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 :مقدمـــــــــــــة

یتمیز العصر الحالي بأنھ عصر اإلعالم و المعلومات لما یمتلكـــــھ من قدرة على التأثیــــر و  

اإلقناع ،  و تشكیل األفكار و صیاغة الرأي العام فقد أصبح اإلعالم عامال من عوامل التنمیة و 

عنصر متزایـــــد  األھمیة في التطویر السیاسي و االقتصادي ، االجتماعي و الثقافي بات 

اإلعالم في واقعنا المعاصر  یشكـــل  عصب الحیاة ، خاصة بعد االنتشار الواسع للبث 

 استمت أوضاع العالم العربي 2011 و مطلع 2010ففي أواخر . اإلعالمي بأشكالھ المختلفة 

 بدایة لتوارث تجتاح العالم 2011بملمح التغییر فلم یكن احد یتوقـــــع أن تكون األیام األولى من 

العربي و تطیح بأنظمة عتیقة متمسكة بالسلطة  و حریصة علیھا فلقد اقتربت ساعة التغییر على 

إثر حادثة محمد البوعزیزي لم یكن من المنتظــــــر أن تكون تلك الشرارة ھي جسد ذلك الشاب 

التونسي للطمة التي تلقاھا من إحدى الشرطیــــــات التونسیات و التي كانت سبب قویا بالنسبة 

لھ للقیام بإحراق نفسھ كتعبیر عن حالة الغضب و اإلحساس بالظلم الذي  وقع علیھ و على أمثالھ 

و لعل الالفت في تلك الثورات أنھا انحصرت في بلدان عربیة معینة التي تحملھا  أنظمة ذات 

عانى المواطن العربي في بلدان ما عرف و یعرف ببلدان الربیع العربي الكثیر . خلفیة ثوریة 

من الظلم و االنتھــــاك   لحقوق  اإلنسانیة التي كانت نتاج أوضاع مزریة أفرزتھا تراكمات 

حكم االستبداد و الفساد فاألمة   العربیـة الیوم  تمر بمرحلة تاریخیة انتقالیة على غایة األھمیة و 

الخطورة تخوض من خاللھا صراعــا  حضاریــا  و مواجھة شاملة بین قوى متناقضة ، قوى 

التغییر ضد القوى المسیطرة المحافظة ، قوى   الطبقات  الشعبیة ضد االستغالل ، قوى التحرر 

ضد قوى الكھنوت في ظل غیاب الدیمقراطیة   ثوریث الحكم ،  ممارسة القمع اتساع الھوة بین 

العالم العربي و العالم الخارجي حضاریا و تقنیا ، فساد  األنظمة و غیاب  العدالة االجتماعیة ، 

لیس ھذا فحسب لقد لعب اإلعالم دورا سیاسیا في المشھد العربي  الراھـــــن سواءا الفضائیات 

وسائط التواصل االجتماعي ، حولت العالم إلى عالم مفتوح بال حواجز ، ھذا التطور الكبیــر  

لوسائل اإلعالم كان من أھم أسباب اندالع االحتجاجات الشعبیة في تونس التي تعد الشرارة 

األولى لھذه الثورات ثم مصر ، الیمن ، لیبیا ، و صوال إلى سوریا التي مازالت إلى حد الساعة  

أضحى اإلعـــــالم  طرفا في اللعبة السیاسیــــــة ، أطاح بأنظمة من خالل شحن العقول 

بمضامین  مختلفة إذا عرضت كـــل  وسیلة من تلك الوسائل أسباب تلك األحداث و محركاتھا و 

 . أھدافھا بغرض تشكیل االتجاھات و رســـــم  صورا عما حدث و یحدث 
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 أنھ حرر العقل من القبول بالواقعة من جانب واحد وسط خیارات عدیدة یستطیع من خاللھا 

الفرز بین ما ھو حقیقي و ما ھو مزیف ، ھذه التقنیات ضاعفت الوعي العام ، و طورت 

المفاھیم و تحول العالــــــــم  الخارجي إلى متفاعل بما یجري في الكون و ھي الوھلة األولى 

التي یشترك الرأي العام الداخلي مــــــع  الخارجي بنفس االھتمامات و التفاعالت ، ألنھا مثلت 

للشباب العربي الصورة الحقیقیة للواقع المعــــاش  و ذلك الستعانة الثائرون بالھواتف الخلویة ، 

المواقع االجتماعیة كالفیس بوك ، تویتر ، یوتوب و غیرھا  من أجل توثیق األحداث ، نقلھا 

بمنتھي الصدق لذا كان تأثیرھا فعاال و أصبحت تشكل وسیلــــــة ضغط  مؤثرة أمام صناع 

و في األخیر قد تم تقسیم البحث إلى ثالثة فصول تناولنا في اإلطار المنھجي خلفیة .القرار 

البحث و مشكلتــــــھ  و أھمیتھ و المنھج الذي استخدم للوصول إلى أھدافھ و بعض التعریفات و 

المصطلحـــات وردت  في البحث ، كما تضمن الدراسات السابقة أما الفصل األول تضمن 

التغطیــــة اإلعالمیة من خالل عرض مفھومھا و أنواعھا ، كذلك تطرقنا  إلى  تغطیة 

 الفضائیات العربیة و االتصال الجماھیري أثناء األزمات باإلضافة إلى تأثیر الصورة الصحفیة 

 في تغطیة الثورات و في األخیر الجماھیر العربیة ترفض العبودیة و قناة الجزیرة كساحة 

أما الفصل الثاني التي تضمن قناة الجزیرة الفضائیة من نشأتھا و سیاستھا . سیاسیة بدیل

باإلضافة إلى أھداف و أسباب نجاحھا، حیث تضمن الفصل الثالث على الجانب التطبیقي للبحث 

حیث تمثلت في تحلیــــــــــل مضمون  النشرات اإلخباریة الخاصة باألزمة السوریة تحت 

 و المقترحات او أختمت الدراسة ببعض الوصاي. عنوان سوریا مسار الثورة التي تبثھا القناة 

لقناة الجزیرة لغرض االھتمــــــام بشكل كبیر یمثل ھذه المواضیع و إخضاعھا للبحث العلمي و 

 .أخیرا خاتمة ملمة بالموضوع 
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 :اإلشكالیة 

 

یشكل اإلعالم بكل وسائلھ المختلفة منظومة متكاملة و متماسكة األجزاء و األدوار في جمیع 

و ذلك من خلل تأثیره , المجاالت و اإلختصصات السیاسیة و االجتماعیة و الثقافیة و الثوریة 

البارز في حیاة اإلنسان خاصة في القرن الواحد و العشرین الذي یشھد ثورة اإلیصاالت و 

تتطور التقنیة یوم بعد یوم وبما إن المعلومة التي تنقلھا وسائل اإلعالم تلعب دورا , المعلومات 

كبیرا في خلق الر أي العام ضاغط أو مساند لھذه الجھة أو تلك أو لتضلیل جھات أو مؤسسات 

أصبح اإلعالم من أھم األدوات في الصراع و الحروب , معنیة باتخاذ القرارات في قضیة معینة

و یجعل من الكذبة , كما یمكن أن یظھر من الحق باطل و من الباطل حقا , و الثورات الشعبیة 

حقیقة و من الحقیقة إشاعة مع العلم أن اإلعالم ضد اإلشاعات كما یستطیع ھذا األخیر و تقنیاتھ 

الحدیثة أن یجیش الجمھور و یجعلھ یثور و یتظاھر بالشوارع بتالي یشكل قوة ظاعطة على 

كما یستطیع أن یغیب القضایا  الفاعلة أو یجعلھا في الھامش , المسرح السیاسي و الشعبي 

بتسلیط الضوء على أحداث أخرى كما ھو حال الشعوب العربیة  أو ما یعرف بثورات الربیع 

العربي حیث أصبحت بین و ضحاھا قضیة مطروحة بشكل واسع بعدما تناولتھا الفضائیات 

العربیة في مصدر نشراتھا اإلخباریة بطرق و آلیات اعتمدت علیھا في التغطیة اإلخباریة 

وطبقا لما سبق یمكن صیاغة ,خاصة قناة الجزیرة الفضائیة لثورة سوریا كنموذج للتحلیل 

 :  إشكالیة الموضوع كما لي 

 كیف تناولت قناة الجزیرة الفضائیة األزمة السوریة ؟

 ما أھمیة المحتوى الذي قدمت بھ القناة للثورة السوریة من خالل تغطیتھا في فترة دراستنا ؟

 ما ھي القوالب الفنیة التي اعتمدت علیھا قناة الجزیرة في تغطیة الثورة السوریة ؟ 
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 :أسباب اختیار الموضوع 

 :األسباب الذاتیة 

 .بدافع روح القومیة العربیة اإلسالمیة - 

 .التعرف على أبجدیات العمل و الخلفیة السیاسیة لإلعالم الغربي - 

 .كذلك بحكم التخصص الذي نحن نزاولھ و ھو علوم اإلعالم و االتصال - 

 .متابعة ما یجري على ساحة الوطن العربي بدافع الفضول العلمي - 

  :األسباب الموضوعیة

من األسباب الرئیسیة الختیار موضوعنا ھذا انھ متداوال على الساحة السیاسیة العربیة و كذا - 

اإلعالمیة ،كما یعد من أھم القضایا السیاسیة الساخنة و المطروحة على الصعید الدولي و 

العالمي و ذلك بحكم االستقرار السیاسي أو العدل حسب المفھوم الخلدوني أھم االعمدة لبناء و 

 . استقرار األمم و الشعوب

 .التقرب من حقیقة العمل اإلعالمي لقناة صنفت من األوائل تأثیرا في الرأي العام الدولي - 

تزوید رصید المكتبة بدراسة میدانیة ممیزة ،و محاولة إفادة الطلبة و الباحثین بظروف و  - 

 .حیثیات تغطیة الجزیرة لالزمة السوریة 

 كون القناة أصبحت ظاھرة فرضت نفسھا عربیا و دولیا - 

 :أھداف الموضوع 

التعرف على مدى تأثیر الفضائیات العربیة خاصة الجزیرة على الرأي العام العربي  معرفة - 

كیفیة معالجة قناة الجزیرة لالزمة السوریة كنموذج عن إحدى ثورات الربیع العربي ، وما ھي 

 . أھم المواضیع التي تطرقت إلیھا من خالل التغطیة اإلعالمیة للثورة السوریة

معرفة كیف أثرت السیاسة اإلعالمیة على طبیعة المضامین المقدمة من قناة الجزیرة خالل - 

 .التغطیة اإلعالمیة لالزمة السوریة

الوقوف على نشاط ھذه المؤسسة اإلعالمیة العربیة التي أصبحت تشكل ظاھرة إعالمیة - 

 عربیة جدیدة  
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 :أھمیة الموضوع 

 معرفة العمل اإلعالمي و طبیعة القضایا التي تناولتھا القناة و السیاسة المتبعة - 

 .معرفة العالقة القائمة بین حالة األزمة و وسائل اإلعالم - 

 . تحدید مدى تأثیر وسائل اإلعالم في التعبئة السیاسیة - 

أھمیة الموضوع مرتبطة بأھمیة القناة في حد ذاتھا كقناة عربیة احتلت مكانة من بین أھم - 

 .الفضائیات الدولیة

أو السیاسیة عن البلد الذي وقع فیھ الحدث وتحلیل األسباب والدوافع والنتائج ،واآلثار المتوقعة 

 .،المبنیة على الجھد والدراسة والربط بین الواقع واألحداث المشابھة وعقد المقارنات 

 :منھج الدراسة 

إن مناھج البحث تختلف باختالف المواضیع كما أن لكل منھج وظیفتھ  وخصائصھ التي تمیزه 

عن غیره من المناھج ، حیث اعتمدنا في الدراسة على منھج تحلیل المضمون ، ألنھ األكثر 

تعبیرا عن ما ترمي إلیھ الدراسة في كشف النقاب عن الكیفیة التع تتعامل بھا قناة الجزیرة 

ھو وصف المحتوى الظاھر والمضمون :" لتغطیتھا لثورة السوریة ، ویعرف تحلیل المضمون 

 .  ) 1(" الصریح للمادة اإلعالمیة المراد تحلیلھا من حیث الشكل والمضمون 

ویعرفھ بیرلسون بأنھ البحث الذي یھدف إلى الوصف الكمي والموضوعي والمنھجي للمحتوى 

 .)2("الظاھر لالتصال 

أحد األسالیب البحثیة التي تستخدم في وصف المحتوى الظاھر أو المضمون " ویعرفھ كذالك 

 ) 3("  وصفا موضوعیا وكمیا ةالصریح للمادة اإلعالمي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
وائل عبد اهللا محمد ، تحلیل محتوى المنھج في العلوم اإلنسانیة ، دار المسیرة للنشر والتوزیع ، عمان ، الطبعة األولى ، - )1

 .19 ، ص2012
 17 ، ص2008محمد عبد الحمید ، تحلیل المحتوى في بحوث اإلعالم ، دار ومكتبة الھالل للطباعة والنشر ، بیروت ،- )2
 ، عمان ، الطبعة األولى ، عسناء محمد الجابور ، اإلعالم والرأي العام العربي والعالمي ، دار أسامة للنشر والتوزي- )3

 .204 ، ص2010
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 :عینة البحث

إعتمدنا في البحث على العینة القصدیة من المجتمع األصلي لدراستھا و تحلیلھا و تعمیم نتائجھا 

على المجتمع الكلي و لذلك تم اختیار عینة تعبر عن ھذا المجتمع و تمثلھ تمثیال حقیقیا، و تعرف 

ھي أسماء تشیر كلھا إلى العینة التي یقوم الباحث باختیار مفرداتھا بطریقة : "العینة القصدیة

و التي یختارھا الباحث عن قصد ألنھ یرى أنھا تحقق . ")1(" تحكیمیة ال مجال فیھا للصدفة

 و التي تمثلت في ثالثة نشرات إخباریة مخصصة لألزمة )2(" أھداف دراستھ بشكل أفضل

السوریة بعنوان سوریا مسار الثورة، بحیث اكتفینا بحصر العینة على تحلیل األخبار الخاصة 

 .بھا

سبب االعتماد على العینة القصدیة ھو اختیار أھم األحداث و األزمات الكبرى : أسباب االختیار

 .التي تعیشھا سوریا و التي مست أھم الركائز األساسیة التي تقوم علیھا البالد

ال تقاس دقة النتائج على أساس ضخامة العینة، بل القدرة على االختیار الدقیق بنسب تضمن 

 .التمثیل الشامل لخصائص المجتمع األصلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحمد بن مرسلي ، مناھج البحث العلمي في علوم االعالم و االتصال ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة،  ) 1(   

  . 197 ، ص 2007

فوزي غرایبیة، نعیم دھمش ، و آخرون، أسالیب البحث العلمي في العلوم االجتماعیة  و االنسانیة، دار وائل للنشر و  ) 2  ( 

 .45، ص 2008التوزیع، الطبعة الرابعة، 
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 :تحدیـــــــد المفاھیـــــم 

 : التغطیة اإلعالمیة- 

 یقصد بتغطیة اإلعالمیة في ھذه الدراسة الطریقة التي تناولت بھا قناة الجزیرة الفضائیة لتغطیة 

 .األزمة   السوریة ، و تقتصر عل األخبار التي تبثھا القناة أثناء تناولھا لسوریا مسار الثورة 

 :األزمة

ھي موقف فجائي یھدد مصالح جھة معینة، مما یستدعي اتخاذ إجراءات سریعة لتصویب 

الوضع إلى ما كان علیھ و تعد حدث یسبب خلال جسیما في العالقات بین الدول بسبب عجزھا 

 و ما یعیشھ الشعب السوري من تأزم الوضع )1(عن حل نزاع قائم بینھما و یھدد مصالحھا 

 .الداخلي و الخارجي

 : القناة - 

 ھي حیز ذبذبي ذو نطاق معین یمثل ممرا إلكترونیا أو إلكترو مغناطیسي و تستخدم لإلرسال 

أي لنقل  برامج التلیفزیون و عادة یشار إلیھا برقم معین على جھاز االستقبال حتى یتسنى 

  .)2(للمشاھد معرفة رقم  القناة التي تذیع البرامج 

 : النشرة اإلخباریة- 

 عرفت النشرة اإلخباریة بأنھا اصطالح بداعي یطلق على فترة زمنیة تخصصھا المحطات 

اإلذاعیة و التلفزیونیة لتقدم فیھا أھم األخبار، كما تعرف بأنھا تغطیة لألحداث الیومیة و نقلھا 

   ).3( بالصوت و الصورة عن طریق شاشة التلفاز 

 

 

 

 

 

  

، ص 2009فــارس عطوان، الفضائیات العربیة و دورھا اإلعالمي، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان، الطبعة األولى،  )1(
35. 
  . 1951 ، ص 2003محمد منیر حجاب ، الموسوعة اإلعالمیة ، المجلد الخامس ، دار الفجر للنشر و التوزیع ،  ) 2( 
 .113فارس عطوان، المرجع السابق، ص  ) 3( 
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 :الدراسات السایقة

فارس حسن شكر المھداوي، أخبار العراق في الفضائیات العربیة، تحلیل مضمون  -

ألخبار العراق في قناتي الجزیرة و العربیة، أطروحة الدكتوراه في اإلعالم و االتصال، 

كلیة اآلداب و التربیة األكادیمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك بإشراف الدكتور حارث 

، كانت تھدف الدراسة إلى األشكال الفنیة التي اعتمدت 2009عبود، السنة الجامعیة 

كلیھا قناتي الجزیرة و العربیة ألخبار العراق و مدى األولویة التي أولتھا كل من 

الجزیرة و العربیة بأخبار العراق، كما كانت تھدف إلى الحدود المغریة و التوازن 

 .اإلخباري ألخبار العراق

إستبرق فؤاد وھیب، المعالجة اإلعالمیة لالحتالل األمریكي للعراق، تحلیل مضمون  -

مجلة نیوزویك النسخة العربیة، رسالة الماجستیر في اإلعالم، جامعة الشرق األوسط 

، بإشراف حمید مھدي سمیسم، تھدف إلى 2009للدراسات العلیا، السنة الجامعیة 

 .مكونات الصورة العامة التي قدمتھا المجلة عن العراق و كشف عن عناصر الدعایة

كامل كریم عباس الدیلیمي، اتجاھات التغطیة اإلخباریة لصحیفتي الرأي و العرب الیوم  -

إزاء االحتالل األمریكي للعراق، دراسة تحلیلیة لصحیفتي، رسالة الماجیستر في 

، تھدف الدراسة 2008اإلعالم، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا السنة الجامعیة 

الكتشاف حجم التغطیة األردنیة و مقدار التغییر في صورة الوالیات المتحدة األمریكیة 

، من خالل تحلیل مضمون التغطیة 2003في الصحافة االردنیة بعد احتالل العراق 

 .الصحفیة األردنیة

زھیر عابد و مروان صالح، المعالجة اإلعالمیة للحرب السادسة و تداعیاتھا على  -

القضیة الفلسطینیة، دراسة تحلیل مضمون لصحف األیام، القدس، الحیاة الجدیدة، مجلة 

، كانت تھدف إلى التعرف على 2008جامعة األقصى المجلد الثاني عشر العدد الثاني 

 .محتوى المادة اإلعالمیة المتعلقة بالحرب السادسة في صحف الدراسة

 : صعوبات البحث

ال یخلوا أي بحث میداني من صعوبات و أھم التي واجھتنا قلة المراجع التي تناولت الثورة  

 .السوریــــة و صعوبة تحدید و تحلیل بعض المفاھیم المتعلقة بموضوع دراستنا
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  التغطیة اإلعالمیة : الفصل األول
 
 

 

 
v  مفھوم التغطیة اإلعالمیة وأنواعھا ومراحلھا : المبحث األول 

v أثناء أالزماتة الجماھیريلالفضائیات العربیة واالتصا : المبحث الثاني . 

v تأثیر الصورة الصفحة في التغطیة اإلعالمیة   : المبحث الثالث. 

v رفض الجماھیر العربیة العبودیة وقناة الجزیرة كساحة  : المبحث الرابع 

 سیاسیة بدیلة                      
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 : تمھید 

لم تكن القنوات اإلخباریة بمعزل عن المنافسة التي أمالھا تسارع األحداث عبر بقاع العالم، 

أصحا قصد كسب أكبر عدد ممكن من |عندا التسابق في نقل الخبر بطرق وقوالب تسنى و

 .الجمھور

وعلى غرار ھذه نقلھ النوعیة لتطور وسائل اإلعالم عاش العالم العربي ھذه السیرورة، فبرزت 

القنوات المتخصصة في األخبار مترجمة تطلعھ لوحد األحداث العالمیة برؤیة خاصة وقد 

 .اختصت القنوات اإلخباریة العربیة في سنوات األخیرة ھذا التطلع 

و لعل من إبراز ھذه القنوات قناة الجزیرة التي اھتمت بمعالجة األخبار محاولة خلق رؤیة 

جدیدة للرسالة اإلخباریة في ظل ھیمنة القنوات اإلخباریة العالمیة ، فتعلقت التكنولوجیا الجدیدة 

، في ذلك الشيء الذي دفع فئة من الجمھور لیجعل منھا موضوعا النقاش كما أھمي عرضھا 

 .أألخباري یشیر تساؤالت كثیرة
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 :مفھوم التغطیة اإلخباریة :   المبحث األول 

ویقصد بالتغطیة اإلخباریة عملیة الحصول على البیانات والتفاصیل بحدث معین والمعلومات 

المتعلقة بھ ، واإلحاطة بأسبابھ ومكان وقوعھ وأسماء المشتركین فیھ ، وغیر ذلك من 

المعلومات التي تجعل الحدث مالكا للمعلومات والعناصر التي تجعلھ صالحا للنشر، كما تشمل 

 .التغطیة اإلخباریة تقویم المادة اإلخباریة وتحریرھا بأسلوب صحفي مناسب

التغطیة الصحفیة اإلخباریة یقصد بھا عملیة للحصول على البیانات والتفاصیل الخاصة بحدث 

معین والمعلومات المتعلقة بھ واإلحاطة بأسباب وقوع ھذا الحدث ومتى وأین وكیف وقع 

 .)1(. واسماء المشتركین فیھ

التغطیة اإلخباریة ھي عملیة صحفیة یقوم من خاللھا المحرر الصحفي بالبحث عن البیانات 

والمعلومات عن التفاصیل والتطورات والجوانب المختلفة لحدث أو واقعة أو تصریح ما تم 

یحررھا بأسلوب صحفي مناسب وفي شكل مناسب وھي أحد أشكال التغطیة الصحفیة وتنقسم 

التغطیة الصحفیة أو اإلخباریة إلى عدة أنواع حسب اتجاه المضمون أو التقویة حدوثھا كما تمر 

بعدة مراحل فمن حیث اتجاه المضمون أو التوقیت حدوثھا كما تمر بعدة مراحل فمن حیث اتجاه 

المضمون فھناك تغطیة المحایدة التي یقوم فیھا الصحفي بتقدیم الحقائق فقط فیعرض القصص 

 المتعلقة بالموضوع دون التدخل ةاإلخباریة بموضوعیة من خالل الحقائق والمعلومات السیاسي

بالرأي أو إعطاء خلفیات التغطیة الصحفیة ھي تحویل الحدث األخیر سیحق النشر، فھي تھتم 

على التفاصیل والمعلومات الخاصة بحدث معین تم بالفعل وتھتم كذلك بالحصول . )2(بالحصول

على معلومات المتعلقة بحدث متوقع أي حدث یلھم بم بعد ولكن ھناك  مؤشرات تشیر إلى 

احتمال وقوعھ والتغطیة الصحفیة الناجحة ھي التي تبدأ بمعلومات الوصول إلى البیانات 

والمعلومات التي تجیب على األسئلة التالیة ماذا حدث، من ھو الشخص أو الشخصیات التي 

 .)3(اشتركت في ھذا الحدث، أین وقع ھذا الحدث ، متى وقع لماذا وقع ، كیف وقع 

 
 .154محمد منیر حجاب ، المرجع السابق ، ص-  )1

 طارق سید أحمد الخلیفي، معجم مصطلحات اإلعالم، انجلیزي عربي ، الدار المعرفة الجامعیة ، الطبعة األولى – )2
  .230 ص – 2008

3( Htt://www.gazialbrak.com 06 :16-27-05-2014  

 

                                                                    



 
15 

 أنواع التغطیات والمعالجات اإلخباریة 

 التي تستخدم تغطیة تمثیل إلى التھویل والمعالجة السطحیة والتي :المعالجة المثیرة  -1

ینتھي اھتمامھا باألزمة بانتھاء الحدث وھي معالجة استجابة لما تفرضھ اعتبارات السلطة في 

بعض األنظمة أو احتیاجات السوق اإلعالمیة التي تقوم على أساس التركیز على الوظائف 

 .التسویقیة لإلعالم دون النظر إلى الوظائف التربویة أو التثقیفیة 

وفیھا یقدم الصحفي الحقائق حفظ، أي قصصا إلخباریة : المعالجة الموضوعیة -2

 ، والمعلومات ةموضوعیة خالیة من العنصر الذاتي الشخصي، أي یعرض الحقائق السیاسي

المتعلقة بالموضوع، من  دون العمیق أبعاد جدیدة أة تقدیم خلفیات أو تدخل الرأي أو مزج 

 .الوقائع ، بوجھات النظر 

یتعین أن تسعى كل وسیلة إعالمیة أن تجد أسلوبھا الخاص لتغطیة أحداث وأن تكون التغطیة 

منفصلة من اآلراء واألھواء والتكھنات یجب االستثناء إلى الحقائق و الحجج واألدلة وأن یتم 

توظیف الشواھد توظیفا أھینا دقیق وأن یستخدم أسلوب الذي یناسب وطبیعة الحدث وأن یشار 

 .إلى مصدر المعلومات

ویقصد بالموضوعیة التوازن في عرض األفكار ووجھات النظر المختلفة تجاه الحدث أو 

القضیة ویقصد بمعیار التوازن على ھم التركیز على األسلوب سبب واجھ لألزمة أو جانب 

واحد للقضیة، كذلك عدم استخدام عبارات ومفردات تعبر عن أقصى الدرجات سواء للتأبید أو 

 .)1(للمعرفة أي البعد عن العبارات التي تتسم بالملذة   والتضخیم 

وفیما یجمع الصحفي المعلومات للمساعدة أو التفسیریة إلى  : المعالجة التفسیریة -3

جانب الحقائق األساسیة للقصص اإلخباریة بھدف تفسیر الخبر أو شرحھ، وخدمة القراء الذین 

لدیھم وقت كان للبحث أنفسھم، بشرط أن تكون ھذه التغطیة منصفة تقدم كالتفاصیل، وتتضمن 

ھذه التغطیة وصف إلى العام المحیط بالحدث وتحلیل األسباب أو وصف المكان أو وصف 

األشخاص، وذكر بعض المعلومات الجغرافیة ، أو التاریخیة أو االقتصادیة و السیاسیة عن البلد 

وقع فیھ الحدث وتعلیل األسباب والدافع والنتائج واآلثار المتوقعة المبنیة والدراسة والربط بین 

 .الواقع واألحداث المشابھة وعمد المقارنات

 

ھالة اسماعیل بغدادي ، الصحافة  التلیفزیونیة العربیة الجزیرة والنیل ، دراسة میدانیة مقارنة المكتب الجامعي الحدیث - 1
  27-26 ، ص 2009
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 :التغطیة المتحیزة أو الملونة  -4

وفي ھذه التغطیة یركز الصحفي على جانب معین من الخبر ،وقد یحذف بعض الوقائع او یبالغ 

وقد یخلط وقائع الخبر برأیھ الشخصي ،وھدف ھذه التغطیة .في بعضھا ،أو یشوه بعض الوقائع 

 .ھو تلوین أو تشویھ الخبر 

 :المعالجة المتكاملة  -5

التي تتعرض للجوانب المختلفة لالزمة لمواقف األطراف المعینة  ،األسباب ،السیاق ،التطورات 

،األفاق ،تتسم ھذه المعالجة بالعمق والشمولیة والمتابعة الدقیقة التي تحترم موضوعھا ومتلقیھا 

،وتستخدم من اجل تحقیق ذلك النمط العقلي الذي یقوم على أساس تقدیم المعلومات الصحیحة 

والموثقة مع استخدام المنھج النقدي الذي یقوم على أساس تقدیم المعلومات مع محاولة إشراك 

وتھدف التغطیة المتكاملة .الجمھور المتلقي واالنطالق من المستوى الواقعي لوعي الجماھیر 

إلى تكوین موقف متكامل ووعي عمیق بالقضیة أو األزمة من خالل المعرفة العلمیة السلیمة 

لمعطیات األزمة وكذلك یحاول ھذا النوع من التغطیة إعطاء صورة كاملة تتسم بالوضوح 

واالتساق والشمولیة بمختلف جوانب األزمة وتقدیم تاریخ وسیاق األزمة أو القضیة ولذلك 

التعرض آلفاق تطورھا وھي تراعي في ذلك كلھ المستویات المختلفة للجمھور واالعتماد على 

 .كوادر إعالمیة مؤھلة 

 :وتحاول ھذه التغطیة تجنب الخاطر التالیة 

 .أحادیة النظرة إلى األزمة أو القضیة * 

 .االقتصاد على التغطیة الجزئیة * 

 )1 (االھتمام باألبعاد الخارجیة وإبعاد أو إھمال األبعاد المحلیة أو العكس* 

 

 

 

 

 

 28المرجع السابق ص–ھالة اسماعیل بغدادي - )1
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 :مراحل التغطیة اإلخباریة 

في إطار مفھوم التغطیة اإلخباریة بوصفھا تشتمل على جمع المادة اإلخباریة وتقویمھا 

 :وتحریرھا ، فإن التغطیة اإلخباریة على ھذه النحو تمر بعدة مراحل یمكن تحدیدھا كاألتي 

 المرحلة األولى على المادة اإلخباریة  ·

 .المرحلة الثانیة تقویم المادة الخبریة  ·

 .المرحلة الثالثة تحریر المادة الخبریة  ·

 .المرحلة الرابعة مراجعة المادة اإلخباریة ·

 :اعتبار مھمة تغطیة األخبار

الحصول على الغالبیة العظمى من األخبار الصحفیة ال یتم إال عن طریق إجراء مقابالت - )1

 .مع مصادر األخبار 

الصحفي ما طلب أثناء تغطیة للحدث أن یذھب إلى مكان وقوع الحدث وبنفسھ وعلى الفور - )2

لیطالع بنفسھ على حقائق الحدث ویحصل بنفسھ أیضا على تفاصیلھ الدقیقة، وعلیھ الحرص 

 .على محاولة الحصول على الخبر من أكثر من مصدر رئیسي

قبل أن یبدأ الصحفي بتغطیة خبر معین علیھ أن یضع لنفسھ خطة لتغطیة الخبر مع جمیع - )3

 .جوانبھ

البد أن یھتم الصحفي أثناء تغطیة لحدث معین بذكر األسماء الحقیقیة لألشخاص الذین - )4

اشتركوا في الحدث أو تمسھم وقائعھ وتفاصیل وافیة عن شخصیا تھم كأنھ یذكر مناصبھم 

الحالیة والسابقة وحالتھم االجتماعیة ومستوى دخلھم وغیر ذلك مم یثیر اھتمام القارئ 

 .وحسب استطالعھ

الحرص على التألد من صحة الخبر قبل نشره، من خالل الحصول على تفاصیل من أكثر - )5

 .من مصدر

الحرص، ضرورة التزام الصحفي بعدم نشر معلومات قدمھا لھ المصدر طالبا عدم نشرھا - )6

 )1(" أو عدم ذكر أسمھ في حال نشرھا

 

  1 -(http/www.google.com /ur 27/05/2014  06 :24 
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 :الفضائیات العربیة واالتصال الجماھیري أثناء األزمات : المبحث الثاني 

قد تمر في منطقة من العالم أزمة سواء لوقت قصیر أو وقت طویل وقد تكون ھذه األزمة " 

إقلیمیة أو دولیة عالمیة ، وھنا یقع على عاتق الفضائیات العربیة أداء دور إعالمي بارز في 

تغطیة ھذه األزمة أو األزمات بطرق مقنعة للجمھور، لیس العربي فقط بل الدولي، حتى تصبح 

 :ھذه الفضائیات عالمیة، وموضع ثقة الجمھور أثناء األزمات نوضح

  :حیث ھناك تعارف مختلفة لألزمة: مفھوم األزمة 

إنھا موقف فجائي یھدد مصالح جھة معنیة ، مما یستدعي اتخاذ إجراء سریع لتصویب الوضع 

بأنھا حدث یسبب خالل جسیما في العالقات : یعرفھا والترریموند.إلى ما كان علیھ قبل األزمة

  .)1 ("بین الدول بسبب عجزھا عن حل نزاع قائم بینھا ویھدد مصالحھا

األزمة ھي تعبیر عن موقف وحالھ یواجھھا متخذ القرار في أحد الكیانات اإلداریة ، دولة 

مؤسسة ، مشروع، أسرة تتالحق فیھا األحداث وتتشابك معھا األسباب بالنتائج، ویفقد معھا 

متخذ القرار قدرتھ على السیطرة علیھا أو على اتجاھاتھا المستقبلیة،  وعلى ھذا فإن مصیره 

إنما تعبر عن لحظة حرجة وخطیرة یقسم بالحسم تواجھ الكیان اإلداري فتحدد مصیره وتختل 

في الوقت ذاتھ صعوبة حادة أما متخذي القرار تضعھ في مأزق االختیار بین ما یمكن أن یتخذ 

من قرارات في ظل الشعور السائد بعدم التأكد وقصور المعارف، واختالط األمور بعضھا مع 

البعض اآلخر بحیث تتداعي أمامھ األحداث ویلوح أمامھ المجھول لھا یمكن أن تؤول  األزمة 

 .فیما بعد وما تتمخض عنھ النتائج

كما یعرفھا األندرتي  من منظور سیاسي وعسكري على أنھا حدوث تغییر في البیئة الخارجیة 

أو الداخلیة یوحي لسلطة صنع القرار بوجود تھدید المنظومة القیم األساسیة للمجتمع ،وأن ھذا 

التھدید قد بصحبھ أو یترتب علیھ الدخول في مواجھة عسكریة وأنھ یلزم الرد على ھذا التھدید 

 .في وقت محدد
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ومثال ذلك ما حدث بین حكومة الصومال والمحاكم الشرعیة عندما ما حولت إقصاء الرئیس 

وقامت أثیوبیا بالحشد العسكري ، ثم اتخذت قرار بالتوغل واحتالل الصومال بناء مطالب 

لو تغط معظم الفضائیات العربیة ھذا الحدث كما یجب، بل اقتصرت على . الحكومة الشرعیة

إبراء األخبار ھامشیة مثلھا مثل أخبار النشرة الجویة أو أخبار الریاضة، وبعض المحیطات 

 .أبدت اھتماما ولكن دون إعداد برامج تثقیفیة حول الموضوع

و أعتقد أن تغطیة الفضائیات العربیة في مثل ھذه األحوال التصال إلى المشاھد األمریكي أو 

الفرنسي أو المشاھد البریطاني المشاھد أو المشاھدین في روسیا وشرق آسیا وھذا من عیوب 

 .أداء الفضائیات العربیة لدور إعالمي

و األزمات قد تبدأ بمشكلة ولكنھا تتحول إلى صراع طوال األمد واألزمات قد تكون خارجیة 

بالنسبة للدولة ، أي قادمة بالنسبة من مصدر أو تھدید خارجي وقد تكون داخلیة أي تابعة من 

مصدر وأسباب محلیة وقد تكون األزمة ظاھرة في األفق قبل أن تبدأ أو قد تكون مفاجئة ، أي 

تحدث فجأة ودون سابق إنذار وقد تكون األزمات متراكمة ، أي التي یكون باإلمكان توقع 

حدوثھا حیث أن عملیة تشكلیھا وتفاعل أسبابھا ونضوجھا قد تأخذ وقتا طویال قبل أن تنفجر 

وبالتالي فإن األزمات تتطور وتثمر مع مرور الزمن كحاالت التضخم والكساد االقتصادي وما 

 .یتبعھا من مشاكل اقتصادیة داخلیة ومشاكل في العالقات الدولیة 

 :األبعاد األساسیة لألزمة

 الجوھریة الخاصة فبعد الرعب والذعر الناجم عن التھدید الخطیر للمصالح واألھدا- )1

 .بالكساد اإلداري الحالیة والمستقبلیة ، األمر الذي یختل وحدثھ بالكامل 

بعد الزمن وھو الوقت المحدود المتاح أمام مدیر األزمات التخاذ القرار سریع حازم - )2

وصائب ال یتضمن أي خطاء ألنھ ال یكون ھناك وقت أو مجال للتأخیر وإلصالح الخطأ السوء 

ذاتي  واألزمات . أزمات جدیدة أشد وأصعب من األولى قد تقضي على الكیان اإلداري 

 :المتراكمة تمر بأربع مراحل ھي 

 مرحلة ما قبل األزمة  ·

 مرحلة تفاقم األزمة ·

 .مرحلة إدارة األزمة  ·

 مرحلة ما بعد األزمة  ·
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إن الفضائیات بشكل عام والفضائیات العربیة ، ومن أجل أداء دورھا اإلعالمي یلزمھا التعامل 

مع األزمات ومراحل األزمات یعد لھ وعلى مستوى الحدث، وھنا یجب أن تركز الفضاء 

العربیة على وجود مركز إعالمي وصحافي لدیھا المتابعة األزمة ولتحدید جمھور األزمة 

 .المراد إعالمھ

ویساعد المركز اإلعالمي على خلق جو یكون فیھ الصحفیون واإلعالمیون أكثر قابلیة للتنسیق 

والتعاون مع المسؤولین عن موضوع األزمة ویجب أن یشمل المركز اإلعالمي على جمیع 

 .وسائل االتصال كأجھزة الھاتف والفاكس والحاسوب وغیرھا من وسائل االتصال الضروریة 

والمركز اإلعالمي یعتبر موقعا مركزیا یتخذه المراسلون من أجل جمع أكبر قدر ممكن من 

  )1(المعلومات وتوفیرھا لرجال األعمال والمحطات الفضائیة

أما الجمھور األزمة فتحدید طبیعتھ أمرا ضروریا لنجاح عملیة اإلعالم ، وذلك إلذا أخذنا في 

االعتبار أ، إنجاب المعلومات والرسالة اإلعالمیة تھدف إلى الوصول إلى الجمھور المستھدف 

 .إعالمیا أثناء األزمة 

ویجب على الفضائیات العربیة أن تتابع األزمات وتالحقھا وتظھرھا للجمھور لیس العربي بل 

  )2 ("العالم أیضا 

من المفید أن نذكر بعض األمثلة على األزمات التي حدثت في العالم ، وكیف نجحت  -

الفضائیات في العالم على تغطیتھا ومعالجتھا، وكان ھناك ضعف في معظم الفضائیات 

 .العربیة في تغطیتھا

 .الفضائیات العربیة والتغطیة اإلخباریة 

تتعرض المنظومة اإلعالمیة في الدول العربیة المتغیرات القتصادیة وسیاسیة واجتماعیة 

فرضھا النظام الدولي الجدید أثرت بشكل مباشر على الكیفیة التي تعبر بھا الفضائیات العربیة 

عن جماھیرھا ، وحدث من قدراتھا على إسغاب احتیاجات الجماھیر في تصحیح  الصور غیر 

 الموضوعیة عن الواقع العربي بكافة  متاحة خاصة وأن المنطقة العربیة نموذج بأحداث على 
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جمیع األصعدة جعلت منھا حقال خصیا للفضائیات األجنبیة لإلخباریة التي صدرت أفكار 

مغلوطة عن الواقع العربي ، ولذلك كانت ھناك حاجة إلى دراسة  التحدیات التي تواجھ 

اإلعالمي العربي سواء من الناحیة المھنیة أو عدم توافر ضمانات ممارسة المھنة ، فصال عن 

 .أزمة  المصداقیة سبب سیطرة الحكومات العربیة على اإلعالم

لم تعد الفضائیات العربیة تعمل لوحدھا في الساحة العربیة أمام المشاھد العربي لقد انتشرت 

الفضائیات العربیة واألجنبیة بواسطة األقمار ، وأصبح المشاھد یختار المحطة الفضائیة التي 

 .یرید، تم یرى غیرھا ویقارن وینافس

لذا یجب على القائمة على الفضائیات العربیة التنبھ إلى ھذه المالحظات حتى تقوم بأداء دورھا 

 .اإلعالمي على أكمل وجھ وتحقق الھدف المطلوب

إن برامج األخبار والشؤون العامة التي تحوي خصائص إخباریة معینة وتوجھ إلى قطاعات 

 : عریضة من الجمھور یتم تقسمھا إلى قسمین رئیسیین ھما 

االجتماعات الرسمیة وتوقیع االتفاقیات , البرامج التي تتعامل مع الحوادث القضایا العابرة )1

 .وافتتاح المشاریع، وتغطي على شكل تقاریر إخباریة

البرامج التي تتعامل مع القضایا ذات صیغة غیر عابرة بھدف إلقاء الضوء علیھا ودفع  )2

الجمھور إلى فھم مضمونھا وأبعادھا مثل التحقیقات الجادة وكذلك المقابالت والندوات 

والمناقشات دور ھنا یجب على القائمین على الفضائیات العربیة التمییز بین أنواع ھذه البرامج 

 )1( حقھا اإلعالمي المطلوب منھا ةوإعطاء التحقیقات التلفزیوني

 :تحریر النشرة اإلخباریة للفضائیات 

على امتداد الیوم یقوم المذیع  بجمع المعلومات التي تمكنھ من بناء نشرتھ فھو الذي یعد 

 مع الضیوف التشاور والتنسیق مع المعلقین كما یقوم تالتدخالت باألستودیو ، االستجوابا

تصاحبھا صور أحیانا وأحیانا ال تصاحبھا  فور عودتھم من التصویر  (بتحریر أخبار مقتضیة 

یقوم الصحفیون بتبلیغ معلومات تمكن المذیع من كتابة النصوص المقدمة للتقاریر ، وفي 

 .االختتام یقوم  المذیع بتحریر عناوین النشرة 
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وعلى حسب عبد الغني جبار ، مقدم األخبار األولى بقناة األولى، البن قریة تخمرت بكلمیم الذي 

یبدأ مشواره الصحفي بالتلفزیون البلغاري في قطاع األخبار بعد أن حصل على شھادة الماستر 

 أصدر جریدة جھویة من مدینة كلمیم أسمھا 1994في الصحافة وبعد عودتھ إلى المغرب سنة 

المستھلك وكائن تعني بالقضایا االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة بالمدینة، حیث یقول على أن 

تقدیم األخبار مسؤولیة جسمیة داخل ھیئة  التحریر، ألنھ مطالب بتسویق منتوج إلنتاج مجموعة 

من الصحفین والتقنیین على امتداد الوطن، وھنا نمكن المسؤولیة، فعلى مقدم األخبار یكون في 

مستوى تطلعات كل من ساھم في تحریر الخبر، وعلیھ أن یحتوي كل الضوابط اللغویة والتقنیة 

 .حتى یكون في مستوى األمانة التي یتحملھا ، ألنھ ھو آخر حلقة بین المشاھد وھیئة التحریر 

 .عرف من الناس في مجتمع ما ، ویكون مفھوما ما منھم

وعرف أخرون األخبار بأنھا كل شيء لم یعلم بھ الناس أھما، من الطبیعي أن یشكل الخبر رأیا 

 )1(عاما یكثر الجدل والنقاش حولھ 

األخبار ھي كل ھو جدید وھي ما یحدث وعندما یراجع تامرء القاموس یجد أنھ یعرف األخبار 

 .على أنھا تقریر عن أحداث جدیدة أو معلومات لم تكن معروفة سابقا

عرفت النشرة اإلخباریة بأنھا اصطالح إذاعي یطلق على فترة  : مفھوم النشرة اإلخباریة

زمنیة تخصصھا محطات اإلذاعیة والتلفزیون لتقدم فیھا أھم مواقع من األخبار ، نظرا لحرص 

ھذه المحطات على تقدیم خدمة من إخباریة متصلة إلحاطة المستمع بما یجري ، فإنھا تقدم أكثر 

من نشرة على مبني األربع  والعشرین ساعة یومیا ونقدم ھذه النشرات مواعید ثابتة یومیا، 

 .وتشتمل النشرات والتعلیقات والمواجیز التحلیالت السیاسیة ووسائل المراسلین 

تعني كلمة إخباریة إطالقھا بالنسبة للتلفزیون وبرامجھ بأنھا تغطیة : یعرفھا عبد العزیز شرف

أخبار األحداث الیومیة ونقلھا بواسطة للصور والكلمة عن طریق شاشة التلفزیون وعرف 

الصحفي بأنھ ھو كل شخصي یتفرغ للبحث عن األخبار وجمعھا : قانون اإلعالم الجزائري

وانتقائھا واستغاللھا وتقدیمھا خالل نشاطھ الصحفي الذي یتخذه مھنتھ المنتظمة ومصدرا 

 .رئیسیا وأساسیا لدخلھ 
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وقد حددت الموسوعة اإلعالمیة مفھوم مھنة الصحافة بأنھا مھنة تقوم على أساس البحث 

والجمع للوقائع والمعلومات وتقدیمھا في شكل أو قلب معین ونشرھا أو عرضھا عن طریق 

 .)1(النص المكتوب أو الصورة 

 :  كیف تتم تغطیة األخبار التلفزیونیة والمحطات اإلذاعیة  ·

یشترك في التغطیة اإلخباریة في التلفزیون مجموعة أو فریق یتكون من مجموعة أشخاص 

 یعملون معا في ظروف قاسیة ، وخاصة في حالة األحداث الساخنة والنقل المباشر وھذا الفریق 

یؤدي نجاح وتفوق الفضائیة أو فشلھا وھذا أما یجب أن تدركھ الفضائیات العربیة ، فطاقم 

 : التغطیة اإلخباریة یشكل في العادة من 

المندوب الصحفي ، المصدر التلفزیوني ، مسجل الصوت موزع اإلضاءة ، مساعد الكامیرا 

وفي الفضائیات العربیة نجد أن المندوب یغطي مصادر كثیرة من ھذه المصادر البرلمان 

الوزارات الجماعات والمعاھد ومن الجدید بالذكر أن قناة الجزیرة یتبعھا في العالم أكثر من 

 سبعة مئة مندوب صحفي ولكن یجب تحدید ھؤالء المندوبین وفق سمات یجب أن یتمتع 700

 )2(بھا المندوبین وكلما كان المندوب ملما بوظیفتھ وطبیعتھا 

 :العوامل التي تؤثر في ترویج السیاسة التحریریة ھي كاآلتي 

 .نشر ما یدخل في دائرة اھتمامھا، تحت عنوان ضم ، أي یرفع قیمة اإلخباریة 

 .تطویر قیم الخبر وفق أغراض الجریدة أو القناة وسیاستھا 

فالسیاسة التحریریة للصحیفة أو القناة تؤثر على مدى التزام الوسیلة اإلعالمیة بالموضوعیة ، 

ألن السیاسة التحریریة تصبح في ھذه الحالة بمرشد الذي یسترشد بھ الصحفیون في تغطیتھم 

 .)3(اإلخباریة لجمیع األحداث 

أن الكرامة والمصداقیة قیم مھمة في الصحافة أیا كانت وسیلتھا وھي عرض للضیاع بسھولة " 

في األخبار التلفزیون ، وحتى تستمتع بالمصداقیة لكن دقیقا دائما ، تتحرى الحقائق وتتأكد مما 

 .تقتبس بتجنب النشیط الذي یمكن أن یدمر أمانة المعاني 

 
  201 - 199فارس عطوان، مرجع السابق ،ص،ص    )1
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 47، ص2001یعقوب عبد الحلیم موسى، الصحافة والقیم اإلخباریة ، دار حامد للنشر والتوزیع ، عمان الطبعة األولى،   )3
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وحتى تتمتع بالمصداقیة كن منصفا فاكلمات الرخیصة واالتھامات تنھال بسھولة عند بعض 

مصادر األخبار ، فإذا اكتفیت بنقل ھذه الكلمات واالتھامات دون فحص للدوافع ومصدر 

 .المصداقیة المصدر فإنك عرضت لألضرار ظلما بأبریاء

وحتى تتمتع بالمصدقیة البد أن یكون خبرك متوازیا ، ال یحق استخدام الصحافة كسالح لترویج 

األفكار واھتمامات ، كما ال تحبس أبدا معلومة ى تتفق مع ما تعتقد وأعطي كل األطراف 

 .)1(" فرصتھا في الحدیث 

وعلى الرغم من أن الموضوعیة ، مفھوم نشأ في اإلعالم األنجلو أمریكي إال أنھ لم یستطیع 

الشاذلي . اإللزام بھ إزاء العدید من التغطیات اإلعالمیة لبعض قضایا العالم الثالث، فقد كتب د

العیاري رئیس المصرف العربي للتنمیة االقتصادیة األسبق في إفریقیا، موضحا أن منھجھ 

التخبیز والتشویھ الحقائق ھي نتیجة لالضطراب الحالي في مجال اإلعالم، إذن ھنا التشویش 

اإلعالمي كان مجحفا في حق العالمي العربي واإلسالمي حتى أن أحداث أفریقیا ونموھا تسلم 

 )2(من ھذا التشویش 

 : العوامل التي تؤثر على الخدمة اإلخباریة أو المضمون اإلخباري ھي كاآلتي    

تأثیر الفرد على مضمون وسائل اإلعالم مثل التعلیم والعرق والقیم والمعتقدات الشخصیة  )1

 .واالتجاه السیاسي لألفراد العاملین بوسائل اإلعالم 

 .الروتین اإلعالمي والذي لقید األفراد العاملین بوسائل اإلعالم  )2

التأثیرات التنظیمیة والتي تشمل الفروق في التكوین الداخلي للمنظمة مثل السیاسة واألھداف  )3

 .والسوق للمستھلك والسیاسات التي یضعھا األفراد المسیطرین على المنظمات اإلعالمیة 

القوى الخارجیة عن وسائل اإلعالم مثل مصادر المعلومات والدخل والحكومة وغیرھا من  )4

المؤسسات االجتماعیة القومیة واستخدام التكنولوجیا والبیئة االقتصادیة التي تعمل بھا 

 )3(المنطقة

 
 
 1993اوس كارولین ، ترجمة محمد شكري العدوي وسعد لبیب، مكتبة األكادمیة ، القاھرة الطبعة األولى ،  )1

  105-104ص،ص،
 یعقوب عبد الحلیم موسى- )2
استبرق فوائد ، أطروحة الماجیستیر في اإلعالم المعالجة اإلعالمیة لإلحتالل األمریكي للعراق تحلیل مضمون مجلة  )3

 31 ، ص 2009بیوزوبك النسخة العربیة ، جامعة الشرق األوسط للدراسات العلیا ، 
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 :مكانیزمات نجاح النشرة اإلخباریة

إن نجاح النشرة اإلخباریة تعتمد إلى حد كبیر على بقاء النشرة، حیث یجب أن یكون بناء النشرة 

محكما في ترتیب األخبار، وعادة ما یكون الخبر األول خبر قویا وجدیدا وذا أھمیة بالغة والخبر 

األخیر یكون حقیقیا على النفوس، وبینھما یجب مراعاة التجانس في ترتیب أخبار یتم االنتقال 

 .من خبر ألخر بطریقة تشد انتباه المتلقي وال تثیر في نفسھ الملل

ومن أجل بناء نشرة إخباریة ناجحة البد االعتماد على بعض النصائح منھا البساطة تضع 

الجمال أي تجنب استعمال العدید من األعمدة والھیاكل المعقدة عند القیام بتحریك نشرتك 

 .اإلخباریة 

إذا قمت بتصمیم كل محتوى النشرة اإلخباریة  : استخدام النص والصور بنسب مالئمة

باستعمال الصور سینتھي بھا المطاف و لكن عند القیام بوضع كمیة صور مناسبة مع النص قد 

تصفي جمالیة على النشرة اإلخباریة وتجعلھ مرغوب فیھا كتابھ سطر موضوع جید ھواء 

عند القیام بكتابة نشرتك اإلخباریة ، حاول القیام باختیار : مرمھم في إیصال نشرتك اإلخباریة 

كلمات مھنیة وبسیطة ، حاول أن تكتب سطر موضوع یدفع القراء إلى فتح نشرتك اإلخباریة 

 .باستعمال الكلمات المناسبة 

قم بوضع روابط على صور نشرتك اإلخباریة ، غالبة متلقي النشرات اإلخباریة یفضلون القیام 

 الصورة عوض النص، لذلك قم باستغالل حمالیھ الصورة : بالنقر 

تفادي تحریر نشرات إخباریة طویلة جدا ، لذلك قم بسرد النقط المھمة في نشرتك اإلخباریة 

 .باستعمال نص بسیط سھل القراءة

ویراعي في النشرة كل المعاییر والقواعد الصحفیة التي تجعل أخبارھا صالحة للنشر مع " 

ضرورة التأكد من دقة الحقائق والمعلومات بأسلوب واضح وبسیط ومباشرة وموضوعي 

 .ومراعاة الدقة في األسماء

كما ھناك مجموعة من القواعد واألسس والمبادئ في تقدیم األخبار حیث اإللتزام بدقة الكلمة 

 )1(" وشرفھا وموضوعیة الخبر ومصداقیة وتحري الدقة فیما یذاع

 

 2475 - 2472محمد منیر حجاب ، المرجع السابق ، ص،ص  )1
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ویتصف بالسمات المطلوبة ، فإن ذلك سیقوده إلى النجاح والشھرة العالمیة من السمات نذكر 

 :مایلي 

حیث أن المندوب الذي یقوم بتغطیة أخبار التلفزیون ، یجب أن یتمتع : الموھبة واالستعداد  -

 بالموھبة والخبرة الصحفیة 

بحیث یكون ھدف المندوب أحداث تدفق في : الخبرة بجوانب اإلنتاج التلفزیوني اإلخباري -

 .كمیة المعلومات وذلك في نوعیتھا

یجب أن یكون المندوب التلفزیون أو الفضائیة القدرة على : القدرة على األداء أمام الكامیرات -

 .العمل أمام الكامیرات التصویر بأنواعھا

ألن المندوب ھو واجھة الخبر ویظھر على الشاشة في موقع الحدث : المظھر الشخصي -

 .ویجب أن یتمتع بالمظھر الحسن

أن یكون على درایة تامة باألحداث بحیث یدرب نفسھ وحاستھ على االلتقاط السریع للزوایا  -

 .التي یتناول منھا موضوعھ أو الحدث الذي یغطیھ أو یتم تصویره

الثقة بالنفس، حیث تظھر ھذه الثقة بوضوح في صوت الصورة ولھجة ونھجھ في األسئلة  -

 .والمناقشة والمحاورة والتعلیق

حیث یتوجب على المندوب أن یدیر الحوار مع المسؤولین أو الموجدین في : إجاد حق الحوار -

 .   مواقع الحدث بلغة حیة وأسلوب مبسط ولھجة مفھومة 

بأن ینقل ما یدور أمامھ وحولھ ضمن دائرة الحدث : األمانة في نقل الوقائع واألحداث -

 بصراحة وأمانة مھما كانت النتائج 

بحیث یكون یقظا متنبھا، سریع البدیھة، دقیق المالحظة حسن : الیقظة وقوة المالحظة  -

 التصرف عند وقوع أیة مفاجأة 

 .فیحاول أن یحدد ما أمكنھ من لغات تساعد ه في عملھ: إیجاد اللغات األجنبیة  -

أي الحرص على مصلحة الوطن والمواطن واألمة والقیم : الحرص على المصلحة العامة  -

 ).1(" اإلنسانیة ومشاعر المشاھدین ھذا ما یجب أن تفھمھ فضائیات لدى إعالمي ممیز

 

 216-215فارس عطوان، مرجع السابق ،ص،ص    )1
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 :تاثیر الصورة الصحفیة في تغطیة األزمات : المبحث الثالث 

تلعب الصورة الصحفیة دورا مھما في في تفاعلنا بالحدث وتجاوبنا معھ وقد یاتي تأثیرھا أقوى 

وأوقع من التعلیق المصاحب لھا وكم ھي الموضوعات الصحفیة التي قرأنھا ولم تتأثر بكلمة 

واحدة منھا في حین أن صورة واحدة تحرك شعوبا كاملة على اتخاذ مواقف معینة مثلھا حدث 

مع صورة مثل الطفل الفلسطیني محمد الدرة بین ذراعي والده برصاص العدو الصھیوني عام 

 وحینھا تحركت شعوب العالم تندده بوحشیة المھاینة ضد األطفال األبریاء من الشعب 2000

الفلسطیني ، أیضا الصورة كانت السبب في إسقاط أنظمة ما كان أحد یتوقع سقوطھا، إذن 

فالصورة الصحفیة ھي إحدى ضروریات العمل الصحفي راھنا بعد أن كانت تاتي مصاحبة 

 .للخبر كنوع من الدیكور

یشھد العالم الیوم ثورة غیر مسبوقة في میدان  :" استخدام الصورة الصحفیة في تغطیة المعارك

 ) 1 ("الصورة وتوزیعھا ، وفي دراجة االستھالك العالمي لھا 

تلعب الصورة دورا مھما في اإلعالم الجدید أكثر مما كانت تلعبھ قدیما، ألنھ أصال إعالم  -

وسائط متعددة ، وقد تجعل انفتاح إعالم وتطور التكنولوجي وسھولة اإلنتاج و التوزیع 

الصورة كبیرة في التأثیر على الرأي العام ، وبزیادة استخدام االنترنت والبرید اإللكتروني 

 نفسھ حدث توضع ھائل وغیر ر الرقمیة ورخص سعرھا وانتشار الكمبیوتتوانتشار الكامیرا

تأثیر الصورة في التغطیة اإلعالمیة بصورة  . مسوق في انتشار الصورة والتصویر الرقمین

حلیة خاصة خالل الحروب والثورات من خالل غزارة التحالیل اإلخباریة كما شكلت الصورة 

عنصرا ھاما للمصداقیة التي یتعطش غلیھا الوطن العربي، فاإلنسان العربي الخاضع 

والمنھزم في صورتھ التقلیدیة لم یشھد من قبل إال كما متراكما من الخطاب بالشفھي، في حین 

أن مصداقیة  الكلمة ھي في الدرجة الدنیا في مقابل الصورة لقد أصبحت الصورة من الوسائل 

 االتصالیة الفعالة في الصحافة المعاصرة، وأصبحت أداة فاعلة في التحوالت السیاسة وغیرھا، 

 

 

مركز الدراسات الوحدة  )34(عزي عبد الرحمان وآخرون، العرب واإلعالم الفضائي، سلسلة كتب المستقبل العربي - )1
 7 ، ص 2004العربیة ، بیروت، الطبعة األولى ، 
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محققة بذلك دورا اتصالیا وقناعا وحضریا ، كما تلعب دورا رئیسیا في الرسالة اإلعالمیة 

الدولیة، تعد كمكان رئیس الغنى عنھ في الرسالة اإلعالمیة الحدیثة ، ووصفت بعض 

                                           )1 ("حروبا تلفزیونیة أو حروبا مصورة أو حروبا بالصور" الحروب بأنھا كانت 

التحول الذي شھدتھ التغطیة اإلعالمیة للمعارك جاء بسب تحول مماثل في كیفیة تقدیم " 

الصراع بواسطة الصور الصحفیة ، وذلك سبب الدور المھم الذي لعبتھ الصور الصحفیة لیس 

 .)2(" فقط في تسجیل الحروب ، ولكن أیضا في التأثیر على رأي العام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مروان كمال ، مراجعة وتحریر صالح أبو إصبع، محمد عبد اهللا وآخرون، ثقافة الصورة في اإلعالم واالتصال ، دار مجد - )1

  .189-38ص .،ص2008األولى للنشر والتوزیع، عمان ، الطبعة األولى ، 
محمد عبد الحمید، السید بھنسي، تأثیرات الصورة الصحفیة ، النظریة والتطبیق ، عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاھرة - )2

  41-38ص . ، ص2004، الطبعة األولى ، 
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 الجماھیر العربیة ترفض العبودیة والقناة الجزیرة كساحة سیاسیة بدیلة : المبحث الرابع 

انتقضت الشعوب العربیة بعد ثبات طویل یحركھ الغضب الھادر ضد سیناریوھات وقادة 

الفوضى الخالقة من الحكام العرب لتنفیذ المخططات العربیة الشعبیة التي ال تضع الشعوب 

العربیة جمیعا إال في خانة العبید المستباحة  أرضھم وثرواتھم الطبیعیة ووافق بعض الحكام 

العرب على تنفیذ مخططات تقسیم أوطانھم لصالح ثوریث السلطة للزوجة والبناء على أن 

بعض الغربیین الطرق عن فساد الحكام وعاصباتھم التي تنھب البالد وتفقر المواطنین ویبدأ 

 كانت شرارة الغضب التونسیة ھي 2011طوفان الثورة الشعبیة العربیة في تونس مع بدایة عام 

المحرك الثورات شعبیة عارمة تونس أشعلت شرارة الكرامة على ید محمد البوعزیزي التي 

تعد صرخة بريء السماء تستخیر إلى اهللا سبحانھ وتعالى لرفع الظلم والقھر وتطلب العون، 

تعالت الصرخة في الھواء ورددتھا الجبال واألشجار وكأنھا أذان سیدنا إبراھیم علیھ الصالة 

ممر تولد من جدید ، كان تفاعل المصریین مع أحداث ثورة تونس  )والسالم في الناس بالحج

ینبئ بأنھم انتبھوا على نداء مزلزل للقلوب والعقول وكانت مجمل السیاسات التي سارت في 

نظام حسني مبارك قد أدت إلى قتل األمل في تونس الشباب فال عمل وال حریة وال نزاھة وال 

 .قادة رأي شرفاء وال أمان وال فرصة تعبیر

أصبح : أصبح الفساد والخیانة والبطش بدیال للقانون والوطنیة والحریة لیبیا تصارع الطاغیة 

 لغة  SMSالشباب العربي في حالة انتباه حضاري غیر مسبوق وتحولت رسائل الفیسبوك ال

 .ناجحة قلیلة الكلمات شدیدة التأثیر في النفوس 

وانتقلت سخونة الثورة المصریة التي حملت ذات النموذج التونسي المبدع إلى الیمن ولیبیا 

 . والبحرین واألردن و الجزائر

الجماھیر الیمن ال تقبل التراجع وعلى ذات الطریقة الوقحة التي استخدمھا القذافي ضد شعبھ 

سار رئیس الیمن في تعاملھ مع المتظاھرین الذین ملؤو شوارع الیمن شماال وجنوبا مطالبین 

 .)1( عاما33برحیل وتغییر النظام الذي امتد 

 

 
محمد ابرھیم بسیوني ، ثورة الجماھیر العربیة تنفیذ مؤمراة تقسیم الوطن العربي ، دار الكتاب العربي ، دمشق، الطبعة - )1

 25-24ص .،ص2011األولى 
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أما الجزائر حكومة بوتفلیقة الذي أسرع في احتواء الغضب عندما قررت إلغاء الطوارئ واتخاذ 

 أما 2011 فبرایر 2قرارات تحسن األوضاع المعیشیة بعد أسبوع واحد حتى التظاھرات في 

النظام الملكیة تتجاوب مع الشعوب، كانت ثورة الشعوب في الجمھوریات الملكیة تتحرك 

بسرعة ونجاح وإصرار شدید رغم العنف والقتل من الحاكم ، فأخذت األحداث منذ آخر خالل 

  .2011الشھور الثالث األولى من عام 

یحیل الحدیث عن قدرة فضاءات الحوار االجتماعي على التعبئة السیاسیة وأشغال الثورات " 

 من توجھ تقني  یفسر الثورات بالقدرة التي أضحى یمتلكھا قإلى توجھین مختلفین ، األول انبث

الفضاء االفتراضي في التأثیر بینما الثاني أسباب االنفجار االجتماعي إلى عوامل اقتصادیة، 

سیاسیة ، اجتماعیة وثقافیة على رأس تطلعات الجماھیر دفع الترویج للقدرة السحریة التي 

تمتلكھا فضاءات  التواصل االجتماعي وفعلت فعلتھا بشكل حتمي ومن رواءھا انطلقت 

محاوالت عبر فضاءات الحوار شعبي إلى التعبئة السیاسیة ، إال أن ھذه المحاوالت راھنت على 

   )1(" معطیات لم تكن دقیقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السنة " انسانیات " مارك بریفیلیبري، لندة یحي وآخرون، المجلة الجزائریة في االنثروبولوجیا والعلوم االجتماعیة - )1
 68-67ص . ، ص2012، جوان 56-55السادس عشر عدد مزدوج 
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كانت حاجة اإلنسان إلى الخبر وال تزال ملحة ، وھذا من أجلب فھم الظروف الشخصیة والبیئیة 

والقومیة والدولیة والتصرف فجاھھا على علم ومعرفة ، والوصول إلى وضع یمكن من خاللھ 

اتخاذ القرارات الصائبة وأعطى تطور الراھن من أقوى وسائل اإلعالم الجماھیریة، وذلك 

الستحواذه على تقنیات أفادتھ بھا جمیع الوسائل التي سبقت ظھوره ، وھذا بتأكید خبراء اإلعالم 

على أنھ ولید ثالثة أباء المسرح والسینما واإلذاعة وتعاظم الدور اإلخباري لوسائل اإلعالم، 

وتزاید استھالك األخبار لدى الجمھور ، أخذ الخبر مكانتھ مع المادة التي كانت تبثھا ھذه 

األخیرة أن ھذه الدنیا ملكیة المتسارعة لسیرورة الخبر ونقلھ عبر القنوات اإلعالمیة خلقت رؤیة 

 .جدیدة لدراسة االتصال الجماھیري 
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 :تمھید 

 

الشك أن قناة الجزیرة القطریة تشكل التحول النوعي في اإلعالم العربي و بروزھا كظاھرة 

إعالمیة شغلت الشرق و الغرب بمعالجتھا ألھم التحوالت سواء على المستوى اإلقلیمي و 

الدولي حیث أتت في مرحلة حرجة من تاریخ المنطقة العربیة فكانت الشرارة التي أشعلت 

وكذلك  كون قطر أصغر ,  كونھا قناة إخباریة بالدرجة األولى , الثورة اإلعالمیة في المنطقة 

دول الخلیج راعیة لھذا المشروع لتتمرد على التقالید اإلعالمیة العربیة خاصة الرسمیة منھا 

فقد اخترقت التوجھ اإلعالمي الغربي المسیطر على المیدان منذ , بشعارھا الرأي و الرأي األخر

, لتعكس اآلیة ھذه المرة و لتحول المنطقة من متلقي إلى مرسل على طریقتھ الخاصة , زمن 

 .لتحدث طفرة إعالمیة في فترة إنشائھا 
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 مسیرة قناة الجزیرة الفضائیة في قطر : الفصل الثاني 

 :نشأة وتطور قناة الجزیرة : المبحث األول 

 لمدة ستة 1996 نوفمبر 1بدأت قناة الجزیرة الفضائیة في قطر بثھا األول مرة بتاریخ " 

ساعات یومیا وعلى القمر الصناعي عربسات لتكون بذلك أول قناة فضائیة عربیة متخصصة 

 و CNNباألخبار والبرامج السیاسة على غرار القنوات الفضائیة اإلخباریة العالمیة المعروفة 

BBC زادت ساعات البث في ھذه القناة لتصبح تسعة ساعات 1997 وغیرھا وفي أوائل عام 

 إلى سبعة 1997یومیا ثم أثناء عشر یوما إلى أن وصلت ساعات البث الیومي في منتصف عام 

عشر ساعة، وھكذا أصبحت تزداد ساعات البث تدریجیا إلى أن وصلت إلى معظم بقاع األرض 

 ثم نظام الكیبل في CKUبعد أن بدأت منذ انطالقھا باستخدام البث الرقمي على الموجتین 

 وفضال عما تقدم ذكره فقد راءت ARTالوالیات المتحدة األمریكیة ودخلت ضمن باقة شبكة 

قناة الجزیرة من األقمار الصناعیة ، لیصبح عددھا ستة أقمار ومع توسع شبكة المعلومات 

 "العالمیة  أنشئت  قناة الجزیرة موقعھا الخاص بھا أطلقت علیھ شمسیة الجزیرة نت 

 : أھم المحاور التي تقوم علیھا ھذه القناة ھي 

من خالل شبكة ضخمة من المراسلین في أنحاء العالم مع : تغطیة أخبار العالمیة والدولیة 

 تعاونھا مع وكاالت األنباء العالمیة ، وتغطي األحداث أثناء وقوعھا بالصوة والصورة ،

وذلك باستضافة الخبراء في األستودیو الجزیرة أیضا من خارجھا من : المناظرات والمناقشات 

خالل أستودیو المنتشرة في العالم عن طریق الربط بواسطة األقمار الصناعیة وتدیر معھم 

 .المناقشات والحوارات 

تعد بعد نشرة األخبار الرئیسیة فیھا فقرات اقتصادیة تتابع : أخبار اقتصادیة والمال واألعمال

 .فیھا أخبار لبمال واألعمال وأحیانا النقل الحي من أسواق المال والبورصات

بثت األخبار الریاضیة العربیة والدولیة والعالمیة والدورات واألولمبیاد : األخبار الریاضیة 

 .بنقل حي ومباشر لألحداث لحظة بلحظة 

تبث أفالم وثائقیة برامج تعلیمیة وعلمیة ، أخبار حول التطور : البرامج التعلیمیة والثقافیة 

 .)1(التكنولوجي في العالم الحیوان والطبق البحار وغیرھا
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 :الھیكلة اإلداریة : المبحث الثاني 

یشیر قانون قناة الجزیرة إلى أنھا محطة مستقلة ذات شخصیة معنویة ، مركزھا الرئیسي في 

مدینة الدوحة ولھا مجلس إدارة مؤلف من سبعة أشخاص قطریین یرأسھ الشیخ محمد بن ثامر 

 .آل ثاني وزیر اإلعالم والثقافة القطري السابق ورئیس الھیئة العامة لإلذاعة والتلفزیون 

 :تتكون قناة الجزیرة من األقسام التالیة 

قسم إدارة األخبار بإشراف تحریر األخبار أو مدیر األخبار مرتبطة مباشرة بالمدیر العام - )1

ویضم ھذا القسم مشرفي النشرات ومنفذ یھا ومساعدین لھم ومحرري أخبار ومصححین لغویین 

ویرتبط بھذا القسم وحدة واجبات المراسلین التي تشرف على الجمیع مكاتب قناة الجزیرة 

 .ومراسلھا في جمیع أنحاء العالم

 عبر األقمار الصناعیة لضمان تقسم التبادل األخبار ویتولى ھذا القسم تنظیم الجوازا- )2

إیصال المادة الخبریة وبثھا على الھواء المباشر في إطار ترتیبھا المعد في النشرة وأھمیة ھذا 

القسم الذي تعمل فیھ مجموعة من المھندسین والفنین تكمن في تأمین البث المباشر على مدار 

 .الساعة 

قسم المونتاج اإللكتروني ویضم أحدى عشرة غرفة مونتاج مجھزة بأجھزة مونتاج حدیثة - )3

 .تعتمد على أجھزة الحاسوب في عملیة تقطع ودمج الصورة 

 كبیرة تضم مئات األفالم والصور اقسم المكتبة تحتوي قناة الجزیرة على قاعتین إحداھم- )4

 .والبرامج والتقاریر التي تنتجیھا القناة أو قنوات آخرى 

ویضم ھذا القسم مجموعة من المخرجین الذین یعمل بعضھم في إخراج : قسم اإلخراج- )5

 .نشرات األخبار فیما یعمل بعضھم اآلخر في إخراج البرامج السیاسیة التي تبثھا القناة

ومھمة ھذا القسم إنجاز تصمیم وطبع وتھیئة مختلف الخرائط والصور : قسم الكرافیك- )6

 .والفواصل التي یحتاجھا محرر والنشرات إخباریة أو معدوا البرامج السیاسیة

 : ویتولى اإلشراف على مختلف البرامج التي تبثھا الجزیرة إلى األقسام التالیة: قسم البرامج- )7

بدأ منذ إنطالق قناة ، جذبت المشاھد العربي بما تقدمھ من وجھات نظر : البرامج الحواریة * 

 .)1(" مختلفة بعضھا متضاد وبعضھا جرئ ومن بین البرامج منھا 
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برنامج حواري یبث كل جمعة یعیده ویقدمھ سامي حداد وعادة : برنامج أكثر من الرأي 

 .مایستضیف فیھ أكثر من شخصیة 

واحد من أشھر برامج قناة الجزیرة یقدم على الھواء مباشرة یستضیف : برنامج إتجاه المعاكس

شخصیتین متضادتین وغالبا ما أثار ھذا البرنامج الذي یعیده ویقدمھ الدكتور فیصل القاسم 

 .مشاكل سیاسیة وصلت حد توتر العالقات بین قطر وبعض الدول

برنامج أسبوعي یبث على الھواء مباشرة من عواصم األحداث العربیة : برنامج بال حدود 

والعالمیة یعیده ویقدمھ أحمد منصور، یستضیف شخصیات فكریة ، سیاسیة، اقتصادیة ، 

 .اجتماعیة ، إسالمیة 

برنامج دیني یتناول أھم القضایا الدینیة وعالقتھا باألحداث أي من : برنامج الشریعة والحیاة 

 . منظور دیني ، یستضیف علماء ومنھم الشیخ یوسف القراضاوي 

یبث مسجال الذي یستضیف شخصیات كان لھا دور في وضع : برنامج شاھد على العصر 

األحداث واتخاذ القرارات مثل القادة العسكریین والسیاسیین وزعماء األحزاب، یقدمھ أحمد 

 .منصور 

 .برنامج ریاضي یبث على الھواء یركز على قضایا الریاضة عربیا وعلمیا: حوار في الریاضة 

 .یبث مسجال ، یناقش القضایا على الساحة العربیة والعالمیة : برنامج لقاء الیوم 

یبث مسجال ، یستضیف شخصیة یثار حولھا موضوع أو قضیة ما یعده : برنامج صنف وقضیة 

 .و یقدمھ المذیع كرشیان

 :منھا ما یالي : البرامج المعنیة بشؤون الساعة 

  الصراع والتوتر في العالم قعبارة عن تحقیق تلفزیوني بالمناط: برنامج نقطة شاخنة 

 یتابع ھذا البرنامج ما تنشره الصحف والمجالت العربیة واألجنبیة : برنامج بین السطور 

 .یتناول أھم أحداث األسبوع في تقاریر إخباریة موسعة وإجراء مقابالت: برنامج ملف األسبوع 

 .یقدم تقاریر مفصلة یعدھا مراسل الجزیرة : برنامج مراسلو الجزیرة

یمثل تنقیبا عن حقیقة األمور السیاسیة واالقتصادیة بواسطة تحقیق : برنامج تحت المجھر 

 .تلفزیوني مكثف
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 .من البرامج المثیرة للجدل یھتم بكشف قضایا بالغة السریة: برنامج سري للغایة 

  )1("  واألجنبیة وتحلیالت الصحف العربیة التعلیقات یستعرض أبرز: برنامج دارة الصحافة 

 :ومنھا :البرامج الثقافیة والوثائقیة 

 .خاص بقضایا المرأة واألزیاء العطور والدیكور المنزلي وغیرھا : برنامج زینة 

 .برنامج ھذه الدنیا یتضمن أخبار وتقاریر أھم االبتكارات واالختراعات 

یتضمن عما یدور في عالم السینما باإلضافة إلى قسم العالقات : برنامج السینما في األسبوع

 .  والدولیة وغیرھا ةالبرنامجي

 ، قسم اإلنتاج، قسم التسویق، القسم الھندسي، القسم اإلداري ، القسم ةقسم العالقات البرنامجي

  )2(" المالي ، قسم العالقات العامة 

تتجھ سیاسات االتصال القطریة في أقطار عدیدة إلى االستثمار في مجاالت التي والمرافق 

األساسیة واألجھزة والمعدات وتطویرھا على نحو یفوق االھتمام باالستثمار في اعداد الكوادر 

 .)3(." البشریة أو تطویر القدرات اإلنتاجیة 

إن الدور السیاسي المعروف للقضایا الرائدة مثل الجزیرة والعربیة قد جعلت الكثیر یصفون ھذه 

القنوات بقوى التحول الدیمقراطي في المنطقة، قد جذبت قناة الجزیرة قدر كبیر من اھتمام 

الباحثین في ضوء تغطیتھا للتطورات العسكریة والسیاسیة مثل غزو الوالیات المتحدة للعراق 

 على غزة؟، فھنا الجزیرة ولدى الكثیر من الرؤى بشأن إسھام القناة في خلق يالھجوم اإلسرائیل

 )4(" واستدامة رأي العام العربي 

تحرص الجزیرة على تقدیم تغطیة إخباریة شاملة لقضایا الساعة والشؤون السیاسیة 

واالجتماعیة ، وبرامجھا الحواریة الحیة ، وتسعى الجزیرة بمسؤولیة إعالمیة أن تترجم 

 )5("شعارھا الذي أعلنتھ الرأي والرأي اآلخر بتزوید المشاھد بكافة وجھات النظر دون تحیز 
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 :سیاسة قناة الجزیرة : المبحث الثالث 

الجزیرة  خدمة إعالمیة عربیة االنتماء عالمیة التواجد شعارھا الرأي والرأي اآلخر وھي مسیر 

 .تعدي ینشد الحقیقة ویلزم بالمبادئ المھنیة في إطار مؤسسي

وإذ تسعى الجزیرة لنشر الوعي العام بالقضایا التي تھم الجمھور فإنھا تطمح إلى أن تكون 

جسرا بین الشعوب والثقافات یعزز حق اإلنسان في المعرفة وقیم السماح والدیمقراطیة واحترام 

 .الحریات وحقوق اإلنسان

 .كون الجزیرة خدمة إعالمیة عالمیة التوجھ فإن الجزیرة تعتمد على سیاسة الجذب فیما تطرحھ

خصوصیة كونھا إخباریة متخصصة باألخبار والبرامج السیاسة ، تركز على التطورات  )1"

 .واألحداث السیاسیة في كافة أنحاء العالم 

الجرأة في طرح ومعالجة الموضوعات المختلفة ، فقد فتحت ھذه القناة ملفات یخشى - )2

 .التصدي لھا

االبتعاد عن الرتابة والرسمیة التي اعتادھا بعض اإلعالم العربي ، فركزت على السرعة - )3

 .والدینامیكیة 

 .ركزت على التغطیة اإلخباریة المباشرة لوضع المشاھدین في قلب الحدث- )4

عمدت على اشتراك المشاھد العربي في برامجھا الحواریة من خالل االتصال الھاتفي - )5

 .المباشر عبر األقمار الصناعیة

 .توجھت إلى المواطن العربي المغرب تتحدث بلسانھ العربي الفصیح- )6

 .عوضت إلى حد ما المشاھد العربي عن االستعانة بمصادر األخبار الغربیة - )7

 اعتماد أسلوب مھني محترف في جمع وبث األخبار وإعداد وتقدیم البرامج والحواریة- )8

 .توفر قدر من الحریة في تناول بعض القضایا والتحلیالت السیاسیة االقتصادیة - )9

التوجھ الكوني لقناة الجزیرة أي أنھ قناة عالمیة تنطق باللغة العربیة سھل من قبولھا لدى - )10

 .المشاھد
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 وفننین ومھندسین من أقطار نتحرص إدارة قناة الجزیرة على توفیر محررین ومذیعي- )11

عربیة مختلفة قناة الجزیرة أداة سیاسیة طورتھا قطر في إطار سیاستھا الطامحة إلى لعب أدوار 

مؤثرة على مستوى ٌالیمي والعالمي ، حرضت على أن تكون أحد عناصر القوة بھذه السیاسات 

مما جعلتھا عمالقة وزادت نفوذھا بحیث بانت ركن من أركان الدولة القطریة مما زرعت 

  .)1( ةمكانتھا للضغط على خصومھا ولتحسین حظوظھا التفاوضي
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 أسباب نجاح قناة الجزیرة : مبحث الرابع ال

تعد قناة الجزیرة من أكثر القنوات الفضائیة تمیزا فأكثرھا نفوذا أو جماھیریة في الوطن العربي 

، وأكثرھا إثارة للجدل والخالف، وتعد قناة قومیة وأكثرھا مشاھدة في العالم العربي بأسره، 

 )1 (تمیزت بتقدیم األخبار مدار الساعة، تفوقت على العدید من وسائل اإلعالم العالمیة

ال شك أن تفوق قناة الجزیرة بعض النظر عن باقي األسباب اآلخرة ، یعود كذلك لنخبة 

المراسلین المبدعین ، المرسلین الذین لھم جزء أصیل من الحدث الذین یتمتعون بمیزات 

یمتازون بھا كل جدارة شدت وجذبت المشاھد بدرجة كبیرة وتمثلت في الحدیث االسترسال دون 

انقطاع ، واستقامة اللسان بطریقة احترافیة مما جعل المشاھد إلى اإلصغاء واإلستماع إلى 

الخبر، لكن لیس ھذا فحسب وإنما حاولت واعتمدت الجزیرة في توصیل الرسالة اإلعالمیة 

والسیاسیة للمشاھد بطرق مختلفة إلصغاء ما تسمھ بالمصداقیة والمھنیة على العملیة بكل ذكاء 

ودھاء إعالمي لتحقیق أھداف ومصالح النظام السیاسي القطري الذي یملكھا ویمولھا ، وھذا من 

 :خالل المرور بالمراحل األساسیة مترابطة فیما بینھا وھي كاآلتي 

عندما ترغب في تحقیق ھدف أو مصلحة سیاسیة للدوحة  : عملیة اختیار الموضوع)- 1

كرغبتھا في تأجیج الشارع العربي ، مثل بلد أو نظام أو مؤسسة أو رمز عربي ، ھنا تقوم 

الجزیرة باستثمار تعاطف الشارع العربي في تحقیق ھدف سیاسي، وتحریض الشارع العربي 

 قد نعلى سیاسات ھذه الدول، لیقوم بعدھا بالتظاھر والتندید، فإن الجزیرة ستحقق ھدفین سیاسیي

 )2("تقوم خدمة للسیاسة القطریة أمما التالي إبعاد أنظار المشاھد أو الرأي العام العربي

محتوى اإلئمال لیكون أقوى فاعلیة في التأثیر  ((ففي مصطلحات علوم االجتماعیة الحدیثة أن 

على الرأي العام بالنسبة للمسائل الجدیدة أو التي لم تستقر بعد ، أي تلك التي ترتبط ارتباطا 

  )3 ())خاصا بمجوعات المشاعر الموجودة

 

 
فؤاد اآللوسي ، النظام اإلعالمي العربي ، نحو نموذج نظري جدید ، دار أسامة للنشر " مھند علي تھامي ،سوء - )1

 441 ، ص2012والتوزیع عمان ، الطبعة األولى ،

طارق آل شیخان الشمري ، الجزیرة قناة أم حزب ، دور قناة الجزیرة اإلعالمیة والشعبي والسیاسي في العالم العربي - )2
 122، ص2006واإلسالمي والغربي ، دار الكتاب الجدید، القاھرة ، 

محمد عبد القادر حاتم ، الرأي العام وتاثیر باإلعالم والدعایة ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مكتبة األسرة ، - )3
 226،ص2006

                                                    



 
41 

بعد عملیة اختیار الموضوع المناسب ، تأتي عملیة آخرى شدیدة : عملیة التھیئة المشاھد - )2

 .األھمیة والتأثیر، وھي تھیئة المشاھدین لتقبل محتوى الرسالة والتفاعل معھا

تقوم ھذه العملیة بتزوید المشاھد ببعض المعلومات السیاسیة :  التھیئة السیاسیة –)3

 .الموضوعیة المراد مناقشة وتسلط الضوء علیھ من كل الجوانب 

وتقوم ھذه العملیة بتحریك المشاعر القومیة والدینیة واإلنسانیة للمشاھد : التھیئة العاطفیة - )4

 .العربي ، واستثارة كل المبادئ والقیم التي تضمن تحریك مشاعره وأحاسیسھ

وھي المرحلة األخطر واألھم ، حیث أن نجاح توصل الرسالة : عملیة إقناع المشاھد- )5

السیاسیة یعتمد علیھا اعتمادا كبیرا ألنھا یسعى إلى تأكید واثبات كل ما ورد في العملیتین 

 .)1(" السابقتین أي فشل في عملیة اإلقناع ھذه 

حیث یعتبر اإلقناع عبارة عن اتصال مكتوب أو منطوق أو بصري یھدف بشكل محدد إلى " 

 .)2(" التأثیر على اتجاھات واعتقادات وسلوك المستقبل 

تسعى الجزیرة وبمسؤولیة إعالمیة أن تترجم شعارھا الذي أعلنتھ الرأي والرأي اآلخر " 

بتزوید المشاھد بكافة وجھات النظر ومنذ یوم انطالقھا تمیزت باستقاللیتھا وأسلوبھا المھني 

 )3("المحترف في جمع وبث األخبار وإعداد البرامج الحواریة المتنوعة 

ونجاح أي برنامج یعتمد على النجاح في اختیار الموضوع وأسماء المشركین فیھ وكذلك قدرة 

 .المقدم على إدارة الحوار وقیادتھ بشكل حكیم یؤدي إلى جذب اھتمام المشاھدین 

حیث اثبتت القناة أنھ من الممكن نجاح قناة تلفزیونیة دون أن تعتمد على الدراما والمنوعات، 

فإن المادة اإلخباریة والوثائق یمكن أن تكفي لالستحواذ على المشاھد إذا ما أحسن عرضھا 

 .)4(" وتقدیمھا

 

 

 
  .123-122ص.طارق شیخان الشمري ، المرجع السابق ، ص- )1
 36، ص2006محمد جمال فار ، المعجم اإلعالمي ، عمان ، الطبعة األولى ، - )2
  .59نھي ملیور ، نبیل دجاني وآخرون، المرجع السابق ، ص- )3
دار أسامة لشرق التوزیع ، عمان الطبعة األول " قناة الجزیرة نموذجا" محمد جلوب الكناني ، تقناي الحوار اإلعالمي - )4
 .206-180ص. ، ص2012،
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 كما و كیفا ةإن الطریقة التي یتعرض لھا الرأي العام المضمون وسائل اإلعالم مترابط

بالخصائص النفسیة لھذا الجمھور ، فاألشخاص ذو المواقف الراسخة إزاء قضیة معینة ال 

تتغیر اتجاھا تھتم بمجرد ارتفاع مستوى المعلومات لدیھم عن ھذه القضیة إذن ألسباب نفسیة 

واجتماعیة سیھل على وسائل اإلعالم وضع جدول قضایا النقاش للقضایا غیر مباشرة أكثر 

 .)1(من القضایا المباشرة 

واري العام سواء كان مؤیدا السیاسات الحكومة أو رافضا لھا ینبغي لھ قوة تأثیر فاعلة في كل 

مجتمع قبل قد یكون في بعض األحیان المحرك للعدید من القضایا واألحداث یشھد العالم الیوم 

تطورا تكنولوجیا ھائال وزخما معلوماتي منقطع النظیر ، أفرز معطیات جدیدة للتعامل مع 

المحیط ، فبد المشھد اإلعالمي العالمي بصورة واضحة تارة وغامضة تارة آخري، فالقنوات 

اإلعالمیة وخاصة منھا اإلخباریة دخلت منا عنده شرسة من أجل االستحواذ على عقول 

الجماھیر التي كثرت متطلباتھا في عصر تزاحمت فیھ الصورة والصوت ویبرز العالم العربي 

في ھذا العالم محاوال اللحاق بالركب بدخولھ معترك الساحة اإلعالمیة في السنوات الخیرة 

خاصة في مجال األخبار بعد ما اقتنع بأھمیة الخبر في وضع القرارات المختلفة ، ولعل من 

أبرز ھذه األمثلة الحیة بروز قناة الجزیرة اإلخباریة على الساحة اإلعالمیة مستغلة الفراغ 

اإلعالمي العربي والتكنولوجیة الحدیثة ، إذا سعى لھا جمھورھا الخاص الذي عاش تطور 

إعالم الجدید ، فتولدت عالقة بینھ وبین ھذه القناة بعد ما قدمت لھ نموذجا إعالمیا لم بعھده من 

قبل ، فصار یبث عن إشاعات لحاجة ، وھذا ما دفع الكثیر من الدارسین والباحثین لدراسة 

   )2(العالقة التي تكونت بین القناة الجزیرة وبین جمھورھا في ظل تطور تكنولوجي ھائل

 

 

 

یوسف تمار االتصال واإلعالم السیاسي ، الثقافة السیاسیة بین وسائل اإلعالم والجمھور دار الكتاب الحدیث،القاھرة ،   )1
 20،ص2012الطبعة األولى،

سناء محمد الجبور ، اإلعالم والرأي العام العربي والعلمي، دار أسامة للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى ،  )2
 . 99،ص2010
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 :تمھید
 

شكل تطور وسائل اإلعالم و االتصال عبر حقب زمنیة متعاقبة و على امتداد التاریخ یتسم 

بقفزات واسعة، تجسدت إنطالقاتھا السریعة بمقیاس الزمن المتسارع كما لھا أثرا بالغا في 

ظھور القنوات الفضائیة منتعددة األغراض و األسالیب بما تتضمنھ من برامج تلفزیونیة متعددة 

منھا الساسیة التي لقیت رواجا كبیرا لدى الجمھور العربي خاصة كما ھو الحال بالنسبة لنشرات 

 .اإلخباریة السوریة تحت عنوان سوریا مسار الثورة
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 :بطاقة فنیة عن البرنامج

تعرض النشرة اإلخباریة سوریا مسار الثورة یومیا بطریقة منتظمة تبثھا قناة الجزیرة على 

الساعة السادسة و النصف بتوقیت الجزائر و الثامنة  و النصف بتوقیت مكة، إحتوى البحث 

 ماي و الثالثة بتاریخ 18 أفریل و الثانیة بتاریخ 29على ثالث نشرات إخباریة، األولى بتاریخ 

 .2014 ماي من سنة 23

 فیروز زیاني: مقدم النشرة األولى -

عمرو حلبي مراسل الجزیرة من حلب، عثمان الخاني مدیر مركز : ضیوف النشرة -

 .اإلعالم الموحد، حسام الغالي منسق إتحاد جمعیات اإلغاثة و التنمیة في لبنان

 .لیلى الشیخلي: مقدم النشرة الثانیة -

فؤاد أحمد شمیس عضو الھیئة العامة لمعھد الشیخ بدر الدین الحسني في : ضیوف النشرة -

دمشق، العقید عبد الجبار العقیدي قائد سابق للمجلس العسكري بحلب، سیسیلیا ھیلستفیت 

 .الباحثة في القانون الدولي

 .نصف ساعة: مدة العرض للنشرات االخباریة الثالث سوریا مسا الثورة -

 .مخصصة للقضایا السیاسیة و الثورات و األحداث: الموسیقى المستعملة -

 .شعار النشرة اإلخباریة سوریا مسار الثورة -

عبارة عن صور لسوریا تختفي الواحدة تلوى األخرى و في األخیر صور بشار : جنریك -

 .األسد مع شعار سوریا مسار الثورة

 .اللغة العربیة الفصحى و كذلك اللھجة السوریة: اللغة المستعملة -
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  :فئة األنواع الصحفیة المستخدمة من طرف قناة الجزیرة لتغطیة األزمة السوریة

 

 النشرة الثالثة النشرة الثانیة النشرة األولى
الزمن  األنواع الصحفیة

 ثا/د
الزمن  األنواع الصحفیة

 ثا/د
الزمن  األنواع الصحفیة

 ثا/د
 التقریر
 المقابلة

 الصور الثابتة
 الصور المتحركة 

 بدون قالب فني 

04.35 
01.04 

23 
06.28 

5.23 

 التقریر
 المقابلة

 الصور الثابتة
 الصور المتحركة 

 بدون قالب فني

4.60 
 د1

05.44 
07.20 
06.09 

 التقریر
 المقابلة

 الصور الثابتة
 الصور المتحركة 

 بدون قالب فني

03.09 
04.11 

/ 
11.10 
06.07 

 
 01:الجدول 
 

مجموع القوالب الفنیة التي استخدمتھا قناة الجزیرة لتغطیة الثورة السوریة من  )1(بین الجدول 

خالل نشراتھا اإلخباریة الثالثة ویتضح تماما أن بث المقاطع المصورة أو الصورة المتحركة 

التي كانت تمثل دمار استراف الھوائي وجرحى وتفجیرات عارمة تشھدھا المنطقة من طرف 

صواریخ النظام، كانت تمثل بنسبة كبیرة في جمیع نشراتھا افخباریة لعدم تضیع المصداقیة 

بصورة واضحة ، ثم تلیھا بدون قالب فني مصاحب لألخبار ، وھو ما یمثل الوقت الذي 

استغرقتھ قراءة الخبار بشكل مجرد قبل أن یبدأ عرض القوالب األخرى أو بینھا ثم یاتي التقریر 

بفارق لیس كبیرا ما فیما یخص  النشرة الثانیة فكانت الصور الثانیة قد حضیت بالمرتبة الثانیة 

من االھتمام أم النشرة الثانیة كذلك أن المقاطع المصورة أحتلت المرتبة الثانیة وبفاق كبیر 

بالنسبة للقوالب الفنیة الحظ األخرى ویتعلق بالمقابلة في النشرة الثانیة لكن في النشرة الثالثة 

حظیت باھتمام كبیر بالمرتبة الرابعة ویاتي التقریر في األخیر أما الصور الثانیة تتقدم أطالقا 

 .على عكس النشرة الثانیة بمرتبة الثالثة
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  فئة الشخصیات المستضافة في قناة الجزیرة  

 
 النشرة الثالثة النشرة الثانیة النشرة األولى

الزمن  الشخصیة المقابلة
 ثا/د

الزمن  الشخصیة المقابلة
 ثا/د

الزمن  الشخصیة المقابلة
 ثا/د

عمر حمزة ناطق إعالمي  - 
 لمجلس قیادة الثورة 

عبد الرحمان الحاج مستشار - 
الحكومة السوریة المؤقتة للتربیة 

 والتعلیم 
لؤي صافي المتحدث باسم - 

 اإلتالف الوطني السوري  

3.13 
 
 
 

2.37 
 
 

 

 
05.25 

أحمد فؤاد الشمسي 
عضو الھیئة العامة معھد 
الشیخ بدر الدین الحسین 

 في دمشق 
عبد الجبارالعقیدي القائد 

السابق للمجلس 
 العسكري في حلب 

 سیسلیا ھیلستفیت 

12.51 
 
 
 
 

3.15 
 
 
 

5.21 

عمرو حلبي على -
المباشر مراسل 

 الجزیرة 
عثمان الخاني مدیر - 

المركز اإلعالمي 
 الموحد خان شیخون

حسام الغالي منسق - 
اتحاد الجمعیات 

األغاثیة والتنمویة في 
 لبنان

2.26 
 
 

3.09 
 
 
 

2.53 

 

 :02الجدول 
 

استضافت قناة الجزیرة شخصیات معارضة تماما بشار السد في النشرة األخبار األول  وھذا 

بحكم التخصص الذي تمثل في الناطق اإلعالمي لمجلس قیادة الثورة، مستشار الحكومة المؤقة، 

والمتحدث باسم اإلنطالق الوطني السوري فترى أنھا كلھا معارضة وحظیت بنسبة كبیرة من 

الزمن الذي استحوذت علیھ مقابالتھا خالل تناول القناة شخصیة حضیت بوقت أقل وأبدت رأیھا 

بنوع من التحفظ ومن خالل تحلیل تصریحاتھا تمیل إلى طرف النظام لكن بشكل صریح أما 

النشرة الثالثة استضافت شخصیات معارضة حظیت بوقت كبیر كما  استعانت كذلك من جانب 

آخر بفریق القناة في المراسل عمر حلبي لتنفیذ الرأي المعبر عن االستبداد وإیراد الرأي النبیھ 

معارضین - الرسمي عقب ما قد یدور في حاالت معدودة على ألسنة الفكر الوضعي مع رغبي

سوریین  بحیث یفسح المجال للرد على الرأي الشبھ الرسمي االبتدائي وھو أسلوب معروف 

لدى اإلعالمیین عندما یعرضون على الجمع بین المھنیة ظاھریا وإعطاء فرصة أفضل للرأي 

الذي یرونھ ھو بین ما سمى الرأي والرأي األخر لكن ھذا غیر حج وھذا ما المساه من خالل 

تقریبا كل الشخصیات المستضافة معارضة وتتغنى بالقوات للمعارضة المسلحة  )2(الجدول 

من نجاحات وامتیازات وسیطرة وتصدي وغیرھا وھذا ما یعكس توجھ القناة تجاه الثورة 

 . السوریة من خالل تغطیتھا
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 :توزیع المادة الصحافیة حسب الموضوع 

 النشرة الثالثة النشرة الثانیة النشرة األولى
الزمن  الموضوعات

 ثا/د
الزمن  الموضوعات

 ثا/د
الزمن  الموضوعات

 ثا/د
 األمنـي  

 السیاسي 
 االجتماعي اإلنساني 

 االقتصادي 
 

3.27 
5.15 
3.47 
/ 

 

 األمنـي 
 السیاسي 

 االجتماعي اإلنساني 
 االقتصادي

14.30 
10.36 

6.36 
2.25 

 

 األمنـي 
 السیاسي 

 االجتماعي اإلنساني 
 االقتصادي

5.18 
2.37 
6.28 

/ 

 

 03:الجدول 

یؤشر حجم الزمن الممنوح لمحاور األخبار طبیعة اتجاه تغطیة قناة الجزیرة وبالتالي تقدیر 

موضوعیة  القناة وتوازن عرضھا لألحداث االجتماعیة واإلنسانیة واالقتصادیة أو السیاسیة 

واألمنیة یتبین من خالل الزمن الممنوح لكل محور أو موضوع ، وجدول أعاله یبین ذلك حیث 

أن في النشرة األولى أن أخبار األزمة السوریة كانت متعلقة باألحداث السیاسیة ثم تلیھا األخبار 

االجتماعیة واإلنسانیة ثم األخبار األمنیة لكن لیس بفرق كبیر جدل أما ما یتعلق باألخبار 

االقتصادیة واألخبار تنعدم تماما أم في ما یخص النشرة الثانیة كانت عكس تماما األولى حیث 

اھتمت بدرجة كبیرة باألخبار األمنیة التي حضیت بوقت كبیر نوع ما ، لتأكید على خطورة 

نتفادى األحكام واألفعال التي یرتكبھا بشار األسد ضد المدنیین استخدام السالح الكیمیائي 

المتمثل في البرامیل المتفجرة ، تلیھا األخبار السیاسیة في المرتبة الثانیة ثم األخبار اإلنسانیة 

 :واالجتماعیة بفارق ملموس وأخیرا بالمرتبة الرابعة جاءت أخبار محور االقتصاد 

أما النشرة الثالثة إن األخبار المتعلقة باألحداث اإلنسانیة واالجتماعیة حضیت بوقت أكبر وھذا 

في سیاق تحول سیاسة القناة لتعامل مع أحداث السوریة بجانب إنساني مبتعد عن األسلوب 

اإلعالمي المدافع عن مسلحي المعارضة  وبصیاغة أخرى تحاول المحطة أنھا حیادیة تتابع 

تقریرھا بالتذكیر باألوضاع  الالجئین  السوریین في المخیمات وما یتعرضون لھ من سوء 

األحوال االجتماعیة وغیرھا ثم الجانب األمني وبعدھا السیاسي أما األخبار االقتصادیة تنعدم 

 .  تماما 
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 :عناصر اإلیضاح في الموضوعات لتغطیة األزمة السوریة في قناة الجزیرة 

 النشرة الثالثة النشرة الثانیة النشرة األولى
 التكرار العناصر التكرار العناصر التكرار العناصر

 تحتوي على عناوین رئیسیة 
 

 تحتوي على صور ثابتة
 

 تحتوي على صور الجرافیك 
 

األخبار المكتوبة على الشریط في 
 األسفل

02 
 
07 
 
01 
 
18 

 تحتوي على عناوین رئیسیة 
 

 تحتوي على صور ثابتة
 

 تحتوي على صور الجرافیك 
 

األخبار المكتوبة على 
 الشریط في األسفل

02 
 
04 
 
01 
 
47 

 تحتوي على عناوین رئیسیة 
 

 تحتوي على صور ثابتة
 

 تحتوي على صور الجرافیك 
 

األخبار المكتوبة على 
 الشریط في األسفل

02 
 
/ 
 
/ 
 
18 

                             

  :04الجدول                                                      

 

 یمثل الجدول أعاله أن كل الموضوعات حازت على وسائل إبراز من حیث العناوین الرئیسیة 

كذالك تضمنت الصور الثابتة والمتحركة و التي تصور األحداث والمواقف المختلفة لألزمة 

السوریة ما تعیشھ من تفجیرات من القتلى والجرحى ، دمار شامل شاھدتھ المنطقة وھذا ما 

أبلغتھ عناصر اإلبراز والتي اعتمدت علیھا النشرات اإلخباریة األولى والثانیة أما الثالثة كذلك 

استعانت بالخرائط كخریطة سوریا في الوطن العربي وموقعھا على خریطة العالم كذلك 

اعتمدت على شریط األخبار المكتوب في أسفل الشاشة للتأكید على الخبر بصفة التأكید وكانت 

عناصر اإلیضاح قد احتوتھا جمیع النشرات اإلخباریة ماعدا النشرة الثالثة التي لم تحتوي فقط 

على الصورة الثانیة و صور الجرافیك ، وھذا إلبراز وجھة نظر قناة بخصوص الثورة 

 السوریة  
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 :توزیع المصادر الصحافیة حسب المصادر اإلخباریة وحسب االتجاھات التغطیة 
 

 النشرة الثالثة النشرة الثانیة النشرة األولى
 التكرار المصدر التكرار المصدر التكرار المصدر

 
 قناة اإلخباریة السوریة 

 
 التلفزیون السوري  الحكومي 

 ناشطون 
 

 وكالة األنباء السوریة الرسمیة منا 
 

 سكیب 
 

 مراسلون 
 

 شخصیات 
 

 .تصریح لمدنیین السورین

 
01 
 
01 
 
 
02 
 
01 
 
04 
 
03 
 
03 

 
 مواقع مقربة من النظام 

 
 التلفزیون السوري الحكومي

 
 ناشطون

 
 مصادر المعارضة  المسلحة

 
 وكالة األنباء السوریة 

 الرسمیة سنا 
 

 فوكس نیوز 
 

 مراسلون 
 

 شخصیات 
 

 تصریح المدنیین السورین 
 

 
03 
 
02 
 
06 
 
01 
 
01 
 
 
01 
 
03 
 
02 
 
02 

 
 التلفزیون الرسمي السوري 

 
 المراسلون

 
 االتصال المباشر مع 

 مراسل القناة 
 
 

 شخصیات 
 

 تصریح المدنیین السورین

 
01 
 
04 
 
01 
 
 
03 
 
05 

  :05الجدول 
توضح بیانات الجدول الخامس المصادر التي اعتمدت علیھا قناة الجزیرة التغطیة لألزمة 

السوریة حیث اعتمدت على مصادر المعلومات والبیانات التي قد حصل علیھا فریق الجزیرة 
المتمثل في المراسلین وھذا من أجل توضیح الرأي الشبھ الرسمي وھذا ما نراه في النشرة 

اإلخباریة األولى كما استعانة بأقوال ناشطون وتصریح ألقوال مدنیون سورین ، كذلك تھنئ 
شخصیات تقریبا كلھا كانت ضد نضام بشار األسد ، اعتمدت في نقل األخبار من القناة اإلخباریة 

السوریة ، كذلك التلفزیون السوري الحكومي ، ووكالة األنباء السوریة الرسمیة ھنا واعتمادات 
 التي سعى ةالجزیرة على ھذه المصادر والتأكید علیھا یوضح ھذا تماما خلفیة القناة واإلیدیولوجي

من قرائھا فیعني ھذا أن الخبر مصنوع لھ خفیاه وھو مطلوب ومقصود على القرار ھذا ما لمسناه 
خالل النشرة اإلخباریة األولى  أما النشرة اإلخباریة الثانیة اعتمدت مصادر الخبر زیادة على 

ماذكرناه سابقا حیث تضمنت مواقع مقربة من النظام ، كذالك على مصادر المعارضة كذلك على 
اإلخبار المأخوذة من القناة فوكس نیوز ومعظم األخبار بثتھا قناة الجزیرة في النشرة الثانیة 

أما في ما یخص النشرة الثالثة  تقریبا نفس ما ذكر سابقا بالنسبة للنشرة " كما أكد ناشطون " كانت
األولى والثانیة وھذا یدل على مدى انحیاز القناة للمصادر التابعة لھا ، مما ینعكس في النھایة 
توجھ القناة وھذا من خالل التناول اإلعالم وھویة المصادر التي اعتمدت علیھا ، مما بین أن 

ھناك انحیاز واضح من طرف قناة الجزیرة بمعنى أن كل المصادر التي استعانت بھا ضد نظام 
 .بشار األسد  وتعترف باالنجازات التي حققتھا قنوات المعرضة المسلحة
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 :اتجاه المعالجة والتناول اإلعالمي للموضوعات األزمة 
 

 النشرة الثالثة النشرة الثانیة  النشرة األولى 
 تكرار الموضوع تكرار الموضوع تكرار الموضوع

 ةسیطرة قوات المعارض
 المسلحة

 
یسعى جیش النظام استعادة 

 السیطرة
 
 

 االشتباكات

15 
 
 
12 
 
 
 
10 

سیطرة قوات 
  المسلحةةالمعارض

 
 یسعى جیش النظام

 استعادة السیطرة
 
 

 المعركة

17 
 
 
05 
 
 
 
08 

سیطرة القوات 
  المسلحةةالمعارض

 
 یسعى جیش النظام

 استعادة السیطرة
 
 

 المعارك

31 
 
 
20 
 
 
 
10 

 
 :06الجدول 
 

 أن معالجة قناة الجزیرة لألزمة السوریة كان واضح وھذا من خالل 06یوضح لنا الجدول رقم 

اعتمادھا على مصطلحات بصورة مطلقة توجھ القناة انحیازھا بصورة واضحة تمثلت في 

سیطرة قوات المعارضة تجنب ، انتصارات ، تمكن ، تقدمت ، تواصل ،حققت إنجازات 

وغیرھا معظم النص اإلخباري یتكلم عن إنجازات المعارضة ، أما فیما یخص قوات النظام 

كانت بنسبة أقل وتعاملت معھا من باب االتھام بعملیة اإلجرام اإلنسانیة من إعطاء إحصائیات 

توثق جرائم بشار األسد ضد الشعبیة تمثلت في استنزاف كبیر من البشائر ، قصف صاروخي ، 

االعتماد على البرامیل المتفجرة التي مست حتى األطفال الرضع وكان ھذا من خالل جمیع 

 وتارة تالنشرات اإلخباریة وغیرت الجزیرة من ثورات الربیع العربي التي ما یسمى باالشتباكا

أخرى بالمعارك بین قوات النظام وقوات المعارضة المسلحة فھذا التحول والتجاھل الواضح 

لتفضیل ثورة عن ثورة حولت المشاھد العربي وبدایة الصدمة التي جعلت المشاھد یدرك 

 الحقیقة وحقیقة القناة والقائمین علیھا وھي بدایة االنھیار مقولة الرأي والرأي اآلخر
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:تفسیر نتائج البحث   

تؤشر نتائج تحلیل المضمون الذي كان محور ھذا البحث أن قناة الجزیرة تعاملت مع األزمة  

السوریـة  بوجھة إعالمیة مختلفة منحتھا قدرا نسبي من الزمن ، من خالل النتائج المتحصل 

علیھا التي تضمنت  أن قناة الجزیرة استخدمت قوالب فنیة معروفة في العمل التلفزیوني 

اإلخباري لكنھا بنسب متفاوتـة  حیث أن النشرات اإلخباریة الثالثة تقریبا اشترك في الترتیب 

الزمني إلعطاء حصة كبیرة لمقاطع  المصورة التي تعكس واقع سوریا تحت الدمار و 

التفجیرات و غیرھا ، ثم یأتي التقریر و المقابلة و الصور الثابت بفارق ملموس أي تقاربت 

 النسب للنشرات اإلخباریة الثالثة في الزمن المخصص 

 للنصوص الخالیة من أي قالب فني من مجمل الزمن المخصص ألخبار الثورة السوریة ، أما 

فیما یتعلق بالموضوعیة و التوازن اإلخباري للقناة ال یمكن قیاسھا بشكل مطلق بسبب كثرة 

المتغیرات التي تأثـر على القرارات اإلعالمیة و منھا قرارات النشر أو البث و بالتالي لن یكون 

من الموضوعیة العلمیة  إطالق أحكام نھائیة حول ھذا الجانب من مجرد عدد من الحیثیات 

البحثیة ، حتى لو كانت مستنـدة إلى  منھج علمي سلیم و أداة بحثیة مناسبة مثل تحلیل المضمون 

لكن في النھایة یبقي لھذا المنھـج قـدرة  الوصول إلى حالة التعمیم كما في الدراسات اإلنسانیة 

عموما و بغرض الوصول إلى استنتاجات تصـل  بالمؤشرات التي أظھرتھا الجداول السابقة 

حول كیفیة تناول قناة الجزیرة لثورة السوریة من خـالل عرض األخبار ، و ھذا باعتمادھا على 

الشخصیات  المستضافة كذلك محاور األخبار و المواضیع التي  تطرقت إلیھا ، و تكمن أھمیة 

الشخصیات التي جرى استضافتھا في قناة بالغة األھمیة كونھا تنطق بآراء  و مواقف تسھم في 

تشكیل الرأي العام و توجھ رأى الجمھور نحو األحداث من غیر أن تتحمـل القناة  المسؤولیة 

عما یرد فیھا ، لكن في النھایة القناة مسئولة عن استضافة شخصیة دون أخرى حیث یتوجب  

أن تتم ھذه اإلستضافات بوعى لخطورة و أھمیة اآلراء التي یمكن أن تطلقھا ھذه الشخصیة من 

خــــالل  منبر القناة ، و بالتالي أن یكون ھناك قدر من التوازن في تقدیم شخصیات مرتبطة 

بحــدث معقـــد و متشابك یمثل خالف الرأي أحد أسباب استمرار الحدث نفسھ و جنوحھ نحو 

 .العنف

 و من خالل تفسیر و تحلیل النتائج نجد أن القناة افتقدت إلى الموضوعیة و التوازن في نقل 

المعلومـة  و الخبر الصحفي فرأینا ھذا من خالل الفترات الزمنیة المتفاوتة التي منحتھا لكل 
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قالـب فني أما فیما  یخص  محاور اإلخبار فكانت تركز بنسبة اكبر على المقاطع المصورة التي 

إستحودت على قدر كبیـر من الزمن الكلي تارة تعطي األولویة للجانب اإلنساني إلظھار أنھا 

 حیادیة و تارة أخري للجانـب  السیاسي               

  كما تظمنت الجانب االقتصادي الذي كان بزمن اقل ، أما في النشرة الثانیة و الثالثة انعـدم تماما 

 و ھنا یتضح أن قناة الجزیرة أحدثت ثورة إعالمیة في حقبة بالغة الصعوبة على صعید ممارسة 

العمل  اإلعالمي في البلدان العربیة و اإلسالمیة ، و دفعت ثمن انحیازھا إلى الشعوب أكثر من 

مرة في أكثر من بلد و من باب الحرص على ھذا الموقع التاریخي إعالمیا بمعنى كلمة ، ال 

ینبغي أن نصیب ھــذا الرصید لوثھ انحیاز إلى االستبداد و قمعھ و دمویتھ كما تشھد علیھ 

یومیات تعامل السلطات مع ثــورة  شعب سوریة ، ال سیما و أن ھذه اللوثة تؤتي في حقبة 

 .الثورات العربیة التي ستغیر عاجال ال آجـال  خارطة المنطقة بما فیھا الخارطة اإلعالمیة 

 ال یوجد إعالم مھني مستقل مائة في المائة إنما األمور نسبیة ، و ھذا ما أعطى قناة الجزیرة 

 .لفتــرة طویلة مكانة الصدارة دون توھم أنھا بلغت حالة مثالیة من االستقاللیة و المھنیة معا 

  مع كل التقدیر لدور أي وسیلة إعالمیة بما في ذلك قناة الجزیرة ، و تقدیر انحیازھا الواجب 

للشعوب  في تونس و مصر و الیمن و لیبیا ال یغیب عن األذھان أن إثبات المھنیة و المصداقیة 

مع االنحیــاز  للشعوب الثائرة في مثل حالة سوریة ، نظرا إلى ما ھو معروف عن العالقات 

السوریة القطریة ، بل و نوعیة التفكیر الغالبة على جھاز تحریر أخبار الجزیرة و قربھ من 

االتجاه الذي یزعـم النظام االستبدادي القائم في سوریة أنھ یمثلھ على صعید تمثیل تیار قومي 

لقد ارتفع مستوى الوعى لدى المستھلك اإلعالمي ارتفاعا كبیرا ، و ینبغي على . عربي 

المسؤولین في قنـاة  الجزیرة و سواھا أن یدركوا أن الحصول على تقدیر الشعوب في فترة ما ، 

أو قضیة ما ، ال یـعني  استمرار ذلك التقدیر دون حدود ، و ال في كل قضیة و اإلعالم ھو 

 .الموجود في االمتحان و لیــس الشعوب التي تثور شعبا بعد شعب الستعادة إرادتھا و سیادتھا 
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 :الخـــــاتمـــــة 

 أثبتت قناة الجزیرة منذ انطالقتھا أنھا ذات توجھ عربي إسالمي ، تدعى خیارات الشعوب 

وتمثل صوتھا ـ ویعلم كل منصف أن شبكة الجزیرة اإلعالمیة أحدثت زلزال إعالمیا في العالم 

العربي حسب صالح وعي الھوان العربي ، بحقوقھ سواء أتفق أو اختلف معھا والدلیل على 

صحت ما نقول انطالق قناة العربیة بعد تدشین الجزیرة طردة فعل ومن تم لحاق الحرة و بي 

 وروسیا الیوم بالركب ناطقین باللغة العربیة الفصحى وھنا دخلت 24بي سي وفرانس 

المنافسة اإلعالمیة العلمیة بشراسة بعد إطالق الجزیرة الناطقة اإلنجلیزیة، كانت الصوت الذي 

نطق لكنھ لألسف قد ذاب، فبعد تربعھا على القمة بدأت الجزیرة بسلوك درب االنحدار ، 

وضیعت فیھ مصداقیتھا المحك حیث ظھرت العدید من الدالئل التي تشیر إلى تلفیق بعض 

األحداث والسعي إلى التحریض كما أنھا مارست التعتیم اإلعالمي بحق ثورات الربیع العربي 

لعبت الجزیرة دورا ریادیا في تغطیة أحداث الدول العربیة، ففردت على شاشتھا مساحات 

واسعة لتغطیة الثورة حتى أنھا خصصت القناة بعین المكان للبث المباشر لحظة بلحظة، لكن 

مؤشرات غیر إیجابیة الحقت في األفق خالل اآلونة األخیرة سبب تقضیھا ثورة عربیة على 

آخري أما الضربة الثانیة للجزیرة فكانت إثر اندالع الثورة السوریة حیث مارست التعتیم 

اإلعالمي، لكنھا وأمام تنامي الثورة في بالد الشام وحدث نفسھا في خصم معركة شرسة  

تخوضھا ضد النظام وظھر انحیازھا  بشكل مكشوف وواضح جعل مصداقیتھا تسقط لتتحول 

لذلك من وسیلة اختیار إلى أداة تحریضیة تسعى إلى تأجیج األوضاع كان الكل یرى فیھا 

خطوة جبارة نحو اإلعالم الحدیث لكنھا سقطت وسبب سقوطھا انتھاجھا سیاسة تبدوا 

ومصغرة عما أعدت لبالد الثورات ، قلیل من الحریة قلیل من الدیمقراطیة ، وكثیر من كالم 

الكذب والنفاق، أمام ما حصل وجدت الجزیرة نفسھا في مأزق كان األخطر في تاریخھا تركھا 

بعض من أعالمھا، تحولت إلى طرف في النزاع، تغیرت الجزیرة وفقدت نسبة كبیرة من 

مشاھدیھا، كما ال یخفى على من یعمل في مجال اإلعالم بل و ربما یعرف أكثر من ھذا بكثیر 

و ما یفرحنا ھو أن قضیة إنكشاف الجزیرة لم تعد مقتصرة على النخب بل أن المشاھد العربي 

العام یدرك ذلك جلیا مع استطالعات الرأي األخیر التي أجریت في بعض البلدان العربیة و 



 
55 

التي بینیت بوضوح تدني مستوى المشاھدة لھذه القناة دلیل على الوعي المتزاید للمتلقي و 

تمییزه بین اإلعالم المسیر الذي ینقل الرسالة المشبوھة و بین اإلعالم الذي ینقل و لو النصف 

لكن دون تحریض و عنف و طائفیة حیث انكشفت الجزیرة و أزیلت أقنعة المھنیة و 

الموضوعیة و الرأي اآلخر و التي كانت تتغنى بھا و تخفي أھدافھا الال مشروعة و لیس ھذا 

فحسب و لكن ستنكشف بعدھا الكثیر من القنوات المشبوھة و المسیرة برائحة الدوالر النفطي 

 .و السبب أن ال إعالم یدور و یتمحور في ظل الكذب و طمس الحقائق
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  2012والتوزیع ، عمان ، الطبعة األولى ،

v  طارق سید أحمد الخلیفي، معجم مصطلحات اإلعالم، إنجلیزي عربي ،دار المعرفة
  .2008الجامعة ، الطبعة األولى ، 

v  الجزیرة قناة أم حزب أم دولة أدور قناة الجزیرة اإلعالمیة : طارق الشیخان الشمري
والشعبي والسیاسي في العالم العربي واإلسالمي والغربي ،دار الكتاب الجدید ، القاھرة ، 

2006 

v  ، یعقوب عبد الحلیم موسى ، الصحافة والقیم اإلخباریة ، دار حامد للنشر والتوزیع
  .2001عمان ، الطبعة األولى ،

v   یوسف تمار االتصال واإلعالم السیاسي ، الثقافة ، السیاسة بین وسائل اإلعالم
  2012والجمھور ، دار الكتاب الحدیث، القاھرة ، الطبعة األولى ،  

v  ، لویس كارولین ، ترجمة محمد شكري العدوي وسعد لبیب المكتبة األكادیمیة القاھرة
  .1993الطبعة األولى ، 

v  محمد عبد الحمید ، تحلیل المحتوى في بحوث اإلعالم ، دار ومكتبة الھالل للطباعة
 2008والنشر ، بیروت،

v  محمد بن مرسلي مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال ، دیوان المطبوعات
  . 2007الجامعیة ،الطبعة الثالثة 

v  محمد منیر حجاب،الموسوعة اإلعالمیة ، المجلد الخامس ، الدر الفجر للنشر والتوزیع
،2003.  

v  مروان كمال ، مراجعة وتحریر صالح أبو أصبع وآخرون ، ثقافة الصورة في اإلعالم
  .2008واالتصال ، دار مجد الوي للنشر والتوزیع عمان ، الطبعة األولى ،

v  محمد عبد الحمید ، السید بھنسي ، تأثیرات الصور الصحفیة النظریة والتطبیق على
  .2004الھامش الكتب للنشر والتوزیع ، القاھرة ، الطبعة األولى،

v  مھند علي تھامي ، سؤدد فؤاد اآللوسي، النظام اإلعالمي العربي، نحو نموذج نظري
  .2012جدید، دار أسامة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى 
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v  ،محمد عبد القادر حاتم ، الرأي العام وتأثیر باإلعالم والدعایة ، الھیئة المصریة للكتاب
  .2006مكتبة األسرة ، 

v  ، محمد جمال فار، المعجم اإلعالمي ، دار أسامة للنشر والتوزیع ، عمان الطبعة األولى
2006.  

v  محمد جلوب الكناني ، تقنیات الحوار اإلعالمي قناة الجزیرة نموذجا دار أسامة للنشر
  .2012والتوزیع، عمان، الطبعة األولى ، 

v  محمد ابراھیم بسیوني، ثورة الجماھیر العربیة تفسد مؤامرة تقسیم الوطن العربي ، دار
  .2011للكتاب العربي ، دمشق، الطبعة األولى ، 

v  ، ھناء محمد جبور ، اإلعالم والرأي العام العربي والعلمي ، دار أسامة للنشر والتوزیع
  .2010عمان ، الطبعة األولى ، 

v  ، نھي میلور ، نیل دجاني وآخرون ، ترجمة محمد صفوت حسن أحمد ، اإلعالم العربي
العولمة ، اإلعالم وصناعة  الناشئة ، دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاھرة ، الطبعة 

  .2012األولى ، 

v  عزي عبد الرحمان وآخرون،العرب واإلعالم الفضائي ، سلسلة كتب المستقبل العربي
  .2004، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت، الطبعة األولى ،  )34(

v  فوزي غرابیة ، نعیم دھیمش وآخرون، أسالیب البحث العلمي في العالم االجتماعي
  .2008واإلنسانیة ، دار وائل للنشر والتوزیع ، الطبعة الرابعة ، 

v  ،فارس عطوان ، الفضائیات العربیة ودورھا اإلعالمي ، دار أسامة للنشر والتوزیع
  .2002عمان ، الطبعة األولى ، 

v  ، رحیم مزید ، قناة الجزیرة وصراع الفضائیات ، الدار الدولیة لالستثمارات الثقافیة
  .2002القاھرة ، الطبعة األولى ، 

v  راسم محمد الجمال، االقتصاد واإلعالم في الوطن العربي ، مركز دراسات الوحدة
  .2004العربیة ، بیروت، الطبعة الثالثة ، 

 :المجــــــالت 

v  مارك بریفیلیبري، لند یحي باي وآخرون ، المجلة الجزائریة في األنتروبولوجیا
 2012 ، 56-55السنة السادسة عشر عدد مزدوج ) )انسانیات '' والعلوم االجتماعیة 

. 

v  ، محمد العویفي ، مجلة تصدر عن المركز الفلسطیني للتنمیة والحریات اإلعالمیة
  .2011عن لومند، النسخة العربیة بتصرف ، العدد األول ، 
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 : المذكرات 

 

v  إستبرق فؤاد، أطروحة الماجستیر في اإلعالم المعالجة اإلعالم لالحتالل
األمریكي للعراق تحلیل مضمون مجلة نیویورك النسخة العربیة ، جامعة الشرق 

  .2009األوسط للدراسات العلیا ، 

 

v  المواقع اإللكترونیة : 

htt :www.gaziabrak.com ,27/05/2014 , 06 :18                             

htt : www.google.com 1ur , 27/05/2014 ?  06 :24   

 

 

 

 


