويــى أمــل ايثلنةـ فتحمــل صـور ضــحلةل وياــن تعاــس معنــى ماــلن
هؤالء ايضحلةل بةن ايمصليح وايصراعلت بةن ايدول.
صــور منظم ـ حظــر األســلح  :وتعاــس ايصــورة أهمة ـ ايمحتــوى ايمصــلحب ي ــهحةــث تنــلول ايمحتــوى ايجــدل ايقــلئم حــول تســلةم منظم ـ حظــر األســلح اياةملوة ـ
يج ــلئزة نوب ــل يلس ــالم وم ــدى أحقةته ــل بليج ــلئزة وايه ــدف األسلس ــي م ــن وراء منحه ــل
ايجلئزة.
صور ايمعلرض  :وردت صور ايمعلرض في عددةن األول صدر في 11سبتمبر 1211و ارفــق ايصــورة تعلةــق تضــمن" ايمعلرض ـ ايمســلح تــرفض خط ـ موســاو،
وواكشــنطن" وهــي تتنلســب مــع ايمحتــوى ايــذي جــلء فةــه أن موســاو وواكشــنطن تتفقــلن
على ايحل ايسةلسي في سورةل وهو مل ةمثل تهدةدا صرةحل يلمعلرض ايسورة ألنه
ايدويتةن ألنهل ين تستفةد من هذا ايوضع .
في حلي وجود تقلرب بةن ّ
أمل ايصورة ايثلنة فوردت في ايعدد ايصلدر في  11سـبتمبر  1211ورافقهـل تعلةـق
مف ــلده أن ايمعلرضـ ـ ال ةمانه ــل تحقة ــق انتص ــلر عس ــاري حس ــب ايمس ــؤويةن،وجلء
محتوى ايصورة متنلسبل مع محتـوى ايموضـوع وايـذي رّاـز علـى أن ايمعلرضـ غةـر
قلدرة على اإلنتصلر على اينظلم ايسوري واألمر نفسه بلينسب يلنظلم ايذي ال ةقوى
على اإلنتصلر على ايمعلرض
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عاســت محتوةــلت ايصــور أهمة ـ موضــوع نــزع ايســالح اياةمــلوي ايســوري يــدى
ايجرةـ ــدة مـ ــن نلحة ـ ـ ايتنـ ــلول وذيـ ــك بلعتبـ ــلر أن ايصـ ــورة تحقـ ــق ايجـ ــذب واسـ ــتملي
ايقلرا،وخلص وان اـل ايصـور وردت ملون ،وهـذا اهتمـلم خـر تجـله ايموضـوع مـن
طرف ةومة ايخبر،واذيك أهمة ايصورة ايملون في ايموضلعلت ايخبرة .
*التحليل الكيفي لفئات مضمون المادة اإلعالمية:
وســوف نتطــرق فــي هــذا ايجــزء إيــى ايتحلةــل اياةفــي يفئــلت ايموضــوع ،ايفــلعلةن،
ايمص ــدر ،اإلتج ــله ايمعتم ــد م ــن ط ــرف ةومةـ ـ ايخب ــر ف ــي تنلويه ــل ألزمـ ـ ايس ــالح
اياةملوي ايسوري.
 التحليل الكيفي لفئة المواضيع:
ةتضمن هذا تحلةل يال فئلت ايموضوع ايذي تنلويته ةومة ايخبر حسب أهمة اـل
موضوع يدى ايةومة :
 فئة الحلول السياسية:
نليــت هــذه ايفئ ـ قــد ار بليغــل مــن إهتمــلم ةومة ـ ايخبــر ،حةــث كشــملت مجموع ـ مــن
ايحل ـ ــول واإلقت ارح ـ ــلت ايسةلسـ ـ ـ ايمق ـ ــررة م ـ ــن أج ـ ــل تجرة ـ ــد س ـ ــورةل م ـ ــن أس ـ ــلحتهل
جنبت سـورةل ضـرب
ايسةلسة ايتي ّ
اياةملوة ،وجلءت أهمةتهل من أهمة اإلقتراحلت ّ

عسارة النت سـتدمرهل،وقد انصـبت هـذه ايفئـ علـى خمسـ عنلصـر سـنورد تحلةـل

اةفي يال عنصر على حسب أهمةته في ايجرةدة .
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االتفاق الروسي االمريكي:وهو عنصر تارر ذاره اثة ار في محتوى ايجرةدة ألهمةتهفي نقل األحداث إيى وضع سـلمي مرحـب بـه دويةـل فةمـل ةخـص األسـلح اياةملوةـ
تحت رقلب دوية وتجنةب سورةل دمل ار ال تقوى على حملة نفسهل منه وةـنص علـى
مراقب األسلح وتراهل يإلستفلدة منهل في وقت ايحلج من قبل أمرةال او روسةل.
االقتراح الروسي:وهو عنصر يه أهمةته ايبليغ في محتوى ايموضوع محـل ايد ارسـتاـرر ذاـره اثةرا،حةـث انصــب علـى اقتـراح روسـةل بوضــع األسـلح اياةملوةـ تحــت
رقلبـ دويةـ وجــلء جـ ّـراء خوفهــل علــى مصــليحهل بســورةل حةــث ةمثــل مةنــلء طرطــوس
مالن ــل مهم ــل ترسـ ـوا فة ــه س ــفنهل ايعسارة ،اض ــلف اي ــى اعتبلره ــل نظ ــلم األس ــد حلةف ــل
يهل،اذيك مصلحتهل ببةـع األسـلح

ينظـلم األسـد،ومعرفتهل برغبـ أمرةاـل فـي إسـقلط

نظلم األسد إلضعلفهل ،يهذا تعمل على تدعةمه ،ويةس مـن مصـلحتهل أةضـل سـقوط
اينظ ــلم وأخ ــذ ايمعلرضـ ـ مالن ــه اونه ــل حلةفـ ـ أمرةا ــل وق ــوة ايمعلرضـ ـ نقطـ ـ رابحـ ـ
بلينسب ألمرةال.
تسليم جائزة نوبل للسالم لمنظمة حظر االسلحة  :و أوردنلهل ضمن فئ ايحلولايسةلس ألن ايهدف ايحقةقي مـن تسـلةم جـلئزة نوبـل يلسـالم يمنظمـ حظـر األسـلح
ايامةلوةـ ـ ه ــو ه ــدف سةلس ــي ةخ ــدم بليدرجـ ـ األوي ــى ايوالة ــلت ايمتح ــدة االمرةاةـ ـ
يلس ــالم ،و وق ــد
ومص ــليحهل فا ــل مع ــلرض يم ــل تعلرض ــه أمرةا ــل ةم ــنح ج ــلئزة نوب ــل ّ

أبدات ايخبـر إهتملمـل يهـذا ايعنصـر ويـو اـلن ضـئةال إال أنهـل تنلويتـه بليتفصـةل فـي

بعض أعدادهل.
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التســوية السياســية:ورد ذارهــل بمعنــى وضــع ايخالفــلت ايتــي بــةن أمرةاــل و روســةلايصراعلت بةنهمل حول ايمصليح
جلنبل وايمتمثل في ايتّنلفس على ايهةمن ايعليمة ،و ّ

االقتصلدة وايعسارة ،وهذا ايخـالف وايصـراع ةعاـس سـبب طبةعـ ايحـل االمرةاـي
ايعساري نحو ايسالح اياةملوي ايسـوري وايحـل ايسةلسـي ايروسـي ،وألجـل ايوصـول

ايى حل سلمي البد من تسوة ايخالفلت بةنهمل.
االتفــــاق السياســــي :تا ــرر وورده بنس ــب أق ــل مقلرنـ ـ بلإلتف ــلق ايروس ــي األمرةا ــيواإلقتـراح ايروســي،وهو ةحمــل اتفــلق موســاو وواكشــنطن علــى خطـ مكشــترا تقضــي
ايسـورة بعـد أن اـلن االتفـلق ةقضـي برقلبتهـل فقـط ،وهـذا
بتدمةر األسلح ايامةلوةـ ّ

يضملن عدم رجوع سورةل إلستخدامهل مرة أخرى ،وهذا اإلتفلق ةرضي روسةل اونهل
ضــمنت ســالم نظــلم األســد م ــن ض ـرب عســارة وةرضــي أمرةاــل يضــملنهل عــدم
امتالك دوي عربة يسالح اةملوي قد ةجعل منهل خط ار علةهل وعلى مصليحهل.
 فئة الحلول العسكرية:
أخذت هـذه ايفئـ قـد ار وافةـل مـن إهتمـلم ةومةـ ايخبـر،ووردت فـي ايمرتبـ ايثلنةـ بعـد
اإلتفلق ايروسي األمرةاي من نلحة اإلهتمـلم ،بةنمـل فـي ايتسلسـل ايزمنـي يألحـداث
عبر ايجرةدة جلءت في ايمرتب األويى ،واـلن محتواهـل ةحمـل ثـالث عنلصـر سـنرد
يتحلةــل اةفــي ياــل عنصــر حســب أهمة ـ وورده مــن خــالل ايتارار،وهــذه ايعنلصــر
الآلتي:
بأهمة ـ ـ بليغ ـ ـ فـ ــي ةومة ـ ـ
مؤيـــــدوا الضـــــربة العســـــكرية :و ةحظـ ــى هـ ــذا ايعنصـ ــرّ

ايخبر،وضــم ايــدول ايمؤةــدة يضــرب ســورةل عســارةل مــن طــرف أمرةاــل إضــلف يتأةةــد
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ايسةلس ــة ب ــةن
ايصـ ـراعلت ّ
ايمعلرضـ ـ ي ــذيك،واهتمت ب ــه ايةومةـ ـ اون ــه ةب ــةن أبع ــلد ّ

ايدول ،فدول ايخلةج أبدت ضرب سورةل عسارةل اون إة ارن تدعم نظلم األسد،ودول
ايخلةج معلدة إلةران بسبب األقلةلت ايتي تزرعهـل إةـران بـدول ايخلـةج يلحفـلظ علـى

ـدخلهل ايمس ــتمر،ممل ةجع ــل
ع ــدم اإلس ــتقرار به ــل مم ــل ةس ــمح يه ــل بليت ــدخل وتبرة ــر ت ـ ّ
إضعلف سورةل هو بليضرورة إضـعلف إلةـران بلينسـب يـدول ايخلـةج ،أمـل فرنسـل فقـد
أةدت هي األخرى ايضرب ايعسارة ضد سورةل وهذا اون فرنسل حلةف أمرةال واـل
قـرار أمرةاــي مقبــول يــدى فرنســل ،فــي حــةن أةــدت ايمعلرضـ ايضـرب ايعســارة مــن
اجل غسقلط نظلم األسد وأخذ مالنه في ايسةطرة على سورةل.
معارضوا الضربة العسكرية:إحت ّل هذا ايموضوع ايمرتب ايثلنة من نلحة إهتملم ةومة ايخبر به وقد تضـمن
ايمعلرض ــةن يض ــرب أمرةا ــل يس ــورةل عس ــارةل وةتمثل ــون ف ــي روس ــةل وايت ــي رفض ــت
ايصـةن اونهـل ال تسـتند
ايضرب ياونهـل تهـدد مصـليحهل فـي سـورةل ،اـذيك معلرضـ
ّ
يلجلنب ايعساري احل وانمل تفضل ايحلـول ايسلمة ،أةضـل خوفهـل مـن فقـدان سـوق
مهم ،اذيك معلرضـ إةـ ارن وهـذا ألنهـل حلةفـ نظـلم األسـد وايضـرر بـه ةعنـي ايحـد
من نفوذهل وايمسلس بمصليحهل،اذيك تراةـل رفضـت ايضـرب ايعسـارة ألنهـل تلحـق
بهــل ضــر ار اقتصــلدةل ،وهــي ضــد نظــلم األســد ومدعمـ يلمعلرضـ ورفضــهل يلضـرب
ايعسارة ال ةعني دعمهل ينظلم األسد ووقوفهل ضد ايمعلرضـ بـل ألن ايقـرار ةمـس
مبلكشرة بهل اونهل مجـلورة يسـورةل،أمل ايكشـعب األمرةاـي ومنظمـ حقـوق اإلنسـلن فقـد
رفضوا ايتدخل ايعساري مراعلة يلكشعب ايسوري وحقه فـي ايسـلم واألمن،ونظـ ار يهـذه
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ايعوامل ايتي تعتبر سبب إهتملم ةومة ايخبر بهذا ايموضوع أخذ عنصـر معلرضـوا
ايضرب ايعسارة مرتب مهم بعد مؤةدوا ايضرب ايعسارة .
قرار توجيه الضربة العسكرية :أويت ةومة ايخبر هذا ايموضوع أهمةـ بعـد موضـوعمعلرضـ ـوا ايضـ ـرب ايعس ــارة  ،وتمث ــل محتـ ـواه ف ــي ايقـ ـرار اي ــذي ج ــلءت ب ــه أمرةا ــل
ايسـالح اياةملوي،ويجـأت يهـذا ايقـرار دون غةـره
يمعلقب سورةل عسـارةل إلسـتخدامهل ّ

حســب األهــداف وايظ ـروف االقلةمة ـ وايدوية ـ ،حةث وضــعت إدارة ايوالةــلت ايمتحــدة
األمرةاةـ مجموعـ مــن ايبــدائل فــي حــل أزمـ نــزع ايســالح اياةمــلوي ايســوري مرتبـ
ترتةبل مدروسل ،متى تستعمل ايقوة ايعسارة أو ايوسلئل ايدبلومسة او االقتصـلدة ،
و رأت أن ايمفلوضلت ال تجدى نظ ار يلعالقـلت ايمتـوترة بـةن أمرةاـل وروسـةل،وايدول
ايحلةف ـ يهمــل حةــث رأت أن ايق ـرار ايعســاري هــو األنســب ألنــه ةحقــق أهــدافهل فــي
إســقلط اينظــلم ايســوري والةماــن أن تزةحــه بليطرةق ـ ايدبلومســة ،اذيك ايحفــلظ علــى
أمــن إس ـرائةل ،بةنمــل ايهــدف األسلســي هــو منــع روســةل مــن مراازهــل ايعســارة فــي
سورةل،وص ـراعهل ايــدائم معهــل حــول ايهةمن ـ علــى ايعــليم ،وهــذه ايعوامــل تجعــل مــن
ايقـ ـرار ايعس ــاري األمرةا ــي قـ ـرار أول بلينس ــب ألمرةا ــل،ونظ ار ألهمةـ ـ ه ــذه ايعوام ــل
أبــرزت ةومةـ ايخبــر هــذا ايموضــوع وأعطتــه جلنبــل مــن اإلهتمــلم ،فجــلء فــي ايمرتبـ
ايثليث في فئ ايحلول ايعسارة ،بةنمل في تسلسـل األحـداث حسـب ايةومةـ ةـأتي فـي
ايمرتب األويى في هذه ايفئ .
 فئة التجاوب مع الحلول السياسية:

124

اإلطار التطبيقي

جلءت هذه ايفئ في ايمرتب ايثليث بةن فئلت ايموضوع بعد فئـ ايحلـول ايسةلسـة
وايحلـ ـ ــول ايعسـ ـ ــارة ،وقـ ـ ــد أويتهـ ـ ــل هـ ـ ــي األخـ ـ ــرى ةومة ـ ـ ـ ايخبـ ـ ــر قـ ـ ــد ار واضـ ـ ــحل مـ ـ ــن
االهتملم،وتضمنت هذه ايفئـ مجموعـ عنلصـر تعاـس ايتجـلوب مـع هـذا ايموضـوع
بــليقبول أو ايــرفض وســنرد علــى ذاــر هــذه ايعنلصــر وتحلةلهــل اةفةــل حســب درج ـ
اهتملم ةومة ايخبر بال عنصر:
الضغط على النظام السوري والمعارضـة:وتضـمن هـذا ايموضـوع ضـغط موسـاو علـىاينظــلم ايســوري مــن أجــل حضــور مــؤتمر جنةــف  1يمنلقكش ـ االتفــلق ايــذي ةقضــي
بوض ــع األس ــلح اياةملوةـ ـ تح ــت رقلبـ ـ وه ــو اإلتف ــلق ايروس ــي األمرةا ــي ،وا ــذيك
ايضــغط عل ــى ايمعلرضـ ـ وايمتمثلـ ـ ف ــي ايجــةش ايح ــر وجملعـ ـ اإلخـ ـوان ،وةم ــثلهم
ايمجل ــس اي ــوطني ايس ــوري م ــن أج ــل حض ــور م ــؤتمر جةن ــف  1وذي ــك حرص ــل م ــن
روســةل علــى تطبةــق اإلتفــلق ،ممــل ةجعــل مصــليحهل محفوظ ـ فــي ســورةل ،وهــذا مــل
ةجعل ةومة ايخبر تهـتم بهـذا ايموضـوع ،واحتـل ايمرتبـ األويـى مـن حةـث اإلهتمـلم
بةن عنلصر فئ ايتجلوب مع ايحل ايسةلسي.
قبــول النظــام الســوري للقـرار الروســي األمريكــي:جــلء هــذا ايعنصــر فــي ايمرتبـ ايثلنةـمــن نلحة ـ إهتمــلم ةومة ـ ايخبــر بــه بــةن عنلصــر ايتجــلوب مــع ايحلــول ايسةلســة ،
وتض ــمن موافقـ ـ اينظ ــلم ايس ــوري عل ــى اإلتف ــلق ايروس ــي األمرةا ــي واي ــذي ةقض ــي
بوضــع األســلح اياةملوةـ تحــت ايرقلبـ ايدويةـ ،والنــت موافقـ اينظــلم علــى ايقـرار
من أجل تجنب ايضرب ايعسارة ايموجه ضد سـورةل بعـد مطليبـ فرنسـل وايوالةـلت
ـنص علـى معلقبـ سـورةل عسـارةل
ايمتحدة األمرةاة من مجلس األمن ب تخلذ قـرار ة ّ
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في حلل عدم موافقتهل على ايقرار ايروسي األمرةاي ،وهو األمـر ايـذي ّأةـده مجلـس
األمــن ايــدويي واــذيك روســةل،ممل جعــل ســورةل تقبــل بوضــع أســلحتهل تحــت ايرقلب ـ
ايدوية ومن ثم تدمةرهل،ونظ ار يهذه ايعوامـل اـلن هـذا ايموضـوع محـل إهتمـلم ةومةـ
ايخبر.
المعارضون لجائزة نوبل للسالم لمنظمة حظر الكمياوي:
يلســالم يمنظم ـ حظــر
وتضــمن هــذا ايموضــوع ايمعلرضــون يتســلةم جــلئزة نوبــل ّ

اياةملوي،حةث علرضت ايصحلف ايغربةـ وايمتمثلـ فـي صـحةفتي "داةلـي تةلغـراف"
ايبرةطلنة ـ و"يومونــد" ايفرنســة مــنح نوبــل يلســالم يمنظم ـ حظــر اياةمــلوي وكشــاات
فــي مصــداقة ذيــك حســب مــل ورود فــي جرةــدة ايخبــر واعتبــرت ذيــك انتصــل ار يبكشــلر
األســد و ايحاومـ ايســورة فــي وقــت يــم ةعــرف فةــه ايمســؤول عــن إرتاــلب ايمجــلزر
بليســالح اياةمــلوي وهــذا ةعتبــر بلينســب يلصــحلف ايغربة ـ إنقــلذ اينظــلم ايســوري مــن
تهمـ اســتعملل اياةملوي،اــذيك اعتبــرت صــحةف "يومونــد" ايفرنســة أن نوبــل يلســالم
ع ــزز اي ــدور ايروس ــي بع ــدمل نجح ــت موس ــاو م ــن ف ــرض منطقه ــل ف ــي ح ــل األزمـ ـ
ايسورة
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اــذيك تســلءيت صــحةف "ايفلةنــل نكشــةلل تــلةمز" ايبرةطلنةـ عمــل اذا النــت منظمـ
حظر األسلح اياةملوة تستحق ايفوز بجلئزة نوبل يلسالم أم ال،وايتي يم ةاـن غةـر
ايقلةل ــةن ه ــم م ــن س ــمعوا عنه ــل حت ــى انت ــدبتهل األم ــم ايمتح ــدة م ــؤخ ار يلتفت ــةش ع ــن
اياةمــلوي فــي ســورةل وايــتخلص منــه154وهــذا ةظهــر ايهــدف ايرئةســي مــن مــنح نوبــل
153

:يومية الخبر،العدد 73،7883اكتوبر،8073صفحة الدولي
154
:المرجع نفسه،صفحة الدولي.
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ايسةلسـة وايحفـلظ
يلسالم وهو سةلسـي محـظ وايـذي ةسـعى ايـى تأةةـد قـ اررات روسـةل ّ

عل ــى مص ــليح امرةال،أمـــل ايمعلرضـ ـ فهـــي األخ ــرى علرض ــت مـ ــنح نوب ــل يلســـالم

يمنظم ـ حظــر اياةمــلوي إلعتبــلر أنهــل ضــد نظــلم األســد،واعتبرت أن ايمنظم ـ يــم
تسلهم بأي كشال من االكشالل في إنهلء ايحرب.
وقد اهتمت ةومة ايخبر بهذا ايموضوع وجلء في ايمرتب ايثليث من حةـث درجـ
االهتملم اعنصر فرعي يموضوع ايعسارة .
ترحيـــب الـــدول باالتفـــاق الروســـي االمريكـــي:وتض ــمن ه ــذا ايعنص ــر ترحة ــب اي ــدولبلالتفــلق ايــذي جــلءت بــه روســةل مــع أمرةاــل بتــدمةر األســلح ايامةلوة ـ احــل بــدةل
يلحــل ايعســاري،وهذا ا تفــلق ســلمي مجــلز ياــل ايــدول فــي ايعليم،وقــد ورد إهتمــلم
ةومة ايخبر بهذا ايموضوع بنسب ضئةل مقلرن بليمواضةع االخرى.
رفض المعارضة:وتضمن هذا ايعنصر رفـض ايجـةش ايحـر وجملعـ اإلخـوان يلحـلايــذي اقترحتــه روســةل ابــدةل يلض ـرب ايعســارة ،وجلء هــذا ايــرفض اــون ايمعلرض ـ
تســعى إلســقلط نظــلم األســد،وايحل ايروســي ةقــف ضــد مصــلح ايمعلرضـ فــي ذيــك
ويم ةتارر ورود هذا ايموضوع إال بنسب ضئةل جدا مقلرن بليعنلصـر االخرى،ممـل
ةعني ان اهتملم ايخبر بهذا ايموضوع اقل من اهتملمهل بليمواضةع االخرى.
التوقيــع علــى معاهــدة حظــر الكميــاوي :وتضــمن توقةــع اينظــلم ايســوري علــى معلهــدةحظــر اياةمــلوي بطلــب مــن ايوالةــلت ايمتحــدة ومجلــس االمــن ايــدويي وذيــك إلنهــلء
اينـزاع ســلمةل وتفــلدي ايتــدخل ايعســاري ،واــلن إهتمــلم ةومةـ ايخبــر بهــذا ايموضــوع
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بنس ــب ض ــئةل ج ــدا مقلرنـ ـ بليمواض ــةع ايس ــلبق وه ــو ةتس ــلوى م ــع موض ــوع رف ــض
ايمعلرض نلحة اهتملم ايخبر بهمل ,
 فئة المراقبون والتفتيش:
وتتض ــمن ه ــذه ايفئـ ـ مجموعـ ـ م ــن ايمـ ـراقبةن اي ــدويةةن م ــن ط ــرف هةئـ ـ االم ــم
ايمتحدة بهدف ايتفتةش عن االسلح اياةملوة وايمراقب وتضم عنصرةن همل:
دخــول المراقبــون :وجــلء فــي هــذا ايعنصــر دخــول ايمـراقبةن ايــدويةةن إيــى األ ارضــيايســورة مــن أجــل ايتفتــةش عــن األســلح واعــداد قلئمـ مفصــل عنهــل،ويم ةــرد تاـرار
هذا ايعنصر إال بنسـب قلةلـ جـدا مـل ةعاـس قلـ اهتمـلم ةومةـ ايخبـر بـه ويـم تعتبـره
عنص ار بلر از في ايموضوع محل ايدراس وذيك ،اـون دخـول ايمراقبـون يلتفتـةش عـن
االســلح ةعــد وســةل فقــط يمعرف ـ هةئ ـ االمــم ايمتحــدة يلقلئم ـ ايتفصــةلة يألســلح
اياةملوة .
تشـــكيل البعثـــة :وةتضــمن هــذا ايعنصــر تكشــاةل بعث ـ ماون ـ مــن  122رجــل مــنطرف االمم ايمتحـدة ومنظمـ حظـر االسـلح مـن أجـل ايكشـروع فـي قـرار تنفةـذ قـرار
مجلــس األمــن بــليتّخلص مــن األســلح اياةملوة ـ ايســورة  ،ويــم ةاــن هــذا ايموضــوع
محل اهتملم ةومة ايخبر وانمل تنلويته امعلوم ماررة مرتةن فقط.
*فئة تصريح منظمة حظر الكيماوي:
وضــمت هــذه ايفئ ـ مــل صــرحت بــه منظم ـ حظــر االســلح عــن ماــلن وتوقةــت
تدمةر األسلح اياةملوة ايسورة واقتصرت هذه ايفئ على عنصرةن اثنةن:
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مكان التدمير:جلء في هذا ايعنصـر تحدةـد ماـلن ايتـدمةر ايـذي قـرر بأنـه سـةاونبعــرض ايبحــر فــي ســفةن بحرة ـ أمرةاة ـ منحتهــل أمرةاــل يمنظم ـ حظــر اياةمــلوي
يضــملن تــدمةر األســلح ب كش ـراف أمرةاــي ،ويــم ةــرد ذاــر هــذا ايعنصــر ســوى ثــالث
مرات فـي األعـداد ايمخصصـ يموضـوع نـزع ايسـالح اياةمـلوي ايسـوري ممـل ةعاـس
قل اهتملم ةومة ايخبر بهذا ايموضوع وعدم اعتبلره عنص ار بلر از
وتضــمن هــذا ايعنصــر تحدةــد ايوقــت ايــذي قررتــه منظم ـ حظــر
-توقيــت التــدميرّ :

األسلح يتدمةر األسلح اياةملئة ايسورة وايذي تقرر في نهلة جلنفي ،وقد تاـرر
هذا ايموضوع بمعدل مرتةن فقط ممل ةعاس عدم إهتملم ةومة ايخبـر بـه اموضـوع
بلرز في أزم نزع ايسالح اياةملوي ايسوري.
 التحليل الكيفي لفئة الفاعل:
وتضم هذه ايفئ ايفلعلةن ايخلرجةن الزمـ نـزع ايسـالح اياةمـلوي ايسـوري وايفـلعلةن
ايداخلةتن من خالل ةومة ايخبر.

*الفاعلين الداخليين:
 النظام السوري  :جلء اينظـلم ايسـوري اطـرف فلعـل ومحـرك يألحـداث فـي أزمـن ــزع ايس ــالح اياةم ــلوي ايس ــوري بنس ــب ابةـ ـرة وذي ــك ا ــون نظ ــلم األس ــد مهـ ــتم أوال
ب س ــتخدام ايس ــالح اياةم ــلوي ض ــد ايمدنةةن،ا ــذيك رف ــض اينظ ــلم ف ــي بداةـ ـ األزمـ ـ
ايتوقةــع علــى معلهــدة حظــر اياةملوي،ونفةــه اســتخدام ايســالح اياةمــلوي ثــم توقةعــه
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يلمعلهدة جراء تهدةد ايوالةلت ايمتحدة بضرب سورةل عسارةل،وقبويه تدمةر األسلح
اياةملوة .
المعارضـة :جـلءت ايمعلرضـ هـي األخـرى اطـرف فلعـل مهـم فـي ايموضـوع مـنخــالل ةومةـ ايخبر،وتكشــمل ايمعلرضـ جملعـ األخـوان وايجــةش ايحر،وةعــود ســبب
يلنظــلم ايســوري ،اــذيك دروهــل فــي ايتــأثةر
إهتمــلم ةومة ـ ايخبــر بهــل إلعتبلرهــل عــدوا ّ
علــى أحــداث األزم ـ بمعلرضــتهل يلحــل ايــذي اقترحتــه روســةل احــل بــدةل يلض ـرب

ايعســارة واعتبرتــه منــلورة سةلســة ،وأةدت ضــرب أمرةاــل يلنظــلم مــن أجــل إســقلطه،
اذيك معلرض منح جلئزة نوبل يلسالم يمنظم حظـر األسـلح معتبـ ار ذيـك انتصـل ار
يبكشلر األسد.
المجلس الوطني السوري :يم ةرد ذاره إال بنسب ضئةل حةـث يـم تهـتم ةومةـ ايخبـربــه اطــرف فلعــل رئةســي فــي ايموضــوع وورد ذا ـره فةمــل ةتعلــق بتمثةــل ايمعلرض ـ
دويةل اونه اينلطق ايرسمي يهل،غةر أن أعضلؤه مكشال ب ختةلر من دول ايخلةج.
*الفـــاعلون الخـــارجيون :وتضــم االط ـراف ايفلعل ـ ايخلرجة ـ ايمحرا ـ ألزم ـ نــزع
ايسالح اياةملوي ايسوري من خالل ةومة ايخبر.
روســيا :إحتلــت روســةل مالنـ مهمـ اطــرف فلعــل فــي ةومةـ ايخبــر وذيــك اونهــلغة ـرت مجــرى األحــداث و أنقــذت ســورةل ب قتراحهــل
ايمحــرك ايرئةســي يألزم ـ  ،حةــث ّ
ايسةلسي بوضع األسلح اياةملوة تحت رقلب دوية ،من دمـلر اـلن ةهددهل،وسـعت

جلهدة يتوافق ايوالةلت ايمتحدة على اإلقتراح يةصـبح اإلقتـراح روسـي أمرةاي،اـذيك

130

اإلطار التطبيقي

عالقتهل ايوطةدة مع نظلم األسـد وحرصـهل علـى اسـتقرار مالنتـه فـي سـورةل يضـملن
مصليحهل.
امريكــا :احتلــت هـي األخــرى مالنـ هلمـ فــي ايجرةـدة اعنصــر محــرك وفعــلل فــياألزم ـ وجــلءت أهمةتهــل بعــد روســةل مبلكش ـرة وذيــك يلحــل ايعســاري ايــذي أتــت بــه
اعقــلب يلنظــلم ايســوري إلســتخدامه ايســالح اياةملوي،اــذيك عالقتهــل مــع ايمعلرضـ
وتأةةــدهل يهــل وتــدعةمهل يهــل بليســالح ،ودروهــل ايرةــلدي ادوي ـ مهةمن ـ علــى ايعــليم
ورأةهل ةؤخذ بعةن اإلعتبلر في ايمجتمع ايدويي ومجلس االمن.
فرنسا:احتلت ثليث مالن في ةومة ايخبر في تنلويهل ألزمـ نـزع ايسـالح ايسـوريذيــك يتأةةــدهل يلحــل ايعســاري األمرةاــي ومطليبتهــل مجلــس األمــن ب يحــلق عقوبــلت
مكشددة على نظلم األسد،أةضل تعتبر طرف فلعل ألنهل حلةف أمرةال وتلبع يهل.
اي ـران:وردت إةـران اطــرف فلعــل فــي ةومةـ ايخبــر أثنــلء تنلويهــل يلموضــوع بنســبمتوسـ ــط مقلرن ـ ـ بـ ــلألطراف ايسـ ــلبق إال أن يهـ ــل دروا رةلدةـ ــل هـ ــي األخـ ــرى حةـ ــث
علرض ــت ايح ــل ايعس ــاري االمرةا ــي تج ــله س ــورةل،وأةدت ايح ــل ايسةلس ــي،وأظهرت
دعمهل ينظلم االسد واستعدادهل يتقدةم مل ةلزم يلحفلظ على مالن في سورةل.
مجلـس االمــن:تتمثـل أهمةتــه افلعـل فــي تنـلول ايخبــر يألزمـ ايســورة فـي اتخــلذهايق اررات اينهلئة ايخلص بنزع ايسالح ايامةلوي ايسوري وتدمةره ،وفي حلي يم تنفـذ
قـ اررات مجلــس األمــن تتخــذ بحــق ســورةل اجـراءات عقلبةـ متمثلـ فــي توجةــه ض ـرب
عسارة ضدهل.
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مفتشوا نزع االسلحة :يم ةرد ذاـر هـذا ايطـرف ايفلعـل إال بنسـب ضـئةل وياـن رغـمقل ـ ذا ـره اــلن يــه دو ار فــي ايموضــوع مــن خــالل ايجرةــدة طبعــل ،تمثــل فــي دخــول
اال ارضــي ايســورة بق ـرار مــن األمــم ايمتحــدة واعــداد تقرةــر عــن األســلح اياةملوة ـ
ايسورة .
منظمــة حظــر االســلحة:ورد ذارهــل اطــرف فلعــل بتا ـرار  12وذيــك يــدورهل امالّف ـبلإلكش ـراف علــى تطبةــق إتفلقة ـ حظــر االســلح اياةملئة ـ ايموقع ـ فــي عــلم .1111
ودروهل في إرسلل مبعوثون ايى سورةل من اجل ايكشروع في تدمةر اسلحتهل.
تركيــا:ورد ذارهــل مــن خــالل ةومةـ ايخبــر اطــرف فلعــل بنســب ضــئةل امعــلرضيلضرب ايعسارة ضد سورةل ومؤةدة يلحل ايسـلمي،وةرجع ذيـك يتجلورهـل مـع سـورةل
وأي إهة ــلر ف ــي منطقـ ـ س ــورة ةعن ــي ايمس ــلس بتراة ــل مبلكشـ ـرة،امل أن تراة ــل ت ــدعم
ايمعلرض اإلسـالمة ضـد اينظـلم ايسـوري،فهي ضـد ايضـرب ايعسـارة وضـد نظـلم
االسد أةضل.
الصين:ورد ذارهل اطرف فلعل في أزم نزع ايسالح اياةملوي ايسـوري مـن خـاللةومةـ ـ ايخبر،وذي ــك يمعلرض ــتهل ه ــي األخ ــرى ايح ــل األمرةا ــي ايعس ــاري وذي ــك أن
دبلوملسةتهل ال تستعمل ايقوة ايعسارة وانمل تفضل ايحلول ايدبلومسة اذيك ترفض
ايتدخل ايعساري ياي ال تفقد مصليحهل االقتصلدة
اسرائيل :أمل اسرائةل فقد وردت بنسب ضئةل جدا اطرف فلعل ةدعوا ايى ضرورةتجرةد سورةل مـن أسـلحتهل اياةملوةـ دون ايلجـوء إيـى ايعنـف ،ويـم تاـن طرفـل فـلعال
بكشال مبلكشر في األزم ،بل تجنبت ايتدخالت اون نظلم األسد وضـع كشـرطل بعـدم
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تســلةمه أســلحته اياةملوة ـ مــل يــم تســلم إس ـرائةل أســلحتهل اينووة ـ  ،غةــر أنهــل طــرف
فعلل في األزم وذيك يمحلوي أمرةال ايتخلّص من نظلم األسد حفلظل علـى سـالم
امن اسرائةل.
 التحليل الكيفي لفئة مصادر يومية الخبر:
اعتمدت ةومة ايخبر على ايمصـلدر ايرسـمة فـي معلوملتهـل حةـث نجـد واليـ
األنبلء ايج ازئرة تقرةبل ايمصدر ايرئةسي يةومة ايخبر أثنلء تنلويهل يلموضـوع وذيـك
ةرج ـ ـ ــع يمص ـ ـ ــداقة معلوم ـ ـ ــلت واليـ ـ ـ ـ األنبلء،إض ـ ـ ــلف ي ـ ـ ــنقص خبـ ـ ـ ـرة ايمبع ـ ـ ــوثةن
ايصــحفةةن،وبليتليي تلجــأ يكشـراء ايخبــر مــن واليـ األنبــلء وهــذا أةضــل ةجنبهــل ايوقــوع
فــي ثغ ـرات أو مكشــلال مــن حةــث ايمعلومــلت ومــدى صــدقهل بمــل أنهــل تنســب الهــل
يوالي االنبلء.
 التحليل الكيفي لفئة االتجاه:

بلينســب إلتجــله ايجرةــدة نحــو موضــوع نــزع ايســالح اياةمــلوي ايســوري ف نــه اــلن
محلة ــدا ف ــي ا ــل أع ــداد ايد ارسـ ـ  ،ومم ــل ة ــدل عل ــى ذي ــك نج ــد إس ــتنلدهل ف ــي نق ــل
ايمعلومــلت إيــى مصــلدر رســمة إعالمة ـ متمثل ـ فــي والي ـ األنبــلء ايجزائرة ـ فــي
األعــداد تقرةبــل بنســب ،%11.11اــذيك ايموضــوع فــي حــد ذاتــه تــم تنلويــه مــن قبــل
ايجرةــدة ويــم ةعــليج،فلم نجــد أي تفســةر أو نقــلش أو معلرض ـ حــول ايموضــوع بــل
أخذ ايمعلوملت بتفلصةلهل وبثهل يلقلرا امل هي دون معليجتهل وهـذا ربمـل يـه عالقـ
بسةلسـ ايجرةــدة،حةث أن إتجلهمــل وطنــي ممــل ةعنــي ايتطــرق بصــف غليبـ يمعليجـ
ايقضــلةل ايوطنةـ ايجزائرةـ فــي حــةن تنــلول إعالمــي يلقضــلةل ايخلرجةـ ممــل ةجعلهــل
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حةلدةـ فـي تنلويهـل يلموضـوع ايسـوري ،ومـن أمثلـ مـل جـلء فـي ايةومةـ مـلةلي"اعلــن
رئـ ــةس االئـ ــتالف ايسـ ــوري ايمعـ ــلرض ،أحمـ ــد جـ ــرب،أن ايمعلرض ـ ـ علـ ــى إسـ ــتعداد
يحضور مؤتمر جةنف ،155"1واذيك "وافـق مجلـس األمـن رسـمةل علـى تكشـاةل بعثـ
مكشترا بةن األمم ايمتحدة ومنظم حظر االسلح
األسلسة

156

" وهي بعثـ مكشـترا مهمتهـل

ايكشروع في تنفةد قـرار مجلـس األمـن ايقلضـي بتـدمةر االسـلح اياةملوةـ

ايسورة .

155

:جريدة الخبر،يومية جزائرية،عدد  83،1803سبنمبر ،8073صفحة الدولى.
156
:المرجع نفسه ،عدد  73 ،7883اكتوبر،8073صحفة الدولى.
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اإلستنتاجات:
إنطالقـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــن نتـ ـ ـ ــلئج ايتحلةـ ـ ـ ــل ايامـ ـ ـ ــي واياةفـ ـ ـ ــي يلعةن ـ ـ ـ ـ ايمدروس ـ ـ ـ ـ يموضـ ـ ـ ــوع نـ ـ ـ ــزع
ايسالح اياةملوي ايسوري من خالل جرةدة ايخبر توصلنل إيى اينتلئج ايتلية :
 إن جرة ـ ـ ــدة ايخبـ ـ ـ ــر خصصـ ـ ـ ــت مسـ ـ ـ ــلح معتبـ ـ ـ ـرة يلموضـ ـ ـ ــوع مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــالل صـ ـ ـ ــفحتهل
ايدوية ـ ـ  ،وجـ ــلءت معظمهـ ــل فـ ــي كشـ ــهر سـ ــبتمبر و هـ ــو مـ ــل ةـ ــدل علـ ــى إهتمـ ــلم واضـ ــح
بليموضـ ـ ــوع مـ ـ ــن طرفهـ ـ ــل خلص ـ ـ ـ فـ ـ ــي كشـ ـ ــهر سـ ـ ــبتمبر ألهمة ـ ـ ـ األحـ ـ ــداث ايمتعلق ـ ـ ـ
بليموضوع ايمدروس خالل هذا ايكشهر .
 فةم ـ ـ ــل ةخ ـ ـ ــص ايمواض ـ ـ ــةع وايمض ـ ـ ــلمةن ايت ـ ـ ــي تنلويته ـ ـ ــل ةومةـ ـ ـ ـ ايخب ـ ـ ــر فق ـ ـ ــد حظ ـ ـ ــي
موض ـ ــوع ايحل ـ ــول ايسةلس ـ ــة ب ـ ــأابر قس ـ ــط م ـ ــن اهتم ـ ــلم ايجرة ـ ــدة ،فق ـ ــد قلم ـ ــت بـ ـ ـ براز
اإلقت ارحـ ـ ــلت ايسةلسـ ـ ــة ايمقـ ـ ــررة ألجـ ـ ــل تجرةـ ـ ــد سـ ـ ــورةل مـ ـ ــن ايسـ ـ ــالح اياةمـ ـ ــلوي وقـ ـ ــد
راـ ـ ـ ـزت عل ـ ـ ــى اإلتف ـ ـ ــلق ايروس ـ ـ ــي األمرةاي،إض ـ ـ ــلف اي ـ ـ ــى تراةزه ـ ـ ــل عل ـ ـ ــى اإلقتـ ـ ـ ـراح
ايروس ـ ــي و ردود األفع ـ ــلل ايدويةـ ـ ـ تج ـ ــله ه ـ ــذا ايقرار،إض ـ ــلف اي ـ ــى موض ـ ــوع ايحل ـ ــول
ايعس ـ ـ ــارة واي ـ ـ ــذي حظ ـ ـ ــي ه ـ ـ ــو اآلخ ـ ـ ــر بلهتم ـ ـ ــلم ايجرة ـ ـ ــدة وأب ـ ـ ــرزت أه ـ ـ ــم مواض ـ ـ ــةعه
وايمتمثل في ضرب سورةل عسارةل و ردود األفعلل حول هذا ايموضوع.
 أمـ ــل بلينسـ ــب التجـ ــله ايجرةـ ــدة نحـ ــو ايمواضـ ــةع ايمتنلوي ـ ـ طةل ـ ـ مـ ــدة ايد ارس ـ ـ قـ ــد اـ ــلن
محلةـ ـ ـ ــدا اونهـ ـ ـ ــل تنلويـ ـ ـ ــت ايموضـ ـ ـ ــوع بنقـ ـ ـ ــل أحداثـ ـ ـ ــه دون تفسـ ـ ـ ــةرهل أو منلقكشـ ـ ـ ــتهل أو
إب ــداء ايـ ـرأي حويه ــل حة ــث أنه ــل ي ــو نع ــليج أزمـ ـ ن ــزع ايس ــالح اياةم ــلوي ايس ــوري إنم ــل
اقتصرت على تنلويه فقط.
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 فةم ـ ــل ةتعل ـ ــق ب ـ ــلألطراف ايفلعلـ ـ ـ ف ـ ــي قض ـ ــة ن ـ ــزع ايس ـ ــالح اياةم ـ ــلوي ايس ـ ــوري فق ـ ــد
راـ ـ ــزت علـ ـ ــى ايفـ ـ ــلعلةن األجلنـ ـ ــب اـ ـ ــأهم أط ـ ـ ـراف فلعل ـ ـ ـ فـ ـ ــي األزم ـ ـ ـ وخصصـ ـ ــت
بلألهمة ـ ـ ـ روسـ ـ ــةل وأمرةاـ ـ ــل و فرنسـ ـ ــل أمـ ـ ــل بلينسـ ـ ــب يألط ـ ـ ـراف ايفلعل ـ ـ ـ ايداخلة ـ ـ ـ فقـ ـ ــد
خصص ـ ــت بلألهمةـ ـ ـ اينظ ـ ــلم ايس ـ ــوري وايمعلرضـ ـ ـ وذي ـ ــك ي ـ ــدور ا ـ ــل طـ ـ ـرف فلع ـ ــل
في تحرةك األزم .
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إ نطالقل من نتلئج ايتحلةل ايامي واياةفي يلعةن ايمدروس يموضوع نزع ايسالح اياةملوي
ايسوري من خالل جرةدة ايخبر توصلنل إيى اينتلئج ايتلية :
 إن جرةدة ايخبر خصصت مسلح معتبرة يلموضوع من خالل صفحته ايدوية ،
وجلءت معظمهل في كشهر سبتمبر و هو مل ةدل على إهتملم واضح بليموضوع من
طرفهل خلص في كشهر سبتمبر ألهمة األحداث ايمتعلق بليموضوع ايمدروس خالل
هذا ايكشهر.
 فةمل ةخص ايمواضةع وايمضلمةن ايتي تنلويتهل ةومة ايخبر فقد حظي موضوع
ايحلول ايسةلسة بأابر قسط من اهتملم ايجرةدة ،غذ قلمت ب ب ارزاإلقتراحلت ايسةلسة
ايمقررة ألجل تجرةد سورةل من ايسالح اياةملوي وقد رازت على اإلتفلق ايروسي
األمرةاي ،إضلف ايى تراةزهل على اإلقتراح ايروسي و ردود األفعلل ايدوية تجله هذا
ايقرار ،إضلف ايى موضوع ايحلول ايعسارة وايذي حظي هو اآلخر بلهتملم ايجرةدة
وأب رزت أهم مواضةعه وايمتمثل في ضرب سورةل عسارةل و ردود األفعلل حول هذا
ايموضوع.
 أمل بلينسب التجله ايجرةدة نحو ايمواضةع ايمتنلوي طةل مدة ايدراس قد الن محلةدا
اونهل تنلويت ايموضوع بنقل أحداثه دون تفسةرهل أو منلقكشتهل أو إبداء ايرأي حويهل
حةث أنهل يو نعليج أزم نزع ايسالح اياةملوي ايسوري إنمل اقتصرت على تنلويه
فقط.
 فةمل ةتعلق بلألطراف ايفلعل في قضة نزع ايسالح اياةملوي ايسوري فقد رازت على
ايفلعلةن األجلنب اأهم أطراف فلعل في األزم وخصصت بلألهمة روسةل وأمرةال
و فرنسل أمل بلينسب يألطراف ايفلعل ايداخلة فقد خصصت بلألهمة اينظلم ايسوري
وايمعلرض وذيك يدور ال طرف فلعل في تحرةك األزم .
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 خاتمة :
نخل ـ ــص فـ ـ ــي األخة ـ ــر إيـ ـ ــى أهمة ـ ـ ـ اي ـ ــدور ايـ ـ ــذي تلعبـ ـ ــه وس ـ ــلئل اإلعـ ـ ــالم فـ ـ ــي
بتطرقهـ ـ ــل يمختلـ ـ ــف ايقضـ ـ ــلةل ،
إب ـ ـ ـراز أهـ ـ ــم األحـ ـ ــداث خلص ـ ـ ـ ايصـ ـ ــحلف ايماتوب ـ ـ ـ
ّ

واحلط ـ ـ ـ ايجمـ ـ ــلهةر واي ـ ـ ـرأي ايعـ ـ ــلم بهـ ـ ــل  ،وايمسـ ـ ــلهم فـ ـ ــي تكشـ ـ ــاةل أرةـ ـ ــه نحـ ـ ــو هـ ـ ــذه
ايقض ـ ــلةل  ،وه ـ ــذا م ـ ــل توص ـ ــلنل إية ـ ــه م ـ ــن خ ـ ــالل د ارس ـ ــتنل حة ـ ــث بةن ـ ــت م ـ ــدى إهتم ـ ــلم
ايص ـ ــحلف ايماتوبـ ـ ـ ايجزائرةـ ـ ـ بليقض ـ ــلةل ايت ـ ــي تم ـ ــس أم ـ ــن واس ـ ــتقرار اي ـ ــدول ايعربةـ ـ ـ

مفصـ ـ ــل يلقـ ـ ــلرا ايج ازئـ ـ ــري
 ،ونقـ ـ ــل اـ ـ ــل مـ ـ ــل ةتعلّـ ـ ــق بهـ ـ ــل مـ ـ ــن أحـ ـ ــداث ومعلومـ ـ ــلت
ّ
ةومةـ ـ ايخب ــر ايجزائرةـ ـ ف ــي تنلويه ــل
وتوعةت ــه با ــل م ــل ةح ــةط ب ــه ،وه ــذا م ــل ا ــلن م ــن ّ
ألزمـ ـ ـ ن ـ ــزع ايس ـ ــالح اياةم ـ ــلوي ايس ـ ــوري ،وعم ـ ــدت إي ـ ــى تتب ـ ــع ا ـ ــل تفلص ـ ــةله مرحلـ ـ ـ

بمرحلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ .
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قائمة المراجع
الكتب:
 -1أحم ـ ــد ب ـ ــن مرس ـ ــلي ،من ـ ــلهج ايبح ـ ــث ايعلم ـ ــي ف ـ ــي عل ـ ــوم اإلع ـ ــالم واإلتص ـ ــلل دةـ ـ ـوان
ايمطبوعلت ايجلمعة  ،ايجزائر،ط. 1221 ،1
 -1أحمـ ـ ــد ركشـ ـ ــةد طعةم ـ ـ ـ  ،تحلةـ ـ ــل ايمحتـ ـ ــوى فـ ـ ــي ايعلـ ـ ــوم اإلنسـ ـ ــلنة -مفهومـ ـ ــه-أسسـ ـ ــه-
إستخداملته ،دار ايفار ايعربي ،ايقلهرة . 1111 ،
 -1إسـ ـ ــملعةل إب ـ ـ ـراهةم  ،فـ ـ ــن ايتقرةـ ـ ــر ايصـ ـ ــحفي بـ ـ ــةن اينظرة ـ ـ ـ و ايتطبةـ ـ ــق ،دار ايفجـ ـ ــر
يلنكشر و ايتوزةع  ،مصر. 1111 ،
 -1أمـ ــلل سـ ــعد ايمتـ ــويي  ،مـ ــدخل فـ ــي ايصـ ــحلف  ،دار وماتب ـ ـ اإلس ـ ـراء يلطبـ ــع واينكشـ ــر
وايتوزةع . 1221،
 -1بسـ ـ ــلم عبـ ـ ــد ايرحمـ ـ ــلن ايمكشـ ـ ــلقب  ،نظرةـ ـ ــلت االعـ ـ ــالم  ،دار أسـ ـ ــلم يلنكشـ ـ ــر وايتوزةـ ـ ــع
،عملن . 1211 ،
 -1حس ـ ـ ـ ـ ــن عم ـ ـ ـ ـ ــلد ما ـ ـ ـ ـ ــلوي  ،اإلع ـ ـ ـ ـ ــالم و معليجـ ـ ـ ـ ـ ـ األزم ـ ـ ـ ـ ــلت  ،اي ـ ـ ـ ـ ــدار ايمصـ ـ ـ ـ ـ ـرة
ايلبنلنة ،ايقلهرة .1221 ،
 -1حس ـ ـ ـ ـ ـ ــن عم ـ ـ ـ ـ ـ ــلد مالوي،ع ـ ـ ـ ـ ـ ــلدل عب ـ ـ ـ ـ ـ ــد ايغفلر،االذاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ايق ـ ـ ـ ـ ـ ــرن ايح ـ ـ ـ ـ ـ ــلدي
وايعكشرون،ايدار ايمصرة ايلبنلنة ،ايقلهرة . 1221 ،
 -1حسـ ــن عمـ ــلد ماـ ــلوي ،يةلـ ــى حس ـ ــةن ايسـ ــةد  ،االتصـ ــلل ونظرةلتـ ــه ايمعلص ـ ـرة ،اي ـ ــدار
ايمصرة ايلبنلنة ،ايقلهرة. 1111 ،
 -1خلةل صلبلت ،ايصحلف مهن و رسلي  ،دار ايمعلرف ،ايقلهرة .
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رانةـ ـ ـ ـ ــل ممـ ـ ـ ـ ــدوح صـ ـ ـ ـ ــلدق ،االعـ ـ ـ ـ ــالن ايتلفزبـ ـ ـ ـ ــوني ايتصـ ـ ـ ـ ــمةم واالنتـ ـ ـ ـ ــلج  ،دار

اسلم يلنكشر وايتوزةع ،عملن.1211 ،

رحةم ـ ـ ـ عةسـ ـ ــلوي  ،مـ ـ ــدخل ايـ ـ ــى اإلعـ ـ ــالم واإلتصـ ـ ــلل ،ايمفـ ـ ــلهةم األسلسـ ـ ــة

-11

وايوظـ ـ ـ ــلئف ايجدةـ ـ ـ ــدة فـ ـ ـ ــي عصـ ـ ـ ــر ايعويم ـ ـ ـ ـ اإلعالمة ـ ـ ـ ـ  ،عـ ـ ـ ــليم اياتـ ـ ـ ــب ،عمـ ـ ـ ــلن،
.1221
-11

رفعـ ـ ــت عـ ـ ــلرف ايضـ ـ ــبع  ،ايتلةفزةـ ـ ــون اينـ ـ ــوعي  ،دار ايفجـ ـ ــر يلنكشـ ـ ــر وايتوزبـ ـ ــع

ايقلهرة. 1211،
-11

زهةراحدادن،م ـ ـ ــدخل

يعل ـ ـ ــوم اإلع ـ ـ ــالم واالتص ـ ـ ــلل  ،دةـ ـ ـ ـوان ايمطبوع ـ ـ ــلت

ايجلمعة ،بن عانون  ،ايجزائر. 1221 ،
-11

زة ـ ـ ــد منة ـ ـ ــر س ـ ـ ــلةملن ،ايص ـ ـ ــحلف االياترونةـ ـ ـ ـ  ،دار أس ـ ـ ــلم يلنكش ـ ـ ــر وايتوزة ـ ـ ــع

عملن. 1211،
-11

س ـ ـ ــلعد س ـ ـ ــلعد،فنةلت ايتحرة ـ ـ ــر ايص ـ ـ ــحفي -دار ايخلدونةـ ـ ـ ـ يلنكش ـ ـ ــر وايتوزة ـ ـ ــع

ايجزائر.1221،
-11

سـ ـ ـ ـ ـ ــليم تربلن،االنترنـ ـ ـ ـ ـ ــت وايصـ ـ ـ ـ ـ ــحلف االياترونة ـ ـ ـ ـ ـ ـ رؤة ـ ـ ـ ـ ـ ـ مسـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلة ،ايدار

ايمصرة ايلبنلنة 1221 ،
-11

سـ ـ ـ ـ ــلهر سلةملن،حسـ ـ ـ ـ ــلم علبـ ـ ـ ـ ــد،إةلد خةلم،أسلسـ ـ ـ ـ ــةلت االنترنـ ـ ـ ـ ــت،دار ايرضـ ـ ـ ـ ــل

يلنكشر1222،
-11

س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلةم عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد اينب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ايتلفزة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوني،دار أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم يلنكش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

وايتوزةع.عملن. 1212،

-11

ايس ـ ـ ــةد بخ ـ ـ ــت  ،ايص ـ ـ ــحلف واإلنترنة ـ ـ ــت  ،ايعرب ـ ـ ــي يلنكش ـ ـ ــر وايتوزة ـ ـ ــع ،ايق ـ ـ ــلهرة

. 1222،

-12

طـ ـ ـ ــلرق ايمكشـ ـ ـ ــلري،اإلعالم االذاعـ ـ ـ ــي،دار اسـ ـ ـ ــلم يلنكشـ ـ ـ ــر و ايتوزةع،عمـ ـ ـ ــلن،

. 1212
-11

ع ـ ـ ـ ـ ـ ــلدل ص ـ ـ ـ ـ ـ ــلدق محم ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ،ايص ـ ـ ـ ـ ـ ــحلف وادارة األزملت،م ـ ـ ـ ـ ـ ــدخل نظ ـ ـ ـ ـ ـ ــري-

تطبةقي،دار ايفجر يلنكشر وايتوزةع  ،ايقلهرة.1221،
-11

عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ايرحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلن بة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراوي ،من ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلهج ايبحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث ايعلمي،واليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ايمطبوعلت،اياوةت. 1111،
 -11عب ـ ـ ــد اي ـ ـ ــرزاق محم ـ ـ ــد ايديةمي،ايم ـ ـ ــدخل إي ـ ـ ــى وس ـ ـ ــلئل االع ـ ـ ــالم واالتص ـ ـ ــلل،دار
ايثقلف يلنكشر و ايتوزةع،عملن.1211،
-11

عبد ايلطةف حمزة ،ايصحلف ايماتوب  ،دار ايقلم ايقلهرة . 1221 ،

-11

عب ـ ـ ـ ــد اهلل زيطـ ـ ـ ـ ـ ،نكش ـ ـ ـ ــأة وتط ـ ـ ـ ــور وس ـ ـ ـ ــلئل االع ـ ـ ـ ــالم ،دار ايفا ـ ـ ـ ــر ايعرب ـ ـ ـ ــي

،ايقلهرة.1221،
-11

عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ايمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنعم ايمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةالدي ،اإلعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم  ،مؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ كشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبلب

ايجلمع ،االساندرة . 1221،
-11

عم ـ ـ ــلد اي ـ ـ ــدةن ايركش ـ ـ ــةد.االع ـ ـ ــالم ايمعلص ـ ـ ــر رؤةـ ـ ـ ـ نقدةـ ـ ـ ـ ،دار ايفار،دمكش ـ ـ ــق

.1221
-11

عمـ ـ ــلر بوح ـ ـ ــوش ومحم ـ ـ ــد محم ـ ـ ــود ايـ ـ ــذنةبلت،منلهج ايبح ـ ـ ــث ايعلم ـ ـ ــي وط ـ ـ ــرق

إعداد ايبحوث،دةوان ايمطبوعلت ايجلمعة ،بن عانون .1221،

-11

عم ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ـ ــن بكشلرة،س ـ ـ ـ ــورة درب اآلالم نح ـ ـ ـ ــو ايحرةـ ـ ـ ـ ـ محلويـ ـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـ ــلرة

ايراهن ،ايمراز ايعربي يالبحلث ودراس ايسةلسلت ،بةروت 1211.،

 -11غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلزي عنلة ،منهجة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ايبحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــث ايعلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ،دار ايمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلهج يلنكشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
وايتوزةع،عملن 1221،
-12فلروق ابو زةد ،مدخل ايى علم ايصحلف  ، ،عليم اياتب ،ايقلهرة1111. ،
-11فلروق أبو زةد ،فن اياتلب ايصحفة ،.عليم اياتب ،ايقلهرة.1112،،
-11فلطمـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـ ـ ــوض ص ـ ـ ـ ــلبر،مةرفت عل ـ ـ ـ ــي خفلج ،أس ـ ـ ـ ــس و مب ـ ـ ـ ــلدا ايبح ـ ـ ـ ــث ايعلم ـ ـ ـ ــي
،ماتب و مطبع االكشعلع ايفنة ،االساندرة . 1221،
 -11فتح ـ ـ ــي االبةلري،ص ـ ـ ــحلف ايمس ـ ـ ــتقبل وايتنظ ـ ـ ــةم ايسةلس ـ ـ ــي ،دار ايمعرفـ ـ ـ ـ ايجلمعةـ ـ ـ ـ ،
االساندرة . 1222 ،
 -11فضـ ـ ـ ــةل ديةـ ـ ـ ــو ،مـ ـ ـ ــدخل اإلتصـ ـ ـ ــلل ايجمـ ـ ـ ــلهةري ،مخبـ ـ ـ ــر علـ ـ ـ ــم اإلجتمـ ـ ـ ــلع ،ايج ازئـ ـ ـ ــر،
.1221
 -11ملجـ ـ ــد عبـ ـ ــد ايمهـ ـ ــدي ايمسـ ـ ــلعدة ،إدارة األزمـ ـ ــلت -ايمـ ـ ــداخل -ايمفـ ـ ــلهةم -ايعملةـ ـ ــلت،
دار ايثقلف يلنكشر وايتوزةع ،عملن1211. ،
 -11محسـ ـ ـ ــن أحمـ ـ ـ ــد ايخضـ ـ ـ ــري،إدارة األزمـ ـ ـ ــلت مـ ـ ـ ــنهج إقتصـ ـ ـ ــلدي إداري متالمـ ـ ـ ــل يحـ ـ ـ ــل
األزملت،ماتب مدةول،ايقلهرة.1112،
 -11محمـ ـ ــد كشـ ـ ــوملن ،اإلعـ ـ ــالم واألزمـ ـ ــلت مـ ـ ــدخل نظـ ـ ــري ومملرسـ ـ ــلت عملة ـ ـ ـ ،دار اياتـ ـ ــب
ايعلمة يلنكشر وايتوزةع،ايقلهرة.1221،

 -11محمـ ـ ـ ــد عبـ ـ ـ ــد ايحمةـ ـ ـ ــد،ايبحث ايعلمـ ـ ـ ــي فـ ـ ـ ــي ايد ارسـ ـ ـ ــلت االعالمة ـ ـ ـ ـ ،عـ ـ ـ ــليم اياتـ ـ ـ ــب،
1221

 -11محمـ ـ ــد فرةـ ـ ــد محمـ ـ ــود عزت،مـ ـ ــدخل إيـ ـ ــى ايصـ ـ ــحلف ،طبـ ـ ــع فـ ـ ــي ماتـ ـ ــب أحمـ ـ ــد ف ـ ـ ـؤاد
يلامبةوتر.1111،
 -12محمـ ـ ــد محمـ ـ ــود دهبة ـ ـ ـ ،اإلعالم ايمعلصـ ـ ــر،ماتب ايمجتمـ ـ ــع ايعربـ ـ ــي يلنكشـ ـ ــر وايتوزةـ ـ ــع،
عملن. 1212،
 -11محمـ ـ ــد منةـ ـ ــر حجـ ـ ــلر ،وسـ ـ ــلئل اإلتصـ ـ ــلل  :نكشـ ـ ــأتهل وتطورهـ ـ ــل ،دار ايفجـ ـ ــر ،ايقـ ـ ــلهرة،
. 1221
-11محمد نصر مهنل،إدارة األزملت،مؤسس كشبلب ايجلمع ،االساندرة . 1221،
-11م ـ ـ ــروان عب ـ ـ ــد ايمجة ـ ـ ــد إبـ ـ ـ ـراهةم ،أس ـ ـ ــس ايبح ـ ـ ــث ايعلم ـ ـ ــي إلع ـ ـ ــداد ايرس ـ ـ ــلئل ايجلمعةـ ـ ـ ـ
،مؤسس وراق،عملن1222.،
-11من ـ ـ ــلل طلع ـ ـ ــت محم ـ ـ ــود –م ـ ـ ــدخل اي ـ ـ ــى عل ـ ـ ــم االتص ـ ـ ــلل،جلمع اإلس ـ ـ ــاندرة -1221،
.1221
-11نعمـ ـ ـ ـ ـ ــلت احمـ ـ ـ ـ ـ ــد عثمـ ـ ـ ـ ـ ــلن -فـ ـ ـ ـ ـ ــن ايتحرةـ ـ ـ ـ ـ ــر ايصـ ـ ـ ـ ـ ــحفي ،دار ايمعرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ايجلمعة ـ ـ ـ ـ ـ ـ
االساندرة .1221،
-12ةوس ـ ـ ــف احم ـ ـ ــد اب ـ ـ ــو ف ـ ـ ــلرة ،ادارة االزملت،م ـ ـ ــدخل متالم ـ ـ ــل -اثـ ـ ـ ـراء يلنكش ـ ـ ــر وايتوزة ـ ـ ــع،
فلسطةن1221.،
-11ةوسـ ـ ـ ــف تمـ ـ ـ ــلر ،تحلةـ ـ ـ ــل ايمحتـ ـ ـ ــوى يلبـ ـ ـ ــلحثةن وايطلب ـ ـ ـ ـ ايجـ ـ ـ ــلمعةةن ،طلاسـ ـ ـ ــةج اـ ـ ـ ــوم
يدراسلت واينكشر وايتوزةع،.ايجزائر .1221

المعاجم:

-11اس ـ ــملعةل ب ـ ــن حم ـ ــلد ايج ـ ــوهري ،ايص ـ ــحلح ت ـ ــلج ايلغـ ـ ـ وص ـ ــحلح ايعربةـ ـ ـ  ،دار
ايعلم يلمالةةن ،بةروت،ط1112. ،1
-11كشـ ـ ـ ـ ــعبلن عبـ ـ ـ ـ ــد ايعـ ـ ـ ـ ــلطي عطة ـ ـ ـ ـ ـ  ،احمـ ـ ـ ـ ــد حلمـ ـ ـ ـ ــد حسـ ـ ـ ـ ــةن واخ ـ ـ ـ ـ ــرون،ايمعجم
ايوسةط، ،ماتب ايكشروق ايدوية ،مصر ط . 1
-11محمـ ـ ـ ــد عتـ ـ ـ ـ ـرةس ،معجـ ـ ـ ــم بل ـ ـ ـ ــدان ايعـ ـ ـ ــليم ،اي ـ ـ ـ ــدار ايثقلفة ـ ـ ـ ـ يلنكش ـ ـ ـ ــر ،ايق ـ ـ ـ ــلهرة،
.1222
-11ايموسـ ـ ـ ـ ـ ــوع ايعربة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ايعليمة ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،11مؤسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ أعمـ ـ ـ ـ ـ ــلل ايموسـ ـ ـ ـ ـ ــوع يلنكشـ ـ ـ ـ ـ ــر
وايتوزةع ،ايرةلض.1111 ،

المذكرات::
-11بوبار عبد ايعزبز،االعالم و ادارة االزم –ادارة ازم ايقبلئل من خالل جرةدة
ايخبر,مذارة ينةل كشهلدة ايملجستةر في علوم االعالم و االتصلل،جلمع ايجزائر-1221،
.1221
-11رةم حفةلن ،ايمعليج ايصحفة ألحداث تةقنتورةن  1211في ايصحلف ايجزائرة ،
دراس تحلةلة مقلرن يصحةفتي ايخبر ايةومي واينهلر ايجدةد ،جلمع محمد خةضر بسارة،
1211-1211
-11طليب احول،األمن ايمعلوملتي عبر األنترنةت ،مذارة ينةل كشهلدة ايملجستةر في
علوم األعالم و االتصلل،جلمع ايجزائر 1221.-1221،
 -11محمد بن سلةملن ايصبحي،ايعالق ايوظةفة بةن ايقلئم بلالتصلل وايجمهور،
دراس وصفة في ضوء متغةرات ايبةئ االتصلية ايحدةث في ايمملا ايعربة ايسعودة ،رسلي

مقدم

ينةل

درج

ايداتوراه

في

االعالم،جلمع

االملم

محمد

بن

سعود

االسالمة 1221،1221.،
-11ن زه حلنون،اسليةب االقنلعة في ايصحلف ايماتوب ايجزائرة  ،مذارة مامل
يتةل كشهلدة ملجستةر في علوم االعالم واالتصلل،جلمع منتوري قسنطةن 1221-1221

المجالت:
 -17أيوب حسين ناميدي (" )8078اإلعالم عبر التاريخ"،الحوارص اربيل عاصمة
كوردستان العراق .
المواقع اإل لكترونية:
www. wikipidia,org. com

المقابالت:
 -12مسعود ،ربةعي  ،مسلعد أول في ايهندس ايقتلية  ،سرة ايوقلة من أسلح ايتدمةر
ايكشلمل ايتلبع يلفوج 12
 -11نورايدةن ،يعسل  ،أستلذ في الة ايحقوق وايعلوم ايسةلسة  ،جلمع محمد خةضر
بسارة،

أسئلة المقابلة:
 -1مل هي األسلح اياةملوة ؟
 -1مل هي أنواعهل ؟
 -1أةن تصنع ومل ايهدف من صنعهل واستخدامهل؟
 -1مل هي أضرارهل وفوائدهل؟

أسئلة المقابلة:

 -2فةمل تامن مصلح ايوالةلت ايمتحدة األمرةاة من إتّخلذ قرار ضرب سورةل عسارةل
دون ايلجوء يلبدائل األخرى سةلسة أو إقتصلدة ؟
ّ -1أةدت ايمعلرض ايسورة وايخلةج وفرنسل ايضرب ايعسارة  ،مل ايسبب وملهي
مصلح ايخلةج وفرنسل من ذيك ؟

 -.علرضت ال من روسةل وايصةن واةران ايقرار األمرةاي ،هل وراء هذا مصلح مل أم
خوفل على أمن سورةل؟
 -8إقترحت روسةل حل سةلسي متمثل في وضع األسلح تحت رقلب دوية ،مل دافع هذا
اإلقتراح وهل يه عالق بمصليحهل في سورةل؟
 -0مل طبةع ايعالق بةن روسةل و أمرةال؟
 -8مل طبةع ايعالق بةن إةران ودول ايخلةج؟ ومل هو ايهدف ايحقةقي من منح جلئزة
يلسالم يمنظّم حظر األسلح اياةملوة ؟
نوبل ّ

 -8إعتبرت ايمعلرض ايسورّة ايحل ايسةلسي منلورة سةلسة مل ايمقصود بهذا ؟ ويمذا
ةجنب سورةل دمل ار يلبلد وايكشعب؟
ترفض حال ّ

-0فةمل ةتمثّل ايظغط على اينظلم ايسوري وايمعلرض من قبل موساو ؟
-2ايتوقةع على معلهدة حظر األسلح اياةملوة في مصلح من؟
ظم حظر األسلح إنتصل ار يبكشلر
12ـ ـ ملذا ةعني إعتبلر منح جلئزة نوبل يلسالم يمن ّ
األسد؟

