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 ملخص
أىم لواحدة من  إذاعة الجزائر الدوليةانطلقت ىذه الدراسة من إشكالية بحثية تتمثل في التعرف على كيفية معالجة 

وتعتبر الدراسة من الدراسات الوصفية  .األزمة السوريةأال وىي  اإلسالميالتي عصفت وال تزال تعصف بالمشرق العربي  األزمات
من حيث الموضوعات، تم بثو عبر أثير اإلذاعة في حصة مننهى السياسة  التي اعتمدت على منهج تحليل المحتوى في تحليل ما 

ة لتحديد وقد تم اختيار العينة المتاح .يةفناللغة المستخدمة، القوالب ال شكل تقديم الحصة، ية،الفاعلين، اإلستماالت اإلقناع
الحصة أولت اىتماما باألزمة السورية، حيث  سة عن مجموعة من النتائج منها أنحصة. وأسفرت الدراال من اتحلق 6العينة بواقع 

تطرقت إلى الوضع السوري، وكان أبرز مواضيعو الحديث عن المعارضة، كما تحدثت عن األزمة السورية والجهات الخارجية وكان 
إلعالميين، مختلف الشخصيات كاكما أبرزت وقد بينت أنو يصعب توقع مستقبل األزمة السورية.  روسي، في مقدمتها الموقف ال
وكان شكل تقديم الحصة ، لكون القضية سياسية جادةاالستماالت العقلية وتم االعتماد باألساس على والمحللين السياسيين. 

توجو مضمونها إلى  بالدرجة األولى كون إذاعة الجزائر الدوليةربية الفصحى ووظفت اللغة العص، تخصاألبرز الحوار مع ضيف م
 .األكثر اعتمادا في الحصة ىو المناقشة اإلذاعية أن النوع الصحفيك ضف إلى ذلالعالم العربي جميعا، 

 حصة منتهى السياسة.، إذاعة الجزائر الدولية، األزمة السوريةالمعالجة اإلعالمية،  :الكلمات المفتاحية

Résumé 

tude de cette recherche problématique commence et s'impose sur éL'          

Internationale" traite une des affaires les plus compliquées  Algériecomment? "la Radio 

est basée  descriptiveCette étude touchant l'orient Arabe Islamique: "la crise syrienne". 

sur un approche analytique du contenu présente par média séance: "la politique ultime" 

et modèles  thèmes, acteurs, induction induite, façon de présenter la séance, langue utilisé

Suite à é de 6 épisodes. sélectionné spécifique en réalit valable  échantillonL'de presse. 

La séance a fait attention vue l'état un ensemble de résultats. cette étude; on conclut à 

En tête l'attitude Russe.  urs externes,lamentable de la Syrie; l'opposition ainsi les acte

à prévoir l'avenir de la crise syrienne. Comme elle a  La radio a montré qu'il est difficile

Il était principalement souligné diverses personnalités: journalistes, analystes politiques. 

Le format et la basé sur l'éloignement mental; vue la gravidité de ce problème politique. 

La langue Arabe avec un invité spécialisé.  faitstte émission étaient présentation de ce

u vers le monde Arabe. Le classique étaient l'évidente puisque la radio dirige son conten

modèle de presse le plus fiable dans la séance est le débat radio. 

Mots-clés: Le traitement médiatique, La crise syrienne, La Radio Algérie 

Internationale, Séance politique ultime. 
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 مقدمة     
 فقد مور عادل اإلعبلـ ور،دىاألزمنة وال وروروتنوعت وتطورت دب وجدت وسائل اإلعبلـ منذ بدء اخلليقة،

تابة على الطُت وادلواد وإشعاؿ النار، إذل احلماـ الزاجل، وصوال إذل الك فمن دؽ الطبوؿواالتصاؿ دبتغَتات كبَتة 
تنربغ يف منتصف القورف الطباعة على يد األدلاين غو  فاربتها باخًتاع نقلة نوعية كانت ، قبل أف يعورؼ العادلالطبيعية

على يد اإليطارل  اإلذاعةليولد بعدىا مستحدث جديد أال وىو ، ومنو ظهورت الصحافة ادلكتوبة، اخلامس عشور
لفزيوف الذي كاف يف بداية أموره أبيضا وأسود، ليمور ىو اآلخور بتطور مذىل بظهور التلفزيوف ادللوف، ، ٍب التماركوين

، وظهور الشبكة العنكبوتية اليت أحدثت قفزة ىائلة يف ةاآللي اتليشهد العادل بعدىا ثورة تكنولوجية يف رلاؿ احلاسب
 شىت مناحي احلياة.يف صاؿ بل وأثورت حقل اإلعبلـ واالت

بعد أف تعددت وسائل اإلعبلـ واالتصاؿ، وظهورت على الساحة اإلعبلمية العديد من الوسائط، زادت حدة 
ىذه األخَتة اليت ادلنافسة بُت سلتلف الوسائل يف ظل البيئة اإلعبلمية اجلديدة، ومشلت ىذه ادلنافسة أجهزة الوراديو، 

حىت يف الدوؿ اليت يشار إليها بالعظمى   رغم ادلنافسة الشديدة اليت تفورضها بقية وسائل اإلعبلـ حافظت على وجودىا
حمللية اخلاصة بالواليات وادلدف، كالواليات ادلتحدة األموريكية على سبيل ادلثاؿ، واليت توجد فيها الكثَت من اإلذاعات ا

اعة تستمع إليها ربة البيت يف ادلنزؿ، ومن يقضي الساعات فاإلذوال زالت اإلذاعة ذبذب اىتماـ اجلمهور اخلاص هبا، 
دوف نسياف صغور فضبل عن اعتمادىا على حاسة السمع ما يتيح ذلا سلاطبة سلتلف شورائح اجملتمع، الطواؿ يف سيارتو، 

ستماع إليو، بل إنو يف البلداف اليت تشهد حوروبا أو كوراث طبيعية، حجم الوراديو، وسهولة ضبط موجاتو، ورلانية اال
 وانقطاعا شبو متواصل للتيار الكهوربائي، وكذا عدـ وجود ربط بشبكة األنًتنت، تكوف اإلذاعة وسيلة االتصاؿ الوحيدة، 

يوجد يف بعضها حىت حىت أف ذلك يكوف يف بعض البلداف النامية، أو ما يسمى بالعادل الثالث بدوف حوروب، فقد ال 
 زيوين، فما بالك باالتصاؿ باألنًتنت، فيكوف حينئذ الوراديو ادللجأ الوحيد ادلتوفور.البث التلف

حدى أىم وسائل اإلعبلـ يلعب اإلعبلـ دورا ىاما سواء على الصعيد احمللي أو الدورل، وتعد اإلذاعة إ         
لئلدالء بورأيهم ومناقشة اء، واألكاددييُت، وادلختصُت، وادلستمعُت اليت تعمد إذل إشوراؾ الباحثُت، والعلم، اجلماىَتي

ات الطابع احمللي أو الدورل. فاإلذاعة كغَتىا من وسائل اإلعبلـ تسعى إذل معاجلة سلتلف القضايا سلتلف القضايا ذ
يب واإلسبلمي، حيث يربز ومن بينها األزمات األمنية ال سيما إذا تعلق األمور بالعادل العور واألزمات يف شىت اجملاالت، 

 طيتها ومعاجلتها للحوروب واألزمات.دور وسائل اإلعبلـ بشكل واضح يف تغ

نصيبها من ادلعاجلة اإلعبلمية، واليت اختلفت  3122وكاف لؤلزمة السورية اليت خلفتها شورارة أحداث عاـ 
 للشعب إذ اعتربت بعضها ما وقع بأنو ثورة سلمية حبسب سياستها التحوريورية وغَت ذلك، إذل أخورى، إعبلمية من وسيلة

ضد نظاـ استبدادي، وعدت بعضها ذلك زلاولة للخبلص من نظاـ سياسي طائفي ينتمي إذل طائفة العلوية النصَتية 
وتوركز  يتحكم يف أغلبية شعب سنية، فيما رأت وسائل أخورى بأهنا مؤامورة حيكت ودبورت لئلطاحة بالنظاـ السوري.

اليت كانت فيما مضى سببا يف ربوريور معاجلة األزمة السورية، اإلذاعة يف اإلذاعة  على ما سبق على دور ة بناءىذه الدراس
 .BBCة اإلذاعة الربيطانية الػ من خبلؿ ىيئ فورنسا من النازية

 أوال: اإلشكالية ومنهجية الدراسة 
 ـ اإلشكالية: 1
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سنوات األخَتة ربوالت كبَتة يف ادلشهد اإلعبلمي خاصة فيما يتعلق باإلعبلـ ادلورئي الشهدت اجلزائور يف 
مواكبة  بغض النظور عن احملطات اإلذاعية األـ كالقناة األوذل، وذلك وقد اعتنت الدولة اجلزائورية باإلذاعة، وادلسموع

ذاعات اجلزائورية العديد من اإلشبور ظهور التسعينيات، وحىت األلفية اجلديدة، والذي أبداية للتطور التكنولوجي منذ 
...إخل، ىذه إذاعة اجلزائور الدولية  ،اإلذاعة الثقافية، إذاعة القورآف الكورًن :تباعا، ومثاذلا يف شىت اجملاالت ادلتخصصة

كل حسب نطاؽ زبصصها، وكانت إذاعة اجلزائور الدولية إحدى أحدث احملطات األخَتة اليت تبت سلتلف ادلضامُت  
 .3118ية ادلتخصصة يف اجلزائور اليت أسست عاـ اإلذاع

تقدـ إذاعة اجلزائور الدولية سلتلف ادلستجدات والقضايا يف ادلعمورة بأسورىا، خاصة ما تعلق منها ببؤر الصوراع 
ومثاؿ ذلك القضية يف العادلُت العوريب واإلسبلمي، وذلك حبكم الوروابط الكثَتة ادلشًتكة كالدين، والعوروبة، وغَتىا، 

 الفلسطينية، قضية الصحوراء الغوربية، األزمة الليبية، األزمة اليمنية، األزمة يف سوريا...إخل، فصحيح أف ادلنافسة زلتدمة
، إال أنو لكل وسيلة طبيعتها اخلاصة اليت سبيزىا عن غَتىا يف متابعة يف ظل الواقع اإلعبلمي اجلديد بُت وسائل اإلعبلـ

األزمات، ولعل أىم ما تتميز بو اإلذاعة دسامة احملتوى أي اتصافو بالعمق والتفصيل، ومناقشة وربليل سلتلف القضايا و 
فمن الفوروؽ بينها وبُت التلفزيوف كمثاؿ على وسيلة إعبلمية أخورى، أف ىذا األخَت يوركز على الشكل والصورة أحيانا 

ادلكانة اليت الزالت وشلا يؤكد ث وربليلو. أكثور من ادلضموف، أما اإلذاعة فًتكز على مضموف اخلرب، أو التعليق، أو احلد
)موقع منظمة األمم ادلتحدة  1133فيفوري الذي أقورتو اليونسكو سنة  31اليـو العادلي لئلذاعة يف ربظى هبا اإلذاعة 

 .للًتبية والعلم والثقافة(

بعض الدوؿ كتونس ومصور، إال أف الوضع يف منذ بدأ ما يسمى بالوربيع العوريب، الذي انتهت أسطوانتو  يف  
إذل  سوريا ال يزاؿ يف تصعيد مستمور، حيث ربولت رلورد شعارات مناىضة للنظاـ خطت على اجلدراف من طورؼ أطفاؿ

وىا ىي األزمة السورية يف عامها ، لوجستيامة و حورب بُت العديد من اجلماعات واألطوراؼ الداخلية واخلارجية ادلدع
 أثيم، بل وبأيدي ، وصهيوينكل ذلك حبقد صلييبعلى األخضور واليابس، وأىلكت البشور واحلجور،   السابع، وقد أتت

مليار دوالر وفق تقوريور صادر عن األمم ادلتحدة،  511ما صلم عنو خسائور فادحة تقدر بػ بعض من ينتسب لئلسبلـ، 
 .(3129)موقع سكاي نيوز عوربية، واذلجورة، وغَتىا  ىذا الورقم ادلهوؿ، دوف نسياف اخلسائور البشورية، ومشكلة النزوح

وقد جعلت كل ىذه األحداث والتطورات من قضية الشاـ وأىلها، زلط اىتماـ سلتلف وسائل اإلعبلـ 
يف سوريا، حبكم أهنا وتعد إذاعة اجلزائور الدولية من اإلذاعات اليت يقع عليها عاتق االىتماـ بالوضع الغوربية، والعوربية، 

 تعٌت بالشؤوف احمللية، والدولية.

ؤلزمة السورية لإذاعة اجلزائور الدولية وارتأت ىذه الدراسة من ىذا ادلنطلق، كشف النقاب عن كيفية معاجلة 
 اجلزائورإذاعة كيف عاجلت   :، ومنو تأٌب دراستنا ىذه لتجيب على السؤاؿ الورئيس التارلمنتهى السياسة ةمن خبلؿ حص

 :شكبل ومضمونا؟، وتندرج ضمن التساؤؿ الورئيس رلموعة من التساؤالت الفورعية تتمثل فيما يليالدولية األزمة السورية 

 :التساؤالت الخاصة بفئات المضمون -أ

 ؟لؤلزمة السوريةيف معاجلتها إذاعة اجلزائور الدولية ماىي ادلواضيع اليت أثارهتا -

 ؟إذاعة اجلزائور الدوليةكما عاجلتها األزمة السورية  من ىم الفاعلوف يف موضوعات -

 ؟لؤلزمة السوريةيف معاجلتها إذاعة اجلزائور الدولية ماىي اإلستماالت اإلقناعية اليت اعتمدهتا -
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 :التساؤالت الخاصة بفئات الشكل -ب

 ؟السورية األزمةيف معاجلة إذاعة اجلزائور الدولية من جانب  ت اعتمديتالىي أشكاؿ تقدًن احلصة ما-

 ؟األزمة السوريةيف معاجلة إذاعة اجلزائور الدولية ماىي طبيعة اللغة اليت وظفتها -

 ؟األزمة السوريةيف معاجلة إذاعة اجلزائور الدولية اليت وظفتها  فنيةماىي القوالب ال-

 ـ أىداف الدراسة :  2
كهدؼ أساسي، تتفورع   لؤلزمة السوريةإذاعة اجلزائور الدولية لتسليط الضوء على كيفية معاجلة  الدراسة تسعى

 :عنو صبلة من األىداؼ الفورعية كاآلٌب

 .لؤلزمة السوريةيف معاجلتها إذاعة اجلزائور الدولية  أثارهتا اليت ادلواضيع معورفة -2

 .إذاعة اجلزائور الدوليةكما عاجلتها األزمة السورية  يف موضوعات  الفاعلُت على التعورؼ -3

 .لؤلزمة السوريةيف معاجلتها إذاعة اجلزائور الدولية اليت اعتمدهتا قناعية اإلستماالت اإل معورفة -4

 .األزمة السوريةيف معاجلة إذاعة اجلزائور الدولية  اهت اعتمديتالالتعورؼ على أشكاؿ تقدًن احلصة  -5

  .األزمة السوريةيف معاجلة إذاعة اجلزائور الدولية اليت وظفتها طبيعة اللغة  معورفة -6

 .األزمة السوريةيف معاجلة إذاعة اجلزائور الدولية اليت وظفتها  فنيةالالقوالب  معورفة -7

 األزمة السورية.يف معاجلة إذاعة اجلزائور الدولية  التعورؼ على مواطن القصور اليت تواجهها -8

 . أىمية الدراسة وأسباب اختيار الموضوع: 3
 أىمية الدراسة:   -أ

اجلزائورية إحدى احملطات اإلذاعية سي ىذه الدراسة أمهيتها من كوهنا تعٌت بالوقوؼ على كيفية تغطية تكت
. حيث دل تستطع اليت هتتم بالقضايا الدولية لؤلزمة السورية بالتحديد العمومية ادلتخصصة أال وىي إذاعة اجلزائور الدولية

صوت والصورة، وشبكة األنًتنت اليت سبتلك خاصية الوسائط وسائل اإلعبلـ اجلديدة كالتلفاز الذي ديتلك خاصية ال
، أف سبحو اإلذاعة من ساحة اإلعبلـ بوصفها وسيلة إعبلـ صباىَتية، ما زالت ذبذب ادلبليُت من الناس ادلتعددة

يف الدوؿ ماع إليها يف سلتلف أرجاء األرض. بل إف اإلذاعات عادت بقوة مع ارتفاع وتَتة الفقور والبطالة واألمية لبلست
. كما تنبع أمهية اإلذاعة من قدرهتا على زبطي احلواجز واحلدود اجلغورافية، ما يتيح ذلا الوصوؿ إذل صباىَت عوريضة، النامية

 وغَتىا كثَت باإلضافة إذل ما يصحب كلماهتا من مؤثورات صوتية، ناىيك عن صغور حجم ادلذياع وزىد شبنو، كلها مزايا
التجوربة الفتية باإلضافة إذل . (79، صفحة 3128)علي،  سيما يف اجملتمعات الناميةجعلت لئلذاعة أمهية كبَتة ال

يتعلق قدمو من مضامُت إعبلمية، خاصة ما ت، جيعل من ادلهم دراسة ما 3118أسست عاـ  يتال إلذاعة اجلزائور الدولية
األزمات اليت طفت على ، ومن بُت يف مناطق التوتور على وجو اخلصوصوما حيدث ، منها بالعادل العوريب واإلسبلمي

 األزمة السورية. اإلسبلمي يف ادلشورؽ العوريبالسطح يف السبع سنوات األخَتة 

 أسباب اختيار الموضوع: -ب
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ًب اختيار ىذه الدراسة جلملة من األسباب منها ما ىو ذاٌب ومنها ما ىو موضوعي؛ أما األسباب الذاتية 
األزمة السورية لطوؿ عمورىا إذ دخلت عامها السابع، ما جعلها تثَت فتتمثل يف اإلىتماـ الشخصي والورغبة يف دراسة 

يتأثور أي عاقل فضبل عن كونو مسلما دبا جورى  ة،ا تتعلق بأرض عوربية إسبلميأهنضف إذل ذلك  الكثَت من اجلدؿ،
حىت أف أىل العلم ، وجيوري يف أرض الشاـ ادلباركة اليت منت فيها حضارة اإلسبلـ العظيم، وكانت مهدا للخبلفة األموية

ا ورد يف فضلها قولو عليو شلويكفي صنفوا يف فضلها مؤلفات ككتاب فضائل الشاـ ودمشق أليب احلسن الوربعي، 
تلك مبلئكة  :ومب ذلك؟ قاؿ !يا طوىب للشاـ، يا طوىب للشاـ، يا طوىب للشاـ. قالوا يا رسوؿ اهلل" :ة والسبلـالصبل

  .(:، صفحة 3111)األلباين،  "اهلل باسطو أجنحتها على الشاـ

إذاعة اجلزائور الدولية لؤلزمة السورية يف حُت تتمثل األسباب ادلوضوعية يف تسليط الضوء على كيفية معاجلة 
حديثة احملطة اإلذاعية ىذه  ، خاصة وأنو ديكن القوؿ أفمنتهى السياسة ةصح احللقات من من خبلؿ رلموعة من

 زمة.النقص يف معاجلتها ذلذه األ ، وكذا معورفة مواطننشأهتا ومور فقط ما يقارب العشور سنوات علىالوالدة، 

 . تحديد المفاىيم: 4
 المعالجة اإلعالمية: -أ
 المعالجة-1

وعاجل ادلوريض معاجلة وعبلجا أي عاناه. ومنو ادلعاجل أي ادلداوي تعٍت لغة عاجل الشيء معاجلة وعبلجا أي زاولو،        
      .(438، صفحة 4::2)ابن منظور ،  سواء عاجل جورحيا أو عليبل أو دابة

 كما تعورؼ اصطبلحا بأهنا التعامل مع مادة ما قد تكوف أرقاما، أو كلمات، أو صبل، أو فقورات، أو       
 للمتلقي تعتمد على التقوًن والفورز واالنتقاء للمادة، ٍب طورحها وفق منهج زلدد لتصل يف قالب مفهـو نصوص...إخل،

 . (26، صفحة 2:96)بدوي، 
 اإلعالم-2

)موقع  خربه بو وعورفو إياه، وكذا أطلعو عليو، وأعلمو دبا حدثلم يعلم إعبلما، أعلمو األمور أي أيعٍت لغة أع           
 .قاموس ادلعاين(

ضوء النظوريات  يعورؼ اصطبلحا بأنو التعوريف بقضايا العصور ودبشاكلو، وكيفية معاجلة ىذه القضايا يفو           
، 3114)ضباد،  وادلبادئ ادلعتمدة يف كل دولة أو نظاـ من خبلؿ وسائل اإلعبلـ ادلتاحة، وباألساليب ادلشوروعة

 .(22صفحة 
 المعالجة اإلعالمية-3

لقضية أو حدث أو  كاإلذاعة  تعٍت إصطبلحا الطوريقة اليت تتناوؿ هبا الصحف أو وسائل اإلعبلـ األخورى
على سياسة ادلؤسسة وملكيتها، كما أف ادلعاجلة توركز يف  لسياسة ربوريورية معينة تتحدد بناءموضوع أو فكورة ما وفقا 

األساس على سؤاؿ مفاده كيفية تعامل ادلؤسسة مع تلك ادلعلومات والبيانات، وهتتم بطوريقة تقدًن األفكار والقضايا 
 .(:3، صفحة 3121)عامور،  ورازىا، وأيها جورى إمهاذلاوأيها ًب الًتكيز عليها، وإب

التغطية اإلعبلمية عملية الكشف عن كيفية  :بأهنا بناًء على ما سبق ديكن تعوريف ادلعاجلة اإلعبلمية إجورائيا
 األزمة السورية. ه قضية معينة وىي، ذباإذاعة اجلزائور الدوليةمن قبل جهة ما وىي 

 :األزمة السورية -ب
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 زمة. األ1
، صفحة :::2)الورازي،  تعٍت األزمة لغة الشدة والقحط، وكل طوريق ضيق بُت جبلُت يطلق عليو ادلأـز

28). 

سواء كانت إجيابية أما اصطبلحا فتعورؼ بأهنا حالة توتور ونقطة ربوؿ تتطلب قورار ينتج عنو مواقف جديدة، 
 .(24، صفحة 3124)عبد احلميد ص.،  أو سلبية، شلا يؤثور على سلتلف الكيانات ذات العبلقة

 زمة السورية. األ2
اليت شهدهتا سوريا منذ  واالضطوراب حالة التوتور :ابأهن إجورائيااألزمة السورية بناًء على ما سبق ديكن تعوريف 

واليت ال تزاؿ يف تصعيد  ومباشورة بعد أحداث ما يسمى بالوربيع العوريب، 3122عاـ بداية ما يسمى بالثورة السورية يف 
 عن ىذه احلالة من آثار وتداعيات يف ادلنطقة. وما صلم ،بدوف أي حل مستمور حىت وقتنا ىذا

 :إذاعة الجزائر الدولية ج.
 . اإلذاعة1

ورجل مذياع ال يكتم سورا واجلمع  يقاؿ ذاع اخلرب يذيع ذيوعة، ذيع تعٍت لغة إظهار الشيء، وظهوره وانتشاره،          
 .(561، صفحة 3122)بن فارس،  مذاييع

األصوات ال سلكيا بعد إحدى وسائل االتصاؿ باجلماىَت، تقـو على نقل اصطبلحا بأهنا اإلذاعة تعورؼ و 
ربويلها إذل موجات كهوربائية عن طوريق احملطات اإلذاعية واالستماع إليها بأجهزة االستقباؿ، وتبث اإلذاعة بورامج 

 .(43، صفحة 3121)الزيدي،  متنوعة هتم الفئات ادلختلفة من اجملتمع

 . إذاعة الجزائر الدولية2
لغات ىي العوربية و ىي قناة دولية ناطقة بأربع و  3118مارس :2يف أسست خبارية متواصلة إة قناوؿ تعد أ

 خبلؿ متابعة آنية لؤلحداث بقوراءةهتتم بشكل خاص باألحداث الوطنية و الدولية من ، سبانيةصلليزية واإلالفورنسية واإل
عة من البث سا 35اريا مفصبل على مدار اؿ خبإموعدا  38و تقدـ جزائورية من خبلؿ شبكة موراسليها عرب العادل، 

 إضافة اذل الربامج احلوارية ادلختلفة ،الورياضةة ادلختلفة اليت هتتم بالسياسة واالقتصاد والثقافة و خباريإضافة اذل الربامج اإل
 .)موقع اإلذاعة اجلزائورية( ثداحاليت تسلط الضوء على مستجدات األ

 :منتهى السياسةد. حصة 

وتقـو بالتحليل والتعليق على ىذه ادلواضيع باستضافة ، أف السياسي الوطٍت واحلدث الدورلهتتم احلصة بالش         
توضيح صورة أىم األحداث الوطنية واألحداث كما هتدؼ إذل . شخصيات وطنية سياسية وزلللُت سياسيُت وإعبلميُت

من طورؼ  دقيقة 63، تبث عرب أثَت إذاعة اجلزائور الدولية دلدة ادلسؤولُت والسياسيُتوتعوريف ادلستمعُت دبواقف  دوليةال
 .)موقع اإلذاعة اجلزائورية( 11:23كل ثبلثاء على الساعة   وناس، وذلكالاإلعبلمي مورواف 

 الدراسات السابقة .5
دبوضوع الدراسة أو رلاذلا، وتعد موراجعة الدراسات يقصد بالدراسات السابقة البحوث العلمية اليت تتعلق 

، 3115)احليزاف،  السابقة من أىم خطوات الدراسة اليت ينبغي أف يستفاد منها وفقا للسبب الذي وضعت من أجلو
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ضوع ىذه الدراسة، وتتمثل فيما ، وسيتم االقتصار ىاىنا على بعض الدراسات اليت تعترب أكثور ارتباطا دبو (:4صفحة 
 :يلي

معاجلة صحيفة اجملد األردنية لؤلزمة السورية " :ادلوسومة بػمسور حيي مكناي دراسة  :الدراسة األولى
)3122-3125( ". 

بُت  الكيفية اليت عاجلت هبا صحيفة اجملد األردنية األزمة السورية يف الفًتة ماىدفت الدراسة إذل التعورؼ على 
كيف عاجلت صحيفة اجملد األردنية أحداث األزمة  :من إشكالية مفادىا ةالباحث توقد انطلق ،3125و  3122

هبدؼ اإلجابة عن إشكالية الدراسة ادلنهج الوصفي،  ةالباحث توقد استخدم ؟ 3125-3122السورية يف الفًتة 
 ،وًب اختيار العينة قصديا 7:4و  736ومشلت عينة الدراسة األعداد ما بُت  ،باستخداـ أسلوب ربليل ادلضموف

أف أبورز القضايا اليت تناولتها الصحيفة ادلعنية بالدراسة على ادلستوى  :وخلصت الدراسة إذل رلموعة من النتائج أمهها
وغَتىا، أما على ادلستوى اإلقليمي  احمللي كانت التدخل األجنيب، ادلعارضة، إغتياالت وتفجَتات، العمليات اإلرىابية،

التدخل  موقف دوؿ اجلوار، موقف إسورائيل، موقف األحزاب والفعاليات السياسية يف اإلقليم،فكانت أبورز القضايا 
يف حُت كانت القضايا الدولية اليت تناولتها صحيفة اجملد موقف أموريكا، التدخل األجنيب،  األجنيب، وموقف السعودية،

أما ما تعلق بالقضايا اإلنسانية فكاف أبورزىا التدخل اإلنساين، يليو األورويب، موقف الصُت وروسيا.  موقف اإلرباد
وكاف أبورز األشكاؿ الصحفية استخداما وارتبطت القضايا اإلقتصادية بتدمَت االقتصاد السوري. موضوع ادلخيمات، 

 .(3126)مكناي،  التقوريور

ادلعاجلة اإلعبلمية ألحداث سوريا يف القنوات الفضائية " :ادلوسومة بػ عثماين نسيمةدراسة  : الثانيةالدراسة 
 ."-قناة اجلزيورة، العوربية :دراسة ربليلية مقارنة– العوربية

ىدفت الباحثة إذل تسليط الضوء على كيفية معاجلة كل من قناٌب اجلزيورة، والعوربية ألحداث سوريا من خبلؿ 
 14واستخدمت الباحثة هبدؼ اإلجابة عن اإلشكالية ادلنهج الوصفي التحليلي يف الفًتة ادلمتدة من النشورة الورئيسية، 

كما اعتمدت على ادلنهج ادلقارف يف الفًتة ادلذكورة آنفا،   جويلية، حيث قامت دبسح جلميع النشورات اإلخبارية 31إذل 
إخبارية نشورة  45لعينة القصدية، حيث أخضعت ووقع اختيارىا لدلعورفة نقاط التبلقي واالختبلؼ بُت القناتُت، 

أف أغلب األنواع الصحفية يف قناة اجلزيورة كانت خربية، وقلما  ت الدراسة إذل صبلة من النتائج منهاصلللتحليل. وخ
وتعوض ذلك باستخداـ اذلاتف وقليبل ما رباور قناة اجلزيورة ضيوفا يف استديوىات النشورات، تستخدـ أنواع الورأي، 

ها قناة العوربية  ىذا فيما خيص قناة اجلزيورة، يف مقابلكما أيدت اجلزيورة بشكل مطلق أحداث سوريا، واألقمار الصناعية،  
كذلك أيدت أحداث سوريا، كما كاف اخلرب يف مقدمة األجناس الصحفية ادلستعملة فما يهمها ليس عورض وجهات 

 .(3123)عثماين،  خبلؿ استعماذلا دلصادر احلقوقية. كما اىتمت باجلانب اإلنساين منالنظور ادلختلفة،  

 السابقة: *التعقيب على الدراسات
يتبُت بعد استعوراض رلموعة الدراسات السابقة أف شبة أوجو تشابو واختبلؼ مع ىذه الدراسة، ومثاؿ ذلك 

إال أف ىناؾ اختبلفا يف  ،وىو ما يلتقي مع ىذه الدراسة، األزمة السوريةالدراسة األوذل والثانية حيث أهنما تطورقتا إذل 
 ادلعنية بالدراسة أف الوسيلة اإلعبلمية ضف إذل ذلك لعديد من ادلستجدات،فًتة الدراسة، حيث عورفت األزمة السورية ا
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أما الدراسة الثانية فعنيت ، صحيفة أردنيةعن  ة يف الدراسة األوذلزبتلف عن دراستنا حيث كانت دراسة الباحث
 .إذاعة اجلزائور الدوليةالتحديد ، وباإلذاعة، بينما كانت دراستنا عن وربديدا قناٌب اجلزيورة والعوربية بالقنوات التلفزيونية

 . نوع الدراسة ومنهجها:6
تعترب ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية اليت تصف وتفسور، وربلل، وتقـو خصائص رلموعة معينة أو 
موقف معُت تغلب عليو صفة التحديد، أو دراسة احلقػائق الوراىنػة ادلتعلقػة بطبيعة الظاىورة أو موقف أو رلموعة من 

أو األحداث أو األوضاع، وذلك هبدؼ احلصوؿ على معلومات كافية ودقيقة عنها دوف الدخوؿ يف أسباهبا أو الناس 
 .(311، صفحة 3999)حسُت، حبوث اإلعبلـ،  التحكم فيها

ربليل وعليو فقد ًب االعتماد على واحد من أىم مناىج الدراسات الوصفية أال وىو منهج 
( من أشهور التعوريفات لتحليل Berlson(، ويعترب التعوريف الذي قدمو بَتلسوف )Content Analysisاحملتوى)

ادلضموف أو احملتوى، حيث قاؿ إنو "أحد األساليب البحثية اليت تستخدـ يف وصف احملتوى الظاىور أو ادلضموف 
. وتسعى الدراسة (118، صفحة 3991)العبد و عزمي،  الصوريح للمادة اإلعبلمية وصفًا موضوعيًا منتظمًا وكمياً"

إذاعة اجلزائور الدولية لؤلزمة طبقػا ذلػذا النػوع مػن الدراسات إلػى وصػف وربليػل وكشف النقاب عن كيفية معاجلة 
 .السورية

 مجتمع الدراسة وعينتها: -أ
حليل، أي رلموع ادلصادر التػي نشور فيها احملتوى ادلوراد دراستو من خبلؿ يقصد بو اجملتمع الكلي يف حبوث الت

، ويتمثل رلتمع البحث يف دراستنا ىذه يف حصة (57، صفحة :2:9)بوحوش و ذنيبات، اإلطار الزمٍت للبحث 
 أثَت إذاعة اجلزائور الدولية.عرب  ةحللقات اليت ًب بثها من ىذه احلصأي صبيع امنتهى السياسة 

منوذج يشمل جانبا أو جزءا من وحدات اجملتمع األصلي ادلعٍت بالبحث وشلثلة لو، حبيث  :وتعورؼ العينة بأهنا
ربمل صفاتو ادلشًتكة وىذا النموذج أو اجلزء يغٍت الباحث عن دراسة كل وحدات ومفوردات اجملتمع األصلي، ألف 

)حسُت، ربليل ادلضموف،  بعدد الوحدات الذي يعد ضوروريا ذلذا النوع من الدراسة دراستو تشكل صعوبة تتعلق أساسا
وًب اإلعتماد على العينة ادلتاحة وىي اليت تتيح إمكانية الوصوؿ لكل ادلفوردات اليت ديكن ، (24، صفحة 2:94

األزمة السورية فوجدت عن موضوع  اإلذاعة اجلزائوريةاخلاص ب عرب ادلوقعالوصوؿ إليها، وخاصة بعد القياـ بالبحث 
 ىذا ويعترب ،صةاحلمن  اتحلق 7، فتم اختيار ما كاف متوافورا بعد البحث، بواقع ضالتنا يف حصة منتهى السياسة

 أعداد 7من  تتألف عينات اختيار أف إذل ستمبل أشار حيث ادلضموف، ربليل طبقت اليت للدراسات وفقا كافيا العدد
 نتيجة إليها التوصل ديكن اليت للنتائج سباما متشاهبة نتائج إذل إذل الوصوؿ يؤدي عددا 59أو 35أو  عددا 23أو

ودلزيد من التوضيح، نعورض العينة ادلختارة يف  .(325، صفحة 9::2)وديَت و دومينيك،  بطوذلا سنة أعداد ربليل
 :ىذا اجلدوؿ

 يوضح عينة الدراسة(: 1اجلدوؿ )
 عنواف احللقة الورقم

 ىدافهاوأعسكورية يف إدلب تداعياهتا العوركة السياسية و ادل 2

 اسًتجاع زلافظة درعا من اجليش السوري 3
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 العدواف الثبلثي على سوريا 4

 تصورحيات تورامب حوؿ اإلنسحاب من سوريا 5

 رلازر الغوطة الشورقية 6

 بُت جنبف و سوتشياألزمة السورية  7

 

 ب. آدوات جمع البيانات:
تعورؼ األداة على أهنػا "الوسػيلة ادلسػتخدمة فػي صبػع البيانػات وتصػنيفها وجدولتها، وىناؾ كثَت من الوسػائل 
واألدوات التػي تسػتخدـ فػي احلصػوؿ علػى البيانات وديكن استخداـ عدد من ىػذه الوسػائل معػا فػي البحػث الواحػد 

، وقد اعتمدنا لغايات (22، صفحة 7::2)شفيق،  لتجنػب عيوب إحداىا ولدراسة الظاىورة من كافة اجلوانب"
 ربقيق أىداؼ الدراسة واإلجابة عن أسئلتها على استمارة ربليل ادلضموف، واليت تعد إحدى أدوات صبع ادلعلومات.

 وحدات التحليل: -ج
)حسُت،  الوحدة عبارة عن وسيلة التسجيل أو العد وىي أصغور وحدة يظهور من خبلذلا تكورار الظاىورة،تعد 

وقد اقتضت الدراسة اختيار وحدة الفكورة كوحدة للتحليل، علما أف وحدة  ،(89، صفحة 2:94ربليل ادلضموف، 
الفكورة غَت ثابتة الشكل إذ ديكن العثور عليها يف صبلة أو فقورة كاملة، كما وقع االختيار على وحدة الكلمة عند 

 حساب معٌت معُت، أو شخصية بذاهتا، واختيار التكورار كوحدة للقياس.

 فئات التحليل:  -د
فئات التحليل بأهنا رلموعة من التصنيفات أو الفصائل اليت يقـو الباحث بإعدادىا طبقا لنوعية تعورؼ 

ادلضموف وزلتواه، وىدؼ التحليل، لكي يستخدمها يف وصف ىذا ادلضموف وتصنيفو بأعلى نسبة شلكنة من ادلوضوعية 
، 2:94)حسُت، ربليل ادلضموف،  روالشموؿ، دبا يتيح إمكانية التحليل واستخوراج النتائج بأسلوب سهل وميسو 

 فئات ماذا قيل؟ وفئات كيف قيل؟ :، وقد قسمت فئات التحليل يف ىذه الدراسة إذل فئتُت مها(99صفحة 

  :فئات ماذا قيل 1-د

تعترب ىذه الفئة أكثور فئات ربليل احملتوى انتشارا، وذبيب على سؤاؿ أساسي على ما  :فئة الموضوعات-
واذلدؼ منها يف ىذه الدراسة الوقوؼ على ، (322، صفحة 4::2)العبد و عزمي،  تدور مادة االتصاؿ؟

، حيث ًب اعتماد ثبلث فئات رئيسية ؤلزمة السوريةمعاجلتها لأثناء إذاعة اجلزائور الدولية ادلوضوعات اليت تطورقت ذلا 
األزمة ، الوضع السوريضمن فئة ادلوضوعات، واليت بدورىا تنقسم إذل فئات فورعية، وتتمثل ىذه ادلوضوعات يف 

 السورية واجلهات اخلارجية، ومستقبل األزمة السورية.

ص الذين يظهوروف يف احملتوى كشخصيات قامت وىي الفئة اليت تساعد يف ربديد االشخا :فئة الفاعلين-
ويقصد بفئة الفاعل يف ىذه الدراسة سلتلف ، (:23، صفحة 2:94)عبد احلميد ـ.،  بدور فاعل يف أحداث ما

، وكذا الشخصيات يف ادلضموف زلل التحليلإذاعة اجلزائور الدولية لؤلزمة السورية الشخصيات اليت ظهورت يف معاجلة 
 ة يف األستوديو.الفاعل
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يف معاجلة وادلقصود منها يف ىذه الدراسة تبياف نوعية اإلستماالت ادلعتمدة  :فئة اإلستماالت اإلقناعية-
اإلستماالت العقلية، اإلستماالت العاطفية، واليت تنقسم بدورىا إذل  :وادلتمثلة يفحصة منتهى السياسة لؤلزمة السورية 

 ة أخورى.فئات فورعي

   :فئات كيف قيل 2-د

يف إذاعة اجلزائور الدولية  هتا اعتمديتالأشكاؿ تقدًن احلصة وادلقصود بو بياف  :شكل تقديم الحصةفئة -
، وسائل االتصاؿ حوار مع ضيف متخصص، حوار مع ضيف عرب اذلاتف :، وًب تصنفيو إذلاألزمة السوريةمعاجلة 
 احلديثة.

زلل التحليل، وصنفت  الستاللغة ادلعتمدة يف احللقات ويقصد هبا بياف طبيعة  :فئة اللغة المستخدمة-
 .، العاميةجنبيةاأل ،مزيج لغويالعوربية الفصحى،  :إذل

ادلعنية بالدراسة،  حلقات احلصةالصحفية اليت ًب توظيفها يف  نواعيقصد هبا بياف األ :فنيةفئة القوالب ال-
 واحلوار. ةاإلذاعي ادلناقشة :نوعُت صحفيُت مهايف ىذه الدراسة إذل باألزمة السورية وقد تصنيف ادلواد اإلعبلمية ادلتعلقة 

 ثانيا:  عرض الدراسة التحليلية ونتائجها:
 .عرض النتائج الخاصة بفئات ماذا قيل؟1

 :أ.فئة الموضوعات
 الوضع السوري.1-أ

 -زلل الدراسة–لقات حصة منتهى السياسةيف حالوضع السوري معدؿ (: 2اجلدوؿ )
 % التكورار 

 63.:4 :5 ادلعارضة

 78.: 23 رلازر

 1:.23 27 مفاوضات

 5.14 6 طائفيةال

 5.95 7 بلجئُتال

 9.17 21 ادلعارؾ

 4.33 5 استعادة زلافظة درعا

 2.72 3 ربوريور الغوطة الشورقية

 23.21 26 التدخل األجنيب

 5.14 6 موقف النظاـ السوري

 211 235 اجملموع
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، ٍب يأٌب يف %63.:4قد حازت على أكرب نسبة بػ ادلعارضةيكشف لنا استقوراء بيانات ىذا اجلدوؿ أف 
، %23.21وذلك بنسبة قدرت بػ التدخل األجنيب ، ٍب %1:.23وذلك بنسبة  ادلفاوضاتادلقاـ الثاين احلديث عن 

ليأٌب بعدىا احلديث عن  ،%9.17وذلك بنسبة يها ادلعارؾ ، تل%78.:بنسبة  موضوع اجملازر يف حُت حظي
مناصفة، يلي ذلك  %5.14نسبة  موقف النظاـ السوري، و الطائفيةٍب تقاسم كل من  ،%5.95البلجئُت بنسبة 

وذلك بنسبة ربوريور الغوطة الشورقية ، فيما كاف أخفض معدؿ يف احلديث عن %4.33بنسبة استعادة زلافظة درعا 
2.72%. 

حيث تطورقت حصة منتهى السياسة إذل عدة ، مواضيع الوضع السوريحصة األسد من رلمل  ادلعارضةنالت 
نقاط فيما يتعلق بادلعارضة كاالقتتاؿ بُت اجلماعات ادلسلحة كجبهة النصورة وتنظيم داعش، وكذا احلديث عن ضعفها 

يليها واخللل داخلها، حىت أف ادلعارضة بشقيها السياسي وادلسلح خسورت ادلعوركة بسبب والءاهتا ادلتعددة وادلتعارضة، 
واليت تنقلت بُت زلطات سلتلفة منها جنيف بورعاية األمم ادلتحدة، وسوتشي بورعاية روسية، ن ادلفاوضات احلديث ع

توركية، وإيورانية للدفاع عن نظاـ األسد، باإلضافة إذل مفاوضات النظاـ مع اجلماعات ادلسلحة على تسليم السبلح،  
لقة الثالثة زلل التحليل، من حديث عن العدواف كما تطورقت احلصة إذل التدخل األجنيب ومثاؿ ذلك ما ورد يف احل

ـ حبجة حيث قامت بقصف مواقع تابعة للنظاالثبلثي بقيادة الواليات ادلتحدة األموريكية رفقة كل من فورنسا وبوريطانيا، 
من أبورز القضايا  أفما ذكور آنفا يلتقي مع ما توصلت إليو الباحثة مسور حيي مكناي ية، القضاء على األسلحة الكيماو 

، ما يلتقي مع ىذه الدراسة ادلعارضةستوى احمللي كانت التدخل األجنيب و على ادلاليت تناولتها صحيفة اجملد األردنية 
اجملازر كاستعماؿ األسلحة ليأٌب بعدىا احلديث عن حيث حل موضوع ادلعارضة أوال، والتدخل األجنيب ثالثا، 

 ناطق مأىولة بالسكاف يف الغوطةدلامسة اليت أخضعت للدراسة من قصف روسيا ية، وما ورد يف احللقة اخلالكيماو 

الشورقية، واليت يتحمل مسؤوليتها حسب األستاذ والباحث األكادديي على خلضاري ما يسمى دبحور الشور الذي  
القوؿ أنو ال يوجد  ورانية ربت فزاعة مكافحة اإلرىاب، وديكنيتحكم يف األراضي السورية، ومها روسيا وادليليشيات اإلي

 طورؼ نظيف يف سوريا سواء كاف شلن يؤيد أو يعارض النظاـ، فكل األطوراؼ أيديها ملطخة بدماء األبورياء وادلدنيُت،
جئُت يليو موضوع البلكما ًب التطورؽ إذل ادلعارؾ كمعوركة إدلب واستعادة األراضي السورية من طورؼ اجليش النظامي، 

ٍب كاف احلديث مناصفة عن الطائفية، وموقف النظاـ السوري، أما جلوار كلبناف وتوركيا، ا واحلديث عن معاناهتم يف دوؿ
فلم يورد ذكوره كثَتا على أمهيتو، وديكن إرجاع ذلك إذل أنو ال وجود لنظاـ األوذل فمثاذلا الصوراع السٍت الشيعي، أما الثاين 

 عادة زلافظة درعااحلديث كذلك عن كل من استوكاف على أو دولة يف سوريا، ألهنا أصبحت أرضا زلتلة من الوروس، 
 وربوريور الغوطة الشورقية على التوارل.

نقاط فيما يتعلق إذل عدة  من خبلؿ حصة منتهى السياسة تطورقت إذاعة اجلزائور الدوليةيتضح شلا سبق بأف 
 قد خسورت ادلعوركة بالوضع السوري، وكاف أبورزىا احلديث عن ادلعارضة، وأف ىذه األخَتة بشقيها السياسي وادلسلح

 بسبب والءاهتا ادلتعددة وادلتعارضة، ضف إذل ذلك االقتتاؿ بُت اجلماعات ادلسلحة.

 :األزمة السورية والجهات الخارجية.2-أ
 -زلل الدراسة–لقات حصة منتهى السياسةيف ح األزمة السورية واجلهات اخلارجيةمعدؿ (: 3اجلدوؿ )

 % التكورار 
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 32.47 83 ادلوقف األموريكي

 41.38 213 ادلوقف الوروسي

 31.88 81 ادلوقف الًتكي

 8.23 35 موقف الكياف الصهيوين

 4.67 23 موقف السعودية

 22.68 :4 ادلوقف اإليوراين

 :1.6 3 ادلوقف القطوري

 2.89 7 ادلوقف الفورنسي

 :2.2 5 ادلوقف الربيطاين

 :1.6 3 ادلوقف اإلماراٌب

 :1.6 3 ادلوقف األردين

 1.41 2 موقف رللس األمن

 1.41 2 موقف األمم ادلتحدة

 211 448 اجملموع

 ، تبله ادلوقف األموريكي%41.38احتل الصدارة بنسبة  أف ادلوقف الوروسيتشَت بيانات ىذا اجلدوؿ إذل 
أما ادلورتبة الورابعة ، %31.88بنسبة الًتكي ، وكاف يف ادلورتبة الثالثة ادلوقف %32.47يف ادلورتبة الثانية بنسبة بلغت 

يف ادلورتبة اخلامسة  كياف الصهيوينوقف اليلي ذلك م، %22.68وذلك بنسبة فكانت من نصيب ادلوقف اإليوراين 
، أما %4.67، حيث حاز نسبة السادسةيف ادلورتبة وحل موقف ادلملكة العوربية السعودية ، %8.23بنسبة قدرت بػ 

، ٍب ادلورتبة ما قبل %:2.2، يليو ادلوقف الربيطاين بنسبة %2.89نسبة ادلوقف الفورنسي فأتى يف ادلورتبة السابعة ب
أدىن نسبة فعادت لكل ، أما %:1.6األخَتة واليت تقامسها كل من ادلوقف القطوري، األردين، واإلماراٌب مناصفة بنسبة 

 .%1.41نسبة ذلك بػ  موقف رللس األمن، وموقف األمم ادلتحدة، وقدرمن 

يعزى ذلك إذل  و توربع ادلوقف الوروسي عورش الصدارة بالنسبة دلوضوعات األزمة السورية واجلهات اخلارجية، 
ونفوذىا القوي حاليا يف سوريا، فكل سوريا تقوريبا ربت السيطورة الوروسية، كما كوهنا احلليف الورئيسي للنظاـ السوري، 

نظمة كما هتواه اإلدارة الغوربية، إلضورار ذلك دبصاحلها، وكذا  تقبل بفكورة تغيَت األتدخلت يف سوريا ألهنا دل أف روسيا
 الواليات ادلتحدة األموريكيةحىت أف  لى إدارة خوريطة العادليات ادلتحدة األموريكية وقدرهتا عاستشعارىا لًتاجع قوة الوال

بة الوصافة ادلوقف يليو مباشورة يف مورت، ال ديكنها القياـ بأي ضوربة عسكورية دوف تنسيق مع روسيا على أقل تقديور
الذي يورفض ادلواجهة لتكلفتها الكبَتة لقلب ادلوازين يف سوريا، خاصة عند استحضار التجوربة العوراقية األموريكي 

واحلديث عن توراجع أو كما كاف ذلا وجود عسكوري يف سوريا ربت ذريعة مكافحة اإلرىاب الداعشي، واألفغانستانية،  
ليحتل يعٍت تورؾ احلبل على الغارب دلا يسمى زلور الشور روسيا، إيوراف، وسوريا،  الواليات ادلتحدة األموريكيةانسحاب 

ومثاؿ ذلك توغلها يف عفورين، كما كاف ذلا اتفاؽ مع الوروس على خفض التصعيد ونزع ادلوقف الًتكي ادلورتبة الثالثة 
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وحسب الدكتور نور الدين بكيس زللل احلصة فإف توركيا كاف ذلا دور وكيل خدمة للمشوروع األموريكي، وحىت السبلح، 
بشكل غَت مباشور ادلشوروع الصهيوين، وكاف ذلا دور التوسع والتحوؿ إذل قوة إقليمية يف ادلنطقة، واقتطاع جزء من 

أما ادلوقف اإليوراين فحل رابعا، ا لسوريا جغورافيا، كما أف أمنها القومي أصبح مهددا حبكم جَتهتاألراضي السورية،  
يلي ذلك وكاف احلديث كذلك عن ادلد الشيعي الصفوي يف ادلنطقة، لؤلسد،  وأساسيا تعد حليفا اسًتاتيجيا حبكم أهنا

  الذي حيورؾ كل األحداث يف ادلنطقة حسب الباحث واحمللل السياسي األستاذ عدالف بوش، موقف الكياف الصهيوين
فهو صانع القورار األموريكي بسبب  أف الوجود األموريكي يف الشورؽ األوسط يعٍت بالضورورة وجود الكياف الصهيوين كما

احلديث عن بعض الضوربات العسكورية اليت شنها الكياف الصهيوين على بعض ادلناطق يف سوريا،  وًب ،اللويب الصهيوين
يلي ذلك ادلوقف الفورنسي والربيطاين على التوارل خاصة واحلديث عن دعمو للجيش السوري احلور، ٍب ادلوقف السعودي 

لتحل بعدىا مواقف دوؿ أخورى مناصفة وىي ، الواليات ادلتحدة األموريكيةبعد مشاركتهما يف عمليات عسكورية بقيادة 
لتكوف طُت بأجندة سعودية أو قطورية، واحلديث عن وجود مسلحُت مورتبقطور، األردف، واإلمارات العوربية ادلتحدة، 

 مؤخورة الًتتيب للموقف األشلي شلثبل يف رللس األمن، واألمم ادلتحدة.
من خبلؿ حصة منتهى السياسة بينت أف األزمة السورية  أف إذاعة اجلزائور الدوليةديكن القوؿ شلا سبق 

نوف الذي يعورؼ الدولة بأهنا عبارة عن شعب فإذا ما ذىبنا إذل القاصوراع دورل يتجاوز ادلعارضة والشعب والسوري، 
، وروسيا تتدخل كما ا يف سوريا؟ اجلغورافيا فيها الواليات ادلتحدة األموريكيةوسلطة وتوراب وسيادة، ىل بقي شيء من ىذ

توريد، وإيوراف تصوؿ وذبوؿ من خبلؿ حورسها الثوري، السلطة دل تعد يف يد النظاـ فأي سيادة لدولة يتدخل فيها 
والشعب ما بُت نازح، والجئ ومهجور، وتبُت من خبلؿ التحليل أف ادلوقف الوروسي كاف األبورز وذلك راجع أجنبيا، 

 للنفوذ القوي الذي تتمتع بو حاليا يف أرض الشاـ.
 :مستقبل األزمة السورية.3-أ

 -زلل الدراسة–لقات حصة منتهى السياسةيف حمستقبل األزمة السورية معدؿ (: 4اجلدوؿ )

 
 % التكورار

 37.43 21 بقاء النظاـ السوري

 3.74 2 سقوط النظاـ السوري

 58.48 29 احلسم العسكوري

 3.74 2 تأجيل النزاع

 :8.9 4 اإلنتقاؿ السياسي

 21.64 5 خلق بؤر صوراع جديدة

 3.74 2 تقسيم سوريا

 211 49 اجملموع

بنسبة قدرت بػ احلسم العسكوري تصدر رلمل مواضيع مستقبل األزمة السورية ىذا اجلدوؿ أف  يوضح
بنسبة بلغت خلق بؤر صوراع جديدة ، ٍب %37.43يف ادلقاـ الثاين بنسبة يليو بقاء النظاـ السوري ، 58.48%
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كل من موضوعات سقوط النظاـ   يف حُت كاف نصيب ،%:8.9االنتقاؿ السياسي، وكانت نسبة 21.64%
 .%3.74أقل نسبة أال وىي  أجيل النزاع، وتقسيم سورياالسوري، ت

، حيث ورد مستقبل األزمة السورية ما خيص مواضيعالنصيب األكرب في وضوع احلسم العسكوريكاف دل
فادلسألة ال ديكن  بينت احلصة أف ادلسألة السورية ستحسم على ادليداف، وليس على طاولة ادلفاوضات، إذ بأكرب نسبة،

نتهاء من تنظيم ما يسمى بداعش، وكذا جبهة النصورة، حد ضيوؼ احلصة مثاال لذلك بأف االوضورب أ حلها سياسيا،
إذ بدأ يف استعادة يلي ذلك بقاء النظاـ السوري، باحلسم العسكوري،  كافيما بعد هبيئة ربوريور الشاـ  واليت عورفت ف

ٍب السورية حسب بعض زلللي احلصة،  توقع بتحوريور كل األراضيعافيتو والسيطورة على معظم األراضي، وكاف ىناؾ 
وبعدىا كاف احلديث عن االنتقاؿ ة، إذ كاف ىناؾ توقع بإجياد نزاعات أخورى مستقببل يف ادلنطقة، خلق بؤر صوراع جديد

السياسي، والذي يقصد بو انتهاء النظاـ الطائفي، وإقامة سلطة مدنية فيها شوراكة جلميع ادلكونات السورية، وعدـ 
ومثاؿ ليتقاسم ادلورتبة األخَتة كل من سقوط النظاـ، تأجيل النزاع، وتقسيم سوريا مناصفة، ما باحلكم،  استئثار طائفة

ذلك ما ذكوره الباحث واحمللل السياسي األستاذ عدال بوش من أف النظاـ السوري انتهى، وأف بشار األسد رلورد واجهة 
 فقط.

الصوراع يف سوريا، ولكن ما ديكن اإلصباع عليو أنو حىت بناء على ما سبق فإنو من الصعب استقوراء مستقبل 
 ولو استتب األمن رلددا يف ادلنطقة، فإهنا ربتاج عشورات السنُت للتعايف من جديد.

 :.فئة الفاعلين-ب
 :. الفاعلين في األستوديو1-ب

 -زلل الدراسة–لقات حصة منتهى السياسةيف ح األستوديو الفاعلُت يف(: 5اجلدوؿ )
 % التكورار 

 62.78 73 قدـادل

 24.44 27 اإلعبلميُت

 28.: 22 احملللُت السياسيُت

 8.6 : شلثل اجلالية السورية يف اجلزائور

 29.44 33 زللل الربنامج

 211 231 اجملموع

يليو يف مورتبة الوصافة زللل الربنامج ، %62.78مقدـ احلصة تصدر ادلشهد بنسبة يشَت اجلدوؿ إذل أف 
كما كاف نصيب احملللُت السياسيُت ،  %24.44ليأٌب الدور بعدىا على اإلعبلميُت بنسبة ، %29.44بلغت بنسبة 

 .%8.6فيما حل شلثل اجلالية السورية يف اجلزائور أخَتا بنسبة ، %28.:ما يقدر بػ 

 دبوضوع عنايةذلا  ، واليتدلتخصصة يف األستوديوزلل الدراسة سلتلف الشخصيات ا ةاحلص بورز يف حلقات
قدـ احلصة مورواف الوناس يف كل احللقات زلل الدراسة ماعدا احللقة االخَتة اليت ، وكاف النصيب األوفور دلاألزمة السورية

ومنح الفورصة لكل وىو أمور طبيعي إذ يقـو بإدارة احلوار والنقاش يف احلصة، ، عمار شَتييت على غَت العادة قدمها
يليو يف ادلقاـ الثاين زللل الربنامج حيانا يقـو حىت بالدخل وإبداء رأيو يف ادلوضوع، ضيف لئلدالء بورأيو يف ادلوضوع، وأ
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والذي كاف ضيف احلصة القار حيث شارؾ يف كل أستاذ علم اإلجتماع السياسي جبامعة اجلزائور نور الدين بكيس، 
ومثاؿ ذلك الصحفي علي خلضاري الباحث يف قضايا اإلعبلـ لتكوف ادلورتبة الثالثة لئلعبلميُت احللقات زلل الدراسة، 

نت للمحللُت السياسيُت أما ادلورتبة ما قبل األخَتة فكاواألستاذ والكاتب الصحفي صاحل عوض، والعبلقات الدولية، 
لـو الباحث واحمللل السياسي عدالف بوش، زلمد سعيد مكي أستاذ العلـو السياسية بادلدرسة العليا للع شلثلُت يف

السياسية، زلسن خنيش أستاذ علـو السياسة جبامعة البليدة، مصطفى قيصور أستاذ جامعي وزللل سياسي، واألستاذ 
فيما حل شلثل اجلالية ، وىو أمور طبيعي إذ تعترب األزمة سياسية بالدرجة األوذل، واحمللل السياسي زلمد دلُت مقوراوي

 واقتصور ظهوره على احللقة األوذل اليت عنيت بالدراسة.اجلزائور األستاذ صاحل يزبك أخَتا، السورية يف 

يف ميادين ذات صلة ادلتخصصُت زلل الدراسة أظهورت صبعا كبَتا من الفاعلُت  ةيتضح شلا سبق أف احلص
إال أف ىناؾ  ،باألزمة السورية كاإلعبلميُت، واحملللُت السياسيُت، ويعزى ذلك إذل كوهنا قضية سياسية يف ادلقاـ األوؿ

 واستضافة فاعلُت حقوقيُت ما يفسور عدـ عناية احلصة دبعاجلة اجلانب اإلنساين لؤلزمة.را يتمثل يف عدـ إبوراز قصو 

 :.الشخصيات الفاعلة2-ب
 -زلل الدراسة–لقات حصة منتهى السياسةح مضموف يفالشخصيات الفاعلة (: 6اجلدوؿ )

 
 % التكورار

 :28.9 28 فبلدديَت بوتُت

 6.37 6 رجب طيب أردوغاف

 35.32 34 بشار األسد

 5.32 5 باراؾ أوباما

 4.27 4 جوف كَتي

 45.85 44 دونالد تورامب

 3.22 3 نتنياىو

 2.16 2 ماكوروف

 5.32 5 زلمد بن سلماف

 2.16 2 زلمود عباس

 2.16 2 سَتجي الفوروؼ

 2.16 2 حسن روحاين

 211 6: اجملموع

بنسبة  بشار األسد، يليو يف ادلقاـ الثاين %45.85تورامب اعتلى الصدارة بنسبة دونالد يشَت اجلدوؿ إذل أف           
 ،%6.37وبعده مباشورة رجب طيب أردوغاف بنسبة  ،%:28.9قدرت بػ  فبلدديَت بوتُت بنسبة، ٍب 35.32%

 ليتذيل، %4.27على نسبة  فحصلجوف كَتي ، أما %5.32بنسبة كل من باراؾ أوباما، وزلمد بن سلماف   يليو
 مؤخورة الًتتيب مناصفة كل من ماكوروف، زلمود عباس، سَتجي الفوروؼ، وحسن روحاين.
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ومثاؿ تصدر الورئيس األموريكي دونالد تورامب الشخصيات األكثور ورودا يف مضامُت احللقات زلل الدراسة،           
يليو الورئيس األموريكية يف سوريا، ذلك احلديث عن تصورحياتو بأف السعودية عليها أف تدفع مقابل بقاء الواليات ادلتحدة 

ويورجع ليأٌب بعده الورئيس الوروسي فبلدديَت بوتُت، السوري بشار األسد، ويعزى ذلك إذل كونو طورفا رئيسيا يف النزاع، 
، فلما نتحدث عن النظاـ السوري، فنحن نتحدث عن روسيا احلديث حاليا عن النظاـ السوري ذلك إذل أنو ال ديكن

 الورئيس الًتكي رجب طيب ٍبباسم النظاـ السوري، يف تصورحياتو وغَتىا  ك أف بوتُت أصبح يتحدثودليل ذلمباشورة، 
أردوغاف، ويورجع ذلك كما أسلفنا الذكور يف التحليل الكيفي لفئة ادلوضوعات فيما خيص األزمة السورية واجلهات 

، 3129ديسمرب  :الثقيل من سوريا يف ، وكذا توعدىا بنزع السبلح إذل التدخل الًتكي يف عفورين وغَتىااخلارجية، 
وكذا زلاولة توركيا استعادة أرلاد الدولة العثمانية والتحوؿ إذل قوة إقليمية يف ادلنطقة، ناىيك عن أمنها القومي ادلهدد 

يليو كل من الورئيس األموريكي السابق باراؾ أوباما، بسبب األكوراد ادلوجودين يف سوريا، وحزب العماؿ الكوردستاين، 
وذلك عند احلديث مثبل عن لقاء ورل العهد السعودي بًتامب، خاصة بعد  العهد السعودي زلمد بن سلماف، وورل

سبدد وتوسع النفوذ خوفا من والذي ال تورتضيو ادلملكة العوربية السعودية، تصورحيات ىذا األخَت باالنسحاب من سوريا، 
، وزيور خارجية الواليات ادلتحدة األموريكية سابقا كَتي  يليو صبع من الشخصيات على غورار جوف اإليوراين يف ادلنطقة،

الورئيس  سَتجي الفوروؼ، ووزيور اخلارجية الوروسي ماكوروف، الورئيس الفلسطيٍت زلمود عباس، إديانويل الورئيس الفورنسي 
 حسن روحاين على التوارل، ما يوضح أف سوريا أصبحت حلبة صوراع لعدة أطوراؼ.اإليوراين 

خبلؿ ما ذكور بأنو ظهورت عدة شخصيات فاعلة يف احلدث السوري، ما يبُت أف احلورب يف سوريا يتضح من           
فوضى خبلقة ألجندة خارجية، فبعد سبع سنوات من األزمة أصبح الصوراع مقسما بُت و  تكالب دورل، ما ىي إال

 أطوراؼ عدة، وكل طورؼ لو داعموف معينوف.

 :فئة اإلستماالت اإلقناعية -ج
 -زلل الدراسة–لقات حصة منتهى السياسةيف حاإلستمبلت اإلقناعية ادلعتمدة يف (: 7اجلدوؿ )

 % التكورار 

 

 

 

 إستماالت عقلية

 23.28 25 تقدًن أرقاـ وإحصائيات

 31 34 تقدًن احلجج والرباىُت

 24.:4 56 تقدًن وجهات نظور

 25.89 28 شواىد من التاريخ

 2:.24 27 ضورب أمثلة

 4.61: 226 اجملموع

 7.61 9 إستماالت عاطفية

 211 234 اجملموع

، على التفصيل التارل، حيث %4.61:اإلستماالت العقلية حصدت الصدارة بنسبة يوضح اجلدوؿ أف 
يف  %31.11يليو تقدًن احلجج والرباىُت بنسبة ، %24.:4كاف النصيب األوفور لصاحل تقدًن وجهات نظور بنسبة 

وبعدىا يف ادلورتبة ما ، %25.89ادلورتبة الثالثة من نصيب شواىد من التاريخ حيث حظيت بنسبة لتكوف ادلوركز الثاين، 
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، ىذا فيما %23.28إحصائيات أخَتا بنسبة  فيما حل تقدًن أرقاـ و، %2:.24قبل األخَتة ضورب أمثلة بنسبة 
 .%7.61بة خيص اإلستماالت العقلية، أما فيما يتعلق باالستماالت العاطفية فلم تورد إال بنس

اعتمدت  حلقات حصة منتهى السياسة ادلعنية بالدراسة خبلؿ تفحص معطيات ىذا اجلدوؿ بأفيتبُت من 
االستماالت العاطفية بصفة قليلة، وقد يعزى ذلك لكوف فيما اعتمدت ، األوذل على اإلستماالت العقلية بالدرجة

احلصة عنيت بقضية سياسية جادة تستدعي استعماؿ ىذا النوع من االستماالت. أما ما يتعلق باالستماالت العقلية 
يتبُت ذلك كمثاؿ من خبلؿ احللقة ما يدؿ على عدـ اضلياز احلصة لورأي معُت، فاحتلت صدارهتا تقدًن وجات نظور، 

وذل حيث استضيف فيها طورفاف ذلما رأي معارض لآلخور، حيث دافع شلثل اجلالية السورية يف اجلزائور عن شورعية األ
واهتم توركيا واعتباره للمعارضة ادلتواجدة بإدلب دبثابة مورتزقة أجانب،  وأحقيتو بالوجود يف أرض سوريا، النظاـ السوري،

فيما دافع الصحفي علي خلضاري ثار واألمواؿ، والزيت السوري، احتضاف وسبويل اجلماعات ادلسلحة، وحىت بسورقة اآلب
يلي ذلك جنبت إدلب احتمالية ىجـو كيماوي جديد من خبلؿ اتفاقية نزع السبلح مع روسيا، عن توركيا، وذكور بأهنا 

 بسبلـ، تصوريح ورل العهد السعودي بأف الكياف الصهيوين من حقو العيشومثالو احلديث عن تقدًن احلجج والرباىُت، 
 3124كاحلديث عن الثورة يف بداياهتا وكوهنا شعبية، ليكوف تأسيس تنظيم داعش يف لتأٌب بعدىا شواىد من التاريخ  

يليو ضورب أمثلة كاحلديث عن العمليات اإلرىابية يف توركيا عند كبلـ ربوؿ زلوري ببداية الصوراع السٍت الشيعي، 
مقدـ  مثلما عورضوفيما كاف اعتمادىا على تقدًن أرقاـ وإحصائيات أخَتا، الصحفي علي خلضاري عن أمهية توركيا، 

ألف مقاتل من ادلعارضة  41احلصة يف احللقة الثانية من إحصائيات حوؿ عدد ادلقاتلُت يف درعا وىو ما يقارب 
عن ذبنب إزىاؽ احلديث ضحايا قصف الغوطة الشورقية. أما االستماالت العاطفية فمثاذلا وكذا ذكور أرقاـ ادلسلحة، 

 ف الضحية الوحيد ىو الشعب السوري.ضف إذل ذلك التذكَت بأاألرواح، وبشاعة اجملازر ادلورتكبة يف احلورب، 

، لكوف القضية ل أساسي على االستماالت العقليةحصة منتهى السياسة اعتمدت بشكزلصلة ما سبق أف 
 سياسية جادة، وكاف ذلك بشكل كبَت من خبلؿ تقدًن وجهات نظور، ما يدؿ على عدـ اضلياز احلصة لورأي 

 معُت، كما دل تغفل عن اعتماد االستماالت العاطفية على قلتها الستقطاب اىتماـ ادلستمعُت.

 عرض النتائج الخاصة بفئات كيف قيل؟ -2
 :شكل تقديم الحصةفئة  - أ

 -زلل الدراسة–لقات حصة منتهى السياسةيف حشكل تقدًن احلصة (: 8اجلدوؿ )
 % التكورار 

 98.6 53 حوار مع ضيف متخصص

 23.6 7 حوار مع ضيف عرب اذلاتف

 - - وسائل االتصاؿ احلديثة

 211 59 اجملموع

من أشكاؿ تقدًن احلصة ناؿ النصيب األكرب احلوار مع ضيف متخصص يتضح من خبلؿ ىذا اجلدوؿ أف 
كما دل ،  %23.61قدرت بػ حظي احلوار مع ضيف عرب اذلاتف بنسبة ، يف حُت %98.61حيث استأثور بنسبة 

 تعٌت وسائل االتصاؿ احلديثة بأي اىتماـ، حيث دل ربظى بأي نسبة.
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من خبلؿ مع ضيف متخصص،  اعتمدت باألساس على احلوار السياسة حصة منتهىشفت النتائج أف ك
الذين استضافة صبع كبَت من الفاعلُت، كما سبق ذكوره يف التحليل الكيفي لفئة الفاعلُت، ما يوضح أف ادلختصُت 

أما احلوار مع ضيف عرب اذلاتف فاقتصور فقط على  جزءا من تكوين أو صناعة الربنامج، كانوا  استضيفوا يف احلصة
أما االعتماد على وسائل االتصاؿ احلديثة فكاف اري من توركيا، خلض وذل من خبلؿ االتصاؿ بالصحفي علياحللقة األ

وىو ما يعد قصورا من جانب إذاعة اجلزائور الدولية، فاإلذاعة دبفهومها الكبلسيكي أي قاعة  غائبا كليا عن احلصة.
إذا ما أبقت على ىذا الشكل ستتبلشى، فهناؾ اليـو إذاعات على اإلنًتنت ال ربتاج ربوريور، وغورفة تسيَت وبث مباشور، 

أنشأت قاعة ربوريور موازية  الدولية كارلو  العصور الورقمي، فمثبل إذاعة مونت فيجب على اإلذاعة أف تتأقلم معأستوديو، 
ت األخبار مباشورة على الفيسبوؾ، تشتغل على اإلنًتنت، وربديدا على الفيسبوؾ وتويًت، وبدأت بتجوربة تصويور نشورا

فإذاعة اجلزائور الدولية ديكن أف تستفيد من الصورة، من خبلؿ وىناؾ تعليقات وتفاعل كبَت من طورؼ ادلستخدمُت، 
غلق، يو، فاإلذاعة ليست فقط بث إذاعي يالتطبيقات احلديثة مثل الفيسبوؾ، بإتاحة بث صور مباشورة من األستود

، والذي يتيح بث صور مباشورة Facebook Liveطة التكنولوجيات احلديثة مثل فيمكن إضافة الصورة بواس
 .(3128، 35)فورانس  للضيوؼ وادلقدمُت

 :فئة اللغة المستخدمة - ب
 -زلل الدراسة–لقات حصة منتهى السياسةحاللغة ادلستخدمة يف (: 9اجلدوؿ )

 
 % التكورار

 86.3 5: عوربية فصحى

 33.5 39 مزيج لغوي 

 3.5 4  أجنبية

 - - عامية

 211 236 اجملموع

بػ  العوربية الفصحىمنها حلقات حصة منتهى السياسة زلل ناؿ حصة األسد يبلحظ أف اللغة ادلستخدمة يف 
يف ادلورتبة ما قبل  اللغة األجنبيةحل ت، ل%:42.8وذلك بنسبة ادلزيج اللغوي ، ٍب يأٌب يف ادلقاـ الثاين 86.31%

 دل تورد العامية بتاتا.، يف حُت %3.51األخَتة وذلك بنسبة 

 ت، حيث احتلعوربية الفصحىحاز قصب السبق فيها اليتبُت من خبلؿ ما سبق أف اللغة ادلستخدمة قد 
ضف وقد يورجع ذلك إذل كوهنا إذاعة دولية توجو الورسائل اإلعبلمية إذل اجملتمعات العوربية بأسورىا، ، احلصةالصدارة يف 

إذل ذلك طبيعة ادلستمعُت دلثل ىذه احلصص الذين قد يكونوف من النخبة، دوف نسياف أف أغلب أفوراد اجملتمع أصبحوا 
للغة العوربية الفصحى، وبعض الكلمات أو العبارات وادلقصود بو اجلمع بُت ا يليو ادلزيج اللغويمتعلمُت، ومثقفُت، 

وقد يورجع ذلك إذل كوف ، "جايك للموضوع"، "كيما نقولو  "ومثاؿ ذلك يف احلصة ادلعنية بالدراسة  العامية،
ونادرا ما وظفت اللغة ادلتحدث قد تعود على استعماؿ العامية يف احلياة اليومية، أو كانت رلورد خطأ وزلة لساف، 

ومثاؿ األجنبية، وقد يعزى ذلك إذل كوف احلصة باللغة العوربية، خاصة وأف إذاعة اجلزائور الدولية تبث بلغات أخورى، 
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أما العامية فلم تستعمل ، Black waterوكذا عند ذكور إسم شوركة أموريكية وىي ، "c'est normal"ذلك، 
  كوف إذاعة اجلزائور الدولية موجهة إذل العادل العوريب بأكملو.على اإلطبلؽ ويورجع ذلك كما سبق ذكوره، إذل

 :القوالب الفنيةج.فئة 
 -زلل الدراسة–لقات حصة منتهى السياسةحيف  القوالب الفنية(: 11اجلدوؿ )

 % التكورار 

 77.38 66 ادلناقشة اإلذاعية

 44.84 39 احلوار

 211 94 اجملموع

بنسبة  من رلموع القوالب الفنية النصيب األكرب تنالادلناقشة اإلذاعية من خبلؿ ىذا اجلدوؿ أف  ظهوري
 .%44.84بنسبة قدرت بػ مباشورة احلوار  ايليه، %77.38بلغت 

، حيث القوالب الفنيةة األسد فيما يتعلق بحص تنالادلناقشة اإلذاعية تدؿ القوراءة الكمية للجدوؿ أف 
إلعبلميُت، بدرجة كبَتة من خبلؿ استضافتها  نقاشيةتعترب حصة ذ إ، ىذا النوع الصحفيتتطلب خصوصية ادلوضوع 

كما اعتمدت على وىو ما ذكور يف بداية احلصة بأنو بورنامج للنقاش، واحلوار،  وزلللُت سياسيُت دلناقشة األزمة السورية، 
وصها، خاصة عند خبصاحلوار يف ادلقاـ الثاين، فأحينا يقـو مقدـ احلصة بتوجيو أسئلة لضيف معُت، لتلقي أجوبة 

أف أغلب األنواع الصحفية يف قناة اجلزيورة  وىوما خيتلف مع ما توصلت إليو الباحثة عثماين نسيمة من احتداـ ادلناقشة. 
تخداـ كانت خربية، وقلما تستخدـ أنواع الورأي، وقليبل ما رباور ضيوفا يف استديوىات النشورات، وتعوض ذلك باس

ا ليس عورض قناة العوربية يف مقدمة األجناس الصحفية ادلستعملة فما يهمهيف ما كاف اخلرب ، كاذلاتف واألقمار الصناعية
تستهدؼ  هيفأما ادلناقشات فاحلوار يهدؼ إذل احلصوؿ على ادلعلومات واستنباط اآلراء، وجهات النظور ادلختلفة. 

يقـو امتداد لربامج احلوار، حيث  ضاوىي أي تبادؿ اآلراء وادلعلومات، ومهما كانت طبيعة ادلناقشة خفيفة أو جادة،
ديكن القوؿ أف ادلناقشات ما ىي إال مقاببلت صباعية يشًتؾ فيها أكثور من شخص يف  احملاور بدور أكثور إجيابية. و

صفحة ، 3129)سهيلي،  وقت واحد، لبحث موضوع أو قضية، أو مشكلة ما، من وجهات نظور سلتلفة أو متكاملة
88). 

 ثالثا: نتائج الدراسة التحليلية:
 :توصلت الدراسة إذل صبلة من النتائج اليت ديكن إجيازىا يف النقاط اآلتية

ن ليس باليسَت على ، خاصة مع مورور زمالسورية تطورقت إذاعة اجلزائور الدولية دلختلف ادلوضوعات ادلتعلقة باألزمة-
 وتشعبها، وباعتبارىا خورجت من الشأف الداخلي إذل أزمة يتجاذب اخلوض يف غمارىا عدة أطوراؼ. األزمة

نقاط فيما يتعلق بالوضع السوري، وكاف أبورزىا إذل عدة  إذاعة اجلزائور الدولية من خبلؿ حصة منتهى السياسة تطورقت-
بسبب والءاهتا ادلتعددة  ورت ادلعوركةاحلديث عن ادلعارضة، وأف ىذه األخَتة بشقيها السياسي وادلسلح قد خس

 .وادلتعارضة
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بينت إذاعة اجلزائور الدولية من خبلؿ حصة منتهى السياسة أف األزمة السورية صوراع دورل يتجاوز ادلعارضة والشعب  -
من رلمل موضوعات األزمة السورية واجلهات  وتبُت من خبلؿ التحليل أف ادلوقف الوروسي كاف األبورز والسوري،

 لذي تتمتع بو حاليا يف سوريا.وذلك راجع للنفوذ القوي ا ية،اخلارج
 وضوع احلسم العسكوريكاف دلأوضحت إذاعة اجلزائور الدولية أنو من الصعب إستقوراء مستقبل األزمة السورية، و  -

أف ادلسألة السورية ستحسم على ادليداف، وليس  بينت  إذ، مستقبل األزمة السورية النصيب األكرب فيما خيص مواضيع
 .على طاولة ادلفاوضات

ادلتخصصُت يف ميادين ذات صلة باألزمة السورية كاإلعبلميُت، صبعا كبَتا من الفاعلُت  حصة منتهى السياسة أظهورت-
إال أف ىناؾ قصورا يتمثل يف عدـ إبوراز  ،واحملللُت السياسيُت، ويعزى ذلك إذل كوهنا قضية سياسية يف ادلقاـ األوؿ

 .واستضافة فاعلُت حقوقيُت ما يفسور عدـ عناية احلصة دبعاجلة اجلانب اإلنساين لؤلزمة
تصدر ، و ظهورت عدة شخصيات فاعلة يف احلدث السوري، ما يبُت أف احلورب يف سوريا ما ىي إال تكالب دورل -

 .ورودا يف مضامُت احللقات زلل الدراسة الورئيس األموريكي دونالد تورامب الشخصيات األكثور
، لكوف القضية سياسية جادة، وكاف ذلك ل أساسي على االستماالت العقليةاعتمدت حصة منتهى السياسة بشك -

حجج وبوراىُت، شواىد من التاريخ، ضورب أمثلة، وتقدًن أرقاـ وإحصائيات، وكاف يف  من خبلؿ تقدًن وجهات نظور،
ما يدؿ على عدـ اضلياز احلصة لورأي معُت، كما دل تغفل عن اعتماد االستماالت العاطفية  مقدمتها تقدًن وجهات نظور

 على قلتها الستقطاب اىتماـ ادلستمعُت.
 ؿ استضافة صبع كبَت من مع ضيف متخصص، من خبل باألساس على احلوار حصة منتهى السياسةكاف اعتماد -

يثة فكاف غائبا كليا عن احلصة. وىو ما يعد قصورا من جانب إذاعة أما االعتماد على وسائل االتصاؿ احلدادلختصُت، 
، والذي يتيح Facebook Liveإضافة الصورة بواسطة التكنولوجيات احلديثة مثل ها ديكنحيث اجلزائور الدولية، 

 بث صور مباشورة للضيوؼ وادلقدمُت.
وقد يورجع ذلك إذل كوهنا إذاعة دولية ، من حيث اللغة ادلستخدمة احلصةالصدارة يف  عوربية الفصحىاللغة ال تاحتل -

 .توجو الورسائل اإلعبلمية إذل اجملتمعات العوربية بأسورىا
ىذا النوع حيث تتطلب خصوصية ادلوضوع كاف القالب الفٍت األكثور اعتمادا يف احلصة ىو ادلناقشة اإلذاعية، -

 أوذل.بدرجة  نقاشيةتعترب حصة إذ ، الصحفي
 ة:      خاتم

أف إذاعة اجلزائور الدولية تتخذ من القضايا العوربية زلورا ذلا، فاالىتماـ باألزمة  بناء على ما تقدـ يتضح
فقد تطورقت إذل الوضع  ذليمنة الدولية على الشورؽ األوسط.السورية جاء لكوهنا من أىم القضايا العوربية ادلورتبطة با

السوري، وحاولت إبوراز التوجهات الدولية من خبلؿ حديثها عن األزمة السورية واجلهات اخلارجية، كما حاولت 
 ة من خبلؿ الفاعلُت وىو ما كاف جليا يف احلصاستقوراء مستقبل األوضاع يف سوريا، وقد أثارت األزمة اىتماـ سلتلف 

كما اعتمدت على االستماالت العقلية حبسب طبيعة القضية، كما كاف احلوار يُت،  استضافة إعبلميُت، وزلللُت سياس
ة، ووظفت اللغة العوربية الفصحى يف ادلقاـ األوؿ كوف مضامينها ؼ ادلختصُت الشكل الطاغي على احلصمع الضيو 

 اإلعبلمية موجهة إذل العادل العوريب، واعتمدت على ادلناقشة اإلذاعية باألساس كقالب فٍت.

 قائمة المصادرو المراجع :
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