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“Learning is definitely not mere imitation, nor is it the ability to accumulate and
regurgitate fixed knowledge. Learning is a constant process of discovery – a process
without end.”
-Bruce Lee-

.الى وطني الغالي الجزائر
.الى الوالدين العزيزين والعائلة الكريمة
.الى من رافقني دعمه طيلة إعدادي لهذا العمل
.الى كل من ساهم من قريب أو من بعيد في مساندتي
.أهدي هذا العمل

أم ـ ــينة بـ ـ ـك ـ ـ ــار

أتقدم بالشكر واالمتنان لجميع األساتذة الذين تلقيت منهم التوجيه والدعم إلتمام هذه
األطروحة ،وأخص بالذكر األستاةة الدكتورة ععوا ساميةع عىى اررافها لهذا العمل وحرهها الشديد
عىى إخراجه في أفضل هورة -منهجيا ومعرفيا.-
-والشكر والحمد هلل أوال وأخيرا-

تهدف دراستنا التي تتمحور حول األساليب االقناعية في البرامج الحوارية السياسية بالقنوات الفضائية
العربية-دراسة تحليلية لبرنامج "االتجاه املعاكس" على قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية-الى محاولة التعرف على
ُ
مختلف األساليب االقناعية املوظفة في البرامج الحوارية السياسية عبر التلفزيون ،وهذا الهدف ال ُيمكن أن يتحقق
اال من خالل تجزئته الى أهداف فرعية تساعدنا على تناول املوضوع بموضوعية ،وعلى هذا األساس فقد قمنا
بتسليط الضوء على وسيلة التلفزيون ودور كل خاصية من خصائصه في االقناع ،كما عمدنا الى ابراز وتوضيح
املفاهيم الجديدة التي ظهرت أثناء الدراسة ،دون أن ننس ى جوهر املوضوع وهو السعي ملعرفة األساليب االقناعية
على مستوى الشكل واملضمون ،ارتباطا مع هذه األهداف الجزئية فان املقاربة النظرية التي تم االعتماد عليها هي
"التفاعلية الرمزية" ،انطالقا من الكم الهائل من الرموز واملعاني التي طرحها البرنامج عينة الدراسة والتي كان لزاما
علينا أن نتطرق لها ضمن أداة جمع البيانات (تحليل املحتوى) ،وقد جاء بحثنا في األساليب االقناعية ضمن البرامج
الحوارية العربية يطرح بعدا تواصليا حواريا وحجاجيا مفعما بالتأويل والداللة والبالغة في ظل طبيعة الحوار في
الوطن العربي ،وعلى العموم فان دراستنا انطلقت من تساؤل رئيس ي مفاده :ما هي األساليب اإلقناعية املوظفة في
البرنامج الحواري السياس ي االتجاه املعاكس على قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية؟ ،وضمن هذا التساؤل قمنا بطرح
أسئلة فرعية تتضمن فئات الشكل واملضمون.
بغية الحصول على إجابات لتساؤالت الدراسة وبلوغ اهداف الدراسة ،عمدنا على السير وفق خطة بحثية
تغطي وفق منظورنا أبعاد الدراسة املختلفة ،ففي الفصل األول تعمقنا في جانب االقناع عبر التلفزيون ،مم نتج
عنه طرح وارتباط كل خاصية من خصائص التلفزيون بجانب االقناع أي الصورة كأداة اقناعية ،اللغة كوسيلة
حجاجية ،الحركة كأداة ُمعززة للجانب اللفظي ،لنصل في النهاية الى طرح مختلف اآلليات الحجاجية اللغوية
النفسية والعاطفية وكذا األساليب االقناعية املختلفة.
ان طرح الفصل األول من الدراسة دفع بنا الى االنتقال الى الفصل الثاني واملتخصص في تناول االقناع
ضمن برنامج تلفزيوني في ضل الكم الهائل من الفضائيات العربية ،وهو البرنامج الحواري السياس ي "االتجاه
املعاكس" فكان لزاما علينا أن نشير الى تطور البث الفضائي العربي وطبيعة البرامج الحوارية وبنيتها التأسيسية
القائمة باألساس على الحوار ،ففهم طبيعة الحوار ومبادئه وأسسه وكذا تجاوزاته سمح لنا بتصنيف حلقات

البرنامج عينة الدراسة ضمن دائرة الحوار من عدمها ،وضمن هذا السياق فإننا لم نهمل قناة الجزيرة الفضائية
اإلخبارية وسياستها اإلعالمية وكذا طبيعة برنامج االتجاه املعاكس من جهة ودور القائم باالتصال من جهة أخرى.
ان هذا الطرح النظري وملفاهيمي واملعرفي ألبعاد الدراسة سمح لنا برسم أداة جمع البيانات وفق املنهج
املسحي ،وقد طالت أداة تحليل املحتوى  48حلقة من برنامج االتجاه املعاكس على قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية
ُ
أي طيلة سنة  ،2018وتماشيا مع أهداف الدراسة فقد شملت أداة تحليل املحتوى مجموعة الفئات قسمت الى
فئات الشكل والتي شملت :فئة الشخصيات ،فئة مقدم البرنامج ،فئة الزمن ،فئة اللباس ،فئة اإلخراج الفني ،فئة
املؤثرات الصوتية ،فئة الدعائم ،فئة مستوى اللغة ،فئة جنس الحوار ،فئة نوع االتصال .أما فئات املضمون فقد
شملت :فئة االتجاه ،فئة ملهارة والسمات الشخصية ،فئة مستوى الحوار ،فئة نوع الحجج ،فئة نوع الحوار ،فئة
اآلليات اللغوية للحجاج السياس ي ،فئة األساليب االقناعية.
سمحت لنا اإلجراءات املنهجية واملعرفية بالتوصل الى جملة من النتائج بلغت بنا هدف الدراسة أهمها:
-

تلعب الشخصيات املستضافة دورا كبيرا في العملية االقناعية ،فالضيف في البرنامج الحواري التلفزيوني هو
بمثابة مرسل ومستقبل ،وعندما تتغيب أحد خصائص املرسل أو مهارات االتصال لديه فمن شأنها أن تؤثر
في سير العملية االتصالية أوال والعملية االقناعية ثانيا.

-

تلعب الثقافة السياسية للشخصيات دورا كبيرا في تحقيق عملية االقتناع ،فاإلملام باملوضوع محل النقاش
واستحضار الحقائق والتاريخ والوثائق والتصريحات وكل األدلة والحجج امللمة باملوضوع هي نقطة إيجابية ال
محالة بالنسبة للشف املحاور.

-

عدم حيادية مقدم البرنامج سواء بالتأييد أو املعارضة ،يؤثر بشكل مباشر في سير العملية االقناعية القائمة
في األساس بين الضيوف.

-

تؤطر أنواع الحجج املشهد الحواري للخطاب اإلعالمي السائد ،وتزود الحوار بأسس متينة وصلبة يقوم عليها
فعل "التحاور".

-

تتنوع اآلليات الحجاجية للخطاب السياس ي ما بين آليات لغوية نفسية ،وآليات لغوية منطقية.

-

هناك تنوع كبير في األساليب االقناعية املستخدمة في برنامج االتجاه املعاكس طيلة عام  ،2018حيث وجدنا
 25أسلوب والتي كانت في أحيان كثيرة متداخلة فيم بينها من حيث الطرح وليس األسلوب.

Summary in English
Our study, which focuses on persuasive methods in political talk shows on Arabic tv channels - an
analytical study of the "opposite direction" program on Al Jazeera tv news channel - aims to attempt to
identify the various persuasive methods employed in political talk shows via television. and this goal
can only be achieved By splitting it into sub-goals that help us address the topic objectively, and on this
basis we have shed light on the means of television and the role of each of its characteristics in
persuasion, and we have also sought to highlight and clarify new concepts that appeared during the
study, without forgetting that the essence of the topic is the pursuit of knowledge of persuasive methods
at the level of form and content, in connection with these partial goals. The theoretical approach that
has reload upon is "symbolic interactivity", based on the vast amount of symbols and meanings
presented by the study sample program. Which we had to address it within the data collection tool
(content analysis). and our research on persuasive methods within the Arab dialogue programs has
presented a communicative and pilgrimage dimension filled with interpretation and significance and
rhetoric in light of the nature of dialogue in the Arab world, and on the whole. Our study started from a
major question:
What are the persuasive methods employed in the political talk show in the opposite direction on
the Al-Jazeera satellite news channel? Within this question, we raised several questions contain form
level and content level. In order to obtain answers to these questions and attain the goals of the study,
we deliberately proceeded according to a research plan that covers according to our perspective the
various dimensions of the study. Language as a pilgrimage tool, movement is a reinforcing tool for the
verbal aspect, so we can finally reach the various pilgrim mechanisms of linguistic psychological and
emotional as well as different persuasive methods.
The introduction of the first framework of the study prompted us to move to the second
framework, which is specialized in dealing with persuasion within a television program, in light of the
huge amount of Arab satellite channels, which is the political talk show "The opposite direction".
Therefore, we had to point to the development of Arab satellite broadcasting and the nature and
structure of the talk shows. Understanding the nature of the dialogue, its principles and foundations, as
well as its excesses. Allowed us to classify the episodes of the study sample within is in the circle of
dialogue or not, and within this context we have not neglected Al-Jazeera News Channel and its media
policy, as well as the nature of the program The opposite direction on the one hand and the role of the
manager on the other hand.

This theoretical, conceptual, and cognitive presentation of the dimensions of the study allowed us
to draw a tool for collecting data according to the survey method. The content analysis tool included 48
episodes of the opposite direction program on Al-Jazeera satellite news channel i.e. throughout the year
2018. In addition, in line with the objectives of the study, the content analysis tool included a group of
categories that divided into the categories of the form that included:
the characters category, the program provider category, the time category, the dress category, the
artistic direction category, the sound effects category, the props category, the language level category,
the dialogue gender category, the connection type category. As for the content categories, they included
the direction category, the category of skill and personal characteristics, the level of dialogue level, the
category of arguments type, the category of dialogue type, the language mechanisms category of
political pilgrims, the category of persuasive methods.
The methodological and cognitive procedures allowed us to reach a set of results that reached the
goal of the study, the most important results are:
- The hosted characters play a big role in the persuasive process, so the guest in the TV talk show is
like a sender and receiver, and when one of the sender’s characteristics or communication skills is
absent, it will effect on the progress of the communication process first and the persuasive process
secondly.
- The political culture of the personalities plays a big role in achieving the process of conviction. Knowing
the subject in question and evoking facts, history, documents, statements and all the evidence and
arguments relevant to the subject is inevitably a positive point for the interviewer.
- The impartiality of the presenter, whether by support or opposition, directly affects the course of the
persuasive process that exists primarily among guests.
- Types of arguments frame the dialogue landscape of the dominant media discourse, and provide
dialogue with solid and solid foundations for the act of "dialogue".
- Pilgrim mechanisms for political discourse vary between psychological linguistic mechanisms and
logical linguistic mechanisms.
- There is a great diversity in persuasive methods used in the opposite direction program throughout
2018, where we found 25 methods that were often intertwined with each other in terms of subtraction,
not Method.

م ـ ـ ـ ـ ـقدم ـ ـ ـ ـة.
تتعدد وسائل االعالم واالتصال الجماهيري وتتعدد معها خدماتها ووظائفها ،بحيث تتمثل وظيفتها
األساسية في تزويد الجمهور باملعلومات العامة التي تهمه ،وقد أدى تطور أدوات التعبير من خالل هذه الوسائل
صحافة ،إذاعة ،تلفزيون ،الوسائل التكنلوجية الحديثة ،الى توسع النفوذ والهيمنة اإلعالمية من خالل ما
ُ
تحمله مضامينها من رسائل مباشرة أو غير مباشرة تأثر في امللتقي ،وترتكز هذه املضامين على أساليب االقناع
املختلفة سواء تعلق األمر بمضامين اجتماعية أو صحية أو سياسية أو غيرها ،وتجدر اإلشارة الى أن األساليب
االقناعية تختلف من وسيلة الى أخرى باختالف خصائص ومزايا كل وسيلة ،اال أن االقناع يبقى يشكل مسألة
مركزية في تقديم الرسائل للجماهير في كل الوسائل ،اذ نجد أنه يرتكز على نسق يهدف الى احداث تأثير على
املستوى املعرفي أو السلوكي أو الوجداني للمتلقي عبر مختلف التفاعالت التواصلية اللفظية والغير لفظية
الحاصلة على مستوى الوسيلة اإلعالمية.
ينعكس هذا األمر على التلفزيون ،حيث استطاع طرح العديد من األفكار التي من شأنها أن تستقطب
الجماهير على نطاق واسع ،أهمها مايعرف بالبرمجة التلفزيونية التي بدأت في وقت مبكر جدا في الواليات املتحدة
األمريكية ،بينما ظلت في الكثير من الدول مجهولة الى غاية الستينيات ويعود السبب في ذلك الى احتكار الدولة
مللكية التلفزيون في غالب األحيان ،لقد لعبت البرمجة التلفزيونية نقلة نوعية في تشكيلها لهوية القناة
التلفزيونية ،فبغض النظر عن كونها تقنية تخطيط ،فهي ترجمة لتصورات املؤسسة التلفزيونية وتمثالتها
للوظائف األساسية اتجاه الجمهور ،فازدادت بذلك البرامج التلفزيونية وتنوعت أشكالها وقوالبها ،واصبح
الجمهور يتطلع الى ما ُيسمع صوتهم واحتياجاتهم وقضاياهم اليومية واملتنوعة ،ما ساهم في ظهور البرامج
الحوارية ثقافية ،اقتصادية ،اجتماعية ،سياسية...الخ ،والتي أصبحت اليوم ركيزة البرمجة التلفزيونية.
تعتبر البرامج الحوارية من أهم أنواع القوالب الفنية ،فهي ترتبط ارتباطا وثيقا باألحداث الجارية ،أين
يتم مناقشة كل مواضيع الحياة خاصة السياسية منها ،وهذا األمر جعلها تحتل مساحة كبيرة في الخارطة
البرامجية للعديد من القنوات الفضائية التلفزيونية .وتقوم البرامج الحوارية السياسية منها على آلية التواصل

أ

االنساني والتي تتشكل بدورها من عدة أبعاد حجاجية ،اقناعية ،تأويلية ،داللية...الخ ،كما ترتكز هذه العملية
التواصلية على ما يحمله التلفزيون من خصائص ينفرد بها -صوت-صورة-حركة ،-فتأتي هذه البرامج لتشكل
لنا قالب تفاعلي مفعم بالرموز والدالالت واملعاني التي تستوجب الطرح ،ودراستنا هذه هي محاولة للكشف عن
مختلف األساليب االقناعية التي يتضمنها البرنامج الحواري "االتجاه املعاكس" عبر قناة الجزيرة الفضائية
اإلخبارية العربية لعام  ،2018وقد تناولت الدراسة ذلك عبر مراحل متالحقة ،انطلقنا من الفصل األول الذي
حددنا فيه الخطوط العريضة لسير العمل بدءا بإشكالية البحث وأهمية املوضوع وأهدافه ،مع طرح مفاهيم
الدراسة ،وكذا مختلف الدراسات السابقة التي تم االعتماد واالستفادة منها سواءا منهجيا أو نظريا أو حتى في
الجانب التحليلي للدراسة ،ثم عمدنا الى توضيح مختلف اإلجراءات املنهجية ،بدءا بنظرية الدراسة مرورا بكل
من املنهج وأدوات جمع البيانات والعينة املعتمد عليها.
أما الفصل الثاني فقد كان املنطلق النظري لدراستنا ،وفيه تطرقنا للمتغير األساس ي للدراسة وهو
األساليب االقناعية ،وقد قسمنا هذا الفصل الى مبحثين أساسيين ،األول ُيعنى بخصوصية التلفزيون وقدرته
على االقناع ،وقد تضمن جملة من العناصر وهي خصائص التلفزيون (صوت-صورة-حركة) وربطها بمتغير
االقناع ،كما تم توضيح االستخدام السياس ي للتلفزيون .أما العنصر الثاني فقد كان قوامه صياغة العملية
االقناعية-الحجاجية السياسية عبر التلفزيون فتم توضيح كل املفاهيم املشابهة للحجاج واالقناع وعناصر
العملية االقناعية-الحجاجية ،ثم تطرقنا باسهاب للمنطق االستراتيجي لالقناع الحديث وعرضنا كل من أساليب
وآليات اشتغال االقناع والحجاج السياس ي.
أما الفصل الثالث فقد كان اطارا لتناول موضوع البرامج الحوارية التلفزيونية عبر ثالث نقاط األول
منها تطرقنا فيه الى القنوات التلفزيونية الفضائية العربية وقد كان املنطلق هنا هو الحديث عن وسيلة التلفزيون
باعتبارها عنصرا فعاال في دراستنا ،ثم تطرقنا الى نشأة وتطور القنوات الفضائية والبث الفضائي العربي لنصل
الى القنوات املتخصصة كقناة الجزيرة ،أما املبحث الثاني فقد عرضنا فيه باسهاب العملية الحوارية لنوضح
بذلك حدود العملية االتصالية –االقناعية التي نحن بصدد دراستها ،أما املبحث الثالث واألخير فقد انتهينا فيه
بعرض بنية البرامج الحوارية التلفزيونية مركزين بذلك على قناة الجزيرة وسياسة برمجتها للبرامج الحوارية.
ب

أما الفصل الرابع فقد تم فيه عرض الجانب التحليلي للدراسة باالعتماد على ما سبق عرضه في اإلطار
املنهجي وكذا النظري ،وقد قمنا بتحليل محتوى برنامج االتجاه املعاكس ،وفق املعايير املنهجية املتفق عليها أي
توزيع فئات الشكل ثم املضمون على عينة الدراسة ،يعقب ذلك تحليل الفئات ووضع االستنتاجات العامة
للبحث فالخاتمة ،ثم قائمة املراجع واملصادر متبوعة باملالحق.

ت

ل
ر
 1-1إشكالية الدراسة
 2-1أهداف الدراسة وأهميتها
 3-1مفاهيم الدراسة
 4-1الدراسات السابقة
 5-1الخلفية النظرية للدراسة
 6-1نوع الدراسة واملنهج
 7-1أداة جمع البيانات
 8-1مجتمع الدراسة والعينة

ل:
تمهيـد:
ان اإلطار املنهجي للدراسة هو تحديد األسلوب املنهجي الذي يستخدمه الباحث لدراسة إشكالية معينة،
أو بمعنى آخر هو التصورات املتعلقة بتنفيذ البحث املقدم من خالل مجموعة من القواعد املتفق عليها من
طرف خبراء التخصص ،وعليه فقد جاء هذا الفصل ليعكس "اإلطار املنهجي للدراسة" املتعلقة بـ ـ ـ"األساليب
االقناعية في البرامج الحوارية السياسية بالقنوات الفضائية العربية –دراسة تحليلية لبرنامج االتجاه املعاكس
بقناة الجزيرة اإلخبارية ،-والذي ساعد الباحثة في:
-

التحديد الدقيق ملوضوع البحث وفق إجراءات منهجية علمية وأكاديمية من حيث الطرح.

 تحديد مفاهيم الدراسة األساسية.-

تحديد أفضل الخيارات املتاحة أمام الباحثة للوصول إلى األهداف بكل سهولة.

-

ساعد الباحثة في التحكم في الجوانب التي تتطرق لها املشكلة.

-

عرض مختلف الدراسات السابقة املشابهة وحدود االستفادة منها.

-

تحديد الخلفية النظرية وعالقتها بالدراسة.

-

تحديد مجموعة األهداف التي ترغب الباحثة في الوصول إليها عبر ضبط منهج الدراسة ،أداة الدراسة،
عينة الدراسة واطارها.
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ل:
 1-1إشكالية الدراسة.
عرف املشهد اإلعالمي العربي العديد من التحوالت بعد ظهور التلفزيون ،ومن أبرز مظاهر هذه
التحوالت ظهور املحطات الفضائية العربية ذات الطابع العاملي والتي تنقل األحداث والقضايا من زاوية عربية،
فبعد أن كانت وسائل االعالم الغربية ولسنوات طويلة املصدر الوحيد للحصول على األخبار واملعلومات ،أصبح
ُ
َ
هناك "ما ال يقل عن  1122محطة تلفزيونية تبث أو ُيعاد َبثها على األقمار العربية والدولية والتي تغطي منطقة
الشرق األوسط وشمال افريقيا .1ان ظهور هذه املحطات الفضائية العربية –عامة أو متخصصة -أضفى طابعا
ً
دوليا على وسائل االتصال كما أفرز حلبة تتنافس فيها هذه القنوات من أجل االستحواذ على املشاهد العربي،
بحيث تتبنى كل محطة ً
طرحا ُمحددا في معالجة األحداث ُيميزها عن غيرها من املحطات ،وذلك بناءا على املبادئ
التي تقوم عليها سياستها التحريرية والتي تتأثر هي األخرى بالعديد من املتغيرات أبرزها نمط امللكية ،الفلسفة
اإلعالمية ،عالقتها بمصادر األخبار ،عالقتها بمختلف الهيئات واملنظمات واملؤسسات سواء سياسية أو اقتصادية
ُ
أو أمنية أو غيرها ،إضافة الى طبيعة الجمهور املستهدف ،وعلى العموم فان ظهور املحطات الفضائية التلفزيونية
أدى الى ظهور أسلوب جديد في التغطية اإلعالمية ،فتعددت بذلك البرامج اإلعالمية ومضامينها :دينية ،رياضية،
ثقافية ،اقتصادية ،تعليمية ،سياسية...،الخ.
وتعد البرامج السياسية التلفزيونية واحدة من أهم املضامين التي يقوم عليها البناء العام للبث
التلفزيوني في غالبية املحطات التلفزيونية خاصة اإلخبارية منها ،فقد أصبحت تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين
لدى املشاهد األمر الذي استدعى ضرورة التنويع في القوالب اإلعالمية التلفزيونية للمحتوى السياس ي (نشرات
إخبارية ،تقارير ،تحقيق سياس ي ،حوار سياس ي) وان كانت في معظمها مستسقاة من البرمجة اإلذاعية.

 1اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية ،تقرير (منشور) البث الفضائي العربي ،إصدارات اتحاد الدول العربية،2016 ،
ص ص.9-8
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ل:
وتحتل البرامج السياسية الحوارية  political talk-showsاملرتبة األولى 1من حيث املساحة الزمنية في خارطة
البث الفضائي العربي ،فقد القى هذا القالب من البرامج اقباال شديدا من قبل املشاهدينَ ،
لم يتميز به من جرأة
ُ
وحرية في طرح املسائل السياسية واملرتبطة أساسا بالواقع ،فهي تقوم على ابراز الرأي والرأي اآلخر ،وتعتمد
على أسلوب املباشرة والتلقائية بم ُيحقق طرح وجهات النظر بهامش كبير من الحرية ،بغض النظر عن نوع
الحوار -حوار رأي ،حوار املعلومة ،حوار شخصية .-والبرامج الحوارية السياسية التلفزيونية هي شكل من أشكال
التدافع الحضاري في قراءة الواقع السياس ي حاضرا وماضيا ومستقبال ،تتأسس على لغة تواصلية متعددة وهي
تستدعي اآلخر بالضرورة ،اذ ال يمكن أن نبلغ أو نقنع دون وجود اآلخر ،وال يكون هذا اآلخر مستقبال أو سامعا
محايدا بل يكون فاعال أي سائال ومجيبا في اآلن ذاته ،فتتفاعل التساؤالت واالجابات وأثناء هذا التفاعل تتحدد
أبعاد التواصل القائمة على ضرورة التبعية ،اذ ال يمكن أن نفهم دون أن نبين الداللة ،وال يمكن أن نبين الداللة
دون أن نعرج على التأويل وال يمكن أن نصل الى فعل االقتناع دون أن نحاجج .أي أن البرامج الحوارية السياسية
تستدعي حضور فعل "التحاور" الذي ُيعد أحد أشكال التواصل اإلنساني ،وهو يستند على مجموعة من األفراد
ُيبدون وجهات نظرهم حول قضايا مطروحة ،فتشترك بذلك منطوقات الحوار -لغوية-غير لغوية مجتمعة في
كشف الحقائق والحصول على تأييد الجمهور أو استمالتهم وجذب انتباههم طوال فترة عرض الحوار ،وهو ما
يطلق عليه بالعملية االقناعية.
َ
والبرامج الحوارية السياسية هي فن من فنون الكالم املؤسس على الحجاج واالقناع ،تجمع بين طرفين
فأكثر يتنافسان في تمثل األشياء وتحليل الظواهر ،فيستدعي بذلك كل طرف ما استطاع من الكالم وأساليب
االقناع والحجاج ليبين سالمة موقفه ،ويبرز فساد حجة خصمه ،واملراد ليس ترجيح رأي على آخر فحسب بل
استمالة املستقبل واستتباع اآلخر ،والحوار في البرامج السياسية التلفزيونية ال يؤسس للتفاعل بين املتحاورين

 1نقال عن:
-

هالة عوض ،تأثير البرامج اإلخبارية على قناة الجزيرة في تثقيف الشباب العربي سياسيا ،مركز الجزيرة للدراسات2012 ،

-

جوسلين نادر :رصد البرامج الحوارية في املحطات التلفزيونية ،مؤسسة مهارات.2015 ،

-

حياة الحويك عطية :البرامج الحوارية والفضاء العام ،مقال منشور.2016 ،
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ل:
فحسب ،بل القصد هو اثارة ردود فعل متباينة بين الجماهير ،فعملية شد الجمهور ودغدغة أحاسيسه ومداعبة
خياله وااليهام بتحقيق أحالمه هي آليات حجاجية تستبطن نفسية وعقل املتلقي ،وتأخذ من علم النفس
اللغوي ،وعلم النفس االجتماعي ،وعلوم االعالم واالتصال.
َ
في خضم هذه األبعاد التواصلية الحجاجية االقناعية تلعب خصوصية التلفزيون دورا محوريا في نقل
تجاذبات العملية االتصالية ،اذ يعمل التلفزيون حسب "روبرت فريزر  "Frazier Robertعلى مستويين" :األول
عقلي يدور حول املعرفة وتكوين اآلراء املختلفة واملتبادلة في املجتمع ،والثاني عاطفي يدور حول العواطف
واملشاعر واألحاسيس" ،1بحيث ُتترجم هذه املستويات الى أساليب ُوت َجسد لنا الواقع وتعبر بشكل مؤثر عنه برموز
ومعاني تتفاعل فيم بينها .فبعد ان كانت السيادة املطلقة للكلمة املجردة التي تعتمد على عناصر التعبير اللغوي،
تغير املوقف بخصوص وضع اللغة حيث شاركها في التعبير وسائل أخرى حديثة ،الحركة ،الصوت ،الصورة
(خصائص التلفزيون) ،لقد أدى إضافة هذه العناصر إلى تحقيق الهيمنة على الجماهير ،وأصبح النفوذ اللغوي
اإلعالمي ،أو الخطاب الفضائي التلفزيوني سالحا حاسما في االقناع باألفكار املختلفة والترويج لها ،والبد من
التسليم أن ثمة جمهورا كبيرا يتابع خطاب الفضائيات ،أكثر من جمهور القنوات االتصالية األخرى والسبب قد
يعود الى الجاذبية التي يتمتع بها التلفزيون ،ان ما يجعل الخطاب اإلعالمي الحواري التلفزيوني بهذه القوة من
الجاذبية ،هو الوسائل واآلليات التي يعتمد عليها أثناء عملية االرسال ،من قبيل الكلمة املسموعة ،والصورة
املتحركة ،وحركات الجسد ،اذ يصبح نسقا قابال للقراءة والتأويل ،مما يفصح عن توظيفه لالقناع توظيفا
واضحا بغية جذب عدد كبير من املتلقين واخضاعهم لقوة االقناع والتأثير ،وهذا ما يجعل "بيرملان "Perelman
يقول "أنه يقدم نظرية جديدة ،وهي البالغة الجديدة ،ألنها تهتم بدراسة التنوع الجديد للمخاطبين عبر وسائل
االعالم ،وهو أمر ما يزال في نظره مهمال 2".تستمد البرامج الحوارية السياسية التلفزيونية اذا طاقة جذب كثيفة
انطالقا من خصائص الوسيلة االتصالية ،فنجد تعاضد بالغة امللفوظ مع تعبيرية وايحائية الصورة في البوح
ب الرسالة التي يسعى الباث ايصالها الى املتلقي ،وتحتمل دالالت شتى يأولها املستقبل بحسب مرجعياته وأدواته

 1آرثر سوينس :التأليف التلفزيوني ،ترجمة :إسماعيل رسالن ،ط ،1الدار املصرية للتأليف والترجمة ،القاهرة ،مصر ،1966 ،ص.252
2

رحمة توفيق :الحجاج اللغوي في الخطاب اإلعالمي ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،اربد ،األردن ،2020 ،ص.07
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ل:
الذاتية واملوضوعية في القراءة والتحليل والتفكيك أو ما يطلق عليه ضمن نظرية التفاعلية الرمزية بالعوالم
الفردية املشتركة أثناء العملية االتصالية.
ان هذا الطرح دعى بنا الى البحث أكثر في ذلك الكل املركب للبرنامج الحواري السياس ي وتفحص مختلف
تقنيات وأساليب االقناع عن كثب ،ولعل من أبرز البرامج الحوارية السياسية في الوطن العربي ما تبثه قناة
الجزيرة الفضائية اإلخبارية والتي تعتبر املشروع االعالمي األول عربيا 1بحيث تجاوزت الجمود اإلعالمي العربي
ُ
وراحت تواكب األحداث وتنقل األخبار من مواقعها املختلفة ،وتنوع في عرض برامجها تحت شعار "الرأي والرأي
اآلخر" ،كما اهتمت بمعالجة املواضيع من زاوية ورؤية جديدة في ظل هيمنة القنوات اإلخبارية العاملية ،ومن
بين البرامج الحوارية السياسية في قناة الجزيرة برنامج "االتجاه املعاكس" الذي ُيبث منذ  ،1996والذي نجد
أنه انتظم ضمن سياق مشهدي اعالمي معبر ،يستدعي البحث في مختلف أساليبه وتقنياته االقناعية ،وهو
األمر الذي دفعنا الى طرح التساؤل الرئيس ي اآلتي :ما هي األساليب اإلقناعية املوظفة في البرنامج الحواري
السياس ي االتجاه املعاكس على قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية لسنة 2018؟
وضمن هذا التساؤل نود اإلجابة على التساؤالت التالية:
أ -على مستوى الشكل (ماذا قيل):
ُ
 ماهي املساحة الزمنية املتاحة لكل ضيف؟
ُ
 ماهي طبيعة املؤثرات الصوتية املوظفة؟
ُ
 ما هو مستوى اللغة املستخدمة لبث الرسائل؟

 1أنظر :دراسة هالة إبراهيم عوض درويش :تأثير البرامج اإلخبارية على قناة الجزيرة في تثقيف الشباب العربي سياسيا ،حيث توصلت
الباحثة في دراستها امليدانية إلى أن قناة الجزيرة تحتل املركز األول من حيث تفضيالت الجمهور بنسبة (.)%75.4
 عبد الغني بوزيان ورضوان بلخيري :استخدامات الجماهير للبرامج اإلخبارية لقناة الجزيرة واالشباعات املتحققة ،وقد أثبتت الدراسةأن نسبة عالية من الجمهور يتابعون البرامج اإلخبارية لقناة الجزيرة ( ،)%83.79ويعود ارتفاع هذه النسبة إلى قدرة القناة على تلبية
حاجات واشباعات أفراد العينة.
 نصيرة تامي :املعالجة اإلعالمية لظاهرة اإلرهاب من خالل البرامج الحوارية في الفضائيات اإلخبارية املتخصصة ،إذ أكدت الدراسةعلى احتالل قناة الجزيرة املرتبة األولى من حيث نسبة املشاهدة.
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ل:
 ما هو شكل الحوار السائد؟
ب -على مستوى املضمون (كيف قيل)"
ُ
 ماهي املهارات والسمات الشخصية املوظفة إلدارة الحوار؟
 ما نوع الحجج السياسية املوظفة؟
 ماهي اآلليات اللغوية لإلقناع السياس ي املوظفة؟
 ماهي االستماالت االقناعية املوظفة؟

 2-1أهداف الدراسة وأهميتها:
أهداف الدراسة:

أ-

ُ
تهدف هذه الدراسة أساسا الى محاولة التعرف على مختلف األساليب االقناعية املوظفة في البرامج
الحوارية السياسية عبر التلفزيون ،وهذا الهدف ال ُيمكن أن يتحقق دون أن نفككه الى أهداف جزئية ،وهي
على النحو التالي:

-

تسليط الضوء على وسيلة التلفزيون ودور كل خاصية من خصائصه في االقناع.

-

ابراز وتوضيح املفاهيم الجديدة التي تظهر أثناء الدراسة.

-

التعرف على األساليب اإلقناعية املوظفة في البرنامج الحواري السياس ي االتجاه املعاكس على مستوى
الشكل.

-

التعرف على األساليب اإلقناعية املوظفة في البرنامج الحواري السياس ي االتجاه املعاكس على مستوى
املضمون.

-

الكشف عن اآلليات اللغوية لإلقناع السياس ي املوظفة في البرنامج الحواري السياس ي االتجاه املعاكس.

-

الكشف عن أنواع الحجاج السياس ي املوظفة في البرنامج الحواري السياس ي االتجاه املعاكس.

-

الوقوف على أهمية االتصال اللفظي وغير اللفظي في تحقيق االقناع.
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ل:

-

الوعي بكيفية توجيه اللغة الطبيعية في الحوار السياس ي لتصبح لغة حجاجية بامتياز غايتها االقناع
والتأثير ،ال االعالم واالخبار فحسب.

أهمية الدراسة:

ب-

تتوقف أهمية البحث على أهمية الظاهرة التي يتم دراستها وعلى قيمتها العلمية والنتائج التي ستحققها
والتي يمكن أن تفيدنا في اكتشاف حقائق تستطيع االستناد اليها في اثبات حقيقة أمر ما أو في جعلها منطلق
لبحوث ودراسات الحقة .فلكل موضوع من املواضيع العلمية املدروسة أهمية كبرى تدفع بالباحثين والدارسين
إلى تناولها ودراستها والبحث فيها بطرق وأساليب علمية ،وتكمن أهمية موضوع دراستنا في كونه يسلط الضوء
على األساليب اإلقناعية في البرامج الحوارية السياسية ،وعلى العموم تستمد الدراسة أهميتها من خالل
العناصر املتضمنة للموضوع والتي تجعل من البحث فيه ضرورة ملحة وأساسية:

-

ان موضوع الدراسة يعكس بشكل واضح عدم استقاللية حقل علوم االعالم واالتصال عن بقية
الحقول املعرفية والتخصصات االكاديمية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية ،فنالحظ أهمية التقاء بعض
العناصر املعرفية ضمن موضوع الدراسة ،األمر الذي ساهم بشكل كبير في توجيه البحث ضمن إطار
موسع ،بغية تحقيق اهداف الدراسة.

-

ان موضوع االقناع يحمل كما هائال من املعلومات النظرية واملعرفية والسلوكية ،األمر الذي يكسبه
أهمية بالغة تدفع بالباحثين في مختلف التخصصات الى تناوله والبحث فيه.

-

أهمية التلفزيون وبرامجه الحوارية ومكانته كوسيلة اعالمية ،حيث أن التلفاز اليزال يحتل املراتب
األولى من حيث املشاهدة والتعرض" ،وقدرته على الجمع بين الصوت والحركة ،املوسيقى واأللوان،
ويعمل على انتاجه فريق متخصص من العمل االنتاجي واالخراجي والديكوري والتجميل مع مراعاة
العوامل املؤثرة على املتلقي والتي تتناسب وتوجهه االجتماعي والفكري والعقائدي" ،1هذه الخصائص
املتفردة لوسيلة التلفزيون دفعت بنا الى االهتمام بعناصره بشكل متشعب حيث وضحنا أهمية

 1عصام نور الدين :االعالم وتأثيره على اللغة العربية ،مجلة الفكر العربي ،العدد ،1998 ،92ص.24
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ل:
الصورة والصوت والحركة ومختلف العناصر التقنية للتلفزيون في ثنايا األطار النظري والتطبيقي
للدراسة.

-

أهمية فعل املحاجة في كل مقام سياس ي ،حيث "يندرج ضمن ما تطلق عليه علوم االعالم واالتصال
السلوك أو املوقف الخارجي الذي يهتم بكل ما يتعلق بإيصال الرسائل ،وفهم داللتها االجتماعية في
السياقات التي ترد فيها" 1باالعتماد على جملة من اآلليات االقناعية والحجاجية مجتمعة.

-

ُ
هذه الدراسة في جانبها النظري طرحت العديد من املفاهيم املعرفية التي تحمل أهمية علمية تسهم
في اثراء املوضوع.

-

ان مجتمعاتنا العربية تعرف ضعفا وتدني كبير على مستوى الحوار ،وهذا حسب العديد من الدراسات
ُ
التي أجريت في هذا اإلطار ،ومن هنا فان أهمية دراستنا تكمن في توضيح األهمية اللغوية واالجتماعية
للحوار ،وضرورة اإلبقاء على مستوى الحوار الفعال من أجل معالجة مختلف القضايا املطروحة.

 3-1تحديد املفاهيم.
هناك مجموعة من املفاهيم توجب على الباحث وضع تعريفات محددة لها في إطار هذا البحث وهي تعتبر
من بين املفاهيم األساسية في البحث ،وتأتي هذه املفاهيم بغرض الحصول على بعض التعاريف اإلجرائية،
ومن هذا املنطلق قمنا بالبحث في املعاني لأللفاظ ،وعرض املفاهيم كما وردت في العديد من األدبيات
( ،)Etymologie*2لنتوصل في األخير إلى جملة من التعاريف تتوافق وموضوع بحثنا ،وأول املفاهيم التي نتناولها
هو:
ّ
اتيجي ُة الخطاب الحجاجي ،دراسة ُ
ّ
ّ
ّ
العربية ،مجلة املخبر ،جامعة بسكرة ،العدد،10
اإلشهارية
اإلرسالية
تداولية في
 1بلقاسم دفة :استر ّ ِ ِ ِ
الجزائر ،2014 ،ص.496
2 * Etymology is the study of the history of words, Their origin, and how their forms and meanings change over time. For

languages that have a long written history, etymologists use texts to understand how words used during earlier periods
and when they entered a given language. Etymologists also use comparative linguistics to reconstruct information about
languages when no direct information is available. From: Gerard de Melo: Etymological Wordnet: Tracing The History of
Words, IIIS, Tsinghua University, p02
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ل:
.1

مفهوم األسلوب اإلقناعي:
 1.1األسلوب:
لفظة األسلوب في اللسان العربي وفي مادة "سلب" البن منظور هو :الوجهة واملذهب والطريق،

واألسلوب هو الفن ،يقال :أخذ فالن بأساليب من القول أي بأفانين منه ،1وكلمة أسلوب من حيث املعنى
اللغوي العام يمكن أن تعني "النظام أو القواعد العامة" ،فاملعنى العام لكلمة أسلوب يعني تفضيال أو اختيارا
ما من ضمن مجموعة من البدائل املتاحة في مجال معين ،وكما يحدث هذا االختيار في مجاالت الحياة كافة
فإنه يحدث أيضا في اللغة ،فمن املفترض أن تكون هناك طرق متعددة يمكن أن تستخدم في التعبير عن املعنى
الواحد ،يختار الشخص من بينها ما يظن أنه أقدر على التعبير عن الفكرة التي يتناولها ،2فاألسلوب هو الطريقة
واملنوال والقالب ،وبهذا الصدد نشير إلى أن اللغة العربية قد صنفت األساليب بمعزل عن الداللة ،فمفهوم
األسلوب ظل تابعا ملفاهيم االنسان وهيمنت عليه التصنيفات الشكلية الخاضعة في جوهرها لألغراض وما
يالئمها من الطرق لتأدية املعاني.
إن داللة لفظة األسلوب في اللسان العربي تركز وتشير إلى األساليب "الطرق" اللغوية ،أي كيفية توظيف
اللغة ،والتالعب باأللفاظ من أجل الداللة على ش يء معين أو تحقيق هدف معين ،ونجد لفظة األسلوب تقابلها
باللغة األجنبية  Les techniquesأو  ،Methodsوفي بعض املراجع  ،Strategyرغم تأكيدنا على الفرز بين مصطلح
األسلوب واالستراتيجية .من هنا نلحظ أن مفهوم األسلوب في الظواهر اإلعالمية-االتصالية ال يمكن عزله عن
الظاهرة اللغوية في مجمل خصائصها فهو استخدام مختلف الخصائص اللغوية بشكل مبدع ومميز لترك أثر
لدى املتلقي.
واذا كنا قد طرحنا معنى األسلوب من زاوية لغوية ،فانه يجب أن نعرج على هذا املفهوم من زاوية
اصطالحية ،اذ ُيعرف األسلوب بأنه :الكاشف لنمط التفكير عند صاحبه ،اذ ُيعبر تعبيرا كامال عن شخصيته،
ويعكس أفكاره وصفاته اإلنسانية ،ويبين كيفية نظره الى األشياء وتفسيره لها وطبيعة انفعاالته ،وغير ذلك مما
 1ابن منظور :لسان العرب ،مادة (سلب) ،دار هادر ،ط ،01بيروت ،مج ،1955 ،01ص.473
 2محمد منير حجاب :املوسوعة اإلعالمية ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،املجلد  ،1القاهرة 2003 ،ص .268
14

ل:
يؤكد الذاتية أساسا لألسلوب ،وهذا ما أكد عليه "شوبنهاور  " Arthur Schopenhauerحينما عرف األسلوب
بأنه مالمح الفكر ،و"ماكس جوب" الذي بين أن "جوهر االنسان كامن في لغته وحساسيته".1
َووفق مؤسس "علم األسلوب" شارل بالي  " Charles Ballyفان األسلوب" :مجموعة من العناصر
الجمالية في الرسالة يكون بمستطاعها احداث تاثير نفس ي عاطفي على املتلقي" وجوهر األسلوب عند بالي يتمثل
في "انزال القيمة التأثيرية منزلة خاصة في سياق

التعبير"2.

بناءا على كل ما سبق وحسب ما تم استنتاجه فإننا نرى أن لفظة األسلوب تظهر من خالل:
-

البعد املادي للكلمة والذي نلمسه في تحديد مفهوم الكلمة من حيث ارتباطها بالفعل.

-

البعد اللغوي للكلمة والذي نلمسه في تحديد مفهوم الكلمة من حيث ارتباطها بعملية انتقاء املفردات
للداللة على أمر معين.

 1.2اإلقناع:
ان مفهوم اإلقناع مفهوم محوري في دراستنا ،لذلك سنفصل في هذا املفهوم من عدة زوايا ،فمن
الناحية الالتينية تعود الكلمة إلى Persuasion:وهي تقابل كلمة بمعنى "يحث" ،أي تجعل  Suadereوتعني
عاطفي أو انفصالي »  ،« perوتتكون من مقطعين ،شخص ما يفعل أو يعتقد في ش يء ما من خالل الحث
العاطفي أو العقلي ،3وعن أصل الكلمة في اللغة العربية فقد جاء في املعجم الوسيط :قنع بمعنى مال :قنعت
اإلبل والغنم قنعا ،أي :مالت ملأواها وأقبلت نحو أصحابها ...وفالن قنوع أي :راض بالقسم واليسير نحو قانع،
وقنيع إلى فالن أي :أخضع له وانقطع إليه4.كذلك جاء في لسان العرب "قنع بمعنى رض ي" .5ويشير الدكتور
"إبراهيم امام" أن كلمة إقناع في اللغة العربية تعني الرض ى ،أقنعني أي أرضاني ،ويقصد به أن السامع لك،

 1محمد علي جعلوك :الحوار لغة األقوياء أم الضعفاء ،دار الراتب الجامعية ،ط ،1لبنان ،1999 ،ص ص.44-43
 2محمد علي جعلوك :مرجع سابق ،ص.33
 3محمد منير حجاب :مرجع سبق ذكره ،ص.370

ُ
 4محمد جهاد جمل :فن اإلقناع- ،أغراضه ،تعريفه ،تأثيره ،نظرياته ،-ط ،1دار الكتاب الجامعي ،االمارات العربية املتحدة،2017 ،

ص.62
 5ابن منظور :مرجع سبق ذكره ،ص .298
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ل:
وفي كتابه "اإلعالم اإلسالمي" حيث يقول " اقتنع بفكرتك ال باعتبارها فكرتك أنت ،ولكنها أصبحت فكرته
الخاصة به ،والتي انبثقت من داخل

نفسه1.

غير أن ما نعيبه على هذا التعريف السابق هو قلة االهتمام من حيث ترتيب اإلقناع واالقتناع ،وما تم
طرحه في التعريف هو االقتناع والذي يعتبر غاية الحجاج ،اذ يذكر كل من "بيرملان" و"تيتيكاه" أن االقتناع
يرتبط بما هو عقلي أكثر من االقتاع الذي قد يربط بما هو ذاتي ،وهما يقسمان الحجاج إلى حجاج اقناعي
وحجاج اقتناعي ضمن نظرية الخطابة الجيدة ،وعلى هذا األساس وجب علينا التفرقة بين اإلقناع الذي يرمي
إلى استمالة الجمهور الخاص ،واالقتناع الذي يسلم به كل ذي عقل.
من الناحية االصطالحية فإن مفهوم "اإلقناع" من أبرز املصطلحات التي عرفت اهتماما ملحوظا من
قبل علماء النفس ،علماء االجتماع ،الساسة ،االتصال ،كل حسب اختصاصه ،توجهه ،هدفه ،مما أعطى
لهذا املصطلح مرونة منحته تعددا مكثفا من اإلحاطة بكل أبعاده واإلملام بمختلف جوانبه ،ونذكر في هذا
املقام أننا قمنا باستبعاد العديد من التعاريف ملصطلح "اإلقناع" ،ذلك أننا وجدنا فيها خلطا كبيرا بين اإلقناع
ومختلف املفاهيم املشابهة ،والتي سنفصل فيها الحقا.
واإلقناع هو "جهد منظم مدروس يستخدم وسائل مختلفة للتأثير على آراء اآلخرين وأفكارهم بحيث
يجعلهم اإلقناع يقبلون ويوافقون على وجهة النظر في موضوع معين ،وذلك من خالل املعرفة النفسية
واالجتماعية لذلك الجمهور

املستهدف"2

يذكر في التعريف السابق أن اإلقناع يستعمل وسائل وأساليب مستخدمة للتأثير ،وهو األمر الذي يشير
إليه "عامر مصباح" من خالل تقسيمه لإلقناع ،إذ يذكر اإلقناع العقلي أو العقالني وله أساليبه وآلياته
املنطقية ،كما يذكر اإلقناع الخداعي وهو الذي يقوم على آلية غير أمينة لإلقناع وهي الخداع ،واإلقناع هو

 1عامر مصباح :اإلقناع االجتماعي-خلفيته النظرية وآلياته العملية ،-ط ،1ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2005 ،ص.17
 2عبيدة صبطي ،فؤاد شعبان :كيفية تعميم اإلعالن ،دط ،دار الخلدونية ،الجزائر ،2010 ،ص.94
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ل:
استخدام املقنع (متحدث ،كاتب... ،الخ) لأللفاظ واإلشارات التي يمكن أن تؤثر في تغيير االتجاهات وامليول
والسلوكيات ،وهو عملية شكلية

-فكرية1

ويذكر "برنار اديجز" في كتابه "استراتيجيات العالقات العامة" أن اإلقناع هو "عملية تغيير أو تعزيز
املواقف ،أو املعتقدات أو السلوك" ،2أما "هاري ميلر  " Harry Millsفهو ُيفرق بين نوعين من اإلقناع -الفكري
والالفكري ،-أو بتعبير عاملي النفس "ريتشارد بيتي وجون كاسيبو" املركزية والطرفية ،فمتلقي الرسالة في حالة
الطريقة املركزية يقوم بالتفكير في الرسالة بتحليل جميع األسباب املنطقية واألدلة ،أما في حالة الطريق الطرفي
فال يمض ي مستقبل الرسالة سوى القليل من الوقت للتفكير في محتوى الرسالة ،وغالبا ما تكون القرارات
متخذة بدافع

العاطفة3.

بناء على ما تم طرحه فان مفهوم األسلوب اإلقناعي :يعكس مختلف الجهود االتصالية الفكرية ،اللغوية
والجسدية املبذولة من قبل املرسل للتأثير على املتلقي ،وقد تكون هذه األساليب عقلية أو عاطفية ،أخالقية
أو غير أخالقية ،مباشرة أو غير مباشرة.

.2

الحوار:
الحوار في اللغة وفي معجم لسان العرب البن منظور جاءت بمعنى "املحاورة" ،املجادلة ،التحاور:

التجاوب ،واملحاورة بمراجعة املنطق والكالم في املخاطبة وقد حاوره" ،4وقد وردت كلمة حوار في املعجم
الوسيط بمعنى الحديث الذي يجري بين شخصين أو أكثر لتبادل اآلراء

واألفكار"5

 1محمد جهاد جمل :مرجع سبق ذكره ،ص 63
Harry Mills: artful persuasion, -how to command attentionchange minds and influence people-, amacon, newyork,

2

2000, p 32.
3 Barbara Diggs Brown : Strategic public relations, an audience centered Approach, the center for strategic research and

communication, 2012, usa, p48.
 4ابن املنظور :مرجع سبق ذكره ،ص.751
 5املعجم الوسيط للفيروز أبادي :ط ،6دار املعارف ،الجزء األول ،1994 ،ص205
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ل:
من الناحية االصطالحية فإن الحوار هو الحديث الذي يجري بين شخصين هما املحاور والضيف لتحقيق
هدف معين هو الحصول على املعلومات أو الرأي أو تقديم صورة شخصية لفرد معين ،1ويشير املختصون في
اإلعالم أن الحوار يعني "ما يدور من كالم بين شخصية أو أكثر لتبادل اآلراء

واألفكار2

ويضع الباحث "يوسف الحسن" تعريفا للحوار يوضح فيه بعضا من شروط التحاور إذ يقول" :الحوار
هو أن يتبادل املتحاورون األفكار والحقائق واملعلومات والخبرات ،التي تزيد من معرفة كل فريق باآلخر بطريقة
موضوعية ،تبين ما قد يكون بينهما من تالق أو اختالف ،مع احتفاظ كل طرف بمعتقداته ،في جو من االحترام
املتبادل واملعاملة بالتي هي أحسن ،بعيدا عن نوازع التشكيك ومقاصد التجريح ،بل ما يرجى منه هو إشاعة
املودة وروح املعاملة والتفاهم والوئام ،والتعاون فيما يقع التوافق فيه من أعمال النفع العام

للبشرية3

إن ما يجدر اإلشارة إليه ضمن هذا املفهوم هو أن الحوار ليس في جوهره لغة ،وهو األمر الذي يسقط فيه
أغلب الباحثين ،فالحوار وسيلته اللغة وليست مصدرا لتوليده ،وهو نشاط عقلي ،ذهني فكري بالدرجة األولى،
وألنه عقلي فهو يرتبط بمستويات التفكير اإلنساني ،وكما يذكر الباحث "عبد الستار الهيتي" فإن الحوار هو
"أسلوب يجري بين طرفين ،يسوق كل منهما من الحديث ما يراه ويقتنع به ،ويراجع الطرف اآلخر في منطقه
وفكره قاصدا بيان الحقائق وتقريبها من وجهة نظره" 4وبقطع النظر عن مختلف املفاهيم املشابهة ،والتي
سنفصل فيها الحقا فإننا نعطي التعريف اإلجرائي التالي ملفهوم الحوار :الحوار هو عملية اتصالية ،بين طرفين
أو أكثر ،وهو نشاط عقلي وذهني وسيلته اللغة ،وتختلف أهداف الحوار باختالف املواضيع املطروحة اجتماعية،
سياسية ،اقتصادية... ،الخ.

1

عبد هللا زلطة :فن الحوار اإلذاعي والتلفزيوني-حوارات مع مشاهير املحاورين ،-دط ،الشركة العربية الدولية ،القاهرة،1995 ،

ص.113
 2كرم شلبي :معجم املصطلحات اإلعالمية ،ط ،2دار الجيل للنشر والطبع والتوزيع ،1994 ،ص.70
 3فيصل أبو عيشة :مهارات الحوار الصحفي ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان ،2016 ،ص.13
 4الهيتي عبد الستار ابراهيم :الحوار الذات-اآلخر ،-دط ،وزارة الشؤون واملقدمات اإلسالمية ،قطر ،2004 ،ص.40
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ل:
 .3البرامج الحوارية التلفزيونية:
ال يمكن ألي قناة تلفزيونية فضائية كانت أو أرضية أن تنطلق من فراغ وتنتقي برامجها وما يبث عليها
ُ
بشكل عشوائي ،إذ البد من وجود برمجة تحدد من خاللها سياستها وجمهورها ،حيث تعرف البرمجة بأنها
تترجم تصورات املؤسسة التلفزيونية وتمثيالتها للوظائف األساسية التي يجب أن يقوم بها التلفزيون والجمهور
الذي تريد الوصول إليه ،1أي أن لكل مؤسسة تلفزيونية وظائف تقوم بها وجمهور تخاطبه ،ولتحقيق ذلك
أوجدت شبكة البرمجة التلفزيونية لتعويد الجمهور بمراعاة املعايير التي تتدخل في دفع املشاهد التخاذ قرار
مشاهدة التلفزيون ،واملتمثلة فيما يلي :ساعات بث البرنامج التلفزيوني ،نوع البرنامج ،مقدم البرنامج

أو املذيع2

من الطرح السابق نالحظ الفرق بين البرمجة والبرنامج ،للتوضيح أكثر نأتي إلى تعريف البرنامج
التلفزيوني:
البرنامج التلفزيوني كما يعرفه "محمد عوض" هو" :عبارة عن فكرة تجسد وتعالج تلفزيونيا باستخدامه كوسيلة
تتوافر إمكانات الوسائل اإلعالمية ،وتعتمد على الصورة اإلعالمية سواء كانت مباشرة أو مسجلة على أفالم أو
شرائط ،ويتشكل ويتخذ قالبا واضحا ليعالج جميع جوانبها خالل مدة زمنية محددة ،وتتطور برامج التلفزيون
باستمرار ،حيث يالحظ ألوانا جديدة وأشكاال برامجية متميزة من آن آلخر ويهدف إلى اإلعالم والتثقيف ،التوجيه
والتسلية ،اإلعالن ،وذلك لجذب املشاهدين والتأثير فيهم.3
إن البرنامج التلفزيوني باإلضافة إلى كونه فكرة هو تجسيد لفن إعالمي يشمل جميع عناصر العملية
االتصالية ،خاصة املرسل هنا ،فهو بمثابة مستقطب الجماهير ،لذا وجب انتقاؤه بدقة عالية ،والبرنامج
التلفزيوني يتعدد بتعدد املواضيع واألهداف ،برامج إخبارية ،وثائقية ،ترفيهية ،حوارية... ،الخ ،وما يهمنا في هذا

 1نصر الدين لعياض ي :البرمجة التلفزيونية في القنوات العربية-دراسة تحليلية لألسس والدالالت ،-مجلة األبحاث والعلوم اإلنسانية،
العدد ،05سكيكدة ،ماي  ،2010ص.364
 2منصف العياري ،يوسف تمار :فن البرمجة وإعداد الخارطة البرامجية في القنوات التلفزيونية العربية-جدلية التصور واملمارسة،-
اتحاد اإلذاعات العربية ،تونس ،2007 ،ص12
 3محمد معوض :املدخل إلى فنون العمل التلفزيوني ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر ،1900 ،ص 115
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ل:
االطار هو النوع األخير أي البرامج التلفزيونية الحوارية ،وعلى الرغم من أن البعض يرى أن الحوار في البرامج
التلفزيونية عنصر مشترك في العديد من األشكال البرامجية ،فهو األساس في الحصول على املعلومات ،إال أننا
نؤكد على ضرورة التفرقة بين البرنامج الحواري التلفزيوني وبقية األنواع ،وهذا ما سنجده في الفصل الخاص
ببنية البرامج الحوارية التلفزيونية.
تستخدم كلمة حوار في الفن التلفزيوني لكي تشير إلى أحد عناصر البرنامج أي أنها تقابل كلمة Dialogue
كما تستخدم كلمة حوار بمعنى مقابلة  Interviewكقالب فني في صياغة البرنامج التلفزيون ،كما هو الحال في
برنامج من واشنطن بقناة الجزيرة ،والبرنامج الحواري التلفزيوني يطلق عليه باللغة باإلنجليزية ،tv-talk shows
"وهو لقاء هادف بين املقدم والضيف حول موضوع معين يهم الجمهور املستهدف ،ويقوم هذا اللقاء على
التفاعل املتبادل وفق معايير معينة ،وإن التفاعل املتبادل هذا يعني أن املوضوع ال يقتصر على مجرد توجيه
األسئلة والحصول على إجابة ،وإنما يشمل كل ما يساعد على التواصل بين املقدم والضيف مع التركيز على
اللغة اإلعالمية املناسبة لتوصيل املعنى

املقصود"1

والحوار التلفزيوني هو "محادثة ذات هدف ،فمقدم البرنامج الحواري يجري الحوار لهدف معين في إطار
أهداف محددة لخدمة القناة التلفزيونية بوجه عام ،ويشتمل على كل أدوات التواصل ،سواء كانت هذه
األدوات املستخدمة في إطار اللغة اللفظية أو اللغة غير اللفظية وفق معايير تلفزيونية

معينة"2

ويجب اإلشارة هنا إلى أن البرامج الحوارية تقوم على حرية التعبير ،وإبراز الرأي والرأي اآلخر ،فهي
بذلك تعتمد على أسلوب الحوار املباشر ،والتلقائي الذي يتصف بالتفاعل بين املقدم والضيف أو الضيوف
من جهة ،والجماهير من جهة أخرى ،مما يحقق طرح العديد من اآلراء ،أو الحلول للمشكالت والقضايا التي
تواجه املجتمع خالل فترة زمنية

معينة3.

 1راضية قراد :اللغة اإلعالمية في التلفزيون الجزائري-دراسة وصفية تحليلية لبرنامج صباح الخير بالقناة الوطنية األرضية ،-مذكرة
مكملة لنيل شهادة املاجستير في االتصال والعالقات العامة ،جامعة منتوري قسنطينة ،2008-2007 ،ص.100
 2عبد العزيز بركات :اتجاهات حديثة في انتاج البرامج االذاعية ،ط ،1دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،مصر ،2000 ،ص.111
 3شكري عبد املجيد :الفن اإلذاعي وتحديات تكنلوجيا قرن جديد-أسس نظرية وتطبيقية ،-ط ،1دار الفكر العربي للنشر والتوزيع،
القاهرة ،مصر ،1999 ،ص.142
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ل:
على ضوء التعريفات السابقة نستطيع القول إن البرامج الحوارية التلفزيونية هي شكل فني يشغل
مساحة زمنية محددة في التلفزيون ،يهدف إلى التركيز على املوضوعات أو القضايا أو املشاكل التي تواجه
املجتمعات بالنقاش واملحاورة وتتميز البرامج الحوارية التلفزيونية بالتلقائية والعفوية واالرتجال ،Adlibbing
ويعطي الحوار حيوية أكثر وتلقائية وعفوية من الحديث املباشر والصورة ومختلف حركات الجسد التي يقوم
بها املتحاورون.

 .4الخطاب اإلعالمي:
لغويا وحسب ما ورد في لسان العرب في مادة (خ.ط.ب) الخطاب واملخاطبة مراجعة الكالم ،وقد خاطبه
َ ُ
بالكالم مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان ...ورجل خطيب :حسن الخطبة ،وجمع الخطيب خطباء ،وخط َب
َ
بالضم خطابه ،بالفتح :صار خطيبا وفي حديث الحجاج :أمن أهل املحاشد واملخاطب؟ أراد باملخاطب:
ُ َ
الط َب ،جمع على غير قياس ،كاملشابه واملالمح وقيل :هو جمع مخطبة ،واملخطبة :الخطبة ،واملخاطبة
مفاعلة ،من الخطاب

واملشاورة1.

من الناحية االصطالحية تعددت تعاريف الخطاب كل حسب مجال اهتمامه ،ولعل أبرز تعريف ذلك
الذي قدمه "بنفيست  "Benvenisteوفق ما يراد به في الدراسات الحديثة فهو ذلك" :امللفوظ منظورا اليه
من وجهة آليات وعمليات اشتغاله في التواصل ،واملقصود بذلك الفعل الحيوي انتاج ملفوظ ما بواسطة
متكلم معين في مقام معين ،وهذا الفعل هو عملية التلفظ...فهو كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا وعند
األول هدف التأثير على الثاني بطريقة ما".
"Toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur et chez le premier l’intention
d’influencer l’autre en quelque manière"2

 1ابن منظور :لسان العرب ،مرجع سبق ذكره ،ص.265
Émile Benveniste : Problèmes de linguistique générale, Gallimard, coll. Bibliothèque des sciences humaines, Paris,

2

1966, P242
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ل:
شهد الخطاب دراسات متعددة عبر مراحل متطورة ،فهناك من درسه من الناحية اللسانية وهناك من
ركز فيه على ما هو شكلي ،وفي عصرنا الراهن أصبح االهتمام بالخطاب يشكل أولوية ضرورية ،نظرا ملا
نشهده من أحداث ووقائع في مختلف املجاالت سواء السياسية ،االجتماعية ،االقتصادية ،اإلعالمية .من
ثم ندرك أن الخطاب ليس خطابا واحدا ،بل تنضوي تحته مجموعة من الخطابات املكتوب ،املسموع،
املرئي ،االشاري...الخ ،1لكن ما يميز هذه الخطابات بعضها عن بعض هو أنها تتفاوت من ناحية التأثير
واالقناع ،الى جانب اختالف آلياتها وطرق اشتغالها ،وبما أننا بصدد دراسة حجاجية-اقناعية لبنية الخطاب
اإلعالمي السمعي البصري (الحواري) ،فقد وجب أن نعرج على مفهوم الخطاب اإلعالمي.
لقد عرف الخطاب اإلعالمي مراحل تطور عديدة ،حتى استطاعت وسائله التوغل في جميع ما يحيط
باإلنسانية ،من صحف ،إذاعة ،تلفاز ،انترنيت ،مما يجعله يخاطب املجتمع برمته ،وبمختلف فئاته ،من ثمة
أصبح الخطاب اإلعالمي منبع املعرفة وأداة للتوجيه ،والتأثير في جميع األمم ،أضف الى ذلك قدرته العالية على
تشكيل الوعي وبلورته ،مما سمح له بالتأثير في الثقافات وتوجيهها في أبعادها املتعددة" .ان ما يجعل الخطاب
اإلعالمي بهذه القوة ،هو الوسائل واآلليات التي يعتمد عليها أثناء عملية االقناع ،من قبيل "الكلمة املسموعة في
اإلذاعات والصورة السمعية-البصرية في التلفزيون".2
يستمد الخطاب اإلعالمي قوته التأثيرية واالقناعية من خالل اعتماده على نمطين من التعبير ،فاألول يتمثل
في توظيفه للصورة بمختلف أنواعها واشكالها ،ويتجلى النمط الثاني في عنصر اللغة ،الذي يشكل الى جانب
الصورة دعامة أساسية ،في تحقيق االقناع والتأثير في املتلقي أو املستمع أو املشاهد .وتتشكل العناصر الداخلية
للخطاب اإلعالمي من (مرسل) اإلعالمي ،والرسالة (الخطاب) ،املرسل اليه (املتلقي أو املستمع) ،وقد يكون هذا
الخطاب :ثقافيا ،سياسيا ،اقتصاديا ،سياسيا...الخ ،هذا التنوع يجعل من الخطاب اإلعالمي يشكل فيسفساء
من الخطابات ،وكل خطاب من هذه الخطابات يتمتع بخصوصياته املعرفية 3.ان وسائط الخطاب اإلعالمي
 1رحمة توفيق :الحجاج اللغوي في الخطاب اإلعالمي ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،األردن ،2020 ،ص.06
 2بشير ابرير :التحليل السيميائي للخطاب االشهاري-دراسة في تفاعل أنظمة العالمات وبالغة اإلقناع ،مجلة اللسانيات واللغة العربية،
العدد ،01عنابة ،الجزائر ،2006 ،ص24
 3رحمة توفيق :مرجع سبق ذكره ،ص.07
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ل:
تشمل الصحف ،املجالت ،اإلذاعة والتلفزيون واالنترنت ،هذه الوسائط تجعل من الخطاب اإلعالمي نسقا
سيميائيا قابال للقراءة والتأويل ،مما يفصح عن توظيفه لإلقناع توظيفا واضحا بغية جذب عدد كبير من
املتلقين واخضاعهم لقوة االقناع والتأثير.
ُ
وحسب دراستنا املعنونة بـ أساليب االقناع في البرامج الحوارية :فان الخطاب اإلعالمي قيد التحليل ينتمي
الى الخطاب السياس ي بالدرجة األولى ضمن قالب حواري ،اذ يعتبر خطابا حجاجيا بالدرجة األولى ،فهو يتوسل
بمجموعة من التقنيات واآلليات اللسانية ،واملنطقية والعقالنية بهدف التأثير في املستمع مما يؤدي الى إقناعه.

 .5االتصال السياس ي:
تكمن صعوبة وتعقد مفهوم االتصال السياس ي من حيث كونه مركبا لكلمتين على مستوى عالي من
الغموض والتعدد من حيث املفاهيم والتعريفات وهما االتصال والسياسة ،وقد أفض ى هذا التعدد في املعاني
والقراءات إلى ظهور بعض االجتهادات من قبل مفكرين وباحثين في سبيل ضبط نهائي ملفهوم االتصال السياس ي،
ونظرا لكون االتصال والسياسة على حد سواء ظاهرتان مرتبطتان بطريقة مباشرة بالسلوك اإلنساني املرتبط
بدوره باستمرارية ديناميكية الظاهرة االجتماعية ،سنحاول فيما يأتي أن نقدم ملحة موجزة عن التعاريف
املقدمة لحد اآلن لالتصال السياس ي ،لكن قبل ذلك يجب اإلشارة إلى العالقة بين االتصال والسياسة ضمن
املستويين الرئيسيين وهما كالتالي:
-

املستوى األول :وسائل االتصال هي أداة رقابية وتوجيهية لسياسات وقرارات املؤسسات السياسية.

-

املستوى الثاني :السلطة السياسية تمارس الرقابة والتأثير على وسائل االتصال لتصبح ضمن أدواتها

لتحقيق أهدافها

السياسية"1

من هذين املستويين يتضح لنا جليا موقع االتصال في السياسة وموقع السياسة ضمن االتصال ،وهو
األمر الذي اهتم به شلة من الباحثين أمثال "قابريال آملوند" الذي اعتبر وسائل االتصال املدخل الرئيس ي للتعبير
 1سعد بن مسعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود :االتصال السياس ي في وسائل اإلعالم وتأثيرها في املجتمع السعودي ،أطروحة
دكتوراه في اإلعالم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،كلية الدعوة واإلعالم ،2006 ،ص43
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ل:
عن املصالح ،وخلص الباحث "لوسيان باي" أن تحقيق أهداف النظام السياس ي يستلزم وسائل االتصال ،أما
"دايفيد آبتر" فيرى أن عدم استقرار النظام السياس ي في أي بلد يرجع إلى عدم اكتمال دوائر االتصال.
بالرجوع إلى مفهوم االتصال السياس ي فإن معجم املصطلحات السياسية يعرف االتصال السياس ي
بأنه" :عملية* نقل املعاني ذات الداللة السياسية املرتبطة بعمل النظام السياس ي" ،1واالتصال السياس ي هو
أحد أنماط االتصال الذي يؤدي إلى وظيفة سياسية للقائمين عليه ،بمعنى أن أهدافه ودوافعه في جوهرها
إنما تقتصر على أحداث تأثيرات واقعية أو محتملة على عمل وسلوكيات اآلخرين.2
وعرف "جون ميدو" االتصال السياس ي بأنه "الطريقة التي تؤثر فيها الظروف السياسية على تشكيل
مضمون االتصال وكميته ،كما أنه أيضا يتعلق بالطريقة التي يمكن بها أن تقوم ظروف االتصال بتشكيل
السياسة ،وبعبارة أخرى يتعلق االتصال بتبادل الرموز والرسائل التي تكون قد شكلتها أو أنتجتها النظم
السياسية"3.

ويعرف الباحث "سكدسون" االتصال السياس ي باعتباره "عملية نقل للرسالة يقصد بها التأثير على
استخدام السلطة أو الترويج لها في املجتمع ،كما اعتبره الباحثان "دنتون وادوارد" املناقشة العامة حول
السلطة ومصادر الدخل العام في املجتمع" ،4كما أورد الباحث "ماكينز" تعريفا آخر لالتصال السياس ي وأشار
إلى أنه يعود إلى نفس الباحثين ،حيث عرفاه باعتباره اتصاال هادفا حول السياسة ،وهو يتضمن العناصر
التالية:

*1عملية  :Processهي أي ظاهرة تتغير بشكل مستمر خالل فترة من الزمن ،وحينما نصف أمرا ما على ضوء العملية ،فنحن نعني
بذلك أنه ليس له بداية أو نهاية تسلسل األحداث ،جيهان رشتي :األسس العلمية لنظريات االتصال ،دار الفكر العربي ،1978 ،ص09
 2على الدين هالل :معجم املصطلحات السياسية ،ط ،1مركز البحوث والدراسات السياسية ،1994 ،ص175
3 Mac Bride Sear, Elie Abel: Many voices one world, UNESCO, Paris, 1980, p68.
4 John Meadow: Politics and Communication, Newyork Freepress, 1989, p129.
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ل:
-

"كل أشكال االتصال التي يقوم بها الفاعلون السياسيون لتحقيق أهداف معينة واملقصود بكل أشكال

االتصال هنا ،هو الرسائل املكتوبة ،املنطوقة ،وكذلك كل املظاهر املرئية التي تعطي الداللة مثل شكل الوجه
وامللبس ،فهذه األشياء وغيرها من الرموز االتصالية قد تشكل ّ
وتكون الهوية السياسية.
-

االتصال املوجه إلى السياسيين من غير املشتغلين بالسياسة كالناخبين وكتاب األعمدة الصحفية ...الخ

-

االتصال الذي يتناول السياسة واألنشطة املرتبطة بها كما تتناولها التقارير اإلخبارية واالفتتاحات

واألشكال األخرى من تناول وسائل اإلعالم

للسياسة"1

أما الباحث "فيليب ايفسون" فيعرف االتصال بأنه "الطريقة التي تقوم بها الظروف السياسية بتشكيل نوعية
االتصال وكميته من جهة ،والطريقة التي يمكن أن تقوم بها ظروف االتصال بتشكيل السياسة من جهة
أخرى"2

ان تناول الباحثة لهذا املفهوم ضمن دراستنا جاء من منطلق مضمون برنامج االتجاه املعاكس الذي
يعتبر برنامج حواريا سياسيا بامتياز يستضيف باحثين يمثلون طرفا أو ناطقا رسميا للجهات الحكومية ويعبر
عن رأي حكومة ما في موضوع معين ،وعليه فان االتصال السياس ي ضمن هذا البرنامج يركز على مجموعة
الرسائل السياسية التي يتم بثها عبر مختلف الوسائل –التلفزيون -وباستخدام مختلف األساليب اللفظية وغير
اللفظية 3.ويمكن القول إن االتصال السياس ي ال يجري في فضاء مغلق بل مفتوح على املجتمع ،حيث أن كل
فاعل يتحدث على مستوى الشركاء والرأي العام ،وهو ما يضمن تحقق الحوار الفعال بين مختلف أطراف
العملية االتصالية.

 1جابر عالوي :االتصال السياس ي ،ط ،1دار مجد للنشر والتوزيع ،األردن ،2015 ،ص159
2 Brian Mecair : An Introduction to political communication, 5éme édition, London, Routhdge, 2011, p05.
3 Dominique Wolton: La Communication politique, Construction d’un modèle, la revue hermés, n3, 1995, p28.
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ل:
 4-1الدراسات السابقة:
لكل دراسة أو بحث علمي أدبيات ودراسات سابقة يرتكز عليها ،كمنطلقات نظرية توجه الباحث في
مسارة العلمي ،وكذا في تسهيل تشخيصه ملتغيراته الدراسية ،وتساعده في تقص ي أهم األطر التي تمكنه من
ضبط اإلطار املنهجي والنظري ،وحتى تدعيم نتائجه ،وعليه فقد اعتمدت الدراسة على دراسات سابقة مشابهة
لهذه الدراسة من حيث املوضوع -األساليب اإلقناعية في البرامج الحوارية السياسية في القنوات الفضائية
العربية ،-ومن حيث األداة تحليل املحتوى ،األمر الذي ساهم في تزويد الدراسة بأهم املصادر واملراجع وغيرها،
وعليه فإن هذه الدراسة القائمة قد سبق وأن تم التطرق إلى بعض من جزئياتها ،غير أن ما تم إنجازه لحد
اآلن هو دون املستوى املطلوب ،قد يعود األمر بالدرجة األولى إلى مختلف املتغيرات املحيطة باملوضوع محل
الدراسة من جهة ،وبعد نظر الباحثة إلى املوضوع من جهة أخرى.
الدراسة األولى :لـ "مرزاقة سارة" بعنوان "القضايا الراهنة في البرامج الحوارية لقناة الجزيرة اإلخبارية،
دراسة وصفية تحليلية-أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الطور الثالث في علوم اإلعالم واالتصال.2017 ،
وقد تمحورت إشكالية هذه الدراسة حول :القضايا الراهنة التي تهتم قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية
بطرحها ومعالجتها في برامجها الحوارية املباشرة ،ومن هذا املنطلق فقد قسمت الباحثة األسئلة الفرعية إلى
أسئلة خاصة بالشكل ،وأخرى خاصة باملضمون.
وقد اعتمدت الباحثة على نظرية ترتيب األولويات كسند نظري ،ونظرا لطبيعة املوضوع فقد تم
االعتماد على املنهج املسحي مدعم بأسلوب تحليل املحتوى كأداة من أدوات التحليل ،وضمن هذا اإلطار فقد
اختارت الباحثة االعتماد على عينة قصدية مكونة من ستة برامج حوارية مباشرة يومية وأسبوعية باعتبارها
البرامج األكثر مشاهدة حسب الباحثة ،وباستخدام أسلوب الحصر الشامل للبرامج الحوارية (اليومية
واألسبوعية) التي تناولت القضايا الراهنة ،قامت الباحثة بتحديد حجم البرامج الحوارية بطريقة العينة
القصدية ،وهي كالتالي :الواقع العربي ،ما وراء الخبر ،بال حدود ،شاهد على العصر ،في العمق ولقاء اليوم ،أما
فيما يخص أدوات جمع البيانات فكانت استمارة تحليل املضمون قد تضمنت مختلف الجوانب التي تسعى
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ل:
الدراسة للتعرف عليها وفقا لفروض وأهداف الدراسة ،وتبنت الباحثة في هذا اإلطار وحدة املوضوع كوحدة
تحليل ووحدة املوضوع كوحدة ّ
عد وقياس ذلك املحتوى ،وقد توصلت الباحثة في النهاية إلى جملة من النتائج
كانت كاآلتي:
ارتفاع نسبة الخبراء واملختصين بنسبة  ،%16.94و %13.64أساتذة جامعيين ،وهذا دليل على ان القناةتحرص على استضافة شخصيات لها عالقة مباشرة بالقضايا املطروحة.
-

استخدام قناة الجزيرة الفضائية في برامجها الحوارية املباشرة األقمار الصناعية لالتصال بالضيوف
والتحاور معهم.

-

هدفت قناة الجزيرة الفضائية في برامجها الحوارية على تسليط الضوء والتعليق على القضايا الراهنة
بنسبة .%41.62

-

اعتمدت قناة الجزيرة الفضائية في طرح القضايا الراهنة على لقاءات مع الضيوف كمصدر أساس ي
للمعلومات بنسبة %37.22

-

نال أسلوب االعتماد على األدلة والشواهد أعلى نسبة من حيث األساليب اإلقناعية %27.46
الدراسة الثانية :لـعادل جربوعة بعنوان :االتصال اإلقناعي في قناة الجزيرة –قضايا الجزائر في برنامج

االتجاه املعاكس أنموذجا ،-مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم اإلعالم واالتصال ،ديسمبر .2016
حاول الباحث من خالل هذه الدراسة فهم أولويات قناة الجزيرة ،ومدى قدرتها على تناول قضايا
الجزائر من خالل برنامج االتجاه املعاكس ،وقد سلط الباحث الضوء على الدور الريادي للتلفزيون عامة وبرامج
املناظرات خاصة أثناء فترة القضايا املتعلقة باملواطنة ،وعليه فإن التساؤل الرئيس ي للدراسة كان كالتالي :كيف
كان االتصال اإلقناعي في حصص االتجاه املعاكس في قناة الجزيرة الفضائية؟ ليندرج ضمنه سؤالين رئيسيين
وفق ما يتماش ى مع أداة الدراسة أي حسب الشكل واملضمون.
وحتى تتحقق اإلجابة على تساؤالت الدراسة انتهج صاحب الدراسة خطة ابتدأها بالتركيز على ماهية االتصال
اإلقناعي كما ركز على فكرة اإلقناع وشرح مكونات هذه العملية على النحو التالي:
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ل:
-

املعرفة العقلية :يسهل توفرها ملن يراد إقناعه ،أي الوصول إلى حجج عقلية قابلة ألن تؤدي إلى اقتناع
الطرف اآلخر.

-

القبول القلبي :إن النتيجة املنطقية الناتجة عن التفكير السليم ما لم يتقبلها القلب ويطمئن إليها ال
تفيد شيئا ،لكن إذا قبلها القلب صارت قناعة.

بعدها ركز الباحث على اإلعالم الفضائي املجسد في قناة الجزيرة كنموذج ،أما عن اإلطار التطبيقي فقد
اعتمد الباحث على املنهج املسحي ،بالنسبة ملجتمع البحث فهو كل حصص برنامج االتجاه املعاكس ،وقد اختار
العينة القصدية في اختيار الحصص التي تتناول قضايا الجزائر منذ بداية بث البرنامج سنة  1996إلى غاية
 2016بمقدار ( )09حصص ،وقد اعتمد الباحث في عملية التحليل على أداة تحليل املضمون ،املالحظة،
التحليل اإلحصائي ،التحليل السيميولوجي ،حسب تقدير الباحث.
توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج كانت كاآلتي :تم ترتيب املواضيع الجزائرية عبر برنامج االتجاه املعاكس
كما يلي :االنتخابات الجزائرية ،استفتاء الوئام املدني في الجزائر ،عودة العنف إلى الجزائر ،اضطرابات البربر
في منطقة القبائل ،الخالفات املغربية الجزائرية ،الجزائر وميثاق املصالحة الوطنية ،الحملة الجزائرية لتجريم
االستعمار الفرنس ي ،كما طغت على جميع هذه الحصص أسماء لوزراء ،أعضاء في البرملان ،أعضاء في األحزاب،
صحفيون ،دبلوماسيون ،أساتذة جامعيون...الخ ،أما عن األساليب اإلقناعية فقد رتبها الباحث كما يلي:
العقالنية ،العاطفية ،التخويف.
الدراسة الثالثة :لـمحسن جلوب الكناني بعنوان :تقنيات الحوار اإلعالمي –قناة الجزيرة أنموذجا-وهي
دراسة منشورة ضمن كتاب ،سنة .2012
عالج فيها الباحث فن الحوار الذي أصبح يحتل مساحة كبيرة في اإلعالم خاصة في البرمجيات السمعية
البصرية ،وقد ركز الباحث على إشكالية املهنية واالنحياز في اإلعالم ،وخص في عينته قناة الجزيرة وكل برامجها
الحوارية السارية فترة البحث ،وليتحقق الباحث من هذه اإلشكالية انتهج خطة ابتدأها بتقديم جانب نظري
حول فن الحوار اإلعالمي ،وأهمية التلفزيون في تحقيق أهداف الحوار انطالقا من خصائص التلفزيون التي
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ل:
تميزه عن غيره من وسائل االتصال الجماهيري وصوال إلى البث الفضائي وانطالقة الجزيرة والخوض في مختلف
البرامج الحوارية للقناة .وقد توصل الباحث إلى أن املقاييس واملعايير املتفق عليها في إعداد البرامج الحوارية
مطبقة بشكلها العام والظاهر في جميع القنوات التلفزيونية ،فهنالك موضوع ُومقدم وضيوف وش يء يجمعهم
وهو "الحوار" ،لكن تبقى مسألة مهمة هي اخضاع هذه املقاييس واملعايير لسياسة وتوجهات القناة من جهة
وهذا يحدث أثناء التخطيط واإلعداد للبرنامج -ومن جهة أخرى خضوعها مليول وسياسة واتجاهات ّ
املعد
واملقدم ،وهذا االخضاع يتم بشكل أو بآخر على الرغم من تأكيد أكثر القنوات على تبني املوضوعية في عملية
اإلعداد والتخطيط ،وقد توصل الباحث في الجانب النظري من دراسته أن قناة الجزيرة وبرامجها الحوارية من
أكثر البرامج التي تعرضت لالتهام بالتالعب باملقاييس واملعايير التي تخضع لها عملية التخطيط واإلعداد ،وذلك
ألسباب عدة يذكر منها الباحث:
-

أنها برامج حوارية تجنح لإلثارة أحيانا في جذب أعداد كبيرة من املشاهدين.

-

أحدثت البرامج الحوارية نقلة نوعية في مفهوم اإلعالم العربي يتسم بالجرأة.

-

لم يتم تناول قضايا دولة قطر بشكل كامل في هذه البرامج.

-

حرص القناة على استضافة مسؤولين إسرائيليين بشكل دائم بحجة "الرأي والرأي اآلخر".

-

تكرار استضافة نفس الضيوف الذين يخدمون الخط السياس ي للقناة.

وإذا نظرنا إلى اإلجراءات املنهجية للد اسة فإن الباحث استعمل املالحظة العلمية التي ّ
تعد واحدة من
ر
أدوات البحث العلمي لجمع املعلومات على البرامج الحوارية الحية في قناة الجزيرة ،كما استعمل أداة تحليل
املضمون معتمدا على وحدة املوضوع أو ما تسمى "الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية" ،كما اعتمد على فئات
الشكل واملضمون التي استنبطها من جانبه النظري ،أما عن عينة الدراسة فقد درس خمسة برامج حوارية هي
(االتجاه املعاكس ،أكثر من رأي ،حوار مفتوح ،الشريعة والحياة ،بال حدود) ،بنسبة  %20من مجمل الحلقات.
توصل الباحث في النهاية إلى جملة من النتائج :سجل الباحث خلال في تخطيط وإعداد البرامج الحوارية من
ناحية اختيار املواضيع والشخصيات املستضيفة ،كذلك مساهمات املشاهدين إذ وجد الباحث أن هناك
قصدية وتعمد في االختيار يترافق وسياسة القناة ،إضافة إلى أن معظم البرامج الحوارية املقدمة على قناة
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ل:
الجزيرة هي نسخة ( )copyعن برامج تبث في قنوات  BBCو  CNNاألمريكية ،كما سجل الباحث أن البرامج
الحوارية على قناة الجزيرة تركز على املواضيع السياسية ،ويرجع ذلك حسب الباحث إلى أن املواضيع السياسية
تستقطب الرأي العام نظرا ملا تحتويه من اثارة وانفعالية وجاذبية ،كما أظهرت نتائج الدراسة أن مقدمي هذه
البرامج الحوارية يستخدمون أسلوب ال يتالءم والحوار ،وهذا ما أدى –برأي الباحث-إلى عدم وصول الحوار
إلى غاياته وتحقيقه لوظائفه.
الدراسة الرابعة :لـ "صونيا عفان" بعنوان :أساليب إدارة الحوار التلفزيوني في القنوات الفضائية
العربية ،دراسة تحليلية سيميولوجية لعينة برامج حوارية تلفزيونية على قنوات فضائية عربية ،مذكرة مقدمة
لنيل شهادة املاجستير في علوم اإلعالم واالتصال.2012-2011 ،
ُ
جاءت دراسة الباحثة "صونيا عفان" كمحاولة لتوضيح بعض األسس واملبادئ والقواعد التي تتعتبر
الحضانة اإلعالمية لتحريك وإدارة البرامج الحوارية عبر البث التلفزيوني الفضائي العربي ،وقد تمحورت
تمحورت إشكالية هذه الدراسة حول :أساليب إدارة الحوار التلفزيوني في القنوات الفضائية العربية ،وعلى
هذا األساس فقد طرحت الباحثة جملة من التساؤالت الفرعية التي اعتبرتها الباحثة مستويات بحثية محيطة
بموضوع الدراسة وهي:
-

مستوى املمارسة الفعلية للحوار التلفزيوني سواء كان ذلك داخل االستديو او خارجه بواسطة
امللفات الداعمة له (روبورتاج ،تقارير ...الخ)

-

مستوى التقنيات املستعملة في هذه املمارسات.

-

مستوى النظريات التي تعتمد عليها هذه التقنيات.

-

مستوى الرهانات املرتبطة بالحوار التلفزيوني.

وقد اعتمدت الباحثة على منظور التفاعلية الرمزية كقاعدة نظرية تصحح مسار الدراسة ،كما اعتمدت
على منهج مسح املادة اإلعالمية بالعينةُ ،مستخدمة بذلك احدى أدواته واملتمثلة في تحليل املحتوى عن طريق
أحد فروعه وهو تحليل املحتوى السيميولوجي ،األيقوني بالعينة للمادة الفيلمية ،وعليه فقد طبقت الباحثة
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ل:
املنهج على عينة من البرامج الحوارية التلفزيونية في قنوات فضائية عربية وقد تم اختيارها بطريقة قصدية
بحيث تحمل وتحتوي كل مفردة –برنامج حواري-على مفردات العينة الستة ( )06أساليب إدارة الحوار
التلفزيوني.
وجاء الجانب النظري مقسما الى ثالثة فصول ،أين طرحت ضمن الفصل األول بنية الحوار التلفزيوني من
أنواع وخصائص ومتطلبات ،وتناول بالتحليل الخصوصية اإلعالمية لكل من التلفزيون ،الفضائيات العربية،
تكنلوجيا االتصال ،القائم بالحوار التلفزيوني ،ثم جاء الفصل النظري الثاني مركزا على الحوار التلفزيوني بين
اللغة والصورة ،أما الفصل الثالث فقد كان عبارة عن عرض مفصل لالعتبارات الخاصة بالفضائيات العربية
من ظروف نشأتها ،والتحوالت التي طرأت عليها ،والتحوالت التي تواجهها على الصعيدين الداخلي والخارجي.
توصلت الباحثة في النهاية إلى جملة من النتائج أهمها:
-

ان أساليب إدارة الحوار التلفزيوني ترتبط بأسس الحوار نفسه الى درجة ال يمكن القول بوجود أسلوب
إدارة حوار تلفزيوني ناجح دون األسس الالزمة لصناعة الحوار والتي تأخذ بعين االعتبار خصائص القناة
والقائمين عليها ،وأهدافها وأهداف الحوار ومضمونه والتكوين النفس ي واالجتماعي لجمهور املستهدف.

-

ليس هناك أساليب إدارة الحوار جاهزة لكل الظروف ومناسبة في أي مكان وزمان ،لكن يجب التفرقة
بين األسلوب اإلعالمي الحواري التلفزيوني وأسلوب إدارة الحوار التلفزيوني ،وذلك انطالقا من معرفة
وظيفة كل منهما في توصيل املعنى الحواري للجمهور املستهدف.

-

ان أسلوب إدارة البرنامج الحواري هو العنصر التنفيذي لألسلوب اإلعالمي الحواري.

-

يمكن تصنيف أساليب إدارة الحوار التلفزيوني في القنوات الفضائية العربية كما يلي:


أساليب متصلة بالجمهور (اهتماماته).



أساليب متصلة بموضوع البرنامج الحواري التلفزيوني بما يفرضه أو يوفره نوع املوضوع

وطبيعة املوضوع.


أساليب متصلة باملصدر أو الوسيلة اإلعالمية كمبدأ االحتكار ،سلطة القناة ومكانتها

اإلعالمية ،وبرمجتها.
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ل:


أساليب متصلة بمنشط البرنامج الحواري التلفزيوني بما تفرضه مهاراته اإلعالمية ،نجوميته

وقدرة تأثيره ،خبرته اإلعالمية.
الدراسة الخامسة :لـ "عبد هللا بن علي الفردي" بعنوان "العالقة بين التعرض للبرامج الحوارية
السياسية في القنوات الفضائية العربية والوعي السياس ي لدى الشباب السعودي في الجامعات ،دراسة تحليلية
ميدانية-أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،كلية الدعوة واالعالم ،قسم االعالم ،اململكة العربية
السعودية.2008 ،
تمحورت إشكالية الدراسة حول العالقة بين التعرض للبرامج الحوارية السياسية في القنوات الفضائية
العربية والوعي السياس ي لدى الشباب السعودي في الجامعات ،وقد قسم الباحث أسئلة الدراسة الى ثالثة
أجزاء وهي كالتالي :تساؤالت خاصة باإلطار النظري ،تساؤالت خاصة بالدراسة التحليلية وتساؤالت خاصة
بالدراسة امليدانية.
أما فيما يخص منهج واداة الدراسة فقد اعتمد الباحث على املنهج املسحي واداة تحليل املضمون لعينة من
البرامج الحوارية السياسية باإلضافة الى مسح ميداني للشباب من طلبة الجامعات السعودية ،وقد أظهرت
النتائج ما يلي:
-

جاءت قناة (ام بي س ي) في املرتبة األولى من حيث اقبال الشباب على متابعتها تلتها قناة العربية ،ثم
قناة الجزيرة في املرتبة الثالثة ،فقناة املجد في الترتيب الرابع وفي الترتيب الخامس جاءت القناة اإلخبارية
السعودية.

-

أظهرت الدراسة أن نسبة كبيرة من افراد العينة ترى أن مضمون البرامج الحوارية ذات املستوى جيد
لكنها ال تساعدهم على التعرف بشكل أعمق على الشخصيات السياسية ،كما أنها ال تعكس وجهات
نظر الحكومات العربية أو املعارضة ،مما يعني التزام تلك البرامج موقفا حياديا نحو القضايا املطروحة.

-

سجلت البرامج الحوارية السياسية نسبة اهتمام كبيرة باملوضوعات واملشكالت اإلقليمية في العالم
العربي بشكل عام.
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ل:
الدراسة السادسة :لـ "إسماعيل محمود حسن" بعنوان "دور البرامج الحوارية بالفضائيات العربية في
امداد الشباب الجامعي املصري باملعلومات حول أحداث ثورة  25يناير  ،2013دراسة منشورة بمجلة دراسات
الطفولة ،مج ،16ع ،58مارس 2013
تمحورت إشكالية الدراسة حول دور البرامج الحوارية بالفضائيات العربية في امداد الشباب الجامعي
املصري باملعلومات حول أحداث ثورة  25يناير ،وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ،اعتمدت الدراسة
على املنهج املسحي ،في اطاره تم مسح عينة من الشباب الجامعي بالجامعات املصرية ،وتمثل مجتمع الدراسة
في الشباب الجامعي بالجامعات املصرية ،وتمثلت عينة الدراسة في عينة عشوائية بلغ قوامها  400فرد من
الشباب من الجنسين 200 :ذكورا و 200اناثا في كل من جامعات عين الشمس ،الزقازيق ،بني سويف ،الجامعة
الحديثة ،بواقع  100فرد لكل جامعة ،وكانت نتائجها كالتالي:
 -1أكدت نتائج الدراسة ارتفاع معدالت تعرض الشباب الجامعي للبرامج الحوارية.
 -2وجود العالقة بين تعرضهم لتلك البرامج بالفضائيات وامدادهم باملعلومات حول احداث ثورة  25يناير.
 -3أغلبية الشباب الجامعي يعتمدون على البرامج الحوارية كمصدر مهم للحصول على املعلومات حول
األحداث ،وهو ما يشير الى أهمية الدور االخباري لهذه البرامج فيما يتعلق بقضايا وأحداث املجتمع،
وضرورة تحمل هذه البرامج ملسؤوليتها املجتمعية في عرض هذه األحداث التي تشهدها البالد بنزاهة وصدق
وبدون اضرار بمصالح املجتمع.
 -4أشارت نتائج الدراسة الى التأثيرات املختلفة الوجدانية واملعرفية والسلوكية املترتبة على تعرض الشباب
الجامعي املعتمدين للبرامج الحوارية بالفضائيات العربية في الحصول على املعلومات حول أحداث القضايا
الحاصلة.
 -5ضرورة اهتمام االعالم بإلقاء الضوء على األحداث والقضايا السياسية في ضل مناخ مالئم من حرية ابداء
الرأي والتعبير خاصة بعد الثورة ،ايمانا من دور االعالم في املعرفة بتقديم كافة املعلومات ألفراد املجتمع.
الدراسة السابعة :لـ "العجيلي عصمان سركز" بعنوان " البرامج الحوارية السياسية في القنوات
الفضائية الليبية-مقاربة تربونفسية ،-دراسة مقدمة الى املؤتمر السنوي الثامن عشر للجمعية العربية األمريكية
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ل:
ألساتذة االتصال بمدينة طنجة باملغرب-في الفترة من  15-11نوفمبر  ،2013املجلة الجامعة ،العدد ،16أفريل
.2014
انطلقت اإلشكالية من تشخيص واقع االعالم الليبي الذي يعاني من تضارب القيم واالتجاهات وعدم
املصداقية في اإلفصاح عن الحقائق واملعلومات ،وكثرة البرامج الحوارية السياسية خاصة بعد "الثورة" الليبية،
وقد طرح الباحث تساؤال رئيسيا كان كاآلتي :هل تؤثر البرامج الحوارية السياسية على سلوك املشاهد؟ ،اقتصرت
الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية-ليبيا خالل العام الجامعي  2014-2013تجاه
البرامج الحوارية السياسية التي تبثها القنوات الفضائية الليبية (الرسمية ،الوطنية ،العاصمة ،ليبيا أوال ،ليبيا
الحرة ،ليبيا األحرار) باعتبارها تقدم هذه البرامج.
اعتمد الباحث على املنهج الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة ،أما عينة الدراسة فقد تكونت من ( )83أستاذ تم
اخيارهم بطريقة عشوائية من بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزاوية ،ومن مختلف التخصصات ،خالل
العام الجامعي  ،2014-2013توصل الباحث الى جملة من النتائج أهمها:
 -1البعد االنفعالي :ينبغي على البرامج الحوارية السياسية أن تبتعد عن اثارة السلوك االنفعالي ،اذ يرى
الكثير من املتخصصين أن وسائل االعالم ،وبخاصة البصرية منها تستثير االنفعاالت النفسية فتزيد من
مستوى التوتر لدى املشاهد فتؤدي الى ظهور استجابات سلوكية متوترة قد تفض ي الى مشكالت
واضطرابات سيكولوجية لدى متتبعي هذه البرامج.
 -2البعد القيمي :تعزز البرامج الحوارية السياسية بعد االنتماء الوطني ومختلف القيم السياسية.
 -3نظرا ملا تمثله برامج القنوات الفضائية في التأثير على اتجاهات املشاهدين وتشكيل الرأي العام،
وبخاصة البرامج الحوارية السياسية ،اال أنه يالحظ السياق املحموم بين القنوات الفضائية الليبية في
تناولها لقضايا سياسية يغلب عليها سيطرة البعد األحادي.
 -4تعد فاعلية االتصال عنصرا مهما في إنجاح البرامج الحوارية السياسية وهذا يتوقف على القائم
باالتصال.
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ل:
 حدود االستفادة من الدراسات السابقة:
 جدول رقم ( )01يوضح :حدود االستفادة من الدراسات السابقة.
الدراسة السابقة

حدود االستفادة منها

دراسة مرزاقة سارة

طرحت الباحثة متغير البرامج الحوارية بتشعب مما ساعدنا في
االستزادة من الدراسة في اإلطار النظري.

دراسة عادل جربوعة

مكنت الدراسة من االطالع على االتصال االقناعي في جانبه النظري
وكذا بناء استمارة تحليل املحتوى وتدعيم الجانب التحليلي من
الدراسة.

دراسة محسن جلوب الكناني

شكلت الدراسة سندا مهما للدراسة خاصة في جانبها التحليلي ،كما
خدمتنا في تصميم استمارة تحليل املضمون.

دراسة صونيا غفان

توصلت الباحثة الى جملة من أساليب إدارة البرنامج الحواري وهو
ما ساعدنا على تشخيص طبيعة البرنامج الحواري خاصة فيم تعلق
بأسلوب املرسل.

دراسة عبد هللا بن علي الفردي

االستفادة من نتائج الدراسة في صياغة الشق املنهجي للدراسة.

دراسة إسماعيل محمود حسن

كونت هذه الدراسة لدى الباحثة انطباعا مؤكدا عن أهمية إدارة
البرامج الحوارية وطرق برمجتها مما ساعد على االستفادة منها في
الجانب املنهجي والنظري على حد سواء.

دراسة العجيلي عصمان سركز

ساعدت هذه الدراسة الباحثة في التعرف على أهمية البعد
االنفعالي في البرامج الحوارية السياسية ودوره في اظهار هذه
االنفعاالت ،ومنه تعزيز نتائج الدراسة.
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:ل
لقد استطاعت الدراسات السابقة التي تم عرضها توجيه موضوع الدراسة نحو التخطيط للقسم
 وذلك، وكذا رسم الخطوط العريضة للقسم امليداني، واستدراك بعض العناصر النظرية،النظري بشكل دقيق
بضبط نقاط االرتكاز التي قامت عليها استمارة تحليل املحتوى الخاص بالدراسة والتي أوصلت البحث الى
 ولنكون أكثر دقة فان،األساليب االقناعية في البرامج الحوارية السياسية عبر القنوات الفضائية العربية
 وهذه،الدراسات املشابهة في اطار ما تم عرضه قد ساهمت مبدئيا في إضفاء الشرعية العلمية على بحثنا
ُ
الشرعية لن تكتسب اال بعد الكشف عن أوجه القصور والنقص والخلل املوجود على مستوى الدراسات
 والتي جعلت الباحثة تدقق أكثر في مختلف عناصر البحث ومنحت هامشا لتوقع النتائج العامة،املعروضة
للدراسة

: الخلفية النظرية للدراسة5-1
: تقديم املدخل النظري5.1
ُ
تعد نظرية التفاعلية الرمزية من أهم النظريات في العلوم االجتماعية وتحديدا في مجال السوسيولوجيا
ُ
ُ
، ُويعتبر "جورج هربرت ميد" املنظر الرئيس ي لها وهو الفيلسوف البرغماتي املتأثر بمدرسة شيكاغو،األمريكية
 وعلى،1*" الذات واملجتمع، وقد طرح أفكاره في كتابه " العقل،والذي يعتقد أن العقل واألنا هما نتاج املجتمع

1 * Mind, Self and Society, first published in 1934, was based on “two sets of excellent student notes on the course together

with excerpts from other such notes and selections from unpublished manuscripts left by Mr. Mead. A stenographic copy
of the 1927 course in social psychology has been tooked as basic. This set, together with a number of similar sets for other
courses, owes its existence to the devotion and foresight of Mr. George Anagnos.
The basic manuscript has been greatly enriched by the faithful and full notes of another devoted student, Mr. Robert Page,
notes especially valuable since they are for 1930, the last year in which the course was given in its complete form at
Chicago. Into the 1927 material (when rearranged, pruned of superfluous repetitions, and stylistically corrected) were
inserted portions of the 1930 material, both into the text and as footnotes. The same done to a much lesser degree with
material from other courses. From: George psathas: the interactionist perspectives of George Herbert mead and Harvey
sacks, volum1, issue1, 2014, p24.
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ل:
ُ
ُ
الرغم من أنه كان أول من طرح فرضية أن الرموز تطور العقل وهي تستخدم كوسيلة للتفكير والتواصل،1
ُ
وكيفية انشاء املعاني ،إال أن تلميذه "بلومر" كان أول شخص يستعمل مصطلح التفاعل الرمزي ،لذا أعتبر هو
كذلك من مؤسس ي نظرية التفاعلية الرمزية.
ُ
وقد تطورت النظرية كذلك على يد مجموعة من املفكرين ،حمل كل منهم وجهة نظر معينة أمثال:
ُ
دوي  ،1930كولي  ،1902باركر  ،1915وقد كانت النقطة املشتركة واملتفق عليها بين هؤالء جميعا هي أن املصدر
األساس ي للمعلومات هو التفاعل البشري .وتقوم نظرية التفاعلية الرمزية على فرضيات صاغها "بلومر" عام
 ،1969فحسب "بلومر"

فإن2:

-1

البشر يتصرفون حيال األشياء على أساس ما تعنيه تلك األشياء لهم.

-2

هذه املعاني هي نتاج التفاعل االجتماعي في املجتمع اإلنساني.

-3

هذه املعاني تعدل وتتشكل وتتداول عبر عمليات التأويل التي يستخدمها الفرد في تعامله مع الرموز التي

يواجهها.
ويفترض "بلومر" أن االنسان ُيشكل املعاني

بطريقتين3:

-1

ُ
املعاني عبارة عن أوصاف تنسب الى األشياء ،األحداث ،الظواهر...الخ.

-2

املعاني هي عبارة عن ارتباط مادي يفرضه االنسان على األشياء واألحداث والظواهر...الخ.
وقد زعم "بلومر" أن املعنى هو شرط َينشأ كنتيجة لتفاعل املجموعات وليس ميزة جوهرية تظهر على

األشياء ،وبالتالي يتم انشاء املعنى نتيجة التفاعل بين األفراد ،واملعنى يسمح لألفراد بإنتاج بعض الحقائق التي
تشكل العالم الحس ي ،وهذه األمور تتعلق بكيفية تشكيل الناس للمعاني ،فالحقيقة عادة تتكون من تفسير

Nilgun Aksan: symbolic interaction theory, procedia social and behavioral sciences, world conference in educational

1

siences, published on 14 january 2009, p903.
2 Nilgun Aksan: ibid, p903.
3 George psathas: the interactionist perspectives of George Herbert mead and Harvey sacks, volum1, issue1, 2014, p25.
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ل:
مختلف التعريفات ،يقول "توماس" ' 1928ليس من املهم ما إذا كان التفسير دقيقا أم ال ،فالحقيقة تستند
على تصورات شخصية وتغيرات في الزمن".
"It is not important whether interpretation is accurate or not, the fact is based on personal
perceptions and changes in time"1
وقد طرح "بلومر" ثالثية التفاعلية الرمزية كما يطلق عليها وهي "املعاني ،اللغة ،مبدأ التفكير" ،فاملعاني
تعتبر مركز السلوك البشري ،واللغة تتيح الفرصة ليصل الفرد الى مرحلة الوعي الذاتي ،وهي التي تعطي معنى
للرموز وهي وسيلة التعبير عن هذه املعاني ،أما مبدأ التفكير فهو املسؤول عن تغيير التفسيرات املختلفة لألفراد
واألشياء...الخ واملتعلقة أساسا

بالرموز2.

وتشير النظرية الى جميع القوى التي يستخدمها أي كائن عضوي للتوصل الى املفاهيم املتصلة ببيئته،
بما ينطوي عليه ذلك من استخدام لألشياء واملوضوعات ،أما كلمة الرمز فهي تشبه معظم الكلمات األخرى في
أنها اكتسبت معاني متعددة ،ولكن بعض هذه املعاني جعل للكلمة مصطلحات مشبوهة مما أدى الى رفض
بعض العلماء والباحثين لها ،على اعتبار أنه يعاني دائما من انعدام واقعية العالم الذي نعيش فيه ،غير أن
املماثلة واملطابقة بين "الرمز" وبين ما هو غير واقعي أو خيالي أوحى للكثيرين بأن العمليات الرمزية هي عمليات
بعيدة عن الواقع ،فال أحد ينكر أن هناك فرق بين بناية املصنع املكتمل والتصميم الهندس ي لشكل البناية قبل
تنفيذها ،ولكن ال ينبغي أن نجعل من هذه االختالفات أو الفروق أساسا إلقامة ثنائية االنسان ،وهو ليس عاملا
وهميا ،بل ان االنسان يستخدم الرموز كوسيلة لالستمرار في هذا العالم ،وهي تعد جزءا ال يتجزأ من تعامالته
املتبادلة مع بيئته ،ومن ثم فإنها ال تكتسب واقعيتها أو معناها اال من خالل هذه التعامالت ،وتتميز الرموز
بخصائص معينة لها مغزاها العميق بالنسبة لالتصال

وهي3:

1 Nilgun Aksan: opcit, p903.
2 Fusun Alver, sebnem caglar: the impact of symbolic interactionalism on research studies about communication science,

international journal of arts and science, 2015, p480.
 3حسن عماد مكاوي ،ليلى حسن السيد :مرجع سبق ذكره ،ص 112
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ل:
أوال :أن الرموز تتميز باملغزى االتصالي بقدر ما يكون هناك اتفاق مسبق بين القائمين بعملية االتصال وبين
املتصل بهم ،على معانيها ،لذلك ال تكون للرموز أهمية في االتصال.
ُ
ثانيا :أنها ت َنتج بقصد تركيب أو بناء مواقف معينة تتميز أطرافها بأن لها مصلحة مشتركة أو أنها تتصور وجود
هذه املصلحة.
وتعد هذه الفكرة من أهم األسس النظرية التي وضعها "جورج هربت ميد" لفهم وتفسير االتصال
الرمزي ،فاالتصال عن طريق اللغة أو بواسطة استخدام الرموز ذات الداللة ،يعد جزءا ال يتجزأ من عملية
اجتماعية تتغير باستمرار .وعند استخدام أي فرد للرموز يتعين عليه أن يفهم ما يقول ،واملقصود بذلك أنه ال
بد أن يؤثر الفرد في ذاته كما يؤثر في اآلخرين ،وهذا يتعارض مع الفكرة الشائعة التي تشير الى أنه يمكن للمعاني
أن ترتبط أو ال ترتبط بالرموز تبعا لرغبة الشخص الذي يقوم باستخدامها ،وتختلف وجهة نظر "ميد" عن تلك
الفكرة الشائعة اختالفا بينيا ،اذ أنه يرى أنه ال وجود ألي مكان أو أفكار ال يشارك فيها اآلخرون ،وهو يقصد
بذلك أن االشتراك في املعنى هو عملية سلوكية تبدأ عندما يؤدي الطرف األول اشارة أو حركة أو ايماءة معينة
فيقول كلمة مثال ،وفي نفس الوقت يتعين فيه عليه أن يستجيب لها بذات األسلوب الذي يتوقع أن الطرف
اآلخر سوف يستجيب به ،وكل املعاني تظهر وتنبثق من هذه العملية االجتماعية ،وليس هناك طريق آخر النبثاقها.
وقد يستخدم الفرد الرموز الدالة بطريقة خاصة أو على نحو شخص ي بينه وبين ذاته وذلك كما يحدث عندما
يتحدث االنسان مع نفسه أو يفكر ،لكن داللة الرموز ومغزاها ال تتأتى اال من خالل الرابط االجتماعي ،ومن ثم
يعتبر كل نشاط انساني من األنشطة التي تنطوي على الرموز خاصة التفكير والتخيل واالقناع ،واضفاء الطابع
األخالقي على السلوك أو ما يسمى بالتأويل األخالقي ،وهو في حقيقته نوع من املحادثة أو املداولة التي يجريها
الناس مع أنفسهم وفيما بينهم أيضا ومن هنا تأتي وظائف الرموز املتعددة

وهي1:

 1طه عبد العاطي نجم :االتصال الجماهيري في املجتمع العربي الحديث ،دط ،دار املعرفة ،2004 ،ص.62
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ل:
أوال :تشير الى شيئ أو شخص أو فعل ،فتحول االنتباه اليه ،وبطبيعة الحال يمكن أن تستخدم الرموز مستقلة
عما تشير اليه ،ومعنى ذلك أنها ال تستخدم فقط للتحدث مع اآلخرين ولكنها تستخدم في الوقت ذاته للحديث
عنهم.
ثانيا :تقوم الرموز بعملية تعميم ملا تشير اليه ،وذلك بواسطة وضعه في مقولة من املوضوعات أو األفعال التي
يتخذ املرء اتجاها نحوها ،بل يتوقع أن يتبنى طائفة من املواقف اتجاهها.
ثالثا :أنها تشير الى أشياء أبعد منها وتكون نائبة عنها أو بديلة لها ،ويمكن للرمز أن يثير نفس االستجابة التي يثيرها
الشيئ املشار اليه.
رابعا :أنها تعبر عن اتجاهات ذات واقع وجداني اتجاه املواقف أو األفعال أو األشياء لذلك فان مسألة حيادية
الرموز تعتبر مثارا للجدل واملناقشة.
خامسا :ان األساليب الفنية الرمزية تمكن األفراد من املشاركة في التجربة االجتماعية ،حيث يتمكن كل منهم
من مشاركة اآلخر اتجاهاته ودوافعه ،فضال عن قدراتها في تمكين األفراد من تفهم نوايا بعضهم البعض
ومقاصدهم ،ومن الدخول في الخبرات السابقة لآلخرين.

 5.2نموذج التفاعل الرمزي لتفسير العملية التواصلية:
خالل النصف األول من القرن العشرين ،صاغ "جورج هيربرت ميد"  George Herbert Meadنظريته حول
كيفية بناء الذات من خالل التفاعالت مع اآلخرين ،ففي املرحلة األولى من التطور ،يستوعب األفراد األشياء،
أي أن الفرد يدرك بوعي أنه مثال هناك عالقة بين اإلمساك بجسم ما والجهد املبذول في الضغط عند االمساك
بش يء ما ،فعندما يستوعب الفرد الش يء املادي بفعل التمسك ،يصبح الش يء ً
جزءا من التجربة الداخلية للفرد،
في املرحلة التالية ،يحدث التطور عندما يدرك الفرد أنه هو ً
أيضا كائن موجود مع كائنات أخرى في بيئته،1
يصف كل من  Searle & Walsh ،Jenks ،Filmerهذا اإلدراك على النحو التالي" :داخل الفرد ،يتم تشكيل الذات

1 Susan B.barnes: Media Ecology and symbolic interactionism, online article publish, 2002, p02
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ل:
على شكل حوار بين جزأين "،األنا "و" األنا األعلى " ،1يتكون "األنا" من املحفزات االجتماعية والنفسية التي تنتج
السلوك ،في املقابل ،فإن كلمة "األنا األعلى" هي "استجابة اآلخر الذي يستوعبه الفرد" 2عندما يصبح الفرد
ً
مدركا لذاته ،فانه يكون بذلك ادراكا باآلخرين.
لقد طبق "جورج هيربرت ميد  " George Herbert Meadوجهة نظر براغماتية على السلوك االجتماعي،
ويمكن العثور على الفلسفة البراغماتية في املدرسة االمريكية في كتابات كل من 'ديوي 'Deweyو' ،'peirceالذين
يجادلون بأن السلوك االجتماعي اإلنساني يقوم على التكيف لحل املشكالت مع البيئة املادية ،على عكس
الحيوانات التي تتكيف غريزًيا مع بيئاتها ،فإن البشر يفهمون بيئتهم بوعي ،ويستخدمون حواسهم لفهم العالم
والسلوك االجتماعي الذي يتميز بطابعه الرمزي.3
لقد ُعرفت هذه املقاربة االمريكية الفلسفية البرغماتية فيما بعد بالتفاعلية الرمزية ،اذ يزعم أصحاب
هذه النظرية أن تكوين العوالم االجتماعية ينطوي على تواصل تفاعلي رمزي ،ومن أجل الكشف عن كيفية
تكوين األفراد للعوالم االجتماعية انطالقا من التفاعل الرمزي ،تم تطوير هذه النظرية للغوص أكثر في عملية
التواصل االنساني ،على سبيل املثال ،وضعت " " Julia T. Woodنموذج تفاعل رمزي لفهم التواصل اإلنساني،
يصور نموذجها التواصل اإلنساني كعملية ديناميكية ومنهجية يخلق فيها األفراد املعاني من خالل التفاعل مع
الرموز.
ووفقا لنظرية التفاعلية الرمزية ،تخلق اللغة بيئة رمزية أو بيئة اتصالية من أجل التبادل ،يحتوي نموذج
التفاعل الرمزي لـ "جوليا تي وود" على العناصر الثمانية التالية :الوقت -النظم املشتركة-قيود االتصال-
التفاعالت الرمزية-القائم باالتصال -Aالقائم باالتصال- Bالعوالم الشخصية (الفردية) - Aالعوالم الشخصية
(الفردية)

4 .B

1 Filmer, P. Jenks, C., Searle, C. & Walsh: Developments in social theory,London: Sage Publications, 1998, p29.
2 Ibid, p29
3 Susan B.barnes: opcit, p03
4 Wood, J.T: Spinning the symbolic web: Human communication as symbolic interaction. Norwood,NJ, Ablex Publishing,

1992, p13.
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ل:
يعتبر الوقت عامال رئيسيا في عملية االتصال ،فتبادل الرسائل قد يتم في وقت متزامن أو غير متزامن
ً
وغالبا ما تكون الرسائل في االتصال الشخص ي متزامنة تلقائية ،على عكس االتصال غير املتزامن
بين األشخاص،
الذي يأخذ وقته الكافي ألخذ رد الفعلً ،
وفقا لـ "" ،"Cathcart and Gumpertيمكن لرسالة مكتوبة بخط اليد أو
مكتوبة أن تختصر املسافات وتسهل عملية التواصل ،لكن الوقت الذي يستغرقه نقل الرسالة إلى جانب عدم
وجود ردود فعل فورية يمس بجودة وكمية املعلومات املنقولة" .1وفي هذا اإلطار يقترح نموذج التفاعلية الرمزية
ضرورة صياغة هذه الرسائل او املعلومات بشكل رمزي األمر الذي يوسع من النطاق الزمني للرسالة في حد ذاتها.
باالعتماد على نظرية النظم كأساس نظري ،تعتبر "األنظمة املشتركة" هي العنصر الثاني في نموذج
التفاعلية الرمزية للتواصل ،يرى منظرو نظرية النظم أن جميع أجزاء النظام مترابطة فيما بينها ،ونتيجة لذلك
فان األجزاء املترابطة واملتفاعلة تؤثر على بعضها البعض ،وفي علوم االعالم واالتصالً ،
غالبا ما يشار إلى األنظمة
على أنها تداخل السياقات واألنظمة داخل األنظمة األخرى .تقول " :Julia T. Woodتتم جميع االتصاالت في
مصفوفة من النظم :العالقة بين القائمين باالتصال ،والوضع املادي ،واملجتمع" 2املجتمع والثقافة هما نظامان
يؤثران على العملية االتصالية ،وخاصة في عملية تفسير الرسائل.
وعلى العكس من ذلك ،فان االتصال يحمل في طياته عملية تشكيل الثقافة وأنظمة املعتقدات الثقافية.
ومن منظور إيكولوجي لوسائل اإلعالم ،يستوجب استحضار نظرة  careyلالتصال والذي يركز على أساليب
التواصل من أجل الحفاظ على املجتمع في وقت تتفاعل فيه مختلف األنظمة املشتركة ،ومن هنا فان نموذج
التفاعلية الرمزية لالتصال يطرح لنا فكرة األنظمة ذات املستوى الجزئي  ،microمثل التواصل بين األشخاص،
الذي يتحمل أنظمة الثقافة واملجتمع على املستوى الكلي  ،macroويعتمد كل من منهما على مشاركة الرسائل
الرمزية عبر الزمان

واملكان3.

1 Gumpert, G. & Cathcart, R., Intermedia: Interpersonal Communication in a Media World, New York: Oxford University

Press, 1986, p30.
2 Wood, J.T: opcit, p p13-14.
3 Susan B.barnes: opcit, p05
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ل:
وف ًقا لـ ، Innisفان وسائل االعالم واالتصال تهتم أكثر بزمان ومكان ارسال الرسائل وبالتالي فان لها:
"تأثير مهم على نشر املعرفة عبر املكان والزمان وقد أصبح من الضروري دراسة خصائصها من أجل تقييم تأثيرها
في النظم الثقافية" 1ومن خالل فهم تأثيرات الزمان واملكان ضمن املنظومة االعالمية ،يمكن للقائمين باالتصال
استكشاف مختلف الطرق التي يمكن أن تؤثر بها التكنولوجيا الجديدة على االتصال الشخص ي ،على سبيل
املثال ،تمتلك اإلنترنت حيزا فضائيا كبيرا في حياة البشر ألنها تمكنهم من إرسال واستقبال الرسائل الفورية وعبر
مسافات شاسعة ،على الرغم من ذلك ،إال أن كمية املعلومات املرسلة واملستلمة تكون في كثير من األحيان أقل
ً
من املعلومات التي يتم تبادلها في لقاء وجها لوجه (االتصال الشخص ي) ،بما في ذلك حركات الوجه واإليماءات
ونبرة الصوت .وبالتالي فان هذا الفضاء (اإلنترنت) يفرض ً
قيدا ً
تقنيا في عملية التواصل بين األشخاص ،والتي
يمكن تحديدها على أنها غياب كلي للوجود املادي.
نأتي الى العنصر الثالث من عناصر نموذج التفاعلية الرمزية للتواصل وهو القيود املحتملة ،في هذا
النموذج" ،القيد هو كل ش يء يؤثر على جهود الفرد للتواصل وفهم اآلخر" 2بحيث يمكن لهذه القيود أن تغير أو
تشوه معنى الرسالة ،والقيود هنا هي على نوعين املادية واالجتماعية .تتضمن القيود املادية ضوضاء الخلفية
واالنحرافات والظروف غير املريحة .أما القيود االجتماعية قد تشمل الخطاب الجنس ي ،الطائفي ،والخلفية
التعليمية ،والوضع االجتماعي...الخ ،وهي كلها تؤثر على كيفية تلقي الفرد للرسالة ومنه تفسيرها وتأويلها ،على
سبيل املثال ،يمكن أن يؤدي االستخدام السيئ للنحو واإلمالء في رسائل البريد اإللكتروني ( )E-mailإلى ظهور
انطباع سلبي ،وباملثل يمكن لألشخاص الذين يوظفون الكثير من املصطلحات الفنية أو لغة الخشب مثال أن
ُ
ت َنفر الجمهور .باإلضافة إلى هذه القيود يمكن ادراج القيود التكنولوجية إلى نموذج التفاعلية الرمزية لالتصال
لوصف كيفية تأثير العامل البيئي للوسائط على كيفية فهم الناس للرسائل.

University of Toronto Press, p33

3

1 Innis, Harold A. (1951). The bias of communication. Toronto,
2 Wood, J.T: opcit, p15.
3 Susan B.barnes: opcit, p05
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ل:
ويهتم كل من علماء االعالم واالتصال ومنظرو التفاعلية الرمزية بمختلف الرموز املستخدمة (العنصر الرابع)
في عملية االتصال ،ووفقا لـ "" " Julia T. Woodتؤثر الرموز التي نختارها والطريقة التي ننظمها بها على كيفية
تفسير اآلخرين لحديثنا" 1فالوسائط االعالمية تخلق بيئات رمزية تؤثر على طرق تفسير املعلومات ،على سبيل
املثال ،يقول "" :"Postmanإن التلفزيون األمريكي التجاري يخلق بيئة تعرض مختلف املعلومات التجارية بشكل
مرفه" ،2نتيجة لذلك ،من الصعب تقديم قضايا جدية من خالل البرامج التلفزيونية األمريكية .عالوة على ذلك،
فإن التركيز على العالمات املرئية على التلفزيون يميل إلى إثارة ردود فعل عاطفية لدى املشاهدينً .
وفقا لـ، Barry
ً
يستجيب الناس أوال للصور املرئية على مستوى عاطفي غير واع قبل حدوث التفسير العقالني .باإلضافة إلى
ذلك ،يميل التمثيل املرئي للكائنات واألشخاص إلى إثارة املشاعر بسبب العالقة املباشرة بين الصورة والشخص
الذي تمثله .في املقابل ،تميل الكلمة املطبوعة إلى أن تكون أكثر منطقية وانعكاسية ألن اللغة في هذه الوضعية
ً
تكون معزولة عن الفرد ،األمر الذي يتطلب ً
مختلفا من الفهم املعرفي .فيجب أن تكون الكلمات مرتبطة
نوعا
بالكائنات واألماكن واألشياء ،كما يجب أن يعرف الناس اللغة قبل أن يتمكنوا من فهم ما تمثله الكلمات.
وبالتالي ،يمكن أن يؤثر استخدام أنظمة الرموز على إنشاء الرسائل وفهمها.

3

الى جانب أنظمة الرموز ،تقوم مقاربات التفاعلية الرمزية في التواصل بالبحث في الخلفيات أو ما يطلق
عليه بالعوالم الفردية املشتركة للمشاركين أثناء العملية االتصالية بحيث يشرح القائمون باالتصال الرسائل
ً
بناء على عواملهم الفردية والتي تشمل :تجارب املاض ي ،مفهوم الذات ،املشاعر ،األهداف ،املهارات ،املواقف،
والقيم .وكلما" تداخلت هذه العوالم (أي منظور ثنائي) ،سيكون للعملية االتصالية مفاهيم ومعاني متشابهة
ً
نسبيا بين القائمين باالتصال" 4يصف كل من  Philips and Metzgerاملنظور الثنائي كما يلي" :يجب أن نفهم
أنه من املمكن تحفيز اآلخرين كما يمكن لآلخرين تحفيزنا...فعندما نكافأ ،فإننا نميل إلى مواصلة السلوك ،وعندما

1 Wood, J.T: ibid, p 16
2 Postman, N: Amusing ourselves to death. New York: Penguin Books, 1985, p35.
3 Barry, A.M.S: Visual intelligence, Perception, image, and manipulation in visual

Communication, Albany: State University of New York Press, 1997, p22.
4 Wood, J.T : opcit, p17
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ل:
نعاقب ،نميل إلى التخلي عنه " 1وبالتالي فإن املجتمع يقوم بتكوين قواعد السلوك ويتم تعلم معظم السلوك
ً
االجتماعي أوال في سياق وحدة األسرة ،فبمجرد فهم السلوك العائلي ،ينتقل الفرد إلى مجموعات اجتماعية
أخرى ،والقدرة على تصور الذات مع اآلخرين في البيئات االجتماعية هي مفتاح تشكيل الهوية والتواصل الفعال
بين األشخاص.
إن نموذج التفاعلية الرمزية يصور االتصال كعملية تفاعلية ويصور القائمين باالتصال على أنهم مرسلين
ومستقبلين ،متحدثين ومنصتين ،مؤثرين ومتأثرين ،ويدرس أصحاب هذه النظرية كيف يتم بناء املعنى من قبل
األفراد املتصلين ،فال يوجد شخصان يبنيان املعنى بنفس الطريقة ً
تماما ،بحيث يؤثر نظام االعتقاد الشخص ي
لدى القائمين باالتصال والعوالم الفردية التي يعيشون فيها على كيفية فهم الرسائل ،ويعتمد النظام الشخص ي
للقائمين باالتصال على التجارب السابقة ،واملشاعر ،واالحتياجات ،والرغبات ،واألهداف ،والقيم ،واملفاهيم
الذاتية ،ومعرفة جهة التواصل األخرى .فعندما يكون الناس في مزاج جيد ويشعرون بالتفاؤل ،فسيقومون
بتفسير الرسائل بشكل مختلف عن اليوم الذي يشعرون فيه بالتعب واالكتئاب .وبالتالي ،يمكن أن تختلف
املعاني داخل الفرد حسب مزاجه .عند استكشاف الطرق التي يبني بها املتواصلون املعنى ،يجب النظر في
مستويين -املحتوى والعالقة .مستوى املحتوى هو املعلومات أو املعنى الحرفي في الرسالةً .
وفقا لـ " Julia T.
" ،"Woodمعنى مستوى املحتوى هو معلومات واضحة" في املقابل ،يتعلق املعنى العالئقي بالعالقة بين
االتصاالت ،والتي ستؤثر على الطرق التي يفسر بها املتواصلون املعلومات املنقولة عبر الرسالة.2

 5.3عالقة النظرية بالدراسة:
تنطلق إشكالية بحثنا من أهمية القنوات الفضائية التلفزيونية التي تمارس دورا مهما في املجتمعات
ُ
الحديثة ،فهي "تقدم تفسيرات للواقع بالكلمة والصورة والحركة واللون وتضفي على من يتلقون الرسالة
اإلعالمية صبغة ذاتية" ،3ويبني األفراد معاني مشتركة للواقع املادي واالجتماعي من خالل ما يسمعونه وما

1 Phillips, G.M. & Metzger, N.J. (1976). Intimate communication. Boston, Allyn & Bacon, Inc, p119
2 Wood, J.T: opcit, p18.

 3حسن عماد مكاوي ،ليلى حسن السيد :االتصال ونظرياته املعاصرة ،ط ،5الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،2004 ،ص154
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ل:
يقرؤونه أو ما يشاهدونه ،والتلفزيون باعتباره واحدا من هذه الوسائل يقوم بوظائف حيوية ينقلها للمشاهدين
عبر معاني ورموز ودالالت تحملها البرامج التلفزيونية على اختالف أنواعها واشكالها ،فهو يعطي "صورة حية أو
صامتة مصحوبة بتعليق صوتي يتضمن في ثناياه رؤية أو معالجة فكرية ،أو صفات متخيلة وهو ما نطلق عليه
ُ
بـ (عملية تشكيل املعنى) ،ومن هنا كان من األنسب لنا أن نتبنى قاعدة نظرية تصحح لنا مسار دراستنا وهي
نظرية التفاعلية الرمزية ،ذلك أننا أمام وسيلة اتصالية أساس بثها الرموز واملعاني ،ثم ان مشكلتنا األساسية
تتركز في األساليب االقناعية التي هي في األساس مستسقاة من العملية االتصالية ،وعملية االتصال هي عملية
التفاعل الرمزي في حد ذاته.
وفي ضوء هذه الخلفية النظرية ،فإنني أعتبر البرامج الحوارية التلفزيونية ٌ
كل مركب من الرموز واملعاني،
فهي ُم َ
حملة بزخم كبير من أساليب مختلفة تقوم بترتيب تدفق الرموز واألفكار ،وفهم األفراد لهذه الرموز
ينعكس على تفاعلهم مع القنوات الفضائية العربية ،وأركز ضمن هذه األساليب على ما هو اقناعي والتي تعتبر
عملية إبداعية مكتسبة في غالب األحيان ذلك أن ما يحكمها هي مجموعة من االعتبارات التي توظف بقصد أو
ً
دون قصد ،مستغلة في ذلك كله طبيعة الوسيلة اإلعالمية التلفزيون وخصائصها (الصورة ،الصوت ،الحركة)
وما لها من تأثير على سير العملية االقناعية.
فاالقناع حسب الدراسة هو "سلوك رمزي ُينتج بدرجات مختلفة معايير وقيم مشتركة بين

املشاركين"1

الذين يوظفون أثناء العملية االتصالية-االقناعية رموزا دالة بطريقة خاصة أو على نحو شخص ي بينهم وبين
ذواتهم ،غير أن داللة تلك الرموز ال تتأتى اال من خالل الرابط االجتماعي ،ومن هنا تتحدد لنا العناصر األساسية
لتكشف لنا عالقة موضوع دراستنا بالنظرية
-

املتبناة2:

تتحدد العالقة املتبادلة بين العقل والنفس واملجتمع وغيرها من العناصر األساسية من خالل طبيعة
أنماط االتصال والتفاعل الذاتي والشخص ي أو بين األشخاص.

1 Don faules and D. Alexanderm: communication an social behavior, a symbolic interaction prespective, Addison-wesley

publishing, 1978, p17.
 2حمدي حسين :الوظيفة اإلخبارية لوسائل االعالم ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،1998 ،ص.91
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ل:
-

ضرورة استخدام اللغة والتي تتضمن الرموز واالشارات واملعاني التي تحدد أنماط االتصال الذاتي وبين
األفراد والجماعات وتفسر العالقات االجتماعية بصورة عامة.

-

يعتبر الفعل هو (املصدر) لعمليات التفاعل واالتصال وانتقال األفعال االجتماعية وردود األفعال
والسلوك واالتجاهات والقيم من الحالة الفردية الى الجمعية.

-

يتجدد السلوك بواسطة األفراد ،لكن يتم تشكيل سلوك األفراد والجماعات عن طريق أنماط التفاعل
الرمزي واالتصال الرمزي (اللغة) أو الوسائل االتصالية واإلعالمية املختلفة.

-

يتأثر السلوك الفردي والجماعي عن طريق التأثر بطبيعة املوقف سيما أن طبيعة هذا السلوك وأنماط
التفاعل موجهة لتحقيق أهداف معينة ولكنها تتأثر بطبيعة املوقف الذي يشكل الكثير من سلوك
األفراد والجماعات.

-

تتشكل طبيعة الذات الفردية والجماعية من خالل طبيعة الحياة االجتماعية واملجتمعية التي نعيش
فيها ،فداخل كل ذات فردية يوجد نشاط وابداع وفرص للتعبير ،والتعبير عن ذلك كله يتم عن طريق
أنماط وأساليب االتصال البشري.

 6-1نوع الدراسة واملنهج:
كون أن الدراسة تبحث في وصف األساليب االقناعية في البرنامج الحواري السياس ي "االتجاه املعاكس"
لسنة  ،2018فهي تندرج ضمن البحوث الوصفية ،وهي البحوث التي تستهدف وصف موضوع معين كما هو في
الواقع الحالي من حيث الخصائص العامة والتفصيلية للموضوع بما فيه من متغيرات وعناصر وعالقات
ومؤثرات ،وذلك باستخدام املنهج العلمي في كافة إجراءات البحث " ،"Descriptive studiesولعل أشهر املناهج
املرتبطة بهذا النوع من الدراسات هو منهج املسح االعالمي ،فهو الطرق واإلجراءات واألدوات التي تستخدم
لدراسة الظاهرة اإلعالمية أو هو دراسة وصفية تكشف عما فيه من خصائص ومتغيرات وعالقات من حيث
الشدة واالتجاه ،أي أن الوصف يتضمن تحليل بنية املوضوع وتوضيح العالقة بين مكوناته ووصف أبعاده
املختلفة كما هي في الواقع ،ويرتكز الوصف على الوحدات أو الشروط أو العالقات أو الفئات (التصنيفات) أو
األنساق املوجودة بالفعل ،وفي بعض األحيان يشمل الوصف االتجاهات واآلراء والعمليات الداخلة في موضوع
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ل:
الدراسة واملتغيرات ذات الصلة بها ،وهو املنهج الذي سأعتمده في الدراسة وذلك باإلجابة على التساؤل األساس ي
في العلم (ماذا؟) ،وكذلك التساؤل (كيف؟) ،بمعنى ما هي الكيفية التي يتشكل بموجبها املوضع؟ .ويتم استخدام
هذا املنهج في الدراسات اإلعالمية من خالل تطبيق املسوح " "Surveysبمجاالتها املختلفة (الرأي العام ،جمهور
وسائل االعالم ،وسائل االعالم ،أساليب املمارسة اإلعالمية ،ومسح املضمون) ،هذا األخير الذي سيتركز
مجهودي عليه من أجل فهم مختلف األساليب اإلقناعية في البرامج الحوارية السياسية ،ولإلشارة فإن مسح
املضمون هو دراسة الرسالة " "Messageأو املحتوى " ،"Contentومن الشائع استخدام تحليل املحتوى والذي
ُ
يتمثل في الوصف الكمي املنظم ملحتوى املواد املختلفة التي تقدمها وسائل االتصال.

 7-1أداة جمع البيانات:
تتعدد أدوات جمع بيانات البحوث العلمية ،وعندما يفكر الباحث في املشكلة البحثية ثم يصيغها
َ
بوضوح فإنه يكون لديه تصور من نوع ما عن نوع األدوات التي تخدم موضوعه وتجيب عن مختلف التساؤالت
ُ
املوضوعة سلفا" ،فأداة جمع البيانات أو املعطيات تمثل نقطة التالقي بين البناء املفهومي ملشكلة البحث من
جهة ،والواقع (الدراسة امليدانية) املراد دراسته من جهة أخرى" ،1آخذين بعين االعتبار املنهج املتبع ومنظور
الدراسة ،وقد اعتمدت في دراسة األساليب االقناعية في البرامج الحوارية السياسية بالقنوات الفضائية العربية
على أداة تحليل املضمون (املحتوى) " ،*"content analysisالذي يعرف بأنه "أسلوب البحث الذي يهدف إلى
الوصف الكمي واملوضوعي واملنهجي للمحتوى الظاهر لالتصال" ،2أو كما ُيعرفه  Bardin.Lهو "تقنية بحث بهدف
الحصول على معلومات موضوعية كمية وكيفية" ،3وهو عملية تصنيف وتحديد املادة املكتوبة ،املسموعة ،أو
املرئية تحت فئات معينة وفق معايير محددة بما يكشف خصائص هذه املادة من حيث الشكل واملحتوى،
ُ
ويعرفه "موريس أنجرس  "maurice angersبأنه أداة لجمع املعطيات تبنى من أجل استخراج العناصر الدالة

 1موريس أنجرس :منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية-تدريبات عملية ،-تر :بوزيد صحراوي وآخرون ،دار القصبة للنشر،
الجزائر ،2004 ،ص 82
*تم استخدام "تحليل املحتوى" كمرادف ل ـ "تحليل املضمون" في كافة الدراسة.
1952, p18.

2 Berlson bernard: content analysis in communication research, the press of glencoe, NewYork,
3 Bardin.L: l'analyse de contenu, paris, PUF, 1er édition, 1993, p21.
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ل:
في وثيقة .1وأنا بدوري أعتبر تحليل املحتوى جزءا من منهج املسح االعالمي ،أي "أداة" لنصف بها املحتوى
الظاهر واملضمون الصريح للمادة اإلعالمية (برنامج االتجاه املعاكس) من حيث الشكل واملضمون ،وذلك طبقا
لتصنيفات موضوعية بهدف الحصول على بيانات كمية متكاملة ،وكذا استكشاف الخلفية الفكرية أو الثقافية
أو السياسية التي تنبع منها الرسالة اإلعالمية ،أو للتعرف على مقاصد القائمين باالتصال من خالل الكلمات،
الجمل ،الرموز ،الصور ،لغة الجسد ،والتي يعبر بها القائم باالتصال في البرنامج محل الدراسة وكذا مختلف
الضيوف ،وذلك بشرط أن تتم عملية التحليل بطريقة منظمة ،ووفق أسس منهجية ،ومعايير موضوعية مع
االستناد في عملية جمع البيانات وتبويبها وتحليلها على األسلوب الكمي بصفة أساسية ،فتحليل املضمون
كأسلوب علمي في البحث "يتيح معطيات كمية تستخدم لوصف الرسالة واملثيرات املتضمنة فيها ،وتحليل
العالقات بين الفئات (التصنيفات) ،والتعرف على الخصائص اللغوية املستخدمة واألساليب املستخدمة،
وربط ذلك كله بتفسير املعطيات

الكمية"2

إن تحليل املضمون يختص أساسا بدراسة الرسالة التي تنقل عبر وسيلة اتصال معينة من مرسل
معين ،وتسليما بحقيقة العالقة العضوية بين أركان االتصال يصبح من الالزم أن يمتد تحليل املحتوى إلى
دراسة بقية أركان االتصال بشكل جزئي مثلما هو الحال في دراستنا ،إذ أني سأقوم بدراسة املرسل "فيصل
القاسم" الذي يمثل الخط السياس ي لقناة الجزيرة ،وكذا الوسيلة وهي التلفاز ومختلف خصائصه ،الرسالة
ُ
وهي محتوى برنامج (حلقات) االتجاه املعاكس ...الخ ،فمختلف هذه العناصر تسهم في تحليل الرسالة والكشف
عن مختلف األساليب اإلقناعية بشكل أسهل وأكثر ثراء" ،ويلخص لنا –سمير حسن -أربعة أبعاد لتحليل
محتوى معين ،وهي:
-1

دراسة املوضوعات اإلعالمية التي تقدمها الوسيلة.

-2

تحليل املادة اإلعالمية املطلوب دراستها للتعرف على ما تتضمنه من معلومات وبيانات واتجاهات...الخ

-3

دراسة شخصية املوضوعات اإلعالمية التي تقدمها الوسيلة.

 1موريس أنجرس :مرجع سبق ذكره ،ص .277
 2بركات عبد العزيز :مناهج البحث اإلعالمي-األصول النظرية ومهارات التطبيق ،-ط ،1دار الكتاب الحديث ،القاهرة ،2018 ،ص.258
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ل:
-4

دراسة الجوانب الشكلية التي تقدم بها املادة اإلعالمية من خالل

الوسيلة1

إن هذا الطرح جاء في سياق توضيح مجاالت التحليل ،والتي تتفق والبناء املنهجي ،خاصة نظرية الدراسة
"التفاعلية الرمزية" ،فتحليل محتوى برنامج االتجاه املعاكس شكال ومضمونا يشكل لنا بناءا لتحقيق ما نبحث
عنه في اشكاليتنا املطروحة سلفا "الهدف" ،فتحليل املضمون هو "جملة من التقنيات ترمي عبر أساليب منهجية
وموضوعية لوصف محتوى الرسائل للحصول على أدلة كمية أو غير كمية تتيح تفسير املعارف املتعلقة بشروط
انتاج وتلقي هذه الرسائل" .2وعملية التحليل في حد ذاتها تستهدف إدراك األشياء والظواهر بوضوح من خالل
عزل عناصرها ومعرفة خصائص وسمات هذه العناصر وطبيعة العالقة القائمة بينها .3وهو ما يعكسه لنا
تحليل املضمون من خالل التحليل الكمي والكيفي باإلضافة الى نظام للوحدات الذي يحدد لنا مدى تكرار كل
من فئات الشكل واملضمون ،وعليه فان عملية بناء استمارة تحليل املضمون في الدراسة مرت بالنقاط التالية:

 7-1-1اعداد استمارة تحليل املضمون:
 .Iتصنيف املحتوى:
"عملية التصنيف وتحديد الفئات من األمور التي يتحكم فيها الباحث ،حيث ال يوجد معايير أو فئات تصلح
لكل البحوث والدراسات ،ولكن ترتبط هذه الفئات بالهدف من الدراسة وتساؤالتها بشرط أن يسبق تقديم
معايير التصنيف والفئات املختارة تعريفا دقيقا لها ،حيث يرتبط هذا التعريف بموقعها من التحليل وأهدافه"،4
ولقد تمت عملية التصنيف وتحديد الفئات الخاصة بتحليل محتوى برنامج االتجاه املعاكس بعد:
أ -االطالع على مختلف الدراسات السابقة املشابهة التي تناولت متغير االقناع.

 1رشدي أحمد طعيمة :تحليل املحتوى في العلوم اإلنسانية-مفهومه ،أسسه ،استخداماته ،-ط ،1دار الفكر العربي ،2004 ،القاهرة،
مصر ،ص.55
 2رشدي أحمد طعيمة :مرجع سابق ،ص.75
 3خالد حامد :منهجية البحث في العلوم االجتماعية واالنسانية ،ط ،1جسور للنشر والتوزيع ،الجزائر ،2008،ص.63
 4قرشوش أسماء :املوضوعية في املعالجة الصحفية للثورات العربية في الصحافة املكتوبة العربية-الجزائر ،مصر ،تونس انموذجا،-
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم االعالم واالتصال ،جامعة الجزائر ( 20192019 ،03غير منشورة) ،ص60
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ل:
ب -ضبط اإلطار النظري للدراسة والدي ساعد على تحديد املفاهيم واملؤشرات بدقة وهذا ما ساعد على
استقاللية الفئات املنتقاة.

 .IIفئات التحليل -الشكل واملضمون:-
هي الفئات الخاصة بالشكل واملضمون ،فتعيين الفئات هي عملية تصنيف محتوى االعالم ،أي الوصول
الى تلك العناوين الجامعة التي تؤدي الى عملية تقليص النص الى أجزائه األساسية ،وعادة ما يتم تقسيم
الفئات الى فئتين أساسيتين عل أساس النموذج الذي وضعه "برلسون" ( ،)1979-1912والذي تنقسم على
أساسه الفئات الى فئة الشكل

واملضمون1.

بعد اتباعنا للخطوات املنهجية في تحليل املضمون فإننا قمنا بتحديد العناصر سالفة الذكر كما يلي:


جدول رقم ( )02يوضح :فئات التحليل (شكل-مضمون).
فئات املضمون

فئات الشكل
فئة الشخصيات (الضيوف)

فئة املوضوع

فئة شخصية ُمقدم البرنامج

فئة اتجاه مقدم البرنامج.

فئة املساحة الزمنية

فئة املهارة والسمات الشخصية في إدارة الحوار

فئة اللباس

فئة مستوى الحوار

فئة مستوى اللغة

فئة نوع الحوار

فئة جنس الحوار

فئة نوع الحجج السياسة

فئة اإلخراج الفني

فئة اآلليات اللغوية لالقناع السياس ي

فئة لغة الجسد

فئة األساليب االقناعية

فئة نوع االتصال (مباشر ،هاتف)

1

سعيد سبعون :الدليل املنهجي في اعداد املذكرات والرسائل الجامعية في علم االجتماع ،ط ،2دار القصبة للنشر ،الجزائر،2012 ،

ص.332
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ل:
فئة املؤثرات الصوتية
فئة الدعائم (وسائل االيضاح)

أوال :فئات الشكل.
 .1فئة الشخصيات (الضيوف) :تهتم هذه الفئة بالتعريف بالشخصيات التي تحضر ضمن برنامج االتجاه
املعاكس طيلة عام  ،2018ويجب اإلشارة هنا أن حضور شخصيات دون أخرى يتم بناء على قرار من قبل
القناة بشكل عام ،وهو ما يعكس بطريقة غير مباشرة اتجاه البرنامج من جهة ،كما يعكس مستوى
الضيوف في الحصة الواحدة ،والتفاوت الثقافي والفكري الذي قد يلعب دورا مهما في االقناع.
.2

ُ
فئة شخصية ُمقدم البرنامج :توضح هذه الفئة السمات والصفات الشخصية ملقدم البرنامج ،اذ قمنا

باالستعانة بدراسات سابقة درست شخصية "فيصل القاسم" والتي اعتمدت على الصفات التالية:

.3



االستعداد الفطري.



الذكاء وسرعة البديهة.



الصوت الجيد أو املقبول.



قوة الشخصية.



املظهر املقبول.



الصدق.

فئة املساحة الزمنية :عبر استخدام هذه الفئة يتم قياس الحجم الزمني املخصص في املضمون محل

التحليل لـ ـ ــ:


ُمقدم البرنامج (فيصل القاسم)



الضيوف.
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ل:
ان مدلول الحجم الزمني له عالقة بالقدرة على التعبير وطرح أفكار أكثر ،والتحدث بسالسة وترتيب
األفكار بأريحية ومنه القدرة على االقناع والتأثير ،كما تدل فئة املساحة الزمنية على توجه الوسيط اإلعالمي
اتجاه املوضوع املطروح على اعتبار أن برنامج االتجاه املعاكس يستضيف رأيين مختلفين ومتناقضين.
.4

فئة اللباس :قمنا بتوظيف فئة اللباس ملا لها من أهمية داللية ورمزية في برنامج االتجاه املعاكس،

فشأنها شأن اللغة ،ثم ان أبسط اإلشارات املرئية يمكن قراءتها من خالل ثياب الفرد ضمن سياق محدد ،حيث
بإمكان الثياب رسم حدود بين الناس وصياغة هوياتهم الجمعية ،وبذلك تغدو أداة بصرية لتشكيل أو التعبير
أو التأكيد على جماعة بشرية معينة ،ونظرا ألهمية هذه الفئة في دراستي وانطالقا من اختالف الضيوف في كل
حلقة من حلقات االتجاه املعاكس فقد ترك ُت فئة اللباس مفتوحة وستعبر عما يرتديه مقدم البرنامج في كل
حلقة (فيصل القاسم) وما يرتديه الضيوف كذلك.
.5

فئة مستوى اللغة :تم استعمال هذه الفئة لتحديد املستوى اللغوي *1املقترن بالحقل اإلعالمي أي

اللغة املتداولة إعالميا ،والتي ترتبط عادة باملستوى العملي االجتماعي اإلعالمي وهو املستوى الذي يهمنا في
موضوعنا هذا ،وعلى العموم فان اللغة اإلعالمية تنحدر من مصادر ثالثة أو ما نعتبره مستويات ،األول لغة
عربية فصحى ،أو فصحى التراث ،وهي األساس فيها ألنها أمدت اللغة باملفردات ونظام التركيب ،والثاني اللغات
األجنبية التي أثرت في اللغة العربية مباشرة ،والثالث اللهجات العامية التي أخذت منها وسائل االعالم مفردات
وتراكيب ،أحدثت أحيانا تغييرا في نظام الجملة 2،.وعليه فقد جاءت مؤشرات هذه الفئة على أساس مستوى
اللغة اإلعالمية مع إضافة مؤشر آخر وهو (اللغة العامية املبتذلة) حيث قمنا بإدراجه انطالقا من مالحظتنا
لبرنامج االتجاه املعاكس محل التحليل:
 اللغة عربية فصحى.
 اللغات األجنبية

 1عادة ما يتم تحديد املستوى اللغوي الى ثالثة مستويات يتعلق األول باملستوى التذوقي الفني الجمالي أي اللغة األدبية ،ويتعلق الثاني
باملستوى النظري التجريدي أي اللغة العلمية ،ويتعلق الثالث باملستوى العملي االجتماعي العادي أو اإلعالمي أي اللغة اإلعالمية.
 2محمد حسن عبد العزيز :لغة الصحافة املعاصرة ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر ،2002 ،ص.01
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ل:
 اللهجات العامية( .الدارجة املحكية)
ُ
 اللهجات الهجينة (املختلطة).
.6

فئة جنس الحوارُ :يقصد بهذه الفئة جنس الحوار الذي ُيمكن تحديده من الغاية أو الهدف فهناك

حوار يجرى لغرض جمع املعلومات حول موضوع ما أو معرفة رأي حول قضية ما أو معرفة معلومات وحقائق
عن شخصية ما ،أو معرفة رأيها حول حدث ما يهمها ،وتم تقسيم هذه الفئة الى ثالث متغيرات هي:
 حوار معلومات :يقصد به حوار الهدف منه جمع املعلومات عن موضوع ما.
 حوار الرأي :يقصد به حوار الهدف منه معرفة رأي املحاور في موضوع ما.
ُ
املحاورة وآرائها حول
 حوار شخصيةُ :يقصد به حوار الهدف منه معرفة معلومات عن الشخصية
موضوع يهمها.
.7

فئة اإلخراج الفني (اللقطات) :ان اختياري لهذه الفئة جاء من منطلق أن مجموع العناصر

ُ
الطوبوغرافية والتصاميم واألشكال الفنية وغيرها تستخدم في التلفزيون من أجل التأثير وإقناع الجمهور
بمضمون معين ،وتحوي هذه الفئة على مختلف اللقطات والتي لكل خصوصيتها في التوظيف ،تتحدد فئة
اإلخراج الفني ضمن نطاق دراستنا في:
 اللقطة العامة جدا.
 اللقطة العامة.
 اللقطة العامة املتوسطة.
 اللقطة املتوسطة.
 اللقطة املتوسطة القريبة
 اللقطة شديدة القرب.
 .8فئة لغة الجسد :يأتي اختياري لهذه الفئة انطالقا من اعتبار الجسد نسق ايمائي تواصلي وأداة من أدوات
الخطاب البصري لبناء ارسالية تواصلية معينة ،ولغة الجسد كما يقول الدكتور "علي برغوث" أقوى من
حيث التأثير واالقناع بخمس مرات من الكلمات ذاتها ذلك أنها تسبق اللفظ عند التواصل ،ولغة الجسد
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ل:
تشمل كل من تعبيرات الوجه ،حركة العينين ،اتجاه وطريقة النظر ،حركة الرأس ،اليدين ،الرجلين،
ُ
وضعية الجسد...الخ ويذكر "سعيد بن كراد" أن حركة الجسد تقسم الى حركات عملية وهي الحركات
الطبيعية التي تعود الى املشترك اإلنساني ،وحركات ثقافية وهي حركات تنطلق من األولى غير أنها تنزاح وفق
النسق الذي أنتجت فيه ،وعليه فان تفسير حركات الجسد لكل من القائم باالتصال والضيوف في برنامج
ُ
االتجاه املعاكس ستكون وفق املقام والنسق الذي أنتجت فيه ،وتشمل ما يلي:
 ايماءات الوجه :الحاجبين ،العيون ،األنف ،الشفاه ،اللسان ،الفك.
 وضعيات الجسم :البعد أو القرب من طاولة الجلوس ،حركات الكتف ،وضعين اليدين ،وضعية القدمين.
 حركات الرأس :من الخلف الى األمام ،من اليمين الى اليسار.
ُ
فئة نوع االتصال املستخدم في الحوار :تشير هذه الفئة الى الوسائل األساسية التي استخدمت في

.9

برنامج االتجاه املعاكس في اللقاء بالضيوف وهي :اتصال مباشر مواجهي/اتصال عبر الهاتف /اتصال عبر األقمار
الصناعية.
.10

ُ
فئة املؤثرات الصوتية :تشير هذه الفئة الى مجمل األصوات البشرية الصادرة سواء من قبل املقدم أو

من قبل الضيوف ،والتي تلعب دورا بالغ األهمية في اللعب على وتر املزاج من جهة ،وتمرير رسائل خفية من
جهة أخرى ،وهي في الغالب تشير الى حالة نفسية معينة ويتم تقسيمها حسب دراستي الى:


مؤثرات صوتية بشرية طبيعية :وهي كل األصوات الصادرة من االنسان والدالة على حالة نفسية

معينة كالصراخ ،البكاء ،التمتمة ،التهكم ،االستهزاء ،السخرية ،الخلط في الحروف والكلمات...الخ ،وما
يجب اإلشارة اليه هنا انه ال يمكن حصر هذه الفئة بالتدقيق ألنها تختلف حسب املقام.


مؤثرات صوتية اصطناعية مجردة :وهي األصوات النابعة من االنسان (بفعل االنسان) ،والتي قد

يستعين بأعضائه إلصدارها أو بش يء خارجي وهي في العموم تدل على نفسية معينة كذلك كمثال عن ذلك:
الطرق بالقلم على الطاولة ،التصفيق ،الطرق بالرجل ،باليد...صوت األوراق عند ترتيبها ،وهذا النوع من
األصوات يرتبط أساسا بتكرار الفعل.
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ل:


الصمت :يعتبر الصمت من أهم املؤثرات الصوتية لإلنسان وله دالالت مختلفة حسب تختلف وفق

السياق ومن دالالت الصمت ما يلي :صمت الغضب ،صمت االسماع ،صمت امللل (إلنهاء نقطة الحوار)،
صمت العجز عن الرد ،صمت عدم الفهم ،صمت الحزن ،صمت التحدي.
ُ
 -11فئة الدعائم( :وسائل االيضاح) :تعتبر من أهم الفئات التي تساعد على نجاح الحوار واضفاء طابع
ُ
الواقعية عليه من جهة ،وإقناع الطرف اآلخر من جهة أخرى ،قد تتوفر هذه الوسائل في بعض حلقات
برنامج االتجاه املعاكس وقد تغيب في حلقات أخرى( .صور-فيديو-وثائق-تصريحات).

ثانيا :فئات املضمون.
 -12فئة املوضوع :تتمثل هذه الفئة في مجموعة املواضيع (األفكار العامة) التي يقسم املضمون محل التحليل
حسبها ،وهي مواضيع سورية ،سعودية ،ليبية ،إماراتية ،لبنانية ،مصرية ،فلسطينية ،كورية ،تركية،
موريطانية ،مواضيع عامة.
-13

فئة اتجاه القائم باالتصال نحو موضوع املادة االعالمية :تظهر هذه الفئة بقوة في الحوارات التي

تستضيف شخصيات معارضة ومؤيدة ملواضيع معينة ،في حين يمثل مقدم البرنامج االتجاه املحايد ،لكن هذه
الخلفيات ال يمكن تحديدها بطريقة مباشرة ،فقد تعارض الشخصية املؤيدة لقضية ما ،كما يمكن للشخصية
ُ
املعارضة أن تؤيد قضية ما ،في حين قد يكون املقدم معارضا أو مؤيدا وهو األمر الذي نود الكشف عنه لدى
القائم باالتصال ،فتأييده لقضية على أخرى سيساعد الطرف املؤيد لها في اقناع املشاهد أكثر في طرحه
للموضوع والعكس صحيح ،ويمكن الكشف عن مختلف االتجاهات انطالقا من الوحدات اللغوية.
 االتجاه املؤيد.
 االتجاه املعارض.
 االتجاه املحايد
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ل:
فئة املهارة والسمات الشخصية في إدارة الحوار :تتعلق هذه الفئة بمقدم البرنامج أي (فيصل القاسم)،

-14

واملقصود بالسمات هي مختلف الصفات اإليجابية والسلبية لشخصية ُمقدم البرنامج ،وتتحدد هذه الصفات
فيما يلي:
 مهارة تقديم الحوار :من خالل املؤشرات التالية :تحية املشاهدين واملستمعين/ذكر هدف إجراء
الحوار/التعريف بموضوع الحوار/توضيح أهمية موضوع الحوار/التعريف بالشخصيات املشاركة/الترحيب
باملشاركين بالحوار وتبادل التحية معهم/عرض األفكار التي سوف يتناولها املوضوع بترتيب أهميتها
 مهارة طرح أسئلة الحوار :من خالل املؤشرات التالية :ارتباط األسئلة بموضوع الحوار وأفكاره /احتواء
األسئلة على جميع األفكار/ترتيب األسئلة بحيث تسير متسلسلة/تنويع األسئلة املستخدمة وفقا ملا يتطلبه
موقف الحوار/توزيع األسئلة على جميع األطراف املشاركة في الحوار/توافق األسئلة والوقت املحدد للحوار.
 مهارة اإلقناع في املوقف الحواري :من خالل املؤشرات التالية :تدعيم األفكار باألدلة والبراهين/حسن
توظيف األدلة والبراهين في مواضعها الصحيحة/استخدام األرقام واإلحصاءات املوثقة لدعم وجهات النظر
الحقيقية/حسن إجادة املجلدة لتوضيح الحقائق
 مهارة إدارة وقت الحوار :من خالل التقسيم الجيد للوقت بين الضيوف.
 مهارة انهاء الحوار :من خالل املؤشرات التالية :تهيئة املتلقي للوصول إلى نهاية الحوار/تحديد نقاط
االتفاق واالختالف بين األطراف املشاركة في الحوار/تلخيص األفكار املهمة التي طرحت إثناء الحوار/تلخيص
النتائج التي تم التوصل إليها من الحوار/بيان أوجه اإلفادة من نتائج الحوار/تقديم بعض االقتراحات
والتوصيات وفقا ملا تم التوصل إليه من نتائج/توجيه الشكر لألطراف املشاركة في الحوار وللجمهور املتلقي
له.
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فئة مستوى الحوار :وجب علينا هنا أن نوضح الحوار إذا ما كان داخل الدائرة أم خارجها أي منقاد

دون رؤية (استهواء) مع اإلشارة الى أن االستهواء في امتداده الى العنف اللفظي يخرج عن دائرة الحوار ،وتتحدد
هذه الفئة في:


مشاورات :تظهر من خالل تقديم معلومات واالستشارة حولها.
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ل:


مناظرات :تظهر من خالل مفاوضات ،منازعات في املواقف واآلراء.



استهواء :تظهر من خالل الكذب ،النفاق ،التهديد ،العنف اللفظي والجسدي (مغالطات سياسية).
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ُ
فئة نوع الحوار :ان توظيفنا لهذه الفئة يأتي في إطار الكشف عن مختلف األساليب الحوارية التي تعد

جزءا ال يتجزأ من األساليب االقناعية ،ونوع الحوار في هذا اإلطار يكشف لنا عن الحوار املنتج والعقيم وكذا
الطرف األكثر اقناعا.


حوار هادئ ،وقور ،رتيب.



حوار متشنج.



حوار متفتح.



حوار متزمت.



حوار االستزادة من املعلومات



حوار املهاترة واالدعاء.

 -17فئة نوع الحجج السياسية :تفيدنا هذه الفئة في التعرف على مختلف الحجج املوظفة ضمن الخطاب
(البرنامج التلفزيوني) محل التحليل ،وهذه الحجج بمثابة تقنيات تهدف باألساس الى االقناع وتتمثل فيما
يلي:


حجة االتجاه.



حجة التبرير.



الحجة الرمزية.



الحجة التواجدية.



حجة االستشهاد.
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فئة اآلليات اللغوية لالقناع السياس ي :ينفر الخطاب السياس ي بآليات لغوية مختلفة تفض ي على اللفظ

داللة معينة وشدة مختلفة وعلى هذا األساس تم االستعانة بهذه اآلليات:
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ل:


اآلليات اللغوية النفسية :خطاب تصوير املاض ي واملستقبل/خطاب االدماج/خطاب الحقيقة/خطاب

األخالق وااللتزام

-19

األليات اللغوية املنطقية :القياس /االستقراء /االستدراك /املقارنة /التشبيه.
فئة األساليب االقناعية :ان اختيار هذه الفئة تم على أساس التقسيم املعروف في علوم االعالم

واالتصال ،وقد ُيطلق عليها في بعض املراجع باالستماالت ،وقد رصدت بعض األساليب الخاصة باإلقناع
السياس ي وهي :أسلوب استخدام الصورة الذهنية ،أسلوب التكرار ،أسلوب تحويل انتباه الجماهير ،جذب
االنتباه ،أسلوب الخيال ،القابلية للتصديق والدوافع ،التوريط عن طريق األفعال ،االختالق ،الشائعات،
أسلوب التشويه ،أسلوب التضليل ،أسلوب التضخيم واملبالغة ،أسلوب التخويف ،أسلوب التبرير ،أسلوب
عرض الحقائق و االعتماد على املصادر املوثوقة  ،أسلوب التلميح والغمز ،عرض الرأي على أنه حقيقة،
التشخيص ،التجاهل املتعمد ،االرتباط املزيف ،توظيف العامل الديني ،استخدام العاطفة وغريزة القطيع،
أسلوب الجوقة ،أسلوب السخرية ،االستناد إلى السلطة والقوة ،أسلوب بالون االختيار.

 .IIIوحدات التحليل:
تعتبر وحدات  Unitsيختارها املصدر أو املرسل أو القائم على املحتوى اإلعالمي وفق معطيات
إعالمية قصد التعبير عن أفكار ومعاني ،والتي يستهدف توصيلها الى الجمهور من خالل مجموع القضايا
واألحداث التي يعالجها ،وذلك لتحقيق أهداف معينة ،ولعل عملية اختيار هذه الوحدات اللغوية لتحقيق تلك
األهداف هي املستهدفة في عملية التحليل في املجاالت اإلعالمية ،ألن استخدام تلك الوحدات واختيارها ال
ُ
ُ
يخرج عن اطار نموذج العملية اإلعالمية ككل ،كما تعرف بأنها "مجموع املقاطع املحددة من رسالة أو مجموعة
من الرسائل ممثلة لنفس خصائص وطبيعة الفئة".1
اعتمدنا في دراستنا على الوحدات التالية:

 1فيصل أبو عيشة :مرجع سبق ذكره ،ص.95
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ل:
 وحدة السياق :تسمح لنا بفهم أين توجد وحدة التحليل ،وتتميز بطابعها املرن وهي محددة بدالالتوحدة التسجيل ،يمكن أن تكون وحدة التسجيل هي الكلمة املوجودة في وحدة السياق الجملة ،أما اذا
كانت وحدة التسجيل الجملة ذات املعنى ،فيمكن أن تكون وحدة السياق الفقرة ،وتسمح لنا بتصنيف
نص االتصال :هل يتم تقطيعه على أساس الجمل ،أم على أساس الفقرات ،لنختار اما الكلمات أو
الجمل ذات املعنى ،1وفي هذا السياق ركزنا على كل من الكلمة والجملة باإلضافة الى الفكرة كوحدة
مهمة في فهم السياقات" ،وتحديد االتجاهات واألحكام التي تقع على محتوى
-

االعالم"2.

وحدة الفكرة :وهي من أكثر الوحدات استخداما في تحليل املضمون الرتباطها الوثيق بموضوع البحث

باعتبارها تكشف عن مختلف االتجاهات واملواقف خاصة بما يتعلق باألساليب االقناعية.
-

وحدة املقطع :ترتبط هذه الوحدة عادة باألصوات أي املقاطع الصوتية ،أو الفيديو أو املضمون السمعي

البصري عموما ،وقد يتحكم الزمن في قياس هذه

الوحدة3.

 .IVوحدات العد والقياس:
يعتبر العد والقياس من أهم املطالب في تحليل املضمون ،بل هو املطلب النهائي في عملية الترميز ،اذ يمهد
للعرض االحصائي ،وعقد املقارنات ودراسة االرتباطات ،وتفسير النتائج الكمية املعبرة عن السمات الخاصة
باملضمون 4،أما في هذه الدراسة ،وللكشف عن األساليب االقناعية في البرامج الحوارية السياسية في برنامج
االتجاه املعاكس بقناة الجزيرة اإلخبارية ،فقد تم االعتماد على الوحدات اآلتية كونها أكثر خدمة للدراسة:

 1سعيد سبعون :مرجع سبق ذكره ،ص.237
 2محمد عبد الحميد :تحليل املحتوى في بحوث االعالم ،ط ،2عالم الكتب ،مصر ،2004 ،ص.139
 3عبد الكريم بن عيشة :مرجع سبق ذكره ،ص101
 4محمد عبد الحميد :مرجع سابق ،ص.169
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ل:
 وحدة الكلمة :هي أصغر وأسهل وحدة للتحليل وأكثر الوحدات التي تعطي ثباتا عاليا ،وبمقتضاها يقومالتحليل على أساس عدد مرات ورود الكلمة ،1وقد تم استخدامها للتعرف على األليات اللغوية للحجاج
السياس ي في العينة محل الدراسة.
 وحدة الفكرة :من أكثر الوحدات شيوعا واستخداما في بحوث االعالم ،وتناولها كوحدة في التحليل يفيدفي الكشف عن اتجاه املرسل ،استنباط نوع الحجة.
 وحدة املشهد :نقصد باملشهد اللقطات التي تدور في مكان واحد وزمان واحد. وحدة الشخصية :وهي الشخصيات البارزة خالل حلقات البرنامج عينة الدراسة. -وحدة الزمن :خاصة وأن الزمن يلعب دورا كبيرا في موضوع دراستنا وكذا في العينة املنتقاة.

 .Vأسلوب العد والقياس:
هناك أربع طرق للعد والقياس في تحليل املحتوى

وهي2:

 -1اكتشاف وجود الفئات من عدمه.
 -2التكرار الذي تظهر به الفئات أو الوحدات.
 -3كمية أو مساحة الفئات أو الوحدات املختارة.
 -4قياس درجة الشدة التي تظهر بها الفئات او الوحدات املختارة.
وفي دراسة األساليب االقناعية في البرامج الحوارية السياسية قمنا باعتماد أسلوب التكرار ،واسلوب اكتشاف
وجود الفئات من عدمه ،كما ظهر أسلوب درجة الشدة التي تظهر بها الفئة.

 1رشدي طعيمة :تحليل املحتوى في العلوم اإلنسانية-مفهومه ،أسسه ،اسخداماته ،-دط ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر،2004 ،
ص.137
 2محمد عبد الحميد :مرجع سبق ذكره ،ص.181
61

ل:
 .VIإجراءات الصدق والثبات:
أوال :صدق أداة الدراسة:
للتأكد من صدق وصحة االستمارة قمنا بتحديد فئات التحليل ووضعناها في استمارة ،وعرضناها على مجموعة
من األساتذة املحكمين والذين كانوا جميعا من حملة الدكتوراه من جامعات جزائرية وأجنبية ،حيث قام كل
واحد منهم بإبداء رأيه حول مدى صالحية االستمارة للقياس ،ثم عملنا بما من مالحظات من تصحيحات،
إضافات ،حذف ،حتى تم التوصل الى صيغة نهائية لالستمارة.
 جدول رقم ( )03يوضح :قائمة بأسماء األساتذة الذين أشرفوا على تحكيم االستمارة ورتبهم العلمية
وتخصصاتهم وجامعاتهم األصلية.
اسم ولقب األستاذ

الرتبة العلمية

التخصص

الجامعة األصلية

هميس ي نورالدين

دكتور

علوم االعالم واالتصال

جامعة سطيف -02الجزائر

رزاق لحسن

دكتور

علوم االعالم واالتصال

جامعة سطيف -02الجزائر

رجم جنات

دكتورة

علوم االعالم واالتصال

جامعة سطيف -02الجزائر

امال ملهم

دكتورة

اعالم

جامعة الشارقة-االمارات

علي شمو

بروفيسور

اعالم

جامعة امدرمان اإلسالمية-السودان

ثانيا :إجراءات الثبات:
لقياس الثبات أو التناسق الداخلي نستخدم عدة اختبارات أشهرها معامل "كرونباخ" ،أما في بحوث تحليل
املضمون فمن معامالت الثبات املستعملة بكثرة معادلة "هولستي  "holstiلالتفاق بين محللين (عدد التي اتفق
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ل:
عليها محلالن على مجموع الفئات التي توصال اليها) ،ويكون الحكم على ارتفاع ثبات تحليل املضمون إذا كان
املعامل مساويا أو يفوق

1.0.85

في هذه الدراسة تم قياس الثبات من خالل املعادلة التالية والتي تعكس لنا معدل االتفاق:
2m
N1 + N2
حيث أن  Mعدد الفئات التي اتفقا عليها الباحثين ،اما N1+N2تعني مجمل عدد الفئات التي قام بترميزها
الباحثون ،مع العلم أن عدد املحكمين في دراستنا هو  ،5بعد اجراء الحسابات الالزمة اتضح أن استمارة التحليل
تتمتع بدرجة ثبات مناسبة  0.90الستخدامها في هذه الدراسة.

 8-1مجتمع الدراسة والعينة.
أ -مجتمع الدراسة:
عندما نريد التوصل الى السمات العامة ملجموعة من الناس أو األشياء أو الظواهر أو األحداث فإننا
نظريا نحتاج الى دراسة كل أفراد تلك املجموعة أو األشياء ،2ولكن من الناحية العملية ُيعد هذا األمر
مستحيال لعدم إمكانية دراسة مجتمع البحث كله ،وعلى العموم فان مجتمع البحث "مجموعة من األشياء
التي نريد دراستها اما لوصفها أو الستقراء السمات العامة لها ،أو الستقراء العالقة بينها للوصول الى السنن
الكونية ...وقد تكون هذه األشياء مادية يمكن ادراكها بالحواس الخمس وقد تكون هذه األشياء مكونات
معنوية نفسية فطرية ال يمكن ادراكها بالحواس الخمس ولكن نتعامل مع مفاهيمها".3
وقد اقتضت طبيعة املوضوع أن يكون مجتمع البحث متمثال في البرامج الحوارية السياسية في كل
القنوات الفضائية العربية.

 1فضيل دليو :معايير الصدق والثبت في البحوث الكمية والكيفية ،مجلة العلوم االجتماعية ،العدد  ،19الجزائر ،ديسمبر،2014 ،
ص.86
 2سعيد إسماعيل صيبني :قواعد أساسية في البحث العلمي ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،1994 ،ص.219
 3سعيد إسماعيل صيبني :مرجع سبق ذكره ،ص.220
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ل:
ب -عينة الدراسة:
ان اختيار العينة من الخطوات املهمة في البحث العلمي نظرا للصعوبات التي تواجه الباحث في ضخامة
مجتمع البحث وشساعته لدرجة يصعب عليه القيام بدراسة كل الوحدات املكونة له ،وألن طبيعة املوضوع هي
التي تفرض منهجا معينا فإنها مرة أخرى تفرض نوع العينة ،والعينة هي مجموعة مختارة من مجتمع البحث
وهي " املجموعة التي من خاللها تستخرج املعلومات إلجراء دراسة ما ،وعادة ما تكون أصغر من املجتمع

الكلي"1

ُ
كما تعرف بأنها" :مجموعة جزئية من املجتمع".2
وفي دراستي املعنونة بـ "األساليب االقناعية في البرامج الحوارية السياسية التلفزيونية –فقد تم تبني
مستويين الختيار العينة ،املستوى األول جاء وفق العينة القصدية ،وهي من العينات غير االحتمالية ،ال تخضع
لقانون الصدفة ،بل الى مواصفات ومعايير يضعها الباحث للغرض الذي يخدم بحثه ،يعرفها الدكتور "طعمية
" بأنها العينة التي يختارها الباحث عن قصد سبق في ضوء أهداف بحثه" ،3أما على املستوى الثاني الخاص
باألعداد فبعد تحديد االطار الزمني للدراسة فقد اعتمدنا على املسح الشامل والذي يعرف بأنه الدراسة الشاملة
لجميع مفردات البحث.
املستوى األول :مستوى العينة الخاص باملصدر.
قمت بتتبع أرشيف قناة الجزيرة 4الخاص بالبرامج الحوارية ،فوجدت البرامج الحوارية كالتالي:

1

صالح مراد ،فوزية هادي :طرائق البحث العلمي ،ط ،1دار الكتاب الحديث ،الجزائر ،2002 ،ص.109

 2دالل القاض ي ،محمد بياتي :أساليب البحث العلمي وتحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي ،ط ،1دار الحامد للنشر والتوزيع،
الجزائر ،2007 ،ص.157
 3طعمية :مرجع سبق ذكره ،ص.254
4

أنظر :املوقع الرسمي لقناة الجزيرةhttps://www.aljazeera.net ،
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ل:
 جدول رقم ( )04يوضح :أرشيف قناة الجزيرة الخاص بالبرامج الحوارية.
البرامج املتوقفة

البرامج السارية
االتجاه املعاكس

في العمق

شاهد على العصر

الواقع العربي

للقصة بقية

الشريعة والحياة

لقاء اليوم

حديث الثورة

ما وراء الخبر

املشهد العراقي

سباق األخبار

حوار مفتوح

بال حدود

أكثر من رأي

من واشنطن

نقطة ساخنة

عين الجزيرة

موعد في املهجر

املقابلة

وجهة نظر

لقاء خاص
سيناريوهات
نشرة الثامنة – نشرتكم (تفاعلية)

اخترت بطريقة قصدية (عمدية) برنامج االتجاه املعاكس الذي ال يزال ساريا منذ عام  1996إلى يومنا
هذا على الهواء مباشرة ،األمر الذي يساعدني في مالحظة مختلف األساليب اإلقناعية دون أي تعديل (مونتاج)،
ومن أسباب اختياري لهذا املوضوع هو احتالله للمركز األول مشاهدة من بين مختلف البرامج الحوارية ،سواء
ّ
ّ
التي تبث على قناة الجزيرة أو تلك التي تبث في مختلف القنوات الفضائية العربية حسب مختلف الدراسات
واألبحاث التي أجريت:
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ل:
 دراسة هالة إبراهيم عوض في دراستها االستطالعية خلصت إلى أن الجمهور عينة الدراسة يفضل برنامجاالتجاه املعاكس من بين مختلف البرامج الحوارية واالخبارية التي تبثها قناة

الجزيرة1.

 دراسة أنور بن محمد الرواس ،والتي توصل فيها الباحث إلى أن برنامج االتجاه املعاكس هو األول من حيثاملشاهدة بنسبة  %21.23من بين مختلف البرامج الحوارية على التلفزيون

العربي2.

املستوى الثاني :املستوى الخاص باألعداد.باالعتماد على املسح الشامل أخذت جميع حلقات برنامج االتجاه املعاكس لسنة  ،2018أي من الفترة
املمتدة من 1جانفي  2018إلى غاية  31ديسمبر  ،2018أي ما يقارب48حلقة ،يرجع اختياري هذا إلى كون هذه
الفترة التي انهيت فيها من إعداد استمارة تحليل املحتوى ،وفيما يلي جدول يوضح جميع حلقات برنامج االتجاه
املعاكس لسنة  2018محل الدراسة.
 جدول رقم ( )05يوضح :جميع حلقات االتجاه املعاكس لعام ( 2018عينة الدراسة).

 1هالة إبراهيم عوض :مرجع سبق ذكره ،ص.05
 2أنور بن محمد الرواس :اتجاهات الصفوة نحو برامج الحوار والرأي في القنوات الفضائية العربية-دراسة مقارنة على األكاديميين
واالعالميين العمانيين ،-مجلة كلية اآلداب و العلوم االجتماعية ،املجلد  ،2007العدد  31( 1ديسمبر/كانون األول .،)2007جامعة
السلطان قابوس ،عمان ،ص.15
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ل:

الشهر

جانفي

تاريخ البث

مدة البث

الرقم
1

هل باتت سوريا محمية روسية؟

02/01/2018

 48:58د

2

السعودية ...إصالحات أم خراب بيت؟

09/01/2018

 47:25د

3

هل تنتظر سوريا حرب عصابات جديدة؟

16/01/2018

 48:47د

4

هل يقع ربع سوريا تحت احتالل أميركي؟

23/01/2018

 44:33د

5

سوتش ي...حوار وطني أم دردشات شبيحة؟

30/01/2018

 48:37د

6

لبنان...واحة حرية أم دولة أمنية؟

06/02/2018

 48:40د

7
فيفري

8

9

10

مارس

أفريل

عنوان الحصة

هل يسعى التحالف إلنقاذ اليمن أم
لتقسيمه؟
هل أنهى النظام السوري تفوق إسرائيل
الجوي؟
معركة الغوطة ...تغيير ديمغرافي أم حماية
للعاصمة؟
الحرب السورية انتصار روس ي أم سيطرة

13/02/2018

20/02/2018

27/02/2018

 49:13د

 50:53د

 48:28د

06/03/2018

 48:14د

11

في عامها السابع الثورة السورية إلى أين؟

14/03/2018

 48:05د

12

السعودية ...إصالح حقيقي أم مجرد تنفيس؟

20/03/2018

 47:36د

13

شرعية يمنية أم أالعيب سعودية إماراتية؟

27/03/2018

 47:43د

14

أمن قومي تركي أم توسع في سوريا؟

03/04/2018

 48:36د

أميركية؟
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ل:
15

16

17

18
ماي
19

20

21
22
جوان
23

24

جويلية

25

الضربة الغربية ...عدوان ثالثي أم تلميع
لألسد؟
هل تتحول الرياض قريبا إلى الس فيغاس
عربية؟
قمة الكوريتين ...من الخاسر ومن الرابح؟
ملاذا انتصر حلفاء إيران على حلفاء
السعودية؟
أربع سنوات على عملية الكرامة ...ماذا جنت
ليبيا؟
ماذا جنت دول الحصار سوى الخيبة؟
ملاذا أخفقت الفرق العربية بمنافسات كأس
العالم؟
هل يطبق لبنان معايير مزدوجة مع الالجئين؟
هل تتعرض تركيا لحرب اقتصادية بمشاركة
عربية؟
هل يخطط األسد لالستيالء على أمالك
ماليين الالجئين؟
هل دهس السيس ي جمهور  30يونيو بالغالء
والفقر؟
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18/04/2018

 47:18د

24/04/2018

 48:28د

01/05/2018

 46:42د

15/05/2018

 48:38د

22/05/2018

 48:59د

29/05/2018

 47:56د

26/06/2018

 49:07د

20/06/2018

 48:07د

12/06/2018

05/06/2018

03/07/2018

 48:10د

 48:02د

 48:57د

ل:
26

هل أصبحت اإلمارات الحاكم الفعلي لليمن؟

10/07/2018

 48:06د

27

هل سلمت املعارضة درعا لنظام األسد؟

17/07/2018

 43:09د

28

29

30
31
أوت

32

33

34

35
سبتمبر
36

37

كيف أصبحت اإلمارات أكثر انفتاحا على
الصهاينة؟
املعارضة بالعالم العربي...أكذوبة أم مغلوبة
على أمرها؟
ملاذا يقف املوالون للعسكر في طريق
املصالحة الليبية؟
فض رابعة ...مجزرة دموية أم إنقاذ ملصر؟
عودة الالجئين السوريين ...خطط روسيا
ورفض املعارضة
خطط السعودية في املهرة وسباق النفوذ مع
اإلمارات
ملاذا يختلف الفلسطينيون بشأن التهدئة في
غزة؟
هل تأكل روسيا واألسد إدلب كدرعا
والغوطة؟
ماذا بقي من مشاريع محمد بن سلمان؟
هل حمى اتفاق إدلب املدينة أم سلمها
لألسد؟
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24/07/2018

31/07/2018

 47:29د

 47:52د

07/08/2018

 48:06د

15/08/2018

 47:55د

21/08/2018

 47:55د

28/08/2018

04/09/2018

11/09/2018

19/09/2018

25/09/2018

 48:02د

 47:56د

 47:43د

 46:21د

 48:16د

ل:
38

39

أكتوبر

40

41

42

43
نوفمبر

44
45
46

ديسمبر

47

48

هل يفتعل رئيس موريتانيا أزمة مع
اإلسالميين؟
ملاذا تخش ى األنظمة العربية الصحافة
الحرة؟
بعد خاشقجي ...هل أصبحت السعودية دولة
مارقة؟
أليست قضية خاشقجي نقطة تحول في تاريخ
السعودية؟
هل تغير السعودية تحالفاتها بعد خاشقجي؟
ملاذا عادت تماثيل حافظ األسد إلى الساحات
السورية؟
ما مصير السعودية بعد قضية خاشقجي؟
هل السعودية فعال حامية إسرائيل
باملنطقة؟
من الذي يؤخر تشكيل الحكومة اللبنانية؟
أميركا والسعودية ...طالق وشيك أم زواج
كاثوليكي؟
من املنتصر في سوريا بعد تنفيذ االنسحاب
العسكري األميركي؟

02/10/2018

 47:34د

09/10/2018

 47:40د

16/10/2018

 49:40د

23/10/2018

 47:52د

30/10/2018

 47:36د

06/11/2018

 44:41د

20/11/2018

 50:10د

27/11/2018

 46:57د

12/12/2018

 47:56د

18/12/2018

25/12/2018

 47:26د

 47:29د

وبالتالي فان حجم املعالجة اإلعالمية الزمنية حسب الدراسة ُيقدر بـ137823 :ثا أو 2297د أو 38سا.
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ل:
ت -تحديد إطار عينة الدراسة:
بعد تحديد العينة تحديدا دقيقا ،وجب توضيح أطر عينة الدراسة وهي كاآلتي:
 اإلطار املكاني (الجغرافي) :يتمثل أساسا في الحيز الجغرافي الذي يشغله البرنامج الحواري محل الدراسة"االتجاه املعاكس" ،بحيث يتمثل هذا اإلطار في القناة الفضائية العربية "الجزيرة الفضائية اإلخبارية"
على وجه الخصوص.
 اإلطار الزمني :تم تحديد فترة الدراسة ابتداء من 1جانفي  2018الى غاية  31ديسمبر  ،2018ولهذااالختيار مبررات موضحة في إطار عينة الدراسة.

71

الــفصل

 -1خصوصية التلفزيون وقدرته على االقناع.
 -1.1االستخدام السياس ي للتلفزيون.
 -1.2الصورة التلفزيونية واالقناع.
 -1.3املؤثرات الصوتية التلفزيونية واللغة السياسة.
 -1.4لغة الجسد كأداة للتواصل السياس ي.

 -2أساليب وآليات املحاججة واالقناع السياس ي.
 -2.1الحجاج ،االقناع.
 -2.2املنطق االستراتيجي لإلقناع الحديث.
 -2.3أساليب االقناع السياس ي في التلفزي
 -2.4املحاجة السياسية وآليات االشتغال.

نـي

ت ـ ـ ـ ـمهي ـ ـ ـ ـ ـد:
لقد أصبح التلفزيون منذ الثمانينيات والتسعينيات ُيقدم برامج مختلفة القوالب واألشكال (برامج جادة،
حوارية ،سياسية...الخ) ،ومن هنا تعززت وتعددت التصورات في استغالل التلفزيون خاصة من الناحية
السياسية اذ لعب دورا كبيرا في التأثير على الجماهير من الناحية السياسية ،وهو األمر الذي دفع بمختلف النظم
الحاكمة على إقامة محطات تلفزة ُتوجه من خاللها الجماهير ،وكما يقول جورج بالنديه" :التوج سياسة دون
اخراج مسرحي ،أو تلفزيوني" ،وعلى هذا األساس فإننا سنتناول في هذا الفصل:
 خصوصية التلفزيون وقدرته على االقناع ،ذلك أن العملية االقناعية في التلفزيون تحتكم باألساسعلى خصائص التلفزيون كوسيلة إعالمية (صوت-صورة-حركة).
 -أساليب االقناع والحجاج السياس ي في التلفزيون.
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نـي

 -1خصوصية التلفزيون وقدرته على االقناع.
-1.1

االستخدام السياس ي للتلفزيون.

لقد لعب التلفزيون دورا مهما في عملية االتصال السياس ي أثناء الحروب واالضطرابات السياسية في
الساحة األمريكية فقد بث التلفزيون للمرة األولى في تاريخ اإلنسانية اغتيال الرئيس األمريكي "جون كينيدي"
واغتيال "مارتن لوثر" داعية الحقوق املدنية ...ونتيجة لهذه االغتياالت وغيرها أصبح اللوم يقع على عاتق
التلفزيون بالعنف الذي ضرب البالد األمريكية آنذاك ،1وفي نهاية عقد الستينات( )60لم تنته "أعمال العنف
واالضطرابات التي شهدتها البالد على الصعيد الرئاس ي فحسب بل امتد إلى الشوارع والبيوت عندما قام
التلفزيون بتغطية اضطرابات الحقوق املدنية في قطاع واتس بمدينة "لوس انجلس" األمريكية واملظاهرات
الطالبية في املؤتمر الوطني للديمقراطيين عام  1968بمدينة شيكاغو.
وقد انتهى عقد الستينات بقيام التلفزيون بتغطية الهزيمة الفادحة التي أوقعت آالف الجنود األمريكان
قتلى في غابات الفيتنام ،واستمرت البيانات الرسمية التي كانت تصدر من واشنطن إلى الشعب األمريكي بزعمها
كسب الحرب ،إال أن املعلق الشهير "والتر كرونكايت" العامل في شبكة  2*cbsكان قد كشف الحقيقة للشعب
األمريكي بأن القوات األمريكية تخسر الحرب أمام فيتنام عندما تأكد بنفسه من املوضوع ،وهذا فعال ما حصل،
وأصبح الشعب يثق باإلعالمي "والتر" أكثر من أي شخص آخر ،وتتبع التلفزيون استقالة "نيكسون" ثم انتخاب
"كارتر" وتنصيبه في البيت األبيض

إلخ3...

وفي عقد الثمانينات والتسعينات شهد التلفزيون نقلة نوعية ومتميزة ،حيث أصبح يقدم البرامج
السياسية بمختلف القوالب واألشكال (برامج جادة – حوارية – سياسية بحتة – نشرات سياسية...الخ) ،ومن

 1جون بيتز :االتصال الجماهيري ،تر :عمر الخطيب ،ط ،4مركز الكتاب األردني ،1993 ،عمان ،ص.187
*CBS Broadcasting Inc. (CBS) is a major US commercial television network that began as a radio network. Its name

2

derived from the initials of the former network name, Columbia Broadcasting System. The network is sometimes
nicknamed "Eye Network" with reference to the shape of the company logo.
 3محمد حمدان املصالحة :االتصال السياس ي الدولي -مدخل نظري – ونموذج تطبيقي ،ط ،3دار وائل للنشر والتوزيع ،2002 ،ص
ص .116-115
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نـي

هنا تعززت النظرة في التلفزيون والفضاء العمومي ،وظهرت معاهد وكليات اإلعالم أكسبته شرعيته العلمية،
كما تعددت تصورات التفكير في التلفزيون ،نذكر منها على سبيل املثال :التسليم بتأثر التلفزيون انطالقا من
دوره السياس ي من خالل تكميم محتوياته أو قياس مشاهديه ،والتركيز على املعنى املنتج في أثناء عملية التلفظ
من زاوية تحليل الخطاب التلفزيوني في بعده السيميائي ،كما يعبر عنه "الشارغي  lachard guyوسوالج جون
كلود  "soulage jean-claudeبالقول أن التلفزيون يمثل وضعا من الوساطة املشكلة من التعابير الخاصة
واملؤسسة للعديد من األشكال من التوزيع والضبط اللفظي ألنماط االتصال املرئي وااليمائي .واتجه البحث في
مجال التلفزيون إلى فهم العالقة بين الدولة والتلفزيون والديمقراطية من منظور االقتصاد السياس ي ،والعالقة
بين التأويل والسلطة ضمن أطروحات نظريات التلقي التي اعتمدت على اثنوجرافية

االتصال1.

لقد اكتشف بالفعل القائمون باالتصال السياس ي أهمية التلفزيون كوسيلة إعالمية وحرصت الدول
على اختالف نظم الحكم فيها :الديمقراطية أو الشمولية على إقامة محطات تلفزة وطنية كانت أول وظائفها
القيام بالتوجيه السياس ي القائم على أساس االقناع 2.ان كافة الحكومات تميل إلى استخدام التلفزيون وتوظيف
أساليبه الفنية في عمليات االقناع والتأثير النفس ي على الجماهير ،وتطويعها لخدمة األهداف السلطوية
ولتنشيط اسهام هذه الجماهير في خطط البناء والتغيير في مجاالت الحياة كافة ،ولتأكيد هذه الحقائق حول
الدور السياس ي للتلفزيون يقول املفكر الفرنس ي "جورج بالنديه "ال توجد سياسة دون اخراج مسرحي ،أو إخراج
تلفزيوني ،ولكن دون تهويل ودون طقوس ومظاهر تثير الخشية في النفوس وتحسس الناس بالريبة بحث تجعلهم
يحسون بوجودها وقوتها ووجوب االنصياع ملا

تقوله"3.

وال يقتصر األمر على ذلك فإن للتلفزيون وظائف سياسية عديدة إذ يقوم بتعميق الوعي باملمارسات
السلطوية والديمقراطية في املجتمعات املعاصرة ،ويسهم في زيادة وعيها السياس ي ،ألن التلفزيون يمثل الواجهة

 1نصر الدين العياض ي :مقدمة في نقد التلفزيون ،اآلفاق املشرقة ناشرون ،ط ،2011 ،1ص  .31نقال -عن lochard guy, soulages-
claude : les imaginaires de la parde telévisuelle. Permanences, glissements et conflits, reve réseaux, France, volume 12,
v063, année 1994, p p 13-35.
 2محمد حمدان املصالحة ،مرجع سبق ذكره ،ص .116
 3جورج باالنديه :السلطة والحداثة ،مركز اإلنماء القومي ،مجلة الفكر العربي املعاصر ،العدد14 ،41سبتمبر ،1986بيروت ،ص .35
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السياسية للعديد من األنظمة في عاملنا املعاصر ،وأن العديد من هذه األنظمة استخدمت االعالم كأداة حكومية
في الرقابة الشعبية على املؤسسات الحكومية وغير الحكومية في العديد من املجتمعات ،حينما مارس التلفزيون
السلطة الرابعة التي أطلقها املتخصصون على وسائل االعالم الجماهيرية.
ومن هذا املنطق أضحت وسائل االعالم تؤثر في السياستين الداخلية والخارجية للدول إلى الدرجة التي
يمكن معها القول ،ان كل ما لدى الجمهور من معلومات حول السلطة وممارستها ما هو إال تعبير عما تنقله
وسائل االعالم الجماهيري ،ومن جهة أخرى فقد شكلت وسائل االعالم الجماهيرية ضغوطا كبيرة على صناع
القرار تدفعهم التخاذ قرارات معينة وانتهاج سياسات جديدة تعبر عن حاجات الجماهير وتطلعاتهم ،وفي الوقت
ذاته يستخدم السياسيون وسائل االعالم في تعبئة الجماهير وتوجيههم باتجاه األهداف.

 الوظائف السياسية للتلفزيون:
تعد الوظيفة السياسية إحدى أبرز وظائف التلفزيون التي يمكن ان تتجلى بشكل مباشر عبر االخبار والبرامج
السياسية والحوارية وغيرها ،وبشكل غير مباشر في البرامج الثقافية وحتى الترفيهية ،بل أن هناك دراسات ذهبت
الى أن الوظيفة السياسية هي الوظيفة األساسية لوسائل االعالم بشكل عام والتلفزيون بشكل خاص إزاء
املجتمع ومنها تتفرع الوظائف األخرى ،وينسجم هذا الرأي على قول "فاضل البدراني" بأن الصحافة واالعالم
ووسائلهما جزءا ال يتجزأ من السياسة وفرع من فروعها .وتتعاظم الوظيفة السياسية للتلفزيون في املجتمعات
املختلفة ديمقراطية كانت أنظمة الحكم فيها أو دكتاتورية ،بوصفها تختزل قدرة التلفزيون على االسهام في
تشكيل الرأي العام ،والتأثير في الحياة السياسية عبر القضايا وامللفات التي يسلط الضوء عليها ،ويخاطب شرائح
املشاهدين املختلفة بشأنها ،سيما بعد تحوله الى البث الفضائي ،ويبدوا أن التأثيرات التي يحدثها التلفزيون
دفعت بالعديد من األنظمة في االعالم الى اتخاذه واجهة سياسية لبرامجها ومشاريعها ،1وتتكون الوظيفة
السياسية لوسائل االعالم ومنها التلفزيون من:

2

 1فاضل البدراني :واقع الصحافة العراقية في زمن االحتالل األمريكي ،مركز دراسات الوحدة العربية ،مجلة املستقبل العربي ،العدد
 ،347بيروت ،2008 ،ص .115
 2جيهان رشتي :األسس العلمية لنظريات االعالم ،ط ،1دار الفكر العربي ،مصر ،القاهرة ،1978 ،ص.356
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 الوظيفة اإلخبارية ومراقبة البيئة الخارجية :وتتمثل باألعالم وتحديد االحداث التي يراد ابرازها واألخرىالتي يراد االغفال عنها الرقابة :وتتمثل بتحديد ما يتلقاه املشاهد من اخبار ومعلومات.
 الوظيفة التفسيرية لألحداث :تتمثل بتفسير االحداث ووضعها في سياقها العام وتوقع نتائجها. التنشئة السياسية :وتتثمل بتشكيل ثقافة سياسية جديدة ،أو املحافظة على ثقافة قائمة أو تغييرها. عرض االحداث ومتابعة تطوراتها بصورة فورية من أماكن حدوثها. عقد ندوات الحوارات السياسية املختلفة التي تمس اهتمامات الجماهير ومصالحها ،ويقوم التلفزيونبإقناع الجماهير باملوضوعات التي تعبر عن السياسة العامة للدول.
 تقديم املتابعات اإلخبارية من خالل الخبر والتحليل والتعليق وتفسير االحداث واملستجدات بالنقلالحي املباشر ،وسماع وجهات النظر املختلفة للمسؤولين والجماهير والوقوف على ردود أفعالهم إزاء
قضايا وأحداث الساعة.
 يعد التلفزيون الناطق الرسمي باسم الحكومات في العديد من الدول خاصة تلك الدول التي تقيمقنوات تلفزيونية رسمية.
 يقوم التلفزيون بنقل املعلومات واملعارف وتبليغ اللوائح والقوانين ،وعرض الخبرات وتعميمها علىاملشاهدين بأساليب مشوقة.
 قد يأخذ التلفزيون دور الناقد لكل ما يتعلق بمجريات الحياة السياسية ويفسر االحداث واملواقفالغامضة.
 ان أهم ما يميز التلفزيون عن وسائل االتصال االقناعي األخرى قدرته على تغيير وظائفه بسرعة كبيرةوفقا للظروف

واملستجدات1.

 1مصطفى حميد كاظم الطائي :محاضرات في الفن اإلذاعي والتلفزيوني ،كلية اآلداب ،قسم االعالم ،القاهرة( ،منشورة) ،2001-2000
ص .64
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ان التحوالت الديمقراطية أعادت صياغة أنظمة السياسة وكذا إعادة صياغة النظام اإلعالمي لينسجم بذلك
مع مختلف التحوالت فأصبح التلفزيون:
 يمد الرؤساء واملسؤولين باملعلومات عن االحداث الجارية والبيئة السياسية من حولهم بالسرعةاملمكنة.
 يوجه نظر الرأي العام نحو القضايا واالحداث التي يريد الرؤساء واملسؤولين توجيه األنظار لها ،كماتعكس اهتمامات الرأي العام.
 يحدد قائمة (أجندة) األخبار املحلية والقومية والدولية. يوثق الصلة بين الشعب والسلطة ،سيما في إطار مقاومة معوقات التنمية السياسية ،مثل التطرف،اإلرهاب ،الجريمة املنظمة ...الخ.
 يتالعب ويؤثر في العملية السياسية ،عبر الدعاية والحرب النفسية ،وبث أخبار يراد منها اثارة ردوداألفعال

العامة1.

ُ
ومن الضروري التنويه الى ان هذه الوظائف واملهام السياسية تمرر عبر مواد متلفزة ،حددتها منظمة األمم
املتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) بالبرامج املتعلقة بالشؤون السياسية والنشرات اإلخبارية 2.وفي
العالم العربي ترتبط أهمية البرامج السياسية للقنوات الفضائية بفاعلية القضايا السياسية التي تتناولها،
وتماسها مع الجمهور والنخبة السياسية ،ولعل ما شهدته البلدان العربية من اضطرابات خير مثال على

ذلك3.

ويؤخذ على بعض الفضائيات ،سيما املرتبطة باألنظمة السياسية انها تميل الى استخدام الدعاية ،والترويج
لألنظمة ،والتركيز في بث ما يتوافق مع خطها السياس ي وااليديولوجي ،وتسليط األضواء على القضايا واملوضوعات

 1حارث محمد إبراهيم العزاوي :دور القنوات الفضائية املوجهة في ترتيب أولويات الجمهور العراقي نحو القضايا السياسية العراقية،
رسالة مقدمة لنيل املاجستير في اآلداب-قسم االعالم ،-جامعة املنصورة ،2017 ،ص ص .78-77
2

صفد حسام الساموك :صناعة البرامج السياسية في التلفزيون الفضائي العربي واملستجدات املعاصرة لإلعالم ،هيئة العالم

واالتصاالت ،مجلة تواصل ،العدد  ،43بغداد ،2010 ،ص .15
 3صفد حسام الساموك ،مرجع سابق ،ص .18
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العامة التي تثير شكوكا أو تسبب مشكالت ،مقابل االبتعاد عن القضايا واملوضوعات التي تتحسس منها تلك
األنظمة 1.وأضحت الدعاية السياسية عبر الفضائيات أشد تأثيرا وأقوى فاعلية من جميع أشكال الدعاية
األخرى ،وما عزز ذلك اجتيازها حدود الدولة نحو العاملية ،مستهدفة تغيير اآلراء والقناعات واملواقف باتجاه
تتبناه األنظمة أو األحزاب والحركات السياسية 2.وباتت الفضائيات سيما في املنطقة العربية بيد أصحابها،
وميادين الصراع بين األنظمة والجهات املعارضة لها في الداخل والخارج من جهة ،وبين أنظمة دول عربية من
جهة أخرى .وهو ما ينعكس على قنوات لها ثقلها اإلعالمي عربيا ودوليا كالعربية والجزيرة.

-1.2

الصورة التلفزيونية واالقناع.

ُيعد التلفزيون وسيلة اتصال جماهيرية معاصرة ،أصبح يحظى بأهمية كبيرة لدى كافة الشعوب وعلى
كافة املستويات الرسمية والشعبية ،حتى بعد ظهور الوسائل التكنولوجية الحديثة ،اذ ال يمكن االستغناء عنه
وفي أي من املجتمعات النامية أو املتقدمة ،ملا يقوم به من وظائف حيوية في التعليم واالعالم ونشر املعلومات
واملعارف واملفاهيم الفكرية واملمارسات االجتماعية والنفسية املؤثرة في السلوك الفردي والجماعي للمجتمعات
الحديثة ،من خالل املعاني والدالالت التي تحملها مختلف البرامج االقناعية

التلفزيونية3.

ويمثل التلفزيون أهمية سيما بين وسائل االعالم الجماهيري ،فهو ينقل الكلمة والصورة املرئية
واملسموعة فضال على أنه يخاطب األميين واملتعلمين على اختالف مستوياتهم التعليمية ،ويعد التلفزيون في نظر
الكثيرين وسيلة ترفيه وتسلية في حين ينظر اليه البعض اآلخر على أنه جهاز له إمكانية إعالمية وسياسية
وتعليمية واسعة اذ أنه يؤدي دورا خطيرا في حياة األمم 4.فهو األمر الذي يؤكده الباحث  bernard woelبرنارد
َ ُ
نويل حيث يقول أننا كنا في السابق نصف الوقت الذي نصرفه في مشاهدة التلفزيون بوقت الفراغ ،واآلن
أصبحنا ندرجه ضمن الفعل املألوف الروتيني ،وهذا االنزالق في الوصف يعكس فهما معينا ملا يبثه التلفزيون
 1مي عبد هللا :االتصال والديمقراطية ،ط ،1دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ،2005 ،ص .202
 2صباح ياسين :االعالم -النسق القيمي وهيمنة القوة ،-ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان ،2006 ،ص ص .144-143
3 Jean Gareneur eiles: communication de massique Aldhabetique, denoel, 1974, p p 92- 93.

 4إلهام عبد الرحمان إسماعيل :دور البرامج التلفزيونية غير السودانية في تغيير القيم االجتماعية للمجتمع السوداني ،ط ،1الدار
العربية للنشر والتوزيع ،2006 ،ص .80
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حسب "برنارد نويل"  bernard woelاذ يرى أنه اذا ازداد الوقت املخصص للوقت الضائع فإنه في هذه الحالة
يملك أكثر من داللة ،بل ال يصبح ضائعا ،وانما يتحول الى وقت منتج لألذعان" ،فلم تعد هناك ضرورة اللجوء
الى العنف والقمع من أجل االخضاع ،بل يكفي فقط شغل العيون حتى تتحكم في الرؤوس ،أي موقع النزاع
واالعتراض"1.

ويتميز التلفزيون عن غيره من وسائل االتصال الجماهيري بقوة التأثير الناتجة عن تفرده ببعض
الخصائص التي تؤثر في املشاهد وتجذبه من خالل تقديمه الصوت والصورة معا في آن واحد ،كما أن طبيعة
التلفزيون تجعله سهل الوصول الى إدراك املشاهد ببساطة دون أن يبذل أي جهود تثير التعب او امللل ،عن
طريق ما يقدمه من مواد فنية مصورة بأساليب علمية وألوان جعلت من التلفزيون أكثر جاذبية وإغراء "فهو
يعطي صورة حية أو صامتة مصحوبة بتعليق صوتي يتضمن في ثناياه معالجة فكرية ،وذلك هو ميدان اللقاء
بين الجماهير والتلفزيون ،فمن أجل الصورة تسعى الجماهير إلى مشاهدة التلفزيون الذي يعد أحد املنجزات
األساسية في تقدم املجتمع

اإلنساني"2.

وقد استطاع التلفزيون كوسيلة اتصال جديدة أن يزيد في االنسان الطابع املسؤول اذ يقابل الوعي
الخامل بتدفق االعالم ويمنح فرصة التعبير ،وهو يعد من الوسائل اإلعالمية األكثر تكيفا مع االنسجام االجتماعي
للمجتمع الجماهيري ،ذلك أن الرؤية التي يضمنها التلفزيون تراتبية والتعايش بين األوساط السوسيوثقافية
يبدو صعبا ،واألكثر عسرا هو اندماج الجماعات األجنبية مع بعضها البعض وهو األمرالذي يضمنه التلفزيون
بشكل

خاص3.

ويعتبر التلفزيون وسيلة اتصالية إقناعيه حديثة ،وحسب "روبرت فريزر" املدير السابق لهيئة التلفزيون
املستقلة في بريطانيا فإن التلفزيون يعمل بمستويين :األول عقلي يدور حول املعرفة وتكوين اآلراء املختلفة

1 Bernard Noel : la privation de sens, Édition barre parallèle, 2007, France, p p7-8.

 2حامد مجيد الشطري :اإلعالن التلفزيوني ودوره في تكوين الصورة الذهنية ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،2013 ،األردن ،عمان،
ص.65
 3جون ماري بيام :التلفزيون كما نتحدث عنه ،تر :نصر الدين العياض ي :مراكش عيون ،1993 ،ص.07
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واملتبادلة في املجتمع ،واملستوى الثاني عاطفي يدور حول العواطف واملشاعر واألحاسيس ثم يضيف مؤكدا أن
التلفزيون أضحى قوة ال تضاهيها أو توازيها قوة أخرى من حيث دقة التعبير عن املشاعر واألحاسيس اإلنسانية
وعمقها ،قد يبدو للبعض أن املعرفة والعاطفة وعملية تجسيدها ببرامج واقعية مسألة يسيرة والحقيقة هي انها
قد تكون كذلك على الورق فقط ،إال أن عملية تحويلها على برامج واقعية تتحرك على األرض ،تجسيد الصورة
الواقعية للحدث على ارض الواقع ليعبر بشكل مؤثر عن املعاني اإلنسانية من خالل مضامين مقنعة ،يعد من
املهام الصعبة والشاقة التي تواجه املعنين في التلفزيون والعاملين

فيه1.

ان الحديث عن االقناع يقودنا الى الحديث بشكل مباشر عن وسائل االعالم الجماهرية بصفة عامة
والتلفزيون بصفة خاصة ،فبعد ان كانت السيادة املطلقة للكلمة املجردة التي تعتمد على عناصر التعبير اللغوي،
تغير املوقف بل ولنكن أكثر دقة فإن املوقف تعزز من حيث وضع اللغة حيث شاركها في التعبير وسائل أخرى
حديثة الحركة ،املوسيقى ،الصورة (خصائص التلفزيون) ،لقد أدى إضافة هذه العناصر إلى اللغة إلى تحقيق
الهيمنة على الجماهير ،وأصبح النفوذ اللغوي اإلعالمي ،أو الخطاب الفضائي التلفزيوني سالحا حاسما في االقناع
باألفكار املختلفة والترويج لها ولعل الحمالت الدعائية السياسية خير مثال على ذلك ألن رسائلها معدة خصيصا
لإلقناع وبناء الثقة ،والبد من بدء التسليم أن ثمة جمهورا كبيرا يتابع خطاب الفضائيات ،أكثر من جمهور
القنوات االتصالية األخرى والسبب يعود كله الى الجاذبية التي يتمتع بها ،ويحرص معدوا البرامج التلفزيونية
باالهتمام بعناصر تكسب التلفزيون خصوصية اقناعية ينفرد بها عن مختلف الوسائل األخرى كالصورة
التلفزيونية التي سنتناولها بش يء من التشعب.

 في مفهوم الصورة :الصورة بين املدلول اللغوي واالصطالحي.
عندما نطالع معاجم اللغة باحثين عن معنى الصورة فإننا نجد :الصورة (ص ،و ،ر) الصورة في الشكل،
والجمع صور ،وقد صورة فتصور وتصورت الش يء توهمت صورته :فتصور لي والتصاوير :التماثيل 2.وورد في

 1آرثر سوينس :التأليف التلفزيوني :تر :إسماعيل رسالن ،الدار املصرية للتأليف والترجمة ،1966 ،القاهرة ،ص.252
 2سعدية محسن عابد الفضلي :ثقافة الصورة ودورها في اثراء التذوق الفني لدى املتلقي ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في
قسم التربية الفنية ،جامعة أم القرى ،2010 ،ص .06
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لسان العرب تصورت الش يء :توهمت صورته فتصور لي :ويقول ابن األثير :الصورة ترد في كالم العرب على
ظاهرها وعلى معنى حقيقة الش يء وهيئته وعلى معنى صفته ،يقال :صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته ،وصورة
األمر كذا وكذا أي صفته 1.وقريب من ذلك ما جاء عند الفيومي ،والفيروز أبادي ،واملأخوذ من معاني الصورة
في معاجم اللغة ،أنها تعني النوع والشكل ،والصفة والحقيقة ،يقول األصفهاني :الصورة ما ينتقش به األعيان،
ويتميز بها غيرها ،وذلك ضربان :أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة ،بل يدركه االنسان وكثير من الحيوان
كصورة االنسان ،والثاني معقول يدركه الخاصة دون العامة ،كالصورة التي اختص االنسان بها من العقل
والرؤية واملعاني التي اختص بها ش يء بش

يء2.

ووردت الصورة في املعجم الوسيط بمعنى الشكل والتمثال املجسم ،وصورة األمر أو املسألة صفتها ،وصورة
الش يء ماهيته املجردة وخياله في العقل أو الذهن ،وتبعا لذلك وردود الفعل صورة بمعنى جعل له صورة
مجسمة وصور الش يء :رسمه على الورق بالقلم أو آلة التصوير ،وتصور الش يء تخيله واستحضر صورته في
ذهنه ،أما في اللسان األجنبي(الغربي) ويقصد به لفظة  imageفتمتد جذوره الى الكلمة اليونانية القديمة Icon
والتي ترجمت الى imagoفي الالتينية و Imageفي اإلنجليزية ،وفيها إشارة إلى معنى التشابه واملحاكاة وهو ما يربطها
بالكلمة الالتينية  Idolumالتي تعني صورة بال مادة وهي مشتقة من الجذر اليوناني القديم  Idolunالذي يعني
الشكل او املظهر الخارجي ،دون أن ننس ى في األساس ارتباط اللفظة  Idolumبكلمة  3Ideaالتي جاءت من الفعل
 to seeفي اللغة االغريقية وهو فعل كثير ما كان يرتبط بالفكرة العامة  Ideologyأكثر من ارتباطه بالرؤية،
ويرتبط الفعل  to seeبالفكرة العامة حول الضم كذلك  eidolonأو الصورة املرئية  visible imageوالتي هي
فكرة جوهرية في البصريات ونظريات االدراك ،ويضيف أنه يعني الشكل  formأو املظهر الخارجي  shapeوهكذا
تكون األفكار هي تشكيالت عقلية ملجموعة متفرقة نوعا من الصور التي تكون موجودة في عقل الفرد وعند
مستوى نشاطه العقلي األيقوني أو املتعلق بالتفكير بالصورة ،هكذا ترتبط األيديولوجيا بشكل أو بآخر بالصور

 1ابن منظور :مجلد ،4جزء ،28مرجع سبق ذكره ،ص .2523
 2سعدية محسن عابد الفضلي :مرجع سبق ذكره ،ص ص .13-12
 3رزاق لحسن :صورة إسرائيل في الفضائيات اإلخبارية العربية-دراسة تحليلية لقناتي الجزيرة وامليادين ،-أطروحة مقدمة لنيل شهادة
دكتوراه العلوم في علوم االعالم واالتصال ،تخصص صحافة ،جامعة قسنطينة( 2017-2016 ،03غير منشورة) ،ص .63
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والتفكير من خاللها ،1كما يؤكد "شابيرو" ذلك ،ويضيف "دوبري" أن األصل الالتيني للمعنى  samariumإنه
الشبح ،وعن معنى  imagoتعني القناع الشمعي و( idoleضم) فهي مشتقة من  eidolnتعني خيال املوتى
وشبحهم ،وفيم بعد أصبحت تعني الصورة ،ويذكر "جاب بير فرنان" أن لهذا االسم ( )03معان مترادفة :صورة
الحلم  onorوالشبح  ،phosmaوشبح امليت  psycheهكذا يتسع املدى الخاص باملصطلح ليتحرك بين التمثيالت
الداخلية لألشياء واألحداث واملوضوعات واألشخاص ،وبين اإلنتاج أو القيام بعملية انعكاس لجوانب التشابه
الى التفكير البصري الخاص بفهم العالم من خالل لغة الشكل

والصورة2.

ومصطلح الصورة مصطلح مشتق من كلمة التينية تعني املحاكاة -كما سبق وأن أشرنا-وتوجد معان متقاربة
وربما مترادفة مع هذا املعنى نفسه مجال االستخدام السيكولوجي مثل التشابه ،النسخ ،إعادة اإلنتاج .وعلى
ذكر كل هذه املرادفات يعتبرها الدكتور "لحسن رزاق" مؤشرات لغوية ترسم الحقل الداللي للمصطلح وكلها
(النسخ ،املثابرة ،التمثيل ،املحاكاة...الخ) تصب في بؤرة داللية واحدة هي إعادة إنتاج الواقع بمكوناته املعهودة،
عالم األفكار واملعاني ،عالم األشياء واملؤسسات ،عالم األشخاص ،العالم الطبيعي.
ولإلشارة فقط فإن التعاريف سالفة الذكر تخص تعريف الصورة بصفة عامة ،ذلك أن الصورة تتنوع وتتباين
فبعضها يرتبط بالصور االدراكية الخارجية أو الصور العقلية الداخلية ،أو الصور التي تجمع بين الداخل
والخارج ،او الصورة باملعنى التقني او اآللي أو حتى الرقمي :وللتفصيل أكثر نأخذ تقييم "عبد الحميد" إلى أنواع
ُ
الصور ،اذ يقسم الصور الى صور مرئية بوصفها تعبر عن التمثيل العقلي للخبرة الحسية ،الصورة الذهنية،
صورة الذات واآلخر ،التخييل  ،fantasyصور الخيال  ،imaginaryالصور الالحقة  ،after imagesالصور
االرتسامية ،صور الذاكرة ،الصور الرقمية ،الصورة الفوتوغرافية (وان كنا نعتبرها جزء من الصورة املرئية)،
الصورة املتحركة ،صورة التلفزيون ،صور الواقع االفتراض ي ،الصورة التشكيلية ،وما يهمنا من بين كل هذه
األنواع هي الصورة املرئية -البصرية التلفزيونية ،وهي أكثر االستخدامات العينية (امللموسة-املحسوسة) ويشير
هذا االستخدام بشكل خاص إلى انعكاس موضوع ما على مرآة او عدسات أم غير ذلك من األدوات البصرية

 1سعدية محسن عابد الفضلي :مرجع سبق ذكره ،ص ص .14-13
 2ريجيس دوبري :حياة الصورة وموتها ،تر :فريد الزاهي ،افريقيا الشرق ،املغرب ،2002 ،ص ص.18-17
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ويجري االمتداد باالستخدام السابق فنتحدث عن الصورة الشبكية التي هي الصورة التقريبية لجسم ما ينعكس
على شبكية العين عندما ينكسر الضوء على جهاز االبصار بشكل

مناسب1.

وقد أثبتت الطقوس األنثربولوجية والدينية أن االنسان كثيرا ما فكر (ويفكر) بطريقة بصرية مادية،
ً َ
فإذا كان التفكير تسجيال دون صور فإن االنسان بداية ترجم هذا التفكير عبر هذه الصور في جانبها
الحس ي(املادي) ،وهو ما تشهد به الرسومات املحفورة على الصخور واألسقف على مر القرون ،والتي شكلت مادة
لغوية يتم التواصل على أساسها دون أن نغفل التماثيل واملجسمات التي جسدتها يد االنسان تماما مثلما
جسدت فيم بعد(يدويا) أنواعا أخرى من الصور تتمحور حول ما يسمى بالصورة التشكيلية التي ترتكز على
الرسم والتصوير امللون ،وفي كل هذه األنواع تتجلى وضعية االنعكاس 2.ومن بين الصور املرئية البصرية التي
ظهرت مع نهاية القرن  19وبداية القرن  20هي الصور امللونة وغير امللونة فنجد الصورة التلفزيونية ،Tv Image
وقد أدت التطورات الكبيرة التي طرأت على مجال التلفزيون من حيث االبتكارات والتسويق ...الخ الى تحويل
التلفزيون الى أداة أكثر شخصية وأكثر تعددا في أهدافها وأغراضها ،واألمر الذي ساعد على ذلك هو طبيعة
الخبرة الخاصة بالصورة التلفزيونية املتحركة والتي تشمل :ظروف املشاهد وتوقعه ،التضاد بين النور والطلمة،
حجم الشاشة واستخدامها ،بل حتى في تتابع أو سرعة تتابع اللقطات.

 فلسفة الصورة وإعادة خلق الواقع:
ان الصورة لم تعد تعني مجرد نسخة أو محاكاة للعالم ،فكلمة صورة تعني اآلن صورة منظمة أو
متشكلة » «structure imageوالتي هي ناتج القدرة التمثيلية الخاصة بالذات ،ان الذات الحديثة تخلق الواقع
من خالل التمثيل ،انها تنتج العالم من خالل إعادة انتاجه على هيئة تمثيالت وان التحول الجذري من االدراك
للتكوين الذاتي يحمل بداخله إدراكا عميقا ملشكلة التمثيل ،نحاول فيم يلي طرح مفاهيم الصورة عند بعض
الفالسفة بدءا بـ "أفالطون" الذي ترتبط رؤيته الخاصة حول الصورة بنظريته العامة حول الفن واالبداع ،لقد

1

عبد الحميد شاكر :عصر الصورة –السلبيات وااليجابيات ،-املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،عالم املعرفة ،الكويت،

 ،2005ص.20
 2رزاق لحسن :مرجع سبق ذكره ،ص .75
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نظر أفالطون إلى الفن عموما والى الشعر خصوصا على أنه ُيزيف صورة الواقع ويقدم نموذجا مشوها له...
لذلك لجأ الى فكرة املحاكاة في نقد الفن ،والتي يقصد بها محاكاة العالم الحقيقي 1،كما تحدث "أفالطون" عن
حاسة االبصار ويعتبرها متميزة عن كافة الحواس حيث تحتاج الى عنصر الضوء حتى تكتمل عملياتها ،فالرابطة
التي تجمع حاسة االبصار وإمكان رؤية الش يء أرفع بكثير من كل الروابط التي تجمع بين بقية الحواس
وموضوعاتها مادام الضوء ش يء بحق .2وقد شبه "أفالطون" الذين هم في العالم الحس ي أنهم يعيشون في كهف
منذ والدتهم لم يخرجوا منه قط ،وهم مقيدون بأغالل تربطهم بجدران الكهف بحيث ال يتمكنون من االلتفاف
وراءهم ،كل ما يمكنهم رؤيته هو ظل األشياء واألشخاص على جدار الكهف ،وهم يعتقدون ان هذه الظالل هي
الحقيقة ،انهم يعيشون سجناء في أوهام الكهف ،وهي تلك األوهام التي ربطها "بودريار" خالل القرن  20بما
تفرضه وسائل االعالم املرئية الحديثة على االنسان اآلن من أوهام وقيود وأغالل وابتعاد عن الحقيقة ،من
خالل هذا العرض املكثف واملتواصل للضالل والقشور واألصدقاء.3...
لقد استخدم "أفالطون" الصورة واللغة التصويرية املجازية لتجسيد حالة سكان الكهف ،فاألمثولة
التصويرية الخاصة بالكهف هي في جوهرها صورة خاصة بحالة مفارقة من حاالت التخيل والتفكير بالصورة،
والضوء الفعلي يدركه السجناء املحررون ليس هو الحقيقة ،لكنه مجرد صورة من الضوء غير املدرك أو غير
املرئي للوجود ،4وهي الصورة التي يجسد فيها "بودريار" غايته حين يقارن بين كهف "أفالطون" في املاض ي وكهف
التلفزيون أو حالة مشاهدته في الحاضر.
أما "أرسطو" فقد ربط الصورة باألبصار بوصفها أهم الحواس ،فهو يقدرها تقديرا خاصا ألنها تأتينا
بأكبر قدر ممكن من املعلومات ،وموضوعها أساسا هو الرؤية واملرئي ...لقد اعتقد أن العضو الحقيقي للنظر
ليس هو السطح الخارجي للعين ،ولكنه ش يء داخل الرأس ،5وفي كل الحاالت ليس هناك نسخ حرفي أو تطابق

 1فؤاد زكريا :جمهورية أفالطون ،ط ،1دار الوفاء للطباعة والنشر ،مصر ،2000 ،ص .160
 2فؤاد زكريا ،مرجع سابق ،ص .161
 3أشرف منصور :صنمية الصورة- ،نظرية بوديار في الواقع الفائق ،-ط ،1دار املنظومة ،2003 ،ص.226
 4عبد الحميد شاكر :مرجع سبق ذكره ،ص .78
 5مصطفى النشار :نظرية املعرفة عند أرسطو ،ط ،1دار املعارف ،القاهرة ،1985 ،ص .49
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تام بين شيئين أو عمليتين ،بل هناك مسافة ما ،انحراف ما بين األصل والصورة ،ومن جهة أخرى نجد الحضارة
الرومانية أكثر تقبال للصور ،لذلك نجد أن األعمال الرومانية في أغلبها فعال من أصحابها ،فالزبائن الذين يطلبون
تلك األعمال ظلوا أشهر من صانعيها ،ومفهوم العمل األصيل لم يكن له معنى في هذا العالم حيث اعنبر الفن
إنجازا مثله مثل الحرب ،1وظل هذا األمر حتى ظهرت معركة تحريم الصور خالل القرنين الثامن والتاسع ميالدي
 ،Iconoclasmeوقد جسد الحكام تصميمهم السياس ي من خالل قيامهم بالتحريم التام للصور الدينية ،حيث
أدرك األباطرة البيزنطيين أنهمم مهددون من خالل تلك القوة املتنامية للكنيسة التي يمثلها حضور الصورة.2
لقد أدت الشكوك املحيطة باإلمكانات الخداعية للصور الى ظهور حالة من الخوف املرض ي من الصور
 ،Iconophobiaفالديانات املوحدة كان لها شعور دائم بالتهديد من تحول الصور الى أصنام تعبد ،لقد أثارت
الطبيعة الخيالية للصور التي صنعها البشر والتي كان ينظر اليها على أنها مجرد صور محاكاة زائفة للحقيقة،
قلق نقاد التمثيل ...هكذا حذر القس "أوغسطين" خالل تصنيفه ملا سماه شهوة األعين  the last of eyesمن
الرغبة التي ترتبط بحب االستطالع في مقابل املتعة البصرية املرتبطة بالجمال ،ذلك ان الفضول في رأيه يتحاش ى
الجميل ويذهب وراء نقيضه تماما من أجل لذة االكتشاف واملعرفة ،فيجذب الفضول املشاهد نحو املناظر غير
املألوفة وغير الجميلة أيضا ،انه يجتذب به مثال نحو الجثث املشوهة واألطراف املشبوهة ،أنه يكون مصحوبا
أيضا برغبة في املعرفة لذاتها ،هذه الرغبة تؤدي الى االهتمام بالتحوالت املصاحبة للسحر أو العلم ،وقد كان
هذا السعي نحو املنفر والغريب واملثير للخوف واالشمئزاز ،وهو ما يقف وراء هذا الدافع املثير ألسباب دينية
واملسمى حب االستطالع العقلي.
نأتي الى "أوغسطين" الذي تتفق نظريته حول الخيال مع املخطط العقلي الكالسيكي العام حول التمثيل
الذي يقوم على رأس املحاكاة ،فالصورة أيا كان وضعها العقلي أو الداخلي تستمر في اإلحالة الى واقع أصلي معين
يوجد ورائها ،فالصورة ال يمكنها أن تخلق الحقيقة ،بل تظل تتعلق باملستويات الخاصة بالنسخ وإعادة اإلنتاج،

 1ريجيس دوبري :مرجع سبق ذكره ،ص ص .148-146
 2ريجيس دوبري :مرجع سابق ،ص .62
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فالصورة مشتقة وليست أصيلة ،لذلك ينبغي أن تظل تحت إشراف العقل الواعي او التأملي ،1ونجد "فوكو" في
وصفه للصورة يقول أن مجتمعنا الحالي ليس هو مجتمع املشهد ،بل هو مجتمع املراقبة ،فنحن لسنا في قاعة
املسرح وال على خشبته ،لكننا موجودون داخل منظومة الرؤية الكلية الخاصة باملراقبة فالسلطة موجودة إذا
في كل مكان ،وأنظمة السلطة وبطريقة ما تشجع الناس على تنظيم أنفسهم دون تهديد فعال بالعقاب ،فستدمج
بداخلهم نظرة محدقة ،تراقبهم وتجعلهم يسلكون وينصاعون بطرق مختلفة.
لقد استخدمت الصور الفتوغرافية مثال في انتاج ما أطلق عليه "فوكو" اسم األجساد القابلة للتعليم
واألجساد الطبيعية او األجساد املرنة في الدول الحديثة ...ويحدث هذا في مجموعة كبيرة من صور امليديا التي
تقدم صورا متجانسة حول املظهر التام ،والجسد السليم والوضع الجسدي املالئم وباعتبارنا
مشاهدين(مستهلكين) لهذه الصور فإننا ال نفكر غالبا في هذه الصور باعتبارها نصوص أيديولوجية ،فتكون لها
بذلك قوة مميزة تؤثر في صورة الذات الخاصة بنا ،هذا يعني ان معايير الجمال والحس الجمالي التي تعرضه
هذه بالصور ،والتي تعمل على ترسيخ نمط جسدي مرغوب فيه ،يمكنها ان تمثل جانبا مهما في النظرة املحدقة
املعيارية التي ينظر من خاللها املشاهدون بعمق الى أنفسهم ،ان النقطة الجوهرية في هذا النموذج هي أن
املراقبة الفعالة واملرئية ليست هي التي تؤثر في السلوك ،ولكن بنية املراقبة هي التي تنتج السلوك املنصاع
للقوانين.
تعتبر الكاميرا إذا دليال على الحضور املرئي الخفي للنظرة املحدقة الفاحصة ،التي تتصورها موجودة
وتشعر بوجودها دائما ،وسواء أكانت موجودة فعال أم ال ،فإنها موجودة بداخلنا أيضا وربما أكثر من وجودها
خارجا ،ان الكاميرا قد ال تحتاج على أن يجري تشغيلها ،او ان توضع حتى في أماكنها من أجل تكوين حالة من
الحضور الخاص للنظرة الفاحصة املحدقة ،ان امكان وجودها فقط هو أمر كاف إلحداث تأثيرها.
ومن جهة أخرى يذهب "جي ديبور" خالفا "لفوكو" ،الذي يرتكز في نقده لسطوة الهيمنة البصرية على
األثر الخاص باألنظمة وعمليات فرض املعيارية ،إلى التأكيد على ضرورة الحذر من أن يصبح املرء هو الذات

 1عبد الحميد شاكر :مرجع سبق ذكره ،ص .72
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وليس املوضوع الخاصة بهذه النظرة املحدقة ،وعليه فهو يعتبر اإلغواء الخاص بمشهد الحياة املعاصرة ،أكثر
من املراقبة الكلية.
ويقول "دوبري" في كتابه "مجتمع االستعراض"" :ال شك أن عصرنا...يفضل الصورة على الش يء،
النسخة على األصل ،التمثيل على الواقع ،املظهر على الوجود ،املقدس بالنسبة اليه ما هو إال وهما أما املدنس
فهو الحقيقة ...ويكبر املقدس في عينيه ،بقدر ما تتناقض الحقيقة ويتزايد الوهم" ،1ذلك أن املجتمعات الحديثة
تقدم الحياة على انها تراكم كثيف من االستعراضات ،يتكون من خالل مجموعة من الصور املنفصلة املبعدة
عن الحياة ،املعزولة عن عالم مستقل او منعزل عن الخبرة املعيشة ،وكل ما كان معاشا على نحو مباشر يتباعد
ليتحول الى تمثيل  ،2 représentationوهي كما يقول "بارت" في تعبيره عن قوة الصورة وسلطتها "الصورة
تضمن وفرة للمعنى وتقدمه بشكل مسرحي استعراض ي ،وهو األمر الذي يضعنا في مأزق" ،3وبالفعل عندما
يتحول العالم الواقعي الى صورة بسيطة ،تصبح هذه الصور كائنات واقعية ،وحوافز فعالة لسلوك في حالة
تنويم ،حيث يحقق االستعراض السيطرة على املجتمع بواسطة أشياء تفوق الحواس وهي محسوسة كذلك،
فيحل العالم املحسوس الصور التي توجد فوقه ،والتي تقدم نفسها على أنها املحسوس بال منازع.4
ويمكن القول بأن مجتمع االستعراض يشتمل على كل ما تعرضه وسائل االعالم من برامج ،إعالنات،
وأفالم ،مسلسالت ،رسوم متحركة ،غناء ،ألعاب رياضية ،املسرح معارض السيارات ،متاحف الفنون ،املالبس،
صناعة النجوم ،االحتفاالت ،االنتخابات السياسية ،وغيرها مما يمكن عرضه وبيعه واستهالكه في املجتمع
الحديث.
ويذهب "جون بودريار" في التعبير عن الصورة الى الحديث عن صنمية الصورة ،فحسبه يتم عرض السلع في
مجتمع االستهالك من خالل نظام يستخدم قيم العالمة ،الذي يجري تعميمه من خالل تقديم السلع بشكل

 1جي ديبور :مجتمع االستعراض ،تر :أحمد حسان ،دار شرقيات للنشر والتوزيع ،القاهرة ،1998 ،ص.07
 2جي ديبور :مرجع سابق ،ص.09
 3نور الدين هميس ي :فصول من النقد السيميائي ،ط ،1دار اليازوري ،عمان ،األردن ،2017 ،ص .21
 4جي ديبور :مرجع سبق ذكره ،ص.15
88

نـي

متدرج يبرز الفروق بينها ،فتصبح بعض السلع مختلفة وذات منزلة خاصة ومميزة ،ألنها تحقق مكانة ووضعا
اجتماعيا خاصا ومميزا وكذلك من خالل ما سماه "بوديار" بالنزعة االتفاقية ،املرتبطة باملكانة االجتماعية،
وانفاق املال ويقول "بوديار" أن صنمية الصورة طغت على صنمية السلعة ،ذلك ألن الصورة أصبحت هي
وسيلتنا في معرفة العالم ،وهي معرفة السلع ذاتها ،وكون كل أنواع االتصال تحدث عن طريق الصور ،يعني
طغيان الوسيط على أطراف االتصال ،وطغيان الوسيط او الدال على املدلول هو الصنمية بعينها.
لقد اهتم "بوديار" باألزياء للتأكيد على فكرة صنمية الصورة ،حيث أصبحت األزياء كعالمة من عالمات
ما بعد الحداثة نظاما كليا ومشتركا وعاما لكل جوانب املجتمع ،ليس فقط من خالل املجال الخاص بالعالمات
الخفيفة  lights singsطريقة ارتداء املالبس ،الجسد واألشياء ،ولكن أيضا باملجال الذي يرتبط بالعالمات
الثقيلة  sings heavyأي املرتبطة بالسياسة ،األخالق ،االقتصاد ،العلم ،الفن ،السلوك ،الترفيه ...فكلها تمر
عبر دوائر الجماهرية  ، popularityحيث يجيء العارض بعد اآلخر في كل مجال ،وهكذا أصبح عالم األزياء عالمة
على ما بعد الحداثة .1واهتم "بوديار" كذلك بفنون اإلعالن ضمن نظريته الخاصة حول امليديا واملتفقة مع ما
قاله "ماكلوهان" بأن الوسيلة هي الرسالة.
وتحدث "جون بوديار" عن الصورة املحاكية وهي الصورة التي تنتمي إلى أصل غير محدد الى ثقافة ما
بعد الحداثة ،وقد استخدمها لإلشارة الى نوع معين من التمثيل املعرفي (او التمثيل) الذي ال يحمل أي عالقة
بأي واقع محدد ،2فالصورة املحاكية ال يمكن تحديد ما يقابلها في الحياة الواقعية ،فهي ليست تمثيال لش يء
محدد كما يصعب تمييزها عن الواقع او فصلها عنه ،وعليه يمكن اعتبارها نوعا من الواقع املزيف ،وهي تمثل
مرحلة أخيرة من تاريخ الصورة ،وهي انتقال الصورة من منزلة األقنعة بالتي تحل محل حاالت الغياب للواقع
الفعلي ،الى حالة ال تحمل فيها الصورة أي عالقة باي واقع كان ...انها صورة محاكية لكنها ال تحاكي اال نفسها،
انها صور ذات أصل غير محدد ،صور تصبح في ذاتها هي األصل وعلى هذا األساس تتشكل تصوراتنا عن الواقع
إال من خالل محتوى التلفزيون ،فعالقتنا داخل األسرة مثال :ندركها من خالل املسلسالت ،وهو ما يسميه

 1عبد الحميد شاكر :مرجع سبق ذكره ،ص ص .121-120
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"بوديار" الواقع األعلى  ،hyper realويعتقد "بوديار" أن وراء مثل هذه الصور املحاكية (الزائفة) تكمن قوة
الصورة التي تتمثل في قدرتها على قتل الواقع.

 جاذبية الصورة التلفزيونية ونسبية االقناع:
أن مقدرة التلفزيون على انتاج صور متحركة مباشرة أو مسجلة هي أهم سمة تعريفية له كوسيلة،
وقد سمي التلفزيون قديما باإلذاعة املصورة ،وأن إحدى أهم النتائج التي ترتبت على هذه الحقيقة هي مقدرة
ُ
التلفزيون على إعطاء املشاهد إحساسا بأنه املراقب املتنقل ،ان واحدة من الطرق املهمة للنظر الى األشكال
املتعددة للنشاط التصوري التلفزيوني هي رؤية هده األشكال التي تعطي التلفزيون مظهرا دراميا مخالفا تماما
ألي ش يء تستطيع أن تقدمه الصحافة واإلذاعة وحتى السنيما وللتلفزيون على انه يقدم الحدث الحقيقي
الواقعي عبر سلسلة دقيقة ومحكمة من اللقطات الفنية واملتتابعة التي تصور األجساد والوجوه ،1ان هذه
الخاصية التلفزيونية أضفت على البرامج واملحتوى التلفزيوني جاذبية خاصة جعلت الجمهور املتابع يشعر
باملتعة أثناء املشاهدة ،وقد يرجع األمر الى:
 أن خطاب الصورة يخاطب حاسة البصر بالدرجة األولى واملعروف عن هذه الحاسة ،أنها تسهم بدرجةكبيرة في تزويد الفرد باملعلومات املطلوبة ،وان ُثمة عددا من وجهات النظر التي تسند هذا الرأي ،وألن
الصورة تركز على حاسة البصر ،فإنها أصبحت أكثر مصداقية انطالقا من مقولة( :الحقيقة في
الصورة) وألن الصورة املعروضة ،يصعب تكذيبها أو اثارة الريبة في حقيقتها ،غدت أكثر اقناعا للجمهور
املتابع لرسائلها.
 -اختزال الصورة للكثير من املفردات اللغوية انطالقا من مقولة (:الصورة الواحدة تساوي ألف كلمة).2

 1جون كورنر :التلفزيون واملجتمع ،تر :أديب خضور ،دمشق ،املكتبة اإلعالمية ،1999 ،ص .08
 2محمود شمال حسن ،سيكولوجية خطاب الفضائيات ،جاذبية الصورة والثقافة الوافدة ،-ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت،2014 ،
ص ص .55-54
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 الصورة التلفزيونية تجعل املشاهد يشعر باأللفة تجاه البرامج املعروضة ،1بغض النظر عن طبيعتهاوهذا يرجع في حقيقة األمر الى أن جهاز التلفزيون يشغل حيزا صغيرا من مساحة الغرفة الى جانب ذلك
أن املسافة القصيرة التي تفصل املشاهد عن جهاز التلفزيون ،ولدت لديه شعورا بقرب الشخصيات
التلفزيونية منه ،اذ أصبح املشهد لتلفزيوني عبارة عن جلسة اعتيادية يشارك فيه بوجهة نظره فهو
قد يؤيد أحد األطراف أو يختلف معها ،مستندا بذلك الى األدلة التي يمتلكها في هذا الصدد.
 ان الصورة التلفزيونية أصبحت احدى قنوات السلطة ،أي أنها تمتلك القدرة على االقناع التي تتمكنمن خاللها من تغيير اتجاهات الجمهور بطريقة تنسجم مع اإليديولوجية السائدة ،دون اللجوء الى
القسر او االكراه كما تفعل السلطة.2
وعليه فان االنفجار الكبير لتأثير الصورة التلفزيونية حصل مع ظهور البث الفضائي التلفزيوني الذي عتم
الصورة ووحدة االستقبال ،فلم تعد الصورة حكرا على جهة معينة من دون أخرى ،كما أن السرعة والفورية
في النقل املباشر والحي من مواقع الحدث جعل االنسان ممتدا بوعيه وتأثيره الى حيث يصل عدسة الكاميرا
وتسجل وتنقل ما يجري حولها ،وعمليا وفرت لنا تقنية النقل املباشر للصورة من موقعها القدرة على اإلمساك
نظريا باللحظة والتشارك في مجرياتها.
ان الصورة من الرسوم البسيطة الى مرحلة تسجيلها ،لم تكن خارج دائرة الوعي االنساني ،بل انها كانت رسالة
وثقافة في الوقت نفسه ،إال أن التحول الكبير في تحريك الصورة ،ثم امكان خزنها وبثها سواء في السنيما أو
التلفزيون وغيرها من التقنيات التواصلية ،كل ذلك قد أدخل الصورة في مرحلة الثقافة الجماهيرية ،ومكن من
أن تدخل الصورة بوصفها الرسالة املباشرة األكثر تأثيرا واقناعا في صياغة الوعي أو تزييفه ،ودخلت كذلك
بوصفها وثيقة مستقلة بذاتها ال تستدعي أو تتوسل االعتراف ،وأن توثق العقد بين الكلمة (النص املكتوب) وبين
الواقعة الحية وكل ذلك قاد الى أن تكون الصورة عمليا قوة كبيرة وسيطرة مستبدة يصعب تجاهلها أو

 1محمد عبد الحميد :االتصاالت في مجال االبداع الفني الجماهيري ،ط ،1عالم الكتب ،القاهرة ،1993 ،ص .50
 2محمود شمال حسن :مرجع سبق ذكره ،ص.56
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مقاومتها ،1وظهر قلق وخوف من الصورة ،وتجلى بأشكال متباينة ومتعددة ،غير أن هذا الخوف لم يؤد الى ميالد
السؤال في املنطقة العربية واملرتبط بعوائق انتاج الصورة واستيعاب داللتها ،بقدر ما قدم اجابات جاهزة تتغذى
من املسلمات الثابتة التي ال تعمل سوى على تعزيز األفكار املسبقة والقناعات املجترة التي تكتفي بذاتها دون أن
تساهم في انتاج قيمة معرفية مضافة ،ليس هذا فحسب بل رسخت هذه اإلجابات فهما خاطئا للصورة ينطلق
من كونها لغة عاملية تتعدى الثقافات واللغات ،وتدرك من طرف الجميع بالصيغة ذاتها ،ان هذا الفهم ينطلق
من قناعة بأن الصورة تملك قوة ونفوذا موحدا ،بغض النظر عن الخلفية االجتماعية والثقافية ملشاهديها،
وذوقهم الفني وحسهم الجمالي.2
لقد أصبحت الصورة تدل على سلطة وسائل االعالم ونفوذها املتزايدة في حياتنا املعاصرة ،وانتقلت
ً
من كونها وسيطا بيننا وبين األشياء املادية التي تحيط بنا الى انتاج واقع يملك أهميته ومكانته أكثر من الواقع
املرجعي الذي تحيل اليه ،بل ان حقيقة هذا الواقع املرجعي أمست تقاس بمدى اقترابه او تطابقه مع الصور
التي تعبر عنه ،وليس العكس ،بمعنى أن املرجع تالش ى في الصورة وانمحى.3
ان الحديث عن الصورة في وسائل االعالم يحيلنا الى الحديث عن نظرية األنظمة التمثيلية التي تسعى
ملعرفة كيف يتمثل الواقع في أذهاننا استقباال وارساال وتخزينا ،وذلك ألن الصورة تستند الى التمثل الذهني ذي
الطبيعة الفردية والجماعية ،فالصورة  imageواملخيال  imaginaryوكالهما تربطهما عالقة داللية ،فاملخيال
يساهم بفاعلية في بناء الصورة التي تتداول بين الناس واملؤسسات ،ان مبتغى ما تم استثماره في مجال الصور
من اختراع الصورة سنة  ،1839يصب في تفعيل املتخيل املبني على التمثيل البصري ليحول مجموعة بشرية
الى شعب وأمة ،مثل ما حصل مع التلفزيون في أمريكا الالتينية عندما ساهم في تحويل فكرة األمة السياسية
الى شعور قومي في الحياة اليومية ،ان هذا االستثمار ُبني على االعتقاد املوغل في القدم ،سلطة الصورة ومقدرتها

1

صباح ياسين :االعالم الفضائي في الوطن العربي-تحليل املضمون والتأثير في النخب والرأي العام ،-ط ،1مركز دراسات الوحدة
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على االقناع اذا اقتربت األيقونة في الديانة املسيحية ،وعلى هذا األساس نحتت املاركسية مفهوم التوثين الذي
ألصق بالصورة ،وهذا املفهوم كشف عن قيمتها االستعمالية.
من الناحية الثيورولوجية تتكون الصورة في جوهرها من أجزاء وأقسام من الخبرة البصرية التي تجري
معالجتها ،ويتم التنسيق بينها عن طريق عملية ادراكية سماها "دولتر ليبرمان" (الصورة املوجودة في رؤوسنا انها
قصص تتضمن غالبا ما هو أكثر من أقسامها املكونة لها ،وهي تكون دائما في حالة نشاط وبحث عن املعنى وألن
األبصار قد تطور قبل اللغة اللفظية ،فإن الصورة هي أشبه بالجزء الطبيعي من حاسة الوجود األساسية بنا،
وهي تمتد من املستوى الذي تقدمه الخبرات العلمية الى آفاق االساطير الرمزية وتجلياتها ،لهذا السبب فإن فهم
طبيعة الصور وقوتها يبدأ بالعملية االدراكية لكنه ال ينتهي كذلك.1
لقد اعتمد التلفزيون على الصورة في التجسيد الفني للمعاني واألفكار واملوضوعات ،فالتلفزيون حرفيا
هو الصور القادمة من بعيد ،أي مشاهدة الصورة املتحركة املنقولة السلكيا أو سلكيا عن طريق التلفزيون
والتكنولوجيا الحديثة التي حسنت الصورة التلفزيونية ،وأوجدت في الوقت نفسه فرضية أفضل للتأثير في
اتجاهات االنسان واختياراته أو تصوراته ،لقد قامت وسائل االعالم بمد حدود القدرات سيما بالعقل والجسد
البشري 2.ولعل قوة الصورة ال تقتصر على إيصال املعنى فقط ،ولكنها تحاول ان تملي موقفا وتدفع نحو تبني
رؤية ،ومع أن كلمة صورة تفرض نفسها على الجميع ،اال أن الصورة لم تستثمر لحد اآلن بشكل كاف من وجهة
نظر ثقافية ،اذ ان فهم خبراته يكون استعداده لتفهم مضامين الصورة ألن املعنى الذي تشيره في ذهن االنسان
ليس موجودا كامال فيها.

 1شاكر عبد الحميد :مرجع سبق ذكره ،ص.17
 2حامد مجيد الشطري :مرجع سبق ذكره ،ص .73
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ان الصورة التلفزيونية بم تحتويه من مكونات ماهي إال مثير بصري يستدعي هذه املعاني ويربطها وهذا
ينطبق على الصورة بأشكالها كلها الثابتة واملتحركة ،1وهي إال صور ثابتة تسجل كل مرحلة وعند عرضها بشكل
متتابع وبسرعة زمنية محددة ينتج عن ذلك اإلحساس بالحركة وتتميز الصورة التلفزيونية بـ:
 .1الصورة التلفزيونية واقعية ،اذ تتميز بمظاهر كثيرة من الواقع وتأتي من طبيعة هذه املظاهر.
 .2الصورة التلفزيونية واقع فني ،بمعنى أنها تقدم رؤية مختارة للواقع ،وتقدم رؤية جمالية وليس نسخة
مطابقة عنه.
 .3الصورة التلفزيونية املتحركة معبرة ،اذ أن للصورة املتحركة دائما تعبيرا معينا ،وقد يكون هذا املعنى
مفهوما بطريقة مباشرة أو رمزية.2
 .4الصورة التلفزيونية تتشكل من تمفصل أكثر من مدونة باعتبارها سجل من العالمات  ،singsالتي
تخضع لقوانين ترابطية (شكل – لون – تأطير) فالصورة التلفزيونية تعد ثمرة لجملة من االختيارات:
موضع الكاميرا لتحديد أحسن إطار للصورة ،وأحسن اللقطات املعبرة عما يراد قوله عبر الصورة،
وتركيب اللقطات ضمن الصورة رؤية سردية أو جمالية ،واللغة اللفظية التي ترفد الصورة أو ترفد
بالصورة ،واملؤثرات الصوتية ذات الحموالت التعيينية أو التضمينية ،وغيرها من االختيارات التي
تتدخل بنسب مختلفة ،للتعبير عن املجرد :الفرح ،الحزن ،السعادة ،األلم ،أو لتتحايل على ما يصعب
تصويره ألسباب مختلفة :قانونية ،أخالقية ،اجتماعية ،أمنية.3
 .5خصوصية الصورة التلفزيونية تكمن في كونها تقيم عالقتها مع العالم الواقعي أو املتخيل ،سواء أكانت
تماثلية أو رمزية.

1

وديع محمد سعيد عزيز :القنوات الفضائية في عصر العوملة-الثقافة وسلطة الصورة ،-ط ،1إصدارات وزارة الثقافة اليمنية،

صنعاء ،2004 ،ص .41
 2نواف عدوان :البث املباشر وسبل مواكبته ،مجلة اإلذاعات ،العدد  ،1تونس ،1992 ،ص.24
 3نصر الدين العياض ي :مرجع سبق ذكره ،ص ص .172-171
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 .6ان الصورة التلفزيونية ال تستطيع أن تبرز كل الواقع ،بل تلتقط ما تسمح به زاوية التصوير من
التقاطه ،والذي يتحول في آخر املطاف إلى وجهة نظر.1
ان ما نالحظه اليوم هو ان التلفزيون أصبح يمتلك صفة االختفاء بالصورة على حساب الكلمة ،ذلك أن
الصورة أكثر إقناعا ،على الرغم من أن عملية االقناع بالصورة التلفزيونية تبقى نسبة من شخص آلخر ،حسب
الخبرات السابقة ،غير أنها بمحدداتها ومكوناتها وخصائصها الفريدة (ألوان-صوت-مؤثرات-حركة) تساعد على
تحقيق هدف االقناع وتكوين أو تغيير أو تعزيز االتجاهات.
ان التفطن ألهمية الصورة التلفزيونية من الناحية االقناعية دفع بالباحثين الى االهتمام أكثر بالعملية
االتصالية (صوت-صورة – حركة) ،فيتناولها في كل مرة من مدخالت ومنظور مختلف ،تارة يتناولونها بالتحليل
وتارة بالشرح والتفسير ،وتعد العملية االتصالية منطلق أساس ي لدراسة العملية االقناعية ،ذلك أن االقناع هو
اتصال بالدرجة األولى وعلى هذا األساس ال عجب ان تلتقي نماذج االتصال مع نماذج االقناع ،والنموذج في
اطاره االصطالحي عبارة عن "خارطة او صورة مبسطة املقطع املدروس في الواقع أما على املستوى اللغوي فهو
مثال الش يء أي صورة تتخذ على مثال صورة الش يء ليعرف منه حاله ويقابله في اللغة االنجليزية كلمتان تعطيان
ذات الداللة هما paradigm :ويعني افتراض يتيح نقطة انطالق الستخالص تفسيرات نظرية لجوانب أكثر دقة،
وقد يظهر بالصيغة الثانية  modelويعني آلة فكرية تزودنا بإطار االفتراضات وتشخص املتغيرات األساسية."2
وتجدر اإلشارة هنا أن هناك خلط بين نماذج االتصال ونماذج التأثير واإلقناع ،ذلك أن هدف االتصال هو
التأثير أو االقناع في غالب األحيان.

 نموذج االتصال االقناعي:
يعد هذا النموذج من أبرز نماذج االتصال االقناعي التي يمكن تطبيقها في مختلف املجاالت ،وخاصة
السياسية منها ،وملا كانت عملية االتصال االقناعي تستهدف احداث تغييرات محددة على سلوك فئات معينة

1

نصر الدين العياض ي :مرجع سابق ،ص .172

 2كاظم مؤنس :نماذج االتصال ونظريات التأثير السلوكي ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن  ،2017ص ص .15-14
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من الجمهور واتجاهاتها ،فمن املنطقي أن يبدا نموذج االتصال االقناعي بالجماهير ،ثم القنوات والوسائل
واألشكال االتصالية التي تصل إلى هذه الجماهير بأعلى تغطية ممكنة وبأقوى درجة من التأثير ثم الرسالة
االقناعية التي تتناسب مع الجماهير وتناسب خصائص الرسائل واألشكال االتصالية التي تم اختيارها ،ثم القائم
باالتصال كمصدر معلومات من حيث نوعيته وخصائصه وقدرته على التأثير في الفئات املستهدفة.
وهكذا فإن نظام االتصال االقناعي بحلته الجديدة يعيد ترتيب مكونات االتصال وعناصره بالشكل الذي
يتناسب مع متطلبات طبيعة الوظيفة االتصالية االقناعية ويؤدي الى تحقيق الهدف من عملية االتصال
االقناعي ،ويخضع ملنطق التخطيط من حيث ضرورة البدء بدراسة املتغيرات املختلفة للموقف االتصالي ،ثم
تحديد األهداف ومن بعدها تحديد املزيج االتصالي بدءا بالجمهور ،فالوسائل ،فالرسالة ،فاملصدر ثم دراسة
النتائج واملخرجات املتحققة من خالل العملية االتصالية ومقارنتها باألهداف املوضوعة ،بعدها يتم تصحيح
وترشيد املدخالت االتصالية الجديدة لزيادة كفاءة االتصال كعملية متواصلة ...وهكذا ،فإن هذا النموذج
يتضمن مجموعة متكاملة من املكونات املترابطة واملتفاعلة ،على النحو التالي:
 جمع املعلومات الالزمة وتحليلها ،وتشمل البيانات الخاصة بتغيرات أساسية مثل :املتغيرات البيئية،املستهلكون ،قنوات االتصال.
 تحديد اهداف عملية االتصال االقناعي. تحديد مزيج االتصال االقناعي الذي يشتمل على :فئات الجمهور املستهلكين املستهدفين ،قنواتاالتصال االقناعي وأشكاله وأنواعه ،الرسالة اإلعالمية من حيث الشكل واملضمون.
 قياس النتائج واملقارنة بين املخرجات الفعلية واملستويات املستهدفة. التغذية العكسية ،والتي تظهر الفروقات بين النتائج الفعلية والنتائج املستهدفة. -قياس النتائج دراسة الظواهر واملتغيرات الجديدة الناجمة عن التغذية العكسية.
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 تصحيح القرارات وترشيدها والقيام بإجراءات تصحيحية تطبق على املداخالت االتصالية الجديدة.وفيم يلي نموذج االتصال

االقناعي1:

 شكل رقم ( )01يوضح :نموذج االتصال االقناعي.

املصدر :بشير عباس العالق :الترويج واالعالن التجاري ،دار اليازودي العلمية ،عمان ،األردن ،2008،ص.26

ان نجاح هذا النموذج االقناعي ،والذي يمكن تطبيقه على حاالت كثيرة يعتمد على مجموعة من املعايير
والشروط التي ينبغي توافرها:
 أن يكون لالتصال االقناعي هدف محدد. 1بشير عباس العالق ،علي محمد ربابعة :الترويج واالعالن التجاري-أسس ،نظريات ،تطبيقات ،مدخل متكامل ،-ط ،1دار اليازوري،
عمان ،األردن ،2002 ،ص .26
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 أن تكون الرسالة مفهومة وواضحة. أن تكون قابلة للتصديق(حجج). -أن تكون محتويات الرسالة متماشية مع حاجات

-1.3

الجمهور1.

املؤثرات الصوتية التلفزيونية ولغة السياسة.

يحتل الصوت مرتبة كبيرة جدا وأهمية بالغة في عالقته مع الصورة ،حيث أن الصوت مع الصورة
يحيكان الواقع ،فالصوت في حقيقة األمر ليس عملية تقليدية بل هو جزء من واقعية الصور ،وهناك الكثير من
املخرجين والعاملين في املجال الفني ال يعون أهمية الصوت ،ان الصوت ليس مجرد كالم يطابق الواقع فهو
يمثل قيمة جمالية ويضيف معلومات كثيرة وغنية جدا ،ال تستطيع الصورة التعبير عنها ،ويمكن القول أن
الصوت والصورة وحدة بنائية متكاملة لذلك نجد أن جل األعمال التلفزيونية يكون للصوت فيها قيمة بالغية
في التعبير وذلك من خالل رسم صورة ذهنية لدى املتلقي ،ان نسبة عالية من قيمة الجوانب اإلعالمية تكمن
في عامل الصوت بعناصره وهي:
املوسيقى واملؤثرات الصوتية.الحوار أو اللغة.الصمت. )1املوسيقى واملؤثرات الصوتية:
ان املتتبع لخطاب الصورة يجد أن ثمة عالقة بين املوسيقى ومختلف األحداث التي تنطوي عليها الصورة
التلفزيونية ،إذ تنطلق هذه العالقة من فكرة أن أحداث الصورة ،تكون عديمة املعنى دون موسيقى أو أنها
توجه الصورة الى منحى آخر ،فاملوسيقى هنا تضفي معنى على األحداث ،وفي الوقت نفسه تجعل املشاهد
منجذبا الى الصورة التلفزيونية طول مدة العرض ،ان ما يهمنا من هذا املركب األول للصوت هي املؤثرات

 1حميد الطائي ،بشير عالق :أساسيات االتصال-نماذج ومهارات ،-ط ،1دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،2009 ،ص ص .40-36
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الصوتية ذلك أن برنامج االتجاه املعاكس ال يحتوي على موسيقى تصاحب الحوار القائم بين مقدم البرنامج
والضيوف ،ولإلشارة فإن املؤثرات الصوتية تنقسم الى:
 مؤثرات صوتية طبيعية وهي مؤثرات ممتدة من الطبيعة التي تحيط بنا ،وتستعمل لإلشارة الى صوتاملكان او تعد بديال عن املنظر املرئي (صوت املطر ،الرعد ،الرياح ،األمواج...الخ).
 مؤثرات صوتية بشرية كالصراخ والبكاء ،أصوات دالة على حالة نفسية صعبة (غضب ،خوف ،قلق). مؤثرات صوتية صناعية مجردة ،وهي عبارة عن مؤثرات صوتية ممتدة من أساسا من الحالة النفسيةللفرد ،وقد تصنع آليا مثل إطالق الرصاص أو يدويا مثل الطرق على األبواب.
ويحقق استخدام املؤثرات الصوتية ما

يلي1:

 oاإلشارة الى الوقت أو الزمان واملكان الذي يجري التصوير فيه.
 oتوجيه مشاعر املشاهد واهتمامه للحظة أو حدث معين (صوت مطرقة القاض ي)
 oاملساعدة على إيجاد جو نفس ي معين يخدم الحدث.
 oتثبيت األحداث في ذهن املتلقي.
 oاظهار انفعال معين اتجاه قضية معينة.
 )2الصمت:
ما يجب اإلشارة اليه هنا هو أن الصمت هو قيمة داللية ورمزية ويعتبر أحد املؤثرات الصوتية وله
دالالت مختلفة حسب سياق البرنامج وقد يوظف بطريقة قصدية أو عفوية وفي كلتا الحالتين له مدلوله.
ان الصمت باعتباره لغة غير لفظية يهمل في الكثير من املواقف ،وقد يعتبره الكثيرون ضعف في
شخصية الفرد ،اال انه في حقيقة األمر تعبير منظم يشير الى موقف معين واالتصال الفعال بين األشخاص
يعتمد الى حد بعيد على الصمت ،الن األفراد ال يتحدثون بصفة غير منقطعة ،بل تتخلل حديثهم "وقفات"

 1علي فياض :دور املوسيقى التصويرية واملؤثرات الصوتية في تعزيز اإلحساس الفلمي ،جامعة اليرموك ،مجلة األردنية للفنون ،مجلد،08
العدد  ،2015 ،01ص ص .83-82
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يفكرون خاللها فيم سيقولون ،كما يقومون فيها بصياغة ألفاظهم واختيار العبارة املالئمة ،فضال عن ذلك فهم
ينصتون الى حديث اآلخرين.
وللصمت نماذج كثيرة جدا ،لكل منها معناه ومضمونه ونتائجه بالنسبة لعملية التواصل بين األطراف،
ومن بين هذه النماذج

نجد1:

 صمت االنسان عندما يكون غاضبا أو مصابا بحالة من اإلحباط وال يريد أن يعبر بكلمة واحدة عنحالته هذه ،وقد نجد هذه الحالة من الصمت في الكثير من البرامج الحوارية التي تنتهي بانسحاب أحد
األطراف.
 الصمت من أجل االستماع. صمت امللل وهو تقييم سلبي ويحمل نزعة التعالي عن الطرف اآلخر. الصمت الذي يحدث عندما ال يستطيع الشخص أن يفكر في ش يء يقوله. الصمت عندما ال يفهم الشخص ما قاله املتحدث ،الى درجة أنه ال يستطيع ان يوجه سؤاال استشاريا. صمت الوقار والتأمل. صمت األصدقاء أو املحبين ،وهو أعمق مستوى للعالقات اإلنسانية. صمت البلية أو الحزن. صمت التحدي.يمكن أن نفهم كل نوع من أنواع الصمت السالفة الذكر انطالقا من املواقف أو حتى ايماءات الوجه.

 1كامل طروانة :مهارات الحوار التلفزيوني واالذاعي ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2014 ،ص .249
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 )3الحوار أو اللغة:
ان اللغة هي عنصر مهم جدا في البرامج التلفزيونية ،وخاصة منها الحوارية ،فالخطاب الحواري (الكالم) قد
يتم انتقاءه بعناية وقد يخرج دون وعي من قبل املرسل ،وفي كلتا الحالتين فإن اللغة في مثل هذه األنواع من
البرامج ،تلعب دورا كبيرا في العملية االقناعية ،سنحاول توضيحها الحقا ،لكن أوال سنتطرق ملفهوم اللغة.
إن اللغة عند "أرسطو" هي ":نظام لفظي محدد نشأ نتيجة اتفاق بين أفراد املجموعة البشرية في مكان
ما" 1،وهي رمز للفكر وفرق بين االنسان والحيوان ،فالنطق والفكر عند أرسطو متالزمان .واللغة هي وسيلة
إنسانية لتوصيل االنفعاالت ،الرغبات ،عن طريق نظام الرموز التي تصدر بطريقة إرادية ،وهي حسب
"مالينوفسكي" جزء من السلوك اإلنساني ،ونوع من العمل وليس مجرد أداة تعكس الفكر وان وظيفتها تتخطى
التوصيل .وفهم علماء النحو "بالكلمة" :التي هي لفظ وضع ملعنى والجملة التي هي أصغر وحدة كالمية ،إال أنهم
ال يعترفون بها إال إذا جاءت بمعنى أي (بكالم مفيد) ،ويفرقون بين الفكر واللغة ،فاللغو هو :ضم الكالم ما هو
ساقط العبرة منه ،وهو الذي ال معنى له في حق ثبوت الحكم" ،2أما اللفظ فهو :ما يتلفظ به االنسان أو في
حكمه ،مهمال كان أو مستعمال ،فعلى الرغم من وصول املعاني من داللة اإلشارة ،او الرسم ...يضل اللفظ
صاحب السيادة.
ما يجب اإلشارة إليه هنا هو أنه في اللغو ال يقوم اللفظ بمفرده باالتصال ألن السياق هو الذي يعين قيمة
الكلمة ،ويحدد معناها تحديدا مؤقتا ،ويفرض قيمة واحدة بعينها على الرغم من املعاني املتنوعة التي في وسعها
ان تدل عليها ،وهو الذي يلخص الكلمة من الدالالت املاضية التي تدعمها الذاكرة من أن تتراكم عليها وهو الذي
يخلق لها قيمة حضوري ،ولكن الكلمة بكل املعاني فيها توجد في الذهن مستقلة عن جميع االستعماالت التي
تستعمل فيها مستعدة الخروج ،والتشكل بحسب الظروف التي

تدعوها3.

 1عبد العزيز شرف :االعالم ولغة الحضارة ،مجلة اللسان العربي ،العدد ،01مجلد  ،11ص .348
 2أبي الحسن الجرجاني :التعريفات ،الدار التونسية للنشر ،1971 ،ص .102
 3محمد عبد املطلب البكاء :االعالم واللغة ،ط ،3مطبعة الكتب ،2010،ص .22
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وعليه فإن اللغة قد القت باهتمام كبير من قبل الباحثين كل في مجاله وكل في سياق بحثه ،وبم أننا في
ُ
صدد دراسة البرامج الحوارية السياسية فإننا نعنى في هذا املقام باللغة السياسية ومختلف اآلليات املوظفة
إلقناع طرف ما بفكرة ما أو ربما ما يسمى "بالخطاب السياس ي".
إن الوجود اإلنساني السياس ي للفرد ال يقف عند مؤسسة املجتمع وتنظيمه سياسيا ،بل هذا الوجود يستدعي
بالضرورة نوعا من الحوار بين مختلف املؤسسات املجتمعية (التواصل السياس ي) ،وما يجب ادراكه هنا هو أن
كل مجتمع يتميز بخطاب سياس ي خاص به ،وبلغة سياسية خاصة به ،تتدخل فيها مجموعة محددات نابعة
من املجتمع ذات ،فتتركب الكلمات واأللفاظ لتأدي معنى يخدم أطياف معينة.
وتصبح اللغة وسيلة اتصالية اقناعية بامتياز ،ويجب التمييز جيدا بين كفاية اللغة وكفاية اللسان كما وضحها
"شومسكي" ":فالكفاية اللغوية هي حصيلة الفرد من القاموس الجمعي ،أما األداء الكالمي فهو نشاط فردي،
ينم عن مقدرة ذاتية ،منطلقا من فرضية أن االنسان املثالي باستطاعته أن ينتج عددا ال حصر له من الجمل
مما لم يسبق له سماعه ،انطالقا مما تم تشفيره وتخزينه من النتائج املسرعة ،فآلية توليد الالمتناهي من
الجمل املتناهي املستقطب في اإلنتاجية اللغوية ،ال يمكن تشبيهه إال باإلبداعية الحاصلة في توليد ما ال حصر
له من الكلمات والجمل والنصوص واآلثار املطولة من قائمة التناوبات الحاصلة بين "الفونيمات"* 1وهي قائمة
مغلقة" ،2إن حديثنا عن كفاية اللسان وكفاية اللغة يرتبط ارتباطا وثيقا باألداء الحواري املتصل ،اذ أنه يجب
توفر كلتا األداتين إلقناع اآلخر بسهولة.
إن للغة التلفزيونية وظائف متعدد نذكر من بينها ما يلي:
 استثارة االنفعال لدى الجمهور ،وذلك بتقديم برامج حوارية أو مواقف درامية ،تثير لديه شعور معينفإذا كان املوقف يدعو إلى الغضب ،فإن ذلك يستدعي وال ريب إلى زيادة في إيقاع العبارات ،وذلك
باستعمال مفردات لغوية دالة على املوقف ،بهدف تبليغ الجمهور بمضمون املوقف في املشهد ،وهو

Phoneme, in linguistics, smallest unit of speech distinguishing one word (or word element) from another.

1

 2نواري سعودي أبو زيد :محاضرات في اللسانيات التطبيقية ،ط ،01بيت الحكمة للنشر والتوزيع ،الجزائر ،سطيف ،2012 ،ص.94
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األمر الذي يزيد من سرعة الحوار ،مما يؤدي إلى أن تخرج املفردات املستعملة بصورة سريعة وبغير
انتظام ،مصحوبة بشدة واضحة في الصوت ،بهدف إيصال الرسالة املطلوبة ،وإن كان املوقف يدعو
إلى السرور ،فإن ذلك يستدعي خفضا واضحا في إيقاع

العبارة1.

 تقتص ي عمليات االقناع في التلفزيون ،انتقاء مفردات لغوية بالغة الداللة ،من أجل إحداث األثراملطلوب ولكي يتحقق ذلك البد للمرسل من التركيز على البالغة ،انطالقا من أن البالغة كما عده
الفالسفة أداة اللغة التي يتم من خاللها التأثير في سلوك األفراد وآرائهم ،فالبالغة تركز على انتقاد
األلفاظ املناسبة بغية التأثير في

الجمهور2.

و"أفالطون" يعرف البالغة بأنها ":أداة تستهدف كسب عقول الناس بالكلمات" و"أرسطو" يعرفها بأنها":
القدرة على كشف جميع السبل املمكنة لإلقناع في كل حالة بعينها" 3.فالبالغة تعتمد بالدرجة األساس على
األلفاظ ،وال نعني بذلك األلفاظ االعتيادية التي يتحدث بها األفراد ،لغرض االتصال مع بعضهم ،وانما نعني
باأللفاظ هنا تلك األلفاظ البليغة والدقيقة التي تبلغ صميم املطلوب ،أو هي ألفاظ بالغة الداللة ،تفض ي في
الحال إلى أحداث األثر املطلوب لدى املتلقي ،كما تستهدف البالغة اقناع الجمهور من خالل استعمال لفظة
واضحة ومفهومة وفي الوقت نفسه ،توظيف التورية واالستعارة إلحداث االعجاب لدى املتلقي.
من هنا فإننا نؤكد أهمية البالغة فهي تفض ي على اللفظ داللة مؤثرة ،وبالنسبة للبرامج الحوارية التلفزيونية
فإن اللغة هنا هي من أجل ابراز وجهة نظر معينة بألفاظ تختلف من حيث الشدة ،على أن الصورة تدخل في
إبراز أطراف الحوار ،وتساعد على االقناع وعلى العموم فإن مجال السياسة ينفرد بآليات لغوية خاصة به من
أجل اإلقناع وجذب الطرف اآلخر(املتلقي) وفيم يلي بعض اآلليات اللغوية لإلقناع السياس ي:

 1محمود شمال حسن :مرجع سبق ذكره ،ص ص.63-62
 2محمود شمال حسن :مرجع سابق ،ص .63
 3جيهان أحمد رشتي :مرجع سبق ذكره ،ص .461
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أ -تصوير املاض ي واملستقبل:
من الخصائص املميزة للغة السياسية انها خطاب مستقبل بامتياز ،فـ "السين" و "سوف" هما أنسب أسلوب
له فهو يهتم بمستقبل الدولة وذلك بوضع املخطط ورسم املشاريع وتقديم البرامج ،إنه ال يعني بالحاضر بالقدر
الذي يسمح له باالندفاع بقوة نحو املستقبل فليس الحاضر بالنسبة له إال لحظة مشمولة بنقص وجب جبره
والخالص منه.
يشكل الحاضر نقطة انطالق بالنسبة للسياس ي ولحظة تجاوز وخالص ،لذلك فهو يحض ى بأهمية خاصة
فاللغة السياسية تقدم اللحظة الراهنة باعتبارها لحظة حاسمة ويضفي عليها كل أشكال التهويل واألهمية حتى
ال يكاد يجعل منها نقطة مفصلية ينقسم عندها التاريخ إلى قسمين :ما قبل وما بعد ،فاللحظة الراهنة في منظور
اللغة السياسية لحظة مختلفة نوعية ومتميزة جذريا عن اللحظات األخرى ،ألنها نتيجة ملا مض ى وتيهئ ملا سيأتي،
ومن ثمة فهي لحظة تتسم بالفرادة

والتميز1.

إن املاض ي في السياسة يشكل قائمة من اإلنجازات واألرقام والوقائع التي تشغل باعتبارها قاعدة حجاجية
موجهة نحو استدراج املتلقي لتجميد مكانته وابقائه هادئا ،وتأخذ العودة الى املاض ي شكلين أحدهما :الذاكرة
الخاصة وهي بحث سياس ي باستمرار عن اإلنجازات الكبيرة وعن اللحظات املميزة في تاريخه الخاص فيستثمرها
باعتبارها أدوات إقناعيه من شأنها أن تأثر في املتلقي .أما الشكل الثاني فهي الذاكرة العامة ،أو هي العودة إلى
املشهد السياس ي برمته والبحث عما يكون ذريعة تبرر فشل الطرف اآلخر في موقف سياس ي معين
ب-

كحصيلة2.

آلية اإلدماج:
إن اللغة السياسية هي قوة إقناعيه غايتها األساسية هي اقحام عالم املتلقي وتعديل سلوكه عبر التحكم

في مخزونه املعرفي ومعتقداته ،ولعل أهم ما يميز لغة السياسة هو سعيها الى تذويب املسافة بين املرسل واملتلقي
باستخدام سياسة القرب اللفظي مثال :الجزائر لنا جميعا ،نحن الشعب الجزائري...الخ ،ان الخطاب الجمعي

 1محمد سبيال :السياسة بالسياسة ،ط ،1في التشريح السياس ي ،افريقيا الشرق ،2000 ،ص.552
 2محمد بن حمادة :الخطاب السياس ي استراتيجيات التواصل وآليات بناء الثقة ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،2016 ،اربد ،األردن،
ص ص (115-112بتصرف).
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هو خطاب سلطوي وقهري بامتياز ،فهو يدفع الى االنخراط الالوعي في املمارسة ،ويصهر الذات و"األنا" و "األنت"
و"الهو" داخل جمعية ،والنتيجة الطبيعية لعملية الصهر هذه هي أن املتلقي يفقد قدرته على االختيار ،ذلك أن
الذات املفردة ذات تربك الخطاب بامتالئها واستقاللها ،فهي بطبعها ميالة الى النقد والسؤال والتفكيك والتأويل،
وميالة الى استنفار ملكاتها الخاصة في مواجهة املوضوع ،لكن بمجرد انخراط بهذه الذات ضمن منطق الجماعة
فإن هذه امللكات تتجمد وتسلم الذات وعيها الفردي لوعي جماعي جارف.
ومن نماذج االدماج كذلك هو ادماج األفراد الى الدين فيتحول الحق السياس ي الى واجب ديني ،وبالتالي تتحول
اللغة هنا إلى أداة غير مباشرة للسيطرة وقوة ضاغطة على الذات.
ت -خطاب الحقيقة:
يستند الخطاب السياس ي الى تصور مبسط جدا للغة ،أنه يفترض أن للكالم القدرة الخارقة على خلق
الواقع ،اذ يكفي في نظر السياس ي قول :ان الواقع قد وجد طريقه الى التحقق الفعلي ،وهو تصور يشبه الى حد
كبير طبيعة الخلق في الفكر الديني" ،كن فيكن" ،وهنا تصبح قوة اللغة غير قابلة للنقاش ،قوة سلب من خالل
فرض نفسها باعتبارها زاوية النظر التي تمتلك أقص ى حد من الحقيقة كأن نقول :ليس هناك أي حل آخر
لتحقيق السلم ماعدا قبول اتفاقية" ...أو" ان فشل اتفاقية  ...هي نتيجة طبيعية ناجمة عن ...."...وهكذا ففرض
الحقيقة هنا عن طريق مفردات لغوية هي جزء من اللغة السياسية فهناك دائما خطاب ضد

خطاب"1.

ث -آليتا األخالق وااللتزام:
تشكل األخالق جزءا كبيرا من الحجج النفسية التي يستند إليها املرسل في استمالة املتلقي واقناعه،
انها عنصر من العناصر النفسية املشكلة لإليتوس أي الصورة التي يجب أن يظهر عليها املرسل ليكون مؤثرا
ومقنعا" ،لقد ميز "بول ريكور" في تناوله للعالقة بين السياسة واألخالق ،بين شكلين من التنظيم السياس ي،
العشيرة السياسية والدولة الحديثة ،ويرى أن القاعدة األخالقية لعشيرة سياسية تقتصر على القيم التي يتحقق
حولها اجماع ...لكن في املجتمعات التعددية التي تحولت في معظمها الى مجتمعات صناعية متقدمة ،تظل

 1محمد بن حمادة :مرجع سابق ،ص ص ( 125-116بتصرف).
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مصادر القيم متعددة وذات طبيعة صراعية ،ويخلص "بول ريكور" الى القول ان الدول الحديثة تعاني من
ضعف القناعة

األخالقية"1.

فاملشهد السياس ي الذي يكون ضمن تعددية كبيرة ،سيكون التوافق داخله حول قاعدة أخالقية معينة
هشا جدا بالنظر الى تنوع مصادر الفعل السياس ي داخل هذا املشهد.
وكأمثلة على مزج األخالق والسياسة نجد هذه الصيغ " :ان حزب العدالة والتنمية يعتبر أن اصالح الذات
من شروط اإلصالح ...ان االلتزام األخالقي جزء ال يتجزأ من العمل السياس ي ...الخ .وعن الحديث عن تقاطع
السياسة مع األخالق فإنه يجب التمييز بين ( )4أربعة دوائر أخالقية أساسية:
دائرة الفاعل السياس ي /دائرة املجال السياس ي /دائرة الخطاب السياس ي /دائرة الفعل السياس ي.وبالعودة الى مفهوم األخالق في الخطابات أعاله نجد أنها تتحرك داخل الدائرة األولى فهي تحاول تقديم
الفاعل السياس ي باعتباره منضبطا للمنظومة القيمية التي ينتمي إليها سواء كان مصدر هذه القيم دينيا أو
كان امتدادا لحس انساني ،وعلى العموم فإن هذه التقنية االقناعية تفلح غالب األحيان خصوصا عندما
يتعلق األمر بالعشائر أو بمجتمع الزال واقعا تحت سحر األشخاص بدل

أفكارهم2.

صحيح أن كل هذه الدوائر هي من األلعاب اللفظية السياسية التي يتم اضافتها للخطاب السياس ي من
أجل كسب ثقة املتلقي واقناعه غير أنه حاليا –املدينة الحديثة-ال تقبل بأي خطاب ،فإضافة الجانب
األخالقي للفاعل السياس ي ال يكفي لإلقناع وتلغيم الخطاب في حد ذاته بمنظومة قيمة قد يفقد الفعل
السياس ي مكانته ،والتركيز على املجال السياس ي لن يخلف نتيجة ،فيجب على السياس ي هنا تقديم كل هذه
الدوائر بطريقة ذكية تجعل من األخالق مسؤولية غير مبالغ فيها ،ويجب أن يتذكر السياس ي أن معاني الدين
واألخالق قد تدخله في قاعدة االختالف ،فوجود العهود وااللتزامات هو دليل على ال اقتناعية املتلقي.

Paul Ricœur: from text to action -essays in hermeneutics-, translated by Kathleen baloney and john B Thompson,

1

northwestern university press, Evanston, Illinois, 1991, p 405.
 2محمد بن حمادة :مرجع سبق ذكره ،ص .128
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ان كل ما سبق ذكره من آليات هي عبارة عن حجج نفسية عاطفية تتعلق بااليتوس والباتوس وفق ما
جاء به "أرسطو" وهي تتعلق بالباث(الخطيب) واملتلقي (املخاطب).
"حجج الباث (الخطيب) ينبغي في الحجج الباثية أو االيتوس أن يكون الخطيب :موضوع قبول عاطفي لدى
املتلقي :ويقول "أرسطو" أن الخطباء يتعرضون للفشل في محاولتهم للدفاع عن موقف ما بسبب العجز عن
تكوين رأي

سليم"1.

حجج املتلقي :الباتوس :اذ يمثل هذا البعد املستوى األخطر في كل بالغة ،اذ الغاية في النهاية هي التأثير في هذاالطرف والواقع أن كل املقومات األخرى ال تكتسب األهمية إال عندما تجد الصدى املناسب واملطلوب في املتلقي،
إن الباتوس الذي ينبغي الخطيب أن يكون على علم به لكي يتمكن من التحكم في االنفعاالت التي تجب اثارتها
هو ":الغضب والسكينة ،الحب والكراهية ،التخوف والثقة ،الحجل واالستهتار ،االحسان والشفقة والسخط،
الحمد واملنافسة ،والتحكم في انفعاالت املتلقي يجعلنا ندرك بوضوح السبل التي تجعلنا نقود هذا املتلقي في
االتجاه الذي نريده ،بل ربما تجعلنا هذه املعرفة على علم بالوسائل التي ينبغي أن نتوسل غاية

االقناع2.

الى جانب هذا املستوى النفس ي (اإليتوس ،الباتوس) نجد أن اللغة السياسية نوظف آليات لغوية منطقية من
أجل اقناع املتلقي ،فنجد اللغوس يرتبط بالخطاب نفسه ،وهو الحجاج بمعناه الصرف املتلقي والعقلي .ومن
بين هذه اآلليات نجد:
أ -القياس أو االستراتيجية" :إذن"
القياس نشاط عقلي يندرج ضمن ما يسمى "املنطق األرسطي" ويتجه العقل خالله من العام الى الخاص ،ويتحدد
هذا الخاص باعتباره نتيجة (سبب نتيجة ،وقد نجد مقدمتين أو أكثر ثم النتيجة أو نجد مقدمة واحدة عامة
والنتيجة هنا تكون أمام ما يسمى بالقياس البالغي أو القياس

اإلضماري3.

 1ليونيل بلينجر :اآلليات الحجاجية للتواصل ،مجلة عالمات ،تر :عبد الرفيق بوركي ،العدد ،2004 ،21املغرب ،ص.28
 2محمد الولي :مدخل الى الحجاج ،مجلة عالم الفكر ،العدد ،2املجلد  ،4ديسمبر  ،2011ص ص .30-29
3 Lionel Bellenger : l’argumentation des techniques pour convaincre- Ed ESF- paris- 1996, p p16-23.
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تعكس :اذن /اذا /فإن /لذلك /بالتالي /ولهذا في الخطاب السياس ي طريقة العقل في ترتيب أفكاره ،وتنظيمها،
انها تقوم بذلك من خالل ربطها بين السابق والالحق ربطا منطقيا قائما على االقتضاء ،يسعى السياس ي من
خالل استعانته بالحس املنطقي الى توجيه الفعل أو الحكم عليه :أنه يقوم بذلك من خالل جعل املقدمة مجاال
لتشخيص التجربة الراهنة وانتقادها عندما يتعلق األمر بالطرف املعارض ،او اعتبارها منطلقا إلصالحات
مستقبلية أو من خالل جعل النتيجة مجاال لعرض البدائل ،ان الغاية من االستعانة باملنطق هي وضع املتلقي
أمام خطاب يغادر طبيعته االجتماعية األيديولوجية ليقترب من الخطاب العلمي وهنا يتحول خطاب رأي الى
خطاب منطق ،وهذا األمر يسهل من عملية اقناع الطرف

اآلخر ويضعفه1.

ب -االستدراك أو اآللية" :نعم ...ولكن:"...
تدخل لكن ضمن الروابط اللغوية (الرابط العكس ي) التي تحقق للنص اتساقه وتماسكه الداخلي،
فوظيفتها ربط السابق بالالحق ،وهي تثبت الجزء األول من الكالم ثم تنقضه بعبارة أخرى ،ومن هنا ال نكتفي
بالقول إن "لكن" رابط لغوي فهي حركة منطقية للتأثير ،فاالعتراف باآلخر ثم نقضه منطقيا من أهم اآلليات
الحجاجية ،ويمكن القول أنها :رابط لغوي بين جملتين (بعد تركيبي ،ورابط منطقي يعكس حركية العقل وكيفية
ترتيبه لألفكار فهي أداة لالستدراك (بعد داللي) ،ثم باعتبارها آلية حجاجي (بعد حجاجي) .فهي تخلق توهم لدى
الطرف اآلخر ثم

تنفيه2.

ج-املقارنة:
ان هذا النوع من اآلليات الحجاجية مستعمل بكثرة في املجال السياس ي وذلك لـ:
 الواقع املتعدد الذي يعرفه املشهد السياس ي على مستوى املشاريع واألفكار والبرامج ،وعلى مستوى املوقفمن التجارب السابقة أو الراهنة ،ان هذا التعدد وهو ينخرط في إطار تنافس ي ،يفرض املقارنة إلظهار التميز

 1محمد بن حمادة :مرجع سبق ذكره ،ص ص .137-136
 2محمد بن حمادة :مرجع سابق ،ص.139
108

نـي

والتفرد حين يتعلق األمر بتمجيد الذات ،أو فضح مواطن الضعف حين يتعلق األمر بتشويه الخصم ،وفي
الحالتين معا تقدم الذات بوصفها نموذجا يمكن االطمئنان اليه.
 طبيعة املقارنة باعتبارها سلوكا عقليا مألوفا يمارسه اإلنسان في تدبير شأنه اليومي ،فمنهج املقارنة بسيطمن جهة استعماله وفهمه ،واملتلقي لن يكون في حاجة إلى استعمال الفكر كثيرا.
ولإلشارة هناك نوعان من املقارنة في املجال السياس ي:
 oاملقارنة بالتعريف :كأن نذكر القيم ثم نقارن أنفسنا إذا ما كنا نسير وفقها وذلك لرسم صورة مثالية
وجذابة وممتعة بقدر كبير من التأثير واإلقناع ،أو يمكن العكس كأن نشير للخصم ثم نجد أنفسنا وعلى
العموم فإن هذا النوع من املقارنة غايته :تقزيم الطرف اآلخر واضعافه أمام املتلقي أو تقديم الذات
وتمجيدها بناءا على مقومات معينة ،كتشبيه "أويحى" الوزير السابق الجزائر بسوريا بعد حربها.
 oاملقارنة بين الوقائع استعمال األرقام :يعتمد الخطاب السياس ي في شق كبير منه على االقناع باألرقام
فهي تلعب على عنصر الزمن فهي تقارن حصيلة املاض ي بالتوقع املستقبل ،وقد يتم استعمال األرقام
الضخمة وتبخيس األرقام الهزيلة عندما يتعلق األمر بتوقع نمو ظاهرة إيجابية في املستقبل ،ويحصل
العكس عندما يتعلق األمر برصد ظاهرة سلبية أي أن الترتيب الكمي ينقلب لتحول األرقام الصغيرة الى
حجج إقناعيه إيجابية ،في حين ان األرقام الضخمة تعبر عن مؤشرات

سلبية1.

 لغة الخشب :langue de bois
اللغة الخشبية ،الديماغوجية ،اإليديولوجية الزائفة ،اللغة األورولية ...كلها مفاهيم ارتبطت بال شك
بالسياسة للداللة على خطب ما باللغة وربما بالتفكير أو حتى عدم القدرة على استعمال املصطلحات في محلها.
ُ
تعرف لغة الخشب على أنها "مجموعة من اآلليات اللغوية التي تهدف الى إخفاء فكرة الشخص للتأثير
والتحكم بشكل أفضل في اآلخرين ،باستعمال لغة عامة ،منفصلة عن الواقع ،وقد تعيد بناء الواقع من خالل
تكرار نفس الكلمات ،الصيغ ،نفس املصطلحات املوجودة ،توظيف حجج وأدلة غامضة" ،وبشكل أدق هي:

 1محمد بن حمادة :مرجع سابق ،ص ص .143-140
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« un ensemble de procédés qui, par les artifices déployés, visent à dissimuler la pensée de celui qui y
recourt pour mieux influencer et contrôler celle des autres, convenu, généralisant, préfabriqué,
déconnecté de la réalité, le discours de la langue de bois reconstruit le réel en mobilisant et répétant
inlassablement les mêmes mots et formules stéréotypés, le mêmes lieux communs, les mêmes
termes abstraits… ex »1
 فالبعض يرجع انه ظهر ألول مرة في، ال يزال غامضla langue de bois "أن أصول لفظ "لغة الخشب
 والتي تحولت،langue de drap أوlangue de chêne روسيا مع اختالف في املصطلح حيث كانوا يطلقون عليه
وهناك من يشير الى أن لفظ الخشبGeorge Orwell  بتعبيرNov langue  أوla langue de bois فيم بعد الى
Crès-Law milose  من قبلEssai sur les logorraties populaires ظهر ألول مرة في بولندا في مقال نشر حول
! ألنه يعلم أن ما يكتبه هو خشب، انه يعوي من اليأس:عن احدى الشخصيات التي تخضع للنظام فقال
"Il hurlera de désespoir, parce qu’il sait que ce qu’il écrit c’est de bois !"2
ان االتفاق السائد حاليا حول مصدر لغة الخشب هو ارتباطها بال شك بالشمولية السوفيتية وقد ظهر
 كتب عالم1961 « وفي سنةFrançois Thom»،«Patrick sériot» :هذا في كتابات العديد من الباحثين أمثال
، التي تجمع الباحثين اليساريين على هامش املاركسيةArguments  مقال في الصين ملجلةEdgar Morin االجتماع
 ترفض أوال تملك القدرة على صياغة،"إذ يشير أن لغة الخشب التي يستعملها الحزب مثل أية لغة "طقوسية
 أين تحدثles cinq communisms  في كتابGilles martinet  ظهرت لغة الخشب عند1971  وفي،واقع الوقائع
 وفي سنةMolière  في إشارة الى املصطلحات الخاصة بأطباءapparatchik عن اللغة املروعة التي استعملها
 وقد تم االهتمام أكثر بهذه اللغة في، الفرنسيةle nouvel observateur ، ظهرت الصيغة مرتين في مجلة1974
 كما قامت، التي استنكرت عتامة اللغة الدعائية السلطويةSolidarnosc  بعد تشكل حركة1981-1978 سنة

1 Christian Delporte : Une histoire de la langue de Bois, éditions Flammarion, paris, 2009, p10.
2 Christian Delporte: opcit, p p 11- 12.
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بتكريس حلقات دراسة ،وندوات أكاديمية ومنذ ذلك الحين انتقلت الصيغة الى وسائل االعالم الفرنسية 1،وفي
 1981دخلت املفردة موسوعة  La Rousseوالتي تعرفها بأنها:
« Phraséologie Stéréotypée Utilisée par certains partis communistes et par les média de divers Etats
ou Ils sont au pouvoir ».2
على الرغم من أن مصطلح لغة الخشب لم يكن متداوال في العديد من البلدان ،لكن كممارسة فقد
ساد في العديد من الدول خاصة وقت الحرب الباردة مثل Betonsprache :أو double –Speakفي أمريكا
أو politicheesفي إيطاليا أو  guan giongفي الصين أو .langue de plomb
على ما سبق فإن مصطلح لغة الخشب ظهر في أول استعماله لتوصيف الخطاب السياس ي ،ووصفه بأنه ال
يحتوي على أية قيمة أو رصيد في الواقع ،أي أنه عبارة عن إيديولوجية زائفة ،وهي صياغات جاهزة وميتة...
دون روح ،لذا أطلق عليها خشب ألنها قابلة للحرق ،وفي هذا اإلطار جذب انتباهنا أعمال جورج أورول George
 orwellالذي أشار في العديد من كتاباته الى هذه اللغة الصماء وهوما نسميه باللغة األورولية ،نسبة اليه اللغة
ُ
الصادرة من افواه السياسيين والتي تحمل أفكارا تضعف الشعب ،وسنفصل في الفكرة أكثر.

 جورج أورول ولغة السياسة:
يعتبر جورج أورول  George orwellالكاتب والروائي البريطاني أول من انتقد لغة الخشب في السياسة من
خالل أعماله التي القت صيتا عامليا رواية "مزرعة الحيوان" ،رواية " ،"1984ومقاله "السياسة واللغة
اإلنجليزية" ،أين أشار "أورويل" إلى العديد من النقاط كوضع اللغة وعالقتها بالفكر ،استبداد السلطة وتوظيفها
للغة ،طرق مقاومة لغة السلطة ،تزييف املاض ي والسيطرة على الحاضر ،وهكذا فإن تأثير كتابات "أورويل"
حول السياسة بصفة عامة واللغة بصفة خاصة أصبحت تعرف باألورويلية أو  Orwellianلغة الكالم أو التعبير
الذي يمارس التضليل والتزييف والخداع.
1 Christian Delporte: opcit, p 11.
2 Encyclopédieof larousse online, www.larousse.fr, visited on 16-09-2019, at 05:40pm.
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كانت لغة الخشب في االتحاد السوفياتي سابقا ،قد تحولت الى كالم غير طبيعي ألنها فقدت عالقتها بالواقع،
بحيث صار من املمكن ادعاء أن األبيض أسود او العكس ،أو كما حصل في رواية  1948أين يعلن األخ األكبر
الشعب أن  ،2+2=5فإن السيطرة الصارمة املفروضة عليها أفقدتها القدرة على أداء الوظائف الطبيعية ألي
لغة من اللغات ،فقد كانت نصوص املقاالت املنشورة في الصحف في ذلك العصر كنوع من الضجيج عديم
املعنى الذي يراد منه منع الجمهور من االستماع الى خطابات أخرى ،وكان من أدوار هذه اللغة أيضا ابداء الوالء
للنظام ،فمن كان يستخدمها كان يعتبر من أنصار النظام ،بخالف غير متقنيها الذين كانوا يعاملون معاملة
العناصر الخطيرة املهددة للنظام ،فال يجب أن تنس أن هذا التحول الغريب في وظائف اللغة لم يتم نتيجة
لتحوالتها العميقة فقط ،بل كذلك نتيجة لإلجراءات املتخذة على الساحة

السياسية1.

بالرجوع الى روايات  George orwellفإن رواية "مزرعة الحيوانات" أفضل نموذج يمثل استنزاف اللغة
والكلمات للثورة ،تقدم لنا الرواية حكاية على ألسن الحيوانات التي قررت أن تثور في وجه صاحبها (مالك
املزرعة) والذي يمكن اعتباره رمزا للرأسمالية املستغلة ،وقد طردت الحيوانات هذا املالك "السيد جونز" وقررت
أن يكون خير املزرعة ملن يعمل فيها .أي الحيوانات نفسها ،ثم تتحول هذه الثورة الى حكم دكتاتوري من قبل
حيوانات على حيوانات أخرى باسم الثورة ،وفي خضم كل هذه األحداث تلعب اللغة دورا مهما وأساسيا في
ضمان خضوع الجماهير للسلطة الدكتاتورية الجديدة من خالل اللعب على معنى بعض الكلمات والتزييف
والكذب والتضليل ...الخ ،ويمكن رصد العالقة بين اللغة والسلطة من خالل ما طرحه الباحث "عماد عبد
اللطيف" ،يذكر أن اللغة قد استخدمت في الرواية كـ ـ ـ ــ:
 أداة إلدماج الجماهير الثائرة في إطار النظام القائم ،االدماج وظيفة لأليدولوجيا ،واالدماج هو عمليةتتكفل بإدماج األفراد في نسيج املجتمع القائم عبر منظومة من املفاهيم ،تشكل وعيهم وشخصيتهم ونمط
استجاباتهم للواقع ،وذلك بطريقة تضمن تكيفهم في إطار العالقات االجتماعية القائمة ،بحيث يبدو سلوك
األفراد كما لوكان نابعا من ارادتهم الحرة وليس مفروضا عليهم ،واللغة هي األداة األساسية لتشكيل
 1نادية حسن عبد هللا :استخدام اللغة الخشبية للتعامل مع شبابنا العربي ،مقال في مجلة الحوار املتمدنwww. ،2011/03/25 ،
 ، M. ahewar. Orgتم االطالع يوم  ،06/02/2019على الساعة  07:00صباحا.
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اإليديولوجيا ،وهي من ثم األداة األساسية لتحقيق االدماج" .1لتحقيق هذا االدماج تستعمل في الغالب
شعارات ،خطب ،أغاني ،صيغة "النحن" ونجد هذا في رواية مزرعة الحيوانات كنشيد للثورة التي أطلق
عليه "يا حيوانات العالم اتحدوا" ،وكذلك دستور املزرعة الذي تم التخلص من بنوده واختزل في بند واحد
وهو:
« Whatever goes upon two legs is an enemy »2
كما تم التالعب بألفاظ البنود األخرى كاملساواة والعدل والحرية ،بعد سيطرة "الخنازير" على السلطة ،على
أساس أنها أذكى الحيوانات وهي القائمة على التخطيط وبالتالي تنال الحصة األكبر من األكل ...وتم إضفاء
الشرعية على هذه األفكار...
 "صياغة عالم متخيل ال يوجد إال داخل اللغة ،وتقديمه بوصفه للعالم الحقيقي الذي يعيش فيهُ
البشر ،من خالل استخدام التلطيفات اللغوية ،تسمية منشآت باسم املتسلط ،استخدام شعارات
غامضة مبنية على التناقض" ،3مثل" :كل الحيوانات متساوية ،لكن بعض الحيوانات متساوية أكثر من
بعضها اآلخر"" ،ليس هناك أي نقص حقيقي ،رغم أن هناك نقصا ظاهرا".
 استخدام ألفاظ التهديد كتفكيرهم بعهد مالكهم األول "الطاغية". استخدام أفعال وأقوال إلسكات املعارضة ،استغالل جمل املعارضة بصياغة نصوص غامضة ينبهربها املعارضون دون فهم معناها الحقيقي.
وهكذا فإن رواية  Animals firmsتروي لنا واقعا ال يبعد عن واقعنا ،فكل تفاصيل الرواية تحمل في طياتها
ُ
الحكام العرب وخطابات السياسة الحالية ،فعلى سيبل املثال ،فإن الجزائر خالل الحملة االنتخابية امل ـلغاة
 2019وفي مهمة أسندت "ألويحى" باعتباره الناطق الرسمي باسم الجماعة الحاكمة فقد صرح خالل الندوة

 1عماد عبد اللطيف :اللغة والثورة نقد الخطاب السياس ي في أعمال جورج أورول ،مجلة فزوي ،العدد ،2012 ،69ص ص .47-46
George Orwell: Animal farm, Longman Edinburgh gâte, England, Edition 1991, p29.
 3عماد عبد اللطيف :مرجع سبق ذكره ،ص .48
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الصحفية ،أن كل الشعب مع بوتفليقة ،فاستعمال لفظ "كل الشعب يلغي املعارضة ويدمج كل الشعب تحت
لواء التأييد ...وغيره من التالعبات باأللفاظ.
أما رواية  Big Brother is watching you 1984وهي أكبر الروايات تأثيرا ،تدور أحداث الرواية في
امبراطورية أوقيانوسيا ،حيث تخضع لسلطة الحزب الواحد الذي يشرف عليه األخ األكبر ،والذي يراقب بدوره
كل فرد ،بطل الرواية هو "ونستون سميث" يعمل في وزارة الحقيقة وعمله هو إعادة كتابة املاض ي وتزويره،
"سميث" هو أحد األشخاص الذين يعلمون كذب السلطة لكن ال يستطيع الجهر بذلك ،ما يمكن االنتباه اليه
هنا هو أن الحزب الحاكم قد أدرك أهمية اللغة في وزارة الحقيقة ،فأخذ بتلفيق املاض ي واستعماله لصناعة
عالم متخيل يقبع داخل هذه الوزارة ،وقد أدرك األخ األكبر أن من يسيطر على املاض ي يسيطر على املستقبل،
ومن يسيطر على الحاضر يسيطر على املاض ي".1
استطاع األخ األكبر تزوير املاض ي وتصويره على أنه الظالم واالستبداد والفقر والجهل وطرح الحاضر
على أنه الجنة التي يحلم بها أي فرد من خالل كتب تطبع ورسائل توجه الى الشعب .ان رواية  1984قد أدخلت
العالم في موجة جديدة من الكلمات واألفكار واأللفاظ ،وهو ما أكده نافد ماركس ي اذ وصف الرواية بأنها السالح
الفتاك في الحروب الباردة للكلمات ،ففي  1984مورس التلقين والبروباغوندا على طبقة البروليتاريا خالل ما
يسمى بأسبوع الكره أو خالل األهازيج التي تدربوا عليها وأشهر هذه األهازيج:
 الحرب سالم war Is peace الحرية عبودية freedom Is Slavery الجهل قوة ignorance Is strength 2ان مثل هذه الكلمات التي تحمل ازدواجية التفكير تزرع في نفوس األفراد آنذاك شعورا بالنصر ،ومن جهة
السلطة فهي أداة للهيمنة الفكرية فحسب الرواية فإن" الطاعة وحدها ليست كافية مالم يعان االنسان األلم،
 1وثائقي الجزيرة :برنامج خارج النص فضح وزارتي الحب والحقيقة ،تاريخ البث  ،12/03/2017تم االطالع  ،2019/02/06على الساعة
.AM 11:00
2 George Orwell: 1984, penguin Books LTD, Middlesex, England, 1954, p07.
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كيف يمكنك أن تتحقق من أنه ينصاع إلرادتك ال إلرادته هو ،إن السلطة هي اذالل وإنزال الذل باإلنسان ،وهي
أيضا تمزيق العقول البشرية الى أشالء ثم جمعها ثانية وصياغتها في قوالب جديدة من اختيارنا "إن قولنا بـ
آنذاك ال يعني أن مثل هذه األهازيج اختصت بتلك الفترة فما نشاهده في واقعنا العربي والغربي ينطبق على ما
جاء به "جورج أورول" ،فعلى سبيل املثال حادثة شارلي ابيدو ، Charlie hebdoأين رفع شعار je suis
""Charlieعلى الرغم من أن شارلي كان معاديا لجزء من الشعب ...وكان الجزء الضعيف من الشعب ،أو مثال
اطالق صفات على بلدان وتكرارها ليعتقد كل العالم بذلك حقا ،كالقول بأن الو .م .أ بالد الحرية...

الخ1.

وتقوم الرواية كذلك على فكرة الحروب املتكررة ،فالحروب حسب "اورول" تساعد األنظمة على
السيطرة على الشعوب والهدف من كل حرب هو أن تصبح الدولة في وضعية أفضل لشن حرب أخرى" ،وإذ لم
يكن هناك عدو ملحاربته ،فعليك اختالقه وترسيخه في ذهن الشعب ليأمنوا أنهم محل رصد من العالم وأن
السلطة هي حاميتهم( ،عدو وهمي) تماما مثل ما فعلت السلطة الجزائرية بإطالق مصطلح "أيادي خارجية" (عدو
وهمي خارجي تعمل السلطة على محاربته) ،وتوظفه في معظم خطاباتها .وهكذا فإن كل األساليب سابقة الذكر
هي لغة خشب بامتياز ،لغة تضليل وقمع وقهر ونفاق ترتبط أساسا باألفكار فاورويل يرى في مقال له بعنوان
 politics and the English languageأن الفكر الفاسد ينتج لغة فاسدة والعكس صحيح يقول:
"It becomes ugly and inaccurate because our thoughts are foolish but the slovenliness of our
language motives it easier for us to have foolish thoughts"2
وهناك صفتان تميزان لغة السياس ي أولها  the staleness if imageryفقر املخيلة و ،lack of precisionغياب
الدقة بمعنى أن الكاتب يعني شيئا ما وال يستطيع التعبير عنه ،أو أنه يقول شيئا آخر دون أن يقصد ذلك ،أو
هو غير مبال تقريبا ان كانت كلماته تعني ش يء

أو ال تعني3.

 1وثائقي الجزيرة ،مرجع سبق ذكره.
2 George Orwell: politics and the English language, horizon essay, London, 1946, p01.
3 George Orwell : opcit, p p 3-4
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يبدو هذا االرتباط بين اللغة ونوع السلطة مبررا نتيجة للوظيفة التي تقوم بها اللغة السياسية لألنظمة
الديكتاتورية الحاكمة ،فحين تكون الوظيفة األساسية للخطب والكتابات السياسية هي "الدفاع عن سياسات
ال يمكن الدفاع عنها أو تبريرها في الواقع" فإن اللغة التي تستطيع جعل األكاذيب تلبس ثوب الحقائق" تصبح
أداة حتمية لضمان استمرار هذه النظام ،وهو ما يؤدي بدوره الى تدعيم هذه اللغة الفاسدة واملظللة ،وتقويتها
حتى تصبح مهيمنة ومسيطرة ،بينما تحارب اللغة "الصالحة الكاشفة بما يؤدي الى اختفائها وتواريها ،ان الصراع
الناش ئ بين اللغتين(الكاشفة واملظلة غير متكافئ ،ألن السلطة الديكتاتورية تدعم اللغة املطلقة ،وهو ما يؤدي
الى ظهور لغة ديكتاتورية تمارس اقصاءا واسكاتا للغات

األخرى1.

تستطيع اللغة الديكتاتورية تحقيق وظيفتها األساسية بواسطة ظواهر من قبل التلطيفات
 ،euphemismالغموض االبهامي املطلق  sheers cloudy vaguenessإضافة الى االستعارات امليتة والكلمات
الطويلة واملصطلحات املنهكة ...الخ ،وهي أدوات إقناعية .2ان استعمال لغة الخشب أو اللغة األورولية يكثر في
الدول العربية ،وقد يطلق عليها البعض باللغة الدعائية لألحزاب ،وقد أصبحت توضع في معجم وتقسم الى
مفردات إيجابية وسلبية ،وعلى العموم فإن هذه اللغة او الكلمات في عالم السياسة مهمة جدا كما يقول:
" annah Arendtالكلمات املوضوعة في سياقها وفي زمنها هي األفعال بحد ذاتها" ،فالكلمات واللغة في السياسة
عندما يتم تحديدها واستعمالها بذكاء تصبح بمثابة سالمح في يد صاحبها ،حتى وان كانت مجرد ترهات أو أقوال
بال أفعال ،ويذكر  Nicolasو  olivierان للغة الخشب  10عشرة صفات أساسية

هي3:

Les hypocrites, les sulfureuse, les indésirables, les indélébiles, les indiscrets, les provocateurs, les
brocardeurs, les baratineurs, les astucieux, les inédits.
ونشرح فيم يلي النقطة النقطتين األولى والثانية:
 les hypocrites-1النفاق السياس ي :يتم من خالل اللعب على وتر:
 1عماد عبد اللطيف :مرجع سبق ذكره ،ص .49
 2عماد عبد اللطيف :مرجع سابق ،ص .50
3 Oliver Clodong, Nicolas Clodong: politiques et langue de BOIS, Eyrolles, paris, farme, 2007, p p 9–11.
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أ -الخبرة ،قد يلعب السياسيون في بعض األحيان على هذه النقطة كما حصل في جويلية  2006من خالل
الصراع بين إسرائيل وحزب هللا ،أين انتهز  jack Langالفرصة ليوضح أن االختيارات الرئاسية لعام
 2007يجب أن يتم على أساس الخبرة ملواجهة مثل هذه األزمات :وقد كان يدافع بحديثه عن
 Dominique Strauss-Hahnالذي كان وزيرا للطاقة آنذاك ،ونيكوال ساركوزي الذي كان وزيرا
للداخلية ...وبهذا يمكن للخبرة أن تصبح أداة للنفاق السياس ي.
ب -الثقة :نجدها في أغلبية خطابات رجال الساسة كأن نقول ( ...أنا أثق في فالن )...وهذا ال ...كسلب
الشخص اآلخر ثقة الجماهير.
ت -االتحادات :وهي طريقة شرعية وجيدة ملمارسة النفاق السياس ي ،وهي التحدث تحت غطاء االتحادات.
 les sulfureux-2الفتنة السياسية :يقول "Gilbert Cesbron" :صحيح أننا نستعمل األلفاظ السياسية بمهارة،
لكن علينا أخذ الحيطة في انتقاءها ،فهي سبب تفجير العديد من األزمات".
إن األلفاظ في السياسة أخطر من األفعال ،فقد تحمل معها غموضا في التفسير الجماعي أو تكون لها تأويالت
تختلف من منطقة ألخرى ...لهذا يجب تويي الحذر :ويجب أن يكون للسياسيين دراية بمختلف املصطلحات
التي أدخلت لقاموس السياسة مثال مصطلح  homosexualité parentalitéالذي أصبح متداوال في السياسة
بعدما كان حكرا على املحيط االجتماعي والديني ...لكن يبق استعماله شديد الخطورة ألنه يثير فتنة (تقسيم
اليمين وكذا اليسار).

-1.4

لغة الجسد كأداة للتواصل السياس ي.

إن لغة الجسد في االعالم املرئي ،ال تقل أهمية عن اللغة اللفظية ،بل إنها تتفوق عليها أحيانا ،سيما
وأن تعابير الوجه وحركة اليدين والرأس والجزء األعلى من الجسم بشكل عام تمثل مفتاحا حقيقيا لدائرة ما
يدور في داخل اإلعالمي او الضيوف ،الذين يحاولون في غالب األحيان ضبط إيقاع الحركة إلخفاء توترهم
الداخلي والتمويه على املشاهد ،بإظهار التماسك ،إن اللغة الجسدية هي شعور يلتقطه اآلخر بسرعة فائقة،
وهو األسرع للتسلل الى الوعي االنسان ،وعليه فلغة الجسد لها مكانة واسعة في السياسة فهي تدرس وفق
املنطوق العلمي ،فمثال "أدولف هتلر" هو أكثر السياسيين في التاريخ الحديث استخداما لتقنيات لغة الجسد،
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كان يكفي أن يبسط يده نحو األرض ،كي يهز العروش ويرعب جيوش العالم و"نيكوال ساركوزي" تابع دورات
متخصصة في احدى الجامعات األمريكية لفك أبجديتها" 1الخ ،ومن هنا فوجب علينا التطرق لهذه النقطة بش يء
من التفصيل.
مع نهاية القرن العشرين شهد بروز نوع جديد من العلم غير الشفهي ،مثلما يغتبط الصياد ملراقبة
الطيور وتصرفها(سلوكها) ،كذلك الباحث يغتبط ملراقبة التلميحات واالشارات غير الشفهية لدى الكائنات
البشرية ،أنه ال يبدو صعبا التصديق أنه طوال املاليين من السنين أو أكثر من تطور االنسان ،لم تدرس مظاهر
االتصال غير الشفهي عمليا على أي مقياس اال منذ الستينيات وأن الجمهور لم يعد وجودها اال عندما نشر
"دجوليوس فاست" كتابه عن لغة الجسد في سنة  ،1970بحيث أن معظم الناس ما يزالون جاهلين وجود لغة
الجسد ،بغض النظر عن أهميتها في حياتهم ورغم تواصلهم بها

أيضا2.

إن الجسد يعتبر أحد األدوات التي يوظفها الخطاب البصري لبناء إرساليته البصرية ،وذلك ملا يوفره
من إمكانات تواصلية ،وهو األمر الذي ركزت عليه التجربة السيميولوجية ،في تعاملها معه باعتباره نسقا ايمائيا
تواصليا ،فهو يعبر عن تمثيالتنا البيولوجية والثقافية ،أنه وسيلة للعيش والتواصل وإنتاج الدالالت ،وهو
الواجهة التي تفضح دواخلنا وأداة لتحديد هوياتنا وأشكالنا فـ" الجسد يحتل مكانة هامة في حياتنا اليومية ،إنه
املبدأ املنظم للفعل ،وهو الهوية التي بها نعرف وندرك ،وهو أيضا الواجهة التي تخون نوايانا األكثر سرا 3.وعليه
فاللغة غير اللفظية بين األشخاص لها معان واضحة ومدلوالت أصدق مما نحاول أن نعبر عنه أو نقنع به
اآلخرين ،فمحاولة فهم ومالحظة هذه اللغة تمكننا من معرفة ما تحتويه من عبارات خاصة بكل عضو ،وفي
هذا اإلطار ان بداية هذا العلم جاءت باملالحظة القوية للجهاز الحركي ،واكتشفها علماء االجتماع والنفس عندما
قاموا بأبحاث عن بعض العائالت ملعرفة أي الوالدين سيطرة في األسرة :وباملالحظة ألسرة معينة وجدوا أن األم

 1كلير شكر :من ايماءات أجساد السياسيين...تقرأ أفكارهم ،جريدة السفير ،2016/12/31،نسخة الكترونية ،ص ،04لبنان.
 2آلن بيز :لغة الجسد كيف تقرأ أفكار اآلخرين من خالل ايماءاتهم ،تر :سمير شيخاني ،ط ،1دار العربية للعلوم ،منشورات دار األفاق
الجديدة ،بيروت ،1997 ،ص.07
 3سعيد بنكراد :السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها ،ط ،3الدار البيضاء ،املغرب ،2012 ،ص .124
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هي املسيطرة على أفرادها ،لكنها كانت تنكر هذا ،واتضح أنها عندما تقوم بتحريك أحد رجليها كانتا البنتين
يقومان بنفس الحركة بشكل ال ارادي ،وهذا دليل على سيطرة

األم1.

وعليه فإن لغة الجسد تسبق اللفظ عند التواصل ،واألهم من هذا أنها تظهر ما يفكر العقل وال يريد اللسان
النطق به ،فهي إحدى أهم أساليب توصيل املعلومات واألفكار للمتلقي حيث يعتقد علماء النفس أن  %60من
حاالت التخاطب والتواصل بين الناس تتم بصورة غير شفهية أي عن طريق االيماءات وااليحاءات والرموز ال
عن طريق الكالم .ويؤكد معظم الباحثين في مجال املرئيات على األهمية الكبيرة لالتصال املرئي أمثال "ألبرت
مهرابيان"  Albert mehrabianالذي أكد حسب دراسة أجراها عام  1967على أهمية هذا النوع من االتصال،
وقد حدد بقياس دقيق األثر الذي تحدثت اللغة ،ويرى " "mehrabianأن الرسالة يمكن أن تدرك بثالثة طرق
وهي:
 جدول رقم ( )06يوضح :طرق إدراك الرسالة.

%55

%38

%7

Visually

Body language

مرئيا

لغة الجسد

Vocally

Tonne of Voice

صوتيا

نبرات الصوت

Verbrally

Spokane Word
كلمات

شفهيا

Source: Harry Mills: artful persuasion, how to command attentionchange minds and influence people, amacon,
newyork, 2000, p 40

 1عبيدة صبطي ،نجيب بخوش :الداللة واملعنى في الصورة ،ط ،1دار الخلدونية ،2009 ،ص ص.107-106
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وإذا قمنا بإضافة نسبة تأثير الرسالة الجسدية الى نسبة تأثير الصوتية فسيشكالن  %93من أثر الرسالة ،أما
الرسالة الشفهية فيكون تأثيرها %7

فقط1.

انطالقا مما سبق نأتي إلى تعريف لغة الجسد فهي" :اتصال غير لفظي يشتمل على حركات الجسم ،وهي وسيلة
لنقل األفكار ،املشاعر ،املعلومات بطريقة غير لفظية 2،وهي ":أية حركة يقوم بها جسد االنسان سواء كانت
شعورية أو غير شعورية ،وتفسر من ناحية النفس العصبية ،بأنها الحركات ذات التأثير العصبي التي ينتج عنها
ردة فعل معينة وهي وسيلة لنقل املعلومات كما يمكن أن نعرفها على أنها ":مجموعة األفعال والحركات التي
يأتيها االنسان لينقل الى الغير ما يريد من مكان ومشاعر مثل تعبيرات الوجه ،حركات العيون ،حركة وضع الرأس
ووضع اليدين...الخ ،تماما كالكلمة املنطوقة ،وهي وسيلة لكشف األفكار والنوايا املخفية ويقول Joe Navarro
أنها تخبرنا بـ:
« Tell us the person’s true strate of mind »3
وتلعب لغة الجسد خمسة أدوار رئيسية

هي4:

 -1التكرار :حيث يعمل االتصال غير اللفظي على تكرار معنى الرسالة الشفهية حتى يتمكن املرسل اليه
من فهم تلك الرسالة.
 -2التناقض :حيث يمكنه أن يعكس معاني متناقضة مع ما يريد املرسل ايصاله للمرسل إليه من أفكار
ومعاني.
 -3االستبدال :حيث يمكن لالتصال غير اللفظي أن يكون بديال للرسالة الشفهية فعلى سبيل املثال :يمكن
لعيون الشخص أن تنقل رسالة حية أكثر بكثير من مجرد كلمات شفهية.

1 Harry Mills: opcit, 2000, p p 39-40.
2 Hayo Bint Ali Bin Hssan AL Naaimi: The Body language, university of Bahrin, p 03.
3 Joe Navarro: what every Body is saying, harper Collins, florida, 2007, p 04.
4

محمد خريسات :لغة الجسد وتأثيرها على اإلعالميين والسياسيين والجمهور ،مدونة خريسات االلكترونية ،تم االطالع يوم -9-9

 ،2019على الساعة  06:10مساءا( ،بتصرف).
120

نـي

 -4االستكمال :فهي قد تضيف أو تكمل رسالة شفهية ،حيث تزيد من ايضاحها واكمال وتوصيل معانيها
للمرسل.
 -5اللهجات :قد تؤثر لهجة املرسل على الرسالة وصعوبة فهمها لدى املرسل اليه ،فيتدخل االتصال غير
اللفظي ليزيل هذا الغموض.
بما أن موضوعنا ينصب حول التلفزيون (وسائل اإلعالم املرئية) فهي تعتمد على ما هو بصري سواء كان متحرك
أو ثابت ،فالتلفزيون استفاد من الجسد ومن حضوره جماليا واتصاليا ،إليصال املعاني املختلفة وعلى العموم
فإن وسائل االعالم ترتبط بها باستخدام الجسد في الصور بناءا على عدد من العوامل أهمها:
سياسية الوسيلةطبيعة الرسالة.نوع الوسيلة نفسها.املقصود بسياسة الوسيلة كعامل مرتبط بحضور الجسد هو مقدار الصيغ الوظيفية التي يسمح فيها
بحضور الجسد على الشاشة سواء كمقدم أو كتقرير أو أي صيغة بصرية نرتبط بالجسد ،أو االتفاقيات الدولية
التي تحاول الوسيلة احترامها كاتفاقية "جنيف" املرتبطة بأسرى الحرب ،كذلك ترتبط بطبيعة الجمهور وتقبله
للجسد سواء جماليا أو وظيفيا واستخدامه كوسيلة جذابة أو إليصال املعنى ،اما طبيعة الرسالة أيضا تفرض
استخدام الجسد فاإلعالن مختلف عن نشرة األخبار ومختلف عن التقرير ،كذلك صلب الرسالة نفسها ومقدار
املعلومات املراد توصيلها فهناك أش يء يتم إخفاءها عن طريق عرضها ...عبر عرض ش يء آخر غير ذلك الذي يجب
عرضه ،وهل من داع لوجود الجسد نفسه أم ال سواء كمصدر للرسالة او ضمنها واللقطات املعروضة تقدم
وجهة نظر ما تتضمنه ،نوع الوسيلة أيضا يفترض أساليب جديدة للتعامل مع الجسد فاملطبوع يختلف فيه
استخدام الصور عن املرئي وعن االعالم الجديد القائم على تفعيل كافة أساليب االتصال (بصرية-سمعية-
مقروءة).
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 أنواع لغة الجسد وتقسيماته:
يجب اإلشارة في البداية الى أن لغة الجسد تنقسم حسب النوايا الى:
 شكل رقم ( )02يوضح :أقسام لغة الجسد.
 Intentالنوايا
 Involuntaryغ .مقصودة

 Voluntaryمقصودة

املصدر :اعداد الباحثة.

أ -الحركات املقصودة :مثل مصافحة اآلخر ،مد األصابع ،الغمز ...الخ.
ب -الحركات الغير مقصودة :كل الحركات التي ال نستطيع التحكم بها يدخل ضمنها (التعرق).
ان النظر الى الجسد من زاوية انطولوجية مبدأ أساس ي في البعد التواصلي فيمكن أن نبدأ الكالم عن
الجسد من اإلشكالية الفلسفية التي وضعها سارتر أثناء تحديده ملفهوم اآلخر ،بحيث أصبح الوجود ال
يكتمل اال من خالله ،وبالتالي فإننا نجد أن هناك مجموعة من االعتبارات التي تتحكم في جسدنا عندما
يتكلم ،وعلى العموم هناك شكلين من الحركات الجسدية مثلما جاء به "سعيد بن

كراد"1:

 الحركات العملية :وهي الحركات الطبيعية التي تعود الى املشترك اإلنساني. الحركات الثقافية :وهي تنطلق من األولى ،انها انزياح يتم انطالقا من الحركات العملية " ،فكل األفعال التدرك إال وفق سياقها ،وهو ما يجب أن نركز عليه في أي تحليل للغة الجسد فال يجب أخذ املعاني املوضوعة
عن معزل عن سياقها  contexالذي أنتجت فيه ،خاصة فيم يخص املواضيع السياسية فكل مجال له

1

سعيد بن كراد :الجسد ولغاته ،املوقع الرسمي للباحث  ،www.saidbengrad.netتم االطالع يوم  ،2019-12-13على الساعة

pm02:02
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حركاته ومعانيه ومدلوالته ،ولنفسر أكر نشرح فيم يلي أقسام الجسم بصفة عامة ثم نفصل في كل قسم
حسب سياق دراستنا (املجال السياس ي)
 شكل رقم ( )03يوضح :أقسام الجسم
أقسام الجسم

الرأس

إيماءات الوجه

وضعية الجسم

املصدر :اعداد الباحثة.

 _1الرأس :حركات وضعية الرأس ( ...من الخلف الى األمام ،من السيار إلى اليمين ،جنب إلى جنب...الخ.
 _2إيماءات الوجه :يحتوي الوجه على العديد من العضالت التعبيرية فنجد:
الحاجبين :أعلى ،أسفل ...إلخ.العيون :اليمنى ،اليسرى ،أسفل ،أعلى ،رمش العيون ،تمديد العيون ...الخ.األنف :تجعيد ،إلى األعلى...الخ.الشفاه :االبتسامة ،ثني الشفاه ،القبل ،تطبيق الشفاه ،فتحها ،غلقها...الخاللسان :داخل الفم ،إخراجه ،اإلشارة به ،لعق الشفاه ...الخ.الفك :شد الفك ،تحريكه ،يمينا ويسارا.وضعيات الجسم :وهي الطريقة التي تتحرك بها اليدين األرجل ،وعالقتها مع بقية األعضاء وكذا عالقتهامع األفراد اآلخرين ويشمل:
البعد أو القرب.-حركات الكتف ،أعلى ،أسفل ،كتف معلق ،كتف منحني.
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وضعة اليدين.-وضعية

القدمين1.

ان لغة الجسد اإليجابية تتسم بالقوة ،كما أن الرسائل السلبية غير الشفهية التي يبعث بها الفرد لآلخرين عادة
ما تكون مفرطة القوة ،وتأخذ اتجاها معاكسا ملا يريد املرسل ،لذلك يجب ان ننتبه ملا

يلي2:

 الدخول املتردد :ال تجر قدميك أو تتسلل الى القاعة ،بل تحرك مباشرة كما لو أن هناك هدف تسعىاليه
 النظرات املنسدلة :ال تجعل نظراتك منسدلة أو مكتئبة ،ابدأ املخاطبة بالعيون. امالة الذقن الى األسفل :ان هذه الطريقة ال تؤدي الى استحالة ممارسة لغة التخاطب بالعين فقط،بل تؤدي أيضا الى أن يكون الشخص في وضع دفاعي.
 مصافحة األيدي ببرود :وهي تعني قلة االهتمام بالشخص اآلخر ،خاصة في السياسة. سحق األيدي عند املصافحة :علينا ان ننتبه الى شدة السحق عند املصافحة فقد تشير الى القوة أولضعف في أحيان أخرى.
 التململ :ويدخل ضمنه التثاؤب الذي يجعل الطرف اآلخر يشعر بالعصبية وعدم الراحة. التنهد :ان التنهد يدق ناقوس اإلنذار وهو يعني أن املوقف سوف يخيم عليه اليأس. عض الشفة :وهي إشارة على القلق. فرك مؤخرة الرأس أو العنق :وهذه ايماءة تنقل اإلحباط ونفاذ الصبر. تضييق العينين :ايماءة سلبية قوية وتعني عدم املوافقة واالستياء أو الغضب ،أما غمض العينين نهائيافتعني الحيرة.
 رفع الحاجبين :عدم تصديق الطرف اآلخر.haya Bint: opcit, p p 2- 3.
2

عبيدة صبطي ،نجيب بخوش :مرجع سبق ذكره ،ص ص.112-111
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 النظر الى اآلخر من فوق قمة النظارة :وهذه أيضا تعني عدم التصديق. تقاطع اليدين أمام الصدر :ان هذا الوضع الشائع هو رسالة قوية للتحدي وانغالق التفكير ،وكلما كانتقاطع اليدين قويا والى أعلى كانت درجة العدوانية في الرسالة أعلى
 فرك العينين واآلذنين أو جانب األنف :كل هذه االيماءات تعني الشك وعدم الثقة بالذات ،وهي ايماءاتيمكن أن تدمر أي رسالة.
بالعودة الى تعبيرات الوجه ،فان الوجه يعتبر أكثر أجزاء الجسم وضوحا وتعبيرا عن العواطف واملشاعر
وأكثرها في نقل املعاني ،كما أنه أكثر األجزاء صعوبة في فهم التعبيرات التي تصدر عنه ،ويقول أحد خبراء االتصال
أن الوجه قادر على أن يعرب عن  250.000تعبير مختلف ويمكن القول إن هناك على األقل ستة أنواع من
العواطف التي يمكن التعبير عنها باستخدام الوجه وهي التعبير عن السعادة والغضب ،الدهشة والحزن
واالشمئزاز والخوف1.

والناس ثالثة أصناف بالنسبة للتعبيرات الوجهية:
 وجوه بطبعها منفتحة ومبتسمة. وجوه محايدة يمكن أن تتحول من ابتسامة الى نظرة حارة وحادة. -وجوه جادة وحادة سواء اعتقدوا بأنهم يبتسمون

أو ال يبتسمون2.

ونجد أن العينين من أهم أدوات التعبير ،فعندما نتحدث أو نسمع الى حديث...عادة وطوال الوقت ننظر
الى وجه الشخص اآلخر ونركز على العيون...وهذا االتصال عن طريق العيون يجعل أثر االتصال يتعمق أكثر
ويصبح ذا مغزى أعظم ،ويشير الباحثون الى أن حركة العين واالتصال البصري قد تكون مفيدة في العديد
من املجاالت منها:
 -التفكير والتأمل.

 1محمد منير حجاب :االتصال الفعال للعالقات العامة ،ط ،1دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2007 ،ص.116
2

عبيدة صبطي :مرجع سبق ذكره ،ص.117
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 الفهم واالستيعاب. رغبة املستقبل في االستجابة. امليل العاطفي للطرف اآلخر.ويستخدم األفراد البصر والتركيز على العينين في حالة الرغبة في الحصول على استرجاع املعلومات ومعرفة ردود
الفعل لدى اآلخرين ،وكذلك لألعراب على االهتمام واستمرارية االتصال بين الطرفين والرغبة في املشاركة وتزداد
درجة تركيز العينين بين طرفي االتصال ،كلما كانت املسافة بينهما أكثر ،كما يستخدم تركيز العينين كوسيلة
إلثارة القلق في الطرف اآلخر .وعليه فان العيون من األدوات االستراتيجية في نقل الرسائل واملعاني غير اللفظية1.

أما عن حركة الرأس فهناك ثالث وضعيات أساسية ،األولى هي وضعية الرأس املرفوع ،وهي الوضعية التي
يتخذها شخص له موقف حيادي مما يسمع ،والثانية عندما يميل الرأس الى جانب ما ،فانه يظهر أن اهتماما
نما ،وثالثا عندما يكون الرأس منخفض ،فانه يشير الى أن املوقف سلبي ،بحيث أن مجموعات التقييم النقدي
يقوم بها عادة الرأس

املنخفض2.

ونجد بعض الحركات التي تحمل معان أخرى كإدارة الرأس نحو اليمين من دون تحويل النظر عن االتجاه
األول ،تتم عن شخصية اقتحاميه ،أي كفاحية بالتعريف ،انها حركة تدل على أن الشخص مستعد لالستماتة
دفاعا عن وجهة نظره ،في حين عندما يحتضن الفرد قبضة يده اليسرى بكفه اليمنى على شكل دائرة مقفلة
فهذا يدل على أن الشخص فعال ،واقعي عملي ،يتصرف بطريقة محترمة ،وهو أيضا أقل عفوية من الشخص
الذي يحتضن القبضة اليمنى بالكف اليسرى ،وهو بالتالي أكثر استعداد للنقد والتحليل ،لذلك من الصعب
إقناعه.

 1عبيدة صبطي :مرجع سابق ،ص ص121-120
 2الين بيير :مرجع سبق ذكره ،ص ص56-58
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 لغة الجسد والسياسة:
ان البعض ال يعطي لغة الجسد حقها من حيث األهمية ،لكن في الواقع فان غالبية البشر يتأثرون بها
بالفطرة دون إدراك السبب الذي دفعهم باتجاه معين! فالجسد غير الواعي أصدق من الكلمات الواعية ،ومن
هنا مثال اكتسبت العيون شهرتها الواسعة على أنها ال تكذب ،فكثير من األحيان نستمع لخطبة أو نقاش ويكون
منطق املتحدث سليم بنسبة عالية لكن وبالرغم من ذلك ال نصوت له أو نشكك في صدقه ،وقد نقول :ال أعرف
ملاذا اتخذت هذا املوقف ،لكن على األرجح فإن أعماقك تعرف اإلجابة! قد تكون نظرة إلى أسفل أو ملس لألنف
متكرر أو ملس لألذن أو مالحظة تعرق ...الخ أدت الى اتخاذ قرار معين .ان السياسة في جوهرها تتمحور حول
مصطلح واحد ،إال وهو "القوة" ،ومن أشكال القوة :الهيمنة ،الردع ،النفوذ ،التأثير ،والتأثير الذي يسمح
باالنتقال من مرحلة "البقاء على قيد الحياة" ل مرحلة "الفوز في اللعبة السياسية" 1وهنا يجب على السياس ي
تعلم فن التأثير عبر مختلف األساليب ومن بينها لغة الجسد ،ولنفسر حركات رجال الساسة علينا أن نأخذ في
االعتبار ما يلي:
 .1بعض حركات الجسد يختلف معناها من ثقافة إلى أخرى.
 .2تتفاوت درجة دقة تفسير قراءة الجسد بسبب عوامل أخرى مثل نوع الشخصية والظرف املوضوعي.
يسعى السياسيون دائما الى ارسال رسائل للمتلقين على أنهم األقوى ،لذلك يتجه معظمهم الستخدام لغة
الجسد " الذكر املسيطر" ،فكما في عالم الحيوان نجد أن الذكر يحاول أن يجعل حجمه أكبر إلثبات القوة -
مثال الطاووس ينفش ريشه -كذلك االنسان ليتحدث بصفة القوي فإنه يفتح ذراعيه ،ورجليه ،ويعلي ذقنه،
ويشد ظهره -فبذلك يزيد من حجمه ويرسل رسائل للمتلقي بكونه واثق من نفسه ومن قدراته .ولعل أكثر شخص
سياس ي يتحدث بهذه الطريقة عبر جسده في الوقت الحالي هو الرئيس الروس ي "فالديمير بوتين" .2كما يمكن
البحث عن القوة عبر املصافحة ،فعندما يتقابل السياسيون ويدعون للتصوير ،نجد أن كل منهما يحاول أن

 1يوتوبيا لغة الجسد لدى السياسيين ،مقال منشور ،www.shaikh25.com ،تم االطالع يوم  ،2020-01-03على الساعة am10:34
2 Maria maciras: how good are politicians at hiding body language? Article posted on Quaro https://www.quora.com , on

sep 20,2012, viewed on 05-01-2020.
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يقف على جهة اليسار حتى إن مد يده ملصافحة نظيره تبدو هي اليد العليا في الصورة ،وفي حال أن تمكن النظير
من الظفر بالجهة اليسرى ،فيمكن للطرف األول أن يتدارك املوقف عن طريق بقية جسمه وهي "إيماءة" تفيد
الصد في عالم السياسة ،وإن كان يريد أن تكون رسالته أكثر حدة فيمكنه أن يتبع أسلوب استخدام اليدين في
املصافحة ،وهكذا يبدو الشخص الذي على اليمين هو الذي يملك اليد العليا ،أما إن كان يرفض بتاتا حصول
الطرف اآلخر على اليد العليا وال يهتم إن وصلت الرسالة له بشكل واضح وعدائي.
وفي العادة فإن تكرار ملس األنف ،األذن ،الفم ،أو تغطية الفم ،تعني أن الشخص الذي أمامك يكذب،
وغير صحيح أن الكاذب ال يستطيع التطلع في عين اآلخرين ،بل على األرجح فإن عينه ممكن أن تتسمر في عيون
املقابل بطريقة غير طبيعية ،أو قد يتنقل بنظراته بطريقة سريعة وعدائية ،أيضا فإن الكاذب قد يؤشر بسبابته
كثيرا وذلك كتنفيس عن غضبه الداخلي ألنه قد كشف ،وأفضل مثال لذلك هو شهادة "بيل كلينتون" بشأن
"مونيكا لوينسكي".1

 مالبس السياسيين ...دالالت ومعاني:
إن أهمية املالبس ومعانيها موضوع عولج على أعلى مستويات النقاش والضبط في مجاالت مختلفة،
فاملالبس من الناحية الوظيفية لها منفعتها التي تعتبر من الحاجات الرئيسية لإلنسان ،غير أن ازدياد االهتمام
باملجتمع أعطى أبعادا أخرى للملبس والتي أصبحت تستخدم كوسيلة لالتصال ،كدافع لجذب االنتباه،
االنفصال ،التمرد ،الحزن ،الفرح...الخ ،كما أنها تعطي الطابع األول لتحليل توجهات األفراد ،فحسب دراسة
أجريت لـ "Conner" :حول فحص تأثير املالبس على تكوين االنطباعات األولية ،أثبتت أن اختالف املالبس له
تأثير قوي على االنطباع االجتماعي ،كذلك نجد دراسة  Jacobson 1963إذ قام بهذه الدراسة على عينة قسمت
إلى مجموعتين 33 ،متخصص في تصميم املالبس و 66غير متخصص ،وعرض عليهم أسئلة عن أهم األسس
التي تعطي الجمال لتصميم األزياء ،وذلك بعرض تصميمات خطوطها مدروسة من ناحية األسس واملتغيرات،
وذكرت لهم اإليضاحات الالزمة بالنسبة للخطوط واألشكال والنسيج واأللوان ،وكانت أغلبية اإلجابات تؤكد أن
Vivian Giang: how to lose a negotiation with just one handshake, posted on business insider, on 28, 2012, viewed 03-

1

01-2020 at 10:59 AM.
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أكثر األسس التي تعطي جماال لتصميم الزي هي التوازن وااليقاع ،وأكدت أن هناك فروق ذات داللة بين
املتخصصين وغير املتخصصين في التصميم في صالح املتخصصين".1
ان تطور املجتمعات من الناحية االتصالية واكبها تطور املالبس التي أصبح شأنها شأن اللغة ،فازداد
اهتمام الباحثين بطبيعة املالبس باختالف الزمان واملكان واملجال ،فمثال تستوجب عملية ارتدائك املالبس
اليومية الكثير من التفكير ،لكن إذا كان لك موعد هام فإنك تقوم بانتقاء ثيابك بحذر ،واألمر سيان بالنسبة
لرجال الساسة ،فابسط اإلشارات املرئية لها مدلوالت...الخ.
تعتبر املالبس في املجال السياس ي وسيلة لتأكيد أو إخماد القضايا السياسية ،ـ وربما كانت معظم
املالبس السياسية املشهورة هي من الطراز املسمى  ،sans-cullatesوالتي أصبحت بعد ذلك صرخة الحرب لثورة
فرنسا عام  ،1789وقد كان طراز  sans-cullatesفي ذلك الوقت عبارة عن البنطلونات الخشنة البالية والتي كان
يستخدمها الفالحون والبائعون الفرنسيون ،وقد كان يختارها أصحاب املحالت والعمال كثورة مرئية للحكومة،
وعندما اقتحم الثوار بوابات قصر فرساي  Versailles palaceمطالبين بالحرية والجالء واإلخالء ،كان هؤالء
الثوار يرتدون الـ  ، s.cأما االرستقراطيون الذين كانوا بداخل القصر فكانوا يرتدون املالبس ذات األقمشة
املقصبة األنيقة ،والبنطلون الضيق املسمى هوز ،والبنطلون القصير املطرز املسمى  cullates doréesوالذي
تطور بعد ذلك الى البنطلونات املذهبية ،وبما أن تلك الثورة كانت مستمرة ،فكان على أي فرد أال يتزين باملالبس
األرستقراطية املزينة وإال عرض حياته لخطر املوت ،إال ان هذا الحكم انتهى ،وحاملا تشابه كل من الفالح
واألرستقراطي حيث لبس كل منهما  s.cوقد استعمل األفراد هذا الزي بعد الثورة كرمز للمساواة.
وفي عام  1745أخذت حرب "كولدين مور  culloden moorمكانها بين الهانوفرز الذين كانوا تحت حكم إيطاليا،
واإلسكونز  Scotsاملؤيدين لألستيورات  Stuartsأحد أفراد األسرة التي حكمت إسكتلندا ،وقد فقد Scots
حقوقهم أمام عرش بريطانيا ،وقامت بريطانيا بجهد موحد لكي تدمر الشجاعة والطموح السياس ي للـ ،Scots
ولذلك قامت بسلسلة من األعمال في عام  1746تمنع خاللها  Scotsمن ارتداء زيهم الرسمي املحتوي على ،tartan

1 jucbson wilhelmina : humanmatives, Under Ling flash ions changes praticallram, unimirror 1936, p04.
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وقد حدث العكس فلم تحصل بريطانيا على الهدف من هذا التحكيم ألنه وحد أفراد العشيرة بقوة أكبر من ذي
قبل.
في الواليات املتحدة األمريكية وأثناء الحمالت االنتخابية السياسية ليس املؤيدون واألزرار والشارات أو
القبعات التي تعلن عن حفالتهم أو الترشيح ملنصب ما ،واألكثر من ذلك فقد استعمل الـ  T-shirtليظهر القضايا
الشخصية التي تحوي اآلراء السياسية 1.وحسب الباحثين فإن الرئيس األمريكي "باراك أوباما" في زيارته التاريخية
لكوبا ليس ربطة عنق بتدرج أزرق والتي تشير إلى التهدئة ،كذلك نجد فيدال كاسترو اعتاد على الظهور بالزي
العسكري في إشارة تحذيرية الى الجارة الرأسمالية ،ومثال آخر "هوغو تثافيز" األب الروحي" اختار الظهور في
املناسبات العامة بالزي العسكري ،مع استغالل الفرص لذم السياسة األمريكية ،بحيث يكون تأثير حضوره في
الشعب مضافا بالكلمات والزي...الخ ونجد السترات الصفراء في فرنسا حاليا نهاية  2018وبداية  2019دليل
على املعارضة السياسية للرئيس "ماكرون"...الخ.

 ربطات العنق ...أداة سياسية تواصلية:
يعود تاريخ الكرافات – املشتقة من كلمة "كروات" إلى أوائل القرن السادس عشر ،حين استخدمت
إلعدام الجنود الكرواتيين خالل الحرب التي دارت بين دول شمال ووسط أوروبا ،عبر تعليقهم بها 2.والالفت ان
النساء في تلك الحقبة كن يحطن بها أعناق أزواجهن قبل توجههن إلى ساحات القتال ،تعبيرا عن الحب والوفاء،
أما في العالم العربي فقيل إن املصريين القدماء أول من استخدم ربطة العنق ،إذ عمد أبناء الطبقة الراقية إلى
ربط قطعة قماش دائرية الشكل عند الرقبة ،وإسدالها على الكتف .وتكشف الرسوم املنقوشة على الجدران
والتماثيل والبرديات ،تفرد ربطات العنق في هذه الفترة بأشكالها الهندسية وألوانها مع إقبال الرجال والنساء
على ارتدائها كقطعة أساسية تميزهم عن الطبقة العاملة.

 1عليه عابدين :دراسات في سيكولوجية املالبس ،ط ،1دار املسيرة ،2008 ،عمان ،األردن ،ص ص .128-127
Sienna huebner: the history of cravat, documentary on youtube, posted on 25 jul 2016, viwed on 25-12-2019, at

2

05:03pm
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الكرافات التي يعتبرها بعضهم مجرد زينة لعنق الرجل ،تضفي عليه نوعا من األناقة والجاذبية ،يعتبر
الخبراء أنها غالبا ما تحمل رسائل سياسية "مبطنة" ،وتعكس شخصية مرتديها وطبعه وثقافته ،مرت الكرافات
بتغيرات عدة عبر الزمن ،تبدلت أشكالها ،وفق املوضة واألذواق ،وتباينت بين قصيرة وطويلة ،ورفيعة وعريضة،
ولكنها دوما صديقة السياسيين بامتياز ،األمر الذي أثار فضول املحللين ،وجعلهم يعكفون على البحث واملقارنة
والتنظير والنبش في التاريخ ،في محاولة لتصور نسق عام وقانون يفسر قوتها ويكشف رسائلها.
وفي مختلف املعارك االنتخابية ،يحاول كل مرشح أن "يسوق" نفسه بتلميع صورته أمام الشعب ،غير
أن الخبراء واملحللين ال يتوقفون عند خطابات السياسيين ،إنما يذهبون إلى أبعد من ذلك ،فيحللون لغة الجيد
وألوان املالبس ،خصوصا ربطة العنق ،واعتبر املؤلف الفرنس ي "جان كلود كولبان" في كتابه "ربطات العنق"،
ان الكرافات لم تعد رمزا للخضوع واالمتثال للعادات والتقاليد ،إنما أداة يعبر بها الرجل عن شخصيته
وتطلعاته ،خصوصا في "دهاليز" السياسة ،ويقول الخبراء إن هناك لونين أساسيين في عالم السياسة واملال:
األزرق واألحمر ،وبحسب دراسات وردت في "جورنال ساينس" عام  ،2009يشير اللون األحمر إلى الحب والسلطة
والنبل واالهتمام بالتفاصيل ،فيما اللون األزرق يدل على االبداع والسالم

والصفاء1.

 1اليج نون :ربطات عنق السياسيين –تهديدات وفخاخ ملونة ،-مقال منشور بمجلة رصيف االلكترونية29 ،جوان  ،2017تم االطالع
يوم  ،2020-01-03على الساعةAm.11:09 ،
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 -2االقناع والحجاج السياس ي في التلفزيون.
-2.1

الحجاج ،االقناع.

أن اإلنسان ال يستطيع العيش دون اتصال لفترة طويلة ألن االتصال يحقق له وجوده ككائن اجتماعي ،فهو
ُ
هام وحيوي لكل جماعة انسانية تنشد تحقيق مصالحها وأهدافها واملحافظة على وجودها و حضارتها ،أما عن
عالقته باإلقناع فوثيقة الصلة ألن تاريخ االتصال يمتد إلى كتابات البابليين واملصريين قبل القرن الخامس قبل
امليالد 1،فظهرت خالل تلك الحقبة نماذج عديدة لالتصال ،وبتحليل تلك النماذج ظهرت عدة تغيرات ومفاهيم،
كانت من أهم أساليبها البالغة والبيان ،فتطورت االهتمامات واملفاهيم لتشمل حديث العام والخاص ،واالقناع
يعد أحد االستخدامات األساسية لالتصال وليس عملية مستقلة ،لذلك يوصف هذا األخير بأنه عملية اجتماعية
تماما كاالتصال والفرق بينهما يكمن في ان االتصال عملية اجتماعية أساسية بينما اإلقناع فهو عملية اجتماعية
ثانوية 2.وسنفصل في هذه النقطة أكثر الحقا.
ان االقناع هو دفع القارئ ،املستمع الى االستجابة املطلوبة ،3ونجد أن غاية املتكلم هي االقناع ،ويجب
االشارة الى أن االقناع يرتبط ارتباطا وثيقا بالحجاج ،وقد حاول العديد من الدارسين وضع الفروق بين الحجاج
واالقناع ،ذلك أن أن الحجاج آلية من آليات أو وسيلة من وسائل االقناع ،ويمكن القول بأن االقناع جهد
اتصالي لساني بالدرجة األولى مؤسس على قصد ومخطط له سلف وفق أهداف معينة الستمالة املتلقي وتعديل
سلوكه ومواقفه الشخصية في ظروف مقامية معينة ،وما يجب التنبه اليه في هذا املقام أن النص االقناعي
القائم على الحجج قد تختلف مقاصده بناءا على االستراتيجية املوضوعة فقد يبنى على االغراء ،فتكون املتعة
الشخصية غايته ،وقد يتجه وجهة إقناعيه عقلية بحتة تضطلع الحجج املنطقية وأساليب االستدالل بمهمة
توجيه فكر املتلقي ،الذي يقتنع أو يستجيب لرسائل االقناع بطريقتين حسب "هاري ميلز" وهي :بتفكير ،دون

 1برنت روبن :اإلتصال والسلوك اإلنساني ،ترجمة :مجموعة أعضاء جامعة امللك سعود ،ط ،1جامعة امللك سعود ،الرياض،1991 ،
ص.93
 2عبد هللا محمد العوشن :كيف تقنع اآلخرين ،ط ،3دار العاصمة للنشر والتوزيع ،الرياض ،1996 ،ص.12
 3أحمد زكي بدوي :معجم مصطلحات االعالم االنجليزي الفرنس ي العربي ،ط ،2دار الكتاب اللبناني ،1994 ،ص.53
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تفكير ،فحين يكون الفرد يفكر فانه ينصت بكل عناية الى ما يقوله املُستمع ،ثم يقوم بقياس مميزات ومساوئ
كل نقطة وينقد الرسالة من حيث منطقيتها وتوافقها ،أما حين يستجيب للرسائل دون وعي ،فيكون عقله ُمغلقا
بصورة آلية ،وال يكون لديه الوقت والحافز ُ
والقدرة على االنصات بحرص ،وبالتالي يتخذ القرار باختصار ذهني،
ويعتمد في غالب األحيان على الغرائز.
لقد أطلق عاملا النفس "ريتشارد ليبتي" و"جون كاسيبو" على الطريقتين الفكرية والالفكرية اسم املركزية
والطرفية ،ويقوم متلقي الرسالة في حالة الطريقة املركزية بالتفكير في الرسالة بتحليل جميع األسباب املنطقية
واألدلة التي قدمها بتدبر ،أما في حالة الطريقة الطرفية أو الالمركزية ،فال يمض ي مستقبل الرسالة قليل من
الوقت للتفكير في محتوى الرسالة ويقوم العقل باتخاذ قرار مفاجئ بالنسبة الى املتلقي بقول "نعم" أو "ال"،
وغالبا ما تكون هذه القرارات الفجائية متخذة بدافع العاطفة ،ويعتمد فيها املتلقي على الدالالت البسيطة أو
االيماءات ،1وفيم يلي جدول يوضح الطريقتين.
 جدول رقم ( )07يوضح :طرق االستجابة لرسائل االقناع.

Harry mills: opcit, p p2-3
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Thoughtful persuasion

Mindless persuasion

االقتناع بعد التفكير

االقتناع دون تفكير

- Is motivated to listen and is able to evaluate.
الدافعية الى االستماع والتقييم- Has high involvement

- Lack motivation or ability to listen.
. غياب الدافعية الى االستماع والتقييم- Has low involvement

القدرة العالية على املشاركة- Actively processes information.

 القدرة املنخفضة على املشاركة- Uses passive processing and automatic

)معالجة املعلومات بقدرة عالية (نشاط-

decision triggers.
.معالجة سلبية وتلقائية-

- Weighs pros and cons of evidence.
موازنة اإليجابيات وسلبيات األدلة-

- Does not use counterargument and
does not search for persuasion cues.

- Uses reason and logic.
.توظيف األسباب واملنطق-

 ال يستخدم الحجة املضادة وال يبحث عن-

- Has lasting attitude change and is resistant to

.إشارات اإلقناع
- Uses little intellectual analysis and is

other changes.
. تغيير دائم في املوقف ومقاوم للتغييرات األخرى-

instinct and emotion-driven.
 يستخدم القليل من التحليل الفكري وغريزة.والعاطفة
- Has temporary attitude change and easily
changes mind.
 لديه تغيير مؤقت في املوقف ومقاومة سهلة.التغيير

Source: Harry mills: artful persuasion-how to command attention- changes minds and influence people,
amacam, New York, 2000, p03.
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ان مفهوم االقناع والحجاج يختلط مع العديد من املفاهيم املشابهة له ،ووجب علينا في هذا اإلطار أن
َ
نوضح ونفصل كل مفهوم عن اآلخر:

 املفاهيم املشابهة لإلقناع والحجاج:
ّ 
الت ُ
واصل:
ُ ّ
ُ
إذا انطلقنا من فكرة ّأن ّ
واصل يعتم ُد على ُ
الت ُ
بنسق ُم ّعين يضم ُن
ستمع
تباد ِل
األدوار بين امل ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
تكل ِم وامل ِ

ً ُ
ً
ّ
ّ ُ
فك ّلما كان ُ
ُ
ُ
تقاس ُم
أجل ال ش يء ،ولكن ُلنن ِت َج معرفة ُمشتركة،
التفاعل بينهما ،فيعني هذا أن تواصلنا ليس من ِ
ً
ُ
ّ
شرطا ُ
لح ِ ّ ُ
واصلُّ ،
أثير فيه أو
بط
ومات ،كان ذلك
ٍ
املعل ِ
ويتم هذا عن طر ِيق ر ِ
الغير من ِ
دوث الت ِ
أجل الت ِ
عالقات مع ِ
ُ
ُ
ّ
نطلق كان
إقناع ِه
بفكرة ما أو ُم ٍ
ٍ
عور أو تبر ِير قر ٍار أو ِ
فاق معه ،عن طر ِيق تحر ِ
ِ
يك ش ٍ
االت ِ
عتقد جديد .من هذا امل ِ
ّ ُ
ًّ
ًّ
ٌ
ً
ً
شكال من أشكال ّ
خاطبُ ،
الح ُ
الت ُ
واملنط ِق،
باالستدالل
وثقافية ُله عالقة
اجتماعية
كونه ظاهرة
واص ِل والت
جاج
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ٌ
اجتماعي ٌة ّ
اللغة ّ
ّ
ُ
الداخليُ ،ومنف ِتح على العالم الخارجيُ ،ومرتب ٍط بدواعي القولُ 1.
ألن
ظاهرة
حاي ٌد
لنظام ِ
فهو ِ
ِ
ِ
ِ
م ِ
ٍ
َّ
ُ ُّ ُ
ُ
ُ ّ ً
ُ
ُ
ستويات املجتمع،
الف ُم
تشمل
س ك ّل القضايا التي
حددة بل تم
موضوعاته ليست م
ِ
املعارف اإلنسانية باخ ِت ِ
ِ
ُ
جوهر ّ
واصلُ ،وي ّ ُ
وعليه كان الح ُ
الت ُ
َ
الحجاج؟،
جاج
ؤكد هذا املعنى  Philippe Bretonفي قوله" :متى مارس اإلنسان ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
يم ُيحاو ُل أن يتقاسمها مع اآلخر" ، 2.االمت ُ
ٌ
عتقدات و ِق ٌ
ياز الذي
ُمنذ أن تواصل أو باألحرى ُمنذ أن كانت ُله آر ٌاء ُوم
ِ
ِ
ُ
ُ
ً
ُ
الرسالة ،املُ ّ
ّ
َ
ّ ُ
ّ ُ ُ
ّ
تلقي في منظور
منح عادة إلى
نشر خ ٍ
طاطة ِمعياري ٍة تقوم على :امل ِ
ِ
رسلِ ،
اإلعالم في التواصل ،أدى إلى ِ
ُ ُ ّ ُ ّ ً
ُ
ّ ُ
ُ ُ
دا في حالة إذاعة الخبرّ ،
فإنها ال ُت ّ
طب ُق
هذه الخطاطة تطبق جي
ِ
ِ
خطي ،إنها خطاطة شانون  .Shanonوإذا كانت ِ
ُ
الحجاجّ .إن َ
ف في طبيعته عن تشكيل رأي ما ونقله نحو املُتل ّقي3.
يختل
الخبر عبر
نقل
ِِ
ِِ
القناة ِ
فعل ِ
ِ
كما هي على ِ
ِ
ِ ٍ

ّ
آلليات الحجاج ّ
نتواصل ُن ّغير ُ -مقاربة ُ
والت ُ
 1عبد ّ
فية ّ
تداولية معر ّ
ُ
واصل ،-إفريقيا الشرق ،املغرب ،2006 ،ص
السالم عشيرِ :عندما
ِ
ِ
ِ
.125
2 Philippe Breton : l'argumentation dans la communication, la découverte, 3ed, paris, 2003, p p34-35.

ُ ّ
ّ
ّ
ّ
الخطاب ،جامعة مولود
الحجاج في ِخ
ِ
ذكرة لنيل شهادة املاجستير في فرع تحليل ِ
عليه السالم ،م ِ
طابات النبي إبراهيم ِ
 3سعدية لكحلِ :
ّ
معمري ،تيزي وزو ،2011 ،ص .26
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 االستدالل والبرهنة:
إن االستدالل مفهوم عام جدا يشمل كل عمليات البرهان على قضية ما انطالقا من قضايا أخرى،
بما في ذلك :االستقراء والقياس التمثيلي ،فانتقالنا مثال من كون النحاس والحديد والقصدير أجساما موصلة
للحرارة إلى أن كل معدن موصل للحرارة ،يعتبر استدالال باالستقراء أما في املنطق الصوري ،فيتم باالستدالل،
استخراج قضية من قضية أو أكثر بسبب معنى القضايا او مبناها ،ويقسم املنطق التقليدي االستدالل الصوري
إلى استدالل مباشر واستدالل قياس ي أي قياس ،في االستدالل املباشر يجري استخراج قضية جديدة من قضية
واحدة فقط ،أما في القياس ،فيتم االستدالل من قضيتين أو أكثر .1باملقابل يتضح أن "حقيقة االستدالل في
الخطاب الطبيعي أن يكون حجاجيا ال برهانيا صناعيا".2
ان الحجاج يرتبط بالخطاب الطبيعي أو اللغات الطبيعية ،بينما تستعمل البرهنة في اللغات الصناعية
والرمزية ،ويبدو هذا التمييز واضحا في تعريف "طه عبد الرحمان" للحجاج بكونه "فعالية تداولية جدلية" ،3مما
يجعل جهد املحاج قائما على إدراك جانبين اثنين:
 جانب تداولي ،ألن الطابع الفكري للحجاج مقامي واجتماعي ،إذ يأخذ بعين االعتبار مقتضيات الحال منمعارف مشتركة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية ،ويهدف إلى االشتراك جماعيا في إنشاء معرفة عملية،
إنشاء موجها بقدر الحاجة.
 جانب جدلي ،ألن تحقيق الهدف اإلقناعي يقوم على التزام صور استداللية أوسع وأغنى من البنيات البرهانيةالضيقة.
إن إدراك املشارك في العملية الحجاجية للجانب الجدلي ،يحتم عليه القيام بسلسلة من االستدالالت
املباينة ملا هو معروف ومتداول في البرهنة ،وهكذا "تبنى االنتقاالت فيه" ال على صور القضايا وحدها كما هو شأن
البرهان ،بل على هذه الصور مجتمعة إلى مضامينها أيما اجتماع ،وأن يطوى في هذه االنتقاالت الكثير من املقدمات
 1املوسوعة الفلسفية ،معهد اإلنماء العربي ،ط ،1املجلد األول ،1986 ،ص ص .57-56
 2طه عبد الرحمان :في أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،ط ،2املركز الثقافي العربي ،2002 ،ص .65
 3طه عبد الرحمان :املرجع السابق :ص.65
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والكثير من النتائج ،وأن يفهم املتكلم املخاطب معاني غير تلك التي نطق بها ،تعويال على قدرة املخاطب على
استحضارها إثباتا أو إنكارا كلما انتسب إلى مجال تداولي مشترك مع املتكلم ،وكأن يعتمد فيها على صور استداللية
تأخذ بمبدأ التفاضل والتراتب ،وتجنح أحيانا إلى التناقض الذي ال تحس فيه خروجنا عن حدود املعقول".1
لقد ميز املشتغلون بالحجاج واإلقناع بين الخطاب الحجاجي والخطاب البرهاني ،وبينوا معالم التعارض
القائم بينهما ،وكان مدار التمييز والتعارض دائما هو ارتباط الحجاج باملحتمل والقريب من الحق ،وارتباط البرهنة
بالصادق واملثبتُ ،ثم إن "مدار البرهان هو إنتاج قول يبلغ به اإلنسان اليقين في مجال الضروري ومدرا الجدل
هو امتحان قول لبناء قول نقارب به اليقين في مجال املمكن ومدار الخطابة هو إنتاج قول نبني به اإلقناع في
مجال املحتمل ،فهذه األقاويل الثالثة درسها "أرسطو" باعتبارها تتنزل في فضاء ثالثي األطراف وهي القول
واالعتماد وجهة الوجود" .2ومن ثم كانت املقدمات التي ينطلق منها الجدل مجرد أفكار مشهورة وآراء مقبولة،
وكانت مقدمات البرهان إثباتات صادقة تسمح بالوصول ،عبر االنتقاالت االستداللية ،إلى نتائج حتمية ضرورية.
وقد ميز "أزفالد ديكرو" بين االستدالل البرهاني واالستدالل الحجاجي مركزا على وجه االختالف بين
النسقين" :بالنسبة لي ،االستدالل والحجاج يتعلقان بنظامين مختلفين بشكل كامل ،نظام ما نسميه عادة
املنطق" ،ونظام ما سأطلق عليه الخطاب" ،ال يؤلف االستدالل القياس املنطقي مثال ،خطابا باملعنى القوي الذي
أمنحه لهذا اللفظ ،فاألقوال التي يتألف منها االستدالل مستقلة بعضها عن بعض ،بحيث يكون كل قول منها
معبرا عن قضية معينة ،أي محددا حالة (أو مجموع حاالت) حقيقية أو مفترضة لهذا العالم ،لهذا ال يكون
تسلسل األقوال ذاتها لكن على القضايا املتضمنة فيها ،على ما تقوله أو تفترضه حول العالم".3.
ُ
ُ ُّ ُ ّ
ره املنطقي ،ذلك ّأن ّ
ُ
تطو ُ
"سياقه العقلي ،أي ُّ
ُ
النص
مث ُل
بالح
االستدالل
ط
وير ِتب
ِ
جاج من حيث أنه ي ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ُ ُ ُُ
ُ َ
ُ ّ
ُ
غاية
فيه
الحجاجي قا ِئ ٌم على
تهدف إلى ٍ
نسق تفاعلي و ِ
ظام معي ٍن تترابط ِ
ِ
ِ
ِ
البرهنة ،فيكون ِبنائه على ِن ٍ
العناصر ِوفق ٍ

 1طه عبد الرحمان :املرجع السابق :ص.65
 2هشام الريفي ،الحجاج عند أرسطو ،جامعة األداب والفنون والعلوم اإلنسانية ،تونس ،منوبة ،1998 ،ص .110
 3أبي بكر العزاوي :من املنطق الى الحجاج ،مجلة فكر ونقد ،العدد ،61سبتمبر  ،2004ص .39
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ً
ّ
فتاح هذا ّ
ُ
ُمشتركة ،وم ُ
ُ
ظام ِل ٌّ
وجدناه ترتيبا
ورة
الحجاجي إلى
أبسط ص ٍ
ِ
ساني باألساس ،فإذا أعدنا النص ِ
ِ
ٍ ِ
الن ِ
ً
ُّ
الل ّ
ُ ُ
لبنية االقناع"1.
غوية ،ترتيبا
للعناص ِر
يستجيب ِ
ِ
ُ
ٌّ
النحو ّ
وض ُح جاكلين روس  Jacqueline Russالفر َق بين البرهنة والحجاج على ّ
ُوت ّ
عملية
التالي :البرهنة هي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

َ
ُ ًّ
ًّ
ًّ
ٌّ ُ ُ
ُ ّ ُ
ّ
رهانيا
والهندسة ب
الجبر
املنطقي في
ِ
عقلية تثبت استدالليا [استنتاجيا] حقيقة قضي ٍة ،وهكذا يكون التسلس ُل ِ
ِ
ِ
ُ
ً ُ ُ ُ
ٌّ
ُ
ً ُ ُ
ّ
طة
بواسط ٍة ر ِاب ٍ
تماسك ِ
تنتظ ُم القضايا جميعا في ك ٍ ّل م ِ
خالصا ،فاملراد ربط قضي ٍة بقضايا أخرى بديهية بحيث ِ
ِ
ُّ
ُ ّ ُ َّ ُ
ُ
ٌ
ّ
ستخدم في سبيل ُ
ُ
الط ُرق الخ ّ
ُ ُ
الحصو ِل على
طابي ِة التي ت
البرهنة أن ُه ُجملة من
قاب َل
ضروري ٍة .وي
ِ ِ
ِ
عرف ِ
ِ
الحجاج م ِ
ُ
ُ ُ
ُ
ّ ُ
ُ
حيلنا الح ُ
ٍ ُ ّ
ُ
جاج على ما ُهو
بالبداهة .ي
ذاتها
مهور على أ
وافقة
ِ
ِ
طروحة معي ٍنة ،بينما تت ِصف البرهنة في ِ
م ِ
أذهان الج ِ
ِ
ّ ُ
ُ
ُ
مهور خاص 2.نخلص مما تقدم إلى أن كل حجاج استدالل،
ِشبه حقيقي «» Le Vraisemblableويتوجه إلى ج ٍ
وليس كل استدالل حجاجا
 الجـدل:
الجدل لغة" :جادله ،أي خاصمه مجادلة وجداال ،واألسمر :الجدل وهو شدة الخصومة" 3،والجدل من
الناحية االصطالحية" :القياس املؤلف من املشهورات واملسلمات ،والغرض منه إلزام الخصم ،وافحام من
هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان".
والجدل 4ينقسم الى

قسمين5:

 -الجدل املحمود :وهو ما كان من أجل تقرير الحق ،ومنه قوله تعالى" :وجادلهم بالتي هي أحسن".

ُ
ّ
ُ
ُ
وأساليب ُه ،-ط ،1عالم الك ُتب الحديث ،2001 ،ص .27
الشعر العربي القديم ُ -بنيات ُه
 1سامية الدريديِ :
الحجاج في ِ
Jacqueline Russ, Les Méthodes en Philosophie, Armand Colin, Paris, 1992, P48.

2

 3الجوهري إسماعيل بن حماد :تاج اللغة وصحاح العربية ،املسمى الصحاح ،ط ،1دار احياء التراث العربي ،بيروت ،1999 ،الجزء
الرابع ،مادة (جدل) ،ص.1355
 4الجرجاني علي بن محمد :التعريفات ،تحقيق :عبد املنعم الحنفي ،دار الرشاد ،القاهرة ،ص.85
 5فيصل أبو عيشة :مرجع سبق ذكره ،ص.13
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 الجدل املذموم :وهو الذي يتعلق في تقرير الباطل ويراد به :الجدل على الباطل وطلب املغالبة فيه،ومنه قوله تعالى ":ما يجادل في آيات هللا اال الذين كفروا".
أما عن عالقة الجدل بالحوار :فقد بين الباحث "محمد حسين فضل هللا" أن هناك فرقا في االصطالح
اللغوي بين معنى كل من الحوار والجدل :فكلمة الحوار تتسع لكل أساليب التخاطب سواء اكانت منطلقة من
وضع ال يوحي بالخالف ،أو يوحي به ،بينما كلمة الجدال تختزن في معنى الخالف والشجار ،وتحمل في عمقها
أيضا الذي يبتعد عن العدوانية ،لذلك كان التصنيف املتوازن جدال بالتي هي أحسن وبغير التي هي أحسن".1
ّ ّ ُ َ
ُ
ُ ُ
ٌ
ُ ُ ُ
ٌ
امل ُ
إفحام
القدرة على
جادلُ ،هو الذي له
فاإلنسان املحاجج ،أي
والجدال ِسمة ُم ّميزة،
الح
بين
ف
إن التراد
ِ
جاج ِ
ِ
ِ
ً
َ
الدليل العقلي أو النقدي ،وال ُ
والبرهان أو ّ
بالح ّجة ُ
ُخصومه ُومنازعيه ُ
يعدو الج ُ
واحدا من اثنين:
دال أن يكون ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
مشر ٌ
وع ُ
ٌ
جدال ُ
محمود ،وهو الجدال بالتي هي أحسن قصد إظهار الحق ،وإبطال الباطل.
 األول:
ّ
الثاني :جدال ُ
مذموم ،وله وجهان:

ِ
ُ
ٌ ُ
جادل بغير ِعلم.
جادل فيه امل ِ
 وجه ي ًِ
ُ َ
اهيته للحق بعد أن ّ
ُ
ّ
يتبين الهدى
 أن ي ِانطالقا من كر ِ
الباطل ِ
جاد َل اإلنسان نصرة ِ

ّ
للناس2.

ُ
ُ ّ
َ
فهو َ
صام بواسطة األدلة والبراهين ُ
ُ
النزاع والخ ُ
والحججُ ،
بذلك
ابن منظور" هو ِ
ِ
وإذا كان ِ
ِ
الحجاج حسب " ِ
ُمراد ُف الجدلّ ،
الر ُج ُل ّ
ألن ّ
ُ ُ ُ ُ ّ
ُ ّ ُ ُ ٌ ُ
َ
"وجدل ّ
جده
جدل"،
حد
حاج ٌج أي ِ
ِ
الجدل حسبه "مقابلة الحج ِة بالحجة ،هو رجل م ِ
ِ
ّ
ّ ْ ُ
ُ
ُُ
ُ
ُ
ُ
واألدلة" .وإذا كان
جج ِ
اشتدت خصومته" ،وتجادل القوم" :تعادوا وتخاصموا وتضاغنوا ،وجادل :ناقش بالح ِ
ُ
ُ
الح ُ
ُ ّ
ّ ُ ّ
شترك
جاج
جاج أوسع من
القاس ُم امل ِ
ِ
جاج جدل ،ولذلك كان ِ
ِ
الجدل فإن كل ٍ
ِ
الح ِ
جدل حجاج وليس كل ِح ِ
بين الجدل والخطابة ،باعتبار ّأن ُهما ُق ّوتان إلنتاج ُ
الحجج3.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

 1فضل هللا محمد حسين :في آفاق الحوار اإلسالمي املسيحي ،ط ،1دار املالك ،2005 ،ص.08
ُ
ّ
ّ ُ
ُ
ُ
وتقنيات ُه ،مجلة أبحاث في اللغة واألدب الجزائري جامعة بسكرة ،العدد ،09الجزائر،2013 ،
بواعث ُه
الحجاج ِ
 2عباس حشاني :مصطلح ِ
ص .499
ّ
3
سعدية لكحل :مرجع سبق ذكره ،ص ص .16-14
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ُ
 املناظرة:
ُ ُ ُ
ُّ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ ُ ُّ ُ
تاب ِه
روط
تر ِتبط املناظرة
واألخالقي ِ
بمجم ٍ
وعة من الش ِ
ات التي يتوجب توفرها ،ذكرها طه عبد الرحمان في ِك ِ
ُ
ُ
ّ
ات املناظرة:
تسمية
وتجديد ِع ِلم الكالم" تحت
"في أصو ِل الحوار
أخالقي ِ
ِ
ِ
ً
ً
َ ُ
ومعرفة.
تناظر ِان ُمتقاربين مكانة
 أن يكون امل ِِ
ُ
مسألته ،كي ال ُيفس َد عليه ُ د أفكارهّ ،
خصمه ّ
ُ
ُ
وحتى ُيفهم ُمر ُ
ُ
اده من
حتى يستوفي
ناظ ُر
ِ توار
مه َل امل ِ
ِ
 أن ي ُِ ّ
قو ُله ما لم ُيقل.
ِ
كالم ِه ،كي ال ي ِ
ُ َ
َ
ّ ُ
غية إضعافه عن القيام ُ
بح ّج ِت ِه.
عل ب
ناظ ُر اإلساءة إلى
خصم ِه بالقو ِل أو ِ
 أن يتجن َب امل ِِ
الف ِ
ِِ ِ ِ ِ
الحق واالعتراف بهّ ،
 أن يقص َد املُناظ ُر باالشتراك مع خصمه في إظهار ّحتى يتباهى به إذا ظهر على ِيد ِه،
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
خصم ِه.
وال ُيعا ِن َد فيه إذا ظهر على ِيد
ِ
ُ
ُ ّ
َ
ُ
ّ ّ
ألن ُه من َ
 أن ّينفع ُه ُ
مسلك ُه ال ُ
معه
كان هذا
مذهب ُه إال املضادة،
يتجن َب املناظر املحاورة مع من ليس
ُ
االقناع ُ
بالح ّجة.
ُ ُ
أخالقي َ
عقلية ،قابلة ّ
ات ّ
للنقد واملُناقشةُ ،
الت ُ
ناظرة ُت ّ
ّ
وهو ما ّ
ؤس ُ
سم ُاه هابرماس
س
وامل
ِ
مبادئ ّ ٍ ِ ٍ
واص ِل على ِ
ِ
ِ
ّ
ّ ُ ّ
صالحية الخطابّ ،
ُ ّ
ّ ُ
ّ
أشكال
وألنها من
أساس
العقلي ِة املنبث ِة في
اقة
ِ ِ
بالعقل التواصلي الذي ي ِعب ُر عن تلك الط ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
املُمارسة الح ّ
وارية داخل ّ
شاء
إحداث
إلى
ف
تهد
فهي
ختلفة،
امل
ياقات
الس
الغير في إن ِ
ِ
ِ
ِ
اك ،أو إشر ِ
نوع من االشتر ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اك ِ
ٍ
الحجاج.
طاب وفي
يقة ِ
توسيع آفا ِق ِه بطر ِ
ِ
الخ ِ
ِ
ُ
ُ
ُّ
املختلفة عن الححاج واالقناع ،فالح ُ
ّ
ُ ّ
جاج معنى يختص
خصوصياتها
يستشف
صطلحات
هذه امل
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
تأمل في ِ
امل ِ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
عاط ٌ
ملشاع ِر
باملنطقي
إثارة ا ِ
املعتم ِد على الجدل واملناظرة ،والبرهان واالستدالل وال هو ِ
به ،فال هو ِ
يعتمد على ِ
في ِ
ِ
ُ ُّ ّ ُ ّ
ُ
ّ
بالحجاج 1.الذي يعتبر بدوره آلية من آليات االقناع،
واالنف ِ
عاالت ،بل ِ
هاية إلى ما يسمى ِ
هذ ِه كلها آليات تؤدي في ِالن ِ
ِ
ولكي نفهم أكثر العملية االقناعية ومكوناتها علينا التطرق الى كل عنصر من عناصرها على حدة.

 1سعدية لكحل :مرجع سابق ،ص ص .20-19
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 مكونات العملية الحجاجية:
الحجاج ال يختلف عن التفكير املنطقي في األهداف ،ولكن يمكن أن نجد االختالف فقط في طرقه ،في
كلتا الطريقتين هما مسألة تقديم الفكر لدحض املجهول ،املنطق ُيطلق على هذه العملية بـ :االستدالل ،ولكن
يجب االنتباه الى أنه ليست كل االستدالالت بحاجة الى تفكير ،وطاملا يوجد دليل فان األمر ال يبقى تحت غطاء
الحجاج ،وهناك استدالالت تطرح مشكل معين تتطلب عملية فكرية حقيقية 1،وعليه فان الحديث عن مكونات
العملية الحجاجية يستوجب بالضرورة الحديث عن منطقية االستدالل ،وقد عرف املنطق نوعين من
االستدالل :االستنتاج ،واالستقراء ،وهناك من يضيف التشبيه.
 -1االستنتاجla déduction :
االستنتاج هو مبدأ تفكير ،يبدأ من العام ليصل الى الخاص ،ويتم دراسة املنطق القياس ي الذي يختلف،
ويأتي باقتراحات ثالثة أو أقل ،مثال:
- Toute l'Europe est démocratique
- La France fait partie de l'Europe
- Donc la France est un état démocratique.
وهو كما ُيعرفه "باتريك شارودو" :ما ينطلق من القواعد العامة الى الخاصة ،اذ يقول:
"La logique reconnait deux modes d'inférence, la déduction et l'induction, la déduction correspond
au mode d'inférence liant les deux prémisses à la conclusion dans le syllogisme valide, elle va du
général au particulier"2

Jean- jacques robrieux: rhétorique et argumentation, 3edetion, Armand colin, paris, 39-40

1

Patrick charaudeau, dominique maingueneau: dictionnaire d'analyse du discours, edition du seuil, paris, 2002, p156.

2
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يقوم االستنتاج على مقدمات ونتائج ،أو مقدمة كبرى ونتائج ،فحسب املثال السابق نجد القاعدة العامة
ُ
األولى  loi généraleيطلق عليها  majeurوالثانية يطلق عليها  mineurوأخيرا النتيجة التي تثبت القاعدة العامة
والثانية صدقهما ،وأحيانا نجد القياس القائم على اقتراحين ال تربطهما عالقة لنصل الى نتيجة معينة مثل:
- Tous ce qui est rare est cher.
- Un cheval bon marché est rare.
- Donc un cheval bon marché est cher. 1
وحسب التعريف الكالسيكي لالستنتاج فهو النهج الفكري الذي يتكون انطالقا من األفكار العامة الى الخاصة،
تتمثل املبادئ األساسية لالستنتاج في :البديهيات  ،axionsالتعريفات  ،les définitionsالفرضيات .les postulats
ان القول بأن التعريف "كالسيكي" راجع الى:
 االستنتاج ال يكون دائما من العام الى الخاص ،قد يكون من الخاص الى الخاص. -ال يمكن فصل االستنتاج عن االستقراء

دائما2.

 -2االستقراء :l'induction
االستقراء هو النهج الفكري الذي يتشكل انطالقا من الخاص الى العام ،وهو يقوم على القياس Syllogisme
 ،بحيث نجد ( )3صيغ في االستقراء :الصيغة الكبرى ،الصيغة الوسطى والصغرى ،وهذه الصيغ تعتمد على
املقارنة.
"L'induction est la démarche intellectuelle qui consiste à passer du particulier au général"3

Jean- jacques robrieux: opcit, p 39

1

André hella: précis de l'argumentation, edition labar, bruxelles, 1983, p p18-19.

2

André hella: opcit, 1983, p p21-22.
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 -3التشبيهAnalogie :
يستخدم أحيانا للتوضيح وأحيانا للتأكيد ومعناه استعمال عناصر من املجال املعروف للمستقبل
لجعله يفهم عناصر مجال غير معروف وبالتالي فان له وظيفة  vulgarizationوهو عبارة عن شرح بشكل مقارنة
أو استعارة(تعبير مجازي) والتشبيه أحيانا يلعب دور حجة حيث يساهم في دعم نقطة معينة بتقريبها من حقائق
تنتمي الى مجال معين لتوضيح ما هو مؤكد بالنسبة لش يء هو كذلك لش يء آخر ،بالرغم من أن هناك اختالفات
لبن الحقائق املتقاربة ولكن القائم باالتصال يعمل على تأكيد العناصر املتشابهة ،ويمكن رفض هذا االستدالل
بتقديم اخر أو توضيح ان هذا التشابه ال يعني شيئا وألن قوة هذا االستدالل تعتمد على كثرة أوجه التشابه
وألن ضعفه يكمن في كثرة أوجه االختالف ،كما يمكن توضيح العالقة بين الحقائق والوقائع املتقاربة ليست
كثيرة وأن هناك اختالفات كثيرة أو أن العالقة بين الحقيقتين املتقاربتين تعتمد على نقاط غير أساسية فليس
هناك تشابه في العالقات ولكنه تشابه

بعيد1.

 عناصر العملية االقناعية:
ان االقناع عبارة عن عملية ،تمر بمراحل حتى تصل الى النتيجة املرجوة ،يرى "هربرت ليونبرجر" أنها تتم عبر
املراحل

التالية2:

 -1مرحلة إدراك الش يء :وهي املرحلة التي يختبر فيها الفرد أو الجماعة ألول مرة الفكرة ،أو التصور أو
االتجاه الجديد ،وفي هذه املرحلة قد يتحفظ الفرد مما قيل له ،وقد يرفض ذلك مطلقا.
 -2مرحلة املصلحة أو االهتمام :وفيها يحاول الفرد أو الجماعة تلمس مدى وجود مصلحته في هذا األمر أو
االتجاه.

 1رجم جنات :األساليب االقناعية والقيم في اشهار التلفزيون الجزائري-تحليل مضمون لعينة من االشهارات التي تبثها التلفزة الجزائرية،
دراسة ميدانية لعينة من الجمهور ملدينة سطيف ،-مذكرة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم االعالم واالتصال ،جامعة
الجزائر  ،2013-2012 ،03ص90
 2عامر مصباح :مرجع سبق ذكره ،ص.21
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 -3مرحلة التقييم :وفيها يبذل الفرد الجهد للمقارنة بين ما يمكن أن يقدمه هذا األمر أو االتجاه الجديد،
وبين ما تقدمه له ظروفه الحالية فعال.
 -4مرحلة املحاولة :واختبار أو تجريب أو جس نبض الشيئ من قبل الفرد أو الجماعة من ناحية ،ومحاولة
التعرف على كيفية االستفادة منها من ناحية ثانية.
 -5مرحلة التبني :وفيها يصل الفرد أو الجماعة الى حالة االقتناع الكامل :شفهيا وعمليا ،بالفكرة الجديدة
وتصبح جزءا من الكيان الثقافي واالجتماعي للفرد والجماعة.
واالقناع هو عملية اتصالية كذلك ،تحدث نتيجة التفاعل الدينامي بين عناصر مختلفة ومتداخلة ،تتحكم
في نجاح أو فشل العملية االتصالية ،هذه العناصر تكون اإلطار العام لعملية اإلقناع ،إال أن التحليل العلمي
ملوضوع "اإلقناع" يقتض ي عزل كل عنصر على حدى وتحليله ،رغم اعترافنا بأنه ال يمكن أن نفهم جانبا من
جوانب االتصال إذا درسناها منفصلة وأبعدناها عن املكونات األخرى املتصلة بها ،اال أنه التغيرات التي تطرأ
على جانب واحد من جوانب عملية االتصال قد تؤدي إلى حدوث تعديالت على الجوانب األخرى ،يوضح هذا
الكالم مدى صعوبة الفصل بين هذه العناصر ،بل قد يالحظ التداخل بينها في أحيان كثيرة ،غير أن هذا لم
يمنع الباحثين من بذل الجهد لتفكيك عناصر العملية االتصالية االقناعية بدأ بـ "أرسطو" الذي أبدى اهتماما
كبيرا بعناصر الحديث املقنع ،حيث نظم دراسته تحت العناوين الرئيسية التالية :الخطي ،الخطبة،

املستمع1.

يقول "حسن عماد مكاوي" ،و"ليلى حسين السيد" في كتابهما "فن البالغة" ،يتفق هذا النموذج مع اقتراح
"هارولد الزويل" رغم املسافة الزمنية بينهما ،فاشتغاله بالسياسة لم يمنعه ليكون رائدا في تحليل املضمون
اإلعالمي ،حيث يرى انه من املمكن وصف السلوك االتصالي باإلجابة على خمسة أسئلة أساسية هي:
 .1من؟ املصدر
 .2يقول ماذا؟ الرسالة
 .3بأي وسيلة؟ الوسيلة

 1محمد جهاد جمل :مرجع سبق ذكره ،ص.80-79
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 .4ملن؟ املستقبل (املتلقي)
 .5بأي تأثير؟ الهدف ،الغاية
وسنأتي الى تفصيل كل عنصر على حدة:
أ -املرسل (املصدر) :ويقصد به صانع الرسالة وقد يكون هذا املصدر فردا أو مجموعة من األفراد وقد يكون
مؤسسة أو شركة وكثيرا ما يستخدم املصدر بمعنى القائم باالتصال بحيث يجب على املرسل أو املتحدث
أو املقنع أن يتحلى بجملة من املواهب وهي املنطق ،البالغة ،فن االلقاء ،والقدرة على االقناع .كما أن
املرسل قد يواجه عددا من الصعوبات واملعيقات تتمثل في عدم قدرته التعبيرية على نقل األفكار وبلورتها
وهذه األفكار تنطوي غالبا على املشاعر والخبرات واملعرفة وتصورات وأفكار قد يختلجها صاحب الفكرة
وفي الوقت نفسه عاجز عن ترجمتها على الصورة التي يرغب في

إخراجها1.

ويعتبر املصدر أهم عنصر في العملية اإلقناعية والذي تتوقف عليه جميع العناصر ،فهو الذي يصوغ
الرسالة ،ويحدد ما يريد الوصول إليه من معلومات حسب ما يريد وبأي وسيلة يريد ،فنجاح الرسالة في اإلقناع
أو فشلها يستند بالدرجة األولى إلى هذا العنصر املهم ،وهذا ما تشير إليه عبارة "األسلوب هو الرجل" ،فلكل
واحد منا أساليبه الخاصة في طريقة وضع فكره في رموز ،وكل واحد منا يختار رموزا معينة ،كما يختار طريقة
التعبير عنها ،لذلك فإن شخصية املصدر وخصائصه الفردية تحدد الطريقة التي سيعالج بها الرسالة ،وقد
أثبتت الدراسات أن املصادر عالية املصداقية أكثر تأثيرا في تغيير اتجاهات املستقبل من املصادر منخفضة
املصداقية ،ألن املتلقي ال يقبل األفكار حتى يؤمن بصدقها ،فعندما توجه إليه رسالة إعالمية أو حتى رسالة
شخصية ،فإن اهتمامه األول ينصب حول املصدر الذي تثار حوله العديد من األسئلة :هل هذا الشخص أو
الهيئة أو املؤسسة أهل للثقة؟ هل يقدم أخبارا صحيحة؟ هل يمتلك الخبرة الالزمة عن املوضوع الذي يتكلم
فيه؟ الخ

 1بسام عبد الرحمان املشاقبة :نظريات االتصال ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2011 ،ص.121
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وفي هذا اإلطار يجب اإلشارة الى أهمية استخدام املرسل الى األساليب االقناعية واالشرات (لغة الجسد)
ومختلف املهارات التي تعتبر من قواعد نجاح العملية االتصالية االقناعية ،وعلة العموم فان العوامل في هذا
املقام تختلف باختالف مجال االقناع (سياس ي ،اقتصادي ،اجتماعي...الخ)
ب -الرسالة :ان الرسالة هي املعنى أو الفكرة أو املحتوى الذي ينقله املصدر الى املستقبل ،وتتضمن املعاني
واألفكار واآلراء التي تتعلق بموضوعات معينة يتم التعبير عنها رمزيا أو باللغة املنطوقة أو غير ذلك ،وتتوقف
فاعلية االتصال على الفهم املشترك للموضوع واللغة التي يقوم بها املرسل ،والرسالة يجب أن تكون واضحة
املعالم وعدم حشوها باملصطلحات العلمية ومن هنا فان عملية االتصال تتوقف على الحجم اإلجمالي
للمعلومات املتضمنة في الرسالة ،ومستوى هذه املعلومات من حيث البساطة والتعقيد حيث أن املعلومات
اذا كانت قليلة فإنها ال تجيب على تساؤالت املتلقي وال تحيطه باملوضوع ومحتوى الرسالة ،األمر الذي يجعلها
عرضة للتشويه ،أما اذا كانت املعلومات كثيرة فقد يصعب على املتلقي استيعابها وال يقدر جهازه االدراكي
على الربط

بينهما1.

والرسالة هي ثاني عنصر في العملية االقناعية حسب نموذج "السويل" وهي الجواب عن السؤال ماذا؟،
الذي يشير الى محتوى الرسالة ومضمونها واألفكار التي تطرحها من خالل الوسيلة االتصالية والتي تترجم غالبا
أهداف املتصل أو القائم بعملية االتصال 2.ويرتبط االقناع في أدبيات االتصال ببناء الرسالة بالدرجة األولى
وأسلوب تقديمها ،على الرغم مما يشار اليها دائما من تأثيرات لعناصر أخرى في عملية االتصال ،اال أن الرسالة
وخصائصها تظل هي املتغير األساس ي والحاسم في تحقيق هذه االقناع في الحصول على استجابات موالية ،ويعتبر
تخطيط الرسالة اإلعالمية وبناؤها البداية الناجحة لزيادة التوقعات بنجاح العملية االقناعية.

 1بسام عبد الرحمان املشاقبة :مرجع سبق ذكره ،ص ص.123-121
 2هالة منصور :االتصال الفعال-مفاهيمه وأساليبه ومهاراته ،-ط ،1املطبعة املحمدية ،2000 ،ص24
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ان االتصال اإلنساني اتصال لغوي يقوم فيه املصدر بتحويل أفكاره ومشاعره الى رسالة اتصالية على
شكل كلمات أو إرشادات ومن ثم يرسلها في شكل يمكن استقباله من قبل املستمع أو القارئ أو املشاهد ،ويجب
اإلشارة هنا أنه يوجد ثالثة نقاط أساسية يجب علينا أخذها بعين االعتبار في اعدادنا ألي رسالة مقنعة

منها1:

 املعنى أو مضمون الرسالة :وهي مادة الرسالة التي يختارها املصدر للتعبير عن أهدافه كاملضامين
السياسية.
 اللغة أو الرموز :وهي مختلف الرموز التي توضع وفق ترتيب معين والتي تترجم الى مغزى معين من
قبل املتلقي.
 معالجة الرسالة أو ترتيبها :تشير املعالجة أو الترتيب الى القرارات التي يتخذها املصدر بالنسبة
للطريقة التي سيقدم بها الرموز واملضمون ،فاملصدر قد يختار معلومة معينة ويتجاهل معلومة
أخرى ،وقد يكرر الدليل الذي يثبت به الرأي ،وقد يلخص ما يقوله في البداية أو النهاية ،ويستطيع
املصدر أن يذكر كل الحقائق في رسالته ،وقد يترك للمتلقي مهمة تكملة الجوانب التي لم يذكرها في
الرسالة.
ت -الوسيلة :إذا كان املصدر هو معد الرسالة فان الوسيلة حسب "نبيلة بوخبزة" هي التي تقوم بنقلها عبر
قنوات متعددة ،اذ يختار املرسل الوسيلة املناسبة إليصال رسالته حسب ما تستوجب طبيعتها ،سواء
الحضور الشخص ي أو استعمال وسائل أخرى ،واعتبر كل من "بترسون" و "تورستوني" في عام  1993بأن
االختيار املحكم للوسيلة هو جزء ال يستهان به لنجاح العملية االتصالية.
يمكن أن تصل الرسائل الى املستقبل عبر قنوات متعددة ،فالرسائل الشخصية نتلقاها عن طريق الحواس
مثال :السمع ،النظر ،الشم ،التذوق ،والرسائل العامة نتلقاها عبر مختلف الوسائل.
ويتحكم في استخدام وسيلة االعالم العوامل

اآلتية2:

 1محمد جهاد جمل :مرجع سبق ذكره ،ص ص85-84
 2رحيمة الطيب عيساني :مدخل الى االعالم واالتصال ،ط ،1عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،2008 ،ص ص-56
.57
147

نـي

 طبيعة الفكرة املطروحة والهدف الذي تسعى الى تحقيقه. خصائص الجمهور املستهدف من حيث عاداته االتصالية. تكاليف استخدام الوسيلة بالنسبة ألهمية الهدف املطلوب تحقيقه. أهمية عامل الوقت بالنسبة للموضوع الذي يتناوله االتصال.ث -املستقبل :يشكل املستقبل (املتلقي) عنصرا مهما من عناصر عملية االتصال وينطبق على املستقبل ما
سبق ذكره عن املرسل ،فالفرد في بداية عملية االتصال وفي نهايتها متماثالن الى حد كبير ،وأحيانا يكون
املرسل واملستقبل شخصا واحدا كما هو الحال في االتصال الذاتي ،وفي االتصال املواجه يتحول املرسل
الى املستقبل ،ان املستقبل ال يستقبل الرسالة ويتأثر بها مباشرة ،وانما يقوم بعمليات تنقيح وتنقية حسب
سماته النفسية واالجتماعية ومستوى تعليمه واتجاهاته ،وخالل عملية انتقال الرسالة من املرسل الى
ُ
املستقبل قد يطرأ عليها تحريفات في الصوت أو الكتابة ،وهذا ما أطلق عليه بالتشويش.
ما يجب اإلشارة اليه هنا هو أن األفراد يختلفون في خصائصهم األولية التي تؤثر على عادات اتصالهم
وتتحكم في قابليتهم للتأثير واالقناع ،كالخصائص الديموغرافية ونقصد بها العمر ،الجنس ،العرق ،مكان السكن
ووظيفته االجتماعية (الدخل ،املستوى التعليمي ،املهنة) ،أو الخصائص االجتماعية وهي الجماعات التي ينتمي
اليها الفرد (األسرة ،األصدقاء ،املسجد...الخ) ،إضافة الى الخصائص األولية يختلف األفراد من حيث خصائصهم
النفسية أي سمات الشخصية من ميول ،اتجاهات ،حاجات ،األمزجة ،الحوافز ،العادات وبعض العناصر
الفيسيولوجية ،فاحترام حاجات الجمهور يزيد من فاعلية الرسالة االقناعية إضافة الى هذا فان هناك عوامل
متصلة بالدوافع مرتبطة أساسا باالستعداد املرتفع أو املنخفض لإلقناع وهي

كالتالي1:

 العوامل املتصلة بالدوافع املرتبطة باالستعداد املرتفع لإلقناع :هناك أنواع معينة من األفراد تجعلهم
احتياجاتهم أكثر استعدادا لالقتناع منها :انخفاض تقدير الذات ،اإلحساس بالقلق ،خصوبة الخيال ،التفتح
الذهني ،التأثر باآلخرين.

1

محمد جهاد جمل :مرجع سبق ذكره ،ص ص.92-88
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 العوامل املتصلة بالدوافع املرتبطة باالستعداد املنخفض لإلقناع :الشعور بالعداء نحو اآلخرين ،امليل للعزلة
االجتماعية ،الحاالت السيكولوجية العصبية الشديدة.

-2.2

املنطق االستراتيجي لإلقناع الحديث.
وضع كل من الباحث  Melvin L.Defleurوالباحثة Sandra J.Ball – Roleachثالثة استراتيجيات

لإلقناع وهي بمثابة خطط توجيهية تشير إلى أنواع العوامل واملتغيرات التي ينبغي أن توضع في الرسالة االقناعية،
وفيما يلي هذه

االستراتيجيات1:

أوال -االستراتيجية الديناميكية النفسية :تستمد هذه االستراتيجية معطياتها من نظرية  ،S.o.Rأو" املؤثر
واالستجابة عند الفرد" ،وتطلق من مسلمة مفادها أن التركيب الداخلي للنفس البشرية هو نتائج العلم ،وهذا
التأكيد هو الذي جعل من املمكن استخدام وسائل االتصال الجماهيرية لتعديل هذا التركيب بحيث يغير
السلوك ،وبعبارة أخرى ،أن سر االقناع يكمن في تعلم جديد على أساس معلومات يقدمها الشخص الذي يحاول
االقناع ويفترض أن يغير ذلك من التركيب النفس ي الداخلي للفرد [االحتياجات ،املخاوف ،التصرفات ....الخ]،
مما يؤدي إلى السلوك العلني املرغوب ،وفيما يلي شكل توضيحي لالستراتيجية الديناميكية النفسية:
 شكل رقم ( )04يوضح :االستراتيجية الديناميكية –النفسية.

رسالة إعالمية لإلقناع

رسالة إعالمية تؤدي إلى
تعديل أو تنشيط العامل

العامل االدراكي املعدل يثير أو
يشكل تنازال علنيا

االدراكي
املصدر :ملفن ديلفر ،ساندرا بول روكيتش ،تر :كمال عبد الرؤوف ،نظريات وسائل االعالم ،الدار الدولية للنشر
والتوزيع ،القاهرة –مصر ،1993 ،ص 384

ثانيا -االستراتيجية الثقافية ،االجتماعية :تقوم هذه االستراتيجية على فكرة مفادها أن الثقافة تؤدي وظيفة
حيوية في تشكيل السلوك البشري ،وأكثر من ذلك أنها تتحكم في األنماط السلوكية املنبثقة عن الشخصية،
 1ملفن ديلفر ،ساندرا بول روكيتش ،تر :كمال عبد الرؤوف ،نظريات وسائل االعالم ،الدار الدولية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر،
 ،1993ص ص .399-382
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فهي الخلفية الفكرية واملعرفية واالعتقادية للسلوك ،وإذا أردنا تبرير بعض السلوك الغريب والشاذ فال نجد
ذلك التبرير إال ضمن الثقافة التي نشأ فيها الفرد ،فالثقافة تحمل في طياتها األشكال السلوكية ،والقوالب
الفكرية التي يطلع عليها الفرد ،وهي ال تتطلب مؤسسات رسمية لتعلمها وتطبيعها في الفرد مع محيطه واندماجه
في زمر بشرية معينة.
وعليه فإن ما تتطلبه استراتيجية ثقافية اجتماعية فعالة هو أن تحدد رسائل االقناع للفرد وقواعد
السلوك االجتماعي ،أو املتطلبات الثقافية للعمل ،التي سوف تحكم األنشطة التي يحاول رجل االعالم أن
يحدثها ،أو إذا كانت التحديدات موجودة فعال ،تصبح املهمة هي عملية إعادة تحديد هذه املتطلبات ،واملفتاح
هو أن الرسالة يجب أن تكفل ظهور توافق جماعي في الرأي ،أي أنه يجب إظهار التريفات املقدمة تلقى تأييدا
من الجماعة املناسبة وأن الفشل في أن تحذو حذوهم سوف يشكل سلوكا شاذا غير مقبول ،والشكل املوالي
يوضح ذلك:
 شكل رقم ( )05يوضح :االستراتيجية الثقافية االجتماعية

رسالة
مقنعة

صياغة أو تعديل
تعريفات لسلوك اجتماعي

تحدد أو تعيد تجديد
متطلبات ثقافية أو قواعد
سلوك جماعة ،أو أدوار ،أو
مراتب أو عقوبات

متفق عليه األعضاء
الجماعة

يتحقق التغيير في
االتجاه أو السلوك
العلني

املصدر :ملفن ديلفر ،ساندرا بول روكيتش :مرجع سبق ذكره ،ص .391

ثالثا-استراتيجية إنشاء املعاني :تقوم هذه االستراتيجية على مفاهيم علماء األنثروبولوجيا للسالالت البشرية،
والقاضية بأن املعاني ترتبط مباشرة باللغة ،والتي من خاللها يعبر االنسان عما بداخله من معاني ،ومن ثم
فاإلنسان حيال العالم الخارجي بناءا على ما يحمله من معاني ،وهذه البنية املعرفية الداخلية تزود االنسان
بتعريفات املواقف التي تواجهه ،ومن ثم فالتصرفات ازاءه تنبثق من نيته املعرفية الداخلية.
ان املعرفة هي نتاج عملية تراكم املعلومات التي عرفها االنسان من القديم بشتى السبل ،اكتسب
االنسان من خاللها رموز متعددة عفويا ،واآلن في عصر وسائل االتصال الجماهيري ،تقدم هذه الوسائل قنوات
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جاهزة ملجموعات هائلة من املكان بقصد االنشاء املتعدد للمعاني ،وتستخدم هذه القنوات ،كما هو واضح
بواسطة عدد ساحق من مصادر املعلومات املتنافسة ،التي تريد أن تضع ،تنظم ،أو تعدل املعاني التي خبرها
الناس عن كل ش يء ،من املنتجات التجارية إلى الشؤون السياسية ،وهكذا العالقة بين املعرفة والسلوك ستظل.
مبدأ أساسيا للسلوك البشري ،وأن املعاني تشكل أعمالنا فعال ،وقد بقيت صحة هذا االقتراض آالف السنين.
لقد استطاعت وسائل االعالم أن تحدث تغيرات في السلوك بدون قصد ،هذا ال ينفي وجود أسس كافية
لالعتماد على استراتيجية إنشاء املعاني بغرض تغيير السلوك عن قصد ،فاملعلومات التي تنقل إلى الجماهير
يجب أن تكون فعالة ،كأي نوع آخر من تغيير املعاني التي ينسبها الناس لبعض األشياء كاملنتجات أو القضايا،
وإذا أمكن تحقيق هذه املتغيرات ،فإن تعديالت السلوك نحو هذا الهدف من االقناع يجب أن تأتي في أعقابها،
وهي تعتمد على االستراتيجيتين السابقتين كثيرا فإذا كان نهج االستراتيجية الديناميكية النفسية "تعلم وأشعر
وأعمل" واالستراتيجية الثقافية االجتماعية "تعلم -وافق" ،فإن نهج االستراتيجية إنشاء املعاني هو" :تعلم
واعمل" ،وفيم يلي شكل يختصر لنا االستراتيجية:
شكل رقم ( )06يوضح :استراتيجية انشاء املعاني.
رسالة إعالمية
لإلقناع

رسالة إعالمية تؤدي إلى
تعديل أو تنشيط العامل

العامل االدراكي املعدل يثير أو
يشكل تنازال علنيا

االدراكي
املصدر :ملفن ديلفر ،ساندرا بول روكيتش :مرجع سبق ذكره ،ص402

ان الدور الذي يقوم به املقنع ال يكفي لوحده لتحقيق عملية االقناع ،إذ تحتاج عملية االقناع إلى وجود
بعض االستعداد لدى املستهدف أو على األقل مساعدته على خلق هذا االستعداد لديه ،من العوامل املؤثرة
على

االقتناع1:

 1محمد عبد الغني حسن :مهارات التوعية واالقناع ،ط ،1مركز تطوير األداء والتنمية ،2003 ،ص ص[134-129بتصرف].
151

نـي

أ -التعرض االختياري لعملية االقناع :يقوم األفراد املهيئين لإلقتناع باألفكار أو اآلراء الجديدة بتعريض أنفسهم
اختياريا للرسائل أو املجاالت التي تقدم لهم وجهة نظر جديدة أو مؤيدة لوجهة نظرهم املستحدثة ،وتركز
جهود اإلقناع في البداية على تحديد واختيار األساليب املناسبة لتهيئة الفرد لالستماع إلى املوضوعات الجديدة
التي ترغب في إقناعه بها ،بحيث ال يكون الهدف من هذه العملية في مراحلها األولى هو اإلقناع ولكن تهيئة
الفرد كي يستمع وينصت ويفكر فيم يعرض عليه وال يهرب من الرسالة بمجرد االستماع إليها.
والعمليات االختيارية أو االنتقائية للفرد ،تساعده على استقبال الرسائل واملوضوعات التي تدعو إلى التغيير
بجانب أن يكون الفرد ذاته مهيئا في ذلك الوقت ألن يتغير ،وهذه التهيئة البد أن تتبع من احتياجات الفرد.
ب -تأثير الجماعة األولية للمستفيدين :تقوم الجماعات األساسية التي ينتمي إليها املستهدفون ،أو حتى التي
يسعون أو يرغبون في االنضمام إليها بدور قوي في التأثير على عملية اإلقتناع لديهم ،وفي ضوء ما تقدمه
نظريات التعلم من تفسير ألسباب الوالء للجماعة فإنه قد لوحظ أنه حينما يكون الوالء بأساليب الجماعة
األولية قويا وذا فائدة مباشرة فسوف يقاوم الفرد في هذه الحالة املعلومات أو اآلراء التي تعارض تلك
األساليب ،وعندما تتغير عالقة الفرد بالجماعة األولية ألي سبب من األسباب ويصبح الوالء للجماعة بدون
فائدة أو له نتائج ضارة فيكون الفرد أكثر استعدادا لإلقتناع بأساليب جديدة غير األساليب التي تستخدمها
جماعته األولية .والجماعة تساعد القائم باإلقناع في تحقيق أهدافه ،فمن خالل اتاحة الفرصة للمناقشات
والحوار والتعبير عن اآلراء داخل الجماعة ،يمكن أن تصبح األساليب أكثر وضوحا بما يشجع على اقتناع
بعض األعضاء ببعض اآلراء التي لم يكونوا مقتنعين بها من قبل ،أو يتقبلوا مناقشة بعض اآلراء األخرى التي
كانوا يرفضون مجرد ادراجها ضمن املوضوعات التي يمكن مناقشتها فيم بينهم.
ت -الدور الذي تقوم به قادة الرأي :يعمل قادة الرأي بصورة تلقائية على التعرض ملصادر املعلومات ووسائل
االعالم بصورة مستمرة حتى يوفر لنفسه املعلومات التي تساعده في قيامه بدوره ،إال أنه ال يمرر كل وجهات
النظر التي تصل إليه ،ويمرر فقط ما يقتنع به هو أوال ،ويحتاج قادة الرأي إلى مجهود مخطط إلقناعهم
بوجهات النظر بصورة حقيقية حتى يبذلوا الجهد وبتكرر األساليب املناسبة لكي يستخدمونها في تمرير وجهات
النظر اآلخرين.
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إن هذه العوامل تساعد أو تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في العملية االقناعية ،وفي هذا اإلطار فإن
 Charles J. margerisonيحدد لنا ( )4أربعة نماذج لالقناع بين طرفي العملية االقناعية (املرسل وامللتقي) أو
(املقنع وامللتقي) وهي:
 .1نموذج املؤثر االقناعي  :the persusion effectوهو نموذج يحاول فيه أحد الطرفين اقناع الطرف اآلخر
يتبنى أو املوافقة على موقفه ،كما هو موضح في

النموذج1.

 شكل رقم ( )07يوضح :نموذج املؤثر االقناعي.
Pouceur position

Receiver’s position

الوقت Time
يتحرك الطرف املتلقي ملوقف الطرف املؤثر the receiver moves to the position hell By the persuader
 .2نموذج التفاوض  the negotiation:إذا لم يستطع املقنع تحقيق هدفه من خالل النموذج األول ،عندئذ
يبدأ بالتفاوض واملعتاد في التفاوض أن يكون هناك بعض التنازالت إليجاد حل ،فكرة وسط بين
الطرفين ،كما هو موضح في الشكل

أدناه2:

Mercury Business Books, 1987, p73.

1 charles J-margerison: if only I had said,
2 charles J-margerison: opcit, p78.
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 شكل رقم ( )08يوضح :نموذج التفاوض.

Pouceur position

Receiveres position

الوقت Time
يتخذ كال الطرفين خطوات من خالل املفاوضات لغلق الهوة بينهما.
Thrangh megotiation, Both parties take Steeps to close the gop Between them.
 .3نموذج الثبات  :fixationsيحدث هذا الثبات نتيجة تشبث كل طرف بمواقفه  ،ويحدث هذا كثيرا في
السياسة ،حيث يحاول كل طرف التمسك بمواقفه وتكرار مضامنيها باستمرار ،وهو األمر الذي قد يزيد
من الخالف ،والشكل التالي يوضح النموذج:

1

 شكل رقم ( )09يوضح :نموذج الثبات.

Pouceur position

Receiveres position

الوقت Time

1 charles J-margerison: ibid, p75.
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يتبنى كل الطرفين مواقف متشددة مما يتعزز الخالف.
 .4نموذج االستقطاب Polarization :ينعكس لنا هذا النموذج اتساع الفجوة بين الطرفين كلما استمر
النقاش ،وهذا يحدث عندما يكون هناك مهاجمة من قبل الطرفين ،ويعيد االستماع ،كما

هو موضح1:

 شكل رقم ( )10يوضح :نموذج االستقطاب.

Fasueur position

Receiveres position
الوقت
كلما تحدث الطرفان كلما ازدادت الفجوة.

 اإلقناع جزء من املنطق:
تنحدر عملية االقناع من املنطق ،والتناسق في طرح األفكار والحجج ،األمثلة ،املؤشرات...الخ وكلما كان
الطرح منطقيا كلما كانت العملية اإلقناعية فعالة ،سنطرح فيما يأتي ثالثة آليات تسهل لنا العملية اإلقناعية،
أوال :التجهيز الجيد لألرضية اإلقناعية ،ثانيا :دراسة مختلف اآلليات املتعلقة بالكلمات ،املعاني ،التعريفات،
ذلك أنها تلعب دورا مهما في اإلقناع وهي كما يقول الباحث  "Jérémie Desbienو :"Jonathan Hétu
"Votre vocabulaire et votre langage Influencent grandement la force de vos technique de
persuasion"2

charles J-margerison: ibid, p74.

1

).بتصرف( Jérémie desbiens et janathan Hétu : techniques de persuasion, Adhézio, senc 2018, p 16

2
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أما النقطة الثالثة التي تتناولها هي االتساق بين مختلف عناصر العملية اإلقناعية ومكوناتها.
 -1تجهيز األرضية اإلقناعية :ويتم ذلك من خالل:
 املعرفة الشاملة للموضوع :إن اإلملام باملوضوع أو القضية التي نريد أن نقنع اآلخرين بها مهم للغاية فعمليةجمع املعلومات ضرورية ،وخاصة إن كنا سنحاور ونقنع شخصا ما في مجاله.
 مالحظة مختلف التفاعالت اإلجتماعية :ويجب اإلشارة هنا أنه كلما شكل الفرد عالقات مع أفراد املجتمعكلما كانت لديه خبرة أكثر في معرفة األفراد وسلوكاتهم ،ومن ثم فإن عملية اإلقناع تكون أسهل.
 التقييم الذاتي للقدرات االتصالية – اإلقناعية :فعلى الفرد أن يقيم قدراته االتصالية من خالل مالحظتهلآلخرين عند التواصل معهم ،مثال إذا كان الفرد حاد األسلوب مع اآلخر فعليه االنتباه ومراجعة أسلوبه،
إذا كان ضعيف القدرة على االستماع ،عليه أن يحسن من هذه املهارة ...الخ.
 العمل على تنشيط الذاكرة :إن الذاكرة الجيدة هي الذاكرة التي تحمل لديها القدرة أكثر على االستيعابومنه اإلقناع ،ويجب أن ندرك أن الذاكرة يمكن تطويرها عن طريق آليات عملية يقوم بها الفرد يوميا،
فمثال :ملاذا يتذكر الشخص موضوعا يهمه أكثر من موضوع ال يهمه؟ فاالهتمام واملالحظة يلعبان دورا مهما
جدا في عملية تنشيط الذاكرة.
 أخذ االحتياطات ومنع األخطاء :يتم ذلك بالتركيز على األفعال واألقوال ،فيجب الحذر من :ماذا تقول؟وكيف تتصرف؟ وعلى املقنع أخذ الوقت الالزم للرد.
 توفير وجمع األدلة الالزمة :يجب جمع األدلة واألمثلة الالزمة قبل بدء العملية اإلقناعية ،كما يستحسنأن نبدأ بالنقطة املشتركة.
 استبعاد األدلة املخالفة للهدف :ويتم هذا من خالل دراسة مختلف األدلة التي بحوزتها ،فإذا وجدنا دلياليلعب ضد الهدف املوضوع ،علينا استبعاده وعدم طرحه.
 التحكم في الوقت املسموح به لإلقناع :خاصة عندما يكون لدينا وقت محدد للكالم ،فيجب انتقاء الحججواألمثلة واألدلة املناسبة كما يجب ترتيبها حسب الوقت املسموح به ،وفي غالب األحيان كلما كان الوقت
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كبيرا كلما كانت إمكانية اإلقناع أكبر ،وفي بعض األحيان فإن اتساع الوقت قد يكون ضد الطرف األول،
إذا كان الطرف الثاني يملك أدلة وحججا أقوى.
 األخذ بعين االعتبار جميع االحتماالت :على املرسل األخذ بعين االعتبار كل االحتماالت الواردة لكسر موضوعاإلقناع ،وكلما استطاع املرسل وضع أكبر قدر من االحتماالت كلما استطاع أن يتحكم أكثر في الطرف
اآلخر ،وفي املوضوع والعملية اإلقناعية بصفة عامة.
 تقسيم وحدات اإلقناع على أفراد آخرين :وهي بمثابة االستدالل بآراء أطراف أخرى ،ولكن بطريقة تجعلعملية اإلقناع الفردية بمثابة مجموعة  groupeوهي طريقة جد فعالة إلظهار الطرف اآلخر على أنه مخطئ.
 وضع مخبر (جاسوس) قريب من الطرف اآلخر ،Informateur Interne :ومن األفضل أن يكون املخبر محايداليقدم املعلومات كما تلقاها ،وهذا األمر سيجعل منك طرفا رابحا ال محالة.
 التدريب على اإلقناع :سواء في جهة املرسل أو جهة املرسل إليه ،فعلى املقنع أن يتقمص األدوار قبلالعملية الحقيقية لإلقناع وهذا األمر يساعد أكثر في ترتيب األفكار ،التحكم في

الذات...الخ1.

 -2اآلليات املتعلقة باملعاني ،الكلمات ،التعريفات:
 إظهار الجوانب األخالقية :في بعض األحيان يجب توظيف "االستثناءات" في الحديث واللعب على الوتراألخالقي إلقناع اآلخرين ،وهنا يجب في البداية أن نركز على تعريف يرض ي الطرفين ،ثم بعد ذلك نبدأ
بإسقاطه على الحالتين ،ونوضح الجوانب السيئة والجيدة وكذا األمور األخالقية والالأخالقية.
 تغيير املوضوع أو تحويله :عندما تحس أنك تملك معلومات أقل في موضوع معين أو في نقطة معينة ولكنعملية التحويل أو التغيير ليست بالبساطة التي تعتقدها ،فال يجب ترك فجوة بين املوضوع املطروح
واملوضوع الذي تحولت له ،فكلما كانت هناك مرونة كلما نجح األمر.
 تقييم األفكار على أساس الجدية والحداثة :وهي من أكثر اآلليات استعماال خاصة فيما يخص استغاللاملناصب ،فاألقدمية حسب مفاهيمها العربية هي الخبرة ،وعلى العموم يجب استغالل هذه اآللية بحذر،

).بتصرف( Jérémie desbiens et janathan Hétu : opcit, p 17-31
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(حسب الجمهور املستهدف) أو حسب الطرف اآلخر واتجاهاته نحو األقدمية أو الحداثة ( L’ancienneté
.)ou la nouveauté
 استغالل ندرة ش يء معين :يجب إقناع اآلخر أن ما تدافع عنه ش يء مميز ،نادر ،دقيق ،ولكن يجب أن يتمهذا عن طريق كلمات ضمنية غير صريحة ،والندرة هنا ال تتعلق بالكمية ،فيمكن أن ترتبط باملشاعر
كذلك.)Une valeur Sentimentale( .
 االعتماد على مرجعية معينة :يمكن توظيف شخصيات تحمل دالالت ومعاني معينة وتوظيفها كمرجعياتحجاجيه.
 االستعمال الذكي والجيد للزمن ،األفعال ،املاض ي ،املستقبل القريب ،املستقبل البعيد ،فيجب توظيفهافي الوقت املناسب للتأكيد وإعطاء مصداقية ملا نقوله.
 الدقة واإليضاح فيما نقوله :يجب اإلبقاء على األفكار البسيطة ،الواضحة ،الدقيقة ،ومن األفضل أن نبدأطرحنا بما هو بسيط ،فإن تطلب األمر التوضيح أكثر ،هنا يستحسن أن نغوص في األمور املعقدة تدريجيا،
ليظهر بذلك أن الطرح األول هو جزء من الطرح الثاني ،وإذا وجدنا الطرف اآلخر قد بدأ مباشرة بتعقيد
األمور باستخدامه لكلمات معقدة ،هنا يمكن استغالل الوضع ،واتهامه بتضخيم األمور ،وإعادة طرحها
بشكل مبسط ،وهذا سيكسبك مصداقية أكبر.
 إعادة صياغة الفكرة بألفاظ مغايرة :عندما ال تصل الفكرة لصاحبها يستحسن عدم إعادة طرحها بنفسالكلمات وإنما إعادة صياغتها بكلمات وألفاظ مغايرة ،لكن يجب االنتباه للمعنى.
 تمديد أو تحديد معنى املصطلحات :إن الكلمات عبارة عن كيانات قابلة للتوسع من حيث املعنى ،ويجبمعرفة هذه النقطة اإليجابية واستغاللها ،إذ أنها تمكننا من تغيير املعنى الذي طرحنا كلما أردنا ذلك،
ولهذا يجب أن ننتبه فإذا حددنا ألفاظنا ومعانينا منذ البداية :فإن هذا ال يسمح لنا باللعب كثيرا على وتر
املعاني ،والعكس صحيح( .ألفاظ مطاطة).
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 حصر الطرف اآلخر في اقتراحات محددة :كأن نقول( :يا إما -يا إما) وهذا الطرح يضع الطرف اآلخر في حيرة،وحتى وإن كان يملك حال ثالثا ،فإنه لن يخطر على باله في تلك

اللحظة1.

 -3االتساق واملقارنة ويتم ذلك من خالل:
 طرح األسئلة املضللة :يجب في بعض األحيان أن يقوم املقنع بطرح أسئلة مضللة ،لنجعل اآلخر في موضعمتناقض ،وما يميز هذا النوع من األسئلة هو تضمنها لإلجابة في نفس الوقت ،وبالتالي فإن طرح السؤال
املظلل هو إخبار اآلخر باقتراحاتنا ،وعليه يجب الحذر في طريقة صياغة السؤال.
 االستفادة من مقولة "في االتحاد قوة" :ولكن هذه املرة فيم يخص الحجج ،فيجب على املقنع أن يقوم بوضعمجموعة من الحجج بطريقة مرقمة ،فبدال من التركيز على حجة واحدة ،يقوم بطرح مجموعة من الحجج
ليتشتت الطرف اآلخر ،فاألشخاص يتأثرون بعدد الحجج ،ويمكن أن يقوم املقنع بتفكيك الحجة الرئيسية
إلى مجموعة حجج فرعية وهذا يساعد أكثر على اإلقناع.
 اختيار الحجج األقوى أثناء العملية اإلقناعية :يستحسن أن يقوم املقنع بانتقاء الحجة األكثر قوة في البدايةوذلك إلفقاد الطرف اآلخر توازنه ،ويعتقد أن هذه الحجة هي األضعف لديك ألنها أولى الحجج التي طرحت،
ويبدأ باالنسحاب.
 زرع الشك في عقل الطرف اآلخر :إذا أحسسنا أن الطرف اآلخر غير واثق من معلوماته فعلينا أن نعزز هذااإلحساس لديه ،وذلك باالستمرار في القول :هل أنت متأكد من معلوماتك ،سأطلع على معلوماتك.
 البحث عن حجج ثانوية :وللبحث عن هذه الحجج اإلضافية يجب النظر إلى نفسك أوال ،ثم إلى الطرفاآلخر ،وإلى املوضوع ثالثا ،وهذا خالل عملية اإلقناع واالتصال القائمة ،فيجب دائما استغالل األوضاع
وعدم االكتفاء بالحجج املعدة سابقا.
 تقريب الحجج من املرجعية االجتماعية للمجتمع :وهذا األسلوب يكسب الحجج مصداقية وموثوقية أكبر،وفي بعض األحيان يتوجب االنقطاع عن الخلفية االجتماعية ،ذلك أن البعض يميل إلى كسر القواعد
املوضوعية.

).بتصرف( Jérémie desbiens et janathan Hétu : ibid, p 32-45
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 تقييم الجماهير لتفادي الوقوع في تناقضات :لكل فرد مجموعة من القيم ،األهداف ،الرغبات ،الواجباتاالجتماعية ،وكل هذه العناصر تشكل لنا النسق االجتماعي ،الذي قد يقوم على أساس الصراع كذلك ،وفي
هذا اإلطار علينا أن ندرك أهمية االختالف بين الجماهير ،وتتوجه بحجج تخدم كل األطراف ،وغالبا هي
الحجج االجتماعية التي تتوافق والنسق االجتماعي العام.
 األخذ بعين االعتبار تفسيرات اآلخرين :هناك فرق بين ما نريد أن نتركه من أثر ،وبين األثر الذي تركناه فعال،ذلك أن تفسيراتنا لألحداث واألقوال تختلف عن الطرف اآلخر ،وهذا االختالف هو السبب األول في عدم
الوصول إلى التأثير املرغوب فيه ،وعلى هذا األساس فإن معرفة الطرف اآلخر تمكننا من التنبؤ من مختلف
ردود األفعال التي من املمكن أن يقوم بها الطرف اآلخر وإن صعب علينا معرفة الطرف اآلخر معرفة جيدة
يمكننا أن نتعامل معه على أساس عاداته ،تقاليده ،انتمائه...الخ.
 توظيف (انعكاس الحجة) :عند تقديم الطرف اآلخر حجة معينة ،يجب دائما أن نبحث عن عكس هذهالحجة لصالحنا ،كأن نؤيد حجته ولكن نربطها بطريقة أو أخرى بحجة مناقضة ،كمثال على ذلك :شخص
ما يحاول أن يقنعنا أن العملية اإلقناعية خاصة برجال األعمال وليس األشخاص العاديين في حياتهم
اليومية ،فنقول :أشاطرك الرأي تماما أن العملية اإلقناعية خاصة برجال األعمال ،لكن هل بإمكانك أن
تجزأ لي ما املقصود برجال األعمال وما مجالهم ...فيجد نفسه أجاب تلقائيا بعكس ما طرحه في األول.
 التأكد من أفعال الطرف اآلخر :وموقفه السابق من املوضوع محل النقاش ،وهنا كما سبق وطرحنا يجبمعرفة الطرف اآلخر معرفة جيدة ومراجعة مواقفه وأقواله وأفعاله ،التي قد تتحمل هذا خالل عملية
االقناع.
 مقارنة حجج الطرف اآلخر مع املظاهر السلبية في املجتمع :وهنا يجب أن تظهر للطرف اآلخر أن أفكاره تنتميإلى عقيدتك أو ثقافة أو جماعة اجتماعية دينية ،وتظهر أوجه الشبه من أفكاره وبين تلك الفئة ،ولكن يجب
الحذر هنا من عدم تشخيص األمر ،فنحن نناقش األفكار ال األشخاص.
 اخفاء النوايا :يجب دائما إخفاء النوايا الحقيقة التي تسعى إلى تحقيقها ،ففي بعض األحيان الكشف عنهاللجمهور قد ينفره ،ألنه لم يتعود على الصراحة ومعرفة الحقيقة ببساطة.
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 تقديم مؤشرات تؤدي إلى انتاج حجة تدعم رأيك :بإمكان املقنع أن يقدم مؤشرات للطرف اآلخر ويتركهيجمعها ليصل إلى نتيجة واحدة وهي الحجة التي ستوظفها أنت.
 التخلص من الحجج التي لها تأثير أقل :في كل األحوال فإن لكل حجة أثر معين ،وعلينا أن ننتقي بالتدريجالحجج األكثر امكانية للتقبل من قبل الطرف اآلخر ،فيما بعد الحجة القرية ،مثال :قد تعطي في البداية
أمثلة عامة عن املجتمع تدعم به فكرتك ،يعد تقبل الطرف اآلخر للمثال ،تقدم مثال أدق يكون أقرب إليه
[محيطه الخاص].
 الكشف عن طبيعته املتكلة من األساس :إن طبعة النقاش القائم والعملية االقناعية ككل في حقيقة األمرلها خلفية املشكلة معينة ،ومن األفضل توضيح هذه املشكلة بين الطرفين ،ألن عملية االقناع قد تتشعب
إلى مشاكل أخرى وتبتعد عن لب النقاش.
 توظيف تجارب ماضية :إلظهار أن هناك تمثيل في األحداث ،وأن األمور مرتبطة ببعضها البعض وهذا يكسباملقنع فعالية أكثر ألنه يظهرك على أنه على دراية باملاض ي والحاضر ،وأنه قادر على التنبؤ باملستقبل انطالقا
من مؤشرات معينة.
 استخدام الكذب بذكاء :إذا أردت أن تكسب صورة حسنة فيجب االبتعاد عن الكذب خالل العمليةاالقناعية.
 مقارنة نتائج اقتراحاتك مع نتائج اقتراحات الطرف اآلخر :أن اللجوء إلى النتائج من أنجح اآلليات ،فهيالنقطة املهمة من كل النقاش ،وهنا عليك ذكر كل نتائجك االيجابية ومما ذكر النتائج السلبية للطرف
اآلخر.
 تذكير الطرف اآلخر بالتزامه في املجتمع :إذا كان الطرف اآلخر صعب االقتناع ،يمكن أن تستعمل هذه اآلليةوهي تذكيره بالتزامه في مجتمعه ،وتذكير أن املجتمع ينتظر منه (كذا وكذا) ،وهذه التقنية فعالة جدا ،ألن
الطرف اآلخر ال يجازف بفقدان مكانته االجتماعية ،وال تلقي االنتقادات السلبية

لوظيفته1.

(بتصرف) Jérémie desbiens et janathan Hétu : ibid, p p 46-69
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-2.3

أساليب االقناع السياس ي في التلفزيون.
تعد صياغة الرسالة االقناعية عبر وسائل االعالم بمثابة العمل األساس الذي يمكن عن طريقه التأثير

وإقناع أفراد املجتمع بالقضايا واملشكالت التي تواجههم ،والحلول املقترح لها 1،فمن العوامل الخاصة بالرسالة،
ينبغي معالجة الرسالة بطريقة فعالة تمكن القائم باالتصال من تحقيق أهدافه ،فالرسالة تعد العنصر الوحيد
لالتصال الذي يمتلك القائم باإلتصال سيطرة مطلقة عليه ،لذا ينبغي عل القائم باالتصال أن يكون حذرا
تماما في القرارات املختلفة التي يتخذها بشأن معالجة الرسالة ،وتتضمن طرق املعالجة ما يأتي:
أ -عرض جانب واحد فقط أو كال الجانبين:
خلص الباحثين "أوكيف ألن  "O’keef & Allenإلى أن تقديم كال الجانبين املؤيد واملعارض في الرسالة أكثر
تأثيرا على اتجاهات املتلقين مقارنة بعرض جانب واحد فقط ،ذلك إن تقديم جانبي املوضوع يكون أكثر فعالية
حينما ال يكون الجمهور مدركا بأن القائم باالتصال يرغب في التأثير عليه ،وحينما يكون أعضاء الجمهور أكثر
ذكاء وتعليما ،وحينما يرغب القائم باالتصال في أن يبدو موضوعيا ،وفي املقابل يكون تقديم الجانبين أقل
فعالية في حالة األفراد ذوي التعليم البسيط والذي يحتمل إن يؤدي استماعهم إلى جانبي املوضوع إلى حدوث
أثر عكس ي 2،كما إن أهمية عرض الجانبين يرجع إلى إن ذلك يدعم مصداقية القائم باالتصال إذ يشعر امللتقي
بموضوعيته وعدم تحيزه إلحدى الجانبين ،كما إنه يتيح للقائم باالتصال فرصة دحض أدلة وبراهين الجانب
املعارض بحيث ال يترك للملتقي فرصة التفكير فيها.
ب -وضوح الهدف أو ترك الهدف ضمنيا:
على القائم باالتصال أن يختار بين جعل الهدف من رسالة االتصال االقناعي واضحا للجمهور املستهدف،
أم جعله ضمني بحيث يستخلصه الجمهور املستهدف ،في هذا الصدد يرى "أوكيف  "O’keefأن وضوح الهدف

 1حسين شفيق :سيكولوجية اإلعالم-دراسات متطورة في علم النفس اإلعالمي ،-ط ،2دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،
مصر ،2010 ،ص.32
 2حسن عماد مكاوي :نظريات اإلعالم ،ط ،1الدار العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،2009 ،ص.103
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يجعل الرسالة االتصالية أكثر إقناعا من ترك الهدف الضمني ،ويشير "مكجوير" إلى أنه ليس من الكافي توجيه
(الحصان إلى مصدر املياه بل ينبغي أيضا دفع رأسه في ينبوع املاء حتى يشرب).ويفسر كال الباحثين وجهة نظرهما
بأن وضوح الهدف يقلل من فرص االضطراب وعدم الفهم التي قد يتعرض لها الجمهور املستهدف وهناك
العديد من القواعد واألساليب واملداخل التي تستخدم في بناء الرسالة وصوال إلى إحداث االقناع وتحقيق
االستجابة وهي كما يأتي:1
 .1استخدام االستماالت واملداخل:
تقع تأثيرات االتصال االقناعي عن طريق توظيف استماالت الحث أو التحفيز في ضوء عالقتها بتنظيم
املضمون االقناعي ،وقد يكون التوظيف بهدف مخاطبة العقل في مجادالت عاطفية ضد مجادالت منطقية أو
استماالت عاطفية تخاطب املشاعر ،وقد تلجأ إلى استخدام استماالت الخوف وتوظيف تأثيراتها على املشاعر،
واالستمالة هي"منبهات أو مثيرات ترفع من مستوى التحفيز سلبا أو إيجابا لقبول توصيات أو توجيهات الرسالة
اإلقناعية ،واالستمالة هي تكتيك إقناعي يستخدم وفقا لخصوصية املوقف االتصالي ويتميز بالتنوع واملرونة
ومخاطبة العقل أو الشعور أو كليهما معا"  2إن الجدل قديم في مجال االتصال حول أفضل االستماالت التي
يستخدمها القائم باالقناع ،وهل تبنى اعتمادا على استمالة احتياجات الجمهور العاطفية أم تبنى على أساس
التوجه للعقل ،وبهذا الصدد ظهر فريقان:
 مرتكزات مؤيدو االستماالت املنطقية "العقلية":
تركز هذه األساليب في اإلقناع لى مخاطبة العقل باستخدام املنطق والحجج الواقعية ،التي تدلل على صحة
ومنطقية ما يقوله القائم باالتصال حتى يحقق أهدافه ،والباحثون الذين يتبنون استمالة العقل يجادلونه
بأنه إذا تمت مواجهة مجادالت عاطفية بمجادالت منطقية ،فإن استجابة جمهور املستقبلين للمجادالت
املنطقية التي بنيت صياغتها بطريقة جيدة أفضل من سواها ،فالجمهور املستهدف أيا كانت درجة تعليمه
 1جيهان رشتي :مرجع سبق ذكره ،ص 486
There are Threats and (Maybe) fear Caused Arousal- Theory and Confusion of Appeal to Fear Arousal

2 Michael S. la Tour:

itself, Journal of Advertising, Vol26, N3, S.A , American Academy of Advertising, 1997, P45
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ومكانته يريد ما يثبت صحة الرسالة االتصالية حتى يقتنع بها ،وهؤالء يجادلون بعبارة أن "الجمهور أشخاص
منطقيين" واستجابتهم للرسائل التي تستميل العاطفة متوقفة على غياب البدائل املنطقية .1والبدائل املنطقية
تتمثل في استخدام األدلة التي تؤيد الحقيقة في موضوع ما ،ويعتمد استعمال الدليل بصفة عامة على نوع
املوضوعات ومدى ومالءمتها لنوع معين من األدلة ،وعلى الجمهور ومتغيراته "السن والنوع والتعليم واألسرة "
فاألدلة املقنعة بالنسبة لجمهور ما غير مقنعة في الوقت نفسه لجمهور آخر 2.وقد أدرك القائمون باالتصال
أهمية األدلة املنطقية في تحقيق اتصال ناجح ،ذلك أن أهميتها تكمن في أنها تخلق لدى الجمهور املستهدف ما
يسمى بنظام املعتقدات الذي يقوده إلى تغيير اتجاهه أو سلوكياته في االتجاه الذي يريده القائمون باالتصال.
وتتوقف فاعلية هذه االستماالت املنطقية على عدة عوامل منها مدى الثقة في القائم باالتصال ،وأسلوب ترتيب
وتقديم هذه األدلة ،ومدى معرفة الجمهور املستهدف بها مسبقا .من أمثلة االستماالت املنطقية عرض كال جانبي
املوضوع املؤيد واملعارض ،واستخدام االحصاءات والبيانات واالستعانة بشهود عيان ،وتقديم أمثلة من واقع
الحياة ،واالستشهاد بدراسات تجريبية ،واالستعانة بالخبراء واملتخصصين في موضوع رسالة االتصال

االقناعي3.

 مرتكزات مؤيدو االستماالت العاطفية:
أصحاب هذا الرأي يستندون إلى أن االنسان عاطفي يهتم بالرسائل التي تصاغ بمهارة ،وتستميل
الحماس والحب واالهتمام بالذات واملشاعر األخرى التي قد ال تكون منطقية بطبيعتها 4،فاألماني والعواطف
والرغبات تتحكم في تصرفات الناس أكثر مما يتحكم العقل فيها 5،فاإلنسان يسعى إلى تحقيق استمالة من
يتصل به بشكل أو بآخر لتحقيق لتفاهم ،وأساليب اإلقناع واالستمالة هنا تركز على مخاطبة عواطف وغرائز
امللتقي لتحقيق االقناع عبر عمليات نفسية متنوعة مرتبطة بعواطف مختلفة يحملها اإلنسان 6،فهي تعتمد
على خلق حالة عاطفية وجدانية متميزة تقود إلى االعجاب "االقناع" وهذا يكون في إطار إستراتيجية متميزة
 1منى الحديدي ،سلوى إمام علي :اإلعالن في التلفزيون املصري ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،1987 ،ص.82
 2حامد عبد السالم زهران :علم النفس االجتماعي ،ط ،6عالم الكتب ،القاهرة ،2003 ،ص ص .236-234
 3منى الحديدي ،سلوى إمام علي :مرجع سبق ذكره ،ص.83
 4منى الحديدي ،شريف درويش اللبان :فنون االتصال واالعالم املتخصص ،ط ،1الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،2009 ،ص.56
 5إبراهيم امام :االعالم واالتصال بالجماهير ،ط ،3مكتبة االنجلومصرية ،القاهرة ،1985 ،ص.203
 6إبراهيم حفظ هللا :وسائل التعليم واالعالم ،عالم الكتب ،القاهرة ،1968 ،ص.30
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إلثارة خيال ووجدان الجماهير ،فقد أثبتت بعض التجارب إن االستماالت العاطفية أكثر تأثيرا في عملية االقناع،
في حين أثبتت بعض التجارب األخرى عكس ذلك ،ولعل ذلك يشير إلى إن ذلك االختيار ينبغي أن يستند إلى
طبيعة موضوع رسالة االتصال اإلقناعي ،وخصائص الجمهور املستهدف منها ،وطبيعة املوقف االتصالي1،وفي
دراسة أجراها "هارتمان" على نوعين من االستماالت توصل فيها إلى فاعلية االستماالت العاطفية في كسب
املؤيدين لصالح الحزب االشتراكي في انتخابات 1936م إذ استخدم في إحدى منشوراته استماالت عاطفية قوية
ضمنها تأكيد التخلص من الحروب وتلبية الحاجات وإزالة املخاوف وتحقيق الرفاهية وقد حقق ذلك املنشور
فاعلية بزيادة  % 50على املنشورات القائمة على الحجج

املنطقية2

من املؤكد أن استخدام الحجج والبراهين وقوة املنطق ال يعني انتفاء الحاجة إلى االستمالة العاطفة،
وليس هناك معايير لتحديد أي من االستماالت أفضل .إذ يرى قسم من الباحثين أن تحقيق االقتناع يكون
باستخدام العقل والعاطفة معا ،وإن التركيز على املعتقدات والحاجات العاطفية هي أحد أساليب اإلقناع التي
تتطلب مخاطبة العقل والعاطفة في آن واحد ،وإن نجاح عملية اإلقناع تعتمد على تقديم املبررات املنطقية "
العقلية " والعاطفية 3.وقد أظهرت بعض الدراسات إن ثمة عوامل مؤثرة تقف بوجه تحقق االستمالة منها
العقيدة والثقافة والقدرة االقناعية للقائم باالستمالة ،وهي إشارة إلى جمهور االستمالة الذي حدد بنوعين
األول جمهور النخبة elite publicsالذي يحتاج إلى محاججة منطقية مدعمة باألدلة والبراهين والحوار العقلي
لتحقيق االستمالة أو التغيير في االتجاهات .أما النوع اآلخر الذي حددته الدراسة فهو الجمهور العام mass
 publicsوالذي يتطلب خطاب دعائي خاص يتوجه إلى مناطق وحقول التأثر والتأثير إنطالقا من أن اإلنسان ال
يستطيع أن يتفاهم دون استمالة من يتصل به بطريقة أو بأخرى ،4وهناك من يضيف استمالة التخويف
كاستمالة ثالثة.

 1صفوت محمد العالم :فن اإلعالن ،ط ،1الدار العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2009 ،ص.30
 2جيهان أحمد رشتي :مرجع سبق ذكره ،ص ص .464-463
 3رائد املال :أساليب االقناع في الصحافة العراقية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة بغداد ،كلية االعالم ،2002 ،ص.80
Norman H. Nie and Kristi Anderson: Mass Belief Systems Revisited-Political change and Attitud structure-, journal of

4

politics, Vol 36, August 1976, p p 40-587.
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 .2استخدام األدلة والبراهين:
تعد الرسائل منطقية عندما تستخدم األدلة التي تؤيد الحقائق في موضوع ما ،ويحاول أغلب القائمين
باالتصال أن يدعموا تأثير رسائلهم اإلقناعية بتقديم أدلة أو عبارات تتضمن معلومات واقعية أو آراء تنسب إلى
مصادر أخرى غير القائم باالتصال ،وأن استخدام األدلة استخداما جيدا يسهم في تحقيق اإلقناع ،ألن التقديم
الضعيف لألدلة يقلل أو يزيل وقعها في تغيير االتجاه ،1على أن تتضمن هذه األدلة سمات أساسية لرفع املقدرة
االقناعية ،منها القدرة على التحليل واالبتكار ،أي إدراك العالقات بين العناصر املكونة لفكرته وتحليلها وابتكار
مزيد من العالقات التي وصل إلى معاني تؤيد الفكرة وتحقق اإلقناع ،واالهتمام بالعرض لجوانب القضية
جميعها مع قبول النقد وتجنب

االنفعال2.

 .3تنظيم أو ترتيب الحجج االقناعية داخل الرسالة:
ان الرسالة االقناعية املنظمة يكون لها تأثير كبير يفوق الرسائل غير املنظمة ،كما أن الرسالة التي تواصل
توظيف أقوى وأهم الحجج إلى النهاية ،فإنها بذلك تستخدم ترتيب الذروة أو تأثير النهاية  ،Recencyأما الرسالة
التي تقدم الحجج األقوى في البداية فإنها تتبع تأثير عكس الذروة أو تأثير البداية  ،Primacyوقد يتوقف قبول
الحجج على تقييم الجمهور للقائم باالتصال ومدى توافق هذه الحجج مع التزامات الجمهور ،وفي بعض األحوال
يكون تأجيل الحجج األقوى حتى النهاية أفضل من تقديمها في البداية ،فليس هناك قاعدة أو قانون عام لترتيب
الحجج في عملية اإلقناع ،ولكن ينبغي فهم التأثيرات التي تتركها متغيرات عديدة متصلة بالظروف التي يفضل
فيها استخدام ترتيب ما بدال من اآلخر .3ولقد اهتمت أبحاث كثيرة بدراسة متصلة بتنظيم املضمون اإلعالمي
وأساليب تقديم املوضوع ،وأثر ذلك على التعليم واإلقناع ،ومن هذه املتغيرات موقع املوضوع على الصفحة،
وترتيب الحجج ،وطريقة تقديم املوضوع ،وغير ذلك من األمور الفنية التي تتعلق بمساحة املطبوع ،وموقع
الصور ومساحتها ،وأسلوب املونتاج ،وزوايا الكاميرا ،املدة الزمنية التي تستغرقها اللقطات.4

1

منى الحديدي ،شريف درويش اللبان :مرجع سبق ذكره ،ص ص.57-56

 2محمد منير حجاب :مهارات االتصال لإلعالميين والتربويين والدعاة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2008 ،ص ص .106-105
 3حسن عماد مكاوي :نظريات االعالم ،ص.104
 4منى الحديدي :مرجع سبق ذكره ،ص.58
166

نـي

 .4الهدف في الرسالة اإلقناعية:
يصبح االقناع أكثر فاعلية إذا حاولت الرسالة ذكر نتائجها أو هدفها بوضوح ،أي ال تترك للجمهور عبء
استخالص النتائج بنفسه ،وقد أظهرت الدراسات أن املعلومات والحقائق الواضحة التي تذكر بوضوح يتم نقلها
بنجاح أكبر ،ولكن املادة واضحة الهدف قد تواجه بالرفض والصد واملقاومة من االتجاهات املرجوة ،فتنشط
العمليات االنتقائية في مقاومتها ،في حين أن الهدف الضمني للرسالة أكثر إقناعا وقدرة في التغلب على مقاومة
اإلتجاهات املرجوة ،والتي تتصل بالذات بدرجات متفاوتة .1وهنا نجد أن التركيز على هدف اإلقناع يتطلب عناية
واهتمام والتزام بوقت محدد ،ذلك أن هذا الهدف قد يصبح بال قيمة إذا لم يتم الوصول إليه في الوقت املالئم،2
فالتعديل الواقعي للسلوك هو الهدف الذي يستهدفه االتصال االقناعي بعده الش يء التابع القابل للتغيير في
الصياغات النظرية التي تحتاج تفسير وبعده املعيار لتقرير ما إذا كانت العملية اإلتصالية قد نجحت أم ال.3
 .5تقديم الحجج املؤيدة واملعارضة في الرسالة اإلقناعية:
هناك وجهتا نظر بشأن القدرة اإلقناعية على عرض الحجج املؤيدة واملعارضة ،فريق يؤيد عرض جانب
واحد من املوضوع ،أي أن تقديم الحجج املؤيدة واملعارضة ملوضوع ما ،وهذا قد يلغي بعضها البعض وحين
يواجه امللتقي الحجج املؤيدة واملعارضة ،فإن النتيجة أنه سيبقى في موقفه األصلي نفسه تقريبا ،أما الفريق
اآلخر فهو يؤيد عرض الجانبين في الرسالة (املؤيد واملعارض) ،ألنها أكثر فاعلية في تغيير اتجاهات األفراد املتعلمين
تعليما عاليا ،فالرسالة التي تعرض جانبي املوضوع قد تكون أكثر قدرة على تحصين امللتقي ضد الدعاية املضادة،
وأن مجرد اإلشارة إلى وجود حجج متعارضة  ،يجعل الفرد أكثر مناعة ضد تأثير الرسائل املعارضة التي تأتي فيما
بعد4.

 1منى الحديدي :مرجع سابق ،ص.59
 2حجازي سعيد أبو غانم :تخطيط وادارة النشاط والحمالت اإلعالمية ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،2011 ،ص.72
 3ملفن دفلر وساندرا بول روكيتش :مرجع سبق ذكره ،ص.377
 4منى الحديدي :مرجع سبق ذكره ،ص.60
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 .6الرأي السائد في املجتمع (األغلبية – اإلجماع):
يميل الفرد إلى تصديق الرسائل التي تتفق مع رأي األغلبية ،في حين يرفض بحدود كبيرة الرسائل السائدة
في صفوف األقلية ،وكلما تضمنت الرسالة آراء متفق عليها داخل الجماعة كانت أكثر تأثيرا في الفرد ،1ويتأثر
نجاح االتصال بطبيعة الظروف التي يتلقى فيها الفرد املعلومات ،وأثبتت دراسات عديدة أن الجماهير تعتنق
بعض اآلراء ألنها تؤمن ببساطة بأن تلك اآلراء تتفق مع الرأي الشائع.2
 .7تأثر تراكم التعرض والتكرار:
يؤكد عدد كبير من علماء االتصال أن تكرار الرسالة من العوامل التي تساعد على اإلقناع ،وينعكس هذا
التأكيد في الحمالت التي تعمد إلى تكرار الرسائل االتصالية ،ذلك إن التكرار-بتنويع-يقوم بتذكير امللتقي باستمرار
بالهدف من الرسالة ويثير في الوقت نفسه احتياجاته ورغباته.3
 .8توظيف العامل الديني:
يؤدي الدين دورا كبيرا في توجيه الرأي العام في معظم بالد العالم وفي مجاالت الحياة كافة االجتماعية
والسياسية واالقتصادية والعلمية ،وهو عند جماهير الشعب من املسلمات التي ال تقبل الجدل ،وغالبا ما
يستخدم هذا األسلوب بهدف تحريك مشاعر اإليمان وإذكاء النزعة الدينية وتوجيهها ،فضال على االعتماد على
األحكام املسبقة وإطالق صفات (الخير والشر) .4ويسري تأثير الدين ليشمل أغلب مناحي الحياة ،ويتجاوز تأثيره
الحدود القومية للدولة في قبول أو رفض الرسالة اإلتصالية ،فالدين الذي يعتنقه شخص ما في أحد البلدان
في الغالب ال يعد مرشدا ملعتقدات اآلخرين ،وما يعرفونه عنها قد يخطئ أحيانا ،وتذهب الرسائل االتصالية إلى
توظيف الرموز الدينية ملا لها ن حضور جماهيري مؤثر ودور كبير في عملية التأثير بالجمهور.5

 1حسنين شفيق :مرجع سبق ذكره ،ص.34
 2حسن عماد مكاوي ،ليلى حسن السيد :مرجع سبق ذكره ،ص ص .198-197
 3حسن عماد مكاوي ،ليلى حسن السيد :مرجع سبق ذكره ،ص.105
 4محمد منير حجاب :املوسوعة اإلعالمية ،مرجع سبق ذكره ،ص.285
 5أحمد عيساوي :اإلعالن من منظور إسالمي ،وزارة األوقاف والشؤن الدينية ،قطر ،2000 ،ص.63
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 .9االستشهاد والشخصية الشعبية:
أسلوب االستشهاد من أكثر األساليب إتباعا في الرسائل اإلعالمية ،ويرتبط إلى حد بعيد بأسلوب االستمالة
عن طريق املرجعية أو السلطة ،وعادة ما يجري توظيف الشخصيات املشهورة في املجتمع للترويج عن خدمة
ما ،فإذا كانت الشخصية محبوبة ومشهورة وغنية فهي ليست بحاجة للكذب بخصوص موضوع الرسالة ،لذا
فإنه قد يحتمل األخذ بتوجيه تلك الشخصية بوصفها توصية أمينة ومخلصة .1أما أسلوب استخدام الشخصية
الشعبية فأن الرسالة تربط الصورة عن شخصية املصدر بالشخصية الشعبية التي تكون طيبة وحكيمة وتحظى
بثقة اآلخرين.2
 .10بناء الرسالة اعتمادا على اتجاهات واحتياجات الجمهور:
يقتض ي بناء الرسالة اإلعالمية الناجحة مراعاة اهتمام الجمهور وميوله واتجاهاته ،لذا هناك ضرورة
قصوى الن تصميم الرسالة بشكل يثير الجمهور بما يجعله منجذب إليها ،وعليه البد أن يأخذ القائم باالتصال
بحسبانه االعتبارات اآلتية:3
 مدى حاجة املستقبل ومصلحته في التعرض ملوضوع الرسالة.
 تضمين الرسالة ملثيرات تنبه املستقبل وتشوقه ملتابعة االتصال ،كإلقاء األسئلة املثيرة والقضايا
املناسبة.
 اختيار الوقت واملكان املناسبين لتقديم الرسالة.
 .11استخدام األساليب اللغوية:
يوص ي املختصون في املجال اإلعالمي بضرورة اختيار الرموز اللغوية الواضحة واملفهومة واملألوفة واالبتعاد
عن األلفاظ أو الرموز املهجورة مع مراعاة خصائص الجمهور فيما يتعلق باستخدام قواعد النحو والصرف
واألساليب البالغية ،ولكي يتحقق للرسالة الوضوح من الناحية الفنية ينبغي استخدام األسلوب الجذاب

 1صالح خليل أبو إصبع :تحديات االعالم العربي ،دار أرام للدراسات والتوزيع والنشر ،األردن ،1995 ،ص.351
 2سعد سلمان املشهداني :الدعاية الصهيونية في العراق ،ط ،1دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،2001 ،ص.27
 3حسنين شفيق :مرجع سبق ذكره ،ص.35
169

نـي

والعبارة السهلة ذلك أن فهم املعاني هو أساس االستمالة واإلقناع ،معتمدا على علم النفس بما يملكه من
إمكانات غزيرة عن السلوك اإلنساني.1
 .12وضوح الرسالة:
من األمور التي يجب مراعاتها هو وضوح الرسالة وسهولة استيعابها من الجمهور ،ذلك أن بساطة
الجمل والكلمات املستخدمة يسمح بصياغة الرسالة بشكل يفهمها املتلقي ،فاالختيار الجيد لرموز نقل الرسالة
شرط رئيس لنجاح عملية االتصال  ،2كاستخدام األلفاظ القاطعة التي تعبر عن شدة االتجاه الذي يعبر عنه
القائم باالتصال واقناعه به ،واستخدام التعبيرات املجازية كالكناية واالستعارات لتشخيص األفكار املجردة
وتشكيل الطريقة التي يريد القائم باالتصال جمهوره أن يفكر بها ،واستخدام األسلوب القصص ي ،وتفحيم
الكلمات االيجابية ،واستخدام األلفاظ الجاذبة لالنتباه ،واستخدام األسلوب التكراري لبعض العبارات لزيادة
فاعلية تأثيرها ،أما أشكال االتصال اللفظي التي قد تؤثر بالسلب على نتيجة االتصال االقناعي فتمثل بـ:
استخدام األلفاظ وتعبيرات تبعث على الشك في قوة االتجاه الذي يعبر عنه القائم باالتصال ،واستخدام
األسئلة التأكيدية والتي تظهر القائم باالتصال وكأنه غير متأكد تماما من صحة ما يقوله للجمهور ،وتفحيم
الكلمات السلبية واستخدام كلمات تنطوي على مبالغة وتهويل.3
 .13قوة اللغة ووصف األلفاظ:
يقصد بقوة اللغة املستخدمة في رسالة االتصال االقناعي األساليب واملفردات التي تظهر قوة اعتقاد
املتحدث في صحة موضوعه واتجاهه الشديد نحوه ،فالقائم باالتصال الذي يستخدم لغة قوية يكون قادرا
على تحقيق الهدف من االتصال مقارنة بالقائم باالتصال الذي يستخدم لغة ضعيفة 4وتعد اللغة نسقا من
اإلشارات موجودة في أي مجتمع ،وهي من أهم وسائل االتصال والتفاهم بين األفراد ،وتنظر نظريات اإلعالم إلى

 1محمد عبد الحميد :نظريات االعالم واتجاهات التأثير ،ط ،2عالم الكتب ،القاهرة ،2010 ،ص.411
 2حسنين شفيق :مرجع سبق ذكره ،ص.35
Harry mills: opcit, p 151-155.
 4حسني محمد نصر :نظريات االعالم ،ط ،1دار الكتاب الجامعي ،2014 ،ص.321
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اللغة بوصفها نظام من العالمات الصوتية يستخدم كوسيلة للتفاعل والتواصل وتبادل املعلومات بين األفراد،1
وهذا يتطلب أن يكون تناغم بين املرسل واملستقبل في لغة يفهمها الطرفان ،ذلك أن الرسالة غير املصاغة
بالطريقة الفعالة تقف حائال أمام نجاح االتصال ،2وتمتاز اللغة العربية بالفعل واملرونة والعمق في تركيب
املفردات والقواعد ،وهذا التركيب يرمي إلى "النمذجة والتبسيط".3
ولكي تؤدي األلفاظ دورها في التعبير عن األفكار ،ينبغي تجنب استخدام الكلمات التي تعطي أكثر من معنى
واالبتعاد عن الكلمات املعقدة والصعبة ،أو استخدام املصطلحات غير الواضحة وغير الشائعة ،4وأن تتسم
بالبساطة وتنأى عن صفات التعالي على القارئ أو التقعر أو املبالغة في التعمق ،بما يعزز تأثير الرسائل اإلعالمية
ويحقق اإلقناع املطلوب .5وعلى هذا فال يكفي أن تكون الفكرة جيدة واألدلة املستخدمة قوية أو أن تقدم
الرسالة بشكل جيد فحسب ،بل يتوقف نجاح الرسالة في إحداث اإلقناع على جميع العوامل املذكورة مجتمعة،
وهناك أسباب تكتيكية لإلقناع في الرسالة االتصالية يمكن االختيار بين أسلوبين في تصميم الرسالة التي يراد
لها أن تحقق اإلقناع فيها،

منها6 :

-1أسلوب التدرج في الطلبات من األصغر إلى األكبر  Foot-in-the-Door Technique:إن االفتراض األساس الذي
يميز أسلوب التدرج في الطلبات من األصغر إلى األكبر ،هو أن الفرد الذي تم إقناعه لالستجابة للطلبات التالية،
والتي هي أكبر من الطلبات األولى الصغيرة.
-2أسلوب التدرج في الطلبات من األكبر إلى األصغر  :The-Door-in-The-Face Techniqueويفترض هذا األسلوب
بدء املحاولة التأثيرية برسالة إقناعيه تتطلب عمال من املؤكد رفضه من قبل الجمهور ،ثم تأتي بعد ذلك رسالة
الحقة تتطلب نتائج معتدلة ،وهذا األسلوب املرغوب فيه لتحقيق اإلقناع ،ويركز أسلوب التدرج في الطلبات من

 1عبد العزيز شرف :مرجع سبق ذكره ،ص ص .174-173
 2إبراهيم امام :مرجع سبق ذكره ،ص.145
 3عبد العزيز شرف :مرجع سبق ذكره ،ص ص .229-228
 4محمد منير حجاب :مرجع سبق ذكره ،ص ص .247-241
 5محمد حسن عبد العزيز :لغة الصحافة املعاصرة ،ط ،1دار املعارف ،القاهرة ،ص.21
 6منى الحديدي :االعالم واملجتمع ،الدار املصرية اللبنانبة ،ط ،3القاهرة ،2010 ،ص ص .61-60
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األكبر إلى األصغر على (املادة أو التبادل) ،إذ أن (املبادلة) تشمل على إعطاء الفائدة لهؤالء الذين يعطون الفائدة،
أما التنازالت التبادلية فهي النتيجة الطبيعية ملعيار التبادل (أي التبادل بتقديم التنازالت) ،والتي تعد عامال
أساسيا في كثير من عمليات االتصال الشخص ي ،التي تبدأ غالبا بوضع غير مقبول لكال الطرفين أو ألحدهما،
وتكون التنازالت هنا بمثابة ميكانيزم ملنع إنهاء االتصال .1

 أساليب اإلقناع في اإلتصال الجماهيري:
مع ظهور وسائل االتصال وتطورها وانتشارها ،أخذت األساليب اإلقناعية تتركز تدريجيا وبات
استخدامها يأخذ شكال مدروسا ومخططا له ،ذلك أن انتشار وسائل االتصال وتنوعها وتطورها واستخدام
التقنيات التكنولوجية الحديثة لضمان سرعة وصول املعلومات فضال على توسع املدن وظهور الدول القومية
وقيام الحروب الدولية واإلقليمية ،أدى ذلك كله إلى التفنن في استعمال األساليب اإلقناعية بهدف التأثير في
املتلقي 2.وقد أصبح من الصعب تحديد أساليب معينة أو متكاملة ،والسبب ليس ألنها مجهولة أو غير معروفة
لإلنسان ،وإنما يرجع ذلك إلى عدم تمكن املعنيين وضع صياغة محددة لألساليب ،لقد ارتبطت األساليب
اإلقناعية "بالدعاية" وقد بدأت أولى املحاوالت لتحديد األساليب اإلقناعية في معهد تحليل الدعاية األمريكية
الذي أنشأ عام  1939الذي وضع القواعد األسلوبية املعروفة باسمه ،والتي تعد بمجموعها املحاوالت العلمية
الفنية الرائدة بعيدا عن االنطباعات الشخصية واملفاهيم والقيم

اإليديولوجية3.

ثم تلت ذلك محاولة العاملين "براون" و "هولستي" حيث حددا أساليب اإلقناع باستخدام القوالب
النمطية وإطالق التسميات ،التكرار ،التحول ،بينما صنف "الزويل" و "دوني بلومتوك" هذه األساليب بشكل
محدد لتقتصر على مجال الصراعات واألزمات 4.وتعد هذه األساليب املحاولة العامدة إلقناع الناس بكل الوسائل

 1أحمد زكي بدوي :معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان ،1986 ،ص.43
 2سعد سليمان املشهداني :مرجع سبق ذكره ،ص.19
 3حميدة سميسم :الحرب النفسية ،ط ،1دار الكتب للطباعة ،بغداد ،2000 ،ص ص.125-124
 4محسن عبود كشكول :أساليب االقناع في الحمالت االنتخابية مع نموذج تطبيقي ،ط ،1دار الكتاب الجامعي ،دولة االمارات العربية
املتحدة 2015 ،ص15
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املتاحة بأن يفكروا أو يسلكوا بأسلوب يرغبه املصدر ،وتتنوع األساليب املستخدمة تبعا للتكنولوجيا

املتاحة1.

وبم أن األساليب اإلقناعية متعددة ومتنوعة فقد حاولنا أن نلم بمختلف األساليب بغية التعرف على معانيها،
والغاية من استخدامها ،ويجب اإلشارة إلى أن هذه األساليب منها ما هو عاطفي ومنها ما هو عقلي ومنها ما يشمل
االثنين:
 -1أسلوب استخدام الصورة الذهنية :يدرك الجمهور األحداث وكل ما يتعلق بالعالم الخارجي عن طريق
صور ذهنية جامدة وراسخة ،وكثير من هذه الصور غير صحيحة تقريبا ،مثل صورة العربي أو املسلم
في وسائل اإلعالم الغربية ،وال شك أن تقديم اإلعالم الغربي لهذه الصور يمثل نموذجا ألحد أهم
الوسائل التي تستخدم في التأثير على املتلقي ومن ثمة

اقناعه2.

 -2أسلوب التكرار :يقوم هذا األسوب على قاعدة أساسية قوامها اإليمان بأن عملية تكرار املنبهات من
شأنها أن ترسخ موقفا معينا لدى اإلنسان ،وهو من أكثر األساليب شيوعا للتأثير في الرأي العام بالتركيز
على بضعة حقائق فقط ،وتوجيه آذان الناس وأبصارهم إليها مرارا وتكرارا ،فاملادة التي يتكرر وجودها
في اإلدراك الخارجي تكون أسهل تذكرا واستدعاء وتأثيرا من غيرها ،مع مالحظة أن التكرار املوزع أفضل
من التكرار املركز ،وفي شكل جملة منظمة ال هي بالطويلة اململة وال هي بالقصيرة التي تتيح فرصة
التدعيم الكافي ،كما أن التكرار امللح يبدد االنتباه ويبدو املضمون في ثوب املطارد الذي ال يجذب
االنتباه ،3أي أن تكرار األفكار يتم بقصد لفت أنظار املتلقي ،ويعد من أنجح األساليب في اإلقناع بينما
حينما تختلط املخاطبة بإثارة العاطفة ال العقل و له ور متعددة منها تكرار النص اإلعالمي نفسه أو
تكرار املعنى في أنماط اتصالية مختلفة أو عبر وسائل االتصال املختلفة بتكرار الكلمات أو الجمل أو
الشعارات على أن يكون التكرار منوعا لتجنب امللل وزيادة الفاعلية

فيه4.

 1فيليب تايلور :قصف العقول ،تر :خشبة سامي ،عالم املعرفة ،الكويت ،2000 ،ص.24
 2فاطمة القيليني ،محمد شرمان :الدعاية واالعالن بعد 11سبتمبر ،ط ،1دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2006 ،ص.15
 3حسين شفيق :مرجع سبق ذكره ،ص ص .164-163
 4محمد منير حجاب :مرجع سبق ذكره ،ص.216
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إن وسائل اإلعالم تركز على حقيقة تدعم الصورة النمطية في حدث معين تم تقوم بتكرار هذه الحقيقة
حتى يتقبلها الجمهور على أنها الواقع ،وتصبح الصورة النمطية التي تدعمها هذه الحقيقة جزء من ثقافة
املجتمع وتشكل سلوك األفراد والجماعة 1،وقد استخدم هذا األسلوب في الصراع العربي اإلسرائيلي ،إذ
ركزت الدعاية الصهيونية في حمالتها على جملة واحدة "إسرائيل ال تقهر" ،وقد ساعدت ظروف حرب
1967م في ترسيخ هذا املفهوم عن طريق التركيز على مبادئ محددة وتكرارها مثل عرض صور األسرى العرب
وعرض أحاديثهم ورسائلهم إلى ذويهم والتي يتكرر فيها عبارة النكسة واالنكسار والهزيمة ،وقد سخرت وسائل
اإلعالم كلها لذلك لبيان حجم التفوق "اإلسرائيلي" ولقهر العرب نفسياَ ،وركزت على تكوين انطباعات
سلبية عن الشخصية العربية وانطباعات ايجابية عن الشخصية "اإلسرائيلية" فضال عن التركيز على
االضطهاد والذي لحق باليهود في املاض ي على يد النازيين "محرقة اليهود" مستغلين السيطرة الصهيونية على
وسائل اإلعالم

األمريكية2.

ويقوم هذا األسلوب على أن االستجابة الجماهيرية ،هي استجابة عاطفية أكثر مما هي عقلية ،وأن الدعاية
تتجه الى إثارة العواطف على املناقشة واإلقناع ،وأن هذا األسلوب ينطوي على احتقار دقيق للمواطن ،وكان
"هتلر" يعتقد أن الجماهير فيها الكثير من خصائص النساء ،لذلك فقد دعا إلى أن تتجه الدعاية إلى العواطف
وخاصة عاطفة الحقد ،وأيسر السبل إلى إثارة الحقد هو التشهير وكيل التهم ،فيجب تشويه سمعة الناس
وتزييف الحقائق ،وقد عبر في أكثر من مناسبة عن احتقاره الكبير للقدرات العقالنية أو الفكرية للجمهور مستندا
إلى ضعف الذاكرة الجماهيرية وأن االستجابة ملن يدفع بالقوة وليس ملن يقنع بالحجة العقالنية وأكثر املشاعر
استخداما (الرغبة في احترام الذات) و(اإلحساس بالشفقة

)3.

 -3أسلوب تحويل انتباه الجماهير :يعتمد هذا األسلوب على فكرة أساسية تقول "أنه إذا كان من غير
املمكن في مدة من األوقات إقناع الناس بصحة وجهة نظر ما ،فمن املمكن صرف انتباههم عنها وتحويلها

 1سليمان صالح :وسائل االعالم وصناعة الصورة الذهنية ،ط ،1مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت ،2010 ،ص.192
 2عاطف عدلي العبد :الشائعات والرأي العام ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،1989 ،ص.68
 3جيهان رشتي :الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسية ،دار الفكر العربي ،دط ،1985 ،ص.17
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إلى قضية أخرى ،ففي كثير من األحيان يصعب مواجهة ومعارضة قضية تحظى باهتمام الرأي العام،
ويمكن القول إن صناعة الحدث هي العنصر املهم الذي ينبغي أن يعد بمواجهة الرأي العام وذلك
لضمان نجاح تحويل

االنتباه1.

 -4جذب االنتباه :يتطلب استخدام هذا األسلوب أن يكون املرسل ذكيا في اختيار املوضوعات أو القضايا
التي يركز عليها ،واختيار األفكار البراقة ليس كافيا ،ألن هذا األسلوب يحتم على من يستخدمه أن يكون
ملما بموضوعاته بشكل واسع وأن يستطيع تقديم ما يريد من قضايا بطريقة لبقة ومنطقية بحيث
يثير انتباه الجماهير إليه ويشدهم للمتابعة ،ولذلك عليه أن يعمل على جعلهم يحسون أنه يتحدث
بأسلوب يتماش ى مع اهتماماتهم وما يريدونه

بالضبط2.

 -5أسلوب الخيال :يستخدم الخيال  fantasyفي املضامين اإلعالمية واإلعالنية ،وذلك باستخدام اللغة
التي تحاول أن تستميل الجمهور ،ولكنها لغة لم تكن صادقة ،ألنها لغة تفتقد إلى القدرة على التيقن
من مضمونها ،ولهذا نجد الكثير من اإلعالنات تضج بالتمويه والخداع ،وهي بكل تأكيد تحقق أهدافها
إذ أنها تتسلل إلى عقول الناس ويتخذون قراراتهم بناء

عليها3.

 -6القابلية للتصديق والدوافع :القابلية للتصديق  Credibilityمن العناصر األساسية املهمة في العمل
اإلقناعي ،وهذا يبين ما يجب على املرسل أن يبذله من جهود كبيرة للتعرف على خصائص جماهيرهم
حتى يستطيعوا أن يختاروا من بين الحقائق املقدمة لهذه الجماهير ما يتناسب معها لكي يكون مقبوال،
أما الحقائق الغريبة والتي قد تثير الشكوك لدى هذه الجماهير فيجب االبتعاد عنها ،حتى ولو كانت
حقائق حتى ال يستغله

الخصم4.

 -7التوريط عن طريق األفعال :يقصد بالتورط عن طريق األفعال االشتراك فعليا مع جماعة معينة مما
يدفع بالرد إلى تأييدها أو البحث عن تبريرات الشتراكه معها ،والتوريط عن طريق األفعال Action

 1محمد علي العويني :االعالم الدولي بين النظرية والتطبيق ،ط ،1مكتبة األنجلواملصرية ،1999 ،القاهرة ،ص.89
 2عاطف عدلي العبد :الدعاية واالقناع األسس النظرية والنماذج التطبيقية ،دار الفكر العربي 2007 ،ص72
 3صالح خليل أبو اصبع :مرجع سبق ذكره ،ص.259
 4أحمد بدر :االعالم الدولي-دراسات في االتصال والدعاية الدولية ،ط ،4دار قباء ،1989 ،ص.227
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 Involvementمن األساليب اإلقناعية التي يستطيع الفرد استخدامها ،وذلك عن طريق االعتماد على
اشتراك الجماعات أو األفراد بشكل فعلي معه ،كأن يظهر معهم ،أو يقوم بمحاولة التأثير في جماعات
معينة لكسب تأييدهم ،األمر الذي يدفع بهم في النهاية إلى املزيد من التأييد ،وعادة ما يستخدم هذا
األسلوب لتوريط األشخاص االعتباريين ومن ثمة كسب ودهم

وتأييدهم1.

 -8الكذب املستمر :يلجأ القائم باالتصال إلى استخدام الكذب لينسب لنفسه ما ليس فيه وينفي عن
غيره ما يدعيه ،بخاصة إذا كان خصمه قويا ويمتلك الحجة األقوى لكن عليه الحذر الشديد من
كشف كذبته ،ألن فكرة استخدام الكذب تعد من أسوأ األمور ،فاكتشاف الكذب وإبرازه واضحا
للجمهور يكفي لتحطيم الثقة كاملة ،ويراد بالكذب أيضا تشويه الحقيقة سواء باختالف الواقعة أو
بإضفاء صفة عليها ال تملكها ،وعادة ما تلجأ الدعاية أو اإلعالم للكذب بدرجات متفاوتة وذلك لتحقيق
هدف ما ،ويترافق الكذب غالبا مع تقديم معلومات غير صحيحة أو اختالق وقائع لم تحدث وكان هتلر
يقول إن الكذبة كلما كبرت كلما صدقها

الناس2.

 -9االختالق :يقوم على أساس اختالق األحداث أو املعلومات من الالواقع بهدف دفع املتلقي إلى اعتمادها
كحقيقة تفيده في تقييم الواقع واآلراء ،وتساعده في تشخيص املحيط الذي يعمل فيه ،واالختالق
كأسلوب فني تتجسد فيه كل مبتكرات وفنون التلفيق وتوظيف الخبرات النفسية واالجتماعية لصياغة
األحداث واملعلومات بالشكل الذي يسهل عملية تقبلها وهضمها من قبل

املتلقي3.

 -10الشائعات :هي ترويج لخبر مختلق ال أساس له من الواقع أو تعمد املبالغة والتهويل والتشويه في سرد
خبر فيه جانب ضئيل من الحقيقة أو إضافة معلومات كاذبة أو مشوهة لخبر معظمه صحيح ،أو تقديم
تفسير خبر صحيح أو التعليق عليه بأسلوب مغاير للواقع والحقيقة بهدف التأثير النفس ي في الرأي العام
لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية ،وتزداد أهمية الشائعة بمدى أهمية الحادث الذي

 1محسن عبود كشكول :مرجع سبق ذكره ،ص ص .161-160
 2فاطمة القليني ،محمد شومان :مرجع سبق ذكره ،ص.52
 3محسن عبود كشكول :مرجع سبق ذكره ،ص .161
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تتحدث عنه الغموض الذي يكتنف الحادث في ظل تضارب األنباء وغموضها و وانعدامها واقتضائها
وعدم الوثوق بها ،وما زاد أمرها خطورة ظهور التقنيات

الحديثة1.

 -11أسلوب التشويه :وذلك عن طريق حذف أو إضافة بعض الكلمات أو لعبارات التي تغير املعنى املقصود
وتخرجه عن سياقه الطبيعي وقد تنوعت أشكال الحذف واإلضافة وأصبحت تعتمد التكنولوجيا
الحديثة في تركيب الصور وإعادة ترتيب املشاهد ونبرات الصوت بل واختالق مشاهد وصور ألحداث
لم تقع ،فالتشويه باملعنى الدقيق للعبارة يحدث عندما تحل األخطاء أو األكاذيب محل الحقائق الثابتة،
أو عندما يضاف تفسير محرف إلى النبأ عن طريق استخدام صفات التحقير أو القوالب الجامدة،
وهناك طرق يمكن من خاللها تحريف الصورة الكاملة لألحداث:
أ -عندما تعطي أحداثا ال تنطوي على أهمية حقيقية ،وعندما تخرج أمور سطحية لها صلة باملوضوع مع
حقائق ذات أهمية فعلية ،وهذا ما يطلق عليه في لغة الدعاية تحويل االنتباه.
ب -عندما تجمع الحقائق الجزئية وتقدم بطريقة كأنها الحقيقة الكاملة.
ت -عندما تعرض الحقائق بطريقة تثير شكوكا ومخاوف ال أساس لها من الصحة أو مبالغا فيها.
ث -االلتزام بالصمت إزاء حقائق وأحداث يفترض أنها ال تهم الجمهور.
 -12أسلوب التضليل :قد يلجأ القائم باالتصال إلى تقديم شهادات مضللة عن الشخصية ،وقد انتشرت
هذه الشهادات مؤخرا في عرض بعض السلع في املدة التي لم يكن يسود فيها اهتمام كبير باملخاطر
الصحية املرتبطة على سبيل املتخذين وتقديم

املشاهير شهاداتهم2.

 -13أسلوب التضخيم واملبالغة :يعتمد القائم باالتصال على املبالغات واآلراء الباطلة واإلشهار املكثف
لالنفعاالت البشرية لدى الجمهور والتركيز على عواطف الجماهير ال عقولهم ،وقد انتشرت في  30القرن
املاض ي موجة من الدعايات رافقت انتشار الفكر النازي و قد اعتمدت بالدرجة األولى على التالعب
بالعواطف واملشاعر الفطرية ،وخير مثال على استخدام أسلوب التضخيم ما قامت به وسائل اإلعالم

 1عاطف عدلي العبد :الشائعات والرأي العام ،مرجع سبق ذكره ،ص.172
 2محسن عبود كشكول :مرجع سبق ذكره ،ص.161
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األمريكية والغربية منذ عام  1988في إطالق تسمية (الجيش الرابع في العالم) على الجيش العراقي،
وعملت على ترويجها بعد مرور ثالثة أشهر على انتهاء الحرب العراقية اإليرانية ،فقد كان هذا الشعار
أسلوب التضخيم وتحقيق االبراز الدعائيين ،رفعته الو.م.أ في محاولة إلثارة قلق دول

املنطقة1.

 -14أسلوب التخويف :يعد الخوف أحد أكثر العواطف بدائية في الروح اإلنسانية وتجمع املصادر القديمة
والحديثة في ميدان اإلقناع على أهمية الجوانب العاطفية أو الشعورية كعوامل أساسية في تحريك
وتوجيه السلوك اإلنساني ،وقد أشار أرسطو إشارة واضحة وصريحة إلى أهمية إثارة الخوف لدى
الجمهور من أجل اقناعهم وهذه الخبرة بالنفس ومحركاتها هي التي جعلت السياسيين والدعاة يتوسلون
بمشاعر الخوف لدفع الجماهير للسير باالتجاه املرسوم قبل آالف السنين.
 -15أسلوب التبرير :يلجأ الفرد وكذلك الجماعات في أحيان كثيرة إلى نوع من ال شعوري من خداع النفس
عن طريق تفسير بعض ألوان التفكير والسلوك غير املنطقي الذي يقدم عليه في ضوء أسباب مقبولة
اجتماعيا بصرف النظر عن األسباب والدوافع الحقيقة ،ويستغل السياسيون واإلعالم والعالقات
العامة هذه الخاصية استغالال كبيرا لكسب الجماهير عن طريق إشاعة سيل من املبررات القوية بدال
من ايضاح األسباب الحقيقة التي تختفي وراءها دعوة أو إجراء ما ،وتقدم النظم الدكتاتورية ألوانا
من التبريرات الوجيهة ظاهريا سواء لتفسير أفعالهم أو لدفع الجماهير إلى أعمال معينة ال تستقيم مع
الحق والعدل والتفكير السليم ،ويتمثل هذا األسلوب بتقديم األسباب املقبولة واملنطقية لألفعال التي
يقوم بها القائم باالتصال ،مع إخفاء األسباب الحقيقية

لنشاطاته2.

 -16أسلوب عرض الحقائق :ويعتمد هذا األسلوب على وصول الحقائق إلى أكبر عدد ممكن من الناس ،فهو
بذلك يعني اإلعالم الصادق الذي يهتم بالحقائق امللموسة ألنها أبقى من األكاذيب والتهاويل واإلشاعات،
وغالبا ما تستخدم وسائل اإلعالم هذا األسلوب في مرحلة التأسيس إلرساء عالقة ايجابية مع الجمهور
قبل أن تنقلب إلى مسارها السياس ي ،أو يمكن أن يحدث هذا مع بداية برنامج

 1محمد مصطفى كمال :االعالم الدولي والرأي العام ،ط ،1دار املنهل اللبناني ،2012 ،ص.71
 2مختار التهامي :الرأي العام والحرب النفسية ،ط ،3دار املعارف للطباعة والنشر ،1988 ،ص ص.94-93
 3محسن عبود كشكول :مرجع سبق ذكره ،ص.163
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 -17أسلوب التلميح والغمز :التلميح أو الغمز أسلوب يقوم على توجيه اتهام غير مباشر إلى شخص أو جهة
معينة ،كأن تقول إن فالنا أداة بيد الشيوعيين ،وهذا يعني ربطه بشكل أو بآخر بالشيوعية ،أو أن
تقول :يقولون عنه أنه ارتبط بتعذيب األبرياء ،أو أن فالنا ذكر أنه عانى الكثير في السجن الحربي على
أيدي زبانيته ،ويعرف التلميح هنا بأنه ما تضمن اتهاما من دون مخاطرة القول

صراحة1.

 -18عرض الرأي على أنه حقيقة :وهنا يقوم املرسل بعرض آرائه على أنها حقائق وقعت بالفعل وقد يقوم
بتدعيم هذه اآلراء بذكر األرقام والتواريخ واالستشهاد ببعض األشخاص ،وذلك سعيا لزيادة التأثير
اإلعالمي2.

 -19التشخيص :كلما كان املرسل أكثر قربا من جماهيرهم كلما كانت دعايتهم أكثر تأثيرا ،وهذا يبين ضرورة
اعتماد املرشحين على مجموعة من األشخاص ينتمون للمجموعات نفسها التي يقومون بمخاطبتها حتى
يمكن لهم القيام بهذه األدوار بشكل

فعال3

 -20االعتماد على املصادر املوثوقة :ان زيادة الثقة باملصدر من شأنها زيادة قابلية تصديق الرسالة لدى
الجماهير وتحقيق االقتناع ،وبناءا عليه يجدر باملرسل في مثل هذه الحالة عندما يريدون قطع وعود
لجماهيرهم تتعلق بالخدمات التي ستقدم لهم وغيرها أن يقدموها عن طريق مصادرها األصلية أيا
كانت ،ألن ذلك يزيد موثوقية الرسالة اعتمادها.
 -21التجاهل املتعمد :عندما ال يملك املرسل الرد الوافي على ما يروجه املنافسون ،فعليه هنا أن يتجاهل
الطرف اآلخر ،ذلك ألن الرد في هذه الحالة قد يجعل الجماهير التي لم تتعرض ملا مر به الخصم تبحث
عنها من جديد ملعرفة ما الذي قاله أو عرضه في هذا املوضوع وبذلك يكون قد قدم خدمة مجانية
ملنافسيه من حيث ال يعلم.
 -22الوضوح :يعتمد املقنع الوضوح التام في الرسالة اإلعالمية ،واختيار العبارات بدقة متناهية ،وعدم
الوقوع في أخطاء قوية قد تؤدي في لحظة واحدة وبدون قصد إلى قلب املوازين.
 1أحمد بدر :مرجع سبق ذكره ،ص ص 229-227
 2محمد علي العويني :مرجع سبق ذكره ،ص.92
 3محمد علي العويني :مرجع سابق ،ص ص .81-80
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 -23االرتباط املزيف :في أحيان معينة يتقبل األفراد مواقف معينة ،ويرفضون مواقف أخرى بناءا على
تجاربهم السابقة ،ودون األخذ في االعتبار التفكير املنطقي ،واالرتباط املزيف هو الربط بين أمور ال توجد
عالقات بينها من أي

نوع1.

 -24توظيف العامل الديني :غالبا ما يلجأ املرسل لهذا األسلوب بهدف دغدغة مشاعر اإليمان واذكاء النزعة
الدينية وتوجيهها فضال على االعتماد على األحكام املسبقة وإطالق صفات الخير والشر ،فالدين يلعب
دورا كبيرا في توجيه الرأي العام في معظم بالد العالم وفي مجاالت الحياة كافة ،وهو بالنسبة لجماهير
الشعب من املسلمات التي ال تقبل

الجدل2.

 -25استخدام العاطفة وغريزة القطيع :هناك من يجب أن يقلد ويتبع في حياته ما يفعله اآلخرون ،وتعد
عملية اهتمام الجماهير الخطوة األولى ،تم تأتي الخطوة األساسية الثانية بتصديق الرسالة ،ويأتي
التصديق نتيجة التعاطف ،فالجمهور يميل في العادة إلى تصديق من يحب وال يشك في نواياه ،وهذا
األسلوب يشغل بساطة الجماهير فمن املتعارف عليه في املجتمعات العربية املثل القائل [شيم العربي
وعباءته]3.

 -26أسلوب الجوقة :يتيح هذا األسلوب أن تصدر في اللحظة نفسها العديد من القضايا املختلفة من حيث
داللتها واملختلفة من حيث عناصرها ومقوماتها ،ولكنها صادرة في الوقت نفسه وفي اللحظة نفسها ،كل
من هذه اآلراء يخدم وجهة نظر مختلفة ومن ثم فإن املستقبل ال بد أن يتعاطف مع أحد هذه اآلراء....
وهكذا فإن القوى صاحبة املصلحة أو ذات االهتمام البد أن تجد في أحد هذه التصريحات ما يخلق
عامل الجذب ،ففي لحظة أولى يحدث التعاطف ،وفي اللحظة الثانية يحدث االرتباط ،يبدأ املنطق
األصيل الذي تريده الجهة ذات املصلحة أن تجعله ينساب في املستقبل يتسرب ولو بطريقة التلصص
ودون

إثارة4.

 1محسن عبود كشكول :مرجع سبق ذكره ،ص.166
 2محسن عبود كشكول :مرجع سابق ،ص.165
 3محسن عبود كشكول :مرجع سابق ،ص ص 167-166
 4حامد ربيع :الحرب النفسية في الوطن العربي ،ط ،1الدار العربية للموسوعات ،1989 ،ص91.-90
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 -27أسلوب السخريةُ :يستخدم هذا األسلوب للسخرية والهزل والضحك من شخصية أو موقف معين،
وقد يعبر عن ذلك في حديث رجل سياس ي أو صحفي أو موظف دعاية أو خبير مختص يطلق أوصاف
السخرية الالذعة لالستهانة بخصم سياس ي والعمل على فقدان احترامه وإضعاف شخصيته في وسط
معين وكثيرا ما يبرز هذا األسلوب في األزمات التي يرافقها تهديد جدي ،فتكون السخرية من هذا التهديد
وسيلة لرفع املعنويات والتقليل من أهمية الحدث وإثارة الشكوك لدى

أصحابه1.

 -28االستناد إلى السلطة والقوة :وهنا يعرض امللتقي حججه على أساس ما يستند إليه أو ما يملكه من قوة
سواء كانت ذاتية مرتبطة بشخص املرشح كاملكانة االجتماعية أو االقتصادية أو تكمن قوته في دعم
الحكومة أو السلطة الحاكمة ومن هذه األساليب:
أ -الشهادة :وذلك بالترويج لشهادة شخص معروف له سمعته.
ب -التحويل :أي اقتران الحديث من املقدسات والشخصيات املحترمة بالحديث عن املوضوع املطروح
للنقاش بشكل يؤهله لنقل االنطباعات اإليجابية ،وتبرز أهمية أسلوب التحويل عند القيام بحمالت
دعائية في أثناء األزمات أو املواجهات ويشغل هذا األسلوب من أجل تحقيق عنصر املباغتة عن طريق
تحويل االنتباه إلى أمور ثانوية غير مستهدفة ،وهو أسلوب إثارة مشاعر الخضوع للسلطة إذ تثير املشاعر
السلطوية رغبة الفرد بالتحكم باألشخاص وتأمين طاعتهم ووالئهم وخضوعهم له ،ويعد اإليماء أسلوبا
جيدا إلثارة مشاعر الجمهور في هذا االتجاه ،ويستمد اإليماء تأثيره العاطفي في الخضوع إلى سلطة
الوالدين في مرحلة مبكرة من حياة اإلنسان ،لذا يشغل اإليماء إلثارة مشاعر الخضوع للسلطة الدينية،
السياسية ،االجتماعية ،العلمية.
 -29أسلوب بالون االختيار :والذي ُيستخدم كأداة لجس نبض الرأي العام ،ويعتمد هذا األسلوب على
استغالل الهيكل النفس ي لدى األفراد في تبني أفكار وآراء واتجاهات الجماعات وتقليدهم.

2

 1عبد الستار جواد :االعالم األمريكي –أهدافه واساليبه ،-مجلة آفاق عربية ،العدد  ،10بغداد ،دار الشؤون الثقافية ،1991 ،ص.22
 2محسن عبود كشكول :مرجع سبق ذكره ،ص ص .170-168
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-2.4

املحاجة السياسة وآليات االشتغال.

"ليست سيطرة الكالم السياس ي  parole politiqueهي كل ما تعنيه السياسة ،لكن ال يمكن أن يوجد عمل
سياس ي دون كالم :فهو يدخل في فضاء املناقشة من أجل أن تتحدد مثالية الغايات ووسائل العمل السياس ي،
ويدخل في فضاء العمل من أجل أن يكون منظما ومنسقا كتوزيع املهام ونشر القوانين والقرارات بجميع
أصنافها ،ويدخل فضاء االقناع لكي تتمكن الهيئة السياسية من اقناع املواطنين باألساس الصلب لقراراتها التي
تتخذها أثناء تدبير صراعات الرأي ملصلحتها" ،1وبهذا يظهر الحجاج الذي يدخل في فضاء االقناع لكي يكون
وسيلة أساسية للتواصل السياس ي ،وملا كان كل حجاج تواصال ،فإننا نحصل على ( )03نماذج تواصلية للحجة
وهي2:

أ -النموذج الوصلي للحجة :تكون فيه الوظيفة التواصلية للحجة وظيفة وصل ،اذ يعامل الحجة معاملة
البناء االستداللي املستقل الذي تكون عناصره موصولة وصال تاما.
ب -النموذج االيصالي للحجة :تكون فيه الوظيفة التواصلية للحجة وظيفة إيصال ألنه يجعل من الحجة
فعال استدالليا يتوجه به املتكلم الى املستمع.
ت -النموذج االتصالي للحجة :تكون فيه الوظيفة التواصلية للحجة وظيفة اتصال ،اذ ينظر في الحجة
بوصفها فعال مشتركا بين املتكلم واملستمع ،جامعا بين توجيه األول وتقويم الثاني.
ان النموذج الوصلي هو بعبارة أخرى تصور مجرد للحجة يستند الى نظرية االعالم الحديثة ويستعمل
مفاهيمها املتعلقة بتقنيات املواصالت في وصف التواصل اإلنساني ،أما النموذج االيصالي فهو يأخذ بما يسمى
"نظرية األفعال اللغوية" ،التي تعود الى "اوستين" و"سورل" و"غرايس" وغيرهم ،وأما النموذج الثالث فهو يستند
الى نظرية الحوار ،ويشتغل بدور املتكلم واملستمع معا ،ويركز على عالقة التفاعل.

Patrick charaudeau: le disccours politique, les masques du pouvoir, librairie vuibert, paris, 2005, p16.

1

 2أكرم فرج الربيعي :التدرج البالغي في الرسالة الصحفية-مقاربة تفسيرية للسلم الحجاجي ،-ط ،1دار أمجد للنشر والتوزيع ،عمان،
األردن ،2016 ،ص ص92-91
182

نـي

ال ينفصل الحجاج عن التواصل ،ألنهما معا وجهان متضامنان في كل تخاطب انساني ،وال ينفصل الحجاج
أيضا عن االقناع ،ألن كل متكلم يسعى بالضرورة الى تعديل اآلراء التي يؤمن بها مخاطبوه ،تستمر الصلة بين
الحجاج واالقناع ،اذ تمتلك الحجة غاية إقناعيه جوهرية فهي تهدف الى جعل مخاطب أو مستمع يعتقد رأيا أو
يتبنى سلوكا ،ويقتض ي االهتمام باإلقناع االهتمام بالحجة ،والعملية الحوارية الحجاجية تتم عبر تجاذبات تهدف
الى االقناع واالقتناع ،وهو ما يفسر ما نشاهده خالل التفاعالت الحوارية ،تفرع أصل واحد الى فروع عدة قد
نتخلى عن بعضها ونعمق التناظر في بعضها اآلخر ،وقد نترك األصل لنتابع الحوار في فرع معين ،أو نطالب
بالتخلي عن الفروع لينصب التحاور على األصل ،وقد تزيد الفروع أو تنقص بحسب الظروف وبحسب
املتناظرين ،كما قد يتفرع فرع إلى فروع أخرى تتفرع بدورها إلى فروع وهكذا...كل هذا يجعل النص يخضع
لعمليات حذف وإضافة وتراجع وإعادة التفسير والتأويل والفهم ،وغيرها من املراحل التي يمر بها الخطاب قبل
أن يستقر على وضع نهائي .ومما يساعد على هذا طبيعة اللغة الطبيعية التي تتميز بغناها وثرائها بشكل يجعلها
توفر لنا عددا هائال من اآلليات التعبيرية والتدليلية والتبليغية التي تساعدنا على أداء عمليات تتوالى بين األخذ
والرد بين االستمرار واالنقطاع وبين انطالقة جديدة أو استئناف الحوار من نقطة معينة ،إذ يمكن اتخاذ حلقات
حوار ما سائط مفتوحة تجاه حوارات أخرى .ويمكن أن نستأنف الحوار مع شخص أو طرف سبق أن تحاورنا
معه في نفس املوضوع بأن نتفق حول ما إذا كنا سنبدأ الحوار من جديد أو نستأنفه من نقطة معينة ومرحلة
محددة من عملية التحاور .وفي هذه الحالة قد نعمد إلى استحضار كل ما قيل أو بعضه في الحوار أو الحوادث
السابقة ،بما فيه ما اتفقنا فيه .وعلى هذا ،فال يمكن تقويم التفاعل الحواري متى توقفنا عند ما هو متوقع من
الحوار ،بل إن ذلك يتطلب إتمام الحوار لكون الالحق يتأثر دائما بما سبقه .كما أن تأثير ما سبق على ما لحق
يتعلق بمتطلبات عامة أو خاصة بكل شكل من أشكال الخطة التي تحدد لنا ما هو مناسب ومالئم .فكل حجة
جديدة في حوار ما تتعلق بسابقاتها ،وتأت إما لتعضيدها أو إلبطالها .كما يمكن أن نأتي بحجة جديدة بهدف
الحذف حجة سابقة أو تقويتها ،وبالتالي فهناك تعالق بين الحجج ضمن حوار ما .هذا في الوقت الذي تتفاوت
فيه من جهات عدة من بينها القوة والصدق .فهناك حجة متينة وأخرى ضعيفة ،وحجة تقبل أكثر من حجة
أخرى ،إلخ .وعلى هذا ،فالحوار يتحدد من خالل عدة عمليات بعضها محدد قبل بدء الحوار او بعضها اآلخر
يستحضر أثناء ،كما أن مكونات التبادل قد تخضع لتغييرات تعود إلى التراتبي يستمد إلى مبدأين يتمثالن من
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جهة في مبدا التقطيع الذي يسمح بتحديد مكونات التبادل(التدخالت) ،ومن جهة أخرى مبدأ االغالق (السد)
الذي يسمح بتحديد متى يمكن أن يغلق الحوار ،فلو تصورنا أن أحدهما شتم اآلخر بكيفية ال يمكن فيمكن أن
ينبهه ،فإذا استمر في ذلك قاطعه ،ليغلق

الحوار1.

يفض ي بنا هذا إلى تحديد مراحل الحوار في حلقة أولية وحلقة أو حلقات وسيطة –قد تزيد أو تنقص-
وحلقة نهائية ،بالجملة ،فالحوار ينبني على مراحل تتمثل إجماال في:

2

أ -مرحلة االفتتاح أو البدء :إنها بمثابة تمهيد نقوم فيه بمهمتين تتمثالن في تنبيه املحاور واإلعالن عن مخططنا.
ففيها ننفتح عن اآلخر ونحدد معه محل النزاع مع تحديد قواعد فن قيادة الحوار وطبيعة التعامل معه سواء
من حيث النظر باحترام التناوب في الكالم أو من حيث التنفيذ بأن نضمن بأن اآلخر سيوفى بتعهداته والتزامه.
وكل هذا بهدف ضمان السير الطبعي للحوار مع التوفر على الضمانات الالزمة لعدم إفشاله بأي من الطرق غير
املشروعة .فكل حوار متزن يقتض ي الخضوع لقواعد محددة ومضبوطة تمكن املتناظرين من افتتاحه بدون تعثر
بدون تعثر أو خلل ونهائه بتحصيل املطالب .وغالبا ما تخضع هذه القواعد للمواثيق واملعاهدات واألعراف
والعادات ،وغيرها من االلتزامات التي يمكن أن تربط بين األفراد والجماعات ،والتي يرجى منها خلق وضع يسوده
حوار هادئ وعقالني .لذا تعتبر هذه املرحلة مهمة وأساسية ،فعليها تتوقف بقية املراحل ،كما يعول عليها اللعب
الدور املركزي في تحديد أفق الحوار ومآله .وفيها ترسم وتحدد الخطوط العامة للحوار وكذا القواعد التي على
كل طرف أن يلتزم بها .وفيها كذلك يتعرف املتحاورون واملتفاوضون بعضهم على بعض وما يمكن أن يشتركوا
فيه وما يختلفون فيه .وكله عوامل تلعب دورا أساسيا في العملية التفاوضية .وبالجملة ،فمرحلة االفتتاح في
مقدمة تمهيدية تضلع فيها بمهنتين تتمثالن في تنبيه املتخاطبين ،ثم اإلعالن عن مخططنا أو على األقل خطوطه
العامة.

 1حسان الباهي :الحوار ومنهجية التفكير النقدي ،ط ،2افريقيا الشرق ،2013 ،ص ص .42-41
 2حسان الباهي :مرجع سبق ذكره ،ص ص .43-42
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ب -مرحلة املواجهة :فيما نعمد إلى عرض األحداث والوقائع ،وأنها مرحلة التساؤل مع إيجاد منفذ يكون ضروريا
لإلعالن واإلخبار ومطابق لكل االلتزامات والتعهدات .كما يفترض فيها أن يكون واضحة في كل صورها بشكل
يفض ي بنا إلى وضوح املقاصد من الحوار حتى يعود بالنفع العام.
ج-مرحلة التدليل وإقامة الحجة :تسمى كذلك بمرحلة الدافعة ،وفيها نقوم ببسط أدلتنا وحججنا مدعين كنا
ألم معترضين .ولتستوفي هذه املرحلة مهمتها يطلب من كل املشارك أن يساهم بشكل جدي في إكمال وإنجاز
الهدف من الحوار .ويتم هذا من الوجهة املنهجية بأن يعمد إلى القيام بما هو ملزم به من الناحية املنهجية بأن
يقدم األدلة والحجج التي يظهر فيها اللزوم املطلوب .فعلى أطراف الحوار أن تتعاون وتساهم بشكل جد في خلق
حوار متسق وتام يبعده عن كل الشبهات والتناقضات.
د-مرحلة الختم أو اإلغالق :ال يمكن للحوار أن يجري إلى ما ال نهاية وإال وقع في الدور .لذا البد من إنهائه برضا
الطرفين ،وإال سميناه انقطاعا .ينتظر أن يتحقق في هذه املرحلة األهداف املتوخاة من الحوار بأن بكون قد
اختتم على أكمل وجه ممكن .فكلما اختتم الحوار برضا أطرافه دل ذلك على اتفاقهم على نتائجه ،لتتزايد بذلك
حظوظ تنفيذ ما اتفق عليه .ويطلب في هذه الحالة من كل األطراف تحمل االلتزامات والنتائج تكون متباينة
وااللتزامات مختلفة .وقد يعود األمر في هذا الوضع األخير إلى عوامل تخص إحدى املراحل السابقة ،كأن تمارس
ضغوط على طرف ما للقبول بالنتائج أو يتم تغليطه وتضليله أو استمالته ،إلى غير ذلك من األمور التي قد
تذهب به إلى رفض النتائج إما كليا أو جزئيا ،أو يقبل بها أو ببعضها على مضض .أما إذا انقطع طرف ما عن
الحوار فذلك قد يعود ألسباب مردها وصول الحوار إلى الباب املسدود أو عدم التزام أحد األطراف بما تقرر ،أو
خرج عن ضوابط الحوار .فقد يعمد أحد املتحاورين إلى استخدام القوة والعنف بطريقة مباشرة إلنهاء الحوار،
أو اللجوء إلى حل وسط يرض ي الطرفين معا ،وغير ذلك من السبل التي نختارها أو تفرض لغلق الحوار.
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ان طرحنا ملراحل الحوار لم يأت من باب الحشو والعبث ،وانما وجب علينا أن نوضع مكانة كل من االقناع
والحوار والحجاج ،وأي مراحل الحوار نطرح فيها الحجج.
"ان الخطاب الحجاجي يتميز عن باقي الخطابات األخرى ،بكونه خطابا مبنيا وموجها وهادفا ،مبنيا بناءا
استدالليا يتم فيه اللجوء الى الحجة واالستدالل واملنطق والعقل ،وموجها مسبقا بظروف تداولية تدعو اليها
اكراهات قولية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو عملية أو سياسية ،تتطلب الدفاع عن الرأي أو االنتصار
لفكرة ،أو تتطلب نقاشا حجاجيا ،يالمس الحياة االجتماعية ،املؤسساتية ،بهدف تعديل فكرة أو نقد أطروحة،
أو جلب أو دفع انتقاد" 1.ومن الواضح أن خصوصية الخطاب الحجاجي تكمن في كونه يخضع ملراقبة مضاعفة،
من عدة محطات :محطة املراقبة االجتماعية (اإلطار االجتماعي بشتى أشكاله االعتقادية واأليديولوجية) ومحطة
املراقبة العقلية ،والسلوكية...وعلى العموم فان أهم ما يميز الخطاب الحجاجي ما

يلي2:

 -1خاصية البناء والدينامية :ليس هناك حجاج جاهز أو معطى منذ البداية ،بل هو عملية يتم بناؤها تدريجيا
وتتطلب تكيفا مستديما لعناصرها الى نهاية إتمام الحجاج ،سواء على شكل خطاب أو عرض أو خطبة ،أو
جدال...الخ ،ومن ثم فان غاية ما يمكن تحصيله من عملية الحجاج أو عمليات الحجاج هو أن القواعد
واألسس ترتبط بميدان اللغة في عالقتها باإلنسان والعالم ،عبر التقنيات التي تبلور تلك األفكار ،وتلك
العالقات والتمثالت ،سواء تعلقت بمنطق الحياة وقطاعاتها املختلفة (منطق السياسة ،منطق األخالق) أو
بمنطق اللغة أو بمنطق العقل ،لذلك تأتي فعالية الخطاب الحجاجي من طريقة بنائه وتفاعل عناصره،
ودينامية مكوناته ،فاالقتصاد في األدلة الحجاجية مثال يكون له دور مهم في عملية االقناع ،واملبالغة في
سرد الحجج في غير ما يناسبه ،يفقد الحجاج فعاليته وقوته ،ذلك ألن الذهن البشري (حسب دراسة أشار
اليها سيموني) ،ال يقوى على معالجة سوى عدد محدود من عناصر القول ،ان السامع ال يستطيع الحصول
اال على  %10مما يسمع ،لذلك ينبغي التركيز على األهم واألساس ي في الحجاج ،كأن يجيب عن حاجة أو
مطلب أو انتظار معين ،بالبحث بالحجة املالئمة واملؤثرة حسب الحاجة ،لذلك تكون العالقة بين الحاجة
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الى الحجاج والحجاج ضرورية ،وهو الطريق األنسب الى االقناع كما يقول "باسكال" ،فال نتصور قيمة
الحجة بمعزل عن الشخص املوجه اليه ،اذ ال وجود لحجج وأدلة معيار تطابق مستمعا جاهزا ،وانما هناك
مخاطبون لهم حاجات وانتظارات خاصة ،ال تتجاوب مع لغة الخشب التي تصاغ في قوالب جامدة تعكس
حاالت ودغمائية (عقائدية وثوقية) تتكرر في كل خطاب بطريقة كاريكاتورية ،كما نراها في خطابات بعض
األحزاب ،مما يفقدها كل مصداقية وينزع عنها كل قوة حجاجية ممكنة ،وهي بهذا تبعد كل البعد عن
األشكال التعبيرية التي يوظفها الحجاج الناجح.
 -2خاصية التفاعل :ينبني الحجاج على مبدأين معرفيين أساسيين ،هما مبدأ االدعاء ومبدأ االعتراض،
يؤديان الى اختالف في الرأي أو في الدعوى ،ويدفعان الى الدخول في ممارسة الدفاع أو االنتصار للدعوى
وهو ما يؤدي الى تحقيق نوع من التزاوج الظاهر أو التزاوج املفترض (الذات االعتبارية) للمتكلم
واملخاطب ،1وقد ينشأ عن هذا التزاوج الظاهر أو االعتباري للمتكلم واملخاطب ازدواج في مختلف أركان
العملية الحجاجية:
 ازدواج في القصد :أي حصول الوعي بالقصدين عند كل منهما. ازدواج التكلم :كما لو كان املستمع هو الذي يتكلم ،أو كما لو كان املتكلم يحمل لسان املستمع. ازدواج االستماع :كما لو كان املستمع يحمل املتكلم في سمعه. ازدواج السياق :يحتوي سياق التأويل نصيبا من سياق االنشاء.وهكذا تكمن أهمية التفاعل املباشر والتفاعل غير املباشر (االزدواج االعتباري) بين املتكلم واملستمع ،في
ضرورة االلتزام بطبيعة األرضية املشتركة بينهما ،وهي أرضية تضم كل اإلمكانات الخطابية الخاصة بمقام ما
(معلومات مضمونية ،وسائل ترتيبية واستداللية ووسائل تحصيلية )...تراعي اعتقادات املتكلم واملخاطب وردود
أفعالهما2.
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 -3خاصية االلتباس :إذا كانت اللغة الطبيعية أصال لكل غموض داللي ،ومجاال لكل انزياح ومجاز لساني،
فان األمر معقدا وعسير الفهم في العملية الحجاجية ،أو قل ان الحجاج هو عمق االلتباس ،وعلى الرغم
من ضرورة التقيد باآلليات واألدوات والتقنيات التي يعتمدها الحجاج لتشكيل القول ،فان املجال
يبقى مفتوحا أمام مهارة املتكلم في في فن القول ،وإظهار كفاءته اإلبداعية ،لكي يصل بسهولة الى افهام
اآلخر ،وتقريبه من طروحاته حتى يتسرب الى ذهنه وعواطفه وعقله ،بغية إقناعه والتأثير فيه ،فأين
يكمن االلتباس؟
يأتي االلتباس من طريقة املجاز الذي هو "االستدالل بعبارة الدعوى على اشارتها" ،ويكون "جامعا بين
معنيين متقابلين هما العبارة واالشارة" 1وال تتم هذه العالقة فقط عن طريق العالقات الرمزية التي تدخل فيها
كل الدالئل ( )signesاللسانية وغير اللسانية ،فاالنسان ككائن رامز كما يقول "كاسرر" ،يقع بشكل سريع تحت
تأثير الرموز التي تقيم عالقات مركبة بين األشياء واألشياء وبين األشياء واألفكار ،أو العكس ،حيث تنفذ هذه
الرموز الى داخل االنسان دون مقاومة .لذلك فالعبارة في الحجاج إذا اقتصرت على ظاهرها جاءت عادية أو
عارضة في القول ،بحيث ال يعيرها املستمع أدنى اهتمام ،أما إذا حملت معها إشارات رمزية ،فانها بكل تأكيد
ستحرك آليات الفهم والتأويل لدى املخاطب وتدفعه نحو اعتقاد ما.
فقد ال يكون دائما طريق اإلشارة في الحجاج إيجابيا أو صحيحا فقد يأتي للتغليط والخداع عن طريق ايهام
رمزي ،بحيث ال تدل العبارة على اإلشارة املطلوبة ،أي تصبح اإلشارة نقيض العبارة ،ففي االنتخابات املغربية
تكثر بعض العبارات الرمزية في التجمعات الجماهيرية مثل :الصوت أمانة في عنقك ،انه تعبير استعاري ورمزي
في نفس الوقت ،حيث األمانة لها إشارات قوية في عالقتها أوال بش يء مادي هو الصوت وش يء معنوي هو العنق
ثانيا ،فالصوت في هذا القول قد يدل على الحرية والنزاهة في التصويت ،ويصبح أمانة على عاتق الناخب ،وقد
يكون الصوت مبتاعا مقابل قدر من املال وتصبح األمانة هنا دالة على الحرية في االختيار وانما دالة على املقابل
املادي تكره صاحبها على التصويت اكراها ،وال تتساوى األمانة في الصوت في الحالتين معا.
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 -4خاصية التأويل :وهي وجه آخر من النشاط الحجاجي ،يقوم بتقييم إيجابي أو سلبي للقول الحجاجي على
مستويين :مستوى أول عن طريق استقبال القول ،كعالمات لغوية تحول فيها الرسالة من السنن الى
الخطاب ،وفي مستوى ثان تتم عن طريق تعالق عنصري الفهم والتأويل :فهم أولي ملعنى القول ،ثم فهم ثان،
أو تأويل ملعنى معنى القول ،وهنا تدخل مجموعة من العوامل الخارجية لتحديد البعد التأويلي ،ذلك ألن
طبيعة الحجاج ال تقوم على وصف ظاهري للقول .في هذا اإلطار تؤكد النظرية التأويلية (ايكو) على اعتماد
السياق في تأويل الخطاب ،ألن املعاني التي ينتجها الخطاب هي معاني ضمنية تنتج االيحاءات التي يفرزها
السياق اللساني (تركيب ،بالغة ،تضمين ،)...وتكشف عنها العملية التأويلية ،أما النظرية التداولية فتضيف
املقام (سياق غير لساني) الى السياق اللساني ليعزز هذه التضمينات وااليحاءات ،يقول "موشلير"" :وقد ال
تكون العالقة الحجاجية بالضرورة عالقة بين عناصر لسانية فقط بل تكون هذه العالقة من طبيعة ضمنية
غير لسانية.
 -5خاصية االعتقاد :ان استهداف اعتقادات االنسان يمثل احدى الجوانب األساسية في العملية
التخاطبية ،ويشكل رهانا صعبا في كل الحجاج ،وبالرغم من كون االعتقادات ال تمثل عناصر مادية
وتخلو من كل استدالل ذي بعد علمي برهاني ،لذلك ارتبط أمر االعتقاد ببعض القيم اإلنسانية
(تضحية ،نبل ،ايثار) التي عليها مدار الحجاج والتي يراهن عليها املتكلم كي يذعن السامع ملا يطرحه من
آراء

ومواقف1.

فاالعتقادات بصفة عامة هي ملتقى األخالق املقبولة في مجتمع ما ،خالل حقبة معينة ،حيث تقوم بدور
املسلمات أو املبرهنات كما في الرياضيات ،ال تقبل النقاش والجدال في كثير من األحيان ،وال تخضع للتحليل
العلمي والتمحيص الدقيق ،وال تقوم على قواعد مضبوطة ،بقدر ما تقوم على انساق فكرية ،وعلل تمتزج فيها
األقوال باألفعال ،واملبادئ باملسلمات واألقوال الكونية باألقوال السياقية الظرفية...كلها تتفاعل لتؤسس أحكام
القيمة ،وقد تصبح بعض االعتقادات داخل جماعة أو حزب أو حركة...قيما مشتركة تجمع بين ما هو مادي
(مصلحي) وما هو معنوي (اجتماعي أو ثقافي) ،يقول " plantinهي تعريفات اجتماعية وثقافية ألشياء العالم ،أو
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قل هي التي يقينمها االنسان في األشياء اعتبارا ملا له من مصالح ،الى درجة انها تشكل في وعيه نقطة لقاء ءومية
بتحديد مختلف العالقات العملية لألشياء والظواهر التي تحيط باإلنسان" ،فاالنسان ال يقض ي حياته في
املختبرات العلمية لكي يحلل كل الظواهر اإلنسانية والطبيعية التي يصادفها أو يقيم معها عالقات ،اذ غالبا ما
يصدر أحكاما نابعة من الذات (عاطفة ،مشاعر ،ذوق) يبدد فيها كل ما هو عقالني ،الى درجة تصبح معها بعض
األفعال حتى االجرامية منها مشروعة وواجبة ،وذلك تحت تأثير اعتقادي خطير ،كما حدث ويحدث في بعض
الجماعات الدينية من انتحار جماعي أو تقتيل همجي ،أو مطاردة الجنس اآلخر ،أو اقصاء مطلق لآلخرين كما في
بعض جماعات امليز العنصري ،كل ذلك يتم تحت تاثير اعتقادات وثوقية تتغلف بالدين أو الجنس الخالص...غير
أن هذه االعتقادات الجماعية ال تفرض نفسها فرضا ،بل يكون لها معنى بالنسبة لكل فاعل ،وهذا املعنى بدوره
ال ينشأ من فراغ ،بل هو نتاج وحصيلة لعمليات تواصلية اقناعية يلعب فيها الحجاج دورا مركزيا ،عن طريق
صدمات نفسية ومؤثرات الشعورية تمس الدواخل اإلنسانية ،الى درجة يحول الحجاج فيها ما هو خيالي الى شيئ
واقعي وما هو نسبي الى ما هو مطلق...انه ليس من باب الصدفة أن نجد ارسطو مثال ينطلق من املشهورات
والظنيات واملغالطات كمقدمات في فنون الجدل والخطابة والسفسطة لالقناع واملحاجة.
 -6خاصية االنتهاض الى العمل :ان تأثير القول الحجاجي غالبا ما يدفع الى رد فعل معين ،لكن حصول
االقتناع لدى املستمع ال يكون اال بعد مطابقة القول الحجاجي لفعل صاحبه ،باعتبار املطابقة دليال
وحجدة مادية تنسحب على املتكلم وتزكي موقفه وتؤكده 1،انها الخاصية ،التي تسمى (مبدأ االنتهاض
الى العمل) وهي مبدأ أساس ي ومحوري ،ليس فقط في الجانب الحجاجي ،وبل في كافة الجوانب
التواصلية والخطابية والتعاملية ،وهي الدليل الذي يجب اعتماده للعمل به بعد أن يكون االعتقاد قد
حصل) ،مما يجعل القول الحجاجي مرهونا باالقتناع والعمل ،وفي حالة انتفاء العمل يصبح الدليل
على القول حجة ضد املتكلم ،وينقلب الى تبكيت وتهاتف ،فالرجل السياس ي الذي يدعي الليبرالية مثال
حين ال تتوافق أعماله ومبادؤه يعترض عليه املستمع بقوله :وأين أنت من الليبيرالية وأنت تمارس
االقطاعية والعبودية في حياتك ،وقد يبدو في هذا االطار أن مطابقة القول للفعل ظاهرة اليمكن
التحقق منها دائما ،فقد يكون القول والفعل حاصلين في الظاهر لكن قد يكون ذلك بشكل مؤقت (في
زمن ومكان معين) أو بشكل تمويهي ألغراض

ظرفية2.
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 أنواع الحجج:
ُيمكن حصر أنواع الحجج في تقسيمين اثنين تناولهما الباحثون وهي ّ
كالتالي:
ِ

ّ
ُ ُ ّ
حج ُة ّ
ّ
ّ
ّ
االتجاهّ ،
ُ
ّ ُ
الحجة ّ
الحجة
الرمزّية،
التبرير،
أوال :التقسيم األول .يقسم أنواع الحجج كالتالي :حجة ِ
ُ
ّ
ّ
واجديةُ ،حجة االس ِتشهاد.
الت
ُ
ُ ّ
وقوع ش يء ما.
أ -حجة االتجاه [ ]L’argument de Directionوغرضها التحذير من ِ
بُ -ح ّج ُة ّ
التبرير [ُ ]L’argument de gaspillage
وأداتها "بما ّأن".
ٌّ
ّ ُ ٌ
ُ
ُ ّ ُ ّ ّ
ُ
ّ
كداللة ال ِع ِلم في
وز إليه
جود
ٍ
مز ق ّوة تأثيرية في الذين ي ِق ُّرون ُبو ِ
ِ
عالقة بين الر ِام ِز واملرم ِ
ج -الحجة الرمزية :للر ِ
ّ ُ ّ
بالنسبة إلى ّ
الل إلى ّ
نسبته إلى بلد ُم ّ
حدد ،واله ُ
الد ِين املسيحي.
الد ِين اإلسالمي ،والص
ٍ
ِ
ِ
ليب ِ ِ
ِ ِِ
ِ
ُ ّ ُ
ّ َ ُ
ُ
ُ ّ
ّ ُ
ؤون اآلخرين.
مام
اإلنسان ِ
بعمل ِه دون أن يتدخل في ش ِ
ِ
د -الحجة التواجدية :تتأسس على اه ِت ِ
ُ
ُ
ُ ّ
هدف االستشهاد األساس ت ُ
ُ ُ
شهاد
بيان
هُ -ح ّجة االستشهاد:
ضور األفكار ،وفي االس ِت ِ
ِ
ِ
ِ
القاع ِ
دة للمتلقي ،وتكثيف ح ِ
ّ
جردة إلى محسوسة ،وهذا ما ُي ّ
ُ
الذهن1 .
ؤدي إلى
تحويل
كرة في ِ
دة من ُم ّ ٍ
ترسيخ ِ
ِ
الف ِ
القاع ِ
ِ
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أنواع الحُجج

حجّـةُ
ُ

حُجّـةُ

االتّجاه

حجّـةُ
ال ُ

حجّـةُ
ال ُ

التّبرير

الرّمزية

التّواجُديّة
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ُ ّ
ثانياّ :
قسيم الثاني.
الت
ًّ
ً
ً
جاج في ّ
يقتر ُح فيليب بروطون  philip bretonفي كتابه "الح ُ
الت ُ
بسيطا ومر ًنا ُي ُ
مبدئيا
سه ُل
واصل" تصنيفا
ِ ِِ ِ
ِ
التحليل ،يعتم ُد هذا ّ
استخدام ُه في ّ
قسيم على أربعة ( )4أصناف من ُ
السلطةُ ،ح ُ
الحجج وهيُ :ح ُ
ُ
جج ُّ
ُ
جج
الت
ٍ
ِ
ِ
ُ ُ ّ ُ
جج ّ
االشتراكُ ،ح ُ
التماثل.
التأطير ،وحجج
ّ
ُ
مقبولة من املُ ّ
ُ ّ ُ ُ ُ
إيجابي ٍة أو س ّ
ّ
تلقي،
لطة
لطة ك ّل الطرا ِئ ِق التي تر ِتك ُز على
لبي ٍة ُ ٍ
حشد ُس ٍ
ِ
ِ
تغطي حجج الس ِ
ُ
ُ
الرأي الذي تقتر ُح ُه عليه أو ُ ُ
ُ ُ
والتي ُتدا ِف ُع عن ّ
القيم املشتركة مع
اك املعتقدات أو ِ
تنتقده ،وتستدعي حجج االشتر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ً
ً
ُ
املُ ّ
سبقا ،بشكل من األشكال ّ
الرأي الذي يكو ُن
ملشروع االق ِتناع ،وتر ِتك ُز ُح ّجة
موضوعا
تلقي ،والتي تحتوي ُم
ٍ
ِ
ِ
ُ
ّ
ّ
التأطير على عرض الواقع من ُوجهة نظر ُم ّ
شرعي ِة
خالص
ألجل اس ِت
املظاه ِر،
بعض
عينة،
ِ
وتهوين أخرى ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بتفخيم ِ
ِ ٍ
ِ
ِِ
ُ ّ ُ ُ ً ُ ّ ً ُ
مولة ح ّ
ِ ُ
ّ
جاجية.
أي،
ويستخدم ِصنف التماث ِل صورا مزودة بح ٍ ِ
الر ِ
ّ
الذكر تنطوي على بعض أنواع الحجج التي ُت ّ
جس ُد إلى ُّ
ُ ُ ّ
السلطة أو
نوع من
سال ِ
األنواع ِ
ِ
ِ
فة ِ ِ
ونجد ِلك ِل ٍ
ِ
ِ
ُ ّ
ّ ُ
خطط ّ
التأثير ،االشتر ُ
ّ
ماثلُ .وي ُ
ُ
التالي:
اك أو الت
مكن توضيحها في امل ِ
ِ
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الحُجج

السُّلطـة

التّأطيـر

االشتـراك

التّماثُـل

التّجربـة

الفصـل

القيـم

االستـعارة

الكفـاءة

التّعريـف

الرّأي المُشترك

المِثـال

االستشهاد

التّقديـم

المواضِع
(المواقِف المُشتركة)

الوصـل
الحُجج شبه
منطقيّة

املصدر :من اعداد الباحثة.

فالرأي الذي نقتر ُح ُه على املُ ّ
مقبو ٌل لديهّ ،
تلقي ُ
 .1حجج السلطةّ 1:إن شكل ُحجج ُّ
السلطة ثابتّ ،
ألن
ِ
ُّ ُ
ً
ُ ُ ُُ
تدعم ُهُ ،وهو ِ ُ ُّ
ُ
بوصف ِه
السلطة
تقتر ُح ُه عليه
ُسلطة ما
ِ
يمتلك السلطة نفسها كذلك ،ومن هنا قبوله ملا ِ
ُ ّ ُ
ً
سة التي تستقط ُب أكثر هذا ّ
َ
فويض
الت
إعالمها هي املؤس
ُمحتمال ،ووسا ِئ َل اإلعالم اليوم ،في
ِ
ِ
شهادتها أو في ِ
ً
ً
َ ّ
ُ
للمعرفة ،فهذا ّ
ُ
ُ
ُ
فالخطيب املوثوق ِبه
بوصفها ُسؤاال قديما في البالغة،
قة
الت
ِ
الث ِ
فويض يطرح مسألة ِ
ِ
ُ ّ ً ُ ُ
ُ ً
بوال ،وتبقى ُح ّجة ُّ
ُ
مة
جاج من
بالح
حيط
ي
بما
قة
تعل
م
لطة
الس
يجعل تأطير الوا ِق ِع أكثر ق
استهالل أو خا ِت ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ
Philippe Breton : opcit, p p 81-98
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تعمالن على "إعداد املُ ّ
ُ ُّ ُ
تلقي" أكثر ّ
أصناف من االس ِتدالل
ثالثة
مما
ٍ
ِ
تعمالن على االس ِتدالل ،ون ِميز هنا بين ِ
ِ
ِ
املبني على ُّ
السلطة :الكفاءة ،التجربة ،االستشهاد.
ًّ ُ
 .2حجج االشتراكّ 1:إن است َ
ُ
وخاصة في ك ِ ّل الحاالت التي
بشكل واسع،
ستعمل
شتركة ُي
اضات ُم
دعاء اف ِتر ٍ
ٍ
ِ
ٍ
التفكير والفعل بين الخطيب واملُ ّ
اك واض ٌح في ّ
ُي ُ
سب ًقا اشتر ٌ
وجد فيها ُم ّ
تلقي ،فاس ِت ُ
اضات
دعاء االفتر ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ً
ُ ّ
ُ
املُشتركة يترّت ُب عليه ْ
"تأثير ُم ٌ
نفا من أصناف ُ
شك ُ
ٌ
ظة
الح
ص
ل
ي
الذي
اك"،
ر
االشت
،
شترك
إذن
جج املحاف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ً
َ
ّ
ُ
تثبيتها،
إجماال على تأثير ِاتها ،مادام -كما الحظ أوليرون -أن حشد ٍ
عل في ِ
سه ُم ِ
بالف ِ
قيمة ِ
ألجل املحاجة ي ِ
ً
بيد ّأن االستخدام املُفرط لتأثير االش ِتر ُ
مك ُن أن ُيخر َج ِف َ
الحجاج ،ويجري عادة
عل
ِ
حقل ِ
اك ي ِ
ِ
ِ
اإلقناع من ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ُ
ُ
ّ ُ
القيم ،املوا ِقف املشتركة.
التمييز بين ِ
ثالث أنماط من هذا النوع من الحجة :اآلر ُاء املشتركةِ ،
ُ
ًّ
ً
استعم ْ
األولى التي ُ
ّ َ ّ ُ ّ 2
ُ
بالغية في
بوصفها وسيلة
لت
جج
ِ
ِ
 .3حجج التأطير :إن حجة الت ِ
أطير هي ِإحدى الح ِ
ً
ُ
شكلهاّ ،
ُ
بعض املظ ِاه ِر
تفخيم
نفس ِه :أي
بتفعيل
تضطل ُع دائما
فإنها
العصر القديم ،كيفما كان
ِ
ِ
املبدأ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
تستح ُّق ذلك في الوا ِقع ُ
مظاهر أخرى ،يقو ُل بيرنار كوشنير Bernard Kauchner
املعروض ،وتلطيف
التي
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
ُ ُ ٌ
ُ
ود في ُ
السيداّ :
موج ٌ
"إن املرض ُ
وتتمث ُل ُح ُ
ص مرض ّ
يخ ُّ
جج
موجودة في الشمال".
الجنوب ،واألدوية
فيما
التعريفّ ،
التأطير فيّ :
ّ
التقديم ،الوصل ،الفصلُ ،
الحجج شبه املنط ّ
قية.
ِ
ِ
ُ
ُ ّ ُ ّ ُ
ُ
ُ
بنقل
إقامة تماث ٍل بين ِم
التماث ِل على
 .4حجج التماثل 3:تر ِتكز حجة
نطقتين م ِ
ِ
دتين من الوا ِق ِع يسمح ِ
تباع ِ
ِ
ُ
ّ ُ
ُ َ ّ ُ
ً
ُ
ُ ُ ُ
إحداهما ُ
التماث ِل مق ُبوال
وين
وفة إلى األخر ،وينبغي أن يكون الطرف
ص
املعر ِ
الخارجي املقترح لتك ِ
خصا ِئ ِ
ِ
ّ
ً
ُ
سبقا من املُ ّ
ُ
حوله ّات ٌ
األمر في نفس الوقت باستدالل ُي ُ
ويتعل ُق ُ
تلقي ،وأن يكون
طلق على
فاق ُمسبق،
ُم
ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
ُ
ّ ُ
ّ
ُ
ُ
َ
موضوع ّاتفاق ُ
تتشك ُ
طة ّ
ن
قترح
امل
أي
الر
بواس
ل
ية
ن
ا
والث
سبق،
م
تكو
ولى
األ
نطقتين من الوا ِقع،
بط ِم
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ً
ُ
ُُ
ّ
ٌ ُ
لإلذعانُ .هنا نفتر ُ
ٌ
شارة إلى ّأن ّ
العام
الرأي
ض بل ِ
لإل ِ
ِ
نبتدع ر ِابطا بين ا ِملنطقتين .ويصلح لفظ متما ِثل ِ
ً
الد َ
مقبولين من املُ ّ
فاع ُ
وم ّ
عنه ُيمك ُن أن ُي َ
عالقة" مع رأي ،أو حقيقةُ ،
تلقي (تقليديا
وضع "في
ٍ
الذي ُنر ُ ِ
ِ
ِ
التعبير ّ
التشبه) في ّ
ُ ُ ُ
ُّ
ُي ُ
ّ
التالي
حقيقة
الحام ِل إلى
لفظ
بلفظ
ِ
أي الذي ندا ِفع عنهِ ،وب ِ
شار ِ
ِ
ِ
"املوضوع" إلى الر ِ
ِ
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ُ
ُ ُ
ُ ُ ُ ُ ُ
ُ ُ
ُّ
والحام ُل ُهو ق ّوة ِهرقل املعترف ِبها من
شخص،
الق ّوة املفترضة ِل
قو ٌّي ِمثل ِهرقل" .املوضوع هو
ِ
ٍ
"إنه ِ
ُ ُ
ّ ُ
قبل الجميعُ ،
ُ
والح ّجة با ِملثال.
التماث ِل االستعارة،
جج
ِ
ِ
أنواع ح ِ
ونجد من ِ

 تقنيات الحجاج في الخطاب السياس ي:
تستعمل هذه الطرق لتبرز مجموعة من الخصائص الحجاجية التي يتحقق بها القول ،ويؤدي بها
وظيفته اإلقناعية ،وهي طرق وظيفية تهدف إلى خلق دالالت ومعاني من داخل القول ككل ،في عالقته بالظروف
املقامية واملعرفية والعقلية وغيرها ،حيث تتوسل هذه الطرق بمجموعة من التقنيات واآلليات اللسانية
واملنطقية والعقالنية التي تؤدي املعاني املرادة.
وهذه املعاني املنتجة في غالب األحيان بطبيعة اللغة املستعملة ،ملا تحمله –باإلضافة الى الجوانب التركيبية
واملعجمية واألسلوبية -من قيم ثقافية ودينية واجتماعية ونفسية ،وما تحمله بعض أدواتها –من كثرة االستعمال
والتداول-من معاني عامة يصطبغ بها القول ،ويزداد بها املعنى املراد قوة وتأكيدا .ذلك ألن اللغة وادواتها تتحكم
كثيرا في طريقة عرضنا واختيارنا للمعاني التي تخالجنا والتي نرغب في ايصالها إلى اآلخرين ،ونجعلهم يقبلونها
ويتمثلونها جيدا ،وبذلك تترجم هذه الطرق (اللغوية وغير اللغوية) االستراتيجية العامة للخطاب الحجاجي
بوسائل تكتيكية خاصة تستعمل في الضرورة القولية ،لتدعيم الحجج املساقة وبناء استدالل قوي ،حتى يمكن
أن يؤدي ذلك الى اقناع املستمع بأطروحة املتكلم وتركيزها ،إما باالعتقاد أو رد الفعل ،أي تحقيق الفعل
الحجاجي الى ملموس

فعال أو تركا1.

ويمكن تقسيم هذه الطرق الى ثالثة أقسام رئيسية:
أوال :الطرق الذاتية :الذات األسلوبية.
ثانيا :الطرق املوضوعية :الذات العقالنية.
ثالثا :الطرق الواقعية :الذات الحدسية والتجريبية.
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كل واحدة من هذه الطرق تؤدي وظيفة أو وظائف معينة داخل القول الحجاجي مجتمعة أو متفرقة،
فاملتكلم ،يكون له دوره الخاص كذات تتدخل في القول الحجاجي وتوجهه حسب رغبة وقناعتها ،وحسب كفاءتها
اللغوية واألسلوبية ،كما تتدخل املوضوعية التي تفرضها عليه الشروط العقالنية لتجعله مقيدا بمجموعة من
الطرائق الخاصة بالعقل ،ويتدخل كذلك الواقع ليؤثر في توجيه العملية الحجاجية ذاتا ،وعقالنية ،نحو معاني
وغايات محددة يستخدم فيها املتكلم الحدس والتبصر لكي يالئم قوله انتظار املستمع.
ويتبين أن هذه الطرق تتكامل وظائفها الحجاجية في القول ،فتجعله منسجما ومعقوال دون أن تكون واحدة
منها مهيمنة داخل القول الحجاجي فقط مبنيا بناء اسلوبيا ذاتيا ال يراعي الشروط املوضوعية والواقعية ،قد
ال تؤدي وظيفة إقناعية محكمة ،وال يثير في اآلخرين رغبة املتابعة واالندماج ،فيرد هذا القول لصاحبه{ :إنه يعبر
عن ذاته وبأسلوبه الخاص عما يعنيه} نفس الش يء يمكن أن يحدث في استعمال الطرائق األخرى منعزلة أو
مهيمنة ،فالتكامل املطلوب هنا في القول الحجاجي هو انسجام هذه الطرائق فيما بينها ،وذلك بملء الفراغات
التي تنشأ من خالل استعمال احدى الطرق.

 -1الطريقة

الذاتية1:

تتدخل الذات بشكل أو بآخر في الحجاج ،فهي تمثل محورا أساسيا في اقطاب هذه العملية (متكلم،
مقتضيات مقامية مستمع) اذ ال يجوز للمتكلم ان يكون واصفا فقط ،فللذات اعتبارات متنوعة ،ومواقف
خاصة يتطلبها القول الحجاجي ،ويتحول بها من مجرد قول عادي الى خلق عملية تفاعلية مع العناصر األخرى
تكون استراتيجية العامة.
وحين نتحدث عن الطرق الذاتية في هذا الجانب ،ال نستحضر الذات باعتبارها تمثل نوع من الحجج معنوية
كانت أو مادية ،والتي تكون حاضرة قبل القول الحجاجي كقوة للضغط والتأثير والتوجيه ،لكن الذات باعتبارها
أسلوبا قوليا ،أي الطرق األسلوبية التي يتميز بها قول املتكلم عن قول غيره ويشكل بها خطابا ويعمل عن طريقها
على إيصال مضمون القول وفحواه ،إذ بها يتم استدالالته وصياغة تركيبه ،ألن القضايا في الحجاج ال تعرض
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بكيفية سردية أو استفهامية أو جدلية أو غيرها ،بل تأتي مصاغة بطريقة مبنية ومرتبطة بشكل منسجم ،تظهر
فيها كفاءة املتكلم األسلوبية وقدراته التركيبية {فاألسلوب هو االنسان}.
فدور الذات األسلوبية تعمل على تسهيل مهمة السامع واملتكلم بتقليص درجة التعقيد املوجودة بينهما
وبعبارة أخرى ،ال يهدف املتكلم فقط الى توسيع املحيط املعرفي الذي يتقاسمه مع املستمع ،لكنه يفترض في
ّ
نفس الوقت وجود درجة االشتراك قد يشار اليها وأحيانا قد يتم اإلعالم بها عن طريق أسلوب القول ،ذلك ألن
فعالية وجدية خطاب املتكلم تقتض ي تقديم أو إظهار بعض القدرات املعرفية ،وبعض املصادر السياقية التي
تنعكس بالضرورة في الطريقة أو البناء األسلوبي الذي يصوغ به قوله الحجاجي ،وهي الطريقة التي تتيح للسامع
إعادة تكوين املعلومات وتمييز الخفي منها والواضح واملطلوب واملرفوض وااليجابي والسلبي.
ومن خالل األساليب الذاتية نتحدث كثيرا عن التمايزات الحاصلة بين هذا وذلك انطالقا من تأثيرات املباشرة
التي يستقبلها جهازنا االدراكي ،والتي تكون في الغالب مبنية على الذوق ،دون تحليل علمي مدقق ،فتقول هذا
أسلوب شاعري وهذا أسلوب ماكر وذلك أسلوب جاد وآلخر أسلوب مقنع ،ونستحضر كذلك حين نريد تأطير
تجمع جماهيري لتفسير أو دعم أو معارضة أو تأييد قضية أو خطة ،بعض الذوات األسلوبية- :قد تكون
متخصصة في القضية املطروحة -دون اآلخرين ،أو حين نشاهد مقابلة تلفزيونية بين توجيهين فقد ال يقنعنا
اختيار أحدهما لتمثيل التوجه الذي يدافع عنه ،فنقول كان باألحرى اختيار فالن عوض فالن ،ألنه يصلح ملثل
هذه املواقف ،ال ألنه مثال غير مرئي أو قليل املعرفة باملسألة التي يعالجها ،بل ألنه يستطيع بأسلوبه الخاص
مجابهة خصمه وإفحامه .وقد ال يمون اختيار زعيم حزب أو رئيس دولة أو كاتب عام ملنظمة ...ملجرد تاريخه أو
سيرته الذاتية أو إخالصه النتمائه وأفكاره ،ألن هذه الصفات قد تجمع أشخاص كثيرين ،لكن األساس في االختيار
يكون في الغالب مبنيا –باإلضافة الى املميزات األخرى-على قوة اختيار األسلوبية والخطابية ،التي تستلهم عقول
وقلوب الجماهير واألنصار واألتباع وتتغلب على املنافسين اآلخرين.
ومن هنا تظهر قيمة الذات االسلوبية وخطورتها في استمالة الراي اآلخر (العام أو الخاص) ،والتأثير
عليه واقناعه وضمه الى صفها ،فهي التي تدفع في بعض األحيان اآلخر الى التنازل كليا للذات األسلوبية ،باعتبار
هذه األخيرة صورة مماثلة لآلخر واحسن معبر عن انتظاراته وأفكاره ،قد يصل األمر الى حد التماهي واالنصهار
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أوالى حد الدفاع عنها بالروح والدم (كالزعيم الروحي في بعض التنظيمات السياسية والدينية التي نجدها في
واقعنا املعيش بشكل ملموس) حيث تؤدي في بعض األحيان الى خلق ذات اسطورية من ذات االسلوبية في بعض
املجتمعات املعاصرة (كاسترو – كوبا والقذافي – ليبيا) ،وبقدر أهمية الذات األسلوبية في القول الحجاجي بطريقة
ناجحة في إيصال املعنى وتمرير املواقف وحصول اإلقناع.

 -2الطريقة

املوضوعية-العقالنية1:

إذا كانت الذات تتحكم بمنطقها الداخلي الذاتي في القول ،وتطبعه بأسلوبها الخاص وتجعله دعامة
أساسية في العملية الحجاجية ،فإن ذلك ال يخرج عن النطاق العقالني للقول ،أي إن للعقل منطقه الخاص
يجعل اإلنسان محاصرا بمجموعة من ضرورات والضوابط املوضوعية التي توجه خطابه وتضبط سلوكه اتجاه
اآلخرين ،وإال أصبح متحررا يقول ما يشاء بال ضابط ،فال أحد سيسمعه أو يعيره اهتماما ،فال نريد من خالل
دراسة الوظائف العقالنية في الحجاج دراسة مفهوم العقل من الناحية الفلسفية أو الفكرية أو النفسية ألن
لذلك مجاله الخاص ،بل ما يشغلنا هو حصر العقالنية في الطرق التي يتوسل بها الحجاج في بناء عمليات
االستدالل ،ال باعتبارها آليات منطقية أو قياسية أو غيرها ،بل باعتبارها الطرق التي تؤدي وظائف وأدوار محددة
ومركزة في القول الحجاجي ككل ،من جهة ،وتحقق للقول الحجاجي تماسكه وانسجامه املوضوعي بنجاعته
وفعاليته من جهة أخرى.
تقوم هذه الطرق على فكرة الالتساق  INCOMPATIBILIYEالذي يتمظهر في الحالة املزاوجة بين اثباتين
ال يتواجدان في نفس النسق دون أن ينفي الواحد منهما اآلخر منطقيا ،فالكوكب ال يمكن أن يكون في نفس
الوقت مجرة ونجما ،والالتساق يخالف بذلك مبدأ التنقاض الذي يقوم على التعارض املطلق بين إثبات الش يء
ونقيضه مثل :هذا الس يء يوجد وال يوجدُ .ويحصر مبدأ الالتساق في العمليات الحجاجية بين عمليتين عقليتين
هما الثالث املرفوع واالختيار الصعب ،فكلما اتجه الالتساق نحو اليمين أعطى "الثالث مرفوع" وكلما اتجه نحو
اليسار أعطى "االختيار الصعب" .إذ يقوم الطرفان املتقابالن ،بتنشيط عملية الالتساق.

 1عبد السالم عشير :مرجع سبق ذكره ،ص ص180-179
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ومن الطرق املوضوعية -العقالنية الحجاجية نجد آليات رياضية وأخرى منطقية:

أ -اآلليات

املنطقية1:

التقابل :هو مفهوم شامل للمفاهيم التالية*( :التناقض التعارض التعاكس التباين )...وهو طريقة عقالنية
يستوعبها العقل اإلنساني بسرعة فائقة تسهل عملية الفهم وتساعد على إدراك األشياء ،دون أن تكون هذه
األشياء محددة في ذاتها (أبيض أسود) ،لذلك كان الكشف عن الحقيقة لدى الفالسفة اليونان كما يقول
"هيجل" يبدأ بتصادم األفكار املتعارضة وينتهي بتالحمها ،ذلك ألن التقابل في الطبيعة واالنسان في تماس مستمر
يجعل من كل عالقة واقعية عالقة تقابل ،حتى االنسان في ذاته وتجاربه وعالقاته يحتوي على مبدئي السلب
وااليجاب.
ويكون الهدف من بناء القول بناء تقابليا طرحا إشكاليا للفكرة أو االطروحة ،أي البحث عما وراء تقابل
األفكار وليس البحث في التقابل ذاته ،أو البحث في الثنائيات املتعارضة فيما بينها ،ألن العقل يتجاوز ذلك الى
تفكيك االطروحات واألحداث واألفكار والوقائع واملواقف الستخالص الدالالت والحقائق الكامنة وراء ذلك.
يقوم القول الحجاجي بتوظيف هذا النوع من التقابالت في االستدالل والحجج واالقناع ،حيث يتم بناء القول
على شكل شبه معادالت منطقية متقابلة ،وذلك بهدف إبراز القوة الحجاجية وتوجيهها بشكل عقالني حتى تحرك
تفكير املستمع وتجعله يقبل على القول مثل:

ب -اآلليات الرياضية:
بنية الالنفصال :هي طريقة رياضية تجمع بين شيئين أو فكرتين يتعذر فصلهما بحيث ال يمكن اعتبار الواحد
االخر "ال نأكل البيضة دون كسيرها" أوال يمكن تحقيق الش يء الثاني دون تحقيق الش يء األول ،وهو ارتباط يجد
متانته وقوته (في شكله الرياض ي) على مستوى التحليل العقالني ،والصحة املنطقية.

 1عبد السالم عشير :مرجع سبق ذكره ،ص.186-180
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بنية التبادل :ان البناء التبادلي في الحجاج يأتي كحجة لإلعراب عن مجموعة من األهداف والغايات التي تفرضها
السياقات املقامية ،ردا على انتقادات اآلخر ذاتا في املتكلم ،حيث تجعل من اآلخر ذاتا في املتكلم ،عليه أن يقبل
وضعيته ويعالج القضية أو املشكل الذي يطرح ،وكأنه هو صاحب الدعوى بدل خصمه كأن نقول مثال" :ضع
نفسك في مكاني".

 -3الطريقة الواقعية :تجارب

حدس1

إن الواقع وكل تمظهرات الفعل اإلنساني ،سواء تعلق األمر بتفكيره أو كل ما تختزنه ذاكرته من تجارب
وممارسات تشكل احدى الركائز األساسية في تعامل الناس فيما بينهم وتعد شهادات حية توجه تصرفاتهم،
وحقائق ملموسة تكون اإلطار أو املجال الذي يضع الحدود املناسبة والفاصلة لفعل االنسان وحركته وتفكيره،
"االنسان ابن بيئته وابن طينته" ،فكثير ما يكون املحيط الخارجي (ثقافي اجتماعي )...عائقا أمام االبداعات الحرة
للفرد وابتكاراته الذاتية ف بعض املواقف واآلراء.
هذا الواقع قد يمثل في كثير من املناسبات مفهوم "املعيار" الذي يتحكم في مقبولية هذا القول أو الفعل أو
رفض هذه املمارسة أو تلك .واملعيار كما هو معروف ال يكون ناتجا عن الحقائق العلمية أو البرهانية أو ناتجا
عن التفكير العقالني ،بل يعبر في الغالب عن تقاليد وعادات طقوس خاصة قيم ،يكون مصدرها عقائديا أو
خرافيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو حتى شخصيا ،تطبع تفكير الناس وتلهم مشاعرهم ،فيعملون دائما على احترامها
وتطبيقها والعمل على مراعاتها وتقديرها ونبذ مخالفيها .إنها تصل في بعض األحيان الى التيار العارم الذي يأخذ
معه كل ش يء ،كما يمكن أن يعبر هذا الواقع "املعيار" عن الطقوس واإلشارات واملمارسات املتحولة مع الزمن
في وفت معين ،وتسمى غالبا "املوضة" التي تفرز اشكاال جديدة من "الحقائق" الجماعية والثقافية ،وتشغل
الناس عن العادات والتقاليد وتحول أنظارهم وأفعالهم عنها ،وقد تكون حقائق مناقضة لألعراف ،يستقبلها
الناس ويؤمنون بها دون وعي بطبيعة هذا التحول وخلفيته ومراميه.

 1عبد السالم عشير :مرجع سبق ذكره ،ص ص 188-187
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وتؤثر هذه املعايير في املمارسة الكالمية داخل الخطاب الحجاجي ،باعتبارها "رأيا" يوجه العملية الحجاجية
نحو املفارقة واالختالف أو املماثلة واالتفاق ،وهي طرف ذات منطلقات واقعية يتحكم فيها منطق الواقع الحقيقة
مما يجعلها تؤدي مجموعة من الوظائف داخل القول الحجاجي ،باعتبارها "رأيا" يوجه العملية الحجاجية نحو
املفارقة واالختالف أو املماثلة واالتفاق ،وهي طرق ذات منطلقات واقعية يتحكم فيها منطق الواقع ومنطق
الحقيقة مما يجعلها تؤدي مجموعة من الوظائف داخل القول الحجاجي ،بهدف االقناع وإثارة شعور املستمع،
من خالل تصوير هذه الوقائع في شكل صور اجتماعية أو نفسية ،تشكل حاالت خاصة لدى االنسان :كالسخرية
والهزء والضحك والتهكم واالرتياح والتذمر ...وهذه الصور والحاالت املؤثرة ال يحركها إال الحدس القوي بالطبيعة
اإلنسانية املركبة واملعقدة في عالقاتها باملتخيل الثقافي واالجتماعي .حدس يستوعب تجارب الحياة ومتطلباتها
ويستمد منها ما يناسب الحاالت اإلنسانية واللحظات املالئمة لتحصيل نتائج معينة.
إن مثل هذه الطرق املبنية على الواقع (املفارقات واملماثالت) والتي تعتمد الحدس ال تقل أهمية عن الطرائق
الذاتية والعقالنية في بناء القول الحجاجي ،خاصة في الخطاب السياس ي باعتبارها طرائق واقعية يستكنها حدس
املتكلم انطالقا مجموعة من العوامل الخارجية إنسانية (تهكم ،سخرية ،هزء) هي عبر دالة ال يمكن أن تمر دون
أن يكون لها أثر أو واقع على االنسان إيجابا

أو سلبا1.

 1عبد السالم عشير :مرجع سبق ذكره ،ص ص 192-190
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 -1القنوات التلفزيونية الفضائية العربية.
 -1.1التلفزيون كوسيلة تقنية تكنلوجية.
 -1.2نشأة وتطور القنوات الفضائية العربية
 -1.3البث الفضائي العربي (اختالل الكم والكيف).
 -1.4الفضائيات االخبارية العربية املتخصصة (حالة الجزيرة).

 -2الحوار كآلية من آليات التواصل اللساني.
 -2.1دائرة التواصل الحواري ومحيطها.
 -2.2أهمية وغايات الحوار االجتماعية واللغوية.
 -2.3تنوع الحوار ما بين الشكل واملضمون.
 -2.4مشترطات ومآخذ أساسية لنجاح الحوار.

 -3بنية البرامج الحوارية التلفزيونية.
 -3.1نشأة وتطور البرامج الحوارية التلفزيونية.
 -3.2عناصر الحوار التلفزيوني.
 -3.3أشكال وقوالب البرامج الحوارية التلفزيونية.
 -3.4مراحل اعداد البرامج الحوارية التلفزيونية.
 -4.5القائم باالتصال في البرامج الحوارية التلفزيونية.
 -4.6سياسة برمجة البرامج الحوارية.

ت ـ ـ ـ ـ ـمهـ ـ ـيـ ـ ـ ـد:
ُ
تعد البرامج التلفزيونية الحوارية  talk-showsمن أهم أنواع القوالب الفنية للبرامج التلفزيونية ،وهي
ترتبط ارتباطا وثيقا باألحداث الجارية منذ نشأتها في الواليات املتحدة األمريكية ،وتتطلب البرامج الحوارية
ُ
ُ
بطبيعة الحال ،وجود حوار ،واملراد بالحوار :األسئلة ،االستفسارات املشتملة على العبارات الصريحة ،وغير
ُ
الصريحة ،التعليقات املباشرة وغير املباشرة...الخ ،فيتحول البرنامج الى جلسة نقاش لألفكار املختلفة بين أطراف
الحوار التي يختلف عددها حسب نوع الحوار وشكله.
وتقوم البرامج الحوارية على حرية التعبير ،وإبراز الرأي والرأي اآلخر ،فهي تعتمد على أسلوب الحوار
ُ
املباشر ،التلقائية بين كل من املقدم والضيوف ،بم يحقق طرح اآلراء ووجهات النظر بهامش كبير من التحرر.
ان الخوض في قالب البرامج الحوارية التلفزيونية يستدعي إذا الخوض في الحوار وهو ما سنراه في فصلنا
هذا ،اذ أننا سنتطرق الى كل من:
 القنوات التلفزيونية الفضائية العربية. الحوار كألية من آليات التواصل اللساني. -بنية البرامج الحوارية التلفزيونية.
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 -1القنوات التلفزيونية الفضائية العربية.
-1.1

التلفزيون كوسيلة تقنية تكنولوجية.

استطاع اإلنسان في كل حقبة أن يضع توقيعا ُيميز حقبة عن أخرى ،وقد كانت الوسيلة هي الفارق في
ُ
صنع االختالف ،ومثلما ذكر "مارشال ماكلوهان  "Marshall McLuhanأن الوسائل هي التي تخلق املجتمعات
فإننا في هذا اإلطار نؤكد على هذه الفكرة ،وبالنسبة للتلفزيون فإن اإلنسان استطاع بواسطته الخروج على
نطاق العين املجردةُ ،
فحلم التلفزيون استمر في التطور لعدة قرون ،ولتوسيع نطاق الرؤية بدأ االنسان بتطوير
املنظار  Binocularsوالتليسكوب العمالق  ،Giant telescopesلكن كانت دائما هناك حواجز تحجب الرؤية (ما
وراء التالل ،الهضاب...إلخ) ،فكان اإلنسان أمام تحدي كبير لتخطي هذه الحواجز ،وأولى الشركات التي بدأت
بالبحث في هذا املجال هي شركة  RCAاألمريكية واملعروفة باسم  1*Cosmacعام  ،1920حيث قام كل من
"ديفيد سارنوف  "David Sarnovو"فالدمير زوريكين  "Vladimir Zworykinبالتشارك في هذا االختراع.
كانت نقطة التحول عام  1923عندما قام الباحث " Warwikفارويك" باختراع  ،Iconoscopهذا
األنبوب بعد عدة سنوات من التطوير أصبح صورة العين اإللكترونية الجديدة ،وفي عام  1929قام الباحث
" Warrenوارن" وزمالؤه باإلعالن عن أول شريط سينمائي إلكتروني ناجح  ،Kniescopeأين عملت عدسة
التلفزيون "الكاميرا" مثل قزحية العين ،فقد تم الجمع بين األشعة الضوئية والتركيز على فسيفساء املواد
الحساسة التي ُبنيت في أنبوب الصورة ،والتي بدورها حولته إلى موجات كهربائية ،فالضوء على عصب الكاميرا
وفي أنبوب الصورة هو شعاع اإللكترون الذي يسيطر عليه الكهرباء ،ويتم مسح الصورة التي على اللوحة في
حركات سريعة من جانب إلى جانب ،ومن أعلى إلى أسفل ،وعندما يضرب الشعاع في الصورة ،فهو يفقد كميات
تفاوتية من اإللكترونات من ثمة يرتد على الطرف اآلخر من أنبوب الصورة حيث يتم تضخيمه بماليين املرات

* The RCA Corporation was a major American electronics company, it founded as the Radio Corporation of America

1

1919, and it was initial ITV.
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ويتم تشغيله على جهاز اإلرسال في شكل تيار كهربائي ،وتبث اإلشارات كما في الراديو في الفضاء واملتلقي هنا
هو the Kniescopeالشريط السنيمائي أين يتم عكس العملية ،وهكذا يتم تجميع الصورة.
ويمكن القول أن الباحثين واملخترعين استفادوا في مجال التلفزيون من االختراعات السابقة كالتصوير
الفوتوغرافي والسينما والراديو استفادة كبيرة ،فالسينما وضعت األسس النظرية والعلمية لتصوير األشياء
ُ
املتحركة وعرضها ،كما وضع الراديو أسس نقل اإلشارات الصوتية ،وبالتالي املرئية عبر املوجات الهوائية ،فاختراع
التلفاز لم يكن حدثا فرديا ،بل اعتمد على مجموعة من االختراعات السابقة في مجال الكهرباء والتلغراف
والتصوير الفوتوغرافي والصور املتحركة واإلذاعة 1فبالنسبة للتلغراف فقد تم تطوير نظام اإلرسال "الرسائل
البريدية" ،وتم كذلك اختراع نظام االتصال بالهاتف ،وفي مجال التصوير الفوتوغرافي طور كل من "نيبس
 "Niepceو "داجور  "Daguerreجهاز الكاميرا ،ومنذ عام  1826بدأت التجارب لتطوير أجهزة الصور املتحركة
امليكانيكية مثل جهاز "عجلة الحياة" واملصباح السحري" ،وفي عام  1890تم عرض أول جهاز للصور املتحركة
"جهاز اديسون" في كل من فرنسا ،أمريكا

وانجلترا2.

بالرجوع الى أولى محاوالت التقاط الصور الفوتوغرافية ،فقد كانت أولى املحاوالت في قرية بالقرب من
باريس في فرنسا "Joseph Nisa Forney Niepps" 1816 ،والذي كان مهتما بصقل فن جديد من الطباعة
الحجرية من أجل تقديم نسخ من األعمال الفنية املوجودة من قبل ،لكنه كان يحتاج إلى رسومات من أجل
القيام باملزيد من التجارب وقد قام  Nieppsببناء كاميرا صغيرة مظلمة تزيد قليال عن ( )1بوصة على كل جانب،
كان يعلم عن التجارب السابقة حول الفضة الحساسة للضوء التي قام بها "جوهان شوتلز Johann Friedrich
 "Schultzللحصول على صورة على ورقة ينعكس بها الضوء.

The story of television-1956 RCA educational documentary wdtvkive 42 chain YouTube, posted on 28 Dec 2012.

1

www.youtube.com, viewed at 4:00pm, on 01-02-2019
Wheelert: photo truth or photo fiction? ethics and media imagery in the digital age, Lawrence Erlbaum association,

2

mahwah,2002, p06
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في سنة  1822توصل  Nieppsإلى حل ،كان يعلم أن الفنانين يستعملون األسفلت  Asphaltكمركب في
الطباعة الحجرية املغلفة فاستعمل األسفلت بدل الفضة ،وضعت صورة شفافة على اللوحة وعرضت للشمس
وكانت فكرة راديكالية ناجحة ،وفي  1826وبنفس الكاميرا املظلمة التي لديه أضاف لوحة في الجزء الخلفي
وألصقها بنافذة األستوديو وعرضها ملدة ( )8ساعات وكانت الصورة األولى امللتقطة من نافذة منزل "ريني" ،وقد
أطلق على هذا االختراع اسم  heliagraphyوبعد هذا االختراع تلق رسالة من شخص غريب من باريس ،أراد
املتصل أن يعرف السر في خلق  heliagraphyوادعى أنه هو أيضا يعمل على تطوير الصور ،وقد اكتشف Niepps
أن املرسل هو فنان باريس ي ،لكن  Nieppsلم يكشف عن أساليبه ،بعد تلقي هذه الرسالة وبعد فترة وجيزة قام
 Nieppsبرحلة إلى لندن وتوقف في فرنسا ملقابلة ُمرسل الرسالة وكان اسمه  1 Louis Daguerreوقد استطاع
هذا األخير في إظهار صورة فوتوغرافية على لوح مطلي بمادة النحاس عام  1839وقد اخترع etienie jules marey
عام  1882جهاز للدفع الفوتوغرافي ونجح في عرض  12صورة في الثانية على لوح دوار 2كما توصل توماس
ايديسون  Thomas Alva Edisonعام  1891إلى عملية تركيب كل من آلة التصوير وآلة العرض السينمائي
 ،knietoscopeوقدم أول عرض له في  14أفريل  1894في مدينة نيويورك 3وفي فرنسا كان اإلخوان Lumiere
وهما من صناع املعدات الفتوغرافية ،يقومان بعدة تجارب على الصور املتحركة وقد بدآ بـ  knietoscopeالذي
عرض في فرنسا  1894أي بعد أشهر قليلة من عرضه في الواليات املتحدة األمريكية ،وهو عبارة عن آلة عرض
إال أنه تبين لهما أن الحركة املستمرة في  knietoscopeتجعله ال يصلح أن يكون آلة للعرض ولهذا صنعا جهازا
يعمل بطريقة "التوقف ثم االنطالق" كما صنعا كاميرا تختلف عن  knietographeآلة تصوير "ايديسون" في
عدد الصور واإلطارات  framesالتي كانت تسجلها

بالثانية4

The history of photography and the camera documentary by manufacturing intellect: documentaries chain YouTube

1

posted 11 Aout 2017, www.youtube.com, viewed at 6:00pm, on 01-02-2019.
2 Newhall B: photography-a short critical history-, museum of modern art New York, 2006, p06.
3-dale E: how to appreciate motion pictures-a manual of motion picture criticism prepared for high school students- Mac

millan, new York, 1993, p1.
4 Nowell-smith : the oxford history of world cinema, university press, oxford, 1997, p 07
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" من أبرز املخترعين في مجال التلفاز فقد نجح فيPaul Nipkow ُويعتبر العالم األملاني "بول نيبكوف
 في تجزئة الصورة عن طريق مسحها تدريجيا وميكانيكيا بشكل لولبي مستمر بواسطة اسطوانة1884 عام
 وعندما تدور األسطوانة فوق الصورة دورة كاملة تقوم بمسح جميع الخطوط املوجودة،مثقوبة بعدة ثقوب
 يمكن إعادة تشكيل الصورة على شكل ومضات،في تلك الصورة وعند نقل الومضات الصادرة عن الثقوب
 ومن الباحثين املميزين أيضا الروس ي،كهربائية في أنبوبة زجاجية مطلية بمواد كيميائية مفرغة من الهواء
" الذي انتقل إلى أمريكا بعد الحرب العاملية األولى حيث عمل مع شركةVladimir Zworykin "فالدمير زوريكين
"karl ferdinand  اخترع "كارل برون1897 * وفي عام1westinghouse Electric "وستينغ هاوس" الكهربائية
، وشاشة مصنوعة من مادة الفلورcothode-ray tube  ُمستقبل تلفازي يعمل على أنبوب األشعة املهبطيbroun
 وفي هذا اإلطار نذكر كذلك.ويقوم هذا األنبوب بتحويل اإلشارات الكهربائية املوجودة داخل التلفاز إلى أشكال
 الذي ُيحول الخطوط االلكترونية املقطعة إلىfusor " مخترع جهاز الفيسورjohne baird العالم "جون بيرد
َ َ
2شاهد
م

موجات كهرومغناطيسية قابلة للبث ويسمح بتحويل الصور التي يجمعها إلى

" قد وضع تقسيم أولي لخططconstantine perskyi ونجد من جهة أخرى الباحث "كونستونتين بيرسكي
congrès international  كما اخترع اسم "التلفزيون" وهذا خالل املؤتمر الدولي الكهربائي،نقل الصورة عن بعد
 وكان هذا بعد سنوات عديدة من اكتشاف بعض العناصر الرئيسية التي من شأنها31900  سنةde l’électricité

1

* The Westinghouse Electric Corporation was an American manufacturing company. It was founded on January 8, 1886,

as Westinghouse Electric Company and later renamed Westinghouse Electric Corporation by George Westinghouse.
George Westinghouse had previously founded the Westinghouse Air Brake Company. The company purchased CBS in
1995 and became CBS Corporation in 1997. In 1998, CBS established a brand licensing subsidiary Westinghouse
Licensing Corporation (Westinghouse Electric Corporation). A year later, CBS sold all of its nuclear power businesses to
British Nuclear Fuels Limited (BNFL). Soon after, BNFL gained license rights on the Westinghouse trademarks and they
used those to reorganize their acquired assets as Westinghouse Electric Company. That company sold to Toshiba in 2007.
2 Jamal mohammad Atamen: the invention and history of television, ambarac magazin, n07, 2012, p p4-05
3 Jean jacques

dedos : l’age du sélénium, texte initialement publié dans le bulletin du comité d’histoire de la television,

N°d3. Juin 1991, p 17
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أن تسمح بتطوير التلفاز ويجب اإلشارة هنا إلى وجود مدرستان :التلفزيون امليكانيكي الذي كان مرتبط بـ" :بيرد
 "Bairdفي بريطانيا ،والتلفزيون اإللكتروني 1وفي  1911قدم "كامبل سوينتن  "campbell swintanاختراع ملجلة
العلم»  « natureواملتضمن استخدام نظام تلفازي كامل يقوم على أنابيب األشعة املهبطية ،كما دعى إلى التخلي
على كل األفكار امليتة

السابقة2

وعلى الرغم من تقلص االهتمام باألبحاث الخاصة بتطوير التلفزيون عقب اندالع الحرب العاملية األولى
عام  ،1914اال أن الحرب ساعدت على تطور تقنيات الراديو ،فقد أسس "ماركوني" أول شركة في العالم
"الشركة الالسلكية للبرق واالشارة" سنة  31897وبعد انتهاء الحرب العاملية األولى ،عاد االهتمام بالتلفاز مرة
أخرى حيث قام كثير من الباحثين بتجارب لتطوير تقنيات التلفاز ،ففي عام  1922عرض "شارلز جينكيز charles
 "jenkinsفي الو.م.أ مشروع بث الصور السلكي ،واستخدم "جينكيز" في جهازه عاكسات ضوئية زجاجية في
املرسل وظيفتها إرسال الضوء إلى خلية كهروضوئية  photoelectric cellوفي املستقبل هناك عاكستان ضوئيتان
تقومان بإعادة تجميع الصور بواسطة صمام ضوئي  valveمن اختراع ريجنوكس rignouxوتم عرض الصورة
على شاشة مصنوعة من مادة الفلور  fluorescentفي  25أكتوبر  1926نجح الياباني "كينجيرو تاكايانجي
 "kenjiro takayanagiفي ارسال صورة كاتاكانا  katakanaالشخصية اليابانية املشهورة ،باستخدام أنبوب برون
الكهربائي.
في أفريل  1927قامت الشركة األمريكية للبرق والهاتف American telephone and telegraph
 companyبعرض جهاز تلفاز ألول مرة أمام الجمهور وقد كان هذا العمل ثمرة جهود مشتركة بين مختبرات بيل

1 marc C-Scott: what is television, paper for challenging media hardscapes conference media city UK November; 2014,

p07
2 DF Mc hean : the television Age, published in pdf paper, p04, www.researchgate.net, posted on 17mar 2018.

The history of radio documentary; posted by manufacturing intellect documentaries YouTube chain posted on 12

33

august 2017, www.youtube.com, viewed at 6:00AM, on 01-15-2019.
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للهاتف  bill telephone laboratoriesوشركة كهرباء الغرب  western electricوفي ذلك الوقت تم أيضا نقل
برنامج تلفازي بواسطة سلك "راديو" أرض ي من مدينة ويباني في والية نيوجرس ي األمريكية إلى مدينة

نيويورك1

 كيفية عمل التلفزيون:
إن معظم أجهزة التلفزيون تعتمد على أنبوبة لألشعة املهبطية  ،cathode ray tubeوهي أنبوبة مفرغة من
الهواء ،وتحتوي على الكاثود ( cathodeالطرف السالب الذي يرسل اإللكترونات) واآلنود ( Anodeالطرف
املوجب) والشاشة املطلية بمادة الفسفور ،حيث تكون أنبوبة األشعة املهبطية مفرغة من الهواءُ ،ويطلق الكاثود
في هده األنبوبة شعاع من االلكترونات (السالبة) تنجذب نحو املصعد (موجب) ،ويسقط هذا الشعاع
اإللكتروني السريع على شاشة مسطحة عند الطرف اآلخر لألنبوب ،وتكون هذه الشاشة مطلية بمادة الفسفور
الذي يتوهج عندما تصطدم به هذه اإللكترونات ،ويكون أنبوب أشعة الكاثود املستخدم ،في أجهزة التلفاز دائما
ملفوف بأسالك نحاسية ،وعندما يمر التيار الكهربائي في هذه األسالك يتولد عنه مجال مغناطيس ي يوجه شعاع
اإللكترونات حسب اتجاه وشدة

التيار املار به2.

ُ
والشاشة في التلفازيات الحديثة مكونة من نقاط (ثقوب) من األلوان األحمر ،األزرق واألخضر وتعرف قناة
اليوتيوب  the audio mediaهذه النقاط أو الثقوب املسماة بالبيكسل  pixelبأنها" :عنصر فيزيائي في الصورة
أو هو أصغر نقطة في جهاز العرض أو أصغر عنصر للتحكم في الصورة على الشاشة" فعندما يوجه الشعاع
األحمر إلى النقاط الفوسفورية الحمراء يظهر اللون األحمر على الشاشة" 3واملثل يجري حدوثه في حالتي اللونين
األخضر واألزرق ،أما اللون األبيض فينتج عن توجيه األشعة الحمراء والزرقاء والخضراء إلى النقاط الفسفورية
القابلة في وقت واحد ،بينما ينتج اللون األسود بواسطة حجب األشعة بكل ألوانها عن الوصول إلى الشاشة،

1 Jamal mohammad Atamen, opcite, p6
2 Jamal mohammad Atamen: opcite, p02
3 what is pixel? What does pixel mean? Pixel meaning, definition and explication, by the audiopedia chain youtube, posted

on 14 aout 2016, www.youtube.com, viewed at 8:00AM, on 01-15-2019.
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وكلما ازدادت أعداد البكسل  pixelكلما كانت الصورة أكثر وضوحا على الشاشة .وفي هذا اإلطار يجب اإلشارة
إلى أن أنواع الشاشات ونجد من بين هذه األنواع:
  LCDأي  Liquid Crystal Displayالكريستال السائل ،وهو طبقة من البلور بينه لوحان من الزجاجمدعم بـ  cathod :وعلى جانبيه مصابيح ،وعند مرور الشحنة الكهربائية تض يء هذه املصابيح و ينعكس
الضوء على البلور السائل ،فتظهر الصورة و  LCDمر بعدة مراحل في تطوره منها  TFTوالذي ظهرت به
عيوب كثيرة.
  LEDأي  Light Emitting Diodeوهو نسخة مطورة من  LCDوالفرق الجوهري بينهما هو استبدالهاملصابيح بإضافة  LEDكنظام اإلضاءة.
  OLEDوهو نسخة محدثة من  LEDوالفرق بينه وبين ما سبق طرحه هو الوزن األخف.  AMOLEDأي  Active Metria organ light emetting diodeنسخة مطورة من  OLEDأسرع من حيثاإلستعمال ،وهو موجه إألى تقنية اللمس وتم تطوير قيم بعد من قبل شركة  Samsungفظهر Super
 AmoLEDوسرعة إستجابة أسرع

وأفضل1

  Plasmaتتميز بمستوى عالي من األلوان "األسود" ألنه بد االعتماد على اإلضاءة الخلفية مع الشاشةفإن الشاشة هي في الواقع نتاج ضوء خاص بها كما أنها تتميز بسرعة استجابة عالية 2والبالزما تتكون
من البكسل  pixelويكون فيها ثالث بيكسالت لكل من األلوان األساسية األحمر األصفر واألزرق ويتم
توليد هذه األلوان الثالثة في كل بكسل من خالل ضوء فلوري .floresent light3

www.youtube.com, viewed

1 LCD vs LED vs OLED screens (akiotv), by akiotv chain youtube, posted on 26 march 2017,

at 9:00AM, on 01-15-2019.
2 LCD LED Plasma OLED Tvs as flat possible posted by techquickie, 08april 2013, www.youtube.com, viewed at 8:30AM,

on 01-15-2019.
3 Jamal mohammad Atamen: opcite, p03
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-1.2

نشأة وتطور القنوات الفضائية العربية:

إن التلفزيون كخصوصية تكنولوجية يمثل عصر الكهرباء على خالف الصحافة املكتوبة التي قيل إنها
إنتاج عصر امليكانيك 1ففي صباح اليوم السابع ( )07من شهر جويلية عام  1936ظهرت الصورة للمرة األولى
على الشاشة ،وقد صرح مؤسس شركة  RCAأو املعروفة بـ  cosmacبالواليات املتحدة األمريكية في مشاهدته
األولى للقطات قائال "يا له من اختراع عظيم أصبح في متناول أيدينا لقد ساهم بشكل مؤكد في اختصار املسافات
الشاسعة".
""what a great invention this has become، it certainly has fulfillment destiny2
بعد ذلك بشهر تم نقل فعاليات الدورة األوملبية الصيفية املقامة في برلين في أول تجربة بث مباشر
ووصل حينها عدد ساعات البث إلى  08ساعات يوميا ،وقد وصل التلفزيون إلى لندن مع نهاية عام  ،1936مع
بدأ الخدمة املصورة لهيئة اإلذاعة البريطانية التي نقلت في أولى ساعات البث فيلما حمل خبر وصول خدمات
البث التلفزيوني إلى اململكة املتحدة ،ثم تعطل بعد ذلك انتشار وازدهار هذه التجربة التكنولوجية اإلعالمية
املميزة بسبب ظروف الحرب العاملية الثانية لست ( )06سنوات كاملة لكن التلفزيون عاد وانتشر بسرعة أكبر
بعد انتهاء الحرب ليصل مدى انتشاره إلى العالم العربي .في سنة  1947أعلنت صحيفة Le Progries Egyptien
الناطقة بالفرنسية عزم الحكومة املصرية اعتماد مبلغ  200ألف جنيه مصري لبناء أول استوديو تلفزيوني ُيوفر
َ
خدمة البث في القاهرة لكن هذا املشروع تأخر حتى عام  1951حيث أ َجرت الشركة الفرنسية لصناعة الراديو
والتلفزيون أول تجربة للبث التلفزي في مصر والشرق األوسط ،نقلت خاللها وقائع حفل زفاف "امللك فاروق"
من زوجته

الثانية3.

 1لحسن رزاق :صورة اسرائيل في الفضائيات اإلخبارية العربية ،مرجع سبق ذكره ،ص.132
2 david sarnoff published on chain Youtube just wait films on 4 november 2012, www.youtube.com, viewed at 10:00AM,

on 01-04-2019.
 3لحسن رزاق :مرجع سبق ذكره ،عن موقع الجزيرة.
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في املغرب عرفت اململكة في الخمسينيات تجربة أولى مع الشركة الفرنسية "تلما" التي كانت ترى في
الجالية األوربية املقيمة في املغرب جمهورا مهما ،وقد بثت برامجها  15شهرا من  28فيفري  1954إلى  20ماي
 1955كانت البداية مشجعة لكن قلة أجهزة االستقبال واملقاومة املغربية أوقفت املسيرة في مهدها ،باعتبارها
وسيلة دعائية للمستعمر 1ولعل في الوضع الجزائري ما يصدق على هذه الحالة حيث عمل االستعمار الفرنس ي
في  1956-12-24على تأسيس محطة للتلفزيون بالجزائر العاصمة ،تكون دعما فعاال للراديو في بث البرامج
الفرنسية الكفيلة بانتزاع القيم الوطنية لدى الجزائر والقضاء على الشخصية

الوطنية2.

في العراق أعلنت الحكومة العراقية أنها تنوي شراء محطة التلفزيون املوجودة في املعرض التجاري البريطاني
في بغداد ،وذكرت املحطة أنه ال ينتظر تشغيل محطة تلفزيون بغداد قبل مرور ستة ( )06أشهر وأنه سيوفد
عدد من العراقيين إلى الخارج للتدريب على تشغيلها ،وأشارت املحطة إلى أن العراق سيكون أول دولة شرقية
تستعمل التلفزيون وقد فتحت محطة التلفزيون رسميا يوم  1956-05-02وكانت أول مذيعة للتلفزيون في
العراق هي "صبيحة املدرس" وفي حفل االفتتاح ألقى مدير التوجيه واإلذاعة العام ،كلمة ذكر فيها أن ثالثة من
املهندسين العراقيين الذين أكملوا دراستهم الجامعية في بريطانيا وتدربوا فيها على التلفزيون هم الذين يشرفون
على محطة التلفزيون ،كما أن ( )11أحد عشر طالبا تم اختيارهم من مدرسة الصناعة وأكملوا تدريبهم في
التلفزيون وأصبحوا قادرين على القيام بأعمالهم الفنية وأن عددا آخر من الطالب سيتم اختيارهم في العام
القادم ،وقد قام امللك فيصل الثاني بافتتاح املحطة ُمزيحا الستار عن مدخلها ثم قام بتفقد املحطة وبعد ذلك
ألقى كلمة وأعلن أن عدد أجهزة التلفزيون التي بيعت حتى افتتاح محطة التلفزيون  120جهازا .3ثم شهد لبنان
بداية اإلرسال والبث التلفزي عام  1959بعد تصريح من الحكومة ألجل انشاء شركة في هذا الشأن بشراكة
فرنسية ،وبدأ بعدها البث الرسمي في مصر شهر جويلة من العام  ،1960وكان هذا البث ملدة  04ساعات فقط
يبتدأ بالقرآن مرورا بخطاب لعبد الناصر وبعده نشرة األخبار ثم ختاما بالقرآن ،وكانت الكويت أول دولة خليجية

 1الشركة الوطنية لالذاعة والتلفزيون في املغرب  www.snrt.maتم االطالع يوم  12.25.2017على الساعة  06:51مساءا.
 2لحسن رزاق :مرجع سبق ذكره ،ص .132
 3سعد سلمان :تاريخ وسائل اإلعالم في العراق ،النشأة والتطور ،ط ،2دار أسامة للنشر والتوزيع عمان ،األردن ،2014 ،ص .283
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تبث خدمة تلفزيونية بإمكانات بسيطة وملدة بث  4ساعات بداية بشهر نوفمبر  1961وبعده بعام أطلق التلفزيون
الرسمي املغربي بثه بأربع لغات العربية ،الفرنسية ،اإلنجليزية واإلسبانية ،وفي تونس بدأ البث التونس ي نهاية
شهر ماي عام  ،1966وتزامنا مع ما سمي بالنكسة تأسس التلفزيون األردني ،وقبل ذلك كانت مجموعة من
التقنيين التونسيين قد تدربت في التلفزيون الفرنس ي ،وعلى أثر ذلك انطلقت التجربة التلفزيونية التونسية ومع
انطالقة البث التلفزيوني املنتظم رسميا في عديد األقطار العربية ،بدأت هذه األخيرة تشهد انتشارا متفاوت
الكثافة ألجهزة التلفزيون التي شكل امتالكها نوعا من الرفاهية ،فقد كان عدد األجهزة املبيعة في العراق مثال
 120جهازا منتصف العام الذي بدأ فيه البث ليصل إلى  1040جهازا مع نهاية العام ،ثم بعد ذلك إلى 16943
جهازا خالل العام  ،1962وفي مصر تم استيراد  10آالف جهاز مبدئيا تلتها  10آالف أخرى بعد تأسيس ما سمي
بمصنع

النصر1.

 البث الفضائي العربي:
عندما بدأ اإلرسال التلفزيوني في منتصف الخمسينات والستينيات من القرن العشرين في الوطن العربي
لم يكن في ذهن املخططين واملشرفين عليه أن يتجاوز هذا اإلرسال حدود أقطارهم ،وبفضل التطورات التي
أحدثتها ثورة االتصال الجماهيري والتكنولوجيا املتطورة في تقنية االتصال التي حولت العالم إلى شاشة صغيرة
جاء استحداث العديد من القنوات الفضائية العاملية حافزا للمختصين العرب للدخول في معترك القنوات
الفضائية من أجل أن يصل الصوت العربي املتلفز ،ليس إلى أرجاء الوطن العربي فحسب ،وإنما إلى العديد من
بقاع

العالم2.

 1لحسن رزاق :مرجع سبق ذكره ،ص .134
 2محسن جلوب الكناني :تقنيات الحوار اإلعالمي-قناة الجزيرة نموذجا ،-ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،2012 ،األردن ،عمان ،ص
.103
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) دولة عربية12(  إذ شاركت،يرجع عهد العرب بالفضاء إلى مرحلة مبكرة من عمر شبكات الفضاء الدولية
* وتمثل املجموعات العربية في مجلس1Intelsat في تأسيس املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية املعروفة باسم
 واملجموعة الثانية، دوالر1989149  املجموعة األولى وتمثلها الجزائر وحصتها:محافظي املنظمة بأربع مقاعد هي
، دوالر1639524  واملجموعة الثالثة وتمثلها الكويت وحصتها، دوالر2004581 وتمثلها السعودية وحصتها
 ويبلغ مجموع الحصص العربية، دوالر1403436 واملجموعة الرابعة وتمثلها اإلمارات العربية وحصتها
2.دوالر

7.036.690

 في اجتماع مجلس وزراء الثقافة واإلعالم1967 تعود فكرة إنشاء منظمة اتصاالت فضائية عربية إلى عام
العرب في مدينة بنزرت بتونس وعقد الخبراء العرب سلسلة من االجتماعات أثمرت عن توقيع اتفاقية إنشاء
 في املؤتمر التنفيذي الثالث لوزراء املواصالت العرب الذي3*)arab sat( املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية
 بهدف توفير واستثمار قطاع فضائي عربي للخدمات العامة واملتخصصة في مجال1976 عقد بالقاهرة في
االتصاالت السلكية والالسلكية لجميع الدول األعضاء في الجامعة العربية باإلضافة إلى مساعدة الدول العربية

1

* intelsat Corporation formerly INTEL-SAT, INTELSAT, Intelsat is a communications satellite services provider. Originally

formed as International Telecommunications Satellite Organization (ITSO, or INTELSAT), it was from 1964 to 2001 an
intergovernmental consortium owning and managing a constellation of communications satellites providing
international broadcast services.
.48-47  ص ص1999 ، األردن، عمان، دار النشر،1 ط، حرب املحطات الفضائي2000  عام: أيادة شاكر البكري2
3

* The Arab Satellite Communications Organization (often abbreviated as Arabsat) is a communications satellite operator

in the Arab World, headquartered in the city of Riyadh, Saudi Arabia. Arabsat was created to deliver satellite-based, public
and private telecommunications services to the Arab States, in accordance with International Standards. With 21 member
countries, the organization plays a vital role of enhancing communications in the Arab World. The Arabsat satellites are a
series of geostationary communications satellites launched from 1985 through 2019. Some of the later satellites in the
series remain operational in orbit, while others have been retired and are derelict.
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فنيا أو ماديا في تصميم وتنفيذ املحطات األرضية واجراء الدراسات والبحوث الخاصة بعلوم وتكنولوجيا
الفضاء1.

وبالحديث عن األقمار عربسات فإنها تتضمن جيلين من األقمار ،الجيل األول  arabsat 1ويتكون من القمر
االصناعي الذي انطلق من قاعدة فرنسية في فجر السبت  1985-02-09والقمر الصناعي الثاني  arabsat B1في
 1985جوان ،وهو مرتبط بمحطتين أرضيتين واحدة في السعودية واألخرى في تونس ،وبدأ البث بنقل شعائر
الحج من مكة في 21985-08-22وفي  1992-02-27تم اطالق القمر الصناعي الثالث  arab sat C3بواسطة
الصاروخ الفرنس ي أريان ،وفي  31جويلية  1992تم االستغناء عن القمر الصناعي  arabsat 1-Aبصفة نهائية
النتهاء عمره بعد سبع سنوات من التشغيل وفي فيفري  1993حصلت مؤسسة  arabsatعلى قمر صناعي
احتياطي في املدار من مؤسسة  Telesatالكندية على أساس أن عمره املفيد التقديري يمتد إلى نهاية .1995
وفي أفريل  1993قامت مؤسسة  arabsatباإلستغناء عن القمر الصناعي  arabsat 1 –Bبصفة نهائية النتهاء
عمره املفيد بعد  8سنوات من التشغيل ،وفي  17أفريل  1993وقعت مؤسسة  arabsatعقدا مع مؤسسة
 Aerosparialeالفرنسيية لتصميم وتصنيع قمرين صناعيين من الجيل الثاني ملنظومة أقمار  ،arabsat3وفي
خضم ذلك تم اطالق الجيل الثاني من عربسات  ،arabsatوتمت هذه العملية بناءا على قرار اتخذه مجلس
إدارة املؤسسة العربية لالتصاالت الفضائية  A.S.C.Oفي القاهرة عام  ،1996وقد تم أيضا في 1998-04-22
اطالق القمر الصناعي املصري األول نايل سات  101عن طريق شركة فرنسية ،والثاني في .2000-08-17

4

ويعد القمر املصري "نايل سات" أول قمر اعالمي متخصص في املنطقة العربية والشرق األوسط وافريقيا،
حيث يعمل على نظام "الكيوباند" بالنظام الرقمي املضغوط ،ونتيجة التساع رقعة التغطية االعالمية وأهمية
إعداد املجتمع املصري ملواجهة التحديات القادمة ومواكبة التكنولوجيا العاملية وتحقيق معادلة االنفتاح الكامل

 1عبد الرزاق محمد الدليمي :عوملة التلفزيون ،ط ،1دار جرير النشر والتوزيع ،2005 ،عمان ،األردن ص.94
 2لحسن رزاق مرجع سبق ذكره ،ص 136
 3عبد الرزاق محمد الدليمي :مرجع سبق ذكره ،ص .94
 4لحسن رزاق :مرجع سبق ذكره ،ص .137
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على معطيات القرن القادم ،اقتضت الضرورة بناء قمر اصطناعي مصري وفق أحداث تكنولوجيا العصر،
ليدخل االعالم املصري عصر القنوات الفضائية املتخصصة وتصل رسالته الى مختلف مناطق العالم ،1وفي ظل
ذلك تواصل الشركة املصرية لألقمار الصناعية "نايل سات" تنظيم اطالق باقتها للتلفزيون عالي الدقة ()HDTV
مع الشبكات الرسمية التي تتعامل معها وهي الجزيرة الرياضية ،شوتايم ،راديو وتلفزيون العرب .ART
من جهة أخرى جاء في تقرير اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية لعام  2010أن مؤسسة
"نايل سات" بدأت في بث أول باقة تلفزيونية بتقنية " "HDTVعالية الدقة اعتبارا من  2010-02-01على قمر
"نور سات  ،"2ولقد وافقت اللجنة الدائمة لإلعالم العربي في اجتماعها على على اعتبار مؤسسة "نورسات"
إحدى آليات العمل العربي

املشترك2

 التغطية الجغرافية للبث الفضائي العربي:
ان البث الفضائي العربي يتم عبر ما ال يقل عن  17قمرا اصطناعيا ،وباإلضافة إلى "عربسات" و"نايل سات"
و "نورسات" و "ياه اليف" و"سهيل سات" التي يتم تخصيص فقرات لتقديمها نظرا إلى أهمية هذه السواتل في
عملية بث القنوات التلفزيونية العربية ،فانه تتعين اإلشارة الى أنه يقع اللجوء الى أقمار أخرى لبث برامج
التلفزيونات العربية التي تغطي تقريبا كل مناطق العالم ،وفيم يلي جدول يوضح األقمار الصناعية التي تبث
عليها القنوات العربية التلفزيونية في املنطقة العربية

وخارجها3:

 1محمد البديع العيد :أثر القنوات الفضائية على القيم األسرية ،ط ،1العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،2009 ،ص ص -33
.30
2

اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية ،البث الفضائي العربي اصدارات اتحاد الدول العربية (منشور) ،التقرير

السنوي ،2010 ،ص www.snrt.ma ،19تم االطالع يوم  12.25.2017على الساعة  07:50مساءا.
3

اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية ،البث الفضائي العربي اصدارات اتحاد الدول العربية (منشور) ،التقرير

السنوي2010 ،مرجع سبق ذكره ،ص.21
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ُ
جدول رقم ( )08يوضح :األقمار الصناعية التي تبث عليها القنوات العربية التلفزيونية.
الشركة

القمر الصناعي املوقع املداري

نايلسات

نايلسات 201

نايلسات

نايلسات 104

عربسات

بدر 4

عربسات

بدر 5

عربسات

بدر 6

عربسات

Arabsat 5c

مالحظات

منطقة التغطية

 7درجات غربا شمال افريقيا والشرق
األوسط بما في ذلك
الخليج

باإلضافة

الى

تغطية السودان بكاملها
 7درجات غربا شمال افريقيا والشرق هو

االسم

األوسط وغرب شمال التجاري للحيز
افريقيا

(موريتانيا املؤجر على

بكاملها).

قمر eutelsat
7 west A

درجة شمال افريقيا والشرق

26
شرقا

األوسط وأوروبا
درجة شمال افريقيا والشرق

26
شرقا

األوسط وغرب شمال
افريقيا (مورتانيا بكاملها)
وجنوب أوروبا.
درجة شمال ووسط افريقيا

26
شرقا

والشرق األوسط وأوروبا
وغرب آسيا.
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سهيل سات

Es'hailsat 1

ياهاليف yahlive

Yahsat y1A

25.5
شرقا

درجة شمال افريقيا والشرق ملكية
األوسط

مشتركة بين
سهيل سات
ويوتلسات

52.5
شرقا

درجة شمال افريقيا والشرق ملكية
األوسط وأوروبا وجنوب مشتركة بين
غرب آسيا.

yahlive and
SES

Astra 1L SES

19.2

درجة أوروبا

شرقا
Eutelsat 8WB Eutelsat

8درجات غربا شمال افريقيا والشرق
األوسط بما في ذلك
منطقة الخليج وغرب
شمال افريقيا (موريتانيا
بكاملها) وجنوب أوروبا).

Hotbird 13B Eutelsat

درجة شمال افريقيا والشرق

13
شرقا

Hotbird 13C Eutelsat

درجة شمال افريقيا والشرق

13
شرقا

satellite

Asiasat 5 Asia

telecommunications

األوسط وأوروبا

األوسط وأوروبا

 100.5درجة الشرق األوسط وآسيا
شرقا

company Limited
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وأوروبا الشرقية واستراليا

satellite

Galaxy 19 Intelsat

 97درجة غربا أوروبا الشمالية

(Hispasat Spanish

 30درجة غربا أوروبا وأمريكا

30W-4) communications
(Hispasat
)1D
OPTUS D2 Singtel group singapore

152

درجة استراليا ونيوزيالندا

شرقا
املصدر :اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية ،البث الفضائي العربي اصدارات اتحاد الدول العربية
(منشور) ،التقرير السنوي ،2010 ،ص ص23-22

ُيغطي بث الفضائيات العربية أساسا املنطقة العربية إلى جانب تغطية جزء كبير من هذه القنوات ملناطقة
شاسعة من أوروبا ،كما اتسعت مساحة البث الفضائي العربي ،إذ أمكن للقنوات التي تستعمل الباقة العربية
املوحدة أن يغطي بثها مختلف مناطق العالم وقد تعززت قدرات هذه الباقة باستعمال عدد من أبرز األقمار
الصناعية العاملية املستغلة في البث الفضائي التلفزيوني كـ :قمر أبتوس  /optus D2قمر Hotbird / galaxy 19
 ...إلخ أما في تغطية املنطقة العربية ،فإن جل القنوات تبث برامجها على أقمار "عرب سات" و"نايل سات"
و"سهيل سات" ،كما برزت في السنوات األخيرة في املنطقة العربية العديد من شركات االتصاالت الفضائية التي
تعرض خدمات البث التلفزيوني ،دون أن تتوفر لديها أقمار صناعية خاصة بها ،على غرار "نورسات" و"جولف
سات" ،لذلك تستأجر هذه الشركات االتصالية ترددات قمرية على عدد من األقمار الصناعية وتوظفها في البث
الفضائي ،وقد دخلت سنة  2016-2015أقمار جديدة في السماء العربية ساهمت في تنامي القنوات التلفزيونية
وخفض تسعيرات البث الفضائي.
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 ظهور القنوات العربية الفضائية:
إن إطالق القمر اإلصطناعي  Arab satلم يقدم الكثير من اإلمكانات اإلعالمية ،األمر الذي دفع بعض الدول
للتفكير في إطالق مشاريع قنوات فضائية ،فكانت مصر السباقة في ذلك من خالل القناة املصرية وذلك سنة
 ،1990وابتدأ بثها التجريبي في  01نوفمبر  ،1990فكانت بذلك أول قناة فضائية عربية حكومية ،1وبعد ذلك
أخذت اململكة العربية السعودية يد املبادرة ليبدأ إرسال أول قناة فضائية خليجية مع نهاية سنة  1990وتميزت
بالبرامج الثقافية والدينية لخصوصية البلد ومكانته الدينية ،وكانت تبث عبر القمر االصطناعي "عربسات" ،إذ
تعد هذه األخيرة أول محطة تلفزيونية عربية خاصة ،تبث برامجها عبر الساتل العربي ابتداءا من 1991/09/18
من لندن ،وبعدها مباشرة تم اإلعالن عن إنشاء قنوات تبث برامجها ملنطقة الخليج والجزيرة العربية ،وبعد
انتهاء حرب الخليج انطلقت من لندن محطة  ،MBCالتي سرعان ما فرضت نفسها نتيجة للحاجة ملثل هذه
الوسيلة اإلعالمية ونوعية برامجها ،بدأت بثها انطالقا من القمر األوربي "أوتيل سات" " "Eutelsat 2الذي أضيف
إليه  Arabsat C-1وهو أول قمر إصطناعي للبث املباشر أطلق عام  .1992كما ظهرت قناة  mbc2لألفالم ،قناة
 ،mbc3وبعد عام عقب انشاء محطة  mbcأنشأت محطة تلفزيون عربية مباشرة هي راديو وتلفزيون العرب
 ARTعام  1993املتواجدة في روما ،والتي طورت نمطا جديدا وهو حيز تلفزيون القنوات املتخصصة.2
وبصفة عامة يمكن ذكر بعض القنوات العربية الحكومية والخاصة ،التي ظهرت في الفترة ما بين -1989
 ،1992فظهرت القناة املغربية ( )N2سنة  ،1989وقناة املنار الفضائية سنة  ،1991والقناة الفضائية التونسية
سنة  ،1992وقناة دبي  ،1992والقناة الكويتية سنة  ،1992وقناة أبو ظبي الفضائية سنة  ،1992والقناة
الفضائية األردنية سنة  ،1993وقناة املستقبل  ،1993والقناة الفضائية السورية  ،1995وقناة الجماهيرية
الليبية .31996

 1عاطف عدلي العبد ،فوزية عبد هللا العلي :دراسات في اإلعالم الفضائي ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،1990 ،ص .17
 2محمد البديع السيد :أثر القنوات على القيم األسرية ،ط ،1دار العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2009 ،ص ص .33-30
 3محمد بديع السيد :مرجع سبق ذكره ،ص ص .44-37
220

إن هذا التزايد والتكاثر الكبير للقنوات العربية الفضائية يرجع لجملة من األسباب حسب التقرير السنوي
حول البث الفضائي العربي لسنة  2014والذي أكد عليه تقرير  ،2016ومن بين هذه األسباب نجد:
 -1التغييرات التي حصلت فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالبث الفضائي في بعض الدول العربية ،وذلك قبل
بروز ما يسمى بـ "الربيع العربي" ،والتي تخلص املنطقة العربية من احتكار الدولة للبث التلفزيوني بصفة
عامة ،علما أن وجود هذا االحتكار لم يصبح حاجزا أو عائقا كبيرا إذ أن بعض القنوات العربية وحتى قبل
ما سمي بالربيع العربي أنشئت خارج حدود املنطقة العربية ،لبث برامج موجهة إلى املشاهدين في هذه
املنطقة.
 -2الرغبة امللحة في استخدام التلفزيون الذي يعتبره البعض أكبر أداة للتواصل من قبل عديد األطراف
(سياسيون ،ناشطو املجتمع املدني ،ممثلي بعض األقليات ،رجال األعمال ،مؤسسات دينية وثقافية )...
لتمرير رسائل معينة والتأثير على الرأي العام أو حشد الطاقات.
 -3وجود فائض ال يستهان به من األموال التي سمحت به املوارد الطبيعية خاصة الطاقة وارتفاع أسعار هذه
األخيرة في السوق العاملية على األقل بالنسبة لبعض الدول العربية.

-1.3

البث الفضائي العربي (اختالل الكم والكيف).

ُيعتبر البث الفضائي العربي من أهم التطورات التي عرفتها املنطقة العربية منذ بداية التسعينات من القرن
 ، 20وقد تم هذا البث عبر مراحل اتسمت كلها بتطوير التجهيزات باإلضافة مقابل قوة هذا البث وتكاليفه التي
ما انفكت تنخفض ،وكذلك اإلمكانات التي أتاحها هذا التطور فيم يخص استقبال الشارات التلفزيونية من
قبل السكان في املنطقة العربية ،وقد أثرت العناصر املذكورة أعاله والتي سبق وأن فصلنا فيها على نسق أحداث
القنوات التلفزيونية التي وتبعا لذلك ،تمطر األقمار الصناعية العربية بعدد هائل من القنوات التلفزيونية،
وحسب التقرير السنوي للجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية لعام  ،2016فإن هذا اإلقرار
الكبير للقنوات أفرز مفارقات كبيرة وخلل املشهد الهيكلي للقنوات والتي تتميز بـ :التخمة ،الكمية واملحتوى
املشوق ويكمن الخلل الهيكلي للقنوات الفضائية في ثالثة محاور أساسية وهي:
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عدم التوازن بين القطاعين العمومي والخاص.



عدم التوازن بين املحتوى واملردود االقتصادي.



عدم التوازن بين املحتوى املوجه والبث

التجاري1.

أ -القنوات الفضائية العربية بين العام والخاص:
يوجد اليوم في السماء العربية ما ال يقل عن  1122قناة تلفزيونية ،تبث أو يعاد بثها على األقمار العربية
والدولية التي تغطي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عمومية وخاصة ،أي ما يقارب  151قناة عمومية،
 8قنوات عمومية أجنبية 963 ،قناة خاصة ،وما نالحظه من التقرير السنوي للجنة العليا للتنسيق بين القنوات
الفضائية العربية لـ ،2016 :تقلص القنوات العربية بصفة عامة ،إذ يذكر نفس التقرير لسنة  2014عن وجود
ما يقارب  1294قناة تتوزع إلى  165قناة عمومية و 1129قناة خاصة .2أن السمة الطاغية للمشهد الفضائي
حسب التقرير األخير يشير إلى تقلص موقع القنوات العمومية العربية لفائدة القوات الخاصة والدولية ،وهو ما
يعمق أكثر تهميش اإلعالم العمومي ،في فضاء اتصالي يطغى عليه بصفة متصاعدة منطق التجارة والربحية ،ان
تقلص اإلعالمي العربي أمام زحف القنوات الخاصة والتي تفتقد إلى أي هيكل مؤسساتي يوفر لها مضمونا
إعالميا واضح املعالم.
ب -القنوات الفضائية العربية بين املال واملحتوى:
يتضح الخلل الجوهري لتوازنات املشهد اإلعالمي وجودته ،فهناك عدم تجانس بين النمو الهائل لعدد
القنوات الفضائية وتطور اإلنتاج اإلعالمي العربي كما ونوعا ،فإذا ما أخذنا في االعتبار أن متوسط حاجات قناة
فضائية يتراوح بين  7000و 10000ساعة إنتاج سنويا ،فإننا ال نرى طفرة إنتاج إعالمي متناسبة مع طفرة البث
الفضائي ،ويرجع السبب الرئيس ي إلى فقدان التوازنات املالية السليمة املؤسسات اإلعالمية العربية التي تحاول
تفادي كلفة إنتاج عالية لتوفير أفضل مربوحية في إطار شح املد اإلعالمي .إن هذا الوضع انعكس على تواجد

 1اللجنة العليا للتنسيق :مرجع سابق ،مرجع سبق ذكره ،ص ص 9-8
 2اللجنة العليا للتنسيق :مرجع سابق ،ص11
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شبكات برامج تعطي ليـ" :توك شو" كلفة إنتاج دنيا والعروض الترفيهية املستوردة (بكلفة دبلجة محدودة) نصيب
األسد ،بينما تتقلص مساحة إنتاج محتوى إعالمي راق وهادف ،قد يكون أكثر كلفة لكنه بعيد عن حسابات
الجدوى وتقوية نسب

املشاهدة1.

وما يجب اإلشارة اليه هنا هو أن انخفاض تكلفة البرامج ذات املحتوى الهابط ال يعني بالضرورة أنه مشروع
مربح تجاريا ،ولو كانت القنوات الفضائية العربية تعمل على أسس تجارية ،وكان السوق منظما تجاريا الختفت
كثير من القنوات ،ان لم تكن معظمها ،بصيغة أخرى فان محتوى القنوات الهابط تقف وراءه جهات معينة
(أجندات سياسية ،محلية ،إقليمية...الخ) تحمل رسائل سلبية في غالب األحيان ،والكثير من هذه القنوات ال
تبحث عن الربح ،فهي في الواقع تجاريا خاسرة ،ويتضح هذا جليا من النظرة الى عدد القنوات وماهيتها.
ان تكاثر القنوات الفضائية العربية قبل الربيع العربي ساهم في التخلص من االحتكار ،لكن السؤال الذي
ُ
نطرحه ،ساهم في التخلص من االحكار من أجل ماذا؟ ،فحسب دراسة أجريت عام  2013فان تسلسل
الفضائيات جاء بالدراما (املسلسالت) في املرتبة األولى ،ثم الرياضة في املرتبة الثانية...الخ ،وفي تحليل للباحثة
ُ
"سحر خميس" 2تشير الى أنه كلما ازداد الواقع العربي السياس ي واالقتصادي واالجماعي سوءا ،كلما ازدادت
الحاجة الى املحتوى الترفيهي بشكل واضح وملحوظ ،هذا األمر يظهر جليا في االعالم املصري اين انتشرت األفالم
الهابطة في أوائل السبعينيات ،بعد هزيمة حرب  ،67وهو ما انطبق على ما بعد الربيع العربي ،وهذه الحالة
تخدم بطبيعة الحال أجندات الحكام وأصحاب اللوبيات اإلعالمية ،وفي املقابل فانه ال توجد هيئة تفرز بين
القنوات اإلعالمية الجيدة والسيئة مثلما هو الحال

في أمريكا 3*FCC

 1اللجنة العليا للتنسيق :مرجع سابق ،ص ص 9-8
 2سحر خميس :مقابلة تلفزيونية ،برنامج الواقع العربي ،قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية ،2014 12-24 ،تم االطالع يوم -12-10
 ،2019على الساعة pm06.10

* The Federal Communications Commission (FCC) is an independent agency of the United States government created

3

by statute to regulate interstate communications by radio, television, wire, satellite, and cable. The FCC serves the public
in the areas of broadband access, fair competition, radio frequency use, media responsibility, public safety, and homeland
security.
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ت -القنوات الفضائية العربية بين الدعوى واإلعالنات:
من اخالالت الوضع اإلعالمي الفضائي الناتج عن تداعيات عدم التوازن الهيكلي للمشهد ،هو استقطاب
املحتوى بين "الدعاية" السياسية أو املذهبية وانتشار البرامج اإلعالنية الباحثة فقط عن الربحية التجارية مما
أفقد شبكات البرامج عبر مختلف القنوات الفضائية ألي محتوى ثقافي أو تربوي أو اجتماعي أو اقتصادي يرقى
بالرسالة االعالمية ويتيح إعالما ذا قيمة .وتنعكس هذه اإلخالالت الهيكلية التي تميز املشهد اإلعالمي الفضائي
على جودة املحتوى ،فيتم تطويع البرامج ألجندات ولتوظيف سياس ي وعقائدي ،يفقدها املوضوعية والثراء
النوعي وينزلق باملشهد إلى نعرات التفرقة والفتنة

والعنف1.

ث -القنوات الفضائية العربية اإلخبارية قنوات خدمة األجندات:
لقد فقدت القنوات اإلخبارية العربية الكثير من حرفيتها التي بنت عليها أسسها ،فأصبحت تكشف وتفضح
دون أدنى تحفظ عن التوجهات السياسية التي تخضع لها ،وأصبحت بالتالي أقرب إلى قنوات دعاية لسياسات
ما ،منها إلى قنوات مهنية .فحتى املحتوى الذي يبدو دراميا أو ترفيهيا نجد أن هناك أجندات خلفها ،وحسب
"عمر شوقر" فان الخطأ في هذا األمر راجع باألساس الى عدم وجود ضوابط قانونية وتشريعات

إعالمية2.

ج -القنوات العربية الفضائية ":"The fourth generation of wars
تخوض القنوات الفضائية العربية حروبا إعالمية ،تزيف عامة الحقائق ،وتشيع الكراهية وتدعو إلى العنف،
وهي ال تراعي األخالقيات وال املبادئ ،وتعتمد على ترويج الشائعات وهو ما يطلق عليه الجيل الرابع لإلعالم.

 1اللجنة العليا للتنسيق :مرجع سبق ذكره ،ص10
 2عمر شوقر :مقابلة تلفزيونية ،قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية ،2014 12- ،تم االطالع يوم  ،2019-12-10على الساعة pm06.30
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والجيل الرابع هي الحرب باإلكراه الفشال الدولة ،وزعزعة استقرارها ثم فرض واقع جديد يراعي مصالح العدو،1
وهو حسب "جمال سند السويدي" الجيل الرابع مفهوم يعبر عن الصراع الذي يتميز بعدم املركزية من حيث
تغير أسس الحرب وعناصرها ،ما يعني تجاوز املفهوم العسكري الضيق للحروب أو املفهوم الواسع ،ويشير الى
وسائل االعالم التي تخدم التنظيمات واملليشيات من خالل العمل على انهاك الخصم وتدميره بشكل منهجي،
ُ
وتشتيت الرأي العام ،حتى يتمكن الطرف املسيطر على الوسيلة اإلعالمية من تحقيق أهدافه وتحطيم الخصم،
والجيل الرابع حسب الباحثة "شيماء الهواري" يهدف الى تفتيت مؤسسات الدولة األساسية والعمل على انهيارها
وأمنيا واقتصاديا وتفكيك وحدة الشعب من خالل االنهاك والتآكل البطيء للدولة ،وفرض واقع جديد على
األرض لخدمة مصالح العدو ،وتحقيق نفس أهداف الحروب التقليدية (الجيل األول ،الجيل الثاني ،الجيل
الثالث) بتكلفة أقل (بشرية ،مادية) كما تستهدف أيضا تجنب مشكالت مابعد الحروب (الروح العدائية ضد
الدولة املعتدية) ،ومن أبرز سمات هذا الجيل من الحروب أنها ليست نمطية وتعتمد على التطور التكنولوجي
وهي تستهدف الدولة بكاملها (مؤسسات الدولة

والشعب)2.

وعلى العموم فان هذا املصطلح ظهر ألول مرة سنة  1989من طرف املحللين األمريكين باإلضافة الى "وليام
ليند  "William s-lindاملشهور بمداخلة علنية له على اليوتيوب يشرح فيها بالتفصيل حقيقة هذا

الجيل3.

Max. G.manwaring: The 4th generation of asymmetric war, Sarah Elgarhy chain youtube, posted on 3 aout 2013,

1

www.youtube.com viwed at 8:00pm on 5-8-2019.
 2شيماء الهواري :املنظومة اإلعالمية –الجيل الرابع الحروب والعمليات ،-مقال بمجلة الدراسات اإلعالمية ،العدد ،2018 ،4املركز
الديمقراطي العربي ،برلين ،أملانيا ،ص.18
William S. Lind: Fourth-generation warfare and the end of the Westphalian, Gaelic Neoreactionary chain youtube,

3

posted on 18 mai 2016, www.youtube.com visited on 5-8-2019.
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 معايير تنوع القنوات الفضائية العربية:
إن حالة التكاثر املتزايد للقنوات التلفزيونية الفضائية العربية أدت بها إلى التنوع حسب معايير متعددة،
فمنها ما يتعلق باملضمون ومنها ما يرتبط بطبيعة الجهة املالكة للمشروع اإلعالمي ومعيار آخر يتعلق بمسألة
إخفاء أو إظهار املضمون اإلعالمي على املأل ،ومعايير اللغة وإن كانت اللغة العربية هي الجامعة ،فإن ضمن
الفضاء العربي تتواجد العديد من اللهجات التي تعتبرها فسيفساء الفضاء الثقافي والحضاري العربي ذو اإلمتداد
اإلسالمي 1ويمكن أن نحدد كل هذه املعايير بشكل مفصل وحسب تقرير اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات
الفضائية العربية لعام .2016
 قنوات عمومية وأخرى خاصة حسب معيار الجهة املالكة للمشروع ،تتوزع هذه القنوات بين  151قناةعمومية و 8قنوات عمومية أجنبية و 963قناة خاصة ،وتتعين اإلشارة إلى أن املنطقة العربية تستقبل
قنوات أجنبية ناطقة باألساس باللغة العربية وموجهة إلى قاطني هذه املنطقة وتتمثل هذه القنوات
وهي مقسمة بين العمومي والخاص :قناة روسيا اليوم /قناة  TRTالعربية /قناة  CCTVالعربية /قناة
 /BBC ARABICقناة الحرة /قناة الحرة عراق /قناتة  /DWقناة  /France 24قناة أورو نيوز األوربية
والتي أعلنت وقف بثها في شهر مارس  /2017قنوات  NHKاليبانية وهي قناة إخبارية /وسحر ( TV1قناة
جامعة) وسحر ( TV2قناة إخبارية) /قناة كوريا ( TVاإلخبارية) /قناة الكوثر اإليرانية (دينية) ،ويمكن
أن نضيف إلى هذه القنوات قناة  TV5mondeوهي قناة فرنسية ناطقة بالفرنسية لكنها تدرج نصوص
الترجمة بالعربية أسفل الشاشة .subtitled
 قنوات فضائية جامعة وأخرى متخصصة ،إذ يتم تقسيم القنوات املتخصصة إلى :دينية ،ثقافية،تراثية ،أطفال ،اجتماعية ،إخبارية ،إعالنات ...إلخ ،وحسب التقرير فإن القنوات الدينية عرفت تنامي
غير مسبوق ،وهو واقع يمكن فهمه من خالل األهمية التي أصبحت عليها النزاعات التي تغذيها التيارات
الدينية السياسية والتي برزت أكثر خاصة بعد الربيع العربي ،كما كشف التقرير نفسه على أهمية
 1لحسن رزاق :مرجع سبق ذكره ،ص .138
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القنوات الفضائية الترويجية التي حازت على نسبة مهمة من مجموع القنوات ( 67قناة) والتي أتت في
مجملها في  03أشكال رئيسية:
 قنوات تتولى بث نصوص إعالنية لحرفائها تكتفي بتقديمها على الشاشة في الشكل التي أتت عليه (نص
مصاحب بصورة) ،تكون مرفقة بأغاني أو حتى بتالوة آليات قرآنية وأدعية ودروس ومحاضرات دينية.
 قنوات تبث "برامج" ألعاب مباشرة يتولى املنشط أو املنشطة من خاللها تقديم لغز أو متاهة والحصول
على أجوبة عبر الهاتف الجوال.
 قنوات تقوم ببث حصص قصيرة تقدم من خاللها منتوجات تعرضها للبيع وتتولى من خالل هذه
الحصص التعريف بخصائص املنتوج وطريقة الحصول عليه.
 قنوات فضائية حسب لغة البث :ال يمكن أن تستغرب من أن تأتي العربية في صدارة اللغات املعتمدة من قبلالقنوات الفضائية العربية كلغة بث ،يبقى أن العربية املستخدمة ليست دوما الفصحى ،بل يقع عادة استخدام
ما يسمى بالدارجة فهي وإن تغلب عليها اللغة العربية ،إال أنها تحوي كلمات أجنبية أو من لهجات محلية .وتأتي
اللغة اإلنجليزية في صدارة لغات البث األجنبية بمقدار ( )111قناة ،تليها اللغة الفرنسية  45قناة ،اللغات الهندية
 27قناة ،الكردية  12قناة ،األوردو  8قنوات الفيليبينية  11قناة ،األمازيغية  3قنوات ...إلخ.

-1.4

الفضائيات االخبارية العربية املتخصصة (حالة الجزيرة).

تقوم فكرة اإلعالم املتخصص على االهتمام اإلعالمي بمجال محدد من مجاالت الحياة ،والذي يندرج
ضمنه اإلعالم اإلخباري الذي يرتكز على معالجة اإلعالم والظواهر والتطورات في ظل السياق املحدد لها ،وقبل
أن تتجه مؤسسات اإلعالم العربي على إنشاء فضائيات متخصصة سواء منها تلك التابعة للقطاع العام أو
الخاص ،سيطرت القنوات األجنبية على الفضاء العربي ،وأصبحت سيما القنوات اإلخبارية منها املصدر األساس ي
للمشاهد العربي في الحصول على املعلومات واألخبار ،ومن بين الشبكات اإلخبارية التي كانت مسيطرة على
الساحة اإلخبارية العربية شبكة  CNNالتي تعد شركة أمريكية رائدة في مجال األخبار ،أنشئت سنة  1980تبث
في أكثر من  212دولة ،هذا إلى جانب شبكة  BBCالبريطانية ،وشبكة  M.S.N.B.Cوهي شبكة أمريكية أنشئت
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سنة  1996إلى جانب شركات أمريكية وأوربية أخرى على غرار شبكة  Euro news ،Fox newsاألوربيةTV ،
 Mondeوغيرها من القنوات األجنبية األخرى التي تسيطر على البث الفضائي العاملي وتتحكم في صناعة األخبار
بفضل تفوقها تكنولوجيا وتحكمها في مصادر الخبر ،وتعد  CNNمن بين القنوات التلفزيونية التي احتكرت
التغطية اإلخبارية في حرب الخليج

الثانية1.

َ
في ظل هذا املوضوع الزالت املؤسسة اإلعالمية العربية على املستوى املحلي لم ترق إلى مستوى املؤسسة
اإلعالمية العاملية من حيث اإلدارة ،التسيير ،التنظيم ،الهيكلة ،الوسائل أو الكوادر البشرية ،مما جعل سياستها
اإلعالمية غير واضحة املعالم وتركز أكثر على التعبئة السياسية 2وأهم ميزة لإلعالم العربي في املراحل املختلفة
لتطوره قبل انتشار صناعة األخبار ،وبروز القنوات املتخصصة والخاصة هو انعدام املصداقية في وسائل اإلعالم
الحكومية.
إن فكرة التخصص اإلعالمي في حد ذاتها في سياق الفضائيات العربية تعتبر انعكاسا لتنامي ظاهرة تكنولوجيا
االتصال من جهة ،ومن جهة أخرى تنامي رأس املال والفعل التمويلي للمشاريع اإلعالمية ،وهذه الفضائيات
املتخصصة (على غرار غيرها) تتمتع بفاعلية مؤثرات تطال أوسع مجال من الحواس ومن املحرضات التي تعنى
بثقافة ما ،سيكولوجية ما ،ظروف ما ،ال يقتصر دورها فقط على تفكيك املشاهد لشيفرات الرسالة ،بل على
إعادة تركيزها كل على طريقته .وبالرجوع الى القنوات الفضائية اإلخبارية العربية 3فإنها قد تضاعفت مع مرور
السنوات إذ وصلت سنة  2016إلى  143قناة اخبارية 07 ،قنوات تنتمي إلى القطاع العام و 136قناة تعود إلى
القطاع الخاص 4وهو تكاثر ترافق مع الزيادة املتواصلة في عدد الفضائيات العربية على اختالف مجاالت
اهتماماتها.

 1ليندة ضيف :اإلعالم اإلخباري في الفضائيات "-الجزيرة والعربية نموذجا" ،-ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،2015 ،ص ص .16-15
 2محمد قيراط :قضايا إعالمية معاصرة ،ط ،1مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت ،2005 ،ص .155
 3لحسن رزاق :مرجع سبق ذكره ،ص .176
4

اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية :البث الفضائي العربي اصدارات اتحاد الدول العربية (منشور) ،التقرير
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من أولى الفضائيات اإلخبارية التي انطلقت ،الفضائية املصرية الرسمية والتي اكتست طابعا إخباريا
وتعتبر باكورة القنوات العربية ،وتمثل أول استغالل للقناة القمرية عزيزة اإلشعاع على القمر الصناعي العربي
"عرب سات" منذ بدء تشغيل القمر عام  ،1985بدأ التخطيط إلنشاء القناة الفضائية املصرية عام  1989بعد
عودة مصر للجامعة العربية بدراسة الخصائص الفنية ألقمار "عربسات" ،ومدى قدرتها على تغطية املناطق
املستهدفة1.

لم تمض مدة طويلة حتى أطلقت السعودية قناة  )Middle East broadcasting center( MBCوقد اتخذت
MBCشعار "العالم بعيون عربية" ،وذلك عن طريق نقل األحداث العاملية الهامة بعيون عربي ،وقد غطت
العديد من األخبار ،ثم أنشئت قناة الجزيرة كمنافس لإلعالم السعودي وبعدها فضائية أبو ضبي (اإلمارات)
كمنافس جديد لكليهما ،ومن جهة أخرى نجد اململكة السعودية قد أنشأت قناة العربية وتبث من دبي  24ساعة
بهدف معلن وهو إعطاء بديل عاقل ومتوازن

للجزيرة2.

أ -حالة الجزيرة:
ننطلق من تحليلنا هذا من الشعار الذي يتخلل محطة الجزيرة كل بضع دقائق ،وهذا الشعار "الجزيرة في
قطر" فهو ال يعكس فقط إستوطان القناة في قطر ،وإنما يعكس لنا حقائق جيوسياسية للدولة.
قطر 3هي شبه جزيرة عند منتصف الساحل العربي للخليج العربي ،عاصمتها الدوحة لها حدود برية
مشتركة مع اململكة العربية السعودية وبحرية مع دولة اإلمارات العربية املتحدة ومملكة البحرين ،مساحتها
( 11437كلم ،4)2أما تعداد سكانها وعلى الرغم من توافر احصاءات حديثة لسنة  2017واملقدرة 2.64 :مليون

 1هبة شاهين :التلفزيون الفضائي العربي ،ط ،1الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة ،2008 ،ص .107
 2لحسن رزاق :مرجع سبق ذكره ،ص ص .187-177
 3أنظر الملحق رقم (.)02

 4قمة الجنوب الثانية ملجموعة  77والصين ،دليل املعلومات ،الباب األول :معلومات خاصة عن قطر ،ص  ،02تم االطالع يوم -19
.2018-11
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نسمة 1إال أن هذا اإلجمالي من السكان كما جاء في املطبوعة اإللكترونية "بي-كيو" التي تصدر في الدوحة ،هو
إجمالي نسبي ،باعتبار أن التعداد السكاني لقطر هو "سر وطني ال تفش ي الحكومة عنه" ،ويفصل "ابراهيم شعبان"
في مقال له بعنوان" :ملاذا تعتبر قطر عدد سكانها من األسرار الوطنية؟" ،ويركز في تحليله أن السبب الرئيس ي
لذلك هو أن عدد السكان الوطنيين املحليين صغير جدا ،وال يتناسب مع االحتياجات والتطلعات السياسية
للبالد ،وما يجب معرفته عن قطر هو أنها "كإمارة أو مشيخة ال تملك تاريخا خاصا يرتبط برقعة جغرافية
محددة ونظام سياس ي معين قبل أواسط القرن  ،19وبالتالي فإن تاريخها ،منطقتها ،قبائلها  ...أو شبه جزيرتها
يدخل ضمن تاريخ الجزيرة العربية من جهة ،وتاريخ الخليج العربي من جهة أخرى وعلى ذلك فثمة تحديد يتصل
باستخدام مصطلح مشيخة أو امارة قطر ،أو دولة قطر الذي تشير له املصادر التاريخية وتستخدمه ابتداءا من
القرن  ،19وبالتحديد منذ برزت القبائل القطرية القاطنة في شبه الجزيرة ككيان سياس ي محدد ،وفي ظل زعامة
واحدة هي أسرة آل

ثاني"2

نتجاوز األحداث بالتاريخ الى هجرة العتوب إلى الدوحة 3والصراعات األهلية في البحرين ،واحتالل بريطانيا
في أواسط القرن  19أين تميزت هذه الفترة بوضع سياس ي مستقل يجعل منها إمارة ،وذلك لم يحدث إال بعد
نمو قوة آل ثاني وثروتهم ،فأسرة آل ثاني تعتبر الفاعل على جغرافيا قطر ،وهي تعتبر إحدى أنوية مجموعة من
العشائر هاجرت من الكويت واستقر بعضها أيضا بالبحرين ومنهم آل خليفة الذين دخلوا بدورهم في عالقة
تنافسية مع آل ثاني على حكم قطر ،هؤالء الذين رفضوا بعد االستقالل عن بريطانيا االنضمام ال إلى اإلمارات
املتحدة وال إلى اململكة السعودية وهنا تحديدا تشكل الهاجس األمني للمشيخة القطرية ،هذا الهاجس الذي
جسد املحدد األبرز لسياسة

قطر الخارجية4.

وبالتالي طبيعة التحالفات املنسوجة بطريقة برغماتية لدرء أي خطر يهدد الكيان السياس ي للدولة أو حق

 1وزارة التخطيط التنموي واالحصاء لقطر ،من خالل املوقع الرسمي للوزارة ministry of development planning and statistics-
 ،www.mdps.gov.qaتم االطالع يوم .2018-11-15
 2أحمد زكرياء الشلق :فصول من تاريخ قطر السياس ي ،ط ،1مطابع الدوحة الحديثة املحدودة ،الدوحة ،قطر ،1999 ،ص 206
 3أحمد زكرياء الشلق :مرجع سبق ذكره ،ص .15
 4لحسن رزاق :مرجع سبق ذكره ،ص .193
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وجود الدولة ذاتها ،وقد تحقق هذا الوجود في النهاية كما يقول الدكتور "لحسن رزاق" عبر القوة الناعمة وذلك
من خالل انشاء محطة الجزيرة الفضائية وعبر القوة الصعبة من خالل التحالف مع أكبر قوة عسكرية في العالم
الواليات املتحدة األمريكية على حد تعبيره.
وما يمكن مالحظته من مختلف اإلمارات الخليجية أنها تعاني من نفس املشاكل ،فهي ال تمتلك كاململكة
العربية السعودية ،عناصر السيادة :ال جغرافيا وال ديموغرافيا ،لذلك فهي بحاجة إلى أن تثبت وجودها ،داخل
مجلس التعاون الخليجي أوال ،وان كان يعاني من (أزمة التفكك) حاليا ،وفي العالم العربي ثانيا ،وعلى املستوى
الدولي ثالثا ،واثبات الوجود لن يتم إال من خالل قوة اإلعالم ،لذلك نجد أن في معظم األحيان القنوات
التلفزيونية تحمل اسم عواصمها :تلفزيون أبو ظبي ،تلفزيون دبي ،الجزيرة في قطر 1فهذه الشعارات ومسميات
تعزز الوجود داخل سياق غريب ،داخل سياق يفتقر إلى هوية واضحة املعالم ،وهو األمر الذي تركز عليه قناة
الجزيرة في شعارها الذي بدأنا به تحليلنا هذا "الجزيرة في قطر" ،وسنأتي الحقا على هوية الجزيرة.
مباشرة بعد االستقالل من الحكم البريطاني عرفت قطر حكم الشيخ خليفة خالل فترة حكمه الطويلة
سياسة تقليدية مستندة إلى القبلية والوراثة األمريكية ،كما شهدت البالد حالة من تغييب الحياة السياسية
ومنع العمل الحزبي ،وفيم يلي مخطط يوضح أمراء دولة قطر.

 1حياة الحويك :الفضائيات اإلخبارية العربية بين العوملتين ،ط ،1منتدى املعارف للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،ص.62
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 شكل رقم ( :)13أمراء دولة قطر.
محمد بن ثاني آل خليفة 1878 – 1850
جاسم بن محمد آل ثاني 19132 – 1878
عبد هللا بن جاسم آل ثان 1949 – 1913
علي بن عبد هللا آل ثاني – 1949

أحمد بن علي آل ثاني 1972 - 1960
1960

أحمد بن علي آل ثاني

خليفة بن محمد آل ثاني 1995-1972

حمد بن خليفة آل ثاني 2013 – 1995

عبد العزيز خليفة آل ثاني

متزوج من
موزة بنت ناصر املسند

نورة بنت خالد بن حمد آل ثاني

مريم بنت محمد آل ثاني

جاسم

خالد

مشعل

تميم

عبد هللا

فهد

جوعان

محمد

خليفة

خليفة

محمد
املصدر :من إعداد الباحثة.
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في سنة  1995سافر "الشيخ الخليفة" إلى أوروبا في رحلة استجمام الى سويسرا ،ولم يكن يعلم ان حفل
الوداع في املطار كان االخير له ،فحال مغادرة الخليفة شرع "الشيخ حمد" في مخططه فورا فأمر القوات بالسيطرة
على القصر واملطار ،واتصل الشيخ حمد بوالده ليخبره أن االمور قد تغيرت ،فأغلق والده الخط في وجهه ،وفي
خطاب متلفز أعلن نفسه حاكما جديدا للبالد 1،بقوله" :السادة الوزراء ،أيها املواطنون الكرام ،لقد مرت بالدنا
خالل الفترة املاضية كما تعلمون بظروف صعبة ،ال تخفى عليكم ،أدت إلى صعوبة استمرار الوضع خاللها،
تلك الظروف التي أدت بي مظطرا وكلي أسف أن أحزم أمري بعد موافقة وتأييد ومبايعة من األسرة الحاكمة
الكريمة والشعب القطري الكريم ،وأتسلم مفاتيح الحكم في البالد ،خلفا لوالدي الذي سيبقى والد الجميع"،2
ُ
ولإلشارة فقد كانت كل الفيديوهات املنشورة واملبثة عبر التلفزيون دون صوت ،فهي تقدم صورة تمثل إيحاءات
املبايعة ،وقد أطلق عليه البعض باإلنقالب التلفزيوني .وقد صرح "خالد املهيل" املتحدث الرسمي للمعارضة
القطرية أنه قد تم إيقاف الشعب بالشارع وتم توجيهه إلى االمير ملبايعته في الديوان ،ويتهم "الشيخ سلطان بن
سحيم آل ثاني" في مقابلة له مع قناة الحدث في  07مارس  2018بقتل "حمد بن خليفة" لوالده "سحيم" ألن
"حمد" كان يعلم ان "الشيخ سحيم" هو ولي العهد الشرعي للخليفة ،ولو كان موجودا في سنة  1995ملا إنقلب
على والده وهو يسميها بـ (حادثة العقوق) وبالتالي حمد بن خليفة تخلص من سحيم بالقتل (السم) أوال الولي
الشرعي ،ثم انقلب انقالبا أبيض على والده ،ويضيف الشيخ سلطان أنه يملك أدلة وإثباتات على قتل "حمد
بن خليفة" ألبيه "سحيم آل

ثاني"3.

بالعودة الى حمد بن خليفة آل ثاني املنقلب على أبيه فقد كان قد تزوج من مريم بن حمد ونورة بنت
خالد وموزة بنت ناصر ،وزواجه من الشيخة موزة شكل انقالبا في حياة حمد واإلمارة ككل ،فقد كانت صفقة

 1وثائقي في قناة العربية بعنوان :تاريخ قطر ،صراع على السلطة ،الحلقة الثانية ،اإلثنين  13نوفمبر  ،www.alarabya.com ،2017تم
االطالع يوم  ،2018-05-21على الساعة  01:00ليال.
 2وثائقي في قناة  onliveبعنوان" :اإلمارة" ،كشف جرائم قطر ضد اإلنسانية ومؤامراتها إلسقاط الدول العربية 12 ،أفريل ،2017
 ،www.youtube.comتم االطالع يوم  ،2018-05-19على الساعة  4.00مساءا.
 3وثائقي في قناة العربية بعنوان :سلطان بن سحيم آل ثان ،تركي الدخيل ،مقابلة تلفزيونية 16 ،مارس ،www.alarabya.com ،2018
تم االطالع يوم  ،2018-05-21على الساعة  01:30ليال.
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الزواج بين آل خليفة وآل املسند صفقة سياسية بالدرجة االولى تهدف إلى وضع حد إلى طموحات آل املسند،
ولم يكن الشيخ خليفة يتخيل أن ابنة خصمه ناصر املسند يمكن أن تدق املسمار االخير في نعش الخليفة نفسه.
الشيخة موزة دخلت الى األسرة كزوجة ثالثة لحمد الذي ارتبط من قبل من زوجتين من ابنة عمومه (كما
موضح في املخطط السابق) ،وبدل ان تعيش الشيخة موزة على الهامش نصبت بخيوطها لحمد بن خليفة.
كانت الشيخة موزة الرأس املدبر لعملية االنقالب فقد الحظت اهتمام الشيخ خليفة بحفيد الشيخ
مشعل باعتباره الحاكم القادم وخاصة ان والده الشيخ حمد يمكن ان يموت بسبب مرضه ،لذا سرعت موزة
عملية االنقالب على الجد قبل موت زوجها وسارعت الى اتهام الشيخ مشعل بالتآمر مع جده على أبيه فعزلته
من جميع مناصبه العسكرية التي تقلدها بعد عودته من بريطانيا ووضعته قيد اإلقامة الجبرية بأشراف ولدها
جاسم الذي يتولى الى جانب منصب والية العهد آن ذاك جميع الشؤون االمنية في املشيخة ،بما في ذلك رئاسة
املخابرات القطرية ،وكان مصير االخ الثاني الشيخ فهد مشابها ،فقد أتهم بالجنون ُ
وجرد من مناصبه العسكرية
كما اتهم بعالقته الوطيدة مع اسامة بن الدن ُووضع قيد اإلقامة الجبرية ،وتتويجا لكل ذلك تم في أكتوبر 1996
تعيين االبن البكر الشيخ جاسم بن حمد وليا للعهد ،وتم توزيع املناصب على العائلة بشكل يرض ي الجميع،
فمنح رئاسة الوزراء ألخيه عبد هللا ،ونصب خاله حمد بن جاسم وزيرا للخارجية والذي أصبح سنة 2003
رئيسا للوزراء مع احتفاظه بوزارة الخارجية بعد استقالة الشيخ عبد هللا .وفي سنة  2003كذلك تنازل الشيخ
جاسم عن الحكم ألخيه تميم ألسباب غامضة .حمد بن جاسم بن جبر آل ثان هو الرجل الذي يكن له الوالء
من قبل حمد بن خليفة فهو وزير خارجية ورئيس الحكومة وهو الرجل الذي منح لقطر قوتها األكبر...قناة
الجزيرة.
جاءت فكرة قناة الجزيرة في خضم سعي دولة قطر للظهور الى السطح فوجدت وسائل االعالم
الجماهيري هي في مقدمة ما يحقق دعايات من يحكمها في ظل املتغيرات اإلقليمية ،وكذلك سعي دولة قطر
للقيام بدور سياس ي قد يتجاوز حجمها الجغرافي والديمغرافي ،انبثقت قناة الجزيرة عن "انهيار الشراكة الطموحة
ولكن قصيرة العمر بين الخدمة العربية لتلفزيون  BBCبالعربية وبين السعودية ،زمرد هذا اإلخفاق هو الخالف
حول مضمون التعاطي االخباري الذي لم يناسب السعوديين ،والعديد من أعضاء عائلة آل ثان كانوا مهتمين
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بامتالك حصة السعوديين وادارة املحطة التلفزيونية التي تتخذ من لندن مقرا لها ،ولكن أمير قطر الشيخ حمد
بن خليفة بعد أقل من عام على اإلطاحة بوالده سأل مستشاريه ملاذا نذهب الى هناك وال نقوم بها هنا ،وأنشئت
الشركة وضخت فيها العائلة الحاكمة  150مليون دوالر كقرض ملدة خمس سنوات ،لتبث من مبنى التلفزيون
القطري الحكومي" .1وأصدر حمد بن خليفة مرسوما نص على إلغاء وزارة اإلعالم ،وأوكلت إدارة الجزيرة الى
مجلس إدارة يرأسه الشيخ حمد بن تامر آل ثان ابن عم االمير ،الذي لم تطله التغييرات التي حصلت سنة
 ،2003قال االمير أنه يريد الجزيرة على صورة الـ  ،BBCقناة تمولها الدولة من دون أن تكون حكومية ،تبث من
الدوحة الى جانب فضائية

قطر الرسمية2.

وهناك من يرشح فرضية أخرى ،كما يقول الدكتور لحسن رزاق نقال عن شبكة فولتير اإللكترونية
وفي مقال للصحفي الفرنس ي "تييري ميسان" ،حيث يقول أن الجزيرة كمشروع تم تصميمه من طرف شخصيتين
فرنسيتين – إسرائيليتين هما "االخوان دافيد  Davidو جون فريدمان  "jean frydmanبعد مقتل رئيس الوزراء
اإلسرائيلي "يتسحاق رابين" ،والهدف كان خلق وسيلة إعالمية أين سيتمكن اإلسرائيليون والعرب من الحوار
بحرية عبرها مع تبادل الحجج وكذا التعارف ،األمر الذي كان ممنوعا تماما في كل وسائل االعالم العربية لعدم
توفر رؤية خاصة بالسالم بين العرب

واإلسرائيليين3.

ويؤكد املدير األسبق لقناة الجزيرة "وضاح خنفر"* )2015 – 2003( 4أن قناة الجزيرة حققت فائدة
كبيرة لدولة قطر إذ وضعت نفسها بقوة من خاللها على الخارطة االعالمية العربية وأصبحت بديال عن منظومة

 1لحسن رزاق :مرجع سبق ذكره ،ص 191
 2وثائقي بقناة الدنيا السورية ،بعنوان "تاريخ الحكم في قطر" 16 ،مارس  ،2012تم االطالع يوم  ،2018-05-21على الساعة 4:00
مساءا.
 3لحسن رزاق :مرجع سابق ،ص .192
 * 4وضاح خنفر :إعالمي أردني من أصل فلسطكيني ،تخرج من كلية الهندسة باألردن مسكتكمال دراسته في جدنوب افريقيا بدأ عمله
كمراسل لقناة الجزيرة من جنوب افريقيا عام  1997ثم الهند وأفغانستان الى أن شغل منصب مديرب عام قنوات الجزيرة خالل
الفترة املمتدة من  ،2011 – 2003حيث قرر االستقالة من منصبه ايمانا به ملنح الفرصة لآلخرين (ظاهراي) ،لينتقل حاليا لالشراف
على املنتدى الشرقي لالعالم ،صنفته مجلة  fast companyعام  2011الشخصية األكثر ابداعا في مجال ادارة األعمال وأكثر االشخاص
قوة وتأثيرا في العالم ووفقا ملجلة  forpeaceعام ( 2009بورتريه في قناة Arabic TETعربية)
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اإلعالم السعودي التي ظلت مسيطرة على اإلعالم العربي سيما في الدول العربية ولسنوات عدة ،كما أن القناة
لعبت دورا كبيرا في وضع دولة قطر على الخارطة السياسية العربية بشكل جاد

وحقيقي1.

وعن تمويل قناة الجزيرة فإن املادة ( )19من الفصل الثالث من قانون إنشاء القناة تشير الى تخصيص
مبلغ  500مليون لاير قطري كرأس مال للقناة ملدة  5سنوات كقرض يسدد الى امليزانية العامة ،وبعد انتهاء مدة
الخمس سنوات يتم عرض اسهم القناة ويمكن ملن يشاء التقدم لشرائها واملساهمة فيها ،والقناة بهذه الحال
حالها حال اي مشروع استثماري آخر تقرض الحكومة القطرية اصحابه مبلغا من املال على ان يعاد اليها بشكل
أقساط ،اال ان قناة الجزيرة بعد خمس سنوات من تأسيسها لم تستطع ان تستقل ماليا وظلت حكومة الدوحة
تقدم لها الدعم املالي وما تزال الحكومة القطرية حتى هذه اللحظة تقدم الدعم املادي للقناة ويقول وضاح
خنفر أن قناة الجزيرة لم تستطع ان تمول نفسها ذاتيا ألسباب متعددة وأهمها أن :كثير من األسواق العربية
مغلقة أمامهم وخاصة األسواق الخليجية ،فالحكومات ال تحبذ وال تشجع وال تسمح احيانا لبعض الشركات
باإلعالن في الجزيرة وبالتالي تقوم حكومة قطر بدفع جزء من العجز باملوازنة 2.وتعتمد قناة الجزيرة على ما يسمى
بالتمويل الذاتي عن طريق بيع برامجها املختلفة ،إنشاء أستديوهات ...الخ ولزيادة مواردها املادية قامت بإصدار
كافة برامجها وموادها اإلعالمية على أقراص مدمجة ومطبوعات تطرح للبيع.
وعلى العموم فإن قناة الجزيرة ال تصرح أبدا بمصادر تمويلها الحقيقة ما عدا "دولة قطر" وهو االمر الذي
دفع بالو.م.أ بإدراج الجزيرة تحت طائلة قانون "فارا" ومعاملتها كشركة عالقات عامة وليس كوسيلة إعالم.

 الجزيرة وقانون فارا :fara
قانون فارا هو قانون تم وضعه في النصف االول من القرن املاض

ي  1938ملكافحة االفكار النازية في األساس3.

ثم بات يستهدف كل مؤسسة أو منظمة غير تجارية تعمل في مجال السياسة ،وتمولها جهات أجنبية ،وقد طبقت
 1مقابلة تلفزيونية مع وضاح خنفر في برنامج العاشرة مساءا www.aljazeera.net ،2011 – 10 – 05تم االطالع يوم .2019-01-03
 2محسن جلوب الكناني :مرجع سبق ذكره ،ص ص .178–177
The United States department and justice, www.justice.gov, viewed on 13-09-2019, at 04:07pm.
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3

السلطات االمريكية هذا القانون ضد مؤسسات إعالمية في السابق بعضها روسية ،ومؤخرا تعالت أصوات في
الكونغرس لكي يشمل القانون وسائل إعالم أجنبية إضافية ،أبرزها قناة الجزيرة يتضمن هذا القانون ضرورة
تسجيل الوسيلة اإلعالمية (الجزيرة) تحت قانون العميل األجنبي (فارا) ألنها مملوكة لدولة .كما يشمل ضرورة
التصريح بمصادر تمويلها ويهدف قانون فارا إلى:
 التعرف على الوكالء األجانب املشتبه في تورطهم في أنشطة تخريبية او ممارسة دعاية أجنبية. تقديم الوكالء االجانب لتقارير عامة عن أهدافهم ووظائفهم. تقديم تقرير عن طبيعة وحجب املساهمات املالية التي تتلقاها القناة من أي مصدر أجنبي قبل شهرينمن تلقيها مع تحديد شكل وزمن كل دفعة مالية.
إن إخضاع قناة الجزيرة وهذا القانون سوف يستفاد منه في مواجهة القناة في أي بلد خاصة مطالب الدول
األربعة الداعية ملكافحة اإلرهاب واملقاطعة لقطر ،فهذا القانون يعطي الدول الحق في تطبيق الشرط الذي
ينص على اغالق القناة.
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 -2الحوار كآلية من آليات التواصل اللساني.
تتكون اللغة التواصلية من عدة أبعاد :حجاجية ،جدلية ،داللية ،تأويلية وحوارية ،وكل بعد منها يفترض
اآلخر ،إذ ال يمكن أن نفهم دون أن نبين الداللة ،وال يمكن أن نبين الداللة دون أن نجادل وهكذا دواليك .أما
البعد الحواري في التواصل فيقتض ي اآلخر بالضرورة ،إذ ال يمكن أن نبلغ (أو نقنع) شيئا ما دون وجود اآلخر،
وال يكون هذا اآلخر فقط مستقبال أو سامعا محايدا بل يكون فاعال أي سائال ومجيبا في اآلن نفسه ،فالقول
االشكالي املقدم من طرف املتكلم (بشكل من األشكال) ،هو موجه نحو مستمع هو نفسه يحمل تساؤالت في
ذهنه ،وتتفاعل تساؤالته مع تساؤالت وإجابات املتكلم ،وخالل هذه العملية التفاعلية تتحدد االختالفات
اإلشكالية لألقوال باعتبارها افتراضات متبادلة داخل الحوار ،مما يسمح بتحديد مجموعة من األبعاد الحوارية
التي تميز بين

حوار وآخر وهي1:

 -1الحوار الواضح :يكون فيه القول واضحا أي :سؤال وجواب ،دون أن يتفرع عن هذا السؤال وعن
جوابه أقوال أخرى فالجواب يعالج السؤال وينتهي القول ،والحوار هنا ال يرقى الى مستوى االختالفات،
ويكون ذا أبعاد حوارية ضعيفة ،ال تفتح هامشا لالفتراض والتأويل ،ويمثل الحوار هنا كل األقوال
الواضحة التي تثير التساؤالت في الغالب.
 -2الحوار اإلشكالي :يكون فيه القول افتراضيا منذ البداية ،وتستدعي فيه األسئلة أجوبة متنوعة يكون
فيها للمستمع واملتكلم هامشا من الحرية واالختيار واملعالجة ،عن طريق االفتراض ،والتساؤل االشكالي
في هذا الحوار ،قد ال يكون موجها للمجيب الحقيقي (الداخل مع السائل في الحوار) بل قد يكون
املجيب هو نفسه السائل أو اآلخر املفترض ،داخل السياق العام للحوار ،واالجابة هو نفسه سائل آخر
مفترض ،أو تعبر عن تساؤالت أخرى دون أن تعالج التساؤل األول ،وهنا تكمن حقيقة الحوار ويتجلى
أساس الحوار الناجح الذي يقبل التأويالت املمكنة ويتمثل في الخطابات االجتماعية والسياسة...

 1عبد السالم عشير :عندما نتواصل نغير-مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل والحجاج ،-مرجع سبق ذكره ،ص ص .84-81
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 -3الحوار الصامت :يتم في الحاالت التي يطرح فيها سؤال اشكالي من طرف املتكلم في اتجاه مستمع موجود
أو مستمع مفترض ،أي "نحو آخر غير محدد ألنه ضمنيا يمثل كل واحد فينا" 1ويكون االتفاق أو
االختالف في هذا الحوار بالصمت ،وتظل بالرغم من ذلك العملية التساؤلية قائمة ،ألن املتكلم يقبل
كإجابة على تساؤله ما لم يقدمه له املجيب أو ما يقدمه هو من إجابات من خالل تساؤله ،أو ما
يفترضه من إجابات من خالل ذاته داخل السياقات التي تؤطر عملية الحوار .مثل التساؤالت الكبرى
التي ال يمكن اإلجابة عنها من خالل الحوار ،وتظل معلقة.
إن التواصل في نظرية املساءلة هي املعرفة الشاملة بالسياقات بما تعنيه من معرفة موسوعية ومن
معرفة اآلخر ومن معرفة الذات ... ،معرفة تجسد االختالفات اإلشكالية عن طريق األقوال ،بين املتخاطبين،
ألنه إذا كانت هناك معادلة تطابقيه أو تماثلية بين الناس ،فإن التواصل لن يكون له معنى ،إن التواصل
في األخير هو اإلمكانات القولية املختلفة التي تسمح للمتخاطبين أن يستنتجوا ويستدلوا أو يحاجوا أو يقنعوا،
إنه الوسيلة التي تكشف عن مكمن السؤال فيما يقال دون أن يقال

-2.1

مباشرة2.

دائرة الحوار ومحيطها (االنزالقات املمكنة).

إن الحوار هو كل خطاب يتوخى تجارب متلق معين ،ويأخذ رده بعين االعتبار من أجل تكوين موقف في
نقطة غير معينة سلفا بين املتحاورين ،قريبة من هذا الطرف أو ذاك ،أو في منتصف الطريق بينهما ،صورته
املثلى مناقشة بين طرفين أو أكثر ،والحوار هو أقرب إلى االستجواب أي طلب الجواب دون تدخل فعلي في املقول.
ُ
تكاد كلمة "حوار" اليوم ،مع امتداد القيم الديمقراطية وحقوق االنسان أن تجسد املعنى النضالي
الذي كان لكلمات أخرى فيما مض ى مثل :الجهاد ،الثورة ،املقاومة املسلحة ،إنها ال تحمل نقيضا لهذه املعاني
بل تقترح بديال يحل التكافؤ محل الوالء ،وتترجم الدعوة إليه رفضا للتعسف والحيف ،ولذلك قد يستعمله

 1عبد السالم عشير :مرجع سبق ذكره ،ص.81
 2عبد السالم عشير :مرجع سابق ،ص.84
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حتى من ال يؤمن به ،وهو ما نطلق عليه في هذا املقام باالنزالق 1.وقبل الغوص في دائرة الحوار (ما في الحوار)
ومحيط الحوار (ما خارج دائرة الحوار) ،وجب علينا أوال أن نفرق بين لغة الحوار ومنطق الحوار.

 منطق الحوار ولغة الحوار:
املنطق في اللغة اليونانية يعني العقل ،املنطق  logicفي اللغة اإلنجليزية يعني مستويات التفكير ،وهنا
يتضح الفرق بينه وبين اللغة ككالم ونطق وحركة ،فاملنطق محاجة موضوعية بين املتحاورين يعتمد على
مبررات وحقائق وليس على جملة من التعبير والخطابات البالغية والبيانية املأخوذة من القواميس ،وفي املفهوم
العربي املنطق حجة مقنعة العتماده على اظهار الحقائق ،والحوار املنطقي هو املعتمد على املوضوعية املستندة
على مبررات ومعطيات ومقدمات تحمل النتيجة املتوصل إليها 2.واملنطق هو "العلم الباحث في املبادئ العامة
للتفكير الصحيح ،وموضوعه البحث في خواص األحكام ال بوصفها ظواهر نفسية ،بل من حيث داللتها على
معارفنا

ومعتقداتنا"3.

من هذا املنطلق فإن املنطق محتوى ومضمون مترابط بقوة الحجة املثبتة للحقيقة واملبرهن عنها ،أما
اللغة فهي الكالم أو النطق الصوتي املسموع أو املكتوب أو املقروء ،والحوار قد يكون مجردا باللغة ،وقد يكون
ذوقيا باملنطق الذي ترتسم به البهجة والفرحة والبسمة على شفاه ووجوه املتحاورين فيكون التناغم هو الحوار
الذي يضفي ثوب التفاعل الوجداني بين أطراف الحوار فيؤدي إلى التقارب واالندماج الذي يذوب فيه الفرد في
اآلخر ،وقد يتعلق به محبة وقدرة.
واللغة كرموز ومفاهيم تعد واضحة بين املتحاورين ،أما املنطق كمحتوى قيمي فال ،وهنا تكمن املشكلة
وهي غياب املنطق عن ميادين الحوار العلمي واملوضوعي بين شعوب الشرق والغرب والشمال والجنوب ،إذا لغة
الحوار رموز ،أما منطق الحوار فأسلوب ،يعتمد على التفكير ال الكالم ،ولغة الحوار كالمية ،أما منطق الحوار

 1محمد العمري :دائرة الحوار ومزالق العنف ،ط ،1افريقيا الشرق ،2002 ،املغرب ،ص.09
 2عقيل حسين عقيل :منطق الحوار بين األنا واآلخر ،ط ،1دار الكتاب الجديد املتحدة ،بنغازي ،ليبيا ،2004 ،ص11
 3عبد الرحمان بدوي :املوسوعة الفلسفية ،ط ،1املؤسسة العربية للنشر والتوزيع ،الجزء الثاني ،بيروت ،1984 ،ص.474
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فتعليلي .ومنطق الحوار يبنى على الحجة ،ولغة الحوار تبنى على الكلمة ،إذن في املنطق يعتمد الحوار على الحجة
بالحجة والحقيقة بالحقيقة ،والواقعة بالواقعة ،والفعل بالفعل ،أما في اللغة فيعتمد الحوار على الكلمة
بالكلمة ،والجملة بالجملة ،والخطاب بالخطاب ،والنص بالنص ،إن القول بأن منطق الحوار يستهدف اظهار
الحقيقة ،فإن الحقيقة ليست دوما موجبة ،فالسارق والكاذب واملزور لالنتخابات واملختلس واملرتش ي ،الحقيقة
بالنسبة لهم هي االعتراف بالفعل.
وبناء على ما سبق يقول "جونسون" :يعتمد املنطق الحواري على تحليل الفكر ومبادئه وصوره
ومضمونه" ،ويقول "كينز" :إن املنطق يهتم بطريقتنا في التفكير" ،لذا وجب على أطراف الحوار أن يتعرفوا على
الطريقة التي يفكر بها الطرف اآلخر ،وإال فلن يصال إلى التفاهم وحل املعضالت ،وعندما يتعرف كل طرف على
الطريقة والكيفية التي يفكر بها الطرف اآلخر ،فإنهم يتمكنون من معرفة أنساق التفكير وقواعده ومبادئه
وأصوله ومرجعيته التي يتأثر بها ،يعد املنطق فن التفكير " ،"The Art of Thinkingفمن يجيده يوصف باملفكر،
وذلك المتالكه املقدرة على استقراء املقدمات واملعطيات ،والوصول إلى النتائج والبراهين املثبتة ،ومن ال يجيده
ال يوصف به ،وفي الوقت الذي يعتمد فيه منطق الحوار على الفكرة ،تعتمد اللغة على املحلية والوطنية التي
في بعض األحيان تجعل املتحاورين متمسكين باملوروث الذي ال يسمح باستيعاب

اآلخر1.

 دائرة الحوار وانزالق مكوناتها:
دائرة الحوار هي دائرة املمكن ،دائرة ما يتطلب إنجازه أخذ "اآلخر" بعين االعتبار ،متعاونا (مشاورات ،أو
منازعات-مناظرات ،)-أو منقادا دون روية (استهواء) ،وخارج هذه الدائرة توجد دائرة املطلق (أو املطلقات) ،لكل
صيغة من صيغ الحوار ،ففي امتداد التشاور توجد املعرفة في بعدها التخزيني ،أي نشاط الذاكرة بشكل
أساس ي ،وفي امتداد املناظرة يوجد التأمل واالعتبار واملعرفة املنطقية والبرهانية ،أي نشاط العقل بصفة
أساسية ،وفي امتداد االستهواء يوجد العنف السيكولوجي واملادي.

 1عقيل حسين عقيل :مرجع سبق ذكره ،ص ص 26-17
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 شكل رقم ( )14يوضح :دائرة الحوار وما يقع خارجها.

االستهواء

المشاورات

معالجة المعارف
وتداولها

العنف اللفظي(تخييل)
العنف المادي(قمع)

المناظرات

املصدر :محمد العمري :مرجع سبق ذكره ،ص.10

والجدول التالي يوضح أكثر مكونات الدائرة ومحيطها:
 جدول رقم ( )09يوضح :مكونات الدائرة الحوارية.
دائرة الحوار أو دائرة املمكن

محيط دائرة الحوار أو دائرة املطلق

-1

مجاالتها:

املعرفة

مشاورات

-1استشارة:

(تداولها) االستثمار ،من أي مصدر علمي

بين مدير وخبير لتوظيف املعرفة

-1تخزين املعارف واسترجاعها قصد

-2استعالم (لتحصيل املعرفة من خبير)

...
-2تشاور (بين أنداد):
تدبير موقف :فئوي.
-فحص اختيار مشترك
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-2

-1مفاوضات (حول مطالب)

النظر

صناعة ذهنية تنظر في املوضوع دون النظر

مناظرات

-2منازعات (في مواقف وآراء)

العقلي

في املحتوى.

-3فحص أطروحات ومذاهب

البرهاني

(الجدل للفحص)

-3

-1استمالة (باملخيالت)،

العنف

-1تخييلي شعري

استهواء

-2استغفال (مغالطة)

-2ومرجعي :كذب ،قذف ،تهديد ...

املصدر :محمد العمري :مرجع سبق ذكره ،ص ص .12-11

إن كلمة استهواء من الهوى أو امليل النفس ي ،في مقابل اتباع العقل والعرف وما هو مشترك ،واالستهواء
كلمة ملتبسة بين االقناع الحجاجي بمعناه الدقيق ،وبين العنف اللغوي التخيلي واملرجعي ،والناظر هنا يمكن
له أن يميز ويفكر في سلم يتدرج من التشاور إلى املنازعة (املناظرة) إلى االستهواء (تخييال وتغليطا) .وفي هذا اإلطار
وجب علينا أن نوضح كلمة انزالق من دائرة الحوار ،ويحدث هذا حين يصادر أحد الطرفين حق اآلخر في املعرفة
أو النظر أو االعتبار (حيث يستغفله أو يستخف به) ،وهذا ما نسميه باالنزالق ،واالنزالق ال يتم فقط إلى خارج
دائرة الحوار ،وإنما يمكن أن يحدث داخل الدائرة باالنتقال من نمط إلى

آخر1.

 -2.2أهمية وغايات الحوار االجتماعية واللغوية.
أخذ الحوار أهميته من الدور الذي يؤديه ،وهو دور املستفسر واملواجه لآلخر فيما يعتقد ويفكر فيه،
وقد يظهر ضعف أدلة اآلخر وبرهانه اتجاه الكثير من القضايا قيد الحوار ،ويستمر الحوار الفعال في إثارة حب
االستطالع وإثارة سعي اآلخر نحو البحث عن املزيد من املعلومات ،وإتاحة الفرص أمامهم عن طريق استجاباتهم
ملا يلقى عليهم من أسئلة مفتوحة ليصلوا إلى درجة يعتقدون فيها بنقص آرائهم بعد أن يعالجوا تلك األسئلة
التي قد تبدو في بداياتها محيرة.
وفي ضوء ذلك يغدو الحوار من الوسائل التي تحقق صورا من التفاعل مع األطراف املشاركة فيه ،عن
طريق ظهوره في صور من األسئلة املتسلسلة واملتتابعة التي تطرح بسرعة بهدف إيصال املحاور إلى نقص
 1محمد العمري :مرجع سبق ذكره ،ص ص 14-10
243

معلوماته وخبراته ،والحوار بهذه الصورة يثير حالة من التناقض املعرفي فيما يعتقد أو يؤمن به ،وفي أحيان
أخرى كأن يوجه املحاور حججا وبراهين ضد املوضوع املطروح ،من أجل أن يبذل املحاور جهدا للوصول إلى
أدلة أخرى ،تعمق فهمه واستيعابه للبدائل املرتبطة بموضوع

الحوار1.

وتأتي أهمية الحوار أيضا في اإلبقاء على الترابط العقلي والجمالي داخل املجموعات الجماعية املشاركة
في الحوار ومن يستمع إليها ،ويالحظ "ليتش  "Leachأن الوظيفة االجتماعية التي تستند على الحوار هنا هي
الوظيفة التي يؤدى بها الحوار بلغة العبارة التي تحمل الفكرة ،وتكشف املعنى وتدلي بوجهات النظر بين األطراف
املتحاورة ،حيث يالحظ "ليتش  " Leachأن الحوار التواصلي هو ما يكشف لألطراف ما يريدون التوصل له من
معان وأفكار تخدم احتياجاتهم املتعددة ،ويرى أنه ال مفر من توظيف وظائف اللغة االجتماعية في الحوار ،هذه
الوظائف تنحصر في الوظيفة التعبيرية التي يوظف فيها املحاور عرضه التقديمي بطرائق متعددة ،ليحرص من
خاللها على عدم تشتت انتباه األطراف املحاورة األخرى 2.ويأخذ الحوار أهميته كذلك من خطورة أو أهمية
القضايا املثارة ،أو بسبب الثقافة العميقة أو املتميزة للمتحاورين ،أو ملراكزهم السياسية أو الفكرية ،أو
االجتماعية الحساسة ،فكثير من القضايا التي تبدو شائكة لعمقها ،أو أنها تحتاج لفهم منظومة معلوماتها إلى
عرض منظم بين املتحاورين يعالجها املحاور بما يمتلكه املتحاورون من قدرات ومهارات يعالجون فيها ما يواجههم
من مواقف غامضة أو مشاكل محيرة ،فيقفون على البدائل املتعددة لكشف الحلول وقبولها أو رفضها ،فيستمر
الحوار وتتاح الفرصة ملستمعه بتوظيف منشطاته العقلية ،لتساعده في عملية تحسين ادراكه لتفاصيل الحوار
الدائر بين

املتحاورين3.

ويستند الحوار من حيث أهميته على مجموعة من األفراد يبدون وجهات نظرهم حول بعض القضايا
املطروحة ،ويظهر ذلك من خالل منهج إجرائي جمعي ،فتشترك منطوقات الحوار كلها في كشف الحقائق
والحصول على تأييد باقي الجمهور بشتى الطرق ،وجذب انتباه الجمهور طوال فترة عرض الحوار ،بحيث يبدأ

 1فيصل أبو عيشة :مهارات الحوار الصحفي ،مرجع سبق ذكره ،ص-ص 19-18
2 Leach: Model of Interaction of language and Social GIO Linguistics, university of Wisconsin-maolicon, 1976, p62.

 3فيصل أبو عيشة :مرجع سبق ذكره ،ص 19
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الحوار بمستوى معقول من انتباه الجمهور حتى ال يتشتت االنتباه أثناء عملية الحوار ،ثم تأتي أهمية الحوار من
حيث شكله الذي طاملا يستند إلى معايير التفاعل بين شخصيات الحوارّ ،
كل يعرض معلوماته ويسأل ضمن
معايير السؤال الحواري ما غمض عليه ،إن ما يكتشفه الحوار من معلومات يتحقق بفعالية أكبر ألن املعلومات
التي يكتشفها تأتي في دائرة احتياجات الناس املختلفة ،فعند عرض حقائق الحوار ينبغي أن يربطها املتحاورون
باالحتياجات املتعددة للجمهور.
فغالبا ما يشعر املحاور بأنه فرد من الجمهور ،يدرك احتياجاته واهتماماته ،بل ينبغي أن يكون املحاور
ملما بالصورة العامة ملوضوع الحوار ،وكيفية تأثير األحداث الجارية على حواره .وتأتي أهمية الحوار كذلك
كواقعة كالمية من السياق الذي يتخذه بين املتحاورين ،ذلك السياق الذي يأخذ أشكاال من التفاعل بين
املتحاورين وسيما في حوار املواجهة

2" face to face conversation"1

وتشير األهمية األخرى في الحوار إلى مسألة االرتباط الداخلي بين الحوار نفسه وبين الثقافة ،فيوصل
الحوار من خالل هذا االرتباط الداخلي الرؤى الحضارية ،ويعمل على تقريب وجهات النظر من أجل تطوير ما
يسمى بالتقريبية التي تعمل على تطوير التفاعل الحواري بين األطراف ،وتوجيهه الوجهة الصحيحة بحيث يتالش ى
االرتباك بين املتحاورين ،وتنعدم الحيرة التي توجد التوتر والقلق بين األطراف ،فالوجهة التقريبية بين املتحاورين
كفيلة بأن تلغي التوتر واإلرباك في الحوار بين األطراف املتحاورة ،وتعيد الحوار إلى كفاياته الالزمة له ،بحيث
يؤدي مهمته بمهارة

واقتدار3.

وقد يتأثر التواصل الحواري بين األفراد بواسطة بعض اإلشكاليات ،إال أن ما يؤديه الحوار من عالقات
داخلية بين املجموعات املتحاورة تقرب فهم تلك اإلشكاليات ،وتبعد سؤال فهم بين األطراف املتحاورة .وعلى
العموم يمكننا أن نقسم أهمية

الحوار إلى4:

 1فيصل أبو عيشة :مرجع سبق ذكره ،ص ص 20-19
2 Leach: opcite, p 64

 3ريم أحمد عبد العظيم :الحوار اإلعالمي-برنامج تدريبي لتنمية مهاراته ،-ط ،1دار املسيرة للنشر والتوزيع ،2010 ،ص ص 47-43
 4عقيل حسين عقيل :مرجع سبق ذكره ،ص ص 20-19
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أ -األهمية االجتماعية للحوار:
يعد الحوار أحد أشكال التواصل اللغوي واالجتماعي ،فهو قانون للعالقات االجتماعية ووسيلة للتفاهم
والتضامن والتعاون بعيدا عن الصراع والتناحر والتعسف ،فالحوار ضرورة إنسانية ،حيث أنه احتياج انساني،
يمكن القول بأنه يقع ضمن الحاجات األساسية لإلنسان ،فبداية حياة كل انسان هي الحوار ،فالعالقة هي
األصل أما العزلة فهي الحالة الشاذة ،هذا فضال عن الضرورة الحضارية للحوار فكان املنطق القديم املتعارف
عليه أنه ال حوار ،وكنا نسمع مقولة :أن ما أخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة ،لكن اآلن تغير املوقف فأصبحنا
نسمع عن حوار األديان وحوار الحضارات والحوار بين الشرق والغرب ...الخ ،وأصبح الحوار على مستوى األفراد
والجماعات واألمم هو سمة العصر .فالحوار قوة وسالح من أسلحة الوجود الثقافي واملعركة الحضارية ،وهو
وسيلة ناجحة من وسائل الدفاع عن املصالح العليا لألمانة وشرح قضاياها وإبراز اهتماماتها وتبليغ رساالتها،
فالحوار يكسبنا فهما أكثر كماال للواقع والحياة التي نعيشها ،فحقيقة وجودنا أننا حواريون.
وقد ظهرت حاجة املجتمعات القصوى وامللحة للحوار البناء ملعالجة أزماتها ومشكالتها املختلفة واستشراف
املستقبل وآفاق التطور نظرا لكثرة التغيرات التي لحقت بها ،وقد تمثلت هذه التغيرات التي تدل على رغبة
املجتمعات امللحة إلقامة الحوار في:
 الثورة الهائلة في مجاالت املعلومات واالتصاالت والطاقة ،فحدث إحساس متزايد لدى االنسان املعاصرأن هناك تراكمات ثقافية كثيرة منها النافع ومنها الضار ،وأحس بأنه يواجه مشكالت وأفكار جديدة
وأصبح لزاما عليه إقامة جسر من الحوار الدائم الذي يعبر من خالله عما يجول بداخله من
استفسارات وتساؤالت حتى يستطيع أن يستوعبها ويدرك مدى أهميتها وفائدتها.
 االتجاه نحو إرساء قواعد املمارسات الديمقراطية وحرية ابداء الرأي ،وتلك املمارسات تفرض علىالتربية مسؤوليات كبيرة مؤداها أن كل فرد في املجتمع يجب أن تتاح له الفرصة ليمارس الحوار ويتدرب
على النقاش والتفاعل واملواجهة البناءة ،فأهمية الحوار تتمثل في تأكيد الديمقراطية كقيمة مهمة في
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الحياة وتدعيم ممارستها كأسلوب لهذه الحياة ،وال يقتصر األمر فيه على الديمقراطية السياسية وإنما
يتعداها إلى الشورى بأوسع معانيها.
 رغبة املجتمعات في إقامة جسور من الترابط والتوحيد بين أفرادها ملواجهة أية صراعات أو اعتداءاتخارجية عليها ،وهذا يتطلب وجود حوار يمثل شعاعا للضوء املترابط املمتد نحو التفاهم املشترك
والذي يض يء الطريق الستكمال مجهودات األفراد بعضهم البعض نحو الهدف الواحد.
 بروز التطرفات السياسية وتعدد عناصر التعصب الديني ،اللذين يؤديان إلى غلق العقل على أفكارمعينة ،والتي تكون في الغالب خاطئة وسلبية ،وهنا يأتي دور الحوار باعتباره قناة لتبادل األفكار واآلراء
بين هؤالء ليتمكنوا من التعبير عما بداخلهم ومع غيرهم من األفراد الذين يمتلكون الفكر الصائب
ويقتنعون ويقنعون غيرهم بالحقائق الواضحة.

ب -األهمية اللغوية للحوار:
 القدرة على األداء الجيد للحوار يساهم في تنمية مهارات التحدث بصفة عامة سواء على مستوىالكلمات أو مستوى األصوات أو مستمى السياق أو مستوى القواعد أو األداء أو السرعة والطالقة.
 يرتبط األداء الجيد للحوار ارتباطا وثيقا بالقدرة على االستماع الجيد ،ففي املوقف الحواري إذا لميكن هناك استماع جيد من قبل كل طرف من األطراف املتحاورة يفقد الحوار قيمته وبالتالي يفقد كل
طرف رغبته في التحاور.
 توجد عالقة قوية بين القراءة والقدرة على الحوار ،فعندما يتهيأ الفرد إلجراء حوار حول موضوع معينعليه أن يمتلك القدر الكافي من املعلومات واملعارف املرتبطة بهذا املوضوع حتى يتمكن من عرض أفكار
وآراء سديدة فيه.
 تتضح العالقة أيضا بين األداء الحواري ومهارات الكتابة ،فلكي يقوم الفرد بإجراء حوار جيد حولموضوع معين ،عليه أن يعد األفكار واألسئلة التي سوف يقوم بطرحها.
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وسبق وأن أشرنا في العنصر السابق إلى لغة الحوار ومنطق الحوار ،ويجب التذكير هنا أن غاية لغة الحوار
هي أن تحل املشاكل اآلنية ،باتفاقيات مؤقتة ،وحل املشكل بأي طريقة ،حتى وإن كانت على حساب اآلخرين،
وهذا ما لم يرتضيه املنطق ،ففي لغة الحوار يالحظ في الحديث املراوغة واملخادعة واملنافقة ،وانعدام حسن
النية...الخ ،إذن فأهداف وغايات منطق الحوار تحقيق

اآلتي1:

 oاإلعتبار :طرفي الحوار في حالة مساواة ،وأن كال منهما في حاجة لآلخر ،وأنهما لن يكونا مثاال ما لم يعمال
معا ،وأن لكليهما طاقات وإمكانات ال يمكن االستهانة بها ،ولذا في حالة االختالف والفرقة قد يضر كل
منهما اآلخر ،ولكي تعم املنفعة ويزول الضرر يجب أن يتم الحوار املحقق لالعتبار ،واالعتبار باملعنى
البسيط هو أن تجعل لي مكانة عندك وأجعل لك مكانة عندي ،وأال يستهين بعضنا ببعض أو يسخر
منه.
 oالتقدير :تتعد األدوار وتتنوع من مجتمع آلخر ومن ثقافة ألخرى ،باختالف املعتقدات واألعراف وفي
مجملها تتكامل وتتمم بعضها البعض عندما تلتقي أطراف الحوار بمختلف حاجات وأساليب إشباعها،
وهذه تجعل أطراف الحوار في مستويات غير متساوية إذا لم تقدر أثناء الحوار ومن بعده أيضا ،فلن
يكون للحوار أهمية ،فمنطق الحوار يحسسك بأهميتك في الوجود وأهمية إطارك املرجعي ،وأهمية
قضيتك قيد البحث والحوار ،فعندما يتم الحوار املؤسس على املنطق تجد نفسك في حالة تقدير،
ولهذا كل الناس تسعى لنيل التقدير من اآلخرين ،فتقدير الظروف بين املتحاورين أساس ي ،وإن لم
تقدر األطراف ظروف بعضها البعض ،لن تتمكن من االستيعاب الذي يؤدي إلى التفاهم.
 oاالعتراف :منطق التسليم بالحقيقة ،وهو حاجة كل انسان على املستوى الفردي والجماعي واملجتمعي
ومن لم يتم االعتراف بوجوده وبإمكاناته ،وبقضيته سيكافح حتى النصر ،والنصر هنا هو تحقيق
االعتراف من قبل اآلخر الذي كان يرفضه ،ولهذا يرى كل من "هيجل" و"فرنسيس فوكو ياما" أن رغبة
االنسان في نيل االعتراف ككائن يشري له كرامته التي زجت به في فجر التاريخ في معركة دامية من أجل
املنزلة ...هي املطلب الوحيد الذي ينبغي تلبيته من قبل اآلخر.
 1كامل طروانة :مهارات الحوار التلفزيوني اإلذاعي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص ( 30-15بتصرف).
248

 oالثقة :الثقة هي مكمن اإلخالص ،فعندما تتوفر بين أطراف الحوار ،يتم االستئناس واالطمئنان الذي
يسرع بعجلة التفاهم ،والتفاعل االجتماعي املفيد ،فالثقة تعني إزالة الشكوك من صدور ونفوس
املتحاورين ،فبالثقة تتم العهود ،وتستمر العالقات وتوثق الروابط بين بني االنسان ،الثقة حزام آمن
للمتحاورين ،فكلما توفرت زاد التفاعل بينهم ،وتوصال إلى اتفاق.

-2.3

تنوع الحوار ما بين الشكل واملضمون.

يتنوع الحوار في إقامته وينقسم في الغالب حسب الشكل واملضمون ،وسنوضح ذلك فيما

يلي1:

 -1تقسيم الحوار من حيث الشكل :تنقسم حوارات الشكل إلى نوعين اثنين ،النوع األول يتسم بالهدوء،
ويسمى بالحوار الهادئ ،والنوع الثاني يتسم بالتشنج ،ويسمى بالحوار املتشنج ،ونفصل ذلك أكثر:
أ -الحوار الهادئ ،الوقور ،الرتيب :الحوار الهادئ حوار تؤديه في أغلب األحيان الشخصيات الواعية
واملثقفة ،والتي على درجة من الثقافة املوسوعية التي تتفاعل مع الظروف املحيطة بها ،وتتسم بالثبات
في مواقفها واتجاهاتها ،وتمتاز بنظام كامل من امليول واالستعدادات العقلية الثابتة نسبيا ،حيث يتحلى
املحاور في هذا الشكل من الحوار باألخالق السامية ،وتتسم صفاته أيضا بالصدق والصراحة ،ويكون
موضعا لثقة اآلخرين ،وال يغالي في حواره ،أو يذكر ادعاءات مبالغ فيها ،فهو غالبا ما يبتعد عن املبالغة،
إذ أن املبالغة في الحوار غالبا ما تضعف القضية املطروحة للحوار ،ثم إن املبالغة في االدعاءات ضمن
الحوار غالبا ما يصعب أن يصدقها اآلخرون ،ويتسم الحوار الهادئ أيضا بصدقه حين ال يكتفي بذكر
الجوانب اإليجابية ،بل يعلن في حواره الجوانب السلبية في القضية املطروحة ،فإن من شأن ذلك أن
يجعل الناس يثقون باملحاور ،واملحاور الهادئ ال يظن أنه موضع الثقة املطلقة لآلخرين من املستمعين،
لذا ينبغي عليه حين يكسب ثقة املستمعين أن يثبت لهم في حواره صحة أقواله بطرق شتى.
وشكل الحوار غالبا ما يسمح ألطراف الحوار أو املحاور أن يعزز صدق أقواله ،وذلك بعرض مجموعة من
األدلة على ما يقول ،ومن خالل تقديم استشهادات مع بعض الخبراء املوثوق في صدقهم ،وذلك لكسب ثقة
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اآلخرين به ،فعرض املحاور ملجموعة من األدلة والبراهين الصادقة ،والبعيدة عن املحاباة في الحوار الهادئ يكفي
للمحاور من خالل ذلك أن يؤكد صحة أقواله.
إن شكل الحوار غالبا ما يعظم أثره في النفس إذا استطاع أن يسترعي انتباه اآلخرين وتفاعلهم مع ما يتلقون،
قد يكون ذلك الكفيل بتغيير آرائهم والتأثير فيهم ،ناهيك عن أن شكل الحوار غالبا ما تكون أهدافه واضحة،
فعدم وضوح الهدف في الحوار غير الهادئ يعد أحد العناصر التي يتم تجاهلها ،وغالبا ما يتمثل الهدف في الحوار
الهادئ فيما يريده املحاور بأن يظل الهدف عالقا بأذهان الجمهور بعد انتهاء الحوار ،وكثيرا ما يقع بعض
املحاورين في بعض األخطاء في عملية التخطيط للحوار بين محتوى الحوار والهدف منه ،مما يجعل أداءه يتسم
بش يء من

الضبابية1.

وال يمكن ألي مهتم في متابعته لسمات الحوار الهادئ أن يتناس ى ما يسهم به الحوار الهادئ من تفعيل
عملية االنصات ،وتوجيه قدراتها في عملية الحوار ،فحين ّ
تفعل عملية االنصات في األداء الحواري فإن ذلك
يعني تفعيل قدرات كبيرة في السيطرة على موقف الحوار ،والتأثير في املستمعين ،وعندها يصبح على بعض
أطراف الحوار أن يعرفوا ما أس يء فهمه.
ب -الحوار املتشنج :يتسم هذا النوع من الحوار باالنفعال الغاضب ،األمر الذي قد يصرف أطراف الحوار
األخرى عن متابعته ،وبالتالي ال يستمع الطرف اآلخر أو الجمهور له ،وال يتعاطفون مع املحاور الغضوب،
وقد تستخدم في الحوار املتشنج بعض الكلمات التي تسبب املتاعب وتخلق نوعا من أنواع املقاومة عند
املتلقي ،فعلى سبيل املثال قد تورد كلمات أو جمل تثير أطراف الحوار الكثير من املتاعب النفسية :قد
نجد "هذا الكالم عديم القيمة ،وأنه فقير املحتوى" ،فمثل هذه الجمل تخلق ردود أفعال سلبية تؤثر
على أداء الحوار ،وقد نجد في هذا النوع من الحوار بعض العبارات التي قد تصرف عقول املحاورين
عن متابعتهم مثل "لقد فشلت في فهم ما أقصده" "لقد أخطأت تفسير ما أود قوله" ،وحتى يتجنب
املحاور ذلك األثر السلبي من املستمع ،عليه أن يجتهد بتغييره لبعض العبارات التي يوظفها في الحوار،
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حتى يكمل متابعة األطراف األخرى للحوار ،ومشاركتهم فيه وتفاعلهم مع مضامينه ،وعلى ذلك ينبغي
أن يكون املحاور على درجة عالية من الوعي ،تكفل له اختيار الكلمات والعبارات األقل سلبية على
الطرف اآلخر بقدر اإلمكان ،ذلك ألن الكلمات السلبية تؤثر في األطراف األخرى ،وتخلق حالة من املقاومة
التي ربما تؤثر على كفاية

الحوار1.

وعلى هذا فإن الحوار املتشنج ال يهتم من يمارسه باختيار الكلمات والعبارات األقل سلبية على الطرف
اآلخر ،مثلما ال يهمه ما تحدثه تلك الكلمات والعبارات السلبية من مقاومة لدى الطرف اآلخر في الحوار ،ثم إن
الحوار املتشنج ال يعنى صاحبه باألسئلة االستضاحية ،أو يعنى بمعلومات إضافية يدعم بها أقواله بحيث تبقى
النتيجة مستمرة بالخالف واملعارضة فيما يحاور ،واملحاور املتشنج يهمه أيضا أن يبحث عن نقطة تتفق عليها
أطراف الحوار وبصفة كون الحوار متشنجا ،فإنه ال يتيح فرصة للتأثير اإليجابي ملا بين املتحاورين من أفكار ورؤى
ومعان ،وبالتالي سيبقى فهم املتحاورين ملجمل

أفكار الحوار ضبابيا2.

 -2تقسيم الحوار من حيث املضمون :ويقسم الى الحوار املتفتح والحوار املتزمت:
أ -الحوار املتفتح :للحوار املتفتح سمات إيجابية كثيرة ،ألنه يستند في مجمله إلى وعي املحاور وفهمه لقضايا
الحوار فهما عميقا ،يبادل املحاور من خالله األطراف األخرى مشاعرهم وآراءهم ،يلتزم بعدم مقاطعة
من يدلي برأيه ،وال ينصرف بعيدا عما يدلي به املحاور اآلخر ،تجده يستمع ويمارس فنون اإلصغاء
للطرف اآلخر ،فيستأثر اهتمامه ويعززه بطرحه لوجهات نظره ،وال يصدر أحكامه املسبقة قبل أن
يستمع ويحاور ،ويقرب وجهات النظر ليصوغ منها ما يمكن االستفادة منه لكل األطراف ،ال بل للجمهور
املستمع أو املشاهد .والحوار املتفتح يصدر أيضا عن محاور يميل بطرحه للقضايا التي تهم الجمهور،
وتروق لباقي أطراف الحوار ،وغالبا ما يكون املحاور في هذا النوع من الحوار محاورا مبادرا ،ملا يطرحه
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من آراء وأفكار في حاوره مع أطراف الحوار األخرى ،ثم إنك ترى هذا املحاور في هذا النوع من الحوار
ينساب ذهابا وإيابا ،وليس باتجاه واحد

فقط1.

ويسعى الشخص املحاور في هذا النوع من الحوار إلى احترامه للرأي اآلخر ،تستدعي هذه السمة من سمات
الحوار املتفتح في احترامها للرأي اآلخر ،عدم تقاطع األطراف في حوارها وعدم السماح ألي من املحاورين بأن
يعلن مشاعره السلبية تجاه األطراف األخرى ،ليضمن مجموعة من الردود اإليجابية التي تعمل على تفعيل
األداء الحواري وتوجيهه الوجهة

السليمة2.

ب -الحوار املتزمت :إن الحوار املتزمت هو حوار يمارسه في غالب األحيان شخص متعصب فكريا ،ال يرى
األشياء إال من وجهة نظر ضيقة ،وال يؤمن باألفكار إال ما يناسب مبادئه وعقيدته ،أما ما يناسب الحياة
في وجوهها املختلفة فال ينظر فيه ،ذلك ألنه محشور في بوتقة ضيقة مظلمة ال يسمح لها باالمتداد
واالنفتاح ،تلك البوتقة الضيقة هي التعصب لفكرة دون أخرى ،أو التعصب لرأي دون آخر ،أو
التعصب لعقيدة وهكذا .فاملحاور في هذا النوع من الحوار سينعت بأنه بعيد عن الفكر الخالق ،فكر
ال يكسب الناس احترامهم ،فكر فقير في نظرته لألشياء ،فكر ال قيمة له ،وبالتالي فإن املحاور في هذا
النوع من الحوار سيكون محاورا منغلقا على نفسه يوصد نوافذ الحوار وال يدعها تنفتح إال من خالل
ثقوب ضيقة ،والفكر الذي ينهض به املحاور في حواره املتزمت فكر يعيش داخله ،بأفق ضيقة ،فال
يسمح بمواجهة املواقف الواقعية التي تواجهه الناس بعقل متفتح متحرر من االنغالق

والتعصب3.

والحوار املتزمت يجريه أيضا محاور يمتلك بعض املفاهيم ،واملعايير التي تتسابق مع جوهر أفكاره ،بحيث ال
تدع له مجاال للخروج عنها ،والتوسع فيها ومواجهة مواقف تتطلب مفاهيم ومعايير تختلف عن املعايير واملفاهيم
التي يتبناها ويؤمن بها ،فحواره في هذه امليزة يتسم بمداه الضيق ،وأهدافه التي ال تتفق مع روح العصر ،واملحاور
بصفته متزمتا في حواره وبمداه الضيق جدا ،وبأهدافه غير الواقعية التي ال تتماش ى في طبيعتها مع جوهر العصر،
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ال يستطيع من خالل ما سبق أن يتحمل مجهودا فكريا ،وجهودا تحليلية لتوحيد امليول املتضاربة في طبيعتها،
ووجهات النظر املتباينة لدى أطراف

الحوار1.

يتضح مما سبق أن املحاور في حواره املتزمت يعد شخصية ضعيفة ،تقيم الحواجز بين أطراف الحوار
وتحرص على إحداث التعارض ،وعدم تقارب وجهات النظر ،وتكون النتيجة أنه سيحدث تناقض صريح،
وانفصال عميق في الفكر بين املتحاورين ،كل ذلك بسبب كون هذا النوع من الفكر املتزمت املتعصب فكرا
منغلقا على نفسه ،ومؤمنا بأفكار وعقيدة تأبى االنفتاح على اآلخر.
-3حوار االستزادة من املعلومات وحوار املهاترة والدعاء:
أ -حوار االستزادة من املعلومات :يحتاج املحاور في هذا النوع من الحوار إلى التوسع في فهم الكثير مما
يحيط به في الواقع املعيش من أفكار ورؤى ،تتعلق في مجملها بحاجة االنسان إلى املعارف واملعلومات
التي يوظفها في مسيرة حياته ،وتخدمه في جوانب متعددة ،لذا يسعى املحاور في هذا النوع من الحوار
بتواصله مع أطراف الحوار األخرى ،ليحصل على مجموعة من املعلومات الحديثة التي تتعلق في معظمها
بموضوعات لها مساس في حياته من حيث التطور والنمو ،فإذا كانت املعلومات التي يسعى املحاور
ملعرفتها من خالل حواره األطراف األخرى املتخصصة في موضوع التوجيه واإلرشاد النفس ي مثال ،فإن
املحاور معني بمعرفة أوال مفهوم عملية التوجيه واإلرشاد النفس ي ،وأهدافها ومجاالت التوافق النفس ي،
كالتوافق الشخص ي ،التوافق التربوي ،التوافق املنهي والتوافق االجتماعي ،ومفهوم الصحة
النفسية...الخ2

وقد يحتاج املحاور في هذا النوع من الحوار على إثراء ثقافته في جوانب متعددة ،فهناك الكثير من األفكار
املوروثة ،املدونة في بطون الكتب والتي تحتاج من أبناء هذا العصر إلى تقييم ،وفقا للحياة املعاصرة .وهناك
ثقافة مهيمنة أفرزها النظام الدولي الجديد ،واملحاور في هذا املقام معني أيضا بطرح أسئلته للمتخصصين في
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هذا املجال ليستنير أكثر ،ويعرف ما هو مطلوب من املثقفين القوميين لعمله في هذا املجال ليستنير أكثر .إن
استزادة الحوار بتلك املعلومات يعني أنه يستنير بمنهج فكري جديد ،يعيد للموروث وجهه في صياغة العصر
الجديد ،وقد يساهم في استنارته.
ويقتض ي هذا النوع من الحوار أن يكون املحاور مبدعا ،يحسن محاورة اآلخر ويبدي رأيه بحوار سليم ،مع
إظهار انفعاالته املتناسقة مع سياق الحوار ،وتنويع نبراته الصوتية تبعا ملقتضيات املعنى ،وسياق الكالم
الحواري ،وأن يخاطب في حواره متمكنا أحيانا من التخيل واالبتكار ،بحيث يحاور بجمل وعبارات واضحة،
ودوره هنا يقتض ي أن يحاور اآلخرين بحيث يكون بعيدا عن العنصرية والتمحور حول

الذات1.

ب -حوار املهاترة أو االدعاء :تتسم الشخصيات التي تمارس هذا النوع من الحوار بأنها شخصيات سطحية،
ذات عقول بسيطة ال ترغب في إجراء الحوار من أجل ما يرمي له الحوار من فوائد جمة ،بل من أجل
الرغبة في املهاترة أو سعيا لالدعاء بثقافة أو فكر ،وهي شخصيات ال تمتلك الوعي وال الثقافة التي
تؤهلها لتكون متواضعة ،ذلك ألنه كلما زادت ثقافة املحاور زاد تواضعه ،فيكون قد امتلك الثقافة
والتواضع ،وبهما يكون املحاور مقتدرا على إجراء عمليات الحوار بمهارة واقتدار ،فاملعلومات التي
يتعامل معها املذيع الذي يرغب في االستزادة هي في حد ذاتها بحر عميق ال قرار له شأنها شأن الحياة
بجوانبها املتعددة وأركانها املتنوعة ،وحوار العلماء دائما يكون حوار املتواضعين ،بينما حوار أنصاف
املتعلمين ينطوي على ادعاء وزعم

وغرور وكبر2.

-4حوار الحقيقة وحوار املنافع الشخصية:
أ -حوار الحقيقة :تستدعي الحاجة أحيانا إلى التوصل لبعض الحقائق التي لها مساس مهم بحياة
الجماعة ،سواء أكانت تلك الحقائق علمية أو إنسانية ،وأهمية تلك الحقائق على املستويين الفردي
والجماعي ،والحقائق تلك التي ال يختلف عليهما اثنان ،وبصفة كون الحياة متطورة ومستمرة فإن

 1ريم أحمد عبد العظيم :مرجع سبق ذكره ،ص 56
 2ريم احمد عبد العظيم :مرجع سبق ذكره ،ص 57-56
254

حاجة البشر في مجتمعاتهم تتضاعف بذلك التطور وتتضاعف معها الحاجة إلى معرفة الحقائق التي
يستفاد منها في مجاالت الحياة املختلفة .يستدعي هذا الحوار جهودا فاعلة ألهميته في التوصل إلى
الحقيقة وتخطيطا مسبقا ،وإعدادا منظما ،وقدرة في طرح السؤال الفاعل الذي يحتمل إجابة واحدة
واضحة ،وتجنب طرح أمثلة الحوار الصعبة ،مع ضرورة أن يقوم املحاور بنفسه بالتفكير في األسئلة
الحوارية التي أعدها للحلقة ،وعلى املحاور أن يكون متأكدا من أن الطرف اآلخر قادر ،ومستعد لإلجابة
على األسئلة الحوارية

املعدة1.

ب -حوار املنافع الشخصية :يرغب املحاور في السعي أحيانا إلى أن يشرع بحوارات متعددة تخدم نفسه ،أو
احتياجاته املادية أو النفسية ،وفي هذا النوع من الحوار تتعدد الصور التي يسلكها املحاور في األداء
كأن يكتب برامج حوارية في موضوعات مختلفة إلشهار نفسه في املحيط االجتماعي الذي يحيط به ،أو
يرغب في الظهور في أي قناة تلفزيونية من باب حب الظهور ،أو ليحصل على معلومات من خالل الحوار
وينتفع به تجاريا أو يوظفها ملنافعه الشخصية الضيقة .ويتعين على الشخص املحاور في هذا النوع من
الحوار أن يعد أسئلته بحيث تخدم اجاباتها منافعه الشخصية ،فدور املحاور القيادي هنا دور يتركز
فيما ّ
أعده من أسئلة ،ولعله يراقب أطراف الحوار في الحصول على مزيد من املعلومات التي تخدم
مصالحه أوال ،واملحاور هنا ال يهتم بأسلوب اإلجابة اهتمامه بمحتوى اإلجابة التي قد يوظفها في إعالنات
تجارية ،وال يهتم أيضا بردود األفعال لدى أطراف الحوار األخرى سواء كانت الردود إيجابية أو سلبية،
ألن هدفه من الحوار بات واضحا ،ومنحصرا في منافعه الشخصية.
-5الحوار املنتج والحوار العقيم:
أ-الحوار املنتج :هو الحوار املفيد الهادف للوصول إلى الحقيقة ،أو اكتشاف جوانب جديدة ،أو تقديم أفكار بناءة
في املناقشة الحرة ،ومثل هذا الحوار يستند إلى دعائم محددة ،وواضحة ،ومن أبرز
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الجوانب2:

 احترام الذات واحترام اآلخرين :يستند الحوار في أدائه وتواصله إلى العنصر البشري ،أي إلى الناسالذين يتمثلون في مجموعة من أطراف الحوار ،وألن أي فرد منهم لديه شخصية فاعلة تستند في
نشاطها على مخزونها الفكري وبنائها املعرفي ،ولها ميول واتجاهات ومبادئ تستدعي من األطراف األخرى
احترامها ،لتتواصل في األداء الحواري بعيدة عن االنفعال والغضب ،ألن االنفعال والغضب الشديد
ّ
غالبا ما يعطل مسيرة الحوار .إن احترام اآلخرين أثناء مسيرة األداء الحواري تتضمن اتاحة املجال لهم
على نحو ملحوظ لعرض وجهات نظرهم بمنتهى الحرية واألمانة ،وباملقابل إذا أراد املحاور أن يبادله
الجمهور احتراما ومحبة فإنه البد أن يبتعد عن األخطاء التي قد تثير صخب الجمهور ،فعدم استجابة
الحوار الحتياجات الجمهور تبعده عن االستماع له وإن كان الحوار مبدعا .فاختيار املوضوعات األكثر
فعالية في الحوار يكسب املحاور من خاللها ثقة الجمهور واحترامه ،ومن هنا تأتي قدرة املحاور ملعرفة
األشياء التي يهتم الناس بها ،وهي الصحة واملال أنفسهم ،هذه املوضوعات تكفل للمحاور جذب انتباه
الجمهور وتحفيزه ،وإثارته ألن ما يسعى إليه املحاور هو التوصل للكثير من الحلول التي تعالج املشاكل
التي تواجه الجمهور.
 اإلدراك بأن الحقيقة ليست مطلقة :الحقيقة نسبية وال يوجد علم واحد أو فكر محدد يمتلك كاملالحقيقة ،سواء عن الكون أو املجتمع أو االنسان ،وإنما الحقيقة هي وليدة االختالف.
 اإليمان بأن الحوار هدف معلوم :يمكن للمحاور أن يكون ناجحا بتحديده لهدف الحوار ،إذا استطاعأن يحدد ما يريده من الجمهور ،وما إذا كان يريد من الجمهور اتخاذ رد فعل أو اإلحساس بش يء ما،
فحين يحدد الهدف املعلوم جيدا ،فهذا يعني أن النهج في األداء يصبح سليما ،فيقبل املحاور على اقناع
اآلخرين بالفكرة املطروحة ،أو العقيدة ،أو التوقع السليم من دقة املعلومات املستلمة ،وبهذه املثابة
يكون الحوار املنتج حوارا نزيها ملتزما ،وموضوعيا.
ب-الحوار العقيم :وهو حوار املتشاجرين ،يجري بالكلمات ،وهو حوار قائم بين نفسيتين متباعدتين أو بين صاحب
فكر متفتح وآخر معتنق فكر منغلق.
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-2.4

مشترطات ومآخذ أساسية لنجاح الحوار.

للتعامل مع اآلخر أسسه املنهجية التي تحكمه وتضبطه

وهي1:

 .1تحديد مجال التعامل ونطاقه :البد أن يكون مجال التعامل ونطاقه محددين واضحين ،ليتسنى لكل
من املتعاملين العمل في خطى واضحة بينة مستنيرة ،ذلك أن عدم وضوح مجال التعامل ونطاقه من
شأنه إضاعة الوقت دون طائل وتبديد الطاقة دون فائدة ،وعلى العكس من ذلك تماما كلما اتضح
مجال التعامل ونطاقه وتحددت معامله كان ذلك أدعى إلى استغالل الوقت والجهد.
 .2تحديد آليات التعامل :يقصد بآليات التعامل ُمجمل اإلجراءات التنظيمية التي تساعد على بلوغ
التعامل إلى مسعاه النهائي ،وهذه اإلجراءات واألدوات يجب أن تكون واضحة ومحددة من خالل اآلتي:
 ضرورة التأكد من صحة املعلومات الواردة في التعامل.
 ضرورة مناقشة القضايا الواردة في التعامل دون أن يكون في الذهن قرار مسبق ،أو حكم ثابت أو
موقف صارم.
 ضرورة االستئناس بذوي الخبرة واملختصين الذين لهم عالقة بموضوع التعامل.
 استخدام املناهج العلمية واملنطقية أثناء التعامل من خالل التفكير ،والتحليل واالستنباط ليكون
التعامل عقالنيا ورشيدا.
 ترتيب عناصر التعامل خطوة بخطوة ابتداء باملبادئ الجزئية ووصوال إلى الكليات والنتائج الكبرى التي
هي هدف التعامل وغايته.
 .3استناد التعامل إلى معايير يؤمن بها املتحاوران :البد من االحتكام إلى معايير يؤمن بها املتحاوران ،فإذا
كان الحوار بين مؤمنين وملحدين مثال ،كان املعيار هو العقل ال الدين.
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 .4تحديد الغاية من التعامل :إذ بدون تحديد أهداف وغايات لن يصل املتحاورون إلى أي نقطة ،فتحديد
القضايا واألهداف يشكل مدخال مهما ال يحيد عنه طرف من األطراف ،لئال يكون التعامل دائرا في
حلقة مفرغة.
 .5العدل واملوضوعية :وهما ركيزتان أساسيتان في التعامل مع اآلخر ،وغياب املعايير واملقاييس املنضبطة
تصبح النظرة جائرة في األحكام املسبقة في املقياس في التعامل مع اآلخر.
 .6االحترام املتبادل :على املتعاملين أن يتقيدوا فيما بينهم بحسن الخطاب والتزام القول الحسن وتجنب
االزدراء أو االنزالق.
ونجد الدكتور "عقيل حسين عقيل" قد حدد بعض األساسيات لقيام منطق الحوار من

بينها1:

أ-حصر القيم التي تشكل اإلطار املرجعي للحوار املنطقي :وهذه تستوجب تقدير واعتبار األديان واملعتقدات
واألعراف والتقاليد والعادات لكل شعب أو أمة من األمم املتحاورة أو الساعية للحوار ،وإذا لم يتحقق االعتبار
لكل إطار قيمي مرجعي فالبد أن يكون االنحياز املؤدي بالضرورة إلى االختالف والتباين الذي هو في حاجة إلى
االحتكام باملنطق املقدر لكل إطار قيمي مرجعي دون تحيز.
ب-صياغة جملة من املعايير املشتركة التي تحافظ على كيانات الجميع دون أن ينتهي طرف على حساب آخر،
أو أن يكون على حسابه ،نظرا النعدام وحدة القياس القيمي وهي املعايير املشتركة بين العرب واملسلمين من
جهة وبين الشعوب العربية من جهة أخرى ،فانعدام وحدة املعايير بين أطراف الحوار يؤدي إلى تقديرات قيمية
مختلفة.
ج-وضع مقاييس تبرز التفضيالت مستوياتها لدى الجميع عند األفراد والجماعات واملجتمعات على أن تسمح
هذه املقاييس بحرية الحركة والتفاعل واالختيار دون أي اجبار أو إكراه من طرف آلخر.
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ومن جهة أخرى يعدد الدكتور "كامل الطراونة" مكونات أساسية لنجاح

الحوار وهي1:

-1تحديد هدف الحوار.
-2املشاركة في الحوار.
-3تكامل اآلراء وتدعيم نتائج الحوار.
-4قيادة الحوار.
-5األداء التفاعلي.
ومن مشترطات الحوار نجد:
 التفهم :تفهم ظروف كل طرف من قبل الطرف اآلخر ،والظروف االجتماعية والسياسية واالقتصاديةواالجتماعية والثقافية ،ويجب تجنب التعميمات.
 التقبل :كل طرف ينبغي أن يتقبل الطرف اآلخر كما هو ،ال كما ينبغي أن يكون عليه ،وإذا لم يسدمبدأ التقبل بين املتحاورين ال يمكن أن يصال إلى املعرفة التي تمكنهما من التفهم والتواصل والتفاعل
االجتماعي واإلنساني.
 االستيعاب :بالتفهم والتقبل يحدث االستيعاب الذي يدل على تقدير كل طرف للطرف اآلخر ،وفيمرحلة االستيعاب يتم التجاوز عن األخطاء دون مكاشفة برغم معرفتها ومعرفة مبرراتها
 الصدق :قول الحق دون تردد ،بالركون للحجة وليس بالبحث عن مفردات قابلة للتفسير في أي ظرفزماني ومكاني
 اإلرادة :من شروط ممارسة الحرية أن يكون ألطراف الحوار إرادة متساوية ،فإذا لم تتساوى أطرافالحوار في تملك اإلرادة وممارستها ال يمكن أن يكون الحوار ذا شفافية

 1كامل الطراونة :مرجع سبق ذكره ،ص ص 69-60
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 الثقة :عندما تصبح الثقة متبادلة بين املتحاورين تنعدم الشكوك ،عالمات التعجب واالستغراب ...الخأما عن املآخذ ويقصد بها التمسك بمسببات الفرقة أو بكل ما هو محرج بين أطراف الحوار وهي:
 -1األحكام املسبقة :إن االحتكام ملا هو سماعي على أحد أطراف الحوار قد يعد عيبا منطقيا عندما ال يبت
للحقيقة بصلة ،لذا ينبغي أن تتاح الفرص للمعرفة املباشرة دون وسطاء ،فالوسطاء في بعض األحيان
قد تتعارض مصالحهم مع مصالح االلتقاء بين األطراف املتحاورة
 التفسير :في املنطق العلمي ال تفسر املعلومة إال بعد تحليلها والوصول إلى نتائج مثبتة ،ومن يقومبتفسير املعلومة دون أن تحلل بموضوعية فقد يقع في أخطاء غير متوقعة
 النظرة الدونية :الحوار يتطلب تساوي كفتي امليزان العادل ،وعندما تميل كفة على حساب أخرىألسباب اقتصادية أو تاريخية وحضارية وثقافية ،بما يظهر طرفا على طرف يحدث التمايز بين
املتحاورين ،فالنظرة الدونية لآلخر تجعله أو تضطره إلى الرفض أو التمرد على كل مبررات الحوار
 التعميم :تعميم األحكام السالبة على كل اإلطار املرجعي للقيم أو على كل أعضاء الحوار ال يصاحبهاملنطق من قريب وال من بعيد ،وبالتالي التعميم ال يعد ظاهرة علمية وال منطقية.
 التناقض :التناقض يبطل حجة منطق الحوار ،ويدل على انعدام مصداقية البرهان ،وال يؤدي إلىاستنباط النتائج من املقدمات
 الرفض :الحجة املنطقية ال ترفض ،والحقيقة ال ترفض ،ومن يقوم بممارسة فعل الرفض يرفضالحوار معه1.

 1عقيل حسين عقيل :مرجع سبق ذكره ،ص ص 17-15
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 -3بنية البرامج الحوارية التلفزيونية:
-3.1

نشأة وتطور البرامج الحوارية التلفزيونية.

ُ
تعد البداية الحقيقية للبرامج الحوارية أو ما يعرف بالـ  talk-showفي الواليات املتحدة األمريكية ،فلهذا
النوع من البرامج تاريخ طويل حيث بدأ من محطات اإلذاعة حين لم يكن التلفزيون شائعا كثيرا في 1930م وبدأ
أول برنامج حواري في العالم ألول مرة في اإلذاعة ،ومع ظهور التلفزيون في العالم أي سنة  1950تحول االهتمام
من اإلذاعة إلى التلفزيون ،وتوجه معظم مقدمي البرامج اإلذاعية إلى تقديم برنامج حواري على شاشة التلفزيون،
وبدأ أول برنامج تلفزيوني على الهواء عام  1951وفيه أصبح املذيع "إيدوارد مورو" Egbert roscoe Murrow
مألوفا ببرنامجه الذي ناقش السياسة والحياة في أمريكا كل يوم أحد ببرنامج tonight show 1وفي هذه الفترة
أنشأت شبكة  NBCو CBCوأصبحت ذات شعبية متزايدة في البرمجة التلفزيونية ،مما أدى إلى اهتمام العلماء
بها ودراستها من حيث االستخدام والشكل واملحتوى و كذا تأثيرها على الجمهور 2على الرغم من أن البرامج
الحوارية بدأت في اإلذاعة ملدة طويلة إال أنها لم تحض ي باالهتمام الكافي من قبل الجمهور املتلقي ولكن مع ظهور
التلفزيون تغير الوضع وأصبح للبرامج الحوارية تأثيرا وحضورا ملحوظا لدى الجمهور ،ما جعل العلماء يهتمون
بهذه الظاهرة ودراسة محتواها من حيث االستخدامات واإلشاعات ،تحليل محتواها ودراستها شكال ومضمونا،
وكذا دراسة تأثيرها على الجمهور املتلقي لرسائلها املختلفة.
أما عن ظهورها في الوطن العربي فقد كان يؤرخ لظهور البرامج الحوارية في القنوات العربية ببث برنامج
على الهواء والذي قدمه اإلعالمي "عماد الدين أديب" من خالل شبكة أوربت والذي استعار أسلوب "الري كينغ"

1

فاطمة زيدان :برنامج التوك ،املركز املصري للدراسات واملعلومات ،العدد  ،2011 ،2703ص.22

Nabi, Roben and Hendriks Alexanda : The persuasive effect of host and audience reacction shots in television Talk

2-

Show, Journal of communication, September, 2003, p 527.
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من خالل تناوله ملجريات األحداث العربية وتغطية أنشطة الرؤساء والزيارات الرسمية والصراع العربي
اإلسرائيلي1.

وهناك من يقوم بربط نشأة البرامج الحوارية بتطور املقابلة الصحفية التي سبقت املقابلة اإلذاعية
بأكثر من قرن من الزمن ،إذ ظهرت في الصحافة األمريكية ألول مرة في عام 1836م من خالل الحوار الذي أجراه
صحفي أمريكي مع صاحبة منزل قتلت في بيتها امرأة منحرفة ،وكانت أسئلة املقابلة قد صيغت على غرار املسائلة
القانونية ،ومنذ ذلك الحين انتشرت املقابلة في الصحافة العاملية وأخذت شكلها اإلعالمي باعتبارها من الفنون
اإلعالمية املهمة ،ومع مطلع القرن العشرين انتقلت املقابلة الى اإلذاعة وأضحت احد فنونها الرئيسية ،ومع
بداية النصف الثاني من القرن املاض ي انتقل فن املقابلة إلى التلفزيون ليكون احد فنون اإلقناع املهمة على
الشاشة في العديد من محطات التلفزيون العاملية ،بما في ذلك محطات التلفزيون العربية واستمرت برامج
املقابالت تتطور شكال ومضمونا في وسائل االعالم العربية

-3.2

والعاملية2.

عناصر الحوار التلفزيوني.

هناك من حدد عناصر الحوار التلفزيوني في ثالثة ( )03عناصر رئيسية وهي :املحاور ،موضوع الحوار
ُ
وامل َح َاور ،وهناك من أضاف إلى هذه العناصر الثالثة ،عنصرين آخرين هما :وسيلة الحوار ،الجمهور املتلقي له،
والواقع أن العناصر الخمسة ( )05للحوار تشير الى جوانبه ألن للوسيلة الحوارية والجمهور املتلقي دور كبير في
اثراء موقف الحوار وتحقيق الهدف منه ،وفيما يلي بيان هذه

العناصر3:

 1علي عبد املعطي محمود املالحة :القيم االجتماعية في البرامج الحوارية في التلفزيون األردني من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية،
برنامج يسعد صباحك أنموذجا ،رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجيستير في االعالم ،جامعة الشرق االوسط ،2012-2011 ،ص
.49
2

فايزة طه عبد الحميد :البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية العربية وعالقتها بمستوى معرفة املراهقين باألحداث الجارية ،ط،1

الكتب العربي للمعارف ،2014 ،القاهرة ،ص .29
 3إيهاب كمال :فن الحوار واملناقشة ،ط ،1الدار الذهبية ،مصر ،2008 ،ص.32
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 -1املحاور :وهو قائد الحوار ،منظمه واملسؤول عن نجاحه أو فشله ،واملحاور التلفزيوني إما أن يكون
صحفيا أو مذيعا باإلذاعة والتلفزيون ،وفي كلتا الحالتين يجب أن يمتلك مهارات الحوار التي تمكنه من
اآلداء الجيد ،ومن ثم يستطيع من خاللها تحقيق أهدافه والوصول إلى نتائج ايجابية.
َ
املحاور :وهو الضيف املشارك في الحوار ويختلف باختالف ثقافته ،مهنته ووضعه االجتماعي ،فيمكن
-2
أن يكون هذا الضيف املشارك مسؤوال كبيرا وصاحب منصب رفيع في أي مجال من املجاالت ،وقد
يكون فردا عاما ،كما يختلف باختالف الجنس والعمر ،ومن املعروف أن حوار الشخصية املسؤولية
يختلف عن حوار الشخص العادي سواء في التفكير واألسلوب ،واملحاور قد يشارك في الحوار بعرض
رؤية أو طح معلومات حول موضوع معين أو حديث عن نفسه أو الحديث عن شخصية أخرى يمتلك
معلومات عنها.
 -3موضوع الحوار :وهو املضمون أو مجموعة األفكار واملعاني التي يتم التحاور حولها ،ويختلف موضوع
الحوار والهدف من اجرائه ومهما اختلف موضوع الحوار هناك قاعدة عامة في اختياره وهي أن يكون
املوضوع مما يقع في حيز اهتمام الجمهور املتلقي ويشغل تفكيرهم حتى يحفزهم على متابعتهم.1
 -4وسيلة الحوار :ويتم من خاللها نقل الحوار وحمله إلى الجمهور املتلقي ويقوم بهذا الدور وسائل االتصال
الجماهيري.
 -5الجمهور املتلقي للحوار :وهو الفئات املختلفة من األفراد الذين توجه إليهم الرسالة الحوارية ،بهدف
زيادة معلوماتهم عن موضوع الحوار ،تعميمها ،تغييرها ،خلق آراء جديدة أو إمتاعهم من خالل
الحوارات الترفيهية ،وقد يشارك الجمهور في الحوار اإلعالمي مشاركة مباشرة كما يحدث في الندوات
اإلعالمية أو مشاركة غير مباشرة والتي تتم عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني ،وقد يكون هذا الجمهور
مستمعا أو قارئا أو مشاهدا 2.وفيما يلي شكل يوضح أكثر هذه العناصر:

 1ريم أحمد عبد العظيم :مرجع سبق ذكره ،ص ص.66-65
 2طارق موس ى الخوري ،فن املقابلة الصحفية ،ط ،2دار املؤلف ،عمان ،األردن ،2010 ،ص.43
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 الشكل رقم ( )15يوضح :عناصر الحوار التلفزيوني.

املصدر :من إعداد الباحثة.

-3.3

أشكال وقوالب البرامج الحوارية التلفزيونية.

ينقسم الحوار التلفزيوني إلى ( )03ثالثة أنواع رئيسية ،يندرج تحتها مجموعة من األنواع الفرعية،
واألنواع الرئيسية هي:
 -1حوار املعلومات :إن هذا النوع من الحوار يهدف إلى الحصول على معلومات حول موضوع معين وذلك
من خالل متخصصين لديهم دراية وعلم باملوضوع ويستطيعون اإلدالء بمعلومات وافية وتفاصيل
دقيقة عنه ،لتوضيحه للجمهور ،1وهو يسعى الى إعطاء معلومات معينة في موضوع ما ،سياس ي،
اقتصادي،

اجتماعي...الخ2.

 -2حوار الرأي :وهو نوع من الحوار يستهدف أساسا الحصول على رأي الضيف في قضية ،أو حدث أو
موضوع معين ،ويكون هذا الضيف مختصا في مجاله ،فهناك الكثير من املوضوعات ،يحتاج املشاهد
فيها الى معرفة رأي الخبراء أو املهتمين بها ،وفي الواقع أن اختيار الضيف أو من سيتم إجراء الحوار في

 1ريم أحمد عبد العظيم ،مرجع سبق ذكره ،ص .67
 2طارق أحمد الخليفي :فن الكتابة االذاعية والتلفزيونية ،ط ،1دار املعرفة الجامعية ،مصر ،2008 ،ص.141
264

البرامج التلفزيونية ليس شرطا أن يكون من األفراد ذوي الجاه أو السلطة ،فهذا النوع يتم إعداده
لقصد عرض األفكار واآلراء في مسألة أو موضوع

معين1.

وحوار الرأي يهدف باألساس إلى الحصول على رأي متخصصين أو أكثر حول موضوع معين
فيعرضون آراءهم بالحوار ويطرحون التعليق املناسب عليه مع االستدالل بالحجج واألدلة والبراهين
التي تؤيد هذه اآلراء ،2غير أن أكثر أشكال حوار الرأي جذبا للجمهور هي تلك التي تتفاعل مع قضاياهم
ومشاكل حياتهم اليومية ،فالسعي نحو معرفة آراء األفراد العاديين في مختلف املوضوعات التي تمس
حياتهم املعيشية ،ال يتطلب أن يكون الضيف مختصا بل مواطنا عاديا لديه رأي في موضوع من
املوضوعات3.

 -3حوار الشخصية :يتم إجراء هذا النوع من الحوار بالتركيز على شخصية من الشخصيات البارزة في اي
مجال من املجاالت بهدف تقديمها للجمهور ،وينتج عنه رسم بورتري معلوماتي من هذه الشخصية،
فتدور أسئلة الحوار حول كل ما يتعلق بها مثل نشأتها ،تطورها ،حياتها الخاصة والعامة ،أعمالها
أفكارها ،أهدافها وكل ما يهم املتلقي أن يعرفه

عنها4.

وقد يعتمد نجاح هذا النوع من البرامج على اختيار الشخصية املناسبة ومدى كفاءة مقدم الحوار ،وطريقة
وضع األسئلة بلغة مباشرة وبسيطة وفي الوقت نفسه قوية وواضحة وال تكون األسئلة مما ال يحتمل اإلجابة
عنه بنعم أو ال ولكن يفضل اختيار أسئلة تسمح للضيف بأن يخرج إجابات تقريرية أو تفسيرية ،ومن املهم أن
يثير املقدم الضيف بأسئلة تجعله يقدم معلومات جديدة وآراء

مهمة5.

 1طارق أحمد الخليفي :مرجع سبق ذكره ،ص .142
 2صونيا عفان :أساليب ادارة الحوار التلفزيوني في القنوات الفضائية العربية ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجيستر في علوم االعالم
واالتصال ،تخصص صحافة مكتوبة ،سمعية بصرية ،2012-2011 ،جامعة قسنطينة ،ص .48
 3راضية قراد :اللغة اإلعالمية في التلفزيون الجزائري ،مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية ،العدد ،2016 ،1ص.100
 4ريم أحمد عبد العظيم :مرجع سبق ذكره ،ص .67
 5راضية قراد :مرجع سبق ذكره ،ص .101
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باإلضافة الى األنواع الرئيسية سالفة الذكر ،يوجد تصنيف فرعي حسب النسق الفكري العام للبرنامج الحواري،
أو مجاله ،ويشمل ما يلي:
 -1الحوار السياس ي :وهو الحوار الذي يتناول قضية من القضايا السياسية التي تشغل اهتمام الرأي العام
سواء على املستوى املحلي أو العاملي ويتم اختيار شخصية أو أكثر من الشخصيات التي لها دور أو أهمية
في األمور السياسية من املثقفين وأصحاب املناصب السياسية...الخ.
 -2الحوار االجتماعي :ويتم فيه تناول احدى املوضوعات االجتماعية وتتنوع هذه املوضوعات فتشمل
املوضوعات الفنية ،الرياضية ،االقتصادية ،الترفيهية...الخ.
 -3الحوار الديني :يشكل هذا النوع من البرامج الحوارية النسبة األكثر في اإلذاعة والتلفزيون (فيما يخص
التلفزيون العربي) ،ويتم فيه إجراء حوار مع شخصية أو أكثر من الشخصيات الدينية التي لها علم،
دراية كافية بأمور الدين والعقيدة والتي تستطيع أن توضح وتفسر األمور الدينية وتجيب عن
االستفسارات املطروحة.
 -4الحوار الثقافي :ويدور حول املوضوعات الفكرية التي تخرج عن إطار الحياة الضرورية اليومية للفرد
العادي ،وقد يكون الضيف املشارك فيه فردا

أو أكثر1.

أما بالنسبة إلى إشكال الحوار التلفزيوني فهي ( )10عشرة أشكال نوجزها فيما يلي:
 -1برامج املائدة املستديرة :يقوم هذا الشكل من البرامج التلفزيونية في جوهره على مناقشة جدلية بين
مجموعة محدودة من األشخاص من ( 03الى  )05أشخاص ،حول موضوع معين ،وضيوف البرنامج
يتحدثون ويستمعون إلى آراء بعضهم البعض ،يعدلون آراءهم ومالحظاتهم وفقا للحقائق واآلراء التي
يعرضها كل منهم فتكون املناقشة فعالة ،2وفي هذا الشكل من الحوار يلعب املحاور الذي يسمى (منسق)

 1شيرلي بياج :املقابلة الصحفية ...فن ،تر :كمال عبد الرؤوف ،ط ،1مطابع املكتب املصري الحديث ،النصر ،1991 ،ص ص .86-85
 2راضية قراد ،مرجع سبق ذكره ،ص.102
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دورا ثانويا حتى ال يتدخل في الحوار ويقتصر دوره على توزيع األدوار بين املشاركين فيه من خالل إعطاء
الكلمة لكل واحد منهم وال يتدخل في املوضوع إال عندما يرفع الحديث إلى نقطة أخرى من نقاطه.
ويهدف الحوار حول املائدة املستديرة إلى معالجة موضوع واحد بعمق ،حيث يشترك فيه خبراء متخصصون
في املوضوع أو القضية املطروحة ،وال يحاول املشاركون فرض آرائهم ،كما أنه ليس شرطا أن تتعارض آراءهم
وتختلف وجهات نظرهم ،بل يسعى الحوار فقط إلى تحليل املوضوع ،واكتشاف جوانبه ،وفي النهاية يقوم املحاور
بتلخيص اآلراء واألفكار املطروحة من قبل املشاركين وكتابة خاتمة تستوحي من هذه

اآلراء1.

 -2الحوار الفردي :وهو عرض يجيب فيه شخص واحد فقط على أسئلة املحاور حول موضوع معين،
وعلى املحاور أن يتأكد أوال أنه ال يقدم دردشة أو محادثة خاصة بينه وبين ضيفه بل يتذكر دائما أن
هناك طرق تتسم بالرقابة الصارمة والحساسية املفرطة في تقديم املادة الحوارية

للجمهور2.

 -3برامج الحوار الهاتفي :وهو نوع من برامج الحوار ،ويكاد يكون هذا الشكل البرامجي من خصوصيات
الراديو ،إال أن القنوات التلفزيونية هي األخرى اقتبست هذا الشكل من

الحوار3.

 -4املناقشة الجماعية :وهي شكل من أشكال الحوار تتضمن اشتراك مجموعة من األفراد لتداول الحديث
حول موضوع معين أو التوصل إلى حل ملشكلة مطروحة ،وذلك من خالل التفكير الجماعي فيم
ويمكن تحديد أهداف املناقشة الجماعية فيما يأتي:
 محاولة تكوين رأي واع حول موضوع املناقشة من خالل تبادل األفكار واملعلومات.
 االستشارة إلصدار قرار معين وهذا يستلزم إبداء املشاركين آلرائهم وتحليلها.
 اتخاذ قرار جماعي يشارك في صياغته ومسؤوليته أفراد الجماعة.
وتتميز املناقشة الجماعية فيما يأتي:

 1صونيا عقان ،مرجع سابق ،ص.52
 2أحمد حمدي :الخطاب اإلعالمي العربي-آفاق وتحديات ،-ط ،2دار هرمة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ،2004 ،ص.19
 3عبد املجيد شكري :تكنولوجيا االتصال ،انتاج البرامج في الراديو والتلفاز ،دار الفكر العربي ،القاهرة ،1997 ،ص98
 4إبراهيم امام :اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني ،مرجع سبق ذكره ،ص.21
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بينهم4.

 تساعد املشاركة الجماعية على تجنب الرقابة والسأم لذلك تثير االهتمام.
 تشجع األفراد على التحدث والتعبير عن آرائهم ،وفي أغلب األحيان يكشف ذلك الصراعات داخل
املجموعة ويظهرها.
 عملية تعاونية تسعى املجموعة من خاللها إلى التوصل إلى حلول للمشكالت واالستفادة من خبرة وحكمة
أعضائها.
 تستطيع ان تؤثر على اتجاهات واملعتقدات وبذلك تفتح الطريق نحو تطبيق الحلول املقترحة.
 من مميزات املناقشة الجماعية باملقارنة مع الحوار الفردي ان تفاعل املشاركين مع بعضهم البعض يحل
محل تفاعل كل فرد منهم مع الشخص الواحد الذي يدير حواره مما يؤدي الى زيادة التأكد بوجهات نظر
املشاركين1.

 -5البرامج الجماهيرية :هي برامج تقوم على إشراك جماهير املشاهدين واملستمعين في البرامج وذلك من
خالل تواجد مجموعة منهم داخل االستديو او إشراكهم من املنازل عبر اإلجابة عن األسئلة واملداخالت
والتعقيبات على املناقشات الدائرة بين

الضيوف2.

 -6برامج تتخذ شكل املحاكمة :وهي شكل من أشكال البرامج التلفزيونية يعتمد على شكل املحكمة
العادية ،بما فيها من قضاة ومستشارين ومحامين وشهود اثبات وشهود نفي ومدعي عام  ...ويعتمد هذا
الشكل من البرامج التلفزيونية على الديكور بحيث تيهئ أرض األستوديو لتكون في شكل املحكمة بمقاعد
الجمهور ومنصة القضاة وقفص االتهام ومكان ترافع املحامين وما الى ذلك ،وتعتمد بشكل كبير على
اإلضاءة3.

 -7البرنامج االستداللي :يعتمد هذا الشكل على مقدم البرنامج في املقام االول ،حيث يتوقف نجاح البرنامج
االستداللي او الوصفي على توفر عدد من الخصائص في الشخصية التلفزيونية التي تقدم:

 1عبد الدائم عمر الحسن :الحوار اإلذاعي ،مكتبة صطمبولي ،ط ،1مصر ،2008 ،ص.17
 2صونيا عفان :مرجع سبق ذكره ،ص .54
 3ريم أحمد عبد العظيم ،مرجع سبق ذكره ،ص83
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 اإليناس واأللفة في الصورة والصوت ،بحيث يشعر املشاهد أن اإلعالمي صديق حميم من قلبه وعقله.أ -القدرة على عرض املوضوع الحواري في بساطة ووضوح دون إخالل بمقتضياته.
ب -عدم التكلف والبعد عن التصنع ،االلتزام بحسن التصرف واللباقة التي تعد من أهم خصائص اإلقناع
والتأثير.
ت -القدرة على جذب االنتباه الدائم بما يتميز به االعالمي من قدرة على طرح املضمون الحواري وعرضه،
وما يتسم به من مقومات شخصية.
ويذهب "ستيوارت هايد" أستاذ بجامعة سان فرانسيسكو إلى أن هذه املقومات هي التي تجعل اإلعالمي في
التلفزيون قادرا على ان يكون بحق همزة الوصل بين املشاهد وبين املضمون البرامجي ،كما أنه املفسر لتفاصيله1.

ولذلك يشترط في اإلعالمي قدرة معينة حتى يتسنى له أن يؤدي وظيفته من خالل البرامج التلفزيونية ،موهبة
خاصة ،ثقافة شاملة ،بديهة حاضرة ،طالقة ،تفاؤل ،سماح ،وخبرة عريضة بالحياة ،كما يجب أن يكون اإلعالمي
قارئا واسع االطالع ،مستعدا في أي وقت ألي نوع من املواضيع ،وتحت أي ظرف لالطالع بأي عمل من األعمال
البرامجية.
ولو تخيلنا اإلعالمي في البرامج الحوارية ،فإننا نجده مثال يحتاج في كل شكل منها إلى نوع خاص من املعرفة
بحسب اتساع هذه املواضيع ومجاالتها ،ولقد دلت الدراسات التي أجريت على شكل البرنامج الوصفي أو
االستداللي على أن شخصية املتحدث تمثل املكانة األولى بين عناصر نجاحه كشكل تلفزيوني ،كما أن هذا الشكل
الوصفي يصلح ملضامين برامجية مختلفة كاألخبار الثقافية إلى جانب صالحيته للبرامج الحوارية ،ولذلك يشترط
فيه توافر عدد من العناصر منها:
أ -ترشيح املواد الحوارية التي تصلح لهذا الشكل البرامجي ،وتكون في نفس الوقت ذات أهمية ألكبر عدد
من الجماهير.

 1عبد الدائم عمر الحسن ،مرجع سبق ذكره ،ص.23
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ب -في حالة االستعانة ببعض الشخصيات التي لها عالقة مباشرة أو غير مباشر ،يجب أن يكون االختيار
دقيقا من حيث مراعاة مكانة الشخصية وطريقة معالجتها للموضوع الحواري في تبسيط يفيد منه
املشاهد فائدة حقيقية.
ت -أن يكون للبرنامج ترتيب عام يخلق نوعا من اإليقاع املحبب لجذب انتباه املشاهدين باستمرار ،ولخلق
نوع من التواصل والتناغم بين املعلومات املعطاة.
ث -لزيادة ربط البرنامج باملشاهد تقدم بعض خطابات املشاهدين في البرنامج بحيث يقوم مقدم البرنامج
بقراءتها على الشاشة ،ويجب أن تكون الخطابات املختارة ذات أهمية وطابع جذاب إلى حد ما.
ج -يجب أن يكون موضوع البرنامج في مستوى املشاهد املتوسط من حيث اللغة أو املصطلحات العلمية
وأن يكون املضمون مرتبطا ويجب أال يدخل مقدم البرنامج من البداية في تفاصيل املوضوع الدقيقة
حتى ال يفقد املوضوع جاذبيته بالنسبة للمشاهد

العادي1.

 -8الندوة :هي مناقشة متكاملة بين مجموعة من املتخصصين يتراوح عددهم من فردين إلى خمسة أفراد
إضافة إلى جمهور متلقي ،وذلك في موضوع معين من خالل تناول جميع جوانبه ،ويجب أن ال يزيد
عدد املحاورين في الندوة عن خمسة أفراد ،وذلك حتى تتاح الفرصة لهم للتعبير عن وجهة نظرهم
وحتى ال يرتبك املتلقي بين عدد كبير من األفراد واآلراء التي يعرضها وفي الندوة يتناول كل طرف من
الندوة جزءا او عنصرا من عناصر املوضوع ويعطى كل واحد منهم وقتا متساويا ليدلي بدلوه في الجزء
املحدد له ،ثم يكون الشخص اآلخر مكمال لعنصر أو محور آخر بحيث تتكامل أطراف املوضوع.
وفي النهاية يخصص املحاور وقتا لطرف أسئلة الجمهور ويتم اإلجابة عنها وبعد االنتهاء من اإلجابة عن
األسئلة املطروحة يعطي ألعضاء الندوة مرة أخرى وقتا متساويا لتلخيص أفكارهم ،2وبهذا يتضح الفرق بين
املناقشة الجماعية والندوة ،فاملناقشة الجماعية ليست منظمة بهذا الشكل الحاسم ،فهي تتناول موضوعا او
مشكلة ولكل مشارك فيها الحق في أن يتحدث عن أي زاوية يريدها ،وقد تصاب الندوة بالفوض ى او التداخل

 1ريم أحمد عبد العظيم :مرجع سبق ذكره ،ص .84
 2عبد اللطيف حمزة :املدخل في فن التحرير الصحفي ،ط ،5الهيئة املصرية العامة للكتاب ،مصر ،2004 ،ص.75
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نتيجة عدم االتفاق املسبق على كيفية بدء وانهاء الحديث ،أو تصاب بامللل من التباطؤ الشديد الناتج عن
املبالغة في التزام كل عضو من أعضاء الندوة بدوره املرسوم ،وأمام هذا كله كان لزاما عقد جلسة تمهيدية
أشبه (بالبروفة) يتم فيها االتفاق على خطة الندوة وأسلوب تنفيذها وفي هذه (البروفة) يجب الحرص على ما
يلي:
 املحاور (مدير الندوة) هو الذي يحدد لألعضاء أدوارهم في الحديث. االتفاق على اإلشارات والرموز في حالة الرغبة في الحديث. االتفاق على عدم التطرق ملوضوعات هامشية او غير مرغوبة.وتختلف الندوة عن غيرها من اشكال الحوار في اشراك الجمهور فيها مباشرة ،وهنا يجب تحديد جمهور
الندوة بدقة ممن لهم اهتمام وصلة بموضوعها ،واخبارهم بموعد الندوة ومكانها واعداد مكان مناسب يستوعب
هذا

الجمهور1.

 -9املناظرة :هي شكل من أشكال الحوار ذات الطابع العقلي االقناعي ،فهي عبارة عن تبادل اآلراء بين
فريقين يتناوالن موضوعا واحدا باتجاهين مختلفين ،يقوم كل طرف بعرض القضية ،تحليلها ،تفسيرها
ونقدها مع بيان أدلتها ،حججه ،وبراهينه التي تؤكد وجهة نظره وعلى الطرف اآلخر ان يتصدى لهذا
الرأي بأساليبه وقراءته حتى يتم الوقوف على جوهر القضية من خالل هذه املناظرة ،وينبغي ان تتضمن
املناظرة موضوعا واحدا فقط ،يكون مثيرا للجدل بمعنى انه يجب ان يكون موضوع املناظرة من
املوضوعات التي فيها اختالف في اآلراء حولها حيث ان املسلمات والبديهيات ال يجري التناظر حولها.

 1عبد اللطيف حمزة ،مرجع سبق ذكره ،ص .77
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ومن املسلمات التي تميز املناظرة عن الندوة ان املناظر ينبغي ان يكون اكثر انتباها من املتحدث او املستمع
في الندوة ،كما ينبغي ان يتابع ما يعرض من حجج ومعلومات بوعي أقوى حتى يستطيع مواجهتها ،والرد

عليها1،

وهناك مجموعة من الشروط و الضوابط التي يجب على املحاور تعريف املشارك باملناظرة قبل بدايتها ،وهي:
 ان يتخلى كال الفريقين عن وجهة نظر مسبقة وإعالنهم االستعداد لتقبل الحقيقة. االمتناع عن اإليذاء والسخرية. افتراض صحة الجانب األخر ملحاولة الوصول إلى الحقيقة. االلتزام باألدلة والبراهين. عدم الخروج عن موضوع املناظرة. تحديد دور كل مشارك في املناظرة. -التسليم باملسلمات وقبول النتائج التي توصل إليها األدلة

القاطعة2.

 -10دراسة حالة :يمثل هذا الشكل من إشكال الحوار التلفزيوني مثاال على حل املشكالت ،حيث يعطي
املشاركون في مشكلة واقعية لحدث أو سلسلة من األحداث ،ويمكن ان تكون مكتوبة ،تسجيالت
صوتية ،ضوئية (صور) ،او إحصاءات ،ويطلب من املشاركين في الحوار وضع حلول لهذه املشكلة ،وفي
كثير من األحيان قد يكون هناك اختالف وجدال حول أفضل الحلول للمشكالت املطروحة ،لذلك
يجب على املحاور ان يطلب من املشاركين في الحوار تدعيم آراءهم وحلولهم بدليل مستمد من الحقائق
املقدمة

إليهم3.

وهناك مجموعة من القيود التي تعوق دراسة الحالة والنتائج املترتبة عليها والتي يجب على املحاور إن يذللها،
وهي:

 1محمد معوض ،بركات عبد العزيز :فن الخبر اإلذاعي والتلفزيوني ط ،1دار الكتاب الحديث ،مصر.2007 ،
 2عبد الدائم عمر الحسن ،مرجع سبق ذكره ،ص .19
 3طالل عبد هللا الزغبي ،مهارات اإلتصال الجماهيرية ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،أربد ،األردن ،2010 ،ص .55
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 تستغرق حوارات دراسة الحالة وقتا كبيرا إلعدادها والبحث عن حاالت تمثل مشكالت حقيقية وتمتلكقدرا من املعلومات تمكن املشاركين في الحوار من فهمها واستيعابها.
أ -تتطلب دراسة الحالة وقتا في بداية عرض الحاالت الستيعاب املشاركين في الحوار املعلومات املطروحة،
وذلك الختالف الخبرات من مشارك آلخر.
ب -يعد أسلوب دراسة الحالة أسلوبا غير مناسب للمشاركين الذين ليست لهم خبرة عن املوضوع املطروح
حيث يكونون غير قادرين على استخدام خبراتهم ومعرفتهم املتوفر في البحث النقاش وتبادل الخبرات.
ت -إذا لم يتم إعداد الحالة جيدا او السيطرة على إدارتها قد يحولها املشاركون إلى لعبة وال يأخذونها على
محمل الجد ،1ويمكن إن نختصر مختلف األشكال السالفة الذكر في الشكل التالي:
 شكل رقم ( )16يوضح :أشكال الحوار التلفزيوني.

املصدر :من إعداد الباحثة

 1عبد اللطيف حمزة :مدخل في فن التحرير الصحفي ،ط ،5الهيئة املصرية العامة ،مصر ،2004 ،ص.78
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-3.4

مراحل اعداد البرامج الحوارية التلفزيونية.
إن إعداد وتنفيذ البرامج من الوظائف املهمة في املؤسسة اإلعالمية عموما ،ذلك أن إعداد البرنامج

التلفزيوني هو األساس الذي تبنى عليه بقية العناصر في التلفزيون (التقديم ،التصوير ،الديكور ،اإلخراج،
املونتاج...،الخ) ،ويجب اإلشارة إلى انه هناك نوعية من البرامج تعتمد على كتابة السيناريو الذي يقدمه اإلعالمي
لكن هناك برامج أخرى يقوم املعد فيها باختيار املوضوع لألشخاص املشاركين واالتصال بهم وإقناعهم باملشاركة
واالتفاق معهم على كافة الخطوات والترتيبات وصياغة األسئلة التي يستخدمها مقدم البرنامج وفي كل األحوال
يجب على املعد قبل ان يبدأ تحريره إن يفكر أوال في كيفية ظهور ما يحرره على الشاشة ،وعلى العموم فإن
عملية إعداد البرنامج الحوارية تمر بعدة مراحل

أساسية1:

 -1مرحلة تحديد فكرة املوضوع:
على مقدم البرنامج أن يقوم بانتقاء موضوع البرنامج ،بناء على خبرته الشخصية وانطالقا من اهتمامات
الجمهور واملجتمع ومراعاة للوسيلة التي يستعملها (التلفزيون) ،والقدرة على انتقاء موضوع جيد هي أولى خطوات
النجاح ،فاملوضوع يمكن إن يكون حدثا أو شخصية أو مشكلة من املشكالت أو قضية مطروحة للمناقشة
(سياسية ،اقتصادية ،ثقافية ...الخ) وبإمكان مقدم البرنامج أن يستقي املواضيع من قراءته ،الجمهور ،التجارب
الشخصية ،الواقع...الخ ،ومن معدي البرامج من يقومون بعرض مجموعة من املواضيع على مواقع التواصل
االجتماعي (مثال) ،ويتركون الجمهور يختار بالتصويت وهي الطريقة األكثر فاعلية في التعبير عن رغبات الجمهور
وإرضائه.
 -2مرحلة تحديد الهدف:
إن وضوح الهدف في ذهن مقدم البرنامج الحواري هو ثان الخطوات في اإلعداد الجيد له ،إذ ينبغي أن يحدد
هل يسعى من برنامجه وحواراته إن يعلم الجمهور بأشياء جديدة أو وقائع غائبة عنه ،أي أن الحوار سيرتكز

 1بول الترمان ،اعالم جديدة بيانية جديدة ،تر :عبد هللا الكندي ،ط ،1دار الكتاب الجامعي ،فلسطين ،ص( .2بتصرف)
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على املعلومات ،أم أنه يريد كشف جوانب شخصية معينة ،أم أنه يطرح مجموعة آراء .فعلى مقدم البرنامج أن
يضع هدفا عاما تندرج ضمنه أهداف فرعية يسعى إلى تحقيقها ويجب إن يدرك املقدم والضيف أن الحوار
ليس هدفا في ذاته إذ ،ما يكون الحوار لهدف ما.
 -3مرحلة الغوص في املوضوع:
ينبغي على مقدم البرنامج أن يبحث جيدا في املوضوع الذي قام باختياره كما يجب أن يكون قادرا على
الحصول على املعلومات من أي مصدر فهو يبدأ في القراءة حول الفكرة والبحث فيها ويدون معلوماته ومالحظاته
بالصورة التي تساعده على استخدامها بسهولة.
 -4صياغة األسئلة:
بعد أن يحدد املقدم موضوعه وأهدافه بدقة ويكون على إملام تام بجوانبه يبدأ في صياغة أسئلة تشكل
موضوع الحوار ومادته األساسية ،ووظيفة األسئلة في الحوار التلفزيوني هي توجيه الضيوف نحو مسار معين
والحفاظ على الهدف العام املقدم الذي سبق وأن حدده.
وصياغة األسئلة ال تعني أن البرنامج لن يخرج عن األسئلة التي أعدت من قبل ،فكثيرا ما يؤدي الحوار إلى
إثارة أسئلة جديدة تظهر في موقف الحوار أثناء تنفيذ البرنامج ،فاألسئلة هي عبارة عن تصور مبدئي بالخطوط
العريضة واملوضوعات الرئيسية التي سيركز عليها الحوار.
وهناك مجموعة شروط تراعى عند صياغة األسئلة منها ما يأتي:
 وضوح األسئلة من حيث املعنى :ويتطلب ذلك دقة في اختيار األلفاظ وصياغتها. تجنب األسئلة التي يجيب عليها الضيف إجابات مختصرة بنعم أو ال ،وأن تكون هذه النوعية في أضيقالحدود وكمدخل ألسئلة من النوع الذي يحفز الضيف على الحديث.
 -تجنب األسئلة الطويلة التي يستطرد فيها املعد طويال فال يعطي فرصة للضيف بالتحدث.
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 تجنب األسئلة التي تربك الضيف أو تحرجه ،إال إذا كان ذلك مقصودا من أجل تالفي سلبيات معينة. -تجنب تكرار األسئلة ذاتها ،بل يجب على املقدم أن يعيد صياغة طرحها

بذكاء1.

والسؤال الحواري في البرامج الحوارية جزء ال يمكن االستغناء عنه سواء الحصول على معلومات ما أو
الستفزاز الطرف الغير معني بالسؤال أساسا ،والسؤال الحواري له أهمية كبرى يمكن حصرها فيما يلي:
 يساعد السؤال املحاور التلفزيوني على سبر غور املوضوع املطروح للمناقشة وحصره داخل أطرمحددة ،وتحديد عناصره األساسية والقضايا لألفكار التي تدور حولها املناقشة (كما هو الحال في
املقدمة االستفهامية التي يطرحها الدكتور فيصل القاسم في برنامج االتجاه املعاكس)
 يحدد السؤال بدقة ما يريد املحاور طرحه ،ويجعل الش يء الذي يطرحه واضحا ،حتى يمكن املشاركاملتحدث في البرنامج الحواري أن يقدم اإلجابات الالزمة.
 يساعد السؤال الحواري في التلفزيون على بقاء املوضوعات املراد طرحها واضحة في ذهن املحاور دونأن يغفل جانبا مهما من

جوانبها2.

 تساعد صياغة األسئلة الحوارية في البرامج التلفزيونية على استدعاء العديد من اإلجابات املتباينة. تساعد األسئلة الحوارية على قطع الحديث لطرف وتوجيهه الى الطرف اآلخر (بسالسة). األسئلة الحوارية تعتبر في بعض األحيان مستفزة مما تدفع الضيف الى اظهار خفايا حول املوضوعاملطروح دون وعي.
 -5إعداد وتحرير السيناريو:
يتم إعداد السيناريو التلفزيوني على شكلين أثنين ،أولهما النصوص الكاملة فهي التي تستخدم عادة في
البرامج الدرامية ،بحيث يكون بوسع الكاتب أن يتحكم في كل عناصرها ،ويحدد كافة تفاصيلها من البداية حتى

 1عبد الدائم عمر الحسن :مرجع سبق ذكره ،ص.64
 2كامل الطروانة :مرجع سبق ذكره ،ص ص .256-255
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النهاية ،أما الشكل الثاني فهو النصوص غير الكاملة وفي هذا النوع ال يستطيع الكاتب أو معد البرنامج ان يتحكم
في كل عناصر البرنامج ،ومن ثم يقتصر املطلوب منه على مجرد تحديد الخطوط الرئيسية للبرنامج ،النقاط أو
الجوانب التي يلتزم بها األشخاص املشاركون فيه.
ويتم تحرير السيناريو الكامل أو شبه الكامل في شكل صفحة تنقسم إلى قسمين أو عمودين على النحو
التالي1:

أ -القسم األول :يكون على يمين الصفحة ويشمل ثلث املساحة فقط ويخصص للصورة او املرئيات
ويشتمل هذا القسم على العناصر التالية :املنظر ،الديكور ،الكائنات الحية ،اإلكسسوارات ،وشرح ما
يجري من أحداث ،حركة ،ملادة الفيلمية ،كافة وسائل االتصال املرئية.
ب -القسم الثاني :يقع على يسار الصفحة ويشغل املساحة املتبقية وحتى ثلثي الصفحة ويخصص
الصوتيات في الحوار والتعليق ،املؤثرات الصوتية ،املوسيقى...الخ.
 -6االتصال والتنسيق:
يعتبر االتصال والتنسيق من املراحل النهائية إلعداد البرنامج كاالتصال باملصادر والتأكد معهم على ميعاد
التصوير ،والتنسيق مع فريق العمل كاملخرج ومقدم البرنامج ،والتواجد في مكان التصوير ملتابعة سير العمل
وفق الطريقة املتفق عليها

والسيناريو املكتوب2.

 -7اختيار الضيوف:
الضيف هو الشخص الذي يتحاور معه املذيع حول موضوع معين ،قد يكون شخصية معروفة او ال ،وينبغي
على املعد ان يحدد من هم األطراف أو الضيوف الذين سيجرى معهم الحوار فإذا كان مسؤوال البد ان يتم

 1صونيا عفان :مرجع سبق ذكره ،ص.60
 2مي عبد الرحمان :فنون ومهارات العمل في اإلذاعة والتلفزيون ،عالم الكتب ،القاهرة ،2008 ،ص ص .58-57
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التعرف عليه وعلى املنصب الذي يشغله بدقة وعن صالحياته ومهامه وال بأس من أن يحتفظ املعد لنفسه
بملفات يجمع فيها معلومات عن ضيوف سبق وإن تقابل

معهم1.

إن املعرفة عن الضيف من مستلزمات البرنامج الحواري الجيد ،وهناك من يعتقد بأن هذه املعرفة تكون
ضرورية فقط عندما يكون ضيف الحوار شخصية مهمة أو معروفة فالواقع أن املعرفة بالضيف ضرورية بكل
األحوال ،وإن اختلفت أساليب هذه املعرفة فإذا كان ضيف الحوار عاملا مشهورا أو أديبا معروفا ،أو أستاذا
يمكن لإلعالمي أن يقرأ له ،وإن كان مواطنا عاديا فيمكن التعرف عليه مباشرة.
 -8تنفيذ برامج الحوار وإنتاجها:
بعد االنتهاء من مرحلة اإلعداد تأتي مرحلة تنفيذ البرنامج ،فبعد تحديد املوضوع والهدف منه ،واختيار
الضيوف ،ال يبقى إال اإلخراج ،أي إخراج ذلك الجانب النظري إلى التطبيقي ،أي أن يتم إنتاج البرنامج في
التلفزيون.
أن املقصود باإلنتاج في التلفزيون هو تحويل الفكرة املصاغة فنيا على الورق على هيئة نص Scriptes
 programmeأو شبه نص  Semi-scriptes programmeغير مسموع ،غير مرئي واملخطط لها مسبقا إلى مادة
مسجلة على شريط فيديو مغناطيس ي بالنسبة للتلفزيون بحيث تكون تلك املادة صالحة للبث  airesطبقا ملعايير
محددة مقبولة ثقافيا وإيديولوجيا وفنيا .وتحتاج عملية تنفيذ برامج الحوار وإنتاجها إلى تضافر كل الجهود
سواء تلك التي تسبق التنفيذ من تخطيط للبرنامج وتحديد خطوطه العامة وموضوعاته ومد دوريته (يومي،
أسبوعي ،شهري) أو تلك التي تحدث أثناء التنفيذ وعند دخول االستديو بهدف تنفيذ هذا املخطط

 1صونيا عفان :مرجع سبق ذكره ،ص ص .61-60
 2محمد أحمد الجواد :االعالم التلفزيوني ،ط ،1دار الكتاب الحدي ،الجزائر ،2007 ،ص.122
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العام2.

 -9إدارة إنتاج البرامج الحوارية:
مدير اإلنتاج  Production Managerهو الشخص الذي يحمل املسؤولية اإلدارية واملالية للبرنامج التلفزيوني
من لحظة اكتمال النص لحين ظهور العمل إلى الناس ،ثم يمتد عمله بعد ذلك حتى يتم صرف جميع املستحقات
الخاصة بالبرنامج وإغالق جدول امليزانية

تماما1.

 متطلبات إنتاج البرنامج التلفزيوني الحواري:
إلنتاج برنامج تلفزيوني حواري فإنه يتوجب علينا أن نحدد الفكرة األساسية اإلعداد ،الفريق التقني وهي األمور
التي سبق وأن أشرنا إليها ،وباإلضافة إلى هذه العناصر يستوجب أن يحدد بدقة املستلزمات التقنية وهو األمر
الذي سنقوم بالتفصيل فيه أكثر.
 املستلزمات التقنية :وهي:
 األستديو :وهو املكان املخصص إلنتاج البرامج املختلفة وبثها إلى جمهور املشاهدين ويتم تصميمه بمواصفات
معينة بحيث يكون عازل للصوت ويشتمل على كامل املكونات املادية والبشرية الالزمة إلنتاج البرامج
التلفزيونية.
 غرفة اإلخراج :وهي غرفة صغيرة ولكنها تعد بمثابة الجهاز العصبي لإلنتاج التلفزي ،ويفصلها عن األستديو
حاجز زجاجي ،بحيث يمكن للمتواجد فيها ان يشاهد ما يحدث في األستديو وليس العكس ،وتحتوي غرفة
التحكم على ( )03ثالثة وحدات تحكم ،وهي :وحدة التحكم في الصوت ،وحدة التحكم في الصورة ،وحدة
التحكم باإلضاءة ،كما يوجد فيها عدد من شاشات املشاهدة التلفزيونية ،تسمى (مونيتور )monitorيتصل
كل منها بمصدر معين للصورة.
أما األستديو الداخلي فهو عبارة عن قاعة كبيرة املساحة ويوجد بها تصوير املوقف التعليمي ،أو استضافة
املشاركين بالبرنامج ويطلق عليه أيضا األستديو ويوجد به من ( )03إلى ( )05كاميرات أو أكثر ،مع قطع الديكور،

 1صونيا عفان :مرجع سبق ذكره ،ص ص .62-61
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األثاث ،اإلكسسوار ،وكل ما يلزم للتصوير ،باإلضافة الى الغرافيكس ،املوسيقى ،مستلزمات التصوير الخارجي،
غرف

توليف...الخ1.

 حركات الكاميرا :تلتقط كاميرا التلفزيون املناظر واملشاهد املراد تصويرها ،إما ثابتة في مكانها او متحركة
وحركة الكاميرا الثابتة على حاملها نوعان:
 اللقطة االستعراضية ( )panoramaوهي حركة أفقية تتم فيها متابعة حركة املنظور أو الش يء املرادتصويره ،أو استعراض املنظر بشكل عام ،وتكون هذه الحركة من اليمين إلى اليسار او العكس ،وقد
تكون بطيئة ،متوسطة ،سريعة حسب مقتضيات الحالة.
 اللقطة الرئيسية (tilting) :تكون الكاميرا ثابتة على الحامل لكنها تقوم بحركة رأسية على محورها أثناءالتصوير ،ومتابعة حركة املنظور أو الش يء املراد تصويره في حركتها من أعلى الى أسفل او العكس ،وقد
تكون بطيئة ،متوسطة ،أو سريعة.
أما حركات الكاميرا التي تنتقل فيها الكاميرا من مكانها فهي ثالثة أنواع:
 الحركة املقتربة و الزاحفة الى األمام ( )dolly in الحركة املبتعدة أو الزاحفة الى الخلف )(dolly out الحركة املصاحبة )(travling tracking عدسة الزوم )(zoom اللقطات :هناك أنواع كثيرة من لقطات الكاميرا ولكل لقطة معناها التي تعبر عنه ،ولذلك البد للمخرج
واملصور وكاتب النص  script writerان يراعي اختيار اللقطات املناسبة املعبرة عن مضامين نصه
التلفزيوني ،ومن هذه اللقطات:

 1سليم عبد النبي :االعالم التلفزيوني ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ،2010 ،ص.32
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 oاللقطة العامة جدا  :Very Long Shot VLSوتستعمل في بداية مشهد ما ،لتوضيح املكان الذي يتم
تصويره ،ووضع كل  Establishing shotتستعمل أحيانا كلقطة تأسيسية ،لعدم إحداث إرباك للمتفرج
في معرفة مكان كال منهم في بقية لقطات املشهد .وفي هذا الحجم نتعرف على مالبس الشخص وجنسه
ولذلك فهو يستخدم على نطاق واسع عند الحاجة لتمييز شكل الجسم ككل بدون سمات شخصية.
ويمكننا أيضا ورؤية جزء من الحركة لكننا ال نميزها .ويضل الجزء األعظم من الكادر متعلقا بالسمات
الجغرافية والبيئي 1،وفي اللقطة البعيدة جدا يمكن نقل الشخص بسهولة من خلفية الكادر إلى
مقدمته ،وبالتالي فهي تأطر البيئة أكثر من املشاعر.
""it is more useful for filming environnement than motion
 oاللقطة العامة  :Long Shotوهي اللقطة التي تحوي صورة شخص بكامل هيئته ،من أخص قدمه إلى
أعلى رأسه ،مع جزء من املكان الذي حوله لذا سيظل ،هناك تأكيد على منطقة الخلفية والبيئة
املحيطة ...وبما أن الجسم األن كبير بما يكفي للقيام بأية أفعال وحركات ،فإن انتباه املتفرج يبدأ في
االنجذاب له ،بل ويمكن رؤية حركة الرأس بوضوح بحيث يمكن تحديد العينين ...وغالبا ما يستخدم
هذا الحجم مع الشخص املتحرك ،يمش ي مثال أو يعدو أو يحرك

يديه2.

 oاللقطة العامة املتوسطة  AS :Medium Long Shot MLSأو  Americanوهي اللقطة التي تصور شخصا
من ركبته حتى أعلى رأسه .وأحيانا ما تسمى باللقطة األمريكية وهي أولى اللقطات التي تقطع فيها حدود
الكادر جسم شخص املراد تصويره .ففي هذا الحجم يحيط بالشخص حيز علوي وجانبي ويقطعه الحد
السفلي للكادر إما فوق أو تحت الركبة .واالختيار بين فوق وتحت يعتمد على جنس ومالبس الشخص
وسرعة الحركة إن وجدت وغالبا ما يكون العامل الحاسم مع املرأة هو طول الفستان ،وإذا كان
الشخص ثابتا يكون الحد فوق الركبة ،وإذا كان متحركا يكون تحتها .وفي هذا الحجم يكون الشخص
قريب بما يكفي لتمييز طراز مالبسه وألوانها بل يمكن تمييز درجات لون شعره وبشرته لإلنتقال في
Eco-film carousel school: camera shots framing, pdf from www.planetingfocus.org, p08.
 2خليل شحادة :مرجع سبق ذكره ،ص ص 76-75
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1

مرحلة املونتاج Motivationولكن ال تظهر فيه حركة العينين بالوضوح الكافي الستخدامها كدافع
اللقطة العامة املتوسطة

1.MLS

 oاللقطة املتوسطة  :Medium Shot MSهي التي تصور شخصا من وسطه حتى أعلى رأسه .حيث يقطع
الحد السفلي للكادر أسفل للكادر أسفل الخصر والرسغ ،وبذلك نستطيع تحديد عمر الشخصية ولون
الشعر بل من املمكن أيضا تحديد خامة املالبس .وألننا يمكننا رؤية الشخص بالكامل لذا يجذب
محيط عينيه نظر املتفرج.
 oاللقطة املتوسطة القريبة  :Medium Close Shot MCSهي التي تصور شخصا من صدره حتى أعلى
رأسه .أي أن الحد السفلي للكادر يقطع أسفل مفصل الذراع (أسفل اإلبط) أو أسفل جيب الصدر
بالنسبة لذكر يرتدي سترة أو بروز الصدر بالنسبة ألنثى .وتظهر تعبيرات الوجه هنا طاغية وعينا
الشخص بارزتان .كما أن درجة لون بشرته يمكن تمييزها ،وكذلك شكل الندوب على الوجه .وألن
العينان تقع على حدود الثلث الثاني من الكادر .يبقى لدينا مجال لحدوث ش يء أو جزء من ش يء لنراه
في الخلفية ،كذلك يمكن رؤية تسريحة الشعر وخامته بوضوح ،وكذلك مساحيق التجميل املوضوعة
على الوجه.
 oاللقطة القريبة جدا  :Very Close Up VCUهي التي تصور جزءا تفصيليا من اللقطة القريبة وفيها
يقطع الحد العلوي للكادر فوق حاجبي الشخص املراد تصويره ويقطع الحد ولذلك يمكن رؤية جلد
البشرة بوضوح ،بما فيها من عيوب ويصبح شعر الحاجبين بارزا وكذلك الجفون السفلي عادة فوق
الذقن وتعابير الوجه في هذا الوجه الدرامي ويكون التفات العينين هائال ولذلك فأي حركة للوجه في
هذا الحجم هي بالتبعية مبالغ في تضخيمها إذ تصبح غير واقعية على الشاشة أي حركة للوجه في هذا
الحجم هي بالتبعية مبالغ في تضخيمها إذ تصبح غير واقعية على الشاشة أي حركة عموما من الشخص
الذي يتم تصويره ،مهما كانت طفيفة ،تصبح هائلة على الشاشة .وهذه اللقطة القريبة جدا بحيث ال
يمكن استخدامها سوى في املواقف العاطفية أو الشعورية ،مثل مشهد حب أو عنف.

 1دليلة غرومة :املبادئ األساسية لالخراج التلفزيوني ،ط ،1مؤسسة طنوز للحكمة والنشر والتوزيع ،2015 ،ص15
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 oاللقطة الكبيرة جدا  :Extreme Close Up ECUهي التي تصور جزءا صغيرا جدا من الش يء املصور،
قد تصل إل مجرد العين أو الفم أو العينين أو األنف ،األنف والفم .والتأكيد على العينين يظهر لونها
بوضوح .وعموما فإن مشاكل هذه اللقطة ربما كانت أكثر من الفرص التي تتيحها .وإن استخدمت شكل
غير سليم فإنها تضلل املتفرج ،إذ تعزل جزءا من الشخص املراد تصويره كلية وقد تظهر الشخصية
على أنها شريرة

وعدوانية1.

 وسائل االنتقال :أي االنتقال من كاميرا الى اخرى وتتمثل فيما يلي:
 -القطع

cuting

 -املزج

dessolve

 الظهور والتالش ي fadein and fade out -املسح

wipe

 -التطابق (التراكيب)

superimposure

 -املزج املتطابق

matched dissolve

 املزج عن طريق تغيير البعد البؤري out of focus - infocus استديو التلفزيون :البد للمخرج وكاتب النص وكل فريق النتاج التلفزيوني ان يكون ملما بهندسة
االستديو التلفزيوني وأنواعه وخصائصه وأجهزته وملحقاته ،ومن هذه:
 استديو التصوير الغرفة الفنية controle room مراقبة الصوت -مراقبة الكامرا camra contrôle

 1خليل شحادة :مرجع سبق ذكره ،ص ص 80-76
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 أجهزة الرؤيةmonetors التليسنما telecenima – telescene اإلضاءة :من أهم عناصر اإلنتاج في التلفزيون ،وهي التي تعتمد عليها جودة الصورة التلفزيونية quality
ولهذا كان من الضروري توفير اإلضاءة الالزمة وتوزيعها بشكل مناسب مع مراعاة األجسام املراد
تصويرها  objectمن حيث األلوان ،يجب ان تتفق شدة اإلضاءة ونوعيتها مع اللقطات واملشاهد
املطلوبة ،ذلك أن سوء اإلضاءة قد يفسد املشاهد

واللقطات1.

 الخدمات اإلنتاجية :إذ ال يكتمل العمل التلفزيوني بدون الخدمات اإلنتاجية وتتمثل فيما يلي:
 الديكور اإلكسسوار املاكياج وسائل اإليضاح األزياء األثاث-

الخطوط2

 تحرير الصوت والصورة :يبدأ إعداد برامج التلفزيون بتلقي األفكار واملعلومات من مصدرها ليتم
تشكيلها حسب نوعية البرنامج ونوعية جمهور املشاهدين حيث تتعدد برامج التلفزيون ،فهناك
اإلخبار ،البرامج اإلخبارية ،االجتماعية ،التعليمية ،الرياضية ،الخاصة ،الطارئة ،الدينية ،الفئوية
كبرامج األطفال والشباب واملرأة ،ويتطلب اإلعداد التلفزيوني من صاحبه ال  script writerاو
السيناريست القدرة على تجسيد أفكاره ومعلوماته في صور ولقطات ومشاهد مرئية ،على اعتبار أن

 1صونيا عفان :مرجع سبق ذكره ،ص65
 2جون كلير :كيف تتعامل مع وسائل االعالم ،تر :خالد العامري ،ط ،1دار الفاروق للنشر والتوزيع ،مصر ،2006 ،ص.53
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التلفزيون صور مرئية في املقام األول فضال عن قدرته في اختيار مكونات النص من كلمات وجمل
وفقرات تؤدي املعني بوضوح.
والتحرير بالنسبة لتلفزيون يعني تحرير النص وتحرير الصورة ،ويطلق الخبراء على التحرير بالصورة editing
 films and videos tapesويسميها الباحثون والعاملون في املجال بالتوليف  editingوتهدف عملية التوليف الى
تجميع اللقطات الفيلمية أو التجميع االلكتروني للمادة املصورة لبرنامج معين عن طريق ما يسمى باملونتاج
montageوتعني اختيار وترتيب اللقطات املصورة وفقا لتسلسلها وترتيبها املوضوعي املطلوب ،لخلق تأثير فني
مطلوب او معنى اضافي معين ،قد يتعدى املعنى الخاص الذي تعبر عنه

اللقطات1.

 املونتاج :ويعني تقطيع أجزاء الفيلم إلبعاد اللقطات غير املطلوبة أو غير الصالحة ،ثم ترتيب وتجميع
ما تبقى من لقطات وربطها ببعضها البعض ،مع مراعاة تسلسل املوضوع وفقا للنص املكتوب ،وهذا
النوع من املونتاج يطلق عليه باملونتاج الفيلمي ،ونجد من جهة أخرى ما يسمى باملونتاج الفيديو
االلكتروني وهو نوعان:
 مونتاج الفيديو املباشر :الذي يتم عند إذاعة البرنامج على الهواء مباشرة من داخل األستديو أوبواسطة وحدات التنقل الخارجي  SWGوذلك بواسطة املحول  Switchالذي يمكننا من اختيار أية
إشارة مرئية من اإلشارات الداخلة له بسهولة كما يمكن اختيار الصوت املصاحب للصورة الحية
ويتولى  switcherتنفيذ تعليمات املخرج الذي يتابع الصور واللقطات على الشاشة أمام أجهزة الرؤية
واملتصل بمصادر الصورة.
 املونتاج االلكتروني :للبرامج املسجلة على شرائط الفيديو  vtrحيث يتم نقل الفقرات املطلوبة منشريط آخر ويتميز بالسرعة والدقة ،ولكنه يتطلب وحدات عالية الثمن ملونتاج الفيديو video

1صونيا عفان :مرجع سبق ذكره ،ص 67
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 production apparat usويمكن إضافة املؤشرات االلكترونية أثناء املونتاج مثل :قطع ،مزج ،اختفاء،
الظهور التدريجي ،والشكل التالي يوضح باختصار املراحل السالفة

الذكر1.

 شكل رقم ( )17يوضح :مراحل اعداد البرامج الحوارية التلفزيونية.

املصدر :من إعداد الباحثة.

1 Valérie sacristie : communication et média, sociologie de l'espace médiatique, Foucher édition, France, 2007, p74-75.
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-3.5

القائم باالتصال في البرامج الحوارية التلفزيونية.
ان قدرا كبيرا من نجاح البرنامج الحواري يتوقف على شخصية القائم بالحوار أو املقدم ،فقد يؤدي

بطريقة إلى إحالة الحوار لش يء مميت جامد ال حياة فيه رغم التوفيق في اختيار موضوعه واختيار املشاركين
فيه ،كما قد يؤدي إلى أن يصبح الحوار قطعة من الغموض تتشابك فيه األصوات وتضيع معالم املوضوع
ويختلط لب الحلقة وينتهي إلى ال ش يء غير إضاعة وقت املشاهد أو املستمع وسخطه ،من هنا كان هناك
مجموعة من السمات والصفات واملهارات التي يجب توفرها لدى املحاور حتى يتمكن من أداء حوار ناجح يؤدي
في دوره بنجاح وعلى أكمل

وجه1.

ُومقدم البرنامج الحواري هو من (يوصل) ينقل معلومات وأفكار احاسيس ومشاعر اآلخرين بأقص ى ما
يستطيع من التأثر والفاعلية ،وإذا كان ذلك هو دور املقدم كقائم باالتصال ،فان نجاحه أو إخفاقه في هذه
املهمة يتوقف أوال وأخيرا على إمكاناته الذاتية والشخصية 2.ان العمل في املجال التلفزيوني يتطلب من املقدم
تحمل مسؤوليات ومهمات متنوعة ويمكن القول إن طبيعة عمل مقدم البرامج عبارة عن مجموعة من
االلتزامات واملسؤولية اإلدارية والفنية املتشابكة واملتكاملة في وقت واحد 3.ولعل من أهم ما يقوم به مقدمو
البرامج الحوارية من مهام ،وأعمال ما يلي:
 اقتراح وتحديد موضوعات حلقات البرنامج الحواري الذي يقوم بتقديمه. ترشيح الشخصيات التي سيجري الحوار معها حول موضوع الحلقة ،وذلك بطبيعة الحال بعد التنسيقمع إدارة القناة.
 يضع مقدم البرامج الحوارية األهداف الرئيسية والفرعية التي يسعى لتحقيقها من خالل تقديم حلقةالبرنامج الحواري ويعد املسؤول األول عن مدى تحقق هذه األهداف.
 1ريم أحمد عبد العظيم :مرجع سبق ذكره ،ص.65
 2شلبي كرم :املذيع وفن تقديم البرامج في الراديو والتلفزيون ،ط ،1دار الشروق للنشر والتوزيع ،جدة ،السعودية ،1988 ،ص .105
3

الشايع عبد هللا عثمان :تخطيط االحتياجات البشرية من املذيعين في إذاعات اململكة العربية السعودية ،ط ،1الدار السعودية

للنشر ،جدة ،السعودية ،1994 ،ص .100
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 يضع مقدم البرنامج البرامج الحوارية الخطة الكاملة لطريقة إجراء الحوار والتي تشتمل على تحديدوصياغة األسئلة وإدارة الحوار وتوجيهه.
 يحتم عمل املقدم أن يتمتع بنوع آخر من املسؤولية وهي املسؤولية االجتماعية إلي يجب إن يضعها فياعتباره طيلة فترة عمله فهو يعد شخصية ذات تأثير كبير في األوساط االجتماعية لذا كان من الواجب
عليه إن يسهم في صنع مجتمع أفضل من خالل تناول وطرح املوضوعات التي تهم املجتمع وتساعد
على رقيه والنهوض به في شتى

املجاالت1.

كما سبق وأن أشرنا في بداية هذا العنصر أن مقدم البرنامج الحواري عليه أن يتمتع بصفات ومهارات
محددة تمكنه من تقديم وإدارة البرنامج الحواري على أكمل وجه ،وفي هذا اإلطار يجب التنويه بأن هناك فرقا
بين الصفة واملهارة حيث يكمن هذا الفرق في أن "الصفة عامل وراثي يكتسبه املرء من خالل األبوين بالفطرة
ومن أمثلتها :نوعية الصوت ،أو تفاصيل البنية الجسمية والوجه ولون البشرة إلى غير ذلك من الصفات الوراثية
التي يتمتع بها اإلنسان أما املهارة :فهي ذلك األسلوب الذي يكتسبه املرء أو يسعى للحصول عليه من خالل
التدريب والتمرن ومن أمثلتها حسن اإلنصات املصداقية الثقة بالنفس ....الخ" ،2وسنتناول فيم يلي كل من
املهارات والصفات للقائم االتصال في البرنامج الحواري التلفزيوني.

أ -الصفات  /الصفات الشخصية:
يتمكن مقدم البرنامج الحواري من أداء مهماته من املهم ان يكون ممن يحمل مجموعة من الصفات يمكن
إجمالها فيم يلي:
 -1االستعداد الفطري:

 1سليمان السلومي :وظيفة البرامج الحوارية في البرامج في التثقيف واالدماج واالحساس باألمانة ،دراسة ميدانية على عينة من طلبة
جامعة دمشق ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في علم النفس التربوي( ،مذكرة منشورة) ،جامعة دمشق ،2015 ،ص ص -50
.51
 2حبيب راكان عبد الكريم ،مهارات وسائل االتصال ،مكتبة دار جدة ،جدة ،السعودية ،2004 ،ص.112
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ويعني هذا أن يكون املقدم ممن يملك استعدادا فطريا لهذا املجال (مجال التقديم لبرامجي ينمي قدراته
ويطورها بنفسه معتمدا على هذه الفطرة واملوهبة فهذه املوهبة يفترض أن تعينه على التقدم الجيد حتى
يتمكن من مخاطبة الجمهور والوصول إلى مكامن

نفوسهم1.

 -2الذكاء وسرعة البديهة:
يرى كثير من اإلعالميين املهنيين واألكاديميين ان من أبرز ما ينبغي إن يتصف به املقدم التلفزيوني
سرعة البديهة ،والذكاء الحاد حتى يتمكن من التعامل مع املشكالت واملواقف واملفاجآت التي قد تعترضه
أثناء تقديم البرنامج الحواري ،2كما يجب عليه أن يتمتع بالقدرة على التذكر وتعني حضور الذهن أثناء
الحديث حتى ال يحدث فتور في

الحوار3.

 -3الصوت الجيد أو املقبول:
إن الصوت أداة أساسية

للمحاور ،فيجب أن يتمتع بـ4:

 وضوح الصوت في البرامج الحوارية ييهئ الستماع جيد من قبل املجموعة املشتركة معه في حديثها الحواري،ويوصل الرسالة بوضوح للجمهور املتلقي من التلفزيون واإلذاعة.
 صوت املذيع الواثق املتدفق يخلق حالة من الرضا لدى الجمهور املتلقي ،ويسهم هذا الصوت الواثقبثقة الجمهور املتلقي بشخصية املحاور اإلعالمي.
 كفاية املقدم في إخراج الحروف من مخارجها الدقيقة دليل على ان الصوت او حروف الكلمة تبدوواضحة ،وهذا يعني أنها حين تجتمع في كلمة واحدة تصبح الكلمة واضحة في نطقها قادرة على توصيل
داللتها للمتلقي.

 1عبد الرحيم عدس :فن اإللقاء ،ط ،2دار الفكر ،القاهرة ،2005 ،ص.16
 2سليمان السلومي :مرجع سبق ذكره ،ص .47
 3ريم أحمد عبد العظيم :مرجع سبق ذكره ،ص.66
 4كامل الطروانة :مرجع سبق ذكره ،ص ص .222-221
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 امتالك املقدم ملجموعة من الطبقات الصوتية التي تناسب في جوهرها بعض املقامات التي تستدعيهاظروف الحوار.
 إن مهمة الحوار قائمة على التحدث ،واملحاور اإلعالمي أداته التي يستخدمها في الحوار ،هي الكلمةاملنطوقة في التفسير أو في التعليق أو في إثارة األسئلة ،ولذلك تستوجب ان يكون نطق املحاور للكلمات
بغاية وبمشكل واضح.
 إن الحديث يسير وفق الجمل التي تتضمن املحتويات ،وال يمكن ان تؤدي هذه الجمل بصورة متواصلةدون إن يكون هناك وقفات مدروسة ،داخل الكالم الحواري ،لذلك ينبغي للمحاور ان يتعرف على أماكن
الوقف في الكالم ليكون حديثه في منتهى الدقة.
 تختلف سرعة املحاور في كالمه تبعا ملستوى من يتحدث ،ولهذا البد إن يكون املذيع قادرا على فهمخصائص من يتحدث بشكل عام ليختار السرعة املناسبة في الحوار معهم.
 كفاية املحاور اإلعالمي في جهارة صوته. كفاية املحاور بتوظيفه لصفة التنغيم وهي الدالة على االرتفاع واالنخفاض في درجة الجهر في الكالم. -4قوة الشخصية:
الشخصية القوية ملقدم البرنامج الحواري في املظهر ،املضمون ،يمكن أن تؤثر بشكل واضح وقوي في تعزيز
مشاهدة الجمهور للبرنامج الحواري ومدى تقبله ملا يطرح فيه ،كما أنها تعطي للمقدم هيبة واحتراما من قبل
الجمهور املشاهد ،ومما ال شك فيه أن قوة الشخصية تعود في أساسها إلى الصفات األخالقية ،واالجتماعية التي
تكون هذه الشخصية وتبرز من قيمتها وقدراتها باإلضافة إلى خلوها من العيوب النفسية والخلقية1.

 1سليمان السلومي ،مرجع سبق ذكره ،ص .48
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 -5املظهر املقبول:
يجب أن يكون املحاور على مستوى مقبول من ناحية املظهر ،ألنه ينعكس بشكل ايجابي على الحضور القوي
والقبول العام لدى الجمهور على الرغم من أن القبول يبقى أمرا نسبيا ،وعلى العموم فان مقدم البرنامج عليه أن
يعتني بمظهره من حيث:
 النظافة واألناقة الشخصية. امللبس واملظهر املناسب للحالة. الصحة النفسية والبدنية ،1فالعمل في املجال اإلعالمي يفرض أن يتمتعوا بصحة جيدة نظرا ملتطلبات العملاملرهقة ،فمقدم البرامج الحوارية مطالب بأن يعمل ضمن طاقم العمل الخاص بالبرنامج مع معدين ،منتجين،
مخرج ،وذلك يتطلب قدرة التحمل ،الصبر ،االعتياد على القلق ،التوتر الذي يشوب إعداد وتنفيذ هذه النوعية
من البرامج2.

 -6الصدق:
كي يحوز اإلعالمي على ثقة متلقيه يجب أن يتصف بالصدق ألنه من شأن ذلك أن يجعل حواره جديرا بثقة
املتلقين وبالتالي تتكون اتجاهات ايجابية نحوه ونحو املؤسسة اإلعالمية التي يمثلها 3.واملقصود بالصدق في هذا
املجال أن يعكس مقدم البرنامج وأسلوب إدارته للحوار حقيقة مشاعره وأفكاره وآرائه بكل حيادية وموضوعية،
مما سيكسبه قدرا كبيرا من الثقة بالنفس ،يبدو من خاللها متزنا غير متردد يعبر عما يدور في داخله ال ما يدور في
داخل غيره ،وسيضفي ذلك على األسلوب التقديمي طابع التلقائية وعدم التصنع4.

 1ريم أحمد عبد العظيم :مرجع سبق ذكره ص .66
 2املحيا مساعد عبد هللا :املذيع في القنوات التلفزيونية ،مجلة البحوث ،عدد ،20جامعة األزهر ،القاهرة ،مصر ،2003 ،ص76
 3ريم أحمد عبد العظيم ،مرجع سابق ،ص .65
 4محمد منير حجاب ،مهارات االتصال لإلعالميين والتربويين الدعاة ،دار الفجر ،القاهرة ،2003 ،ص.96
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ب -املهارات التي البد توافرها في مقدمي البرامج الحوارية:
تعرف املهارة بأنها "السرعة والدقة في أداء العمل مع االقتصاد في الجهد املبذول ،ولذا فهي مهمة وضرورية
لنجاح أي عمل من األعمال حيث يعتمد عليها الفرد في األداء واالنجاز ،وتتأتى هذه السرعة من خالل اكتساب
هذه املهارات وتتعلمها حتى يتمكن الفرد من املمارسة الجيدة لها1.

ولعل من أبرز هذه املهارات ما يلي:
 -1التعامل مع أجهزة االستديو (الكاميرا وامليكروفون):
يجب أن يستحضر املحاور في ذهنه أن التعامل مع الكاميرا أمر يخضع ملجموعة من الكفايات ،التي البد
له أن يضعها في الحسبان أثناء تنفيذ برامج الحوارات التلفزيونية ،وأن التعامل معها من خالل مجموعة
الكفايات التي يمتلكها ممارسة ،تسهم في توفير التكامل املعرفي إلثراء البرنامج الحواري وتسهل تبادل
املعلومات ما بين املتحاورين وبين الجمهور املشاهد ،ومن كفايات املقدم فيما يخص التعامل مع الكاميرا والتي
يحتاجها في برامجه الحوارية ،ما يأتي:
 ربما يستهوي املتحدث النظر إلى الكاميرا ،لكن يجب عليه أن يواجه املحاور طوال الوقت. يجب التأكد من أن املتحدث قد استطاع أن يعرض فكرته الرئيسية على األقل في أثناء الحوار مهما حاولاملحاور الحياد عنها حيث أن املتحدث موجود لكي يعرض فكرته ولذا يجب أن يحرص على وصولها للمشاهد.
 قد يطلب من املقدم تقديم عرض تقديمي قصير في التلفزيون (وذلك مقارنة باملشاركة في مقابلة شخصيةوحوار) وفي هذه الحالة يمكن أن يقرأ املتحدث من الجهاز الذي يستخدمه مذيعو النشرات اإلخبارية مما
يساعد على القراءة مع النظر إلى عدسات الكاميرا وهناك بعض األنواع الحديثة التي تعرض نص الحديث
على عدسات الكاميرا نفسها 2فمن الضروري إتقان مهارة التعامل مع األجهزة املوجودة داخل االستديو

 1ريم أحمد عبد العظيم ،مرجع سبق ذكره ،ص .67
 2كامل الطروانة :مرجع سبق ذكره ص ص .231-230
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بمختلف أنواعها ،وعلى املقدم بناء نوع من األلفة واالعتياد بينه وبين الكاميرا ،والشعور باالرتياح داخل بيئة
العمل التلفزيوني ومن الضروري أن يتعرف املقدم على أنواع اللقطات حتى يكون لديه تصور تام لكيفية
ظهوره على الشاشة ،كما ينبغي ملقدم البرامج الحوارية أن يتعرف على أنواع املايكروفونات وطريقة
استخدامها من خالل نغمة الصوت ودرجته بشكل طبيعي دون رفع للصوت أو خفضه مما يربك مهندس
الصوت1.

 -2مهارة التعلم والتثقيف:
يشكل التحصيل العلمي ملقدم البرنامج مهارة مهمة البد منها ،فاملؤهل الجامعي كتحصيل علمي يساعد
املقدم التمتع بقدرة عالية على استيعاب طبيعة العمل وفهم طريقته وفلسفته شريطة ان يقترن هذا
التحصيل العلمي باملستوى الثقافي العالي والخبرة العلمية الواسعة ،فاملعرفة العلمية والعملية في اإلعالم
والتي تتضمن الدراسة املتعمقة لنظريات االتصال وعلم االجتماع اإلعالمي وعلم النفس اإلعالمي ووسائل
االتصال الجماهيري وطبيعة الوسيلة اإلعالمية وطريقة عملها بشكل عام واملعرفة النوعية املتخصصة،
والعميقة بفنون التقديم التلفزيوني وأسسه وأساليبه أمر بالغ األهمية ملقدم البرامج ذلك أن لكل وسيلة
إعالمية خصائصها وسياستها اإلعالمية الخاصة بها والتي تفرض بدورها أسلوبا من املمارسة يختلف عن غيره
من وسيلة ألخرى و هذه املمارسة تسعى في نهاية األمر الى تلبية رغبات واشباعات الجمهور املستهدف2.

والعلم والثقافة مهارتان متالزمتان يصعب أن ينفك أحدهما عن اآلخر وبخاصة لدى املقدم فالعلم بال
ثقافة ال فائدة منه إذ أن أداة الثقافة هي العلم ،فبدون علم ال يستطيع املرء الحصول على الثقافة واملقصود
باملستوى الثقافي للمقدم" :معارفه وخبراته العامة ،درايته بالحياة والناس ،إدراكه الكامل لألحداث التي تجري
من حوله"3.

 1سليمان السلوم :مرجع سبق ذكره ،ص ص .46-45
 2خضور أديب :الحديث التلفزيوني ،ط ،1املكتبة الغالمية ،دمشق ،2001 ،ص .100
 3شلبي أكرم :مرجع سبق ذكره ،ص .23
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 – 3مهارة إدارة الحوار:
ويقصد بهذه املهارة مجموعة اإلجراءات املتكاملة التي يجب على املحاور القيام بها في صورة مرتبة ومنظمة
حتى يؤدي حوارا ناجحا يتسم بالدقة والكفاءة وعليه مراعاة وإتقان املراحل التالية:
أوال :مهارة إعداد الحوار.
 تحديد الهدف من إجراء الحوار. تحديد موضوع الحوار. تحديد املشاركين ومن لهم صلة باملوضوع. تحديد األفكار التي يتناولها موضوع الحوار. تجميع املعلومات املتعلقة باملوضوع. صياغة األسئلة. تحديد موعد إجراء الحوار تحديد مكان إجراء الحوار إعداد الوسائط املساعدة تنسيق شكل جلسة الحوارثانيا :مهارة تقديم الحوار :وتشمل
أ -مهارات تقديم الحوار
 تحية املشاهدين واملستمعين. ذكر هدف إجراء الحوار. التعريف بموضوع الحوار -توضيح أهمية موضوع الحوار
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 التعريف بالشخصيات املشاركة الترحيب باملشاركين بالحوار وتبادل التحية معهم عرض األفكار التي سوف يتناولها املوضوع بترتيب أهميتهاب -مهارات طرح األسئلة:
 ارتباط األسئلة بموضوع الحوار وأفكاره. احتواء األسئلة على جميع األفكار. ترتيب األسئلة بحيث تسير متسلسلة تنويع األسئلة املستخدمة وفقا ملا يتطلبه موقف الحوار توزيع األسئلة على جميع األطراف املشاركة في الحوار توافق األسئلة والوقت املحدد للحوار.-

طرح جميع األسئلة التي تدور في ذهن املتلقي للحوار1.

ت -مهارات اللغة اللفظية وغير اللفظية:
يتحتم على مقدم البرامج الحوارية ان يتقن مهارة اللغة املستخدمة في تقديم البرامج الحوارية بشقيها
اللفظي ،وغير اللفظي ،فاللغة اللفظية تعنى بسالمة النطق ،ومخارج الحروف وصحة القراءة والحس اللغوي
السليم الذي يساعد على تدارك األخطاء ،وعدم الوقوع بها 2.وأما اللغة غير اللفظية فهي التي تهتم بجوانب
املظهر الخارجي للمقدم ،وكيفية أدائه وحضوره امام الكاميرا كما تهتم بطبيعة اإلشارات واإليماءات الصادرة
عنه ،فاإلشارات هي املخاطبة الصامتة ،ولها قوتها في إثارة االنتباه3.

ث -مهارة اإلقناع في املوقف الحواري:
 تدعيم األفكار باألدلة والبراهين. 1ريم أحمد عبد العظيم ،مرجع سبق ذكره ،ص ص .69-68
2عمر عبد الوارث :فن اإللقاء ،ط ،1الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،1985 ،ص11
 3الحوفي أحمد محمد :فن الخطابة ،ط ،5دار النهضة املصرية للطباعة والنشر ،القاهرة ،2001 ،ص.27
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 حسن توظيف األدلة والبراهين في مواضعها الصحيحة. استخدام األرقام واإلحصاءات املوثقة لدعم وجوه النظر الحقيقة.-

حسن إجادة املجلدة لتوضيح الحقائق1

ج -مهارة إدارة الوقت:
تعد البرامج الحوارية من البرامج التي تحتاج إلى قدرات أكثر لدى املقدم في توقيتها ،ولهذا اإلطار يستوجب
على املحاور إن يخضع لبرامج متنوعة يكتسب فيها قدرات وكفايات يضبطك بها وقته إثناء سير برامج الحوار،
فمثال إذا كان الحوار التلفزيوني مع ضيف واحد وملدة ساعة فإن ذلك يتطلب من املذيع أن يولي أسئلته املهمة في
البداية البرنامج الحواري ثم االسئلة األقل أهمية فاألقل وهكذا فإذا انتهى الوقت رصد األسئلة املطروحة ومدة
إجابة كل سؤال لبضع لنفسه معدال لكل حلقة ومن ثم يستطيع مع مرور الوقت أن يعرف الزمن املتوقع ألسئلته.
 في حالة ما إذا انتهت املادة ولم ينته الوقت املحدد على ثقافة املقدم إن تتدخل وتنقذ املوقف. مقدم البرامج الحوارية هو الشخص األكثر معرفة بتوزيع الوقت للحلقة وخاصة إذا كان هو املعدللبرنامج ،فحين يحس املقدم إن ضيفه تجاوز الوقت املسموح له بالحديث ،وانه قد أسهب كثيرا ،فعليه
بذكاء إن ينقل الضيف إلى عنصر أخر.
 على مقدم البرنامج إن يتجنب إضاعة الوقت في املحادثات الجانبية والعبث باألوراق املرافقة لكل مناملحاور والضيوف ،وكثرة املقاطعات2.

ثالثا :مهارات إنهاء الحوار:
 تهيئة املتلقي للوصول إلى نهاية الحوار -تحديد نقاط االتفاق واالختالف بين األطراف املشاركة في الحوار.

 1ريم أحمد عبد العظيم ،مرجع سبق ذكره ،ص .71
 2كامل الطروانة :مرجع سبق ذكره ،ص ص.237- 235
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 تلخيص األفكار املهمة التي طرحت إثناء الحوار. تلخيص النتائج التي تم التوصل إليها من الحوار. بيان أوجه اإلفادة من نتائج الحوار. تقديم بعض االقتراحات والتوصيات وفقا ملا تم التوصل إليه من نتائج.-

توجيه الشكر لألطراف املشاركة في الحوار وللجمهور املتلقي له1

 – 4الثقة بالنفس :CONFIDENCE
تعرف الثقة بالنفس على انها" :إيمان اإلنسان بأهدافه وقراراته وقدراته وإمكاناته إي اإليمان بذاته " 2وهي
مهارة ضرورية ينبغي ملقدم البرامج الحوارية السعي الكتسابها قدر االمكان ،فاألسلوب التقديمي الناجح او الفعال
ال يمكن ان يتحقق للمقدم اال إذا كانت له شخصية مستقلة ،ومتميزة تتمتع بقدر عال من الثقة بالنفس ،ومن
أهم العوامل التي تساعد على ثقة مقدم البرامج الحوارية بنفسه ما يلي:
 تناول املوضوعات التي يجيدها. االعداد الجيد. الخضوع للجرعات املكثفة من التدريب على التقديم البرامجي. اكتساب التجربة.-

االنصاف الجيد3

 1ريم أحمد عبد العظيم ،مرجع سبق ذكره ،ص .71
 2كريم أحمد بدر بن أحمد :أفواه تتلفظ بكلمات عطرة ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،2006 ،ص .92
 3سليمان السلومي :مرجع سبق ذكره ،ص ص.43-42
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 -5االتزان االنفعالي:
يقصد به ان يظهر مقدم البرنامج انفعاالته بالقدر الذي يتناسب مع املوقف وان يكون متحكما ،او مسيطرا
على هذه االنفعاالت وان يستطيع امتصاص غضب املشاهدين1.

-3.6

سياسة برمجة البرامج الحوارية.

املقصود بسياسية البرمجة هو كيف يجب ان تبث هذه البرامج الحوارية ومتى تبث ،وماذا يمكن ان تقدم او
تضيف الى املشاهد ،وهل يمكن التفاعل معها ،ويصنف "ابراهيم مولس" سياسة البرمجة الى أربعة مذاهب وهي2:

أ -املذهب الديماغوجي :وهو الذي يكون همه الوحيد عدد املشاهدين الذي تحصل عليه القناة( ،عدد
املشاهدين  Xعدد ساعات املشاهدة) وأهداف هذا املذهب اما تكون تجارية او دعائية ويمكن لهذا
املذهب اتباع ميول الجماهير العريضة واالستجابة لرغبتها وتحقيق مؤشر واحد وهو مؤشر عدد
املشاركين ،مما يدعو الى التهاون بالقيمة الثقافية للبرنامج بحيث تصبح مادة البرنامج نفسها مجرد غالف
ملون ،فيصبح مؤشر االختيار الوحيد هو ذوق األغلبية السائدة وهذا ما نراه في البرامج الحوارية التي
تنحى بالحوار منحى يؤدي بها ان تكون برامج  TALK SHOWاو برامج االستعراض ،إذ يتحول الحوار فيها الى
السخرية واطالق النكت ،الصياح ،الصراع ،وبالتالي يفقد الحوار هنا قيمته مثل برنامج االتجاه املعاكس
في قناة الجزيرة الوثائقية.
ب -املذهب الوثوقي:
يوضح هذا املذهب البرنامج لخدمة اهدافه الخاصة فيحشد بالشعارات الظاهرة او الخفية ،املباشرة وغير
املباشرة في خدمة القيم التي ضبطها املسيرون السياسيون وال يخلو هذا املذهب من خطورة ال تخفى على أحد
سيما ان كان استعماله استعماال غير مباشر .يسطو على ضمائر األغلبية ،وهذا ما نراه في العديد من البرامج
الحوارية التي تتناول موضوعات سياسية االحداث الساخنة فيتدخل في تسيير الحوار واجهات مقصودة  ،سياسة
 1سليمان السلومي :مرجع سابق ،ص .46
 2محسن جلوب الكناني :مرجع سبق ذكره ،ص ص ( .143 – 141بتصرف)
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القناة والقائمين عليها كما يحدث في البرامج الحوارية التي اتخذت ما يسمى باالستفتاء حول موضوع الحوار ليطرح
في سؤال على املشاهدين الستطالع رأيهم (بنعم او ال) ،وبالتالي تخرج نتيجة التصويت في نهاية البرنامج دائما لصالح
سياسة واتجاه القناة ،مثل برنامج (استفتاء على الهواء في قناة العربية الفضائية او استفتاءات برنامج االتجاه
املعاكس في قناة الجزيرة....الخ
ح -املذهب الثقافي :يحاول هذا املذهب ايصال عدد من القيم واالحكام سبق ضبطها وعدادها من طرف
هيكل ما او فئة ما ويمكن ان تكون هذه القيم سياسية او دينية او وطنية او ثقافية وينطلق هذا املذهب
من مبدأ امكانية ايصال الثقافات الى عناصر املجتمع كافة مهما كان مستواها ويرمي هذا املذهب الى عد
أجهزة االعالم أو الثقافة ،ثقافة في حد ذاتها .وفي خدمتها للثقافات املتواجدة في املجتمع بحيث تكون
البرمجة عاكسة – في صورة مصغرة – لكل التيارات الثقافية التي تتواجد في املجتمع على اختالفها
وانواعها ويرمي هذا املذهب من خالل ذلك لتركيز الفرد في مجتمعه بإكسابه كل القيم والتصورات
والتساؤالت التي توجد في املجتمع بحيث يصبح الفرد وليد مجتمعه بأتم معنى الكلمة.
ويعتقد هذا املذهب ان من واجبه ايجاد وسائل االبالغ والتبسيط واالغراء املالئمة لكي يشارك أكبر عدد في
ثقافة املجتمع ،ويتطلب ذلك جهدا وعناء خاص من املنتجين واملبدعين واملبرمجين الذين اختاروا ان ال يراهنوا
على كسل املشاهد واملنتج في نفس الوقت ،ويختار هذا املذهب ان يخدم مالءمة الفرد ملحيطه الثقافي باملعنى
الشامل ،مع الترفع عما هو وليد املناسبات الوقتية تشبثا بما هو أكثر وتجذرا أو عراقة في املجتمع مثل برنامج
الشريعة والحياة في قناة الجزيرة.
خ -املذهب الديناميكي-االجتماعي:
يتولد هذا املذهب من املذهب السابق في تجاوز االكتفاء بعكس بما يتواجد في املجتمع من تيارات الى محاولة
التأثير املباشر في املجتمع واملساهمة في تنشيط الحياة الثقافية واالجتماعية بصفة ديناميكية بحيث ينطلق من
التراث والعادات واألفكار املتداولة  ،فتتولد بدون انقطاع ثقافة جديدة في املجتمع لكنها أصيلة لحكم ارتباطها
بجذورها ،ويستوجب هذا املذهب اختيارا جذريا بين املوقف السلبي واملوقف التقدمي اللذان يتمثالن أساسا في
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اتجاه املرء نحو املاض ي ومحاولة الحفاظ عليه أو في االتجاه نحو املستقبل دون تناس ي املاض ي ،بحيث تتولد في
الحقل الثقافي ديناميكية وسرعة تشعان على املجتمع بالنفع واملعاصرة والتقدم.

 املتغيرات املؤثرة في برنامج االتجاه املعاكس في ترتيب أولويات الجمهور والتأثير عليهم:
يتأثر ترتيب أولويات الجمهور بعدة متغيرات ،قد تزيد أو تضعف من تأثير وسائل اإلعالم ،وهذه املتغيرات
تتباين في قوتها من قضية إلى أخرى ،ومن جمهور إلى آخر ،ومن وسيلة إلى أخرى ،ومن هنا تباينت اآلراء حول
هذا املوضوع ،حيث اهتم البعض بمتغيرات ثانوية دون سواها وأهمل آخرون هذه املتغيرات ،ورأوها بأنها ليست
أكثر من متغيرات ثانوية ،وبالتالي يصنف البعض املتغيرات الرئيسية املؤثرة في عملية ترتيب أولويات الجمهور
على النحو التالي:
 .1الوقت.
 .2سهولة استخدام الوسيلة ،سواء أكان اقتناء أو استخدم.
 .3استعداد الجمهور النفس ي للقضية ومدى صلته باملوضوع.1
باملقابل يرى البعض أن هذه املتغيرات املؤثرة في عملية ترتيب األولويات أكثر من ثالثة متغيرات ،في حين أن
ثمة آخرون يدمجون أكثر من متغير تحت مسمى واحد ،وهي املتغيرات بصورة دقيقة عملية في غاية الصعوبة،
إال أنه يمكن تحديدها ،أهمها نوع أو طبيعة القضية ،من حيث كونها قضية ملموسة او مجردة ،إضافة إلى
درجة اهتمام الجمهور بهذه القضية ،وكذلك أهمية القضية في حد ذاتها ،مع مراعاة الخصائص الديموغرافية
للجمهور ،وقوة االتصال املباشر الشخص ي او ضعفه فيما بينهم وفي الوقت نفسه توقيت القضية أو الحدث،
وأيضا نوع الوسيلة املذاع أو املنشور فيها القضية املشار إليها أو هذا الحدث ،إلى جانب املدة الزمنية املطلوبة
لحدوث التأثير ،ويمكن من خالل ذلك إجمال جميع املتغيرات السابقة في التالي:

zhuhua jian: setting agenda of theory sum, distraction attention and competition Issue, vol 69, n04, winter1992, p825-

1

p836.
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 نوع أو طبيعة القضية. أهمية القضية. املدى الزمني. القرب النفس ي والجغرافي. االتصال الشخص ي. توقيت إثارة القضية. نوع الوسيلة املستخدمة. -الخصائص

الديموغرافية1.

أوال-نوع القضية أو طبيعتها :يقصد بنوع القضية كونها قضية مجردة أو ملموسة ،ولقد تباينت وجهات النظر
في تحديد نوع القضايا أو طبيعتها كمتغير هام ومؤثر أثناء تسليط الضوء على هذا املفهوم من قبل باحثين عدة،
وذلك نظرا ألهميته في عملية ترتيب األولويات .وتعرف "القضية امللموسة" بأنها القضية املدركة من الجمهور
الذي يتمتع نحوها بخبرة مباشرة بينهما تعرف "القضية املجردة" أو غير امللموسة بأنها القضية التي ال يتمتع
الجمهور حيالها بخبرة سابقة ،أو لديه خبرة إنما غير مباشرة ،فكل ما لديه حولها هو مجرد تصورات عامة.
وقد حدد بعض الباحثين متغير نوع القضية –سواء امللموسة أو املجردة -وفقا للمعرفة الشخصية
باملجتمع او العينة التي شملها البحث ،وكذلك بالفترة الزمنية التي تمت فيها الدراسة ،ألن التركيز واالهتمام
بقضية معينة من قبل وسائل اإلعالم ولفترة ما كفيل بتحولها من قضية مجردة إلى قضية ملموسة ،وهذا
نتيجة ملعرفة الجمهور وإملامه بها ،وإدراكه لها والوقوف على تفاصلها ،وبذلك تسهم وسائل اإلعالم بإزالة
الغموض عن تلك القضية حيث يصبح تأثير وسائل اإلعالم فعاال بالنسبة لتلك القضية ،والتي أصبحت بفضلها
ملموسة ،إضافة لدور مجموعة عوامل مساعدة أخرى تسهم كذلك في تحويل تلك القضية من قضية مجرة
الى ملموسة.

 1حسن عماد مكاوي ،ليلى حسين :االتصال ونظرياته ،-مرجع سبق ذكره ،ص ص.297-293
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ويزداد اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم كلما شعر بغموض معلوماته أو قلتها حول قضية معينة،
سواء أكانت تلك القضية عامة أو خاصة ،أو كانت داخلية أو خارجية ومن هنا اعتمدت بعض الدراسات في
تحديد نوع القضية على الجمهور ،وذلك وفقا لحجم الشخصية مع هذه القضية ،حيت يتم سؤال املبحوثين
بشكل مباشر عن مدى معرفته ودرايته الشخصية بهذه

القضية1 .

ثانيا-أهمية القضية :تعد أهمية القضية لدى الجمهور من املتغيرات التي تؤثر في عملية ترتيب األولويات ،فقد
افترض "كارتر وزمالؤه" أن هناك عالقة ارتباط إيجابية بين درجة اهتمام الجمهور بالقضية وبين أولوية
الشخصية ،بمعنى أنه كلما كانت القضية التي تعرضها وسائل اإلعالم ذات أهمية الجمهور كانت هذه القضية
تقع ضمن أولوياته ،ومن هذا املنطق أشارت نتائج الدراسة إلى زيادة اهتمام الجمهور بالقضايا التي تسبب
تهديدا مباشرا له ،كاألحداث املخيفة عن التلوث واإليدز ،عكس القضايا التي ليس لها تهديد مباشر مثل الخوف
من الحرب النووية 2 ،ويبدو من خالل هذه النتائج أن متغير هذه القضية متصل الى حد كبير بكونه قضية
ملموسة أو مجردة.
تؤدي أهمية املوضوع وارتباطه بالجمهور إلى زيادة تأثير وسائل اإلعالم مما يسبب عادة في ترتيب أولويات
الجمهور ،وفقا لترتيب أولويات وسائل اإلعالم نفسها ويتضح ذلك خاصة في الجانب السياس ي املعلن عنه في
األخبار التلفزيونية ،حيث يتالزم اهتمام الجمهور طرديا مع األخبار املعلن عنها تحديدا. 3
وتتولد أهمية أي قضية أو موضوع لدى الفرد أو الجمهور نتيجة االرتباط املباشر بين تلك القضية
والفرد واملجتمع سواء أكانت هذه سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية ،فهي افراز طبيعي للعالقة بينهما وبذلك
فإن تلك األهمية تولد اإلحساس بالحاجة ملعرفة املزيد حول القضية أو املوضوع املثار ،مما يترتب عليه البحث
واملتابعة لوسائل اإلعالم ،وهكذا فإن تأثر املتلقي قد يزيد نظرا لألهمية التي تتمتع بها القضية أو املوضوع،
إضافة إلى كونه لديه االستعداد املسبق للفهم واملعرفة وزيادة املعلومات ،مما يدعم مصداقية قناعته بهذا
1 David, Demers: Issues obtrusiveness and Agenda–sitting effects of communication Research, Vol16, N06, 1989, P 796.

2حسن عماد مكاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.295-294
Sitting the Agenda, N2, spring 2000, P P77-90.

3 Maxwell Mccombs, Esteben Lopez, Escobar –Juan Pablo:
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املضمون ،األمر الذي يؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات امللقي ألهمية لديه من ناحية ،ولألهمية التي توليها وسائل
اإلعالم لهذه القضية أو املوضوع من ناحية أخرى .وتعد أهمية القضية متغيرا وسيطا هاما في عملية ترتيب
أولويات الجمهور كما تؤكد فاعلية وسائل اإلعالم وقدرتها على التأثير في القضايا ذات األهمية لهذا الحضور،
مقترنة بالقضايا األخرى ،التي لها نفس األهمية لديه .يؤكد "مارشال ماكلوهان" دور أهمية القضية لدى الجمهور
بقوله "إن الجمهور هو الذي يدير دفة األخبار من خالل االهتمام أو فقدان االهتمام بموضوعها".

1

ثالثا-املدى الزمني :اهتمت جميع الدراسات التي اختبرت وظيفة ترتيب األولويات بمتغير املدى الزمني ،إال أن
وجهات النظر تعددت حول أهمية املتغير ،بالرغم من اتفاقها جميعا على أن التأثيرات التي تحدثها وسائل اإلعالم
ليست ذات طبيعة فورية بل تتطلب فترة زمنية تطول أو تقصر في الوقت الذي يجب فيه مراعاة الفروق الفردية
الخاصة بمجتمع كل دراسة ،كما اتفق الباحثون كذلك على ان نوع القضية وطبيعتها لها أهمية عند تناول هذا
املتغير.
وقد أشار "هوفالند" إلى أن فكرة التأخر أو التباعد ملا يقدمه مصدر الرسالة من ناحية وقبول املتلقي
لها من ناحية أخرى يمكن تسميته "بالتأثير النائم  "Sleeper Effectsإذ أنه بعد فترة من الزمن ينس ى املتلقي
مصدر الرسالة في حين أنه يذكر مضمونها ،2غير أن هذا املضمون قد يعود للتالش ي بعد فترة وجيزة لزيادة عدد
القضايا أو املوضوعات التي يتلقاها الفرد أو نتيجة إنقضاء مدة زمنية عليها ،ويرى "ماكومبس وستون" أن املدة
املثلى لترتيب األولويات تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر ،حيث اشارت نتيجة دراستهما إلى أن وسائل اإلعالم
تضع أجندة الجمهور في األوقات العادية التي ال يكون فيها انتخابات إلى عدة شهور .وهذا ما أشارت إليه بعض
الدراسات التي وجدت كذلك أن عملية وضع أجندة الجمهور ال تتعدى الشهر الواحد 3 ،لكن ما يؤخذ على
دراسة "ماكومبس وستون" أنها في االعتبار متغير نوع وأهمية القضية للجمهور ،كما لم توضح نوع الوسيلة التي
–

1 Luiz Erbring, Edie Goldenberg, Arther Miiler, H. Miller: free pages News and Real World cues, A. nex look at agenda

setting by the Media, American of political science, 1980, p p 19-45.
2حسن عماد مكاوي ،ليلى حسين ،مرجع سبق ذكره ،ص.297
3 Patrck Rossler & Schenk: Cognitive Bonding and the German Reunification Agenda sitting and persuasion effects of mass

media, International journal of public Opinion Research, Vol 12, N1, Spring 2000, P P34-35.
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طبق عليها البحث ،وهل أجري على وسيلة واحدة أو على جميع وسائل اإلعالم بصفة عامة .باملقابل أكدت
دراسة "وانتا وشو  Wanta&Showعلى أن لوسائل اإلعالم في حال تركيزها على قضية أو موضوع معين مقدرة
على ترتيب أولويات جمهورها في زمن قصير ،وتظهر قدرة التلفزيون في هذه العملية أسرع وأكبر مقارنة بالصحف
بينما تتطلب الصحف املحلية واملجالت اإلخبارية القومية مدى زمنيا أطول لترتيب أولويات الجمهور ،1ولقد
أوضح "ساوين  "Sawenضرورة االنتباه لعامل الوقت ،لكي تحدث عملية تأثير وسائل اإلعالم في أجندة الجمهور،
فهذه العملية ينبغي أال تكون قصيرة ،بحيث يصعب فبها عملية القياس متأخرا فتختفي فيه األثار الناجمة عن
عملية التعرض لتلك الوسائل.
وبالتالي فإن طول مدة التغطية اإلعالمية لقضية ما أو قصرها يكون له تأثير على الجمهور في ثالثة أبعاد
هي:
 املدة الزمنية املثلى لتحقيق التأثير املستهدف. ضرورة مراعاة اختالف وطبيعة القضايا. الفترة الزمنية الفاصلة بين تغطية وسائل اإلعالم وإدراك الجمهور لها.إن أهمية متغير املدى الزمني تتبع من افتراض أن تغطية وسائل اإلعالم لهذه القضية وإدراك الجمهور لها ،مما
ينعكس على ترتيب أولوياته بناءا على ترتيب أجندة وسائل اإلعالم2.وأخيرا فإن املدى الذي تستغرقه القضية
للبروز لكي تصبح ذات أهمية لدى الجمهور يتوقف على عوامل عدة ،منها أهمية القضية وطبيعتها ونوع الوسيلة
ومدى التركيز عليها واألسس الفنية التي تم االعتماد علها في وسائل اإلعالم ،وهداها الجغرافي.
رابعا-القرب الجغرافي :يجمع هذا مجموعة من املتغيرات ،تأتي في مقدمتها أهمية القضية التي تقارب االهتمام
النفس ي لدى الجمهور ،فهذا االهتمام هو الذي يدفعه ملتابعة وسائل اإلعالم إلشباع حاجاته وبذلك يزداد معدل

1 wayna Wanta & Yichen: Interpersonal Communication and the Agenda-Setting Process, Vol 69, Issue 4, 1992, 853.
2 Wimmer Roger D and Dominick Joseph: Mass Media Research, 4 th TT? Ed California Wadsworth Publishing Company

1994, P355.
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تعرضه لتلك الوسائل حيث تتناول موضوعا ذي أهمية روحية يتمثل في البعد النفس ي أو يتحدد بالجانب املادي
والقرب الجغرافي وخصوصا فيما يخص القضايا الخارجية التي تبقي االرتباط بها للجانب النفس فقط ،وليس
في جميع األوقات.
نموذج التأثيرات املتوافقة على نمط التعامل مع وسائل اإلعالم يرى أن تأثير هذه الوسائل ينجم عن
طريق التفاعل بين مضمون وسائل اإلعالم والوضع االجتماعي ،1والنفس ي للجمهور ،وخاصة حين يوجد قضية
تطرحها وسائل اإلعالم ،فعندها سيزداد مستوى االتفاق بين األجندتين وفقا النتباه وأهمية ودرجة قلق الجمهور
تجاه تلك القضية.
تتحكم في الجانب النفس ي عادة الجوانب االجتماعية ،كوحدة الدين أو قرابة الدم أو اللغة أو األصل ،أو املصير
املشترك فعلى سبيل املثال تمثل األحداث في فسطين أهمية نفسية للجمهور العربي بحكم كونها أرضا مقدسة،
وأرضا عربية ،وشعبها يعاني من االحتالل إضافة إلى البعد الجغرافي لقضية هذا البلد الذي له حدود سياسية
مع بعض الدول العربية ،وشعبها من االحتالل في الجزائر التي تمثل للجمهور املحل جانبا نفسيا بحكم الدين
والدم ،إضافة إلى كونها ذات بعد جغرافي ملحاذا فاتها للحدود الليبية والتونسية واملغربة ،وبالتالي فإن الوضع
الداخلي للجزائر قد يمتد إلى تلك الدول ،ومن هنا فإن األحداث التي تقع فيها تعد ذات أهمية خاصة للجمهور
املشار إليه ومن جهة أخرى فإن حدثا كزلزال تركيا قد يمثل جانبا نفس ي لبعض الدول األخرى ،بحكم موقعها
الجغرافي املجاور لتركيا ،وكذلك تمثل الوحدة في اليمن جانبا جغرافيا لبعض األقطار العربية ،في الوقت الذي
يمثل فيه جانبا نفسيا لجميع الدول العربية ،باعتبارها الوحدة اليمنية خطوة على طريق الوحدة العربية
الشاملة ،في حين ال تعد الوحدة األملانية محل اهتمام بالنسبة للشعوب العربية كالوحدة اليمنية ،في الوقت
الذي تمثل هذه الوحدة لألملان قضية ذات بعد نفس ي وجغرافي ،وباملثل عينة قد تمثل بعض الكوارث الطبيعية
جانبا نفسيا حين تنشر أو تذاع أخبارها ،بغض النظر عن نوعية الجمهور إلمكانية انتشار املرض أو الزلزال أو
الحرب.

1بسوني إبراهيم حماده :وسائل اإلعالم والسياسة ،مكتبة نهضة الشرق ،القاهرة ،ص ص .22-25
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إن املؤثرات والعوامل النفسية تنشأ منذ الطفولة وتزداد يوم بعد يوم عن طريق وسائل اإلعالم وبذلك
تصبح مؤثرة في شخصية الفرد أو املجتمع وتحدد ميوله واتجاهاته وسلوكه ،ومن أهم هذه املؤثرات العوامل
الثقافية واملعتقدات الدينية ،والقرب الذي يحدده

املكان1.

خامسا-االتصال الشخص ي :يقصد به االتصال الشخص ي الجمعي ،ويطلق بعض الخبراء على نمط االتصال
املباشر والتأثير الشخص ي مصطلح "التأثير عن طريق كلمة الفم" 2ويقصد به ذلك النوع من االتصال الذي يتم
من خالله االتصال واللقاء املباشر بين صاحب الرسالة االتصالية (مرسلها) ومستقبل الرسالة (الجمهور
املستهدف) وينتج عنه أفعال تلقائية وسريعة بصورة مباشرة وهذه األفعال هي التي تكمل الدائرة في ديناميكية
االتصال ،3وبناء على ذلك عرف جوزيف دافيد االتصال الشخص ي بأنه ذلك االتصال الذي يحدث بين شخصين
أو أكثر ،أو بين فرد وجماعة من بين موقف اتصال معين ،وينطوي على قدر كبير من التفاعل واملشاركة داخل
هذا املوقف

اإلتصالي4

بعيدا عن تعاريف االتصال الشخص ي والتي عرضت في السطور السابقة ،يمكن التمييز بين نوعين لهذا
االتصال هما.

5

 االتصال الشخص ي املباشر الرسمي :يتم من خالل الدوائر الرسمية املسؤولة وهو عادة ما يكونمقصودا وموجها ،والغرض منه اقتناع املتلقي بالفكرة املعروضة.

 1ناصر محمد العدلي :السلوك اإلنساني والتنظيمي-منظور كلي مقارن ،-معهد اإلدارة العامة ،الرياض العامة ،1995 ،ص 77
 2عاطف عدل العبد :مدخل الى االتصال والرأي العام-األسس النظرية واألساسية العربية ،-دار الفكر العربي ،ط ،3القاهرة،1999 ،
ص .42
 3محمد وفائي :االتصال وقياس فاعليته ضمن برنامج التدريب القومي لالتصال الشخص ي في دعم نشاطات السكان وتنظيم األسر،
املجلس القومي للسكان بالتعاون مع اليونسكو ،القاهرة ،ص ص .26-24
4 Josef. A David: Communication Concept and Devote Process, third Ed, New Jersey 1981, P 190

5نادية حسن سالم :أثر التعاون بين وسائل اإلعالم وأجهزة الخدمة على التنمية الريفية ،املركز القومي للبحوث االجتماعية ،القاهرة،
 ،1981ص .1
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 االتصال الشخص ي الطبيعي :يتم بين األفراد العاديين في حياتهم اليومية ،ويشمل التعامالت بيناألصدقاء والزمالء في العمل ،وبالتالي فأطروحات األفراد في هذا االتصال نتاج طبيعي لرؤيتهم للقضايا
واملوضوعات في املجمع ،وهو أكثر تأثير من األول بحكم تلقائيته.
يعد االتصال الشخص ي مؤشر ملعرفة مدى اهتمام الجمهور بالقضية عند التعرض لها فيما بينهم إذ يزداد
النقاش في حالة أهميتها أما في الحالة العكسية فتكون النتيجة إهمالها ،وكذلك يعد هذا االتصال الجماهيري
مصدرا للضغط والتأثير االجتماعي 1،والسياس ي مما يجعله أحد أهم مكونات الرأي العام تجاه أي قضية أو
موضوع.
تؤكد اإليضاحات والتعارف السابقة اهتمام معظم الدراسات اإلعالمية بهذا املتغير ،وخاصة الدراسات التي
تتعلق ببحوث ترتيب األولويات منها ،والتي من خالل نتائجها لهذا باعتباره أحد العوامل املؤثرة في ترتيب
األولويات ،حيث يمارس دورا في ابراز القضايا التي يتم قياسها أو تحديدها.
توجد باملقابل آراء متعددة حول متغير االتصال الشخص ي إذ يرى البعض أن هذا املتغير له دور محدد فقط في
عملية ترتيب األولويات بينما أكد آخرون أن دوره قوي ومؤثر في هذه العملية ،في حين وجد البعض أنه عامل
مساعد لوكنه يعتمد على عناصر أخرى تسهم في زيادة أو عدم زيادة تأثره.
لقد توصلت أولى متغيرات األجندة إلى أن قدرة االتصال الشخص ي دورا محدودا في حمية ترتيب األولويات أما
الدراسات الالحقة فقد توصلت إلى أن ملتغير االتصال الشخص ي قد تزيد من تأثير وسائل اإلعالم في ترتيب
األولويات لدى الجمهور  ،وخاصة عندما تتم مناقشة القضية فيما بنهم ،فهم يدعمون املضمون الذي نشر أو
أذيع ،وقد يتعدى ذلك في بعض األحيان ليكون منافسا لوسائل اإلعالم ،وألجندة وسائل اإلعالم ،وذلك حين

1رزق سعد عبد املعطي :دور قادة الرأي الدينية في معالجة القضايا املعاصرة :دراسة ميدانية بين املجتمعات الريفية والحضارية،
رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية اللغة العربية ،جامعة األزهر ،القاهرة ،1993 ،ص .41
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تتناول املنافسات القضايا التي غلطتها وسائل اإلعالم بصورة محدودة األمر الذي يؤدي إلى بروز قضايا عن تلك
التي قامت وسائل اإلعالم

بتغطيتها1.

سادسا-توقيت إثارة القضية :ال تتدخل وسائل اإلعالم في وقوع األحداث ،وإنما هي مجرد ناقل ملا يجري في
الحقيقة ،فإن متغير توقيت إثارة القضية ال ينطبق على األحداث املستمرة ،كتلك األحداث التي تصنعها الدولة
وتنقلها وسائل اإلعالم بهدف التأثير على الرأي العام ،وبالتالي فإن اختبار توقيت أثارة القضية عامل مؤثر وهام
خاصة أثناء أوقات غير االعتيادية كفترة االنتخابات التي يؤثر بروز قضايا معينة فيما على سير حزب أو ناخب،
الذهنية من املرشحين ،وذلك مما يؤدي إلى صعود أو هبوط معدل الثقة به كنتيجة لتأثير القائم باالتصال على
صورة الناخب الذهنية من املرشحين ،وذلك عبر التشديد على بعض النقاط الخاصة به واهمال سواها في
الفترة الحرجة ،األمر الذي يؤثر في موقف الجمهور الكلي نحو هؤالء املرشحين.

2

كذلك من األوقات التي تزداد فيها أهمية هذا املتغير تلك الفترات التي ترغب فيها بعض الوسائل اإلعالمية
ممارسة الضغط على إحدى املؤسسات أو املسؤولين في الدولة إلجبارهم على إتباع توجيه معين ،فعلى سبيل
املثال اختارت العديد من صحف املعارضة املصرية أواخر عام  2000أيام االنتخابات البرملانية لتعرض قضايا
محددة دون سواها ،كازدواج الجنسية وعدم أداء الخدمة الوطنية والتشكيك في الذمة املالية للحكومة ،وذلك
كله بغرض التأثير على أصوات الناخبين وبالتال التأثير في أجندة الجمهور ،بناء عليه يعد هذا املتغير أحد العوامل
املساعدة في ترتيب أولويات الجمهور ،والتي قد تزيد من أولوية قضية ما لديه في حالة رغبة وسائل اإلعالم –
القائم باالتصال -يبرزها وخاصة حينما يتعلق املوضوع بالقضايا السياسية سواء أكان ذلك بالتأثير السلبي أو
اإليجابي.
سابعا-نوع الوسيلة اإلعالمية املستخدمة :تمكن أهمية متغير نوع الوسيلة اإلعالمية املستخدمة في اختيار الفرد
للوسيلة التي تناسبه ،إذ من خاللها يتابع القضايا واألحداث املطروحة ،وبالتالي فغن عملية االختيار هذه تسهم

1 Maxwell E. Mccombs: OpCi, p 186.
2 Wayne Wanta –Yichen Wu: opcite, p850.
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إلى حد كبير في ترتيب أولوياته تجاه املضامين املختلفة ،وبالتالي فإن عملية االختيار هذه تسهم إلى حد كبير في
ترتيب أولوياته تجاه املضامين املختلفة ،وعلى الرغم من تباين اآلراء حول قوة تأثير كل من الصحافة والتلفزيون
واإلذاعة ،إال أن هناك اتفاقا عاما على تلك الوسائل اإلعالمية في ترتيب أولويات فرد الجمهور في حالة تعرضه
لها ،وفي حالة عدم تباين االتجاه نحو تلك ا لقضية أو املوضوع ،خاصة بالنسبة للقضايا الطارئة ،بينما يختلف
األمر بالنسبة للقضايا املستمرة بسبب الكم املعرفي الذي يتكون لدى الفرد أو الجمهور تجاه تلك القضايا مع
مرور الوقت.
لقد أكدت دراسة خالد صالح الدين على قدرة الصحافة والتلفزيون معا على ترتيب أولويات الجمهور ولكن
االختالف بينهما يكمن في مدى ّ
التأثير الزمني حيث يحقق التليفزيون فاعلية على املدى القصير بينما تحقق
الصحافة فاعليتها على املدى البعيد  ،1ولكن تزداد قدرة التيلفزيون على ترتيب األولويات مع الجمهور الذي
يعتمد عله كمصدر أول ملعلوماته عن القضايا املطروحة.
وتجدر اإلشارة إلى املؤثرات الكثيرة تزيد من فاعلية التيلفزيون في ترتيب أولويات الجمهور ،ولعل تقديم نشراته
اإلخبارية وتقاريره املختصرة بشكل يساعد على فهم وتذكر املحتوى أدى الزدياد قدرته على إبراز القضايا ذات
األهمية ،ومن هنا جاء التيلفزيون في املسح الذي أجرته إحدى الدراسات األمريكية حول أهم املؤسسات التي
تحكم الواليات املتحدة األمريكية في املرتبة الرابعة بين ثالثين مؤسسة أخرى متقدما عليه فقط بالبيت األبيض
وكبار رجال األعمال ومجلس الشيوخ ،بينما حلت الصحافة في املرتبة التاسعة عشرة بين تلك املؤسسات.

2

Sipiro Kiousis, Philemon Batimaoudis, Hyann Ban: Candidate Image Attributes Experiments of The Substitutive

1

Dimension of Second Laval Agenda setting, pun=blished by sage, 1999 P416.
 2إنشراح الشال :وسائل اإلعالم في إطار سيكولوجيا وقت الفراغ ،دار حافظ ،جدة1998 ،م ،ص.13
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وتوصلت دراسة روبرت إلى أن قدرة الصحف في الترتيب أولويات الجمهور بالنسبة للقضايا السياسية ،بينما
تتخلل قدرة التلفزيون في ترتيب األوليات بعض املتغيرات الوسيطة 1،ومن هنا يتطرق الباحث الى ذكر خصائص
التلفزيون:
-

يعطي التلفزيون إحساسا باأللفة والصدق والواقعة باستخدام الصورة واملؤثرات البصرية والصوتية2.

 يتمتع التليفزيون بقدرة أكبر على جذب االنتباه العتماد على الصورة إذ أكدت الدراسات أنه كلما زاداستخدام الحواس في استقبال املضمون زاد التأثير على املتلقي.
 سرعة التليفزيون في نقل األحداث والتعليق عليها ،األمر الذي يجعل املتلقي لديه معلومات شبه مسبقةحول املوضوع عند قراءته للمصحف.
 قد تؤدي املشاهدة الجماعية للتلفزيون إلى زيادة التأثير ،نظرا لإلحساس باملشاركة الجماعية أثناء تلقياملضمون وما يتخلل املشاهدة من مناقشات وتعليقات فورية على ما أذيع.

3

 النقل الفوري لإلذاعة املرئية واملدعوم بالصوت والصورة يؤدي إلى مزيد من صدق املضمون مما يؤديإلى احتمالية التأثر باملوضوع املذاع بوصفه أمرا واقعيا وحقيقيا.
 قدرة التلفزيون على الوصول إلى أكبر عدد من الجماهير ،نظرا الختراقها حدود املستوى التعليمي فهويخاطب املتعلمين واألمنيين على حد سواء.
 عدم أمكانية حارس البوابة املحلي من البحث عن املضمون املذاع عبر األثير الفضائي مما يمكناملشاهد املحلي من البحث عن املضمون الذي يرغبه بعيدا عن املصدر املحلي.
 -يتمتع التليفزيون بالخاصية التقنية املتطورة التي تساعده في عملية اإلقناع.

1 ROBEN d. Mx Clure, Tomas E. Patterson: Setting the Agenda. Pribt Vs network news, Journal Of Communication, Vol 26,

No 25, Spring 1976, P p 23-28.
 2عاطف عدلي العبد :نظريات اإلعالم والرأي العام-األسس العلمية والتطبيقات العربية ،-مرجع سبق ذكره ،ص .157
 3محمود يوسف :العالقات العامة في خدمة املرشح السياس ي ،املجلة املصرية لبحوث الرأي العام ،العدد الثاني ،افريل-ماي،2000 ،
ص ص 114-111
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 يمكن للتليفزيون استخدام جانب التأثر الدرامي النفس ي في عرض مواضيعه ،مما يسهم إلى حد كبيرفي عملية التأثير.
يتضح من خالل العرض املسبق أن ترتيب أولويات الجمهور ال يتوقف على وسيلة بعينها دون أخرى ،إنما يرتبط
بمجموعة من العوامل أهمها التعرض للقضية املثارة عبر مجمل وسائل اإلعالم في توقيت واحد ،ألن التعرض
لوسيلة معينة بشكل يفوق الوسائل يؤدي إلى اتفاق الجمهور املعتمد على هذه الوسيلة مع أجندتها ،حيث أن
التعرض ألي وسيلة دون سواها يؤدي إلى تأثير أكبر بما تعرضه ،بينما قد ِيدي التعرض املنخفض إلى قلة التأثير،
وعموما يؤدي اختالف نوعية الجمهور إلى اختالف املقروئية ،وكذلك يلعب تطر املجتمع العلمي وسرعة
مواصالته وسهولة وصول الصحف فيه وحالة أفراده االقتصادية واالجتماعية وأعمارهم دورا في نوعية وسائل
اإلعالم املتابعة من قبل جمهوره ،إذ تعتبر تلك من األساسيات التي تسهم في تحديد نوع الوسيلة ونوع األخبار
التي يبحث عنها الجمهور.
ثامنا-الخصائص الديموغرافية :يعد متغير الخصائص الديمغرافية ذو أهمية خاصة في مجال البحوث اإلنسانية
عموما ،والدراسات اإلعالمية التي تقيس األثر الذي تحدثه وسائل اإلعالم بالجمهور خصوصا ،إذ أن اختالف
هذه الخصائص بين شريحة جماهيرية وأخرى يكون له انعكاسه على التأثيرات التي تحدثها وسائل اإلعالم ،وقد
اختلفت نتائج اإلعالمية فيما بينها إلى اختبار تأثير خصائص الجمهور الديمغرافية على ترتيب أولوياته وذلك
وفقا لنوعية الفئة االجتماعية لجمهور الدراسة نفسها إضافة إلى نوع الوسيلة ،ومن هنا أكدت بعض الدراسات
على أهمية متغيري التعليم واملستوى االقتصادي ملا لهما من تأثير واضح على القدرة الطالئعية والشرائية لقراءة
الصحف واقتنائها وبالتالي ارتبط املستوى االقتصادي املرتفع بمستوى معرفي أكبر في حين ركزت دراسات أخرى
على تأثير متغير املهنة والعمر في وسائل اإلعالم بترتيب أجندة جمهورها ،ويشير البعض إلى أن العالقة الثنائية
بين الجمهور ومضمون الرسالة قد تلقى تشويش أو مقارنة من قبل املتلقي الذي قد يصطنع معاني خاصة به
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بناء على خلفيته املعرفية ونتيجة ملتغيرات أخرى كالسن أو النوع أو املعتقد السياس ي ،التي من شأنها أن تؤثر في
عملية تأثير هذه

الرسالة1

1 Will Brooker, Deborah Jermyn: The Avoidance Studies Reader, ED I, London and New York: Rot edge & Francis Group

2003, P P 91-93.
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أوال :توزيع فئات الشكل على عينة الدراسة.
عرض وتفسير نتائج تحليل فئات الشكل (كيف قيل؟).ثانيا :توزيع فئات املضمون على عينة الدراسة.
عرض وتفسير نتائج تحليل فئات الضمون (ماذا قيل؟).ثالثا :نتائج الدراسة التحليلية.

يعكس لنا الفصل التحليلي تجسيد كل من اإلطار املنهجي والنظري ،وفق خطوات منهجية تحليل املحتوى،
ومن خالل عرض وتحليل ومناقشة البيانات التي تم تفريغها في جداول ،وقد اعتمدنا على حدود اإلطار النظري
في عملية تحديد الفئات والتي سبق وأن عرضناها في اإلطار املنهجي بالتفصيل ،والحقيقة أننا لن نعنى بتفاصيل
مواضيع برنامج االتجاه املعاكس ،ولن نبحث في صحة ما طرحه البرنامج طيلة عام  ،2018وال الى تقويم بعض
األطروحات ،فتلك مسائل يضيق بتفصيلها املقام من ناحية ،وال تندر في مجال دراسننا من ناحية أخرى،
باعتبار أننا نعنى في بحثنا هذا بتقنيات وأساليب االقناع في البرنامج الحواري السياس ي (االتجاه املعاكس) ،لذلك
فإننا اذ نستحضر املواضيع املطروحة فإننا ال نستدعيها لذاتها ،بل باعتبارها تنناول في طياتها ما يسهم في تجلية
أساليب االقناع في البرنامج الحواري قيد الدراسة.
وعليه سنكتفي في هذا املقام بالتعريف بالبرنامج عينة الدراسة ،وتبيان حدود التحليل.
 oتعريف برنامج االتجاه املعاكس (عينة الدراسة):
يعد برنامج "االتجاه املعاكس" من أشهر البرامج التي تقدمها
قناة الجزيرة اإلخبارية ،يستضيف "فيصل القاسم" شخصيتين
ذوي أراء متعارضة ،ويتطرق برنامج االتجاه املعاكس ملواضيع

برنامج حواري اسبوعي يقدمه "فيصل القاسم"
مواعيد البث واالعادة:
اليوم
الثالثاء
االربعاء
الخميس

نوع البث
مباشر
إعادة اولى
إعادة ثانية

مكة
22:05
14:05
03:05

GTM
19:05
11:05
-

حساسة في السياسة .وتقوم فلسفته على سبر أغوار اآلراء
املتناقضة ،كما يطرح استفتاء يحمل وجتهي نظر متناقضتين كل أسبوع عبر مواقع التواصل االجتماعي.
نجح برنامج االتجاه املعاكس على مدى سنوات من أن ّ
يحول نفسه الى "حدث" عبر مواقع التواصل
االجتماعي ،من منطلق "االثارة "التي تجرى فيه ،فهي ترفع نسبة املشاهدة ،وهو يعتبر أحد مالمح قناة "الجزيرة"
منذ بدايتها ،وقد شكل البرنامج سابقة في تاريخ التلفزيونات العربية ،حيث نجد أنه رفع سقف حرية التعبير في
ً
برامج الحوارات في املنطقة ،فضال عن أنه ساهم إلى حد بعيد ،في اننشار "الجزيرة" ،وأكسبها مصداقية عالية
من خالل طرح الرأي والرأي اآلخر.
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يبين الجدول أعاله لباس مقدم برنامج االتجاه املعاكس وضيوفه لعام :2018
أ-

بالنسبة ملقدم البرنامج :ظهر مقدم البرنامج فيصل القاسم ببدلة رسمية في كل الحلقات وتظهر مالبسه

ذات النوعية الرفيعة واملرتبة بتناسق كبير من حيث األلوان دون أن ينس ى ساعة اليد التي تتماش ى وملبسه في
كل مرة ،كما يتبين لنا في كل حلقة التالؤم الكبير بين اللبس وموضوع الحلقة ،وكما هو معروف فان "املالبس
في املجال السياس ي وسيلة لتأكيد أو اخماد القضايا السياسية" ،1فعلى سبيل املثال نجد فيصل القاسم ظهر:
 بالبدلة السوداء في كل من الحلقة []43[ ]36[ ]34[ ]33[ ]32[ ]27[ ]25[ ]22[ ]13[ ]09[ ]08[ ]01[ ]46[ ]45[ ]44والبدلة السوداء تدل على الثقة بالنفس من جهة ،واحترام الجمهور على الشاشة من
جهة أخرى ،وهي تعطي االنطباع بالجدية والصرامة ،كما يحمل هذا اللون رمزية خاصة في وعي الناس
وال وعيهم ،فكثيرا ما ُيشير األسود ،بموجب عقد تداولي ضمني عفوي الى" :عوالم الواجب والضرورة
والرصانة والجد واالضطالع باملسؤوليات الكبيرة ،وموازاة االنفعال" 2كما ظهر بها في الحلقة [ ]09تعبيرا
عن حزنه على شهداء الغوطة الذين سقطوا بسوريا آن ذاك.
 البدلة البنية والتي ظهر بها في كل من الحلقات [.]42[ ]40[ ]38[ ]16[ ]10[ ]07[ ]03 البدلة الزرقاء ظهر بها في كل من الحلقات []30[ ]29[ ]28[ ]26[ ]24[ ]23[ ]18[ ]14[ ]12[ ]08[ ]02[ ،]48[ ]41[ ]39[ ]36[ ]35[ ]31وهي تدل على العقالنية في التعامل مع موضوع الحلقة ،والهدوء في
توجيه الحوار ،والحذر في التعامل مع الضيوف ،و األزرق " رفض ابدي للواقع املوجود املأزوم ،وحلم
هارب في عيون الحاملين بحياة ال تحكمها لقيود ،وهو دال على االمتداد ورحابة الصدر والتعالي عن
العوائق الذاتية واألنطولوجية ،واتساع فضاء الحوار 3أما البدلة الزرقاء الفاتحة فهي تدل على االرتياح
حيال املوضوع كما جاء في الحلقة التي تتحدث عن كل من اليمن ،لبنان موريتانيا.

 1علي عابدين :مرجع سبق ذكره ،ص.127
 2سعيد بن كراد :مسالك املعنى ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،اللذقية ،2006 ،ص ص .64-63
 3سعيد بنكراد :مرجع سبق ذكره ،ص.65
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 البدلة الخضراء فقد ظهرت مرة واحدة خالل الحلقة [ ،]37استعملها فيصل القاسم في موضوع(اتفاق ادلب) التركي مع األسد ليظهر علنا وقوفه الى الجانب التركي فيم يخص ادلب ،كما انعكس هذا
املوقف كذلك من خالل قياس االتجاه والذي سنراه الحقا.
 البدلة باللون الرمادي ظهر بها في كل من الحلقات []40[ ]21[ ]20[ ]19[ ]17[ ]15[ ]11[ ]06[ ]04[ ]47فهي تدل على محاولة اظهار االنصاف في التعامل مع املوضوع وتحمل املسؤولية األخالقية.
بالنسبة لربطات العنق في السياسة فهي ال تعتبر مجرد رمز للتحضر أو األناقة وانما هي تعبير عن شخصية
الرجل وتطلعاته وهذا ما أكد عليه الباحث الفرنس ي "جان كلود كوليان" في كتابه "ربطات العنق" ،وعلى الرغم
من أن ربطات العنق البارزة عند رجال الساسة هما األزرق واألحمر ،اال أن مقدم البرنامج كان أكثر جرأة من
الوقوف عند هذين اللونين ،فوظف ربطة العنق البرتقالية خالل الحلقة املتعلقة باحتالل أمريكا لسوريا للداللة
على انتماءه لجهة معينة فيم يخص املوضوع ،أما ربطة العنق الرمادية فهي تعكس عمق التخطيط والتدبر في
املوضوع كما جاء في الحلقة [ ،]18وما نالحظه كذلك أن مقدم البرنامج قد ظهر في أكثر الحلقات باللون األزرق،
ووفق نظرية األلوان فان اللون األزرق في ربطة العنق تدل على عدم السقوط في فخ الرسائل السياسية الخاطئة.
ب-

بالنسبة للضيوف :ظهر أغلب ضيوف برنامج االتجاه املعاكس بشكل الئق أمام التلفزيون ،وقد كانت

أغلب املالبس عبارة عن بدالت رسمية دون ربطة عنق ،لقد كان مع بداية انتشار ربطات العنق في الدول
العربية رؤية سائدة مفادها أن عدم ارتداء ربطة العنق دليل على رفض الثقافة الغربية ،غير أننا ما نالحظه
من خالل الشخصيات التي ترتديها ال يمكن الجزم بهذه القاعدة ،لكن ما يمكن مالحظته هو تمسك الباحثين
في الشؤون الخليجية بالقميص العربي والغترة والعقال فوق الرأس ،وقد ظهر هذا في كل من الحلقات []02
[ ]45[ ]44[ ]41[ ]36[ ]20دفاعا عن القومية الوطنية العربية والقيم الخليجية ،غير أن ما نالحظه في الحلقة
[ ]12ارتداء الضيف للثوب العربي مع العقال والغترة من جهة ودعوته للتخلي عن كل القيم العربية التي تجعل
من العرب متخلفين على حد تعبيره.
من جهة أخرى فقد ظهر الضيف "أفيخاي أدرع" خالل الحلقة [ ]08بالبدلة الرسمية العسكرية لجيش
الدفاع الرسمي ،وهو بهذا ال يطرح رأيه الخاص وانما يعكس آراء الجيش اإلسرائيلي برمته ،ونفس الشيئ في
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الحلقة [ ،]35أين ظهر الضيف "عبد الحميد زكرياء" بزي الجيش الحر السوري ،وهو بذلك ناطق رسمي عن
الجيش الحر السوري.
إن أهمية املالبس ومعانيها موضوع عولج على أعلى مستويات النقاش والضبط في مجاالت مختلفة،
فاملالبس من الناحية الوظيفية لها منفعتها التي تعتبر من الحاجات الرئيسية لإلنسان ،غير أن ازدياد االهتمام
باملجتمع أعطى أبعادا أخرى للملبس والتي أصبحت تستخدم كوسيلة لالتصال ،كدافع لجذب االنتباه،
االنفصال ،التمرد ،الحزن ،الفرح...الخ ،كما أنها تعطي الطابع األول لتحليل توجهات األفراد .1نحو مختلف
املواضيع املطروحة خاصة اذا تعلق األمر باملجال السياس ي ،فتصبح انتقاء املالبس وتفاصيل األلوان تعكس
ُ
مقام املتكلم وفي بعض األحيان مكانته ومجاله وايديولوجيته وهو األمر الذي يستغله السياسيون للتأثير في
املتلقي واقناعه.

1 jucbson wilhelmina : humanmatives, Under Ling flash ions changes praticallram, unimirror 1936, p04.
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 -5توزيع فئة مستوى اللغة على عينة الدراسة.
ُ
جدول رقم  :06فئة اللغة في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
مستوى

ترتيب مستوى اللغة باألغلبية

اللغة1

اللغة العربية الفصحى

02

اللغات األجنبية

04

اللهجات العامية (الدارجة املحكية)

01

اللهجات الهجينة (املختلطة)

03

يعكس لنا الجدول أعاله مستوى اللغة املوظفة ضمن برنامج االتجاه املعاكس ،وقد تبين أن استخدام
اللغة العربية تغلب على استخدام اللغة األجنبية التي نجدها في الترتيب األخير مقارنة باللغة العربية ،غير أن
هذا األمر يضعنا موضع املقارنة فطبيعة البرنامج تستدعي ذلك ألنه موجه بالدرجة األولى الى الرأي العام العربي.
ُ
ان امل مالحظ من خالل الجدول يجد أن (اللغة العامية-الدارجة املحكية) جاءت في املرتبة األولى ( )01باألغلبية،
واللغة العربية الفصحى في املرتبة الثانية ( )02باألغلبية ،أما اللغة الهجينة فقد احتلت املرتبة الثالثة ()03
باألغلبية.
تعتبر اللغة عنصر مهم جدا في البرامج التلفزيونية ،وخاصة منها الحوارية ،فالخطاب الحواري (الكالم) قد
يتم انتقاءه بعناية وقد يخرج دون وعي من قبل املرسل ،وفي كلتا الحالتين فإن اللغة في مثل هذه األنواع من
البرامج ،تلعب دورا كبيرا في العملية االقناعية،
واذا تحدثنا عن مستويات اللغة وجب علينا أن نعرج على كتابات "دي سوسير" ،اذ يذكر في كتابه "علم
اللغة العام" أن "اللغة تعمل على تمييز الشرائح االجتماعية بعضها عن بعض ،اذ هناك مستويات لغوية خاصة
ببعض الفئات االجتماعية تدل عليها داللة واضحة ،ومن خاللها يمكننا مثال تمييز لغة األطفال عن لغة الكبار،
1

عادة ما يتم تحديد املستوى اللغوي الى ثالثة مستويات يتعلق األول باملستوى التذوقي الفني الجمالي أي اللغة األدبية ،ويتعلق الثاني

باملستوى النظري التجريدي أي اللغة العلمية ،ويتعلق الثالث باملستوى العملي االجتماعي العادي أو اإلعالمي أي اللغة اإلعالمية.
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ولغة املثقفين عن لغة األميين ،ولغة طائفة دينية معينة عن أخرى ،ولغة اعالمي عن أدبي" ،1وبالنظر الى لغة
مقدم البرنامج "فيصل القاسم" فقد اعتمد في غالب األحيان على اللغة العامية أو الهجينة ،فلم يعكس لنا
اللغة اإلعالمية بالشكل املتعارف عليه في البرامج الحوارية ،وهو األمر الذي يؤكد لنا الى جانب العديد من التقارير
والدراسات تراجع استخدام اللغة العربية الفصحى أو مستوى اللغة اإلعالمية ،ونقصد هنا باللغة اإلعالمية
ذلك القاموس اللغوي الذي جاء نتيجة دراسات لغوية في ميادين عدة عملت على تهذيب ألفاظها وتوسيع نطاقها
وترقية مفرداتها وادخال مفردات جديدة ،وتدعيمها بالسالسة والسالمة والوضوح دون اسفاف أو هبوط الى
العامية ،اال أنه هناك ما يبرر مستوى لغة "فيصل القاسم" كطبيعة البرنامج واملتلقي من حيث ثقافته وطبقته
ُ
االجتماعية ،فاالعالمي هنا ال يريد أن يخاطب فئة أو طبقة دون األخرى ،بل يريد مخاطبة الجميع ،وقد طرح
هذا املوضوع من قبل العديد من الباحثين أمثال "فرح أنطون" الذي رأى أنه ال يوجد في واقعنا اللغوي عامية
ُ
ُ
وفصحى فقط بل يوجد الى جانبهما لغة وسطى وهي ما أطلق عليها اصطالح "الفصحى املخففة" ،العامية املشرقة،
اللغة املتوسطة ،وهي تشبه الى حد ما اللغة التي أطلق عليها "توفيق الحكيم" اسم "اللغة الثالثة" .2ان هذا
الطرح إذا يضعنا بين تيارين ،تيار يؤيد استخدام اللغة العربية الفصحى في وسائل االعالم وآخر يرفض هذا
املبدأ داعيا الى استخدام العامية بدال منها ،فالتيار األول (الفصيح) يرى ان استخدام العاميات يعتبر تهجينا
وافسادا للغة والثقافة ،وان اللغة العربية الفصحى تؤدي الى تنمية الحس الجمالي وخلق مناعة اتجاه عوامل
التجزئة على الصعيد القومي والوطني ،بينما يرى التيار اآلخر أن استخدام العامية هي حتمية واقعية من منطلق
أنها اللغة األقرب الى فهم الجمهور.
وعن مستوى لغة "فيصل القاسم" فهو يعتبر اللغة في برنامج االتجاه املعاكس أداة تعبير غايتها األولى منوطة
بالتأثير الذي تحدثه في الضيوف فيعمد بذلك الى توظيف ألفاظ حادة ترفع من شدة الحوار القائم وتستفز
الضيوف وتجعلهم يطرحون أفكار ومعلومات حصرية دون وعي.

 1فيرناند دي سوسير :علم اللغة العام ،تر :يوسف عزيز ،آفاق عربية ،بغداد ،1985 ،ص.33
 2محمد نادر :لغة الخطاب اإلعالني ،دار الجيل ،لبنان ،بيروت ،ص.97
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بالنسبة لضيوف البرنامج فان استعمالهم ملستوى اللغة العامية املحكية يعود الى مخاطبتهم بالكالم الى
مجتمعاتهم ،فاللهجة العامية املحلية َت ُ
شد املتابع وتخلق نوعا من الترابط بين املتكلم واملستمع ،وهذا ما أكد
عليه مبدأ "جوزيف فندريس  "joseph vendryesفي كتابه "اللغة" عندما أكد على أن اللغة املحلية من أقوى
العوامل التي تربط أفراد املجتمع اإلنساني ،فهي تفرض لونا من السلوك والتفكير واالحساس" ،1ومن منطلق
أن الضيوف هدفهم األساس ي الدفاع عن رأيهم ودحض الرأي اآلخر ،وإبالغ الجماهير ومحاولة اقناعهم بالرأي
الصائب ،فان استعمال اللغة العامية هي األنسب لذلك في هكذا مقام ،وما يهم هنا ليس مستوى اللغة وانما
قوة البالغة ،وبتعبير "أفالطون" األداة األساسية للغة ،فهي تستهدف كسب عقول الناس ،وهي كما عرفها
"أرسطو" "القدرة على كشف جميع السبل املمكنة لالقناع في كل حالة بعينها" ،2أي أن البالغة تعتمد بالدرجة
األولى على األلفاظ ،وال نعني بذلك األلفاظ االعتيادية التي يتحدث بها األفراد لغرض االتصال ببعضهم البعض،
وانما نعني باأللفاظ هنا تلك األلفاظ البليغة والدقيقة التي تبلغ صميم املطلوب ،أو هي ألفاظ بالغة الداللة،
تفض ي في الحال الى احداث األثر املطلوب ،وقوة البالغة تستهدف االقناع ،ولكي يكون االقناع فعاال ومؤثرا وجب
توظيف األلفاظ البالغة الداللة "فاللغة اذا توفر األلفاظ عند االتصال ،وان البالغة تفض ي على اللفظ داللة
مؤثرة ،أو بعبارة أخرى :ان البالغة تجعل املفردة مطابقة ملقتض ى الحال ،وألن االقناع يتم عن طريقة اللغة،
فال بد في هذه الحال انتقاء ألفاظ مؤثرة في دالالتها" .3بغض النظر عن مستوى اللغة كما هو الحال في برنامج
االتجاه املعاكس.
من هنا فإننا نؤكد أهمية البالغة في املستويات اللغوية فهي تفض ي على اللفظ داللة مؤثرة ،وبالنسبة
لبرنامج االتجاه املعاكس فإن اعتماد مستوى لغوي دون آخر يأتي من أجل ابراز وجهة نظر معينة بألفاظ تختلف
من حيث الشدة ،على أن الصورة تدخل في إبراز أطراف الحوار ،وتساعد على االقناع وعلى العموم يجب ان ال
نتجاهل خصوصية مجال السياسة الذي ينفرد بآليات لغوية ضمن مستويات خاصة به من أجل اإلقناع وجذب
الطرف اآلخر(املتلقي) خاصة في موقف الحوار املباشر ،وحين تكون الوظيفة األساسية للغة السياسية هي
 1فندريس :اللغة ،تر :محمد القصاص ،مكتبة األنجلو املصرية ،القاهرة ،1950 ،ص.250
 2محمود شمال حسن :سايكولوجية خطاب الفضائيات ،دار الكتب العلمية ،ص.04
 3مرجع سابق ،ص.65
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"الدفاع عن سياسات ال يمكن الدفاع عنها أو تبريرها في الواقع" 1فإن املستوى اللغوي هنا تقل أهميته مقارنة
بالبالغة التي تتقوى بشدة اللفظ وبدقته.

 1عماد عبد اللطيف :مرجع سبق ذكره ،ص .49
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 -6توزيع فئة جنس الحوار على عينة الدراسة.
ُ
جدول رقم  :07فئة جنس الحوار في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
جنس الحوار

التكرار

النسبة

حوار الرأي

40

%83.33

حوار املعلومات

05

%10.41

حوار الشخصية

03

%06.25

املجموع

48

%100

يتبين من خالل الجدول أعاله أن جنس الحوار الذي تركز عليه البرنامج بالدرجة األولى هو (حوار رأي)،
اذ كانت لدينا ( )40حلقة من أصل ( )48حلقة ظهر فيها أن شكل الحوار هو (حوار رأي) ،وبنسبة مئوية
بلغت  ،%83.33تال ذلك حوار املعلومات في ( )05حلقات ،وبنسبة مئوية بلغت  ،%10.41في حين لم تتعدى
النسبة  ،%06.25أي ما يقدر بم ( )03حلقات تناول فيها البرنامج املواضيع وفق (حوار الشخصية).
ويرجع هذا األمر الى أن البرنامج يقوم بدعوة شخصيات مسؤولة وذات خبرة من تيارين مختلفين ،األمر
الذي يستدعي بالضرورة طرح آراء مختلفة حول نفس املوضوع ،باإلضافة الى توجه مقدم البرنامج بطرح أسئلة
مفتوحة تجعل من اإلجابة مزيجا بين املعلومة والرأي ،والحقيقة فان ُمقدم البرنامج يستدرج الضيوف لإلدالء
بآرائهم الخاصة والتي قد تمثل جهة معينة ،ولهذا فان عناوين الحلقات تأتي دائما تحمل رأيين مخالفين
معاكسين ،مم يجعل أغلب الحلقات تأتي وفق حوار الرأي وهو يهدف أساسا لحصول على رأي الضيف في
قضية ،أو حدث أو موضوع معين ،ويكون هذا الضيف مختصا في مجاله ،فهناك الكثير من املوضوعات ،يحتاج
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املشاهد فيها الى معرفة رأي الخبراء أو املهتمين بها 1.فيعرضون آراءهم بالحوار ويطرحون التعليق املناسب عليه
مع االستدالل بالحجج واألدلة والبراهين التي تؤيد هذه اآلراء.2

 1طارق أحمد الخليفي :مرجع سبق ذكره ،ص .142
 2صونيا عفان :أساليب ادارة الحوار التلفزيوني في القنوات الفضائية العربية ،مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجيستر في علوم االعالم
واالتصال ،تخصص صحافة مكتوبة ،سمعية بصرية ،2012-2011 ،جامعة قسنطينة ،ص .48
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 -7توزيع فئة اإلخراج الفني على عينة الدراسة:
ُ
جدول رقم  :8فئة اللقطات املستخدمة في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
تكرار االستخدام

اللقطة

ترتيب تكرار االستخدام

اللقطة العامة جدا

190

03

اللقطة العامة

2033

02

اللقطة العامة املتوسطة

0

06

اللقطة املتوسطة

6640

01

اللقطة املتوسطة القريبة

43

05

اللقطة شديدة القرب

70

04

ُ
يظهر لنا من خالل النتائج املسجلة في الجدول أعاله أن برنامج "االتجاه املعاكس" يستخدم بشكل مكثف
اللقطات املتوسطة بتقدير ( )6640لقطة ،وفي الدرجة الثانية استخدم البرنامج اللقطات العامة بتقدير 2033
لقطة ،في حين حظيت اللقطة العامة جدا بالترتيب الثالث ( )03وبتقدير  190لقطة ،أما اللقطة شديدة القرب
فقد احتلت الترتيب الرابع ( )04بتقدير ( )70لقطة ،في حين أن اللقطة املتوسطة القريبة نالت املرتبة الخامسة
( )05بم ( )43لقطة ،بينما جاءت اللقطة العامة املتوسطة في املرتبة األخيرة ولم تعكس أية لقطة مصورة بها،
وهذا خالل ( )48حلقة محل الدراسة.
ان برنامج االتجاه املعاكس يركز على الضيف باالعتماد على اللقطة املتوسطةُ ،
فيظهر مالمحه وحركات
جسمه وهذا ما يبرر االستعمال املكثف للقطة املتوسطة ،أما اللقطات العامة فتأتي لتظهر لنا كل من الضيوف
ُ
ومقدم البرنامج بشكل مقرب لتذكير املشاهد بالضيوف التي تمت دعوتهم ،وفي بعض األحيان تستعمل هذه
اللقطة لغض النظر عن كالم يدلي به أحد الضيوف ،أما اللقطة العامة جدا فتأتي في غالب األحيان عند بداية
البرنامج ونهايته لإلشارة الى املكان الذي ُيجرى فيه الحوار ،ونادرا ما تأتي اللقطة شديدة القرب التي تركز على
مالمح الوجوه وانفعاالت الضيوف أو تركز على صورة معينة إلظهار أهميتها.
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 -8توزيع فئة لغة الجسد على عينة الدراسة:
ُ
جدول رقم  :09فئة نوع لغة الجسد في برنامج االتجاه املعاكس لسنة :2018
لغة الجسد

ايماءات الوجه

التكرار

النسبة%

املؤشرات
الحاجبين

505

%49.75

العيون

304

%29.95

األنف

40

%3.94

الشفاه

80

%7.88

اللسان

66

%6.50

الفك

20

%1.97

1015

%100

التكرار

النسبة%

البعد أو القرب

48

%2.21

حركات الكتف

34

%1.6

حركات اليدين

2085

%96.21

وضعية القدمين

1

%0.04

2168

%100

التكرار

النسبة%

من الخلف الى األمام

41

%21.46

يمين يسار

63

%32.98

جنب الى جنب

87

%45.54

191

%100

املجموع
املؤشرات

وضعية الجسم

املجموع
املؤشرات

حركات الرأس

املجموع
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يمثل لنا الجدول فئة لغة الجسد في برنامج االتجاه املعاكس لعام  ،2018اذ يقتض ي فعل الحوار
القائم في البرنامج نظاما آخر مصاحبا للغة ،ويتمثل هذا النظام في "التواصل غير اللفظي واملتمثل في اإلشارات
وااليماءات ،الحركات ،الوضعيات ،أي مجموع الوسائل االتصالية املوجودة لدى األشخاص ،والتي ال تستعمل
اللغة اإلنسانية ،أو مشتقاتها غير السمعية (كتابة ،لغة الصم

والبكم)1.

ويقصد بها حضور أعضاء الجسد في الحوار ،وهي جزء أساس من مكمالت الحوار ،ال ينفك عنه ،ومن املهم
أن يدخل هذا في تحليل الخطاب الحواري ،وهي ما تسمى في علم االتصال املعاصر بتسميات عدة مثل :علم
االتصال غير اللفظي ،واللغة الجسدية ،والكالم الجسدي ،والحركة الجسدية ،والسلوك الحركي ،والعالمات
الحركية ،وتدور في مجملها حول تفسير وتأويل تعبيرات الجسد ،بوصفها وسيلة مكملة للحوار املنطوق ،فاللسان
جزء من عدة أجزاء تظهر في السلوك

الحواري2.

وتحتل لغة الجسد في وسائل االعالم املرئي مكانة ال تقل أهمية عن اللغة اللفظية ،بل انها تتفوق عليها أحيانا،
ُ
خاصة الجزء األعلى في الجسم مثلما هو الحال في برنامج االتجاه املعاكس ،اذ أن اإلشارات والحركات تلتقط
بسرعة فائقة في االتصال املرئي ،ولغة الجسد تسبق اللفظ عند التواصل ،واألهم من هذا أنها تظهر ما يفكر
العقل وال يريد اللسان النطق به ،فهي إحدى أهم أساليب توصيل املعلومات واألفكار للمتلقي حيث يعتقد
علماء النفس أن  %60من حاالت التخاطب والتواصل بين الناس تتم بصورة غير شفهية أي عن طريق االيماءات
وااليحاءات والرموز ال عن طريق الكالم .ويؤكد معظم الباحثين في مجال املرئيات على األهمية الكبيرة لالتصال
املرئي أمثال "ألبرت مهرابيان"  Albert mehrabianالذي أكد حسب دراسة أجراها عام  1967على أهمية هذا
النوع من االتصال ،وقد حدد بقياس دقيق األثر الذي تحدثت اللغة ،ويرى " "mehrabianأن الرسالة يمكن أن
تدرك بثالثة طرق وهي :لغة الجسد  ،%55الصوت  ،%38الكلمات .%7

1

بيير جيرو :السيمياء ،تر :أنطوان أبو زيد ،منشورات عويدات ،بيروت ،لبنان ،ط ،1894 ،1ص.119

2

محمد العبد :العبارة واإلشارة :دراسة في نظرية االتصال ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،1992 ،ص.114
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وعلى العموم فقد جاءت لغة الجسد في برنامج االتجاه املعاكس تحمل عدة رسائل قد ترتاب منها الذات
املستقبلة ،وقد تعكس انعدام الثقة ،أو غياب التواصل الفعال واملطلوب في املوقف الحواري بين الضيوف،
مما يجعل الذات املرسلة أقل تأثيرا واقناعا ،وسنفصل في هذا األمر أكثر من خالل مؤشرات الفئة في الجدول
أعاله.
 -1ايماءات الوجه والتي جاءت بتكرار  ،1015ويعتبر الوجه أكثر أجزاء الجسم وضوحا وتعبيرا عن العواطف
واملشاعر وأكثرها في نقل املعاني ،كما أنه أكثر األجزاء صعوبة في فهم التعبيرات التي تصدر عنه ،ويقول
أحد خبراء االتصال أن الوجه قادر على أن يعرب عن  250.000تعبير مختلف ويمكن القول إن هناك على
األقل ستة أنواع من العواطف التي يمكن التعبير عنها باستخدام الوجه وهي التعبير عن السعادة والغضب،
الدهشة والحزن واالشمئزاز والخوف ،1وتشمل:
أ -الحاجبين والتي جاءت بنسبة  ،%49.75اذ تمت مالحظة الضيوف في برنامج االتجاه املعاكس الذين
يبدون مقطبين الحاجبين تعبيرا على الغضب ورفض الطرف اآلخر كالحلقة رقم [ ]23والتي جاءت
بعنوان "هل يطبق لبنان معايير مزدوجة مع الالجئين" أين أبدت اإلعالمية اللبنانية "سكارليت حداد
رفضها ألسلوب الضيف املقابل حاتم عزام بتقطيب الحاجبين بشكل مستمر كلما تحدث ،وقد فسر
علماء األعصاب رفع الحاجب بقوة يشير الى إحساس املتكلم باالختالف بين ما يقوله وما يفكر فيه،
وقد ُيدرج ضمن عالمات الشعور بالذنب بسبب اختالق كالم مناف للحقيقة.
ب -العيون والتي جاءت بنسبة  %29.95ونجد أن العينين من أهم أدوات التعبير ،فعندما نتحدث
أو نسمع الى حديث...عادة وطوال الوقت ننظر الى وجه الشخص اآلخر ونركز على العيون...وهذا
االتصال عن طريق العيون يجعل أثر االتصال يتعمق أكثر ويصبح ذا مغزى أعظم ،ويشير الباحثون
الى أن حركة العين واالتصال البصري قد تكون مفيدة في العديد من املجاالت منها:
 التفكير والتأمل. الفهم واالستيعاب. 1محمد منير حجاب :االتصال الفعال للعالقات العامة ،ط ،1دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،2007 ،ص.116
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 رغبة املستقبل في االستجابة.ويستخدم األفراد البصر والتركيز على العينين في حالة الرغبة في الحصول على استرجاع املعلومات ومعرفة ردود
الفعل لدى اآلخرين ،وكذلك لألعراب على االهتمام واستمرارية االتصال بين الطرفين والرغبة في املشاركة وتزداد
درجة تركيز العينين بين طرفي االتصال ،كلما كانت املسافة بينهما أكثر ،كما يستخدم تركيز العينين كوسيلة
إلثارة القلق في الطرف اآلخر .وعليه فان العيون من األدوات االستراتيجية في نقل الرسائل واملعاني غير اللفظية1.

ت -الشفاه جاءت بنسبة  %7.88عكست في غالب األحيان االبتسامة دون صوت ،نعبيرا عن السخرية أو قصور
في الفهم الحلقة رقم [ ]22حيث استمر الضيف التركي "حمزة تكين" بالتبسم حين يتحدث الضيف السوري
"عبد املسيح الشامي"  ،أو تأكيدا على عدم الرض ى عن التفسيرات املغلوطة من قبل الطرف اآلخر حسب
رأي الضيف ،كما قد تدل االبتسامة على االرتياح النفس ي ،لكن سياق التواصل يؤكد على عدم االرتياح،
وقد أظهرت األبحاث السيكولوجية أن الشخص الذي يبتسم ،حتى عندما ال يشعر بالسعادة ،يجعل
النشاط الكهربائي يتدفق في الجانب األيسر من املخ وهو جزء املنطقة السعيدة ،وقد اثبت الباحث ريتشارد
دفيسون أن االبتسامة املتعمدة يحرك نشاط املخ نحو اإليجابية والثقة بالنفس.
 -2وضعية الجسم:
أ-

البعد أو القرب جاء بنسبة  %2.2ويجب اإلشارة هنا "أنه في ستينات القرن املاض ي استحدث

العالم االنتربولوجي" ادوارد هول " ما يعرف بالنظرية املكانية Proximiqueوكان واحدا من الرواد في دراسة
االحتياجات املكانية لالنسان وانطلق من فكرة أن لكل شخص منطقة نفوذه الشخصية الخاصة به وهي
املساحة أو الحيز املحيط بالشخص والذي يزعم أنه يخصه وكأنه امتداد لجسده ،وهذه النظرية مؤداها أن
الفضاء الفاصل بين املتخاطبين يشكل فائضا مضمونيا يشير الى داللة جديدة تضاف الى االرسالية اللسانية،
فحجم املسافة الفاصلة بين متخاطبين يخبر عن طبيعة العالقة بين املنخرطين في عملية االبالغ وهو ما
ينعكس على الصوت ونبرته وتنعيمه وهو ما يطلق عليه العوالم الحسية املرافقة لكل فعل لفظي" ،2وعلى

 1عبيدة صبطي :مرجع سابق ،ص ص121-120
 2رجم جنات :مرجع سبق ذكره ،ص.210
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العموم فان املسافة بين الضيوف في برنامج االتجاه املعاكس ال يحددها الضيف في حد ذاتها وانما فريق
اعداد البرنامج الذي يفصل بين الضيفين بطاولة يتوسطها مقدم البرنامج "فيصل القاسم" ،ان جلسة
فيصل القاسم وقربها وبعدها عن الضيفين تحمل دالالت التحيز من عدمه ،فقربه من ضيف ما على
حساب ضيف اآلخر من حيث املسافة داللة على تحيزه ،مثل ما جاء في الحلقة رقم [ ]02واملعنونة بم
"السعودية  ...إصالحات أم خراب بيت" ،أين ضل فيصل القاسم قريب من الضيف "عبد هللا حاجم
الشمري" مقارنة بالضيف ماجد الخطيب.
ب-

حركات اليدين تكررت  2085مرة اذ تقوم حركة اليد مقام اللسان في النظام االشاري ،اذ

تساعد املتكلم على التعبير عما يريده ،كما أن استخدام ايماءات اليد يلفت االنتباه ويزيد تأثير التواصل ،وقد
شكلت حركة اليدين في برنامج االتجاه املعاكس خطابا غنيا كان كافيا بذاته لتوليد سلسلة ال متناهية من
الدالالت ،فمثال في الحلقة [ ]02كانت املسافة بين يدين الضيف "ماجد الخطيب" الشمري متقاربة الى درجة
الضم" ،وتقاطع اليدين أمام الصدر هو رسالة قوية للتحدي وانغالق التفكير ،وكلما كان تقاطع اليدين قويا
والى أعلى كلما كانت درجة العدوانية كبيرة في الرسالة" ،وهذا يدل على أن الضيف ال يريد التواصل مع
الضيف اآلخر ،كما نجد:


حركة الكف لألسفل :دليل على السيطرة على الوضع ،وهي حركة تسلطية للتأكيد على السيادة
والتحكم في مجريات الحوار القائم ،الحلقة [ ]02أين استمر الضيف عبد هللا حاجم الشمري في تكرارها.



وضع اليدين على الطاولة للتدليل على ثبات موقفه وتمسكه برأيه ،واشارة الى الحجج أي األوراق التي
تثبت صدق أقواله ،الحلقة [ ]08مع الضيف افيخاي أدرع.



التلويح بالورقة قصد اشهار الحجة أمام املخاطب واملشاهد للتأكيد على صدق أقواله ،الحلقة [،]01
أين ضل الضيف نضال السبع يلوح بالورقة كدليل على صحة أقواله.



وضع اليد على الخد أثناء الصمت تشير هذه الحركة الى عدم الرضا عن الكالم املسموع ،كما تفيد أن
املتكلم يملك أفكارا سلبية أو ناقدة تتعلق باملتحدث أو بموضوعه ،الحلقة [ ]23اين استمرت الضيفة
سكارليت حداد بتكرار هذه الحركة.
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حركة االصبع ،يعد السبابة أكثر أصابع اليد حساسية وتأثيرا ،سمي بالسبابة ألنه يشار به عند السب
واملخاصمة ،كما يشار اليه بأنه إصبع السلطة واالتهام والكبرياء ،لذا فان رفع السبابة في وجه املخاطب
يعبر عن سلطوية الذات اتجاه اآلخر ،واالشارة به تثير مشاعر سلبية لدى اآلخرين ،وقد ظهرت هذه
الحركة في أغلب حلقات برنامج االتجاه املعاكس لعام .2018
ت -وضعية القدمين :تكررت مرة واحدة الحلقة [ ]43املعنونة بم "ملاذا عادت تماثيل األسد الى الساحات
السورية؟" ،أين قام الضيف "حبيب صالح" بالوقوف والجلوس مرات عديدة دليل على التوتر
والغضب ورغبة منه في التوقف عن الحوار والتواصل مع الطرف اآلخر ،ذلك ان البرنامج الحواري
االتجاه املعاكس ُيجرى في استديو بطاولة مرتفعة تحجب األرجل.

 -3حركات الرأس والتي جاءت بتكرار يقدر بم  ،191هناك ثالث وضعيات أساسية ،األولى هي وضعية الرأس
املرفوع ،وهي الوضعية التي يتخذها شخص له موقف حيادي مما يسمع ،والثانية عندما يميل الرأس الى
جانب ما ،فانه يظهر أن اهتماما نما ،وثالثا عندما يكون الرأس منخفض ،فانه يشير الى أن املوقف سلبي،
بحيث أن مجموعات التقييم النقدي يقوم بها عادة الرأس

املنخفض1.

ونجد بعض الحركات التي تحمل معان أخرى كإدارة الرأس نحو اليمين من دون تحويل النظر عن
االتجاه األول ،تتم عن شخصية اقتحاميه ،أي كفاحية بالتعريف ،انها حركة تدل على أن الشخص مستعد
لالستماتة دفاعا عن وجهة نظره ،في حين عندما يحتضن الفرد قبضة يده اليسرى بكفه اليمنى على شكل
دائرة مقفلة فهذا يدل على أن الشخص فعال ،واقعي عملي ،يتصرف بطريقة محترمة ،وهو أيضا أقل
عفوية من الشخص الذي يحتضن القبضة اليمنى بالكف اليسرى ،وهو بالتالي أكثر استعداد للنقد
والتحليل ،لذلك من الصعب إقناعه.
ومنه فان لغة الجسد تلعب دورا مهما في توضيع اللغة املنطوقة واملساهمة في زيادة التأثير واالقناع
بالنسبة للمتلقي ،وتتمثل أدوار اللغة الجسدية فيم يلي:

 1الين بيير :مرجع سبق ذكره ،ص ص56-58
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 -1التكرار :حيث يعمل االتصال غير اللفظي على تكرار معنى الرسالة الشفهية حتى يتمكن املرسل اليه
من فهم تلك الرسالة.
 -2التناقض :حيث يمكنه أن يعكس معاني متناقضة مع ما يريد املرسل ايصاله للمرسل إليه من أفكار
ومعاني.
 -3االستبدال :حيث يمكن لالتصال غير اللفظي أن يكون بديال للرسالة الشفهية فعلى سبيل املثال :يمكن
لعيون الشخص أن تنقل رسالة حية أكثر بكثير من مجرد كلمات شفهية.
 -4االستكمال :فهي قد تضيف أو تكمل رسالة شفهية ،حيث تزيد من ايضاحها واكمال وتوصيل معانيها
للمرسل.
 -5اللهجات :قد تؤثر لهجة املرسل على الرسالة وصعوبة فهمها لدى املرسل اليه ،فيتدخل االتصال غير
اللفظي ليزيل هذا

الغموض1 .

 1محمد خريسات :لغة الجسد وتأثيرها على اإلعالميين والسياسيين والجمهور ،مدونة خريسات االلكترونية ،تم االطالع يوم -9-9
 ،2019على الساعة  06:10مساءا( ،بتصرف).
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 -9توزيع فئة نوع االتصال على عينة الدراسة:
ُ
جدول رقم  :10فئة نوع االتصال املستخدم في برنامج االتجاه املعاكس لسنة :2018
التكرار

ترتيب التكرار

النسبة املئوية%

نوع االتصال

81

1

%85.26

14

2

%14.73

الهاتف

00

00

%0

املجموع

95

-

%100

اتصال مواجهي (مباشر)
عبر

اتصال

األقمار

الصناعية (غير مباشر)

توضح لنا هذه الفئة نوع االتصال الذي تم االعتماد عليه خالل حلقات برنامج االتجاه املعاكس لعام
 ،2018وقد أظهر لنا الجدول أن االتصال املباشر املواجهي والذي كان باستدعاء الضيوف مباشرة الى االستديو
ُ
قد احتل املرتبة األولى بنسبة  ،%85.26أما االتصال الذي جاء عبر األقمار الصناعية فقد كانت له نسبة تقدر
بم  ،%14.73أي ( )14ضيف ظهروا عبر األقمار الصناعية بالصوت والصورة ،أما استعمال الهاتف لوحده فلم
يتم توظيفه فكانت النسبة منعدمة ،وما يمكن التعقيب عليه في استخدام هذه األنواع االتصالية هو عدم
التوازي في تطبيقها بين الضيوف وهو األمر الذي يأثر بطريقة مباشرة على عملية التأثير واالقناع ،فاستدعاء
الضيف األول الى االستديو والضيف الثاني عبر األقمار الصناعية ُيحدث فارقا في عملية االقناع.
ان إدارة الحوار في برنامج االتجاه املعاكس ُيركز على حضور الضيوف الى األستديو أكثر من االعتماد
على األقمار الصناعية ،ذلك ألن:
ُ
 الحوار التلفزيوني يستدعي االتصال املواجهي ذلك لم له من أهمية في فرض التفاعل وجذب املشاهد. ان السلوك االتصالي عند الضيف األول يرتبط أساسا بالسلوك االتصالي عند الضيف الثاني من جهةُ
ومقدم البرنامج من جهة أخرى.
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 ان التفاعل املواجهي  face to faceيدفع بالضيوف الى استعمال الحواس الخمسة والرموز اللفظيةوغير اللفظية أثناء التحاور.
 ان املوقف االتصالي الذي يحدث أثناء االتصال املواجهي ال يتم االعداد له ،ويتصف بالتلقائية. الرغبة في تحقيق املوقف االقناعي من خالل دفع الضيوف الى املزيد من التفاعل من خالل الحركةوالصوت والصورة ،بحيث يستطيع الجمهور أن يطلع على ردود فعل الضيف عكس املكاملات الهاتفية.
 مساعدة املتحاورين على معرفة الشخصيات أكثر من خالل االماءات واالشارات ،وهذا األمر يساعدعلى التعرف على طريقة الرد وأسلوب التعامل معه.
ومن املميزات التي الحظناها من خالل التواصل مع الضيوف عبر األقمار الصناعية هي سهولة إدارة
الحوار من خالل مقاطعة كالم الضيف بحجب الصورة وقطع صوته ،وتحويل الكالم الى الضيف اآلخر
مثلما حدث خالل الحلقة [" ]04هل يقع ربع سوريا تحت احتالل أمريكي" ،أين تم قطع الصوت عن
الضيف "عمران منصور" وتركه يتكلم في فراغ ،ليرد بدوره "ملاذا تقطعون الصوت عني ،هل كالمي مسموع؟
...الخ".
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 -10توزيع فئة املؤثرات الصوتية على عينة الدراسة:
ُ
ُ
جدول رقم  :11فئة املؤثرات الصوتية املستخدمة في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
املؤثرات الصوتية

البشرية

التكرار

النسبة%

صراخ

87

%38.84

ضحك

89

%39.73

خلط الحروف

36

%16.07

تنهد بصوت مرتفع

06

%2.68

تمتمة بصوت منخفض

04

%01.68

تصفير

02

%00.89

املجموع

االصطناعية

224
خبط اليد على الطاولة

52

%58.42

خبط القلم

31

%34.83

ترتيب األوراق

06

%06.74

املجموع

صمت

املجموع

%66.86

%26.56

89
صمت العجز

15

%68.18

صمت الحيرة والتعجب

4

%18.18

صمت التفكير

2

%09.09

صمت الغضب

1

%04.54
06.56%

22
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يوضح الجدول أعاله أنه تم توظيف املؤثرات البشرية بمجموع  224وبتقدير  ،%66.86أما املؤثرات
الصوتية االصطناعية بتكرار  89مرة وبتقدير  ،%26.56في حين أن الصمت تكرر  22مرة وبتقدير .%06.56
ويتبين لنا من خالل الجدول كذلك أن الضحك كمؤثر صوتي بشري قد تكرر  89مرة أي بنسبة
 ،%39.73أما الصراخ فقد تكرر  87مرة وبنسبة تقدر بم  ،%38.84يأتي صوت التلعثم وخلط الحروف بقدر
 36مرة وبنسبة  ،%16.07في حين أن التنهد قد تكرر  06مرات وبنسبة تقدر بم  ،%2.68وتأتي التمتمة بتكرار
 04مرات ،أما التصفير فكان نادر االستعمال بنسبة .%0.89
حيث ُيعد األداء الصوتي ركنا إعالميا مهما في التواصل اللغوي ،فطريقة التصويت ،وكيفية ايراد
ُ
الكلمات ،والنطق بها ونسق التلفظ ،واالستعانة بأدوات تصدر أصوات مختلفة ،كل ذلك معدود في حيز
املؤثرات الصوتية التي تواكب التعبير اللفظي ،وتقدم انطباعا أوليا عن الحالة النفسية والفكرية للمتحدث،
وتساهم في انتاج رد معين من جانب املستقبل ،ثم "ان الصوت على الرغم من كونه عنصرا غير مرئي اال
أن ما يثيره من صور ذهنية وتخيلية معبرة عن الصورة جعلت منه عنصرا مهما من عناصر البناء الفني
للشكل في األعمال التلفزيونية" ،1وهذا ما نلمسه من خالل برنامج االتجاه املعاكس ،فالعملية االتصالية
التفاعلية القائمة بين املتحاورين تأخذ اللفظي بكل تركيباته ومكوناته الرمزية والتأويلية ،فالهدف من
الحوار القائم في البرنامج هو مقابلة آراء سياسية مختلفة مع بعضها البعض ،اال أن املواجهة الكالمية هي
ُ
تفوق شخص ي أكثر منها من مطارحة فكرية في غالب األحيان ،فاألمر يتعلق باقناع املشاهدين بجدارتهم في
النقاش واملمارسة وفرض الوجود أكثر من عرض وجهة نظر ،ولتحقيق هذا فقد وظفت الشخصيات
السياسية كافة األساليب التفاعلية اللفظية (صوت-كالم) ،ونجد على سبيل املثال الضحك الذي كان له
الحضور األوفر بكافة الحلقات ،والضحك رغم دقتهما اال أنهما يرتبطان دائما بالخطاب (الحوار) ،ولذلك
يتوجب بالضرورة تحليله في صلته بالخطاب الذي يستدعيه ويعتبر بالنتيجة أن معطيات التواصل غير
اللفظي واملصاحبات اللفظية مندمجة في الحديث بقدر اندماج املعطيات اللفظية ،وبالفعل تسهم هذه

 1عمار إبراهيم محمد الياسيري :البرامج التلفزيونية تمظهرات الشكل وباءة الدرامي والداللي ،دار الرضوان للنشر والتوزيع ،عمان،
 ،2013ص.115
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العناصر بشكل تام في انتاج الخطاب وتأويله ،وفي اطار برنامج االتجاه املعاكس ،قد تتوجه االيماءات في
ُ
اآلن ذاته للمخاطبين الحاضرين وتتوجه كذلك الى املخاطب الصامت الذي هو املشاهد ،لهذا فان تحليل
هكذا تفاعل يرتبط بكال الضيفين معا ،وتبيان الوظيفة التي تأديها أمام كليهما ،وعلينا هنا أن نفرق ما اذا
كان الضحك أو االبتسامة قد أثارهما املتحدث نفسه أو الطرف اآلخر ،وهذا ما يحدث فارقا في الداللة
والتأويل.
ان القارئ هنا قد يطرح تساؤال مفاده :ما عالقة األصوات البشرية بالعملية االقناعية؟ وفي هذا االطار
نجيب بالعنصر الذي نال التكرار األكبر ،ان عنصر الضحك الذي نعتبره سالح غواية ،يسمح بإعطاء صورة
لطيفة وبشوشة وودودة متعارضة مع الصورة الجدية والصارمة بعض الشيئ للعمل السياس ي مثل ما هو الحال
في الحلقة رقم [" ]24ملاذا أخفقت الفرق العربية بمنافسات كأس العالم؟" أين أظهر كال الطرفين ضحك املودة،
ُ
وقد يبدو الحوار هنا أكثر جدية ،ألن املشاهد ُيحس أنه أمام سجال معرفي ال شخص ي ،وقد نجد ضحك "األثر
التواطئي" والذي يشارك فيه املقدم مع أحد الضيوف وقد ظهر هذا جليا خالل الحلقة [ ]22أين "غمز" فيصل
القاسم للضيف حمزة تكين أمام الكاميرا ليجيب حمزة تكين بضحك على الضيف الذي كان عبر األقمار
الصناعية "عبد املسيح الشامي".
كما نجد ضحك "األثر املعارض" في الحلقة [ ،]15أين ضحك الضيف عبد املسيح الشامي في آخر
الحلقة على كالمه وهو يقول "انتصرنا وفشل العدوان ،أمريكا الى املذلة والى مزبلة التاريخ" ،ليرد عليه
فيصل القاسم "وهللا بصراحة شايفك حتى انت مش مصدق ه الكالم ،انتصرتوا صح!" مرفقا إياها
بضحكة لتنتهي الحلقة بهذه الرموز وليكون الضحك هنا قد أفشل كل حجج الضيف "عبد املسيح الشامي"
والتي طرحها طيلة الحلقة.
وقد يظهر لنا "ضحك األثر املبالغ" وهي ما يأتي بصوت مرتفع ،ولكنها ضحكة جوفاء ال حياة وال أمل
منها ،بل تعتبر ضحكة ألم وعجز عن املواجهة تماما كالضحكة التي أطلقها "صباح الخزاعي" خالل الدقيقة
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 44:14في الحلقة التي تناولت مشاريع "محمد بن سلمان" [ ،]36مدافعا بها عن محمد بن سلمان .كما
يمكن استعمال الضحك لغايات سجالية أثناء التحاور فيوظفان لالستهزاء.
ُ
ان هذه الظاهرة املصاحبة للكالم تحظى باهتمام خاص من قبل السياسين وسواء كانت مقصودة أم
ُ
ال ،فانها تحمل معطيات مهمة وتحدث أثرا على املشاهد.
ومن املؤثرات الصوتية التي عكستها لنا أغلب الحلقات كذلك "الصراخ" ،والصراخ في الحوار ُيضعف
صاحبه ،كما نجد التأتأة والخلط في الحروف وظهر هذا واضحا في الحلقة رقم [ ،]22أين تلعثم الكاتب
السوري "عبد املسيح الشامي" عند احراجه في الدقيقة  16:33من قبل الضيف التركي "حمزة تكين" الذي
قال "ان االقتصاد التركي حاليا من اقوى  20اقتصادا في العالم" ليتلعثم عبد املسيح الشامي الذي كان
يقنع املشاهدين أن تركيا ضعيفة اقتصاديا ،فرد عليه حمزة تكين "ملاذا تلبكت أجبني! وهو يبتسم".
وتظهر لنا األصوات االصطناعية والتي تمثلت في خبط اليد على الطاولة جراء الغضب مثل ما حدث
في الحلقة [ ]22مع فيصل القاسم مقدم البرنامج وفي الحلقة [ ]01مع الضيف "عبد املنعم زين الدين"
الذي تفاعل مع خطابه...الخ
ونجد أخيرا بالغة الصمت قد ظهرت في العديد من الحلقات []27[ ]21[ ]20[ ]19[ ]18[ ]12[ ]06
[ ،]48[ ]46[ ]43[ ]42[ ]41[ ]36[ ]35وعند الحديث عن الصمت فانه يستلزم علينا استحضار
فينومينولوجيا* 1الكالم عند "هورسل" أو "ميرلوبوتي" ،اذ يذكر في كتابه  le visible et l'invisibleأن "غياب
الصوت ليس بالضرورة غياب للمعنى" ،2وهنا يمكننا الحديث عن جانب خفي في اللغة يمكن أن نسميه
ببالغة الصمت ،التي حتى ولو كان غيابيا للكلمات اال أنها مقابل ذلك حضور لالشياء والعالم والوجود،
ويأكد "هورسل" على ضرورة البحث في معاني الصمت اذ يقول "ان التجربة الصامتة هي التي يجب أن

 1الفينومينولوجيا هي مدرسة فلسفة تعتمد على الخبرة الحدسية للظواهر كنقطة بداية (أي ما تمثله هذه الظاهرة في خبرتنا الواعية)
ثم تنطلق من هذه الخبرة لتحليل الظاهرة وأساس معرفتنا بها.
Merleau ponty: le visible ET invisible, edition Gallimard, Paris, 1964, p168.
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نعمل على التعبير عن معناها الخاص" ،1أي أن الصمت هو "غياب الكالم الذي ينبغي قوله" ،2فاألفراد ال
يعبرون بالكلمات فقط وانما بالصمت الذي يوجد قبل الكلمات وأثناءها وبعدها ،وعليه فتحليل معاني
الصمت ال يكون مستقال عن سياق الخطاب وعند حديثنا عن الصمت الظاهر في حلقات برنامج االتجاه
املعاكس نجد أنه عكس لنا حاالت نفسية وكالمية أبلغ من الصوت في حد ذاته ،فعلى سبيل املثال :الحلقة
[ ]40مع الضيف "فتحي بلحاج" الذي أبدا غضيا كبيرا من خالل صمته ومحاولة التمسك بأعصابه وظهر
هذا من خالل ايماءاته وحركاته.

Edmund Husserl : méditations cartésiennes, Introduction à la phénoménologie, traduction par : Emanuel Levinas, paris,

1

1953, p33.
Merleau ponty: op.cit, p316.
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-11توزيع فئة الدعائم على عينة الدراسة:
ُ
جدول رقم  :12فئة الدعائم املستخدمة في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
صور

رقم
الحلقة

وثائق

فيديوهات

تصريحات

التكرار النسبة %التكرار النسبة %التكرار النسبة %التكرار النسبة%

املجموع

1

10

%37.03

02

%07.40

01

%3.70

14

%51.85

27

2

0

%00.00

0

%00.00

04

%20.00

16

%80.00

20

3

0

%00.00

0

%00.00

01

%14.28

06

%85.71

07

4

01

%9.09

0

%00.00

05

%45.45

05

%45.45

11

5

03

%42.85

0

%00.00

0

%00.00

04

%57.14

07

6

03

%18.75

02

%12.5

03

%18.75

08

%50.00

16

7

02

%25.00

0

%00.00

01

%12.5

05

%62.5

08

8

03

%25.00

0

%00.00

01

%8.33

08

%66.66

12

9

0

%00.00

0

%00.00

02

%50.00

02

%50.00

04

10

01

%5.88

0

%00.00

01

%5.88

15

%88.23

17

11

02

%13.33

0

%00.00

05

%33.33

08

%53.33

15

12

0

%00.00

01

%9.09

01

%09.09

09

%81.81

11

13

0

%00.00

0

%00.00

0

%00.00

12

%100

12

14

0

%00.00

03

%37.5

03

%37.5

05

%32.05

08

15

0

%00.00

0

%00.00

01

%9.09

10

%90.90

11

16

0

%00.00

0

%00.00

01

%14.28

06

%85.71

07

17

0

%00.00

0

%00.00

0

%00.00

04

%100

04

18

0

%00.00

0

%00.00

0

%00.00

08

%100

08
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08

%100

08

%00.00

0

%00.00

0

%00.00

0

19

07

%100

07

%00.00

0

%00.00

0

%00.00

0

20

22

%59.09

13

%31.81

07

%00.00

0

%9.09

02

21

9

%33.33

03

%22.22

02

%00.00

0

%44.44

04

22

11

%90.90

10

%00.00

0

%00.00

0

%09.90

01

23

5

%60

03

%40

02

%00.00

0

%00.00

0

24

8

%75

06

%25

02

%00.00

0

%00.00

0

25

6

%66.66

04

%33.33

02

%00.00

0

%00.00

0

26

7

%85.71

06

%14.28

01

%00.00

0

%00.00

0

27

8

%75

06

%25

02

%00.00

0

%00.00

0

28

5

%60

03

%40

02

%00.00

0

%00.00

0

29

4

%75

03

%25

01

%00.00

0

%00.00

0

30

13

%30.76

04

%30.76

04

%00.00

0

%38.46

05

31

5

%80

04

%20

01

%00.00

0

%00.00

0

32

4

%50

02

%50

02

%00.00

0

%00.00

0

33

12

%91.66

11

%8.33

01

%00.00

0

%00.00

0

34

13

%46.15

06

%00.00

0

%00.00

0

%53.84

07

35

31

%54.83

17

%22.58

07

%00.00

0

%22.58

07

36

09

%33.33

03

%33.33

03

%00.00

0

%33.33

03

37

13

%46.15

06

%46.15

06

%00.00

0

%7.69

01

38

14

%85.71

12

%14.28

2

%00.00

0

%00.00

0

39

09

%88.88

08

%11.11

01

%00.00

0

%00.00

0

40

397

41

0

%00.00

0

%00.00

0

%00.00

08

%100

08

42

0

%00.00

0

%00.00

0

%00.00

08

%100

08

43

01

%10.00

02

%20.00

02

%20

05

%50

10

44

03

%21.42

0

%00.00

4

%28.57

7

%50

14

45

1

%08.33

1

%08.33

0

%00.00

10

%83.33

12

46

0

%00.00

0

%00.00

0

%00.00

10

%100

10

47

0

%00.00

0

%00.00

1

%12.5

7

%87.5

8

48

4

%20.00

0

%00.00

8

%40

08

%40

20

املجموع

64

%12.28

11

%2.11

93

%17.85

353

%67.75

521

جدول رقم  :13يوضح ترتيب الدعائم املستخدمة في برنامج االتجاه املعاكس لسنة :2018
التكرار

ترتيب التكرار

النسبة املئوية

مقدم البرنامج
صور

64

3

%12.28

فيديوهات

11

4

%2.11

وثائق

93

2

%17.85

تصريحات

353

1

%67.75

املجموع

521

-

%100

من خالل وحدات فئة الدعائم املبينة أعاله نالحظ أن البرنامج يعتمد بشكل كبير على التصريحات بنسبة
 ،%67.75وتأتي في املرتبة الثانية االعتماد على الوثائق بتكرار  93وبتقدير  ،%17.85وفي املرتبة الثالثة االعتماد
على الصور بتكرار  64وبتقدير  ،%12.28وفي املرتبة األخيرة الفيديوهات بتكرار  11وبتقدير .%2.11
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ان توظيف الدعائم والشواهد من قبل الضيوف يضفي املوضوعية في الطرح ،وقد كان استحضار
التصريحات أسهل ش يء للدفاع عن األفكار ،فعلى على الضيوف أن يكونوا أذكياء في انتقاء التصريحات وصاحب
التصريح وايديولوجيته...الخ ،ونجد أن أغلب التصريحات التي يستعين بها الضيوف ال تكون في صفهم ولكنها
تخدمهم في العملية التفاعلية االقناعية القائمة فعلى سبيل املثال في الحلقة رقم [ ]31بعنون "فض رابعة...
ُ
مجزرة دموية أم انقاذ ملصر؟ ،أين رفض الضيف "محمود عطية" املدافع عن انقالب السيس ي االعتماد
واالعتراف بتصريحات األمم املتحدة العاملية والتي فضحت أعمال السيس ي ،مبررا أن هذا الرفض كون ان هذه
املنظمات تريد الخراب للدول العربية ،ليرد عليه الضيف ثروت نافع" :أنا أحب أن أتكلم بموضوعية وهذا
انطالقا من خلفيتي األكاديمية ،ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون بيني وبين الضيف نقاط مشتركة أو خلفية
مرجعية نعتمد عليها ،فهل القانون الدولي والتصريحات الدولية مرجعية أم ال! ،اذا كانت ال بالنسبة للضيف،
سأعتمد على ما صدر من النظام ذاته ،"...وأضاف "قال وزير الدفاع عبد الفتاح السيس ي مشيرا الى فض رابعة:
ال أقول أن الجميع كانوا يطلقون النيران لكن وجود  20أو  30أو ربما  50أكثر من كف للتدخل "...ده تصريح
عبد الفتاح السيس ي بتاعتك" ،وهكذا ،وعليه فان التصريحات في برنامج االتجاه املعاكس تعتبر مرجعية يستند
عليها الضيوف للتحليل والنقاش ودحض حجج واثبات أخرى.
ونجد من جهة أخرى االعتماد على الوثائق التي كانت في أغلب األحيان عبارة عن خرائط واتفاقيات مكتوبة،
أما الفيديوهات فال تكون اال من قبل مقدم البرنامج ،فهو فقط من يملك الصالحية لعرض الفيديوهات بطلب
من فريق اإلخراج والتي كانت في غالب األحيان تدعم ضيفا على حساب اآلخر ،وهذا يساعد في الكشف عن
اتجاه مقدم البرنامج نحو املوضوع ،مثل ما حدث في الحلقة رقم [" ]15الضربة الغربية...عدوان ثالثي أم تلميع
لألسد" ،أين عرض "فيصل القاسم" فيديوهات تدعم طرح الضيف االعالمي "محمد عبد هللا" اتجاه املوضوع
املطروح.
أما عن توظيف الصور فقد كانت تجسيدا لحالة معينة وتأكيدها ،فمثال في الحلقة رقم [ ]43التي جاءت
بعنوان "ملاذا عادت تماثيل حافظ األسد الى الساحات السورية؟" أين دافع "محمد علي حسين" عن إعادة
تماثيل األسد الى سوريا كخطوة أولى للتعمير ،في حين عارض "حبيب صالح" إعادة التماثيل وسط الخراب،
399

ُمستعينا بصورة دمار وخراب وسطها تمثال األسد ،فهذه الصورة كسرت كل الضباب الذي يتخلل رفضه إلعادة
التماثيل ،كما استطاعت توحيد األحاسيس واألفكار لدى املتلقي فهي تحمل هنا جانبا دالليا وآخر مرئيا بتعبير
"جون لوك غودار" ،وبالتالي فان توظيف الصور الثابتة أثناء النقاش يلعب دورا كبيرا في ادماج املشاهد مع
الحالة الفكرية للضيف ،ألن الصورة تدرك وال تفكر مما يسهل وصولها للعقل دون عناء .وتوظيف الصورة
كدعامة للحوار في البرامج الحوارية تضفي املتعة أثناء املشاهدة ،وقد يرجع األمر الى:
 أن خطاب الصورة يخاطب حاسة البصر بالدرجة األولى واملعروف عن هذه الحاسة ،أنها تسهم بدرجةكبيرة في تزويد الفرد باملعلومات املطلوبة ،وان ُثمة عددا من وجهات النظر التي تسند هذا الرأي ،وألن
الصورة تركز على حاسة البصر ،فإنها أصبحت أكثر مصداقية انطالقا من مقولة( :الحقيقة في
الصورة) وألن الصورة املعروضة ،يصعب تكذيبها أو اثارة الريبة في حقيقتها ،غدت أكثر اقناعا للجمهور
املتابع لرسائلها.
 اختزال الصورة للكثير من املفردات اللغوية انطالقا من مقولة (:الصورة الواحدة تساوي ألف كلمة).1 االستعانة بالصور تجعل املشاهد يشعر باأللفة تجاه البرامج املعروضة والضيوف.2 ان الصورة التلفزيونية أصبحت احدى قنوات السلطة ،أي أنها تمتلك القدرة على االقناع التي تتمكنمن خاللها من تغيير اتجاهات الجمهور بطريقة تنسجم مع اإليديولوجية السائدة ،دون اللجوء الى
القسر او االكراه كما تفعل السلطة.3
 -الصورة الثابتة أثناء الحوار استحضار للواقع بطريقة مباشرة أو رمزية.

 1محمود شمال حسن ،سيكولوجية خطاب الفضائيات ،جاذبية الصورة والثقافة الوافدة ،-ط ،1دار الكتب العلمية ،بيروت،2014 ،
ص ص .55-54
 2محمد عبد الحميد :االتصاالت في مجال االبداع الفني الجماهيري ،ط ،1عالم الكتب ،القاهرة ،1993 ،ص .50
 3محمود شمال حسن :مرجع سبق ذكره ،ص.56
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أوال :توزيع فئات الشكل.
-1توزيع فئة الشخصيات (الضيوف):
ُ
جدول رقم  :01فئة الضيوف (أسماؤهم ،وظائفهم ،صورهم) في برنامج االتجاه املعاكس لسنة :2018
الرقم

تاريخ الحصة

01

02/01/2018

02

09/01/2018

الضيوف

عنوان الحصة

نضال السبع

اعالمي ُومحلل سياس ي وخبير في الشأن

ُ
عبد املنعم زين الدين املنسق العام بين الفصائل السورية

السعودية ...إصالحات أم عبد
خراب بيت؟

الوظيفة

الروس ي

هل باتت سوريا محمية
روسية؟

1

هللا

حاجم خبير وباحث في الشأن الخليجي

الشمري

 1تم ترتيب أسماء وصور الضيوف حسب ما جاء في تقديم برنامج االتجاه املعاكس.
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الصور

.

03

16/01/2018

04

23/01/2018

05

30/01/2018

هل تنتظر سوريا حرب

ماجد خطيب

اعالمي

خليل املقداد

كاتب وباحث

بسام البني

رئيس حركة الدبلوماسية الشعبية
السورية.

عصابات جديدة؟

أحمد كامل

كاتب صحفي سوري

هل يقع ربع سوريا تحت
احتالل أميركي؟

عمران منصور

محامي سوري

وائل الخالدي

صحفي سوري
316

.

رندة قسيس وائل رئيسة منصة استانا
سوتش ي...حوار وطني أم الخالدي
دردشات شبيحة؟

طارق شندب
06

06/02/2018

07

13/02/2018

08

20/02/2018

لبنان...واحة حرية أم دولة
أمنية؟

باحث وخبير في الشأن اللبناني
عبدو اللقيس

عباس املساوي
هل يسعى التحالف إلنقاذ
اليمن أم لتقسيمه؟

املحامي الدولي

دبلوماس ي يمني سابق

جيري ماهر

كاتب ومعلق في اإلعالم السعودي

أفيخاي أدرع

املتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي

317

.

صالح قيراطة

كاتب ومحلل سياس ي سوري

هل أنهى النظام السوري
تفوق إسرائيل الجوي؟

محمد علي حسين

09

27/02/2018

10

06/03/2018

معركة

الغوطة...

ديمغرافي

أم

أمين سر لجنة املصالحات في سوريا

تغيير
حماية أسامة أبو زيد

معارض السوري

للعاصمة؟

بسام جعارة
الحرب السورية انتصار
روس ي أم سيطرة أميركية؟

نضال السبع

كاتب صحفي سوري
محلل سياس ي لبناني

318

.

ماهر مرهج

11

14/03/2018

12

20/03/2018

13

27/03/2018

14

03/04/2018

في عامها السابع الثورة
السورية إلى أين؟

األمين العام لحزب الشباب الوطني

خالد أبو صالح

ناشط سياس ي

محمد املسعري

معارض سعودي

السعودية ...إصالح حقيقي عبد العزيز القناعي

الكاتب والداعية العلماني والليبرالي

أم مجرد تنفيس؟

خالد األنس ي

لقيادي في الثورة اليمنية

شرعية يمنية أم أالعيب
سعودية إماراتية؟

عماد الدين الجبوري الباحث األكاديمي

يوسف كاتب أوغلو

محلل سياس ي تركي

319

.

فتحي بلحاج

اعالمي وسياس ي

أمن قومي تركي أم توسع في
سوريا؟

محمد العبد هلل
15

18/04/2018

16

24/04/2018

17

01/05/2018

الضربة الغربية ...عدوان عبد املسيح الشامي

اعالمي سوري
كاتب وباحث سوري

ثالثي أم تلميع لألسد؟

أسعد الشرعي

اعالمي وناشط حقوقي

هل تتحول الرياض قريبا إلى
الس فيغاس عربية؟

عبد الجليل السعيد

كاتب واعالمي

رياض عيد

كاتب وباحث في العالقات الدولية

320

.

حبيب صالح

كاتب ومحلل سياس ي

قمة الكوريتين ...من الخاسر
ومن الرابح؟

خالد األنس ي
18

15/05/2018

19

22/05/2018

ملاذا انتصر حلفاء إيران على جيري ماهر

كاتب وباحث
كاتب ومحلل سياس ي

حلفاء السعودية؟

سعد العبيدي

ناشط اعالمي

أربع سنوات على عملية
الكرامة ...ماذا جنت ليبيا؟

عبد الحكيم معتوق

كاتب ومحلل سياس ي

321

.

عبد هللا العذبة
20

29/05/2018

21

05/06/2018

22

12/06/2018

23

20/06/2018

رئيس تحرير جريدة العرب القطرية

ماذا جنت دول الحصار
سوى الخيبة؟

عماد الدين الجبوري الخبير في القضايا العربية

هل يخطط األسد لالستيالء شريف شحادة

عضو البرملان السوري السابق

ُ
على أمالك ماليين الالجئين؟ عبد املنعم زين الدين منسق فصائل الثورة

هل تتعرض تركيا لحرب حمزة تكين

كاتب وصحفي تركي

اقتصادية بمشاركة عربية؟
عبد املسيح الشامي

كاتب وباحث سوري

طارق شندب

محامي دولي

322

.

سكارليت حداد

إعالمية لبنانية

هل يطبق لبنان معايير
مزدوجة مع الالجئين؟

عالء صادق
24

26/06/2018

25

03/07/2018

26

10/07/2018

الناقد الرياض ي املصري

ملاذا أخفقت الفرق العربية
بمنافسات كأس العالم؟
خلدون الشيخ

كاتب وصحفي رياض ي

تقادم الخطيب

باحث في جامعة برلين

هل دهس السيس ي جمهور
 30يونيو بالغالء والفقر؟

محمود عطية

املحامي ومنسق ائتالف مصر فوق
الجميع

خالد األنس ي

محامي ومحلل سياس ي
323

.

عماد الدين لجبوري
هل

أصبحت

أكاديمي وباحث عراقي

اإلمارات

الحاكم الفعلي لليمن؟

27

17/07/2018

28

24/07/2018

هل سلمت املعارضة درعا

بسام جعارة

كاتب واعالمي سوري

ياسر الحريري

كاتب واعالمي لبناني

لنظام األسد؟

محمد
كيف أصبحت اإلمارات أكثر الشنقيطي
انفتاحا على الصهاينة؟

املختار أستاذ األخالق السياسية في جامعة
حمد بن خليفة

عماد الدين الجبوري أكاديمي وباحث عراقي

324

.

املعارضة
29

31/07/2018

30

07/08/2018

31

15/08/2018

بالعالم

العربي...أكذوبة أم مغلوبة

حاتم عزام

سياس ي مصري

وفيق إبراهيم

كاتب وصحفي لبناني

على أمرها؟
محمود

إسماعيل باحث ليبي في الشؤون السياس ي

الرملي
ملاذا يقف املوالون للعسكر كامل املرعاش

والقانونية
أكاديمي واعالمي ليبي

في طريق املصالحة الليبية؟

فض رابعة ...مجزرة دموية ثروت نافع

عضو لجنة األمن القومي في البرملان

أم إنقاذ ملصر؟

املصر سابقا.

325

.

محمود عطية

محامي ومنسق ائتالف مصر فوق
الجميع

عودة الالجئين السوريين...
32

 21/08/2018خطط

روسيا

أحمد كامل

كاتب وصحفي سوري

سمير الهواش

نائب رئيس جمعية مبادرة السالم

ورفض

العادة الالجئين السوريين

املعارضة
ياسين التميمي
33

28/08/2018

خطط السعودية في املهرة جيري ماهر

كاتب وباحث سياس ي
كاتب ومحلل سياس ي

وسباق النفوذ مع اإلمارات

326

.

عضو املجلس الثوري لحركة فتح

جمال نزال

ُ
واملتحدث باسمها
34

04/09/2018

35

11/09/2018

36

19/09/2018

ملاذا يختلف الفلسطينيون

كاتب ومحلل سياس ي

فايز أبو شمالة

بشأن التهدئة في غزة؟

عبد الحميد زكرياء

ضابط في الجيش الحر

هل تأكل روسيا واألسد أيمن العاسمي

رئيس

إدلب كدرعا والغوطة؟

العسكري للثورة

عبد
ماذا بقي من مشاريع محمد
بن سلمان؟

هللا

اللجنة

اإلعالمية

حاجم خبير وباحث في الشأن الخليجي

الشمري
صباح الخزاعي

أكاديمي وباحث سياس ي عراقي

327

للوفد

.

حمزة تكين
37

25/09/2018

38

02/10/2018

39

09/10/2018

هل حمى اتفاق إدلب غسان إبراهيم

كاتب وباحث تركي
اعالمي سوري

املدينة أم سلمها لألسد؟

أحمد الوديعة

اعالمي موريتاني

هل يفتعل رئيس موريتانيا إسحاق الكنتي

ُ
األمين العام املساعد للحكومة

أزمة مع اإلسالميين؟

املوريتانبة

جيري ماهر

كاتب ومحلل سياس ي

ملاذا تخش ى األنظمة العربية
الصحافة الحرة؟

محمد القدوس ي

كاتب صحفي

328

.

فتحي بلحاج
بعد خاشقجي ..هل أصبحت

40

16/10/2018

41

 23/10/2018نقطة تحول في تاريخ

السعودية دولة مارقة؟

أليست قضية خاشقجي

اعالمي وباحث في العلوم السياسية

يوسف دياب

كاتب وباحث سياس ي

بالل دقماق

سياس ي لبناني

سلطان العبدلي

محام وناشط سياس ي

السعودية؟
الهاشمي
42

30/10/2018

محمد رئيس القناة املستقلة في لندن

هل تغير السعودية تحالفاتها الهاشمي الحامدي
بعد خاشقجي؟
محمد حامد

كاتب وباحث في العالقات الدولية

329

.

ملاذا عادت تماثيل حافظ
43

 06/11/2018األسد

إلى

معارض سوري

حبيب صالح

الساحات محمد علي حسين

ُ
أمين سر لجنة املصالحة في سوريا

السورية؟
نضال السبع
44

20/11/2018

45

27/11/2018

ما مصير السعودية بعد عبد
قضية خاشقجي؟

هللا

محلل سياس ي لبناني
حاجم خبير وباحث في الشأن الخليجي

الشمري

عايد املناع
هل السعودية فعال حامية إبراهيم حمامي

أكاديمي وباحث سياس ي
كاتب وباحث

إسرائيل باملنطقة؟

330

.

خاد ضاهر

نائب لبناني سابق

من الذي يؤخر تشكيل

46

12/12/2018

47

18/12/2018

48

 25/12/2018تنفيذ االنسحاب العسكري

الحكومة اللبنانية؟
علي حجازي

كاتب سياس ي

عبد اللقيس

خبير في العالقات الدولية

أميركا والسعودية ...طالق محمد حامد

كاتب وباحث في العالقات الدولية

وشيك أم زواج كاثوليكي؟

شريف شحادة
من املنتصر في سوريا بعد

أحمد كامل

عضو مجلس الشعب السوري سابقا
كاتب وصحفي سوري

األميركي؟
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يمثل لنا الجدول فئة الشخصيات أو الضيوف (االسم-الوظيفة-الصورة) حسب حلقات االتجاه
املعاكس لعام ( ،)2018وحسب الجدول فقد تكرر ظهور بعض األسماء عدة مرات ،بحيث تصدَر كل من
الباحث "جيري ماهر" و"عماد الدين لجبوري" قائمة التكرارات بمعدل أربع ( )04مرات ،خالل عام (،)2018
وفي مواضيع تخص كل من السعودية واالمارات ،فظهور "جيري ماهر" الكاتب واملعلق في الشأن السعودي في
كل الحلقات جاء دفاعا عن النظام السعودي في كل من الحلقة [" ]07هل يسعى التحالف إلنقاذ اليمن أم
لتقسيمه؟" الحلقة [" ]18ماذا انتصر حلفاء إيران على حلفاء السعودية؟" الحلقة [" ]33خطط السعودية في
املهرة وسباق النفوذ مع اإلمارات" ،الحلقة [" ]39ملاذا تخش ى األنظمة العربية الصحافة الحرة؟" ،أما "عماد
الدين لجبوري" فقد ظهر في كل حلقاته مدافعا عن االمارات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في كل من الحلقة
[" ]13شرعية يمنية أم أالعيب سعودية إماراتية؟" الحلقة [" ]20ماذا جنت دول الحصار سوى الخيبة؟"،
الحلقة [" ]26هل أصبحت اإلمارات الحاكم الفعلي لليمن؟" الحلقة [" ]28كيف أصبحت اإلمارات أكثر انفتاحا
على الصهاينة؟" ،كما نجد تكرار ظهور كل من الباحث "نضال السبع" وهو اعالمي َومحلل سياس ي وخبير في
الشأن الروس ي ( )03مرات في كل من الحلقة [" ]01هل باتت سوريا محمية روسية؟" الحلقة [" ]10الحرب
السورية انتصار روس ي أم سيطرة أميركية؟" ،الحلقة [" ]44ما مصير السعودية بعد قضية خاشقجي؟" ،كما
نجد الباحث "عبد هللا حاجم الشمريَ" وهو باحث في الشأن الخليجي ومعارض سعودي قد ظهر بتكر َار ()03
مرات في كل من الحلقات [" ]02السعودية ...إصالحات أم خراب بيت؟ ]36[ ،ماذا بقي من مشاريع محمد بن
سلمان؟ [" ]44ما مصير السعودية بعد قضية خاشقجي؟" ،والباحث "أحمد كامل" وهو كاتب ومعارض سوري
ظهر هو اآلخر بمعدل ( )03مرات في كل من الحلقات [" ]04هل يقع ربع سوريا تحت احتالل أميركي؟"]32[ ،
عودة الالجئين السوريين ...خطط روسيا ورفض املعارضة" ]48[ ،من املنتصر في سوريا بعد تنفيذ االنسحاب
العسكري األميركي؟" ،كما نجد "خالد األنس ي" قيادي في الثورة اليمنية ،قد تكررت استضافته ثالث ()03
مرات في كل من الحلقات [ ]13شرعية يمنية أم أالعيب سعودية إماراتية؟ ]18[ ،ملاذا انتصر حلفاء إيران على
حلفاء السعودية؟ ]26[ ،هل أصبحت اإلمارات الحاكم الفعلي لليمن؟"َ .
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كما نجد كل من الباحث "عبد املنعم زين الدين" منسق الفصائل السورية" ،عمران منصورَ" محامي
سوري" ،طارق شندب" محامي دولي" ،عبدو اللقيس" باحث لبناني" ،محمد علي حسن" أمين سر لجنة
املصالحات السورية" ،بسام جعارة" كاتب سوري" ،فتحي بلحاج" اعالمي وسياس ي" ،عبد املسيح الشامي" كاتب
سوري" ،حبيب صالح" كاتب سياس ي" ،شريف شحادة" عضو في البرملان السوري السابق" ،حمزة تكين" كاتب
تركي" ،محمود عطية" محامي مصري" ،محمد حامد" كاتب وباحث في العالقات الدولية ،بمعدل ظهور يقدر
بمرتين ( )02مرات خالل عام ( ،)2018أما بقية الضيوف فقد كان ظهورَهم بمعدل مرة واحدة ( )01خالل
عام َ .2018
ويتبين مبدئيا من خالل الجدول كذلك أن الضيوف الذين تدعوهم قناة الجزيرة لنقاش املواضيع التي
تعالج فيها قضايا سياسية خاصة بالوطن العربي ،متنوعة حسب االنتماء الجغرافي ،واتجاهاتهم ومعتقداتهم
السياسية وكذا انتمائهم وتمثيلهم لجهة معينة ،دون أن نتغاض ى عن تركيز برنامج االتجاه املعاكس على دعوة
شخصيات تخدم خطها السياس ي ،وكذلك على دعوة شخصيات ممن يملكون مكانة سياسية وفكرية في املجتمعَ .
واذا نظرنا الى ظهور الشخصيات حسب االنتماء الجغرافي فإننا نلحظ طغيان الشخصيات العربية-
الس َورية ،وهو األمر الذي نرى أنه انعكاس لطبيعة املواضيع املنتقاة خالل عام  ،2018ولعل هذا نابع عن
جنسية ُمقدم البرنامج "فيصل القاسم" من جهة ،وتفاقم األزمة السورية على الصعيد الدولي من جهة أخرى،
ُ
واألمر امل ملفت في انتقاء الشخصيات ضمن برنامج االتجاه املعاكس هو مقابلة شخصية قوية فكريا ومعرفيا
ظهر هذا االمر جليا من خالل عناصر التحليل التي سنراها الحقاَ .
مع شخصية أقل من الناحية الفكرية وقد َ


جدولَ رقم (- )02تكميلي :-يوضح مجال الضيوف.
مجال الضيوف َ

التكرار َ

الترتيب َ

باحث علمي َ

َ 30

َ1

اعالمي-صحفي َ

َ 20

َ3

مسؤول حكومي َ

َ 10

َ5
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محلل سياس ي َ

َ 25

َ2

عسكريَ َ

َ 02

َ8

شخصية حزبية َ

َ 12

َ4

خبير سياس ي َ
َ

َ6

َ7

محامي َ

َ 09

َ6

خبير اقتصادي َ

َ0

َ8

مواطن عادي َ

َ0

َ8

شخصية دينية َ

َ0

َ8

املجموع َ

َ 114

َ-

َ
يوضح لنا الجدول التكميلي لفئة الشخصيات تخصص الضيوف بالترتيب ،اذ تبين أن فئة "باحث علمي"
جاءت باملرتبة األولى اذ بلغ عددها ( )30تكرار من أصل ( )114تكرار ،تلتها فئة "محلل سياس ي" اذ بلغ عددها
( )25تكرار من أصل ( )114تكرار ،وجاءت فئة "اعالمي-صحفي" في املرتبة الثالثة بتكرار يقدر ب ( )20من أصل
( )114تكرار ،وجاءت فئة "الشخصيات الحزبية" في املرتبة الرابعة بتكرار يقدر بم ( )12من أصل ( ، )114تلتها
باملرتبة الخامسة فئة "مسؤول حكومي" بتكرار يقدر بم ( ، )10أما املرتبة السادسة فقد كانت من نصيب فئة
"املحامين" بتكرار يقدر ب ( )09تكرارات ،كما سجل البرنامج حضور "الخبراء السياسيين" بتكرار يقدر ب ()06
من أصل ( ، )114في حين غابت كل من فئة "خبير االقتصادي"" ،شخصية دينية"" ،مواطن عادي" عن اية
حلقة من حلقات برنامج االتجاه املعاكس وهذا ينعكس على طبيعة املواضيع التي تم طرحها للنقاش ،فلم يكن
هناك أي موضوع اقتصادي أو دينيَ .
يسجل لنا الجدول ( )01والجدول ( )02عدم التوا َزن في استضافة بعض الشخصيات ومواضيع النقاش،
فعلى سبيل املثال عند الحديث عن مشاريع "محمد بن سلمان" كان من األفضل استدعاء ممثل ل َلسرة الحاكمة
لطرح املشاريع أو خبير في الشؤون االقتصادية بدل استضافة كاتب لبناني ،وعلى العكس من ذلك فقد وفق
334

البرنامج في استضافة شخصيات لها عالقة مباشرة بموضوع الدراسة كالحلقة رقم [ ]05بعنوان "سوتش ي...حوار
وطني أم دردشات شبيحة؟" أين تم مناقشة "قمة أستانا" مع رئيسة منصة أستانا مباشرة "رندة قسيس "
والصحفي السوري "وائل الخالدي"َ .
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 -2توزيع فئة ُمقدم البرنامجَ :
ُ
جدول رقم  :03فئة ُمقدم البرنامج في برنامج االتجاه املعاكس لسنة َ .2018
مقدم البرنامج َ

التكرار َ

النسبةَ %

فيصل القاسم َ

َ 37

َ %77.08

زين العابدين توفيق َ

َ 05

َ %10.41

حسن جمولَ َ

َ 04

َ %08.33

الحبيب الغريبي َ

َ 02

َ %04.16

املجموع َ

َ 48

َ %100

َ
يتبين من خالل الجدول أعاله ظهور العديد من اإلعالميين ضمن برنامج االتجاه املعاكس ،فنجد الى
ُ
جانب املقدم الرئيس ي للبرنامج "فيصل القاسم" والذي قدم ( )37حلقة من أصل ( )48حلقة ،أي ما يقارب
 %77.08من اجمالي نسبة الحلقات ،يأتي في املرتبة الثانية اإلعالمي "زين العابدين توفيق" بتقديمه لخمسة
( )05حلقات أي ما يقارب  ،%10.41ثم اإلعالمي "جمال حسو َن" بتقديمه ألربع حلقات أي بنسبة ،%08.33
وأخيرا اإلعالمي "الحبيب الغريبي" بتقديمه لحلقتين( )02أي ما يعادل نسبة َ .%04.16
ُ
َويعتبر "فيصل القاسم" املقدم األساس ي للبرنامج منذ  ،1996أي منذ أول حلقة لبرنامج االتجاه
املعاكس ،وهو من مواليد  1961بمحافظة السويداء –سوريا ،درس في كلية اآلداب ،جامعة دمشق ،وبدأ تعلمه
لإلعالم عندما كان يشاهد التلفزيون في بيت أحد الدمشقيين ،تخرج عام  ،1983بدرجة ليسانس ،ليحصل
بعدها على درجة الدكتوراه في األدب اإلنجليزي من جامعة هيل  university of hullببريطانيا عام  ،1990ينتمي
"فيصل القاسم" الى األقلية الدرزية في سوريا ،ويحمل الجنسيتين السورية والبريطانية ،عمل كمعد ُومقدم
للبرامج العربية في هيئة اإلذاعة البريطانية  BBCبين عامي  1989-1988وكمقدم برامج إخبارية في قناة BBC
العربية بين عامي  ،1996-1994ثم انتقل بعدها لقناة الجزيرة الفضائية ليكتسب شهرة واسعة من خالل
برنامج االتجاه املعاكس ،والذي صنف كأفضل برنامج حواري عربي ،يكتب فيصل القاسم في العديد من
336

الصحف أبرزها الشرق القطرية Golf-news ،اإلماراتية والقدس العربي ،كما صنف فيصل القاسم وفق
"أريبيان بزنس" ضمن أقوى  100شخصية عربية لعام  ،2007كما تحصل على وسام التميز ألكثر الشخصيات
تأثيرا في الوطن العربي في مجال االعالمَ 1.
َان املتتبع لشخصية "فيصل القاسم" يجد أنه يظهر دائما في ثوب الشخصية القوية ،ويؤكد علماء
البرمجة اللغوية العصبية وعلماء النفس أن أهم ش يء في قوة الشخصية هو انعدام الخوف ،أو ما ّ
يعبر عنه
بالثقة بالنفس .وهذا ما ينعكس على مقدم برنامج االتجاه املعاكس ،اذ ان دخوله لدائرة الشخصيات املؤثرة
مقومات جعلت منه محط أنظار العالمّ ،
عامليا لم يأت من العدم وانما المتالكه ّ
عدة ّ
حتى ذهب البعض إلى
اعتبار تدويناته وتحليالته عبر مواقع التواصل االجتماعي 2أشبه بتحاليل استراتيجية ذات مصداقية عالية ،واذا
رجعنا الى تحليل الشخصية حسب جمعية علم النفس األميركية ) (APAفان الشخصية املؤثرة والقوية تتمتع
ّ
تخلص الشخصية من ّ
كل القيود النفسية
بميزتين أساسيتين" 3:الالخوف والحضور الذهني ،فالالخوف نعني به
ّ
التي ّ
تسيره حسب رصيدها االنطباعي ،فتمتلك هذه الشخصية شيئا من الجرأة والشجاعة في اتخاذ القرارات
املصيرية وتبني املواقف الصعبة .فالشخص الشجاع يهتم بالحياة وبضرورة التمتع بها ،ويعتبر أن بإمكانه التأثير
في مجتمعه ومحيطه وتغييره نحو األفضل عبر ّ
تبني القضايا السياسية واالجتماعية واإلنسانية عموما ،بل
واعتبارها قضية شخصية له ،أما الحضور الذهني ،فهو الذي يقود الشخصية املؤثرة بص َالبة وقناعة كبيرتين
ّ
ّ
وتتحمل الضغوط الخارجية واملواقف املؤملة".
بتركيز كبير وثقة عالية بقدراتها ،بل
َ
فتتمتع
إلى هدفها األخير،
وهذا ما ينعكس على شخصية اإلعالمي فيصل القاسم حسب التقرير الذي تم االشارة اليه سابقا ،ففيصل
القاسم جمع بين الالخوف في ّ
تبني مواقف شجاعة والحضور الذهني خاصة في ّ
الرد عن املكر السياس ي الذي

 1تقرير على اليوتيوب  www.youtube.comمن هو اإلعالمي فيصل القاسم ،قناة العاصمة انالين ،تم الولوج يوم  ،2019-01-12على
الساعة َ .pm5.45
 2بلغ عدد متابعين اإلعالمي "فيصل القاسم" على منصة التويتر  ،5.5Mوعلى منصة االنستغرام  ،411kوعلى الفايسبوك أزيد من
 ،13Mتم االطالع يوم  ،2020-14-2عل الساعة َ .am 10:50
االطالع يوم  2019-06-10على الساعة
 3جميل فتحي الهمامي :فيصل القاسم...الرجل الذي قال ال ،مدونات الجزيرة ،2017-09-29 ،تم َ
 06:32مساءا.
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يبديه العديد من ضيوف برنامج االتجاه املعاكس ،األمر الذي أثر على جذب الجماهير اتجاه برنامج االتجاه
املعاكسَ .
يظهر لنا الجدول أعاله املساحة الزمنية االجمالية لكل حلقات االتجاه املعاكس لسنة  ،2018وتقسيم الوقت
بين الضيوف ،وكذا املدة الزمنية التي أخذها ُمقدم البرنامج ،اذ نجدَ :
 الحلقة [ ]01استحواذ مقدم البرنامج على 11:00د من أصل 48:58د ،مع وجود فارق في الزمن بينُ
الضيف األول الذي أتيحت له 17:00د للتحدث ،أما الضيف الثاني فقد تحدث 19د أي ما يقارب
.%39.11
 الحلقة [ ]02عكست فرقا شاسعا في الوقت بين الضيف األول والضيف الثاني ،فقد تحدث الضيفاألول عبد هللا حاجم الشمري  28:00دقيقة أي ما يعادل  ،%61.32أما الضيف الثاني فقد تحدث
 11دقيقة أي ما يقارب  ،%22.91أما مقدم البرنامج فقد تحدث ما يقارب  9دقائق وبنسبة .%19.04
 الحلقة [ ]03استحوذ مقدم البرنامج على  14دقيقة من أصل 48:58د ،أي بنسبة  %18.59مع وجودُ
فارق في الزمن بين الضيف األول الذي أتيحت له  19:00دقيقة للتحدث ،أما الضيف الثاني فقد
تحدث  15:00دقيقة أي ما يقارب .%27.37
البرنامج فيصل القاسم والضيف األول،
 الحلقة [ ]04نلحظ التساوي بين الوقت الذي أخذه مقدم َفقد تحدث مقدم البرنامج  12:00دقيقة والضيف األول  13:00دقيقة وبنسب تقدر بم %35.88
و %38.87أما الضيف الثاني فقد أتيحت له  17:00دقيقة للتعبير عن آراءه.
 الحلقة [ ]05استحواذ مقدم البرنامج على  12:00دقيقة من أصل 37:48د ،مع وجود فا َرق في الزمنُ
بين الضيف األول الذي أتيحت له  16:00دقيقة للتحدث أي ما يقارب  ،%42.68أما الضيف الثاني
فقد تحدث  17:00دقيقة أي ما يقارب .%45.35
 الحلقة [ ]06ومدتها 40:48د ،وقد أخذ الضيف األول الحصة األكبر  19دقيقة أي بنسبة تقدر ب ،46.93أما الضيف الثاني فقد استحوذ على 15دقيقة ،أما مقدم البرنامج فقد كانت له نسبة 22.33
أي ما يعادل  9دقائق من اجمالي الحلقة.
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 الحلقة [ ]07عكست فرقا شاسعا في الوقت بين الضيف األول والضيف الثاني ،فقد تحدث الضيفاألول عبد هللا حاجم الشمري  28دقيقة أي ما يعادل  ،%61.32أما الضيف الثاني فقد تحدث 11
دقيقة أي ما يقارب  ،%22.91أما مقدم البرنامج فقد تحدث ما يقارب  9دقائق وبنسبة .%19.04
 الحلقة [ ]08ومدتها الزمنية  50:53د تعكس لنا هذه الحلقة استحواذ مقدم البرنامج على أكبر نسبةزمنية للحلقة اذ نجد أنه تحدث  19دقيقة أي ما يقارب  %37.60في حين تحدث كل من الضيف األول
والثاني  13دقيقة أي ما يقارب %37.60
 الحلقة [ ]09ومدتها الزمنية  48.28د ،تعكس لنا هذه الحلقة استحواذ الضيف الثاني على أغلبيةالوقت بنسبة تقدر بم  ،%40.58أما الضيف األول ومقدم البرنامج فقد كانا متساويين في الوقت وبنسبة
تقدر بم .%26.92
 الحلقة [ ]10توضح لنا استحواذ الضيف األول على الوقت بنسبة  %31.15أما الضيف الثاني فقدكانت له نسبة  ،%24.92في حين أن مقدم البرنامج قد تجاوز الضيف الثاني من حيث املدة الزمنية
فقد كانت له نسبة  % 29.08من اجمالي الحلقة.
 الحلقة [ ]11نلحظ من خالل الجدول السابق أن الضيف الثاني استحوذ على  22دقيقة من عمرالبرنامج أي بنسبة تقدر بم  ،%45.78مقارنة بالضيف األول الذي تحدث  14دقيقة أي ما يعادل
 ،%29.13اما مقدم البرنامج فقد استحوذ على نسبة َ .%20.81
 الحلقة [ ]12تعكس لنا هذه الحلقة استحواذ الضيف ا َألول على مدة زمنية تقدر بم  % 52.09بينماالضيف الثاني فقد اتيحت له فرصة التكلم ملدة تقدر بم  12دقيقة أي ما يعادل  ،%32.90أما مقدم
البرنامج فيصل القاسم فقد كانت نسبته قريبة جدا من نسبة الضيف الثاني .%30.16
 الحلقة [ ]13استحوذ مقدم البرنامج على  10دقائق من أصل 47:43د ،مع وجود فارق في الزمن بينُ
الضيف األول الذي أتيحت له 19دقيقة للتحدث ،أما الضيف الثاني فقد تحدث ما يقارب  13دقيقة
أي ما يعادل نسبة .%27.40
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 الحلقة [ ]14استحوذ مقدم البرنامج على  14دقيقة أي بنسبة تقدر ب  ،%28.94أما الضيف األولوالثاني فال نلحظ وجود فرق شاسع بينهما من حيث تقسيم الوقت ،فقد جاءت النسبة متقاربة
 %33.08بالنسبة للضيف األول ونسبة  %31.01بالنسبة للشيف الثاني.
 الحلقة [ ]15استحوذ مقدم البرنامج على  16دقيقة من أصل  47:18دقيقة ،أما الضيف األول والثانيفقد جاءت النسب متقاربة  %27.55و.%25.43
 الحلقة [ ]16عكست فرقا شاسعا في الوقت بين الضيف األول والضيف الثاني ،فقد تحدث الضيفاألول  21دقيقة أي ما يعادل  ،%43:49أما الضيف الثاني فقد تحدث  11دقيقة أي ما يقارب
 ،%22.78أما مقدم البرنامج فقد تحدث ما يقارب  13دقيقة وبنسبة .%26.92
 الحلقة [ ]17انقسمت املساحة الزمنية لهذه الحلقة باستحواذ الضيف الثاني على 16دقيقة ،بينماالضيف األول  12دقيقة ،ليتساوى مقدم البرنامج معه تقريبا بم  12دقيقة أي بنسبة  %28.85من
اجمالي الحلقة.
 الحلقة [ ]18ومدتها الزمنية  48:38دقيقة وقد استحوذ الضيف الثاني على  16دقيقة أي بنسبة %33.07من اجمالي الحلقة ،أما الضيف الثاني فقد اتيحت له فرصة التحدث مدة  12دقيقة أي
بنسبة  ،%24.80ليأتي مقدم البرنامج في املرتبة الثانية من حيث االستحواذ على الوقت  14دقيقة أي
بنسبة .%28.93
 الحلقة [ ]19مدتها الزمنية 48.59دقيقة ،وقد أتيحت للضيف األول مساحة زمنية واسعة تقدر بم19دقيقة مقارنة بالضيف الثاني الذي تحدث ما يقارب 14دقيقة ،أما مقدم البرنامج فقد استحوذ
على  12دقيقة من اجمالي الحلقة.
 الحلقة [ ]20مدتها الزمنية 47.56دقيقة ،وقد أتيحت للضيف األول مساحة زمنية واسعة تقدر بم19دقيقة مقارنة بالضيف الثاني الذي تحدث ما يقارب 11دقيقة ،أما مقدم البرنامج فقد تحدث ما
يقارب  10دقائق من اجمالي املساحة الزمنية للحلقة.
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 الحلقة [ ]21مدتها الزمنية 48:02دقيقة ،وقد أتيحت للضيف الثاني مساحة زمنية واسعة تقدر بم19دقيقة مقارنة بالضيف الثاني الذي تحدث ما يقارب 10دقيقة ،أما مقدم البرنامج فقد استحوذ
ُ
على مساحة زمنية تفوق الضيف األول واملقدرة بم  16دقيقة من اجمالي املساحة الزمنية للحلقة.
 الحلقة [ ]22مدتها الزمنية 48:10دقيقة ،وقد أتيحت للضيف األول مساحة زمنية واسعة تقدر بم18دقيقة مقارنة بالضيف الثاني الذي تحدث ما يقارب 11دقيقة ،أما مقدم البرنامج فقد اكتفى
بتوجيه الحوار ،وبهذا فقد استحوذ على 2دقائق من اجمالي وقت الحلقة.
 الحلقة [ ]23مدتها الزمنية 48:07دقيقة ،وقد أتيحت للضيف األول مساحة زمنية واسعة تقدر بم18دقيقة مقارنة بالضيف الثاني الذي تحدث ما يقارب 11دقيقة ،أما مقدم البرنامج فقد اكتفى
بتوجيه الحوار فقد ،وبهذا فقد استحوذ على 2دقائق من اجمالي وقت الحلقة.
 الحلقة [ ]24مدتها الزمنية  49:07دقيقة ،وقد استحوذ الضيف األول على مساحة زمنية واسعة جداتقدر بم  23دقيقة أي بنسبة  ،%46.87أما الضيف الثاني فقد استحوذ على نسبة  %22.41أي ما
يعادل 11دقيقة ،ليأتي مقدم البرنامج متفوقا عليه زمنيا بمساحة زمنية تقدر بم 14دقيقة أي بنسبة
.%28.53
 الحلقة [ ]25استحوذ مقدم البرنامج على 11دقيقة من اجمالي الحلقة التي كانت 48:57دقيقة ،أماالضيف األول والثاني فقد جاءت النسبة متقاربة  %32.94و %30.88على التوالي.
 الحلقة [ ]26ومدتها الزمنية  48:06دقيقة ،وقد استحوذ الضيف الثاني على 19دقيقة أي ما يعادلنسبة  ،%39.53أما الضيف األول فكانت له فرصة التحدث 16دقيقة ،أي ما يعادل  ،%33.29ليأتي
مقدم البرنامج مستحوذا على 8دقائق من اجمالي الحلقة.
 الحلقة [ ]27ومدتها الزمنية  43:09دقيقة ،وقد استحوذ الضيف األول على 13دقيقة أي ما يعادلنسبة  ،%30.19أما الضيف الثاني فكانت له فرصة التحدث 11دقيقة ،أي ما يعادل  ،%25.52ليأتي
مقدم البرنامج مستحوذا على 10دقائق من اجمالي الحلقة.
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 الحلقة [ ]28ومدتها الزمنية  27:29دقيقة ،وقد استحوذ الضيف األول على 19دقيقة أي ما يعادلنسبة  ،%69.62أما الضيف الثاني فكانت له فرصة التحدث 15دقيقة ،أي ما يعادل  ،%54.96ليأتي
مقدم البرنامج مستحوذا على 13دقائق من اجمالي الحلقة.
 الحلقة [ ]29مدتها الزمنية  47:52دقيقة ،وقد استحوذ الضيف األول على 18دقيقة أي بنسة ،%37.87أما الضيف الثاني ومقدم البرنامج فقد تساوى من حيث الزمن بم 13دقيقة لكل واحد منهما
وبنسبة .%27.35
 الحلقة [ ]30ومدتها الزمنية  ،48:05وقد تساوى الضيفين من حيث املساحة الزمنية 18دقيقة لكلواحد منهما ،أما مقدم البرنامج فقد استحوذ على 8دقائق من اجمالي الحلقة.
 الحلقة [ ]31ومدتها الزمنية 74:54دقيقة ،استحوذ الضيف األول على 17دقيقة أي ما يقارب %35.75أما الضيف الثاني فقد استحوذ على نسبة  %25.24أي ما يعادل 12دقيقة ،ليأتي مفدم البرنامج
ويحتل 7دقائق من املساحة االجمالية للحلقة.
 الحلقة [ ]32ومدتها الزمنية 50:04دقيقة ،استحوذ مقدم البرنامج على  9دقائق من اجمالي الحلقة أيما يقارب  ،%17.98أما الضيف األول والثاني فقد جاء الوقت بينهما مقسما بالتساويَ  %35.97لكل
منهما.
 الحلقة [ ]33ومدتها الزمنية  48:04دقيقة ،استحوذ الضيف األولَ على مساحة زمنية تقدر بم 19دقيقةأي ما يقارب  %39.55مدتها الزمنية 48:07دقيقة ،أما الضيف الثاني فكانت له مساحة زمنية تقدر
ب 15دقيقة ،ليحتل بهذا مقدم البرنامج 7دقائق من اجمالي الحلقة أي ما يعادل نسبة %14.57
 الحلقة [ ]34ومدتها الزمنية 47:56دقيقة ،وقد استحوذ الضيف الثاني على  16دقيقة ،أما الضيفاألول  15دقيقة ،في حين أن مقدم البرنامج استحوذ على 9دقائق من اجمالي املساحة الزمنية للحلقة.
 الحلقة [ ]35مدتها الزمنية 47:43د ،استحوذ الضيف األول على 16دقيقة ،أما الضيف الثاني فقدتساوى مع مقدم البرنامج بمدة تقدر بم 14دقيقة.
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 الحلقة [ ]36ومدتها الزمنية 46:21دقيقة ،استحوذ الضيف الثاني على  15دقيقة أي بنسبة تقدر بم ،%32.46اما الضيف األول فقد استحوذ على 08دقائق ،في حين مقدم البرنامج استحوذ على 12
دقيقة أي أكثر من الضيف الثاني.
 الحلقة [ ]37ومدتها الزمنية  48:16دقيقة ،وقد استحوذ الضيف األول والثاني على مساحة زمنيةمتساوية17 ،دقيقة لكل واحد منهما ،أي بنسبة  ،%35.29أما مقدم البرنامج فقد تحدث  12دقيقة
الزمنية للحلقة.
من اجمالي املساحة َ
 الحلقة [ ]38مدتها الزمنية  47:34دقيقة ،وقد احتل الضيف األول مدة  28دقيقة من اجمالي الحلقة،أما مقدم البرنامج فقد استحوذ على  15دقيقة ،في حين يغيب الضيف الثاني عن الحلقة وبالتالي فان
نسبته منعدمة.
 الحلقة [ ]39استحوذ الضيف الثاني على مساحة زمنية واسعة  17دقيقة أي ما يقارب  ،%35.86أماالضيف األول 13دقيقة أي ما يقارب  ،%27.42ويأتي مقدم البرنامج ليحتل مساحة زمنية تقدر بم
10دقائق أي ما يقارب .%21.09
 الحلقة [ ]40ومدتها الزمنية 49:40دقيقة ،استحوذ الضيف األول على مساحة زمنية تقدر بم 18مدقيقةأي ما يقارب  ،%36.43أما الضيف الثاني فكانت له  16دقيقة أي ما يقارب  ،%32.38ليتقارب معه
مقدم البرنامج زمنيا بم 15دقيقة أي ما يقارب .%30.36
 الحلقة [ ]41مدتها الزمنية 47:52دقيقة ،استحوذ الضيف الثاني على مدة  17دقيقة ،أما الضيفالثاني 8دقائق وهو فرق شاسع ،أما مقدم البرنامج فكانت له فرصة التحدث أكثر من الضيف األول
بمساحة زمنية تقدر بم 16دقيقة.
 الحلقة [ ]42مدتها الزمنية 47:36دقيقة وقد استحوذ الضيف األول على مساحة زمنية تقدر بم19دقيقة ،أي بنسبة تقدر بم  ،%40.11أما الضيف الثاني فلم تتح له سوى  10دقائق للتحدث أي
بنسبة  ،%21.11في حين أن مقدم البرنامج تحدث أكثر من الضيف الثاني بمساحة زمنية تقدر بم
15دقيقة ،وبنسبة .%31.67
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 الحلقة [ ]43ومدتها  44:41دقيقة ،وقد استحوذ مقدم البرنامج على مساحة زمنية واسعة تقدر بم18دقيقة ،في حين أن الضيف األول تحدث ما يقارب  14دقيقة أي بنسبة تقدر بم  ،%31.52أما
الضيف الثاني فقد كانت له الحصة األصغر 8دقائق من اجمالي املساحة الزمنية للحلقة.
 الحلقة [ ]44مدتها الزمنية 50:10د ،وقد استحوذ مقدم البرنامج على مساحة زمنية تقدر بم 17دقيقة،في حين أن الضيف الثاني استحوذ علة 16دقيقة ،أي ما يعادل  ،%31.93ويأتي الضيف األول بنسبة
 %25.94أي ما يعادل 13دقيقة.
 الحلقة [ ]45مدتها الزمنية 46:57د ،وقد تساوى كل من مقدم البرنامج والضيف الثاني من حيثاملساحة الزمنية 14دقيقة لكل واحد منهما أي ما يعادل نسبة  ،%30.06في حين أن الضيف الثاني
تحدث 9دقائق فقط ،أي ما يعادل .%19.32
 الحلقة [ ]46مدتها الزمنية 46.56د ،وقد تساوى كل من الضيف األول ومقدم البرنامج من حيثاملساحة الزمنية املتاحة 13دقيقة لكل واحد منهما أي ما يعادل  ،%27.92في حين أن الضيف الثاني
استحوذ على 14دقيقة ،أي ما يعادل .%30.06
 الحلقة [ ]47ومدتها 47:26دقيقة ،استحوذ الضيف الثاني على مساحة زمنية مدتها 18دقيقة أيبنسبة  ،%38.08وكان ملقدم البرنامج مساحة زمنية أكبر من الضيف الثاني 12دقيقة أي بنسبة ٍ،25.39
أما الضيف الثاني فقد أخذ من الوقت ما يقارب 11دقيقة أي بنسبة .%23.27
 الحلقة [ ]48مدتها 47:29دقيقة ،وقد استحوذ الضيف الثاني على مساحة زمنية كبيرة مقارنةبالضيف األول 18 ،دقيقة مقارنة بالضيف األول الذي استحوذ على  10دقائق وهو فرق شاسع ،حتى
أن مقدم البرنامج كانت له فرصة التحدث أكثر من الضيف األول  14دقيقة أي ما يقارب .%29.60
ما يمكن مالحظته من خالل الجدول أن الزمن يؤثر بشكل كبير على عملية االقناع ،وصحيح أن
االستحواذ على الوقت أكثر يعني فرصة أكبر لإلقناع ،غير أن هذه القاعدة ال تعتبر عامة في برنامج االتجاه
املعاكس ،ففي بعض الحلقات نجد استحواذ الشخص األضعف قدرة على االقناع على مساحة زمنية أكبر
في حين أن كالمه يحوي العديد من املغالطات التاريخية واملعرفية.
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ُ
ويتبين من خالل الجدول كذلك أن املقدم "فيصل القاسم" يحتل بشخصيته القوية واسلوبه املتمكن
وتوجيهه للحوار دورا كبيرا في تقسيم الوقت بين الضيوف من جهة ،وأخذه للوقت الكافي لطرح أسئلته وبلورة
الحديث في قالب معين ،ونلحظ هذا الفرق من خالل الحلقات التي لم يظهر فيها فيصل القاسم كمقدم للبرنامج
اذ أن اإلعالميين اآلخرين لم يستحوذوا على مساحة زمنية كبيرة في طرح األسئلة مقارنة به ،ويلعب الوقت في
البرامج الحوارية أهمية كبيرة في التأثير على الطرح ومن ثمة املشاهدين ،فاملقاطعة وتوجيه الكالم َزمنيا لضيف
على حساب اآلخر ي َؤثر ال محالة في االدالء بحجج أكبر واالستعانة بدعائم أكثر ومنه الحصول على فرصة لإلقناع
أكثر من الطرف اآلخرَ .
َ
َ

َ
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 -3توزيع فئة الزمن على عينة الدراسة:
ُ
جدول رقم  :04الحجم الزمني لكل ضيف من ضيوف برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018

رقم
الحلقة

مدة الحلقة

ُمقدم البرنامج

الضيف األول

الضيف الثاني

الزمن بـ (الدقيقة)

النسبة%

الزمن بـ (الدقيقة)

النسبة%

الزمن بـ (الدقيقة)

النسبة%

1

 48:58د

11

%22.64

17

%35.00

19

%39.11

2

 48:00د

9

%19.04

28

%59.25

11

%22.91

3

 47:48د

14

%18.95

19

%59.00

15

%27.37

4

 33:44د

12

%35.88

13

%38.87

17

%50.83

5

 37:48د

12

%32.01

16

%42.68

17

%45.35

6

 40:48د

9

%22.23

19

%46.93

15

%37.05

7

 49:13د

9

%18.31

24

%48.84

17

%34.60

8

 50:53د

19

%37.60

13

%25.72

13

%25.72

9

 48:28د

13

%26.92

13

%26.92

20

%40.58

346

.

10

 48:14د

14

%29.08

15

%31.15

12

%24.92

11

 48:05د

10

%20.81

14

%29.13

22

%45.78

12

 47:36د

11

%30.16

19

%52.09

12

%32.90

13

 47:43د

10

%21.08

19

%40.05

13

%27.40

14

 48:36د

14

%28.94

16

%33.08

15

%31.01

15

 47:18د

16

%33.91

13

%27.55

12

%25.43

16

 48:28د

13

%26.92

21

%43.49

11

%22.78

17

 46:42د

12

%25.85

13

%28.00

16

%34.46

18

 48:38د

14

%28.93

16

%33.07

12

%24.80

19

 48:59د

12

%24.69

19

%39.10

14

%22.63

20

 47:56د

10

%21.02

19

%39.94

11

%47.56

21

 48:02د

16

%33.31

10

%20.82

19

%39.52

22

 48:10د

14

%29.10

19

%39.52

11

%22.86

23

 48:07د

2

%04.16

18

%37.44

11

%22.88
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24

 49:07د

14

%28.53

23

%46.87

11

%22.41

25

 48:57د

11

%22.64

16

%32.94

15

%30.88

26

 48:06د

8

%16.64

19

%39.53

16

%33.29

27

 43:09د

10

%23.20

13

%30.19

11

%25.52

28

 27:29د

13

%47.63

19

%69.62

15

%54.96

29

 47:52د

13

%27.35

18

%37.87

13

%27.35

30

 48:05د

8

%16.64

17

%35.37

17

%35.37

31

 47:54د

7

%14.72

17

%35.75

12

%25.24

32

 50:04د

9

%17.98

18

%35.97

18

%35.97

33

 48:04د

7

%14.57

19

%39.55

15

%31.22

34

 47:56د

9

%18.92

15

%31.53

16

%33.64

35

 47:43د

14

%29.51

16

%33.73

14

%29.51

36

 46:21د

12

%25.96

15

%32.46

8

%17.31

37

 48:16د

12

%24.91

17

%35.29

17

%35.29
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38

 47:34د

15

%31.68

28

%59.14

-

%00.00

39

 47:40د

10

%21.09

13

%27.42

17

%35.86

40

 49:40د

15

%30.36

18

%36.43

16

%32.38

41

 47:52د

16

%33.67

8

%16.83

17

%35.77

42

 47:36د

15

%31.67

19

%40.11

10

%21.11

43

 44:41د

18

%40.53

14

%31.52

8

%18.01

44

 50:10د

17

%33.93

13

%25.94

16

%31.93

45

 46:57د

14

%30.06

9

%19.32

14

%30.06

46

 46:56د

13

%27.92

13

%27.92

14

%30.06

47

 47:26د

12

%25.39

18

%38.08

11

%23.27

48

 47:29د

14

%29.60

10

%21.14

18

%38.06

املجموع

 2297د

582

%25.33

780

%33.95

676

%29.42
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يظهر لنا الجدول أعاله املساحة الزمنية االجمالية لكل حلقات االتجاه املعاكس لسنة  ،2018وتقسيم الوقت
بين الضيوف ،وكذا املدة الزمنية التي أخذها ُمقدم البرنامج ،اذ نجد:
 الحلقة [ ]01استحواذ مقدم البرنامج على 11:00د من أصل 48:58د ،مع وجود فارق في الزمن بينُ
الضيف األول الذي أتيحت له 17:00د للتحدث ،أما الضيف الثاني فقد تحدث 19د أي ما يقارب
.%39.11
 الحلقة [ ]02عكست فرقا شاسعا في الوقت بين الضيف األول والضيف الثاني ،فقد تحدث الضيفاألول عبد هللا حاجم الشمري  28:00دقيقة أي ما يعادل  ،%61.32أما الضيف الثاني فقد تحدث
 11دقيقة أي ما يقارب  ،%22.91أما مقدم البرنامج فقد تحدث ما يقارب  9دقائق وبنسبة .%19.04
 الحلقة [ ]03استحوذ مقدم البرنامج على  14دقيقة من أصل 48:58د ،أي بنسبة  %18.59مع وجودُ
فارق في الزمن بين الضيف األول الذي أتيحت له  19:00دقيقة للتحدث ،أما الضيف الثاني فقد
تحدث  15:00دقيقة أي ما يقارب .%27.37
 الحلقة [ ]04نلحظ التساوي بين الوقت الذي أخذه مقدم البرنامج فيصل القاسم والضيف األول،فقد تحدث مقدم البرنامج  12:00دقيقة والضيف األول  13:00دقيقة وبنسب تقدر بـ %35.88
و %38.87أما الضيف الثاني فقد أتيحت له  17:00دقيقة للتعبير عن آراءه.
 الحلقة [ ]05استحواذ مقدم البرنامج على  12:00دقيقة من أصل 37:48د ،مع وجود فارق في الزمنُ
بين الضيف األول الذي أتيحت له  16:00دقيقة للتحدث أي ما يقارب  ،%42.68أما الضيف الثاني
فقد تحدث  17:00دقيقة أي ما يقارب .%45.35
 الحلقة [ ]06ومدتها 40:48د ،وقد أخذ الضيف األول الحصة األكبر  19دقيقة أي بنسبة تقدر ب ،46.93أما الضيف الثاني فقد استحوذ على 15دقيقة ،أما مقدم البرنامج فقد كانت له نسبة 22.33
أي ما يعادل  9دقائق من اجمالي الحلقة.
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 الحلقة [ ]07عكست فرقا شاسعا في الوقت بين الضيف األول والضيف الثاني ،فقد تحدث الضيفاألول عبد هللا حاجم الشمري  28دقيقة أي ما يعادل  ،%61.32أما الضيف الثاني فقد تحدث 11
دقيقة أي ما يقارب  ،%22.91أما مقدم البرنامج فقد تحدث ما يقارب  9دقائق وبنسبة .%19.04
 الحلقة [ ]08ومدتها الزمنية  50:53د تعكس لنا هذه الحلقة استحواذ مقدم البرنامج على أكبر نسبةزمنية للحلقة اذ نجد أنه تحدث  19دقيقة أي ما يقارب  %37.60في حين تحدث كل من الضيف األول
والثاني  13دقيقة أي ما يقارب %37.60
 الحلقة [ ]09ومدتها الزمنية  48.28د ،تعكس لنا هذه الحلقة استحواذ الضيف الثاني على أغلبيةالوقت بنسبة تقدر بـ  ،%40.58أما الضيف األول ومقدم البرنامج فقد كانا متساويين في الوقت وبنسبة
تقدر بـ .%26.92
 الحلقة [ ]10توضح لنا استحواذ الضيف األول على الوقت بنسبة  %31.15أما الضيف الثاني فقدكانت له نسبة  ،%24.92في حين أن مقدم البرنامج قد تجاوز الضيف الثاني من حيث املدة الزمنية
فقد كانت له نسبة  % 29.08من اجمالي الحلقة.
 الحلقة [ ]11نلحظ من خالل الجدول السابق أن الضيف الثاني استحوذ على  22دقيقة من عمرالبرنامج أي بنسبة تقدر بـ  ،%45.78مقارنة بالضيف األول الذي تحدث  14دقيقة أي ما يعادل
 ،%29.13اما مقدم البرنامج فقد استحوذ على نسبة .%20.81
 الحلقة [ ]12تعكس لنا هذه الحلقة استحواذ الضيف األول على مدة زمنية تقدر بـ  % 52.09بينماالضيف الثاني فقد اتيحت له فرصة التكلم ملدة تقدر بـ  12دقيقة أي ما يعادل  ،%32.90أما مقدم
البرنامج فيصل القاسم فقد كانت نسبته قريبة جدا من نسبة الضيف الثاني .%30.16
 الحلقة [ ]13استحوذ مقدم البرنامج على  10دقائق من أصل 47:43د ،مع وجود فارق في الزمن بينُ
الضيف األول الذي أتيحت له 19دقيقة للتحدث ،أما الضيف الثاني فقد تحدث ما يقارب  13دقيقة
أي ما يعادل نسبة .%27.40
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 الحلقة [ ]14استحوذ مقدم البرنامج على  14دقيقة أي بنسبة تقدر ب  ،%28.94أما الضيف األولوالثاني فال نلحظ وجود فرق شاسع بينهما من حيث تقسيم الوقت ،فقد جاءت النسبة متقاربة
 %33.08بالنسبة للضيف األول ونسبة  %31.01بالنسبة للشيف الثاني.
 الحلقة [ ]15استحوذ مقدم البرنامج على  16دقيقة من أصل  47:18دقيقة ،أما الضيف األول والثانيفقد جاءت النسب متقاربة  %27.55و.%25.43
 الحلقة [ ]16عكست فرقا شاسعا في الوقت بين الضيف األول والضيف الثاني ،فقد تحدث الضيفاألول  21دقيقة أي ما يعادل  ،%43:49أما الضيف الثاني فقد تحدث  11دقيقة أي ما يقارب
 ،%22.78أما مقدم البرنامج فقد تحدث ما يقارب  13دقيقة وبنسبة .%26.92
 الحلقة [ ]17انقسمت املساحة الزمنية لهذه الحلقة باستحواذ الضيف الثاني على 16دقيقة ،بينماالضيف األول  12دقيقة ،ليتساوى مقدم البرنامج معه تقريبا بـ  12دقيقة أي بنسبة  %28.85من
اجمالي الحلقة.
 الحلقة [ ]18ومدتها الزمنية  48:38دقيقة وقد استحوذ الضيف الثاني على  16دقيقة أي بنسبة %33.07من اجمالي الحلقة ،أما الضيف الثاني فقد اتيحت له فرصة التحدث مدة  12دقيقة أي
بنسبة  ،%24.80ليأتي مقدم البرنامج في املرتبة الثانية من حيث االستحواذ على الوقت  14دقيقة أي
بنسبة .%28.93
 الحلقة [ ]19مدتها الزمنية 48.59دقيقة ،وقد أتيحت للضيف األول مساحة زمنية واسعة تقدر بـ19دقيقة مقارنة بالضيف الثاني الذي تحدث ما يقارب 14دقيقة ،أما مقدم البرنامج فقد استحوذ
على  12دقيقة من اجمالي الحلقة.
 الحلقة [ ]20مدتها الزمنية 47.56دقيقة ،وقد أتيحت للضيف األول مساحة زمنية واسعة تقدر بـ19دقيقة مقارنة بالضيف الثاني الذي تحدث ما يقارب 11دقيقة ،أما مقدم البرنامج فقد تحدث ما
يقارب  10دقائق من اجمالي املساحة الزمنية للحلقة.
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 الحلقة [ ]21مدتها الزمنية 48:02دقيقة ،وقد أتيحت للضيف الثاني مساحة زمنية واسعة تقدر بـ19دقيقة مقارنة بالضيف الثاني الذي تحدث ما يقارب 10دقيقة ،أما مقدم البرنامج فقد استحوذ
ُ
على مساحة زمنية تفوق الضيف األول واملقدرة بـ  16دقيقة من اجمالي املساحة الزمنية للحلقة.
 الحلقة [ ]22مدتها الزمنية 48:10دقيقة ،وقد أتيحت للضيف األول مساحة زمنية واسعة تقدر بـ18دقيقة مقارنة بالضيف الثاني الذي تحدث ما يقارب 11دقيقة ،أما مقدم البرنامج فقد اكتفى
بتوجيه الحوار فقط ،وبهذا فقد استحوذ على 2دقائق من اجمالي وقت الحلقة.
 الحلقة [ ]23مدتها الزمنية 48:07دقيقة ،وقد أتيحت للضيف األول مساحة زمنية واسعة تقدر بـ18دقيقة مقارنة بالضيف الثاني الذي تحدث ما يقارب 11دقيقة ،أما مقدم البرنامج فقد اكتفى
بتوجيه الحوار فقد ،وبهذا فقد استحوذ على 2دقائق من اجمالي وقت الحلقة.
 الحلقة [ ]24مدتها الزمنية  49:07دقيقة ،وقد استحوذ الضيف األول على مساحة زمنية واسعة جداتقدر بـ  23دقيقة أي بنسبة  ،%46.87أما الضيف الثاني فقد استحوذ على نسبة  %22.41أي ما
يعادل 11دقيقة ،ليأتي مقدم البرنامج متفوقا عليه زمنيا بمساحة زمنية تقدر بـ 14دقيقة أي بنسبة
.%28.53
 الحلقة [ ]25استحوذ مقدم البرنامج على 11دقيقة من اجمالي الحلقة التي كانت 48:57دقيقة ،أماالضيف األول والثاني فقد جاءت النسبة متقاربة  %32.94و %30.88على التوالي.
 الحلقة [ ]26ومدتها الزمنية  48:06دقيقة ،وقد استحوذ الضيف الثاني على 19دقيقة أي ما يعادلنسبة  ،%39.53أما الضيف األول فكانت له فرصة التحدث 16دقيقة ،أي ما يعادل  ،%33.29ليأتي
مقدم البرنامج مستحوذا على 8دقائق من اجمالي الحلقة.
 الحلقة [ ]27ومدتها الزمنية  43:09دقيقة ،وقد استحوذ الضيف األول على 13دقيقة أي ما يعادلنسبة  ،%30.19أما الضيف الثاني فكانت له فرصة التحدث 11دقيقة ،أي ما يعادل  ،%25.52ليأتي
مقدم البرنامج مستحوذا على 10دقائق من اجمالي الحلقة.
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 الحلقة [ ]28ومدتها الزمنية  27:29دقيقة ،وقد استحوذ الضيف األول على 19دقيقة أي ما يعادلنسبة  ،%69.62أما الضيف الثاني فكانت له فرصة التحدث 15دقيقة ،أي ما يعادل  ،%54.96ليأتي
مقدم البرنامج مستحوذا على 13دقائق من اجمالي الحلقة.
 الحلقة [ ]29مدتها الزمنية  47:52دقيقة ،وقد استحوذ الضيف األول على 18دقيقة أي بنسة ،%37.87أما الضيف الثاني ومقدم البرنامج فقد تساوى من حيث الزمن بـ 13دقيقة لكل واحد منهما
وبنسبة .%27.35
 الحلقة [ ]30ومدتها الزمنية  ،48:05وقد تساوى الضيفين من حيث املساحة الزمنية 18دقيقة لكلواحد منهما ،أما مقدم البرنامج فقد استحوذ على 8دقائق من اجمالي الحلقة.
 الحلقة [ ]31ومدتها الزمنية 74:54دقيقة ،استحوذ الضيف األول على 17دقيقة أي ما يقارب %35.75أما الضيف الثاني فقد استحوذ على نسبة  %25.24أي ما يعادل 12دقيقة ،ليأتي مفدم البرنامج
ويحتل 7دقائق من املساحة االجمالية للحلقة.
 الحلقة [ ]32ومدتها الزمنية 50:04دقيقة ،استحوذ مقدم البرنامج على  9دقائق من اجمالي الحلقة أيما يقارب  ،%17.98أما الضيف األول والثاني فقد جاء الوقت بينهما مقسما بالتساوي  %35.97لكل
منهما.
 الحلقة [ ]33ومدتها الزمنية  48:04دقيقة ،استحوذ الضيف األول على مساحة زمنية تقدر بـ 19دقيقةأي ما يقارب  %39.55مدتها الزمنية 48:07دقيقة ،أما الضيف الثاني فكانت له مساحة زمنية تقدر
ب 15دقيقة ،ليحتل بهذا مقدم البرنامج 7دقائق من اجمالي الحلقة أي ما يعادل نسبة %14.57
 الحلقة [ ]34ومدتها الزمنية 47:56دقيقة ،وقد استحوذ الضيف الثاني على  16دقيقة ،أما الضيفاألول  15دقيقة ،في حين أن مقدم البرنامج استحوذ على 9دقائق من اجمالي املساحة الزمنية للحلقة.
 الحلقة [ ]35مدتها الزمنية 47:43د ،استحوذ الضيف األول على 16دقيقة ،أما الضيف الثاني فقدتساوى مع مقدم البرنامج بمدة تقدر بـ 14دقيقة.
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 الحلقة [ ]36ومدتها الزمنية 46:21دقيقة ،استحوذ الضيف الثاني على  15دقيقة أي بنسبة تقدر بـ ،%32.46اما الضيف األول فقد استحوذ على 08دقائق ،في حين مقدم البرنامج استحوذ على 12
دقيقة أي أكثر من الضيف الثاني.
 الحلقة [ ]37ومدتها الزمنية  48:16دقيقة ،وقد استحوذ الضيف األول والثاني على مساحة زمنيةمتساوية17 ،دقيقة لكل واحد منهما ،أي بنسبة  ،%35.29أما مقدم البرنامج فقد تحدث  12دقيقة
من اجمالي املساحة الزمنية للحلقة.
 الحلقة [ ]38مدتها الزمنية  47:34دقيقة ،وقد احتل الضيف األول مدة  28دقيقة من اجمالي الحلقة،أما مقدم البرنامج فقد استحوذ على  15دقيقة ،في حين يغيب الضيف الثاني عن الحلقة وبالتالي فان
نسبته منعدمة.
 الحلقة [ ]39استحوذ الضيف الثاني على مساحة زمنية واسعة  17دقيقة أي ما يقارب  ،%35.86أماالضيف األول 13دقيقة أي ما يقارب  ،%27.42ويأتي مقدم البرنامج ليحتل مساحة زمنية تقدر بـ
10دقائق أي ما يقارب .%21.09
 الحلقة [ ]40ومدتها الزمنية 49:40دقيقة ،استحوذ الضيف األول على مساحة زمنية تقدر بـ 18ـدقيقةأي ما يقارب  ،%36.43أما الضيف الثاني فكانت له  16دقيقة أي ما يقارب  ،%32.38ليتقارب معه
مقدم البرنامج زمنيا بـ 15دقيقة أي ما يقارب .%30.36
 الحلقة [ ]41مدتها الزمنية 47:52دقيقة ،استحوذ الضيف الثاني على مدة  17دقيقة ،أما الضيفالثاني 8دقائق وهو فرق شاسع ،أما مقدم البرنامج فكانت له فرصة التحدث أكثر من الضيف األول
ُ
بمساحة زمنية تقدر بـ 16دقيقة.
 الحلقة [ ]42مدتها الزمنية 47:36دقيقة وقد استحوذ الضيف األول على مساحة زمنية تقدر بـ19دقيقة ،أي بنسبة تقدر بـ  ،%40.11أما الضيف الثاني فلم تتح له سوى  10دقائق للتحدث أي
بنسبة  ،%21.11في حين أن مقدم البرنامج تحدث أكثر من الضيف الثاني بمساحة زمنية تقدر بـ
15دقيقة ،وبنسبة .%31.67
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 الحلقة [ ]43ومدتها  44:41دقيقة ،وقد استحوذ مقدم البرنامج على مساحة زمنية واسعة تقدر بـ18دقيقة ،في حين أن الضيف األول تحدث ما يقارب  14دقيقة أي بنسبة تقدر بـ  ،%31.52أما
الضيف الثاني فقد كانت له الحصة األصغر 8دقائق من اجمالي املساحة الزمنية للحلقة.
 الحلقة [ ]44مدتها الزمنية 50:10د ،وقد استحوذ مقدم البرنامج على مساحة زمنية تقدر بـ 17دقيقة،في حين أن الضيف الثاني استحوذ علة 16دقيقة ،أي ما يعادل  ،%31.93ويأتي الضيف األول بنسبة
 %25.94أي ما يعادل 13دقيقة.
 الحلقة [ ]45مدتها الزمنية 46:57د ،وقد تساوى كل من مقدم البرنامج والضيف الثاني من حيثاملساحة الزمنية 14دقيقة لكل واحد منهما أي ما يعادل نسبة  ،%30.06في حين أن الضيف الثاني
تحدث 9دقائق فقط ،أي ما يعادل .%19.32
 الحلقة [ ]46مدتها الزمنية 46.56د ،وقد تساوى كل من الضيف األول ومقدم البرنامج من حيثاملساحة الزمنية املتاحة 13دقيقة لكل واحد منهما أي ما يعادل  ،%27.92في حين أن الضيف الثاني
استحوذ على 14دقيقة ،أي ما يعادل .%30.06
 الحلقة [ ]47ومدتها 47:26دقيقة ،استحوذ الضيف الثاني على مساحة زمنية مدتها 18دقيقة أيبنسبة  ،%38.08وكان ملقدم البرنامج مساحة زمنية أكبر من الضيف الثاني 12دقيقة أي بنسبة ٍ،25.39
أما الضيف الثاني فقد أخذ من الوقت ما يقارب 11دقيقة أي بنسبة .%23.27
 الحلقة [ ]48مدتها 47:29دقيقة ،وقد استحوذ الضيف الثاني على مساحة زمنية كبيرة مقارنةبالضيف األول 18 ،دقيقة مقارنة بالضيف األول الذي استحوذ على  10دقائق وهو فرق شاسع ،حتى
أن مقدم البرنامج كانت له فرصة التحدث أكثر من الضيف األول  14دقيقة أي ما يقارب .%29.60
ما يمكن مالحظته من خالل الجدول أن الزمن يؤثر بشكل كبير على عملية االقناع ،وصحيح أن
االستحواذ على الوقت أكثر يعني فرصة أكبر لالقناع ،غير أن هذه القاعدة ال تعتبر عامة في برنامج االتجاه
املعاكس ،ففي بعض الحلقات نجد استحواذ الشخص األضعف قدرة على االقناع على مساحة زمنية أكبر
في حين أن كالمه يحوي العديد من املغالطات التاريخية واملعرفية.
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ُ
ويتبين من خالل الجدول كذلك أن املقدم "فيصل القاسم" يحتل بشخصيته القوية واسلوبه املتمكن
وتوجيهه للحوار دورا كبيرا في تقسيم الوقت بين الضيوف من جهة ،وأخذه للوقت الكافي لطرح أسئلته وبلورة
الحديث في قالب معين ،ونلحظ هذا الفرق من خالل الحلقات التي لم يظهر فيها فيصل القاسم كمقدم للبرنامج
اذ أن اإلعالميين اآلخرين لم يستحوذوا على مساحة زمنية كبيرة في طرح األسئلة مقارنة به ،ويلعب الوقت في
البرامج الحوارية أهمية كبيرة في التأثير على الطرح ومن ثمة املشاهدين ،فاملقاطعة وتوجيه الكالم زمنيا لضيف
على حساب اآلخر يؤثر ال محالة في االدالء بحجج أكبر واالستعانة بدعائم أكثر ومنه الحصول على فرصة لالقناع
أكثر من الطرف اآلخر.
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 -4توزيع فئة اللباس على عينة الدراسة:
ُ
جدول رقم  :05فئة الشخصيات ولباسها في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
الحصة

مقدم البرنامج والضيوف
فيصل القاسم

اللباس
بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق خضراء ُمخططة بشكل طولي مع منديل

هل باتت سوريا محمية روسية؟

أخضر.

السعودية ...إصالحات أم خراب نضال السبع

بدلة سوداء مخططة باألبيض ،قميص أبيض من ماركة الكوست.

بيت؟

عبد املنعم زين الدين

بدلة رسمية سوداء مخططة ،قميص أبيض ،ربطة عنق سوداء َووردية ،وشاح أحمر داكن.
على الرقبة.

السعودية ...إصالحات أم خراب
بيت؟

فيصل القاسم

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء داكنة ،منديل أزرق.

عبد هللا حاجم الشمري

ثوب عربي أبيض ،مع الغترة والشماغ والعقال فوق الرأس.

ماجد خطيب

بدلة رسمية زرقاء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمرا مخططة باألزرق.

فيصل القاسم

بدلة رسمية بنية ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق بنية مع منديل أزرق وبني اللون.

ُ
خليل املقداد

بدلة رسمية رمادية اللون ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء مخططة.
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هل تنتظر سوريا حرب عصابات بسام البني

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء.

جديدة؟
فيصل القاسم

منديل أبيض وبرتقالي.

هل يقع ربع سوريا تحت احتالل
أميركي؟

سوتش ي...حوار وطني أم دردشات
شبيحة؟

بدلة رسمية رمادية فاتحة اللون ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق برتقالية مخططة باألبيض مع

أحمد كامل

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق سوداء مخططة بالبنفسجي.

عمران منصور

بدلة سوداء ،قميص اسود منقط باألبيض.

فيصل القاسم

رسمية زرقاء داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء فاتحة ،منديل أزرق فاتح.

وائل الخالدي

بدلة رسمية سوداء مكونة من قطعتين (الصديري) ،وقميص أبيض.

رندة قسيس

بدلة كالسيكية رمادية مخططة باألبيض ،قميص مفتوح على الصدر أبيض.

فيصل القاسم

بدلة رسمية رمادية فاتحة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق صفراء فاتحة مع منديل أصفر على
يسار البدلة.

لبنان...واحة حرية أم دولة أمنية؟ طارق شندب
عبدو اللقيس

بدلة رسمية رمادية داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء داكنة.
بدلة سوداء ،قميص أسود ،دون ربطة العنق.
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هل يسعى التحالف إلنقاذ اليمن
أم لتقسيمه؟

فيصل القاسم

على يسار البدلة.
عباس املساوي

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء داكنة منقطة باألبيض.

جيري ماهر

بدلة سوداء ،قميص أزرق فاتح ،دون ربطة العنق

فيصل القاسم

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء فاتحة مخططة باألزرق الفاتح مع
منديل أزرق داكن على يسار البدلة.

هل أنهى النظام السوري تفوق
إسرائيل الجوي؟

بدلة رسمية زرقاء فاتحة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء داكنة مع منديل أزرق داكن

أفيخاي أدرع

البدلة الرسمية العسكرية لجيش الدفاع اإلسرائيلي.

صالح قيراط

بدلة رسمية رمادية ،قميص أبيض ،ربطة عنق صفراء مخططة باألزرق ،منديل أحمر.

فيصل القاسم

بدلة رسمية سوداء ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء فاتحة مع منديل أبيض على يسار
البدلة.

معركة الغوطة ...تغيير ديمغرافي أم محمد علي حسين
حماية للعاصمة؟

أسامة أبو زيد

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء مخططة باألبيض والرمادي.
بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق سوداء.
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الحرب السورية انتصار روس ي أم
سيطرة أميركية؟

فيصل القاسم

بدلة رسمية بنية ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق بنية مع منديل أزرق على يسار البدلة.

بسام جعارة

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء.

نضال السبع

بدلة سوداء ،قميص أزرق منقط باألبيض ،دون ربطة العنق

فيصل القاسم

بدلة رسمية رمادية فاتحة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق صفراء فاتحة مع منديل أصفر على
يسار البدلة.

في عامها السابع الثورة السورية
إلى أين؟

ماهر مرهج

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق سوداء.

خالد أبو صالح

بدلة رسمية سوداء ،قميص أزرق فاتح.

فيصل القاسم

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء منقطة باألحمر واألبيض ،مع
منديل أزرق على يسار البدلة.

السعودية ...إصالح حقيقي أم
مجرد تنفيس؟

شرعية يمنية أم أالعيب سعودية
إماراتية؟

محمد املسعري

ثوب عربي أبيض ،مع أعلى البدلة الرسمية.

عبد العزيز القناعي

ثوب عربي أبيض تقليدي ،مع الغترة والعقال على الرأس.

فيصل القاسم

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق مخططة باألبيض واألسود والوردي ،مع منديل
وردي داكن على يسار البدلة.

خالد األنس ي

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء.
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عماد الدين الجبوري

بدلة رسمية رمادية فاتحة ،قميص وردي فاتح ،ربطة عنق حمراء داكنة.

فيصل القاسم

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق مخططة باألبيض واألزرق الفاتح ،مع
منديل أزرق داكن يسار البدلة.

أمن قومي تركي أم توسع في
سوريا؟

يوسف كاتب اوغلو

بدلة رسمية زرقاء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء ،مع منديل أحمر داكن يسار البدلة.

فتحي بلحاج

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء.

فيصل القاسم

بدلة رسمية رمادية ،قميص أبيض ،ربطة عنق مخططة باألبيض واألحمر ،مع منديل أحمر
داكن على يسار البدلة.

الضربة الغربية ...عدوان ثالثي أم
تلميع لألسد؟

هل تتحول الرياض قريبا إلى الس
فيغاس عربية؟

محمد عبد هللا

بدلة رسمية سوداء مع قميص أبيض ،دون ربطة عنق.

عبد املسيح الشامي

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق مخططة باألزرق واألحمر.

فيصل القاسم

بدلة رسمية بنية ،قميص أبيض ،ربطة عنق صفراء ،مع منديل أصفر على يسار البدلة.

أسعد الشرعي

بدلة رسمية سوداء ،قميص أزرق فاتح دون ربطة العنق ،مع كاسكيطة شتوية على الرأس.

عبد الجليل السعيد

بدلة بنية مخططة ،مع قميص أبيض ،دون ربطة عنق

قمة الكوريتين ...من الخاسر ومن فيصل القاسم

بدلة رسمية رمادية ،قميص أبيض ،ربطة عنق مخططة باألبيض والوردي ،مع منديل أحمر

الرابح؟

داكن على يسار البدلة.
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رياض عيد

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق مخططة باألزرق الداكن والفاتح.

حبيب صالح

قميص رمادي.

فيصل القاسم

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق مخططة بالرمادي واألزرق الفاتح ،مع
منديل أزرق فاتح على يسار البدلة.

ملاذا انتصر حلفاء إيران على حلفاء
السعودية؟

خالد األنس ي

بدلة رسمية رمادية ،قميص أبيض ،ربطة عنق مخططة باألبيض والرمادي.

جيري ماهر

بدلة رسمية رمادية داكنة ،قميص رمادي فاتح دون ربطة العنق.

فيصل القاسم

بدلة رسمية رمادية ،قميص أبيض ،ربطة عنق مخططة بالبرتقالي والرمادي ،مع منديل برتقالي
على يسار البدلة.

أربع سنوات على عملية الكرامة...
ماذا جنت ليبيا؟

سعد العبيدي

بدلة رسمية رمادية ،قميص أبيض ،ربطة عنق مخططة باألزرق والرمادي.

عبد الحكيم معتوق

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق مخططة بالرمادي واألسود.

فيصل القاسم

بدلة رسمية رمادية فاتحة ،قميص أبيض ،ربطة عنق خضراء ،مع منديل أخضر داكن على
يسار البدلة.

ماذا جنت دول الحصار سوى
الخيبة؟

عبد هللا العذبة

ثوب عربي أبيض تقليدي ،مع الغترة والعقال على الرأس.

عماد الدين الجبوري

بدلة رسمية سوداء ،قميص وردي ،ربطة عنق مخططة باألحمر واألبيض.
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هل يخطط األسد لالستيالء على فيصل القاسم

بدلة رسمية رمادية ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء داكنة ،مع منديل أزرق داكن على

أمالك ماليين الالجئين؟

يسار البدلة.
شريف شحادة

بدلة رسمية بييج ،قميص أبيض ،ربطة عنق بنفسجي.

عبد املنعم زين الدين

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض دون ربطة عنق.

فيصل القاسم

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق سوداء منقطة باألبيض ،مع منديل أبيض على
يسار البدلة.

هل تتعرض تركيا لحرب اقتصادية
بمشاركة عربية؟

حمزة تكين

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق سوداء.

عبد املسيح الشامي

بدلة رسمية رمادية ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء داكنة منقطة باألبيض.

فيصل القاسم

بدلة رسمية زرقاء فاتحة اللون ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء داكنة ،مع منديل أزرق
داكن على يسار البدلة.

هل يطبق لبنان معايير مزدوجة مع
الالجئين؟

طارق شندب

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء مخططة باألبيض.

سكارليت حداد

قميص نسوي أسود مزين بأشكال مختلفة وألوان مختلفة ،مع اكسسوار على الرقبة.

ملاذا أخفقت الفرق العربية فيصل القاسم

بدلة رسمية زرقاء داكنة اللون ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء داكنة ،مع منديل أبيض

بمنافسات كأس العالم؟

على يسار البدلة.
364

.

عالء صادق

بدلة رسمية زرقاء فاتحة اللون ،قميص أزرق فاتح مخطط باألبيض دون ربطة عنق.

خلدون الشيخ

بدلة رسمية زرقاء داكنة اللون ،قميص أزرق فاتح دون ربطة العنق.

زين العابدين توفيق

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء ،مع منديل أحمر على يسار البدلة.

هل دهس السيس ي جمهور  30تقادم الخطيب

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء داكنة ،مع منديل أحمر داكن على يسار

يونيو بالغالء والفقر؟

البدلة.
محمود عطية

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء.

زين العابدين توفيق

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص وردي فاتح ،ربطة بنفسجية.

هل أصبحت اإلمارات الحاكم خالد األنس ي
الفعلي لليمن؟

عماد الدين لجبوري

بدلة رسمية رمادية ،قميص أزرق فاتح دون ربطة العنق.
بدلة رسمية رمادية مخططة باألبيض ،قميص أخضر ،ربطة عنق خضراء داكنة مخططة
بالرمادي.

هل سلمت املعارضة درعا لنظام
األسد؟

زين العابدين توفيق

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء منقطة باألبيض.

بسام جعارة

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء فاتحة.

ياسر الحريري

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء منقطة باألبيض.

زين العابدين توفيق

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء.
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كيف أصبحت اإلمارات أكثر محمد املختار الشنقيطي
انفتاحا على الصهاينة؟
املعارضة بالعالم العربي...أكذوبة
أم مغلوبة على أمرها؟

ملاذا يقف املوالون للعسكر في
طريق املصالحة الليبية؟

فض رابعة ...مجزرة دموية أم
إنقاذ ملصر؟

عودة الالجئين السوريين ...خطط
روسيا ورفض املعارضة

بدلة رسمية رمادية ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء.

عماد الدين الجبوري

بدلة رسمية سوداء ،قميص رمادي فاتح ،ربطة عنق حمراء منقطة بالرمادي.

زين العابدين توفيق

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء.

حاتم عزام

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء.

وفيق إبراهيم

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق رمادية مخططة باألحمر واألزرق الداكن.

حسن جمول

بدلة رسمية زرقاء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء منقطة باألبيض.

محمود إسماعيل الرملي

بدلة رسمية سوداء ،قميص أزرق فاتح مخطط باألبيض ،ربطة عنق زرقاء منقطة باألبيض.

كامل املرعاش

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق رمادية.

حسن جمول

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء.

ثروة نافع

بدلة رسمية رمادية ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء منقطة باألبيض

محمود عطية

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء.

حسن جمول

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء منقطة باألبيض.

أحمد كامل

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق بنية منقطة باألزرق الفاتح.

سمير الهواش

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء غامقة.
366

.

خطط السعودية في املهرة وسباق
النفوذ مع اإلمارات

الحبيب الغريبي

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق سوداء منقطة باألبيض.

ياسين التميمي

بدلة رسمية رمادية ،قميص أبيض ،ربطة عنق رمادية.

جيري ماهر

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض دون ربطة عنق.

الحبيب الغريبي

بدلة رسمية سوداء ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق بنفسجية داكنة.

ملاذا يختلف الفلسطينيون بشأن جمال نزال

بدلة رسمية رمادية ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق حمراء منقطة باألزرق ،قميص رمادي على

التهدئة في غزة؟

يسار البدلة.
فايز أبو شمالة

قميص أبيض ،دون البدلة كاملة.

فيصل القاسم

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق برتقالية مخططة باألزرق الفاتح ،مع
منديل برتقالي على يسار البدلة.

هل تأكل روسيا واألسد إدلب
كدرعا والغوطة؟

ماذا بقي من مشاريع محمد بن
سلمان؟

عبد الحميد زكرياء

البدلة الرسمية للجيش الحر في سوريا.

أيمن العاسمي

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء داكنة.

فيصل القاسم

بدلة رسمية زرقاء فاتحة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق بنية ،مع منديل بني على يسار البدلة.

عبد هللا حاجم الشمري

ثوب عربي أبيض تقليدي ،مع الغترة الحمراء والعقال على الرأس.

صباح الخزاعي

بدلة رسمية زرقاء فاتحة ،قميص أبيض دون ربطة عنق.
367

.

فيصل القاسم
هل حمى اتفاق إدلب املدينة أم
سلمها لألسد؟

البدلة.
حمزة تكين

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق رمادية مزخرفة باألزرق.

غسان إبراهيم

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أبيض ،ربطة بنفسجية.

فيصل القاسم

بدلة رسمية بنية ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء داكنة ،مع منديل أزرق على يسار
البدلة.

هل يفتعل رئيس موريتانيا أزمة مع
اإلسالميين؟

ملاذا تخش ى األنظمة العربية
الصحافة الحرة؟

أحمد الوديعة

بدلة رسمية رمادية ،قميص أزرق فاتح دون ربطة عنق.

إسحاق الكنتي

غائب.

حسن جمول

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء فاتحة.

جيري ماهر

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض دون ربطة عنق

محمد القدوس ي

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أبيض ،ربطة عنق بيضاء مخططة باألحمر.

فيصل القاسم

بدلة رسمية رمادية ،قميص أبيض ،ربطة عنق وردية على أحمر ،مع منديل وردي على أحمر
على يسار البدلة.

بعد خاشقجي ...هل أصبحت
السعودية دولة مارقة؟

بدلة رسمية خضراء فاتحة ،قميص أبيض ،ربطة عنق خضراء ،مع منديل أخضر على يسار

فتحي بلحاج

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق رمادية منقطة باألسود.
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يوسف دياب

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء.

فيصل القاسم

بدلة رسمية زرقاء ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء مخططة باألزرق الفاتح والغامق
والرمادي الداكن ،مع منديل رمادي داكن يسار البدلة.

أليست قضية خاشقجي نقطة
تحول في تاريخ السعودية؟

بالل دقماق

قميص أحمر على وردي دون البدلة الرسمية الكاملة.

سلطان العبدلي

ثوب عربي أبيض تقليدي ،مع الغترة البيضاء والعقال على الرأس.

فيصل القاسم

بدلة رسمية بنية ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء مخططة ،مع منديل أزرق يسار البدلة.

هل تغير السعودية تحالفاتها بعد الهاشمي محمد الهاشمي بدلة رسمية زرقاء ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء منقطة باألبيض.
خاشقجي؟

ملاذا عادت تماثيل حافظ األسد إلى
الساحات السورية؟

الحامدي
محمد حامد

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء داكنة.

فيصل القاسم

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق حمراء منقطة باألبيض ،مع منديل أحمر على
يسار البدلة.

حبيب صالح

قميص رمادي دون البدل كاملة.

محمد علي حسين

بدلة رسمية رمادية ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق رمادية فاتحة مخططة بالرمادي الغامق.

فيصل القاسم

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق برتقالية ،مع منديل برتقالي على يسار البدلة.
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ما مصير السعودية بعد قضية نضال السبع
خاشقجي؟

عبد هللا حاجم الشمري

ثوب عربي أبيض تقليدي ،مع الغترة الحمراء والعقال على الرأس.

فيصل القاسم

بدلة رسمية سوداء ،قميص بنفسجي فاتح ،ربطة عنق مخططة باألبيض واألسود والبنفسجي،
مع منديل بنفسجي على يسار البدلة.

هل السعودية فعال حامية
إسرائيل باملنطقة؟

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق زرقاء.

عايد املناع

بدلة رسمية رمادية ،قميص بنفسجي فاتح ،ربطة عنق بنفسجية غامقة اللون.

إبراهيم حمامي

ثوب عربي أبيض تقليدي ،مع الغترة والعقال على الرأس.

فيصل القاسم

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق مخططة باألبيض والوردي ،مع منديل وردي
وأبيض على يسار البدلة.

من الذي يؤخر تشكيل الحكومة خالد ضاهر
اللبنانية؟

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض ،ربطة عنق مخططة حمراء.

علي حجازي

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق مخططة زرقاء داكنة.

فيصل القاسم

بدلة رسمية رمادية ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق زرقاء ،مع منديل رمادي على يسار البدلة.

أميركا والسعودية ...طالق وشيك
أم زواج كاثوليكي؟

عبد اللقيس

بدلة رسمية بييج ،قميص أزرق فاتح دون ربطة عنق

محمد حامد

بدلة رسمية بنية ،قميص وردي فاتح دون ربطة عنق
370
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فيصل القاسم

أحمر على يسار البدلة.

من املنتصر في سوريا بعد تنفيذ
االنسحاب العسكري األميركي؟

بدلة رسمية زرقاء داكنة ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق مخططة باألبيض واألحمر ،مع منديل

شريف شحادة

بدلة رسمية سوداء ،قميص أبيض دون ربطة عنق

أحمد كامل

بدلة رسمية سوداء ،قميص أزرق فاتح ،ربطة عنق مخططة حمراء.
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ثانيا :توزيع فئات املضمون على عينة الدراسة.
-12توزيع فئة املوضوع:
جدول رقم ( :)14فئة املواضيع املطروحة في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
املواضيع
املطروحة

سورية

سعودية

ليبية

امارتية

لبنانية
مصرية

القضايا

التكرار

الحرب السورية

4

الثورة السورية

5

اللجوء

2

التدخل األجنبي

6

مشاريع محمد بن سلمان

4

العالقات السعودية-األمريكية

1

العالقات السعودية-الخليجية

6

الدور السلبي للسعودية في منطقة الشرق األوسط

1

اغتيال جمال خاشقجي

4

عملية الكرامة

1

املصالحة الليبية

1

العالقات اإلماراتية-اليمنية

1

العالقات اإلماراتية-اليمنية

1

الدولة األمنية

1

املعايير اللبنانية مع الالجئين

1

فض رابعة

1

401

املجموع

17

16

2

2

النسبة
املئوية%

%35.41

%33.33

%4.16

%4.16

2

%4.16

2

%4.16

سياسات السيس ي

1

فلسطينية

التهدئة في غزة

1

1

%2.08

كوريا

قمة الكوريتين

1

1

%2.08

تركية

األمن القومي التركي

1

1

%2.08

موريتانية

األزمة املوريتانية مع االسالميين

1

1

%2.08

مواضيع
عامة
املجموع

تسييس الرياضة بالعالم
3

حرية الصحافة بالعالم العربي

3

%6.25

املعارضة بالعالم العربي
48

48

48

%100

توضح البيانات الواردة في الجدول أعاله تنوع املواضيع املطروحة في برنامج االتجاه املعاكس واملواكبة
لألحداث املتغيرة ،اذ نجد تركيز البرنامج على القضايا السورية بـ ( )17حلقة ،تليها القضية السعودية بـ ()16
حلقة ،ثم تأتي بقية القضايا بنسب ما بين  %2.08و  ،%4.16كما نجد مواضيع عامة بنسبة .%6.25
يتأثر اختيار املواضيع في برنامج االتجاه املعاكس بعدة متغيرات 1أهمها:
-

خصوصية الوسيلة والبرنامج الحواري الذي يستدعي بالضرورة طرح أكثر املواضيع تداوال في املجتمع
العربي.

-

نوع القضية أو طبيعتها ويقصد بنوع القضية كونها قضية مجردة أو ملموسة ،ولقد تباينت وجهات
النظر في تحديد نوع القضايا أو طبيعتها كمتغير هام ومؤثر أثناء تسليط الضوء على هذا املفهوم من
قبل باحثين عدة ،وذلك نظرا ألهميته في عملية ترتيب األولويات .وتعرف "القضية امللموسة" بأنها
القضية املدركة من الجمهور الذي يتمتع نحوها بخبرة مباشرة بينهما تعرف "القضية املجردة" أو غير

zhuhua jian: setting agenda of theory sum, distraction attention and competition Issue, vol 69, n04, winter1992, p825-

1

p836.
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امللموسة بأنها القضية التي ال يتمتع الجمهور حيالها بخبرة سابقة ،أو لديه خبرة إنما غير مباشرة ،فكل
ما لديه حولها هو مجرد تصورات

عامة1 .

 -أهمية القضية :تعد أهمية القضية لدى الجمهور من املتغيرات التي تؤثر في عملية

اختيار املواضيع 2

وتتولد أهمية أي قضية أو موضوع لدى الفرد أو الجمهور نتيجة االرتباط املباشر بين تلك القضية
والفرد واملجتمع سواء أكانت هذه سياسية أم اقتصادية أم اجتماعي...الخ
-

املدى الزمني :اهتمت جميع الدراسات التي اختبرت وظيفة ترتيب األولويات بمتغير املدى

الزمني ،إال أن وجهات النظر تعددت حول أهمية املتغير ،بالرغم من اتفاقها جميعا على أن التأثيرات
التي تحدثها وسائل اإلعالم ليست ذات طبيعة فورية بل تتطلب فترة زمنية تطول أو تقصر في الوقت
الذي يجب فيه مراعاة الفروق الفردية الخاصة بمجتمع كل دراسة ،كما اتفق الباحثون كذلك على
ان نوع القضية  ،3ولقد أوضح "ساوين  "Sawenضرورة االنتباه لعامل الوقت ،لكي تحدث عملية تأثير
وسائل اإلعالم في أجندة الجمهور ،فهذه العملية ينبغي أال تكون قصيرة وبالتالي فإن طول مدة التغطية
اإلعالمية لقضية ما أو قصرها يكون له تأثير على الجمهور في ثالثة أبعاد هي:
 oاملدة الزمنية املثلى لتحقيق التأثير املستهدف.
 oضرورة مراعاة اختالف وطبيعة القضايا.
 oالفترة الزمنية الفاصلة بين تغطية وسائل اإلعالم وإدراك الجمهور لها.
 القرب الجغرافي :يجمع هذا مجموعة من املتغيرات ،تأتي في مقدمتها أهمية القضية التي تقارب االهتمامالنفس ي لدى الجمهور ،فهذا االهتمام هو الذي يدفعه ملتابعة البرنامج إلشباع حاجاته وبذلك يزداد
معدل تعرضه لذلك البرنامج حيث تتناول موضوعا ذي أهمية روحية يتمثل في البعد النفس ي أو يتحدد

 1حسن عماد مكاوي ،ليلى حسين :االتصال ونظرياته ،-مرجع سبق ذكره ،ص ص.297-293
2حسن عماد مكاوي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص.295-294
3 wayna Wanta & Yichen: Interpersonal Communication and the Agenda-Setting Process, Vol 69, Issue 4, 1992, 853.
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بالجانب املادي والقرب الجغرافي وخصوصا فيما يخص القضايا الخارجية التي تبقي االرتباط بها
للجانب النفس فقط ،وليس في جميع

األوقات1.

 توقيت إثارة القضية :ال تتدخل وسائل اإلعالم في وقوع األحداث ،وإنما هي مجرد ناقل ملا يجري فيالحقيقة ،فإن متغير توقيت إثارة القضية ال ينطبق على األحداث املستمرة ،كتلك األحداث التي تصنعها
الدولة وتنقلها وسائل اإلعالم بهدف التأثير على الرأي العام ،وبالتالي فإن اختبار توقيت أثارة القضية
عامل مؤثر في موقف الجمهور الكلي نحو هؤالء املرشحين.

2

 1ناصر محمد العدلي :مرجع سبق ذكره ،ص 77
2 Wayne Wanta –Yichen Wu: opcite, p850.
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-13توزيع فئة اتجاه ُمقدم البرنامج:
ُ
جدول رقم ( :)15فئة اتجاه ُمقدم البرنامج في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
االتجاه
املواضيع املطروحة

االتجاه املعارض

االتجاه املؤيد

االتجاه املحايد

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

سورية محمية روسية

19

%65.51

6

%20.68

4

السعودية مخربة ام مصلحة

3

%14.28

14

%66.66

04

%19.04

ضد حرب العصابات في سوريا

10

%41.66

09

%37.05

05

%20.83

24

ربع سوريا محتلة من أمريكا

08

%72.72

00

%00.00

03

%27.27

11

%100

سوتش ي دردشات شبيحة

19

%73.07

01

%3.84

06

%23.07

26

%100

لبنان عبارة عن دولة أمنية

10

%62.05

1

%06.25

05

%31.25

16

%100

التحالف الخليجي يسعى لتقسيم اليمن

4

%22.22

7

%38.88

07

%38.88

18

%100

النظام السوري يتفوق على إسرائيل جوا

0

%00.00

0

%00.00

01

%100

01

%100

معركة الغوطة تغيير ديمغرافي

40

%93.02

0

%00.00

3

%6.97

43

%100

الحرب السورية انتصار روس ي وسيطرة أمريكية

13

%81.25

0

%00.00

3

%18.75

16

%100

405

التكرار

املجموع
النسبة%

النسبة%

التكرار

%13.79

29

%100

21

%100
%100

الثورة السورية في عامها السابع الى...تحرير سوريا

15

%78.94

0

%00.00

4

%21.05

19

%100

تغييرات السعودية مجرد إصالحات شكلية

3

%37.05

0

%00.00

5

%62.05

08

%100

الشرعية اليمنية أالعيب سعودية

24

%96.00

0

%00.00

1

%04.00

25

%100

تركيا تحمي األمن القومي لسوريا

33

%80.48

6

14.63

2

%04.87

41

%100

الضربة الغربية تلميع لألسد

19

%82.60

1

04.34

3

%13.04

23

%100

الرياض تتحول الى الس فيغاس

27

%100

0

%00.00

0

%00.00

27

%100

قمة الكوريتين انتصار للحلف الصيني

5

%33.33

6

40.00

4

%26.66

15

%100

حلفاء ايران انتصروا على حلفاء السعودية

22

%78.57

0

%00.00

6

21.42

28

%100

عملية الكرامة في ليبيا ...استقرار لليبيا

0

%00.00

10

66.66

5

33.33

15

%100

ماذا جنت دول الحصار سوى الخيبة

13

%81.25

0

%00.00

3

18.75

16

%100

األسد يخطط لالستالء الى أمالك املهجرين

25

%92.59

0

%00.00

2

07.40

27

%100

تركيا تتعرض لحرب اقتصادية بمشاركة دول
عربية
لبنان يطبق معايير مزدوجة مع الالجئين

4

%33.33

0

%00.00

8

66.66

12

%100

5

%27.77

2

%11.11

4

22.22

18

%100
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اخفاق الدول العربية في كاس العالم يرجع

15

%78.94

2

%10.52

2

%10.52

19

%100

السيس ي دهس جمهور3يوليو بالغالء والفقر

18

%100

0

%00.00

0

%00.00

18

%100

االمارات أصبحت الحاكم الفعلي لليمن

10

%50

5

%25.00

5

%25.00

20

%100

املعارضة سلمت درعا لألسد

0

%00.00

4

%23.52

13

%76.47

17

%100

االمارات أصبحت أكثر انفتاحا على الصهاينة

11

%73.33

0

%00.00

4

%26.66

15

%100

املعارضة بالعالم العربي أكذوبة

11

%68.75

0

%00.00

5

%31.25

16

%100

املوالون للعسكر يقفون في طريق املصالحة الليبية

0

%00.00

0

%00.00

14

%100

14

%100

فض رابعة ...مجزرة دموية

20

%86.95

1

%04.34

2

%08.69

23

%100

05

%22.72

02

%09.09

15

%68.18

22

%100

اإلخفاق في بقية القطاعات

عودة الالجئين السوريين خطط روسيا ورفض
املعارضة
خطط السعودية في املهرة وسباق النفود على
االمارات
التهدئة الفلسطينية مكسب للفلسطينيين

08

%36.36

0

%00.00

14

%63.63

22

%100

04

%44.44

4

%44.44

1

%11.11

09

%100
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روسيا واألسد أكال درعا والغوطة

16

%94.11

0

%00.00

1

%05.88

17

%100

لم يبقى من مشاريع محمد بن سلمان شيئ

23

%100

0

%00.00

0

%00.00

23

%100

اتفاق ادلب حمى املدينة من األسد

04

%25.00

7

%43.75

05

%31.25

16

%100

رئيس موريتانيا يفتعل أزمة مع اإلسالميين

21

%87.05

03

%12.05

0

%00.00

24

%100

األنظمة العربية تخش ى الصحافة الحرة

12

80.00

0

%00.00

03

%20.00

15

%100

بعد خاشقجي أصبحت السعودية دولة مارقة

08

%53.33

01

%06.66

06

%40.00

15

%100

قضية خاشقجي نقطة تحول في تاريخ السعودية

15

%68.18

03

%13.63

04

%18.18

22

%100

السعودية ستغير تحالفاتها بعد قضية خاشقجي

16

%66.66

05

%20.83

03

%12.05

24

%100

تماثيل األسد تغزو سوريا على حساب تجويع

16

%72.72

02

%09.09

04

%18.18

22

%100

حزب هللا يقف في وجه تشكيل الحكومة اللبنانية.

04

%21.05

10

%52.63

05

%26.31

19

%100

أمريكا والسعودية زواج كاثوليكي

08

%42.10

08

%42.10

03

%15.78

19

%100

وافقار الشعب
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يظهر لنا الجدول رقم ( )15اتجاه مقدم برنامج االتجاه املعاكس نحو املواضيع املختلفة املتناولة خالل عام
 ،2018ونظرا الختالف املواضيع ،فقد تم البحث في اتجاه كل حلقة على حدي كما هو موضح في الجدول ،لكن
سنحاول ضمن هذ اإلطار تصنيف املواضيع حسب تكرارها (قضية سورية ،سعودية ،يمنية...الخ) ،لنبين فيم
بعد درجة حيادية مقدم البرنامج من عدمه اتجاه القضايا املطروحة.
جدول رقم ( :)16يبين القضايا املطروحة خالل عام .2018
القضايا املطروحة

التكرار

النسبة املئوية%

سورية

17

%35.41

سعودية

16

%33.33

ليبية

2

%4.16

امارتية

2

%4.16

لبنانية

2

%4.16

مصرية

2

%4.16

فلسطينية

1

%2.08

كوريا

1

%2.08

تركية

1

%2.08

موريتانية

1

%2.08

مواضيع عامة

3

%6.25

48

%100

املجموع

ان من أهم القضايا املطروحة في برنامج االتجاه املعاكس املواضيع السورية بتكرار ( )17حلقة من أصل ()48
حلقة ،يأتي في املرتبة الثانية القضية السعودية بـ ( )16حلقة من أصل ( ،)48في حين جاءت كل من القضية
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الليبية ،اإلماراتية ،اللبنانية ،املصرية بتكرار حلقتين ( )02من اجمالي الحلقات ،أما القضية الفلسطينية،
التركية ،الكورية ،املوريتانية بتكرار حلقة لكل منها.
من أكثر الحلقات التي ظهرت فيها عدم حيادية "فيصل القاسم" نحو املواضيع هي القضية السورية ،فقد
ظهر اتجاهه واضح في العديد من املواضيع عبر استخدام :تعابير عنيفة الحلقة ،االنفعال ،املشادات الكالمية
بين املقدم والضيوف ،رفع الصوت...الخ ،وقذ ظهر هذا في العديد من الحلقات كالحلقة [ ]04بعنوان "هل يقع
ربع سوريا تحت احتالل أمريكي" ]05[ ،سوتش ي حوار وطني أم دردشات شبيحة" ]09[ ،معركة الغوطة...تغيير
ديمغرافي أم حماية للعاصمة؟...الخ.
ان اتجاه فيصل القاسم املعادي لنظام األسد صريحا من خالل العديد من املقابالت والتغريدات 1على
مواقع التواصل االجتماعي ،وتم تأكيد موقفه وتعزيزه من خالل برنامجه ،فلو أخذنا مثال الحلقة رقم [،]28
والتي جاءت بعنوان "هل يخطط األسد لالستيالء على أمالك الالجئين املهجرين" ،لوجدنا أنه دعم الضيف "عبد
املنعم زين الدين" املعارض السوري في كل ما طرحه من خالل حركات الجسد املستهزئة بالضيف اآلخر املقابل
"شريف شحادة" ،الذي كان يدافع عن القانون التنظيمي رقم ( )10واملتمثل في إعادة تسجيل األراض ي والبيوت
للسوريين املهجرين خالل مهلة سنة واحدة ،واال سيتم مصادرتها من قبل نظام األسد ،ومن املعروف أن فيصل
القاسم ممنوع من دخول األراض ي السورية ،2كما أنه تم مصادرة كل من بيته وأمالكه ،ومن هنا وجد منبرا للرد
على النظام بكل اريحية ،وقد أظهر عداءه للنظام في العديد من الحلقات نذكر منها ما جاء في الحلقة رقم [:]28
 فيصل القاسم مخاطبا شريف شحادة :نريد توضيحا للسوريين اآلن ...ماليين السوريين وخاصةاملهجرين سيد شحادة ينتظرون ردا حقيقيا ،خلينا نقول أنهكل الكالم السابق يدخل في إطار التهويل،
في إطار شيطنة النظام ،في إطار تكبير األمور وتضخيمها ،كيف ترد أنت؟ اتفضل.

 1انظر أرشيف تغريدات فيصل القاسم على الصفحة الرسمية في موقع التويتر.
 2أصدر النظام السوري سنة  2015حكما باإلعدام على مقدم البرامج في قناة الجزيرة فيصل القاسم ،بعد اتهامه "بدعم اإلرهاب
والعمل ضد الدولة ،باإلضافة إلى إثارة النعرات الطائفية ،https://cutt.us/FJfwI ،".موقع الجزيرة ،تم االطالع يوم  ،16-02-2020على
الساعة pm 4:51
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 شريف شحادة :بدي آخذ الوقت. فيصل القاسم :خوذ الوقت الكامل. شريف شحادة :بدي احكي الي بدي إياه. فيصل القاسم :اتفضل. شريف شحادة :أنا عاذركم الي عم تحكوه ،انتو مصممين على أنه اسقاط النظام يجب أن يأتي خاللأسبوع ،بعدين  03أشهر ،بعدين سنة ،ولحد اآلن النظام ثابت ،والدولة قوية ،باعتراف الجميع ،ومن
يحاورنا عليه أن يحاور الحكومة السورية الشرعية املتمثلة في الرئيس األسد ،بحكومته وبمجلس
الشعب ،بتحب...ما بتحب...هذا الواقع.
 فيصل القاسم :مين الي عم يحاور ،بدرعا مين الى عم يحاور! يا رجل! (مستهزئا). شريف شحادة :ال تقاطعني. فيصل القاسم :ال ال ما هم قاطعك ،بس أل هادي نقطة مهمة سيد شريف. شريف شحادة :ال ال اعطيني الوقت. فيصل القاسم :الروس يفاوضون عن النظام في كل شيئ ،ولو… ولو !! مشان ما نضحك على الناس،اتفضل.
 شريف شحادة :اعطيني الوقت ،بعدين هجمة إعالمية كبيرة من الجزيرة الى العربية الى سكاي نيوز الىكل املحطات هاجمت الحكومة السورية ،والشعب السوري وحضرتك كنت يعني واحد منهم ،تمام؟!
 فيصل القاسم :طيب ...ومازلت. شريف شحادة :وفي كل بيت سوري دم من قناة الجزيرة ،ومنك شخصيا. فيصل القاسم (مستهزئا) :كويس ...أنا باملناسبة الي ضربت بالكيماوي الغوطة ،كنت حاطو بجيبتيالصغيرة وضربتو...يا زملي! انا الي هجرت  13مليون ...الزم انعدم صح!
ان هذه املناوشات الكالمية بين "فيصل القاسم" والضيف "شريف شحادة" يضع مقدم البرنامج كأنه
طرف في الحوار ال مديرا له ،وما جذب انتباهنا عند تناول املواضيع السورية-اإلسرائيلية مثال الحلقة [،]08
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والتي جاءت بعنوان "النظام السوري يتفوق على إسرائيل جوا" حيادية فيصل القاسم في معالجة املوضوع
والتي ظهرت من خالل عدم التدخل في الحوار بين الضيفين ،فقد اكتفى بتوجيه الحوار ،كما نلحظ التوزيع
العادل للوقت بين الضيفين ،مع تأييد غير مباشر للقوة العسكرية اإلسرائيلية التي ظهرت من خالل صياغة
األسئلة كقوله مخاطبا صالح قيراطة:
 سيد صالح قيراطة سمعت كالم الضيف ،نحن ملاذا ال نكون واقعيين ،طبعا من حق السوريين ومنحق حلف املمانعة أن يحتفل باسقاط طائرات للعدو ،لكن انا أريد أن أسأل سؤاال ،أنت ضابط
سوري وعشت حرب تشرين ،سيد صالح في حرب تشرين أسقط الجيش السوري عشرات ال بل مئات
من الطائرات في ذلك الوقت ،وكنا نفرح ،ولكن ماذا كانت النتيجة ،وصلت إسرائيل الى دمشق ،ملاذا
ال نتعلم من السابق ،اسقاط طائة إسرائيلية سيغير امليزان ،سيغير كل شيئ؟ُ ،ويضيف" :انتم اآلن
تتحدثون بلهجة انتصارية كما لو أنكم فتحتم األندلس مرة أخرى ،وانت تعلم نحن العرب و السوريين
لدينا الكثير من العنتريات الفارغة ،التي قال عنها نزار قباني ذات يوم ،هذه العنتريات لم تقتل ذبابة،
وانت تعرف حرب التشرين في آخر النهار سوريا خسرت الكثير من أراضيها ،وخرج علينا نزار قباني ببيته
الشهير "خازوق دق بأسفلنا  ..من جبل الشيخ إلى سعسع" ،السؤال املطروح بماذا تتفاخرون،
قالها الروس وااليرانيون وحزب هللا لوالنا لسقط النظام منذ عشرين سنة ،هذا الجيش السوري يقاتل
وراء حزب هللا والروس أصبح في املؤخرة ،ماذا بقي من القوة السورية؟
فيما يخص املواضيع السعودية فقد تناول اليرنامج ( )16حلقة ،وتظهر عدم حيادية مقدم البرنامج
نحو املواضيع السعودية بشكل مباشر ،وهذا األمر نابع عن الخط السياس ي الذي تنتهجه القناة اتجاه النظام
السعودي ،بيد أن تمويل قطر لقناة الجزيرة والتي جاءت بمرسوم أميري ،وامتالك رجال اعمال سعوديين قناة
العربية ،جعل من القناتين في خالف وصراع وهو األمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على مختلف البرامج لكال
القناتين.
وفي حقيقة األمر ،الحديث عن الخالف القطري-السعودي يعود الى عام  ،1913أي منذ بداية القرن
 ،20عندما طالبت السعودية بضم قطر لها باعتبارها جزءا من إقليم االحساء ،اال أن بريطانيا أصرت على
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االعت راف بحدود قطر بعد ذلك بسنتين ،اال أن الخالفات ظلت قائمة خاصة بعد اكتشاف النفط في الخليج
العربي ،ووقع بين الدولتين خالف حول أحقية قطر في التنقيب عن النفط بمساعدة شركات أجنبية ،وهو النزاع
الذي التزمت به بريطانيا مع قطر وأيدته طيلة وجودها في منطقة الخليج العربي ،الى أن وقعت الدولتان اتفاق
ترسيم للحدود عام  ،1965وتجددت الخالفات عام  1992على اثر حادث مركز الخفوس الحدودي ،والذي قالت
فيه الحكومة القطرية ،أن قبيلة آل مرة ساندت السعودية ضد القوات القطرية ،معتبرة أن الحادث يتزامن مع
طرح قضية التجمع القبلي في املنطقة املتنازع عليها بين السعودية وقطر ،حيث يتوزع أفراد القبيلة في املناطق
الواقعة تحت سيادة البلدين ،وعاد الخالف من جديد عام  1995على اثر اتهام قطر للملكة العربية السعودية
باستغالل بعض أفراد قبيلة آل مرة واألمير خليفة آل ثاني في عملية االنقالب الفاشلة ضد الحكومة القطرية،
األمر الذي أدى الى اسقاط الجنسية وتهجير املئات من رجال القبيلة الى السعودية ،بحجة أن من يحمل الجنسية
القطرية يجب أن يكون مواليا للعائلة

الحاكمة1.

وفي عام  2002تطرق برنامج تلفزيوني بثته "الجزيرة" واستضاف فيه شخصيات تطرح ملؤسس اململكة
الراحل امللك عبد العزيز ،األمر الذي دفع السعودية الى سحب سفيرها من الدوحة دون اإلعالن عن ذلك،
واشتدت األزمة أكثر من ذي قبل عام  ،2014حين قررت كل من السعودية واالمارات والبحرين سحب سفرائها
من قطر ،وذلك عبر بيان مشترك للدول الثالثة ،معتبرين أن القرار الذي اتخذ بعد فشل جهود اقناع قطر
بضرورة االلتزام باملبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية ألي من دول املجلس بشكل مباشر أو
غير مباشر وعدم دعم كل من يعمل على تهديد واستقرار دول املجلس ،وبلغت األزمة ذروتها عام  2017أين
قررت كل من السعودية ،البحرين ،االمارات ،مصر( ،حكومة) اليمن ،جزر املالديف ،جزر القمر ،األردن،
موريتانيا ،قطع العالقات الديبلوماسية مع قطر.

 1عبد هللا عبد األمير :الصراع السعودي-القطري األسباب والنتائج املحتملة ،مركز البيان للدراسات والتخطيط ،2018 ،ص ص -23
.24
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ان هذه الخالفات والتي انتهت في األخير بقطع العالقات السعودية-القطرية وهو ما سمي بالحصار على
قطر جعل من لهجة الجزيرة تزداد حدة على ما سبق اتجاه النظام السعودي ،ولو الحظنا عناوين املواضيع
السعودية املتداولة في برنامج االتجاه املعاكس ،لوجدناها على النحو اآلتي:
 السعودية إصالحات أم خراب بيت. السعودية اصالح حقيقي أم مجرد تنفيس. هل يسعى التحالف إلنقاذ اليمن أم لتقسيمه. شرعية يمنية أم أالعيب سعودية-إماراتية هل تتحول الرياض الى الس فيغاس عربية. ملاذا انتصر حلفاء إيران على السعودية. ماذا جنت دول الحصار  ...سوى الخيبة. خطط السعودية في املهرة سباق النفوذ مع االمارات. ماذا بقي من مشاريع محمد بن سلمان. بعد خاشقجي هل أصبحت السعودية دولة مارقة. أليست قضية خاشقجي نقطة تحول في تاريخ السعودية. هل تغير السعودية تحالفها بعد خاشقجي. ما مصير السعودية بعد قضية خاشقجي. هل السعودية حامية إسرائيل في املنطقة. أمريكا والسعودية طالق وشيك أم زواج كاثوليكي. ملاذا تخش ى األنظمة العربية الصحافة الحرة (السعودية).تعكس لنا كل الحلقات سالفة الذكر انتقاد الجزيرة (قطر) للسياسات السعودية الداخلية والخارجية،
وكذا تحالف االمارات والسعودية على اليمن ،اإلسالمي األمريكي في السعودية كما أسمته الجزيرة ،حصار
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السعودية على قطر ،مشاريع محمد بن سلمان من أجل البقاء في الحكم ،االعتقاالت التعسفية في السعودية،
وأخيرا قضية "خاشقجي" واتهام محمد بن سلمان مباشرة بارتكاب الجريمة.
يظهر موقف الجزيرة من خالل مختلف البرامج املتداولة في القناة ومن بينها برنامج االتجاه املعاكس ،وفيم
يلي نطرح مثاال عن كيفية الكشف عن اتجاه مقدم البرنامج إزاء املواضيع ،والذي يظهر لنا من خالل مقدمته
أوال ،ثم من خالل الحلقة ،كمثال عن ذلك ما ورد في الحلقة رقم [:]20
الطرح األول :تحية طيبة مشاهدينا الكرام ،ماذا استفادت دول الحصار من حصار قطر غير الخيبة والسقوط
األخالقي واإلنساني واالقتصادي ،ألم تطلق النار على قدميها ،أليس فشل الحصار على قطر حلقة من سلسلة
حلقات متتالية من الفشل والتخبط في اليمن وسوريا ولبنان والعراق وليبيا وتركيا وماليزيا؟ ،ألم يصبح
النظامان السعودي والصبياني بعد عام من الحصار في مواقع التواصل االجتماعي رمزا للسفاهة والبذاءة
والرداءة واالنحطاط األخالقي يتساءل ضيفنا ،أليس الذباب االلكتروني الذي يمأل منصات التواصل االجتماعي
عهرا وتشبيحا وقذارة عن أخالقيات دول الحصار؟ ألم تصبح قطر عامليا رمزا للحكمة والتعقل بينما أصبحت
دول الحصار رمزا للبلطجة.
الطرح الثاني املعاكس :لكن في املقابل ،أليس من حق الدول أن تنظر الى مصالحا من منظارها الخاص ،اال ترى
دول الحصار أنها حققت أهدافها الخاصة ،أال تقول إنها كفت أيدي قطر عن التدخل في القضايا التي تهمها ،أال
تدعي أنها لم تحاصر قطر بل قاطعتها فقط! أليس من االجحاف اتهام سياسات السعودية بأنها تحولت الى مهزلة
ومسخرة يقودها غلمان وصبيان أساؤوا لبلدهم قبل أن يسيئوا لقطر ،أليس من حق الحكومات أن يكون لها
أذرع إعالمية تتصدى بها لآلخرين.
تأتي مقدمة فيصل القاسم في غالب األحيان لتطرح لنا الرأي والرأي املخالف ،اال أن فيصل القاسم
يستغل هذا املنبر (املقدمة االستفهامية) ،ليطرح رأيا واحدا ،بأسلوب ذكي ،فحسب املثال السابق نجد أن الرأي
األول يؤكد على أن دول الحصار لم تستفد سوى الخيبة ،أما الرأي الثاني الذي ُيفترض أن يكون عكس األول
يؤكد هو بدوره على أن دول الحصار لم تستفد شيئا كذلك ،مضيفا الى أن دول الحصار كانت تسعى لتحقيق
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مصالح خاصة ولهذا استبعدت قطر بأسلوب الحصار...وهكذا يظهر لنا تجاه مقدم البرنامج نحو املوضوع من
مقدمته االستفهامية.
ولكي ندعم أكثر تحليلنا هذا فقد قمنا بربط فئة الزمن مع فئة االتجاه والتي سبق وأن تم توضيحهما ،لنجد
أن مقدم البرنامج يتيح مساحة زمنية أكبر للضيف الذي يقف في صفه (ضد السعودية) ،والجدول التالي يوضح
ذلك:
جدول رقم ( :)17عالقة االتجاه باملواضيع واملساحة الزمنية.
رقم

اتجاه مقدم البرنامح نحو

الحلقة

الضيف

02

07

12

13

16

18
20

ضيوف الحلقة

املدة الزمنية

مؤيد

عبد هللا حاجم الشمري

28دقيقة

معارض

ماجد الخطيب

11دقيقة

مؤيد

عباس املساوي

 24دقيقة

معارض

جيري ماهر

 17دقيقة

مؤيد

محمد املسعري

 19دقيقة

معارض

عبد العزيز القناعي

 12دقيقة

مؤيد

خالد األنس ي

 19دقيقة

معارض

عماد الدين لجبوري

 13دقيقة

مؤيد

أسعد الشرعي

 21دقيقة

معارض

عبد الجليل السعيد

 11دقيقة

مؤيد

خالد األنس ي

 16دقيقة

معارض

جيري ماهر

 12دقيقة

مؤيد

عبد هللا العذبة

 19دقيقة
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33

36

39

40

41

42

44

45

47

معارض

عماد الدين لجبوري

 11دقيقة

مؤيد

ياسين التميمي

 19دقيقة

معارض

جيري ماهر

 15دقيقة

مؤيد

عبد هللا حاجم الشمري

 15دقيقة

معارض

صباح الخزاعي

 08دقيقة

معارض

جيري ماهر

 13دقيقة

مؤيد

محمد القدوس ي

 17دقيقة

مؤيد

فتحي بلحاج

 18دقيقة

معارض

يوسف دياب

 16دقيقة

معارض

بالل دقماق

 8دقيقة

مؤيد

سلطان العبدلي

 17دقيقة

مؤيد

الهاشمي محم الهاشمي

 19دقيقة

معارض

محمد حامد

 10دقيقة

معارض

نضال السبع

 13دقيقة

مؤيد

عبد هللا حاجم الشمري

 16دقيقة

معارض

عايد املناع

 9دقيقة

مؤيد

إبراهيم حمامي

 14دقيقة

مؤيد

عبد اللقيس

 18دقيقة

معارض

محمد حامد

 11دقيقة

اما فيم يخص القضية الليبية فقد تكررت مرتين ( ،)02في كل من الحلقة رقم [ ]19والحلقة رقم [ ،]30وقد
جاءت الحلقة [ ]19بعنوان "أربع سنوات لعملية الكرامة...ماذا جنت ليبيا؟" مع الضيفين "سعد لعبيدي" الذي
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انتقد بشدة عملية الكرامة والضيف "عبد الحكيم معتوق" في بداية الحلقة ،هذا األخير الذي استفز "فيصل
القاسم" بقوله:
 عبد الحكيم معتوق :أوال ،أهنئك على عودة منسوب املتابعين في ليبيا اليوم ،ألن تعرف ،عندما نعودالى املوضوعية يعود املشاهد.
 فيصل القاسم :ذكرتني بأحمد الكبس ي تبع اليمن ...يال اتوكل على هللا...اتفضل (مستهزءا) ،باملناسبةكل الناس فارحة بدا تشوفك اليوم ،خالص...كيف كيف وال يهمك اتفضل.
 عبد الحكيم معتوق :هذه الحقيقة. فيصل القاسم :اتفضل...بالعكس مبسوطين جدا رح تجيبلنا املاليين اليوم ،يا زملي ادخل باملوضوعوشيلنا هذه املسرحيات...اتفضل جاوبني على موضوع األربع سنوات ،دافع عن الكرامة (متبسما).
كانت هذه انطالقة الحوار مع الضيف الذي حاول في البداية استعطاف املشاهد من خالل اإلشارة الى
اهمال القناة للقضية الليبية عن قصد ،غير أن "فيصل القاسم" قاطعه مباشرة ،والذي استمر في مقاطعته
طيلة الحلقة ،كما قطع الصوت عنه ،وامداده بمساحة زمنية صغيرة 14دقيقة مقارنة بالضيف األخر الذي
كانت له فرصة التحدث  19دقيقة دون أيه مقاطعات ،وهو األمر الذي ساعد على إيصال الفكرة كاملة
دون نقصان ،وهذا ما يؤكد عدم حيادية مقدم البرنامج.
أما الحلقة رقم [ ]30فقد جاءت بعنوان" :ملاذا يقف املوالون للعسكر في طريق املصالحة الليبية" ،وقد
أدار الحوار املقدم "حسن جمول" والذي كان أكثر احترافية من حيث فئة االتجاه على فيصل القاسم ،اذ
الحظنا حيادية املقدم بنسبة كبيرة جدا والتي ظهرت من خالل تقسيم الوقت وإدارة الحوار ال التدخل فيه
كطرف ثالث.
كانت هذه بعض آليات الكشف عن اتجاه مقدم البرنامج نحو القضايا املتداولة ،ان الحديث عن عدم
حيادية مقدم البرامج الحوارية يجرنا الى الحديث عن املوضوعية والحيادية في البرامج الحوارية بشكل عام،
وفي هذا االطار "يشير" فيصل القاسم في مقال له بعنوان "خرافة الحياد اإلعالمي" الى استحالة حيادية

418

البرامج اإلعالمية ويقول" :نرى أن الكثير من االعالم العربي يسعى جديا الى تطبيق القيم اإلعالمية الطوباوية
وااللتزام بها ،وفي مقدمتها طبعا ما يسمى بالحيادية واملوضوعية واالتزان والتسامح واحترام الرأي املخالف،
حتى لو كان رأي العدو ،وال أدري ملاذا يحاول اعالمنا العربي أن يكون ملكيا أكثر منن امللك" ،1ويدلل "فيصل
القاسم" على وجهة نظره هذه بالعديد من األمثلة عن عدم حيادية االعالم الغربي كإصدار الحكومة
البريطانية قرارا حين اشتد الصراع بينها وبين "الشين فين" ،الجناح السياس ي للجيش الجهوي االيرلندي،
يحظر على كل وسائل االعالم البريطانية املسموعة واملرئية بث أي تصريحات للمسؤولين في تلك املنظمة
بأصواتهم الحقيقية ،كذلك عدم حيادية الصحف األمريكية في تغطية الغزو األمريكي للعراق ...وغيرها من
األمثلة.
ويبدو أن "فيصل القاسم" يبرر عدم حيادتيه في معالجة املواضيع املختلفة من خالل برنامجه ،ويرد
"ياسر عبد العزيز" عن مقال "فيصل القاسم" بقوله" :يمكن للصحفي أن يكون موضوعيا إذا أراد ،أو على
األقل أن يصل الى درجة من املوضوعية ،كاإلحاطة الكافية باملوضوع ،مراعاة الدقة ،التوازن ،عدم اهمال
السياق...الخ ".وعلى العموم هناك نوعان من الحياد ربما رسختهما املمارسة السياسية أكثر من العمل
اإلعالمي ،األول هو الحياد اإليجابي الذي يعني عدم االنحياز الى طرف ضد اآلخر ،واالستقاللية في القرار،
بم ينتج قيمة مضافة تساعد على البناء والتقدم الذاتي ،والثاني هو الحياد السلبي الناجم عن الضعف
وقلة الحيلة ،والذي ال يريد منه أصحابه سوى تجنيب أنفسهم املشكالت ،أو حتى أصناف القلق التي تترتب
على االنخراط

والفاعلية2 .

وتذكر "حياة الحويك" في مقال لها بعنوان "البرامج الحوارية والفضاء العام" أنه يفترض أن تكون
البرامج الحوارية مجاال الثارة جدليات فكرية ُمنتجة ،تبلور االختالف وتعقلنه وتقننه وصوال الى تشكيل
فضاء عام يتمكن الفرد فيه من ممارسة خياراته الحرة ،ومن املساهمة في تشكيل االتجاهات الفكرية بما
1

فيصل القاسم :خرافة الحياد اإلعالمي ،الحوار املتمدن ،العدد ، 10:24 - 27 / 11 / 2006 – 1747 :تم االطالع يوم ،2019-03-12

على الساعة am.10:10
 2عمار علي حسين :هل يوجد حقا اعالم محايد ،مقال بمجلة االتحاد االلكترونية17 ،ماي  ،2013تم االطالع يوم  ،2019-03-12على
الساعة am10:21
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يمليه دوره كمواطن ،ولكن متابعة معظم هذه البرامج على الفضائيات العربية تقود الى تخوف واقعي من
كونها ال تشكل اال فضاء عاما افتراضيا ،ال تتوفر فيه شروط جدلية حقيقية ،وال عقالنية نقدية تتجاوز
الغرائز واملسلمات العاطفية

املسبقة1.

ان التزام اإلعالمي بالحيادية واإللتزام ال ّ
يحد من التاثير بناء على قاعدتين في فن االتصال :االولى تتعلق
باإلرسال والثانية بالتلقي .في االرسال ،يستطيع القائم باإلتصال أن يوجه رسالته عبر اختياره لضيوفه ،وترتيبه
لطرح مواضيعه ،من دون أن يقع في فخ تنكب االنحياز على الشاشة ،أما الثانية فاكثر خطورة ،حيث أنه من
املعروف أن هناك مدرستين للتلقي ،مدرسة اإلتصال الخطي املعروفة باسم "شانون" ،التي تقول إن الرسالة
ً
ً
تسير بشكل خطي من املرسل الى املتلقي ،واملدرسة االخرى التي نقضت األولى نقضا كامال وقالت إن املتلقي يعيد
صياغة الرسالة ويحولها كما يريد بناء على معايير فردية وجمعية ،سوسيولوجية ،أنتروبولوجية ،سياسية،
ثقافية الخ ...وفي كال الحالين تبدو صياغة البرامج الحوارية بالغة الخطورة ،ألن ما يبدو للشريحة املحدودة من
ً
املختصين أو ذوي املنطق النقدي ،غير موضوعي وغير منهي ومرفوض ولو جزئيا ،قد ال يبدو كذلك للعموم،
خاصة إذا كانت استراتيجية املرسل قد درست كل الخصائص املذكورة للمتلقي وتوجهت إلى إثارته أو استفزازه
أو إشعاره بالتهديد ومخاطبة مكبوتاته ال عقله .فاذا به يستسلم إلى ردات الفعل التي تعززها ثالثة عوامل
رئيسة:2
 -1جو التوتر الجنوني الذي يتجاوز الفردي إلى شمولية املحيط بحسب تعبير "هانس سيلي" ،هذا
ً
املحيط الذي يبدو قاب قوسين من االنفجار ضدك أنت شخصيا كمشاهد .
 -2طبيعة الشفوية نفسها التي يعتبر "مارشال ماكلوهان" أنها تؤدي الى "العودة الى القبلية" ،فيما
يفصله عالم االتصال "بول عطا هللا" بقوله:
"الشفوية ال تسمح للمجتمعات بأن تقف على مسافة من نفسها ،ال تستطيع األفكار أن تصبح موضوع جدل
نقدي وموضوعي مدعم طاملا أن املشاهد ال يستطيع تجميد الكالم ،وقفه بشكل ملموس ،مدة تكفي لتحليله،

 1حياة الحويك :البرامج الحوارية والفضاء العام ،مقال رأي بقناة امليادين ،2016 ،تم االطالع يوم  ،2019-02-11على الساعة pm10:46
 2حياة الحويك :مرجع سبق ذكره.
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ملقارنته ،ولنقده .وعليه يصبح خاضعا لسلطة شبه سحرية ال يحمل منها إال ذاكرة قصيرة يفلت منها العقالني
ويثبت العاطفي ".يزيد على ذلك وجود الشريط املتحرك أسفل الشاشة خالل الحوار ،ما يشتت التركيز أكثر.
ً
ً
 -3تبعية معظم القنوات الفضائية ،بسبب التمويل وامللكية الى دوائر ودول تنفذ مشروعا يعي جيدا
أهمية اإلعالم ويخطط له بما يضمن تبعية الجمهور الالعقالنية .
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-14توزيع فئة املهارة والسمات الشخصية في إدارة الحوار (مقدم البرنامج):
ُ
جدول رقم ( :)18فئة املهارة والسمات الشخصية في إدارة الحوار في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
نوع املهارة

تكرار الحلقات

النسبة%

مهارة تقديم الحوار

47

%97.91

مهارة طرح أسئلة الحوار

47

%97.91

مهارة اإلقناع في املوقف الحواري

47

%97.91

مهارة إدارة الوقت

04

%8.33

مهارة انهاء الحوار

46

%95.83

املجموع

48

%100

يمثل لنا الجدول أعاله فئة املهارة والسمات الشخصية في إدارة الحوار في برنامج االتجاه املعاكس
لسنة  2018أي خالل ( )48حلقة ،وتتعلق هذه الفئة أساسا بمهارات مقدم البرنامج في كل حلقة ،اذ نجد أن
مهارة تقديم الحوار قد تجسدت بصورة كبيرة خالل  47حلقة أي بنسبة  ،%97.91تأتي بعد ذلك مهارة طرح
أسئلة الحوار التي كانت في جل األوقات ذات صلة بموضوع الحوار ومرتبة ومتسلسلة ومتنوعة بنسبة ،%97.91
تلتها مهارة االقناع في املوقف الحواري بنفس النسبة ،أي ما يعادل 47حلقة من أصل  ،48أما فيم يخص مهارة
إدارة الوقت فقد كانت النسبة ضئيلة جدا وما بعادل ( )4حلقات من اصل  48حلقة أين تم تقسيم الوقت
فيها بشكل عادل بين الضيوف ،فكانت النسبة  ،%08.33أما فيما يخص مهارة انهاء الحوار فقد جاءت النسبة
.%95.83
ان نجاح برنامج االتجاه املعاكس يرجع بالدرجة األولى الى شخصية مقدم البرنامج أي بتحكمه في سير
الحوار ،فهو الذي يختار أن يكون "الحوار جامدا مميت ال حياة فيه ،أو أن يصبح الحوار عبارة عن قطعة من
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الغموض تتشابك فيها األصوات" ،1وعلى العموم فان العمل والتقديم التلفزيوني يتطلب من املقدم تحمل
املسؤوليات ومهمات متنوعة ،كما يتطلب من املقدم أن يتمتع بصفات ومهارات محددة تمكنه من إدارة البرنامج
الحواري على أكمل وجه ،والجدول السابق يعكس لنا بوضوح تمكن مقدم البرنامج عينة الدراسة من إقامة
الحوار بين الضيوف بالشكل الذي يريده ،فاكتساب مهارة تقديم الحوار منذ البداية هو توجيه غير مباشر للحوار
نحو زاوية معينة للتأثير في الجماهير حسب األجندات املوضوعة ،تماما كما سبق وأن أشرنا في فئة االتجاه
الحلقة (،)20كما أن مهارة طرح أسئلة الحوار في برنامج االتجاه املعاكس تنعكس بوضوح وتأتي من الخبرة في
املجال ،فانتقاء السؤال الحواري وألفاظه وحتى أسلوب طرح السؤال قد يلعب دورا كبيرا في التأثير على املشاهد
فالسؤال الجدي أو الهزلي ال يملك نفس الوقع وال يترك نفس األثر في نفس املشاهد.
والسؤال في البرنامج الحواري هو آلة حجاجية ،فقد كان يستحضره مقدم البرنامج في غالب األحيان ال
بغاية طلب الشيئ أو بغاية االستفسار عن أمر غير مفهوم ،بل كان طرح السؤال على أحد الضيوف على سبيل
املحاججة التي تريد تبكيم املخالف وإعالن الغلبة عليه أمام الناس كافة ،لذلك تنوعت مداخل األسئلة وكان
القصد واحدا ،أعني تعجيز الخصم والتشويش على تواصله مع املتلقين ونجد على سبيل املثال ال الحصر السؤال
االنكاري الذي ظهر في مواضع عدة الحلقة [ ]01أين سأل "فيصل القاسم" "نضال السبع" ،قائال :بعمرك شفت
السفير السوري يسأأل عن الجئ سوري في لبنان؟ ،هل يعقل أن ترى مسؤوال روسيا يسحب رئيسك كما لو كان
مرافقا؟...الخ
فأسئلة املقدم هنا لم تكن تنتمي الى ما يسمى بالسؤال االستخباري ،بل كانت تندرج ضمن ما يمكن
أن نسميه بالسؤال املحاجج 2الذي يهدف الى احراج الضيف ،وإقامة الحجة عليه ،فمقدم البرنامج في غالب
األحيان كان يختار الوقت املناسب والسياق املقامي املناسب ،ليثير السؤال وليطلب اإلجابة فورا ،وال يتركه
يتحدث بإضافة سؤال آخر ،واملراد هنا هو ارباك الضيف ،واستنطاقه على وجه السرعة ،والغاية هي احراجه،

 1ريم أحمد عظيم :مرجع سبق ذكره ،ص.65
 2السؤال املحاجج هو السؤال الذي ال يهدف الى الحصول على معلومات من وراء طرحه عكس السؤال االستخباراتي ،وانما القصد
منه هو إقامة الحجة على الطرف اآلخر ،وغالبا ما يكون من أجل النفي.
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فإن هو أجاب أقنع أو أقام الحجة على نفسه ،وان هو تردد وتلعثم سقطت منه صفة االقناع ،مثل ما جاء في
الحلقة رقم [ ]23والتي كانت بعنوان "هل يطبق لبنان معايير مزدوجة مع الالجئين أين تعرضت الضيفة
"سكارليت حداد" الى مجموعة أسئلة بخصوص وضع الالجئين السوريين في لبنان جعلتها في موقف االحراج.
كما نلحظ من خالل الجدول السابق ،ظهور مهارة االقناع في املوقف الحواري بالنسبة ملقدم البرنامج
أين كان يدلي بتصريحات وبستعين بصور وفيديوهات ،كما يستخدم األرقام واإلحصاءات واألقوال الرسمية...الخ
وذلك لدعم فكرة أو تأييديها أو دحضها ،الحلقة رقم [ ]01أين استعان بفيديو لخطاب "أنور السادات" فكان
كالحكم على اقوال كال الطرفين ،ويقتض ي االقناع القدرة على تمثل املوضوع واالحاطة بكل جوانبه ومعطياته
الثقافية والتاريخية الخاصة بها.
أما فيما يخص مهارة إدارة الوقت ،فلم يوفق مقدم البرنامج في تقسيم الوقت بالشكل العادل بين
الضيفين ،بل فقد تعمد ذلك في أغلب األوقات ،ونجد أخيرا مهارة انهاء الحوار أين كان يتيح مقدم البرنامج لكال
الضيفين باعطاء كلمة أخيرة للجمهور املتابع ،ويوجه للجمهور ولهما الشكر.
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 -15توزيع فئة مستوى الحوار.
ُ
جدول رقم ( :)19فئة مستوى الحوار في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
االتجاه
رقم
الحلقة

مناظرات

مشاورات

استهواء

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

التكرار

النسبة%

املجموع

التكرار النسبة%

1

0

%00.00

4

%20.00

16

%80.00

20

%100

2

4

%33.33

6

%50.00

2

%16.66

12

%100

3

3

%42.85

4

%57.14

0

%00.00

7

%100

4

2

%18.18

3

%27.27

6

%54.54

11

%100

5

1

%07.69

10

%76.92

2

%15.38

13

%100

6

3

%21.42

9

%64.28

2

%14.28

14

%100

7

3

%37.50

4

%50.00

1

%12.50

8

%100

8

1

%12.05

4

%50.00

3

%37.50

8

%100

9

4

%28.57

8

%57.14

2

%14.28

14

%100

10

3

%15.00

12

%60.00

5

%25.00

20

%100

11

6

%54.54

5

%45.45

0

%00.00

11

%100

12

1

%16.66

5

%83.33

0

%00.00

6

%100

13

2

%12.50

14

%87.50

0

%00.00

16

%100

14

6

%33.33

10

%55.55

2

%11.11

18

%100

15

4

%22.22

14

%77.77

0

%00.00

18

%100

16

3

%15.00

17

%85.00

0

%00.00

20

%100
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%100

27

%18.51

5

%66.66

18

%14.81

4

17

%100

17

%11.76

2

%64.70

11

%23.52

4

18

%100

17

%00.00

0

%70.58

12

%29.41

5

19

%100

28

%00.00

0

%46.42

13

%53.57

15

20

%100

23

%13.04

3

%65.21

15

%21.73

5

21

%100

19

%05.26

1

%84.21

16

%10.52

2

22

%100

23

%26.08

6

%65.21

15

%08.69

2

23

%100

14

%00.00

0

%85.71

12

%14.28

2

24

%100

07

%00.00

0

%100

07

%00.00

0

25

%100

11

%00.00

0

%81.81

09

%18.18

2

26

%100

20

%30.00

6

%60.00

12

%20.00

2

27

%100

21

%00.00

0

%80.95

17

%19.04

4

28

%100

24

%00.00

0

%50.00

12

%50.00

12

29

%100

29

%31.03

9

%37.93

11

%31.03

09

30

%100

31

%00.00

0

%38.70

12

%61.29

19

31

%100

27

%22.22

6

%51.85

14

%25.92

7

32

%100

29

%00.00

0

%44.82

13

%55.17

16

33

%100

32

%18.75

06

%65.62

21

%15.62

05

34

%100

23

%30.43

7

%52.17

12

%17.39

04

35

%100

22

%22.72

05

%63.63

14

%13.63

03

36

%100

13

%07.69

01

%92.30

12

%00.00

0

37

%100

12

%00.00

0

%100

12

%00.00

0

38
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39

0

%00.00

10

%76.92

3

%23.07

13

%100

40

4

%22.22

14

%77.77

0

%00.00

18

%100

41

4

%18.18

18

%81.81

0

%00.00

22

%100

42

4

%26.66

11

%73.33

0

%00.00

15

%100

43

6

%19.35

20

%64.51

5

%16.12

31

%100

44

05

%15.62

18

%56.25

9

%28.12

32

%100

45

04

%14.81

17

%62.96

6

%22.22

27

%100

46

05

%20.83

18

%75.00

01

%04.16

24

%100

47

04

%16.00

17

%68.00

04

%16.00

25

%100

48

08

%34.78

13

%56.52

02

%08.69

23

%100

يوضح لنا الجدول أعاله مستوى الحوار القائم في برنامج االتجاه املعاكس لعام  :2018اذ نجد أن كل من
الحلقات رقم []35[ ]34[ ]23[ ]22[ ]21[ ]18[ ]17[ ]14[ ]10[ ]09[ ]08[ ]07[ ]06[ ]05[ ]04[ ]02[ ]01
[ ]48[ ]47[ ]46[ ]45[ ]44[ ]43[ ]39[ ]37[ ]36ممتدة املستوى الى غاية االستهواء ،وذلك بنسب متفاوتة ،أما
الحلقات[]40[ ]38[ ]33[ ]31[ ]29[ ]28[ ]26[ ]25[ ]24[ ]20[ ]19[ ]16[ ]15[ ]13[ ]12[ ]11[ ]04[ ]03
[ ]42[ ]41في مستوى املشاورات واملناظرات وبعيدة كل البعد عن االستهواء.
ان امتداد الحوار للتشاور يؤدي الى املعرفة ،وامتداد الحوار الى املناظرات يؤدي الى التأمل واالعتبار
واملعرفة املنطقية والبرهانية ،أما امتداد الحوار الى االستهواء ،فهو تزويد املشاهد بخيبة ،وهو انعكاس للعنف
السيكولوجي واملادي ،كما جاء في الحلقات التي سبق ذكرها ،واملقصود باالستهواء في دراستنا هو معرفة ما اذا
امتد الكالم الى العنف اللفظي أو الجسدي كالشجار (كأن يضرب الضيف ضيفا آخر ،أو يرميه بكوب ماء ،أو
بالكرس ي) وهي مشاهد حصلت سابقا في برنامج االتجاه املعاكس ،وفي العينة التي قمنا بتحليلها فلم يكن هناك
نموذج لكذا عنف جسدي ،لكن احتوت الحلقات على إشارات من خالل رفع األصابع (وهي إشارات توحي
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بالتهديد) وهي غير محبذة في الحوار ،مثلما حصل في الحلقة رقم [ ]01اما املمارسات العنيفة الكالمية فهي
تشمل السب والشتم والقذف ،تشخيص الحوار ،التهديد بالكالم ،توظيف الطائفية...الخ ،واألمثلة في برنامج
االتجاه املعاكس عديدة.
الحلقة رقم [ :]43حوار حبيب صالح املعارض السوري مع محمد علي حسين أمين سر لجنة املصالحة في
سوريا ،في الحلقة التي جاءت بعنوان" :ملاذا عادت تماثيل األسد الى الساحات السورية؟":
 حبيب صالح :في سوريا...ليست هناك ميزانية ،ليس هناك زراعة ،ليس هناك انتاج أو دورة تجارية ،دورةزراعية...وغيرها وغيرها ،ليست هناك بنوك الكل يسرق ،الكل يعمل خارج القانون ،الكل ينهب ،لم يبق في سوريا
أثار ،ال أثار فينيقية ،آثار بابيلة ،آثار آشورية ،آثار سورية ،آثار سريانية ،كلها بيعت.
 فيصل القاسم :فيه آثار أسدية (لزيادة االثارة في نفس حبيب صالح). حبيب صالح :كلها بيعت ،ولو يطارد أحد أو يحاكم أحد ،كل ما يفعله النظام هو أنه يطلب من الناس العودة،هل بنيت املحاكم املدنية؟ هل ألغيت املحاكم االستثنائية ،هل ألغيت محاكم امليدان ،هل الغيت املحاكم
العرفية؟
 محمد علي حسين( :مقاطعا) ،قاعد عم بتبجح بالكالم...وسخ ،قذر ،هاي مو حلقة. فيصل القاسم :خليك شوي. محمد علي حسين :مشيرا بيده الى حبيب صالح :ما بيصير...هذا معتوه. حبيب صالح مخاطبا فيصل القاسم :ألم يصادر بيتك وأمالكك...هاذ مو نظام ،فليمت ،فليسقط...فليموتوا. محمد علي حسين :فلتمت أنت...اخرس!... حبيب صالح :فلتموتوا...أيها القتلة( ...ليشتد الصراخ).هذا املثال وغيره يعكس لنا خروجا عن دائرة االستهواء الى ما هو عنفي ،ويرجع أسباب العنف اللفظي أو
الجسدي في برنامج االتجاه املعاكس الى  3أسباب رئيسية:
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 سبب نفس ي :أو ما يسمى بنوبات الغضب  ،Anger Attackوهي حالة تأتي نتيجة طغيان الدماغ العاطفي
على الدماغ الفكري لإلنسان ،فيفقد الضيف السيطرة على تصرفاته وأقواله ،وفي املوقف الحواري
يأتي نتيجة عدم امتالك الكلمة أو الكلمات أو األدلة والحجج للتعبير والدفاع عن الفكرة.
 بروز ثقافة االستقواء على اآلخر :ان اتزان الضيوف الى ما هو خارج االستهواء ،هو ادراك تام بأنه
سيفلت من العقاب ،فالبرامج الحوارية السياسية على العموم تستضيف شخصيات يملكون حصانة
سياسية تحول دون محاكمتهم وعرضهم على القضاء ،وحصانة أمنية فهم يدافعون عن النظام وعن
أمن الدولة –في اعتقادهم ،-والحصانة العشائرية الذي يتحصل عليها من خالل سلوك النظام ،وبالتالي
فان قيام الضيف بسلوك عنفي لفظي كان أو جسدي على املباشر ،هو سلوك لن يتعاقب

عليه1.

 غياب ثقافة الحوار :ان غياب ثقافة الحوار في املجتمعات العربية ناجمة عن غياب الديمقراطية،
ففكرة الرأي والرأي اآلخر غائبة في أذهان املجتمعات ،وبالتالي فان الديمقراطية والحوار شيئين جديدين
عن العالم العربي (كممارسة) ودائما عندما تواجه املجتمعات ظواهر جديدة ،فإنها تكون معرضة
للفوض ى الى أن تتمكن املجتمعات من تنظيم نفسها تدريجيا واكتساب مبادئ الديمقراطية.
ان البرامج الحوارية السياسية هي خليط من الجدية والتشويق والصرامة والشد والجذب واالثارة والفرجة،
فكل هذه العناصر يجب أن تكون حاضرة ،الن البرامج الحوارية الناجحة تعرض لنا جزءا من واقعنا ،وواقعنا
يحتوي على كل ما سبق ،اال أن البرنامج الحواري يجب أن يتوقف عند حدود الغليان ،ويلعب مقدم البرنامج
الدور األكبر في توجيه الحوار ،فهو من يؤشر الى الضيوف بالحديث ،والتوقف ،وموضوع الحديث...وحتى يدفعهم
الى أسلوب معين في الحديث ،ومقدم البرنامج هو من يلتقط اإلشارات اللفظية وغير اللفظية ويستبق املشكلة
قبل وقوعها ،ويسمح بوصول درجة االحتقان في الحوار الى درجة الغليان ،وهناك مسؤولية الضيوف كذلك في
أن يتحول الحوار الى منحى عنفي ،فاملحاور الضعيف الغير متدرب ال يتمتع بأية مهارات اتصالية تؤهله ملواجهة
املوضوع بمنطق ،فيلجئ الى الشخصنة والسب والشتم والصراخ ...الخ.

 1منتدى الصحافة :البرامج الحوارية بين التحليل واالستعراض :قناة 12 ،France 24جويلية  ،2012تم االطالع يوم  2019-03-12عبر
اليوتيب.
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 -16توزيع فئة نوع الحوار.
ُ
جدول رقم ( :)20فئة نوع الحوار في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
التكرار

النسبة%

ترتيب نوع الحوار

نوع الحوار
حوار هادئ ،وقور ،رتيب

09

%18.75

3

حوارمتشنج

15

%31.25

2

حوار متفتح

0

%00.00

6

حوار متزمت

06

%12.05

4

حوار االستزادة من املعلومات

16

%33.33

1

حوار املهاترة واالدعاء

02

%04.16

5

املجموع

48

%100

-

يتبين لنا من خالل الجدول أعاله ارتفاع نوع الحوار املتشنج املرتبة األولى من حيث التكرار وبنسبة
تقدر بـ  ،%33.33ويأتي في املرتبة الثانية حوار االستزادة من املعلومات بتكرار ( )15حلقة أي بنسبة تقدر بـ
 ،%31.25أما املرتبة الثالثة فنجد الحوار الهادئ والوقور بتكرار ( )09حلقات وبنسبة  ،%18.75أما الحوار
املتزمت فقد جاء في املرتبة الرابعة بتكرار ( )06حلقات وبنسبة  ،%12.05ويأتي في املرتبة الخامسة حوار املهاترة
واالدعاء بتكرار ( )02حلقتين وبنسبة  ،%04.16أما الحوار املتفتح فلم نجد له أي تكرار وبالتالي فان النسبة
جاءت منعدمة.
ان طغيان الحوار املتشنج في حلقات برنامج االتجاه املعاكس ينبعث أساسا من فكر معين يتأثر بحمولة
ثقافية واجتماعية ذات خصوصية تميزه عن اآلخر ،باختالف املعطيات الجغرافية ،النفسية ،الثقافية،
االجتماعية ،االقتصادية ،والحوار في الدول العربية هو نزاع يجب انهاؤه بإعالن املنتصر واملنهزم ويغيب عنه
ابداء االستعداد لفهم اآلخر وتقبل أفكاره ،لذلك فالهدف من الحوار أصال ليس الوصول الى املعرفة وتبادل
وجهات النظر ،بقدر ما هو الحفاظ على الهيبة الشخصية وصون الكرامة وعدم ابداء التنازل والتسامح أمام
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املحاور اآلخر ،لذلك ليس من الغريب ابداء التشنج واملهاترة والتزمت في أغلب حلقات برنامج االتجاه املعاكس
عينة الدراسة.
ان عملية االقناع عبر الحوار تتم من خالل معرفة الضيوف ملبادئ وأسس وأخالقيات التحور دون
اللجوء الى التشنج والتشدد أو التحزب فهذا األمر يجعل ميدان الحوار ضيقا ،ويشوش على املشاهد ،ويضعف
املحاور ويكسر كل حججه ،وبالتالي تنخفض فعالية االقناع أو قد تنعدم في مرات عديدة.
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 -17توزيع فئة نوع الحجج السياسية.
ُ
جدول رقم ( :)21فئة الحجج السياسة في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
التكرار

النسبة

ترتيب الحجج

نوع الحجج السياسية
حجة االتجاه

155

%09.28

3

حجة التبرير

743

%44.51

2

الحجة الرمزية

103

%06.17

5

الحجة التواجدية

147

%08.80

4

حجة االستشهاد

521

%31.21

1

املجموع

1669

%100

-

يبين لنا الجدول أعاله أنواع الحجج املوظفة في برنامج االتجاه املعاكس لعام  ،2018أي خالل ()48
حلقة ،اذ نجد أن حصة التبرير قد طغت على كل الحلقات بتكرار  743حجة ،وبنسبة تقدر بـ  ،%44.51تأتي في
املرتبة الثانية حجة االستشهاد بتكرار  521أي بنسبة تقدر بـ  ،%31.21ونجد حجة االتجاه في املرتبة الثالثة
بتكرار  155حجة ،وبنسبة تقدر بـ  ،%09.28أما الحجة التواجدية فقد ظهرت بتكرار  147مرة وبمعدل ،%08.80
وفي املرتبة األخيرة نجد الحجة الرمزية بتكرار  ،103وبنسبة تقدر بـ .%06.17
ان الحجة التبريرية تأتي لتبرر األقوال واألفعال وهي من أكثر الحجج استعماال وتوظيفا في برنامج
االتجاه املعاكس كمثال نجد في الحلقة رقم [ ]03أين يبرر الضيف بسام البني سبب وجود روسيا بسوريا
ويربطها باتفاقية قانونية دولية تشرع هذا الوجود ،أما حجة االستشهاد فهي تهدف باألساس الى توضيح
القاعدة ،وتكثيف حضور األفكار في الذهن كتوظيف الضيف "عبد هللا املسعري" لتاريخ السعودية املليء
باالنقالب ليطعن في سياسة محمد بن سلمان حاليا ،وقد يأتي االستشهاد أداة لتحويل القاعدة من طبيعة
مجردة الى أخرى محسوسة ،فحجة االستشهاد هنا تثبت اآلراء عن طريق الواقع.
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ونجد حجة االتجاه التي تحذر من انتشار شيئ ما ،أو وقوع خطب كمثال عن هذه الحجة نجد في رقم [ ،]31أين
قام الضيف "محمود عطية" املدافع عن انقالب السيس ي باستعمال حجة االتجاه وتوجيه الى أن "لوال تدخل
السيس ي النهارت وتدمرت بالكامل" ،وفي نفس الحلقة نجد بروز الحجة التواجدية والتي تربط عالقة الشخص
بعمله فالضيف محمود عطية بدأ يقيس األوضاع املصرية والقدرة الشرائية للمواطن املصري باالمتيازات التي
يمتلكها والراتب الذي يتحصل عليه وهو برملاني ،أما الحجة الرمزية فلها قوة تأثيرية كبيرة ويمكن أن يكون الرمز
هنا لفظا أو صورة ،فعلى سبيل املثال وظف الضيف "عبد هللا املسعري" لفظة الكنيسة في الحلقة رقم []12
وذلك للداللة على القمع.
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 -18توزيع فئة اآلليات اللغوية لالقناع السياس ي:
ُ
جدول رقم ( :)22فئة آلليات اللغوية لالقناع السياس ي في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
اآلليات

التكرار

خطاب تصوير املاض ي

65

واملستقبل

اآلليات اللغوية

خطاب االدماج

121

خطاب الحقيقة

80

%27.39

خطاب االخالق وااللتزام

26

%08.90

292

%100

القياس

210

%35.83

االستقراء

55

%9.38

االستدراك

160

%27.30

املقارنة

65

%11.09

التشبيه

96

%16.38

املجموع

املنطقية

%22.26
%41.43

النفسية

اآلليات اللغوية

النسبة%

586

املجموع

%100

يعكس لنا الجدول في األعلى فئة اآلليات اللغوية لالقناع السياس ي في برنامج االتجاه املعاكس لسنة ،2018
اذ تقسم هذه اآلليات اللغوية الى آليات لغوية نفسية وأخرى منطقية ،ونجد أن اآلليات اللغوية املنطقية قد
احتلت نسبة أكبر من اآلليات اللغوية النفسية بتكرار يقدر بـ  581مقابل  292لآلليات النفسية.
وقد جاء القياس كآلية لغوية منطقية بنسبة  ،% 35.83ومن أمثلة ذلك :الحلقة رقم [ ]02أين قال الضيف
"ماجد الخطيب" أن" :التغيير ال يأتي بكبسة زر ،هناك خطة منهجية عمرها الزمني  30-25اذن هناك خطط
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موضوعة ومدروسة بخطى متأنية .كما نجد االستدراك الذي وظف بكثرة بتكرار يقدر بـ  160وبنسبة مئوية تقدر
بـ  % 27.30ومن أمثلة ذلك :قول "خليل املقداد" في الحلقة رقم [" ،]03الحرب في سوريا في األساس حرب
عصابات لكنها تحولت تدريجيا الى حرب مواجهات بعد أن استطاع الثوار بتحرير املدن" ،أما التشبيه فقد جاءت
النسبة تقدر بـ  %16.38ومن أمثلة ذلك تشبيه الضيف "عبد هللا حاجم الشمري" في الحلقة رقم [ ]02إصالحات
بن سلمان في السعودية بالبروسترايكا التي أعلنها ميخائيل غورباتشوف والتي يرى البعض أنها أدت الى انهيار
االتحاد السوفييتي ،ونجد املقارنة بتكرار  65وبنسبة تقدر بـ  %11.09ومن أمثلة ذلك ماجاء في الحلقة رقم
[ ،]16أين شبه الضيف "عبد هللا العذبة" السعودية بالبقرة الحلوب بالنسبة ألمركيا ،وفي الحلقة رقم []08
أين قارن الضيف "أفيخاي أدرع" سياسة سوريا بسياسة "إسرائيل" عبر التاريخ ،وكنتيجة توصل الى أن سياسة
سوريا مبنية على الكالم وسياسة "إسرائيل" مبنية على األفعال وهو ما يعكس لنا اآللية األخيرة أي االستقراء
والتي جاء بتكرار  55وبنسبة مئوية تقدر بـ .%09.38
وفيم يخص اآلليات اللغوية النفسية فنجد خطاب االدماج قد احتل املرتبة األولى بتكرار يقدر بـ  121أي
بنسبة  ،% 41.43ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحلقة رقم [ ]02أين أراد "عبد هللا الشمري" التأثير نفسيا على
الضيف ماجد الخطيب بقوله "نحن ال نريد الهالك للسعودية...أنا معك أنا اريد الخير للملكة ..أنا وهللا معك"،
أما خطاب الحقيقة فقد تكرر ما يقارب  80مرة ،أي بنسبة تقدر بـ  ،%27.39ونجد خطاب تصوير املاض ي
واملستقبل قد جاء بنسبة  % 22.26ومن أمثلته ما جاء في الحلقة رقم [ ]02اين ذكر الضيف ماجد الخطيب
أن" :ململكة العربية السعودية القديمة انتهت الظلم واالستبداد والقمع انتهى ،ونحن سنشهد ميالد مملكة
جديدة عنوانها األساس ي االهتمام باملواطن السعودي كانسان ،وإعادة توزيع الثروات" ،ويأتي أخيرا خطاب
االلتزام واألخالق بتكرار  26وبنسبة تقدر ب  % 08.90ومن أمثلته ما جاء في الحلقة رقم []02حيث ذكر "عبد
هللا حاجم الشمري" أنه" :اذا أردت أن اقض ي على الفساد ...بلش من ثوبك".
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 -18توزيع فئة األساليب االقناعية:
ُ
جدول رقم  :22فئة آلليات اللغوية لالقناع السياس ي في برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018
نوع األسلوب االقناعي

التكرار

ترتيب التكرار

1

أسلوب استخدام الصورة الذهنية

102

5

2

أسلوب التكرار

64

9

3

أسلوب تحويل انتباه الجماهير

46

12

4

جذب االنتباه

32

15

5

أسلوب الخيال

21

19

6

التوريط عن طريق األفعال

0

25

7

االختالق

35

14

8

الشائعات

15

21

9

أسلوب التشويه

44

13

10

أسلوب التضليل

93

8

11

أسلوب التضخيم واملبالغة

28

16

12

أسلوب التخويف

21

18

13

أسلوب التبرير

743

1

14

أسلوب عرض الحقائق باالعتماد

521

2

15

أسلوب التلميح والغمز

26

17

16

عرض الرأي على أنه حقيقة

96

7

على املصادر املوثوقة
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17

التشخيص

99

6

18

التجاهل املتعمد

63

10

19

االرتباط املزيف

18

20

20

توظيف العامل الديني

56

11

21

استخدام العاطفة وغريزة القطيع

156

4

22

أسلوب الجوقة

07

23

23

أسلوب السخرية

181

3

24

االستناد إلى السلطة والقوة

12

22

25

أسلوب بالون االختيار.

1

24

يعكس لنا الجدول أعاله فئة األساليب االقناعية في برنامج االتجاه املعاكس لسنة  ،2018اذ نجد أن
أسلوب التبرير قد احتل املرتبة األولى بتكرار ُيقدر بـ  ،743تاله بعد ذلك بالترتيب أسلوب عرض الحقائق باالعتماد
على املصادر املوثوفة  ،521أسلوب السخرية بتكرار  ،181أسلوب استخدام العاطفة وغريزة القطيع بتكرار
 ،156أسلوب استخدام الصورة الذهنية بتكرار  ،102أسلوب التشخيص بتكرار  ،99أسلوب عرض الرأي على
أنه حقيقة بتكرار  ،96أسلوب التضليل بتكرار  ،93أسلوب التكرار بتكرار يقدر بـ  ،64أسلوب التجاهل املعتمد
بتكرار  ،63أسلوب توظيف العامل الديني بتكرار  ،56أسلوب تحويل انتباه الجماهير بتكرار  ،46أسلوب التشويه
بتكرار  ،44أسلوب االختالق بتكرار  ،35أسلوب جذب االنتباه بتكرار  ،32أسلوب التضخيم واملبالغة بتكرار ،28
أسلوب التلميح والغمز بتكرار  ،26أسلوب التخويف بتكرار  ،21أسلوب الخيال بتكرار  ،21أسلوب االرتباط
املزيف بتكرار  ،18أسلوب الشائعات بتكرار  ،15أسلوب االستناد الى السلطة والقوة بتكرار  ،12أسلوب الجوقة
بتكرار  ،07أسلوب بالون االختيار بتكرار  ،01ولنوضح أكثر نطرح بعض األمثلة:
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-

أسلوب التبرير :اذ نجد أن أسلوب التبرير قد احتل املرتبة األولى بتكرار ُيقدر بـ  ،743ويأتي هذا األسلوب

في الغالب من أجل إضفاء الشرعية على األحداث واألقوال التي تحمل لبسا معين ،فعلى سبيل املثال ماجاء
في الحلقة رقم [ ]01أين شرعن الضيف "نضال السبع" التدخل الروس ي بسوريا بربطه بوثيقة واتفاقية تبرر
التدخل العسكري الروس ي.
-

أسلوب عرض الحقائق باالعتماد على املصادر املوثوقة يأتي في الرتبة الثانية ذلك أن هذا األسلوب

يتأسس على الحجة الواقعية باستحضار جملة من املعطيات العملية واملعلومات املوثوقة التي تكون محل
اعتراف أغلب الناس ،ويستند اليها املحاور ليبرهن على صحة رأيه من ناحية وليحقق مطلب إيقاع التصديق
في ذهن املستقبل من ناحية أخرى ،فهذا األسلوب في جانب من جوانبه هو محاولة للخروج باملتلقي من حيز
الشك الى برد اليقين في شأن موقفه مع بعض القضايا ،ونجد وسيلة معركة األرقام ،la bataille des chiffres
ويجب التنبيه الى أن هذا األسلوب هو بمثابة انفتاح على الواقع ومحاورة املاض ي فهو يخترق الزمن.
-

أسلوب السخرية :تعد السخرية وسيلة من وسائل االعتراض على الخصم في الحجاج ،وهو حسب

"بيرملان" من اقوى االعترافات التي يمكن أن تقدمها في الحجاج ،وهي عقوبة خرق قاعدة مسلم بها ،إلدانة
سلوك شاد ال نرى أنه جسيم أو خطير حتى نردعه بوسائل أكثر عنفا ،1وال يمكن التسليم بأن من يوظف
أسلوب السخرية هو على حق ،وانما قد ُيستعمل هذا األسلوب في موضع الضعف والعجز عن الرد تماما
مثل ما جاء خالل الحلقة رقم ( )36مع الضيفين "عبد هللا حاجم الشمري و"صباح الخزاعي" ،هذا األخير
الذي بدأ يضحك بشكل هستيري سخرية من الضيف املقابل وهو في الحقيقة أظهر ضعفا حجاجيا ال غير.
-

أسلوب التشخيص (الشخصنة) :الشخصنة هو تحول الضيف من طرح ومناقشة األفكار إلى طرح

ومناقشة األشخاص واالحتجاج عليهم ،حيث يعمد املحاور إلى حرف مسار الحوار من صلب املوضوع إلى
التهجم على شخصية الطرف اآلخر .وقد يستخدم بعض املحاورين بعض عبارات التجريح والسب والشتم
أو كيل االتهامات الشخصية على اآلخر ،وربما اتهامه بالعمالة والكفر ،وهي اتهامات تحرف الحوار عن مساره،
ونجد هذا األسلوب قد ظهر في العديد من الحلقات فعلى سبيل املثال ما جاء في الحلقة رقم [ ]01في موضوع

 1محمد العمري :البالغة الجديدة بين التخييل والتداول ،الدار البيضاء ،افريقيا الشرق ،2005 ،ص.29
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ُ
"هل باتت سورية محمية روسية؟" أين قام الضيف "نضال السبع" بتوظيف صور تشير الى تدخل واتهام
الضيف املقابل "عبد املنعم زين الدين" باستدعائه لفصائل أجنبية للتدخل بسوريا معتمدا على أسلوب
الشخصنة بطريقة عاطفية
و قد يعود السبب األساس في ذلك إلى :ضعف حجة الضيف ،فيحاول أن يستعيض عن ذلك بالبحث
عن نقاط ضعف الخصم ،كالحديث عن أصله وفصله وجنسه وعرقه ولونه ودينه ومذهبه ،بعيدا عن
موضوع الحوار ،وذلك طمعا في إضعاف الروح املعنوية لآلخر والحد من اندفاعته ،وبالتالي كسب ولو جولة
من جوالت الحوار التي يمنحها له مقدم البرنامج "فيصل القاسم" ،لذلك يمكن مالحظة وجود تناسب طردي
(غالبا) بين ضعف الحجة وشخصنة الحوار فيتم اللجوء إليها ألنها األسلوب األسرع إلسكات الخصوم
وإفحامهم بأقل مجهود ،وقد يكون السبب في الشخصنة هو التشهير وإسقاط الفكرة املقابلة عبر إسقاط
من يتبناها ،ومن ثم كسب شعبية جماهيرية على حساب النتائج املتوخاة من الحوار ،مثل ما حدث في
الحلقة رقم [ ]16التي جاءت بعنوان "هل تتحول الرياض قريبا الى الس فيغاس عربية" ،أين قام الضيف
"أسعد الشرعي" بفضح الضيف "عبد الجليل السعيد" بزبارته إلسرائيل بقوله:
 أسعد الشرعي :طبعا انت زرت إسرائيل ولك زيارة سابقة
 عبد الجليل السعيد :يا سيدي زيارة باطلة وحولة ،نعتذر للعرب كلهم على هذا.
-

أسلوب التكرار  :يلعب التكرار دورا هاما في الخطاب الحجاجي ،هذا الدور يكمن في الترديد الذي يحدثه

املتكلم أمام املستمع ،وليس هذا الترديد اعتباطيا ،بل له مغزى يكمن في ابراز قوة حضور الفكرة التي يتوخى
املرسل ايصالها ،وفي هذا السياق ،يقول بيرملان "يكون التكرار التقنية األكثر بساطة إلنشاء هذا الحضور"،1
ومن ثم فترديد املتلقي للكلمة نفسها مرات عديدة يجعله ينش ئ في ذهن املتلقي نوعا من الحضور الذي
يجعله يتخيل ذلك املوضوع و التكرار ظاهرة لغوية داللية في امللفوظ ،فهو الزمة بيانية ،تتكرر قصدا ال
اعتباطا ،ويراد بها غالبا التأكيد أو النفي ،وتوظف لالبراز ولفت االنتباه ،قد يظهر التكرار من خالل حضور
ضمير املتكلم بشكل مكثف "أنا" مثل ما جاء في الحلقة رقم [  ،]32مع الضيف "أحمد كام" في موضوع

 1رحمة توفيق :مرجع سبق ذكره ،ص ص .31-30
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عودة الالجئين السوريين الى سوريا ،أين كرر "أنا اريد العيش بكرامة مثل كل البشر" عدة مرات ،وقد اقترن
ضمير "أنا" املتكلم في أكثر من موضع بذكر أفعال مسندة للضمير خاصة فهل "أريد" ،الذي تمحض للتعبير
عن قوة اإلرادة ،وشدة العزم في تغيير السياسة املنتهجة اتجاههم.
-

أسلوب توظيف العامل الديني :يمثل العامل الديني غذاء أساس ي للمجال السياس ي ،فهي التي يعول

عليها املرسل الذعان املتبقي لم يطرح عليه من آراء 1وقد ظهر هذا األسلوب في العديد من املواضع ضمن
برنامج االتجاه املعاكس فعلى سبيل املثال الحلقة [ ]36أين ذكر الضيف صباح الخزاعي مدافعا عن النظام
السعودي وما ُيعرف بـ "إصالحات محمد بن سلمان" ومخاطبا الضيف عبد هللا حاجم الشمري:
 صباح الخزاعي :انت ليش متنرفز؟ هذه اململكة العربية السعودية ،هاذي بالد الحرمين ،هذه مكة املكرمة
يا رجل!
 عبد هللا حاجم الشمري :أنا أحرص على اململكة أكثر منك ال تزايد علي في اململكة.
 صباح الخزاعي :الذي يكون ضد اإلصالحات هو عدو للمملكة ،وعدو للحرمين ...عيب عليكم ،هاذي بالد
الحرمين توفرلكم الحج والعمرة.
ان استحضار الخطاب الديني ضمن الحديث عن اقتصاد السعودية هو محاولة لتشويه الطرف اآلخر بضرب
عقيدته أمام املشاهدين ،وهو في هذه الحالة أسلوب عاطفي-نفس ي يسعى الى ضرب الخصم بثوابت املشاهد،
ُ
وعلى الرغم من أنه غير منطقي اال أنه قد يصل الى املبتغى املراد بلوغه.
-

أسلوب تحويل انتباه الجماهير :هناك طرق عديدة لتحويل االنتباه في الحوار السياس ي من بينها ابراز

حصيلة سياسية للطرف اآلخر.
-

أسلوب جذب االنتباه :أسلوب جذب االنتباه :يتم في بعض األحيان استحضار بالغة التسفيه (العنف

اللفظي) من أجل جذب االنتباه ،وهي طريقة ال ترقى الى فعل مقام الحوار كما سبق وأن رأينا ،اال أن توظيف

 1رحمة توفيق :مرجع سبق ذكره ،ص.227
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هذا الفعل اللغوي ،له تأثيره في هذا األسلوب ،فيعتبر عمل استعراض ي ،استفزازي يجذب الجماهير نحو
الشخص املسفه بالتقزيم.
-

أسلوب االرتباط املزيف :قد يتم هذا االرتباط عن طريق القيمة باعتبارها نظاما رمزيا ،وسلوكيا

ومعياريا ،تعيشه الجماعة وتتعاقد حوله ،1معطى حاضر بامتياز في برنامج االتجاه املعاكس ،فنجد املتحاورون
يستلهمون الرصيد القيمي للتجارب السابقة ،وقد يأتي هذا األسلوب عاطفي أو عقلي ،واستحضار القيمة في
الحوار السياس ي ال يأتي بهدف تثبيت القيم اإليجابية وادعاء تمثلها فحسب ،بل كان أيضا بمحاولة تجريد
الطرف املقابل من تلك القيم ،فنجد في كثير من الحلقات وصف الطرف اآلخر ،بالكاذب واملنافق ،وفي ذلك
امعان في التهوين ومبالغة في التصغير الذي يراد به التحقير ،فتسفيه الضيف أو الطرف املقابل فعل يهدف
الى الطعن في حجج الخصم وضرب مصداقيته أمام الجماهير ،وتجريده من الصدق والشفافية.
-

االستناد الى السلطة والقوة :السلطة باعتبارها حالة نفوذ ولحظة هيمنة ومجال تعبير عن الذات،

وتأثير في اآلخر 2،هي معطى حاضر بشكل الفت في كل حلقات برنامج االتجاه املعاكس ،وقد تظهر هذه السلطة
من خالل اعتماد سلطة الرمز كاستحضار عدد من األعالم السياسية ومحاولة البحث عن نسب وعالقة بين
األفكار والسلطة الرمزية املستحضرةُ ،يشير "بيرملان" بأن "كل رمز يمكن أن يستخدم بوصفه عالمة ،وأن
يصلح وسيلة للتواصل ،شريطة أن يندمج في كالم مفهوم في لدن املستمع ،ولكن العالمة الرمزية ليست
وليدة االتفاق ،وليست مؤسسة على بنية للواقع معروفة ومقبولة بصفة عامة ،فالداللة الرمزية يمكن أن
ينحصر ادراكها على فئة خاصة ،وأن تضل بالنسبة لآلخرين

غير مفهومة"3

Steve bruce and steven yearly, the stage dictionary of sociology california and new delhi, sage publications ctd, 2016,

1

p314.
Le petit la rousse illustré : Edition la rousse, paris, 2008, p812 (pouvoir).

2

3 Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca: Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique, gerdos, 1958, p p450-451
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كما قد يتأسس هذا األسلوب على استخدام أعمال شخص أو مجموعة من األشخاص وأحكامهم حجة على
صحة أطروحة ما ،وبذلك يتأسس أسلوب السلطة أو رمزية السلطة كمثال على ذلك استعمال شخص هتلر
لإلشارة الى الديكتاتورية.
-

أسلوب التجاهل املتعمد :ان هذا األسلوب يختلف حسب املوقف الحواري السائد فعندما ال يملك

املرسل الرد الوافي على ما يروجه املنافسون ،فعليه هنا أن يتجاهل الطرف اآلخر ،ذلك ألن الرد في هذه
الحالة قد يجعل الجماهير التي لم تتعرض ملا مر به الخصم تبحث عنها من جديد ملعرفة ما الذي قاله أو
عرضه في هذا املوضوع وبذلك يكون قد قدم خدمة مجانية ملنافسيه من حيث ال يعلم ،وفي بعض األحيان
قد يتعمد املرسل تجاهل اآلخر رغبة في إتمام الفكرة والترفع عن اقوال الطرف اآلخر ،ليظهر ان مقامه أعلى
من أن يرد على مقام الطرف املقابل تماما مثل ما حدث في الحلقة رقم [ ،]34مع الضيف فايز أبو شمالة
الذي تعمد تجاهل "جمال نزال" في عدة مواضع ،ليستفسر هذا األخير عما اذا كان الضيف يسمعه أو ال.
ان هذه األساليب االقناعية وغيرها قد تأتي بطريقة عاطفية أو عقلية وهذا حسب املوقف الحواري االقناعي
السائد.
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الن ـتائـ ـج الع ـامة لل ـ ـ ـدراس ـ ـة:
تمحورت إشكالية البحث حول سؤال رئيس ي :ماهي األساليب االقناعية املوظفة في البرامج الحوارية السياسية
عبر القنوات الفضائية العربية؟ ،وقد حاولنا اإلجابة على هذا التساؤل من خالل تفكيك مفاهيمه ،أي باالعتماد
على التحليل املفهومي ،كما قمنا بحصر الدراسة في عينة من البرامج الحوارية السياسية واملتمثلة في برنامج
االتجاه املعاكس بقناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية.
اعتمدنا في اجابتنا على التساؤل الرئيس ي على أداة تحليل املضمون (املحتوى) انطالقا من الكم املعرفي واملنهجي
الذي أسسنا له سابقا ،وقد توصلنا في نهاية تحليلنا لعينة البحث الى جملة من النتائج نوضحها كاآلتي:

 -1شخصيات وضيوف البرنامج:
-

سجلت الدراسة خلال كبيرا في التخطيط واعداد البرنامج الحواري محل الدراسة من ناحية اختيار
الشخصيات املستضافة.

-

تسجيل ظهور جنس "االناث" مرتين فقط طيلة الفترة الزمنية املنتقاة ضمن عينة البحث ووهي سنة
.2018

-

طغيان الشخصية العربية السورية –حضوريا-خالل حلقات برنامج االتجاه املعاكس لسنة .2018

-

تلعب الشخصيات املستضافة دورا كبيرا في العملية االقناعية ،فالضيف في البرنامج الحواري التلفزيوني
هو بمثابة مرسل ومستقبل ،وعندما تتغيب أحد خصائص املرسل أو مهارات االتصال لديه فمن شأنها أن
تؤثر في سير العملية االتصالية أوال والعملية االقناعية ثانيا.

-

تلعب الثقافة السياسية للشخصيات دورا كبيرا في تحقيق عملية االقتناع ،فاالملام باملوضوع محل النقاش
واستحضار الحقائق والتاريخ والوثائق والتصريحات وكل األدلة والحجج امللمة باملوضوع هي نقطة إيجابية
ال محالة بالنسبة للشف املحاور.
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 -2مقدم البرنامج ومهارة إدارة الحوار:
-

ان نجاح أي برنامج حواري من عدمه يرجع باألساس الى مقدم البرنامج وقدراته ومهاراته االتصالية وخبرته
في إدارة الحوار من بدايته الى نهايته.

-

يتطلب من مقدم البرنامج أن يتمتع بمهارات وصفات محددة تمكنه من إدارة البرنامج الحواري السياس ي
على أكمل وجه.

-

يظهر من خالل البرنامج محل الدراسة دور مقدم البرنامج "فيصل القاسم" في توجيه الحوار الى منحى
معين من خالل جملة من املهارات واألساليب والصفات الشخصية التي يتمتع بها اثناء ادارته لبرنامج
االتجاه املعاكس.

-

تلعب شخصية مقدم البرنامج "فيصل القاسم" دورا كبيرا في التأثير على سير وتوجيه ميزان الحوار بين
الضيفين ،وبصيغة أخرى التدخل في العملية الحجاجية القائمة بين الضيوف وذلك من خالل املهارات
التالية:
 مهارة تقديم الحوار.
 مهارة طرح األسئلة.
 مهارة االقناع في املوقف الحواري.
 مهارة إدارة الوقت.
 مهارة انهاء الحوار.

-

يترك الحضور الشخص ي والجسدي ملقدم البرنامج األثر البالغ في الرد السياس ي النابع من الضيوف.

-

يؤثر تقمص مقدم البرنامج دور املؤيد واملعارض على اقناع املشاهدين ،انطالقا من جملة من األساليب
اللفظية وغير اللفظية التي يوظفها بين الحين والحين اآلخر.

 -3الزمن:
-

يتبين من خالل الدراسة التحليلية أن االستحواذ على الزمن من عدمه يؤثر بشكل كبير في الحصول على
فرصة أكبر لالقناع.
444

ر
-

يتضح كذلك من خالل الدراسة أن االستحواذ على مساحة زمنية كبيرة الحد الضيوف ال يعني بالضرورة
أنه كان مقنعا أكثر من الطرف املقابل.

-

ان الحجاج واالقناع من خالل هذه البرامج ال يقاس باملساحة الزمنية ،وانما بكمية املغالطات أو الدعائم
الحجاجية التي تظهر من خالل العملية الحوارية ،غير أن الزمن يظهر لنا توجه مقدم البرنامج اتجاه
املوضوع.

 -4املظهر الخارجي (اللباس):
 يلعب املظهر الخارجي (اللباس) دورا كبيرا في رسم صورة السياس ي ،ذلك أن للباس رمزية داللية واسعةخاصة على الساحة السياسية ،وتعكس لنا الدراسة مدى اهتمام الضيوف باملظهر الخارجي من خالل
التناسق العالي في األلوان من جهة ورمزية انتقاء املالبس ،وكذا اختيار املالبس واملقام املطروح للمناقشة.
-

يعكس لباس رجال الساسة ثقة ال ارادية في املشاهدة اتجاه الشخص ،وهذه الثقة هي بداية التوجه نحو
خلق نوع من الثقة ومن ثم التأثير.

-

استخدمت املالبس في برنامج االتجاه املعاكس لتعكس لنا في غالب األحيان توجه وثقافة واعتقاد
السياسيين وميوالتهم نحو املواضيع.

-

ظهر مقدم البرنامج "فيصل القاسم" في كل حلقات البرنامج بمالبس أنيقة ،الوانها تعكس مدلوالت معينة
وترتبط ارتباطا وثيقا باملوضوع املطروح للمحاورة.

-

ان مالبس السياسيين لها مدلوالت ورمزية كبيرة في عالم السياسة.

 -5مستوى اللغة:
 استخدم البرنامج عينة الدراسة مستويات مختلفة من اللغة ،ويتعلق األمر باللغة العربية الفصحى ،اللغةاألجنبية ،اللغة العامية ،اللهجة الهجينة.
-

بالنسبة للغة الغالبة فقد جاءت (اللغة العامية-الدارجة املحكية) في املرتبة األولى ،واللغة العربية الفصحى
في املرتبة الثانية ،أما اللغة الهجينة فقد احتلت املرتبة الثالثة ،وتأتي في األخير اللغة األجنبية.
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-

ان مستوى اللغة املستخدم في برنامج االتجاه املعاكس منوط بالتأثير املتبادل بين الضيوف ،وردات الفعل
املتبادلة.

-

ان توظيف مستوى لغوي دون آخر يرجع باألساس الى الهدف من وراء امللفوظات ،فهدف الضيوف هنا
هو الدفاع عن اآلراء ودحض الرأي اآلخر ،وإبالغ الجماهير ومحاولة اقناعهم بالرأي الصائب ،ومن هنا
فالبرنامج متوجه الى شريحة واسعة من الجماهير ،قد ال يتطلب في بعض األحيان مستوى مرتفع من اللغة.

-

الهدف من الحوار في االتجاه املعاكس ليس اثبات مستوى اللغة وانما قوة البالغة املتعلقة أساسا بالحجاج
واالقناع.

-

ان استخدام مستوى معين من اللغة ال يعني االكتفاء به ،فناك تداخل وامتزاج كبيرين بين املستويات التي
تم طرحها سابقا ،خاصة بين العربية الفصحى والدارجة املحكية ،وقد كان لزاما علينا أن ننوه ضمن
تحليلنا الى الطرح املزدوج وما خلقه من اختالفات بين املختصين في علوم االعالم واالتصال.

 -6جنس الحوار:
-

تبين من خالل الدراسة التحليلية أن حوار الرأي هو النوع األكثر تناوال في قناة الجزيرة بصفة عامة وبرنامج
االتجاه املعاكس بصفة خاصة باعتبار أنه يطرح الرأي والرأي املعاكس له ،في حين أن حوار املعلومات
وحوار الشخصية لم يكونا بذات األهمية في أجندة مقدم البرنامج ويرجع هذا الى طبيعة البرنامج الحواري
واملواضيع املطروحة والتي تحتمل وجهات نظر مختلفة.

 -7اللقطات:
 يتبين لنا من خالل الدراسة التحليلية استعمال أنواع مختلفة من اللقطات والتي تنوعت ما بين :اللقطةالعامة جدا ،اللقطة العامة ،اللقطة العامة املتوسطة ،اللقطة املتوسطة ،اللقطة املتوسطة القريبة،
اللقطة شديدة القرب.
-

اتضح من خالل البرنامج عينة الدراسة أن كل لقطة من اللقطات السابقة وظفت ألغراض معينة حسب
املوقف الحواري.
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 -8لغة الجسد:
 يعتبر حضور الجسد في الحوار نظام أساس ي للغة.-

جاءت لغة الجسد في برنامج االتجاه املعاكس تحمل عدة مؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر على املوقف
االقناعي الحواري.

 تعتبر ايماءات الوجه أكثر أجزاء الجسم وضوحا وتعبيرا عن العواطف واملشاعر وأكثرها في نقل املعاني ،وقد جاءت بتكرار  1015في برنامج االتجاه املعاكس لعام .2018
-

جاءت وضعية الجسم تعبر عن املسافة بين الضيوف في برنامج االتجاه املعاكس ومقدم البرنامج ،وهذه
املسافة ال يحددها الضيف في حد ذاته وانما فريق اعداد البرنامج الذي يفصل بين الضيفين بطاولة
يتوسطها مقدم البرنامج "فيصل القاسم" ،ان جلسة فيصل القاسم وقربها وبعدها عن الضيفين تحمل
دالالت التحيز من عدمه.

 تكررت حركات الرأس بقدر  191مرة ،وهي تحمل معان مرتبطة باالستعداد لتقبل آراء الطرف اآلخر اوالعكس وكنتيجة لهذا التقبل ،القدرة على االقناع من عدمه.
 -تلعب لغة الجسد دورا مهما في توضيع اللغة املنطوقة واملساهمة في زيادة التأثير واالقناع بالنسبة للمتلقي.

 -9نوع االتصال:
-

من خالل البرنامج الحواري االتجاه املعاكس ،معظم الحلقات جاءت باتصال مواجهي مباشر بنسبة
 ،85.26أما االتصال غير املباشر (عبر األقمار الصناعية) فجاء بنسبة  ،14.75في حين غاب االتصال عبر
الهاتف.

-

يرتكز برنامج االتجاه املعاكس في األساس على االتصال املواجهي نظرا ألن الحوار التلفزيوني يستدعي ذلك،
ملا له من أهمية في فرض التفاعل وجذب املشاهد.

 -10املؤثرات الصوتية:
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-

تتنوع املؤثرات الصوتية حسب دراستنا الى:
 مؤثرات صوتية بشرية طبيعية.
 مؤثرات صوتية بشرية اصطناعية.
 الصمت.

-

يلعب الصوت عنصرا مهما جدا في االتصال املواجهي ،ذلك أنه يثير صور ذهنية وتخيلية معبرة عن املوضوع
املطروح.

-

املواجهة الكالمية اثناء الحوار هي تفوق شخص ي أكثر من مطارحة فكرية في غالب األحيان ،وتوظيف
املؤثرات الصوتية في هذه الحالة سواء بقصد أو دون قصد يلعب اثرا بالغا في سير الحوار وترك األثر في
نفوس املشاهدين

-

تعتبر املؤثرات الصوتية معطيات مصاحبة للتواصل اللفظي والغير لفظي مندمجة ،وهي تسهم بشكل كبير
ُ
في انتاج املعنى وتأويله ،وترك دالالت في نفوس املشاهدين ،كما قد تغير املعنى تماما في بعض األحيان،
واملؤثرات الصوتية في برنامج االتجاه املعاكس مجل الدراسة كان لها األثر البالغ في خلق الردود التفاعلية
بين الضيوف.

 -11الدعائم:
-

يظهر من خالل الدراسة التحليلية استخدام دعائم متنوعة من أجل تدعيم الرأي ودحض الرأي املخالف
(صور-فيديوهات-وثائق-تصريحات).

-

تضفي هذه الدعائم موضوعية ومصداقية أكثر عند االستعانة بها.

 -12املوضوع:
 يتأثر اختيار املواضيع في برنامج االتجاه املعاكس بعدة متغيرات كخصوصية الوسيلة نوع القضية أوطبيعتها ،أهمية القضية ،املدى الزمني ،القرب الجغرافي ،توقيت إثارة القضية.

 -13االتجاه:
448

ر
-

اختلف اتجاه مقدم برنامج االتجاه املعاكس "فيصل القاسم" في كل مرة حسب موضوع الحلقة املطروح،
وعلى العموم فاننا قمنا برصد ثالثة اتجاهات بارزة :االتجاه املؤيد ،االتجاه املحايد ،االتجاه املعارض.

-

يظهر اتجاه مقدم البرنامج من خالل املوقف الحواري ،والتي تتحكم فيه مهارات إدارة البرنامج ،كتقسيم
الوقت بين الضيوف ،طرح املقدمة من جانب واحد ،قطع الكالم عن أحد األطراف...الخ.

 تبين لنا الدراسة أن موقف فيصل القاسم الشخص ي اتجاه املواضيع املطروحة ضمن برنامج االتجاهاملعاكس ،قد أثرت بشكل كبير في توجيه الكالم من جهة واالفصاح عن اتجاه املقدم من جهة ثانية.
-

تأكدت لدينا من خالل البرنامج عينة الدراسة استحالة حيادية البرامج اإلعالمية السياسية ،خاصة
الحوارية منها.

-

يتبين من خالل الدراسة أن مقدم البرنامج يوجه رسالته واجندته من خالل العديد من العناصر املدروسة
بدقة كاختيار الضيوف ،وترتيب عناصر الحوار.

-

عدم حيادية مقدم البرنامج سواء بالتأييد أو املعارضة ،يؤثر بشكل مباشر في سير العملية االقناعية القائمة
في األساس بين الضيوف.

 -14مستوى الحوار:
-

يتبين لنا من خالل التحليل أن البرنامج الحواري التلفزيوني محل الدراسة جاء وفق مستويات مختلفة من
الحوار واملتمثلة في :املشاورات ،املناظرات ،االستهواء.

-

ان امتداد الحوار السياس ي التلفزيوني محل الدراسة الى مستوى االستهواء ،قد يؤدي الى العنف اللفظي
أو العنف الجسدي.

-

جاء البرنامج الدراس ي محل الدراسة خال من العنف الجسدي املباشر ،اال أنه لم يخلو من العنف اللفظي.

-

ترجع أسباب العنف اللفظي (ما بعد االستهواء) الى:
 سبب نفس ي أو ما يسمى بـ anger attack
 بروز ثقافة االستقواء على اآلخر (نتيجة الحصانة).
 غياب ثقافة الحوار واحترام اآلخر.
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 -15نوع الحوار:
-

يتبين من خالل الدراسة التحليلية أن نوع الحوار السائد طيلة عام  ،2018هو حوار االستزادة من املعلومات
يأتي مباشرة في املرتبة الثانية الحوار املتشنج ،ثم الحوار الهادئ ،الحوار املتزمت ،حوار املهاترة ،الحوار
املتشنج.

-

ان عملية االقناع عبر الحوار تتم من خالل معرفة الضيوف ملبادئ وأسس الحوار ،دون اللجوء الى التشنج
ُ
التي تخفض من عملية االقناع أو تجعلها منعدمة في مرات عديدة.

-

كلما كان الحوار هادئ وقائم على املعلومات ،متفتح ،كلما زادت فرصة االقناع.

 -16نوع الحجج:
-

عند تتبعنا لبنية الحجاج في برنامج االتجاه املعاكس لعام  ،2018يتبين لنا أن أنواع الحجج متعددة بتعدد
املوقف الحواري (حجج االتجاه ،حجج التبرير ،حجج رمزية ،حجج تواجدية ،حجج االستشهاد).

-

تؤطر أنواع الحجج املشهد الحواري للخطاب اإلعالمي السائد ،وتزود الحوار بأسس متينة وصلبة يقوم
عليها فعل "التحاور".

-

تلعب أنواع الحجج أهمية كبيرة في إقامة الدليل على صحة رأي أو بطالنه ،وكثيرا ما يمتزج به الرؤية
الذاتية بالرؤية املوضوعية.

 -17فئة اآلليات اللغوية للحجاج السياس ي:
-

تتنوع اآلليات الحجاجية للخطاب السياس ي ما بين آليات لغوية نفسية ،وآليات لغوية منطقية.

-

تمثل لنا اآلليات اللغوية املنطقية كالقياس ،االستقراء ،االستدراك ،التشبيه ،اآلليات األكثر توظيفا في
برنامج االتجاه املعاكس لعام .2018

-

تسهم هذه اآلليات في إضفاء طابع الواقعية من جهة واالملام بعدة مواضيع من جهة أخرى.

-

تمثل لنا اآلليات النفسية اللغوية آلية من آليات اللعب على وتر األحاسيس واملشاعر ،وهي جزء ال يتجزأ
من لغة الخشب.
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تعج الخطابات اإلعالمية السياسية باآلليات النفسية والتي تاثر ال محالة في املشاهدين أهمها (التخويف

-

بشكل عاطفي ،تصوير املاض ي واملستقبل ،خطاب األخالق وااللتزام ،االدماج).

 -18األساليب االقناعية:
هناك تنوع كبير في األساليب االقناعية املستخدمة في برنامج االتجاه املعاكس طيلة عام  ،2018حيث

-

وجدنا  25أسلوب والتي كانت في أحيان كثيرة متداخلة فيم بينها من حيث الطرح وليس األسلوب.
تختلط هذه األساليب االقناعية ما بين أساليب عاطفية ،عقلية ،مختلطة ،غير اننا وضحنا صعوبة هذا

-

التقسيم في الخطاب السياس ي ضمن الدراسة التحليلية.
اعتمد أغلب محتوى برنامج االتجاه املعاكس على أسلوب التبرير ،ولذلك فقد جاء في املرتبة األولى ،فنظرا

-

ألن أسلوب التبرير في كل مرة يظهر الضيف على انه متحكم في املوضوع ويملك إجابات عن كل شيئ وأي
شيئ ،وبالتالي فالتبرير هو محاولة للدفاع عن اآلراء واألقوال وقد يأتي أسلوب التبرير بطريقة منطقية
عقلية ،كما قد نجده مرتبط بدالئل نفسية ،عاطفية.
-

جاء أسلوب عرض الحقائق باالعتماد على املصادر املوثوقة (صور-وثائق-تصريحا رسمية) من أجل

برهنة صحة رأي املحاور ولتحقيق مطلب إيقاع التصديق في ذهن املستقبل من ناحية أخرى.
-

يعد أسلوب السخرية وسيلة من وسائل االعتراض على الخصم في الحجاج ُويستعمل هذا األسلوب في

موضع الضعف والعجز عن الرد.
-

جاء أسلوب الشخصنة ليعبر عن انتقال الضيف من طرح ومناقشة األفكار إلى طرح ومناقشة

األشخاص واالحتجاج عليهم ،وقد يعود السبب األساس في ذلك إلى :ضعف حجة الضيف من جهة ومحاولة
التشهير بالضيف املقابل من جهة أخرى.
-

ان التكرار كأسلوب في الخطاب الحجاجي يرسخ في ذهن املتلقي حضور الفكرة التي يتوخى املرسل

ايصالها.
-

أسلوب توظيف العامل الديني هو أسلوب عاطفي بامتياز ضمن خطاب حجاجي وهو يدل على االستقواء

بقوة قيمية ال جدال فيها ،غير أنه يدل عن ضعف الحجة.

451

ر
-

هناك طرق عديدة لتحويل االنتباه في الحوار السياس ي من بينها ابراز حصيلة سياسية للطرف اآلخر.

-

يتم في بعض األحيان استحضار بالغة التسفيه (من أجل جذب االنتباه ،وهي طريقة ال ترقى الى فعل

مقام الحوار كما سبق وأن رأينا ،اال أن توظيف هذا الفعل اللغوي ،له تأثيره في هذا األسلوب ،فيعتبر عمل
استعراض ي ،استفزازي يجذب الجماهير.
-

أسلوب االرتباط املزيف :والذي يتعلق أساسا وقد يأتي هذا األسلوب عاطفي أو عقلي ،واستحضار

القيمة في الحوار السياس ي ال يأتي بهدف تثبيت القيم اإليجابية وادعاء تمثلها فحسب ،بل كان أيضا بمحاولة
تجريد الطرف املقابل من تلك القيم.
-

االستناد الى السلطة والقوة هي لحظة هيمنة تنشأ من خالل االعتماد على الرموز أو مكانة الشخص

ونسبه وعالقته بمختلف السلطات محل الحوار.
-

يتعلق أسلوب التجاهل املتعمد باملوقف الحواري السائد فقد يكون سببه سلبي أو إيجابي.

-

تم توظيف أسلوب الصورة الذهنية التي تقوم أساسا على على صور ذهنية جامدة وراسخة وهي في
الحقيقة غير صحيحة.

-

تلعب اللغة دورا أساسيا في ابراز أسلوب الخيال ضمن البرنامج الحواري وهو أسلوب يعج بالتمويه
والتغليط والخداع.

-

غاب أسلوب التوريط عن طريق األفعال عن كل حلقات البرنامج عينة الدراسة.

-

برز أسلوب العاطفة وغريزة القطيع في العديد من املواضع من أجل استمالة الجمهور الى تصديق الرسالة،
والتصديق هنا يأتي نتيجة التعاطف.

-

تم االعتماد أيضا على أسلوب التخويف من خالل طرح حال سلبي واالنعكاسات املمكنة على البلدان
والشعوب ،ثم ربط الحل بالفكرة األساسية التي يدافع عليها.
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الخـ ـ ـ ـاتمـ ـ ـ ـة.
تمحورت دراستنا حول معرفة األساليب االقناعية في البرامج الحوارية السياسية بالقنوات الفضائية
العربية ،وقد اعتمدنا في طرحنا لهذا املوضوع جملة من اإلجراءات املنهجية واملعرفية التي أسست للبحث من
زوايا مختلفة ،وقد استرشدنا بمقاربة التفاعلية الرمزية التي وجدنا فيها ما يوجهنا في تناول املوضوع ،كما اننا
استندنا في معالجتنا الى معطيات نظرية ترتبط أساسا بمتغيرات الدراسة ،وبعد إتمام اإلجراءات املنهجية
والنظرية توجهنا الى التحليل وفق القواعد البحثية املتعارف عليها والتي تخص في التحليل برنامج االتجاه
املعاكس (عينة الدراسة) على قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية .وقد توصلنا الى وجود مجموعة متنوعة من
األساليب واآلليات الحجاجية واالقناعية ضمن البرنامج الحواري السياس ي "االتجاه املعاكس" ،اذ تعددت هذه
األساليب وفق ماهو عاطفي وعقلي ،كما تخللتها مجموعة من اآلليات التي توافق االقناع وهي اآلليات الحجاجية
اللغوية املنطقية والنفسية ،كما تجدر اإلشارة الى أهمية اللغة من جهة كبالغة ضمن البرامج الحوارية
السياسية ،وأهمية لغة الجسد التي تعكس بطريقة قصدية أو غير قصدية ما ال تبوح به اللغة اللفظية دون
اهمال الصورة املرئية وجمالياتها الداللية .وباملقابل أيضا وجب اإلشارة الى طبيعة البرامج الحوارية السياسية
السائدة في الوطن العربي وصعوبة االقناع بها ،ذلك أنه قد تتجه هذه البرامج الى االستهواء اللفظي الذي قد
يؤدي الى العنف بشتى أنواعه لينتهي الحوار دون بلوغ الهدف املطلوب من إقامة الحوار ،كما ركزنا على الدور
املنوط به مقدم البرامج الحوارية السياسية والذي قد يدفع الى اثارة االنفعال واملشاركة هو اآلخر في توظيف
األساليب االقناعية بين املتحاورين.
وعلى العموم فان البرنامج الحواري حمل كما هائال من األساليب واآلليات االقناعية الحجاجية (النفسية
والعقلية) والتي ظهرت عبر ما يحمله التلفزيون من خصوصية ،ليعكس لنا خطابا غنيا يدعو للتحليل سواء الجانب
اللفظي أو املرئي منه ،وهذا الخطاب يعكس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الخط السياس ي للقناة.
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قائمة املصادر واملراجع:
 .Iبالعربية:
أ -املعاجم واملوسوعات:

(أ)
-1

ابن منظور :لسان العرب ،دار املعارف ،القاهرة.1955 ،

-2

أبي الحسن الجرجاني :التعريفات ،الدار التونسية للنشر.1971 ،

-3

أحمد زكي بدوي :معجم مصطلحات االعالم االنجليزي الفرنس ي العربي ،ط ،2دار الكتاب اللبناني،

.1994
-4

أحمد زكي بدوي :معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ،مكتبة لبنان.1986 ،

(د)
-5

دانيال تشاندلر :معجم املصطلحات األساسية في علم العالمات ،تر :عبد الحميد شاكر ،ادمية

الفنون ،القاهرة.2003 ،

(ع)
-6

على الدين هالل :معجم املصطلحات السياسية ،ط ،1مركز البحوث والدراسات السياسية.1994 ،

(ك)
 -7كرم شلبي :معجم املصطلحات اإلعالمية ،ط ،2دار الجيل للنشر والطبع والتوزيع.1994 ،

(م)
-8

محمد منير حجاب :املوسوعة اإلعالمية ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،املجلد  ،1القاهرة.2003 ،
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-9

املعجم الوسيط للفيروز أبادي :ط ،6دار املعارف ،الجزء األول.1994 ،

-10

املوسوعة الفلسفية ،معهد اإلنماء العربي ،ط ،1املجلد األول.1986 ،

ب-

ُ
الكتب (العربية واملعربة):

(أ)
-1

أبادة شاكر البكري :عام  2000حرب املحطات الفضائي ،ط ،1دار النشر ،عمان ،األردن.1999 ،

-2

إبراهيم امام :االعالم واالتصال بالجماهير ،ط ،3مكتبة االنجلومصرية ،القاهرة.1985 ،

-3

إبراهيم حفظ هللا :وسائل التعليم واالعالم ،عالم الكتب ،القاهرة.1968 ،

-4

أحمد بدر :االعالم الدولي-دراسات في االتصال والدعاية الدولية ،ط ،4دار قباء.1989 ،

-5

أحمد حمدي :الخطاب اإلعالمي العربي-آفاق وتحديات ،-ط ،2دار هرمة للطباعة والنشر والتوزيع،

الجزائر.2004 ،
-6

أحمد زكرياء الشلق :فصول من تاريخ قطر السياس ي ،ط ،1مطابع الدوحة الحديثة املحدودة ،الدوحة،

قطر.1999 ،
-7

أحمد عيساوي :اإلعالن من منظور إسالمي ،وزارة األوقاف والشؤن الدينية ،قطر.2000 ،

-8

آرثر سوينس :التأليف التلفزيوني :تر :إسماعيل رسالن ،الدار املصرية للتأليف والترجمة،1966 ،

القاهرة.
-9

أشرف منصور :صنمية الصورة- ،نظرية بوديار في الواقع الفائق ،-ط ،1دار املنظومة.2003 ،

-10

أكرم فرج الربيعي :التدرج البالغي في الرسالة الصحفية-مقاربة تفسيرية للسلم الحجاجي ،-ط ،1دار

أمجد للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2016 ،
-11

آلن بيز :لغة الجسد كيف تقرأ أفكار اآلخرين من خالل ايماءاتهم ،تر :سمير شيخاني ،ط ،1دار العربية

للعلوم ،منشورات دار األفاق الجديدة ،بيروت.1997 ،
-12

إلهام عبد الرحمان إسماعيل :دور البرامج التلفزيونية غير السودانية في تغيير القيم االجتماعية

للمجتمع السوداني ،ط ،1الدار العربية للنشر والتوزيع.2006 ،
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-13

إنشراح الشال :وسائل اإلعالم في إطار سيكولوجيا وقت الفراغ ،دار حافظ ،جدة1998 ،م.

-14

إيهاب كمال :فن الحوار واملناقشة ،ط ،1الدار الذهبية ،مصر.2008 ،

(ب)
-15

بركات عبد العزيز :مناهج البحث اإلعالمي-األصول النظرية ومهارات التطبيق ،-ط ،1دار الكتاب

الحديث ،القاهرة.2018 ،
-16

برنت روبن :اإلتصال والسلوك اإلنساني ،ترجمة :مجموعة أعضاء جامعة امللك سعود ،ط ،1جامعة

امللك سعود ،الرياض.1991 ،
-17

بسام عبد الرحمان املشاقبة :نظريات االتصال ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.2011 ،

-18

بسوني إبراهيم حماده :وسائل اإلعالم والسياسة ،مكتبة نهضة الشرق ،القاهرة.

-19

بشير عباس العالق ،علي محمد ربابعة :الترويج واالعالن التجاري-أسس ،نظريات ،تطبيقات ،مدخل

متكامل ،-ط ،1دار اليازوري ،عمان ،األردن.2002 ،
-20

بول الترمان ،اعالم جديدة بيانية جديدة ،تر :عبد هللا الكندي ،ط ،1دار الكتاب الجامعي ،فلسطين.

(ج)
-21

جابر عالوي :االتصال السياس ي ،ط ،1دار مجد للنشر والتوزيع ،األردن.2015 ،

-22

الجرجاني علي بن محمد :التعريفات ،تحقيق :عبد املنعم الحنفي ،دار الرشاد ،القاهرة.

-23

جون بيتز :االتصال الجماهيري ،تر :عمر الخطيب ،ط ،4مركز الكتاب األردني ،1993 ،عمان.

-24

جون كلير :كيف تتعامل مع وسائل االعالم ،تر :خالد العامري ،ط ،1دار الفاروق للنشر والتوزيع،

مصر.2006 ،
-25

جون كورنر :التلفزيون واملجتمع ،تر :أديب خضور ،دمشق ،املكتبة اإلعالمية.1999 ،

-26

جون ماري بيام :التلفزيون كما نتحدث عنه ،تر :نصر الدين العياض ي :مراكش عيون.1993 ،
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-27

الجوهري إسماعيل بن حماد :تاج اللغة وصحاح العربية ،املسمى الصحاح ،ط ،1دار احياء التراث

العربي ،بيروت ،1999 ،الجزء الرابع ،مادة (جدل).
-28

جي ديبور :مجتمع االستعراض ،تر :أحمد حسان ،دار شرقيات للنشر والتوزيع ،القاهرة.1998 ،

-29

جيهان رشتي :األسس العلمية لنظريات االعالم ،ط ،1دار الفكر العربي ،مصر ،القاهرة.1978 ،

-30

جيهان رشتي :الدعاية واستخدام الراديو في الحرب النفسية ،دار الفكر العربي ،دط.1985 ،

(ح)
-31

حامد ربيع :الحرب النفسية في الوطن العربي ،ط ،1الدار العربية للموسوعات.1989 ،

-32

حامد عبد السالم زهران :علم النفس االجتماعي ،ط ،6عالم الكتب ،القاهرة.2003 ،

-33

حامد مجيد الشطري :اإلعالن التلفزيوني ودوره في تكوين الصورة الذهنية ،ط ،1دار أسامة للنشر

والتوزيع ،2013 ،األردن ،عمان.
-34

حبيب راكان عبد الكريم ،مهارات وسائل االتصال ،مكتبة دار جدة ،جدة ،السعودية.2004 ،

-35

حجازي سعيد أبو غانم :تخطيط وادارة النشاط والحمالت اإلعالمية ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع،

عمان.2011 ،
-36

حسان الباهي :الحوار ومنهجية التفكير النقدي ،ط ،2افريقيا الشرق.2013 ،

-37

حسن عماد مكاوي :نظريات اإلعالم ،ط ،1الدار العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.2009 ،

-38

حسن عماد مكاوي ،ليلى حسن السيد :االتصال ونظرياته املعاصرة ،ط ،5الدار املصرية اللبنانية،

القاهرة.2004 ،
-39

حسني محمد نصر :نظريات االعالم ،ط ،1دار الكتاب الجامعي.2014 ،

-40

حسين شفيق :سيكولوجية اإلعالم-دراسات متطورة في علم النفس اإلعالمي ،-ط ،2دار فكر وفن

للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.2010 ،
-41

حمدي حسين :الوظيفة اإلخبارية لوسائل االعالم ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة.1998 ،
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-42

حميد الطائي ،بشير عالق :أساسيات االتصال-نماذج ومهارات ،-ط ،1دار اليازوري العلمية للنشر

والتوزيع.2009 ،
-43

حميدة سميسم :الحرب النفسية ،ط ،1دار الكتب للطباعة ،بغداد.2000 ،

-44

الحوفي أحمد محمد :فن الخطابة ،ط ،5دار النهضة املصرية للطباعة والنشر ،القاهرة.2001 ،

-45

حياة الحويك :الفضائيات اإلخبارية العربية بين العوملتين ،ط ،1منتدى املعارف للطباعة والنشر،

بيروت ،لبنان.

(خ)
-46

خالد حامد :منهجية البحث في العلوم االجتماعية واالنسانية ،ط ،1جسور للنشر والتوزيع،

الجزائر.2008،
-47

خضور أديب :الحديث التلفزيوني ،ط ،1املكتبة الغالمية ،دمشق.2001 ،

(د)
-48

دالل القاض ي ،محمد بياتي :أساليب البحث العلمي وتحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي،

ط ،1دار الحامد للنشر والتوزيع ،الجزائر.2007 ،
-49

دليلة غرومة :املبادئ األساسية لالخراج التلفزيوني ،ط ،1مؤسسة طنوز للحكمة والنشر والتوزيع،

.2015

(ر)
-50

راضية قراد :اللغة اإلعالمية في التلفزيون الجزائري-دراسة وصفية تحليلية لبرنامج صباح الخير بالقناة

الوطنية األرضية ،-مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستير في االتصال والعالقات العامة ،جامعة منتوري
قسنطينة.2008-2007 ،
-51

رائد املال :أساليب االقناع في الصحافة العراقية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة بغداد،

كلية االعالم.2002 ،
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-52

رجم جنات :األساليب االقناعية والقيم في اشهار التلفزيون الجزائري-تحليل مضمون لعينة من

االشهارات التي تبثها التلفزة الجزائرية ،دراسة ميدانية لعينة من الجمهور ملدينة سطيف ،-مذكرة مقدمة
لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم االعالم واالتصال ،جامعة الجزائر ( .2013-2012 ،03غير منشورة).
-53

رحمة توفيق :الحجاج اللغوي في الخطاب اإلعالمي ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،اربد ،األردن2020 ،

-54

رحيمة الطيب عيساني :مدخل الى االعالم واالتصال ،ط ،1عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،

عمان ،األردن.2008 ،
-55

رزاق لحسن :صورة إسرائيل في الفضائيات اإلخبارية العربية-دراسة تحليلية لقناتي الجزيرة وامليادين-

 ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في علوم االعالم واالتصال ،تخصص صحافة ،جامعة
قسنطينة( 2017-2016 ،03غير منشورة).
-56

رزق سعد عبد املعطي :دور قادة الرأي الدينية في معالجة القضايا املعاصرة :دراسة ميدانية بين

املجتمعات الريفية والحضارية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية اللغة العربية ،جامعة األزهر ،القاهرة،
.1993
-57

رشدي أحمد طعيمة :تحليل املحتوى في العلوم اإلنسانية-مفهومه ،أسسه ،استخداماته ،-ط ،1دار

الفكر العربي ،2004 ،القاهرة ،مصر.
-58

ريجيس دوبري :حياة الصورة وموتها ،تر :فريد الزاهي ،افريقيا الشرق ،املغرب.2002 ،

-59

ريم أحمد عبد العظيم :الحوار اإلعالمي-برنامج تدريبي لتنمية مهاراته ،-ط ،1دار املسيرة للنشر والتوزيع،

.2010

(س)
-60

ُ
ُ
ُ
وأساليب ُه ،-ط ،1عالم الك ُتب الحديث،
الشعر العربي القديم ُ -بنيات ُه
سامية الدريديِ :
الحجاج في ِ

.2001
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-61

سعد بن مسعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود :االتصال السياس ي في وسائل اإلعالم وتأثيرها في

املجتمع السعودي ،أطروحة دكتوراه في اإلعالم ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،كلية الدعوة
واإلعالم.2006 ،
-62

سعد سلمان املشهداني :الدعاية الصهيونية في العراق ،ط ،1دار الشؤون الثقافية ،بغداد.2001 ،

-63

سعد سلمان :تاريخ وسائل اإلعالم في العراق ،النشأة والتطور ،ط ،2دار أسامة للنشر والتوزيع عمان،

األردن.2014 ،
-64

عليه السالمُ ،مذ ِكرة لنيل شهادة املاجستير في فرع
الحجاج في ِخ
ِ
طابات النبي إبراهيم ِ
سعدية لكحلِ :

الخطاب ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزو.2011 ،
تحليل ِ
-65

سعدية محسن عابد الفضلي :ثقافة الصورة ودورها في اثراء التذوق الفني لدى املتلقي ،مذكرة مقدمة

لنيل شهادة املاجستير في قسم التربية الفنية ،جامعة أم القرى.2010 ،
-66

سعيد بنكراد :السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها ،ط ،3الدار البيضاء ،املغرب.2012 ،

-67

سعيد بنكراد :مسالك املعنى ،دار الحوار للنشر التوزيع ،اللذقية.2006 ،

-68

سعيد سبعون :الدليل املنهجي في اعداد املذكرات والرسائل الجامعية في علم االجتماع ،ط ،2دار

القصبة للنشر ،الجزائر.2012 ،
-69

سليم عبد النبي :االعالم التلفزيوني ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن.2010 ،

-70

سليمان السلومي :وظيفة البرامج الحوارية في البرامج في التثقيف واالدماج واالحساس باألمانة ،دراسة

ميدانية على عينة من طلبة جامعة دمشق ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في علم النفس التربوي،
(مذكرة منشورة) ،جامعة دمشق.2015 ،
-71

سليمان صالح :وسائل االعالم وصناعة الصورة الذهنية ،ط ،1مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت،

.2010
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(ش)
-72

الشايع عبد هللا عثمان :تخطيط االحتياجات البشرية من املذيعين في إذاعات اململكة العربية

السعودية ،ط ،1الدار السعودية للنشر ،جدة ،السعودية.1994 ،
-73

شكري عبد املجيد :الفن اإلذاعي وتحديات تكنلوجيا قرن جديد-أسس نظرية وتطبيقية ،-ط ،1دار

الفكر العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر.1999 ،
-74

شلبي كرم :املذيع وفن تقديم البرامج في الراديو والتلفزيون ،ط ،1دار الشروق للنشر والتوزيع ،جدة،

السعودية.1988 ،
-75

شيرلي بياج :املقابلة الصحفية ...فن ،تر :كمال عبد الرؤوف ،ط ،1مطابع املكتب املصري الحديث،

النصر.1991 ،

(ص)
-76

صابر الحباشة :التداولية والحجاج ،ط ،1دار صفحات للدراسات والنشر.2008 ،

-77

صالح خليل أبو إصبع :تحديات االعالم العربي ،دار أرام للدراسات والتوزيع والنشر ،األردن.1995 ،

-78

صباح ياسين :االعالم الفضائي في الوطن العربي-تحليل املضمون والتأثير في النخب والرأي العام ،ط،1

مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،لبنان.2001 ،
-79

صباح ياسين :االعالم -النسق القيمي وهيمنة القوة ،-ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت،

لبنان.2006 ،
-80

صفوت محمد العالم :فن اإلعالن ،ط ،1الدار العربية للنشر والتوزيع ،القاهرة.2009 ،

-81

صالح مراد ،فوزية هادي :طرائق البحث العلمي ،ط ،1دار الكتاب الحديث ،الجزائر.2002 ،

-82

صونيا عفان :أساليب ادارة الحوار التلفزيوني في القنوات الفضائية العربية ،مذكرة مكملة لنيل شهادة

املاجيستر في علوم االعالم واالتصال ،تخصص صحافة مكتوبة ،سمعية بصرية ،2012-2011 ،جامعة
قسنطينة.
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-83

طارق أحمد الخليفي :فن الكتابة االذاعية والتلفزيونية ،ط ،1دار املعرفة الجامعية ،مصر.2008 ،

-84

طارق موس ى الخوري ،فن املقابلة الصحفية ،ط ،2دار املؤلف ،عمان ،األردن.2010 ،

-85

طالل عبد هللا الزغبي ،مهارات اإلتصال الجماهيرية ،ط ،1عالم الكتب الحديث ،أربد ،األردن.2010 ،

-86

طه عبد الرحمان :اللسان وامليزان ،ط ،1املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،املغرب.1998 ،

-87

طه عبد الرحمان :في أصول الحوار وتجديد علم الكالم ،ط ،2املركز الثقافي العربي.2002 ،

-88

طه عبد العاطي نجم :االتصال الجماهيري في املجتمع العربي الحديث ،دط ،دار املعرفة.2004 ،

-89

عادل جربوعة :االتصال االقناعي في قناة الجزيرة –قضايا الجزائر في برنامج االتجاه املعاكس أنموذجا-

 ،أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوره الطور الثالث في علوم االعالم واالتصال ،ديسمبر .2016

(ع)
-90

عاطف عدل العبد :مدخل الى االتصال والرأي العام-األسس النظرية واألساسية العربية ،-دار الفكر

العربي ،ط ،3القاهرة.1999 ،
-91

عاطف عدلي العبد :الدعاية واالقناع األسس النظرية والنماذج التطبيقية ،دار الفكر العربي.2007 ،

-92

عاطف عدلي العبد :الشائعات والرأي العام ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة.1989 ،

-93

عاطف عدلي العبد ،فوزية عبد هللا العلي :دراسات في اإلعالم الفضائي ،ط ،1دار الفكر العربي،

القاهرة.1990 ،
-94

عامر مصباح :اإلقناع االجتماعي-خلفيته النظرية وآلياته العملية ،-ط ،1ديوان املطبوعات الجامعية،

الجزائر.2005 ،
-95

عبد الحميد شاكر :عصر الصورة –السلبيات وااليجابيات ،-املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،

عالم املعرفة ،الكويت.2005 ،
-96

عبد الدائم عمر الحسن :الحوار اإلذاعي ،مكتبة صطمبولي ،ط ،1مصر.2008 ،
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عبد الرحمان بدوي :املوسوعة الفلسفية ،ط ،1املؤسسة العربية للنشر والتوزيع ،الجزء الثاني،

بيروت.1984 ،
-98

عبد الرحيم عدس :فن اإللقاء ،ط ،2دار الفكر ،القاهرة.2005 ،

-99

عبد الرزاق محمد الدليمي :عوملة التلفزيون ،ط ،1دار جرير النشر والتوزيع ،2005 ،عمان ،األردن.

نتواصل ُنغير ُ -مقاربة ُ
تداولية معرفية آلليات الحجاج والت ُ
ُ
واصل ،-إفريقيا
 -100عبد السالم عشيرِ :عندما
ِ
ِ
ِ
الشرق ،املغرب.2006 ،
 -101عبد العزيز بركات :اتجاهات حديثة في انتاج البرامج االذاعية ،ط ،1دار الكتاب الحديث ،القاهرة،
مصر.2000 ،
 -102عبد الغني بوزيان ،رضوان بلخيري :استخدامات جمهور األساتذة الجامعيين للبرامج االخبارية لقناة
ُ
الجزيرة واإلشباعات املحققة-دراسة تطبيقية على أساتذة علوم االعالم واالتصال ،-مركز الجزيرة للدراسات،
.2011
 -103عبد اللطيف حمزة :املدخل في فن التحرير الصحفي ،ط ،5الهيئة املصرية العامة للكتاب ،مصر،
.2004
 -104عبد هللا زلطة :فن الحوار اإلذاعي والتلفزيوني-حوارات مع مشاهير املحاورين ،-دط ،الشركة العربية
الدولية ،القاهرة.1995 ،
 -105عبد هللا عبد األمير :الصراع السعودي-القطري األسباب والنتائج املحتملة ،مركز البيان للدراسات
والتخطيط.2018 ،
-106

عبد هللا محمد العوشن :كيف تقنع اآلخرين ،ط ،3دار العاصمة للنشر والتوزيع ،الرياض.1996 ،

عبد املجيد شكري :تكنولوجيا االتصال ،انتاج البرامج في الراديو والتلفاز ،دار الفكر العربي ،القاهرة،
 -107عبيدة صبطي ،فؤاد شعبان :كيفية تعميم اإلعالن ،دط ،دار الخلدونية ،الجزائر.2010 ،
 -108عبيدة صبطي ،نجيب بخوش :الداللة واملعنى في الصورة ،ط ،1دار الخلدونية.2009 ،
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 -109عقيل حسين عقيل :منطق الحوار بين األنا واآلخر ،ط ،1دار الكتاب الجديد املتحدة ،بنغازي ،ليبيا،
.2004
 -110علي عبد املعطي محمود املالحة :القيم االجتماعية في البرامج الحوارية في التلفزيون األردني من وجهة
نظر طلبة الجامعات األردنية ،برنامج يسعد صباحك أنموذجا ،رسالة مقدمة للحصول على درجة املاجيستير
في االعالم ،جامعة الشرق االوسط.2012-2011 ،
-111

عليه عابدين :دراسات في سيكولوجية املالبس ،ط ،1دار املسيرة ،2008 ،عمان ،األردن.

 -112عمار إبراهيم محمد الياسيري :البرامج التلفزيونية –تمظهرات الشكل وباءة الدرامي والداللي ،دار
الرضوان للنشر والتوزيع ،عمان.2013 ،
 -113عمر عبد الوارث :فن اإللقاء ،ط ،1الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1985 ،

(ف)
 -114فاطمة القيليني ،محمد شرمان :الدعاية واالعالن بعد 11سبتمبر ،ط ،1دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،
القاهرة.2006 ،
 -115فايزة طه عبد الحميد :البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية العربية وعالقتها بمستوى معرفة املراهقين
باألحداث الجارية ،ط ،1الكتب العربي للمعارف ،2014 ،القاهرة.
 -116فضل هللا محمد حسين :في آفاق الحوار اإلسالمي املسيحي ،ط ،1دار املالك.2005 ،
 -117فندريس اللغة ،تر :محمد القصاص ،مكتبة األنجلواملصرية ،القاهرة.1950 ،
 -118فؤاد زكريا :جمهورية أفالطون ،ط ،1دار الوفاء للطباعة والنشر ،مصر.2000 ،
 -119فيرناند دي سوسير :علم اللغة العام ،تر :يوسف عزيز ،آفاق عربية ،بغداد.1985 ،
 -120فيصل أبو عيشة :مهارات الحوار الصحفي ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،األردن ،عمان.2016 ،
 -121فيليب تايلور :قصف العقول ،تر :خشبة سامي ،عالم املعرفة ،الكويت.2000 ،
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(ك)
 -122كاظم مؤنس :نماذج االتصال ونظريات التأثير السلوكي ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن
.2017
 -123كامل طروانة :مهارات الحوار التلفزيوني واالذاعي ،ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
.2014
 -124كريم أحمد بدر بن أحمد :أفواه تتلفظ بكلمات عطرة ،مكتبة العبيكان ،الرياض.2006 ،

(ل)
 -125ليندة ضيف :اإلعالم اإلخباري في الفضائيات "-الجزيرة والعربية نموذجا" ،-ط ،1دار أسامة للنشر
والتوزيع.2015 ،

(م)
 -126محسن جلوب الكناني :تقنيات الحوار اإلعالمي-قناة الجزيرة نموذجا ،-ط ،1دار أسامة للنشر والتوزيع،
 ،2012األردن ،عمان.
 -127محسن عبود كشكول :أساليب االقناع في الحمالت االنتخابية مع نموذج تطبيقي ،ط ،1دار الكتاب
الجامعي ،دولة االمارات العربية املتحدة.2015 ،
 -128محمد أحمد الجواد :االعالم التلفزيوني ،ط ،1دار الكتاب الحدي ،الجزائر.2007 ،
 -129محمد البديع العيد :أثر القنوات الفضائية على القيم األسرية ،ط ،1العربي للنشر والتوزيع ،القاهرة،
مصر.2009 ،
 -130محمد العمري :البالغة الجديدة بين التخييل والتداول ،الدار البيضاء ،افريقيا الشرق.2005 ،
 -131محمد العمري :دائرة الحوار ومزالق العنف ،ط ،1افريقيا الشرق ،2002 ،املغرب.
 -132محمد بن حمادة :الخطاب السياس ي استراتيجيات التواصل وآليات بناء الثقة ،ط ،1عالم الكتب
الحديث ،2016 ،اربد ،األردن.
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 -133محمد جهاد جمل :فن اإلقناع- ،أغراضه ،تعريفه ،تأثيره ،نظرياته ،-ط ،1دار الكتاب الجامعي ،االمارات
ُ
العربية املتحدة.
 -134محمد حسن عبد العزيز :لغة الصحافة املعاصرة ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر.2002 ،
 -135محمد حمدان املصالحة :االتصال السياس ي الدولي -مدخل نظري – ونموذج تطبيقي ،ط ،3دار وائل
للنشر والتوزيع.2002 ،
 -136محمد سبيال :السياسة بالسياسة ،ط ،1في التشريح السياس ي ،افريقيا الشرق.2000 ،
 -137محمد عبد الحميد :االتصاالت في مجال االبداع الفني الجماهيري ،ط ،1عالم الكتب ،القاهرة.1993 ،
 -138محمد عبد الحميد :نظريات االعالم واتجاهات التأثير ،ط ،2عالم الكتب ،القاهرة.2010 ،
 -139محمد عبد الغني حسن :مهارات التوعية واالقناع ،ط ،1مركز تطوير األداء والتنمية.2003 ،
 -140محمد عبد املطلب البكاء :االعالم واللغة ،ط ،3مطبعة الكتب.2010،
 -141محمد علي العويني :االعالم الدولي بين النظرية والتطبيق ،ط ،1مكتبة األنجلواملصرية ،1999 ،القاهرة.
 -142محمد علي جعلوك :الحوار لغة األقوياء أم الضعفاء ،دار الراتب الجامعية ،ط ،1لبنان.1999 ،
 -143محمد قيراط :قضايا إعالمية معاصرة ،ط ،1مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،الكويت.2005 ،
 -144محمد مصطفى كمال :االعالم الدولي والرأي العام ،ط ،1دار املنهل اللبناني.2012 ،
 -145محمد معوض :املدخل إلى فنون العمل التلفزيوني ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،مصر.1900 ،
 -146محمد معوض ،بركات عبد العزيز :فن الخبر اإلذاعي والتلفزيوني ط ،1دار الكتاب الحديث ،مصر،
.2007
 -147محمد منير حجاب :االتصال الفعال للعالقات العامة ،ط ،1دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة.2007 ،
 -148محمد منير حجاب :مهارات االتصال لإلعالميين والتربويين والدعاة ،دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة،
.2008
 -149محمد نادر :لغة الخطاب اإلعالني ،دار الجيل ،لبنان ،بيروت.
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 -150محمد وفائي :االتصال وقياس فاعليته ضمن برنامج التدريب القومي لالتصال الشخص ي في دعم
نشاطات السكان وتنظيم األسر ،املجلس القومي للسكان بالتعاون مع اليونسكو ،القاهرة.
 -151محمود شمال حسن ،سيكولوجية خطاب الفضائيات ،جاذبية الصورة والثقافة الوافدة ،-ط ،1دار
الكتب العلمية ،بيروت.2014 ،
 -152مختار التهامي :الرأي العام والحرب النفسية ،ط ،3دار املعارف للطباعة والنشر.1988 ،

ت -املذكرات والرسائل:

(ح)
 -1حارث محمد إبراهيم العزاوي :دور القنوات الفضائية املوجهة في ترتيب أولويات الجمهور العراقي نحو
القضايا السياسية العراقية ،رسالة مقدمة لنيل املاجستير في اآلداب-قسم االعالم ،-جامعة
املنصورة.2017 ،

(م)
 -2مرزاقة سارة :القضايا الراهنة فيالبرامج الحوارية لقناة الجزيرة اإلخبارية –دراسة وصفية تحليلية،-
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوره الطور الثالث في علوم االعالم واالتصال2017 ،
 -3مصطفى النشار :نظرية املعرفة عند أرسطو ،ط ،1دار املعارف ،القاهرة.1985 ،
 -4مصطفى حميد كاظم الطائي :محاضرات في الفن اإلذاعي والتلفزيوني ،كلية اآلداب ،قسم االعالم،
القاهرة( ،منشورة) .2001-2000
 -5ملفن ديلفر ،ساندرا بول روكيتش ،تر :كمال عبد الرؤوف ،نظريات وسائل االعالم ،الدار الدولية للنشر
والتوزيع ،القاهرة ،مصر.1993 ،
 -6منصف العياري ،يوسف تمار :فن البرمجة وإعداد الخارطة البرامجية في القنوات التلفزيونية العربية-
جدلية التصور واملمارسة ،-اتحاد اإلذاعات العربية ،تونس.2007 ،
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 -7منى الحديدي :االعالم واملجتمع ،الدار املصرية اللبنانبة ،ط ،3القاهرة.2010 ،
 -8منى الحديدي ،سلوى إمام علي :اإلعالن في التلفزيون املصري ،ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة.1987 ،
 -9منى الحديدي ،شريف درويش اللبان :فنون االتصال واالعالم املتخصص ،ط ،1الدار املصرية اللبنانية،
القاهرة.2009 ،
 -10موريس أنجرس :منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية-تدريبات عملية ،-تر :بوزيد صحراوي
وآخرون ،دار القصبة للنشر ،الجزائر.2004 ،
 -11مي عبد الرحمان :فنون ومهارات العمل في اإلذاعة والتلفزيون ،عالم الكتب ،القاهرة.2008 ،
 -12مي عبد هللا :االتصال والديمقراطية ،ط ،1دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان.2005 ،

(ن)
 -13نادية حسن سالم :أثر التعاون بين وسائل اإلعالم وأجهزة الخدمة على التنمية الريفية ،املركز القومي
للبحوث االجتماعية ،القاهرة1981 ،
 -14ناصر محمد العدلي :السلوك اإلنساني والتنظيمي-منظور كلي مقارن ،-معهد اإلدارة العامة ،الرياض
العامة.1995 ،
 -15نصيرة تامي :املعالجة االعالمية لظاهرة االرهاب من خالل البرامج الحوارية في الفضائيات االخبارية
العربية املتخصصة-دراسة تحليلية مقارنة بين قناة الجزيرة القطرية وقناة العربية السعودية ،-جامعة
الجزائر.2013 ،03
 -16نواري سعودي أبو زيد :محاضرات في اللسانيات التطبيقية ،ط ،01بيت الحكمة للنشر والتوزيع،
الجزائر ،سطيف.2012 ،
 -17نواف عدوان :البث املباشر وسبل مواكبته ،مجلة اإلذاعات ،العدد  ،1تونس.1992 ،
 -18نور الدين هميس ي :فصول من النقد السيميائي ،ط ،1دار اليازوري ،عمان ،األردن.2017 ،
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(ه)
 -19هالة ابراهيم عوض :تأثير البرامج االخبارية على قناة الجزيرة في تثقيف الشباب العربي سياسيا ،مركز
الجزيرة للدراسات.2012 ،
 -20هالة منصور :االتصال الفعال-مفاهيمه وأساليبه ومهاراته ،-ط ،1املطبعة املحمدية.2000 ،
 -21هبة شاهين :التلفزيون الفضائي العربي ،ط ،1الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة.2008 ،
 -22هشام الريفي ،الحجاج عند أرسطو ،جامعة األداب والفنون والعلوم اإلنسانية ،تونس ،منوبة.1998 ،
 -23الهيتي عبد الستار ابراهيم :الحوار الذات-اآلخر ،-دط ،وزارة الشؤون واملقدمات اإلسالمية ،قطر،
.2004

(و)
 -24وديع محمد سعيد عزيز :القنوات الفضائية في عصر العوملة-الثقافة وسلطة الصورة ،-ط ،1إصدارات
وزارة الثقافة اليمنية ،صنعاء.2004 ،

ث -ال ـ ـ ــدوريات:

(أ)
-1

أبي بكر العزاوي :من املنطق الى الحجاج ،مجلة فكر ونقد ،العدد ،61سبتمبر .2004

-2

أنور بن محمد الرواس :اتجاهات الصفوة نحو برامج الحوار والرأي في القنوات الفضائية العربية-

دراسة مقارنة على األكاديميين واالعالميين العمانيين ،-مجلة كلية اآلداب و العلوم االجتماعية ،املجلد
 ،2007العدد  31( 1ديسمبر/كانون األول .،)2007جامعة السلطان قابوس ،عمان.
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(ب)
-3

بشير ابرير :التحليل السيميائي للخطاب االشهاري-دراسة في تفاعل أنظمة العالمات وبالغة اإلقناع،

مجلة اللسانيات واللغة العربية ،العدد ،01عنابة ،الجزائر.2006 ،
-4

بلقاسم دفة :استراتيجي ُة الخطاب الحجاجي ،دراسة ُ
تداولية في اإلرسالية اإلشهارية العربية ،مجلة
ِ ِ ِ

املخبر ،جامعة بسكرة ،العدد ،10الجزائر.2014 ،

(ج)
 -5جورج باالنديه :السلطة والحداثة ،مركز اإلنماء القومي ،مجلة الفكر العربي املعاصر ،العدد،41
14سبتمبر ،1986بيروت.

(ح)
حياة الحويك :البرامج الحوارية والفضاء العام ،مقال رأي بقناة امليادين.2016 ،

-6

(ر)
-7

راضية قراد :اللغة اإلعالمية في التلفزيون الجزائري ،مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية،

العدد.2016 ،1

(ش)
-8

شيماء الهواري :املنظومة اإلعالمية –الجيل الرابع الحروب والعمليات ،-مقال بمجلة الدراسات

اإلعالمية ،العدد ،2018 ،4املركز الديمقراطي العربي ،برلين ،أملانيا.

(ص)
-9

صفد حسام الساموك :صناعة البرامج السياسية في التلفزيون الفضائي العربي واملستجدات املعاصرة

لإلعالم ،هيئة العالم واالتصاالت ،مجلة تواصل ،العدد  ،43بغداد.2010 ،
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(ع)
-10

ُ
ُ
ُ
ُ
بواعث ُه وتقنيات ُه ،مجلة أبحاث في اللغة واألدب الجزائري جامعة
الحجاج ِ
عباس حشاني :مصطلح ِ

بسكرة ،العدد ،09الجزائر.2013 ،
-11

عبد الستار جواد :االعالم األمريكي –أهدافه واساليبه ،-مجلة آفاق عربية ،العدد  ،10بغداد ،دار

الشؤون الثقافية.1991 ،
-12

عبد العزيز شرف :االعالم ولغة الحضارة ،مجلة اللسان العربي ،العدد ،01مجلد .11

-13

عصام نور الدين :االعالم وتأثيره على اللغة العربية ،مجلة الفكر العربي ،العدد.1998 ،92

-14

علي فياض :دور املوسيقى التصويرية واملؤثرات الصوتية في تعزيز اإلحساس الفلمي ،جامعة اليرموك،

مجلة األردنية للفنون ،مجلد ،08العدد .2015 ،01
-15

عماد عبد اللطيف :اللغة والثورة نقد الخطاب السياس ي في أعمال جورج أورول ،مجلة فزوي،

العدد.2012 ،69
-16

عمار علي حسين :هل يوجد حقا اعالم محايد ،مقال بمجلة االتحاد االلكتروني 17 ،ماي  ،2013تم

االطالع يوم  ،2019-02-11على الساعة .am10:21

(ف)
-17

فاضل البدراني :واقع الصحافة العراقية في زمن االحتالل األمريكي ،مركز دراسات الوحدة العربية،

مجلة املستقبل العربي ،العدد  ،347بيروت.2008 ،
-18

فاطمة زيدان :برنامج التوك ،املركز املصري للدراسات واملعلومات ،العدد .2011 ،2703

 -19فيصل القاسم :خرافة الحياد اإلعالمي ،مقال منشور بمجلة الحوار املتمدن االلكترونية ،العدد .1747

(ل)
-20

ليونيل بلينجر :اآلليات الحجاجية للتواصل ،مجلة عالمات ،تر :عبد الرفيق بوركي ،العدد،2004 ،21

املغرب.
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(م)
-21

محمد الولي :مدخل الى الحجاج ،مجلة عالم الفكر ،العدد ،2املجلد  ،4ديسمبر .2011

-22

محمود يوسف :العالقات العامة في خدمة املرشح السياس ي ،املجلة املصرية لبحوث الرأي العام،

العدد الثاني ،افريل-ماي.2000 ،
-23

املحيا مساعد عبد هللا :املذيع في القنوات التلفزيونية ،مجلة البحوث ،عدد ،20جامعة األزهر ،القاهرة،

مصر.2003 ،

(ن)
-24

نادية حسن عبد هللا :استخدام اللغة الخشبية للتعامل مع شبابنا العربي ،مقال في مجلة الحوار

املتمدنwww. M. ahewar. Org ،2011/03/25 ،
-25

نصر الدين لعياض ي :البرمجة التلفزيونية في القنوات العربية-دراسة تحليلية لألسس والدالالت ،-مجلة

األبحاث والعلوم اإلنسانية ،العدد ،05سكيكدة ،ماي .2010

(ل)
-26

اليج نون :ربطات عنق السياسيين –تهديدات وفخاخ ملونة ،-مقال منشور بمجلة رصيف االلكترونية،

29جوان .2017

ج -التـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاري ـ ـ ـ ــر:
 -1وزارة التخطيط التنموي واالحصاء لقطر ،من خالل املوقع الرسمي للوزارة ministry of development
.planning and statistics
 -2الشركة الوطنية لالذاعة والتلفزيون في املغرب.2016 ،
 -3قمة الجنوب الثانية ملجموعة  77والصين ،دليل املعلومات ،الباب األول :معلومات خاصة عن قطر.
 -4اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية :البث الفضائي العربي اصدارات اتحاد الدول
العربية ،التقرير السنوي.2016 ،
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 -5اللجنة العليا للتنسيق بين القنوات الفضائية العربية ،البث الفضائي العربي اصدارات اتحاد الدول
العربية ،التقرير السنوي.2010 ،

ح -وثائقيات ومقابالت تلفزيونية:
 -1سحر خميس :مقابلة تلفزيونية ،برنامج الواقع العربي ،قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية.2014 12-24 ،
 -2عمر شوقر :مقابلة تلفزيونية ،قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية.2014 12- ،
 -3مقابلة تلفزيونية مع وضاح خنفر في برنامج العاشرة مساءا ،قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية– 05 ،
.2011– 10
 -4منتدى الصحافة :البرامج الحوارية بين التحليل واالستعراض :قناة  12 ،France 24جويلية .2012
 -5وثائقي الجزيرة :برنامج خارج النص فضح وزارتي الحب والحقيقة ،تاريخ البث .12/03/2017
 -6وثائقي بقناة الدنيا السورية ،بعنوان "تاريخ الحكم في قطر" 16 ،مارس .2012
 -7وثائقي في قناة  onliveبعنوان" :اإلمارة" ،كشف جرائم قطر ضد اإلنسانية ومؤامراتها إلسقاط الدول
العربية ،قناة الجزيرة الفضائية اإلخبارية 12 ،أفريل .2017
 -8وثائقي في قناة العربية بعنوان :تاريخ قطر ،صراع على السلطة ،الحلقة الثانية ،اإلثنين  13نوفمبر
.2017
 -9وثائقي في قناة العربية بعنوان :سلطان بن سحيم آل ثان ،تركي الدخيل ،مقابلة تلفزيونية 16 ،مارس
.2018

 .IIباألجنبية:
A- Dictionaries and dictionaries:

)(E
1- Encyclopedia of larousse.
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B- Books:

(A)
1- André hella: précis de l'argumentation, Edition labar, Bruxelles, 1983.

(B)
2- Barbara Diggs Brown: Strategic public relations, an audience centered Approach, the center for
strategic research and communication, 2012, USA.
3- Bardin.L: l'analyse de contenu, paris, PUF, 1er édition, 1993.
4- Barry, A.M.S: Visual intelligence, Perception, image, and manipulation in visual
5- Berlson bernard: content analysis in communication research, the press of Glencoe, New York,
1952.
6- Bernard Noel : la privation de sens, Édition barre parallèle, 2007, France.
7- Brian Mecair : An Introduction to political communication, 5éme édition, London, Routhdge,
2011.

(c)
8- Chaïm Perelman, Lucie Olbrechts-Tyteca: Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique,
gerdos, 1958.
9- charles J-margerison: if only I had said, Mercury Business Books, 1987.
10- Christian Delporte : Une histoire de la langue de Bois, éditions Flammarion, paris, 2009.
11- Communication, Albany: State University of New York Press, 1997.
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(D)
12- dale E: how to appreciate motion pictures-a manual of motion picture criticism prepared for
high school students- Mac millan, new York, 1993.
13- Don faules and D. Alexanderm: communication an social behavior, a symbolic interaction
prespective, Addison-wesley publishing, 1978.

(E)
14- Edmund Husserl : méditations cartésiennes, Introduction à la phénoménologie, traduction par :
Emanuel Levinas, paris, 1953.
15- Émile Benveniste : Problèmes de linguistique générale, Gallimard, coll. Bibliothèque des
sciences humaines, Paris, 1966.

(F)
16- Filmer, P. Jenks, C., Searle, C. & Walsh: Developments in social theory,London: Sage Publications,
1998.

(G)
17- George Orwell: 1984, penguin Books LTD, Middlesex, England, 1954.
18- George Orwell: Animal farm, Longman Edinburgh gâte, England, Edition 1991.
19- George Orwell: politics and the English language, horizon essay, London, 1946.
20- Gumpert, G. & Cathcart, R., Intermedia: Interpersonal Communication in a Media World, New
York: Oxford University Press, 1986.
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(H)
21- Harry Mills: artful persuasion, -how to command attention change minds and influence
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