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التغطية االعالمية ألزمة مخيم اليرموك في موقعي قناتي الجزيرة والميادين
"دراسة تحليلية "
إعداد :هاني محمد عبدالكريم عوض
إشراف الدكتور :صباح ياسين
الملخص
هدفتهذهالدراسةالىتسليطالضوءعلىتغطيةموقعيقناتيالجزيرةوالميادينلمخيم
اليرموك خالل األزمة السورية والوقوف على شمولية التغطية لهذين الموقعين تبعا لمجريات
األحداثالمفصليةفيمخيماليرموكعام.3435
وتم االعتماد على المنهج الوصفي في هذه الدراسة  ،وتحليل المضمون اسلوباً  ،بواسطة
االستمارة الخاصة بتحليل المضمون  ،وذلك بعد القيام بحصر شامل للمواضيع التي تحدثت عن
مخيماليرموكفيالموقعينخاللالفترةالممتدةمن3435/4/3الى.3435/34/3
وأبرزالنتائجالتيتمالتوصلاليها انموقعقناةالجزيرةركزعلىاالطاراالنسانيبنسبة
،%53.48بينماركزموقعقناةالميادينعلىالجانبالعسكريبنسبة،%12.43اضافةالى
المعارضة للنظام السوري بنسبة

أن االتجاه العام للتغطية في موقع الجزيرة غلبت عليه الصفة
،%55.21فيماغلبتالصفةالمؤيدةللنظامالسوريبنسبة %81.11فيموقعقناةالميادين،
وتتماشىهذهالنسبمعالسياساتالتيتتبعهاالقناةالتييتبعها كلموقعفيمايخصالموضوع
السوري بشكل عام ،وانتهت الدراسة ببعض التوصيات كأن تسلط وسائل االعالم الضوء على
الملف االنساني في الصراعات الداخلية في الدول العربية ليس لكسب تعاطف الجمهور لطرف

ل

على حساب االخر ،انما انطالقا من القيم المهنية واألخالقية في تغطيتها لواقع هذه الصراعات
والعملعلىتحديثالمواقعاالخباريةالعربيةبشكلمستمرلتوسعتهاوتسهيلاستخداماتهاوالبحث
فيها.
الكلمات المفتاحية:الجزيرةنت،قناةالميادين،مخيماليرموك،التغطيةاإلعالمية.
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Abstract
This study aims at examining the Media coverage for Al- Yarmouk Camp in Al
Mayadeen and Al Jazeerah Channels Sites

during the Syrian crisis as well as

investigating the integrity of the coverage of the two sites concerning the vital events
that happened in Al Yarmouk Camp in 2015.

The study used the descriptive approach and

the content was analyzed using a

specific form of content analysis .The reliability of the tool was checked through
defining the analysis units and tested by experts . And to check the validity of the tool ,
the test was repeated on a part of the unit of the study .
The population of the study is represented in two sites “ Al-Jazeerah Net “ and “
Al-Mayadeen Net” from 1/4/2015 to 1/10/2015 . The major findings of the study
revealed that Al-Jazeerah site concentrates on the human part with a percentage of
52.48% meanwhile Al- Mayadeen site focuses on the military side with a percentage
of 39.02%. The study also highlights that Al-Jazeerah net was on the side of the
opposed party by 55.93% .On the other hand , Al Mayadeen site was supportive to the
Syrian regime with a percentage of 83.33% . These percentages go along with the
policies of the channels of each site concerning Syrian issues .

ن

The study ends up with recommendations such as spotting the human issues by
the media to show the inner conflicts in the Arab countries, and not for seeking the
sympathy of the audience with one part of the conflict but for the professional and
moral values in their coverage of these clashes .Other recommendations can be given by
keeping the Arab News sites up to date to make the searching process within it easier.

Key words : Al- Jazeerah Net , Al-Mayadeen , Al- Yarmouk Camp , Media Coverage .
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الفصل األول:
خلفية الدراسة وأهميتها
أ .المقدمة:
ينهضاالعالم بالدورالفاعلفيتكوينالرأيالعاموحشدهلدىافرادالمجتمع،ممايؤدي
الى احداث تغيير في االتجاهات الموجودة لديهم أو تشكيل أفكار ورؤى جديدة تبعا لتطورات
االحداثفيمختلفالمجتمعاتوفيأيمجال.
 ويجسداالعالم حاجةاألفرادفيالمجتمعلالتصال والتواصل  ،ويختلفبأهدافهوقيمه تبعا
لحاجةالفردوالمجتمععلىحدسواء.
 وشهدتالعقودالماضيةبروزدوراالعالمكقوةمؤثرةفيتشكيلاالتجاهاتلدىمختلف
الشعوب  ،كما شهدت تطو ار ملحوظا في الوسائل المستخدمة  ،ولم يت وقف التطور على البنى
التحتيةلوسائلاالعالم بل تعداهاليتوسعفي الموضوعات والجغرافية التي تغطيها هذه الوسائل
كماودخلتفيمنافسةدائمةبهدفتطويراألداءوتحقيقنسبةمتابعةمنالجمهورالمتلقي.
اهنةوالتيتتسارعفيالعديدمنأقطارالوطنالعربيمنالقضايااألكثر
وتعتبراالحداثالر 
أهميةالتيتناقلتهاوسائلاالعالم،فيماتخصصالشبكاتاالعالميةالعربيةوالعالميةجزءا
كبيرامنتغطيتهااالعالميةلهذهالمنطقةوأحداثها،فمنذبدءمايسمى"الربيعالعربي"ونحننرى
ذلكالتحولفياالتجاهاتوتناقضهابينمؤيدوداعمله،ومعارضلكلالذييحدث.
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 وقد كان للتغطية االعالمية ،في الحروب والنزاعات في العالم ،في الفضائيات العربية
واألجنبيةعلىحدسواء،العديدمناالشكاليات،ليثارحولهاالكثيرمنالتساؤالت،ولعلأهمهذه
اإلشكاليات ،الصورة االعالمية للتوجهات السياسية  ،فقد اصبحت الفضائيات جزء ال يتج أز من
الخالف والحل السياسي على أرض الواقع  ،لالطراف المتحاربة  ،فقد أصبحت األطراف
ٍ
أوغيرمباشر فياطارتوجهاتهاالسياسية،وهذا
المتصارعةتَستخدمالفضائياتاستخداماًمباش اًر
ما نشهده بصورة واضحة في الحرب الدائرة في سوريا  ،وفي ضوء التقدم المتسارع كيفت هذه
القنوات نفسها مع التطور التكنولوجي ليصبح لها مواقع الكترونية تنقل األخبار واالحداث بشكل
مباشرعلىشبكةاالنترنتوتحفظبعدذلكبشكليسهلالعودةاليه.
 وتناقلت وسائل االعالمالعربية والدولية منذ بداية األزمة السورية في العام  3433كل
مجريات االحداث التي تتسارع وتتشابك فيها المصالح السياسية تارة وتتعارض تارة اخرى مما
ينعكس تماما على االرض  ،وهذا الصراع أدى الى تصدع واضح في بنية المجتمع السوري
فخرجتمكوناتهذاالمجتمعمنطوائفوأقلياتعلىوسائلاالعالمالعربيةوالدولية.

واحدى هذه الفئات التي يتكون منها المجتمع في سوريا هي فئة الالجئين الفلسطينيين
التيانصهرتفيالبيئةاالجتماعيةالسوريةمنذوصولالالجئينالفلسطينيينفيعام3248اثر
تهجيرهمالقسريبسبباعمالالعنفالمتزايدةالتياعقبتفترةاالنتدابالبريطانيعلىفلسطين،
فقد فر مئات اآلالف من المواطنين الفلسطينيين من اراضيهم التي اصبحت فيما بعد (دولة
اسرائيل)في35أيار3248ليصنفوابصفةالجئينبمجردوصولهمالىاراضيالجمهوريةالعربية
السوريةوعاشوافيتسعةمخيماترسميةوثالثةغيررسمية.
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واهمهذهالمخيماتمخيماليرموكالذييعتبرمرك ازألكبرتجمعلالجئينالفلسطينيينفي
سوريا(.الموعد)3443،8،
وعلى مر السنين عمل الالجئون على تحسين مساكنهم ليزيدوا عددا من الغرف عليها
ليصبح المخيم مكانا مكتظا بالمنازل االسمنتية المبنية من الطوب ويعاني من اكتظاظ سكاني
متزايد.
وجاءت االزمة السورية لتعصف بأوضاع المخيم مثله كمثل العديد من المناطق السورية
االخرىليعانيمنويالتالحربوالحصاروالجوعفخرجمنخرجمنسكانالمخيمبمفتاحين،
اآلخرلمنازلهمالتيخرجوامنهافيالمخيم.

واحدلبيوتاجدادهمالتيهجروامنهافيفلسطينو
ان هذهالدراسةتعالجبالبحثوالتحليلالمرحلةالممتدةمن 3435\4\3الى3435\34\3
منناحية التغطيةاالعالميةلشبكتيناعالميتينعربيتينكانلكلمنهماخطاومنهجا خاصابها
فيتداولاالزمةالتيضربتفيكلانحاءالجمهوريةالعربيةالسوريةفيذلكالوقتالذيكان
المخيم فيه ومازال يعاني من ويالت الحرب والصراع السوري – السوري المسلح وعلى المستوى
السياسي فان المخيم يقبع تحت حصار محكم من قبل القوات النظامية السورية والفصائل
الفلسطينيةالمواليةلهومنالداخليعانيالمخيممنسيطرةتنظيمالدولةاالسالميةعليه.
واختيار الباحث لموضوع ازمة مخيم اليرموك ينبع من ان المخيم كان ومازال مسرحا
للتجاذباتالسياسيةالدوليةالتيتقومبدورهاجذبوسائلاالعالملتغطيةهذهاالزمةعبراالشكال
المختلفةومنهاالمواقعااللكترونيةالتيكانفيمقدمتهاموقع(الجزيرةنت)وموقع(المياديننت)
اللذانيتبعانالىفضائيتيناهتمتابمتابعةالملفالسوريعموماوملفالالجئينالفلسطينيينفي
سورياخصوصامنذبدءاألحداثفيه،فضائيةالجزيرة(القطرية)،وفضائيةالميادين(اللبنانية).
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ب .مشكلة الدراسة:
تسارعتاالحداثفيمخيماليرموكفيسوريامنذعام 3433ضمنتطوراتاألوضاع
فيسوريا،لتشكلازمةحقيقيةفيالمخيممعاحكامالحصارعليه،وشكلتالفترةالممتدةمن
 3435-4-3الى  3435-34-3تحوال جوهريا في مجريات األحداث مع اقتحام تنظيم الدولة
االسالمية (داعش) للمخيم مما زاد في تردي االوضاع على الصعد السياسية واالنسانية
واالقتصاديةواالعالميةواالجتماعية.

وتتمحور مشكلة الدراسة في تحليل اهتمام فضائيتي "الجزيرة" و "الميادين" بأزمة مخيم
اليرموك عام  3435من خالل ما نشرته الفضائيتان من تغطيات اعالمية على موقعيهما
االلكترونيين،وهلتوافقتهذهالتغطياتمعحجمالمعاناةالتيمربهاسكانالمخيمالمحاصرون
والمهجرون؟وهلكانتمنصفةالىحدمامعاوضاعهماالنسانية؟

ج .أسئلة الدراسة:
.3

مااالطراالعالميةالتياعتمدعليهاالموقعانخاللتغطيتهماألزمةمخيماليرموك؟

.3

ماهياتجاهاتالموقعينفيتغطيتهماألزمةمخيماليرموك؟

.1

كيفوصفتأطرافالصراعفيالموقعينخاللتغطيتهماألزمةمخيماليرموك؟

.4

مامصادرمعلوماتالموقعينفيتغطيتهمااالعالميةألزمةمخيماليرموك؟

.5

مااألشكالالصحفيةالتياستخدمتفيالموقعينخاللتغطيتهماألزمةمخيماليرموك؟
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ماالعناصرالشكليةالتياعتمدعليهاالموقعانفيابرازالمواداالعالميةخاللتناولهما

.6

ألزمةمخيماليرموك؟

د .أهداف الدراسة:
تبعالالحداثالتيتعصفبالمناطقالعربيةواألزماتالتيتشهدهاهذهالدولجاءتهذه
الدراسة لتحقق الهدف العام التالي وهو تسليط الضوء على التغطية االعالمية العربية لمخيم
اليرموك خالل األزمة السورية والوقوف على شمولية تغطية موقعي قناتي الجزيرة والميادين
لمجرياتاألحداثالمفصليةفيمخيماليرموكعام،3435لتتفرعمنهاالهدافالتالية:
.3

قياسالموضوعيةفيعرضاالحداثمنخاللالموادالتينشرتعلىالموقعين.

.3

درجةالمصداقيةفيعرضاألحداثالتيعصفتبمخيماليرموكعلىالموقعين.

.1

كيفية تناول البعد االنساني من خالل عرض مجريات األحداث السياسية والعسكرية
واالنسانية.

ه .أهمية الدراسة:
األهميةالنظرية:
 هذه الدراسة تعتبر من الدراسات الرائدة تتناول ملف الالجئين الفلسطينيين في سوريا خاللاألزمةالسوريةمنوجهةنظراعالمية.
 قابليةتعميمهذهالدراسةعلىأيتجمعلالجئينيمكنأنيشهدأحداثامماثلة. -الوصولالىتصورللتغطيةاالعالميةالمثلىلملفمخيماتالالجئينالفلسطينيينفيسوريا
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األهميةالعملية:
 اظهاردورالمواقعااللكترونيةالعربيةخاصةواالعالمااللكترونيعامةفيتشكيلالرأيالعامللجمهوروتأثيرهعلىمجرياتأحداثاألزمةالسورية.
 تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه المؤسسات االعالمية المنحازة في الترويج لسياساتوتصوراتمعينةعلىأرضالواقعواثرهذاالدورعلىاطرافالنزاعنفسها.



و .مصطلحات الدراسة:
التغطية:وتعرف بأنها"الحدثوالتسجيل لحدثوقعفيمكانماعنطريقالتسجيلبالصوت
والصورة"(.الفار)96،3446،
وتعرف التغطية اجرائياً:بأنهاتسجيلونقلموقعيقناتي"الجزيرة"و"الميادين"ألحداثأزمةمخيم
اليرموكفيالعاصمةالسوريةدمشقخاللعام.3435
التغطية االعالمية  :هي طريقة تتناول فيها المؤسسة االعالمية (المكتوبة  ،المرئية ،
المسموعة)مختلفالجوانبالمتعلقةبالحدثمنخاللمتابعة مجرياتاألخبار وتحليلابعادها
وآثارها وذلكبغرضايصالرسالتهاالىجمهورالرأيالعاموالتأثيرعليهإلحداثالتغييرسلباأو
ايجابا(مشاقبة)328،3434،
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وتعرف اجرائيا   :بأنهاعمليةااللمامبأزمةمخيماليرموكوبأسبابوقوعالحدث،وأينوقع
ولماذا؟ومنشاركباألحداثوغيرذلكمنالمعلوماتوالحقائق.
األزمة  :وتعرف دائرة معارف العلوم االجتماعية األزمة بأنها " :حدوث خلل خطير
يقدمجونثانروبرتتعريفهلألزمةعلىأنها"مرحلةالذروةفي

ومفاجىءفيالعالقاتبينشيئين" و
توترالعالقاتفيبنيةاستراتيجيةوطنيةأواقليميةأومحلية"،نقالعن(خضور.)3222،7،
وتعرف اجرائيا  :بأنهااألحداثالتيوقعتفيمخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسوريا
فيظلاألوضاعمنذعام.3433

ز .حدود الدراسة:
الحدود الزمانية  :تم اجراءهذهالدراسةالتحليلية علىالفترةالممتدةبين \3نيسان\3435
الى\3تشريناألول\.3435

الحدود التطبيقية  :تشملهذهالد ارسةكلمانشرفيموقعيقناتيالجزيرةوالميادين في
المدةمن\3نيسان\3435الى\3تشريناألول\.3435

الحدود المكانية :مخيماليرموك\دمشق\سوريا.

ح .محددات الدراسة:
التوجدمحدداتلهذهالدراسةفيحالتَ َحقُقصدقوثباتاألداة.
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الفصل لثاني:
األدب النظري والدراسات السابقة
اوالً :األدب النظري
يعتمد الباحث على نظرية التأطير التي تساهم في معرفة كيفية وضع الموضوع في
ا طارمعينيوحيللجمهورالمتلقيبكيفيةالتعاملمعهذهالقضية،وفيمايليعرض
مفصللتلكالنظريةبالتفصيل:

نظرية األطر االعالمية : media frame theory
نشأتنظريةالتأطيرعلىيدعالمالجتماعغوفمان  Goffmanالذيقامبتطويرمفهوم
ألُطر عام
البناء االجتماعي والتفاعل الرمزي واستطاع أن يوجه اهتمام الباحثين نحو تحليل ا 
،3274منخاللمناقشةقدراتاألفرادعلىتكوينمخزونمنالخبراتيقومبتحريكمدركاتهم،
ويدفعهمالىحسناستخدامخبراتهمالشخصية،وذلكعبراختياراطراعالميةتعطيمغزى
ومعنىللمضمون(.ابراهيم)2-1،3443،
وتفترض هذهالنظريةأن األحداث تكتسب مغزاهامن خالل وضعهافياطار ""Frame
ينظمهاويعطيهاقدرامناالنسجام،فهياذاالتحملمغزىمعينفيحدذاتها،ويكونذلكمن
خاللالتركيزعلىجوانبمعينةمنالموضوعواغفالجوانباخرى،فاإلطاراالعالميهوتلك
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الفكرةاألساسيةالتيتدورحولهااألحداثالخاصةبقضيةمعينة،واإلطاراالعالمييعنياختيار
بعضجوانبالقضيةبشكلمتعمدوجعلهاأكثربروزافيالنصاالعالميواستخدامطريقةمحددة
في وصف المشكلة وتحديد اسبابها وتقييم أبعادها واقتراح حلول لها ( .مكاوي والسيد
)3442،148،

وبناءعلىالعرضالسابقيمكنتحديدأبعادمفهوماإلطاربالتالي:
.3اإلطارهوالفكرةالمركزيةالتيتدورحولهاالقضيةفيالنصاإلعالمي.
.3اإلطاريعطيتوصيفاًعاماًللقضية.
.1اإلطاريقدمأسبابالقضية.
الًللقضية.
.4اإلطاريطرححلو

ويحددشيفلScheufeleأربعمراحلتمرعبرهاعمليةالتأطيروهي:
()Scheufele,1999,115
.3بناءاالطار.
.3اعداداالطار.
.1تأثيرعمليةالتأطيرعلىالمستوىالفردي.
.4عمليةوصلبيناألطرالفرديةوأطروسائلاالعالم.
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وعادة ال تكون األطر االعالمية محايدة أو معدومة القيمة  ،فال يتم اختيارها صدفة
وبذلكيكونالبابمفتوحاللتالعببالخبر،وبناءعلىذلكفإنللتأطيرأهميةكبيرةفيتأثيره
علىالرأيالعاموالسياسةالعامة(.ملكيوديب)3431،45،

أنواع األطر االعالمية (:الدليمي)346-344،3436،
 .2االطار المحدد بقضية  :يتمالتركيزعلىقضيةتتضحجوانبهاعندالجمهورفهوحدث
يرتبطبوقائعملموسةفيركزاالطارحينهاعلىتقديمعناصرالحدثوتداعياته.
 .1االطار العام  :يشاهد األحداثفيسياق عاممجرد ويقدمتفسيرات عامة للواقع ويربطها
بالمعايير السياسية والثقافية  ،وله من األهمية الكبيرة لفهم المشكالت وتقديم الحلول
واإلقناععلىالمستوىالبعيد.
 .3اطار االستراتيجية  :يرى األحداث في منطلقها االستراتيجي لوضعها في صيغة معينة
وتفسير المشكالت للوصول الى فهم مشترك للبيئة المحيطة ويتالءم هذا اإلطار مع
األحداثالسياسيةوالعسكرية(.الحديدي)388،3446،
 .4اطار االهتمامات اإلنسانية  :يرىاألحداثمنمنطلقتأثيراتهااالنسانيةوالعاطفيةالعامة
،لتصاغالرسائلبعدذلكبقوالبوقصصدراميةذاتنزعةعاطفية(.مكاويوالسيد،
)321،3442

 .1اطار الصراع  :عرضالحدثفيإطارتنافسييحملطابعالصراعالحاد ،وقدتتجاهل
الرسائلاإلعالميةعناصرمهمةفيسبيلإبرازالصراع،فترصدالمصالحقبلأنترصد
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األهداف وتقيس الرسالة غالباً بمقياس الخاسر والرابح والمنتصر والمهزوم ويبالغ
الصحفيونكثي اًرفيجعلهإطا اًرلألحداث.

ويشيرليفينLevinالىأناألطرتقومبالحفاظعلىأربعةوظائفأساسيةوهي:
()Levin,2001,p.2
.3تحديدالهوية(للجماعة،والحلفاء،والمعارضين).
.3تحديدالمشكلة.
.1حلالمشكلة.
.4احداثالدافعمنأجلحلالمشكلةحسبالحلولالمقترحة.

العوامل المؤثرة في اإلطار االعالمي :
هناك عدة عوامل أشار اليها الباحث ون باعتبارها تؤثر على اإلطار االعالمي وهي :
(الدليمي)333،3436،
.3العاداتوالتقاليد.
.3القيودوالضغوطات.
.1جماعاتالضغط.
.4اتجاهاتالصحفيينااليديولوجيةوالسياسية.



12

تبرزأهميةاألطراإلعالميةووظائفهافيالنقاطالتالية(:سليمان)51،3444،

 .3كشفاهتمامالباحثينبدراسةإنتاجاألخباروالخطاباإلخباري،أنالصحفيينيعتمدون
علىالتأطيرفيانتاجالقصصالخبرية،ووفقاً ألولئكالباحثينفإنالصحفيينيحاولون
كتابة تقارير إخبارية موضوعية ،وتنظيم المادة اإلخبارية بطريقة فاعلة ،ويميلون إلى
المشاركة في عملية التأطير من خالل البناء والتركيب ،وابراز جوانب معينة من الواقع،
ويسلِّم الباحثون الذين يستخدمون تحليل اإلطار بأن عالقات القوة
وعزل جوانب أخرىُ ،
غالباً ماتنعكسفيتلكاألُطرالمتبناة،وتفترضبعضبحوثالتأطيرأناإلطاريمكن
أنيسيطرعلىالتغطيةلفتراتطويلةمنالوقت.
 .3يحدد اإلطار مدى مالحظة وفهم األفراد للمشكلة ،وكيفية تقييمهم لها وتصرفهم إزائها،
واتفقسكوفل"" Scheufeleمعذلكحيثذكرأنتأطيراألحداثواألخبارفيوسائل
اإلعالميمكنأنيؤثربشكلمنظمفيكيفيةفهمالمتلقينلألخبارالمتعلقةبهذهاألحداث،
كما إن تركيز اإلطار على إبراز معلومات معينة يزيد من إمكانية إدراك المتلقي لها،
ثم معالجتها وتخزينها في ذاكرته ،إال أن إنتمان
وادراك معناها ومن َّ
()95،1993،Entmanرأىأنتأطيرالنصاليضمنتأثيرهفيتفكيرالمتلقين.
اإلدراك االجتماعي والتفضيالت السياسية

 .1أوضحت أدبيات التأطير تأثيراته القوية في
لألفراد،ونبعهذااألمرمنخاللدراسةالتقاريرالصحفيةوالتلفزيونية.
 .4اليتطورالتأطيرالصحفيللقضاياواألحداثمنفراغ،بليتشكلمنخاللالتأثربعوامل
متعددةمتضمنةالعواملالسياسيةواالجتماعيةودورالمنظماتوالحركاتاالجتماعية.
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وبدراسةنظريةاألطراإلعالميةنالحظترابطهامعموضوعالدراسة،إذإنوضعاألحداث
والقضايا في إطار من خالل تنظيم انتقاء جانب من المعلومات المتعلقة بأزمة مخيم اليرموك
وابرازها واهمال جوانب أُخرى من التغطية اإلعالمية لهذه األزمة بطريقة معينه ،فذلك يعد أحد
األساليبالمهمةفيالمعالجةاإلعالميةالتيتَُب ّرزالجوانبالتيتتوافقمعسياسةوتوجهاتالقناة
القائمة بالتغطية عبر موقعها وبالتالي سيؤثر ذلك على كيفية إدراك الجمهور المتلقي للرسالة
اإلعالميةتجاهازمةمخيماليرموكسواءكانهذاالتأثيرإيجابيأوسلبي.



اعالم األزمات
المفهوم  :يعدمفهوماألزمةمنالمفاهيمالتييصعبتحديدهاويعودذلكلعدةأسبابأهمها:
(خضور)3222،7،
 صعوبةتحديدماهوالمقصودباألزمة. شموليةالمصطلحبطبيعته،واتساعاستخداماته(أزمةهوية،أزمةأخالقية،أزمةمسرح،ازمةاقتصاديةأوسياسيةأوعسكرية.)..
وخصوصا بعد اجتذاب مفهوم األزمة
 المنظور الذي يرى كل علم به مفهوم األزمة  ،ودراسةاألزماتالعديدمنالباحثينمنمختلفالمجاالتالعلمية.
 -وذلككلهأدىالىكثرةالتعاريفوزيادةالغموضفيمايخصمفهوماألزمة.
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السمات األساسية لألزمة ( :ملكاوي:)3445،53،
 .3عبارةعنحدثضدطبيعةاألشياء.
 .3تفرضتحدياتالستخدامالمواردالمتاحة.
 .1تتطلباالهتماموالتصرفبشكلفوري.
 .4يمكنأنتحدثأض ار ار.
 .5يتصرفاألفرادبدافعمنأحكامهمالشخصية،وليسمنخاللتعليماتمحددة.
 .6لهاتأثيراتمحليةودولية.
 .7منالصعبأنيتمالتنبؤبأضرارها.
 .8لهامسؤوليةقانونيةتستدعياهتمامالناسووسائلاالعالم.
وتصنف أنواع األزمات الى ما يلي :
حسبطبيعةالحدوث(:الشعالن)3443،42،
 .3أزمةبفعلاالنسان:وهيتلكاالزماتالناتجةعنفعلانساني
 .3أزمةطبيعية:وهيتلكاألزمةالتيالدخللالنسانبحدوثها
حسبالنطاقالجغرافيلألزمة(:حريز)3447،7،

 .3األزمات المحلية  :التي تقع في نطاق جغرافي محدود أو ضيق كما يحدث في
بعض المدن أو المحافظات.
 .3أزمة قومية :تؤثر على المجتمع ككل مثل وجود تهديد عسكري وغيره .
 .1أزمة قومية :تؤثر على المجتمع ككل مثل وجود تهديد عسكري وغيره .
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ويصنف(خضور)3222،8،معاييراألزماتالىمايلي:
حسبمعيارمرحلةالتكوين:
 .3أزمةفيمرحلةالميالد.
 .3أزمةفيمرحلةالنمو.
 .1أزمةفيمرحلةالنضج.
 .4أزمةفيمرحلةاالنحسار.
 .5أزمةفيمرحلةاالختفاء.
حسبمعيارمعدلتكرارحدوثاألزمة:
 .3أزمةذاتطابعدوريمتكررالحدوث
 .3أزمةذاتطابعفجائيغيرمتكررالحدوث
حسبمستوىالعمق:
 .3أزمةسطحيةهامشيةالتأثير
 .3أزمةعميقةذاتتأثيربالغ
حسبدرجةالشدة:
.3أزمةعنيفة
.3أزمةهادئة
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حسبالشمولية:
 .3أزمةعامةذاتطابعشمولي
 .3أزمةخاصةذاتطابعجزئي
حسبالموضوع:

 .3أزمةمادية
 .3أزمةمعنوية
 .1أزمةمختلطة
حسبالمظهر:
 .3أزمةزاحفة
 .3أزمةمفاجئة
 .1ازمةعلنيةصريحة
 .4أزمةضمنيةمستترة
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االعالم واألزمات
يعد االعالم واالتصال من الظواهر االنسانية واالجتماعية التي ترتبط بجميع النشاطات
اليومية،وهمامنااللياتالتيتتميوبأثرهاالواضحعلىاألفراد.ومهماحاولاالنسانالنأي
نفسه عن هذا التأثير في شخصه يجد نفسه دائما في احتكاك مع االخرين بشكل دائم يتواصل
معهم  ،كما يجد نفسه في تعرض دائم لما تقدمه وسائل االتصال بدرجة أو باخرى ،فيتلقى
مضمونهاألنهحتمايستمعويشاهدويتابعكلمايتمتداولهعبرهذهالوسائل،فيحدثالتغييرأو
التعديلفيسلوكهوتفكيره،ويكونهذابالطبعبمستوياتمختلفةترتبطبثقافتهوسنهوتربيته.
والتأثيرعلىسلوكاألفراد يرجعالىاالستغالل األمثل لقدرات وسائلاالتصال ،فوسائل
االتصال الشخصية والجماهيرية تمتلك من االمكانات ما يؤهلها للقيام بدور فعال لتوعية أوساط
المجتمع بغية توحيد الجهود والتعاون بين السلطات العامة واألهالي بهدف تحسين المستوى
االقتصاديواالجتماعيوالثقافي(.الدليمي)3433،321،
و تنعكسأهميةوسائلاالعالمفيمواجهةاألزمةباعتمادالجمهورالمتزايدعليهافيمعرفة
تفاصيل تلك األزمات ،فهي التي تشكل اتجاهات الجمهور نحو األزمة وكيفية ادارتها وتمثل
المصدرالرئيسيللمعلوماتعناألزمة.وقدأكدتالعديدمنالدراساتأنالجمهوريعتمدعلى
وسائل االعالم  كمصدر رئيسي للمعلومات بجميع فئاته وذلك بغية معرفة تفاصيل األزمات.
ولوسائلاالعالمأهميةاخرىتظهرفيمجالالسيطرةعلىالشائعاتالتيتنتشربسرعةوعلى
نطاقواسعاثناءاألزمة،ممايعودبتداعياتسلبيةعلىادارةاألزمة،فهيغامضةبطبيعتهاومن
الصعبمعرفةمصادرهالعدممعرفةالمعلوماتالكافيةعناألزمة(.شريف)3228،327،
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ويتوقف التعامل اعالميا مع االزمة على طبيعتها ،ونوعيتها ،وحجمها  ،وطبيعة النظام
السياسيالسائدخصوصاعندمايتممواجهةأزمةعلىالمستوىالوطني(.الشافعي)3443،337،
فيقوماالعالمبدوررئيسيفياألزمةوتفاعالتهاسلباوايجابا،وقدتنامىهذاالدورمعثورة
المعل ومات وانتشار البث الفضائي للدرجة التي جعلت السياسيين واصحاب القرار يعتمدون على
وسائلاالعالمفيتقييماألوضاعالراهنةوصياغةالمواقفوالتحركات(.الشعالن)347،3222،


أهداف االتصال في مرحلة األزمة ( :عبدالمجيد)3444،337،
 .3السرعةفيمواجهةاالزمةوالحدمنخسائرها
 .3طمأنةالجمهورالداخليوالخارجي
 .1التنسيقبيناألجهزةالمختلفةالمعنيةبمواجهةاألزمة
 .4محاربةالشائعاتالتيتنتشرفيحالةنقصالمعلوماتالمتعلقةباألزمة
 .5تزويدوسائلاالعالمبالمعلوماتالتيترتبطباالزمة
 .6كسبتأييدالجمهورالداخليوتعاطفالجماهيرالخارجية
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معايير االتصال الفعال أثناء األزمة :
المعيار هو الشيء الذي يمكنا القياس عليه مثل  :الكمية  ،الوزن ،المدى  ،القيمة  ،الجودة.
ويمكنتحديدمعاييراالتصالالفعالاثناءاألزمةبمايلي(:مكاوي)3445،348،
 .3سرعةاالستجابةللحدث
عندماتقعالمشكلةالبدأنيكونهناكاستعدادلالستجابةلهاعمليامنخاللطرحالمعلومات،
وتلبيةاهتماماتالمتعاملينمعالمنظمةوسرعةالتوجهاليهمبحقائقالحدث.
 .3االنفتاح
البد من تقديم معلومات مكتملة بقدر المستطاع وخصوصا لمن تاثر بالمشكلة بشكل مباشر ،
ويتضمنعنصراالنفتاح:
 سرعةالوصولللجماهير اتاحةالمعلوماتدونحجبأوتضارب الرغبةفياالستجابةلمتطلباتالجمهور .1الصدق
الصدقهوالسياسةالوحيدةالتيتكسبالمنظمةثقةكاملاألطرافوالمتعاملينمعها،ويتطلب
الصدقعدماخفاءالمعلوماتأوحجبهافيوضعاالفكاروالخططواالتجاهاتوالسلوكيات.


20

 .4اظهاراالهتمام
عندماتقعالمشكالتالبدمناظهاراالهتمامبالمتأثرينبهافيالداخلوالخارجلكييتمشرح
جوانباألزمةوحتىيتمتطويقالمشكلة.
 .5االحترام
منخاللتوفيراالجابةعلىجميعاالسئلةمنأيشخصمنالمتعاملينمعالمنظمةواالستماع
الىايةاقت ارحاتأومواجهةأيةانتقاداتبقدرمناالهتمامواالحترام.
 .6التعاون
ويكونبالتعاونمعوسائلاالعالممنخاللمندوبيهاوامدادهمبكافةالبياناتواإلحصاءات
وتوفيرسبلاالتصالبمؤسساتهماالعالمية،وتسهيلكافةمطالبهمالخاصةبأداءالمهنة.
 .7المسؤولية
وذلكمنخاللالتصديللمشكالتوتحملالمسؤوليةعنكلالتصريحاتوالبياناتوماتنطوي
عليهمناالعترافاتبحدوثاألخطاء.
 .8تجنبالحساسية
منخاللاعادةالنظرفياسباباألخطاءوتقبلالنقددونحساسيةمسبقة.
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معالجة األزمة
ثمةنوعانمنالمعالجاتاالعالميةلألزمة(خضور)3222،54،
.2المعالجة المثيرة  :وهي التي تستخدم التغطية التي تميل الى التهويل والمعالجة السطحية
وهي التيينتهياهتمامهاباألزمة بمجرد انتهاء األحداث  .وهيمعالجةغيرمكتملة ،
تقودالىتضليلالجمهوروتشتيتوعيهوتعتبراستجابةلماتفرضهالسلطاتواعتباراتها
فيبعضاالنظمةأواحتياجاتالسوقاالعالمية،التيتركزعلىالوظائفالتسويقية
لالعالمدونانتعيراهتماماالىالوظائفالتربويةأوالتثقيفيةأواالخالقية.
.1المعالجة المتكاملة  :وهيالمعالجةالتيتتعرضللجوانبالمختلفةلألزمة،وتتسمهذه
المعالجة بالعمق والشم ولية والمتابعة الدقيقة التي تحترم موضوعها ومتلقيها  ،وبغية تحقيق ذلك
تستخدمأحداالسلوبينالتاليين
 النمط العقلي ،الذييقومعلىاساستقديمالمعلوماتالصحيحةوالموثقة النمط النقدي   ،الذي يقوم على أساس اشراك الجمهور المتلقي في تقديم المعلومات ،واالنطالق من مستوى وعي الجماهير  وربط المعالجة االعالمية بمصالح واهتمامات
الجماهير.
ويهدف هذا النوع من التغطية الى تكوين مواقف متكاملة ووعي دقيق باألزمة من خالل
المعرفةالعلميةالدقيقةلجميعالمعطياتالتيتتعلقباألزمة.
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ويحاول هذا النوع من التغطية اعطاء صورة كاملة تتسم بأنها واضحة ومتسقة وشاملة
لمختلف جوانب األزمة والتقديم لتاريخ االزمة وسياقها وتطورها كما تعتمد على كوادر اعالمية
مؤهلةومعروفة،وتعمدالىالتركيزعلىاالبعادالمحليةلالزمة.
ومنالمخاطرالتيتحاولهذهالتغطيةتجنبها:
 .3احاديةالنظرةالىاالزمةواالقتصارعلىالتغطيةالجزئية.
 .3االهتمامباالبعادالخارجيةواهمالالمحليةأوالعكس.
وتواجههذهالمعالجةمصاعبعامةمنأهمها:
 .3عدموضوحاالزمة،وقلةالمصادرالمؤقتةوالدائمةوالمتجددةاوحتىانعدامها،كماتواجه
الدور السلبي لوسائل المعرفة من وكاالت واذاعات ومصادر رسمية  ،و غياب التنسيق
بيناطرافاألزمةالمختلفة.
 .3نوعيةوطبيعةالسياسةاالعالميةالمحددةمنقبلصانعيالقرارودوائرهم.
 .1مستوىاالعالميينالمشاركينفيتغطيةاألزمةالعلميوالمهني.
 .4تخلفاألداءالمهنيلالعالميينوخضوعهمللبيروقراطيةاالعالمية.
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الالجئون الفلسطينيون
الالجئون الفلسطينيون همأولئكاألشخاصالذينكانوايقيمونفيفلسطينخاللالفترةما
بينحزيران3246وحتىأيار،3248والذينفقدوابيوتهموموردرزقهمنتيجةحرب.3248
ويعيشثلثهم،أومايزيدعن3,4مليونالجئ،في58مخيممعترفبهلالجئينفيكل
مناألردنولبنان وسورياوقطاعغزةوالضفةالغربيةبمافيهاالقدسالشرقية.
ووفقا لتعريف األونروا" ،فإن المخيم هو عبارة عن قطعة من األرض تم وضعها تحت
تصرف الوكالة من قبل الحكومة المضيفة بهدف إسكان الالجئين الفلسطينيين وبناء المنشآت
لالعتناءبحاجاتهم.أماالمناطقالتيلميتمتخصيصهالتلكالغايةفالتعتبرمخيمات".
وتعتبر قطع األراضي التي انشأت المخيمات فوقها أراض حكومية أو أنها ،في معظم
الحاالت،أراضاستأجرتهاالحكومةالمضيفةمنأصحابهااألصليين.وهذايعنيأنالالجئينفي
المخيماتاليملكوناألرضالتيبنيعليهامسكنهم،إالأنلديهمحقاالنتفاعباألرضللغايات
السكنية)3437،www.unrwa.org(.
فلسطينيو سوريا :
ومن أهمالخصائص الديموغرافية لالجئينفيسورياهي حالةالتمركز الكثيفة في دمشق
التي احتوت ما مقداره  %67من اجمالي مجموع الالجئين  ،الذي قدر في عام  3443بنحو
()444الفالجئ،واستاثرتالمخيماتفيسورياعلىمانسبته()%32مناجماليمجموع
الفلسطينيين في سوريا وال يعتبر مخيم اليرموك الذي يضم أكبر تجمع لفلسطينيي الشتات بنحو
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( )314ألف الجئ فلسطيني  ،ال يعتبر من عداد المخيمات التي تديرها األنوروا  ( .السهلي
)531،3441،
وقدوصلتاالغلبيةالعظمىمنهؤالءالالجئينالىسوريانتيجةلنكبةعام،3248حيث
هجرالىسوريامايقاربنحو()85ألفالجئفلسطينيأيمتقاربنسبته%34منمحموع
الالجئين،وتواصلتعملياتالترحيلهذهحتىمنتصفخمسينياتالقرنالماضي.كماشهدت
ا لسنوات التاليةلعام النكبةعلى موجاتلجوء جديدةمن دولعربية،نتيجةلظروفاقتصادية
وسياسية(.شحادة)6،3431،
مخيم اليرموك  :
نشأةالمخيم(:الموعد)37-33،3443،
عام  3255-3254بدأت عملية نقل الفلسطينيين الموجودين في دمشق من المساجد
والمدارس والمشافي إلى تجمع سكاني اطلق عليه "مخيم اليرموك"  .وقد تم توزيع الالجئين في
المخيمعلىأساسيراعيالتوزيعاتالعائلية،والعشائرية،والقروية،والمناطقية.
ومن الناحية العمرانية يعتبر مخيم اليرموك منطقة سكنية شبه منظمة اعتمد فيها مبدأ
التخطيطالشطرنجي،وخاللالنصفاالولمنالستيناتاتسعمخيماليرموكجنوبا،ومماساعد
علىذلكقدومالالجئينالىالمخيممنتجمعاتاخرى.ومنالالفتللنظرأنالمخيممنذقيامه
ظهركتجمعمختلط،ففيبعضالمناطقمنمخيماليرموكتطورالتجمعالفلسطينيالىجانب
تجمعات غير فلسطينية يتكون بأعداد كبيرة من ابناء األحياء الدمشقية الفقيرة الذين جاؤوا الى
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المخيم باعتباره منطقة سكنية شعبية  ،وفي بعض أجزاء المخيم يشكل غير الفلسطينيين نسبة
االغلبيةمنالسكان.ومنالمؤسساتالتيتشرفعلىمخيماليرموك:
.3وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين  :التيتشكلتبموجبقرار
األمم المتحدة رقم  143تاريخ  3248/33/8وتضم اللجنة االستشارية لالنوروا ممثلي الدول
المضيفةوهيسوريا،االردن،لبنان،مصر.وتعملفيخمسمناطقوهي،سوريا،لبنان،
االردن،الضفةالغربية،وقطاعغزة.
.3الهيئة العامة لالجئين الفلسطينيين العرب  :تأسست بموجب القانون رقم  454بتاريخ
3242/3/35وعدلفيعام،3274وحددتالمادةالثانيةمنالقانونمهامالهيئة:
أ.تنظيمسجالتبأسماءالالجئينوأحوالهمالشخصيةومهنهمالتيكانوايمارسونها.
ب.تأميناعاشتهموكسوتهمواقامتهمفيسوريا.
ت.ايجاداألعمالالمناسبةلهمفيشتىالمهنالحرةوالخدماتالحكومية.
ث.استالمكلمايخصصلهممنالتبرعاتوالهباتمنأيمصدركان،وتنظيمادارة
مستودعاتومراكزالتوزيعوالقيود.
ج.االتصالبجميعالمؤسساتالدوليةوالدوائرالرسميةوالجمعياتالخيريةالتيتعملعلى
مساعدةالالجئين.
ح.اقتراحجميعالتدابيرواإلجراءاتالمتعلقةبأوضاعالالجئينواقامتهمفيسوريا.
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.1البلدية والمجلس المحلي  :والتيأدىتشكيلهاوتوكيلهاباإلشرافعلىاالموراالدارية
فيمخيماليرموك،الىايقافاعترافاألونوروابمخيماليرموك.
ويختلف المخيم عن انماط مختلفة من المخيمات مثل المخيم الكشفي أو السياحي أو
العسكري،ألنالمخيمالفلسطينيجوهرسياسيوفيهحراكاجتماعيويتطورنحوكينونةوهوية،
والمخيمليستجمعخيام،وليسقريةمعانمعظمسكانهكانواقرويين،وليسمدينةأيضا،
لكنهتكيفمعالمحيطوتنامىواتسع،كلذلكادى لظهورمظاهرمدنيةفيالتطورالداخلي
للمخيم،بدءامنالشكلالخارجيحتىخصائصحراكهاالجتماعي(.الموعد)3443،73،
وكانمخيماليرموكنموذجا،شكلجزءامنتاريخفلسطين،ألنالهويةالوطنيةالفلسطينية
ولدتفيالمخيمات،داخلفلسطينوخارجها،وكانلهذاالمخيمدوره،كانهذاالمخيمنوعامن
المزيجالفلسطينيالعروبي،فعلىالرغمأنهأكبرتجمعلالجئينالفلسطينيين،فإنهيعيشوسط
اغلبية سورية  ،ولك يشهد هذا التعايش أي صدام على االطالق  ،وكان الصلة بفلسطين من
المفاخرفيالمخيم،كماكانيفتخربمئاتالشهداءالذينزفهمعلىطريقالنضالالفلسطيني.
(الزبن)58،3431،
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مخيم اليرموك واألزمة السورية :
تعاطف الفلسطينيون مع األحداث السورية دون أن يكونوا جزءا منها وقد قدموا مساعدات
انسانية واغاثية للمحتاجين واستمر سقوط "الشهداء" من الفلسطينيين بحكم تواجدهم الى جانب
السوريينومعذلكلميقمأيتجمعفلسطينيبأيتحركمناوئللنظام(.الزبن)46،3431،
ويمكنمالحظةاالتجاهاتالتاليةفيأوساطالالجئينالفلسطينيينفيسوريابعداألحداث
الدمويةهناك:
االتجاه األول  :لقد عمد عدد كبير من الالجئين الفلسطينيين الى السفر خارجا  ،تجنبا
وتحاشيا لألحداث الجارية على األرض  ،وهو ما أخذ صورة األبناء وخاصة الشباب بغية عدم
انخراطهمفياألحداث.
االتجاه الثاني  :فئة اختارت االصطفاف الى جانب "الثورة السورية" ورفضت الحياد في
المواقف.
االتجاه الثالث  :مناتخذوامنالحيادصفةلهم،وهيالفئةاألكبربينأوساطالالجئين
الفلسطينيينفيسورياوالتيادركتأنالمعركةالدائرةليستمعركةالشعبالفلسطيني،وانهاشان
داخليسوريبامتياز.
االتجاه الرابع   :هو تلك الفئة التي ما زالت تعتبر أن النظام السوري هو الداعم األول
واألكبرللمقاومةولحقوقالشعبالفلسطيني،وانماتتعرضلهسورياماهواالمؤامرة،ومن
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أصحاب هذه الفئة من حمل السالح الى جانب النظام ويتخذون أماكن متقدمه في المعارك .
(شحادة)36،3431،
وعاشالالجئونالفلسطينيونفيسوريةظروفااستثنائية،فيهاالكثيرمنالضغطعليهم،
نتيجةالصراع الدموي فيسوريا،واستحضرالرأيالعام الفلسطيني تجارب سابقةلوضعهم في
ظلاألزماتوالصراعاتالداخليةالعربية،فعواملكثيرةأسهمتفياستجرارالفلسطينيينوالزج
بهم في اتون الصراع السوري  ،وقد شهد مخيم اليرموك الذي يضم أكبر عدد من الالجئين
الفلسطينيينوعددامشابهامنغيرالفلسطينيينخروجعدةمظاهراتمعارضةللنظامعلىنطاق
محدود وصغير ومدى زمني قصير  ،وبعد توالي القصف وعمليات القتل واالغتياالت خرجت
مظاهرات كبيرة ،استخدم فيها الرصاص لتفريق المتظاهرين وبدأت مرحلة جديدة مختلفة بكل ما
فيها(.شحادة)31،3431،
كانمخيم اليرموكهوالعنواناألخيرللدخولالفلسطينيعلىالصراعالسوري،وكانهذا
ليس بحكم القرار الفلسطيني بل بحكم الواقع الجغرافي وبحكم اتساع دائرة الصراع  ،فانتشرت
عناصرمن"اللجانالشعبيةالفلسطينية"فيمخيماليرموك،األمرالذياستفزعناصر"الجيش
الحر"فقاموا بالدخولالىمخيماليرموكالذيكانهناكاتفاقعلىتحييدهعنالصراع،وهذا
الدخولجعل المخيممستباحا لكلانواعالقصف ومالبثاالأن كانتفياليوم التالي موجات
نزوحمناهاليالمخيم(.الزبن)32،3431،
ليستمرالحصاروالمعاناةالىسيطرةتنظيمالدولةاالسالميةعلىمخيماليرموكممافاقم
فيمعاناةاألهالي.
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ثانياً :الدراسات السابقة
تنوعت الدراسات السابقة في أهدافها ومناهجها فمنها من اهتم بوسائل االعالم ومنها من
اهتمبدراسةموضوعالالجئينكماتنوعتالمناهجالمستخدمةفيالدراساتوفيمايليعرضلتلك
الدراسات:
دراسة الموعد  )2555( :الالجئون الفلسطينيون في سوريا  ،ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم .- Al-Mawed.H. study (1999) The Palestinians Refugees in Syria their
Past, Present and Future .
ألقتهذهالدراسةنظرةشاملةعلىأوضاعالفلسطينيينفيسوريافيمجاالتالسياسةوعلم
االجتماعوعلمالنفساالجتماعيوعلماإلنسانبهدفالوصوللمعرفةعمليةتكيفهممعالمجتمع
منحولهمدونالتخليعنهويتهمالوطنية،أونسيانانتمائهمللشعبالفلسطينيويتفرعمنهذا
الهدفأفرععديدةمثلتسليطالضوءعلىمجتمعالالجئينالفلسطينيينفيسورياإلزالةالغموض
والمفاهيمالخاطئةالمتعلقةبهذاالمجتمعوذلكبدراسةخصائصهذاالمجتمعبالتفصيل،توصلت
هذه الدراسة إلى بيان الخصائص المشتركة بين فئة الالجئين الفلسطينيين في سوريا والمخيمات
الفلسطينيةاألخرى،كمابينتالتركيبةالعمريةلفئةالالجئينوانخراطهابسوقالعملوالمشاكلالتي
تواجههذهالفئة،كمابينتالدراسةأهميةالمجاالنالتعليميوالصحيالذانتقدمانهوكالةغوث
وتشغيلالالجئينالفلسطينيين(األونروا)لهذهالفئة،وعنالمجالالقانونيخلصتالدراسةإلىأن
الوضع القانوني لالجئين الفلسطينيين في سوريا يفيد في التمهيد لعملية االندماج الكلي بين
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المجتمعين ولن يكون لهذا االندماج االقتصادي واالجتماعي أي تأثير على الهوية الوطنية
الفلسطينية.
وفيموضوعالعودةوقضيةالالجئينبينتالدراسةتمسكالالجئينالفلسطينيينبالعودةإلى
أراضيهمالتيهجروامنهاكمابينتالدراسةأنالالجئينالفلسطينييناليفوضونالسلطةالوطنية
الفلسطينية بإجراء المفاوضات على الوضع النهائي لالجئين بينما أعطوا حق التفاوض لمنظمة
التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد شريطة أن يكون هناك ممثلين لالجئين
الفلسطينيينيتماختيارهممنخاللانتخاباتأواستفتاءات.

دراسة فندي  )1007( :حرب همجية  :االعالم والسياسة في الوطن العربي .- Fandy.M. Study (2007) . (Un) Civil War Of Wards: Media and
Politics in the Arab World .
تركزت هذه الدراسة حول فكرة الطبيعة السياسية لوسائل اإلعالم العربية وأن هذه الوسائل
عبارةعنحلقةتتداخلوتتعارضوتتعاونمنأجلتحقيقالمصالحالخاصةبهاأولتقديمالرسائل
الخاصةللجمهور.
ويشيرفنديإلىقناتيالجزيرةوالعربيةالتيتتمتعكلمنهمابحريةواسعةفينقلوتغطية
األحداثالتيتدورفيكلبقعةمنهذاالعالملكنعندماتكونالقضيةتخصالحكومةأوالدولة
الداعمةلكلمنهمانرىأنالقناتينالتعرضانالقضايابنفسهامشالجرأةالتيتعطىللقضايا
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األخرى.ومنهناتبرزالمسألةاألهمالتيعالجتهاهذهالدراسةأناإلعالمالعربيوانكانخاصاً
فهولميخرجبعدمنتسلطالهيئاتالحكوميةأوالسياسيةالتيتقدمالدعملهذهالوسائل.
ومنأبرزالنتائجالتيخرجتبهاهذهالدراسةأنأزمةالثقةبينالجمهورووسائلاإلعالم
العربيةليستباألزمةالحديثةفقدقالتوسائلاإلعالمالعربيةفيعام 3267أنالجيوشالعربية
فيطريقهاللنصرإالأنالعرباستفاقوافياليومالتاليعلىصدمةالهزيمة،وسلطت الدراسة
الضوءعلىتوجهالمواطنينالعربإلىمتابعةوسائلاإلعالماألجنبيةتحرياًللمصداقية،وخلصت
الدراسةأيضاًإلىأناإلعالمالعربيفيظلاالحتالليتمتعبحريةأكبرمنتلكالبلدانالتيتقبع
تحتسيطرةأنظمةعربيةمعينة.
دراسة حكيم  )1005( :تشكيل الهوية الفلسطينية في مخيم اليرموك  ،بناء الهوية الوطنية منخالل تطوير المساحة .
- Hakim.H. Study (2009) Palestinian Identity-Formation in Yarmouk:
Constructing National Identity through the Development of Space .
حللتهذهالدراسةالمشهدالماديفيمخيماليرموكفيدمشقللوصولإلىالطريقةالتي
اعتمدهاالالجئونالفلسطينيونهناكفيبناءالهويةالوطنيةالفلسطينيةمنخاللانعكاسوطنهم
األصلي على المخيم ،فالجيل الثاني والثالث الذي لم يعرف فلسطين ولم يزرها وولد في المخيم
يتشكلتصورهمللوطنمنخاللاألسماءوالمشاهدوالصوروأسماءالشوارعالتيتحيطبهمداخل
المخيم باإلضافة إلى تفاعلهم مع الشعب السوري صاحب األرض التي يقيمون عليها وخلصت
الدراسةإلىأنالسياساتالسوريةفيتعاملهامعالالجئينالفلسطينيينأدتإلىالتعايشالمستقر
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بدرجة كبيرة بين الالجئين الفلسطينيين والمواطنين السوريين وفي الوقت ذاته شجعتهم هذه
السياساتعلىالحفاظعلىهويتهمالوطنية.

دراسة مبيض  )1020( :الالجئون الفلسطينيون بين االغتراب واالندماج السياسي دراسة حالةمخيم بالطة .
هدفت هذه الدراسة إلى استعراض القضايا التي يعاني منها الالجئون الفلسطينيون بشكل
عام،والالجئينفيمخيمبالطةبشكلخاص،وسلطتالضوءعلىسياساتاالحتاللفيطمس
معالم المخيمات رم اًز لهذه القضية ،كما عمدت الدراسة إلى قياس مدى تأثير ذلك في شعور
الالجئين الفلسطينيين في مخيم بالطة ،باالغتراب واالندماج السكاني ،وفي سبيل تحقيق هذه
األهداف تم االعتماد على أكثر من منهج فكان المنهج التاريخي عند تناول قضية الالجئين
الفلسطينيين،كمااعتُمدعلىالمنهجالوصفياإلحصائيليتمالتوصلالىنتيجةمفادهاأنسكان
مخيمبالطةيشعرونباالغترابالسياسيوتتأثرمشاركتهمبالحياةالسياسيةتبعاً لهذاالشعوركما
تتأثرسلوكياتهمفتتماهىبينالعزلةوالتمردتبعاًلشعورهمباالغترابالسياسي.

 دراسة الفالحي ( :)1022التغطية اإلخبارية في موقعي الجزيرة نت وال  BBCالعربيةلمعركتي الفلوجة دراسة تحليلية .
هدفت الدراسة إلى تحليل التغطية اإلخبارية للموقعين أعاله لمعركتي الفلوجة عام ، 2004
من خالل تسليط الضوء على األسلوب المتبع في هذه التغطية ،فقامت الدراسة بتحديد فئات
الشخصيات أو الجهات التي جرى معها أو عنها الحديث ،وطبيعة المكان التي تشغله هذه
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الشخصيات ،وكذلك مصادر المواد اإلخبارية التي يغطيها الموقعين ،واألشكال والمصطلحات
التحريرية المستخدمة ،واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام تحليل المضمون  ،وأظهرت
نتائج الدراسة أن موقع الجزيرة نت عول على مصادر عراقية غير رسمية وأشار إلى المقاومة
العراقية فيحين استخدم موقع  BBCمصطلحات اُخرى مثل مسلحين واستخدم مصادر أمريكية
رسمية سياسية وعسكرية ولم يتفق الموقعان على المصطلحات التحريرية المستخدمة ،وهذا
االختالف يعكستوجهات كل منهما ،وبالوقت الذي أظهرت فيه النتائج تعاطف موقع الجزيرة نت
مع مقاومةالعراقيين لالحتالل األمريكي ،فإن موقع ال  BBCحرص على تقديم المادة اإلخبارية
المجردة معدعم بنسبة قليلة لقوات االحتالل األمريكي.

 دراسة كيالي  )1021( :أثر المتغيرات في سوريا على فلسطينيي سوريا وكياناتهم السياسيةسلطتهذهالدراسةالضوءعلىفلسطينييسورياووضعهمالقانونيوخصائصعملهم
السياسي في سوريا مرو اًر بالثورة السورية وتداخلها مع تجمعات الالجئين الفلسطينيين
ومخيماتهم.
وختمتالدراسةبنتيجةرئيسيةوهيأنالثورةالسوريةالبدأنتؤثرعلىالفلسطينيينوعلى
قضيتهمالوطنية،وأنالفلسطينيينفيسورياوجدواأنفسهمفيوسطثورةشعبيةلميجربوهامن
قبل،فقدكانوابينخيارينإماتجنبهذهالثورةأوتقديمهمالمساعدةالممكنةلها.
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 دراسة الزبن  )1023( :واقع الفلسطينيين في سورياقدمتهذهالدراسةنظرةشموليةلواقعالفلسطينيينفيسوريا،منذخروجهممنبالدهمإلى
أن عصفت األحداث السورية بتجمعات الالجئين الفلسطينيين ،وناقشت األوضاع القانونية
واالقتصادية والسياسية لشريحة الالجئين في سوريا ،كما استعرضت الدراسة تأثير األحداث في
األزمةالسوريةعلىالالجئينومخيماتهم،لتنتهيالدراسةبتوصيفاللجوءالفلسطينيبالهشحيث
أن الالجئ الفلسطيني في أزمات كالتي تتعرض لها سوريا ترتبك هويته وحياته ،ويخسر كل ما
امتلكهصنعهوأسسهفجأة.

 دراسة شحادة  )1023( :فلسطينيو سوريا جحيم االقتالع وسيناريوهات المستقبل .سلطت هذه الدراسة الضوء على واقع الفلسطينيين في سوريا مع بداية األحداث فيها،
وناقشتلجوءالفلسطينيينمرةأخرىلكنهامنسورياإلىدولشتاتأخرىوتمعرضاحصائيات
وسلط الضوء على أوضاعهم،
عن المهجرين الفلسطينيين من سوريا إلى الدول المحيطة بهاُ ،
وتنتهي الدراسة بعرض جملة من المخاطر المحدقة بالالجئين الفلسطينيين في سوريا ،والهدف
بالنهايةيكونبتصفيةالوجودالفلسطينيهناكوتركهميواجهونالمجهولواليمكنضمانمستقبل
مستقر وآمن لهذه الفئة إال بوجود نظام سياسي مستقر يقيم دولة القانون ،الذي يمنح الالجئ
الفلسطينيحقوقهوفقاًللقانونالسوري.
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دراسة دعنا  )1023( :األداء اإلعالمي في تغطية أحداث مخيم نهر البارد في لبنان عام 1007صحيفتا الحياة الجديدة وفلسطين نموذجان.
عمدتهذهالدراسةإلىتسليطالضوءعلىاألداءاإلعالميالفلسطينيفيتغطيةأحداث
مخيمنهرالباردعام.3447
وفرضتهذهالدراسةسؤاالًمركزياًوهوكيفكاناألداءاإلعالميلصحيفتيالحياةالجديدة
وفلسطينفيتغطيةأحداثمخيمنهرالباردعام 3447لتأتيبعدهمجموعةمنالتساؤالتعن
اإلتجاهالذياتخذتهوسائلاإلعالمفينقلهالالحداثواإلختالفاتوالتوجهاتواآلداءفيالتغطية
وتوفرعناصراألهميةوالساحةوالمهنيةوالتحليلالخطابي،وانعكاساتالخالفالفلسطينيعلى
هذهالتغطيةوتساءلتهذهالدراسةعنمدىاإلهتمامالذيأبدتهالصحفالفلسطينيةفيمتابعة
قضايا الالجئين الفلسطينيين في الشتات ،وعن مدى اعتماد الصحيفتين على نظرية المسؤولية
االجتماعيةونظريةالسلطةفيمتابعةأحداثالمخيم.
ولإلجابةعنهذهالتساؤالتاعتٌمدعلىمنهجيتحليلالمضمونوتقنياتالخطابلتخلص
اخيراإلىأناآلداءاإلعالميللصحيفتينكانباهتاً وسطحياً ،فلمتهتمالصحيفتين باستقصاء
األهداف واألسباب الكامنةوراء الحدث واكتفت بسرد األحداث بشكلإخباري،وتبين أن صحيفة
فلسطينلمتعطاهتماماًوتغطيةكافيةللحدثعندمقارنتهابصحيفةالحياةالجديدةوذلكالنقطاع
تغطية صحيفة فلسطين عن تغطية األحداث في المخيم لمدة  31يوم ،كما تبين أن الوسائل
اإلعالميةالفلسطينيةاختلفتفيتغطيتهالألحداثمنحيثالتوجهوالسياسةوالخطابفيمتابعة
األحداث.
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دراسة عاني  )1021( :التغطية اإلخبارية لألزمة السياسية في العراق  1024لموقعي الجزيرةنت والعربية نت دراسة تحليلية .
بحثتهذهالدراسةفيطبيعةالتغطيةاإلخباريةلموقعيالجزيرةنتوالعربيةنتمنخالل
المواضيعتناولتهاالتغطية،والمجالالجغرافيوالمصادروالفنونالصحفيةالمستخدمة.
ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي باستخدام أسلوب تحليل
المضمون (المحتوى) وجاءت النتائج لتبين االختالف بين الموقعين في تركيزهما على فئات
الموضوع السياسي مما يعكس توجهات كل منهما ،كما لوحظ أن كال الموقعين لم يعتمدا على
وكاالتأنباءعراقيةضمنالمصادراإلخبارية.

التعليق على الدراسات السابقة
تم االستفادةمن الدراسات السابقة من خالل االطالععلى مناهج البحث المستخدمة فيها
وأدواتالدراسةباإلضافةالىاالستفادةمنالجوانبالمنهجيةفيهاوالنظرياتالمستخدمةفيهذه
الدراسات،واألدبالنظريالقريبمنموضوعالدراسةالحالية.
وتقتربالدراسةالحاليةمندراسة(الموعد)3222،فياالطارالعامللدراسة،فقدتحدثتدراسة
الموعدعنأوضا عالفلسطينيينفيعدةمجاالت،ومخيماليرموكالذيتتحدثعنههذهالدراسة
هوجزءمنهذهالشريحة،االاناالختالفتمثلفيانالتعاطيمعقضيةالالجئينفيدراسة
(الموعد)3222،كانبعيداعنوجهةالنظراالعالمية.
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كما تقترب هذه الدراسة مع دراسة (حكيم )3442،في تناولهما لمخيم اليرموك اال أن االختالف
يتجسدفيأن(حكيم)3442،بحثتفيتشكيلالهويةالفلسطينيةفيمخيماليرموك،وكانذلك
بعيداعنالجانباالعالمي.
وفيما يتعلق بدراسة (مبيض )3434،فكان االقتراب بين الدراستين في االطار العام  ،في تناول
مخيممنمخيماتالشتات،االأندراسة(مبيض)3434،كانتعناالندماجالسياسيلشريحة
الالجئين الفلسطينيينفيمخيم بالطة ،فيماركوتالدراسة الحالية علىمخيماليرموك واألزمة
التيتعرضلها،منوجهةنظراعالميةواتصالية.
واقتربتالدراسةمندراسة(عاني)3435،ودراسة(الفالحي)3433،فيجزءمنمجتمعالدراسة
والمنهجالمستخدم،االانهاتناولتموضوعامختلفاوجزءامختلفامنمجتمعالدراسة.
وبالمقارنة مع دراسة (دعنا )3431،فكان التوافق بين الدراستين في تناولهما لألداء االعالمي
لمخيميممنمخيماتالشتاتتعرضاالزمات،االاناالختالفتمثلفي تناول(دعنا)3431،
ألحداث مخيم نهر البارد في  لبنان  ،و مجتمع الدراسة تمثل في صحيفتي الجياة الجديدة
وفلسطين.
ومن الدراسات ما يقترب في اإلطار العام للموضوع مثل دراسة (الزبن  )3431،ودراسة
(شحادة )343،ودراسة (كيالي )3433،اال ان هذه الدراسات ركزت على الجانب السياسي بعيدا
عنالجانباالعالميواالتصالي.
وتمتازهذهالدراسةعنالدراساتالسابقة–منوجهةنظرالباحث-أنهاستعالجملفأزمة
مخيماليرموكمنوجهةنظراعالميةوستعمدالىتحليلمضمونالموقعينلمعرفةحجمالتغطية
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الممنوحة ألزمة المخيم وكما تبين من عرض الدراسات السابقة انه لم يتم تناول أحداث مخيم
اليرموكخاللاحداثاالزمةالسوريةمنوجهةنظراعالمية،فقدتمالتعاطيمعهذاالموضوع
بكونه موضوعلهآثاره السياسية،علىالرغم منأنها تتقاطعفيجزئيات مع األهداف الكامنة
وراءالتغطيةاالعالمية،وهوماسيتمبيانهمنهذهالدراسة.
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الفصل الثالث:
منهجية الدراسة (الطريقة واالجراءات)
أ .منهج الدراسة:
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة  .وتسعى البحوث في هذا المنهج الى
وصفواقعالمشكالتوالظواهركماهي،أوتحديدالمعاييرالتييجبعلىالصورة انتخرج
بها،واالبحاثالوصفيةتهتمبالظروفوالعالقاتالقائمة،والممارساتالشائعة،والمعتقدات
،ووحهاتالنظر،والقيمواالتجاهاتعندالناس(.النعيميوالبياتيوخليفة)337،3435،
وتم استخدام تحليل المضمون كمنهج لهذه الدراسة  ،وتحليل المضمون يعني  :طريقة للبحث ،
الوصولالىوصفموضوعي ،ومنهجي،وكمي،هو الهدفالرئيسيلهاويرى السويل  ان
تحليل المضمون يهدف الى الوصف الموضوعي والدقيق لما يقال عن موضوع محدد في وقت
محدد(.عبدالحميد)3442،37،
وبناءعلىماتقدمتمالقيامبحصرشامللكلمانشرعلىموقعيقناتيالجزيرةوالميادينعن
مخيم  اليرموك في سوريا في الفترة الممتدة ما بين   3435/4/3الى  ، 3435/34/3لتحليله
تحليالكمياونوعيابمايخدمأهدافالدراسةويحققاالجابةعنالتساؤالت.
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ب .مجتمع الدراسة:
مجتمعهذه الدراسة يتمثل فيما نشرفي موقعي "الجزيرة نت" و"المياديننت"،وتماختيار هذين
الموقعينلألسباباآلتية:
 .3موقعالجزيرةنت:نظ اًرألهميةالموقعالتابعلقناةالجزيرةالفضائية،التيتعتبرإحدىأقوى
الفضائيات العربية اإلخبارية الموجهة للجمهور العربي والتي تنشر العديد من المواد
اإلعالمية المختلة على موقعها من تقارير صحافية و مقاالت و مواد إخبارية مختلفة،
لذلكتماختيارهامنقبلالباحثلمعرفةمدىمهنيتهافيتغطيتهااإلعالميةعلىموقعها
ومدىتأثرهابتوجهسياسيمعينفيماتعرضهعلىموقعها.
 .3موقع الميادين نت :لكونه يتبع قناة الميادين التي تعتبر أيضاً قناة إخبارية مهمة عربياً
وتتبع سياسات مغايرة ومناقضة لسياسات الجزيرة سواء على فضائيتها التلفزيونيةأو في
موقعهااإلخباري.


ج .أداة الدراسة:
تمإعدادأداةخاصةبتحليلالمضمون(استمارةالتحليل)،لتحليلماتمحصرهتحليالً كمياً
اسة،ويحققاالجابةعنالتساؤالت.

ونوعياًبمايخدمأهدافالدر
أماوحداتالتحليلالتيسيتماستخدامهافيهذهالدراسة،فهيوحدةالموضوعلغرض
إجراءالتحليلالكميلفئاتالمواضيع(سياسي،عسكري،إنساني)التيتناولهماالموقعان.
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وإلجراءات التحليل تم وضع التصنيفات في كشاف خاص وتسمى فئات التحليل وتعني :
مجموعة من التصنيفات يقوم الباحث بإنشائها طبقا لمضمون ونوعيته  ،ومحتواه  ،والهدف من
التحليلبعيةاستخدامهافيوصفهذاالمضمون،وتحقيقنسبةعاليةمنالشمولوالموضوعية
،ممايتيحامكانيةالتحليلوسهولةاستخراجالنتائج(.الدبيسي)3437،13،


التعريفات االجرائية لوحدات التحليل وفئاته:
 .2وحدات التحليل
انطالقاًمنمشكلةالدراسةوأهدافهاواسئلتها،تماستخدامالوحداتاآلتية:
 وحدة الموضوع :وهيالوقوفعلىالموضوعاوفكرةموضوعالدراسةالرئيسةوهي"أزمةمخيم اليرموك " الواردة في موقعي قناتي الجزيرة والميادين وما ينطلق منهما من افكار و
مواضيعثانوية.

 .1فئات التحليل
تم تحديد فئات التحليل  ،تحديداً يرتبط ـبمشكلة الدراسة وأسئلتها واألدب النظري لها ،وطبيعة
مضمونموضوعالتحليل،وشكله؛إذتمتحديد"ثمان"فئاتتحليلرئيسة،يقومعلىأساسهاتحليل
مضمونعينةالدراسة .واشتملت هذهالفئاتعلى جزأين :الجزءاالولهوفئات"ماذاقيل"وهي
الفئات اآلتية  ( :األطر السياسية  ،األطر الميدانية (العسكرية)  ،األطر اإلنسانية ) و الجزء
الثانيهوفئات"كيفقيل"وهيكلمنالفئاتاآلتية( :وصف أطراف الصراع في الموقعين ،
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مصادر المادة االعالمية  ،واألنواع الصحفية المستخدمة في تغطية الموقعين  ،وعناصر
االبراز).
عيةوتعريفاتها؛

فيمايأتيسيتموضعالتعريفاتلكلفئةمنهذهالفئاتالرئيسةوكذلكالفئاتالفر
اسةويجيبعنأسئلتها.
بمايحققأهدافالدر
ُ

فئات " ماذا قيل" وتشمل الفئات التالية:
 .2فئة االطار السياسي :وهيالتيتتناول الجانبالسياسيألزمةمخيماليرموك منمفاوضات
بينأطرافالصراعالقائمفيالمخيمأوبيناألطرافالمؤثرةعلىهذاالصراعوالتحركاتالمختلفة
مندعواتلتحييدالمخيموتحركاتشعبيةمنأجلالمخيموتتفرعالىثمانفئاتوهي:
(.)2- 2مفاوضات بين المعارضة والنظام :كل ما يشمل المفاوضات بين المعارضة السياسية
والنظامالسوري.
( .)1- 2مفاوضات بين المعارضة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام  :كل ما يتعلق
بالمفاوضات بين المعارضة والفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري والتي يطلق عليها اسم
تحالفالقوىواللجانالشعبيةالفلسطينيةوتضمفصائلفلسطينيةمسلحةابرزها"الجبهةالشعبية–
القيادةالعامة"و"فتحاالنتفاضة".
( .)3- 2مفاوضات بين المعارضة وجبهة النصرة  :كل ما يشمل المفاوضات بين المعارضة
وجبهةالنصرة.
( .)4- 2مفاوضات حول فك الحصار عن مخيم اليرموك  :كل ما يشمل المفاوضات بين
االطرافالمتصارعةفيمخيماليرموكحولفكالحصارعنالمخيم.
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( .)1- 2جهود دولية واقليمية لحل ازمة مخيم اليرموك  :كلمايشملالجهودالدوليةواالقليمية
واالجتماعاتالدوليةوالمبعوثينالدوليينمنأجلحلأزمةمخيماليرموك.
( .)2- 2تحركات شعبية دولية واقليمية من أجل مخيم اليرموك  :كل ما يشمل التحركات
الشعبيةمناعتصاماتومظاهراتمنأجلمخيماليرموك.
( .)7- 2دعوات لتحييد المخيم  :كلمايشملالدعواتالدوليةواالقليميةلألطرافالمتصارعة
علىأرضمخيماليرموكبغيةتحييدالمخيموالمدنيينالمحاصرينعنالصراعاتالمسلحةبين
تلكاألطراف.
( .)8- 2اخرى :أيشيءيتعلقبالجانبالسياسيلميتمذكرهبالفئاتالسابقة.

 .1فئة االطار الميداني (العسكري) :وهيالتغطيةالتيتتناولالجانبالعسكريمنتقدماوتراجع
القوى المختلفة المتصارعة في مخيم اليرموك في سوريا والحمالت العسكرية التي يتعرض لها
المخيموتُقسمإلىاثنتيعشرةفئةفرعيةوهي:
( .)2- 1التقدم الميداني للنظام على حساب المعارضة :تشمل سيطرة القوات النظامية على
مناطقسيطرةالمعارضةالمسلحة.
( .)1- 1التقدم الميداني للنظام على حساب تنظيم الدولة اإلسالمية :يشملكلماحققهالنظام
منسيطرةعلىمناطقخاضعةلتنظيمالدولةاالسالمية.
( .)3- 1التقدم الميداني للمعارضة على حساب النظام :كل ما يتعلق بالتقدم الذي أحرزته
المعارضةالمسلحةعلىمناطقسيطرةقواتالنظام.
( .)4- 1التقدم الميداني للمعارضة على حساب تنظيم الدولة :كلمايتعلقبالتقدمالذيحققته
المعارضةالمسلحةفيمناطقسيطرةتنظيمالدولةاالسالمية.
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( .)1- 1التقدم الميداني لتنظيم الدولة على حساب النظام :كل ما يتعلق بالتقدم الذي حققه
تنظيمالدولةاالسالميةعلىحسابالنظامفيمناطقسيطرته.
( .)2- 1التقدم الميداني لتنظيم الدولة على حساب المعارضة :كلمايتعلقبالتقدمالذيحققه
تنظيمالدولةاالسالميةعلىحسابالمعارضةفيأماكنسيطرتها.
( .)7- 1التقدم الميداني لجبهة النصرة على حساب المعارضة  :كل ما يتعلق بالتقدم الذي
أحرزتهجبهةالنصرةعلىحسابقواتالمعارضةالمسلحةفيمناطقسيطرتها.
( .)8- 1التقدم الميداني للمعارضة على حساب جبهة النصرة  :كل ما يتعلق بالتقدم الذي
احرزتهجبهةالنصرةعلىحسابالمعارضةفيمناطقسيطرتها.
( .)5- 1الحل العسكري  :كل ما يتعلق بالدعوات للحل العسكري ألزمة مخيم اليرموك أو
التهديداتبه.
( .)20- 1قصف على مخيم اليرموك  :كلمايتعلقبالقصفالجويأوالمدفعيأوالصاروخي
علىمخيماليرموكمنقبلاالطرافالمختلفة.
( .)22- 1سيطرة تنظيم الدولة على مخيم اليرموك  :كل ما يتعلق بالسيطرةالعسكريةلتنظيم
الدولةعلىمخيماليرموك.
( .)21- 1اخرى  :كلمايتعلقباالطارالميدانيولمتشملهالفئاتالسابقة.

 .3فئة االطار االنساني :وهيالتغطيةالتيشملتالجانباالنسانيخاللأزمةمخيماليرموك
وتتفرعالىسبععشرةفئةفرعيةوهي:
( .)2- 3تراجع الوضع االنساني :وتشمل كل ما له عالقة بتراجع الوضع االنساني من شح
الموادالغذائيةوالطبيةوتراجعالوضعالمعيشيوزيادةفيموجاتالنزوحمنالمخيمو."...
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( .)1- 3قتلى من المدنيين بفعل جبهة النصرة :كلمالهعالقةبالمدنيينالذينسقطوابفعل
جبهةالنصرةخاللاالشتباكاتأوغيرذلك.
( .)3-3قتلى من المدنيين بفعل قوات النظام :كلمالهعالقةبالضحاياالمدنيينالذينسقطوا
بفعلقواتالنظامخاللالقصفالجويأوالصاروخيأواالشتباكات.
( .)4- 3قتلى من المدنيين بفعل قوات تنظيم الدولة :كلمالهعالقةبالضحاياالمدنيينالذين
سقطوابفعلقواتتنظيمالدولة.
(.)1-3قتلى من المدنيين بفعل الحصار  :كلمالهعالقةبالضحاياالمدنيينالذينسقطوابسبب
نقصالموادالغذائيةأوالطبيةبفعلالحصارالمفروضعلىمخيماليرموك.
( .)2- 3قتلى من الناشطين (اعالميين  ،فرق طبية ،فرق دفاع مدني)  :أي شيء يتعلق
بالناشطينالمدنييناالعالمييناوالفرقالطبيةاوفرقالدفاعالمدنيالذينسقطوابفعلاألعمال
الحربيةخاللازمةمخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسوريا.
(.)7-3قتلى وجرحى من المدنيين بفعل االشتباكات  :أي شيء يتعلقبالمدنيين الذين سقطوا
بفعلاالشتباكاتبيناالطرافالمختلفةخاللازمةمخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسوريا.
( .)8- 3المعتقلون في سجون النظام  :أيشيءيتعلقبالمعتقلينالمدنيينفيسجونالنظام.
( .)5- 3المختطفون لدى تنظيم الدولة  :أي شيء يتعلق بالمختطفين المدنيين لدى تنظيم
الدولة.
( .)20- 3توقف دخول المساعدات  :كلمايتعلقبتوقفدخولالمساعداتالطبيةوالغذائية
الىمخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسوريا.
( .)22- 3دعوات لدخول المساعدات  :كل ما يتعلق بالدعوات لدخول المساعدات الغذائية
والطبيةالىمخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسوريا.
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( .)21- 3حصار على مخيم اليرموك  :كلمايتعلقبالحصارالمفروضعلىمخيماليرموك
وتبعاتهاالنسانيةعلىالمحاصرينالمدنيينفيالمخيم.
( .)23- 3دعوات إلقامة ممرات آمنة  :ويشمل الدعوات القامة ممرات امنة تسهل خروج
المدنيينالمحاصرينوالذينيعانونمنالحصار.
( .)24- 3الهجرة من سوريا  :كلمايتعلقبموضوعهجرةالالجئينالفلسطينيينمنسورياالى
دولأوروبابحثاعنمالذآمنوالمعاناةالتييتعرضونلهاأثناءهذهالهجرة.
( .)21- 3النازحون من مخيم اليرموك  :كل ما يشمل النازحين الفلسطينيين المهجرين من
المخيمالىمناطقأكثرأمناسواءفيدمشقأوفيمناطقسيطرةالمعارضةالسوريةالتيتعتبر
أكثرأمنامنمخيماليرموك.
( .)22- 3مراكز االيواء  :كلمايتعلقبمراكزااليواءالتياعدتالستقبالالالجئينالفلسطينيين
المهجرينمنمخيماليرموكسواءفيدمشقأوفيالمناطقالخاضعةلسيطرةالمعارضةوالتي
تعتبرأكثرأمنامنمخيماليرموك.
( .)27- 3معاناة الالجئين  :كل ما يتعلق بما يعانيه الالجئون الفلسطينيون المحاصرون في
مخيماليرموكأومنيقطنونفيمراكزاإليواءخارجه.

 .4فئة اتجاه التغطية  :وتعنياالتجاهاتالتيتمانتهاجهامنقبلالموقعين(موقعقناةالجزيرة
وموقع قناة الميادين ) في تغطيتهما ألزمة مخيم اليرموك فيسوريا  ،وتشتمل على ثالثة فئات
فرعيةهي:
( .)2- 4مؤيد :وتعنيانيكوناتجاهالمادةاالعالميةالمنشورةفيالموقعمؤيداللنظامالسوري.
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( .)1- 4معارض :ويعنيأنيكوناتجاهالمادةاالعالميةالمنشورةفيالموقعمؤيداللمعارضة
السورية.
( .)3- 4محايد :بمعنى أن يدل اتجاه المادة االعالمية المنشورة في الموقع على موقف بين
الطرفينفاليشيدبالمعارضةالسوريةواليشيدبالنظامالسوري.

 .1فئة وصف اطراف الصراع :وتعنيالطريقةالتيتوصفبهااألطرافالمتصارعةوالمتشابكة
فيأزمةمخيماليرموكفيكالالموقعينوتقسمالىثالثعشرةفئةفرعيةوهي:
( .)2- 1قوات النظام السوري  :وهي القوات السورية التابعة للنظام السوري وهي تشكيالت
نظامية  ،وتستخدم هذه التسمية في وسائل االعالم التي تطلق توصيفات محايدة على أطراف
الصراعالسوري.
( .)1- 1قوات نظام االسد :وهيالقواتالسوريةالتابعةللنظامالسوريوهيتشكيالتنظامية،
وتستخدمهذهالتسميةفيوسائلاالعالمالمؤيدةللمعارضةالسورية.
( .)3- 1الجيش النظامي السوري  :وهيالقواتالسوريةالتابعةللنظامالسوريوهيتشكيالت
نظامية،وتستخدمهذهالتسميةفيوسائلاالعالمالمؤيدةللمعارضةالسورية.
( .)4- 1الجيش السوري  :وهيالقواتالسوريةالتابعةللنظامالسوريوهيتشكيالتنظامية،
وتستخدمهذهالتسميةفيوسائلاالعالمالمؤيدةللنظامالسوريالحالي.
( .)1- 1ميليشيات النظام  :وهي التشكيالت غير النظامية والتي تقوم بمهام دعم للقوات
النظامية،وتستخدمهذهالتسميةفيوسائلاالعالمالمؤيدةللمعارضةالسورية.
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وهيالتشكيالتالمقاتلةالمعارضةللنظامالسوريالحاليوتقومبمهام

( .)2- 1قوات المعارضة:
قتاليةضدالقواتالنظاميةالسورية،تضمفصائلوكتائبمختلفةاالتجاهاتمناالسالميةالى
العلمانية،وتستخدمهذهالتسميةوسائلاالعالمالمحايدةفيوصفهاألطرافالصراعالسوري.
( .)7- 1الجماعات المسلحة  :وهيالتشكيالتالمقاتلةالمعارضةللنظامالسوريالحاليوتقوم
بمهامقتاليةضدالقواتالنظاميةالسورية،تضمفصائلوكتائبمختلفةاالتجاهاتمناالسالمية
الىالعلمانية،وتستخدمهذهالتسميةوسائلاالعالمالمؤيدةللنظامالسوري.
(.)8- 1قوات الثوار :وهيالتشكيالتالمقاتلةالمعارضةللنظامالسوريالحاليوتقومبمهامقتالية
ضد القوات النظامية السورية  ،تضم فصائل وكتائب مختلفة االتجاهات من االسالمية الى
العلمانية،وتستخدمهذهالتسميةوسائلاالعالمالمؤيدةللمعارضةالسورية.
( .)5- 1تنظيم الدولة اإلسالمية :وهوتنظيميتبنىفكرامتطرفاويدعياقامةالخالفةاالسالمية
وتستخدمهذهالتسميةمنقبلوسائلاعالمتطلقاوصافامحايدةعلىاطرافالصراعالسوري .
( .)20- 1تنظيم داعش :وهوتنظيميتبنىفكرامتطرفاويدعياقامةالخالفةاالسالميةوتستخدم
هذهالتسميةمنقبلوسائلاعالممعارضةللتنظيم.
( .)22- 1جبهة النصرة  :وهوتنظيميتبنىفكراجهاديامتطرفويرتبطبتنظيمالقاعدةويعتبر
الذراعالعسكريلهفيسورياعلماانهفيمراحلالحقةقدتمتغييراسمالتنظيمالىجبهةفتح
الشاملكنتسميةجبهةالنصرةكانتهيالسائدةفيالوقتالذيتسلطهذهالدراسةالضوءعليه.
( .)21- 1الفصائل الفلسطينية (الموالية للنظام)  :وهي التنظيمات الفلسطينية الموالية للنظام
السوري الحالي والتي تقاتل الى جانبه كقوات داعمة له والتي يطلق عليها اسم تحالف القوى
واللجانالشعبيةالفلسطينيةوتضمفصائلفلسطينيةمسلحةابرزها"الجبهةالشعبية–القيادةالعامة
"و"فتحاالنتفاضة".
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( .)23- 1فصائل فلسطينية وسورية معارضة  :وهيالفصائلالفلسطينيةوالسوريةالمقاتلةو
المعارضةللنظامالسوريالحاليوتقومبمهامقتاليةضدالقواتالنظاميةالسورية،تضمفصائل
وكتائبمختلفةاالتجاهاتمناالسالميةالىالعلمانية.
( .)24- 1أكناف بيت المقدس  :أكبرالفصائلالتيكانتتسيطرعلىمخيماليرموكوينسب
الىالتنظيمارتباطهبحركةحماسعلىالرغممننفيالحركةتبعيةهذاالتنظيماليها.
( .)21- 1أخرى :أي شيء يتعلق بفئةوصفأطرافالصراعفيسوريا لم يذكر في الفئات
السابقة.

ثانياً :فئات " كيف قيل" وتشمل الفئات اآلتية.

 .2مصادر المادة االعالمية  :وهيالمصادرالتياعتمدعليهاكالالموقعينفينشرهملألحداث
الواقعةفيمخيماليرموكفيسورياخاللفترةالدراسةوتضمخمسفئاتفرعيةهي:
( .)2- 2مراسلون  :وهو اعتماد موقعي قناتي الجزيرة والميادين على مراسليهم في مخيم
اليرموكودمشقفينشرهملألحداث.
( .)1- 2وكاالت انباء عالمية  :وهواعتمادموقعيقناتيالجزيرةوالميادينعلىوكاالتاالنباء
العالميةفينشرهملالحداثالدائرةفيمخيماليرموك.
( .)3- 2مصدر رسمي  :وهو اعتماد موقعي قناتي الجزيرة والميادين على المصادر الرسمية
السوريةأوالفلسطينيةفينشرهملألحداثالدائرةفيمخيماليرموك.
( .)4- 2شهود عيان :وهواعتمادموقعيقناتيالجزيرةوالميادينعلىشهودالعيانفينشرهم
لألحداثالدائرةفيمخيماليرموك.
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( .)1- 2مجهول  :وهواعتمادموقعيقناتيالجزيرةوالميادينعلىاخبارمجهولةالمصدرفي
تغطيتهمالالحداثالدائرةفيمخيماليرموك.
( .)2- 2اخرى  :وهواعتمادموقعيقناتيالميادينوالجزيرةعلىاخبارتنسبمصدرهاالى
"الميادين"و"الجزيرة".

 .7األشكال الصحفية المستخدمة في تغطية موقعي الجزيرة والميادين ألزمة مخيم اليرموك :
وتعني شكل المادة الصحفية التي تم استخدامها في موقعي قناتي الجزيرة والميادين في اطار
تغطيتهمااالعالميةألزمةمخيماليرموكفيسورياوتُقسمإلىخمسفئاتفرعيةهي:
( .)2- 7خبر   :وهوالذييتناولأحدجوانبأزمةمخيماليرموكويحتويعلى اجوبةلألسئلة
الست.
( .)1- 7تحقيق  :وهوتناولجانبمنجوانبأزمةمخيماليرموكبشيءمنالشرحوالتفصيل
وعرضاآلراءووجهاتالنظروالمعلوماتبشكلموسع.
( .)3- 7مقابلة  :وهيمجموعةمناالسئلةتطرحعلىاحدىالشخصياتالفاعلةعلىساحة
مخيماليرموكسواءكانشخصاعسكرياأوقائداميدانياأوناشطامدنياأوإغاثياوبأجوبتهعلى
تلكاألسئلةيقومالموقعااللكترونيبتغطيةجانبمنجوانبأزمةمخيماليرموك.
( .)4- 7تقرير :عبارة عن عرض تفصيلي لحدث يخص أزمة مخيم اليرموك ويتصف هذا
العرضبالموضوعيةبهدفتسليطالضوءعلىهذهاألزمةواثارةفضولالقارئليتابعأكثرعن
الموضوع.
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( .)1-7مقال  :وهو الفن الصحفي المستخدم بهدف االجابة عن بعض التساؤالت وتغطية
االهتماماتالمتعلقةبجانبمنجوانبأزمةمخيماليرموكويميزالمقالبأنهيأخذشكلالموقع
الذيينشرهويتبعسياساتموقعالقناة.

.8عناصر االبراز  :وهيالعناصرالتيتستخدمفيموقعيقناتيالجزيرةوالميادينبهدفابراز
المادةاالعالميةالمنشورةوتتكونمناربعفئاتفرعيةهي:
( .)2- 8صورة ايحائية :ارفاقصورةتحتويمضموناايحائيامعالمادةاالعالميةالتيتغطي
جانبمنجوانبازمةمخيماليرموك.
( .)1- 8صورة ارشيفية  :ارفاقصورةمعالمادةاالعالميةعنحدثسابقوالترتبطبالمادة
ارتباطامباشرا.
( .)3- 8صورة حقيقية  :ارفاق صورة من الحدث الذي تتحدث عنه المادة االعالمية ويكون
مرتبطابهاارتباطامباشرا.
( .)4- 8األشكال التوضيحية :وهيرسوماتوأشكالتساعدعلىتوضيحالمادةاالعالميةبغية
تغطيةجانبمنجوانبأزمةمخيماليرموكبشكلأكبر.
( .)1- 8فيديوهات  :ارفاقفيديومعالمادةاالعالميةسواءكانتقريرامصورا،أومادةفيلمية
ترتبطبالحدثارتباطامباشرا.
( .)1- 8اخرى:كلمايتعلقبفئةعناصراالبرازلميتماالشارةلهبالفئاتالسابقة.
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صدق األداة
اليختلفمفهومالصدقفيتحليلالمضمونعنهفيالبحثالعلميبشكلعام،فالصدق
" " Validityيعنيأنيتمكنكشافتحليلالمضمون(استمارةالتحليل)منقياسماتمتصميم
الكشافلقياسهبدقة(.عبدالعزيز()374،3433،زغيب) 361،3442،ولهذاالغرضتم
وضعالتعريفاتلفئاتالتحليلوعرضتعلىمجموعةمناالساتذةوالخبراءمنأجلتحكيمهاوتم
اعتمادالشكلاألخيرللكشافبعداستيفاءجميعمالحظاتهموتوجيهاتهم(الملحقرقم.)1

ثبات األداة:
و يعرف بأنه "الدرجة التي يمكن أن تعطي فيه األداة نتائج متشابهة في مختلف
األوقات"(.النعيميوالبياتيوخليفة)363،3435،
الذييسمىايضاً "ثباتالباحثمع
وقامالباحثبإعادةاالختبار "  " Test retest methodو
ُ
نفسه" ، " Intracoder Reliabilityوذلكبتحليل جزءمنالعينةمرتين(بفارقزمنيمدتهشهر
واحدفيهذهالدراسة)ليتمبعدذلكاحتسابمعاملالثباتاعتماداعلىنتائجهاتينالمرتين.
(زغيب)361،3442،
ومنأجلالتحققمنثباتاألداة،تمالقيامبتطبيقكشافالتحليلعلىجزءمنعينةالدراسة
مرتين،بفارقزمنيمدتهشهرواحدواستخراجمعاملالثباتباستخداممعادلةهولستيوهي:
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حيثإن=Mعددالفئاتالمتفقعليهافيعملتيالتحليل.
و=Nمجموعفئاتالتحليل
 .3تطبيقمعادلةهولستيعلىنتائجإعادةاالختبارتحليلعينةقناةالجزيرةااللكتروني:

%51.83



معاملالثباتلتحليلموقعقناةالجزيرة=%25.81
 .3تطبيق معادلة هولستي على نتائج إعادة االختبار تحليل عينة من موقع قناة الميادين
االلكتروني:

%84.71

معاملالثباتلتحليلموقعالميادينااللكتروني=%84.73
معاملالثباتالعامللتحليل=(%24.38=3÷)84.73+25.81
وتعدنسبةالثباتهذهنسبةمرتفعةفيمجالبحوثالدراساتاالنسانية.
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د .متغيرات الدراسة:
المتغيرات المستقلة:
 تتمثل المتغيرات المستقلة في هذه الدراسة في متغير واحد وهو  :أزمة مخيم اليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسوريا.
المتغيرات التابعة :تتمثلالمتغي ارتالتابعةفيهذهالدراسةمتغيريناثنينوهما:
.3

التغطيةاالعالميةلموقعالجزيرةنت)(Aljazeera.net

.3

التغظيةاالعالميةلموقعالمياديننت)(almayadeen.net

إجراءات الدراسة
 .3قامالباحثبتحديدفكرةالدراسة،ليحددبعدهاعنوانالموضوعبالصيغةاآلتية"التغطية
االعالميةلموقعي قناتي الجزيرة والميادين ألزمةمخيماليرموك  -دراسة تحليلية " و تم
صياغةمشكلةالدراسةبعدذلك.
 .3تمالبحثفياألدبالنظريحولالموضوعبشكلمكثفوذلكمنخاللدراسةالنظريات
االعالمية التي يمكن من خاللها تكوين مسار علمي لمعالجة مشكلة الدراسة  ،ليتم
االعتمادبعدذلكعلىنظريتي"ترتيباألولويات"و"االطراالعالمية".
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 .1العودة الى الدراسات واالبحاث السابقة التي تعالج مواضيع قريبة من موضوع الدراسة ،
وذلكبغيةاالطالععلىالمناهجواألدواتالتياعتمدتهاهذهالدراسات،والنتائجالتيتم
الوصولاليهالالستفادةمنهافيالدراسةالحالية.
  .4تكوينفكرةأوليةبعداالطالععلىبعضماتمنشرهفيالموقعين"عينةالدراسة"وذلك
فيالفترةالزمنيةالخاصةبالدراسة.
 .5اعدادأداةالدراسة"كشافالتحليل"ومنثمقياسصدقاألداة،واختبارثباتهابعدذلك.
 .6وسيتم حصر عينة الدراسة ،ثم اخضاعها للتحليل الكمي والكيفي وفق استمارة التحليل،
ومعالجتهااحصائيابالطرقالمناسبة،والخروجبعدذلكبنتائجالدراسة.
  .7تبعا للنتائج التي سيتم استخالصها من الدراسة ،سيتم وضع التوصيات التي يمكن ان
تحملفائدةفيمايخصموضوعالدراسة،سواءفيالجانبالبحثيأوالعملي

ه .المعالجة اإلحصائية:
تمجمعالبياناتوترتيبهاومنثمإدخالهاإلىالحاسوبومعالجتهابحزمةبرامجاإلحصاء
للعلوم االجتماعية " "SPSSبهدف استخراج النتائج الخاصة بتحليل المضمون وهي التك اررات
والنسب المئويةلفئاتالتحليل،منأجلاإلجابةعنأسئلةالدراسةوالوصولإلىنتائجهاالدراسة،
وتطبيقمعادلة(هولستي)للتحققمنثباتكشافالترميز"أداةالدراسة".
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الفصل الرابع:
نتائج الدراسة
تمالقيامبتحليلالمضامينلموقعيقناتيالجزيرةوالميادينوتماستخراجالتك ارراتوالنسب
المئويةبهدفاالجابةعناسئلةالدراسةالموسومةبعنوان"التغطيةاالعالميةألزمةمخيماليرموك
فيموقعيقناتيالجزيرةوالميادين–دراسةتحليلية"فخرجتالدراسةبالنتائجالتالية:

أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ماهي االطر االعالمية التي اعتمد عليها الموقعان خالل
تغطيتهما ألزمة مخيم اليرموك ؟

وبهدفاالجابةعنهذاالتساؤلفقدتماستخراجالتك ارراتوالنسبالمئويةللفئاتالرئيسيةوالفئات

الفرعيةلألطرالتيتماالعتمادعليهافيالتغطية،كماهوموضحفيالجدولرقم()3والجدول

رقم()3والجدولرقم()1والجدولرقم(.)4


الجدول رقم ()2
التك ارراتوالنسبالمئويةلفئاتاالطرالتيتماالعتمادعليهافيموقعيقناتيالجزيرة

والميادين

وبهدفاالجابةعنهذاالتساؤلفقدتماستخراجالتك ارراتوالنسبالمئويةللفئاتالرئيسية
والفئاتالفرعيةلألطرالتيتماالعتمادعليهافيالتغطية،كماهوموضحفيالجدولرقم()3
والجدولرقم()3والجدولرقم()1والجدولرقم(.)4
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الجدول رقم ()2

التك اررات والنسب المئوية لفئات االطر التي تم االعتماد عليها في موقعي قناتي الجزيرة والميادين


ت

الفئاتالفرعية

موقعالجزيرة
التكرار

النسبة%

موقعالميادين
المرتبة

التكرار

النسبة%

المرتبة

3

اإلطارالسياسي

105

17.95%

3

46

28.05%

3

3

اإلطارالعسكري

173

29.57%

2

64

39.02%

1

1

اإلطاراالنساني

307

52.48%

1

54

32.93%

2

585

%344

 4المجموع



364

%344




ويوضح الجدولرقم ( )3التكرار والنسب المئويةألبرزاألطرالتياستخدمت فيموقعي
قناتيالجزيرةوالميادينمنخاللتغطيتهماألزمةمخيماليرموك،وفئةاإلطاراإلنسانيجاءت
بالمرتبةاألولىفي تغطيةموقع قناةالجزيرة ألزمةمخيماليرموك ،بنسبة قدرها  %53,48من
مجموع األطر التي تناولها الموقع فيما يخص أزمة مخيم اليرموك  ،فيما حل اإلطار العسكري
قدرها  ،%32.57وكان في المرتبة الثالثة اإلطار السياسي بنسبة قدرها
بالمرتبة الثانية بنسبة 
.%37.25
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ويبين لنا الجدول رقم ( )3أن اإلطار العسكري حل بالمرتبة األولى في تغطية موقع قناة
الميادين ألزمة مخيم اليرموك  ،بنسبة قدرها  ،%12.43وجاء اإلطار اإلنساني بالمرتبة الثانية
بنسبةقدرها،%13.21أمااالطارالسياسيحلبالمرتبةالثالثةبنسبةقدرها.%38.43
والشكل رقم ( )3يوضح النسب المئوية لألطر التي استخدمت في موقعي قناتي الجزيرة
والميادينمنخاللتغطيتهماألزمةمخيماليرموك.


ويبينالجدولرقم()3التك ارراتوالنسبالمئويةللفئاتالفرعيةلفئةاإلطارالسياسيالتيتم
اعتمادها في موقعي قناتي الجزيرة والميادين من خالل تغطيتهما ألزمة مخيم اليرم وك لالجئين
الفلسطينيينفيسوريا.
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الجدول رقم ()1
التك اررات والنسب المئوية لفئة االطار السياسي

ت

الفئاتالفرعية

3

مفاوضاتبين

موقعقناةالجزيرة
التكرار
1

النسبة%
0.95%

موقعقناةالميادين
المرتبة
5

التكرار
4

النسبة%
8.70%

المرتبة
5

المعارضةوالنظام
3

مفاوضاتبين

1

0.95%

5

6

13.4%

3

المعارضةوالفصائل
الفلسطينية(الموالية
للنظام)
1

مفاوضاتبين

__

___

__

4

8.70%

5

المعارضةوجبهة
النصرة
مفاوضاتحولفك
 4الحصارعنمخيم
اليرموك

34

%2.53

4

3

%3.37

6

جهوددوليةواقليمية
 5لحلأزمةمخيم
اليرموك

17

%15.34

3

33

%31.23

3

تحركاتشعبية

 6دوليةواقليميةلحل
أزمةمخيماليرموك
7

دعواتلتحييد

33

%34.44

1

5

%34.87

4

35

%31.83

3

34

33.74

3
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المخيم
8

اخرى

34

%2.53

4

5

%34.87

4

2

المجموع

345

%344



46

%344



ويبين الجدول رقم ( )3أن فئة الجهود الدولية واالقليمية لحل أزمة مخيم اليرموك جاءت
بالمرتبةاألولىفيبالنسبةللفئاتالفرعيةلفئةاإلطارالعسكريفيتغطيةموقعالجزيرةااللكتروني
ألزمةمخيماليرموكبنسبة،%15.34وحلتفئةالدعواتلتحييدالمخيمبالمرتبةالثانيةبنسبة
قدرها، %31.83ثمفئةالتحركاتالشعبيةالدوليةواالقليميةمنأجلمخيماليرموكبنسبةقدرها
 ،%34.44ثم فئتي المفاوضات حول فك الحصار عن مخيم اليرموك و اخرى كانتا بالمرتبة
الرابعة بنسبة قدرها  ،%2.53ثم فئتي المفاوضات بين المعارضة والنظام والمفاوضات بين
المعارضةوالفصائلالفلسطينية(المواليةللنظام)بنسبةوقدرها،%4.25أمافئةالمفاوضاتبين
المعارضةوجبهةالنصرةفلميكنلهاأيتكرارعلىموقعقناةالجزيرة.
وبمايخصالفئاتالفرعيةلفئةاإلطارالسياسيفيتغطيةموقعقناةالميادينألزمةمخيم
اليرموك لالجئين الفلسطينيين فجاءت فئة الجهود الدولية واالقليمية لحل أزمة مخيم اليرموك
بالمرتبة األولى بنسبة  ،%31.23وحلت فئة الدعوات لتحييد المخيم في المرتبة الثانية بنسبة
،%33.74زبعدهافئةالمفاوضاتبينالمعارضةوالفصائلالفلسطينية(المواليةللنظام)بنسبة
،%31.44ثمفئتيالتحركاتالشعبيةالدوليةواالقليميةمنأجلمخيماليرموكواخرىبنسبة
،%34.87لتأتيفئةالمفاوضاتبينالمعارضةوجبهةالنصرةأخيرابنسبة.%8.74
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والشكلرقم()3يوضحالنسبالمئويةللفئاتالفرعيةلفئةاإلطارالسياسيالتياعتمدها
موقعيقناتيالجزيرةوالميادينفيتغطيتهماألزمةمخيماليرموكلالجئينالفلسطينيين.


ويبينالجدولرقم()1التك ارراتوالنسبالمئويةللفئاتالفرعيةلفئةاإلطارالعسكريالتي
تماعتمادهافيموقعيقناتيالجزيرةوالميادينمنخاللتغطيتهماألزمةمخيماليرموكلالجئين
الفلسطينيينفيسوريا.
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الجدول رقم ()3
التك اررات والنسب المئوية للفئات الفرعية لفئة اإلطار الميداني (العسكري)

ت

الفئاتالفرعية

موقعقناةالجزيرة
التكرار

النسبة%

موقعقناةالميادين
المرتبة

التكرار

النسبة%

المرتبة

التقدمالميداني
3

للنظامعلى
حساب

__

__

__

4

%6.35

6

المعارضة
التقدمالميداني
3

للنظامعلى
حسابتنظيم

4

%3.13

6

8

%33.54

4

الدولةاإلسالمية
التقدمالميداني
1

للمعارضةعلى

1

%3.71

7

__

__

__

حسابالنظام
التقدمالميداني
4

للمعارضةعلى
حسابتنظيم
الدولة

33

%6.14

4

1

%4.62

7
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التقدمالميداني
5

لتنظيمالدولة
علىحساب

1

%3.71

7

__

__

__

النظام
التقدمالميداني
6

لتنظيمالدولة
علىحساب

13

%38.54

3

34

%33.88

3

المعارضة
التقدمالميداني
7

لجبهةالنصرة
علىحساب

1

%3.71

7

5

%7.83

5

المعارضة
التقدمالميداني
8

للمعارضةعلى
حسابجبهة

4

%3.13

6

3

%3.56

8

النصرة
2
34

الحلالعسكري
قصفعلى
مخيماليرموك

4
76

%3.13
%41.21

6
3

33
5

%38.57
%7.83

3
5

سيطرةتنظيم
 33الدولةاالسالمية
علىمخيم

34

%31.87

1

33

%37.32

1

64

اليرموك
33

أخرى

2

%5.34

5

3

%3.56

8

31

المجموع

371

%344



64

%344




ويبين الجدول رقم ( )1أن فئة القصف على مخيم اليرموك جاءت بالمرتبة األولى ضمن
الفئاتالفرعيةلفئةاإلطارالعسكريفيتغطيةموقعالجزيرةااللكترونيألزمةمخيماليرموكبنسبة
قدرها،%41.21وحلتفئةالتقدمالميدانيلتنظيمالدولةعلىحسابالمعارضةبالمرتبةالثانية
بنسبةقدرها،%38.54وكانتفئةسيطرةتنظيمالدولةعلىمخيماليرموكبالمرتبةالثالثةبنسبة
قدرها  ، %31.87ثم فئة التقدم الميداني للمعارضة على حساب تنظيم الدولة بنسبة قدرها
،%6.14ثمفئةأخرىبنسبة،%5.34ثمجاءتفئاتالتقدمالميدانيللنظامعلىحسابتنظيم
الد ولةوالتقدمالميدانيللمعارضةعلىحسابجبهةالنصرةوالحلالعسكريبنسبة%3.13لكل
منها،ثمفئاتالتقدمالميدانيللمعارضةعلىحسابالنظاموالتقدمالميدانيلتنظيمالدولةعلى
حساب النظام والتقدم الميدانيلجبهةالنصرة على حسابالمعارضةفيالمرتبةاالخيرة بنسبة
بلغت   ، %3.71ولم تسجل فئة التقدم العسكري للنظام على حساب المعارضة أي تكرار في
تغطيةموقعالجزيرةألزمةمخيماليرموك.
أما فيما يخص الفئات الفرعية لفئة اإلطار العسكري في تغطية موقع قناة الميادين
االلكترونيألزمةمخيماليرموكحصلتفئةالتقدمالميدانيلتنظيمالدولةعلىحسابالمعارضة
علىالمرتبةاألولىبنسبة،%33.88وكانتالمرتبةالثانيةلفئةالحلالعسكريبنسبة،%38.75
ثمفئةسيطرةتنظيمالدولةعلىمخيماليرموكبنسبة،%37.32وفئةالتقدمالميدانيللنظامعلى
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حسابتنظيمالدولةبنسبة،%33.54ثمفئتيقصفعلىمخيماليرموكوالتقدمالميدانيلجبهة
النصرة على حساب المعارضة بنسبة  ، %7.83ثم فئة التقدم العسكري للنظام على حساب
المعارضة بنسبة ، %6.35ثم فئة التقدم الميداني للمعارضة على حساب تنظيم الدولة بنسبة
 ، %4.62وجاءت فئتي التقدم الميداني للمعارضة على حساب جبهة النصرة واخرى بالمرتبة
االخيرةبنسبة،%3.56فيمالمتسجلفئتاالتقدمالميدانيللمعارضةعلىحسابالنظاموالتقدم
الميدانيلتنظيمالدولةعلىحسابالنظامأيتكرارعلىموقعقناةالميادينخاللتغطيتهاألزم
مخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسوريا.
والشكلرقم()1ي وضحالنسبالمئويةللفئاتالفرعيةلفئةاإلطارالعسكريالتياعتمدت
فيموقعيقناتيالجزيرةوالميادينخاللتغطيتهماألزمةمخيماليرموكلالجئينالفلسطينيين.

الجدولرقم()4يوضحالتكراروالنسبالمئويةللفئاتالفرعيةلفئةاإلطاراإلنسانيالتياعتمدت
فيموقعيقناتيالجزيرةوالميادينخاللتغطيتهماألزمةمخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفي
سوريا.
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الجدول رقم ()4
التك اررات والنسب المئوية للفئات الفرعية لفئة اإلطار االنساني

ت

3

الفئاتالفرعية
تراجعالوضع
االنساني

موقعقناةالجزيرة
التكرار

النسبة%

13

%34.34

موقعقناةالميادين
المرتبة
4

التكرار

النسبة%

المرتبة

1

%5.56

5

قتلىمن
3

المدنيينبفعل

__

__

__

4

%7.43

4

جبهةالنصرة
قتلىمن

1

المدنيينبفعل

33

%1.23

34

__

__

__

قواتالنظام
قتلىمن

4

المدنيينبفعل
قواتتنظيم

31

%4.31

2

6

%33.33

1

الدولة
قتلىمن
5

المدنيينبفعل

33

%1.23

34

---

__

__

الحصار
قتلىمن
الناشطين
6

(اعالميين،فرق 1
طبية،فرق

%4.28

34

3

%3.85

7

دفاعمدني)
7

قتلىوجرحىمن
المدنيينبفعل

36

%5.33

8

__

__

__
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االشتباكات
معتقلونفي

1

%4.28

34

__

__

__

8

6

%3.25

31

3

%3.85

7

7

%3.38

33

3

%3.85

7

35

%8.34

6

7

%33.26

3

42

%35.26

3

6

%33.33

1

37

%5.54

7

4

%7.43

4

37

%8.72

5

3

%1.74

6

 35النازحون

43

%31.16

3

4

%7.43

4

 36مراكزااليواء

8

%3.63

33

1

%5.56

5

 37معاناةالالجئين

17

%33.45

1

33

%33.33

3

147

%344
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سجونالنظام
مختطفونلدى

2

تنظيمالدولة

34

33

33

31

34

38



توقفدخول
المساعدات
دعواتلدخول
المساعدات
الحصارعلى
مخيماليرموك
دعواتإلقامة
ممراتآمنة
الهجرةمن
سوريا

المجموع

68

بالعودةللجدولرقم()4يتضحالترتيبالتاليللفئاتالفرعيةلفئةاالطاراالنسانيفيموقع
قناةالجزيرةااللكتروني:
حلت بالمرتبةاألولى فئة الحصار علىمخيماليرموك بنسبة ،%35.26فيما جاءت فئة
النازحون من مخيم اليرموك بالمرتبة الثانية بنسبة  ،%31.16ثم فئة معاناة الالجئين بالمرتبة
الثالثةبنسبة،%33.45وبعدهافئةتراجعالوضعاالنسانيبنسبة،%34.34ثمفئةالهجرةمن
سوريابنسبة،%8.72ثمفئةدعواتلدخولالمساعداتبنسبة،%8.34وبعدهافئةدعوات
القامةممراتآمنةبنسبة،%5.54ثمفئةقتلىوجرحىبفعلاالشتباكاتبنسبة،%5.33ثم
فئةقتلىمنالمدنيينبفعلقواتتنظيمالدولةبنسبة،%4.31ثمفئاتقتلىمنالمدنيينبفعل
الحصاروقتلىمنالمدنيينبفعلقواتالنظامبنسبة،%1.23بعدهافئةمراكزااليواءبنسبة
،%3.63ثمفئةتوقفدخولالمساعداتبنسبة،%3.38ثمفئةمختطفونلدىتنظيمالدولة
بنسبة،%3.25وبالمرتبةاألخيرةفئاتقتلىمنالناشطينالمدنيينومعتقلونفيسجونالنظام
بنسبة  ، %4.28ولم تسجل فئة قتلى من المدنيين بفعل جبهة النصرة أي تكرار على موقع
الجزيرة.
أما فيما يخص الفئات الفرعية لفئة اإلطار اإلنساني في تغطية موقع قناة الميادين
االلكترونيألزمةمخيماليرموك،فحلتفئةمعاناةالالجئينبالمرتبةاألولىبنسبة،%33.33و
في المرتبة الثانية دعوات لدخول المساعدات بنسبة  ،%33.26ثم فئات الحصار على مخيم
اليرموكوقتلىمنالمدنيينبفعلقواتتنظيمالدولةبنسبة،%33.33ثمفئاتدعواتالقامة
ممراتآمنةوقتلىمنالمدنيينبفعلجبهةالنصرةوالنازحونمنمخيماليرموكبنسبة،%7.43
بعدها فئاتمراكزااليواءو تراجعالوضعاالنساني بنسبة،%5.56ثم فئةالهجرةمنسوريا
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بنسبة  ،  %1.74وفي بالمرتبة األخيرة فئات توقف دخول المساعدات و مختطفون لدى تنظيم
الدولةوقتلىمنالناشطينبنسبة،%3.85ولمتسجلفئاتقتلىمنالمدنيينبفعلقواتالنظام
وقتلىمنالمدنيينبقعلالحصاروقتلىوجرحىمنالمدنيينبقعلاالشتباكاتومعتقلونفي
سجونالنظامأيتك ارراتعلىموقعقناةالميادينااللكترونيخاللتغطيتهاألزمةمخيماليرموك.

والشكل رقم ( )4يوضح النسب المئوية للفئات الفرعية لفئة اإلطار اإلنساني التي اعتمد
عليهاموقعيقناتيالجزيرةوالميادينفيتغطيتهماألزمةمخيماليرموك.
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ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني  :ما هي اتجاهات الموقعين في تغطيتهما أل زمة مخيم
اليرموك؟
وبهدفاالجابةعنهذاالتساؤلتماستخراجالتك ارراتوالنسبالمئويةالتجاهاتالتغطية
التي اعتمدها موقعي قناتي الجزيرة والميادين خالل تغطيتهما ألزمة مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيينفيسوريا،ويمثلالجدولرقم()5مجموعالتك ارراتلالتجاهالعامللتغطيةفيموقعي
قناتيالجزيرةوالميادين.

الجدول رقم ()1
مجموع التك اررات والنسب المئوية االتجاه العام للتغطية



ت

الفئاتالفرعية

موقعقناةالميادين

موقعقناةالجزيرة
المرتبة

التكرار

النسبة%

3

معارضللنظام

66

%55.21

3

التكرار

النسبة%

المرتبة

__

__



3

مؤيدللنظام

__



__

35

%81.11

3

1

محايد

53

%44.47

3

5

%36.67

3

4

المجموع

338

%344
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%344
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وكمايتبينمنالجدولالسابقفقدجاءتفئةمعارضللنظامبالمرتبةاالولىفيتغطية
موقع قناة الجزيرة االلكتروني خالل تناولها ألزمة مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين في سوريا
بنسبةقدرها،%55.21بينماحلتفئةمحايدفيالمرتبةالثانيةبنسبةقدرها،%44.47ولم
تسجلفئةمؤيدللنظامأيتكرار.
أمابالنسبةلموقعالميادينااللكترونيفقدحلتفئةمؤيدللنظامبالمرتبةاالولىخاللتغطية
الموقعألزمةمخيماليرموكبنسبةقدرها،%81.11بينماجاءتفئةمحايدبالمرتبةالثانيةبنسبة
قدرها،%36.67ولمتسجلفئةمعارضللنظامأيتكرار.
والشكلرقم()5يوضحالنسبالمئويةللفئاتالفرعيةلفئةاتجاهالتغطيةالتيتماعتمادها
فيالموقعينخاللتناولهماألزمةمخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسوريا.
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ثالثاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث  :كيف وصفت اطراف الصراع في الموقعين خالل
تغطيتهما ألزمة مخيم اليرموك ؟
بهدفاالجابةعنهذاالسؤالفقدتماستخراجالتك ارراتوالنسبالمئويةللفئاتالفرعيةلفئة
وصفأطرافالصراعالتيتماعتمادهافيموقعيقناتيالجزيرةوالميادينخاللتناولهماألزمة
مخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسورياكماهوموضحبالجدولرقم(.)6

جدول رقم ()2
التك اررات والنسب المئوية للفئات الفرعية لفئة وصف أطراف الصراع
الفئاتالفرعية
ت

موقعقناةالجزيرة
المرتبة

التكرار

النسبة%

%33.33

3

__

__

3

قواتنظاماالسد

7

%3.53

7

__

__

1

الجيشالنظامي

4

%3.44

34

__

__

4

الجيشالسوري

__

__

9

%2.18

5

ميليشياتالنظام

8

%3.88

6

__

__

6

قواتالمعارضة

4

%3.44

34

__

__

7

الجماعاتالمسلحة

__

__

3

%1.31

8

قواتالثوار

__

__

2

تنظيمالدولة

__

__

34

تنظيمداعش

3

التكرار
قواتالنظامالسوري 59

السوري

االسالمية

6
76
__

النسبة%

موقعقناةالميادين

%3.36
%37.14
__

8
3

29

%14.33

المرتبة

4

6

3

73

33

جبهةالنصرة

33

الفصائلالفلسطينية

31

فصائلفلسطينية

34

أكنافبيتالمقدس

31

35

اخرى

28

%34.47



المجموع

278

%344

(المواليةللنظام)

وسوريةمعارضة

17

%37.73

3

28

%34.47

4

22

%7.23

5

13

%31.54

1

5

%3.84

2

__

___

%33.35

1

17

%37.73

3

4

8

%8.11

5

96

%344


وبالعودةللجدولرقم()6يتبينأنالفئاتالفرعيةلفئةوصفأطرافالصراعفيموقعقناة
الجزيرةااللكترونيخاللتغطيتهألزمةمخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينكانترتيبهاكالتالي:
حلت فئة تنظيم الدولةاالسالمية بالمرتبة االولىبنسبة  ،%37.14فيما جاءت فئة قوات
النظامالسوريبالمرتبةالثانيةبنسبة،%33.33ثمفئةأكنافبيتالمقدسبنسبة،%33.35ثم
فئاتجبهةالنصرةوأخرىبنسبة،%34.47ثمفئةالفصائلالفلسطينية(المواليةللنظام)بنسبة
،%7.23ثمفئةميليشياتالنظامبنسبة،%3.88ثمفئةقواتنظاماألسدبنسبة،%3.53ثم
فئةقواتالثواربنسبة،%3.36وبعدهافئةفصائلفلسطينيةوسوريةمعارضةبنسبة،%3.84
وبالمرتبةاألخيرةفئاتقواتالمعارضةوالجيشالنظاميالسوريبنسبة.%3.44
أمافيمايخصالفئاتالفرعيةلفئةوصفأطرافالصراعالتياعتمدعليهافيموقعقناة
الميادين خالل تناولها ألزمة مخيم اليرموك  فكانت فئة تنظيم داعش بالمرتبة األولى بنسبة
،%14.33وجاءتبالمرتبةالثانيةفئاتجبهةالنصرةواكنافبيتالمقدسبنسبة،%37.73ثم
فئةالفصائلالفلسطينية(المواليةللنظام)بنسبة،%31.54ثمفئةالجيشالسوريبنسبة،%2.18
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ثمفئةاخرىبنسبة،%8.11وكانتفئةالجماعاتالمسلحةفيالمرتبةاالخيرةبنسبة،%1.31
فيمالميردأيتكرارلفئاتقواتالنظامالسوريوقواتنظاماألسدوالجيشالنظاميالسوريوال
لفئات  ميليشياتالنظاموقواتالمعارضةوقواتالثواروتنظيمالدولةاالسالميةوفصائلفلسطينية
وسوريةمعارضة.
والشكل رقم ( )6يوضح النسب المئوية للفئات الفرعية لفئة وصف أطراف الصراع التي
اعتمد عليها في موقعي قناتي الجزيرة والميادين خالل تناولهما ألزمة مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيينفيسوريا.
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رابعاً :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع  :ما مصادر معلومات الموقعين في تغطيتهما
االعالمية ألزمة مخيم اليرموك ؟
بهدفاالجابةعنهذاالسؤالفقدتماستخراجالتك ارراتوالنسبالمئويةللفئاتالفرعيةلفئة
مصادر المادة االعالمية التي تم االعتماد عليها في موقعي قناتي الجزيرة والميادين خالل

تغطيتهمااالعالميةألزمةمخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسورياكماهوموضحبالجدول

رقم()7

الجدول رقم ()7
مجموع التك اررات والنسب المئوية للفئات الفرعية لفئة مصادر المعلومة





الفئاتالفرعية





موقعقناةالميادين

موقعقناةالجزيرة
التكرار

النسبة%

المرتبة

التكرار

النسبة%

المرتبة

3

مراسلون

4

%1.12

4

4

%31.11

1

3

وكاالتأنباء

53

%44.47

3

3

%1.11

4

1

مصدررسمي

__

__

__

4

%31.11

1

4

شهودعيان

4

%1.12

4

3

%1.11

4

5

مجهول

5

%4.34

1

6

%34.44

3

6

اخرى

51

%44.23

3

34

%46.67

3
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%344



14

%344
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وبالنظرللجدولرقم()7يتبينأنالفئاتالفرعيةلفئةمصادرالمادةاالعالميةفيموقع
قناة الجزيرة االلكتروني خالل تغطيته ألزمة مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين كان ترتيبها
كالتالي:
حلت فئة اخرى بالمرتبة االولى بنسبة  ،%44.23فيما جاءت فئة وكاالت انباء بالمرتبة
الثانيةبنسبة،%44.47ثمفئةمجهولبنسبة،%4.34وجاءتفئاتمراسلونوشهودعيانفي
المرتبةاالخيرةبنسبة.%1.12
أمافيمايخصالفئاتالفرعيةلفئةمصادرالمادةاالعالميةالتياعتمدعليهاموقعقناة
الميادين خالل تناوله ألزمة مخيم اليرموك  فحلت فئة اخرى بالمرتبة األولى بنسبة ،%46.67
وجاءتبالمرتبةالثانيةفئةمجهولبنسبة،%34.44ثمفئاتمراسلونومصدررسميبنسبة
،%31.11وفيالمرتبةاألخيرةفئاتوكاالتوشهودعيانبنسبةبلغت.%1.11

والشكلرقم()7يوضحالنسبالمئويةللفئاتالفرعيةلفئةمصادرالمادةاالعالميةالتيتم
االعتماد عليها في موقعي قناتي الجزيرة والميادين خالل تناولهما ألزمة مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيينفيسوريا.
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خامساً :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس  :ما األشكال الصحفية التي استخدمت في الموقعين
خالل تغطيتهما ألزمة مخيم اليرموك ؟
بغيةاالجابةعنهذاالسؤالفقدتماستخراجالتك ارراتوالنسبالمئويةللفئاتالفرعيةلفئة
األنواعالصحفيةالمستخدمةفيموقعيقناتيالجزيرةوالميادينخاللتغطيتهمااالعالميةألزمة
مخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسورياكماهوموضحبالجدولرقم(.)8
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الجدول رقم ()8
مجموع التك اررات والنسب المئوية للفئات الفرعية لفئة األشكال الصحفية المستخدمة في تغطية
موقعي الجزيرة والميادين ألزمة مخيم اليرموك

ت

الفئاتالفرعية

موقعقناةالميادين

موقعقناةالجزيرة
التكرار

النسبة%

المرتبة

التكرار

النسبة%

المرتبة

3

خبر

58

%42.35

3

34

%46.67

3

3

تحقيق

4

%1.12

5

3

%1.11

4

1

مقابلة

6

%5.48

4

6

%34.44

1

4

تقرير

11

%37.72

3

2

%14.44

3

5

مقال

37

%34.43

1

__

___
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يستخلص من قراءة نتائج الجدول رقم ( )8أن الفئات الفرعية لفئة االنواع الصحفية
المستخدمة  في موقع قناة الجزيرة االلكتروني خالل تغطيته ألزمة مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيينكانترتيبهاكالتالي:
حلتفئةخبربالمرتبةاالولىبنسبة،%42.35فيماجاءتفئةتقريربالمرتبةالثانيةبنسبة
،%37.27ثمفئةمقالبنسبة،%34.43وبعدهافئةمقابلةبنسبة،%5.48وجاءتفئةتحقيق
فيالمرتبةاالخيرةبنسبة.%1.12
أمافيمايخصالفئاتالفرعيةلفئةاألنواعالصحفيةالتياعتمدعليهاموقعقناةالميادين
خالل تناوله ألزمة مخيم اليرموك  فحلت فئة خبر بالمرتبة األولى بنسبة  ،%46.67وجاءت
بالمرتبةالثانيةفئةتقريربنسبة،%14.44واحتلتفئةمقابلةالمرتبةالثالثةبنسبة،%34.44
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لتأتي فئة تحقيق في المرتبة األخيرة بنسبة  ، %1.11وفئة مقال لم تسجل أي تكرار في موقع
الميادينااللكترونيخاللتغطيتهألزمةمخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسوريا.
والشكل رقم ( )8يوضح النسب المئوية للفئات الفرعية لفئة األنواع الصحفية التي تم
استخدامها في موقعي قناتي الجزيرة والميادين خالل تناولهما ألزمة مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيينفيسوريا.
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سادساً :النتائج المتعلقة بالسؤال السادس  :ما العناصر الشكلية التي اعتمد عليها الموقعين في
ابراز المواد االعالمية خالل تناولهما ألزمة مخيم اليرموك ؟
بغية االجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج التك اررات والنسب المئوية للفئات الفرعية
لفئة عناصر االبراز المستخدمة في موقعي قناتي الجزيرة والميادين خالل تغطيتهما االعالمية
ألزمةمخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسورياكماهوموضحبالجدولرقم(.)2
الجدول رقم ()5
مجموع التك اررات والنسب المئوية للفئات الفرعية لفئة عناصر االبراز
ت

3

الفئات

موقعقناةالميادين

موقعقناةالجزيرة

الفرعية

التكرار

النسبة%

المرتبة

التكرار

النسبة%

المرتبة

صورة

34

%34.14

3

3

%6.67

3

ايحائية
3

صورة

36

%33.41

3

3

%6.67

3

ارشيفية
1

صورة

34

%34.14

3

3

%6.67

3

حقيقية
4

أشكال

5

%4.34

4

3

%1.11

1

توضيحية



5

فيديوهات

36

%33.41

3

33

%71.11

3

6

اخرى

31

%33.43

1

3

%1.11

1
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يستخلص من قراءة نتائج الجدول رقم ( )9أن الفئات الفرعية لفئة عناصر االبراز
المستخدمة في موقع قناة الجزيرة االلكتروني خالل تغطيته ألزمة مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيينكانترتيبهاكالتالي:
احتلتفئةصورةارشيفيةالمرتبةاالولىبنسبة،%33.41كماوحلتفئةفيديوهاتفي
نفس المرتبة األولى بنسبة  %33.41أيضا  ،فيما جاءت فئتي صورة ايحائية وصورة حقيقية
بالمرتبةالثانيةبنسبةبلغت،%34.14وجاءتفئةاخرىبالمرتبةالثالثةوبنسبة،%33.43
وحصلتفئةأشكالتوضيحيةالمرتبةاألخيرةبنسبة.%4.34
أما فيما يخص الفئات الفرعية لفئة عناصر االبراز  التي استخدمت في موقع قناة
الميادين خالل تناوله ألزمة مخيم اليرموك  ،فحصلت فئة فيديوهات على المرتبة األولى بنسبة
 ، %71.11وجاءت فئات صورة ارشيفية وصورة حقيقية وصورة ايحائية  بالمرتبة بنسبة بلغت
،%6.67وجاءتفئاتاشكالتوضيحيةواخرىفيالمرتبةاألخيرةبنسبةبلغت.%1.11

والشكل رقم ( )2يوضح النسب المئوية للفئات الفرعية لفئة عناصر االبراز التي تم
استخدامها في موقعي قناتي الجزيرة والميادين خالل تغطيتهما ألزمة مخيم اليرموك لالجئين
الفلسطينيينفيسوريا.
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الفصل الخامس:
مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة النتائج
يتممناقشةالنتائجالتيتمالوصولاليهامنخاللتحليلمضمونموقعيقناتيالجزيرة
والميادين فيما يخص أزمة مخيم اليرموك لالجئين الفلسطينيين للفترة ما بين  3435/4/3و
3435/34/3

أوالً :مناقشة نتائج السؤال األول  :ما هي األطر االعالمية التي اعتمد عليها الموقعان خالل
تغطيتهما ألزمة مخيم اليرموك ؟
دلتنتائجالتحليلعلىأناالطاراالنسانيتماعتمادهفيموقعقناةالجزيرةخاللتغطيته
ألزمةمخيماليرموكفيسوريافيالمرتبةاألولىوذلكبنسبة.%53.48
نالحظالتركيزعلىفئةحصارمخيماليرموكفقدحصلتهذهالفئةعلىالنسبةاألكبر

منالفئاتالفرعيةلفئةاالطاراالنساني،تليهافئةالنازحونمنمخيماليرموكومعاناةالالجئين،
وهنانالحظأنموقعالجزيرةاعتمدبشكلرئيسيعلىالتأطيراالنسانيفيتغطيتهألزمةمخيم
اليرموك ومعاناةالالجئينممايشيرالىمحاولةموقعالجزيرةلتحميلالجهاتالتيتحاصرالمخيم
كلتلكالتبعاتمنهجرةونزوحولجوء.
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وجاء االطار العسكري في المرتبة الثانية بنسبة بعيدة عن نسبة االطار االنساني بلغت
،%32.57لتحوزفئة"قصفعلىمخيماليرموك"النسبةاألعلىبينالفئاتالفرعيةلفئةاالطار
العسكري،وحلتثانيافئةالتقدمالميدانيلتنظيمالدولةعلىحسابالمعارضةالتيكانتتسيطر
علىمخيماليرموك،وفيهذاتفسيرمنطقيلسببتدهوراألوضاعاالنسانيةفيالمخيمفيتلك
المرحلة.
وحلاالطارالسياسيأخيرابنسبة،%37.25لتحوزفئاتالجهودالدوليةواالقليميةلحل
أزمةمخيماليرموك،ودعواتلتحييدالمخيمعلىأعلىنسبوقدرها%15.34و%31.83بما
يرتبط منطقيا باالطارين االنساني والعسكري  ،فجاءت الدعوات لتحييد المخيم والجهود الدولية
واالقليميةلحلأزمةمخيماليرموككنتيجةللوضعالميدانيواالنسانيالمتدهور.
وتفيدالنتائجبمايخصموقعقناةالمياديناعتمادهعلىاالطارالعسكريفيتأطيرهألزمة
مخيماليرموكبنسبة هي االعلىمن بين االطر والتي بلغت ، %12.43وجاءتالفئة الفرعية
"التقدم الميداني لتنظيم الدولة على حساب المعارضة" في المرتبة األولى بنسبة  %33.88مما
يفسر حصول فئة "الحل العسكري" على المرتبة الثانية بنسبة  ، %38.75أي ان هذا التقدم
يستوجبحالعسكرياوالمجالللمفاوضاتبعداالن.
وكانتالنسبمتقاربةجدابيناالطاراالنسانيالذيحلبالمرتبةالثانيةواالطارالسياسي
اخي ار بنسب قدرها  %13.21و  %38.45على الترتيب مما يؤشر على أن الموقع االلكتروني
علىقناةالميادينيسعىلوضعاطاراعالميعامألزمةمخيماليرموكبانهالينهيالمعاناةاال
الحلالعسكري،واخراجالقوىالمتصارعةمنداخلةبالقوة.
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ومنخاللنتائجالتحليلوبالعودةالىالتك ارراتالمتعلقةباألطريمكنمالحظةالعددالكبير
الذياعتمدهموقعالجزيرةااللكترونيفيتك ارراتاالطرمقارنةبموقعقناةالميادينااللكترونيمما
يدلعلىأنموقعقناةالجزيرةيسعىالىالتأثيرعلىالجمهورالمتلقيمنخاللادراجاالحداث
وتكرارهاوالتركيزعليهابمايتناسبمعسياساتواتجاهاتالقناةبشكلعام.

ثانياً :مناقشة نتائج السؤال الثاني  :ما هي اتجاهات الموقعين في تغطيتهما أل زمة مخيم
اليرموك؟
أظهرت النتائج المتعلقةبالسؤال الثانييمايخص موقعالجزيرةاالكتروني أناالتجاه السائد في
الدرجة األولى خو االتجاه المعارض بنسبة  %55.21أما بالنسبة لموقع قناة الميادين فقد كان
االتجاه السائد هو المؤيد بنسبة  %81.11وتؤشر هذه النتائج على أن السياسات التي يتبعها
الموقعينتتأثرباتجاهاتالقنواتالتييتبعاليهاكلموقعوالقائمينعلىهذهالقنواتفيمايخص
الرسائلاالعالميةالتييرسلهاكلموقع،فيسوداالتجاهالمعارضعلىموقعقناةالجزيرة.
وجاءت فئة محايد بالدرجة الثانية في تك اررات الفئات الفرعية لفئة اتجاهات التغطية وفي موقع
الجزيرةكانتمتقاربةمعفئةمعارضبنسبة%44.47ممايشيرالىمحاولةالموقعااللكتروني
لقناةالجزيرةتطبيقمعيارالحياديةعلىالموادالتييقومونبنشرها.بينماتباعدتالنسبةفيموقع
الميادينفكانتفئةمؤيدللنظامأوالتليهافئةمحايدثانيابنسبة%36.67ممايشيرالىانحياز
الموقعالتابعلقناةالميادينالىجهةالنظامالسوريالحالي،وهذايتناسبمعالسياساتالعامة
التيتطرحهاالقناةالتييتبعهاهذاالموقع.
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ثالثا  :مناقشة نتائج السؤال الثالث  :كيف وصفت اطراف الصراع في الموقعين اثناء تغطيتهما
ألزمة مخيم اليرموك ؟
بينتالنتائجأنالفئةالفرعية"تنظيمالدولةاالسالمية"جاءتبالمرتبةاألولىفيموقعالجزيرة
االلكترونياثناءتغطيتهألزمةمخيماليرموك،ويستخدمهذاالتوصيفبشكلمحايد،وكانتالفئة
الفرعية "قوات النظام السوري" في المرتبة الثانية بنسبة  ، %33.33علما بأنها تستخدم بصيغة
معارضة وقد جاءت هذه التسميات غالبا في سياق أن "قوات النظام السوري" تقصف وتحاصر
مخيماليرموكلالجئينالفلسطينيينفيسورياوأن"تنظيمالدولةاالسالمية"يتقدمعلىاالرضفي
معارك مع الفصائل المعارضة مثل "أكناف بيت المقدس" التي حازت علىالمرتبة الثالثة بنسبة
%33.35كفئةفرعيةلفئةوصفأطرافالصراع،كمانالحظحصولالفئاتالتيتحملصفة
معارضة مثل "ميليشيات النظام" و "قواتالمعارضة"  على نسب متدنية ،كماتبينأيضاعدم
حصولالفئاتالتيتحملصفاتمؤيدةللنظاممثل"الجماعاتالمسلحة"و"الجيشالسوري"على
أيتكرارعلىموقعالجزيرةااللكتروني.
أمابالنسبةلقناةالميادينفكانتأعلىنسبةلفئةفرعيةمنفئاتوصفأطرافالصراعهي"تنظيم
داعش"بنسبة%14.51وهيتسميةمعارضةللتنظيموتكررتفيفيسياقالمواداالعالميةالتي
نشرتعلىالموقعبعداشتباكاتبين"تنظيمداعش"مصحوبا"بجبهةالنصرة"التيحصلتعلى
ثاني اعلى نسبة من تك اررات الفئات الفرعية لفئة وصف أطراف الصراع التي بلغت %37.82
وكانتهذهاالشتباكاتضد"أكنافبيتالمقدس"التيحصلتايضاعلىنسبة%37.82بينما
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لم تسجل الفئات التي تحمل وصفمعارضأي تكرار علىموقع قناة الميادينااللكتروني مثل
"قوات المعارضة" و "ميليشيات النظام" و "قوات النظام السوري" وتعكس هذه التك اررات والنسب
سياساتالقناةوموقعهاااللكترونيالمؤيدة.

رابعا :مناقشة نتائج السؤال الرابع  :ما مصادر معلومات الموقعين في تغطيتهما االعالمية ألزمة
مخيم اليرموك ؟
تفيدالنتائجالتيتوصلاليهاالباحثفيمايتعلقبفئةمصادرالمادةاالعالميةبأنموقعالجزيرة
االلكترونياعتمدعلىالفئةالفرعية"اخرى"كمصادرللمواداالعالميةالتيقامبنشرهاوتمتعريف
فئة اخرى على أنها عودة الموقع االلكتروني الى "الجزيرة" او "الميادين" كمصدر للمعلومة التي
ينشرهاوهوفيهذهالحالة"الجزيرة"،وحلتفئة"وكاالتاألنباء"بالمرتبةالثانيةبنسبة%44.47
وحققت فئات مجهول ومراسلون وشهود عيان نسب تك اررات منخفضة فيما لم تحقق فئة مصدر
رسميأيتكرار.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة(عاني )3435،في اعتماد موقع الجزيرة االلكتروني على وكاالت
األنباءكمصدرللمعلومة،معمراعاةموضوعالدراسةالذييخصاالزمةالسياسيةفيالعراق.
أمافيمايخصموقعقناةالميادينفقدكانتالمرتبةاألولىلفئة"اخرى"التيتمتعريفهاعلىانها
اعتماد الموقع االلكتروني على "الميادين" أو "الجزيرة كمصدر للمعلومة  ،وهو في هذه الحالة
الميادين.
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لتحل بعدها فئات "مراسلون" و "مصدر رسمي" بنسبة  %31.11لكل منها  ،وقد يفسر ذلك
باتجاهات الموقع التابع لقناة الميادين وبأن القناة لها مراسلون على األرض كمصدر للمعلومات
،فيماحققتفئات"شهودعيان"ووكاالتاألنباء"نسبامتدنية،وكانالتركيزفيموقعالميادين
االلكتروني على "الميادين" كمصدر مستقل للمعلومة زذلك قد يرجع لقدرة الميادين على التواجد
علىاألرضفيدمشق،ووجودمراسلينلهاولهمحريةفيالتحرك.
خامسا  :مناقشة نتائج السؤال الخامس :ما األشكال الصحفية التي استخدمت في الموقعين
خالل تغطيتهما ألزمة مخيم اليرموك ؟
جاءت النتائج لفئة األنواع الصحفية المستخدمة في الموقعين لصالح الخبر في المرتبة االولى
بنسبة%42.35وقديرجعذلكالىتواجدمراسلينللجزيرةنتعلىاألرضفيمخيماليرموك.
وكانتالمرتبةالثانيةلفئة"تقرير"بنسبة.%37.27
وكان لوجود كتاب مهتمين بأزمة مخيم اليرموك في موقع الجزيرة االلكتروني الدور األبرز في
حصولفئة"مقال"علىنسبة،%34.43بينماحصلتفئات"تحقيق"و"مقابلة"على
نسبمتدنية،لتتوافقهذهالنتائجمعدراسة(عاني)3435،
وفيمايخصموقعالميادينااللكترونيفكانتالمرتبةاألولىللخبربنسبة%46.67وذلكبسبب
وجودمراسلينللميادينعلىاألرض،وكانتالنسبةالثانيةلفئة"تقرير"وبعدهاالمقابلةبنسبة
%34.44وذلكلدورالميادينفياستضافةشخصياتمواليةومحاورتها.
فيمالمتسجلفئة"مقال"أيةتكرارعلىموقعالميادين.

89

سادسا  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال السادس  :ما العناصر الشكلية التي اعتمد عليها
الموقعان في ابراز المواد االعالمية خالل تناولها ألزمة مخيم اليرموك ؟
كاناعتماد موقعالجزيرة على فئة " فيديوهات " و " صورة ارشيفية " كعناصرلالبراز بالمرتبة
األولى بنسبة  ، %33.41وكانت الصور االيحائية والصور الحقيقية بالمرتبة الثانية بنسبة
 ،%34.14وجاءت فئات األشكال التوضيحية واخرى بنسب متدنية مقارنة مع الفئات السابقة ،
ويشير اعتماد موقع قناة الجزيرة على الصور االرشيفية الى صعوبة الحصول على صور اثناء
األزمةموضوعالدراسة،وأيضاكانتالفيديوهاتالمرفقةذاتمحتوىارشيفيأوتقاريراخبارية
عنأزمةالمخيم.

بينمااعتمدموقعالميادينعلىالفيديوهاتبنسبة%71.11وتعددتهذهالفيديوهاتبينالتقارير
االخباريةوالمقابالت،وتعودهذهالنسبةالعاليةالىوجودمكتبلقناةالميادينفيدمشقمعحرية
التحرك للمراسلين زامكانية اعداد التقارير والمقابالت  ،كما جاءت الصور االرشيفية وااليحائية
والحقيقية على المرتبة الثانية  ،لكن مع فارق كبير عن نسبة الفيديوهات فقد بلغت نسبتها
.%6.67
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وبناءعلىماسبقفقدتمالوصولالىاستنتاجاتعامةيمكنتلخيصهابالنقاطالتالية:
 .3اعتماد موقعالجزيرة االلكتروني على التأطير االنسانيفي تغطيته ألزمةمخيماليرموك
وحصولفئة"الحصارعلىمخيماليرموك"علىالنسبةاالكبرمنالتك ارراتفيمايتعلق
باالطار االنساني يدل على محاولة الموقع تحميل من يحاصر المخيم مسؤولية تدهور
الوضعاالنسانيهناك.
 .3ساداالتجاهالمعارضللنظامالسوريفيموقعالجزيرةااللكتروني،ممايشيرالىانحياز
الموقعالتابعللجزيرةإلىاالطرافالمعارضةللنظامالسوريالحالي.
 .1غلبت التوصيفات المعارضة للنظام السوري على تلك المؤيدة له في موقع الجزيرة
االلكترونيممايتماشىمعسياساتالقناة،تجاهاالزمةالسوريةككل.
وفيمايخصاالستنتاجاتالمتعلقةبموقعقناةالميادينااللكتروني:
 .3اعتماد موقع الميادين االلكتروني على التأطير العسكري ألزمة مخيم اليرموك  ،فكان
يسعىلوضعاطاراعالميعامبأنهالينهيالمعاناةالتييتعرضلهامخيماليرموكاال
الحلالعسكري،واخراجالمتصارعينداخلهبالقوة.
 .3ساداالتجاهالمؤيدللنظامالسوريعلىموقعالميادينااللكتروني،ممايشيرالىانحياز
الموقعالتابعلقناةالميادينالىالنظامالسوري.
 .1النسبالمرتفعةالتيحققتهافئة"مراسلون"فيمصادرمعلوماتالموقع،ترجعالىوجود
مراسلينللقناةوالموقع،علىاالراضيالسوريةومنحهمحريةالتحركونقلاألخبار.
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التوصيات
بناءعلىماتوصلتإليهالدراسةمننتائجفإنالباحثيوصيبالتالي:
 أنتسلطوسائلاالعالمالضوءعلىالملفاالنسانيفيالصراعاتالداخليةفيالدولالعربيةليسلكسبتعاطفالجمهورلطرفعلىحساباالخر،انماانطالقامنالقيم
المهنيةواألخالقيةفيتغطيتهالواقعهذهالصراعات.
العملعلىتأهيلالكوادراالعالميةالعربيةالعاملةبالصحافةااللكترونية،والعملعلىتحديث المواقع االخبارية العربية بشكل مستمر لتوسعتها وتسهيل استخداماتها والبحث
فيها.
أنتقوموسائلاالعالمعمومابقنواتهاومواقعهاااللكترونية،بالتركيزعلىواقعالمخيماتالفلسطينية خالل االزمة السورية  ،باعتبارها مناطق منكوبة وجزء من هذه االزمة ال
تنفصلعنها.
 تسليطالضوءاعالمياعلىالجانبالسياسيلقضيةالالجئينالفلسطينيينفيالدولالتيتتعرضألزماتوحروب ومدىتنفيذاالتفاقياتالمتعلقةبحمايتهم.
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جامعة الشرق األوسط

استاذ

أ .د.عبدالجبار البياتي مناهج بحث علمي

جامعة البت ار

استاذ

أ .د .غازي خليفة

مناهج بحث علمي

جامعة البت ار

استاذ

أ.د .تيسير ابو عرجه

الصحافة

جامعة البت ار

استاذ

جامعة البت ار

استاذ

د .كامل خورشيد مراد

اعالم

جامعة الشرق األوسط

استاذ مشارك

د.رائد البياتي

االذاعة والتلفزيون

جامعة الشرق األوسط

استاذ مشارك

د .عبد الكريم الدبيسي اعالم

جامعة البت ار

استاذ مشارك

د.محمدصاحب سلطان عالقات عامة

جامعة البت ار

استاذ مساعد

أ.د عبد الرزاق الدليمي دعاية اعالمية
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الملحق رقم ()1
استمارة تحليل المضمون
استمارة تحليل الفئات لموقعي قناتي الجزيرة والميادين من خالل تناولهما ألزمة مخيم اليرموك :

ت

الفئات الرئيسية

الترميز

الفئات الفرعية

التكرار النسبة المالحظات

()3–1

مفاوضات بين المعارضة والنظام







()3-1

مفاوضات بين المعارضة والفصائل 





()1-1

مفاوضات بين المعارضة وجبهة



()4-1

مفاوضات حول فك الحصار عن

()5-1

جهود دولية واقليمية لحل أزمة 

()6-3

تحركات شعبية دولية واقليمية من 

الفلسطينية الموالية للنظام





النصرة

-3

فئة االطار السياسي









مخيم اليرموك





مخيم اليرموك





أجل مخيم اليرموك

()7-3

دعوات لتحييد المخيم عن الصراع







()8-3

اخرى
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فئة االطار الميداني (العسكري)

()3-2

التقدم الميداني للنظام على حساب

()3-2

التقدم الميداني للنظام على حساب

()1-2

التقدم الميداني للمعارضة على







المعارضة







تنظيم الدولة اإلسالمية







حساب النظام
()4-2

التقدم الميداني للمعارضة على







حساب تنظيم الدولة
()5-2



التقدم الميداني لتنظيم الدولة على







حساب النظام

-3



()6-2

التقدم الميداني لتنظيم الدولة على

()7-2

التقدم الميداني لجبهة النصرة على 





حساب المعارضة





حساب المعارضة
()8-2

التقدم الميداني للمعارضة على







حساب جبهة النصرة
()2-2

الحل العسكري







()34-3

قصف على مخيم اليرموك







()33-3

سيطرة تنظيم الدولة االسالمية







على مخيم اليرموك

-1

فئة االطار االنساني



()33-3

اخرى







()3-1

تراجع الوضع االنساني







()3-3

قتلى من المدنيين بفعل جبهة







النصرة

()1-3

قتلى من المدنيين بفعل قوات
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النظام
()4-3

قتلى من المدنيين بفعل قوات







تنظيم الدولة
()5-3

قتلى من المدنيين بفعل الحصار







()6-3

قتلى من الناشطين (اعالميين ،







()7-1

قتلى وجرحى من المدنيين بفعل

فرق طبية ،فرق دفاع مدني )







االشتباكات

()8-1

معتقلون في سجون النظام







()2-1

مختطفون لدى تنظيم الدولة







االسالمية
()34-1

توقف دخول المساعدات







()33-3

دعوات لدخول المساعدات







()33-1

الحصار على مخيم اليرموك







()31-1

دعوات إلقامة ممرات آمنة







()34-1

الهجرة من سوريا







()35-1

النازحون من مخيم اليرموك







()36-1

مراكز االيواء







()37-1

معاناة الالجئين
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فئة اتجاه التغطية :



()3-4

معارض للنظام







()3-4

مؤيد للنظام







-4

فئة وصف اطراف الصراع:

-5

()1-4

محايد





()3-5

قوات النظام السوري







()3-5

قوات نظام األسد







()1-5

الجيش النظامي السوري







()4-5

الجيش السوري







()5-5

ميليشيات النظام







()6-5

قوات المعارضة







()7-5

الجماعات المسلحة







()8-5

قوات الثوار







()2-5

تنظيم الدولة االسالمية







()34-5

تنظيم داعش







()33-5

جبهة النصرة







()33-5

الفصائل الفلسطينية (الموالية







للنظام)
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مصادر المادة االعالمية :

-6

()31-5

فصائل فلسطينية وسورية معارضة 





()34-5

أكناف بيت المقدس







()35-5

اخرى







()3-6

مراسلون







()3-6

وكاالت انباء







()1-6

مصدر رسمي







()4-6

شهود عيان







()5-6

مجهول







()6-6

اخرى









ألزمة مخيم اليرموك :

في تغطية موقعي الجزيرة والميادين

-7

األشكال الصحفية المستخدمة



()3-7

خبر







()3-7

تحقيق







()1-7

مقابلة







()4-7

تقرير







()5-7

مقال
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عناصر اإلبراز :


-8

()3-8

صورة إيحائية







()3-8

صورة أرشيفية







()1-8

صورة حقيقية







()4-8

أشكال توضيحية







()5-8

فيديوهات







()6-8

اخرى
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الملحق رقم ()3
كشاف ترميز صحيفة تحليل مضمون موقعي قناتي الجزيرة والميادين فيما يخص
تغطيتهما ألزمة مخيم اليرموك :

.1فئة االطار السياسي
الرمز

الفئات الفرعية

()3-1

مفاوضاتبينالمعارضةوالنظام

()3-1

مفاوضاتبينالمعارضةوالفصائلالفلسطينية(الموالية

()1-1

مفاوضاتبينالمعارضةوجبهةالنصرة

()4-1

مفاوضاتحولفكالحصارعنمخيماليرموك

()5-1

جهوددوليةواقليميةلحلأزمةمخيماليرموك

()6-3

تحركاتشعبيةدوليةواقليميةمناجلمخيماليرموك

()7-3

دعواتلتحييدالمخيم

()8-3

اخرى

للنظام)

.1فئة االطار الميداني (العسكري)
الرمز

الفئات الفرعية

()3-3

التقدمالميدانيللنظامعلىحسابالمعارضة

()3-3

التقدمالميدانيللنظامعلىحسابتنظيمالدولة
اإلسالمية

()1-3

التقدمالميدانيللمعارضةعلىحسابالنظام

()4-3

التقدمالميدانيللمعارضةعلىحسابتنظيمالدولة

()5-3

التقدمالميدانيلتنظيمالدولةعلىحسابالنظام

()6-3

التقدمالميدانيلتنظيمالدولةعلىحسابالمعارضة
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()7-3

التقدمالميدانيلجبهةالنصرةعلىحسابالمعارضة

()8-3

التقدمالميدانيللمعارضةعلىحسابجبهةالنصرة

()2-3

الحلالعسكري

()34-3

قصفعلىمخيماليرموك

()33-3

سيطرةتنظيمالدولةاالسالميةعلىمخيماليرموك

()33-3

اخرى

 .3فئة االطار االنساني
الرمز

الفئات الفرعية

()3-1

تراجعالوضعاالنساني

()3-1

قتلىمنالمدنيينبفعلجبهةالنصرة

()1-1

قتلىمنالمدنيينبفعلقواتالنظام

()4-1

قتلىمنالمدنيينبفعلقواتتنظيمالدولة

()5-1

قتلىمنالمدنيينبفعلالحصار

()6-1

قتلىمنالناشطين(اعالميين،فرقطبية،فرق
دفاعمدني)

()7-1

قتلىوجرحىمنالمدنيينبفعلاالشتباكات

()8-1

معتقلونفيسجونالنظام

()2-1

مختطفونلدىتنظيمالدولة

()34-1

توقفدخولالمساعدات

()33-1

دعواتلدخولالمساعدات

()33-1

الحصارعلىمخيماليرموك

()31-1

دعواتإلقامةممراتآمنة

()34-1

الهجرةمنسوريا

()35-1

النازحونمنمخيماليرموك

( )36-1

مراكزااليواء

()37-1

معاناةالالجئين
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 .4فئة اتجاه التغطية
الفئات الفرعية

الرمز
( )3-4معارضللنظام
( )3-4مؤيدللنظام
( )1-4محايد

 .1فئة وصف اطراف الصراع
الفئات الفرعية

الرمز
()3-5

قواتالنظامالسوري

()3-5

قواتنظاماالسد

()1-5

الجيشالنظاميالسوري

()4-5

الجيشالسوري

()5-5

ميليشياتالنظام

()6-5

قواتالمعارضة

()7-5

الجماعاتالمسلحة

()8-5

قواتالثوار

()2-5

تنظيمالدولةاالسالمية

()34-5

تنظيمداعش

()33-5

جبهةالنصرة

()33-5

الفصائلالفلسطينية(المواليةللنظام)

()31-5

فصائلفلسطينيةوسوريةمعارضة

()34-5

أكنافبيتالمقدس

()35-5

اخرى
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 .2مصادر المادة االعالمية
الفئات الفرعية

الرمز
()3-6

مراسلون

()3-6

وكاالتانباءعالمية

()1-6

مصدررسمي

()4-6

شهودعيان

()5-6

مجهول

()6-6

اخرى

 .7األشكال الصحفية المستخدمة في تغطية موقعي
الجزيرة والميادين ألزمة مخيم اليرموك
الفئات الفرعية

الرمز
()3-7

خبر

()3-7

تحقيق

()1-7

مقابلة

()4-7

تقرير

()5-7

مقال
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 .8عناصر االبراز
الفئات الفرعية

الرمز
()3-8

صورةايحائية

()3-8

صورةارشيفية

()1-8

صورةحقيقية

()4-8

اشكالتوضيحية

()5-8

فيديوهات

()6-8

اخرى
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الملحق رقم ()4
كتاب نسبة االستالل

