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  :الـمـقدمــة

نزاعات على ـربية جملة من الحــروب و الــــت الدول الع  شهد

ا أنها ـــكم, ر التاريخ و العصورــ موذلك على, غرار باقي دول العالم

ر في تاريخ ــو لعل الناظ, رية الخارجيةــــتعرضت للحمالت العسك

ب أن يقــال سواء على مستوى ـدول يجــد الكــثير مما يجــهذه ال

حروب التي تعرضت لها من قبل ـعربية أو الـالصراعات العربية ال

ات منطقة ــلهذه األزمو من بين المناطق األكثر تعرضا .   الغرب

راقية اإليرانية في ــرب العـبداية بالح, ج العربيــــالخلي

راقية ــمرورا باألزمة الع, رن الماضيـــمانينيات من القــالث

وال عند الحرب األمريكية ــ وص1991ويتية في العام ـــالك

هر مارس من عام ــو التي نشبت في ش, راقــانية على العــالبريط

ومات و ـة الشـعوب و الحكــ  و قد أثارت هذه الحـرب كاف.2003

و كان من , تلفةــرية و الثقافية المخــت أذهان الطبقات الفكـحرك

ربية خلف ـــربية و الغــالضــروري أن تتحرك وسائل اإلعالم الع

و حاولت الفضائيات العربية أن تعالج هذا الحدث . هذا الحدث العالمي

ير في إطار ــــــتحليل و التعمق و التفسثير من الــــــبك

الم ـــو ظــهر ما يسمى باإلع, السياسة اإلعالمية لكل منها

ربي الذي يصــاحب عـادة مثل هذه الفترات في إطار الدعاية و ـــالح

ت هذه الحــرب عدة معالم و لقد اتخذ.    الدعاية المضادة

 كانت اب بغض النظر عما إذاــلى عدة أسبارتكــــزت ع

و لم يكن المجال مفتوحا على , وعيةـوعية أو غير موضــــــموض

دم التوازن و ـــــرا عــاالت و التوقعات نظــــــاالحتم

  وى المتصـارعة إن على المستـوىـــــافؤ بين القـــالتك



  

ة ــــــأن دول ذلك , العسـكري أو الدبلومـاسي أو االقتصادي

 د إيــــرانـــربها ضت تخـرج من حكادالــعراق ما 

 حتى 1991ضد التحالف الدولي عام  كذلك و 1982عــــام 

أة الحصــار االقتصــادي الذي ــــــدت نفسها تحت وطـــوج

و من جهة أخرى مثلت , دة خمسة عـشر عامـاــك كاهلها مــــأنه

رف الثاني لهذا الصراع و استـعانت ـــأمريكا أقوى دولة في العالم الط

لف األطلسي و على رأسها بريطانيا لشن الهجمات على ـــــالحبدول 

ار الشامل و أيضا اتهمتها بأنها ـــدولة اتهمتها بحيازة أسلحة الدم

.   ى إسرائيل و على العالم ككلـــخطـــر على المنطقة العربية و عل

ل ـــــرب عدة نتائج ما كانت لتصل إليها قبــلقد أفرزت هذه الح

ات ـاما عندما قام العراق باجتياح الكويت و تدخلت الواليـاثنتي عشرة ع

كريا رفقة مجموعة من الدول ـالمتحدة األمريكية إلنهاء الخـالف عس

و ).بطش النظام العراقي(ويت مما أسمته ــاألخرى بحجة حماية دولة الك

) سي أن أن(ادة قناة ـذاك كانت بقيـمن المعروف أن الساحة اإلعالمية آن

راه مناسبا لتعـبئة الرأي العــام العالمي ـية التي كانت تردد ما تاألمريك

ارجية األمـريكية تنعم بالغطاء ـــو جعل السـياسة الخ, لصالح أمريكا

اطق و كل المنـعرب و المسلمين د الـالشــرعي في تصــرفاتها ض

اول أمريكا االستيالء عليــها و االستفادة من ثرواتها و جعلها ــالتي تح

ي س(ربي بقيادة ـــإلعالم الغلهذه السيطرة الكاملة .أهدافا البد من تحقيقها

ربي ــالم العاد و المـقصود به اإلعــسببها غياب اإلعالم الم) أن أن

ـجتمعات الـعربية و ــوير المالمتحرر من التبعية والذي يهدف الى تن

  .همزويدها بالحقائق التي يراد لها أن تكون مخفية على أذهانـت



ح ــ   لكن اليوم ظهور الفضائيات العربية أعطى فرصة أكــبر و فت

تعدد مكان اإلو صـار ب. ربيةـعوب العـــمجاال أوسع أمام الش

ي أثبـتت ــ و من بين القنوات العــربية الت,مصـادر المعلومات 

داث خاصـة فيما ـــها على خلق نهج جديد للتعامل مع األحــــقدرت

 اإلنسان و جملة الصراعات التي تعرفها المـنطقة قوقــيتعلق بح

  .ـة قطرة الجزيرة الفضائية و مقرها دولقــنا, عربيةـــال

اة التي أبـهرت المشاهدين الـعرب قبل الحرب و ــــــ    هذه القن

فتحت مــجاال جديدا لم يألــفه الـــمواطن 

ـربي الــذي أحــس بنوع من التحـــرر من ــــــالعـــ

وانين و ـــــــوي الرادع تحت قوى القـــالم السلطــــإلعا

ناهيـــك عن قيود الرقابة التي منعت تحقيق حرية , الدساتير المحلية

  .الرأي و التعبير في البلدان العربية

وف تقدمه الجزيرة في ــــان يتوقع أن ما ســ    و ال بد أن الكل ك

تقيه من وسائل اإلعـالم رب يختلف عما يســـــتناولها ألخبار الح

ادية و قدرات ــــــالغربية خاصة و أن للجزيرة إمكانيات م

رب بما يجعل المشاهد ـــبــشرية تسمح لها بـتغطية فصول الح

ربي يسـتغني عن كل المصادر الكالسيكية التي تعود على التعامل ـــالع

مل تحت بل ألنها تع, زيرة قناة متميزةـــــط  ألن الجـليس فق. معها

لكــننا ال نسمح ).رأي اآلخرــــــــرأي و الــــال(شــعار 

زيرة في هذه الحرب إال بعد ــــــألنفــسنا بتـقـييم أداء الجــ

اور التي تحاول بدورها ــــــالتعرض الى مجموعة من النقاط و المح

 على ةرب األمريكيــــــرسم المؤشرات العامة لتغطية الجزيرة للح

                                            . العراق



  :الدراســـة التي بين أيـدينا تــتناول

 ثة التغطية اإلخبارية لقناة الجــزيرة لحـرب الخلـيج الـثالـ -1

  )2003 أفريل 09 الى 2003 مارس 20من ( 

 .الكيفية التي غطـت بها القناة تلك الحــرب -2

ها ـــن غيرها في تغطيتالوقوف عند الخصائص المـميزة للجزيرة ع -3

 :تناولنا كل ذلك عبر ثالثة فصول.للحدث

ادر ــــــ بقناة الجزيرة نشأتها و مصاما عا الفصل األول تعريفي ف

  .تمويلها و بناؤها الهيكلي

  أما بالنسبة للفصل الثاني فقد خــصصناه للحديث عن 

و هذا بإبراز أهم , زيرة و حرب الخليــج الثالثةـــــالجــ

بما في ذلك عمل , ذتها لتغطية فصول الحربـــــستعدادات التي اتخاال

   ,ــــــراقمراسـلي القناة في الع

طية الجــزيرة للحرب ــو احتوى الفصل الثالث مقاربـــة تحليلية لتغ

في محاولة لمعرفة و كشف الكيفية التي تناولت بها األخبار و طرق معالجتها 

 .و بثها

فصل الرابع على مااحتوت علية األنواع الصحفية وفي األخير احتوى ال

 المستخدمة في معالجة الحرب على العراق
 
 
 
 
 
 
 

 



  إلشـــكالــــيةا
صة في مجال ــــائيات العربية المتخصــ   إن ظهور الفض

ام ــقبل أثناء و بعد قي, األخـــبار و انتشارها على النطاق العالمي

روز األدوار المختلفة ـــــبأدى الى , رب الخليـج الثالثةــــح

التي يمكن لإلعــالم العربي أن يقوم بها بعيدا عن سيطرة اإلعـــالم 

إذ لم يعد المشاهد العربي بحاجة لما تقوله و تردده القنوات , ربيــــالغ

ألن عددا ال بأس به من , ة خاصةــــريكيـة و األمـالغـربية عام

رض و جوده في فترة تعتبر ـارية فـــــالقنوات الــعربية اإلخب

  . األكثر حساسية في العالقات الدولية

   ولعل المشاهد قد الحظ أنه من أبرز هذه القنوات قنــاة 

رة الفضائية التي وجدت لنفسها مكانا في وقت أصبح فيه ــــزيــالج

ربي في أمس الحاجة لمعرفة ماذا يدور في العــالم ـــواطن العــالم

  .ا يشبع عطشه لألخبار و المعلوماتـــداث بمـــمن أح

 كله تـغطية مظ المتتبعون و المهتمون عبـر العـالـــ   كما الح

ريكية ــحرب األمــــرز القنوات العربية و العالمية للـــأب

ابقاتها ألن ــن ســهذه الحرب التي تختلف ع, البريطانية على العراق

ياتها أفـرزت وتداع, ابها الرئيسية يشــوبها الغموضــأسب

 و خـلقت بؤر تـوتر الزالت المنطقة العربية و تدة صرا عاـــــع

 أدى التوتر في العالقات لقد.   اإلســالمية تتخبط فيـها الى يومنا هذا

رب و المسلمين الى بروز مفاهيم جديدة لم ـــريكية مع العـــاألم

و , مفهوم اإلرهاب الدوليـــــــيتعود عليها العالم من قبل ك

ان من ـــكـ.......و تنظيم الــقاعدة, أسلــحة الدمار الشــامل

  خاصة بعد قيام, الضروري أن تحدث لإلعالم العربي نقلة نوعية



ش أكبــر للـــحصول ـــ حرب الخليج الثالثة حيث أصبــح العط

توى ـــإن على مس, على المعلومات و األخبار القادمة من ساحة الحرب

  .ريكيةـــة العربية أو على مستوى العالقات العربية األمالعالقات العربي

وات ــــلقد وجد العــالم نفسه تحت وطأة فضـاء إعالمي يـعج بالقن

  .العالميةالتلفزيونية و المحطات اإلذاعية و وكاالت األنباء 

. ـالماحة اإلعـــــ في سهيــكل يدلي بدلوه للحصول على ما يبقالو 

ـفها ـــــن وصـــبالــعدوان و منهم مفمنهم من وصف الحرب 

ومنهم من اعتـــبرها , ـل فـي الشـأن الداخلي لــلعراقـــبالتدخ

ة ـــرقها الخاصـية طـالمــلة إعـكل وسيـول, حربا ضد اإلرهاب

تنال ــــفي تنــاول أخـبار الحرب التي شكلت مادة دسمة تتغذى بها ل

  .وصارضى المشاهد عموما و المشاهد العربي خص

وء على ــ   و في خضم كل هذه المفارقات و التداعيات قمنا بتسليط الض

رب و للوقوف على ــــــالكيفية التي تناولت بها الجزيرة أخبار الح

ص التي ـــــو الخـصائ, ظروف تغطية الجزيرة لما يدور في العراق

ت غاال و تم بناء تلك االنشــــ,و المـشاكل التي تعرضت لها, ميـزتها

  : اإلشكالية التاليةعلى

ويلة ــــهل كانت قناة الجزيرة رقما إضافيا يضاف الى القائمة الطـ -

زة ـتميـاة مــــــأم أنها كانت قن من القنوات اإلعالمية المختلفة؟

  ذات بعد عالمي؟وعن غيرها كقناة عربــية 

  :الـتســاؤالت
  :على ضوء إشكالية الدراسة طرحنا التساؤالت التالية

  ذا غطت الجـزيرة في حرب الخـليج الـثالثة؟ما -1

 ماهي الكيـفية التي تناولت بها الجـزيرة أخـبار الحرب؟ -2



 ماهي أكــثر األنـــواع الصـحفية المــعتمدة؟ -3

 ماهي أهم مصـادر أخبـار الجــــزيرة في تلك الحرب؟ -4

كيف كانت طبيعة عمل مراسلي الجزيرة في الــعراق و ماهي  -5

 ضوا لها؟المشاكل التي تعر

ماهي أهم المـــواقف ووجهات النظر من السياسة اإلعالمية  -6

 للجـزيرة؟

  ؟ العربية قناة الـجزيرة عن غيـرها من القـنواتميزـما ي - 7

  :أهمـــية الدراســـة
 ترتبط أهمية الدراسة بأهمية القناة في حد ذاتها كقناة عربية احتلت مكانة    

ل موضوعية ــفضل توفر عدة عواممرموقة بين أهم الفضائيات الدولية ب

  :منها

و وجودها في أهم , و حشد كبير من العاملين و المنتجين,  توفر اإلرادة و المال

من بينها منطقة , بقاع العالم أين تصنع القرارات و األحداث و بؤر التوتر

آخرها الحرب على , الخليج العربي الذي شهد ثالثة حروب كبرى متتالية

الحدث الذي هز العالم كله وعاشه كل .  نظامه الوطني بالقوةالعراق و إسقاط

 .منها قناة الجزيرة القطرية, سكان المعمورة عبر وسائل اإلعالم المختلفة
  :أهـــداف الــدراسـة

   تهدف الدراسة الى الوقوف على نشاط هذه المؤسسة اإلعالمية 

لت لها العربية التي أصبحت تشكل ظاهرة إعالمية عربية جديدة سج

اسما ضمن أبرز المؤسسات اإلعالمية الدولية من خالل تغطيتها 

و كذا , و كيفية تناولها لتلك الحرب, اإلخبارية لحرب الخليج الثالثة

  رصد الخصائص



في الوقت الذي يحتاج فيه العرب الى .  المميزة لها عن غيرها

 الى مؤسسات إعالمية جادة و قادرة على تلبية حاجات اإلنسان العربي

  .قنوات عربية تعوضهم عن احتكار الغرب لهذه الوسائل
  :و تنحصر أهداف الدراسة في

  :أهــداف ذاتــية-1

  التقرب من حقيقة العمل اإلعالمي لقناة صنفت من األوائل تأثيرا في-

  .الرأي العام العربي و تثير اهتمام الرأي العام الدولي

  زيارة القناة و المكوث بهاالحصول على تجربة ذاتية بعد ما تسنى لي -

  .مدة شهر

  :أهــداف مـوضـوعيــة-2

  . تزويد رصيد المكتبة بدراسة ميدانية مميزة-

 محاولة إفادة الطلبة و الباحثين بظروف و حيثيات تغطية الجزيرة -

 .للحرب في ظل الرهانات السياسية و اإلقتصادية العالمية

  :أسـباب اخـتيـار المــوضـوع
حيث تشكل , اختيار الموضوع متداخلة عموما مع أهمية الدراسةتبدو أسباب 

المكانة التي أصبحت الجزيرة تحتلها كقناة إخبارية ال يمكناالستغناء عنها سببا و 

و هذا بعد استحواذها على عقول و أذهان المشاهدين , هدفا في الوقت ذاته

  :باإلضافة الى أسبابأخرى نذكر منها, خاصة العرب منهم

  .ستطالع و التعرف على طبيعة العمل في قناة الجزيرة الفضائيةحب اال -

 ).اإلعالم و االتصال(اتصال الدراسة اتصاال وثيقا بالتخصص  -

 .كون القناة أصبحت ظاهرة فرضت نفسها عربيا و دوليا -



ما عدا , ندرة الدراسات األكاديمية و الرسائل العلمية حول هذا الموضوع -

 .ى االنترنيتبعض المقاالت التي نشرت عل
  :مـصـطلـحـات الـدراســة

 1996قناة فضائية عربية إخبارية أنشأت عــــــام : قناة الجزيرة -1

كانت من بين القنوات التي غطت الحرب األمريكية . و مقرها الدوحة

و ذلك من خالل مكاتبها في العراق و ,2003البريطانية على العراق عام 

  .*في مناطق أخرى

استغالل الوسائل و األدوات و اإلمكانيات اإلعالمية : ةالتغطية اإلعالمي -2

نصاوأداء في معالجة موضوع ما عن طريق    عرضه بالصورة , لغة

المالئمة مع التحليل و الشرح و التفسير   بتخصيص المساحة التي تليق 

 ).**تلفزيون, صحافة مكتوبة, ةإذاع(, به

ية على العراق و  التي الحرب األمريكية البريطان: حرب الخليج الثالثة -3

 لتـصبح 2003 أفريل 09 و انتهت يوم 2003 مارس 20بدأت يوم 

الـعراق بعدها دولـة محـتلة باعـتراف مجـلس  األمـن الدولـي 

 .*** نفسه

الصحفي الذي يتوغـل في ساحة المـــعركة : مراسل الحرب - 4

و يعمل على نقلها للــمؤسسة التي يعمل , للحصول على األخبار

 .ابــهالحس
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  :الدراســــات الســابقة
   ال توجد الى حد اآلن دراسات أكاديمية حول الجزيرة في هذا 

المستوى في جامعة الجزائر سوى بعض المقاالت و المواضيع 

و عليه تأتي , فية العامة نشرت عبر االنترنيتــــالصح

نـأمل أن تكون بداية . ي األولى في هذا الميدانـــــدراست

  .اة أو قنوات أخرىــــــ حول هذه القنلدراسات أخرى 

     :منــهج الدراسـة و أدواتــها
      إن طبيعة الموضوع و إشكالية الدراسة يتطلب من الباحث العناية 

و تصنف هذه الدراسة ضمن الدراسات الو , بالظاهرة و أسلوب دراستها

تستهدف هذه :   االستكشافية بناء على تعريف سمير محمد حسينةصفي

أو موقف تغلب عليه , النوعية من البحوث تقويم خصائص ظاهرة معينة

يرها ــو تعتمد على جمع الحقائق و تحليلها و تفس, صفة التحديد

و نصل عن طريق ذلك الى إصدار تعليمات بشأن , الستخالص داللتها

وعلى هذا األساس ) 1."(الموقف أو الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها

نهج المالئم لهذا النوع من الدراسات األمبريقية هو المنهج رأينا أن الم

كننا من الحصول على ــالمسحي، ألنه الوحيد و األنسب الذي يم

المعلومات التي تؤدي بنا إلى التحليل و التفسير في ظل المعطيات و 

  :و للمسح عدة تعريفات منها.تاألدوات و اإلمكانيا

  

  



 منظمة لتقرير و تحليل و محاولة: " Whithney تعريف هويتني 

تفسير الوضع الراهن لنظام اجتماعي، أو جماعة أو بيئة معينة، و 

و ليس على اللحظة الحاضرة، كما أنه  ينصب على الموقف الحاضر

يهدف للوصول إلى بيانات يمكن تصنيفها، و تفسيرها و تعميمها، و 

 )2." (ذلك لالستفادة بها في المستقبل و خاصة في األغراض العملية

منهج لتحليل و دراسة : "  فيعرف المسح على أنهMorse أما مورس 

أي موقف أو مشكلة اجتماعية أو جمهور ما، و ذلك بإتباع طريقة 

 )3." (علمية منظمة، لتحقيق أغراض معينة

محاولة لجمع البيانات : " في حين يرى كانونا و كامبل أن المسح 

ينة منه، و ذلك عن بطريقة منظمة سواء من جمهور معين أو ع

 )4." (طريق استخدام المقابالت أو أية أداة أخرى من أدوات البحث
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استعنت في هذه الدراسة بأداتين لجمع البيانات و هما : أدوات جمع البيانات

 استخدمته الدراسة :أسلوب تحليل المضمون: أوالتحليل المضمون و المقابلة

كأداة من أدوات التحليل قصد الوصول إلى الكشف عن الصورة الحقيقية التي 

هرت بها قناة الجزيرة خالل فترة الحرب األمريكية على العراق، و ذلك من ظ

خالل تحليل محتوى العينة و المتمثلة في نشرات األخبار التي كانت تبث على 

 بتوقيت الجزائر، و التي كانت 21 : 00 بتوقيت الدوحة أي 23 : 00الساعة 

شرات األخبار نشرة الحصاد لكن فترة الحرب جعلت ن: تسمى قبل الحرب 

 سا  و قد ظهر أسلوب تحليل المضمون في أواسط العقد 24 / 24مستمرة 

، و كان يعني بدراسة الدعاية، حيث ظهر أول دراسة 19الثاني من القرن 

و منذ ذلك الوقت أخذ في التوسع من خالل " ليبمان و تشارلرميرز " للثنائي 

المجالت و الراديو و االستخدام في تحليل محتويات الصحف و الجرائد و 

، حتى وصل إلى تحليل مواد أخرى تنتمي إلى العلوم االجتماعية، )2(التلفزيون 

  :وعرف تحليل المضمون عدة تعريفات..األدبية و السياسية و االقتصادية

تحليل المضمون، أحد أساليب البحث العلمي  " BERELSON:3بيرلسون * 

 و الكمي للمضمون الظاهرة لمادة التي تهدف إلى الوصف الموضوعي و المنظم

  " من مواد االتصال

تحليل المضمون، أسلوب للبحث يستخدم : " KRIPPENDORFكربندورف * 

في تحليل البيانات و المواد اإلعالمية من أجل الوصول إلى استدالالت و 

 ).4" (استنتاجات صحيحة و متطابقة في حالة إعادة البحث و التحليل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .123ص , 1976, عالم الكتب, القاهرة, األسس و المبادئ, بحوث في اإلعالم, سمير محمد حسين -1
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أسلوب أو أداة للبحث العلمي يمكن أن يستخدمها الباحثون في : " سمير محمد حسين* 

مجاالت بحثه متنوعة و خاصة علم اإلعالم، لوصف المحتوى الظاهرة و المضمون 

  ).1"(حيث الشكل و المضمون الصريح للمادة اإلعالمية المراد تحليلها من 

أسلوب تحليل مضمون، يحضى بأهمية كبرى في الدراسات : " أحمد محمد شلبي* 

اإلعالمية و السياسية، ألنه يتميز بسهولة االستخدام مقارنة مع الدراسات االستبيانية، و 

  ). 2"(يوفر لنا كما هائال من المعلومات 

       :المقابـــلة: ثانيا

ب أساسي من أساليب جمع البيانات و المعلومات لدراسة الموضوعات المقابلة أسلو

  .المختلفة، لذلك اعتمدت هذه الدراسة على إجراء مقابالت مختلفة و من تعريفاتها

المقابلة، اتصال مواجهي بين شخصين يهدف فيه أحدهما إلى التعرف : " فاروق ياسين *

عن رأيه فيه، أو الكشف عن على بيانات من الطرف اآلخر في موضوع محدد، أو 

اتجاهاته الفكرية و معتقداته عن طريق تبادل الحديث معه، فالمقابلة سلوك لفظي و عملية 

  ).3"(من عمليات التفاعل االجتماعي

  ):4 (شروط المقابلة الجيدة

  :      حتى تؤدى المقالة وظيفتها كاملة البد من توفر عدة شروط منها

  .دا جيداتحديد موضوع المقابلة تحدي 

 .وضوح المفاهيم و العبارات المستخدمة في األسئلة 

 .مراعاة الزمان و المكان اللذان تجري فيهما المقابلة 

 .عدم مقاطعة المبعوث 

 .إشاعة جو التفاعل بين طرفي المقابلة 

 .تسجيل إجابات األسئلة بدقة 

 .إيجاز األسئلة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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     و يرى إحسان محمد الحسن أن المقابلة من أهم الوسائل البحثية، فهي 

 تحليلها تحليال علميا أساسية للتعرف على الحقائق، و تبويبها، و تصنيفها، و

يساعد على التوصل إلى النتائج تكشف موضوع الدراسة و تعريف جواباته 

  ) 1.(المختلفة

  :مجـــــتمع البــحث

النشرات اإلخبارية , يمثل مجتمع البحث الذي نحن بصدد دراسة عينات منه   

لى التي كانت تبثها قناة الجزيرة خالل فترة الحرب األمريكية البريطانية ع

, و جدير بالذكر أن نشرات األخبار كانت تبث بشكل دائم و مستمر, العراق

خاصة بالنسبة لقناة إخبارية . نظرا لألهمية القصوى التي تملكها هذه الحرب

و لهذا السبب اختفت التسميات الشائعة للفترات اإلخبارية للقناة و , مثل الجزيرة

  :هي

  . صباحا بتوقيت الدوحة08:00: الجزيرة هذا الصباح على الساعة -

 . زواال بتوقيت الدوحة16:00: الجزيرة منتصف اليوم على الساعة -

  . مساء بتوقيت الدوحة23:00: الجزيرة حصاد اليوم على الساعة -

و قد تم , بحيث تجاوزت فترة الحصاد أثناء الحرب الساعة ونصف الساعة

  .اختيار العينة من هذه الفترة اإلخبارية
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 .193 األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي، دار الطليعة، بيروت، ص-إحسان محمد الحسن )1(



  :العينة و إطارها الزمني
      تعرف العينة بأنها نموذج يشمل جانبا أو جزءا من وحدات المجتمع 

ركة، و ـــل صفاته المشتاألصلي المعني بالبحث، و ممثلة له، بحيث تحم

هذا النموذج أو الجزء يغني الباحث عن دراسة كل وحدات و مفردات المجتمع 

األصلي، ألن دراسته تشكل صعوبة تتعلق أساسا بعدد الوحدات الذي يعد 

  )1. (ضروريا لهذا النوع من الدراسة

 مباشرا  و قد تطلبت طبيعة الدراسة اختيار العينة القصدية ألنها ترتبط ارتباطا

و يعرف الدكتور سمير محمد . و أهداف الدراسة المرجوة, مع موضوع البحث

طريقة االختيار ألعمدي أو ألتحكمي و المقصود <:  حسين العينة القصدية بأنها

و يرى أيضا بأنها تمثل المجتمع > من جانب الباحث لعدد من وحدات المعاينة

  . ر على العينة العمدية فقطاألصلي تمثيال صحيحا و ذلك في حالة االقتصا

  :و لجأنا إلى العينة القصدية لعدة اعتبارات منها

 عدم صالحية استعمال العينة العشوائية المنتظمة نظرا لقلة عدد المفردات -

)20.(  

 صعوبة اختيار النشرات التي تحتوي على األحداث الكبرى و المهمة للحرب -

 .ع ما يجري بخصوص الحربنظرا ألن القناة كانت على اتصال مستمر م
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عدم قدرة عمال مكتبة قناة الجزيرة على تسجيل كل النشرات على أشرطة -

VHS , لذلك تم اللجوء مباشرة إلى نشرة الحصاد اليومية التي كانت تبث خالل

  .ةنشر) 20(الحرب و عددها 

  :أما ا إلطار الزمني لهذه العينة فإنه يتمثل في

فترة الحرب األمريكية البريطانية على العراق و التي امتدت طيلة عشرين يوما 

   .كاملة

ليلة أردنا دراسة الكيفية التي تناولت بها الجزيرة أخبار هذه الحرب بدءا من 

  .القصف األولى

  :فاصيل المتعلقة بها و هي فيما يلي جدول يضم عينة الدراسة بكل الت 

  .النشرة -1

 .تاريخها -2

 .المدة الزمنية الخاصة بكل نشرة -3

  . نشرة و هي فترة الحرب21   علما أن عدد النشرات المدروسة بلغ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 



  جــــــدول الـعـينـــة

  المدة الزمنية  التاريخ  النشرات

  تغطية متواصلة  2003 مارس 20  النشرة األولى

  تغطية متواصلة  2003 مارس 21  نيةالنشرة الثا

  تغطية متواصلة  2003 مارس 22  النشرة الثالثة

  تغطية متواصلة  2003 مارس 23  النشرة الرابعة

  دقائق10 ساعة و 1  2003 مارس 24  النشرة الخامسة

   دقيقة50  2003 مارس 25  النشرة السادسة

   ساعة1  2003 مارس 26  النشرة السابعة

   ساعة1  2003 مارس 27  النشرة الثامنة

   دقيقة15 ساعة و 1  2003 مارس 28  النشرة التاسعة

   ساعة1  2003 مارس 29  النشرة العاشرة 

   ساعة1  2003 مارس 30  النشرة الحادية عشر

   دقيقة55  2003 مارس 31  النشرة الثانية عشر

   ساعة1  2003 أفريل 01  النشرة الثالثة عشر

   ساعة1  2003 أفريل 02  النشرة الرابعة عشر

النشرة الخامسة 

  عشر

   دقيقة55  2003 أفريل 03

  
                               

  



   دقيقة55  2003 أفريل 04  النشرة السادسة عشر

   دقيقة55  2003 أفريل 05  النشرة السابعة عشر

   دقيقة55  2003 أفريل 06  النشرة الثامنة عشر

   ساعة1  2003 أفريل 07  النشرة التاسعة عشر

   ساعة1  2003 أفريل 08  النشرة العشرون

النشرة الواحدة و 

  العشرون

   دقيقة55  2003 أفريل 09

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



بعد اإلطالع على المادة اإلعالمية و المتمثلة في النشرات          ):1(فئات التحليل   

سة تـم   و على ضوء إشكالية و أهداف الدرا      , اإلخبارية المأخوذة كعينة الدراسة   

  .اختيار مجموعة من الفئات التي تمكننا من اإلجابة على تساؤالت الدراسة

  :صدق و ثبات التحليل

 و الهدف منه دراسة مدى مالئمة األسلوب المستخدم في :صدق التحليل -1

. تحليل الظواهر محل الدراسة و مدى قدرته على توفير المعلومات المطلوبة

لى مجموعة من األساتذة المختصـين و عليه تم توزيع دليل االستمارة ع

 هؤالء من مالحظات تم هو بناء على ما قدم, و هذا للتأكد من علميته) 2(

  :تعديل يعضا منها فخرجن الى شكلها النهائي

  :فئات األنواع الصحفية-1

   الخبر-

  التقرير-

  المقابلة-

  التعليق-

 :فئات المصادر -2

  وكاالت األنباء-

  مراسلو الجزيرة-

 مصادر عراقية -

  مصادر أمريكية-
 
 
  
  .أنظر التعريفات اإلجرائية لكل فئة-)1(

  فاتح لعقاب أستاذ بالمعهد/ عزت عجان أستاذ بالمعهد/محمد لعقاب المشرف:األساتذة-)2(



 : فئات الصور– 3

 صور حية مباشرة-

 صور مسجلة-

   صور فوتوغرافية و مصممة بالكمبيوتر -

  مدى استقاللية المعلومات على أدوات التحليل وهدفه قياس :ثبات التحليل-2

و بناء عليه احتكمنا الى مجموعة من المحكمين الذين قامو بدراسة عينة من 

  >هولستي <و تطبيقا لمعادلة . المادة التحليلية تم اختيارها بطريقة عشوائية 

  :لقياس درجة التجانس بين المحللين 

  
  =معامل الثبات

                                     

  : فكانت النتائج كالتالي

  : نسبة اإلتفاق بين المرمزين

        0,92:         بين أود0,77:         بين أوج0,92: بين أوب

  0,69:          بين ج ود01:        بين ب ود0,69:بين ب وج

  :و عليه فإن متوسط االتفاق كان

  

                                                       =  0,83       

                                       

    =       =                   =معامل الثبات 

        

  0,95 =معامل الثبات
  ب: األستاذ عزت عجان      مرمز-األساتذة المرمزون

  ج:األستاذ يوسف ثمار      مرمز-                                

  د:األستاذ فانح لعقاب       مرمز-                                           

  

 )متوسط اإلتفاق بين المحللين(ن

  )متوسط اإلتفاق بين المحللين) (1-ن +(1

4,99 

6 

4x0,83 
1)+4-1(0,83   

3,32 
3,49 



  :صعوبات الدراسة
  :أهمها, واجهتني عدة صعوبات خالل إنجاز هذه الدراسة   

عدم وجود دراسات سابقة في شكل مراجع أو مؤلفات قائمة بذاتها  -1

  .الستخدامها في عملية جمع المعلومات أو تصنيفها

بة دراسة كل النشرات حيث بلغ متوسط الوقت المستغرق في كل صعو -2

 .نشرة ساعة و خمس و أربعون دقيقة

صعوبة تصنيف بعض المعلومات في خانة األنواع الصحفية نظرا  -3

 .للتداخل الكبير بين هذه األنواع لحظة بثها خالل النشرات

رداءة الصوت في بعض األشرطة المسجلة و المحصل عليها من  -4

مما صعب عملية التحليل و استغراقها وقتل , قناة الجزيرةأرشيف 

  .طويال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصــــل األول
  

  

  

  

  

  رة ــزيـجــاة الــخيص قنـتش

  ةـائيــفضـال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



تعتبر قناة الجزيرة مشروعا عربيا فريــدا جاء في وقت 

رغبــــــاته أصــــبح فيه المشاهد في حاجة الى ما يلبي 

في معرفة ما يدور من حوله من أحداث و ما ينتج عنها من ردود 

وال بـــــــد أن الكل قد الحظ أن  قناة الجــــزيرة , أفعال

تـــــقوم ببث األخبــار والمعلومات السياسية و االقتصادية و 

االجتـــــــــماعية و كذلك الرياضـــــــية في قالب 

و ربما استغالل ,  ما اعتاد عليه هذا المشاهدوبمنهجية تختلف على

الجزيرة للتكـــنولوجيـــــا الحديثة زاد من تألق القناة 

و لمعــــــرفة خبايا وكواليس العمل بهده المحطة , ونجاحها

تشخيصا لقناة القـــــــــادم نتناول على مستوى الفصل 

مصادر نشأتها و اريخ ــ تونتعرف علىجزيرة ـال

, لهاــ أقسامها و هياكتطرق الىا سنــــكم, هاـــــــتمويل

بهدف مـــعرفة مكونات القناة و طرق و أنظمة تسييرها و و هذا 

  :اللــن خـمهذا 

  .النشأة و مصادر التمويل: المبحث األول -

  هياكل القناة و أقسامها: المبحث الثاني -
  

  

  

  



  الـنشــأة و مصادر التمويل: المـــبحـث األول
تبث عبر , ر قناة الجزيرة قناة عربية إخبارية مستقلةتعتب     

بدءا , ديد من األقمار الصناعية لتغطي كافة أقطار العالم تقريباـــــــالع

مرورا بأوروبا و , و امتدادا الى إفريقيا, رق األوسطــــــمن الش

وصوال الى أستراليا و المحيط , رق األقصىــــــاألمريكيتين و الش

  .الهادي

امن ـــــــ في الث01/96تأسست المحطة بموجب مرسوم أميري رقم    

  ة ــرية عامـــ ينص على أن تكون مؤسسة قط1996من شهر فيفري سنة 

رات ــــأما نشاطاتها الرئيسية فتتمثل في بث نش, مقرها الدوحة, و مستقلة

ع ـرها من مواضيـرياضية و غيـادية و الــاسية و اإلقتصـار السيـاألخب

  .لساعةا

زيرة بث برامجها يوم السبت األول من نوفمبر ـــــ   بدأت قناة الج

ثم ارتفعت ساعات البث ,  بوتيرة ست ساعات من البث يوميا فقط1996

 الى بث متواصل 1999تدريجيا حتى وصلت مع حلول األول من شهر فيفري 

و , لرقميةتستعمل الجزيرة لبث برامجها التقنيات ا. على مدار اليوم دون توقف

و يتولى تشغيلها طاقم , هي مجهزة بأحدث تقنيات البث و اإلنتاج التلفزيوني

  1.متخصص عالي األهلية و الخبرات

ا الساعــة ــأوكلت الى الجزيرة مهمة تقديم تغطية إخبارية شاملة لقضاي   

, حيةـو عرض البرامــج الحواريـة ال, و الشؤون السياسية و االجتماعية

  , النشرات اإلقتصـادية و الرياضيـةإضافة الى

  ).و الرأي اآلخر ..الرأي(  و اتخذت في ذلك شعار 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   بمقر القناة13:40 على 16/05/2004 مقابلة مع مدير الشؤون االعالمية لقناة الجزيرة يوم -1



ئيسية و المصيرية التي   كان الهدف الرئيسي من إنشائها التطرق للقضايا الر

مع االهتمام بإيصال صوته و آرائه الى الساحة , تهم المواطن العربي أساسا

على أساس أنها جاءت لتخاطب هذا , اإلعالمية اإلقليمية و العالمية مباشرة

كما أسندت لها مهمة تخليص المشاهدين العرب من , الجمهور بالخصوص

اتهم لألخبار و المعلومات بما يزيد في وتوفير حاج, التبعية اإلعالمية للغرب

وعي هؤالء بما يدور من حولهم و من ثمة مساعدتهم على تشكيل مواقفهم و 

  1.آرائهم و تقوية شخصية العرب و المستضعفين بالدرجة األولى

  :مصادر التمويل

حصلت الجزيرة في بداية األمر على ميزانية من الحكومة القطرية قدرها    

أي ما , ليون دوالر للتأسيس إلدارة المؤسسة لمدة خمس سنواتمئة و خمسون م

و هذا ما يسمى الميزانية التشغيلية للقناة , يعادل ثالثون مليون دوالر لكل سنـة

على أن تقوم القناة بتسديد نفقاتها بعد ذلك باعتمادها .... كالرواتب و الفاتورات

  .رامجها المختلفةعلى التـــمويل الذاتي عن طريق اإلعالنات و بيع ب

   لكن عائدات المحطة لم تكن كافية لسد الحاجيات األساسية بسبب عدة 

اعتبارات منها تعرضها للحضر االقتصادي من طرف بعض الــدول اإلقليمية 

التي رفضت اإلعالن على قناة الجزيرة بسبب سيـاستهـــا التحريرية 

الى إحراج بعض األنظمة و هذا ما أدى , المبنية على الرأي و الرأي اآلخر

  .العربية التي لم تكن تريد ألصوات المعارضة أن تجـد منبرا لها

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   المقابلة السابقة-1

  



و ,  قناة الجزيرة أصرت على االلتزام و الدفاع عن نفسها بتوفير تعددية اآلراء

 ال بأس لمكنت من تحقيـق مد خوبالرغم من صعوبة األوضاع إال أن القناة ت

به من خالل اإلعالنات المتزايدة للشركات و المؤسسات ذات الطابع الصناعي 

بنك قطر , شركة قطر للماء و الغاز, البترولية) قافكو(شركة : و التجاري منها

  1.و التي تولت رعاية معظم برامج القناة..... الوطني

 أخرى نتجت عن ل الى توفير مدا خي   باإلضافة الى ذلك فقد لجأت الجزيرة

مثل صور أفغانستان و التسجيالت الخاصة , بيع الصور و األشرطة الخاصة

و تحويل بعض البرامج , و أيضا بيع البرامج العامة) بن الدن و الظواهري(ب

شاهد على العصر : (الى وثائق نشرت في شكل كتب كبرنــــــــامج

يك عن المداخيل المتأتية من بيع حقوق بث ناه). و نقطة ساخنة و سري للغاية

و , المحتويات اإلخبارية للقنوات العــــالمية و وكاالت األنباء الدولية

  .مداخيل أخرى جلبتها مختلف االشتراكات

 صدر قرار بإعداد دراسة حول جدوى إمكانية تحويل   2003 و في أواخــر 

ـرى لتمويل   القناة الى شركـة أسهم خاصــة بهدف خلق فرص أخـ

  1.القنــاة

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المقابلة السابقة-1
 



   هيـاكل القنـاة و أقسـامها:المبـحث الثــاني
عون ــيديرها أشخاص يتمت,    تتشكل قناة الجزيرة من مجموعة من األقسام

محطة إحدى و يبلغ عدد األقسام بهذه ال, بالخبرة في ممارسة مهامهم و أنشطتهم

نحاول فيما يلي عرض هذه األقسام بالتفصيل للوقوف على الكيفية , عشر قسما

التي تستقي بها الجزيرة األخبار و كذلك لمعرفة اإلمكانيات المادية و الطاقة 

تقرب من ـباإلضافة الى ال. قوم على تسيير مختلف الهياكلـالبشرية التي ت

 فيما بينها لضمان التغطيات و رق متخصصة و متصلةـيقة العمل ضمن فـحق

و فن عقد المقابالت , إنتاج البرامج الحوارية و برامج الرأي و طرق بثها

  .الصحفية مع مختلف الشخصيات و الخبراء و صناع القرار في العالم
  :  قســم المـراسلــين-1

  تشكل العالم، هن مختلف نقاط لجزيرة هذا القسم بالتنسيق مع مراسلي ايعمل   

، و قبل هذا التاريخ كان شخص واحد يتكفل 2000سنة ذا القسم في مايو ه

  . عشرة أشخاص-و جلهم تقنيون-  أما اآلن فيبلغ عدد الموظفين فيه.بالمراسلين

 نظام اتصال إليكتروني ,امـــاألقسو يملك هذا القسم على غرار باقي    

 على االتفاقى يتم  بقسمه حتأالتصالمشترك و يكون بالتالي للمراسل إمكانية 

 كما يحدث و أن يرسل القسم مزيدا من الموفدين إذا لزم معينة، تغطيةخطة 

  ... تصويرفرقات أو عد مرإلستأجااألمر، وقد يضطر 

 األحداث المتوقع حدوثها  على رصدمبيوتر الجدول المثبت على الك   كما يعمل

يتم حسب التسلسل تمرات و الملتقيات و غيرها بحيث مؤ كالالسنة،على مدار 

  1.المراسلني، إضافة إلى األخبار العاجلة الواردة من ــالزم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بمقر القناة11:00 على 13/05/2004مقابلة مع رئيس قسم المراسلين يوم  -1

  



ناعة التقرير و البداية تكون من فكرة ـــ تتم صقسم الا مستوى هذعلى 

 بعدها يتم مباشرة تكليف المراسل لقسمقترحها اي أو المراسل حهابسيطة يقتر

 بالموضوع، القة التي لها عور المحايلــتشك نمبإعداد التقرير، بحيث البد 

السكر  بإرسال  (مراسلـال  يقومالحالة و في هذه .جوانبهو اإلحاطة به من كل 

ه يقة علـــ الموافو بعد أو االنترنيت الفاكس قعن طري)  script تيب

 و من المفضل أن يعرض )مراجعة التحريرية ـلا (لقسم يس الئيخضعه ر

 مرحلتي تسجيل إلىراسل موضوعه على المراجع اللغوي ثم ينطلق ــالم

ترجمة النصوص بل أمر هام يتعلق ـ كما ال يفوت المراس.المونتاجالصوت و 

  .تقريرهغير العربية الواردة في 

للتقرير و قيمته  الصحة الفنية  كل منجعةيس القسم مرائ يحاول ر   

الصحافيين الموجودين في  ة و كذلك تركيب الترجمة بصوت أحدــاإلخباري

وان عنه هوية تتمثل في ئعطا يتم إعداد مقدمة للتقرير و إاألخير و في .القناة

    1. الصحفياسم  و ،يومــ رقم ال,عالموضو

  :قســم المقابــالت-2

في محاولة  طه نشاجلىيت و1996 في المحطةق النط مع ا   تأسس القسم

بعض ف  و يعمل على التنوع في المقابالت ،األخبار وازن علىتفاء الــإض

تطلب شرحا و توضيحا من يالحدث العاجل بينما  ،نويريت لها طابع بالتالمقا

ابلة مع أخصاني او ق يتطلب مالاف العلمي مثش و االكتأو غيره،طرف المراسل 

ملك الوحدة أسماء و تو .ليط الضوء على الحدثسما تئو الهدف دا ,ورتدك

 ث بحييد العالم  و هناك تطلع للحصول على المز شخص عبر8000عناوين 

  2. و الناجحةالفعالة الخدمة من هذه الجزيرة و برامج النشراتستفد ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . المقابلة السابقة--1

  . بمقر القناة13:20 على 15/05/2004ة مع رئيس قسم المقابالت يوم مقابل-2



 الحرب على العراق ألن النشرات امي شديد أط لضغقابالت الم قسمتعرض

مار قوفير خدمه األتضا ي أقسممهمة الو تتمثل . بصفه مستمرةمتواصلة و تكان

  .الخارجي تاالستوديوها و ,الصناعية

  : قسـم الـتبادل اإلخــبارى-3

و ينتمي .  بحيث يرتبط هذا القسم بكل األقسام, جزء في غرفة األخبارهمأ   

  :بقوم على توفير عدة خدمات منها. و, لعامةدارة اإلمباشرة ل

   .ةيرجاخ التب المكااإلشراف على_ أ

   .التنسيق و الترتيب للتغطيات الخارجية– ب

  .الخارجيةالوكاالت و مع القنواتاقيات فالتام إبرا_ ج

  .ترتيبات الخاصة بالبرامج ال.د

  . الحجز على األقمار الصناعية- ه

  .اقبة المكاتب الخارجية إداريا مر-و

 إذ ال , ما يمكن قوله حول هذا القسم أنه يمثل العمود الفقري للقناة ككلو   

الذي يوفر كل األدوات التي يتم  فهو,  عنهاالستغناءيمكن بأي حال من األحوال 

   1.ورة للمشاهدها توصيل الصــب

  :قســـم إنـتاج األخــبار -4

البداية تكون  و  وهو تابع لهينة التحرير,ضا مركز اتخاذ القراري يسمى أو

 يشتغل ,منه والنهاية عنده أبضا فهو الذي يقرر ماذا يريد و باقي األقسام تنفذ

 طبيعة حسب ترتيب األخبار  كما يعمل علىقسم على قدم و ساقـهذا ال

  2.الحدث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . بمقر القناة12:30 على 14/05/2004مقابلة مع رئيس قسم التبادل اإلخباري يوم -1

  . بمقر القناة14:00 على 14/05/2004 مقابلة مع رئيس قسم إنتاج األخبار يوم -2



يس تحرير غرفة ئ ر,خبارلأل على مستوى هذا القسم منتج أول عملي

 عادة تتم مناقشة األمور بسرعة للحصول ,ناعد أو مساعديس إضافة لم,األخبار

كما يراعي القسم استعمال المفاهيم و المصطلحات التي .رار جماعيــعلى ق

   أساسا على تبنى

   المهنية األسس-

   المتلقي طبيعة-

   السياسية للقناة األسس-

 ومانية ــل أن الجزيرة توفر خليطا من االتجاهات بما فيها الععلما   

  1.ماإلسال و  يبراليةــالل

  :جاــتن المومـــقس-5

 داخل القناة األساسية الحيوية ذات الفاعلية األقسام قسم المونتاج من عتبر   ي

ق بالصورة في كل مراحلها حيث يعمل هذا القسم على لكونه مرتبط بكل ما يتع

) مطبخ ( لحة العمل كما لو كان ــ بما يخدم مص,بلورة وترتيب الصور

والبرامج من الناحية الصورية مما يعزز دور الكلمة في األخبار بخ به ــتط

 األخبار لغرفة أساسيةمة ايعد قسم المونتاج دع. خدمة الموضوع بشكل مهني

 أو التحضير أثناءء ا حيث يساعد و يكمل عمل الصحفي سواألخرى واألقسام

 هذا القسم الكثير من فيل  و يعم.من خالل المساهمة في تنفيذه على الهواء

الغالبية العظمى منهم . د يطبقه الجميعـ ضمن سياق واحاألكفاءالموظفين 

 خدمة تم االستفادة منهاضمنها  مختلفة كانوا يعملون أماكنيتمتعون بخبرات من 

  2.للجانب المهني و سمعة القناة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ةالمقابلة السابق      

 . بمفر القناة18:00 على 23/05/2004مقابلة مع رئيس قسم المونتاج يوم  -1
 



  :ث وحداتاليتفرع من هذا القسم ث

  .ة والرياضاألخباروحدة مونتاج . ا

  .وحدة مونتاج البرامج. 2 

  1.وحدة التسجيل و النسخ. 3 

  :رامجــبار و البــ األختبةــمك – 6

اور أساسية ال تختلف إال فيما ندر أو  العمل في قسم المكتبة ضمن محيقوم   

ث كل ــيير أو تحديغف المكتبة بإضافة أو تـحسب المواهب الشخصية لموظ

  :ةكون ضمن النقاط التاليتهم في سهولة العمل ولكن جميعها ـما يس

وهي تصنيف األشرطة حسب ما تحتويه من مواد بشقيها  :الفهرسة •

 .ج أو أخبارــبرام

 لدى عامل  البحثتيجية تفيد في استراالتينات خال البياد إ:ةاألرشف •

  .المكتبة

 : الطلبات الواردة منعالتعامل م •

  .رفة األخبارغ 

محلية أو الطلبات الخارجية من وكاالت أو صحف سواء  

 .ة أو عربيةـــعالمي

  :بةف المكتظومب توفرها في جت التي يابلو أهم المتطأساسيات *
المكتبة إلمكانية تسيير العمل يجب توفر التالي بالنسبة لموظف    

  : وهييابسبالصورة الكاملة ن

فة عر جيد جدا تحدثا و كتابة مع مبمستوى يةزة اإلنجليغتوفر الل 

 2.باستخدام الكمبيوتر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المقابلة السابقة -1

  . بمقر القناة10:30 على 22/05/2004مقابلة مع مسئولة مكتبة قناة الجزيرة يوم  -2



 الفيلمية بشكل مبسط  أللقطاتالقدرة على عمل توصيف للصور و 

  .أللقطةون إغفال ألهم التفاصيل األساسية في دوواضح 

  .ومة و الفهم السريع لكيفية استخدام األجهزةعلسرعة تلقي الم 

 . أجانب بالنسبة لزوار القناة عرب أودالقدرة على الشرح المبسط المفي 
  :جـرافيـكس قســـم ال-7

موظفا موزعين على مهام  23حوالي ، و يضم المحطةق ال القسم مع انطانطلق

ية سيئيفة الرظ تتمثل الوو.نياف تصب كلها في دعم النشرات و البرامج ,تلفةخم

احبة لكل ما يراه الشاهد على ـم في عرض الرسوم و الكتابات المصسلهذا الق

 دعم األجزاء - ا:لهذا القسم فيية ف األساسئ الوظاو تتمثل, قناة الجزيرة

 التي كل الكتابات أي , فيما يتعلق بنشرات األخبار,المرتبطة بالبث المباشر

  .نذ بداية النشرةمتظهر 

في حالة :  مثال,عم األجزاء المرتبطة بالتصميم و المقصود بهاد -2

 رئلخسا إحصاء ال مثأو , دولة ما طريقة عرض البنودفي اتفاتيةودـوج

  ).اط مرتبةقخلفية عليها ن(...  منذ دخوله إلى العراقاألمريكييشجـال

 وعادة ما تكون , دعم األجزاء المرتبطة بتصميم اإلشارات-3

نات المتعلقة بقناة ال إضافة إلى اإلع, البرامج و األخبارنركاتجكحركة،مت

 أو الترددات على األقمار الصناعية ,مة مسجلةال الجزيرة ععارشك الجزيرة

داع و الذي يندرج بدوره ــسم اإلب قا القسم تحت إشرافهذ يعمل و....ناةللق

   .المرئي بالتنسيق مع وحدة الترويج و وحدة الخيال ,التشغيل ضمن إدارة

ات ي في إطار تطوير إمكان,ةتخدم أجهزة عالية التقنيسم يسللعلم فإن هذا الق

  1.يةالمحطة المادية و الفن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   بمقر القناة15:10 على 20/05/2004مقابلة مع رئيس قسم الجرافيكس يوم -



  : قســـم اإلخــراج-8
 ,ميةالية و الصورة المكملة لكل المواد اإلعئ هذا القسم المرحلة النهايمثل   

  و يقوم هذا القسم أيضا باإلشراف على المخرجين. أخبار أو برامجتسواء كان

  .ألستوديو و كذلك القارئ اآلليمد راء او 

 و يعمل بآخر ما توصلت إليه , قسم اإلخراج أحدث المعداتيملك   

 ث سنوات األولى ثالثال في .كنولوجيا الحديثة في مجال االتصاالتــالت

زيرة تملك أستوديو واحد فقط مما كان يعرض القسم و ــ كانت الج,للقناة

ق ئ ل سبع دقاالبرنامج ما و في خ من الضغط بحيث ينتهي عالصحفيين لنو

أما اآلن فقد أصبح .  فريق تقني جديد,ددـضيوف ج, البد من دخول مذيع جديد

ما الثالث  أالثاني للمواجيزو  رخباواحد لنشرات األاستوديوهات ث العددها ث

  .فقد خصص للبرامج األسبوعية

لحديثة لجعل  في الطرق العلمية االتنوع لتوفير على قدم و ساق  القسم يعمل

 ل التطلع لتجاوز بعض ال وذلك من خ.المشاهد يتخلص من الملل و الروتين 

 علما بأن جل البرامج التي تبثها القناة هي برامج .سب رأيهحاألخطاء الفنية 

يفوتنا أن نذكر أنه من بين التقنيات العالية التي يعمل و فقها   الكما.   حوارية

 يوجد رجل آلي يسير يثن مصورين بح تتمثل في كاميرات بدو,القسم 

  ليبقى اإلشراف العام لمصور يقبع في غرفة المراقبة األستوديواألوضاع داخل 

رات ـمساعدة مذيع النشرة عن طريق تزويد الكاميوتتم . (gallery)العلوية 

  ترقيةو هذا ما يساهم بشكل كبير في, ار على شاشاتهاـام عرض األخبـبنظ

عتمدة من طرف كل المذيعين و تمكينهم من مواصلة ــلمقاء اـقة اإللـطري

  1.عة األخبارــالتقديم وفق المدى المحدد لطبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . بمقر القناة18:30 على 25/05/2004مقابل مع رئيس قسم اإلخراج يوم -1



  :التشغيل  إدارة-9

 إطار ما يسمى بتطوير قناة ي ف,2004 هذه الهينة مع مطلع سنة أنشأت   

 بحيث كانت القناة في بداياتها عبارة عن ,ميةالتكماال لرسالتها اإلعسالجزيرة ا

 بعدها كان ال بد من التفكير في توسيع , ماعدا ما يسمى باإلدارة الهندسية,امسأق

مين عليها إلى جعل العمل ئطر سعيا من القاؤ والم,مل المنظمــنطاق الع

ع نطاقا باإلضافة إلى إدارة البرامج و إدارة سيما و أوـتنظر ـالصحفي أكث

  1.األخبار

  : تتمثل فيمبعة أقساس يعمل تحت إشراف إدارة التشغيل و

   قسم اإلخراج-1

  :دات هيحث وال التصميم الفني الذي تتفرع منه ث-2

                                      . الخيال المرئي-/وحدة الترويج - /جرافيكدة الح و-

   قسم المونتاج-3

   قسم البث-4

  اتمير و الكااإلضاءةم قس -5

   قسم الصوت-6

  .روني قسم المونتاج اإللكت-7

  : القســــم االقتصــــادي-10

 من جزءاادية لقناة الجزيرة ــ السياسية التحريرية للنشرة االقتصتشكل   

ة و خبريم مادة اقتصادية ــ تقديإلى تهدف فهي .السياسة التحريرية للقناة ككل

  2.رفيةــالمع اتهم ومستوياتهمئـــف فتلتهم المشاهدين العرب بمخية ليحلت

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . بمقر القناة11:00 على 30/05/2004قابلة مع رئيس قسم إدارة التشغيل يوم م-1

  . بمقر القناة17:00  على 04/06/2004صادية يوم مقابلة مع رئيس تحرير النشرة اإلقت-2



ات التي ئ الفأوالوبالتالي فإنه كان من الطبيعي لكي تنجح النشرة أن نحدد 

تويات سات لن تخرج عن المئ فان هذه الفوبالمنطق.رةـــتخاطبها تلك النش

ة يبلة األغئ تشكل هذه الفو ,ي غير المتخصص العاددالمشاه:  أوال:اآلتية

  .مشاهدي النشرة المفترضينة من الساحق

  لمختصون وهم ينقسمون منطقيا الى عدة فئات فرعيةون ادالمشاه:ثانيا

  .ينط ومتوسوصغارا كبارا األعمال رجال -

  .لقطاعات االقتصادية الرسميةي اولون فؤ لمس ا-

ل ادية المختلفة مثـاعات االقتصـلقطي االفنيين العاملين ف ط أيالتكنوقرا-

ظة الح كله مع مهذا. االقتصاديينوالخبراءواألكاديميين لشركات ي اين فملالعا

ر كافة يمكن أن تتقاطع بمعنى أن يكون هناك رجل أعمال ئأن كل تلك الدوا

ول رسمي في أحد ؤ أو أكاديمي ومس نفسه الوقتفي ول حكوميؤومس

 يتعين على النــشرةه كان إنلك ف على ذبناء.   القطاعات االقتصادية

 للمشاهد مات فتقدئاعتبارها كل هذه الف في ذخأن تأانـطالقها  منذ اديةاالقتص

 نفسه  في الوقتلغفأال تة وطية البسيصادــ اهتماماته االقتبناسي ما العادي

 من يسيرا جزءشكلون يالء هؤان كان  حتى وشاهد المتخصصـتمامات المـاه

ين ئلى جز مضمون النشرة االقتصادية إينقسمو. مجموع مشاهدي النشرة

 حسب الخبرية وتبلغ نسبة المادة. ة التحليليةد المادة اإلخبارية والما:يسيين همائر

 ومن%  38ر31يما تشكل نسبة المادة التحليلية ـ ف% 91ر 99نتيجة الدارسة 

احة ـ المسهذه أن تتجاوز نسبة المادة التحليلية ثلث مساحة النشرة ألن المنطقي

 فهمه  يتعذرقد مالتنوير  االقتصادية بارـاألخ  علىيسلطالذي الضوء كل ـتش

 1.مةــمن األحداث االقتصادية المه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . المقابلة السابقة-1

  



و إذا أخذنا مجموعة من األمثلة نقترب أكثر من المنهج المتبع من طرف هذا  

 فأخبار .ة قناة الجزيرة ما يتناسب و سمعالقسم ليواكــب المستجدات و يقدم

 يمكن االستشهاد به نموذجاط يشكل نف ال والعمالتو  األسهماقوأسات ــتحرك

ة ـيعـ صعوبة النشرة بتلك النويشكو من لبعض اوأن دد السيماـفي هذا الص

 ر تبلـغاـبخاأل رة أظهر أن نسبة تلكــفتحليل مضمون النش. من األخبار

ة يليلـة أما المادة التحياالقتصادنشرة ل الست كيا لهنأي أط ـفق % 04,50

احة التحليلية لهذه ـ المسأن أي %72,10 فتبلغ نسبتها  تفسيرا تفسرهاالتي

 تلك المادة للمشاهد تقريب وذلك بهدف الخبرية تهاـالمادة تقترب من مساح

 النفط رة وما قد يحدث في بورصةيالم قرية صغــ أن صار الععدالعادي ب

خاصة و أن يرة من المواطنين العرب ـــ كبدخل شريحة ىلعثر ؤالدولية ي

  وما يحدث في. نفطيةاترصادهي  عربـالات ر صاد% 70" ما ال يقل عن 

 تشكل التي) مصر(عر الرغيف في ـثر على سؤ ي)شيكاغو(صة القمح في بور

لتوازن  من انوعا هناك نأة ت الدراسظهر أهكذا.أكبر مستورد للقمح في العالم

زيد ميلية بهدف اللحالت  المادةالخبرية ون المادة رة على تحقيقه بيتحرص النش

 جمهور النشرة من المشاهدين ةبيال كان غلماو.دي للمشاهد العامن تبسيط النشرة

سواء على  ةيالغالب هذهتهم  مادة يمتقد العرب العاديين فان أولى أولويات النشرة

  .لمستوى الشخصي أو العاما

  .ق النشرة االقتصاديةالقوة البشرية لفري

  : الحالي للقسم االقتصاديالتشكيل

  . صحفي أول-/. منتج النشرة االقتصادية مساعد- /.قسمال سيئ ر- 

  1.ثالثة مذيعين-/.صحفي-

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مقابلة السابقة

  



  : القسم الرياضي11
و خصصت له إدارة القناة , عرف هذا القسم انطالقته مع بداية بث المحطة   

خاصة العربي , مجموعة من البرامج إلشباع رغبات جمهور الجزيرة الرياضي

  :فاستفاد هذا القسم من عدة برامج و هي, منه

  .الرياضة العربية -1

 .حوار في الرياضة -2

 .دقيقة رياضية -3

 .ملفات رياضية -4

 .سؤال في الرياضة -5

 .أخبار الرياضة -6

اختفت كل هذه البرامج من على , اضية   لكن مع بدء بث الجزيرة الري

  1.الجزيرة اإلخبارية لتبقى فقط النشرة الرياضية العادية

  :خـــالصــة

  إن هذا الكم الهائل لألقسام و الهياكل في قناة الجزيرة يعبر عن 

إمكـانياتــها المادية و البشـرية الهائـلة و عن رغبتـها في العمل 

 و معالجتها بما يفيد المشاهد و يزود بـطريقة تضمن لها نقل األخبـار

لكن هذا ال . رصيده الفكري و الثقافي و يجعله ملما بقضايا الساعة و شئونها

يعني أن نجاح السياسة اإلعـــالمية للجزيرة متوقف على عدد األقسام و 

الهياكل إنما يتوقف على نـوعيـة ما تقدمه للمشاهد خاصة المشاهد العربي 

األقسـام لحقه في إعالم نزيه و موضوعي و أيضا بعيد و مدى خدمة هذه 

  1.عن التبعية و التظليل الذي يمارسه اإلعالم الغربي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .  مقابلة مع رئيس تحرير النشرة الرياضية-1



  و إذا كانت الجزيرة قد جاءت في وقت يحتاج فيه المـشاهد لسمـاع 

أي اآلخر و كذلك إسماع صوته و توصيله لآلخرين فأن أدائها الـرأي و الر

لهذه المهمة ال يرتبط بعدد األقسام و هيكلها بل بطبيعة ما تقدمه و طريقة 

معـالجـة المشاكل و القضايا المحورية الشائكة التي أصبحت أهدافا لعدة 

حق جهات و بعدة طرق كحقوق اإلنسان وحرية الرأي و الحريات الدينية و ال

  .....في إنشاء األحزاب السياســية و الحق في انتخابات حرة و شفافة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
  

 الفصــــل

   الثانــــي

  

  
  

  

  

  

 قنـــاة الــجزيرة و حــرب الخلـيج

   الثـالثـة
  

  

  

  

  

  
  



 
 لف أساليبـــيختلف األداء اإلعالمي من مؤسسة إعالمية إلى أخرى و تخت

 ة وـــعالجتها باختالف األنظمة السياسياألخبار وم رق عرضــو ط

  .اإلعالمية و كذلك الظروف التي تعمل في ظلها المؤسسات

ــات مقارنة تلف في فترة الحــروب واألزمــكما أن العمل اإلعالمي يخ

لذلك نجذ أن التغطية اإلعالمية في هذه الفــترات مختلفة , بالظروف العادية

ادية أو من ناحية األســلوب أومن ومتميزة سواء من النـــاحية الم

. نــاحية استعمال القوالب اإلعــــالمية و األجناس الصحــفية المختلفة

رف على و إذا حاولنا معرفة هذه الطرق والمناهج علينا أن نقوم بالتعــ

ــاتها وطبيعة العمل بين طواقمها و طبـــــيعة القناة وإمكانيــ

 تربطها بالمشــــاهد وبالمحيط بيعة العالقة التيكــــــذلك ط

ـاسي و سنحاول من خــالل الفصــل القادم أن نتطــرق إلى أهـم السي

العنـــــاصر التي تسمح لنا بالتوغل في عمق العمل اإلعـــالمي 

و سنــتعرف على أهــم , بصفة عـــامة خاصة أثناء فترة الحرب

. طية الحرب في العراقاالستــعدادات التي قامت بها قناة الجــزيرة لتغ

كمــا أننا سنتــقرب أكثــــــر من طبيــعة العمل بهذه 

المحــطة و هذا ما ســيسمح لــنا بالتـــعرف على الكيـفية التي 

تـناولت بها الجـزيرة األخــبار والمعلومــات ومن ثمة 

    . طــــــــرق معالجتها و بثها
  

  

  



 الجزيرة الذين عملوا في العراق إبان فة الى ذلك سنتعرف على مراسليباإلضا

  :كل هذه النقاط من خالل ثالثة مباحث رئيسية , الحرب و سنعرض شهاداتهم

  .دور الوسائل السمعية البصرية في فترة الحرب: المبحث األول

   استعدادات قناة الجزيرة:المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  .ي فترة الحربدور الوسائل السمعية البصرية ف: المبحث األول

تشهد فترة النزاعات الدولية أو اإلقليمية و فترات الصراع و الحروب حالة        

من التأهب و االستنفار على مستوى كل األطراف المعنية بهذا الصراع، و إذا 

تحدثنا عن الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم فهو ال يقل أهمية عما تقوم به 

  كانت أم عسكرية، و بما أننا نعيش عصر التكنولوجيااألطراف الرئيسية سياسية 

المتسارعة و المتفاقمة، فقد عرف مجال وسائل اإلعالم تطورا يشمل كل 

الوسائل االتصالية التي تعمل وفق نظرية تزويد الجماهير باألخبار، و إن كانت 

لعامة و قبل حديثنا عن االستعدادات ا. هذه من بين المهام األساسية الموكلة إليها

للوسائل السمعية البصرية في فترة الحرب ال بد أن نشير إلى النشاط غير 

المألوف الذي عرفه العالم مؤخرا، و المتصل بعمل الفضائيات العربية التي 

لقد أصبح . تعرف تطورا ال مثيل له و تزايدا في عددها و نموا في دورها

 عن هذه الفضائيات التي الواحد منا ال يمكنه االستغناء بأي شكل من األشكال

 التهديدات األمريكية زخلصت العالم من التبعية لإلعالم الغربي، فبعد برو

ل ـللعراق بشن الحرب عليها إذا لم تفصح هذه األخيرة عن أسلحة الدمار الشام

و الكف عن استعمالها و كشف رصيدها منه، بدأت حالة التأهب القصوى تظهر 

مي، ــرصدت لنفسها مكانا في ساحة اإلعالم العالجليا على هذه القنوات التي 

و راحت تستعد بكل ما أوتيت لخوض غمار هذه الحرب و ما يترتب عنها في 

و لحسن الحظ، فإن اإلدارة . إطار التبادل اإلعالمي و تحقيق السبق الصحفي

ط ـاألمريكية لم تعد وحدها من يزودنا بالمعلومات في وقت تعددت فيه الوسائ

 )1. (در، و لم يعد المشاهد ينتظر فقط ما تردده السي آن آنو المصا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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        و إذا الحت بوادر حرب في األفق، البد لوسائل اإلعالم خاصة 

الحدث ضمن ما أسماه التلفزيون من وضع الخطوط األولى نحو تغطية هذا 

المفكرون باالستعدادات العامة، تجنبا لإلقصاء و التعتيم، و التبعية لما يقوله 

اآلخرون، كذلك سعيا نحو التألق و النجاح و خوض تجربة أقل ما يقال عنها 

اسا و ـلفزيونية يتمثل أســفالدور المنوط بالقنوات الت.  دة و مشوقةـأنها رائ

  :هاا في خطوات أهمــعموم

فتح مكاتب المراسالت و تزويدها بأكبر عدد من الخبراء سواء كانوا  

 .صحفيين، محللين أو تقنيين

محاولة اإلحاطة بموضوع الحرب و أطراف النزاع فيه و ربط شبكة من  

العالقات التي تمكنها من تحليل األحداث و رسم معالمها السياسية و 

 .العسكرية

موضوعية التي تضمن للقنوات حسن التجند باإلمكانات و القدرات ال 

 .التغطية و الوجود في مسرح األحداث

تحقيق الترابط الفعلي بين القنوات و مراسليها، و التركيز على أهم  

 .األحداث التي قد تغير وضعا ما أو تؤكده أو تلغيه

 ).مشاهد الصراع(االعتماد على روح النقد و التفسير، و نقل المشاهد  

ل ــل من له رأي أو قول أو صوت يريده أن يصفتح المجال أمام ك 

 .إلى جهة ما، و هذا األصل من األداء اإلعالمي الموضوعي

  

  

  

  



     هذه االستعدادات و أخرى يرى المحللون أنها شروط أساسية، أصبح عالمنا 

الحالي يراهن عليها في ظل الدعاية و الدعاية المضادة التي تعتمد عليها الحرب 

  1. األوراق و انقلبت فيها الموازينروف اختلطت فيهاالنفسية، في ظ

اة و سياقها ـ باإلضافة إلى استعدادات أخرى تتعلق بطبيعة عمل كل قن   

كما البد لهذه . و الموقع و اإلمكانات الماديةالسياسي و طبيعة الملكية

أثير و اإلقناع و دورها ــنوات أن تكون على دراية كاملة بنظريات التــالق

  2.فرض وجهة نظر ما، أو توجيه الرأي العام باتجاه مافي 
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  استــعدادات قـناة الـجـزيـرة:  الــثانيبحثالم
كان ال بد لها , ة ساحة الفضائيات اإلخبارية العالمية   بعدما دخلت قناة الجزير

من ممارسة عملها وفق الرؤية التي تراها و المنهجية التي تخدمها و تخدم 

و لقد استعدت الجزيرة لتغطية الحرب في العراق قبيل بداية العمليات , متلقيها

 بالحرب من و ذلك سعيا منها لإللمام بكل ما يرتبط, العسكرية ألمريكا و حلفائها

قريب أو من بعيد ثم بعد ذلك تتجه الى غربلة األخبار و تصنيفها بما يخدم 

  .سياستها التحريرية

   لجأت الجزيرة الى تحديد األسلوب اإلعالمي المناسب لتهيئة نفسها لتناول 

كما التزمت بمجموعة , رغبة منها في متابعة األحداث عن قرب, أخبار الحرب

و من بين .  التي ضمنت لها منافسة كبرى القنوات العالميةمن القواعد المهنية

 : بهتما قام

 و –ربط شبكة من العالقات مع كبار السياسيين و العسكريين و المحللين  -1

إن كان يعاب عليها التحيز في إبراز اآلراء و المواقف لشخصيات دون 

 .-شخصيات أخرى

و نشر ,  بغدادمع مكتب رئيسي في, فتح عدة مكاتب بأهم مدن العراق -2

مجموعة كبيرة من المراسلين و التقنيين في أهم الدول التي لها عالقة بما 

 1.يحدث في العراق آنذاك

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .المقابلة السابقة مع رئيس قسم إنتاج األخبار لقناة الجزيرة -1

  

  

  



 يونتغالل الطاقات و الخبرات التي يتميز بها الصحافــــاس -3

والمسئولون و العمل على التنسيق بين مختلف خاليا و فرق العمل في 

ول على ــب المراسلة لضمان الحصــاة و باقي مكاتـمقر القن

 .األخبار و األحداث و المستجدات لحظة وقوعها

الحرص على االستمرارية في معالجة األحداث باالعتماد على -4

من التحليل و التعقيب بغض النظر عن األخصائيين و المحللين لتوفير المزيد 

 .طبيعة و مكانة الشخصيات المستعان بها

استخدام عدة أنواع صحفية مع التنوع فيها لمحاولة اإلبتعاد عن الملل و -5

 .الروتين في بث األخبار

محاولة الفهم بشكل عميق دورها الخاص و وظيفتها كأول قناة عربية -6

 .لرأي اآلخرالرأي و ا: تطلق على نفسها شعار

ابراز الجوانب السياسية و التداعيات العسكرية لهذه الحرب في محاولة -7

إذا كانت قد بصرف النظر ما, لإللمام بالسياقات و الظروف التي أعلنت فيها

  .وفقت في هذه المهمة

ع و ـــمدت الجزيرة على العمل بطريقة منسقة على مدار أربتعا   لهذا 

ت بتجنيد كل إمكانياتها التي تضمن لها التغطية و قام, عشرين ساعة متصلة

التي كانت تصبو إليها خاصة و أن الحرب اندلعت في وقت كان فيه المشاهد 

العربي منبهرا في أداء هذه القناة من جهة و من جهة أخرى كانت حاجة هذا 

  1.المشاهد تتفاقم لمعرفة ما يدور في ساحة الحرب من خالل قناته المفضلة

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . المقابلة السابقة-1



  :وهنا عملت الجزيرة على تحقيق ثالثة أهداف رئيسية

  . الجمهور الى المعلوماتإشباع حاجة -1

اعتماد النزعة التثقيفية و النقدية و التحليلية بما تراه يناسب سمعتها و  -2

 .أهدافها

  .حضةالتركيز على البعد اإلعالمي كرسالة إنسانية م -3
فقد صارت قناة الجزيرة تلعب دورا ,    أما بعد بداية القصف األمريكي للعراق

و أصبحت أطراف هذا الصراع تحسب لها ألف حساب , استراتيجيا في الصراع

  :و عملت على, مما جعلها تكثف من أساليبها و تضاعف عدد مراسليها

و , حياالحرص على رصد األحداث و نقلها من مواقعها نقال مباشرا  -1

  ....عسكرية, اقتصادية, سياسية: معالجتها حسب طبيعتها

السعي للحصول على تسجيالت و صور خاصة بقناة الجزيرة بحيث  -2

 1. تكون لها حرية التصرف فيها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ة السابققابلةالم-1

  



فإن هذه ) صدام حسينبسقوط النظام الوطني بقيادة (أما بعد انتهاء الحرب 

و هي ليست محل , مرحلة أخرى عاشتها قناة الجزيرة رفقة جمهور متتبعيها

, دراستنا هذه و هي أيضا متروكة للدراسة من قبل غيرنا من الطلبة و الباحثين

  .ألنها تحمل في طياتها متغيرات أخرى و مواقف أخرى

ناة الجزيرة في    و للتعرف أكثر على استراتيجية و ظروف عمل مراسلي ق

  :و المشاكل التي تعرضوا لها سنتطرق الى نقطتين رئيسيتين هما, العراق

  ).األسماء و الجنسيات و أماكن العمل( مراسلو الجزيرة خالل الحرب : أوال

  . شهادات بعض المراسلين الذين غطوا الحرب في العراق: ثانيا

  :أسماء المراسلين و جنسياتهم و أماكن عملهم:أوال
, تبعا لما قامت به الجزيرة في إطار استعداداتها لتغطية الحرب في العراق       

فقد قامت بفتح مجموعة من المكاتب في , و كما ذكرنا في المبحث السابق

وعملت على تطبيق مخطط إعالمي خاص بها لضمان , مختلف المدن العراقية

من خبراتها و و حاولت الجزيرة أن تستفيد . التغطية الجيدة و المستمرة

  1.إمكانيات صحفييها و مراسليها و لجأت الى تقسيم فرق العمل على مراحل
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المرحلة األولى و هي مرحلة ما قبل الحرب حيث يبين الجدول التالي أسماء 

  1:تهم و مناطق عملهم في مكاتب الجزيرة في العراقالمراسلين و جنسيا
  اسم المراسل

  

  مكتب المراسلة  جنسيته

  ديار ألعمري

  

  بغداد  عراقي

  فايزة ألعزي

  

  بغداد  عراقية

  وضاح خنفر المدير

   الحالي للقناة

  كردستان  فلسطيني

  يمحمد خير البور ين

  

  الموصل  أردني

  محمد العبد اهللا

  

  البصرة  سوري

   الهاديماجد عبد

  

  بغداد  فلسطيني

  ماهر عبد اهللا

  

  بغداد  أردني
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و عندما وصلت األحداث الى أوجها ,   و بعد مرور عدة أيام على الحرب

 أن تعزز رصيدها من المراسلين بما يكفل العمل المتواصل و ارتأت الجزيرة

بقاء القناة على متابعة مستمرة لما يدور في بغداد و غيرها من المدن العراقية 

كما عملت على نقل بعض المراسلين من منطقة الى أخرى حرصا , األخرى

ستفادة منها على تأمين حياتهم من جهة و رغبة في تنويع نشاط المراسلين و اال

  .من خبراتهم من جهة أخرى

حيث يبين الجدول التالي أسماء و , المرحلة الثانية و هي مرحلة اندالع الحرب

  1:جنسيات المراسلين و المكاتب التي عملوا بها خالل هذه الفترة
  اسم المراسل

  

  مكتب المراسلة  جنسيته

  تيسير علوني

  

  بغداد  سوري وجنسيته أسبانية

  عبد الحق صداح

  

  البصرة/بغداد  ائريجز

  عمرو الكحكي

  

دخل ضمن القوات   مصري

األمريكية من جنوب 

العراق حتى 

  )embedded(الناصرية

  يوسف الشولي

  

  بغداد  أردني

  طارق أيوب

  

انتقل من مكتب عمان الى   أردني

بغداد و استشهد خالل 

  الحرب

  

  



  مكتب المراسلة  جنسيته  اسم المراسل

من مكتب تركيا لنتقل   فلسطيني  يوسف الشريف

  الى كركوك

  
,   أما مرحلة ما بعد الحرب فقد عرفت منعرجا جديدا و هو ليس محل دراستنا 

و المالحظة العامة من خالل هذه المرحلة أن الجزيرة عمدت على إدماج 

  1:مجموعة من أكفأ منتجي األخبار بها الذين انتقلوا كلهم الى مكتب بغداد
  اسم منتج األخبار

  

  تب المراسلةمك  جنسيته

  فأحمد الشر و

  

  بغداد  أردني

  جواد ألعمري

  

  بغداد  أردني

  نمحمد كر يشا

  

  بغداد  تونسي

  سمير خضر

  

  بغداد  أردني

  ماجد خضر

  

  بغداد  أردني

  محمد صافي

  

  بغداد  جزائري

  ياسر أبو هاللة

  

  بغداد  أردني

  

  

  



  

  ياسر أبو النصر

  

  بغداد  مصري

  

  

  أحمد منصور

  

  بغداد  مصري

  

يمكن , ل أسماء المراسلين و مكاتب عملهم في العراقن خالل ما تقدم حو   م

لتوفير تغطية شاملة و متنوعة عتها قناة الجزيرة ب االستراتيجية التي اتاستخالص

كما يمكننا أن نستنتج أنها عملت على استغالل كل الطاقات . للحرب في العراق

ر و المعلومات سياسية البشرية التي تملكها بهدف الحصول على كل األخبا

مع التحليل و الشرح و التفسير المرفق مع ...كانت أم عسكرية أم اجتماعية

  .التقارير أو من خالل االتصال المباشر بالمراسل

   باإلضافة الى إظهار قدراتها المادية و إمكانياتها أمام العالم و أمام المشاهدين 

المستجدات فهي لم تكتف بمكتب العرب و غير العرب على اإللمام باألحداث و 

واحد فحسب بل العديد من المكاتب المنتشرة في كل أنحاء العراق و على 

  .المناطق الحدودية مع مختلف الدول

   و قد أثبتت الجزيرة من خالل هذا التصرف أنها قناة إخبارية تهتم باألخبار و 

سليها الذي المعلومات مهما كانت خطورة الوضع الذي كلفها حياة أحد مرا

و مع ذلك لم ) طارق أيوب(استشهد على يد القوات األمريكية و هو الصحفي 

تتراجع في إرادتها و حرصها على التغطية المباشرة و غير المباشرة من 

  . العراق

  

  



  .شهادات بعض مراسلي الجزيرة في العراق: ثانيا

  ):عمرو الكحكي(شهادة المراسل -1  

وله رفقة القوات العسكرية األمريكية يعد  أن دخ        يقول الكحكي

إذ ال , بارــــقل األخـتوازن في نـقيق الــيقية لتحــة حقـفرص

زيرة في ظرف كهذا بنقل ما يمكن لوكاالت األنباء أن تنقله في ــتكتفي الج

إنها أيضا فرصة لكشف الحقائق و المالبسات التي . إطار الدعاية األمريكية

لقد خلق هذا , ودها في العراقــكية إخفائها لتبرير وجتعتمد القوات األمري

  .توازن بين الدعاية و الدعاية المضادةـا يسمى بالــالجو إمكانية تحقيق م

   أما قيما يتعلق بالظروف األمنية و السياسية يقول أنها كانت سواء بالنسبة 

وثه فالبلد في حالة غير عادية و كل شيء متوقع حد, لباقي مراسلي الحرب

ل الذي دخل ضمن القوات ـو حدد هذا المراس, في أية لحظة و بأي شكل

الث مستويات رئيسية من ـــث) embedded(األمريكية تحت اسم 

  :األخطار

الوجود على فوهة البركان أي اقرب الى الخطر من أي مراسل آخر يعمل  -

  .خارج معسكر القوات األمريكية

الذي كان يعتبر أن الصحافيين  الخوف من النظام الحاكم في العراق  -

كونوا ـو يمكن أن ي, المرافقين للقوات األمريكية هم عمالء أمريكا

 1.خاصة فريق الجزيرة, جواسيسا
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فهي , ةـالميـاحة اإلعـلقناة في السأما المستوى الثالث فيتعلق بمكانة ا -

ه من ـذي تعرضـ الارقب مــل يتـبالتأكيد لها جمهورها و الك

 .ار الحربــأخب

أما بالنسبة للمشاكل التي تعرض لها فريق الجزيرة فتمثلت أساسا في عدم 

بحيث استثني الفريق من تغطية اجتماعات , ثقة القوات األمريكية فيه

جزيرة الوحيد الذي يبقى في المعسكر ـــو كان فريق ال, الضباط

إضافة ..ى والمصابينــرحـقل الجـليات نــلتصوير االغاثات و عم

رض على فريق الجزيرة أثناء ـحراسة المشددة التي كانت تفــالى ال

  .التصوير دونا عن باقي المراسلين

كن من ـهذه األمور و غيرها شددت الخناق على الفريق الذي تم    

و هذا ما جعل القوات األمريكية , داث من جهات أخرىـــألحتغطية ا

ال في تشددها مع المراسل و فريقه و تفسح المجال قليال ـتتراجع قلي

الى أن تم سقوط بغداد في أيدي , لوغ مدينة الناصريةــخاصة مع ب

دها مباشرة انسحب فريق الجزيرة ليلتحق بباقي الزمالء ــبع, األمريكان

تالي يكون المراسل و فريقه قد قضوا ـو بال, رهاـ و غيدادـبمدينة بغ

   1.مدة شهر برفقة القوات األمريكية
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  ):يمحمد خير البور ين(شهادة المراسل -3
ية ـول تغطـة حـورة عامــالحديث بص يالبور ين فضل    

ه ال ــبحيث يعتقد أن, رة للحرب األمريكية على العراقزيــالج

ر كاملة ـقناة الجزيرة محطة غي, د شيء كامل في هذه الدنياـيوج

ال , ل نحو تغطية أفضل لكل حدثــبرغم سعيها الدؤوب و المتواص

  .سيما الحرب األخيرة على العراق

روف التي ــزيرة ما استطاعت في ظل قسوة الظــ حاولت الج    

 كما -دافها أحياناـــعراق و برغم كل المضايقات و استهــمر بها ال

 و تعرض )ــارق أيوب ط(حدث في مكتبها ببغداد و استشهاد الزميل

  .ر أثناء التغطياتـحياة العشرات من العاملين في الجزيرة للخط

    و يرى هذا المراسل أن الجزيرة فعلت ما استطاعت في الوقت الذي 

ربع ما قامت به الجزيرة ـــعالم العربي لمحطات تقوم بيفتقر فيه اإل

ة كبرى على حاضر ــالحدث ذو أهمي, في تغطيتها للحرب ضد العراق

كما يستبعد المراسل أن تكون . المية كلهاــاألمة العربية و اإلس

ليها ألنها قامت بنشر فرق المراسلة في كل ـللجزيرة أخطاء تحسب ع

و . ى مكان الحدث ساعة وقوعه قدر اإلمكانو حاولت الوصول ال, مكان

هذا العمل المهني حرصا منها على وضع المشاهد في ــال زالت تقوم ب

  1.صورة ما يحدث
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ربي و الناطقين بالعربية في كل   الجزيرة حاولت إرضاء جمهورها الع

التزاما منها باألمانة الصحفية لعقل المشاهد العربي الذي له كامل , مكان

دق ـه بكل شفافية و صـجري من حولــالحق في أن يعرف ما الذي ي

و هذا ال يعني أن الجزيرة . داثـورة األحـقل صـالص في نـو إخ

هناك في بعض ئ هنا و نخطئ ـد نخطــفق, طأــمنزهة عن الخ

عمل ــننا نحاول تدارك أخطائنا و إصالحها و الـو لك, االتــالح

و مهما كانت األخطاء التي .ل متميزــنا بشكـسين أدائـعلى تح

رة فهي لم تخطئ ال في موضوعيتها و ال في ــجزيـى الـسب علـتح

  1.تها في تغطيتها للحربــشفافي

  ):أحمد منصور(شهادة المراسل -3
 الخبرة  أن)ةـار الفلوجـحص( لمع نجمه في فترة صور الذي   يرى من

 هي التي جعلته ,يهـعليق علـ قدرة المراسـل على نقل المشهد و التو

يصـر على القيام بالدور الذي قــام به في العـراق و هـو أيضـا 

أن عمـل كمراسل سبـب جعـل الجـزيرة تستفــيد منـه بـعد 

الى غـاية 1987ية من ـغانـرب األفـترة الحـــرب في فـح

و الغـزو العـراقي للكويت , 1993 و غطى حـرب البوسنة في 1990

 2. في مؤسسات إعـالمية مختلفة1991عام 
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اءة على العمل ـــدرة و الكفـدا من القـحه مزيـ فإن هذا من

و .اة الجزيرة و لم يكن األمر غريبا و ال صعبا عنهـرب لقنـكمراسل ح

درة على التحـكم ــرى أن العـمل كمراسل حـرب يعني القــــي

في المعلومة و وضعها في سياقها الطبيـعي و يعني أيضا القدرة على 

روف الحرب مهما كانـت فما بالك إذا تـعلق ــعامل مع ظــالت

ر بالعمل في قناة الــجزيرة و تغطية حدث هام مثل الحرب ــاألم

  األخيرة ضد العراق؟

   يعترف هذا الصحفي بأن ال احد يمكنه مغادرة مشــاعره أثناء 

التغطية ال سيما و أن الموضـوع يخص أناسا عرب و بلـــدا شقيقا 

ال يمكن بأي حال من األحوال أن تتفق ,  اإلبادةو حالة من التنكيل و

تغطية المراسل العربي بتغطية مراسـل يختلف مع األول في الدين و 

  .العرف و النظام السياسي و االجتماعي

   لكن تبقى الموضــوعية هي الهدف األسـمى و السعي الذي ال 

 أننا ال قد نسجل لــلجزيرة خطأ أو أخطاء إال, يجوز التخلي عن تحقيقه

ننكر بان هامش الحـرية و الموضوعية الذي وفرتــه هذه القناة شيء 

يستحق االحـترام و التقدير ألنه ال وجود ألية قناة عربية أخرى يمكنها 

 1.العمل بطريقة أحسن من طريقة الجـزيرة
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  ):جواد ألعمري(المراسل شهادة -4

اهدا على ـ أن ساحة المعركة تجعل المراسل ش    يعتقد هذا المراسل

كما تمكنه من المشاهدة عن قرب ما كان , عالـخية فـأحداث تاري

و عليه فما قدمته الجزيرة لمراسليها فرصة , يترصد سماعه من اآلخرين

اسل في حد ذاته و بالتالي يصبح المر, أعظم ما يقال عنها أنها عظيمة

وهذا ما يجعل المراسلين يقبلون على العمل في ساحة . مصدرا لألخبار

فيكفيهم فخرا أنهم ينتمون الى القناة , الحرب حتى و لو كان الثمن حياتهم

  .العربية الوحيدة التي ال ترضخ للمساومات و ال لالستفزازات األمريكية

, ر لهاـلقدر الذي توفيها باــين حياة مراسلـ   الجزيرة حاولت تأم

, لكن غياب األمن و عدم وجود قوانين تحمي الناس بمن فيهم المراسل

. ر إزعاجا للمراسلـتلك األمور األكث, وعدم معرفة من أين يأتي الخطر

كما يؤكد أن تجربة مراسل الحرب التي منحتها الجزيرة لصحفييها أثرت 

ل مع الحدث مباشرة خبرتهم من خالل تغطية األحداث مباشرة و التعام

قد تكون الفرصة نفسها التي فتحتها قنوات أخرى . على أرض الواقع

لمراسليها لكن األمر مختلف مع الجزيرة التي تنشد العمل الجماعي الذي 

  1.يهدف الى الموضوعية و المصداقية
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  و لو توفر الخط السياسي للجزيرة في ألية قناة عربية أخرى لكان 

و , األداء اإلعالمي للقنوات األخرى يتقارب و لكان عمل المراسلين نفسه

  .ية الجزيرة و تغطية باقي القنواتالحقيقة أن الفرق واضح تماما بين تغط

ء المراسـلون يمكن    من خالل الشهادات التي قدمها هؤال

  :استخــــالص العديد من النتـائج من بينــها

أن قدرة الصحفي و إمكانياته لها تأثير مباشر على أدائه وقت  -1

  .الحرب

طبيعة المنطقة التي تدور فيها رحى الحرب هي التي تعزز قدرة  -2

 .الصحفي أو تثبط عزيمته مثلما حدث مع المراسل عمرو الكحكي

بارية للقناة دورا في توجيه عمل الصحفي  تلعب السياسة اإلخ -3

فمهما كانت خبرته و قدرته ال يجب أن تــخرج عن , المراسل

 .إطار هذه السياسة المسطرة

عمل المراسل في ساحة الـوغى ليـس باألمـر الســـهل و ال  -4

إذ عليه االلتزام بمجموعة من القواعد التي تساعده على أداء , الهين

 .لشـجاعة الكـافية و اإلرادة و العزيمةوظيفته مع التحـلي با

كما أن شهادات هؤالء المراسلـون تنـم بصـورة واضحـة عن  -5

تمسكهم بنهج الحـرية و المـوضوعـية الذي تـوفـره القناة و 

و , بالتالي تمنحهم فرصة الدخول الى بوابة التاريـــخ من جهة

من جهة أخرى تعبر عن تمسك الــجزيرة بحد ذاتها بخبرة 

 .مراسليها و حسن استغاللها

  

  

  



  : ةـالصـــخ
إن الهدف األساسي من الفصل السابق هو محاولة تسليط الضوء على  

جزئية مهمة من الموضوع ككل أال و هي طبيــعة االستعــــدادات 

في إطـــار ما , التي قامت بها الجزيرة لضمان تغطية شاملة لألحداث

مستقلة و بالــــنظر الى أهم ما يحفظ لها سمعتها كقناة عربية حرة و

مع محاولة الوقوف على ما قدمته . يجب أن تقوم به كبرى القنوات الدولية

و يتجلى ذلك أكثر من خــــالل , الــجزيــــرة في فترة الحرب

قوائم المــراسلين الذين عملوا أثناء الحرب في العراق وال بد أنه جلي 

اتبعتها الجزيرة لتوفير تغطياتها تنم لـــدى القارئ أن المنهــجية التي 

عن قدراتها الــمادية والــبشــرية الهائلة التي تملكها و المسخرة لهذه 

كما أنه من الواضـــح أنهـــا أكثرت من عدد المراسلين و . الحرب

هذا إلستغـالل كل الطـاقات والـخبــــرات مع محاولة التطرق 

 ظلها المراسلون و المشاكل للـــظروف األمنــــية التي عمل في

التي اعترضت طريقهم و كانت حائال دون القيام بواجباتـــــهم من 

جهة وتهديد حياتهم من جهة أخرى و لو أنه لم يسجل للــجـزيــرة أي 

  .تقصير في تناول األحداث

  

  

  

  

  

  

  



  

 ـــلـــــالفص

   الثــالــث
  

  

  

  

  

زيرة خالل دراسة تحليلية لعينة من نشرات أخبار قناة الج

  .فترة الحرب األمريكية البريطانية على العراق

  

  

  

  

  

  



ما قامت به الجزيرة في تغطيتها  هذا الفصل أن نتعرض الى أهم نحاول في

للحرب على العراق و ذلك من خالل ثالثة مباحث رئيسية تمثل فئات التحليل 

  :المعتمدة في هذه الدراسة وهي

  .فئة األنواع الصحفية: المبحث األول -

  .فئة المصادر: المبحث الثاني     -

 .فئة الصور: المبحث الثالث -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



  يةـحفـواع الصـئة األنـف: بحث األولــالم
 للحصول على دراسة تحليلية للتغطية اإلعالمية لحرب الـخليج الثالثة من 

ي نحاول في هذا المبحث أن نتـعرض للكيفية الت, خالل قناة الجزيرة

استخدمت بها قناة الجزيرة أهم األنواع الصــــحفية في تناولها ألخبار 

  . الحرب

  ):01(جــدول رقــم 
حفية التي تناولت من ـواع الصـ   فيما يلي جدول عام يتضمن كل األن

بعـدها سـنحـاول أن نتعرض , عراقـخاللها قناة الجزيرة الحرب على ال

  .ـحيث نخصص جدول لكل يوميوم من اـلحرب ب) 21(بالتفصيل الى 

  

فئة األنواع الصحفية المستخدمة من طرف قناة الجزيرة لتغطية الحرب 

  .على العراق

  

  نسبة الظهور  التكرار  األنواع الصحفية

  %62,45   341  الخبر

  %22,35   122  المقابلة

  %08,25    45  التقرير

  %06,95  38  التعليق

  %100     546  المجموع

                                                                          

  

  

  



  يبين الجدول السابق مجموع األنواع الصحفية التي اســـتخدمتها قناة 

و يتضح تماما أن الخــبر يحتل , الجزيرة لتغطية الحرب على العراق

 المرتبـة أمــا, المرتبة األولى ثم تأتي بعده المقابلة في المـرتبة الثانية

الثالثة فقد احتلها التقرير فيما نجـد التعلـيق في المـرتبة الرابــــعة و 

  .األخيرة

  و لمزيد من التفصيل نعرض في هذه الدراسة التحليلية الجــداول 

الخاصة بكل يوم من أيام الحرب للوقوف على الكيفية التي تناولــت بها 

جدر اإلشـــارة قبل ذلك الى و ت. الجزيرة أخبار الحرب و تداعيــاتها

أنه مع اقتراب نهاية المدة الزمـنية التي حددتهــا الواليات المتحدة 

بدأت , بالتنحي من سدة الحـكم) صـدام حسين (األمريكية للرئيس العراقي 

الجزيرة في بث نشرات مستمرة و متواصلة لرصـــد الوقت الفعلي الذي 

 الرئيس العــراقي للمطلب يبدأ فيه القصف خاصة بعد عدم تنفيذ

وهذا من خالل ربط االتصــاالت الـمباشــرة مع المراسلين .األمريكي

بــهدف الحصول على , في العراق و في الواليات المتحدة األمريكية

و هذا ما أدى الى عدم ضبط المدة الزمنية للنشرة . المستجدات وقت حدوثها

واختفت التسميات الشائعة , حرباإلخبارية طيلة األربع أيام األولى للـــ

و لم تستأنف الجزيرة نشراتها العادية إال بعد , للفترات اإلخبارية للجزيرة

  .اليوم الرابع للحرب

  

  

  

  

  



  ) 02(م ــدول رقــج

  األنواع الصحفية المستخدمة خالل األيام

   من الحرب)الثالث و الرابع, الثاني, األول(

  

تاربخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   تكرارال

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 %56,15  73  الخبر

 %21,53  28  المقابلة

 %11,53  15  التعليق

 %10,76  14  التقرير

  . مارس20

  . مارس21

  . مارس22

  . مارس23
  %100  130  المجموع  2003

نشرات 

مستمرة 

  ومتواصلة 

ستخدمنها قناة    يبين الجدول السابق مجموع األنواع الصحفية التي ا

الجزيرة لتغطية األيام األربعة األولى للحرب األمريكية البريطـانية على 

و من خالل المعطيات يمـكن القول بأن ). حرب الخليج الثالثة ( العراق 

الجزيرة كقناة إخبارية بالدرجة األولى تحاول اإلحاطــة بموضوع احتمال 

الل مراسليها في العراق و إعالن أمريكا الحرب على العراق و ذلك من خ

تحديدا في العاصمـة بـغداد حـيث بلغ عدد المراسلين بها خمسة من أكفأ 

مراسلي الجزيرة و أقدرهم على رصد عمليات القصف األولى التي لم يكن 

  .أحد يعرف الجهة التي تبدأ منها

  

  

     

  



عشر    و بلغ عدد األخبار في بداية التغطيات و قبل بداية القصــف ستة 

خبرا بعد انتهاء المهلة المحددة للرئيس الـعراقي باالنسحـاب من الحكم 

و تمثلت األخبـار فـي أهـم االستـعدادات العسكرية التي , بساعة واحدة

قامت بها القوات األمريكية و البريطانية على الـحدود العراقية مع مختلف 

 التي اتخذتها كما رصدت الـجزيرة أهم الــقرارات و التدابير, الدول

اإلدارة األمريكية و وزارة الدفـاع و كذلـك ما ردده المسئولون في قيادة 

حول بداية العمليات العسكرية ) السيلية بقطر(القوات الوسطى في قاعدة 

و سادت حـــالة من التأهب إن على مستوى وسائل . األولى في العراق

أو على ) واشنطن(اإلعالم أو على مستوى مراكــز صناعة القرار في 

مسـتوى الشـعب العراقــي الذي لم يكن يعرف من أين يأتيه خطر 

  .العدو

   وتجدر اإلشارة الى أن الجزيرة ظلت على اتصـال مـباشـــر مع 

و هذا ما , مكتبها ببغداد و هذا لفترة تـزيد عن ثـالث سـاعـات متتالية

 بعد منتصف مكنها من رصد و نقل عمليات القصف األولى مباشـــرة

بعد ذلك بدأت االتصاالت تتوسع . 2003ليل العشرين من مـــــارس 

لتشمل باقي المدن العراقية كالموصل و البصــرة ومنــطقة كردستـان 

العراق في الشمــال و هذا للـــحصول على كل العمليات المتوقع 

قه و الــهدف الذي سعت الجزيرة الى تحقي. حدوثها بين الفينة و األخرى

  :من خالل هذه التغطية المتواصــلة و المستمرة تمثل في

محاولة تلبية رغبة الجمهور المتعطش لألخبار و الذي كان يترقب البدايات  -

  .األولى للحرب

  

  



  .السرعة في نقل األخبار من مواقعها و وقت حدوثها -

  .تأكيد حضورها و متابعتها و اهتمامها -

ـبر خـالل الـيومـين الثاني و قد حصلت األخـبار على القـدر األك

 من بيـن األنواع % 61,90 خبرا أي بنسبة 39و الثالث حيث بلغ 

 مقابلة و 13فيما احتلت المقابلة المرتبة الثانية بعدد , الصحفية األخرى

 من مجموع األنواع المستعملة خالل األيام األربع % 20,63بنسبة 

يها في الحصول على وقد اعتمدت الجزيرة على مراسل, األولى للحرب

و بلغ عدد , المزيد من التفاصيل حول األحداث وحول ردود األفعال أيضا

المـقابالت التي أجـرتها الـجزيــرة مع مراسليها خالل الربع أيام 

  : مقابلة و هنا نستنتج22األولى 

  . سعي الجزيرة لنقل المشهد العراقي بكل تفاصيله-

  .تماعية للعراقيين محاولتها اإلحاطة باألوضاع االج-

 ضمان المتابعة المستمرة و تـعزيز الدور الفـعال لمراسليهـا في -

  .العراق و في الواليات المتحدة األمريكية

 محاولة ربط التحركـات الدبلوماسية و العسـكرية في نيويورك و -

و هجمات و قصف , واشنطن بما يحدث في العراق من عمليات عسكرية

  .للمدن المختلفة

 كما يمكن القول بأن الجزيرة فتحت أمام مراسليها فرصة حقيقية   

  1.بجعلهم مصادر أخبار و شهود على التاريخ

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الرجاء العودة الى شهادات المراسلين في الفصل الثاني-1

  

  



ألول مرة ) محمد سعيد الصــحاف( و قد ظهر وزير اإلعالم العراقي 

و هذا , اشة الجزيرة منذ اندالع الحرب كان ذلك في اليوم الثانيعلى ش

قصر (للتعـبير عن الضـرر الذي ألحـــقه القصـف األمـريكي 

و هو معلم تاريخي و حضـاري كان من المفروض أن يجتمع فيه , )السالم

  .بعض الرؤساء العرب و األفارقة السابقون

لصــحاف بخصوص وزارة    و قد ركزت الجزيرة على ما كان يردده ا

كما قامت ). رامسفيلد(الدفـاع األمـريكية و بالخصوص وزير الدفاع 

الجزيرة باستضافة أحد الخبراء العسكريين لتقييم البدايات األولى للمخطط 

  . و تطوراته خالل األيام القليلة المقبلة, العسـكري األمريكي البريطاني

 تعليقا أي 15ها خالل أربعة أيام   أما فيما يخص التعالـيق فقد بلغ عدد

و .  مـن بين ما استعـملته من أنـواع صحفيـة في % 11,53بنسبة 

انحصرت التعاليق التي قدمتها الجزيرة في وصف الحـــالة النفسية و 

كما ركزت على إظهار , األوضاع االجتماعية للعراقيين عشية االحتالل

 و هلـــعهم و خوفهم من الصور المتعلقة باستهداف العراقيين العزل

إضافة الى صور القصف الليلي على مدينــة بغداد الذي . العدوان

, خصصت له الجزيرة خمس دقائق في نهاية كل نشرة طيلة فترة الحرب

  .وربما كان هذا تعليقا ضمنيا لوحشية العدوان األمريكي

رب أي  تقريرا بعد أربعة أيام من الحـ14   أما التقارير فقد بلغ عددها 

 و هذا يمنح المرتبة األخيرة للتقرير بعد األنواع الثالث % 10,76بنسبة 

  ,األولى

  

  

  



  و هذا مؤشر آخر على أن قناة الجزيرة كانت تحاول في كل مرة أن تربط 

فليلة . األحداث المتسارعة في العراق بما ينجزه مراسلوها هــنا و هناك

وعة من التقارير تتضمن القصف األولى مثـال عرضت الـجزيرة مـجمـ

استعدادات العراقيين لخوض الحــرب في حالة حدوثها و كيفية التعايش 

و قد رصد مراسل الجزيرة انطباعات سكان مدينة البصرة الذين أبدوا , معها

من خـالل التـقرير اتكالهم على اهللا و ثقتهم بوجود مقاومة عراقية تستطيع 

وشمل التقرير أيضا تغطية .ب العراقيالدفاع عن العراق و عن أبناء الشع

و الشيء , لحركـة النقل و األسواق و المحــالت التجارية في المدينة

  .نفسه بالـنسبة لـمدينة الموصل و العاصمة بغداد

   و لتحقيق التوازن اإلخباري قامت الجزيرة بعرض تقرير أنجـزه 

يادة األمريكية بقطر أو ما يسمى بمركز الق) السيلية(مراسلها في قاعدة 

و من بين ما جاء في التقرير بعض االستعدادات العسكرية و , الوسطى

اللوجستية للجنود المقيمين في القاعدة وربط االتصال بالقيادة العامة في 

كذلك جاء في التقرير على لسان المتحـدث باسم القيادة , البنتاغون األمريكي

ة بمقر القاعدة و هذا لتوفير الوسطى أنه تم إنشاء مركز للصحافة الدولي

 أن الجزيــرة ظلت تنقل األخبار هو ما الحظنا. إمكانية المتابعة المستمرة

الواردة من العراق و من واشنطن و من البنتاغون بصورة سريعة و 

  ,متواصلة طيلة أربعة أيام على التوالي

  

  

  

  

  



ساعات  بحيث كان مقدم األخبار يقبع في األستوديو المركزي بالدوحة 

طويلة و ال يستبدل إال بعد فاصل قصـير يتـخلل الـنقل المـباشر و 

التغطية الخاصة بالحرب حتى صــعب على المشــاهد التفرقة بين 

و بين ما تريد الجزيرة قوله و ما , التقرير و التعليق و بين الخبر و التعليق

  ...يريده اآلخرون

ية بين الخبر و التعليق و  و يعود هذا التداخـل بين األنـواع الصحـف

  :الى عدة أسباب منها, المقابلة و التقرير

 عدم توضح الرؤية لدى الخبراء والمختصيــن مما صعب عملية التنبؤ -

  .بما يمكن أن يحدث بين اليوم و الليلة

االعتماد بشكل كلي على ما ينقله المراسلون باعتبارهم موجودون في  -

  .مواقع األحداث

ى متابعة األحداث و المستـجدات و نقلـــها في حرص الجزيرة عل -

أسرع وقت ممكن لتمكين المشاهد من الحصول على آخــر األخبار 

 .خاصة في األيام األولى للحرب
 
  )03(م ــدول رقــج

  األنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم الخامس من الحرب

  

  

  

  

  

  



تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 57,57  19  الخبر

 % 21,21  07  المقابلة

  %12,12   04  التعليق

  %09,10  03  التقرير

 مارس 24
2003  

 % 100  33  المجموع

ساعة و 

  عشر دقائق

يبين الجدول السابق األنواع الصـحفية المستخدمة من طرف قنــاة 

 األمـريكية الـبريطانية على الجزيرة لتغطية اليوم الخامس من الـحرب

و ما يمكن مالحظته و استخالصه من هذا الجــدول أن الخبر . العراق

و هذا , الزال يحتل المرتبة األولى من بين باقي األنواع الصحفية المستخدمة

و هذا ما ,   ذلك ألن الجزيرة قناة إخبارية بالدرجة األولى% 57,57بنسبة 

ا تجاه جمهورها المتعطش لمعرفة المزيد من يحتم عليها االلتزام بواجبه

  1.األخبار و المعلومات حول األحــداث التي يعرفها العراق

في ) صدام حسين(   و ما يميز هذا اليوم هو أول ظهور للرئيس العراقي 

و قد تصـدر هذا الخبر , اجتماع له مع بعض الوزراء و القادة العسـكريين

  . نشرة اليوم الخامس

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الرجاء العودة الى رأي األستاذ محمد سليم قاللة في الفصل الثاني -1

  

  

  



   من جهة أخرى غطت الجزيرة األحـداث المـيدانيـة في كــل من 

كما أوردت أخبارا تتعلق بعمــليات القصف و , الموصل و العاصمة بغداد

البريطانية ببعـض المنشآت و الدمار الذي ألحقته القوات األمريكية و 

و في الوقت الذي بدأ فيه , المباني و أدت الى مقتل عدد من العراقيين

نقلت الجزيرة خبـر االتفاق الذي توصل , التصعيد العسكري لقوات التحالف

إليه وزراء الخارجية العرب حول عدم مشاركـة أية دولة عربية في الحرب 

امس للحرب مع اجتماع وزراء حيث تزامن اليوم الخــ.ضد العراق

و لتحليل األخبار اعتمدت الجزيرة على . الخارجية العرب في القــاهرة

و تعتبر المقابلة  , % 21,21المقابالت التي احتلت الـمرتبة الثانية بنسبة 

النوع الصحفي األقدر على توفير المزيد من الشرح و التفسير و التحليل بما 

  .ألحداث و تداعياتهايوسع فكرة المشاهد حـول ا

   اعتمدت الجزيرة بصـورة شبه كلية على التفاصيل التي ينقلهــا 

كما , المراسلون من بغداد و من مختلف األماكن التي لها عالقة بالحـرب

اعتمدت بشكل أقل على التحليالت السـياسية و العســــكرية التي 

يعة الحدث و تقدمها بعض الشخصيات التي تتصل بها الجزيرة حسب طبـ

و إلثراء األخبار عقدت الـجزيـرة لــــقائين مع كل من وزير , أهميته

اإلعالم و وزير الخارجية العراقيين إضــــافة الى وزير خارجية دولة 

  .قطر

    و لتقييم العمليات العسكرية في بـعض الـمدن الـعراقية أجرت 

  راتيجية بـهدفالجزيرة لقاء مع مدير مركز األهرام للدراسات اإلست

  

  

  



توضيح أهداف الخطط العسكرية ألمريكا في العـراق و مستوى الخطر 

  .الذي تشكله و بعض المؤشرات األخرى حول مستقبل ونتائج هذه العمليات

  وهذا ما % 12,12   أما التعليق فقد احتل المــرتبة الثالثة بنسـبة 

  :اضيعهـا حوليعادل أربعة تعاليق خالل اليوم الخامس و تمحورت مو

منع المحلل المالي لنشرة الجزيرة االقتصــادية من تزويد القنـاة  -

و هنا عبرت الجزيــرة عن استيائهـا من , بأخبار بورصة نيويورك

القرار و اعتبرته تجاوزا في حقها و قالت أن اإلدارة األمريكية تقف ضد 

ا و سعي الجزيرة كقناة حـرة الـى تـوفير كل المعلومات لجمهوره

كما رأت أن هذا التصـــرف يعد حاجزا دون . للمشاهدين ككل

خــاصة و أن المواضيع , ممارسة إعالم اقتصادي حــر و نـزيه

  .اإلقتصادية حينها كانت لها عالقة مباشرة بالحرب على العراق

الغارة األمريكية على منطقة شمال العراق و التي راح ضحـيتها عدد  -

و هنا قامت الــجزيرة بالتعليق , اإلسالميةكبير من أعضاء الجماعة 

على الحادث و اعتبرته إبادة غير مبررة لفئة ال عالقة لها بنظام الحكم 

و كما جاء على لسان مراسل الـجزيـرة هناك أن الجماعة , في العراق

اإلسالمية في الشمال كانت دائما تقف ضد النظام السياسي العراقي بقيادة 

ى القوات األمريكية أن تتريث قبل أن تقوم بهذا صدام حسين و كان عل

 .العمل الوحشي

  

  

  

  

  



و هذا ,  في حين تدحرج التــقرير الى المــرتبة الرابعة و األخـيرة

 من مجموع األنواع المستخدمة في اليوم %09,10بنسبة ال تزيد عن 

  :و يعود هذا لعدة أسباب منها, الخامس من الحرب

د الحية و المباشرة المرفقة بالتحليل أحيانا و التركيز أكثر على المشاه -

  .بالتعليق أحيانا أخرى

الزالت الجزيرة تحافظ على دورها األساسي أال و هو نقل األخبار  -

 .للمشاهدين

يصبح التقرير في حالة توالي األخبار العاجلة و التغطيات المباشرة مادة  -

في فترة الحرب ميتة خاصة و أن التقارير تنجز عادة يوما قبل بثها و 

 .يمكن أن تفتقر محتويات التقرير للجدة و الحداثة المطلوبة

   أما بالنسبة للمدة الزمنية التي استغرقتها نشرة اليوم الخامس فيمكن 

القول أنها منطقية مقارنة مع عدد األخبار و طبيعة األحداث التي غطتها 

حاولت الجزيرة و على غـرار باقي القنوات األخرى فقد , الجزيرة آنذاك

خالل ساعة واحــدة و عشر دقائق أن تبث كل ما هو جديد و أن 

بما في ذلك , تغطي أهم الجوانب المتـعلقة بأحداث اليوم الخامس للحرب

الصور المباشرة للقـــصف الليلي على بغداد و ضواحيها و هذا 

  .لمـــدة خـمس دقائق في نهـاية كل نشرة

  )04(جـــدول رقـــم 

  ع الصحفية المستخدمة خالل اليوم السادس من الحرباألنوا

  

  

  

  



تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 59,56  16  الخبر

 % 13,04  03  المقابلة

 % 08,70  02  التقرير

 % 08,70  02  التعليق

 مارس 25
2003  

 % 100  23  المجموع

   دقيقة50

  

ن الجدول السابق مجموع األنواع الصـحفية المستــــخدمة من    يبي

طرف قناة الجزيرة لتغطية اليوم السادس من الحرب على العراق و كذلك 

  :و ما يمكن مالحظته. المدة الزمنية التي استغــرقتها نشرة ذلك اليوم

 احتالل األخبار للمرتبة األولى بالــنسبة لألنـواع الصحــفية  -

 : و من بين ما غطته الجزيرة في ذلك اليوم,المستخدمة

خبر الزيارة التي قام بها الرئيس األمـريكي الى  

و ما أعقبها من مظاهرات في شوارع لندن , بريطانيا

 .تطالب بوقف الحرب على العراق

أم (اجتياح القوات البريطانية للمناطق المحاذية لميناء  

مشاة و قرب سقوط هذا األخير في أيدي عناصر ) قصر

 .البحرية البريطانية

الصعوبات التي تواجهها القوات البريطانية في مدينة  

البصرة و الحديث حول وجود مقاومة صامدة في 

 .المنطقة

  



و قامت الــجزيرة ,   أما المقابلة فقد احتلت المرتبة الثانية كالعادة

للحصول على المزيد من التفاصيل حول األخـــبار التي نقلها لها 

بعـقد ) بغداد و لندن, البصرة, ميناء أم قصر(لوها في كل من مراس

مجموعة من اللقاءات التنويرية لتوسيع الفهم لدى المشاهد و لتـعزيز 

و على رأس هذه اللقاءات ذلك الذي عــقد مع , رصيدها من المداخالت

الذي أشاد بالمقاومة العراقـية في البصرة ) الصحاف(وزير اإلعالم العراقي 

كما عبر عن ضرورة وحــدة الشعب العراقي , بسالتها في أم قصرو ب

أجرت الجزيرة مقابلة مع أحد عناصر , من جهة أخرى. للوقوف ضد العدو

 البريطـــانية للحديث حول ضراوة المعارك و حدتها في زقوات المار ين

الجـــنوب و كذلك قيمة الــخسائر من جانبهم وهذا التنوع في مصادر 

إنما يعبر على رغبــة الجزيرة في التوغل في أعماق األحداث و األخبار 

الحصــول على العـديد من اآلراء التي تقدمها للمشاهد و هو وحده الذي 

  .يحكم على ما يشاهده عبر الجزيرة أو يقارنه مع ما يشاهده عبر قناة أخرى

تفرضه وهذا طبعا ,    فيما استوت كل من نسبة التقارير و نسبة التعــاليق

طبيعة األحداث و التطورات سواء على المستوى العسـكري أو على 

فقد تابعت الجزيرة عبر مكتبها في لـندن الزيارة التي , المستوى السياسي

الى بريطانيا كما رصـدت ردود األفعال الشعبية حول ) بوش(قام بها الرئيس

اطنين هذه الزيـارة و قامت الـجزيرة بالحــديث مع مجموعة من المو

  ,البريــطانيين الذين عبروا عن استيائهم لما يحدث في العراق

  

  

  

  



و طالبوا بعودة أبنائهم المجندين في الجيش البريطاني و اعتــبروا الحرب 

و إن , انتهاك لحقوق الشعب العراقي و تدخل في الشؤون الداخلـية للعراق

 في هذه الحرب كان هذا تعليق ضمني أرادت الجزيرة عبره أن تقـول رأيها

التي تفتقر الى دعم الرأي العـام الـعالمــي و على رأسه البريطاني و 

  .األمريكي

   أما التقارير فقد كانت كلها عبارة عن تغطيات لتطورات األحداث في 

العراق و لم تخرج عن نطاق ما سبق ذكره و هي المحـــاور الرئيسية 

و تبدو المدة , مسين دقيقةالتي ظلت النشرة تدور حولها طيلة خمس و خ

كما , منطقية مقارنة مع طبيعة األخبار و التــقارير المنقولة في ذلك اليوم

أن الجزيرة تحاول أأن تقدم ما يرغـب المـشاهد في الحصول عليه دون 

االسترسال في القضايا المطروحة حتى تتجنب الملل الذي قد يصيب 

فهي تكتفي فقط , ة مراعيةالجمهور جراء التكــرار و طول مدة النشر

بعرض ما هو جديد و تعزيزه بالتحـــليل و الشرح كلما أتيحت الفرصة 

  .لذلك

  )05(جـــدول رقـــم

  األنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم السابع من الحرب

تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 46,67  07  الخبر

% 26,67   04  المقابلة

 % 20  03  التعليق

 % 06,66  01  التقرير

 مارس 26
2003  

 % 100  15  المجموع

  ساعة واحدة



  يبين الجدول السابق األنواع الصحفية التي استخدمتها قناة الجزيرة لتغطية 

و كذلك المدة الزمـنية التي استغرقتها , اليوم السابع من الحرب على العراق

  .لك اليومنشرة ذ

   و المالحظة األساسية هي أن عدد األخبــار منخفض مقارنــة مع 

و قامت , و أن كانت األخبار تحتل المرتبة األولى دائما, نشرة اليوم السابق

  :الجزيرة في هذا اليوم ببث مجموعة من األخبار أهمها

 تمرد بعض سكان مدينة البصرة الذين عبروا عن تدني المسـتوى -

, ي لهم و طالبوا بإعادة فتح المدارس التي أغلقت منذ بــداية الحربالمعيش

  .كما طالبوا حكومتهم بتوفير بعض المطالب االجـــتماعية األخرى

 المظاهرات الحاشدة في السودان ضد العدوان األمريكي البريطاني على -

  .العراق

 و    و يمكن إرجاء سبب انخفاض نسبة األخبار في اليــوم الســابع

  : الى% 46,67التي بلغت 

  . تراجع العمليات العسكرية الكبرى في كل من البصرة و بغداد-1

تراجع المقاومة العراقية بعد سيطرة القوات البريطانية على ميناء أم -2

  .قصــــر

التركيز على المراسالت الــحية و المباشرة لمراسلي الجزيـرة في -3

  .العراق لعرض بعض التفاصيل

 وقد احتلت المقابلة المرتبة الثانية وبلغت في اليوم السابع أربع    هذا

 من بين باقي األنواع الصحــفية %  26,67مقابالت فقط أي بنسبة

  :المستخدمة وهذا أيضا يعود الى عدة اعتبارات منها

  

  



قلة عدد األخبار بحيث لم تعقد الجزيرة سوى مقــابلة واحدة مع  -1

  . الحاكم في السوداناألمين العام للحزب الوطني

االعتماد على التفاصيل التي قدمها المراسلون في إطار التحليل و  -2

و التي استغرقت أكثر من نصف المـدة الزمنية , الشرح و التفسير

 .للنشرة

إال أن الجزيرة حاولت مأل الفراغ اإلخباري بعرض ثالثة تعاليق حـول 

ذين لم يكتفوا بنقل الوقائع و المواضيع المتناولة وذلك من خالل المراسلين ال

شرحها بل تمادوا في إعطاء التفاصيل المتعلقة باألثر الــسيكولوجي للحرب و 

كما علقت الجزيرة حول المظاهرات , تراجع المستوى المعيشي لسكان البصرة

الشعبية في السودان و دور األنظمة العربية في تأجيج الرأي العام العربي ضد 

  .الحرب على العراق

و ما .    أما بالنسبة للتقارير فقد عرضت الجزيرة تقريرا واحدا من السـودان

يمكن قوله أن الجزيرة في هذا اليوم أعطت الفرصة أكثر مما ينبغي لمراسليها 

و حسب المعطيات فإن المدة الزمــنية للنــشرة ال تتوافق مع محتوى 

ــيوم عن باقي القنوات ولم تختلف الجزيرة في تغطيتها لهـذا ال, النشرة ككل

األخرى وحاولت تعويض النقص اإلخباري بتــعاليق المراسلين التي أخذت 

  .زمنا أكبر مما كان يتطلب األمر

  

  )06(جـــدول رقــم 

  األنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم الثامن من الحرب

  

  

  



تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 46,67  07  الخبر

 % 40  06  المقابلة

 % 13,33  02  التعليق

 % 00  00  التقرير

 مارس 27
2003  

 % 100  15  المجموع

  ساعة واحدة

  

يبين الجدول السابق األنواع الصحفية التي استخدمتها الجزيرة لتغطية اليوم 

غرقتها نشرة ذلك و المدة الزمنية التي است, الثامن من الحرب على العراق

  .اليوم

,    يظهر تماما أن نشرة اليوم الثامن ال تختلف كثيرا عن نشرة اليوم السابع

  .فكمية األخبار في هذا اليوم نفسها

  :   و أهم ما نقلته الجزيرة في اليوم الثامن للحرب من أخبار

  . القصف الذي تتعرض له مختلف المدن العراقية كمدينة الموصل-

  .جتماعي و األمني للشعب الكردي في الشمال الوضع اال-

في منـطقة كردستـان العــراق من ) دهوك( موقف سـكان مـدينة -

  .الحرب

 دعم وزارة الدفاع األمريكية لجنودها في الــــعراق و حثهـم على -

  .العمل و المثابرة لتحقيق النصر

 هذه و باقي األخبـــار جاءت على ألسنة المراسلين الذين دعمـــوا

  و فيما يتعلق بالمقابلة فقد. المعلومات بمزيد من التفسير و التحليل

  



 من بين باقي % 40بلغت نسبة استعماــلها في اليوم الثامن للحرب 

  و أهم مقابـلتـين عقدتهما الـجزيرة في ذلك اليوم, األنواع الصحفية

 خاصة و كانت المــقابلة) الصحاف( مقابلة مع وزير اإلعالم العراقي -1

, تعرض فيها الوزير الى موقف األكـراد من الحرب) exclusive( بالقناة

وقال أن األكراد فئة متعاونة و أن ما يروج حول عـدم وقوفهم الى جانب 

و أكد على وحدة , المقاومة العراقية إنما هي محــاولة فاشـلة لفئة عاجزة

  .الشعب العــراقي في مواجهــة أمريكا و حلفائها

قابلة مع رئيس هيئة األركان المشتركة األمريكية الجنـــرال  م-2

الذي أوضح للجزيرة أن الهدف من الحرب هو منع ) ريتشارد مايرز(

و حماية العراقيين من نظــام الحكم , اكتساب صدام ألسلحة الدمار الشامل

إضافة الى مجموعة أخرى من األهداف التي تعطــي الحق , الجائر

  .دخل بهذه الطريقة للعراقألمريكا في الت

   بيد أن هذه النشرة تبدو األفقر من ناحية التقارير التي انعدمت تماما في 

و هذا بسبب طــول الفترة الزمنية للمقابلتين , اليوم الثامن من الــحرب

كما أن الجزيرة حاولت استغالل الفرصة لعرض المقابلتين في , السابقتين

  :ف من وراء هذا التصرف الىنشرة واحدة وربما كانت تهد

  .تحقيق شعارها الرأي و الرأي اآلخر-1

  .خلق جو من اإلثارة قد يؤدي بدوره الى توسيع قاعدة جمهورها-2

  

  

  

  

  



  .إضفاء نوع من التوازن اإلخباري خاصة في غياب التقارير-3

إذ أن الجزيرة ركزت هذه , و تبدو الفترة الزمنية للنشرة مطابقة لمحتوياتها

  ة على فتح المجال ألهم شخصيتين تمثل كل واحدة منها طرفا المر

  .من طرفي الحرب

  )07(جـــدول رقــم 

  األنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم التاسع من الحرب

  

تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 70  14  الخبر

 % 10  03  المقابلة

 % 15  02  التعليق

 % 05  01  التقرير

 مارس 28
2003  

 % 100  20  المجموع

 ساعة و 1

  قة دقي15

  

   يبين الجدول السابق األنواع الصحفية التي استخدمتها الــجزيرة لتغطية 

  .و المدة الزمنية التي استغرقتها نشرة ذلك اليوم, اليوم التاسع من الحرب

وتيرة األخبار ارتفعت من جديد لتبلغ   نالحظ من خالل الجدول السابق أن 

  : من المادة اإلعالمية و هذا لعدة أسباب منها% 70 خبرا و بنسبة 14

قصف القوات األمريكية و البريطانية لسوق شعبية وسط بغداد أدى  -1

 و اعتـــبرت, الى مقتل ما ال يقل عن خمسين شخصا
 
 
 



  .جـزرة حقيقيةكل وسائل اإلعالم بما فيها الجزيرة اعتبرت الحادث م

سوريا بإرسال معدات ) رامسفيلد(اتهام وزير الدفاع األمريكي  -2

 .عسكرية للعراق

إعالن الجزيرة فقدان مصورها في مدينة البصرة نتيجة قصف القوات  -3

 .البريطانية لمستودع غذائي وسط المدينة

هذه األخبار كانت كافية لتفتح المجال أمام الجزيرة لرواية العـــديد من 

صص اإلخبارية التي رددها مراسلوها في مواقع األحـــداث و في الق

من جهة أخرى أجرت الجزيرة مقابـــــالت مع كل من . أمريكا أيضا

وزير النقل و المواصالت العراقي لتحصل على المـزيد من التفاصيل حول 

  ....و عدد الضحايا, حادثة قصف السوق

ـد الـشيـــوخ و هو    كمـا أجـــرت الـجزيـرة لـقاء مـع أح

رئيس رابطة علماء العراق الذي أصـدر فتوى ) عبد الكريم المدرس(

و هذا تعـليق ضمني للجزيرة حول , بضرورة الجهاد ضد الكفار في العراق

من . استهداف المدنيين العزل الذين راحوا ضحـية القصف األمريكي للسوق

ضايا العسكرية في جهة أخرى التقت الجزيرة أحد الباحــــثين في الق

دمشــق و منحته الفرصة ليرد على اتهام رامسفيلد لبالده بتمرير المعدات 

حيث أنكر أن تكون سوريا قد قامت بعمل , الــعسكرية عبر مدينة القائم

  .كــهذا أو تفــكر في القـيام به مستقبال

  

  

  

  

  



التقرير    و مازال التقرير يحتل المرتبة الرابعة حيث عرضت الجزيرة فقط 

و هذا يشير . الذي احتوى على حادثة قصف السوق الشعبية في بغــداد

أيضا الى رغبة الجزيرة في نقل األحــداث من مواقعها مع إرفاق الصور 

  ,بالتعاليق و التحليالت التي يقدمـها المـختصـون أو المراسلون

  و هذا ما قامت به فعال عندما وقع حادث قصف الــسوق و كذلك حادث

فقدان مصور الجزيرة لعدة ساعات و وجدت الجــــزيرة في هذا 

الحادث مجاال للتعبير عن خطورة الوضع األمني و صـعوبة العمل الذي 

و تجدر اإلشـارة الى أن هذه النشرة , يؤديه مراســـلوها في الــعراق

احتوت أيضـا على صورة المراسل تيسير علوني و هو يشرح األوضاع 

غداد تحت القصف و الكل يذكر هذه الصورة التي مازالت في العاصمة ب

الجـزيرة تستخدمها الى يومنا هذا للتعبير عن قدرة و إرادة مراسليها على 

العمــل في ساحات المعارك حيث ينعدم األمن و تجهل األماكن التي يأتي 

  1.منها الخطر

  

  )08(جـــدول رقـــم 

  

  . العاشر من الحرباألنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . الرجاء العودة الى شهادات المراسلين في الفصل الثاني-1



تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 59,09  13  الخبر

 % 31,81  07  المقابلة

 % 04,54  01  تقريرال

 % 04,54  01  التعليق

 مارس 29
2003  

 % 100  22  المجموع

  ساعة واحدة

  

   يبين الجدول السابق األنواع الصــحفية التي استخدمتها الجزيرة لتغطية 

و المدة الزمــنية التي , اليوم العاشر من الحرب على الــعراق

  .استغرقتها نشرة ذلك اليوم

دائما في طليعة األنواع الصحفية    يبدو من خالل الجدول أن نسبة األخبار 

 و يبدو % 59,09التي استخدمنها الجزيرة التي بلغت في اليوم العاشـــر 

وسبب ذلك يتمثل في المرحلة . عدد األخبار متقاربا منذ اليوم الثامن للحرب

  :من حيث, الجديدة التي تعرفها الحرب

 في تكثيف العمليات العسكرية الكبرى من طرف قوات التـــحالف -

  .العراق

 .تصعيد حالة الالأمن مما صعب عمل المراسلين خالل اليوم -

انقطاع التيار الكهربائي ببغداد و ضواحيها عدة مرات مما صعب عملية  -

 .التغطية أثناء الليل

و , بداية انتشار سلسلة االنفجارات في المدن الــــعراقية المختلفة -

 .بالتالي صعوبة التنقل حتى أثناء النهار
 



عتماد أكثر على المعلومات التي تنقلها قيادة القــوات الوسطى بقاعدة اال -

 .السيلية في قطر

   % 31,81أما بالنسبة للمقابالت التي احتلت المرتبة الثانية بنسبة 

  :فهي في الغالب مقابالت تحليلية تسعى الجزيرة من خـــاللها الى

  .خبارتزويد المشاهدين بالتفاصيل المتعلقة باألحداث و األ -1

 .توسيع المعلومات و الحصول على المواقف و اآلراء حول األحداث -2

محاولة الحصول على ردود األفعال الرسمية و غير الرسمية حول ما  -3

يحدث في العراق و حول ما يصدر من البيت األبيض األمريكي أو 

  . األمم المتحدة

 مع كل    و قد أجرت الجزيرة في اليوم العاشر من الحرب مقابــــالت

  :من

 أحد المحللين السياسيين من العراق و أجرى المقابلة مراســـلها من -

  .بغداد لمدة تجاوزت عشر دقائق تحت القصف

 أحد الخبراء االستراتيجيين من القاهرة لتقييم الخطط العســكرية -

  .األمريكية

  .    أحد القادة العسكريين في الجيش األمريكي من مدينة النجف-

تساوت للمرة الثانية منذ بداية تغطية الجزيرة للحرب نـسبة في حين 

أي تقرير واحــد و , % 04,54التقارير مع نسبة التعاليق التي بلغت 

تـعليق واحد و كان كالهما حول موضوع واحــد أال و هــو 

  التصــعيد األمــني من جانب القوات األمــريكية و سلسـلة 

  

  

  



ل خطرا حقيقيا على المراسـلين الذين لم االنفجارات التي أصبحت تشك

و أشــارت الجزيرة , يعودوا قادرين على التحرك بحرية في غياب األمن

ضمنيا الى أن هذا الوضع مقصود به مراسلو الجزيرة أكـثر من أي 

  .مراسلين آخرين

  )09(جـــدول رقـــم 

  األنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم الحادي عشر من الحرب

  

ريخ تا

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 56  14  الخبر

 % 24  06  المقابلة

 % 16  04  التقرير

 % 04  01  التعليق

 مارس 30
2003  

 % 100  25  المجموع

  ساعة واحدة

   يبين الجدول السابق األنواع الصحفية التي استخدمــتها الجزيرة لتغطية 

و كذلك المــدة الزمنية التي , اليوم الحادي عشر من الحرب على العراق

  .استغرقتها نشرة ذلك اليوم

و بلغت ,    وال زال الطابع اإلخباري يغلب على تغطية الجـزيـرة للحرب

و من ,  من بين األنواع الصحفية األخرى% 56نسبة األخبار في هذا اليوم 

  :يرة في ذلك اليومبين أهم األخبار التي غطتها الجز

  .احتدام المعارك في مدينة البصرة -1

 .ظهور مقاومة عراقية صامدة في المدينة نفسها -2

  



إعالن وزير الدفاع األمريكي عن صعوبة السيطرة على المدن  -3

 .الجنوبية لبغداد

 .انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة -4

عبر الحدود األردنية وصول اإلمدادات و المساعدات الطبية الجزائرية  -5

 .للعراق

     و تجدر اإلشارة الى أنه ابتداء من هذه النشرة بدأ التنوع في األخبار التي 

كانت تبثها الجزيرة حيث لم تعد نشرة الحصاد مقتصرة على الحرب في العراق 

فحسب و لكن شرعت الجزيرة في االلتفات الى مــواضيع أخرى كالقضية 

  :و يعود ذلك الى. ألفغانيةالفلسطينية و القضية ا

  . بداية التكيف مع وضع الحرب في العراق-1

التنوع في المواضيع للقضاء على الملل و الضغط الذي قد يتعرض له -2

  .المشاهدون من صور القتل و الدمار

 محاولة الوقوف عند األحداث التي يشهدها العالم بعيدا عن حدث الحرب -3

بحيث يتحتم على الجزيرة كقناة إخبارية أن , التي تدور رحاها في الــعراق

  .تكون دائما في مستوى سمعتها في تغطية األحــداث المهمة في العالم

 24   و احتلت المقابالت في نشرة اليوم الحادي عشر المرتبة الــثانية بنسبة 

 من بين األنواع الصحفية األخرى و هذا طبعا استكماال لرسالة الجزيرة %

و على غـرار باقي القــنوات استعانت الجزيرة بمن يزودها اإلعالمية 

بالمزيد من الشرح و التــحليل للحـــصول على األبعاد السياسية و 

  .االستراتيجية و االجتمــاعية لألحــداث

  

  

  



  :و من بين المقابالت التي أجرتها الجزيرة في اليوم الحادي عشــر

  .عراقي في البصرة أحد القادة الميدانيين في الجيش ال-1

  . رئيس الديوان الملكي األردني السابق-2

  .وزير الخارجية المصري-3

  .وزير التضامن الدولي السابق في الجزائر-4

لمناقشة موضوع المظاهرات التنديدية في ,  عضو عربي في الكنيست-5

  .فلسطين

  .رئيس لجنة المبادرة العليا في فلسطين لمناقشة الموضوع السابق-6

(   و اكــتفت الجــزيرة بعرض ثالث تقـــارير فقــط من     

و هي المدينة األردنية التي مرت منها ) الرويشد(و من ) البصرة و الموصل

 من األنواع % 16و هذا ما شكل نسبـة . المساعدات الطبية الجزائرية

  ,الصحفية

الحالة      بينما أوردت الجزيرة تعليقا واحدا جاء عقب التقرير الذي غطى 

االجتماعية و الظــروف الصـعبة التي يمر بها سكان مدينة البصرة و 

صعوبة مواصلة حياتهم في ظل أزمة نقص المياه و إغالق المدارس و نقص 

التموين بالمواد الغذائية مما أظهر تضامن مراسل الجزيرة مع السكان الذين 

 .  و عدم االستقرارعبروا عن هول ما يعتريهم جراء يومياتهم المليئة بالرعب

  )10(جـــدول رقــم 

   من الحرب الثاني عشراألنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم

  

  

  

  



تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 47,61  10  الخبر

 % 38,10  08  المقابلة

 % 09,52  02  التقرير

 % 04,77  01  التعليق

 مارس 31
2003  

 % 100  21  المجموع

   دقيقة55

   يبين الجدول السابق األنواع الصحفية التي استخدمتها الجــزيرة لتغطية 

و كذلك الــمدة الزمنية التي , اليوم الثاني عشر من الحرب على العراق

  .استغرقتها نشرة ذلك اليوم

ـى للمـرة الثانية    و يشير الجدول الى أن نسبة األخبار في المرتبة األول

 بينما % 47,61عشر على التوالي و بـلغت في هذا الـــــيوم 

و احتل التقرير المــرتبة الثالثة بنسبة  , % 38,10المقابالت بلغت نسبتها 

  .% 04,77و في المرتبة الرابعة و األخيرة التــعليق بنسبة  , % 09,52

ر من الحرب ظهور الرئيس    و قد تصدر قائمة األخبار في اليوم الثاني عش

و نقلت الـجزيرة الخبر عن قناة , العراقي للمرة الرابعة منذ اندالع الحرب

  .الشباب العراقية

طه (     و كان الرئيس رفقة مجموعة من الوزراء و على رأسهم نائبـه 

و لم ترفق الجزيرة الخبر بأي تعليق أو صوت إنما فقط , )ياسين رمضان

ي كانت تعبر عن عدم خوفه من أمريكـا و ثقته بقدرة ابتسامة الرئيس الت

  .العراقيين على المواجهة

  

  



 و من بين ما غطته الجزيـرة ذلك اليوم ما أسمته القوات البريطانية 

باستسالم عدد من سكان مديـنة البصرة التي تعرف أوج معاركها منذ 

كما بثت أخــبارا تتـــعلق بموقف الحزب الديمـقراطي . أيـام

الـكردستاني و كـذلك دور الــقوات البشمركية في تحقيق أهداف أمريكا 

  .في العراق في ظل طبيعة العالقة التي تربطها بالنــــظام العراقي

    و كعادتها قامت الجزيرة بإجراء عدة مقابالت أهمها مع الناطـق باسم 

و أعطـته فرصة , )هوشيار زيباري(الحزب الديمقراطي الكردستاني 

وضيح موقف الحزب من الحرب بعد الذي تناقلته وســائل اإلعالم ت

األمريكية حول إمكانية الحصول على ترحيب الــــحزب و كل سكان 

منطقة كردستان العراق بالوجود األمـريكي بـالمنـطقة و تدعيم أهدافه بها 

و ذلك ردا على عدم تمكنه من ممـارسة حـقوقه في ظل النظام العراقي 

  . صدام حسينبقيادة 

   بيد أن عدد التقارير لم يتــجاوز في هذه الـنشرة تقـــريرين اثنين 

و تضمن , و اآلخــر من مدينة الموصل, أحدهما من منطقة الشمــال

  .كال التقريرين األوضاع األمنية و االجتماعية للسكان

ة     أما التعليق الوحيد الذي جاء في النشرة فقد كان بخـــصوص المعامل

السيئة التي تعرض لها مراسل الجزيرة في منطقة شمــال العراق حيث 

احتجزت القوات البشمركية عند مدخل المدينة فريــق الجزيرة و طلبت 

و هنا أبدت الجزيرة تـنديدها بهذه المعاملة التي تحد , منه مغادرة المنطقة

نية من نشاط المراسلين و تحول دون مواصلتهم العمل في الظروف األم

  .المطلوبة

  

  



  و ما يمكن قوله أيضا أن المدة الزمنية التي استغرقتها نشرة اليوم الثاني 

عشر للحرب لم تختلف كثيرا عن المدة الزمنية التي استغرقتها النشرات 

السابقة ابتـداء من الـيوم السـادس للـحرب و هذا يـدل على أن قناة 

ية القدر الذي تستحقه من الجزيرة تحاول إعطاء كل األنــواع الصحـف

الوقت دون أن تتجاوز الوقت المحدد لنشرة الحصاد أال و هو ساعة و خمس 

الخمسة دقائق خاصة بصور القصف الليلي المباشرة على مدينة بغداد (دقائق 

  ).و ضواحيها

  ) 11(جـــدول رقـــم 

  األنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم الثالث عشر من الحرب

  

تاريخ 

  لنشرةا

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 66,66  16  الخبر

 % 20,85  05  المقابلة

 % 08,33  02  التقرير

 % 04,16  01  التعليق

 أفريل 01
2003  

 % 100  24  المجموع

  ساعة واحدة

يرة لتغطية    يبين الجدول السابق األنواع الصحفية التي استخدمتها قناة الجز

و المدة الزمنـية التي استغرقتها , اليوم الثالث عشر من الحرب على العراق

  .نشرة ذلك اليوم

  

  

  



 و لكـن هذه % 66,66  نالحظ أن األخبار تحتل المرتبة األولى بنسبة 

المرة مع ارتفاع قليل لعددها بعد حوالي أسبوع و من بين األخبار التي 

  :غطتها الجزيرة ذلك اليوم

لمبادرة التي تقدم بها عاهل السعودية لكل من الرئيسين األمريكي و ا -

  .العراقي لتسوية األوضاع بينهما

تضامن أعضاء من حزب البعث في مدينة البقاع على الــحدود اللبنانية  -

 .السورية

إعالن قوات التحالف عبر مركز القيادة األمـريكـية الـوسطـى عن  -

  .ةصعوبة السيطرة على مدينة البصر

 و قد % 20,85أما بالنسبة للمقابلة فقد احتلت المــــرتبة الثانية بنسبة 

  :عقدت الجزيرة لقاءات مع كل من

  .وزير الخارجية السعودي -

 .أمين فرع حزب البعث في مدينة البقاع -

    فيما تمثلت باقي المقابالت الثالث في مداخـالت مـراســــليها من 

دة السيلية في قطر حيث مــركـز القيادة البصرة و من قاع, كل من بغداد

و هذا للحصول على المزيد من المعلومـات حول األخبار , األمريكية الوسطى

  . التي تم تناولها خالل النشرة

   أما التقريرين فقد شمال كال من حدة المعارك في البصرة بالتــنسيق مع 

العـسكري بالموصل األوضاع االجتماعية لسكان المدينة و بداية التصــعيد 

  ,منذ اليوم العاشر

  

  



 و ما نالحظه أن الجــزيرة تركــــز على المقابالت أكثـــر من 

التقارير و هذا ألسباب أمنية حيث صارت حياة المراسلين في خطر خاصة 

  .1مراسل الجزيرة في أم قصـــر الذي واجه العديد من المشاكل و الضغوط

 تحتو النشرة سوى على تعلــيق واحد    و كما هو موضح في الجدول لم

فقط يتعلق بالموقف األمريكي من صعوبة السيطرة على مدينـة البصرة 

حيث ذكر مراسل الجزيرة هناك أن الخطط العسكرية للقوات األمريكية 

فشلت في تحقيق أهدافها في المنطقة و ربما قد تلجأ أمريكا الى تغيير 

حتى تتمكن من الوصول الى هدفها في استراتيجيتها باالستعانة بالخبراء 

  .الوقت المحدد

  )12(جــــدول رقـــم 

  األنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم الرابع عشر من الحرب

تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 81,48  22  الخبر

 % 14,82  04  المقابلة

 % 03,70  01  التقرير

 % 00  00  التعليق

 أفريل 02
2003  

 % 100  27  المجموع

  ساعة واحدة

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
     .الرجاء العودة الى شهادة عمرو الكحكي في الفصل الثاني-1
  



      يبين الجدول السابق األنواع الصحفية التي استخدمتها قناة الجزيرة 

و كـذلك المـدة الزمنية , الحرب على العراقلتغطية اليوم الرابع عشر من 

  .التي استغرقتها نشرة ذلك اليوم

  تشير المعطيات المسجلة على الجدول الى أن وتيرة األخبار ارتفعت من 

  من % 81,48 خبرا أي 22جـديد و بلغت في اليوم الرابـع عشر 

  :مجموع األنواع الصحفية و هذا لعدة اعتبارات منها

  .لعراقي مجددا في اجتماع رفقة عدد من الوزراءظهور الرئيس ا -

ارتفاع حجم المظاهرات التنديدية بـعدد من الـدول الـعربيــة و  -

 .األوروبية

إعالن األمم المتحدة على لسان أمينها العام عدم دعـمها الحـرب و  -

 .وصفتها بالكارثة اإلنسانية الحقيقية

 .تكثيف القصف الصاروخي على بغداد و ضواحيها -

 .مركز القوات األجنبية بالمناطق الحدودية بين العراق و األردنت -

     هذه المستجدات و أخرى جعلت نسبة األخبار ترتفع قليال مقارنة مع 

و يبدو الخبر المتعلق بعدم دعم األمم المـتحدة للحرب , األيام المنصرمة

أكبر و أهم معلومة حصلت عليها الـجزيرة في لقاء خـاص أجرته 

و هذا طبعا باإلضافة الى مجموعة , )كوفي عنان(تها في نيويورك مع مراسل

أخرى من األخبار حول العملياـت العسـكرية لـقوات التحالف في مختلف 

  .مناطق العراق

   في حين لم يرتفع عدد المقابالت كثيرا و لكن بقيت المقابلة تحتل المرتبة 

قابـلة تلك التي عقدت مع  و يبدو جليا أن أهـم مـ% 14,82الثانية بنسبة 

  األمين العام األمم المتحدة كما سبق الذكر و قد عـبر

  



هذا األخير عن ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف الكارثة اإلنسانية في 

  .العراق طالما التوصل الى تسوية قريبة أمر مستبعد

   من جهة أخرى و تنسيقا مع الخبر الذي أوردته الجـزيـرة حول تمركز 

لقوات األجنبية باألردن عرضت الجزيرة مقابلة مع المتحدث باسم جبهة ا

كما فتحت . العمل األردنية ليعبر عن إدانة الـحركة اإلسـالمية لهذا الفعل

الجزيرة المجال أمام كل من وكيل وزارة األوقاف المصرية و ممثل الكنيسة 

ديد لما يحدث األرثوذكسية باإلسكنـــدرية الذين عبرا عن استنكارها الش

في العراق من انتهاك لحقوق اإلنسان و اختراق للمواثيق الدولية التي تمنح 

  .الشـعوب الحـق في تقـريـر مصيرها

    إال أن الجزيرة لم تعرض في نشرة حصاد اليوم الرابع عــشر سـوى 

  ,تقرير واحد فقط حول آخر المستجدات الميدانية في العراق

رة أي تعـليق بسـبب المـقابلـة التـي  في حين لم تـبث الجـزي

الذي أدان العدوان و اعتبره تدخال في ) كــوفي عنان(أجـريت مع 

الشؤون الداخلية للـعراق و هذا ما كانت الجـزيـرة تود قولـه فعال و 

جاء على لسان األمين العـام لألمـم المـتحدة فـي الوقـت الذي تشهد فيه 

  . احتداما كبيراالمعارك في مختلف مدن العراق

  )13(جــــدول رقـــم 

  األنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم الخامس عشر من الحرب

  

  

  

  

  



تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 68,76  22  الخبر

 % 25  08  المقابلة

 % 03,12  01  التقرير

 % 03,12  01  تعليقال

  أفريل03
2003  

 % 100  32  المجموع

   دقيقة55

   يبين الجدول السابق األنواع الصحفية التي استخدمتها قناة الجزيرة لتغطية 

و كذلك المــدة الزمنية التي , اليوم الخامس عشر من الحرب على العراق

  .استغرقتها نشرة ذلك اليوم

 خبرا مثل النشرة 22   و قد بلغ عدد األخبار التي بثتها الـجزيـرة آنذاك 

 من مجموع األنواع الصحفية % 68,76السابقة لكن هذه المرة بنسبة 

و أهم خبر نقلته الجزيرة على غرار باقي وسائل اإلعالم نبأ سقوط . األخرى

مطار صدام الدولي في أيدي القـوات األمـريكية و ما سبقه من معارك و 

بثت الجزيرة صورا من جهة أخرى . مواجهات ألحقت الضرر بالجانبين

كما , جديدة للرئيس العراقي صـدام حــسين في اجتمـاع له رفقة نجليه

نقل مراسلـها من السليمانية خـبر استعداد فرقة مدفعية البشمركة في دهوك 

 . شمال العراق لمواجهة خطر العدو في أية لحظة

ن الفرق      قد نستقي هذه األخبار من الجزيرة أو من غيرها من القنوات لك

يكمن في المقابالت الصحفية التي تجريها الـجزيرة و اختـيار الشخصيات 

فذلك يرتبط ارتباطا وثيقا , يخضع الى مقاييس تختلف من قناة الى قناة

  .بالسياسة اإلعالمية لكل واحدة منها

  



   في هذا اليوم مثال أجرت الجزيرة ثماني مقابالت و هو عدد مرتفع مقارنة 

لماضية و يعود هذا بالدرجة األولى لسعي الجزيرة للحصول على مع األيام ا

المزيد من ردود األفعال و التفسيرات و اآلراء حول حادثة سقوط مطار 

 من % 25و بلغت نسبة المقابالت . صدام الدولي في أيدي القوات األمريكية

مجموع األنواع الصــحفية المـستخدمة في الـيوم الـخامس عــشر 

  :ومن بين الشخـصيات التي تم استضافتها, بمن الـحر

لشـرح تداعيات سقوط , رئيس تحرير صحيفة الـملف العراقي في لندن -

  .المطار و أثره على المقاومة العراقية

وزير اإلعـالم العراقي الـذي أثار نقطة الـتقسيم السني الشيعي الذي  -

نه ال فرق بين تحاول وسائل اإلعالم األمريكية تكريسه في العراق و أكد أ

 .العراقيين في مواجهة العدو

خبراء و محللون سياسيون من بغـداد و من منطـقة كردسـتان  -

  .العراق

   كما قامت الجزيرة بتحليل األوضـاع االجتمـاعية في شـمال 

و عبر مراسلوها في العـراق على صعـوبة الـتنــبؤ بما , العراق

 رمـوز السيادة العراقية و سيحدث بعد سقوط المطـار الذي يمـثل أحد

أن الوضع االجتماعي يزداد تدهورا و طبيعـة العمـل تزداد صعوبة 

  .بالنسبة لهم

     و بثت الجزيرة في ذلك اليوم تقريرا واحدا و أرفقته بتعليق واحد حول 

موضوع التصعيد العسكري الذي بدأ يقترب من العاصمة بغداد و أصبح 

  ,طر أكثر من أي وقت مضىعمل المراسلين محاطا بالخــ

  

  



خاصة مراسلو الجزيرة الذين لقوا نقدا شديدا من جانب النظام العراقي و من 

  .جانب اإلدارة األمريكية

  )14(جـــدول رقـــم 

  األنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم السادس عشر من الحرب

تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

يةالمدة الزمن

  للنشرة

 % 57,90  11  الخبر

 % 42,10  08  المقابلة

 % 00  00  التقرير

 % 00  00  التعليق

 أفريل 04
2003  

 % 100  19  المجموع

   دقيقة55

    يبين الجدول السابق األنواع الصحفية الني استخدمتها الجزيرة لتغطيـة          

منيـة التـي    و كذلك المدة الز   , اليوم السادس عشر من الحرب على العراق      

  .استغرقتها نشرة ذلك اليوم

   أهم مالحظة في نشرة هذا اليوم أن الجزيرة لم تعرض أي تـقرير و لم 

تبد أي تعليق و استخدمت نوعين صحفيين فقط لتغطية أحـداث اليوم 

 بينما جاءت % 57,90السادس عشر و احتلت األخبار المرتبة األولى بنسبة 

   .% 42,10ة بنسبة المقابالت في المرتبة الثاني

  و جاء في مقدمة األخبار نبأ خروج الرئيس العراقي صدام حسين الى 

شوارع بغداد برفقة مجموعة من المواطنـــين الذين لم يكفوا عن تقبيل 

  ,يديه و كتفيه و التهليل له و لوحدة العراق

  



 حــدث هـذا بعد يوم واحد فقط من سيطرة القوات األمريكية على 

ثم قامت الجزيرة ببث نص الخطاب الذي ألقاه الرئيس لألمة , المطار

  ,العـراقية نقـال عن تلفزيون الشباب العراقي

 باإلضافة الى األخـبار المـتفرقــة التي تحوي آخـر المستجدات و هذا 

  .عن طريق ما ينقله إليها مراسلوها أو وكاالت األنباء الدولية

المـعلومات بالـتفاصيـــل التي  و كالعادة دعمت الجزيرة األخبار و 

أما . البصرة و شمال العراق, الموصل, ذكرها مراسلوها في كل من بغداد

  :المقابالت فقد تمثلت في

 مقابلة مع قائد الكتيبة األمريكية التي سيطرت على مطار صــدام -

  .الدولي

 مقابلتان مع خبيرين عسكريين أحدهما من واشنطن و اآلخـــر من -

رة و هذا لتفسير الخطط العـسكرية و أهمـها الخـطة التي أوقعت القــاه

  .المطار في قبضة القوات األمريكية

   و اكتفت الـجزيرة بعرض هذا الكم من األخـبار و المـقابـالت في 

غطت من خاللها أهم تطورات الحرب بما توفر لها من ,  دقيقة55ظرف 

بل اعتمدت بصفة أساسية خاصـة و أنها لم تـعرض أي تقرير , مستجدات

على االتصال المباشر مع عدد من مراسـليها في أهـم المدن و المناطق 

التي عرفت أحداثا ساخنة و هذا ما أعطى لألخبـار أهمية أكثر من التي 

ينقلها التقـرير و تكــون عادة أخبارا تجاوزها الزمن بفعل تسارع 

  .األحداث و تغيرها بين لحظة و أخرى

  

  

  



  )15(ل رقــم جـــدو

  .           األنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم السابع عشر من الحرب

  

تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 75,86  22  الخبر

 % 17,25  05  المقابلة

%  06,89  02  التقرير

 % 00  00  التعليق

 أفريل 05
2003  

 % 100  29  المجموع

   دقيقة55

  

   يبين الجدول السابق األنواع الصحفية التي استخدمتها الــجزيرة لتغطية 

و كذلك الــمدة الزمنية التي , اليوم السابع عشر من الحرب على العراق

  .استغرقتها نشرة ذلك اليوم

 فوتيرة,   كانت تغطية ذلك اليوم ال تختلف كثيرا عن تغطية الـيوم السابـق

األحداث تدل على دخول الـحرب مرحلة جديدة جعلت التنبؤ بما تحمله 

األيام من أحداث أمر صعـب ليس فقط على الرأي العـام و لكن أيضا على 

لذلك نجد الجزيرة على غرار باقي القنوات تسعى الى , وسائل اإلعالم

  .الحصول على كل المعلومات و بطرق مختلفة

لكن ال أحد ,  نهاية هذه الحرب سوى أربعة أيام   و لم يكن يفصل العالم عن

كان يعلم ذلك أو حتى يتنبأ بالكيفية التي ستنتهي بها الحـرب في وقت 

  ,سيطرت فيه الحرب النفسية و الدعاية من كــال الجانبين

  



إال أن قناة الجزيرة كانت تحرص حرصا شديدا على تدعـيم عمـل 

  , تحدة األمريكيةمراسليها في العراق و في الواليات الم

كمـا كانـت تعتمد بشكل شبـه كلي عليهم خاصة و أن عددهم كان كافيا 

  .لتغطيـة كل المجريات و في كل األماكن

  :   و من بين مل تناولته الجزيرة قبل أربعة أيام من نهاية الحرب

  . ظهور الرئيس العراقي في اجتماع مع وزرائه-

  .سة قناة الجزيرة في تغطية الحرب موقف وزير اإلعالم العراقي من سيا-

  . أثر الحرب على اإلنتاج العالمي للنفط-

   باإلضافة الى األخبار التي نقلها المراسـلون حـول الـتطورات الميدانية 

و تبدو نسـبة األخبار مرتفعة . للحرب و ما نتج عنها من ضحايا و خسائر

ي من أحداث في العراق مقارنة مع اليوم السابق و هذا يرتبط أساسا بما يجر

و ما يصحبها من ردود أفعال عربية و عالمية ناهيك عن الدور الذي يجب 

أن تلعبه الجزيرة كقناة إخبارية وظيفتها تزويد الجمهور باألخبار و 

  . المعلومات

  و أهم % 17,25   و بلغت نسبة المـقابالت التي احـتلت المرتبة الثانية 

لك اليوم كانت مع وزير اإلعالم العراقي الذي مقبلة أجرتها الجزيرة في ذ

انتقد الجزيرة و اتهمها بالعمالة ألمــريكا و تضمنت المقابلة أيضا الحديث 

كما أجرت الجزيرة مقابلة . عن المقاومة و حجمها في بغداد و في البصرة

مع أحد المتحدثين باسم القيادة األمـريكية الوسطى في قطر للحديث حول 

و استكماال للخبر , لفـمتوصل إليها من قبل قوات التحالنتائج ال

  ـــــــادي الذي أوردته الجزيرة أجرىاالقتص

  

  



مراسلها في ماليزيا لقاء مع رئيس الوزراء المـاليزي للـــحديث عن 

 .العالقة بين تطورات الحرب و اإلنتاج العالمي للنفط

ر أحـدهمــا على    أما التـقريرين الذين بثتهما الـجزيرة فقد اقـتص

أما , المعارك التي سبقت سقوط المطار و أحصى الخسائر البشرية للطرفين

الثاني فقد اقتصر على تأكيد القوات البريطانية لقرب السيطرة على مدينة 

  . البصرة التي تعرف هي األخرى معارك ضارية

  فيما لم تبد الجزيرة أي تعليق حول أي موضوع من المواضــيع 

لتبقى المدة الزمنية للنشرة ثابتة حفاظا . لة في نشرة اليوم السابع عشرالمتناو

على الزمن المحدد لنشرة الحصـاد و كذلك يبدو حجم األخبار و المقابالت 

  .و التقارير يتناسب و المدة التي استغرقتها النشرة

  

  )16(جـــدول رقــم 

  .لحرباألنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم الثامن عشر من ا

  

تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 66,66  18  الخبر

 % 22,23  06  المقابلة

 % 11,11  03  التقرير

 % 00  00  التعليق

 أفريل 06
2003   

 % 100  27  المجموع

   دقيقة55

    

  



ها قناة الجزيرة لتغطية  يبين الجدول السابق األنواع الصحفية التي استخدمت

و كذلك المـدة الزمنية التي , اليوم الثامن عشر من الـحرب على العراق

  .استغرقتها نشرة ذلك اليوم

   من خالل المعطيات الموجودة على الجدول يمكن القول أن األخبار ال 

زالت في طليعة األنواع الصـحفية ثم تأتي بعدها المـقابــالت ثم التقرير 

  :و يعود ذلك لمجموعة من األسباب منها, خير التعليقو في األ

التركيز على نقل األخبار بما يشبع حاجة الجمهور إليها خاصة بعد  -

التطورات العسكرية التي شهدتها مدينة البصرة و السقوط النهائي لمطار 

  .صدام الدولي في أيدي القوات األمريكية في العراق

لعراق و موقف الحزب الديمقراطي أوضاع سكان و أهالي مناطق شمال ا -

  .الكردستاني من الحرب

 .زحف و اقتراب العمليات العسكرية الكبرى نحو العاصمة بـغداد -

استسالم القــوات البشـمركية في الشمال و رضـوخها للقوات  -

 .األمريكية

و قد قامت الجزيرة بتناول كل األخبار التي لها عالقة بالمحاور سابقة الذكر 

و لمزيد من , عتماد بالـدرجة األولى لما ينقله إليـها مراسـلوهاو كان اال

  :التحليل و التفصيل أجرت الجزيرة مقابالت مع كل من

 قائد مشاة البحرية األمريكية لشرح طبيعة و ظروف نقل العمليات -

العسكرية الى بغداد في ظل التنبؤات بعدم قدرة أمريكا على ما أسماه الخبراء 

  .بحرب المدن

  

  

  



األمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني مرة أخرى لتوضيح الظروف -

و مســتقبل سكان الشمال في ظل , التي استسلمت فيها القوات البشمركية

  .هذه التطورات

  . أحد الخبراء العسكريين من القاهرة-

 دقيـــقة 55  إال أن الـجزيرة خـالل هذا الـيوم و في ظـرف 

ركزت على القوة العسكرية ألمريكا و , )رة الحصادالوقت الرسمي لنش(

فمن بين ستة مقابـالت ثالثة , حلفائها كما ركزت على المقاومة العراقية

  بينما خصصت ثالث مقابالت , منها خصصت للجانب األمريكي

  .1المتبقية لتحليل الجانب العراقي

و ألول مرة لم نشهد تدخال لمراسلي الجزيرة حيث اكتفت بعــرض 

تقريرين فقط حول األوضاع في الموصـل و في بغـداد و لـم يأت كل 

  :و يعود عدم التركيز على التقارير الى, التقريرين بالجديد

  . يصبح التقرير أمام الخبر العاجل أو المقابلة مادة ميتة-

 التقارير أحيانا عبارة عن تكرار لألخبار التي يمكن أن تتطور عبر -

  .الزمن

شـرح األخبار و تفـسرها و توسعها أكثر مما يفعـل التقرير  المقابالت ت-

فقد يتطور الخبـر بين دقـيـقة و أخرى , الذي يخضع لعامل الـزمن

  .حينها ال تصبح للتقرير أهمية

  . عادة ما تعرض التقارير التي أعدت يوما أو يومين قبل بثها-

  . يفتقد التقرير أحيانا للجدة و الحداثة-

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الرجاء العودة الى جدول المقابالت في الفصل الثالث-1



      أما التعليق فال وجود له في نشرة اليوم الثامن عشر و قد يـدل هذا 

على محاولة الجزيرة اإلبتعاد قليال عن إبداء رأيـها في الوقـت الذي تلقى 

  .اقيفيه نقدا من اإلدارة األمريكية و النظام العر

  )17(جـــدول رقــم 

  .األنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم التاسع عشر من الحرب

  

تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 67,64  23  الخبر

 % 20,60  07  المقابلة

 % 11,76  04  التقرير

 % 00  00  التعليق

 أفريل 07
2003  

 % 100  34  المجموع

  ساعة واحدة

   يبين الجدول السابق األنواع الصحفية التي استخدمتها قناة الجزيرة لتغطية 

و كذلك المــدة الزمنية التي , اليوم التاسع عشر من الحرب على العراق

  .استغرقتها نشرة ذلك اليوم

تحتل نسبة األخبار المرتبة األولى و تعرف عدد األخبار ارتفاعا طفيفا 

و من بين ما نقلته الجزيرة في تغطيتـها . مقارنة باأليام القليلة السابقة

  :للحرب

  .سيطرة القوات البريطانية على مدينة البصرة في الجنوب -

دور الصليب األحمر الدولي في تقييم الخسائر و تقديم المساعدات للشعب  -

 .العراقي

  



راقيـين و الثناء تدخل وزير اإلعـالم العراقي لرفع الروح المعـنوية للع -

 .على بسالة المقاومة

  .ظهور الرئيس العراقي في اجتماع مع بعض وزرائه -

هذه األخبار تدور حول محــور واحد أال و هو حدة التصعـيد 

و دور الحرب النفسية في إضـعاف قـوة , العسكري في العراق

و كذلك ما ردده الخبراء حـول اقـتراب , الـمقاومة الـعراقـية

 من أهـدافها في العراق خاصة بعد سقوط مدينة البصرة التي أمـريكا

  . يوما من المعارك و المواجهات19أبدت مقاومة طيلة 

     أما المقابالت فهي األداة األقدر على توسـيع األفـكار في أذهان 

و الوسيلة األنفع لتوصـيل اآلراء و المـواقف و تحقيق المزيد , المشاهدين

 20,60ر حول األحـداث فقد بلغت نسبتها في ذلك اليوم من الشرح و التفسي

  :و أجرت الجزيرة لقاءات مع كل من,  من بين األنواع الصحفية األخرى%

  .وزير اإلعالم العراقي -

 .الناطق باسم القوات البريطانية في البصرة -

 .ممثل الجنة الدولية للصليب األحمر -

 .مصريمدير لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشعب ال -

باإلضـافة الى التفاصـيل التي أوردها المراسـلون من بغــداد و 

و كان الهـدف من وراء هذه . البصرة و كذلك من واشــنطن

  :المقابالت

  .تغطية األوضاع في المناطق األكثر توترا -

 .تحليل األوضاع العسكرية و ما ينتج عنها من ردود أفعال -

  

  



 . المواجهات و نتائجهااإلحاطة بالتفاصيل المتعلقة بمستوى -

 أما التقارير فقد ارتفع عددها قليال مقارنة باأليام الـسبعة الماضية و 

  :يعود هذا االرتفاع في نسبة التقارير الى

  .محاولة إظهار السياقات المختلفة لألحداث -

يـمثل التقرير المرجعية التي يتم على أساسها تحليل المــعطيات و  -

 .تفسيرها

تسجيال لألحداث في وقتها و يسمح بالعودة إليها وقت يعتبر التقرير  -

  .الحاجة

   وفي هذه النشرة عرضت الجزيرة أربع تقارير من مراســليها في 

أما التعليق فلم تبد الجزيرة . كل من بغداد الموصل واشنطن و البصرة

رأيا و ال موقفا في انتظار الفرصة المناسبة و هذا لتخفيف النقد الذي 

  .صوص سياستها اإلعالميةتواجهه بخ

    و فيما يتعلق بالمدة الـزمنية التي استغرقتها النــشرة فقد زادت 

بحوالي خمس دقائق بسبب المقابلة المـطولة التي أجـراها مراسـل 

الجزيرة من القاهرة مع مدير لجـنة العالقات الخـارجية في مجلس الشعب 

عرب لمبادرات حتى يكون لهم المصري الذي أكد على ضرورة تقديم القادة ال

  .إمكانية التأثير في المجتمع الدولي مستقبال

  

  )18(جـــدول رقــم 

  

  .األنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم العشرون من الحرب

  

  



تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 58,07  18  الخبر

 % 16,13  05  المقابلة

 % 16,13  05  التعليق

 % 09,67  03  التقرير

 أفريل 08
2003  

 % 100  31  المجموع

  حدةساعة وا

   يبين الجدول السابق األنواع الصحفية التي استخدمتها قناة الجزيرة لتغطية 

و كذلك المدة الزمنية التي , اليوم العشرون من الحرب على العراق

  .استغرقتها نشرة ذلك اليوم

مثل اليوم العشرون من الحرب على العراق تاريخا مميزا في قناة    ي

 2003إذ يصادف الثامن من أفريل , الجزيرة و في وسائل اإلعالم بشكل عام

الشهيد طارق (اغتيال القوات األمريكية لمـراسل الـجزيرة في بغـــداد 

  .1الذي قدم من منـطقة الـرويشد علـى الحدود مع األردن) أيوب

شير الى أن جل األخبار التي بثتها الجزيرة في ذلك اليوم كانت تدور    و ن

. حول موضـوع االغتيال و ما صاحبه من ردود أفعال عـربية و دولية

كما بثت الجزيرة آخر صور لـمراسلها سـاعتين قبـــل اغتياله و آخر 

  ,تقرير أعده يوما واحـدا قبل اغتياله

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . الرجاء العودة الى قائمة المراسلين في الفصل الثاني-1



 من جهة أخـرى أوردت الجزيرة أخبارا تتعلق بتوغل الدبابات األمريكية 

  . في العاصمة بغداد و قصفها لمبان حـكومية و مدنيـة

   و غطت الجزيرة أيضا في هذا اليوم المظاهرات التنديدية بزيارة الرئيس 

ريطانيا و مطالبة الرأي العام البريطاني بوقـف الحرب على األمريكي لب

أما المقابالت فقد ناقشت موضوع اغتيال طارق أيوب بمزيد من . العراق

  :التحليل و التفسير و كذلك االستنكار مع كل من

  . رئيس جمعية صحفيون مستقلون من األردن-

  . رئيس االتحاد الدولي للصحفيين من لندن-

  .د عائلة الفقي-

   و استوت نسبة المقابالت مع نسبة التعاليق التي ارتفعت و ألول مرة منذ 

 من بين األنواع % 16,13انـدالع الــحرب الى خمسة تــعاليق أي 

  .الصحفية األخرى

و هذا أمر طبيعي فقد أدانت الجزيرة حادث االغتيال و اعتبرته عمال وحشيا 

و إن كان مراسل . ة ال تغتفرو انتهاكا لحقوق اإلنسان و جريمة إنساني

الجزيرة ليس الوحيد ممن راحوا ضحية الحرب لكن وجـدت الجزيرة في 

استشهاد مراسلها فرصة للتعبير عن استيائها من سيـاسة أمريكا في التعامل 

  :مع الصحفيين في العراق وقالت إن

  . المراسل يؤدي مهامه المطلوبة منه الستكمال رسالته اإلعـالمية-

  .راسل يقدم خدمة لمؤسسته و لجمهوره و ال عالقة له بما يحدث الم-

 اغتيال المراسل يعني محاولة اغتيال المؤسسة ككل و يعني إسكات كلمة -

  .الحق

  

  



 اغتيال المراسل يعني اغتيال حرية التعبير و الحق في الحـصول على -

  .إعالم نزيه حر و موضوعي

ة التي تتحدث عنها أمـريكا و  اغتيال المراسل يعني غياب الديمقراطي-

  .الرأسمالية ككل

 استهداف الصحـفيين تعبير عن همجية االحـتالل و عدم قدرتـه على -

  .التفرقة بين من هم معه و من هم ضده و من هم حياديون

 اغتيال مراسل الجزيرة يعبر تعبيرا واضحا عن عدم رضا أمريكا على -

ا عن نهج المـوضوعية و السياسة اإلعالمية للجزيرة و يعبر أيض

هكذا أعربت الـجزيرة عن رأيـها من . المصداقية الذي تنتهجه القناة

تصرفات القوات األمريكية في العراق و هكذا عبرت عن موقفها من حادث 

  .االغتيال

 من مجـموع األنواع % 09,67   و احتلت التقارير المرتبة الرابعة بنسبة 

ثة المعـروضة المـــهام و الوظائف الصحفية و تضمنت التقارير الثال

كما بثت الجزيرة , التي كان يقوم بها الــمراسل طارق أيوب في الـعراق

تقريرا من العاصــمة األردنية عمان حيث غطت تـجمع أعضاء من 

و تقرير , جمعية صحفيون مـستقلون أمـام مبنى السفارة األمريكية بعمان

وب في إلتفاتة الى األسى الذي أصاب آخر من بيت المراسل الشهيد طارق أي

  .عائلة الفقيد بعد اغتياله

  )19(جــــدول رقــم 

  األنواع الصحفية المستخدمة خالل اليوم الواحد و العشرون من الحرب

  

  

  



تاريخ 

  النشرة

األنواع 

  الصحفية

نسبة   التكرار

  الظهور

المدة الزمنية

  للنشرة

 % 76,19  16  الخبر

 % 19,05  04  المقابلة

 % 04,76  01  التقرير

  % 00  00  التعليق

 أفريل 09
2003  

 % 100  21  المجموع

   دقيقة55

   يبين الجدول السابق األنواع الصحفية المستخدمة من طرف قـناة 

و , الجزيرة لتغطية اليوم الواحد و العشرين من الحرب على العــراق

  .ومكذلك المدة الزمنية التي استغرقتها نشرة ذلك الي

   يمثل اليوم الواحد و العشرون من الحرب األمريكية البـريطانية على 

 يوما من 21 قد اكتملت 2003 أفريل 09و تكون في , العراق آخر يوم

المعارك و المواجهات التي انتهت بسقوط الـعاصمة بغداد في أيدي قوات 

  . حسينالتحالف و سقط معها النظام الوطني الحـاكم بقيـادة الرئيس صدام

   و ما تجدر اإلشارة إليه أن تمكن القوات األمريكية من السيـطرة على 

العاصمة بغداد تم تغطيته من قبل كل وسائل اإلعالم في العالـم تقريبا بما 

و على غرار باقي القنوات نقلت الجزيرة خبر السقوط و , فيها قناة الجزيرة

  :أخبارا أخرى تمثلت أغلبيتها في

  .ل صدام حسين بإحدى الساحات العمومية وسط العاصمة بغداد إسقاط تمثا-

  . صور السلب و النهب و السرقة التي أعقبت عملية السقوط-

  . فرح العراقيين باإلطاحة برئيسهم السابق صدام حسين-

  

  



هذه المشاهد أذهلـت المشاهدين و المحللين وحتى وسـائل اإلعـالم فلم 

ولم تكن . هذه الـسرعة وعلى هذه الشاكلةيكن أحد ينتظر هذه الـنهاية و ب

الجزيرة وحدها من نقل هذه الصور بل كل العالم تقريبا تابع مع الجزيرة 

ومع غيرها سقوط بغداد و ما صاحبه من صور أخلطت األوراق و قلبت 

  .الموازين

  :   إال أن الجزيرة لم تتمكن من إجراء سوى أربع مقابالت مع كل من

  .ياسيين من جامعة القاهرة أحد المحللين الس-

  . األمير طالل بن عبد العزيز آل سعود-

  . أحد أعضاء التيار الوطني الديمقراطي العراقي من باريس-

  . مراسل الجزيرة من بغداد-

   و يبدو أن عظمة الحدث هي التي أدت الى قلة عدد المقابالت فـقد كان 

بقنوات أخرى و فيهم من معظم المحللين و الخبراء و السياسيين على اتصال 

  .اعتذر عن اإلدالء برأيه نتيجة النهاية غير المتوقعة لهـذه الحرب

   و ما يمكن قوله حول تغطية الجزيرة لليوم األخير من الحــرب و الذي 

  :استغرقت نشرته وقتا يبدو عاديا بالنسبة للنشرات الماضيـة هو

  لتداعيـــات اكتفاء الجزيرة بعرض تقرير واحد فقط يضم كل ا-

و بلغت ,  و التفاصــيل و الصور و المشاهد التي طبعت أحداث ذلك اليوم

 دقائق كاملة مع العــلم أن الســقوط تم 06مدة ذلك التقرير 

  .صـــباحا و نشرة الحصاد تبث ساعة واحدة قبل منتصف الليل

  

  

  

  



 كانت  اعتماد الجزيرة على ردود األفعال التي توفرت لها في الوقت الذي-

  .كل وسائل اإلعالم تسعى للحصول عليها

 التركيز أكثر على الصور التي كانت تعبر عن نفسها خاصة صور النهب -

  .و صورة إسقاط تمثال صدام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فــئة الـمصـادر: المبــحث الثــاني
استعانت الـجزيرة في تغطيتها للحرب على العــراق بمجموعة من     

 هذا للقيام بواجبها كقـناة إخبارية تعمـل على تـزويد الجمهور المصادر و

بالمزيد من األخبار و المستـجدات و الصور حول ما يحدث في العراق و 

  .كذلك ما يصدر من قرارات و ما ينتج من ردود أفعــال عربية و دولية

كما اعـتمـدت على ,   و لقد استخدمت الجزيرة لهذا الـغرض مـراسليها

ت األنباء العـالمية وأحيـانا كـانت تلجـأ الى الـمصـادر العراقية و وكاال

  1.المصادر األمريكية بما فيها الناطقـون باسم قوات التحـالف في العراق

   فيما يلي جدول يحوي عدد المرات التي استعملت فيها قناة الجـزيرة مختلف 

. لحرب على العراق يوما من ا21المصادر و النسب المئوية لكل مصدر طيلة 

بعد ذلك قراءة تحليلية لهذا االستعمال حسب الترتـــيب الذي وردت عليه 

  .المصادر

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . الرجاء العودة الى دليل التعريفات اإلجرائية-1

          



  نسبة الظهور  التكرار  فئة المصادر

 % 61,50  241  مراسلو الجزيرة

 % 22,95  90  ادر أمريكيةمص

 % 13,26  52  مصادر عراقية

 % 02,29  09  وكاالت األنباء العالمية

 % 100  392  المجموع

  

  يبين الجدول السابق المصادر التي اعتمدت عليها الجزيرة لتغطية الحرب 

على العراق و يبدو من خالل المعطيات الرقمية أن الجزيرة اعتمدت بالدرجة 

ليها في مختلف مناطق العراق و كذلك في الواليات المتحدة األولى على مراس

  من مجموع المصادر % 61,50األمريكية و في دول أخرى و هذا بنسبة 

 فيما % 22,95األخرى و تأتي في المرتبة الثانية المصادر األمريكية بنسبة 

 و في المرتبة % 13,26تأتي المصادر العراقية في المرتبة الثالثة بنسبة 

   .% 02,29خيرة وكاالت األنباء العالمية بنسبة األ

 فإن القناة اعتمدت بشكل شبه تام  من خالل الجدول السابق كمــا يـبدو   

 أي أكثر %61,50و هذا بنسبة , على مراسليها في الــعراق و في خارجه

  :من نصف المصـادر المستعملة ويعود ذلك الى عدة أسباب منها

  

  

  

  

  

  



في جل المدن العراقية و المناطق الحدودية حيث بلغ عددهم نشر المراسلين -

  .تسعة مراسلين

 التنسيق مع مراسلي القناة في واشنطن و نيويورك و ربط ما يحدث في -

  .العراق بما يصدر من أمريكا و بلـغ عدد هؤالء المراسلين سبعة

 تزويد المكاتب بكل اإلمكـانيات التقنية و اللوجستية للقيام بالواجب-

  1.المهني

 الدور الفعال لـكل من قسمـي التبـادل اإلخـباري و المقابالت في -

  2.الدوحة

    هذا الـعدد الـهائل للمراسلين أجبرها على االعتماد أكثر على 

مراسالتهم المستمرة حيث بلغ عدد األخبار الواردة منهم خالل فترة الحرب 

كما سجلت مداخالتهم . ا خبر240و عبر نشرة الحصاد اليومية أكثر من 

  :و الهدف من االستعمال المكثف للمراسلين, القدر األكبر من التغطية

محاولة إضفاء المزيد من المصداقية في نقل الخبر باعتبار وجود  -

  .المراسل يعني أنه شاهد على األحداث

العمل وفق األسس المهنية و اإلمكـانيات الفـردية و الجـماعية  -

 .للمراسلين

 . تحقيق الصبغة اإلخبارية للقناةالحرص على -

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الرجاء العودة الى قائمة المراسلين في المبحث األول من الفصل الثاني 

  .العودة الى أقسام القناة في المبحث الثاني من الفصل األول 



  .مهارة المراسلين و تفوقهم في رصد األخبار -

 يكمل جود القناة في موقع الحدث ولمراسلين يؤكد وكثف ل الم هذا االعتماد     

و يؤكد سياستها التحريرية ,  ياسية و األيديولوجية لـلقناةــاألهداف الس

ذا بدوره ـ و ه من خــالل المراسلينألخبارل القائمة على التغطية المستمرة

لومة متميزة في نـقل المعـرض طريقتها الـقناة في فـيـشير الى رغبة ال

ريقة التي تخدم مصالحها كقناة إخبارية و تخدم مصالح التي تريد نقلها و بالط

  .الجمهور الراغب في المعرفة و التطلع

عـدة , )الرأي و الرأي اآلخر(عارها ـزيرة كقناة شــ   لقد القت الج

وهذا ما يجـرنا للحديث على الفئة الثانية التي اعتمدت , انتقادات من عدة جهات

حسب الجدول -إنها فئة المصادر األمريكية,  الجزيرة في نقل األخبارعليها

 و مقارنة بالمصادر العراقية نجد الجزيرة اعتمدت على ما نسبته -دائما

 من المـصادر العسكرية و اإلعـالمية ألمريكا و حلفائها لنقل 22,95%

ة و من أماكن أخرى و على رأسهم مركز القياد, األحداث من ساحة الحرب 

فلم يكن أمام الجزيرة خيار سوى , )قاعدة السيلية (األمريكية الوسطى في قطر

 هرى ما تريدــاالعتماد بشكل مباشر أو غــير مباشر على ما تنقله أو باألح

) عمرو الكحكي(دون أن ننسـى المـراسل, ريكا أن يصل الى الـعالمــأم

 رمصادر األخباريكية و أصبـــح مصدرا من ــوات األمـالذي رافق الق

ة نقل سوى ما توفر لها و و الحقيقة أنه لم تكن للـجزيرة فرصــ, للجزيرة 

لغيرها من وسائل اإلعالم من أخبار و معلومات سواء حول تطورات األوضاع 

  الميدانية

  

  

  



  .   أو حول مختلف القرارات و الرؤى السياسية للحرب على العراق

ر األمريكية خاصة عنـد تفـاقم األوضاع بل كان البد من اللجـوء الى المصاد

و في فترات التصعـيد العسـكري مثلما حـدث في البصـرة و المعارك التي 

أدت الى سقوط مطار صدام الدولي في أيدي القــوات األمريكية و أيضا قبلها 

كل هذه األحداث و غيرها حتمت على الجزيرة اللجوء , سقوط ميناء أم قصر

يكية للحصول على بعض التفاصيل التي يتعذر أحيانا على الى المصادر األمر

فمثال كانت الجزيرة . مراسليها الوصول إليها أو تحليـــلها أو الحديث بشأنها

خالل األيام األولى للحرب تسعى للحصول على مقابالت مع شخصيات من 

ن البيت األبيض أو من البرلمان البريطاني و تمكنت من ذلك في اليوم الرابع م

الحرب من خالل مقابلة مع كولونيل في وحدة مشاة البحرية األمريكية لتوضيح 

كما حصلت على موقف , حدة المواجهات بين الطرفين في مناطق جنوب العراق

مجلس العموم البريطاني من الحرب و من مشاهد القتل و الدمار التي ألحقتها 

ع أحد أعضاء حزب قوات التحالف بالشعب العراقي و هذا من خالل لقاء م

فاعتماد الجزيرة على المصادر األمريكية و الغربية عموما ال . العمال الحاكم

يعني أنها تصدق كل ما تقوله أمريكا و تبرره بقدر ما يعني أحيانا الوقوف على 

  1.حقيقة االحتالل و ظروفه و نتائجه

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .جدول المقابالت في المبحث السابق الرجاء العودة الى -1

  



ذي ال يترك ـ السيطرة الغربية و األمريكية على اإلعالم كانت بالقـدر الإن    

لالستغناء عنه و كان البد في كل مرة من العودة إليه ليس ألنه األصـدق مجاال 

و لكــن ألن أمــريكا طرف رئيسي في الحــرب بل إنها المحرك 

 و يتوجب على الجزيرة باعتبارها قناة ترفع شـعار األساسي لهذه الحرب

الـرأي و الـرأي اآلخر أن تضفي نوعا من التوازن اإلعالمي في تناولها 

  1.ألخبار الحرب

ة أهم ــبدايـذ الـ التحكم في اإلعالم من جانب أمريـكا وحلفائها كان من 

طقة لمناألهداف التي ركزت عليها لكسب مشروعية الحرب لتبرير وجودها با

العربية و تحقيق أطماعها و من جهة أخرى لم يترك مراسـلو الـجزيـرة في 

نيويـورك و واشنـطن أية فرصة أتيحت لهم للحصول على تصريحات 

لمسئـولين في الـبيت األبيض أو في األمـم المتحـدة أو في غـيرهما من 

  2.مـراكـز صـناعة القـرار في الواليات المتحدة األمريكية

و بالتنسيق مع ,  هنا ننتقل الى المصدر الثالث و هو المصدر العراقيو   

المعطيات سابقة الذكر يمكن القول أن األسباب التي أدت الى االعتماد على 

 تقريبا هي نفسها التي أدت الى ضعف نسبة المصادر ةالمصادر األمريكي

  .العراقية

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .عودة الى شهادة عمرو الكحكي في الفصل الثانيالرجاء ال -1

  .الرجاء العودة الى جدول المقابالت -2
  

  



 ذلك أن الـعراق كدولة خرجت من حربين لتدخل في حــرب ثالثة مع أقوى 

دول العالم لم تكن لها مصادر متعددة سوى وزارة اإلعــالم العراقية و على 

ل مرة ليدلي بتعاليق لكل رأسها محمد سعيد الصحاف الذي كان يظهر في ك

و , وسائل اإلعالم و أحيانا كانت تصريحــاته تحمــل قرارات أو تنديدات

بلغ عدد المـــقابالت التي أجريت مع وزيـر اإلعالم العراقي ستة مقابالت 

 يوم من الـحرب بالــرغم من موقف هذا الوزير من قناة 21خــالل 

  1.االجزيرة التي اتهمها بالعمالة ألمـريك

و لم تكن هناك فرص وافرة للحديث مع قادة عسكريين في النـــظام 

قد يكون هذا تقصير من جانب الجزيرة في استخدام المصـدر . العراقي

العراقي لتغطية الحرب و لكن من جهة أخرى لم يصدر عن الـعـراق أية 

قرارات و لم يدلي الرئيس صــدام حسيــن بأية تصريحات سوى الصـور 

تـناقلتـها كل وســائل اإلعـالم و المتعلـقة بظهوره في االجتماعات التي 

  .أو في شــوارع بـغداد و لم تكن هذه الصور مرفقة بأصوات أو تعاليق

   و يمكن تلخيص األسباب التي أدت الى اعتماد الجزيرة على المصادر 

  :األمريكية أكثر من المصادر العراقية

 في واشنطن و نـيويورك ومهـارتهم و  وجود سبعة مراسلين للجزيرة-1

وبالتالي حصولهم على كل , قربـهم من مـركز صــناعة قـرار الحـرب

  .المستجدات

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الرجاء العودة الى جدول المقابالت-1



 التنسيق مع عمل المراسلين في مقر األمم المتحدة مما سهل إجراء المقابلة -2

مهمة مع األمين العام األممي الذي أعرب عن عدم شـرعية الحرب و على ال

  1.ضرورة إنهاء الكارثة اإلنسانية في العراق

تعدد المصادر األمريكية سواء في العراق أو في الواليات المتحدة األمريكية -3

  .نفسها

, معها    أما وكاالت األنباء العالمية التي اعتادت وسائل اإلعالم على التعامل 

  :فإن الدراسة بينت أن الجزيرة لم تلجأ إليها كثيرا و هذا لعدة أسباب منها

 و في مناطق    أخرى عراقــالعدد الهائل لمراسليها الذين انتشروا في ال-

 .من العالم

العمل المكثف لمراسلي الجزيرة في واشنطن و نيويورك المراكز  -

  .األساسية التي تخطط للحرب و تسيرها

 . مصنفة ضمن أهم مصادر األخبار العالميةالجزيرة -

زيرة في ـر سهل مهمة الجـطـوجود قاعدة عسكرية أمريكية في ق -

 .تحالفــالحصول على األخبار من أهم مراكز قيادة قوات ال

قناة و قدرتهم على ـاإلمكانيات المادية و المهارات الفردية للعاملين بال -

وجية التي تخدم السياسة ـديولـانتقاء األخبار و بثها وفق الرؤية األي

 .اإلخبارية للجزيرة

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الرجاء العودة الى جدول المقابالت-1



إال أن هذا ال يمنع من أن الجزيرة كانت بين الحين و اآلخر تردد ما 

) رويترز و اسوشيتد برس(مثل , كانت تنقله كبرى هذه الوكــاالت

ت مصدرا ليس للجزيرة فحسب و لكن لكل القنوات العربية و ألنها مثل

  .الغربية التي جاءت لتغطية الحرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فـئة الصــور: المـبحث الـثالـث
   من بين الوسائل التي استخدمتها قناة الجزيرة لتغطية الحـــرب على 

التي تؤدي و تعتبر الصورة أحد أهم األنواع الصــحفية , العراق الصور

  .وظيفة ال تقل أهمية على الخبر أو التعليق أو المقابلة

     و لتغطية ما كان يحدث في الــعراق من عمليات عســكرية و 

معارك و أيضا ما كان يعقد من مؤتمرات صحفية في الـــعراق و في 

الواليات المتحدة األمريكية قامت الجزيرة بعرض مجــموعة من الصور 

خاصة و أن الصورة قادرة , مع طبيعة الموضوع و تأثيـــراتهبما يتوافق 

  .أحيانا على التعبير أكــثر من التـعالـــيق أو التحليالت

   و للوقوف على الكيفية التي تناولت بها الجزيرة الصور المتعـلقة بكل 

 يوما قسمنا الصور الى ثالثة أنــواع أساسية و 21أخبار الحرب طيلة 

  :هي

 صور فوتوغــرافية و -/  صور حية و مباشرة -/ لة  صور مسج-

  .مصممة بالكمبيوتر

  

فيما يلي جدول يعرض عدد الصور التي استخدمتها الجزيرة لتغطية أخبار 

  .الحرب على العراق

     

  

  

  

                        

  



        

  نسـبة الظـهور  التــكرار  فئـة الصـور

 % 59,75  199  صور مسجلة

 % 25,82  86   مباشرةصور حية و

صور فوتوغرافيــة 

  و مصممة بالكمبيوتر

48  14,43 % 

 % 100  333  المجموع

يبين الجدول السابق الصور التي استخدمتها قناة الجزيرة لتغطية الحرب على 

و يوضح الجدول أن الصور المسجلة احتلت المرتبة األولى بعدد . العراق

لصور المستخدمة و أكثر  من بيت ا% 59,75 صورة مسجلة أي 199

  .الصور المسجلة عبارة عن صور مرافقة لتقارير المراسلين

    بينما احتلت الصور الحية و المباشرة المرتبة الثانية بنسبة

و في .  و أكثرها صور القصف الليلي على العاصمة بغداد% 25,82

ية المرتبة الثالثة جاءت الصور المصممة بالكمبيوتر و الصور الفوتوغراف

  . من بين كل الصور المستخدمة خالل فترة الحرب% 14,43بنسبة 

  الصور التي كانت الجزيرة تعرضها لتغطية فصول الحرب األمريكية  إن

 الجزيرة على توضح تركـــيز على العراق كما هو مبين البريطانية

  :دة أسباب منهاـ و يعود ذلك لع%59,75الصور المسجلة بنسبة 

  

  

  

  

  



  . أحياناتعبيرا من التعليق و أكثر تأثيرا في الجمهور المتلقيالصور أكثر  -

في ع ــائـداث و الوقـتكرار عرض الصور يعمل على تثبيت األح -

 . المشاهدينأذهان

رة الحصاد ــعادة ما كانت الجزيرة تعتمد على الصور المسجلة ألن نش -

 وم لذلك يالحظـتمثل تلخيصا ألهم األحداث التي وقعت على مدار الي

المشاهد أن المواضيع التي شاهدها خالل اليوم تتكرر في نشرة الحصاد 

 .اليومية

لها في ــحاولت الجزيرة أن تعزز أخبارها بتكرار الصور التي تستغ -

ـورة ذهنية عرض التقارير و النقل المباشر حتى تتكون للمشاهد ص

 . األحداث في العراقكافية حول

ر التي تم تـداولها من قبل و ذلك أحيانا كانت الجزيرة تعيد بث الصـو -

الستغاللها في المقابالت التي تعمل بدورها على إضفـاء المزيد من 

التحليل و التفسير مثل الصور التي كان يظهر فيهـا الرئيس العراقي 

 .صدام حسين

استعمال الصور المسجلة ال يعني دائما التأخر في نشر األخــبار و لكن  -

 إعادة لما تم بثه من قبــــل إال في بعض نشرة الحصاد لم تكن سوى

 .الفترات التي عرفت أحداثا خاصة و تم نقلها مباشرة

بة ـرتبة الثانية بنسمغير أن الصور الحية و المباشرة احتلت ال    

ت تتعرض ــ و تتمثل عادة في صور القصف الليلي الذي كان25,82%

  ,له بغداد و بعض المدن العراقية األخرى

  

  

  



فما كانت تنقله , تبدو هذه الخطوة إيجابية مقارنة مع قنوات أخرى و   

هد العراقي حيا ـــ لنقل المشسعيا منهاالجزيرة من صور القصف كان 

دى ـكما أن هذه التغطية المباشرة عكست ل. دون أية إضافات عليه

تعرض له بغداد و تــ  كانذيـار الـور الدمـاهد صـالمش

ت الجزيرة تعرض صورا حية للقصف من و كثيرا ما كان, ضواحيها

   المراسالت اليومية من ساحات المعاركخالل

 التي تعبر أكثر من األخبار و التعاليق لحقيقة ما نقل المشاهد الحيةل هذا و

 مرة عبر نشرة الحصاد اليومية خالل فترة 86 و ذلك بمعدل يحدث

  :و الهدف من ذلك. الحرب

ور الحية التي تزيد من تأكيد وجود نقل الحدث و هو ساخن معززا بالص -

  .القناة لحظة الوقوع

 و الية ـاالعتماد على نقل المشاهد المرفقة ببعض التصرفات االرتج -

) تيسير علوني (مثل المشهد الذي أظهر للمراسلين ردود الفعال الطبيعية 

 .من أمام الكاميرا حينما سمع بدوي االنفجار

و الخوف و الفزع الذي يعمل فيه نقل بعض المشاهد في وضعيات تؤكد ج -

المراسلون و صعوبة العمل مثل الوضع الذي ظهر فيه الصحفي المغتال 

من بين أكياس الرمل و بالزى العسكري و هذا يعبر عن ) طارق أيوب(

 .مدى خطورة ظروف التغطية

أما الصور الفوتوغرافية و المصممة بالكمبيوتر فقد لجأت الجزيرة الى        

 21 خالل  %14,43رة أي بنسبة ــ م48ها بمعدل تكرار لم يتجاوز استخدام

ذا االستعمال علينا ــليق حول هــو قبل التع. يوما من الحرب على العراق

  :أن نذكر بأسباب استعمال هذا النوع من الصور

  



عقدة التي ـكرية المـات العسـعرض المواجهـور لـتستغل هذه الص -

  .تجري في مساحات واسعة

ة على ـير المنظمـساليب تنفيذ الخطط العسكرية المنظمة و غعرض أ -

 .حد سواء

لفة التي ـتوسيع األفكار لدى المشاهدين حول الطرق و األساليب المخت -

رد و المقاومة ـيقوم بها العدو في تنفيذ حمالته و من جهة أخرى كيفية ال

 .من جانب المستهدف

كرية أو ـجهات عسنقل المشهد الحربي في المناطق التي تعرف موا -

 .عمليات انتحارية فدائية

امل حول ـتزويد ثقافة المشاهد و مساعدته على الحصول على فكر متك -

 .هذا النوع من العمليات

 .ربط المشاهدين باألحداث و الوقائع مهما كانت نتائجها -

داث و ــ النهج الذي اتبعته الجزيرة في تحليل األحا    والحقيقة أن هذ

 و ,ـول الحربان الى بلورة بعض فصــكثير من األحيعرضها أدى في 

في الغالب إن الهدف الحقيقي من لجوء الجزيرة الى مثل هذا النوع من 

  : يتمثل فيالصور

ها على ــــ إبراز قدرة القناة على إعادة نقل المشاهد التي يصعب نقل-

 را لصعوبة الوضع أو لغياب صور حية وــأو حتى بالتسجيل نظ, المباشر

  .حقيقية حول الحدث

داث المتعلقة ــإضفاء المزيد من الشرح و التحليل حول أهم األح -

 .بالحرب

  
 



 فضاء مساعدا -زيادة على كونها مصدرا مهما لألخبار–تصبح القناة  -

فتصبح , على رسم المعالم الحقيقية و الظروف المحيطة باألحداث

  .للجمهور نظرة وافية حول الحدث و كل حيثياته

ر لجوء الجزيرة الى هذا النوع من الصور تأكيدا لقدرة القناة على و يعتب

  التي لملمواجهات و الغاراتالمتابعة المستمرة و التغطية المتواصلة ل

 على نقل كل تفاصيل الحرب دون  منهاو حرصا,  تتوقف ليال و ال نهارا

  .إقصاء أو تهميش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :خـــالصـة
يمكن القول بأن الدراسة التحليلية توصلت إلى عدة من خالل الفصل السابق 

  :نتائج منها

استغلت الجزيرة كل األنواع الصــحفية تقــــريبا لتغطية  -1

الحرب على العراق وبما يصمن لها الحــــــــفاظ على 

  .سمعتها كقناة إخبارية

تمكنت الجزيرة من تغطية كل الحــرب و أثبتت أنـها  -2

 واالستمرار برغم كل المصـاعب قـــــادرة على المتابعة

 .والمشــــــــاكل التي تعرضت لها فرقها في العراق

عددت الجزيرة مصادرها لكنها حافظت على كونها  -3

 .مصـــــــدر رئيسي و هام بالنسبة لمؤسسات إعالمية أخرى

استغلت الجزيرة خبرة مراسليها و طورتها من  -4

رصدتهم وتعزيز خـــــــــالل فتح المجال أمامهم لتزويد أ

 .إمكانياتهم

قدمت الجــــزيرة كقناة إخبارية ما توفر لها من أخبـار  -5

ومعلومات وما تمكنت من الوصول إليه عبر مراسليها أو عبر 

  .مصـــــــادر أخرى

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  الفصــــل الرابــــــع
  

  

  

  

  

  ةــواع الصحفيــمون األنــبيعة مضــط
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ار باقي وسائل اإلعالم األخرى بتغطية الحرب على قامت الجزيرة على غر

  .العراق و هذا باستغالل كل إمكانياتها المادية و طاقاتها البشرية

 لكن هذا ال يمكننا من الوقوف على حقيقة ما قدمته وللتعرف على مدى 

اقتراب الجزيرة من الموضوعية التي ينشدها اإلعالم بصفة عامة واإلعالم 

 نحاول في هذا الفصل عرض طبيعة المواضيع التي العربي بصفة خاصة

تناولتها الجزيرة سواء من خالل التقارير أو األخبار أو المقابالت كما 

سنتعرض إلى أهم المقابالت التي عقدتها و أيضا سنحاول دراسة التعليق و 

  :اتجاهه في قناة الجزيرة و هذا من خالل

  .طبيعة المواضيع: المبحث األول

  .المقابالت أثناء فترة الحرب: انيالمبحث الث

  .توجه التعليق في قناة الجزيرة: المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  عــواضيــيعة المـــطب: المبحث األول
 مقابلة و بثت 122 خبرا و أجرت 341     نقلت الجزيرة منذ بداية الحرب 

في  تعليقا من المادة االعالمية المستعملة أنذاك 38 تقريرا و أبدت 45

و التي تصب في موضوع واحد و هو الحرب على . نشــــرة الحصاد

لكن في دراسة تحليلية لهذه المواضـــــــيع يمكن تصنيفها . العراق

  :الى أنـواع مختلفة من حيث طبيعتها لهذا ارتأيت أن أقسمها الى

مواضيع اجتماعية و مواضيع , مواضيع عسكرية, مواضيع سياسية

ة الى أن هذه المواضيع ال تخرج عن كونها تتناول مع االشار.اقتصادية

  .موضوعا واحدا أال و هــــو الحرب علال العراق

  جــدول طبــيعة المواضـــيع
  النسبة المئوية  التـــكرار  طبيعة المواضيع

 % 44,99  49  سيــاسيــة

 %  33.94  37  عســـكرية

  18.34%  20  اجتمـــاعية

 % 02.75  03  اقتصــــادية

 % 100  109  مجمــــوعال

  

يبين الجدول السابق طبيعة المواضيع التي تناولتها الجزيرة خــــالل 

و يبدو جليا أن المواضيع ذات الطابع , تغطيتها  للحرب على العراق

 % 44,95 تكرار و نسبة 49السياسي احتـــلت    المرتبة األولى بواقع 

ــواضيع السياسية من مجموع المـــواضيع   األخرى و تمثلت المـ

  :غالبا في

  



لقرارات الصادرة عن البيت األبيض األمـــــريكي و وزارة  -1

  .ألمريكية الدفاع

التصـــريحات المختلفة لكل من الناطقين العسكريين باسم قوات  -2

 .بدولة قـــطر) السيلية( التحالف سواء في العراق أو في قاعدة 

محمـــد (  السابق المؤتمرات الصحفية لوزير االعالم العراقي -3

 ).سعيد الصحاف

تقارير المراسلين و ما نتج عنها من تغطيات لمختلف النشـــاطات       -4

 .السياسية كاجتماع وزراء الخارجية العرب

فتح المجال أمام مختلف األطياف السيــاسيــة للتعبيـــر عن  -5

لرد االتهامات عن نفسها مثل ما حدث مع موقفها      من الحرب أو 

 .بتمرير األسلحة الى العراق) رامسفيلد ( ـــوريا حيما اتهمها سـ

بث التقارير المتعلقة بالمظاهرات التنديدية بالحرب سواء في  -6

 .الـــدول الغربية أو في بعض الدول العربية

أما المواضيع ذات الطابع العسكري فقد تمثلت في تغطية األحــداث          

 احتلت المواضيع االجتماعية في حين. الميدانية في العراق

 حيث كانت جل األخبار و ما % 18,34المــركـز الثالث بنسبة 

صاحبـــــهامن تقارير و تعاليق تنقل أثر الحرب على الوضاع 

و األزمات التي , المعيشية للسكان في مختلف المدن العراقية

فر بيد أن المواضيع االقتصادية لم يكن لها الحظ المذوا.يتعرضون لها

في نشــرات الحصاد و هذا ألن الجـزيـرة كانت قد خصصت 

أثناء فتـــرة الحرب  نشـــرات اقتصادية خاصة يتغطية كل 

فيما تمثلت , المســــتجدات و عالقتهـا     باالقتصاد العالمي

  :المواضيع االقتصادية الثالثة في



ره منع المحلل المالي للجـزيرة من تزويد القتاة باألخبـار و أث -1

  .على  مردود الجــزيـرة االعالمي

 .تفجير احدى مصافي البترول في العراق -2

  .أثر الحرب على اإلنتاج العالمي للنفط -3

     و يعود السبب الرئيسي لتركيـز الجـزيرة على الجانب السياسي 

أكــثر من تركيزها على الجوانب األخرى ألن قرار الحرب و 

ارتباطا وثيقا بالقــرارات تداعيـــاتهــا و صيرورتها يرتبط 

السيـاسيـة و كذلك يثـــيرردود أفعال مختلف الفعاليات السياسية في 

و هنا تجدر االشارة الى أن هناك . العالم العــربي و الغربــــي معا

تداخـل كبــير بين المـواضيــع السياسية و العسكري فمنها ما يعتبر 

زراء الخارجية العرب في سياسيا خالصا مثل مـوضـــــوع اجتماع و

القــــاهــرة و منهم من يتحول من الطابع السياسي الى الطابع 

حول صعوبة ) رامسفيلد ( العســــكري مثل موضوع تصـــريح 

و , المواجهات بين القوات البريطانية و المقاومة  العراقية في مدينة البصرة

  .نتائج هذه المواجهات

رة على المواضيع السياسية لم يكن      كما أن تركيز الجــزيــ

مخـطط له من قبل إنما أملته طبيعة األوضاع في العـــراق و في الدول 

العربية المجاورة لها و ايضا الرأي العام العالمي الذي لم يكف عن 

ناهيك عن . فه من الحربالتظـــاهر و التعبير عن رأيه و موق

لعام لألمم المتحدة و كذلك ريحات المهمة التي أدلى بها األمين االتصـ

  .قــائد هيئــــة األركان  المشتركة و وزير االعالم العراقي

  

  



  . أثناء فترة الحربالمــقابالت: المبــ حث الـــــثاني
       منذ الليلة األولى للقصف و الجـــــــزيرة تسعى على غرار 

ـر باقــي الفضائيات أن تحصل على مزيد من التحــليل و التفسي

لألحـداث و األخبار و المستجدات المتعلقة بالحرب على العـراق من خالل 

عقـد المقابالت مع المختصين و الخـبراء و صـناع القرار من مختلف الدول 

العربية و الغربية و هذا للقيام بواجـبها كقـناة إخبارية تعمل على تزويد 

احـات المعارك و ما جمهورها بالتفاصيل التي لها عـالقة بما يحـدث في س

كما اعتمدت الجــزيرة بشكل أساسي .  يصدر من قرارات و ردود أفعال

على التفاصيل التي قدمها مراسلوها في العراق و في الـواليات المتحدة 

  1.األمريكية و في دول أخرى

   من خالل الجدول التالي سوف نعرض كل الشخصيات التي أجرت معها 

و نشير الى أن عدد المقابالت , ترتيب الزمني لهاالجزيرة مقابالت حسب ال

 مع 46,  منها أجريت مـع مراسـلي الجزيرة47 مقـابلة 122اإلجمالي بلغ 

  . مع شخصيات غــربية29شخصيات عــربية و 

   و نشير الى أن ليلة القصف األولى كانت الجزيرة على اتصال مباشر مع 

ط ولم تشرع الجزيرة في إجراء مـراسليها في كل من الـعراق و واشنطن فق

  .المقابــالت مع المختصين و المحللين إال في الــيوم الثاني من الحرب

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .الرجاء العودة الى جدول فئة مصادر األخبار في المبحث الثاني من الفصل الثالث -1
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  2003 مارس 22  وزير اإلعالم العراقي  محمد سعيد الصحاف

عضو المكتب السياسي   أيوب نعمة

للجماعة اإلسالمية 

  بشمال العراق

  2003 مارس 23

الكولونيل توماس 

  ولدهاوزر

وحدة مشاة البحرية 

  األمريكية

  2003 مارس 23

رئيس وزراء كردستان   ابراهيم صالح

  العراق

  2003 مارس 23

عضو مجلس العموم   جيرمي غورين

البريطاني عن حزب 

  العمال الحاكم

  2003 مارس 23

عضو اإلتحاد الوطني   فؤاد معصوم

  الكردستاني

  2003 مارس 23

 للجيش 51قائد الفرقة   اللواء خالد الهاشمي

  العراقي

  2003 مارس 23

  

  

  

  

  



  تاريخ المقابلة  التخصص  خصيةالش

مدير مركز األهرام   محمد السعيد إدريس

  للدراسات االستراتيجية

  2003 مارس 23

وزير الخارجية   ناجي صبري

  العراقي

  2003 مارس 23

  2003 مارس 23  وزير اإلعالم األردني  محمد عفاش العدوان

وزير الخارجية   ناجي صبري

  العراقي

  2003 مارس 24

 بن جبر حمد بن جاسم

  آل ثاني

  2003 مارس 24  وزير خارجية قطر

مدير مركز األهرام   محمد السعيد إدريس

  للدراسات االستراتيجية

  2003 مارس 24

  2003 مارس 25  وزير اإلعالم العراقي  محمد سعيد الصحاف

قوات المارينز   الرائد راي تونر

البريطانية في ميناء أم 

  قصر

  2003 مارس 25

 البرلمان نائب في  توني بن

البريطاني عن حزب 

  العمال

  2003 مارس 25

  

  

  

                                  



         

  تاريخ المقابلة  التخصص  الشخصية

  2003 مارس 25  محلل سياسي سعودي  زهير ألحارثي

األمين العام للحزب   إبراهيم أحمد عمر

الوطني الحاكم في 

  السودان

  2003 مارس 26

  2003 مارس 27  وزير اإلعالم العراقي  افمحمد سعيد الصح

الجنرال ريتشارد 

  مايرز

رئيس هيئة األركان 

  المشتركة األمريكية

  2003 مارس 27

وزير النقل و   مرتضى أحمد مرتضى

  المواصالت العراقي

  2003 مارس 28

باحث في القضايا   الدكتور هيثم الكيالني

  العسكرية في دمشق

  2003 مارس 28

يم الشيخ عبد الكر

  المدرس

مفتي و رئيس رابطة 

  علماء العراق

  2003 مارس 28

  2003 مارس 29  محلل سياسي عراقي  ناظم الجاسور

رئيس الديوان الملكي   عدنان أبو عودة

  األردني السابق

  2003 مارس 29

  

  



  

  تاريخ المقابلة  التخصص  الشخصية

أركان حرب و خبير   اللواء مصطفى ماهر

  استراتيجي

  2003 مارس 29

فرقة المشاة األمريكية   الكولونيل غريمسلي

الثالثة في النجف 

  األشرف

  2003 مارس 29

الفريق وليد حميد 

  توفيق

ركن و قائد ميداني في 

الجيش العراقي في 

  البصرة

  2003 مارس 30

رئيس الديوان الملكي   عدنان أبو عودة

  األردني السابق

  2003 مارس 30

وزير الخارجية   أحمد ماهر

  المصري

  2003 مارس 30

وزير التضامن الدولي   جمال ولد عباس

  السابق في الجزائر

  2003 مارس 30

عضو الكنيست عن   عصام مخول

  الجبهة الديمقراطية

  2003 مارس 30

رئيس لجنة المبادرة   شوقي الخطيب

  العليا في فلسطين

  2003 مارس 30

  

  

  



                                     

  يخ المقابلةتار  التخصص  الشخصية

قوات المظالت   الرائد كريس كيمب

  البريطانية في البصرة

  2003 مارس 31

زعيم الحزب   هوشيار زيباري

الديمقراطي 

  الكردستاني

  2003 مارس 31

أستاذ العلوم السياسية   الدكتور محمد المسفر

  بجامعة قطر

  2003 مارس 31

الناطقة باسم الخارجية   الدكتورة بثينة شعبان

  السورية

  2003 مارس 31

وزير الخارجية   سعود الفيصل

  السعودي

  2003 أفريل 01

أمين عام فرع حزب   مصطفى خليل

  البعث في منطقة البقاع

  2003 أفريل 01

الشيخ مرزوق سعد 

  عبيد

وكيل وزارة األوقاف 

  باإلسكندرية

  2003 أفريل 02

ممثل الكنيسة  القس شارويم الباخومي

األرثوذكسية 

  باإلسكندرية

  2003 أفريل 02

األمين العام لألمم   كوفي عنان

  المتحدة

  .200 أفريل 02

  



                                       

  تاريخ المقابلة  التخصص  الشخصية

  2003 أفريل 02  محلل سياسي عسكري  الدكتور ظافر العاني

الدكتور إبراهيم زيد 

  الكيالني

عضو جبهة العمل 

  اإلسالمي األردنية

  2003ل  أفري02

أمين عام مجمع آل  آيت اهللا مهدي اآلصفي

  البيت في إيران

  2003 أفريل 03

  2003 أفريل 03  وزير اإلعالم العراقي  محمد سعيد الصحاف

قائد مدفعية البشمركة   العقيد سالم

في دهوك شمال 

  العراق

  2003 أفريل 03

محلل سياسي عراقي   تيلي أمين

  في كردستان

  2003 أفريل 03

رة ميشيل الدكتو

  فلورني

عضو مركز الدراسات 

االستراتيجية و الدولية 

  في واشنطن

  2003 أفريل 03

رئيس تحرير صحيفة   الدكتور غسان العطية

 الملف العراقي في لندن

  2003 أفريل 03

قائد كتيبة أمريكية   سكوت روتر

  بمطار صدام الدولي

  2003 أفريل 04

  

  

  



                                            

  تاريخ المقابلة  التخصص  الشخصية

األكاديمية العسكرية   العقيد جون مادفي

  األمريكية

  2003 أفريل 04

  2003 أفريل 04  خبير عسكري  اللواء مصطفى ماهر

  2003 أفريل 05  وزير اإلعالم العراقي  محمد سعيد الصحاف

متحدث باسم القيادة   الرائد براد بارتيلد

األمريكية الوسطى 

  اعدة السيلية بقطربق

  2003 أفريل 05

رئيس الوزراء   محاضر محمد

  الماليزي

  2003 أفريل 05

العريف مايكل ماك 

  كيلال

قائد مشاة البحرية 

  األمريكية في بغداد

  2003 أفريل 06

عنصر في مشاة   الرائد جيمس موريس

  البحرية األمريكية

  2003 أفريل 06

  2003 أفريل 06  متطوع عربي  أحمد عيسى

زعيم الحزب   هوشيار زيباري

الديمقراطي 

  الكردستاني في العراق

  2003 أفريل 06

  

  

  

  



                                   

  تاريخ المقابلة  التخصص  الشخصية

خبير عسكري في   اللواء محمد علي بالل

  مصر

  2003 أفريل 06

  2003 أفريل 07  وزير اإلعالم العراقي  محمد سعيد الصحاف

الناطق باسم القوات   ريس فيرنونالعقيد ك

  البريطانية في البصرة

  2003 أفريل 07

ممثل اللجنة الدولية   بيير كريمبو

  للصليب األحمر

  2003 أفريل 07

مدير لجنة العالقات   مصطفى الفقي

الخارجية في مجلس 

  الشعب المصري

  2003 أفريل 07

رئيس اإلتحاد الدولي   آيدن وايت

  للصحفيين

  2003 أفريل 08

عضو اإلتحاد الدولي   سارة يونغ

  للصحفيين

  2003 أفريل 08

رئيس جمعية صحفيون   لورنزو فيرجيللي

  مستقلون

  2003 أفريل 08

أسرة المراسل الشهيد 

  طارق أيوب

  2003 أفربل 08  /

  

  

  



                                      

  تاريخ المقابلة  التخصص  الشخصية

باحث بالقضايا   منذر سليمان

الستراتيجية في ا

  واشنطن

  2003 أفريل 08

زعيم أحد أحزاب   جيري أدامز

  المعارضة في بريطانيا

  2003 أفريل 08

  2003 أفريل 09  أستاذ بجامعة القاهرة  الدكتور حسن نافعة

األمير طالل بن عبد 

  العزيز آل سعود

  2003 أفريل 09  ولي العهد السعودي

 عضو التيار الوطني  عبد األمير الركابي

الديمقراطي العراقي 

  في باريس

  2003 أفريل 09

من خالل ما تقدم من معطيات يمكن القول أن استغالل الجزيرة لشخصيات 

  :عربية أكثر من الشخصيات الغربية له عدة تفسيرات منها

 إعالن أمريكا الحرب على العراق لم يكن يحض بالدعم الدولي و ال حتى - 1 

  .  ذاتهابتأييد الشعوب الغربية في حد

 القت الحرب على العراق استنكارا كبيرا و ردود أفعال من مختلف القوى -2

  .السياسية و التنظيمات االجتماعية في البالد العربية و الغربية

 كان ال بد للجزيرة كقناة عــربية بالدرجـة األولى أن تتــطرق الى -3

 رصـد ردود و هذا ما أدى بها الى, مواقف العرب مما يحدث في العراق

األفعال التي أصدرها العرب خاصة تلك المتعلقة بالمظــاهرات التنديدية في 

  ,األردن و غيرها, مصر, فلسطين: مختلف الدول العربية



  . و ما ترتب عنها من لقاءات مع المنظمين لهذه المظاهرات االحتجاجية

براء  عززت الجزيرة رصيدها من األخبار و المعلومات بمداخــالت الخ-4

العسكريون و المختصون في الشؤون االستراتيجية مثل اللواء مصطفى ماهر و 

و هذا , مدير مركز األهرام للدراسات االستراتيجية محـمد السعيد إدريس

خــــاصة في الفترات التي كانت تعرف , بمقدار مقابلتين لكل واحد منهما

  .تصعيدا عسكريا من الجانب األمريكي

على الحصول على ما آراء و مواقف وزارة اإلعالم  ركزت الجزيرة -5

العراقية باعتبارها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية و قد تمـكنت 

الجزيرة من الحصول على غدة مقابالت مع الــوزير و عددها ستـة 

مقابالت ناهيك عن المؤتمرات الصحفية التي كان يحضرها عديد وسائل اإلعالم 

  .من كل العالم

حرصت الجزيرة على رصد ردود أفعال المعــارضة في العراق وعلى -6

رأسها الحزب الوطني الديمقراطي الكردستاني حيث أجـــرت مع زعيمه 

  . يوم من الحرب21مقابلتين خالل 

 كما عملت الجزيرة على أن تحصل على التحليالت و الشروحــات التي -7

 الـعـراقـــيون و ذلك ةتذتقدم بها بعض المحللون السياسيون و األسـا

  .بهدف معرفة تطورات األحداث و مساراتها

 لم تلجأ الجزيرة الى عقد مقابالت مع شخصيات غـــربية إال عــندما -8

ام لك التي أعرب فيها األمين العـــسمحت الفرصة بذلك و لعل أهم مقابلة ت

ـريت مع وكذلك المـقابلة التي أجـ, بلألمم المتحدة عن عدم دعمه الـحر

ـرز حيث ريكية الجــنرال ريتشارد مايـرئيس هيئة األركان المشتركة األم

ـالله عن و عـــبر من خــ, )exclusive(كان اللقاء خاص بالجزيرة 

  .األهداف الرئيسية من الحرب على العراق



ربما تكون هذه األمور و غيرها ضمن السياسة اإلعالمية لقناة الجزيرة حتى 

كقناة إخبارية و لتحقق أكبر قدر من المتابعة لكسـب الجمهور و تقوم بواجبها 

أيضا يكون هذا تعبيرا ضمنيا منها على مؤازرة الشــعب العراقي و توصيل 

معاناته الى الرأي العام العالمي الذي لم يبد أي تأييـد لهذه الحرب و قد شاهدنا 

و األمريكيون على شاشة الجزيرة و شاشات أخــرى كيف استنكر األوربيون 

  .العدوان على العراق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  توجـه التعليـق في قنـاة الجـزيـرة: المبـحث الثــالث
 بلغ عدد التعاليق في قناة الجزيرة منذ بداية الحرب على العراق في العشرين 

  .اتعليق ) 38( ثمانية و ثالثون 2003من مارس الى غاية التاسع من أفريل سنة 

وف على توجه التعليق بين مـؤيد محـايد و معـارض علينا     و للوق

و عليه , التطرق الى فحوى كل التعـــاليق ثم تصنيفــها وفق ما ذكر سابقا

فقد استندت في عملية التصنيف على وحدة الموضوع أي التوجه العام للتعاليق 

ا بما يوحـــي الى تاييد الجزيرة للحرب على العراق أو معارضتها لها كم

وقد , يعتبر امتنــــاع الجزيرة عن ابداء أي تعليق حيادا من طرف القناة

  .تكرر ذلك حسب الجداول المعروضة في الفصل الثالث

     و سأحاول أن أعرض قراءة احصائية لكل التعـاليـق ثم بعد ذلك 

سأقـــوم      بتحليل المعطيات الرقمية بالصورة التي تقترب أكثر من حقيقة 

  .نـــــاة    الجــزيـرة من الحرب على العراقموقف ق

  جـــدول التعـــاليق
  الموقف من الحرب  التـــاريخ  عـــدد التعـاليق
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 09 مارس الى 20من    تعليق38:المجموع

  2003أفريل 

 تعليق 37: المجموع

معارض و تعليق واحد 

  مؤيد

سابق التعاليق التي أوردتها الجزيرة طيلة فترة الحـــرب               يبين الجدول ال

و إلشارة فقد اعتبرنا اليام التي لم تبد فيها           . المريكية البريطانية على العراق

و بما أنه من , الجزيرة أي تعليق التزاما من القناة بالحياد ازاء األحداث

, دث في العراقحح حول ما يا الصري أن تدلي قناة الجـزيرة برأيهالصعب

  و ـريكيةعرضت للنقد من طرف اإدارة األمفاننا نعود لنذكر أنها كانت قد ت

ـرضت للنقد من طرف النظام العراقي على لسان وزير كما ت. وزارة الدفاع

  لهذا لم يكن المجال , )ـيد الصـحافمحمد سع( عالم  العراقي السابق اال

  



أيها بصراحة إنما اختيار المــواضـيع و المفاهيم و مفتوحا أمامها لقول ر

و أحــــيانا كانــت , كذلك ما يردده مراسلوها ينم عن رأيها الضمني

تعاليقها صريحة حينما يتعــرض مراسلوها لمشاكل تحول دون قيامهم 

و حسب الجـــدول فقد علقت الجـــزيرة على تـــداعيات ,  بعملهم

 تعليق معارض لما تقوم به القوات األمريكية 37الحرب و األحداث بواقع 

و عدم توازن , و كذلك عدم اتسام الحرب بالشــرعية الدولية, في العراق

و يمكن حصر المواضيع التي جاءت بشأنها التعاليق المعبرة .القوى أيــضا

  :عن مــعارضة الجزيرة للحرب في

 مدينة البصرة               وصف الحالة االجتماعيةالمزرية للعراقيين خاصة في-1

التي عانت من ازمة المياه و إغالق المدارس و انعدام المن و نقص               

  .التموين بالمواد الغذائية

 ردود الفعال الشعبية و المظاهرات في كل من أوروبا وأمريكا بما        -2

               يعبر عن عدم رضا الرأي العام العالمي على قرار الحرب و على  

  .ضرورة وقف امأساة في العراق

 تغطية ما تعرضت له الجماعات االسالمية في الشمال جراء القصف           -3

  .األمريكي لمواقعها هناك و وصف العملية بالمجزرة الحقيقية

 إجراء مقابلة مع مفتي عراقي يحث فيها العــرب و المســـلمين     -4

  .لعدوعلى ضرورة الجهاد ضد ا

 وصف القصف األمريكي لسوق شعبية في بغداد بالجزيمة التي أدت          -5

  .الى عشرات القتلى من األطفال و النساء

 التنديد باحتجاز مــراسل الجــزيـرة في الشمال من قــبل -6

واد      ف لمستودع للمو فقدان مصور الجزيرة اثر قص. القــوات  البشمركية

  و استنكار اغتيال القوات األمريكــــية لمراسلها     , رةالغذائية في البص



و وصف االستعمـــار بالهمجي و اتهامه         , )طارق أيوب ( في بغداد 

  .بمحاولة اسكات كلمة الحق

أما التعليق الوحيد الذي صنف بألنه يميل الى الشق األمريكي فقد تعلق          

 03(ن العاصمة بغداد يتاريخ بموضوع اقتراب القوات األمريكية م

و هو ما يصادف اليوم الخـــامس عشر من  ) 2003أفــــريل 

فبعد أن أكــد  الخبراء العسكريون أن أكثــر ما تخشاه أمريكا , الحرب

علق مراسل الجزيرة الذي أورد خبر سقوط مطار , هو حـــرب المدن

 العراق صـــدام الدولي في أيـــدي القوات األمـــــريكية أن

يدخل مرخلة جــديدة من األزمة األمنية و قد ال تتمكن المقاومة العراقية 

من الصمــود في وجه قوة أمـــريكـــا و حافائها و في هذا 

أيضــا اشارة الى عــدم توازن قوى الحـــرب منذ البداية و جاء 

          هذا التعليق بعد اتهام وزير االعالم العراقي السابق قناة الجزيرة  

  .بعمــالتها ألمريــكا و نشرها األخبار التي تهدف الى االثارة

,               الثامن عشر, السابع عشر, السادس عشر, الرابع عشر:    و بالنسبة لأليام

التاسع عشر و الواحد و العشرون فقد امتنعت الجزيرة عن ابداء أي 

  :تعــليق  و هذا لعدة أسباب نذكر منها

حيانا المقايالت تعبر عما تريد الجزيرة قوله مثل تصـــريح األمين  أ-1

  .العام الممي كوفي عنان في اليوم الرابع عشر حو عدم شرعية الحرب

طول وقت بعض المقابالت مثل التي أجراها مراسلها في القاهرة مع أحد            -2

ث خطاب و أيضا ب, الخبراء العسكريين الى غاية نهاية فترة النشرة

الـــرئيس العراقي السابق صدام حسين في اليوم الخامس عشر من 

  .الحرب

  



ما يمكن قوله من خالل ما تقدم أن قناة الجزيرة سعت حسب رؤيتهـــا         

الى بلورة مفهوم الحرب األمريكية البريطانية على العــــــــراق         

ما يالئم أيضا جمهورها        حسب ما يتالئم مع سيــاستها اإلخبــارية و ب

الذي اعتاد على منهجية الجزيرة في تناول القضايا العربــــية و قضايا        

حـاولت        , فوفقا لما قدمته ابان الحرب األفغانية. الصراع العربي األمريكي

الجزيرة أن تبقي على بصمتها سواء في تناول المـــواضــيع باختالف             

يعتها أو في ابداء الرأي و الموقف من خـالل التعاليق أو من خــالل              طب

المقابالت التي عقدتها و كل هذا يصب في مفهوم واحد أال و هـــــو        

  .نبذ الحرب على العراق و اعتبارها انتهاكا لحقوق االنسان العربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :الخــــــاتمـة
 يمكن قوله أن الدراسة التي بين أيدينا ليست سـوى محاولة      في األخير ما

متواضعة لمعرفة ما تيسر من اإلمكانيات والقدرات التي تتمتع بها قناة الجزيرة 

و كذلك الظروف التي تعمل فيها و األهداف التي تسعى الى تحقيقها هذه 

 الفضائية الـــعربية التي برزت في وقت أصبــح فيه المشاهدون خاصة

  .العرب يبحثون عما يلبي مطالبهم في إطار إعالم حر نزيه و موضوعي

   و الحقيقة أن هذه الدراسة جاءت أيضا في أصعب الظروف التي يمر بها 

الوطن العربي ككل و منطقة الخليج خاصة بعد إعالن أمريكا الحرب على 

عالمية فكان هذا الحدث في حد ذاته كافيا ألن يجعل كل القـنوات اإل, العراق

 األحداث ةرسمية كانت أم خاصة فضائية أم أرضـية تحشد جهــودها لتغطي

, بر شريحة في المجتمعات العربيةبما يضمن لـها فرصـة التـعامل مع أكـ

  .ويصمن لها توسيع قاعدة الجماهير أيضا

   و بما أن الجزيرة منذ إنشائها عملت على استغالل التكــنولوجيات و 

 جعلها مما, متطورة كما عملت على توسيع وظائفها اإلعالميةتقنيات البث ال

تنال شهرة عالمية و عربية بفضل ما قدمته من رصــد و تحليل و بث 

إضافة الى األدوار المتنوعة التي كانت تقوم . لمختلف القضايا العربية و العالمية

  .بها في مجال البرامج الحوارية و اإلخبارية

 األولى من نوعها ال تهدف الى تقييم الـــقناة أو    كما أن هذه الدراسة

 إنما هي محاولة فقط ,قلة المعرفة الكافية الخبرة و نظرا لغيابإدانتها 

للـــتقرب من واقع التغـطية التي قامت بها الجزيرة في العراق وقت 

  .الحرب كباحثين في مجال اإلعالم السمعي البصري

اإلعالم العربي عرف نقلة نوعية بظهور و من خالل ما تقدم يمكن القول أن 

الفضائيات مع أن هاجس الملكية و التمويل ال زال يخيم على هذا النوع من 



المشاريع االستثمارية لكن ما يهمنا أن نكون قد تقربنا من واقع األداء اإلعالمي 

  .لقناة صنفت من أكبر المؤسسات العالمية تأثيرا في الرأي العام العالمي

ا كانت تغطية الجزيرة للحرب البد لنا من االعتراف بقدرتها على    و مهم

لكننا نقول ذلك بتحفظ ألن كل المؤسسات , تغطية األحداث و إجراء المقابالت

اإلعالمية ترفع شعار الموضوعية و الشفافية إال أن تحقيق الموضوعية في 

نظمة مجاالت ترتبط بسلوك اإلنسان يبقى أمرا نسبيا يختلف باختالف األ

السياسية و اإلعالمية و االجتماعية و يخضع أيضا لطبيعة األحداث و السياقات 

  .التي تحدث فيها

   و يبقى المجال مفتوحا أمام غيرنا من الطلبة و الباحثين إلجراء دراسات 

مشابهة أو مكملة حول قناة الجزيرة أو قنوات أخرى و هذا لتزويد رصيد 

 .لعلمية و الدراسات األكاديميةالمعهد بالمزيد من الرسائل ا
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  .دليل التعريفات اإلجرائية
  

  األنواع الصحفية: الفئة األولى

ونقصد بها القوالب اإلعالمية التي جاءت فيها األخبار والمعلومات حول حرب 

  .العراق

أبسط وأصغر معلومة من ناحية التركيب اللغوي ترد حول حادث :  الخبر -

 . ما تحض الحرب على العراقما أو    قضية

األخبار والتفاصيل التي يبعث بها المراسل في شكل تسجيل : التقرير -

بالصوت    والصورة وينتهي بعرض اسم المراسل واسم المكان الذي 

 .يعمل فيه

التعقيب الذي يأتي على اثر خبر أو حادثة، ويمثل موقف القناة : التعليق -

 .منه

 القناة مع مختلف الشخصــيات من الحوار الذي تجريه: المقابلة -

المحللين و األخصائيين للحصول على المزيد من التحليل و التفسير حول 

 .أي حادث أوقضية

 المصادر: الفئة الثانية -

مراسلون، صحف، :  كل من يزود قناة الجزيرة باألخبار و نعني بها -

قنوات    تلفزيونية، وكاالت أنباء أي المؤسسات واألشخاص الذين 

 .ستعملهم للحصول على المستجداتت

: الوكاالت العالمية التي تحصل على األخبار وتقوم ببيعها: وكاالت األنباء -

 .   وكالة األنباء الفرنسية، األسويشتدبرس ، وكاالت أخرىزرويتر



الذين يعملون لحساب قناة الجزيرة، مراسلو بغداد، المراسل : المراسلون -

، )EMBEDDED(يكية بمرافقتهاالذي     سمحت له القوات األمر

مراسلو القناة في      واشنطن ونيويورك، مراسلون من مناطق أخرى 

 .من العراق

التلفزيون العراقي، الصحف العراقية، وزارة اإلعالم : المصادر  العراقية -

 .العراقية

وسائل اإلعالم األمريكية و المتحدثون العسكريون :المصادر األمريكية -

 .فباسم قوات التحال

  الصورة: الفئة الثالثة-

 و نقصد بهذه الفئة أنواع الصور التي استخدمتها الجزيرة لعرض أخبار 

  .الحرب والتي كانت ترافق األخبار أو التقارير أو المقابالت الصحفية

أي الصور المتعلقة بما يحدث في ساحة الحرب :  صور حية و مباشرة

  .و التدخالتوأيضا صور المؤتمرات الصحفية و التصريحات 

أي تم عرضها في وقت سابق أو حصلت عليها الجزيرة في :صور مسجلة

  .وقت سبق لحظة العرض

و تستخدم عادة في توضيح أماكن : صور فوتوغرافية و مصممة بالكمبيوتر

بعض العمليات العسكرية أو الخطط الهجومية و أيضا الصور الخاصة 

بحيث ال تتوفر للجزيرة بتصريحات أو زيارات قامت بها بعض الشخصيات 

  .صور حديثة حولها
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