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 ملخص الدراسة

 الهام للدور ظراتناولت هذه الدراسة موضوع المعالجة االعالمية لقضية الصحراء الغربية، ن
 دراستنا في ركزنا السياسية للقضايا اإلعالمية المعالجة في التلفزيونية البرامج تلعبه الذي
 المتمثلةو  الجزائرية التلفزيونية القنوات في الغربية الصحراء لقضية اإلعالمية المعالجة حول
 المعالجة طبيعة عن الكشف بهدف الدراسة هذه جاءت ،نيوز ودزاير النهار قناة في

 أمن يخص وشائك هام جد لموضوع لدراسة المختارة القنوات تمارسها التي اإلعالمية
و بعد الدراسة التحليلية التي . خصوصا الغربية والصحراء عموما اإلفريقية المنطقة واستقرار
أن  : توصلنا الى الغربية الصحراء لقضية اإلعالمية المعالجة ومضمون  شكل بشأنقمنا بها 
 والمادة الزمن حسب الحصة تقطيع تضمن الذي الشكل لفئات والكمي الكيفي التحليل

 العمل مع تتوافق كونها كبيرة بنسب الصحفي الحديث وهي إليها التطرق  تم التي المستعملة
  .اإلعالمي

 ما في نلخصها شراتمؤ  عدة علي ركزت التي الموضوع لفئات والكيفي الكمي التحليلأما 
 طريق عن النزاع وحل السلم إلي الطرفين تدعو التي الصحراوية القضية دعم فئة: يلي

 الشؤون  في التدخل وعدم مصيرها تقرير في الشعوب بأحقية الثابتة مواقفها لتؤكد المفاوضات
 تقرير مبدأ علي أكدت التي مصيره تقرير في  الصحراوي  الشعب حق فئةثم .للدول الداخلية
 المغربية التبعية علي البقاء أو ذاتي حكم اي معارضة الصحراوي  الشعب طرف من المصير

 اإلنسان حقوق  فئةأما بالنسبة ل .السيادة لتحقيق واالستقالل التام االنفصال بذلك داعمة.
 ما في الصحراوي  الشعب يتكبدها التي لالنتهاكات الجزائر اعتراض في تجلت الصحراوي 

 الثروات استغالل فئةو فيما يخص .التعسفية االنتهاكات إلي وصوال التعبير حرية يخص
  .الصحراوية الثروات نهب و لالستغالل الفوري  الوقف إلي خاللها من البرامج دعت الطبيعية

 بعثة مساندة في تجلت المغربي الصحراوي  النزاع لحل المتحدة األمم قرارات فئةبعدها 
 الضغط طريق عن االستعمار وتصفية بالمنطقة والسالم السلم إلحالل تسعى التي المينورسو



 
 

 حسب اختلفت النزاع من الدول مواقف فئةو  .وعادل حر استفتاء إجراء أجل من المغرب علي
 األمم من كل عند بالدراسة بها قمنا التي الفترة في المواقف علي تسيطر كانت التي الوقائع
 علي العمل إلي فيها البرامج جل سعتالتي  األهداف فئةتليها  .وفرنسا والمغرب المتحدة

 إثارة طريق عن اإلفريقية الوحدة تحقيق إلي  والسعي  اإلفريقية القارة في االستقرار تقرير
 طريق عن وهذا بالقضية لالعتراف الدولية بالمنظمات للدفع المواقف وتوحيد العام الرأي

 الخاص الجمهور عند بشدة كانت المستهدف الجمهور فئةو بالنسبة ل .السلمية المفاوضات
و  .العام الجمهور بها يضطلع ال ومصطلحات حقائق علي تحتوي  التي القضية لثقل نظرا

 من الفترة تلك في القضية في فاعلة كانت التي األطراف شملت التي الفاعل وحدة فئةأخيرا 
 المفاوضات لعرقلة الساعية القضية وفرنسا من المتصلبة مواقفها نظير المغرب مثل الدراسة

 .المفاوضات حركة وتعجيل دفع شأنه من الذي اإلفريقي االتحاد وكذا

 .قضية الصحراء الغربية، التلفزيون الجزائري  المعالجة اإلعالمية، :الكلمات المفتاحية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Study Summary 

This study dealt with the issue of media treatment of the Western 
Sahara issue. Due to the important role played by television 
programs in the media treatment of political issues, we focused on 
the media treatment of the Western Sahara issue in the Algerian 
television channels Al-Nahar and Desert News. The media treatment 
conducted by the channels chosen for the study of a very important 
and thorny issue concerning the security and stability of the African 
region in general and Western Sahara in particular. After our 
analytical study on the form and content of media treatment for Dah 
Western Sahara, we reached: that the qualitative and quantitative 
analysis of the categories of form, which included cutting the quota 
by the time used and the material that has been addressed, a 
modern journalist large proportions being compatible with media 
work. 

The quantitative and qualitative analysis of the subject categories, 
which focused on several indicators summarized in the following: 
Support category of the Saharawi cause, which calls on the parties to 
peace and resolving the dispute through negotiations to confirm their 
firm positions on the right of peoples to self-determination and non-
interference in the internal affairs of States. In its self-determination, 
which affirmed the principle of self-determination by the Saharawi 



 
 

people to oppose any autonomy or to maintain Moroccan 
dependence, thus supporting full separation and independence to 
achieve sovereignty. As for the Saharawi human rights category, 
Algeria's objection to violations by the Saharawi people regarding 
freedom of expression to arbitrary violations. In terms of exploitation 
of natural resources, the programs called for an immediate end to the 
exploitation and looting of desert resources. 

Then the category of UN resolutions to resolve the Moroccan Sahara 
conflict was manifested in supporting the MINURSO mission, which 
seeks to bring peace and peace to the region and decolonization by 
pressing Morocco to hold a free and fair referendum. The category of 
states' positions on the conflict differed according to the facts that 
dominated the positions during the period we studied at the United 
Nations, Morocco and France. Followed by the category of objectives 
in which most of the programs sought to work on the stability of the 
African continent and the pursuit of African unity by raising public 
opinion and unifying positions to push international organizations to 
recognize the issue through peaceful negotiations. For the target 
audience, it was strongly felt by the public because of the weight of 
the case, which contained facts and terms that were not carried out 
by the general public. And finally the category of the actor, which 
included the parties that were active in the case in that period of 
study, such as Morocco in view of its staunch positions on the issue 



 
 

and France seeking to block the negotiations as well as the African 
Union, which will accelerate and accelerate the movement of 
negotiations. 

key words: Media processing , Issue of Western sahara , Algerian 
TV. 
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 مقدمـة
 

 أ
 

 مقدمة

مكانة جد متميزة في وقتنا المعاصر انطالقا من طبيعة وظائفها و بوسائل اإلعالم  تتميز
في عصرنا تأثيرها على اإلنسان كفرد أو مجتمع، بحيث أصبحت دول العالم المتطورة 

ما ضاعف و الحاضر تعتمد على السياسة االقتصاد و اإلعالم كأركان رئيسية في بناءها، 
تأثير و سائل االعالم على بناء شخصية اإلنسان هي تداخل وظائفها مع جميع طبقات 

من خالل مختلف المجتمع لما تقدمه من معلومات عبر مساحات كبيرة و على مدار الساعة 
وسائلها  سواء كانت مسموعة كالراديو أو مقروءة كالصحف و المجالت أو مرئية 

في بناء القناعات و االتجاهات و حتى المعتقدات عند كالتلفزيون، و تساعد هذه الوسائل 
 .الفرد

على الرغم من بروز و سائل أخرى أكثر تطورا و  و يعد التلفزيون واحدا من أهم تلك الوسائل
ما هذه األهمية قد اكتسبها من خالل . جذبا، نظرا لما يتميز به من أهمية داخل المجتمع 
و من بين العديد من . تهم الجمهور  يبثه من أخبار و برامج و ما يتناوله من قضايا 

القضايا التي يقدمها التلفزيون يميل الكثير من المستهلكين الى البرامج السياسية و القضايا 
 .هاالدولية بصفة كثيرة على غرار قضية الصحراء الغربية التي طال أمد  

الغربية في وقتنا الراهن أحد أهم النزاعات المزمنة المرتبة أساسا إذ يشكل نزاع الصحراء  
على المرحلة االستعمارية التي ميزت التاريخ المعاصر، و أثرت بشكل كبير في تشكيل 
الخريطة السياسية للمناطق و األقاليم المستعمرة خاصة اقليم الصحراء الغربية، و الذي ال 

ر في القارة االفريقية جمعاء، كما أنها تعتبر من أعقد يزال هو الوحيد تحت وطأة االستعما
المشكالت التي واجهها المجتمع الدولي، و التي صارت محل نزاع بين المغرب و جبهة 

 .البوليساريو، و دخل في هذا الصراع أطراف اقليمية أخرى مثل موريتانيا و الجزائر



 مقدمـة
 

ب  
 

لجة االعالمية لقضية الصحراء للبحث عن طبيعة المعاالدراسة هذه و من هنا أتت أهمية 
الجزائرية األرضية، قناة النهار و قناة : الغربية في التلفزيون الجزائري من خالل القنوات 

دزاير نيوز، و بالتالي جاءت هذه الدراسة بغية الكشف عن مدى تطرق هذه القنوات الى 
 .المواضيع المتعلقة بهذه القضية

الدراسة و   خضعت له ذيال المنهجي طارية على االو عليه تحتوي هذه الدراسة في البدا
ة، المنهج المتبع، فشمل بذلك طرح االشكالية الرئيسية و التي اندرجت ضمنها تساؤالت فرعي

بعدها تحديد المفاهيم ذات ثم أسباب اختيار الموضوع، و كذا أهمية و أهداف الدراسة، 
كما تضمن المعالجة اإلعالمية، الصحراء الغربية، و التلفزيون، : العالقة بالدراسة و هي 

أيضا المنهج المتبع و أدوات جمع البيانات ومجتمع البحث، كما احتوى على فئات ووحدات 
حديد االطار التحليل، وصوال الى مجتمع البحث و عينة الدراسة، و كذا مجال الدراسة بت

 .الزماني و المكاني للدراسة و من ثم الدراسات السابقة

االعالم و التلفزيون : جاء بعنوان ها الفصل األول من :و قد قسمنا هذه الدراسة الى فصلين 
حيث اهتم المبحث األول للفصل على االعالم مفهومه و نشأته و : وقد شمل على مبحثين 

اهمية باإلضافة الى شأته و تطوره، ثم وظائف االعالم، تناولنا فيه مفهوم االعالم ، ن
تناولنا فيه مفهوم  (المفهوم، الخصائص)التلفزيون و المبحث الثاني كان بعنوان االعالم، 

التلفزيون و خصائصه، ملخص عن التلفزيون في العالم العربي، ملخص عن التلفزيون في 
 التعريفب تطرقنا فيه الثاني فصلال أما ثم تطرقنا في  الفصل الثاني الى . المغرب العربي

و تضمن مبحثين المبحث األول حددنا فيه االطار الجغرافي للمنطقة  نزاعال بالمنطقة و بداية
 التواجد لكرونولوجياأما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه   .ثرواتها وأهم شعبها وطبيعة

 .النزاع في الفاعلة األطراف وجل ريةالجزائ المواقف وكذا المنطقة في االستعمار

و أخيرا اإلطار التطبيقي و الذي تضمن في البداية التعريف بالبطاقات التقنية لقنوات الدراسة 
 .ثم التحليل الكيفي و الكمي لفئات الشكل و المضمون، بعدها كان لنا عرض لنتائج الدراسة



 مقدمـة
 

ت  
 

و فئات التحليل و التي و قد تم االستعانة باستمارة تحليل المحتوى، بعد تحديد وحدات 
فئة طبيعة المادة المستعملة ، فئة الزمن و اللغة، فئة اللقطات و زوايا الكاميرا، : تمثلت في 

 .فئة الموضوع و االتجاه و فئة الفاعل، ثم فئة االهداف و فئة الجمهور المستهدف

الشكل و  و قد تم فيه تحليل نتائج الدراسة عبر تقسيمها لشقين، الشق االول خاص بفئة
تضمن الفئات الخاصة بطبيعة المادة المستعملة فئة الزمن و اللغة المستعملة و فئة اللقطات 
و زوايا الكاميرا، أما الشق الثاني فقد خصص بفئات المضمون و هي الخاصة بالموضوع و 

 .االهداف و الجمهور المستهدفاالتجاه و الفاعل، 

الدراسة، ثم الخاتمة و التي اشتملت على النتيجة لنصل في االخير الى عرض الهم نتائج 
 .العامة للدراسة
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 :الدراسة  مشكلة-1

في التأثير عن  فعاال  دورا. منهاخاصة السمعية البصرية  واالتصالتلعب وسائل اإلعالم 
لما لها من فعالية وقدرة علي التغير وقيادة المجتمعات التي كلما كان تأثيرها في  .الرأي العام

زادت الثقافة والتنشئة والتنمية السياسية وبالتالي يكون الجمهور . وأوسعالرأي العام أكبر 
براز حيثياتها . أكبر وزيادة علي .ويكمن دور وسائل اإلعالم في دعم القضايا الكبرى وا 

فهي تقدم .قدرتها في مواكبة األحداث من خالل التغطيات واألخبار األنية والموضوعية 
خاللها المشاهد في قلب األحداث ومواكبة التطورات معالجة إعالمية شاملة ومهنية تضع من 

كما يلعب دورا مهما في القضايا  .الحاصلة في الساحة السياسية وطنية كانت أو دولية 
كبير على تشكيل البناء اإلدراكي والمعرفي للفرد أو المجتمع  الراهنة لما يقدمه من تأثير 

ع تجاه قضايا مجتمعه والقدرة على تحليلها ويساهم هذا البناء في تشكيل رؤية الفرد والمجتم
واستيعابها لالتخاذ السلوك المناسب حول هذه القضايا ،  وباستطاعته تغير سلوك وأنماط 

بعض االحيان قويا جدا وقادر على نشر نمط  فيالمجتمع ، وقد يكون تأثير وسائل االعالم 
 .ينتهجه الفرد أو المجتمع  واجتماعيوثقافي  سلوكي

إلى وضع  .العالميةالتلفزيونية الجزائرية علي غرار باقي القنوات العربية أو  القنوات وتسعى 
الذي بدوره  .الرسالة اإلعالمية من أخبار وبرامج وتغطيات وتصريحات في متناول المشاهد 

يتأثر بطريقة أو بأخري بتلك المضامين المقدمة له خاصة القضايا السياسية الشائكة التي 
فيهتم المشاهد بطريقة المعالجة اإلعالمية لتلك القضايا من خالل البرامج . رتخص الجزائ

وعلي غرار القضايا الشائكة التي تهم .المعروضة لمعرفة الحقائق و أخر المستجدات 
التي أصبحت من أعقد المشاكل العربية التي اإلعالم الجزائري هي قضية الصحراء الغربية 

عمر هذه األزمة أزيد من ربع قرن والذي زاد في مفاقمتها حيث جاوز .ظلت تراوح مكانها 
كما تعتبر ثاني أعقد أزمة .هو توزع هذه األزمة علي أصحاب العالقة المباشرة بهذه األزمة 

 .... حدودية بعد أزمة كشمير بين الهند وباكستان 
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ن طرف ومن هذا المنطلق فإن هذا البحث يرمي إلي القيام بمعالجة السياسة المنتهجة م
وسيلة  باعتبارهفي التلفزيون  والمتمثلة. خاصةوسائل اإلعالم الجزائرية عمومية كانت أو 

وكذا وسيلة في نشر الثقافة  .محورية في نقل األخبار واألحداث التي تجري حول العالم
مغالطات  معاناتهم دون والوعي المجتمعي إزاء قضية الصحراء الغربية   من أجل إيصال 

 .العاملرأي 

 :التاليمما سبق يمكننا صياغة هذه اإلشكالية في السؤال  وانطالقا

  الجزائريةكيف تمت المعالجة اإلعالمية لقضية الصحراء الغربية في القنوات  -      
 ،  قناة النهار، و قناة  دزاير نيوز ؟الجزائرية األرضية

 :وتتفرع عن اإلشكالية السابقة مجموعة تساؤالت فرعية

 :التساؤالت الفرعية-2

انطالقا من اإلشكالية السابقة خلصنا الي عدة تساؤالت أساسية ستتحول في الالحق الي 
 :لدراسة أهمها ل نتائج

اهتمام القنوات الجزائرية عامة كانت أو خاصة بالنزاع الدائر في الصحراء  ىما مد-
 ؟.الغربية

الغربية في برامج قنوات التلفزيون كيف كانت المعالجة اإلعالمية لقضية الصحراء -
 الجزائري من ناحية الشكل؟

كيف كانت المعالجة اإلعالمية لقضية الصحراء الغربية في برامج قنوات التلفزيون -
 الجزائري من ناحية المضمون؟

في قضية الصحراء الغربية في برامج القنوات فيما تتمثل أبرز الشخصيات الفاعلة -
 المدروسة؟
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 يتمثل االتجاه العام لبرامج القنوات المدروسة إزاء قضية الصحراء الغربية؟فيما -

 ماهي أهم األنواع الصحفية التي تم استخدامها في العينة المدروسة؟-

 :الموضوع  اختيارأسباب -3

 أسباب ذاتية *     

في إبراز معاناة سكان  القنوات الجزائريةالرغبة الشخصية في إظهار الدور التي تلعبه -
 .مصيرهمالصحراء الغربية وحقهم في تقرير 

أربعة الشخصي بتحليل المضامين اإلعالمية و هذا ما حفزنا إلى تحليل مضمون  االهتمام -
 .من قنوات التلفزيون الجزائري  برامج

 .الميل الشخصي الى البحث نحو كل ما يتعلق بهذه القضية-

طابع السياسي و القضايا الدولية ونية بصفة عامة و البرامج ذات الاهتمامنا بالبرامج التلفزي-
 .بشكل خاص

 أسباب موضوعية *  

معرفة الدور الذي تقوم به القنوات العمومية الجزائرية في التأثير علي الرأي العام تجاه -
 القضية الصحراوية 

معرفة الدور الذي تقوم به القنوات الخاصة الجزائرية في التأثير علي الرأي العام تجاه -
 القضية الصحراوية 

محاولة التوصل إلي حقيقة المعالجة اإلعالمية للقنوات المختارة عمومية كانت أو خاصة -
 .الغربيةللقضايا والنزاعات الدائرة في الصحراء 
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 :أهمية الدراسة -4

  .أهمية الدراسة في كونها إثراء للبحوث االكادية التي تناولت قضية الصحراء الغربيةتتجلي -

قضية مهمة يكثر عليها الكثير من الجدل والبحث نظرا للحساسية الموجودة بين المغرب -
 . والجزائر مما يؤثر علي استقرار دول  المغرب العربي 

شمال غرب قارة افريقيا و هي ذات  تكمن أهمية الدراسة في كونها تدرس قضية تقع في-
تصعب  استراتيجيةأهمية كبيرة على المستوى االقليمي و الدولي هذا لما تحتويه من ثروات 

 .عليها مأمورية ايجاد حل للنزاع  

 : أهداف الدراسة -5

 :تهدف الدراسة إلي ما يلي

أهم المحاور التي ركزت عليها القنوات الخاصة والعامة الجزائرية في ابراز حقيقة ابراز  - 
 قضية الصحراء الغربية 

 مدى مساهمة هذه القنوات في التعريف بالقضية الصحراوية -

محاولة معرفة موقف القنوات الجزائرية  العامة أو الخاصة تجاه القضية الصحراوية واي -
 .ية عادلة من اجل تقرير مصيرها منهما تسعي إلعطائها تسو 

الوقوف علي الدور اتي تلعبه القنوات الجزائرية الخاصة أو العامة في إيصال معاناة -
 .الشعب الصحراوي 

الكشف عن طبيعة المعالجة االعالمية لقضية الصحراء الغربية في برامج التلفزيون -
 .الجزائري 
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 :تحديد مفاهيم الدراسة -6

 ة المعالجة اإلعالمي-

باللغة " traitement"كلمة معالجة في اللغة العربية مشتقة من فعل عالج :المعالجة -أ
عالج األمر أي اصلحه عالج المشكلة ، و عالجه عالجا و معالجة : الفرنسية فعندما نقول 

 .1أي زواله و داواه

تناول تعني التدخل المتعمد من جانب وسائل االعالم في طريقة : المعالجة اإلعالمية-ب
العرض ، و تقديم القضية أو المشكلة أو حادث، و ذلك باستخدام االساليب و التقنيات 

 . 2المالئمة وذلك بما يؤدي الى تحقيق هدف أو أهداف الوسيلة االعالمية لهذا التدخل

كما أنها عملية كشف اتجاهات و استراتيجيات التغطية االعالمية من قبل  جهة ما باتجاه 
 .قضية معينة

و هي تناول الصحفي لموضوعات معينة من خالل مضمون الرسالة الخاصة بهذه 
الموضوعات و طريقة تناول و عرض الرسالة من حيث محتواها و أيضا الشكل الذي تظهر 

 .3به هذه الرسالة على صفحات الصحف

و نعني بها تشخيص القضايا و الظواهر  :التعريف اإلجرائي للمعالجة اإلعالمية
بكل أنواعها المكتوبة و  االتصالالمتعددة ، من خالل التغطية اإلعالمية لوسائل اإلعالم و 

                                                           
1
النتفاضة االقصى ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الدعوة و االعالم، جامعة الحاج  هند عزوز المعالجة الصحفية 

 .5، ص6002لخضر ، باتنة، 
العزيز رشيد بتول، علي مراد فاتن، المعالجة االعالمية لقضايا التنمية االقتصادية في الصحافة العراقية، مجلة كلية  2

 889، ص6022، 99 اآلداب ، العدد
سارة عتيبي، المعالجة االعالمية لقضايا العنف األسري في الصحافة االلكترونية، مذكرة استكماال لمتطلبات الحصول  3

 66، ص6009على شهادة الماجستير في االعالم، كلية االداب، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، 
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المسموعة و المرئية و حتى وسائل اإلعالم االلكترونية الحديثة، و هذا قصد كشف الخبايا و 
 .محاولة ايجاد حلول لها

 : الصحراء الغربية

تبلغ مساحتها حوالي . الدرهم العيون، وعملتها صحراوي عاصمتهاناح منطقة ذات م
وموريتانيا . تحدها الجزائر من الشرق  ، تقع شمال غرب إفريقيا ،كيلومتر مربع 622.000
و .أكبر مدنها العيون حيث يتمركز أغلب السكان  ، وباقي المغرب من الشمال.من الجنوب 

البوليساريو التي أعلنت من جانب واحد دولة هي منطقة متنازع عليها من طرف جبهة 
أسمتها الجمهورية الديمقراطية العربية الصحراوية المستقلة وبين المغرب التي تدير شؤون 

تقرير المصير يحتار الشعب الصحراوي  استفتاءوتجري األمم المتحدة محاولة إلقامة .البالد 
 .كجزء من المغرب  االستمرارأو  االستقاللمن خالله 

و يعني عن بعد و   TèLèمركبة من  "tèLèVISION" تينيةالتلفزيون كلمة ال :التلفزيون 
VISION  يعني الرؤية، و بهذا التلفزيون يعني الرؤية عن بعد. 

و يعرف التلفزيون اصطالحا بأنه وسيلة االتصال و االعالم ، ألنه يخاطب عدد كبير 
ة بصرية تعتمد أساسا على الصورة و مناالفراد  في نفس اللحظة ، و هو وسيلة سمعي

 . 1الصوت

 :المنهج المتبع-7
فكرية منظمة و عقالنية هادفة لبلوغ عند القيام بأي دراسة علمية البد، تحديث خطوات 

 .نتيجة ما، و ال يكون هذا إال باتباع منهج معين يتناسب مع طبيعة الدراسة المتطرق إليها

 .1الطريق أو المسلك: و ُعرف المنهج  لغة على أنه 

                                                           
            222، ص2998دليو فضيل، مقدمة في وسائل االتصال الجماهيرية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1
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هو األسلوب أو الطريقة الواقعية التي يستعين بها الباحث لمواجهة مشكلة بحثة : إصطالحا
 .2أو في دراسة لمشكلة موضوع البحث

فن التنظيم الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة، إما من أجل الكشف : و يعرف المنهج بأنه
 .3حقيقة لم يعرفها اآلخرينعن حقيقة مجهولة، أو من أجل البرهنة على 

الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة :" عرف عبد الرحمان بدوي من جهته المنهج بأنه 
حتى . في العلوم، بواسطة طائفة من القواعد العامة، تهيمن على سير العقل، و تحدد عملياته

 .4يصل إلى نتيجة معلومة

فهي تهدف الى وصف وتحليل  يلية،ودراستنا هذه تصنف ضمن الدراسات الوصفية التحل
ت او من خالل معالجة قن ي الجزائر  لقضية الصحراء الغربية في التلفزيون المعالجة اإلعالمية 

وبالتالي فالمنهج المناسب لهذه الدراسة هو الجزائرية العمومية، قناة النهار، و قناة دزاير نيوز 
القنوات محل الدراسة حول  بثتهاالمادة اإلعالمية للحصص التي  منهج تحليل مضمون 
 .قضية الصحراء الغربية

نه طريقة موضوعية تصف وبشكل منظم شكل ومحتوى أعرف تحليل المضمون بيو 
على  االعتمادالمعلومات المكتوبة والمسموعة وقد يكون هذا الوصف بشكل كمي ويعني ذلك 

عليها من الحصول ختلف المعلومات التي يمكن الدراسات الميدانية والوثائق الرسمية، وم

                                                                                                                                                                                     
أحمد عظيمي، منهجية كتابة المذكرات و أطروحات الدكتوراه في علوم االعالم و االتصال، ديوان المطبوعات الجامعية،  1

 22، ص6009الجزائر،
 22، ص6009، دار وائل للنشر و التوزيع ، األردن ، 6البحث االجتماعي ،طاحسان دمحم الحسن، مناهج  2
نحو الصحافة اإللكترونية، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير، جامعة دمحم  صونيا قوراري، اتجاهات جمهور الطلبة 3

 43،ص6022خيضر، بسكرة 
ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،4طأحمد بن مرسلي، مناهج البحث العلمي في علوم االعالم و االتصال،  4

 684، ص6002
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اآلراء ووسائل اإلعالم عن المشكلة ذات العالقة وتحويل جميع تلك المعلومات الى متغيرات 
 1.كمية يمكن تحليلها ودراستها لتخدم مجتمع الدراسة

محاولة الوصول الى " على أنه   berlson و بيرسون  walpes يعرفه كل من والبيس
 .موضوعيا عن طبيعة المثيرات و عمقها السببيوصف سببي للمضمون من أجل الكشف 

األسلوب الذي يسعى الى تحديد " أن تحليل المضمون هو   Kaplan كما يرى كابالن 
 2 "المعاني التي ينطوي عليها نسق المعرفة بطريقة منظمة و كمية

تقنية غير مباشرة " فهو يرى أن تحليل المحتوى Maurice Angers أما موريس أنجرز  
عمل في منتجات مكتوبة أو سمعية أو بصرية ، صادرة من أفراد أو من مجموعة أو ُتست

 .3"عنهم و التي يظهر محتواها في شكل مرقم 

 :أدوات جمع البيانات-8
إن نجاح أي بحث علمي يرتبط بمدى فاعلية األدوات التي استخدمت في جمع البيانات،    

لجمع المعلومات حول مشكلة الدراسة أو لإلجابة فقد يستخدم الباحث أكثر من طريقة أو أداة 
عن أسئلتها، أو لفحص فرضياتها ويجب على الباحث أن يقرر مسبقًا الطريقة المناسبة 
لبحثه أو دراسته، وأن يكون ملمًا باألدوات واألساليب المختلفة لجمع المعلومات ألغراض 

 4.البحث العلمي

 :ستمارة تحليل المحتوى والمالحظةأما األدوات المستعملة في دراستنا فهي ا

                                                           
مخشوش هند، معالجة التلفزيون الجزائري لقضايا التغيرات المناخية الراهنة في الجزائر، مذكرة ماستر جامعة خميس  -  1

 .24، ص6022مليانة، الجزائر، 
المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزية، بن عكنون،  ، ديوانمنهجية البحث في العلوم السياسية و االعالم :مصباحعامر 2

 98، ص6008الجزائر، 
كوم للدراسات و النشر و التوزيع ، الجزائر ، –، طاكسيج  2ط يوسف تمار، تحليل المحتوى للباحثين و الطلبة الجامعيين، 

20ص،  6002 3  
 .    28، ص6020، دار الصفاء، عمان األردن، 3ربحي مصطفى عليان دمحم عنيم، أساليب البحث  العلمي، ط -  4
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هي عبارة عن بطاقة فنية يدونها الباحث بصفة و التي :  استمارة تحليل المحتوى 
مختصرة يطرح فيها عنوان البحث و السؤال الجوهري له، و توضيح استعمال تحليل المحتوى 

الورقة ُيكتب كما تضم هذه الورقة ما يريده الباحث من األساتذة المثبتين، و في أسفل هذه 
 . 1اسم و لقب الباحث على اليمين، و اسم و لقب المشرف على اليسار

وقد اعتمدنا على استمارة تحليل المضمون كأداة لجمع البيانات والتي تعد من أكثر األساليب 
البحثية المستخدمة لفهم الرسائل اإلعالمية المراد تحليلها، حيث الشكل والمضمون، حيث 

عملية جمع البيانات على األسلوب الكمي والكيفي كمضمون ووسيلة  يستند الباحث في
 .2االتصال بصفة أساسية

 المالحظة

المختصون يجمعون على أن المالحظة تعتمد أساسا على حواس الباحث وقدرته على  
 ترجمة ما الحظه الى عبارات ومعاني ودالالت فهي مصدر اساسي للحصول على البيانات

 .لموضوع الدراسة والمعلومات االزمة

المالحظة عبارة عن تفاعل وتبادل المعلومات بين شخصين أو أكثر احدهما الباحث واآلخر 
ها  المستجيب أو المبحوث، لجمع معلومات محددة حول موضوع معين، ويالحظ أثناء

 . 3الباحث عن ما يشار عن ردود فعل على المبحوث

 

 

                                                           
 92نفس المرجع السابق، ص 1
بتول عبد العزيز رشيدة وفاتن على مراد، المعالجة الصحفية لقضايا البيئة اإلقتصادية في الصحافة العراقية دراسة تحليلية  2

 844، ص99ًا، مجلة كلية األداب، العددلجريدة المدى نموذج
، ، دار وائل للنشر والتوزيع األردن6أحمد حسين الرفاعي، مناهج البحث العلمي، تطبيقات ادارية واقتصادية، ط - 3

 .662ص  ، 6005
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 :تعريف اجرائي لتحليل المحتوى 

اعتمدنا على تحليل المضمون من أجل تحليل مضمون األخبار اإلعالمية السمعية   
 .والبصرية ومن اجل الوصول الى هذه الغاية اعتمدنا على استمارة تحليل المضمون 

استعملنا المالحظة في بحثنا هذا من خالل المالحظة الغير : تعريف اجرائي للمالحظة
الجزائري لقضية الصحراء وكيفية معالجة قنوات التلفزيون المباشرة عن طريق جهاز التلفزيون 

 .ةالغربي

 :فئات التحليل-

هي التقسيمات إن اختيار فئات التحليل يعتبر الخطوة األولى في تحليل المضمون، فالفئات 
األركان التي يعتمدها الباحث في توزيع وحدات التحليل المتواصل إليها في  ،و التوزيعات 

 .1فيه من صفات، أو تختلف فيه من خصائص تتحدالمادة المدروسة ، وهذا بناءا على ما 

و لتحديد الفئات الشائع استخدامها في دراسات تحليل المحتوى، يطرح عادة سؤاالن قبل 
 :بداية التحليل و هما

 .يل؟ و تكون االجابة على هذا السؤال  تتناول فكرة و معاني المحتوى ماذا ق-2

 . 2كيف قيل؟ و اإلجابة عنه تتناول الشكل الذي قدم به المحتوى -6

 :و قد اعتمدنا في دراستنا هذه على فئات التحليل التالية

 :فئة الشكل كيف قيل؟ -أ
هي تلك الفئات التي تصنف المحتوى الشكلي للمضمون المزمع دراسته، و عادة ما تحاول 

 .1كيف قيل؟ احد ركائز تحليل المحتوى  عن سؤالاإلجابة 
                                                           

 625مرجع سابق، ص  مرسلي،أحمد بن  1
من خالل الصحافة الجزائرية الخاصة، مذكرة مكملة لنيل شهادة  6009لحسن زراق، الحملة االنتخابية لرئاسيات  2

 .30، ص   6020، تخصص صحافة، جامعة منتوري قسنطينة، الماجستير في علوم االعالم و االتصال 
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و شكل دراستنا هذه متمثل في شكل المادة االعالمية التي اهتم بها التلفزيون الجزائري في 
 .معالجته لقضية الصحراء الغربية

 :المادة المستعملةفئة طبيعة -

تستخدم هذه الفئة للتفرقة بين األشكال و األنماط المختلفة التي تتخذها المادة اإلعالمية، 
  2.سواء كان خبر أو تعليق أو مقال أو برامج منوعات أو رسوم كاريكاتورية

 :فئة الزمن-

تختص هذه الفئة بالمضامين التي يصعب قياس المساحة فيها، و تختص غالبا في 
لذا يقوم الباحث باختيار هذه الفئة و قياس المدة  الخطابات،المضامين السمعية البصرية أو 

 ....الزمنية لما يريد قياسه، و يقاس الزمن بالثواني أو الدقائق

 : فئة اللغة المستعملة-

للفكر، و هذا ألنها تعتبر الحلقة الواصلة في من المؤكد أن اللغة هي المحرك األساسي 
وسائل اإلعالم بين المرسل و المتلقي، و عليه فإن سالمة اللغة من سالمة الرسالة 

 . الفصحى، العامية، و مزيج: اإلعالمية، و من أكثر التقسيمات رواجا في اللغة هي

 يستعمل هذه الفئة في المضامين البصرية من أمثال األفالم غالبًا ال :فئة اللقطات-  
 ، حيث يقوم الباحث بتقسيم المحتوى الى...السينمائية والتلفزيونية، أو المسرحيات

  .3لقطات يتم احتسابها وتصنيفها وفق ما يريده من اشكاليته والهدف من دراسته

اللقطات التي بثت من خالل قنوات اعتمدنا على فئة اللقطات من أجل تصنيف وحساب   
  .التلفزيون الجزائري حول قضية الصحراء الغربية

                                                                                                                                                                                     
 33يوسف تمار، مرجع سبق ذكره، ص 1
 205عامر مصباح، مرجع سابق ، ص  2
 .90يوسف تمار،  تحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين، مرجع سابق، ص  - 3
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ان الزاوية التي تصور بها الكاميرا في غاية األهمية ليس  :فئة زاوية الكاميرا-  
فقط ألن التنوع في زوايا الكاميرا يعطي للمشاهد مزايا عديدة انما يعطي كذلك نقاط  رؤية 

ة الكاميرا هي وضعها في مستوى عين الموضوع تقريبًا ونصور المنظر متنوعة ، كذلك زاوي
   .1كما نرى األشياء عادة في الطبيعة

 .يوضح مدى اهتمام قنوات التلفزيون الجزائري بقضية الصحراء الغربية واستخدامنا لهذه الفئة

 :( ماذا قيل؟)فئة المضمون -ب
يدور موضوع المحتوى؟ و تفيد هذه و تستهدف هذه الفئة اإلجابة على السؤال على ما 

الفئات في الكشف عن مراكز االهتمام في المحتوى، ذلك أن الوسيلة اإلعالمية تعطي 
اهتماما للموضوعات التي تتفق و سياستها التحريرية ، فما ينشر منها يعتبر أهم مما ال 

متفرغة و يقل ينشر، و ما ينشر بتوسع يعتبر أهم مما ينشر في مجاالت محدودة  أو اوقات 
 .2تكرار النشر فيها عن غيرها مما يحتل االهتمام لدى الوسيلة اإلعالمية

 :فئة الموضوع-
و هي من أكثر الفئات استخداما في بحوث االعالم و االتصال و ذلك للسهولة النسبية التي 

 المحتوى؟ماهي المواضيع األكثر بروزا في : تتطلبها ، إذ أنها تحاول االجابة عن السؤال

بتصنيف المواضيع التي يريد دراستها و التي يمكنها اإلجابة و في هذه الحالة يبدأ الباحث 
عن اشكالية بحثه، و من خالل دراستنا سنسعى الى معرفة المواضيع المستخدمة في 

 .التلفزيون الجزائري و المتعلقة بقضية الصحراء الغربية 

 

                                                           
سليمان عقل نشوة، اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني، كلية اإلعالم، كلية اإلعالم جامعة القاهرة، الدار العربية للنشر والتوزيع،  1

 260ص، 6009
، ص  6008و مكتبة الهالل للنشر و التوزيع ، بيروت، دمحم عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم، دار  2

260-262 
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 :فئة االتجاه-

ة عادة، لمعرفة االتجاه الذي يأخذه المضمون محل التحليل، و هي يختار الباحث هذه الفئ
من أكثر الفئات استعماال في دراسة محتوى وسائل اإلعالم، و رغم ذلك فهي تطرح إشكالية 

، و من أكثر 1قد تؤثر سلبا على اتجاه التحليل و نتائجه ، و تتمثل في صعوبة تحديد االتجاه
 .محايدمؤيد ، معارض، : أصنافها شيوعا 

 :فئة الفاعل-

تبحث هذه الفئة عن المحركين األساسيين في المضمون، أي مجموعة األشخاص أو الهيئات 
و رغم أن هذه التي تصنع الحدث في المضمون محل التحليل، ... أو األحزاب أو المنظمات

الفئة قليلة االستعمال في بحوث االعالم و االتصال عندنا، إال أنها مهمة في معرفة 
لشخصيات الفاعلة في أي مضمون و طريقة تفكيرهم و أسلوبهم و أسلوبهم في مخاطبة ا

 .2الغير

 :فئة األهداف-

تستعمل هذه الفئة للبحث للبحث عن مختلف األهداف التي يريد المضمون محل الدراسة 
إبالغها أو الوصول إليها ، طبعا لكل مضمون هدف أو أهداف خاصة ، و عليه فمن 

تختلف مكونات هذه الفئات من بحث الى آخر و ذلك حسب طبيعة البحث و الطبيعي أن 
فالقائم باالتصال يبني خطابه تبعا ألهداف ،على  الطار النظري الذي ينطلق منه الباحث ا

 .3الباحث استكشافها و تحليلها

                                                           
 24، ص  يوسف تمار مرجع سابق 1
 .22نفس المرجع السابق، ص  2
 20نفس المرجع السابق، ص 3
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وهي التي تستهدف التعرف على الجمهور الذي يستهدفه  :فئة الجمهور المستهدف-
القائم باالتصال في توجيه المادة اإلعالمية إليه بصفة خاصة وتفيد هذه الفئة في التعرف 
على ماذا اذا كان القائم باإليصال جماعات وبما تتميز من خصائص وسمات والفرق بين ما 

   .يوجه إلى جماعة معينة وجماعة اخرى مختلفة عنها

ولقد تطرقنا في دراستنا هذه إلى فئة الجمهور المستهدف لمعرفة ما إذا كانت الحصص 
 .موجهة للجمهور عامة أو فئة خاصة منه

 :وحدات التحليل

يوجد في منهج تحليل المضمون العديد من الوحدات التي يعتمد عليها في تحليل الخطاب 
المضمون يسعى الى الوصف الكمي االنساني في البحوث  االجتماعية، و بما أن تحليل 

ه، و للعناصر ُوجب تقسيمه الى فئات حتى يمكن دراسة كل فئة و حساب التكرار الخاص ب
تجدر اإلشارة على أن وحدات التحليل هي نفسها وحدات التسجيل، بمعنى أن التسميات فقط 

 .هي التي تختلف من باحث الى اخر

 .في وحدات التحليل وحدة الزمن وحدة الفكرة وو في هذه الدراسة سيتم االعتماد على 

 :الفكرةوحدة -

ليس للفكر حدود اال تلك التي يحملها معناها، وقد تكون عبارة أو جملة ، و قد تمتد على 
طول الفقرة و قد يكون كل المحتوى عبارة عن فكرة واحدة، و على هذا ، ينبغي على الباحث 

 .1معين، الحرص على تحديدها بدقة متناهيةالذي يختارها كوحدة لتحليل مضمون 

 

 

                                                           
  82نفس المرجع السابق ، ص  1
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 :وحدة الزمن-

المدة الزمنية قد توحي  لنا بأهمية الموضوع المعروض ، فاذا طال عرضها فهذا يعني أن 
التركيز عليها مهم ، و اذا قصر فيعني العكس، فقد تستعمل هذه الوحدة لدراسة شكل المادة 

المدة الزمنية التي استغرقها المحتوى في طريقة المعروضة، و هي تعني أن الباحث يقيس 
عرضه، كأن تكون الثواني أو الدقائق أو الساعات، أو أبعد من ذلك حيث يمكن دراسة 

 .عرض المحتوى على أيام أسابيع أو شهور أو سنوات

 :وحدات القياس-

جاءت ال معنى للوحدة خارج اطارها، فهي قد ال تعني شيء اذا لم تدرج في السياق الذي 
فيه، و ذلك حتى يطلع الباحث على المعنى المراد منها، و سياق التحليل عبارة عن مقطع 

 .1من المضمون الذي يكبر مباشرة من حيث الحجم وحدة التسجيل

 :مجتمع البحث و عينة الدراسة-9

 : مجتمع البحث-1

يقصد به جميع الوحدات التي يرغب الباحث في دراستها  كما يمثل جميع المفردات أو  
في تحليل مضمون االشياء التي نريد معرفة حقائق عنها و قد تكون أعداد كما هو الحال 

و بالنسبة لدراستنا فمجتمع البحث هو عبارة  عن  برامج التي ستتطرق . وسائل االعالم 
التلفزيون العمومي ، قناة النهار و : ة في القنوات الجزائرية التاليةلموضوع الصحراء الغربي

و نظرا لعدم توفر المادة االعالمية على اليوتيوب و عدم التواجد الكثير . قناة دزاير نيوز
 6025 افريل  26للبرامج المتحدثة في ذات الموضوع آل علينا اال ان تكون المدة من سنة

 .6028أفريل  06الى

                                                           
 93نفس المرجع السابق، ص 1
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 :الدراسةعينة -2

يتم اختيارها بطريقة معينة و اجراء دراسة هي عبارة عن مجموعة  جزئية من مجتمع الدراسة 
 .عليها و من ثم استخدام تلك النتائج و تعميمها على كامل المجتمع األصلي

عدة مفردات مكونة للمجتمع أخذت منه لتمثله، و بتوقف صدق و تمثيل : "  فالعينة هي
 . 1" العينة للمجتمع على طريقة اختيار العينة ، أي المعاينة و حجم العينة

و كما يدل على  :العينة القصدية إن أفضل عينة يمكن تطبيقها على مجال دراستنا هي 
جه الباحث في اختيار العينة ووحداتها ، و هو اسمها ، فهي تمثل الميول المقصود الذي ينته

يلجأ الى ذلك عندما يكون أمام مجتمع بحث غير واضح المعالم حيث يصعب تحديده و 
تحديد خصائصه، و عليه فليس هناك أي معيار أو طريقة يمكن أن يتبعها الباحث في 

بالعدد الذي يراه مناسبا اختيار هذا النوع من العينات، فله أن يختار أفراد عينته كما يشاء و 
 .2لتحليل اشكالية بحثه

، وهي العينة التي يعتمد عليها الباحث عندما يكون مقيد بمدة زمنية محددة ويفتقر الى 
المعلومات حول المجتمع المدروس بحيث يختار حاالت يعتقد انها ستفيده وتمثل مجتمع 

 3.كما يراها مالئمة للدراسةالبحث، ويقرر الباحث بصفة مسبقة تحديد مفردات العينة 

و على هذا األساس و بعد المتابعة و البحث المطول على البرامج المتناولة لقضية الصحراء 
عددين من حصة في دائرة الضوء على القناة األرضية، و حصة : الغربية عثرنا على اآلتي

  .يوزعلى قناة دزاير نالعالم اليوم  قهوة و جورنان على قناة النهار، و حصة 

                                                           
 30، ص 2996األكاديمية ، القاهرة، دمحم مبارك الصاوي، البحث العلمي أسسه و طرق كتابته، المكتبة  1
 66نفس المرجع السابق، ص   2

عاطف عدلي العبد عبيد وزكي أحمد عزمي، األسلوب اإلحصائي واستخدامه في بحوث الرأي العام واإلعالم، دار  -  3
  .236، ص2999الفكر العربي، القاهرة، 
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التلفزيون : يمثل توزيع مفردات عينة الدراسة حيث زمن بثها في القنوات( : 02)رقم الجدول
 .العمومي، قناة النهار ، و قناة دزاير نيوز

 :مجال الدراسة-10

 :اإلطار المكاني -أ

يحدد البحث مجال جغرافيا معينا و إنما يتناول معالجة قنوات التلفزيون الجزائري و ال 
 .التلفزيون العمومي، قناة النهار، و قناة دزاير نيوز: المتمثلة في 

 :من خالل اليوتيوب على الرابط التالي(02)القناة األرضية الجزائرية -
https://www.youtube.com/watch?v=YM3ZJDZfsAE 

 :من خالل اليوتيوب على الرابط التالي( 06)القناة األرضية-
Ehttps://www.youtube.com/watch?v=YM3ZJDZfsA 
 :قناة النهار من خالل اليوتيوب على الرابط التالي -

Gs-https://www.youtube.com/watch?v=aXPWuAXr 
 :قناة دزاير نيوز من خالل اليوتيوب على الرابط التالي-

https://www.youtube.com/watch?v=Ey3ebjFVv4c 

 تاريخ بثها مفردات العينة

02 29/01/2018 

06 6028/03/06 

04 08/02/2017 

03 12/04/2015 

https://www.youtube.com/watch?v=YM3ZJDZfsAE
https://www.youtube.com/watch?v=YM3ZJDZfsAE
https://www.youtube.com/watch?v=aXPWuAXr-Gs
https://www.youtube.com/watch?v=Ey3ebjFVv4c
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  :اإلطار الزماني -ب

قامت الباحثتان بدراسة موضوع المعالجة اإلعالمية قضية الصحراء الغربية  منذ استالم 
 .اية ايداعهاالى غ6022موضوع المذكرة أي في الفترة التي تمتد من نوفمبر 

 :الدراسات السابقة11

ايمان هنيدة و هدى لشهب بعنوان المعالجة االعالمية لقضية الصحراء  ــل الدراسة  االولى-
 (دراسة مقارنة لمجموعة من البرامج التلفزيونية) الغربية 

كيفت تمت المعالجة االعالمية لقضية الصحراء الغربية لقنوات الشروق  :االشكالية
news،medi 1 tv2، المغربية ،France 24؟ 

 : التساؤالت

العمومية األرضية، : كيف تمت معالجة قضية الصحراء الغربية من ناحية الشكل في قنوات-
 المغربية؟  midi1 tvقناة النهار،

العمومية : كيف تمت معالجة قضية الصحراء الغربية من ناحية المضمون في قنوات-
 و المغربية؟ medi1 tvاألرضية، قناة النهار،

هل إتسمت المعالجة اإلعالمية لموضوع الصحراء الغربية في قنوات العمومية األرضية، -
 و المغربية بالحياد و الموضوعية؟ medi1 tvقناة النهار، 

 :المنهج المتبع و ادوات جمع البيانات

 .اعتمدت هذه الدراسة على المنهجين المسحي  و المقارن 
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 :النتائج

المستعملة في جل الحصص كانت اللغة العربية الفصحى و التي تتوافق مع العمل اللغة -
 .االعالمي الموجه الى المواطنين العرب

من ناحية األنواع الصحفية اعتمدت الحصص محا الدراسة على الحديث الصحفي في -
النوع من معالجتها لقضية الصحراء الغربية ألن البرامج الحوارية تحتاج في الغالب الى هذا 

 .األنواع الصحفية

في فئة األهداف كل الحصص لديها خطها السياسي الموالي لسياسة الدولة التي تنتمي -
 .اليها

 .م6000 -2925هادية نصيرة بعنوان قضية الصحراء الغربية  ــل الدراسة الثانية-

 م؟6000م الى سنة  2925ماهي تطورات القضية الصحراوية في الفترة من  :اإلشكالية

 :التساؤالت الفرعية

 الى متى تعود جذور الصراع في الصحراء الغربية؟-

 ماهي الحجج التي يستند اليها أطراف النزاع للمطالبة بأحقيتهم في اإلقليم؟-

 كيف كانت المواقف اإلقليمية و الدولية إزاء تطورات هذه القضية؟-

 :المنهج المتبع و ادوات جمع البيانات

 .الدراسة المنهج التاريخي بتقنيتين، تقنيتي الوصف و التحليلاستخدمت هذه 
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 :أهم النتائج

إن الهيئات الدولية غير الحكومية بمختلف توجهاتها يقتصر موقفها و دورها على اإلغاثة، -
حماية الالجئين و التكفل بهم ، زيارة المعتقلين من كال الطرفين و ايصال رسائلهم الى ذويهم 

 .تحرير األسرى من كال الجانبينو العمل على 

االزمة االفغانية وتأثيرها على المحيط  بشراير فاطمة الزهراء بعنوان  ـــالدراسة الثالثة ل
 6002سبتمبر  22االقليمي بعد احداث 

الى اي مدى وصلت تداعيات االزمة االفغانية اقليميا بعد احداث  :طرحت االشكالية التالية
 ؟6002سبتمبر

 :التساؤالت
 هو العامل الحاسم في عدم استقرارها ؟ األفغانستانيهل الموقع الجغرافي -
 كيف اثرت االطراف الداخلية واالقليمية والدولية على تصاعد حدة االزمة االفغانية؟-
كيف انعكست االوضاع الداخلية في أفغانستان على االوضاع الداخلية لدول المحيط -

 االقليمي؟
 :أهم النتائج

 .االزمة أفغانية مثل أزمة إعالمية تتقاسم تداعيتها كافة األطرافأصبحت -
الموقع الجغرافي ألفغانستان في الخريطة اآلسيوية كان عامال هاما في دخول القوى الكبرى -

 .وحتى دول المجاورة إقليميا التي تسلم افغانستان منها
االوضاع قبل االطاحة اتساع جديد التداعيات على الداخل االفغاني على ما ثبت عليه -

 .بنظام طالبان
شكلت االزمة االفغانية مصدر إزعاج وتخوف دول الجوار خاصة ما تعلق بالجانب االمني -

 .و خطر على األمن القومي
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 :تمهيد

يعد كل من االعالم و التلفزيون من أهم الوسائل التي تزود الناس و الجمهور المتلقي 
بمختلف المعلومات و األفكار الصحيحة و الدقيقة و في أحسن صورة و هذا قصد اقناعهم 

تقديمهم لمختلف القضايا التي و لجلبهم و التأثير عليهم،  و تزداد أهميتهم في محاولتهم و 
سنعرض في هذا الفصل اإلعالم في الفصل تهم أغلبية الجمهور و الرأي العام، و

األول مفهومه نشأته تطوره، و وظائفه مع أهميته في المبحث األول ثم التلفزيون 
المغربي في المبحث  العالمملخص عنه في العالم العربي و  معمفهومه خصائصه 

 .الثاني
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 االعالم المفهوم و النشأة: المبحث األول

 االتصالاإلعالم هو وسيلة التواصل بين المجتمعات، وبين الناس في كل األرض، فأساس اإلعالم هو 
رسال خبر معين للجهة االخرى   أنواع التواصل منذ القدم، ساعيا وقد عمل اإلنسان بكافة  ،والتواصل وا 

للتواصل مع أقرانه ثم مع المحيط الذي يحيا به، ثم مع كل من يستطيع أن يصل إليهم في حدود 

وقد كان الحديث المباشر أول وسيلة تواصل، كان الحديث بين آدم وحواء عليهما  .عالمه
السالم وسيلة تواصلهما، ثم تطور اإلنسان وتشكلت المجموعات والقبائل، وانتشروا في بقاٍع 

تحمله هذه  تما كانمتعددة، فكانوا يتواصلون بالحمام الزاجل، والطبول وغيرها ، وكل 
وتطورت وسائل االعالم . أخبار من الطرف األول للطرف الثانيالوسائل اإلعالمية هي 

كان االعالم في بداية ظهوره يهتم و لقد شيئا فشيئا مع تطور الوسائل التي تقوم عليها،
، لكن االمر لم يتوقف على عند وتأثيراتهابمجاالت معينة فقط، وكانت محدودة بوسائلها 

ذلك، بل فاقت تطوراتها كل التصورات بفضل التطور المذهل لوسائل االتصال من جهة، 
مجاالت االعالم بصورة  اتسعتلذا فقد . وقدرة االعالم على التعبير عن مختلف المجاالت

والعلوم والبيئة والمناخ  واالقتصادواضحة بحيث شملت الصحة والتعليم االمن والدفاع 
وكما شملت بلغتها الشرائح والمستويات كافة حتى باتت من اهم ادوات المعرفة في  ،وغيرها

وكان ذلك نتيجة للتطورات الكبيرة التي طرأت على التكنولوجيا وتقنيات  ،العصر الراهن
االتصال واإلعالم والتي جعلت من العالم يبدو وكأنه قرية الكترونية صغيرة، وأصبح اإلعالم 

حورًا أساسيًا لمختلف القضايا األساسية، وازدادت اهميته بوسائله المختلفة في المجتمع في م
 .كافة مجاالت الحياة
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 :تعريف االعالم: المطلب األول

 :يوجد لإلعالم معنى لغوي و اآلخر اصطالحي

 :لغة-أ

بلغت القوم بالغا أي أوصلتهم الشيء المطلوب، و : هو التبليغ أو االبالغ أي االتصال يقال
البالغ ما بلغك أي وصلك، و في الحديث عن عبد هللا  بن عمرو بن العاص رضي هللا 

أي أوصلوها غيركم " بلغوا عني و لو آية:" عنهما، أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال
–أمر هلل بلغ أي بالغ  من قوله تعالى : أيضا فليبلغ الشاهد الغائب يقالأعلموا اآلخرين، و 

 .1أي نافذ يبلغ أين يريد به-إن هللا بلغ أمره

و يأتي اإلعالم لغة ليدل على الدعوة، و هو المعنى القيم الذي أطلقه عليه في القرون 
أي النشاط الهادف الى نشر الدعوة و التبشير بها، و كسب  PROPAGANDAالوسطى 

 .المؤمنين بها

و بمعناه اللغوي الشاسع هو نقل األخبار و نشر الحقائق و المعلومات الدقيقة بهدف 
 .االقناع

البن " لسان العرب"االعالم إذن مشتق من أعلم و هو مزيد الثالثي علم و قد جاء في 
  .2نقل المعرفة: ، أعلمه علمارجل عالم و عليم، علمت الشيء العلم نقيض الجهل و: منظور

 
                                                           

1
، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، االردن، 1عبد الرزاق دمحم الدليمي، مدخل الى وسائل االعالم الجديد، ط  

 .22، ص2112
صابري لخضر، هبري عباس، السياسة االعالمية في الجزائر بين القيود القانونية و متطلبات الواقع، مذكرة مقدمة لنيل   2

 .12ص2112جامعة موالي طاهر ،  شهادة الماستر في شعبة العلوم السياسية،
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 :اصطالحا-ب

هو تزويد الناس باألخبار الموضوعية و المعلومات الدقيقة و الحقائق كل ذلك بهدف -
تكوين رأي حول واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشاكل، و هذا الرأي الذي يتكون معبرا 

 .1تعبيرا موضوعيا عن عقلية الجماهير و اتجاهاتهم و ميولهم

شمل كل أسلوب من أساليب جمع و نقل إن المفهوم العلمي اليوم لإلعالم اتسع حتى -
المعلومات و األفكار طالما أحدث ذلك تفاعالت و مشاركة من طرف آخر مستقل، و يمكن 

لمصدر استخدام رمز ووسيلة، و أحدث مشاركة لدى طرف تعريف اإلعالم بأنه كل تعبير 
 .2مستقل

ة، التي تركز على كما أنه تلك الجهود الموجهة لتوصيل األخبار و المعلومات الدقيق -
الصدق و الصراحة عن السلع و الخدمات أو األفكار أو المنشآت أو غيرها في وسائل 
النشر المختلفة، نظير مقابل، بقصد مخاطبة عقول الجماهير و مساعدتها على تكوين رأيها 
و النهوض بها ثقافيا و اجتماعيا و اقتصاديا، فاإلعالم يخاطب عقول الجماهير، معتمدا 

 3.الصدق و األساليب األخالقية على

ومن هنا يتضح أن االعالم هو كافة أوجه النشاط االتصالية التي تستهدف تزويد الجمهور -
بكافة الحقائق، و األخبار الصحيحة، و المعلومات السليمة عن القضايا و المشكالت بطريقة 
موضوعية و بدون تحريف، بما يؤدي الى خلق أكبر درجة ممكنة من الوعي و المعرفة و 

                                                           
1
 .11، ص2112، دار الفكر الجامعي، االسكندرية، 1دمحم الصيرفي، االعالم، ط 

2
، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، االردن، 1الرزاق دمحم الدليمي، مدخل الى وسائل االعالم الجديد، طعبد  

 .111، ص2112
 12،ص2112االعالم،  مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، ،الدكتور عبد المنعم الميالدي  3 
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ة الشاملة لدى فئات الجمهور المتلقي للمادة االعالمية، و بما يسهم في االدراك و االحاط
 .1تنوير الرأي العام

 :نشأة و تطور اإلعالم: المطلب الثاني

بدأت عملية اإلعالم منذ القدم في موضوعات تتصل اتصاال مباشرا بالمجتمعات البدائية في 
ص عملية االعالم في المجتمعات العصور السالفة و التي كانت تتعامل معها، و كانت تتلخ

الذي كان ينذر عشيرته بقرب وقوع الخطر، إما لهجوم ذلك الشخص  " المراقب"البدائية في 
القبيلة المجاورة عليهم أو قرب سقوط المطر أو اكتساح قطيع من الماشية الوحشية لقبيلتهم، 

أما مضمون الرسالة أو  ....عبارة عن الطبول أو النفير أو الدخان  االتصالو كانت وسائل 
القبيلة أو سمعته عرفت المقصود  المادة اإلعالمية كانت متفقا عليها مسبقا، بحيث إذا راته

 .2نهع

و هذه الوسائل لم تفتح لإلنسان آفاق واسعة لالتصال ألنها تعلقت بحاجة البصر و السمع، 
و هكذا أصبح االعالم شعبيا أي بين األشخاص أو كما أشرنا سابقا كان ُيعرف باالتصال 

 .    الرمزي 

و بتقدم الطباعة " غوتنبرغ"م، على يد 1342و استمر الحال لحين ظهور المطبعة عام 
ائل اإلعالم الى عالم جديد لم يكن معروفا في السابق و بذلك خرج االعالم من خرجت وس

حالة الفوضى الى اعتباره حرفة أو صناعة فنية بعد ذلك قام أصحاب المطابع بجمع األخبار 
لنشرات االخبارية، و قد اتسمت هذه المرحلة مرحلة ظهور و طبعها و نشرها بواسطة ا
الورق ثم الطباعة على التوالي، و التي ظهرت من القرن  الطباعة باكتشاف الكتابة ثم

الخامس عشر إلى منتصف القرن السادس عشر، حيث كانت تلك الفترة مرحلة خصبة 
لتطور تقنيات االتصال و لتصبح الطباعة أعظم وسيلة اتصال عرفها االنسان حيث أحدثت 

                                                           
 .11دمحم الصيرفي، مرجع سابق، ص 1
 .12نفس المرجع السابق، ص 2
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يقة المكتوبة على أداة اتصال ال تطورات هائلة في الحياة الثقافية و االجتماعية لتتحول الوث
 .1مثيل لها

و خالل القرن التاسع عشر ظهرت وكاالت األخبار التي طورت وسائل االعالم تطورا كبيرا 
م و 1212عام " األسوشيتدبرس"نحو األمام و من أوائل هذه الوكاالت هي وكالة 

الفترة حيث استخدمت التي طورت النواحي الفنية في الصحافة من خالل تلك " اليونايتدبرس"
 .2الرسوم و الصور الفوتوغرافية التي أحدثت تقدما هائال في عالم األخبار

و بتطور عملية االعالم ظهرت وسائل جديدة نتيجة لكبر حجم المجتمعات و زيادة عدد 
 .السكان بها، و الرتباطها الوثيق مع بعد المسافة ظهر االتصال الالسلكي

جديدة بظهور الراديو و السينما و التلفزيون التي أحدثت ثورة في وقد ظهرت وسيلة اعالمية 
، و بعد الحرب 1221وسائل االعالم الحديث إذ افتتحت أول دار للسينما في باريس عام 

العالمية األولى سمعت اإلذاعات في كل من انجلترا و الواليات المتحدة األمريكية و بعدها 
صحيفة تلفزيونية التي اعتبرت وسيلة حديثة من وسائل فرنسا، ثم تطورت األمور بظهور أول 

 .3اإلعالم المتطورة

و في مراحل متتالية تطورت عملية االتصال بسرعة مذهلة، حتى قضت األقمار الصناعية 
على عنصر المسافة بحيث أصبح العالم كله قرية صغيرة، و اذا أصبحت المواد اإلعالمية 

 . 4سانيةذات أهمية كبرى في المجتمعات االن

 
                                                           

1
 .11، ص2111يوسف مرزوق، مدخل الى علم االتصال، دار المعرفة الجامعية،  

: ، الرابط 12:13، سا21/11/2112: منتديات بوابة العرب، تطور االعالم، بتاريخ 2
http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=544828 

3
 .نفس المرجع السابق 

4
 .12دمحم الصيرفي مرجع سابق، ص 

http://vb.arabsgate.com/showthread.php?t=544828
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 وظائف االعالمأهداف و : المطلب الثالث

الوظائف التي تقوم بها وسائل  "دينيس ماكويل"وصف عالم االتصال لإلعالم وظائف منها 
االعالم بأنها تخلق حاجات و دوافع لم تكن موجودة من قبل تدفع الجمهور الى وسائل 
االعالم فيسعى الى إشباع تلك الحاجات من خالل التعرض لوسائل االعالم و تنحصر 

 :يلي الوظائف فيما

من أحداث في المجتمع و هي رغبة الفرد في معرفة ما يدور حوله : الوظيفة اإلعالمية-
 .و العالم

و تتمثل في حاجة الفرد إلى دعم القيم الشخصية و التواجد و التواصل  :تحديد الهوية-
 .مع اآلخرين

و تركز هذه الوظيفة على حاجة الفرد لالنتماء و الحوار و  :التفاعل االجتماعي-
 .التواصل مع اآلخرين

 .1المشكالت و الخلود للراحة و ملئ الفراغو هي رغبة الفرد في الهروب من  :الترفيه-

 :و لخص دمحم الصيرفي وظائف االعالم في النقاط التالية

تهيئة أفراد الجماعة البشرية للمعيش معا في أمان و وئام اجتماعي في إطار العالقات -1
 .السائدة

أي اعدادهم  إعداد المواطنين للقيام بدور فعال في عمليات اإلنتاج، و الخدمات و االدارة،-2
 .للعلم، أو تأهيلهم مهنيا

 .1مساعدة المواطنين لالستمتاع بأوقات فراغهم من خالل الترفيه، أو الترويج عن أنفسهم-4
                                                           

1
 .114، ص2114، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، 1بسام عبد الرحمان المشاقبة، االعالم و السلطة، ط 
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أن وظائف االعالم " مورثون "و " الزر سفيلد"و اعتبر كل من عالمي االعالم و االتصال 
 :تنحصر فيما يلي

عالم بخدمة القضايا العامة و األشخاص و حيث تقوم وسائل اال :الوظيفة التشاورية-أ
 .الحركات االجتماعية من خالل الوضع التشاوري الذي تحققه وسائل االعالم

و التي تتحقق من خالل مقدرة وسائل االعالم على : وظيفة التقوية االجتماعية-ب
فضح و كشف االنحرافات عن األعراف االجتماعية و ذلك بتعرية هذه االنحرافات للرأي 

 . 2العام

و هي وظيفة معيبة تدل عمليا على اختالل وظيفي لدور وسائل  :الوظيفة االخبارية-ج
االعالم و ذلك عن طريق زيادة مستوى المعلومات ألعداد كبيرة من الناس، الى جرعات من 
المعلومات التي تحول معرفة الناس الى معرفة سلبية و ذلك يؤدي الى الحيلولة دون أن 

 .3البشر ذات مشاركة فعالةتصبح نشاطات 

ان توجيه المجتمع يمارس بشكل مباشر  :التوجيه و تكوين المواقف و االتجاهات-د
عن طريق وسائل االعالم المنتشرة عادة، فكلما كانت المادة االعالمية مالئمة على السواء 

في للجمهور لغة و محتوى، ازداد تأثيرها فال يعقل أن تخاطب من ليس لديهم مستوى ثقا
 .4و الحجج الفكرية و الفلسفيةمعين بالمنطق و علم الكالم 

                                                                                                                                                                                     
1
 .12دمحم الصيرفي، مرجع سابق، ص 

2
 .211 ،2العدد ،2المجلد( سنوية مجلة) تفكر مجلة عوض ابراهيم عوض، نظريات االتصال العالمية، 

3
 .33بسام عبد الرحمان المشاقبة، نظريات االعالم، دار أسامة للنشر و التوزيع، األردن، ص 

 .11، ص2112عبد الرزاق دمحم الدليمي، وسائل االعالم و االتصال، دار المسيرة، عمان،  4
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هدفه هو زيادة الفرد بواسطة وسائل التثقيف العام  :زيادة الثقافة و المعلومات-ه
االعالم و ليس بالطرق و الوسائل األكاديمية التعليمية، و التثقيف العام يحدث في اإلطار 

 .عارض أو بشكل مخطط و مبرمج و مقصوداالجتماعي للفرد أ كان ذلك بشكل عفوي و 

تقوم وسائل االعالم بوظيفة االعالن عن السلع الجديدة التي تهم  : االعالن و الدعاية-و
و التجارة عندما تتولى االعالن عن وجود المواطنين كما تقوم بدور مهم في حقول العمل 

عالن عن اجراء وظائف شاغرة أو وجود موظفين مستعدين للعمل، أو عندما تتولى اال
 1...مناقصة أو وضع التزام موضع التنفيذ

 :و من وظائف االعالم أيضا

تسهيل التماسك االجتماعي و المقصود بذلك دعم المعرفة المشتركة لبناء رأي عام و ربط -
 .أجزاء المجتمع كما يقول هارولد الزويل

المجتمع لنفسه بمعنى أن وسائل اإلعالم هي عبارة عن مرآة عاكسة لقيم المجتمع و  تفسير-
 .ثقافته

 .خدمة النظام االقتصادي و المتمثلة في ترسيخ األوضاع االقتصادية و الترويج لها-

دمج السكان الجدد في المجتمع ذلك أن وسائل اإلعالم وسائط إلحداث االندماج و -
 .2التكامل

 

 

                                                           
دور وسائل االعالم في تفعيل المواطنة لدى الراي العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية و  تيتي حنان، 1

 .24، ص2113العالقات الدولية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر، 

 21، ص 1222مصر، تكنولوجيا االتصال في الخدمة االجتماعية، دار المعرفة الجامعية :دمحم السيد فهمي 2
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 أهمية اإلعالم: بعالمطلب الرا

الرأي العام فاإلعالم أداة خطيرة و مفيدة  يلعب االعالم دورًا كبير في حياتنا بل وفى تشكيل
يخفى وال ينكر، ولذا لم تكن وليدة عصر من العصور، بل  في نفس الوقت ، وأثرها ال يكاد

ذا تساءلنا عن دور اإلعالم في .. كان اإلنسان استخدمت تقريبا منذ المجتمع، وما يستطيع وا 
 به اإلعالم في بناء المجتمع وتطويره، فإن اإلجابة أكبر وأوسع من أن تحتويها أن يسهم

بين  يقوم أساًسا على االتصال -كل مجتمع إنساني  -عبارة محددة؛ ذلك ألن المجتمع 
، اإلعالم أفراده وجماعاته، وكل اتصال بين البشر يحمل في ثناياه ضرًبا أو ضروًبا من

العلم مع اآلخرين بقدر  يمثل اإلعالم لب العالقات االجتماعية، وبقدر نجاح الفرد في هذاو 
بقدر نجاح األمم  و.. واالجتماعية نجاحه في الحياة حيث ينعكس ذلك على صحته النفسية

 :و تبرز أهميته فيما يلي ،راالستمرارية والتطو  و في تواصلها ونجاحها بقدر ضمان البقاء

ر الذي نعيشه اآلن بال ريب هو عصر االنتقال الحر لألفكار مثلما هو عصر إن العص-
االنتقال الحر للبضائع ال سيما إذا تصرفت الدول بحكمة و أطلقت استخدام ألفضل األفكار 
و الرؤى و االختراعات و االبداعات، و في ذلك قال أحد المفكرين أنه ال يوجد جيش في 

 .1كرة معينة مهما بلغت عدته و عتادهالعالم يستطيع أن يقف أمام ف

إن االعالم أصبح قوة هائلة و أن الصحافة منذ عصر قبل ثورة المعلومات لقبت بالسلطة -
الرابعة أما اآلن فان االعالم بتعدد وسائله من الصحافة و االذاعة و التلفزيون و معلومات 

الكومبيوتر و الفاكس و الهواتف الخلوية تحول الى سلطة رقابة عامة من جهة  تتبادلها أجهزة
و على أداة لتشكيل و صناعة الرأي العام و القوة السياسية و القادة على حد سواء من جهة 

   .2ثانية

                                                           
 .2، ص2112محمود ذهبية دمحم، االعالم المعاصر، دار أجنادين،  1
2
 .11، ص2112جودت ناصر دمحم، الدعاية و االعالن و العالقات العامة، دار مجالوي للنشر و التوزيع، األردن،  
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كما أن االعالم يوسع قاعدة المعايير و الخبرات المشتركة و يجنب الفوضى الناشئة من -
المتعارضة، و يلعب االعالم دورا هاما في ربط أجزاء المجتمع و خلق و تنمية تضارب القيم 

التكامل االجتماعي و السياسي، و له أثر بارز في تكوين اآلراء و االتجاهات و لكنها تحتاج 
 .1الى أساليب و طرق جديدة و مكملة لكي يؤثر في العادات و القيم الراسخة

م بقدر ملموس في توسيع اآلفاق و تبني تعاطف و شد إن وسائل االعالم تستطيع أن تسه-
الجمهور نحو القضايا الجوهرية و األساسية إن أحسن استخدامها في أجواء الغزو الثقافي 

 .2الذي ال ينسجم أحيانا مع السياق التاريخي و الثقافي و االجتماعي

السيادة الوطنية  اإلعالم ركيزة أساسية في بناء الدولة بل بات يعتبر من مقومات ورموز
على مقر اإلذاعة  بحيث صارت أول خطوة في إنجاح أي انقالب البد من االستيالء

المختلفة  مما يؤكد دور ومكانة وأهمية اإلعالم باإلضافة إلى الوسائل اإلعالمية والتليفزيون 
الحديثة  والتقنياتمثل االنترنيت والجرائد االلكترونية والورقية والتواصل نتيجة التقدم العلمي 

أدائه لترسيخ بناء الدولة  ، فال بد من تفعيل" اإلعالم أداة فاعلة ومنظومة متكاملة "والن ,
 .3وترسيخ الثوابت الوطنية لديها ولدى مواطنيها

التأثير في  يعد اإلعالم مصدر من مصادر بناء المجتمعات من خالل التوجيه والتثقيف و
 .ومستوياتهم الفكرية المتباينين في اهتماماتهم وتوجهاتهمجماهير المتلقين المختلفين، 

لطرف  ويعد اإلعالم أداة من أدوات خلق رأي مساند أو معارض للقضية محل التفاوض أو
 .من أطراف التفاوض

                                                           
1
 .11ص ،2112القاهرة،  ، دار الفجر للنشر و التوزيع،1طدمحم منير حجاب، وسائل االتصال نشأتها و تطورها، 

2
 .14، ص2114دمحم حسن اسماعيل، مبادئ علم االتصال و نظريات التأثير، الدار العالمية للنشر و التوزيع،  

3
 .112، ص1222دمحم السيد فهمي، تكنولوجيات االتصال في الخدمة االجتماعية، دار المعرفة الجامعية، مصر،  
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خالل عالقته  أي من-يعلم الفرد الممارسة الديمقراطية من خالل طريقته في األداء االعالم
 .اإلعالمية فرد على إبداء رأيه و تفاعله مع المادةفهو يشجع ال -مع الجمهور

انعكاسه على الوسائل  أهمية كبيرة في مجال الثقافة و التربية و التعليم من خالل لإلعالم
االلكتروني خاصة عند األطفال  التعليمية حيث فسح المجال للتعرف على ما يسمى بالتعليم

 .اإلعالمية لةالذين أصبحوا يعتمدون بدرجة كبيرة على الوسي

فاإلعالم يؤمن التفاعل الحضاري و هو قناة لنقل العلم، المعلومات، الحقائق الموضحة، و 
 .1األخبار الصادقة مع ذكر مصدرها

 (الخصائص ،المفهوم)التلفزيون  :المبحث الثاني

 يستخدمها التي االعالمية الوسائل أهم أحد يعتبر  التليفزيون  أن والمألوف المعروف من
 انه نقول أن يمكننا بل واالجتماعية الثقافية ومستوياتهم انتماءاتهم اختالف علي الجماهير

 األخرى  االعالم وسائل معظم عن بها ينفرد التي الكبيرة للشعبية نظرا طالقاال علي اهمها
 مشاهدته خالل من معين موقف او قضية او بموضوع وعيه او ادراكه معظم يكون  فاإلنسان

 وسائل بين األولي المرتبة التليفزيون  يحتل أن الطبيعي فمن لذا آخر شيء اي من اكثر
 الجادة المضامينبين  التليفزيون  يقدمها التي المضامين أنواع تتعددهذا ل المختلفة االعالم

، و لقد مر التلفزيون على عدة مراحل في نشأته و تطوره ليصل الى الترفيهية والمضامين
  .المغربي بهذه الصورة التي هو عليها اآلن بلدان العالم العربي و

 مفهوم التلفزيون  :المطلب األول

عن "معناه  "Télé"من الناحية اللغوية، كلمة مركبة من مقطعـين Télévision إن التلفزيون 
 1 1211، استعملت هذه الكلمة ألول مرة عام"الرؤية"معناه  "Vision"، و"بعد

                                                           
1
 .112ص نفس المرجع السابق، 
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 .2الرؤية عن بعد :معنى التلفزيون 

و يمكن تعريف النظام التلفزيوني بأنه أسلوب ارسال و استقبال الصورة الحية المرئية و -
 .3المسموعة بأمانة

و يعد التلفزيون أحد الوسائل السمعية البصرية التي تجمع بين الصورة و الصوت، و هو -
وسيلة اعالمية حديثة ذات خصوصية تكنولوجية متميزة شقت طريقها بسرعة، اعتمدت في 
البداية على الصحافة و السينما و االذاعة و المسرح، و أخذت الكثير من أدوات و أنواع و 
تقنيات و ربما خصائص وسائل تعبير هذه الوسائل االعالمية، و لكنها بسرعة استطاعت أن 

 .4تكشف هويتها

ي تضمن بث التلفزيون مؤسسـة اجتماعيـة مكونـة مـن مجموعـة المصـالح اإلداريـة والتقنيـة التـ
الحصص والبرامج اإلعالمية المصورة بواسـطة الكهربـاء وعـن بعـدل وبطريقـة استعمال 

 5.التقنيات الحديثة

 و هو طريقة ارسال و استقبال الصوت و الصورة، من مكان آلخر بواسطة الموجات -
و هي . الكهرومغناطيسية و األقمار الصناعية، و يتكون التلفزيون من القنوات الفضائية

قنوات تبث عبر شبكة من األقمار الصناعية التي تدور حول األرض في مسارات محددة 
 .6معروفة تحدد عموما بالزاوية، و االتجاه النقاط كل مجموعة من القنوات الفضائية

                                                                                                                                                                                     
   112،ص2112دار أقطاب الفكر، قسنطينة، ، 4طتاريخ وسائل االتصال ،  ،دليوفضيل  1
2
 .41، ص1222، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1نزها الخوري، أثر التلفزيون في تربية المراهقين، ط 

3
 .11دمحم عوض، فنون العمل التلفزيوني، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 

4
 .21-12، ص2112، دار أسامة للنشر و التوزيع، عمان، 1فة التلفزيونية، طغسان عبد الوهاب حسن، الصحا 
   121صعنابة، ، منشوارت جامعة باجي مختار ،مؤسسات التنشئة االجتماعية ، مارد زعيمي5

 42ص هبري عباس صابري لخضر، مرجع سابق،  6
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الصغيرة قاطعا بذلك مسافات طويلة و موفرا ينقل معلومات متعددة و متنوعة عبر شاشته 
 .جهدالكثير من الوقت و ال

 .1يمزج بين الواقع و الخيال في صورة تمتاز بقيمة جمالية و فنية و خاصة

 خصائص التلفزيون : المطلب الثاني

يعد التلفزيون واحدا من أهم وسائل االتصال الجماهيري في الوقت الحاضر إذ أن -
 خصائصه التقنية تهيئ له تقديم المعارف و المعلومات بأساليب مؤثرة و متنوعة لخدمة
جميع أهداف العملية االتصالية و يتوفق التلفزيون بقوته التأثيرية حيث يمكن أن يؤدي أدوارا 

 .2ال تتوفر لغيره من وسائل االتصال األخرى 

األخرى بصورة منقطعة النظيرة في إن التلفزيون يتفوق على مختلف وسائل االعالم -
و الحكام و الزعماء و قادة الرأي  األحاديث السياسية التي يلقيها رؤساء الدول و الحكومات

عن المسائل الدولية و القومية الهامة، و كذلك في األزمات السياسية المحلية و الدولية و 
 .3الثروات و الحروب و المباريات الرياضية الهامة

من أكثر وسائل االعالم ايضاحا و قدرة على التفسير و التوضيح، لما و يعتبر التلفزيون -
من خاصية الجمع بين الصورة المقترنة أو المدعمة بالصوت في مشاهد واقعية يتميز به 

قريبة من مدارك االنسان، كما أن األلوان تساعد المشاهد في استبيان المعلومات و 
استيعابها، و بذلك يحيل التلفزيون المعلومات و األفكار المجردة الى صور حية قابلة للفهم و 

                                                           
ر في علوم االعالم و االتصال، جامعة تشهادة الماسلمياء سليماني، قضايا الراي العام في البرامج الحوارية، مذكرة لنيل  1

 22ص، 2111دمحم خيضر، بسكرة، 

2
 .42، ص2114، دار جرير للنشر و التوزيع، االردن، 1عبد الرزاق دمحم الدليمي، عولمة التلفزيون، ط 

3
 . 241، ص2112 ، دار الفجر للنشر و التوزيع، القاهرة،1دمحم منير حجاب، وسائل االتصال نشأتها و تطورها، ط 
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لحية احساسا باأللفة، و تزيد من المشاركة التي يتيحها التلفزيون االدراك، و تعطي الصورة ا
 .1لمشاهديه

قربه من االتصال الوجاهي، مما يزيد من فعاليته و أثره في نفوس : ومن خصائصه أيضا-
المتلقين، لدرجة اختالط األمور عند بعض المشاهدين و خاصة صغار السن، و عدم قدرتهم 

لخيال، و يتميز التلفزيون بقدرته على تقديم دقائق األمور على التمييز بين الواقع و ا
يعتبر النافذة التي يطل منها المشاهد على العالم كله، و  بوضوح، و لذلك فإن التلفزيون 

بسبب مشابهته للواقع يعتبر وسيلة مهمة في اإلقناع و الوصول إلى االفراد، و يقدر الوقت 
 دة التلفزيون بحوالي عشر سنوات إذا ما عاشالذي يصرفه االنسان في الغرب على مشاه

ذلك االنسان حتى الخامسة و الستين، و ال يستبعد أن يفوت تعرض الشعوب النامية هذا 
 .2التقدير

يعد التلفزيون من أهم وسائل االتصال الجماهيرية، إذ من النادر أن نجد بيننا في أي جزء -
غ وصف يوضح مدى التأثير يتركه التلفزيون، من العالم، يخلو من جهاز التلفزيون و لعل أبل

حيث وصفت التلفزيون بأنه أصبح يمثل عين  1221ما ورد في الموسوعة األمريكية سنة 
 .اإلنسان و أذنيه

كجهاز إخباري سمة من سمات العصر و ال شيء يضاهي التلفزيون أصبح التلفزيون -
ا و تقديمها في مشاهدة متكاملة كوسيلة اتصالية في قدرته على تغطية األحداث حال وقوعه

لتحكي ما يحدث في أنحاء العالم بلغة بصرية مفهومة لغالبية الجمهور تزداد واقعية بلونها 
 .3الطبيعي مما يكون لها تأثيرها البالغ في نفسية المشاهد من مختلف األعمار و األجناس

                                                           
1
 .42غسان عبد الوهاب دمحم الدليمي، مرجع سابق، ص 

2
 .214، ص2111كامل خورشيد مارد، االتصال الجماهيري و االعالم، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان،  

 42صلمياء سليماني، مرجع سابق،  3
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إن أبرز صفات التلفزيون استحواذه على مشاهديه، فهو يسيطر على سمع الرائي و بصره، -
ألنه يركز انتباهه على صورة متحركة ناطقة متغيرة و محصورة في إطار صغير محدود، و 

جهدا، بل يخدمه كما أحب إلى حد كبير، ينتقل معه في حجرة الجلوس أو ال يكلف الرائي 
م و في أي مكان يراه مناسبا له، و ال يكلف مشقة الخروج من البيت قريبا من مائدة الطعا

للتسلية أو حجز تذاكر في السينما، أو في مباراة كرة القدم، بل يوفر له و هو في مقعده كل 
هذا الجهد، فيصل ببصره و سمعه إلى أستوديوهات اإلنتاج السينمائي و إلى خشبات 

مدى للتلفزيون تسحر بعض الناس حتى يخضع الواحد ، و هذه الطوعية الواسعة ال..المسارح
  .    1منهم وقته في كثير من األحيان وفق برامج هذا الجهاز الصغير

 في العالم العربي التلفزيون ملخص عن  :المطلب الثاني

بدأت البث التلفزيوني الصغير باالنتشار و أخذت الشركات  1231مع مطلع عام  
لفزيون و توفيرها للمستهلكين، و منذ األيام األولى لظهوره جذب الصناعية بإنتاج أجهزة الت

انتباه المارة في شوارع نيويورك، و هكذا الى أن انطلق و وصل الى المنطقة العربية، حيث 
بعد بث محطات التلفزيون في العالم الغربي لم تكن الدول العربية بعيدة عن ما يحدث فقد و 

م 1222بمدينة بنزرت في تونس بعد النكسة عام  اجتمعواأدرك وزراء االعالم العرب الذين 
أهمية امتالك الدول العربية نظاما فضائيا خاصا بها كوسيلة لتحقيق االستراتيجية الشاملة 

 .عربي لإلعالم و االتصالنحو نظام 

يعتبر تلفزيون العراق أول بث تلفزيوني عربي بدأ ارساله التلفزيوني األول في صيف عام -
م، و بدأت القصة قبل ذلك بعام حين انحصرت احدى الشركات األلمانية للمشاركة 1212

بث في معرض تجاري لألجهزة االلكترونية في بغداد و كان من بين معروضاتها مرسلة لل

                                                           
1
  122ص، 2112أكلي، استهالك المراهق للصورة التلفزيونية، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر،  فضيلة 
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التلفزيوني باللونين األبيض و األسود، و بعد انتهاء العرض قررت الشركة اهداء تلك 
 .1المعروضات الى حكومة العراق الملكية

عبر  1221و بدأت السودان بثها التلفزيوني من خالل قناتها التلفزيونية في نهاية حزيران  -
قناة قد بدأت بث برامجها و كانت ال di arab satو  512intelsatالقمرين الصناعيين 

 .2ساعة يوميا 12على مدى 

 leحينما نشرت إحدى الصحف و التي تدعى  1232دخل البث التلفزيوني الى مصر في -
forgé  فبراير من العام خبرا عن عزم الحكومة المصرية فتح اعتماد بمبلغ  14في

جنيه مصري لبناء استوديوهات لإلذاعة و التلفزيون غير أن الموضوع لم ينفذ  411.111
حيث أجرت شركة فرنسية لصناعة الراديو و التلفزيون تجربة  1211آنذاك، حتى سنة 

مناخ المصري، و من هنا بدأت مصر في تنفيذ االرسال التلفزيوني و أثبتت صالحية ال
م، من حيث توفير ميزانية و تكاليف خاصة بذلك، و لكن تأخر تنفيذ 1211المشروع عام 

م و أيضا بسبب العدوان الثالثي الذي 1212يوليو  14المشروع بسبب قيام الثورة في 
م حيث بدأ 1221الفضاء التلفزيوني في كانون األول عام  لتستعمل 1212تعرضت له في 

اإلرسال المنتظم للقناة الفضائية المصرية من خالل استئجار قناة غزيرة االشعاع في القمر 
م، تم إرسال القناة الفضائية المصرية عبر 1222و في النصف الثاني من عام " A1" العربي

 .34باند ، و الثاني يوتلسات أف -قمرين صناعيين األول عربسات الخير سي

خليج فقد كانت دول الكويت هي السباقة و هذا بتأسيسها لمحطة تلفزيونية ومن دول ال-
عام ( نوفمبر ) رسمية، حيث بدأ إرسال هذه المحطة في الخامس عشر من تشرين الثاني 

، و كان بثها يلتقط في بقية أقطار الخليج بوضوح في األوقات التي تشتد الرطوبة 1221

                                                           
1
 .31-31غسان عبد الوهاب حسن، الصحافة التلفزيونية، مرجع سابق، ص 

2
 .112عبد الرزاق دمحم الدليمي، عولمة التلفزيون، مرجع سابق، ص 

3
 .112نفس المرجع السابق، ص 
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بإنشاء محطة إرسال تلفزيوني في دبي تحت اسم م 1222صيفا، و قامت الكويت في عام 
من انطالق التلفزيون الرسمي، عرفت و قبل سنوات طويلة " تلفزيون الكويت من دبي"

 . 1الكويت بثا تلفزيونيا خاصا على نطاق محدود

م لكن إنجاز 1212وفي لبنان وضع حجر األساس لمبنى التلفزيون الرسمي في العام -
 .12122( مايو ) ليبدأ البث في أيار  المشروع تأخرا نوعا ما

م، في العاصمة مسقط و في 1223نوفمبر  12وفي سلطنة عمان بدأ البث التلفازي في -
 . 3تم افتتاح المحطة الثانية في مدينة صاللة لتغطي الجزء الجنوبي من البالد 1221عام 

 االندماجيةم، نتيجة 1221و بدأ البث التلفازي في الجمهورية السورية العربية في عام -
 .المصرية السورية

م، يغطي كل من مدينتي 1221أما المملكة العربية السعودية فقد بدأ بثها التلفزيوني عام -
 .4جدة و الرياض

ا بعد تطوره على الصعيدين و مع مرور الوقت انتشر التلفزيون في بقية البلدان العربية و هذ
التقني و البرامجي، مما ساهم في اعتباره مصدرا من مصادر المعلومات و التوعية و أداة 

 .فاعلة في العملية التربوية و كذا تدعيمه للتنشئة االجتماعية و التوجيه السياسي

ئية و دخل العالم العربي عصر البحث الفضائي كليا و حتميا بسبب غزو القنوات الفضا
م التي بدأت بثها انطالقا 1221في أفريل   MBCاألجنبية، فكانت أول قناة عربية فضائية 

و هو أول قمر صناعي ( س1)من القمر االوروبي أوتيل سات الذي أضيف إليه عربسات
 ( ر2سات كوم أوف)م ، و من ثم قمر 1222عربي للبث المباشر أطلق في عام 

                                                           
1
 .31غسان عبد الوهاب حسن، مرجع سابق، ص  

2
 .31نفس المرجع السابق، ص 

3
 .11، ص2112، (2)4أمباراك، مجلة االكاديمية األمريكية العربية للعلوم و التكنولوجيا،  

4
 .12نفس المرجع السابق، ص 
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(SAT COM OF 2R )ة للعالم العربي و ألوروبا و ألمريكا الشمالية في لتتيح تغطية جيد
من المشاهدين، مما جعلها تواجه العديد من نفس الوقت، و استقطبت هذه القناة أعداد كبيرة 

المعوقات من قبل بعض الحكومات العربية التي ترى أنها تبث وعيا سياسيا مبطنا، 
، فمنعوا الصحون االقطة و رفعوا فاستخدموا ضدها شتى الوسائل لمنع وصولها الى المشاهد
   .  1أسعار الستااليت في محاولة لحجب المعلومة عن الناس

 ملخص عن التلفزيون في المغرب العربي: المطلب الرابع

يعتبر التلفزيون الجزائري أول محطة في المغرب العربي، كانت أول بداية للتلفزيون الجزائري 
ابان الفترة االستعمارية حيث أقيمت مصلحة بث م، 1212في نهاية شهر ديسمبر عام 

محدودة االرسال، كانت تعمل ضمن المقاييس الفرنسية و يعد استخدامها اهتماما بالجالية 
الفرنسية المتواجدة بالجزائر آنذاك، كما اقتصر بثها على المدن الكبرى للجزائر حيث أنشأت 

: قصير موزعة على ثالث مراكز فيخط على المدى ال 212محطات ارسال ضعيفة تقدر بـــ 
م، و بعد 1222و قد استمر هذا الوضع حتى سنة .2قسنطينة، الجزائر العاصمة، و وهران

كانت الجزائر . ذلك أنتجت العديد من األفالم الوثائقية  التي تتمحور حول الثورة التحريرية
ا في الشمال على آنذاك تعتمد على نظام األنتلسات ألغراض المواصالت الداخلية، فمدته

أما ساحل البحر المتوسط، تربطها كابالت و الوسائل المألوفة في شبكات التلفزيون، 
الجماعات التي تعيش في الجنوب في قلب الصحراء الكبرى، فكان اعتمادها في االتصال 
بالشمال و سائر المناطق على االرسال الالسلكي بكل عيونه، و ال بٌد من ايجاد حل إلنهاء 

زلة التي تعاني منها تلك الجماعات، كما أن التلفزيون يكلف بناء مائة محطة، عدا الع

                                                           
1
 24صلمياء سليماني، مرجع سابق،   

2
 .31الحسن، الصحافة التلفزيونية، مرجع سابق، ص غسان عبد الوهاب 
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تكاليف الصيانة في بقعة من األرض تشتٌد فيها الحرارة و تكثر فيها العواصف الَرملية، لذلك 
 . 1قررت الجزائر االعتماد على األقمار  الصناعية فيما بعد

م، و كان معظم العاملين و 1222من ديسمبر عام  23و بدأ التلفاز الليبي البث في -
 .2التقنيين من األجانب، كما تم استيراد معظم البرامج من الخارج

 والدار الرباط من كل في تجارياً  المغرب في التلفزيون  بدأ 1213 عام فيفأما المغرب -
 المغربية الحكومة اشترت وقد مالية ألسباب اإلرسال عن توقف ان لبث ما لكن البيضاء
 ثالثة محطة أنشئت 1222 سنة مارس في بهما اإلرسال واستأنفت المحطتين هاتين معدات

 من رجالن قام حيث التلفزيوني للبث محاولة أول كانت العام نفس وفي مراكش مدينة في
 لهما للتصريح الحكومة إلى طلب بتقديم عريضة واكس الدين عز وسام هما األعمال رجال

 3قناتها الفضائية في  قد أطلقتو  .التلفزيون  أجهزة ولبيع التلفزيوني لإلرسال شركة بتكوين
عبر القمر (  M2) م، لبث برامجها التلفزيونية باسم القناة المغربية الثانية 1222آذار عام 
 من تدريجي بشكل مر فقد المغربية للتلفزة القانوني الوضع أما .3(Intel sat)الصناعي 

 المركزية اإلدارة في اإلدماج ثم عمومية مؤسسة إلى المالية واالستقاللية القانونية الكفاءة
 طريق عن ميزانيتها توازن  تؤمن فالتلفزة للموارد بالنسبة أما. ملحقة بميزانية االتصال لوزارة
 الطاقة استهالك فاتورة إلى تضاف مساهمة شكل على ضريبة إلى باإلضافة الدولة من منحة
( SAP) لإلشهار المستقلة المصلحة مداخيل فائض على زيادة المغربية، األسر طرف بمن
 . 4الخدمات عائدات عن ظرفية مداخيل أو
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 .131صفضيلة آكلي، مرجع سابق،  

2
 .11امباراك، مرجع سابق، ص 

3
 .113عبد الرزاق دمحم الدليمي، عولمة التلفزيون، مرجع سابق، ص 

لد صفاء عباس  بحث عن نشأة وتطور التلفزيون وخصائصها، مدونة الكترونية،   4
http://safaabass.blogspot.com/2014/11/blog-post_21.html 
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 الصناعي القمر عبر م،1222 الثاني تشرين 2 في بثها الفضائية القناة بدأت تونس وفي-
 دول و األوسط الشرق  بلدان و كافة أوروبا برامجها تغطي إذ( Intel sat)  األوروبي
 تشرين في الرقمية األوائل شركة عبر البث بدأت و السوفييتي االتحاد دول و العربي المغرب
 . 1(  Arabe SAT) العربي القمر على م،1222 األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .111نفس المرجع السابق، ص 
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 :خالصة الفصل

مفهوم اإلعالم و لقد حاولنا في هذا الفصل اإللمام باإلعالم و التلفزيون، و قمنا باإلشارة الى 
و الذي هذا في المبحث األول من الفصل أين تطرقنا الى بداية االعالم نشأته و تطوره، 

الذي كان ينذر عشيرته ذلك الشخص  " المراقب"كانت  تتلخص في المجتمعات البدائية في 
لتتطور تقنيات االتصال و  6341و بقي الحال الى ظهور الطباعة سنة  وقوع الخطربقرب 

عد ذلك، و يتطور شيئا فشيئا لُيصبح ما هو عليه اليوم، كما أشرنا الى أهداف و االعالم ب
وظائف االعالم و كذا أهميته، أما في المبحث الثاني فقذ تناولنا مفهوم التلفزيون خصائصه 

عالم العربي و العالم المغربي أين كانت أول محطة تلفزيونية في العالم و ملخص عنه في ال
، ليظهر التلفزيون بعدها في 6491، لتليها العراق عام 6431العربي  في مصر نطلع عام  

بدأت الجزائر بثها التلفزيوني  جل الدول العربية و انتشاره في مدنها، و في المغرب العربي
و كان البث مقتصرا آنذاك  ابان الفترة االستعمارية  6491ام في نهاية شهر ديسمبر من ع

 . فقط في المدن الكبرى مثل قسنطينة وهران و الجزائر العاصمة
 



 

 

 

 الفصل الثاني

 التعريف بالمنطقة و طبيعة النزاع
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 :تمهيد

تصنف قضية الصحراء الغربية على أنها من أقدم النزاعات اإلفريقية التي خلفها االستعمار 
بحيث نالت جل شعوب هذه القارة استقاللها كدول ذات سيادة، بقيت األخيرة تحت إدارة 

وبدل أن ينال هذا اإلقليم استقالله تم .م 4791م إلى 4881االستعمار اإلسباني من سنة 
ن المملكة المغربية والجمهورية الموريتانية بعد االنسحاب المفاجئ تقسيمه بين كل م

و يعود هذا التداول االستعماري علي المنطقة نظرا للجغرافيا . االستعمار اإلسباني منها
السياسية التي تحض بها ما جعلها محل أطماع الكثير من الدول، وهذا دفعنا للخوض في 

وذلك بطرح العديد من المعطيات التي . صحراء الغربيةالتفاصيل الجيوبولوتيكية لمنطقة ال
تبرز  األهمية الكبيرة التي تتمتع بها الصحراء الغربية و سنتطرق في هذا الفصل الذي 
يحتوى على مبحثين لكل مبحث ثالث مطالب تشمل التعريف األولى للصحراء الغربية 

الطبيعية التي تزخر بها وطبيعة وأصل الشعب الصحراوي  وكذا أهم الثروات والموارد 
المنطقة كما تطرقنا في المبحث الثاني لكرونولوجيا التواجد االستعمارية وأهم المواقف المتخذة 

 .من األطراف اإلقليمية والدولية اتجاه القضية الصحراوية 
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 اإلطار الجغرافي لمنطقة الصحراء الغربية :األولالمبحث 

ية من أبرز النقاط الساخنة التي ميزت هذه المرحلة األخيرة تعتبر  قضية الصحراء الغرب
وذلك لما تخلقه من حاالت نقاش وصراع دائم كونها من أقدم النزاعات في إفريقيا التي لم 

حل سلمى يرضي األطراف المتنازعة، سيما و أنها الدولة الوحيد التي ال تزال تحت  يوجد لها
 .وطأ االستعمار في القارة اإلفريقية

 ماهية الصحراء الغربية :األولالمطلب 

في مطالعتنا لمختلف القواميس وجدنا كلمة الصحراء تعني منطق األراضي القاحلة والخالية 
علي تسميتها بالغربية تعتبر  اصطلحتوعليه هذه الصحراء التي  .وأسباب الحياة من البشر

 .طبيعيا للصحراء الكبرى والوطن الكبير  امتدادا

كانت تسمى الصحراء اإلسبانية وهي جزء من بحر الرمال األعظم الذي يبدأ من الشواطئ 
وجنوب .ليبية الصحاري المصرية إلي مثيالتها العبر  وامتداداالغربية لوادي النيل شرقا 

وبذلك تتوسط هذا .تونس والجزائر والمغرب حتي تتالمس شواطئ المحيط األطلسي غربا 
. من الشرق والجنوب والمغرب من الشمال  وموريتانيابية هي الجزائر ثالث دول عر  اإلقليم

كلم مقابال  0011في حين نجده يطل بساحل طويل غني علي المحيط األطلسي بطول 
عرض أراضيها في بعض  يصل و .1كلم 011ي التي ال تبعد عنه اال بمجموع جزر الكنار 

كما أنها تقع علي  0كلم  0111كلم بينما تصل حدودها الداخلية إلي  011المناطق إلي 
وخط العرض الذي يمس وادي درعة (.فرنسا )المخترق لغرب باريس  00.01خط الطول 

التي تمت بين إسبانيا وفرنسا سنة  االتفاقياتإلي مجموعة  وهذا بالنظر.في الصحراء الغربية 

                              
دار موصة للطباعة و النشر،  .لمتحدة وحديث عن الشرعية الدوليةالصحراء الغربية في األمم ا، معراف إسماعيل. د 1

 .36ص ،0101الجزائر، 
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إضافة إلي تلك التغيرات التي أدخلت علي الحدود الصحراوية الموريتانية . 0000و  0011
 . 0003عام 

 1الساقية الحمراء: تضم الصحراء الغربية والتي في غالبها صحراء قاحلة منطقتين مهمتين 
اإلقليم في ( . 0كلم 001111)ووادي الذهب في الجنوب ( 0كلم 00111)في الشمال 
متر  111مع تواجد بعض الهضاب التي تصل في أقصاها إلى علو يقدر ب  غالبه مسطح

هذا الوادي الذي يسمى .كلم   111يقطعها وادي يصل طوله إلى  منطقة الساقية الحمراء.
كلم من الشرق  301الساقية الحمراء يعتبر األطول في المنطقة ويندفع على مساحة طولها 

مدينة العيون  عندما يمتلئ يشكل مجموعة معتبرة  إلى الغرب ويغذي عدة قبائل ويمر على
من األودية على ضفافه وعندما تمتلئ هاته الوديان تكون قوة دفع ضد الرمال المتواجدة على 
شواطئ األطلسي وتخلق العديد من القنوات وتصب في البحر هذا النهر غير دائم وال يجري 

شهر فصل الخريف تعتبر ضفاف بصفة مستمرة بل معظم الشهور التي يجري فيها هي أ
النهر من األراضي الخصبة والتي يستفيد منها شعب المنطقة في الرعي  والزراعة خاصة 

 .الشعير الذي يعطي إنتاجا كبيرا خاصة في منطقة  السمارة

كما أكد علماء الجيولوجيا أن الصحراء الغربية تحتوي علي مخزون في باطن األرض يقدر 
راء الغربية تمتلك منذ قرون تاريخا خاصا بها ومتميزا عن غيره من بكميات هائلة فالصح

جيرانها ويظهر هذا التميز من خالل نوعية الهياكل االجتماعية واالقتصادية  والسياسية التي 
 . االستعمار ما قبلعرفت المجتمع الصحراوي خصوصا في مرحلة 

إذا أنها تقع في غرب هام  استراتيجيأما في اإلطار الجغرافي تملك الصحراء الغربية موقع 
الوطن العربي وشمال غرب إفريقيا بحيث يحدها من الشمال الشرقي الجزائر ومن الجنوب 

                              
سميت بالساقية الحمراء نظرا للون األحمر الذي يظهر على جوانب الوادي عندما يكون غير مملوء بالماء في فصل  1

 الصيف
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أما من الغرب فيحدها المحيط األطلسي ويصل عرض أراضيها في بعض  موريتانياالشرقي 
تقع على خط كلم كما أنها  0111كلم بينما تصل حدودها الداخلية إلى  011المناطق إلى 

وخط  .غرب خط غرينيتش 01.06و ( فرنسا  )المخترق لغرب باريس  00.01الطول 
مجموع  الذي يمس وادي درعة في الصحراء الغربية وهذا بالنظر إلى 0411العرض 
إضافة إلى تلك التغيرات التي أدخلت  0000 0011التي تمت بين إسبانيا سنة  االتفاقات

وهذا  631.111أما بالنسبة للمساحة فتبلغ  0003يتانية عام على الحدود الصحراوية المور 
التي وقعت بين اإلدارتين اإلسبانية والفرنسية طبعا  االتفاقياتوبعد  0000التقدير كان لغاية 

 :تالها إجراء تعديل على الحدود الصحراوية التي ضمت األقاليم التالية 

 0كلم  00111إقليم الساقية الحمراء ومساحته  -

 0كلم  011111إقليم وادي الذهب ومساحته  -

 1 0كلم  01111إقليم طرفاية ومساحته -

 طبيعة الشعب الصحراوي : المطلب الثاني

يتفق المؤرخون من تحديد الشعب الذي كان يقطن بالصحراء الغربية قبل قدوم العرب  لم
 .السوداءإليها فهناك من يرى أن هذا اإلقليم كان يوجد به بعض الشعوب القادمة من إفريقيا 

الصنهاجيين . فريقينوكان ينقسم البربر إلى . من شمال إفريقيا  نزحواثم دخلها البربر الذين 
 ينوالزناتي

ات فإن سكان الساقية الحمراء ووادي الذهب ينحدرون من ساللة الفاتح وحسب بعض الدراس
كما أن منطقة  فاتحينوأبنائه الذين جاؤوا إلى الصحراء الغربية " حسان بن نعمان " العربي 

وخالل تواجدهم .الصحراء الغربية تأثرت بتوافد الهاللين خصوصا في الساقية الحمراء 

                              
  34نفس المرجع ص .معراف  إسماعيل. د 1
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نقاط  1حيث كان هؤالء يتمركزون في ،انت لهم مواجهات مع قبائل الصنهاجةبالمنطقة ك
تسمح لهم بالسيطرة على الماء ووسائل المعيشة مما جعل الصراع يستمر بينهما  .حساسة

 طوال قرون وحسم الصراع لصالح القبائل العربية ضد البربرية

من السيطرة على القبائل البربرية إال  لم يتمكنوا. الفاتحينولكن يقول المؤرخون أن العرب 
السلطات المغربية تستغل هذه الحقبة التاريخية عندما  ما تركوهذا  .المغرببمساعدة ملوك 

القدم لتقول أن للمغرب روابط قانونية وسيادة منذ . الدوليةعرض النزاع على محكمة العدل 
لصحراء الغربية تقسم إلى ثالثة وبخصوص القبائل التي سكنت ا .على إقليم الصحراء الغربية

 .د دليموأوال والتقنهالرقيبات : قبائل رئيسية 

وهم عبارة عن قبائل تنتقل من مكان إلى مكان . الرقيبات فإن أصلهم بربري صنهاجيأما 
 .والمراعيبحثا عن المياه 

يت لحسن اإلرزقن و أ" أما قبائل التقنة فإن أصلهم بربري أيضا وينقسمون إلى ثالثة قبائل 
 .وينتشرون بين جنوب المغرب والساقية الحمراء " ولقوت 

وهم من أصل عربي ويحتلون الجنوب أما قبائل أوالد دليم فيعتبرون من القبائل المقاتلة 
الغربي من واد الذهب ويقول المؤرخون أنهم أول القبائل التي تصدت وواجهت الهجمات 

 . 0001اإلسبانية على ساحل واد الذهب سنة 

أن الشعب الصحراوي كان يتكون أساسا من ثالث مجموعات .ويستخلص مما ذكر أعاله 
أوالد دليم باإلضافة  .التقنه .الرقيبات" اضحة على اإلقليم وهم كانت تسيطر بصفة و . قبلية

 .إلى بعض القبائل الصغرى التي ال يتعدى عددها ثمانية مجموعات 

ذا كانت أغلب قبائل الصحراء الغربية مستقرة نوعا ما في اإلقليم  فإن المجموعات الثالثة . وا 
فالرقيبات كانو .كانت تجوب بين عدة أقاليم ومناطق وبلدان بحثا عن المياه والمراعي 
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أما التقنة فكانو يصلون إلى جنوب المغرب ( تندوف )يصلون إلى موريتانيا وجنوب الجزائر 
 1.في شمال موريتانيا  استقرواالد دليم فإنهم وعن أو . 

 لصحراء الغربية االستراتيجيةالثروات : المطلب الثالث

نمط المعيشة البسيط الذي  علي اعتمادهمما يميز السكان الذين يقطنون في الصحراء هو 
أهم النشاطات المميزة وتعتبر التجارة والتبادل من . تحقيق الكفاف المطلوب  يصل إلى

 :أهمهاومن . للصحراويين
 (الحقبة األولى )الثروات االقتصادية  -10

تميزت هذه الفترة بسيادة االقتصاد التقليدي الذي يعتمد بصفة كلية على الفالحة وتربية 
 .الثروة السمكية وفيما يلي أهم الثروات االقتصادية  واستغاللالمواشي 

وقحالة نظرا للظروف الطبيعية للصحراء الغربية التي تميزت بقلة األمطار  :الفالحة 
الزراعات التي تصل أحيانا  بانتشاروكذا الموقع الجغرافي للمنطقة والذي لم يسمح  .األرض
التي تكثر إال بعض المناطق  .إلى التربة التي تعتبر غير صالحةدرجة باإلضافة  31إلي 

هذا لتوفرها على األودية القليلة كالكرير الذي يعتبر نوع من  وبها الغابات والواحات 
 ما بينوهي ذات عمق يتراوح .األراضي ويكون محاط بنباتات تتجمع حولها بعض المياه 

مما يعطي .م وحينها تصبح األرض تتمتع بنوع خاص من الخصوبة  6م إلى  0101
 . باستغاللهااإلمكانية ألهالي المنطقة 

النشاط األول لسكان من حيث توفر نوع مناطق الرعي الذي يسمح بتربية  :الماشيةتربية 
فهي تستعمل كوسيلة . والحرارةكونها تتميز بطبيعة مساعدة وقادرة علي تحمل العطش اإلبل 

للتنقل والترحال هذا دون الثروة الحيوانية نذكر من بينها اإلبل الذي تصنع منه الخيام 
كالبرانس الوبرية في حين أن األغنام والماعز تتواجد . الصحراءواأللبسة المالئمة لطبيعة 

                              
اه في القانون العام أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتور . تقرير المصير في الصحراء الغربية استفتاء. عبد النبي مصطفى  1

 01 -00ص  0101 ،الجزائر .كلية الحقوق 
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    0013سنة  ففي الساقية الحمراء وجودها كان يقدر. المعتدلةبكثرة علي السواحل والمناطق 
 60قدر عدد اإلبل ب  0010غنم وماعز أما سنة  ما بينألف  301ألف جمل و 01ب 

في تربية الماشية  ومنذ  االنتعاشن هذا ألف رأس من الغنم والماعز  غير أ 001ألف و 
 1:فترة ليست ببعيدة شهد تدهورا كبيرا في هذا المجال لعدة عوامل منها 

األوبئة التي غالبا ما تحصد العديد من الحيوانات في غياب الطب البيطري  انتشار-
 .العمليةالضروري لهذه 

 .ةالثرو قلة األمطار من األمور التي ساعدت علي تدهور هذه -
من كل  انتقاماالقاضية بقتل العديد من المواشي وهذا  االستعماريةإضافة إلي السياسة -

 .شعبية انتفاضة
إضافة إلي قنبلة الماشية بواسطة الطائرات إلفزاع الرعاة والسكان الرحل وحثهم علي ترك -

 .المناجمكيد عاملة في  الستعمالهمهذه المهنة 
الصحراء الغربية موطن مهم لصيد األسماك حيث تعد السواحل  تعتبر:  الثروة السمكية

الصحراوية من أغني السواحل في المحيط األطلسي بإفريقيا وقد جرت هذه الثروة أطماع 
البرتغالي الذي أنشأ محطة خاصة للصيد  االستعمارقديما من بين ذلك  االستعماريةالدول 

سبانيا شكلتا شركة الكاريو اإلفريقية والتي كما أن إنجلترا و إ...... البحري أطلق عليها 
غالل الشواطئ المليئة باألسماك إستوكان هدفها العمل علي .تمول من الشركة اإلسبانية 

وكذا إقامة شبكة التبادالت التجارية باإلضافة إلى حماية جزر الكناري الذي يعد من أهم 
ويحتوى  0كلم  01.11مسافة الموارد الخاصة بالساحل في هذا النطاق والتي تمتد علي 

 .أطنان  01نوع من األسماكويبلغ إنتاج الكيلومتر المربع الواحد ب  00علي 
 
 

                              
زائر الج.بن عكنون  .المركزيةديوان المطبوعات الجامعية الساحة  .اإلقليميةاألمم المتحدة والنزاعات  .إسماعيل معراف   1

 13.14ص  0000
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 "الحقبة الثانية " إكتشاف المعادن -2
كلم  011حددت مناطق وجود مناجم الفوسفات في الصحراء الغربية علي بعد  :الفوسفات 

كما .اع وحده تصل إلي ملياري طن هذا السماد من منجم بوكر  احتياطيمن البحر كما أن 
مليون دوالر وهذا حسب أسعار مناجم لعام  011.111تبلغ قيمته هذه الكميات الهائلة بنحو 

لي جانب هنالك أهم المناجم منجم بوكراع هذا توجد هناك مناجم أخري ف 0040 ي الداخل وا 
بالصحراء الغربية  إضافة إلي الفوسفات وهنالك مركزين حديثين. ماليين طن 01كمياتها ب 

لتأمين تصدير هذه المادة وهما ميناء العيون الجديد وميناء الحزام الدوار وهذا نظرا لألهمية  
الكبيرة للفوسفات واألزوت وهي المواد األولية المستعملة في صناعة األسمدة الكيمياوية لذلك 

 .نالحظ أن الصحراء الغربية تعتبر غنية بهذه المواد
 :البترول والغاز الطبيعي 

م تقدمت  0000تتوفر الصحراء الغربية علي مواد هامة ومنها البترول والغاز ففي أفريل  
بهذه العمليات إال أن LENI ، عمليات البحث عن مصادر البترول فتكفلت الشركة اإليطالية

 0031من سنة  ابتداءتهديدا مباشرا لمصالها في المنطقة و  واعتبرتهفرنسا لم تشجع هذا 
 0كلم  011.111سمحت مصلحة المناجم اإلسبانية بتحديد المناطق التي تجاوزت مساحتها 

كتلة كبيرة  اكتشافوتم  0030بدأ التنقيب في مقاطعة طرفاية وفي سنة  0030ومنذ 
متمركزة لها حدود مع الساقية الحمراء ومنطقة طرفاية وفي سنة وهي تتواجد علي طول مائة 

م إضافة إلي أن 0044منجم في طريق ومنطقة سمارة في ديسمبر  اكتشافومتر كما تم كيل
م أكدت علي توفر باطن الصحراء الغربية وخاصة بالهضاب  0040األبحاث التي تمت في 

 1( .البترول أو الغاز الطبيعي ) علي مخزن من الذهب األسود 

 
                              

م مذكرة لنيل شهادة  0116-0040أزمة الصحراء الغربية جذورها ودور هيئة األمم المتحدة . زروقي سومية .زان منى   1 
 .01، ص0103 ،الجياللي بونعامةجامعة . الماستر في التاريخ 
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 بداية الصراع وموقف الدول اإلقليمية والدولية من النزاع: الثاني مبحثال

تمتلك الصحراء الغربية أهمية استراتيجية كبيرة جعلتها محط أنظار القوى 
كونها المسيطر األول على  00االستعمارية األوروبية كإسبانيا في أواخر القرن 

بعد ضغوط من طرف فرنسا والمغرب التي قامت  0040اإلقليم لتتركه سنة 
ر والخراب مما جعل القضية باجتياح األراضي الصحراوية  مخلفتا الكثير من الدما

تحتل حيزا في ميثاق األمم المتحدة ومن هنا تعددت أطراف ومواقف الدول 
ومن خالل هذا  .والمنظمات تجاه القضية بين مؤيد ومعارض لحل النزاع بالمنطقة 

المبحث سنتعرف أكثر عن طبيعة النزاع الدائر في المنطقة منذ البداية وأهم 
 .ولية الفاعلة في النزاع بمنطقة الصحراء الغربيةالمواقف اإلقليمية والد

 كرونولوجيا النزاع بمنطقة الصحراء الغربية:  المطلب األول
 اإلسباني واالحتاللالصحراء الغربية 

م بدخول القوات اإلسبانية إلي ساحل  0001بدأ االحتالل اإلسباني للصحراء الغربية سنة 
ويميز .م  0003ولكن لم تبسط إسبانيا سيطرتها علي اإلقليم إال بحلول سنة .واد الذهب 

 :إسبانيا لإلقليم بين ثالثة مراحل  احتاللبعض المؤرخين 

 0001 ما بينواد الذهب وهي الفترة الممتدة األولى تحصر االحتالل اإلسباني في منطقة  -
 .م 0011م إلي 

باريس وتمتد من  اتفاقيةأهمها  اتفاقياتالثانية تتميز برسم الحدود مع فرنسا بواسطة -
 .م 0000م إلي  0011
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أما المرحلة الثالثة فإنها المرحلة التي بسطت فيها إسبانيا نفوذها على كامل اإلقليم -
هذه المرحلة هو التوسع الفرنسي  ما ميزم وأهم  0003م إلي  0000من  امتدتالصحراوي 

 .على حساب جنوب المغرب وجنوب الجزائر إلي موريتانيا ومناطق أخري 

إسبانيا الفرصة ومعاهداتها مع فرنسا ومعارك الصحراويين مع  استغلتففي هذه األثناء 
سبانيا في هذه األثناء م ووصلت إ 0061م   0006 ما بين امتدتالمحتل الفرنسي التي 
أن  تبسط  استطاعتثم مدينة أيفني وبعد ذلك   0061افريل -04إلي مدينة السمارة في 

 .1 0003نفوذها علي كامل التراب الصحراوي سنة 

 :المغربي واالحتاللالصحراء الغربية 

لتحقيق مطامعه وتنازل إسبانيا عن منطقة طرفاية  الذي كان وراء سعي المغرب الشيءإن 
م بين الطرفين باإلضافة إلي  0000أفريل  10التي وقعت من  االتفاقيةلصالحه بموجب 

إسبانيا عن منطقة  انفصالالتي من خاللها تم   0036جانفي  11توقيع معاهدة فاس في 
 2( 10)إفني  

وتعود المطالبة المغربية للصحراء الغربية إلي منتصف الخمسينيات حيثما أصدر حزب 
الكتاب األبيض حيث جاء في هذا الكتاب أن . الذي كان يزعمه عالل الفاسي  االستقالل

للمغرب أطماع إقليمية بشأن كل من مدينة بشار وتندوف الجزائرية وكذا جزء من المالي 
قليم الساقية الحمراء وواد الذهبوالسينغال والمجموعة الم  .وريتانية بأكملها وا 

                              
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون . تقرير المصير في الصحراء الغربية  إستفتاء. عبد النبي مصطفي  1

 03 -00ص  0101، ، جامعة الجزائرالعام
مذكرة لنيل شهادة  0116- 0040أزمة الصحراء الغربية جذورها ودور هيئة األمم المتحدة .زورفى سمية . زان منى  2

  61ص  .0103 ،بونعامةالجياللي ، جامعة في التاريخ الماستر
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في الصحراء الغربية  استفتاءوتجدر اإلشارة إلي أنه منذ أن أعلنت إسبانيا عزمها إجراء 
من إقليم الصحراء الغربية تطبيقا لالئحة  انسحابها احتمالم وأظهرت فكرة 0041خالل سنة 
 . االستقالللمستعمرة في نيل المتعلقة بحق الشعوب ا 001األممية رقم 

ن كان  لقي تأثيرا من طرف بعض الدول  اجتياحإن  المغرب إلقليم الصحراء الغربية وا 
العربية فإنه بالمقابل وجد معارضة شديدة من طرف الجزائر أدي  إلي قطع العالقات 

ربية الجزائر بميالد الجمهورية الع اعترافالدبلوماسية بينها وبين المغرب خصوصا بعد 
سابقا علي مستوى الجمعية العامة لألمم المتحدة  االشتراكيةكما أن أغلب الدول .الصحراوية 

 .1. ونددت به  االجتياحومجلس األمن أدانت هذا 

 :التواجد الموريتاني بالصحراء الغربية

موريتانيا كالمغرب أن لها حقوق تاريخية وسياسية علي إقليم الصحراء الغربية  اعتقدت
 باعتبارالتي كانت تعتبرها تتبع إمارة الشنقيط التاريخية . وبالذات علي منطقة واد الذهب 

 اهتمولذلك .يسمي بالمجموعة الموريتاني  ما كانأو " األدرار " أنها كانت تشكل مع إمارة 
اني األسبق مختار ولد دادة بالقضية الصحراوية وشارك في لقاء مدريد الثالثي الرئيس الموريت

سبانيا ثم  علي المنطقة التي  استولىوقبل أن يقسم الصحراء الغربية إداريا مع الغرب وا 
لإلمارات الموريتانية القديمة  امتدادا اعتبرتهاالتي  جاءت من نصيبه وهي منطقة واد الذهب 

شابه في اللغة والعادات والتقاليد يشكل قاسم مشترك بين المجموعة وهذا راجع إلي الت
أن قبائل الصحراء  واعتبرتلكن المحكمة فندت هذه الحجج .الموريتانية والصحراء الغربية 

الغربية كانت منظمة قبل اإلمارات الموريتانية وأنها كانت مستقلة عنها سواء في الميدان 
حتي قدوم المستعمر اإلسباني كما أن الشعب الصحراوي  واالجتماعيالسياسي االقتصادي 

 ذو طابع خاص ومحدد مشكل من قبائل مستقلة عن كل سلطة خارجية

                              
  00نفس المرجع ص .عبد النبي مصطفى  1
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وأمام هذه المعطيات المتناقضة خلصت المحكمة بعد دراسة الوثائق والمعلومات المقدمة لها 
وريتانيا والصحراء إلي نفي وجود روابط سيادة بين المغرب والصحراء الغربية من جهة وبين م

وأن المحكمة لم تالحظ وجود عالقات قانونية من طبيعتها أن تؤثر .الغربية من جهة أخري 
بواسطة التعبير الحر عن إرادة شعب  االستعمارالمتعلق بتصفية  00-01في تطبيق قرار 

 1.اإلقليم 

 راء الغربيةاقف الدول اإلقليمية من نزاع الصحمو  :الثانيالمطلب 

المرجو في قضية الصحراء  لم يكن لالتحاد ذلك الدور : اإلفريقي االتحادموقف -
كانت تتعلق بدراسة هذا الملف كادت تكون شكلية وربما يرجع ذلك  التيالغربية فالمناقشات 

للدور الذي تلعبه المملكة المغربية في تقليص دور المنظمات اإلقليمية في حل النزاع 
وخاصة اإلفريقية منها بتأكيد ثقتها بمنظمة األمم المتحدة فقط باإلضافة إلى نجاحها في 

دعمها لقضية الصحراء الغربية مثل تشاد  إقناع بعض الدول اإلفريقية لتراجع عن
 ....وغيرهم . ليبيريا .بوركينافاسو .

عضوية الصحراء الغربية التي كانت من بين األوائل في التوقيع  االتحادومع هذا لم يساعد 
عكس  االتحاد اجتماعاتوظل ممثل الصحراء الغربية شاغرا لمقعده في كل . ميثاقهعلي 

 اتجاه االتحادسة الكرسي الشاغر لتعبير عن موقفها من سياسة سيا انتهجتالمغرب التي 
القضية الصحراوية لتبقى المملكة المغربية بذلك البلد اإلفريقي الوحيد الذي ال ينتني لالتحاد 

 اإلفريقي
لحد األن هي الرسالة التي بعثت بها رئيسة مفوضية  االتحادواخر المساعي التي قام بها 

إلي األمين العام لألمم المتحدة بان  0106كوزازانا والميتي زوما في بداية اإلفريقي إن االتحاد
 االستفتاءاإلفريقي تكليف المفوضية بالعمل من أجل تنظيم  االتحادكي مون بلغته فيها بقرار 

                              
المغربية لحقوق اإلنسان في  االنتهاكاتالمسؤولية الدولية الجنائية عن .سعيد أيت بومراح . بالهي دمحم إبراهيم    1

 00.06ص  ،0101يحي فارس، جامعة  ،وعالقات دولية دوليمذكرة ماستر تخصص قانون .الصحراء الغربية 
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كما طلبت منه بالمناسبة إرسال كريستوفر  روس مبعوثه الشخصي .في الصحراء الغربية 
للتنسيق بين المنظمتين التي تربطهما شراكة خاصة .ي أديس أبابا إلي الصحراء الغربية إل

 1في الموضوع
 :المغربيةموقف المملكة -

وجزء من سيادته الغير قابلة للتقسيم   الغربية امتداد ألرضية  الصحراءيعتبر المغرب إقليم 
 :أهمها أدلة واعتباراتو قد استعد لعدة  0

لإلقليم وذلك  وفق طروحات عالل الفارسي صاحب  الجغرافيالتاريخ المشترك واالمتداد  -
 .المغرب الكبير1995. خريطة

 .والحقوق التاريخية المشتركة  الصالحيات الدينية -

 .مبايعيه المؤمنين والغربية لدمحم الخامس باعتباره أمير  صحراءلجوء بعض أهالي -

 2 .همعدم قدرتهم على تسير شؤون األصليين وقلة السكان  -

أساس القوة العسكرية  إال علىالوجود المغربي في الصحراء الغربية ال يرتكز ومن هنا كان 
في  الصادرة 01-00القرار التي حرمت الشعب الصحراوي من تقرير مصيره خارقة بذلك 

فالمفهوم التاريخي التي تدافع عنه المغرب، قائم على التصور اإلسالمي للحدود، . 0031
بمعنى أنه مبني على قاعدة االنتماء الديني، فالحدود المغربية ينبغي أن تحدد على أسس 
وجود مجموعات التي تدين بالوالء الديني للسلطان المغربي، وال تحدد على األساس اإلقليمي 

لتالي فإن كل المناطق التي تتضمنها خريطة المغرب الكبير، بما فيها وبا الجغرافيأو 
التي يقطنها أغلبية القبائل  الصحراويةاألراضي الجزائرية هي أراضي مغربية، وحتى المناطق 

                              
م 0100. للنشر والتوزيع غيداء  دار، 0ط ،لغربيةعقبات تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء ا. طارق مبروك تراي 1
  034- 033ص

مذكرة الماستر في العلوم  .الغربيةالعالقات البيئية بين الجزائر والمغرب في ظل التكامل قضية الصحراء . خلوفي سهام  2
 .04ص 0103.، جامعة سعيدةالسياسية
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المهجرة تنتمى إلى الفئات التانية المغربية،  وحتي مغربية بحكم التاريخ و الوالء الديني 
حاول ويحاول السيطرة على األراضي  االستعماريةب كباقي الدول المغر وبالتالي  للسلطان

الصحراوية  بشتى الوسائل والطرق، فإلى جانب محاولة فرض األمر الواقع من خالل جلب 
حتى يومنا . 0040بالصحراء الغربية منذ سنة   توطينهم المستوطنين المغاربة والعمل علي

 .هذا

 :موقف الجزائر-

الناطق الرسمي لوزارة القضية الصحراوية لم يتغير حيث أن  اتجاهإن موقف الجزائر الرسمي 
على هذا الموقف والقاضي بأن الجزائر ليس لديها  باستمرارالشؤون الخارجية الجزائرية يؤكد 

حقيقي من خالل  استعمارأو مطلب بشأن القضية الصحراوية وهي تسعى لتصفية  ادعاء
وقد ظلت الدولة  .ير القابل لتصرف في تقرير المصيرلصحراوي لحقه غممارسة الشعب ا

مستندة في ذلك إلي .الجزائرية متمسكة بتأييد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره 
للجمعية  00الصادر عن الدورة رقم  0001العديد من قرارات األمم المتحدة ومنها القرار رقم 

ق الشعوب في تقرير مصيرها واإلقرار بحريتهم الكاملة العامة لألمم المتحدة والذي يؤكد ح
إلي القرار رقم  استندكذلك .والثقافي  واالجتماعي واالقتصاديوضعهم السياسي  اختيارفي 
 استقاللهاالعاجلة في األقاليم التي لم تحقق  الخطوات اتخاذوالذي يؤكد ضرورة  01/6000

 .لتحويل السلطة إلى شعوب هذه األقاليم بدون شروط أو تحفظ 

تعتبر الجزائر الداعم التقليدي لجبهة البوليساريو حيث استطاعت أن تعبئ عدد كبير من و 
الدول السارية لصالح البوليساريو،  وضمنت لهذه الجبهة الغطاء السياسي  و العسكري 

لمتكررة انشغلت بنفسها إبان األزمة الداخلية مكنها من الصعود أمام الهجمات المغربية ا
أخيار أن يعززه  " عبد العزيز بوتفليقة"لكنها مازالت تملك دور في النازع حاول الرئيس 

الغربية  الصحراءمؤكدة  منذ بداية النزاع بأن ليس لها مطالب أو مطامع ترابية توسعية في 
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 األطرافلحل النازع بين  ير كوسيلةوال في ثرواتها  وقد كانت تنادي بمبدأ تقرير المص
 1.أمام أنظار األمم المتحدةالقضية الصحراوية    

ويظهر ذلك من خالل سعيها إليجاد حل سلمي من خالل ما قدمته من مذكرات إلى 
 :منهاالمنظمات ونذكر 

م  0040نوفمبر  00في  االستعمارالكلمة التي ألقاها المندوب الجزائري أمام لجنة تصفية -
بخصوص قضية الصحراء الغربية والتي تأكد من خاللها الموقف الجزائري فيما يخص حل 

 .مدريد  اتفاقيةالقضية ورفض 

فيفرى  00في  .المتحدةوالمذكرة التي وجهتها الحكومة الجزائرية إلى األمين العام لألمم -
ق الشعب د الثالثية التي سلبت حمدري اتفاقيةم والتي عبرت من خاللها عن رفض  0043

أن تسوية هذه القضية تتم بموافقة ومشاركة األطراف  واعتبرت .الصحراوي في تقرير مصيره
 .وبما في ذلك إسبانيا التي تعتبر القوة المسؤولة أمام األمم المتحدة. المعنية

الوحدة التابعة لمنظمة  االستفتاءيظهر موقفها  أيضا من خالل مذكرة لجنة تطبيق -
 :م في اجتماع نيروبي وجاء فيها  0000اإلفريقية والتي تقدمت بها في أوت 

 .االستفتاءالتركيز على ضرورة وقف إطالق النار قبل إجراء -

المسيرة  اعتبارإن تأكيد الجزائر على دعمها المادي والمعنوي لجبهة البوليساريو من خالل -
مدريد هذا ما تبعه قطع العالقات  باتفاقية افهااعتر الخضراء خرق للمواثيق الدولية ودعم 

العربية الصحراوية الديمقراطية التي أعلن عن  الجزائر بالجمهورية اعترافالدبلوماسية مع 
 2م  0043فيفري  04قيامها في 

                              
  .00، صمرجع سابق.خلوفي سهام  1
مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعالقات .م  0000-0036النزاع في العالقات الجزائرية المغربية . رياض بوزرب   2

 .01ص، 0110جامعة منتوري قسنطينة، ..الدولية 
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 :موقف جبهة البوليساريو

البوليساريو يعتبر نزاع الصحراء الغربية مسألة تقرير مصير أوال وقبل كل شيء وقد قامت 
ببيان أن مطالبها الوحيدة هي بخصوص التطبيق السليم للقانون الدولي  وانسجامبكل توافق 

 وعلى وجه الخصوص حق تقرير المصير.

جبهة البوليساريو أن تصبح التنظيم الوحيد والممثل الشرعي للشعب  استطاعتحيث 
 0046.10.01اإلسباني في  االستعمارا المسلحة ضد ثورتهالصحراوي منذ إعالنها 

حيث تعهد وزير الخارجية اإلسباني للولي .الجلوس إلى طاولة التفاوض معها  علىوأجبرته 
ومعارضة كل المطالب التي  استقاللهمبإلزام إسبانيا بمنح الصحراويين  0040مصطفى 

تدعيها الدول األجنبية لنفسها في اإلقليم الصحراوي مقابل وقف الجبهة لحمالتها العسكرية 
 اتفاقيةوتسليم األسرى اإلسبانيين لديها إال أن إسبانيا خالفت كل العهود ووقعت .ضد إسبانيا 

 0040.00.001مدريد الثالثية مع المغرب وموريتانيا في 

أدى بالجبهة لإلعالن عن قيام الجمهورية العربية الصحراوية من منطقة بئر لحلو وهذا ما 
أي قبل يوم واحد من االنسحاب الرسمي إلسبانيا من اإلقليم بعد أن  0043.10.04في 

السيد األول لرئيسا لهذه الجمهورية بيانا أشهر فيه قيام الدولة مصطفي  أصدر الوالي
كما أقر دستورا مؤقتا وبهذه الخطوة .وطبيعة النظام فيها الصحراوية وحدد فيه توجهاته 

الجريئة أرادت الجهة مأل الفراغ الذي سيتركه االنسحاب اإلسباني تعبيرا منها عن رفض 
 االستقاللعسكرية دامية مع موريتانيا والمغرب للحصول على  اشتباكاتمدريد وبعد  اتفاقية

 2. في منظمة الوحدة اإلفريقية التام كدولة حصلت الجبهة على عضوية كاملة

 

                              
دار المختار للطباعة والتحضير الطباعي  ،10ط،.نزاع الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو.طاهر مسعود،  1
   03ص 0000 ،.دمشق.

  0100جوان  111مجلة المستقبل العربي عدد .دور منظمة األمم المتحدة لتسوية نزاع الصحراء .أحمد باسل البياتي  2
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 :موقف الجمهورية اإلسالمية الموريتانية

قضية الصحراء حيث بدأت المطالبة الموريتانية بالصحراء  باتجاهموريتانيا عدة أوجه  اتخذت
وجاء ذلك على لسان أول رئيس لها  استقاللهاأي قبل أن تحصل على  0004الغربية سنة 

تحقيقا لبعض مطالبها ولقد ( واد الذهب ) رأت في ضم نصيبها حيث .المختار ولد دادة 
 :الصحراء الغربية بثالثة مراحل وهي  اتجاهتميزت السياسة الموريتانية 

 0519إلى  0591المرحلة األولى من -

وفي  االستعمارفي هذه المرحلة أعلنت موريتانيا مساندة القضية الصحراوية للتعجيل بتصفية 
مستندة في ذلك علي الصحراء الغربية  على حقوقها المشروعة في نفس الوقت أكدت
ويظهر هذا . والصحراوي لموريتاني التي تربط بين الشعبين ا واالجتماعيةالروابط التاريخية 

من خالل الذكرة الرسمية التي بعثتها موريتانيا إلى األمم المتحدة في الموقف 
يشكلون على الصعيد التاريخي واللغوي التي تضمنت أن سكان الصحراء  0041.10.01

وأكدت فيه أن الصحراء الخاضعة لإلدارة .واإلنساني جزءا ال يتجزأ من األراضي الموريتانية 
وعندما طلبت .اإلسبانية هي جزء من األراضي الموريتانية وأنها لم تفوض أحدا بالتفاوض 

الجمهورية الموريتانية هذا  من محكمة العدل الدولية ساندت االستشارةالمملكة المغربية 
 اختياراوطالبت بأن يشمل حق تقرير المصير  االستفتاءعلى أسئلة  اعترضتالطلب إال أنها 

 .الموريتانيثالثا وهو العودة إلى الوطن 

 0511إلي  0519من  المرحلة الثانية-

مدريد الثالثية  اتفاقيةوتوقيع  .الدوليةلمحكمة العدل  االستشاري بدأت مع صدور الرأي 
سبانيا وفي  0040.00.01 ثنائية  اتفاقيةوقعت  0043.11.01بين المغرب وموريتاني وا 

القوات الموريتانية  اجتاحتبين موريتانيا والمغرب لتقسيم الصحراء الغربية بينهما وبعد أن 
ية ضد ركزت جبهة البوليساريو عملياتها العسكر ( واد الذهب ) جنوب إقليم الصحراء الغربية 
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قائدها السيد الوالي مصطفى موريتانيا أوال وجعل العاصمة  الستراتيجيةموريتانيا تطبيقا 
العسكرية لجبهة البوليساريو ورغم نجاح جبهة البوليساريو  للضرباتالموريتانية نواكشط هدفا 

 فإن موريتانيا لم تعدل عن موقفها.الموريتاني  واالستقرار 1في هجماتها وتهديدها لألمن
 . للسيطرة على الصحراء الغربيةوتعاونت مع المغرب 

 0510إلى  0511المرحلة الثالثة من -

العسكرية التي كانت أولها في  االنقالباتالموريتانية الداخلية وتعدد  االضطراباتمع تزايد 
من طرف العقيد مصطفى ولد السالك الذي وعد بإخراج البالد من 0040 العاشر جويلية

حرب الصحراء بعده جاء أحمد ولد يوسف الذي تعهد بتسليم الجزء الذي تسيطر عليه 
حيث .موريتانيا إلى جبهة البوليساريو وقد وفي بوعده خليفته العقيد دمحم خونا ولد عبد هللا 

 0040.10.10ر بين موريتانيا وجبهة البوليساريو في الجزائ اتفاقيةتوجت مساعيه بتوقيع 
القوات الموريتانية من واد الذهب  وانسحاببين الطرفين  الحربوالتي أكدت إنهاء حالة 

عن أي نزاعات  واالبتعادفي مشكلة الصحراء الغربية وبعدها فضلت موريتانيا عدم التدخل 
تفاق الموريتاني مع جبهة البوليساريو اال اعتبرت إال أن المملكة المغربية. حيال القضية 

منها القوات  انسحبتعلى المناطق التي  باالستحواذوسارعت . عمال عدائيا وغير شرعي 
 2. 0000.16.04الموريتانية وبعدها توترت العالقات المغربية الموريتانية إلى حد قطعها 

 

 

                              
م ص  0100ع دار غيراء للنشر والتوزي. عقبات تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء الغربية .طارق مبروك تراي  1 1
063. 

 
م ص  0100دار غيراء للنشر والتوزيع . عقبات تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء الغربية .طارق مبروك تراي  2

064-060. 
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 المواقف الدولية تجاه القضية الصحراوية :الثالثالمطلب 

البأس لإلشارة أن هناك فترتين فاصلتين طبعتا عمل المنظمة :  موقف األمم المتحدة
األممية فيما يخص معالجتها القضية الصحراوية فالمرحلة األولى تنطلق تقريبا من عام 

 0041أما المرحلة الثانية تبدأ مع أواخر عام .عموما  0041وتنتهي عند نهاية  0033
وقبل أن ندخل المرحلة األساسية في البحث  .ند الفترة الحالية لكي تتوقف ع 0040وبداية 

والتي تعتبرها مهمة في توضيح  0001البد من اإلشارة إلى الفترة التي أعقبت القرار الشهير 
والذي أعتبر من قبل  0041أصول القضية وهذا ألسباب متداخلة لكي نصل إلى قرار 

المعترف به من قبل األمم المتحدة  االستعماربعض الباحثين بمثابة إلغاء مسار تصفية 
 :ويمكن حصر تلك األسباب في القضايا التالية 

أن الصحراء الغربية في البداية قد سجلت في قائمة األقاليم الغير مستقلة من طرف لجنة * 
. مخرجاوالتي يتعين على هذه األخيرة أن تجد لها التابعة لألمم المتحدة  االستعمارتصفية 

المشكلة بالنظر إلى المعطيات الجغرافية هي قضية إفريقية  اعتبرتن في نفس الوقت ولك
وهنا يمكن . أن تضطلع بمهمة إيجاد مخرج لها ( سابقا )يتعين على منظمة الوحدة اإلفريقية 

 .الهيئات الدولية األخرى كان مقصورا على بعض التلميحات العابرة اهتماماإلشارة أيضا إلي 

بالنظر لتوازن القوى داخل منطقة المغرب العربي خصوصا فإن المشكلة  نسجل أنه* 
 .وسلبية البعض األخرالصحراوية بقيت تتراوح بين تجاوب بعض األطراف معها 

للصحراء الغربية في إدخال مجموعة قوى أوروبية كانت  االستراتيجيةساهمت الوضعية * 
 .تتنافس على الصراع حول قضية شمال غرب إفريقيا 

 لمداخل إفريقيا االستراتيجيتطور وضعية الصحراء بشروط األمن  ارتبط* 
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السوفياتي والواليات المتحدة  االتحادقضية الصحراء الغربية بالصراع القائم بين  ارتبطت* 
ة في منطقة النفوذ اإلفريقية والذي كان الهدف منه هو محاولة ضبط التغيرات التي األمريكي

 ( .يقصد األنظمة وحركات التحرر )تطرأ على مستوى األحداث المحلية 

الذي ساد العالقات الدولية  وفي خضم هذا المناخ كان دور األمم المتحدة يتطابق فيه الجو-
وبعد المسار الذي عرفته السياسة فيما يخص قضية .تصرفات القوى الفاعلة فيها  واتبع

بحيث كانت  0040فعلية مثلما ذكرنا الصحراء الغربية دخلت األمم المتحدة النزاع بصفة 
 .هذه السنة حساسة بالنسبة للحل السلمى للقضية 

وعليه فقد تواصل نشاط األمم المتحدة على أكثر من نطاق فعلى الصعيد السياسي وفي 
وتجاوبا مع روح . الصحراويينا إلى تحديد مواقف الدول المعنية وكذا السكان محاولة منه

والتي نصت على بعثة تقصي الحقائق يتعين  .المتحدةللجمعية العامة لألمم  6060 الالئحة
عليها دراسة وضعية اإلقليم وا عداد تقرير في الموضوع يقدم إلى الجمعية العامة خالل دورتها 

كانت تنتظر األمم المتحدة من خالل هذه  التييمكن تحديد األهداف ومن ثم  61العادية 
 :التاليالبعثة على النحو 

وهي مكلفة من قبل "  01لجنة " المسماة  االستعمارإرسال البعثة من طرف لجنة تصفية -
إيران  ويتمثل .كوبا  .الجمعية العامة لألمم المتحدة وكانت متكونة من ممثلين من كوديفوار

 :في هدفها 

 1.محاولة تحديد مواقف الدول حول النزاع *

 .مراقبة المعلومات التي كانت تعطيها القوة الديرة إسبانيا كل سنة*

                              
الجزائر .بن عكنون .ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية  .األمم المتحدة والنزاعات اإلقليمية.إسماعيل معراف  1

  00.00ص  0000
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 .دراسة وضعية اإلقليم من جميع الجوانب*
 .معرفة طموحات سكان المنطقة فيما يخص مستقبلهم*
 :موقف فرنسا -

مدريد إذ مارست ضغوطا سياسية على إسبانيا وسرعان ما  اتفاقكانت فرنسا وراء إبرام 
وجدت نفسها متحالفة بالكامل مع بعض أطراف النزاع وعبرت عن تحالفها هذا في أكثر من 

 :أو العسكري  واالقتصاديموقف سواء على الصعيد السياسي 

 :السياسيعلى الصعيد *

 .مدريد اتفاقيةممارسة ضغوط على إسبانيا للوصول إلى -

ال إلسبانيا في " وضع هنالك ألول مرة شعار  0040الفرنسي للمغرب  وزير الخارجيةزيارة -
الرباط على الشعب .دريد م.وهكذا بدأ خيط المؤامرة الذي يشكله محور باريس " الصحراء 
 .الصحراوي 

 :االقتصاديعلى الصعيد *

فرنسا . 0041سنة ( موريتانيا . المغرب) مع دول أطراف النزاع  اقتصاديةمصالح -
أن تجد حال لقضية التعويضات المتعلقة بالفالحين الفرنسيين حيث قدم النظام  استطاعت

 .مليون درهم 0110المغربي تعويضا قدر ب 

 01وبهذا السماح ل  .ركات الصغيرة ذات الطابع التجاري بعض الش مغربيةتنازل عن فكرة -
 .تجارية بملكياتهم ال لالحتفاظألف معمر 

 :العسكري على الصعيد *

حيث قال أن فرنسا قد تتخذ إجراء ضد جبهة " إيفون جورج " تصريح وزير الدفاع الفرنسي -
البوليساريو في الصحراء الغربية نتيجة لسيطرة األخيرة على الساحة العسكرية وتكثيف 

 .الموريتانية عملياتها ضد القوات المغربية 
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بحيث ال  االستعماري وفي الختام يمكن القول بأن السياسة الفرنسية عرفت ميوال لماضيها 
 1.حق الفيتو  باستخدامتزال فرنسا تشكل عائقا أمام حل القضية 

األوروبي الذي أنشأته الدول األوروبية بموجب  االتحادركز   :األوروبي االتحادموقف -
أكثر من .اإلنساني لقضية الصحراء الغربية  على الجانب. 0000معاهدات ماسترخت سنة 

 :الجانب السياسي لها حيث كان يؤكد دائما 

 .المخيماتلي الصحراويين من مدنهم إلى لنزوح األها استنكاره-

 االحتياجاتالمطالبة بزيادة المخصصات المالية والدعم وكذا المساعدات اإلنسانية لتغطية -
 الصحراويين خاصة المتواجدين في والية تندوف الجزائرية للالجئيناألساسية 

 .إدانة كل أعمال القمع التي يتعرض لها النشطاء السياسيون المؤيدون لحق تقرير المصير-

األوروبي بالرغم من أنه ال يعترف رسميا بالصحراء  االتحادأما على المستوى السياسي فإن 
البوليساريو في الكثير من الدول األوروبية التي بدأت إال أن هناك تمثالت لجبهة . الغربية 

أعلن البرلمان السويدي فقبل أشهر . تعترف الواحدة تلوا األخرى بالجمهورية الصحراوية 
وغداة ذلك أعلنت إرلندا أنها ستنظر في . الصحراويةبالجمهورية  اعترافهبأغلبية األصوات 

ئيس اإلرلندي دمحم عبد العزيز بصفته رئيسا الر  استقبلبالجمهورية بعد أن  االعترافملف 
بالجمهورية  االعترافوحسب جبهة البوليساريو فإن الهندوراس قررت . للجمهورية الصحراوية 

 .ورفع تمثيل الجبهة والهندوراس إلى مستوى السفراء 

فاظ ء الغربية للضغط على المغرب والحوالواقع أن الدول األوروبية تستعمل ورقة الصحرا
مصالحها في المنطقة ودليل في ذلك مشاركة البوليساريو في القمة اإلفريقية األوروبية  على

 1.بالقاهرة

                              
  60-61ص  سابق، مرجع ،إسماعيل معراف 1
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 : موقف مجلس االمن

نقطة تحول في قضية  61/10/0000يعتبر مخطط التسوية الذي وافق عليه االطراف في 
و لهذا سيتم تقسيم القرارات التي , و خطوة عمالقة نحو حل  هذه القضية, الصحراء الغربية

 .تمثل المراحل الثالثة لهذا المخطط, المتحدة الى ثالثة اقسام  لألمماتخذها مجلس االمن 
 :االمن قبل مخطط التسويةقرارات مجلس  .أ

اصدر مجلس االمن ثالثة قرارات تتعلق بالصحراء الغربية قبل ظهور مخطط التسوية 
 : 0000االممي سنة 

الذي صدر , 00/01/0040الذي صوت عليه المجلس في  644كان القرار رقم  :اولها 
المتحدة و اصدار  مملألبعد تقديم البعثة االممية للصحراء الغربية لتقريرها الى االمين العام 

وفي هذا القرار طلب مجلس االمن من االمين العام , محكمة العدل الدولية لرايها االستشاري 
كما اكد فيه المجلس على ان  ،المتحدة ان يقدم له تقريرا بنتائج مشاوراته مع االطرف لألمم

 .القضية الصحراوية تعد من قضايا تصفية االستعمار
وال يختلف كثيرا , 10/00/0040الذي صوت عليه المجلس في  640 القرار رقم:و الثاني  

سوى االطراف المعنية بقضية الصحراء الغربية ان ينجبوا تصرفا من , عن القرار الذي سبقه
الى انه طلب من االمين العام تكثيف مشاوراته مع  باإلضافة, شانه ان بعقد المشكلة اكثر

 .األطرافهذه 
حيث صدر , 13/00/0040الذي صوت عليه المجلس في  601 رقم القرار :الثالثاما  

و تضمن , مع انطالق المسيرة الخضراء التي قام بها المغرب داخل االقليم الصحراوي 
كما , استنكار المجلس لهذه الخطوة و التي من شانها ان تعقد االزمة الصحراوية و اكثر

كل المشاركين  بأمرو ذلك , ربيةطالب من الملك المغربي االنسحاب من اقليم الصحراء الغ
 .في المسيرة الخضراء بالعودة

وما يمكن ان يقال عن هذه المرحلة ان قرارات المجلس االمن رغم صدورها في اوقات  
                                                                                           

  م،0100لنشر والتوزيع دار غيراء ل 10ط .الغربيةعقبات تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء . طارق مبروك تراي   1
 041ص
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العسكري  االجتياحاال انا لم تحم الشعب الصحراوي من , حرجة من عمر القضية الصحراوية
و لم يحرك المجلس ساكنا و اكتفى , الذي تعرض له من قبل الجيش المغربي و الموريتاني

على حق الشعب  التأكيدو لم يكن له اي دور فعال في القضية الصحراوية سوى , بالتنديد
 .الصحراوي في تقرير مصيره

 قرارات مجلس االمن قبل دخول مخطط التسوية حيز التنفيذ .ب 
اي بعد موافقة االطراف المتنازعة في , 01/10/0000الصادر في  300رقم  :ولالقرار اال 

حيث طلب المجلس في هذا القرار من االمين العام , الصحراء الغربية على مشروع التسوية
ان يقدم له تقريرا مفصال عن الوسائل الكفيلة بضمان تنظيم االستفتاء في , المتحدة لألمم

كما رخص له تعيين ممثل عنه في الصحراء , اف االمم المتحدةالصحراء الغربية تحت اشر 
 .الغربية

حيث صادق على مقترحات التسوية ,04/13/0001الصادر في  300القرار رقم  :ثانيا
 لألممو التي تضمنها تقرير االمين العام ,61/10/0000وافق عليها االطراف في  1التي

 إلعدادل بعثة تقنية الى صحراء الغربية كما رحب باقتراح ارسا,  S/00631المتحدة رقم 
المتحدة و االمين العام  لألممو حث االمين العام , دراسة ميدانية لتطبيق مخطط التسوية

 .لمنظمة الوحدة افريقية على ايجاد حل سريع للقضية

و تصمن المصادقة , 00/11/0000الذي صادق عليه المجلس في  301القرار رقم  :ثالثا
الذي جاء فيه مخطط التسوية و تشكيل بعثة  S/00131مين العام رقم على تقرير اال

كما طلب من االطراف التعاون مع االمين العام من اجل تطبيق , المينورسو االممية
مليون  011الى موافقته على ميزانية بعثة المينورسو التي رصد لها مبلغ  باإلضافة, المخطط

لك المجلس في هذا القرار ان كمت قرر كذ, جلسدوالر امريكي التي ستعمل تحت سلطة الم
 .اسبوعا على االكثر 03المرحلة االنتقالية خالل تبدا 

                              
كلية الحقوق . رسالة ماجستير في القانون الدولى.موقف األمم المتحدة من قضية الصحراء الغربية .مصطفى عبد النبي  1
  16ص ،0116.جامعة الجزائر .
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 القرارات الصادرة بعد دخول المخطط حيز التنفيذ .ج

الصادر في  400شهدت هذه المرحلة صدور عدة قرارات عن مجلس االمن كالقرار رقم 
الصادر في  014القرار رقم , 10/10/0006الصادر في  010القرار رقم , 60/00/0000
 0610القرار رقم ,  00/10/0004الصادر في  0010القرار رقم , 00/16/0001

و غيرها التي  00/13/0110ادر في الص   0600القرار رقم, 04/14/0111الصادر في 
 .و تشجيع االمين العام لتنظيم استفتاء في االقليم, تقف عقبة في طريقها 

( 0114)0401الى هذه القرارات اصدر مجلس االمن القرارات  ضافةباإل
 و ,(01100)0040, (0101)0001,(0110)0040,(0110)0006,(0114)0406,

بة المجلس في ايجاد حل سياسي عادل و و هي في مجملها تجسد رغ,  (0100)0111
 .دائم و مقبول للطرفين

الصادر عن مجلس االمن يوم  0100و ربما اخر هذه القرارات لهذه الساعة هو القرار رقم 
الذي تمن تمديد صالحيات المينورسو في الصحراء الغربية  -السابق الذكر-00/11/0106

للعمل مع الحقوق االنسان كما  ألطرافلالى تشجيعه  باإلضافة, 61/11/0101الى غاية 
 .1هي متعارف عليها دوليا

مثله مثل اي منظمة دولية تطغى , ان مجبس االمن, و الجدير بالذكر في هذا السياق 
ففي حين سجل اوقات قياسية في حل بعض القضايا الدولية . مصالح اعضائه على سياسته

, ولو اضطره ذلك الستعمال القوة, رار الدوليالمتعلقة بحقوق االنسان و تهديد االمن و االستق
كما هو الحال في ليبيا حيث توالت قرارات مجلس االمن منذ بداية النزاع و في االخير 

الذي تضمن التدخل العسكري البحري و الجوي للقوات  0046/0100اصدر القرار رقم 
قسم مجلس االمن , رى ولما اقتضت كذلك مصالح دول كب. الدولية في ليبيا لحماية المدنيين

ما يثبت ان كل المشاورات و المفاوضات السابقة , 0100دولة السودان في لمح البصر سنة 

                              
 .11نفس المرجع السابق، ص1
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تظل قضية الصحراء الغربية , و في المقابل. في هذه القضية مجرد مناورات وورقة ضغط
في المغرب العربي و القضية لفلسطينية في مشرقه عناوين لمسرحيا يقدمها المجلس و 

تي تدفع الكثير لدخول قاعة ال, ة االمم المتحدة للدول النامية و الدول العربية خاصةمنظم
 العرض

 :محكمة العدل الدولية موقف 

عرضت الجزائر قضية الصحراء الغربية على محكمة العدل الدولية منا سبق ذكره و التي  
 :الذي توصلت فيه الى, االستشاري  رأيها 0040اكتوبر03اصدرت في 

االسبانية لإلقليم تم  الحكومةوذلك الن دخول , ال تعتبر الصحراء الغربية اقليما بدون سيد.0
 .القبائل التي كانت تسكن المنطقةمها لمعاهدات مع ار عن طريق اب

جميع االدلة و المعلومات التي قدمت للمحكمة ال تثبت وجود اي سيادة اقليمية على . 0
 .لمملكة المغربية او المجموعة الموريتانيةاقليم الصحراء الغربية من طرف ا

التي كانت تسكن اقليم وجود روابط والء كانت تربط السلطان المغربي ببعض القبائل .6
 .االخيرة تبايع السلطان المغربي حيث كانت هذه، ربيةالصحراء الغ

يها و بما انه سبق و تم شرح هذه النقطة سيتم االكتفاء بتحليل النتائج التي توصلت ال
 .المحكمة

و االجتهادات  اآلراءلقد حمل الراي االستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية العديد من 
لم يسلم هذا الراي من , رغم التحليل الموضوعي و القانوني للوقائع و االحداث القضائية،
, خاصة ذلك اللبس الذي جاء في النتائج التي توصل اليهما ما جعله مبهما, النقص
 .فاضا فسره كل طرف في النزاع على انه لصالحه و اوله حسب ما يناسبهوفض

فال يتماشى القول بانه ال , فقط ربط القرار بين نتيجتين ال يمكن الوصول اليهما مجتمعتين
مع القول انه يوجد روابط والء , يوجد اية روابط سيادية للمغرب على اقليم الصحراء الغربية

ي و بعض القبائل الصحراوية التي كانت تبايع ملوك المملكة جمعت بين السلطان المغرب
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فكيف ال تعترف المحكمة للسلطان المغربي ، و كأن المحكمة تناقض نفسها, المغربية
بينما اعترفت له بالمقابل ،  بالسيادة على المناطق التي كانت تعيش فيها القبائل التي بايعته

. العالقة بين هذه القبائل الصحراوية و السلطانبروابط الخضوع و الوالء التي كانت تميز 
فلم يكن هناك مكان للحديث عن الروابط القانونية مادام ان المحكمة توصلت الى نتيجة انه 

و ايد هذا الراي الكثير ممن , ال توجد سيادة للمغرب او موريتانيا على الصحراء الغربية
عليها تجنب اثارة نقطة الروابط القانونية و  انه كان ارتأواانتقدوا راي المحكمة االستشاري و 

 سيادة على االقليمالتوقف عند نتيجة انه ال يوجد اي روابط 

فان تعرض المحكمة لروابط الوالء او البيعة التي كانت تجمع بعض القبائل الصحراوية 
ا ما هذ, جعل منه الملك حسن الثاني شعارا على ان القرار كان لصالحه, بالسلطان المغربي 

 .13/00/0001اكده  كذلك في خطابه في منظمة الوحدة االفريقية في 
و ينص بالحرف ان هناك  يأتي -حكم محكمة العدل الدولية–فاذا بذلك الحكم :"...حيث قال

و بعدما اثبتت ... بين ملوك المغرب و سكان الصحراء عالقات بيعة منذ قرون و قرون 
 1.."سيرةحقوقنا في الصحراء صرحنا بتنظيم الم

فانه اوال لم يعممها على , اال ان هذا الشق من راي المحكمة حتى و ان اثبتت رابطة الوالء
حيث استعملت المحكمة عبارة بعض , كل القبائل التي كانت تسكن الصحراء الغربية

زيادة على ذلك ,  -ويتعلق االمر بقبائل التكنة المتواجدة في شمال االقليم الصحراوي -القبائل
الطرح الذي تتبناه المملكة المغربية من ان البيعة تخول لها حقوقا على االقليم و ان سلمنا ب
فهل جددت القبائل , فان من شروط البيعة ان تتجدد مع كل سلطان او ملك, الصحراوي 

الصحراوية بيعتها للسلطان المغربي؟ و اذا كان خاطري بن السعيد الجماني قد جدد بيعته 
فهل كان يمثل كل سكان الصحراء ,0040تشرين الثاني /فمبرللملك الحسن الثاني في نو 

                              
 004ص مرجع سابق،طارق مبروك تراي، عقبات تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، 1 1
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و هل كان يمثل حتى أغلبية الجماعة الصحراوية ؟و هل بايع كل سكان الصحراء , الغربية 
 الغربية دمحم السادس ملك المغرب حاليا ؟

باإلضافة الى ذلك فانه من غير المحتمل ان يكون قضاة محكمة العدل الدولية الغربيين 
التي تعني , بمصطلح روابط الوالء المذكورة في قرارهم البيعة بالمفهوم االسالميقصدوا 

و انما اعتقد انهم ارادوا من ورائه التعبير عن وجود روابط و , االذعان لسلطة و سيادة الملك
 .عالقات سياسية بين القبائل الصحراوية و الملك المغربي ال غير

دولية اعطى للقضية الصحراوية دعما اكبر بان قرر فان راي محكمة العدل ال, مهما يكن
 للشعب الصحراوي حجة قضائية تسانده في طريقة لتقرير مصيره و اكد حقه في ذلك طبقا

 1.و انه ليس من اسباب قانونية تستدعي استبعاده, 01-00للقرار االممي رقم 

                              
 000طارق مبروك تراي، عقبات تطبيق حق تقرير المصير في الصحراء الغربية، مرجع سابق، ص1
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 :خالصة الفصل

لقد حاولنا في هذا الفصل اإللمام بكل ما يخص قضية الصحراء الغربية من خلفية تاريخية 
وجغرافية وهذا في المبحث األول حيث تطرقنا إلى أصل السكان الذين تعاقبوا على المنطقة  

 .وأهم الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وهذا ما جعلها محل أطماع الكثير من الدول
مبحث الثاني فخصصناه إلى طبيعة النزاع و الكرونولوجيا االستعمارية التي تداولت أما ال

على المنطقة كما تطرقنا إلى المساعي اإلقليمية والدولية المتمثلة في المواقف التي تبديها 
الدول والمنظمات تجاه القضية الصحراوية لمعرفة أي من األطراف يسعى لتسوية النزاع 

 ن تريد إبقاء المنطقة الصحراوية تحت الحكم الذاتي وتابع للمملكة المغربيةوبطريقة سلمية وم
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 :البطاقة التقنية ألدوات الدراسة

 :األرضية الجزائرية-1

 6591هي قناة تلفزيونية جزائرية حكومية تابعة للمؤسسة العمومية للتلفزيون أنشأت عام 
وهي من أهم القنوات التلفزيونية في الجزائر . أثناء الفترة االستعمارية الفرنسية في الجزائر

اإلضافة إلى العديد من المسلسالت واالفالم الجزائرية برامج ترفيهية ومنوعة ب بإنتاجتقوم 
منذ إنشاء القناة وهي . مقرها الرئيسي يوجد حاليا بالجزائر العاصمة و تحديدا ببلدية المرادية.

أين أصبحت أيضا تبث  1166تتبع التغطية عن طريق البث االرضي إلى غاية سنة 
 .فضائيا على قمر نايلسات بتقنية التشفير

 :النهار قناة-2

بأول نشرة إخبارية قدمت من طرف  1161مارس  1هي قناة جزائرية مستقلة تم اطالقها يوم 
اتخذت القناة مقرها الرئيسي  ش،رياض بن عمر و نور اليقين مغري الثنائي اإلعالمي

تهتم القناة بالشأن . بالعاصمة الجزائرية الجزائر ليبدأ البث من هناك على قمر نايلسات
الرياضي و الثقافي في الجزائر، حيث أن برامجها كانت مزيجا بين نشرات األخبار السياسي و 

والرياضة وأخبار االقتصاد في الجزائر وكذا أخبار الصحف الوطنية وهذا من خالل برنامج 
عرفت القناة حيادها في الطرح، خاصة أثناء الحملة االنتخابية لالنتخابات . قهوة وجرنان

 .الرئاسية الجزائرية

 :قناة دزاير نيوز-3

هذه القناة هي ملك . تلفزيونية فضائية جزائرية تصنف ضمن القنوات اإلخبارية هي قناة
 « GROUP MEDIA TEMPS NOUVEAU» :للمجموعة اإلعالمية مجمع الوقت أو

والتي تمتلك أيضا جريدتين يوميتين إحداهما بالعربية واألخرى بالفرنسية إلى جانب قناة 
 .الجزائر العاصمة -مقرها في سعيد حمدين .مة هي دزاير تي فيتلفزيونية عا

 10911أفقي  66591تبث القناة على قمر النايل سات على التردد 
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 :التحليل الكيفي و الكمي لفئات الشكل
 :تقطيع الحصة حسب الزمن    

في دائرة الضوء  
الجزايرية )

 ( 01األرضية

في دائرة الضوء  )
 (02الجزائرية األرضية

 (دزاير نيوز)العالم اليوم (النهار) هوة و جورنانق

الفترة  
 ثا/الزمنية

الفترة  %النسبة
 ثا/الزمنية

الفترة  %النسبة 
 ثا/الزمنية

 %النسبة ثا/الفترة الزمنية %النسبة

 %1.50 ثا14 %11 11 %1.95 ثا 16 %1.95 ثا16 جنريك
كلمة 
 التقديم

 %2.54 ثا01 %3.20 ثا99 %9.15 ثا 209 %61.09 ثا 016

إدريس - الضيوف
عطية 

::160 
 ثا
 

طارق -
مبروك 
: طراي 
 ثا 111
 

 
 

-
10.11% 
 
-

65.60% 
 
 
 

 .ع -
القادر 
طالب 
:  عمر
 ثا6911

سعيد -
: العياشي
 ثا105
 

اسماعيل -

دبش 
 000ثا

00.66% 
 
 
-

61.10% 
 
-

16.10% 

وزير -
الخارجة 
: الصحراوية
 ثا6001

مخلوف . د- 84.26%
6101:ساحل

 ثا

19.11% 

جنريك 
 النهاية

 11.91 %1.09 ثا 11-
 ثا

16.10% 
 

00 00% 00 00% 



 االطار التطبيقي
 

81 
 

اتصاالت 
 خارجية

نصر -
الدين 

بوسماحة 
::160 

 ثا
ماجد  -

نعمة 
:090 

 ثا

10.99% 
 

60.10% 

 ثا 11
 

11.11%   00 00% 
 
 

 11.60 %00 11.11 إشهار
 ثا

 %00 00 %0.11 ثا2 1.05%

 %100 اث6059 %611 6061 %100 0900 %100 0090 المجموع

  (11)جدول رقم 

" 16في دائرة الضوء  "جنريك  في حصة نالحظ مؤشر ال (11)من خالل الجدول رقم  
التي تعرض علي قناة التلفزيون العمومي % 1.95ى أكبر نسبة، و تقدر ب حصلت عل

العالم " تليها حصة    %1.95بنسبة  أي "  11في دائرة الضوء"حصة بنفس النسبة مع 
قهوة وجرنان التي في حصة  وانعدم%  1.50تبث علي قناة دزاير نيوز بنسبة  التي" اليوم 

تحصلت حصة  جنريك النهاية و فيما يخص %  11تبث علي قناة النهار الخاصة  بنسبة 
بنسبة " 11في دائرة الضوء "ثم حصة %  1.09علي نسبة قدرت " 16في دائرة الضوء "

كل من حصتي قهوة وجرنان والعالم اليوم  النسب المئوية في انعدمتفي حين %  .1.91
 % 11بنسبة 
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وهذا  كانت قصيرة من ناحية الوقت   نستنتج أن نسب الجنريك في كل البرامج المختارة
منه في الترحيب أو الحوار وكذلك لتفادي اإلطالة وبالتالي  واالستفادةلتجنب تضيع الوقت 

 .الوقوع في الملل من طرف المشاهد 

قد تحصل علي "  16في دائرة الضوء "  مؤشر حصةة التقديم نجد وفيما يخص كلم
وهذا  % 19.15علي نسبة قدرها " 11في دائرة الضوء "في حين تحصلت %    61.09

 واالطالعراجع إلي تسارع األحداث في الفترة األخيرة فيما يخص قضية الصحراء الغربية 
ة وهذا دفعه لإلطالة في المقدمة إلعطاء التام لمقدم البرنامج بما يدور في الساحة الصحراوي

بعدها وبنسب ضئيلة جدا حققت حصة قهوة وجرنان نسبة قدرها  تفاصيل وتوضيحات أكثر 
لسياسة المنتهجة من لوهذا راجع  % 1.90نسبة  " العالم اليوم "وكذلك حصة % 10.11

المقدمة واإلطالة  في كلمة االسترسالطرف القائمين علي البرنامج والذي يلزم الصحفي بعدم 
 .والدخول في الموضوع مباشرة  .أكثرفي الشرح وتقديم تفاصيل 

تليها %  19.11:بأكبر نسبة قدرت " العالم اليوم " للضيوف فقد أخذت حصة  بالنسبةأما 
وهذا راجع إلي تواجد ضيف واحد في كل  % .  10.11بنسبة " قهوة وجرنان " حصة 

أما بر في الحديث وا عطاء مزيد من التفاصيل حول القضية برنامج  وبهذا تتاح له فرصة أك
في " لكل ضيف و %  65.60و %  10.19مثلت ب  "  16في دائرة الضوء " حصتي 

لكل ضيف %  16.10و %  61.10و%  00.66قدرت نسبتها ب  "  11دائرة الضوء 
مقيد بالوقت  وهذا راجع لتواجد أكثر من ضيف في األستوديو وبالتالي مقدم البرنامج يكون 

وقت أكثر للحديث أكثر وتقسيمه علي الضيوف وبالتالي من الممكن أن ال يأخذ الضيف 
 .القضيةعن 

علي نسبة   " 16في دائرة الضوء "و المؤشر الخامس اتصاالت خارجية فقد تحصلت حصة 
إيجاد حلول  ومحاولةمن أجل إثراء النقاش أكثر  اتصالينعلي  العتمادهاوهذا %  10.99

 . %1االتصاالت في البرامج المختارة وهذا بنسبة  انعدمتفي حين  .لقضيةل
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 16في دائرة الضوء " تحصلت حصةحيث  اإلشهار السادس في تمثل المؤشرفي حين 
النسب في  انعدمتفي حين . %1.66 بنسبة" وجرنانقهوة "  حصة %11.0  على نسبة"

 ." العالم اليوم "و "  11في دائرة الضوء " برنامج 

 :فئة المادة المستعملة 

في دائرة الضوء  
(16) 

 العالم اليوم قهوة و جورنان (11)في دائرة الضوء 

/الزمن
 ثا

/الزمن %النسبة ثا/الزمن %النسبة
 ثا

 %النسبة ثا/الزمن %النسبة

 %10 ثا611 %11 11 %11 11 %00 00 :تقرير 
روبورتاج 

: 
00 00% 00 00% 00 00% 00 00% 

حديث 
 :صحفي

3049 100% 3097 95.52% 1391 100% 1098 90% 

 %00 00 %00 00 %4.47 ثا145 %00 00 :تصريح 

 %100 1220 %100 1391 %100 3242 %100 3049 :المجموع

  33جدول رقم 

“  16في دائرة الضوء ” يبين الجدول أعاله الخاص بفئة المادة المستعملة بالنسبة لبرنامج 
فيما يخصص التقرير % 11حصلت علي مؤشر نسبته  قد. موميالعالذي يبثها التلفزيون 

بنسبة للعدد األخر لنفس  الشيءونفس . بأي تقرير  يستعينواحيث أن معدي هذه الحصة لم 
 % . 11البرنامج حيث مثلت نسبة التقرير فيه 
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عن التقرير  استغنتالتي تبث علي قناة النهار الخاصة هي األخرى “قهوة وجرنان “ حصة
التي تطرقت إلي التقرير ومثلت نسبته “ العالم اليوم “عكس حصة % .11ثلت نسبته حيث م

مقدمتا بذلك فكرة واضحة ومبسطة عن مستجدات  قضية الصحراء الغربية %  61:ب 
 .ملخصةاألحداث التي تجري وبصفة  خضموهذا لوضع الضيوف والمشاهد في .

حيث لم يتطرق إليه أي من البرامج  الصحفي  الربورتاجأما النوع الثاني المستعمل هو 
 % 11:ممثال بذلك نسبة قدرت ب .المختارة في القنوات الجزائرية عمومية كانت أو خاصة 

حيث  “الحديث أو الحوار الصحفي  “في حين القالب الصحفي الذي أخذ حصة األسد هو
رضية و الذي يبث علي األ  ”16في دائرة الضوء  “في كل من برنامج % 611 بلغت نسبته

%  51و %  59.91وتراوحت نسبته بين . الذي تبثه قناة النهار الخاصة  “قهوة وجرنان  “
 .التواليعلي "اليوم  العالم "و "  11في دائرة الضوء  "في كل من حصة 

الضوء في دائرة "برنامج  استخدمهو بالنسبة ألخر نوع صحفي مستخدم هو التصريح حيث  
11" 

في دائرة ) حين لم تستعن به البرامج األخرى والمتمثلة في  في%  0.00وكان مؤشره 
 % . 11أي بنسبة (  العالم اليوم  –قهوة وجرنان – 16الضوء 

فإن القالب الغالب لمعالجة قضية الصحراء : 10رقم من خالل قراءة الكمية للجدول -
%  611 تراوحت نسبته بين وعمومية حيثالغربية من طرف القنوات الجزائرية الخاصة 

هو الحديث الصحفي لما يحمله هذا النوع من أهمية كبيرة للحصول %  51و % 59.91و
علي أخبار أو معلومات أو بيانات أو شرح وجهة نظر معينة لما تحمله قضية الصحراء 

األهمية التي توليها للرأي والرأي األخر  وكذا. إليهاالغربية من مستجدات كبيرة يجب التطرق 
السياسية الشائكة التي تشهدها تطورات كثيرة في زمن قصير وفي هذا  اياالقضخاصة في 

التام بالموضوع وخلق  واطالعهالنوع كذلك يلعب الصحفي دور كبير في التحكم في الحوار 
 .عدة أسئلة كان لها الفضل في إثراء النقاش 



 االطار التطبيقي
 

85 
 

تصريح الذي في حين توزعت النسب األخرى بين باقي األنواع الصحفية التي تمثلت في ال-
وغاب في البرامج %  0.00بنسبة ضئيلة قدرت ب 11دائرة الضوء  حصة فيحضر في 

تصريح القضية وأخذ الحذر في القيام بأي  ربما لحساسية%  11األخرى وقدرت نسبته ب 
 .أكثرشأنه تعقيد القضية  من

الم اليوم في برنامج الع% 61أما عن النوع األخر وهو التقرير الصحفي الذي كان بنسبة -
 الذي تبثه دزاير نيوز 

 :فئة اللغة المستعملة -3

 العالم اليوم قهوة وجرنان 11في دائرة الضوء  16في دائرة الضوء  

 الزمن %النسبة ثا/الزمن %النسبة ثا/الزمن
 ثا/

 %النسبة ثا/الزمن %النسبة

 %100 1481 %100 1714 95.82 3373 %100 3410 الفصحى

 %00 00 %00 00 %00 ثا 11 %00 00 العامية
 %00 00 %00 00 4.17 ثا 600 %00 00 األجنبية
 %00 00 %00 00 %00 ثا 11 %00 00 مزيج لغوي 
 %100 1481 %100 1714 %100 3520 %100 3410 المجموع

 30رقم  جدول

 من خالل الجدول التالي نالحظ أن اللغة المستعملة في البرامج المختارة لدراسة المعالجة
في كل من % 611اإلعالمية لقضية الصحراء الغربية  هي اللغة الفصحي  وهذا بنسبة 

في  “في برنامج %  59و  “والعالم اليوم  –قهوة وجرنان  – 16في دائرة الضوء  “برنامج 
 “ 11دائرة الضوء 

ة نالحظ أن اللغة المستخدمة بكثرة هي اللغة العربي:   10وفي التحليل الكمي للجدول رقم  
في أغلب البرامج  %  611الفصحي في كل البرامج المختارة لدراسة وبنسبة عالية قدرت ب 
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في برنامج واحد وهذا راجع لتصريح البرلماني الفرنسي جون بول لوكوك %  59المختارة و
 . الصحراء الغربية  احتاللالداعم للمغرب في 

المعالجة اإلعالمية لقضية الصحراء الكمية لفئة اللغة المستخدمة لدراسة  القراءةمن خالل -
نجد أن اللغة الغالبة هي اللغة العربية الفصحي وهذا  .المختارةالغربية في القنوات الجزائرية 

راجع لضرورة التحدث بها كون أن القضية شائكة تتابعها العديد من وسائل اإلعالم العربية 
زيادة علي رفع مستوي النقاش  . ائر ومن الصعب عليها فهم اللغة العامية المتداولة في الجز 

نظرا لثقل الضيوف و مستواهم التعليمي األكاديمي ال يسمح لهم بتحدث العامية  التي 
كما نجد غياب تام للغة الفرنسية في جل البرامج .نسبتها في الحديث الصحفي  انعدمت

لحوار وسهولة وهذا لتبسيط ا، لبرلماني الفرنسي جون بول لوكوكالمختارة ماعدا تصريح ا
المتزايد  واالهتمامإيصال المعلومة لكافة فئات المجتمع نظرا لألهمية التي تلعبها القضية  

 .كون أن الجزائر تدخل كطرف في النزاع 

 :فئة اللقطات-4

في دائرة  (01)في دائرة الضوء اللقطات
 (02)الضوء

 العالم اليوم قهوة جورنان

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 %1.61 10 %00 00 %01.10 01 %65.10 15 متوسطة
 %10.91 19 %11 10 00.50% 01 %19.01 51 قريبة
 %10.01 15 %11 11 %65.60 11 %69.01 12 عامة

 %611 00 %611 01 %611 601 %611 01 المجموع

 05جدول  رقم  
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في البرامج المختارة  استخدامهااللقطة التي تم  نىتطرق لتحليل الكمي يجب معرفة معقبل ال
من أجل المعالجة اإلعالمية لقضية الصحراء الغربية من طرف القنوات الجزائرية العمومية 

 :والخاصة

 :تعريف اللقطة *
الصورة التي تظهر على الشاشة عند تشغيل الكاميرا، وتتعدد أنواع  shot يقصد باللقطة 

ب حجم اللقطة وحسب المسافة بين الكاميرا والمشهد كما تختلف اللقطات حيث تختلف حس
أيضًا حسب زاوية التصوير ، وكذلك حسب طريقة واتجاه حركة الكاميرا ، ولكل لقطة مسمى 

 .مما يسهل لغة التواصل والتوجيه  ووصف متعارف عليه بين المخرج وفريق التصوير
في دائرة "في برنامج    استخداماكثر أن اللقطة األ" 19 "نري من خالل الجدول رقم  * 

كبيرة  هي اللقطة القريبة وكان مؤشرها بنسبةالذي يبث عبر التلفزيون العمومي  " 16الضوء 
في حين .  % 65.10تليها  اللقطة المتوسطة الذي كان مؤشرها . %  19.01 :مثلت ب 

 .  % 69.01كانت نسبة اللقطة العامة 
 % 00.50:قطة القريبة بنسبة مثلت بكان مؤشر الل ألخرى اهي " 11دائرة الضوء  "أما* 

 % 65.60عدها اللقطة العامة بنسبة وب %  01.10 :بتليها اللقطة المتوسطة 
فيه  اعتمدتالذي يبث علي قناة النهار الخاصة   "قهوة وجرنان  "لبرنامج  و بالنسبة *

أما % 11طة العامة بنسبة تليها اللق%  11كذلك بنسبة كبيرة وصلت إلي اللقطة القريبة 
 % 11المتوسطة فكان مؤشرها 

واللقطة العامة بنسبة  % 10" اليوم  العالم"في حين مثلت نسبة اللقطة القريبة في برنامج *
 % 11.61:بة المتوسطة بنسبة قدرت بعدها اللقط. 10%
بنسب  أخذت حصة األسد اللقطة القريبةنالحظ أن " 19"وفي التحليل الكمي للجدول رقم *

 ألنه. لديهالمخرج للقطة التي تعتبر من أقوي األدوات  اختياركبيرة جدا وهذا راجع علي 
وتأثره بالموضوع المطروح  الشخصمدي جدية  يركز من خاللها علي مالمح الوجه لمعرفة

ساعدك اللقطات القريبة على توضيح تفاصيل األشياء، و إظهار ردود الفعل كما    .للنقاش
وجه، أو لفت النظر إلى أشياء محددة في الكادر، ويعتبر هذا الحجم من أقوى كتعابير ال
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ألن ذلك يضعف تأثيرها , لكن عليه أال يستعملها بصفة متكررة، وبدون مبرر أدوات المخرج
 .وبذلك تفقد كثيرا من قوتها , على المتفرج

ة الكبيرة التي تملكها برغم من األهمي. % 91لتليها اللقطة العامة التي لم تتجاوز نسبتها  
هذه اللقطة في إظهار أهمية ومكانة الشخص المستضاف خاصة وأن البرامج المختارة 

ضيوف لهم ثقل كبير في الساحة السياسية والقضية الصحراوية بالذات أمثال  استضافت
مما يجعل موضوع الصورة . ووزير الخارجية الصحراوي  .السفير الصحراوي في الجزائر 

مع المشاهد الذي يشعر أنه علي قدم المساواة مع موضوع الصورة وربما يري نفسه  متكافئا
 .فيه 

لم  بين اللقطة العامة  واللقطة القريبة انتقاليةتستخدم كلقطة أما اللقطة المتوسطة   التي 
وهي اللقطة التي تحوي صورة  الضيف بكامل  تستخدم بكثرة في جل البرامج المختارة 

ركيز علي  جزء من المكان الذي حوله ، لذا سيظل هناك تأكيد على منطقة هيئته، مع الت
وبما أن الجسم اآلن كبير بما يكفي للقيام بأية أفعال وحركات، فإن . الخلفية والبيئة المحيطة 

بل ويمكن رؤية حركة الرأس بوضوح بحيث يمكن , انتباه المتفرج يبدأ في االنجذاب له 
 .المطروحةالشخص بالقضية  انفعالمدي تأثر أو لمعرفة  .تحديد العينين 

 فئة زاوية الكاميرا- 5

في دائرة  زاوية الكاميرا
 (01)الضوء

في دائرة 
 (02)الضوء

 العالم اليوم قهوة جورنان

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار
 %6.06 11 00 00 %19.54 60 %9.21 10 مرتفعة
 %72.72 10 %96.15 19 %74.71 19 %75 90 ةعادي

 %21.21 10 %3.84 16 %5.74 19 %15.78 61 منخفضة
 %100 33 %100 26 %100 87 %100 76 المجموع

  "30 "رقم  جدول
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حيث كان  العادية هي زاوية  استعماالنري من خالل الجدول أن زاوية الكاميرا األكثر 
 " 16في دائرة الضوء "تليها حصة %   51.69 بنسبة"قهوة وجرنان "مؤشرها في حصة 

" وفي األخير حصة %  00.06بنسبة "  11في دائرة الضوء "بعدها حصة %   09بنسبة 
حيث تعتبر هذه  الزاوية  األكثر استخداما  في التصوير  %  01.01بنسبة " العالم اليوم 

 .معينا اتأثير وتعطيه   .خصالتلفزيوني ، وفيها تكون زاوية الكاميرا في نفس مستوى نظر الش
 -% 5.16"فهي الزاوية المرتفعة التي مثلت بالنسب التالية  أما الزاوية الثانية المختارة 

في دائرة "  –" 16في دائرة الضوء : "لكل من برنامج "  1.11%-% %11 - 65.90
الضيوف بالرغم من ثقل  .علي التوالي " العالم اليوم " –" قهوة وجرنان " –"  11الضوء 
 في الساحة السياسية والقضية الصحراوية بصفة خاصة  نظرا لمكانتهم  استضافتهم التي تم

  .كثيراقليل جدا حيث لم يستخدم المخرج هذه الزاوية    المنخفضةكان مؤشر الزاوية في حين 
مه كانت لتظهر الشخص المصور من أعلى لتقز   استخدامهافهذه اللقطة لو تم وهذا أمر جيد 

حتى يبدو أقل من حجمه الطبيعي ، ويظهر في موقف الضعيف ، وهى بذلك تقلل من ، 
  . سيطرته وسرعته داخل اللقطة

 :التحليل الكمي و الكيفي لفئات الموضوع

 :فئة دعم الجزائر للقضية الصحراوية

في دائرة  المؤشرات
 (16)الضوء

 العالم اليوم قهوة جورنان (11)في دائرة الضوء

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %نسبةال التكرار
دعم بعث 
 المفاوضات

10 23.07% 61 57.14% 16 33.33% 11 33.33% 

 دعوة الطرفين الى
 السلم

15 69.23% 10 33.33 11 66.66% 10 66.66% 
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العمل على 
تطبيق قرارات 
 االمم المتحدة

16 7.69% 11 52% 00 00% 00 00% 

 %100 06 %100 03 %100 21 %100 13 المجموع

 30جدول رقم

لفئة  دعم الجزائر في تحليل مضمون البرامج المختارة " 10 "نالحظ من خالل الجدول رقم
أن المؤشر األكثر تداوال هو دعوة الطرفين إلي السلم حيث حققت حصة للقضية الصحراوية 

و " قهوة وجرنان " من تليها كل % 15.10أكبر نسبة قدرت ب "  16في دائرة الضوء " 
بنسبة قدرت "  11في دائرة الضوء " ثم حصة  .حصةلكل %  11.11بنسبة " العالم اليوم "

 % . 00.00ب 
 90.60في حين تحصل مؤشر دعم وبعث المفاوضات الذي حل ثانيا علي نسبة قدرت ب 

"  لكل من برنامج%  00.00وبنسبة أقل قدرت ب " .  11في دائرة الضوء " في حصة % 
 10.10أخيرا بنسبة "  16في دائرة الضوء " لتحتل حصة" العالم اليوم " و " قهوة وجرنان 

. % 
أما اخر مؤشر والمتمثل في تطبيق قرارات األمم المتحدة تحصل علي نسب ضئيلة جدا 

 16في دائرة الضوء " حصة وبعدها "  11في دائرة الضوء " في حصة %  5.91قدرت ب
" العالم اليوم " و" قهوة وجرنان " في كل من حصة  دم هذا المؤشرلينع%  0.15بنسبة " 

 % . 11بنسبة 
م الجزائر لقضية الصحراء الغربية نجد أن جل القنوات دعفئة من خالل تحليل مضمون 

بطريقة سلمية  الحوار وحل األزمةالمختارة لدراسة دعت  وبنسبة كبيرة طرفي النزاع إلي 
حالها في ذلك .للشعب الصحراويين وأحقيته في تقرير مصيره  مؤكدة بذلك موقفها الداعم 

 ت األمرين إلسترجاعحال الجزائر الذي عان
 .في تقرير مصيره  ا وأحقيته اسيادته
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جدا وهذا دليل علي موقف نسبها متقاربة أما المؤشر الثاني والداعي لدعم المفاوضات كانت 
ض في نفس الوقت إلشراكها في التفاوض وراف الصحراويةالجزائر الثابت والداعم للقضية 

خاصة بعد . ي هو المخول الوحيد لتقرير مصيرهوهذا إلقتناعها التام بأن الشعب الصحراو 
المفاوضات وذلك  استئناففي  ورغبة. سياسيةقرارات مجلس األمن األخيرة التي تبدي إرادة 

نف دائما مسار الجمود الذي يكتبإجراء عدة محادثات من أجل تسوية القضية وكسر 
 .المفاوضات

في حين حقق مؤشر العمل علي تطبيق قرارات األمم المتحدة نسبا ضعيفة جدا لم تتعدي 
طالة النزاع بسبب تمديد والية بعثة األمم المتحدة وهذا راجع لتخوف من  %  61 تعقيد وا 

في المناطق الذي من نشأنه زيادة توترات جديدة ( مينورسو )في الصحراء الغربية  لالستفتاء
تدخل في القضية الصحراوية  ال يقبل أي  ذي المتنازع عليها وهذا يؤكد موقف الجزائر ال

في مسلسل السالم الهادف أي  واالنخراطالمغربي  لالحتاللالرافضة رغم القرارات األممية 
 .من الصحراء الغربية  االستعمارتصفية 

 :فئة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره

في دائرة  تالمؤشرا
 (16)الضوء

 العالم اليوم قهوة جورنان (11)في دائرة الضوء

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار
احترام مبدأ تقرير 

 المصير
66 100% 05 59.09% 60 94.44 10 100% 

الحكم الذاتي مع 
البقاء على التبعية 

 للمغرب

00 00% 19 7.57% 00 00% 00 00% 

االنفصال التام عن 
 المغرب

00 00% 11 33.33% 16 5.55% 00 %00 

 %100 07 %100 18 %100 66 %100 11 المجموع
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 30جدول رقم 

الشعب الصحراوي في تقرير مصيره  حق لتحليل مضمون فئة " 11" قم من خالل الجدول ر 
تفاوتة جدا حيث قدرت بنسب م مبدأ تقرير المصير أخذ حصة األسد احترامنجد  أن مؤشر 

حققت في حين " العالم اليوم " و "  16في دائرة الضوء " في كل من  %  611نسبته ب 
%  50.00و%  95.15نسبة " قهوة وجرنان " و"  11في دائرة الضوء "كل من حصة 
 .علي التوالي 

 انعدمتالتام عن المغرب لم يحقق نسب كثيرة حيث  االنفصالأما المؤشر الثاني وهو 
 . %  11ب " العالم اليوم "و"  16في دائرة الضوء " النسب في كل من 

وفي األخير حقق مؤشر الحكم الذاتي مع البقاء علي التبعية للمغرب نسب ضئيلة جدا 
أما " العالم اليوم " و "  11-16في دائرة الضوء " في كل من حصة %  11وصلت  
 % . 0.90فقد حققت " قهوة وجرنان " حصة 

نجد أن جل البرامج  ل تحليل مضمون فئة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خال
% 611مبدأ تقرير المصير أين وصلت درجاته لحد  احترام حققت نسب عالية في ما يخص

وهذا يدل علي موقف الجزائر الثابت ألحقية الشعوب في تقرير مصيرها وخاصة الشعب 
 استرجاعارة اإلفريقية ال يزال يكافح من أجل حقه في الصحراوي بما أنه أخر مستعمرة في الق

 تعزيز السلم واألمن في المنطقة  و .وسيادته علي أرضه استقالله

ية الضئيلة الرفض التام للحكم الذاتي والبقاء علي التبعية للمغرب ئو كما أكدت النسب الم
دان الجوار وتمسكه في التام عنه عدم تدخل الجزائر في الشؤون الداخلية لبل اإلنفالوكذلك 

 .ودعم كفاحه المشروع والعادل في إنهاء النزاع لصالحه أحقية الشعب الصحراوي 
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 :فئة حقوق اإلنسان الصحراوي 

في دائرة  المؤشرات
 (16)الضوء

 العالم اليوم قهوة جورنان (11)في دائرة الضوء

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار
حقوق  انتهاك

 ي االنسان الصحراو 
00 00% 19 5.88 % 16 50% 19 14.70% 

احترام حقوق 
 االنسان الصحراوي 

11 100% 60 20% 16 50% 15 85.29% 

 %100 34 %100 02 %100 22 %100 02 المجموع

 30جدول رقم 

 انتهاكؤشر الذي يتضمن فئة حقوق اإلنسان الصحراوي نجد م" 15" من خالل الجدول رقم 
في %  19.11وكذا "  16في دائرة الضوء "في حصة %  11حقوق اإلنسان قد حقق نسبة 

أما حصة قهوة وجرنان حققت نسبة كبيرة بحديثها عن هذا "  11في دائرة الضوء " ما يخص 
وبنسبة أقل .التي يتعرض إليها الشعب الصحراوي  االنتهاكاتمبرزتا %  91المؤشر بنسبة 
 % . 60.01ب "العالم اليوم  "سجلت لحصة 

في دائرة الضوء "حقوق اإلنسان نسب عالية في كل من برنامج  احترامفي حين حقق مؤشر 
قهوة وجرنان " تليها حصة %  19.5بنسبة  "العالم اليوم " وحصة %  611بنسبة "  16

 %  11بنسبة "  11في دائرة الضوء " بعدها حصة %  91بنسبة 

ن لفئة حقوق اإلنسان الصحراوي نستنتج أن مؤشر إحترام حقوق من خالل تحليل المضمو 
معارضا بذلك جميع  اختيارهاأخذ حصة األسد في أغلب البرامج التي تم  الصحراوي  اإلنسان

السياسي  االعتقاللتصل إلي . ربدأ بالحرمان من الحق في التعبيالحاصلة التي ت االنتهاكات
 .و التعذيب
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 استغالل الثروات الطبيعية في المنطقة الصحراويةفئة 

في دائرة  المؤشرات
 (16)الضوء

في دائرة 
 (11)الضوء

 العالم اليوم قهوة جورنان

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

ايقاف االستغالل 
المغربي للثروات 

 الصحراوية

00 00% 10 100% 60 86.66
% 

61 83.33
% 

استنزاف المغرب 
للثروات بحكم 

الحقوق التاريخية 
 اإلقليمعلى 

00 00% 00 00% 11 13.33
% 

11 16.66
% 

 %100 12 %100 15 %100 04 %00 00 المجموع
 13جدول رقم 

الثروات الطبيعية في المنطقة نجد أن  استغاللوالذي يشمل فئة "  61" من خالل جدول رقم 
في حصة %  611مغربي للثروات الصحراوية تحصل علي نسبة ال االستغاللمؤشر إيقاف 

%  10.00في قهوة وجرنان وكذلك %  11.11كما تحصل علي "  11ط في دائرة الضوء 
إلي "  16في دائرة الضوء " صة لتنعدم نسبة هذا المؤشر في ح" العالم اليوم " في حصت 

11 . % 

الحقوق التاريخية علي اإلقليم كانت  المغرب للثروات بحكم استنزافأما في ما يخص مؤشر 
وحقق نسب "  11 – 16في دائرة الضوء " في برنامجي  انعدمنسبه ضئيلة جدا حيث 

علي %  61.11و%  60.00بنسبة " العالم اليوم "و " قهوة وجرنان " منخفضة في كل من
 .التوالي 
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ة أن جل البرامج الثروات الطبيعية في المنطق استغاللفئة نستنتج من تحليل المضمون ل
الثروات الطبيعية بالمناطق المحتلة من طرف نظام المخزن بحكم  االستغاللطالبت بوقف 

الحقوق التاريخية علي اإلقليم وبهذا حرمان الشعب الصحراوي من حقه ووضع عقبات في 
 االنتهاكاتأن هذه المعالجة اإلعالمية المدروسة  اعتبرتحيث  " مسار السلم األممي 

 .لثروات والموارد الصحراوية كمساس بحقوق اإلنسان للشعب الصحراوي  لواستغال

 تحدة لحل النزاع الصحراوي المغربيفئة قرارات األمم الم

في دائرة  المؤشرات
 (16)الضوء

في دائرة 
 (11)الضوء

 العالم اليوم قهوة جورنان

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار
الضغط على 
المغرب لتسوية 

 القضية

10 80% 10 26.66% 00 00% 10 28.57% 

بعثة المينورسو 
إلى الصحراء 
الغربية لتصفية 

 االستعمار

16 20% 66 73.33% 00 00% 61 71.42% 

 %100 14 %00 00 %100 15 %100 05 المجموع
 11جدول رقم 

رات األمم المتحدة لحل النزاع قراوالمتضمن لفئة "  66" نالحظ من خالل الجدول رقم 
الصحراوي المغربي أن كل من مؤشر بعثة المينورسو إلي الصحراء الغربية من أجل تصفية 

أعلي نسبة قدرت ب "  11في دائرة الضوء" كان بنسب كبيرة حيث حققت حصة  االستعمار
 16وء في دائرة الض" أما حصة %   06.01بنسبة  "العالم اليوم " تليها حصة %  00.00

 % . 11ب" النسب في حصة قهوة وجرنان  انعدمتفي حين %  11حققت نسبة  " 
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 16في دائرة الضوء " وبالنسبة لمؤشر الضغط  علي المغرب لتسوية القضية حققت حصة  
في " تليها  %  . 11.90حققت نسبة " العالم اليوم "اما  %  11نسبة كبيرة قدرت ب " 

 %  11ب  عدمتوان%  10.11"  11دائرة الضوء 

من خالل تحليل مضمون فئة قرارات األمم المتحدة لحل النزاع الصحراوي نستنتج أن مؤشر 
وهذا راجع للجهود حقق نسب عالية  االستعماربعثة المينورسو إلي الصحراء الغربية لتصفية 

ثبات مهمتها األساسية في تنظي م التي تلعبها األمم المتحدة لحل النزاع بطريقة سلمية وا 
في منطقة وحفظ السالم ومراقبة تحركات القوات المتواجدة في الصحراء الغربية  استفتاء

كما حقق مؤشر الضغط علي المغرب لتسوية القضية نسب المغرب   ادعاءاتمفندتا بهذا ..
مؤكدا مواقف الجزائر الرافضة للتدخل والداعمة لدعوات مجلس األمن الدولي .البأس بها 

شروط وقف  واحترامبجدية في العملية السياسية  لالنخراطعلي المغرب  الساعي إلي الضغط
الذي ينص علي جعل الجدار العسكري المغربي  16العسكرية رقم  واالتفاقيةإطالق النار 

 .خط فاصل بين الجيشين الصحراوي والمغربي 

 فئة مواقف الدول من نزاع الصحراء الغربية

في دائرة  المؤشرات
 (16)الضوء

ئرة في دا
 (11)الضوء

 العالم اليوم قهوة جورنان

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار
موقف الجزائر 
 الداعم للقضية

10 46.66% 11 22.85% 00 00% 00 00% 

موقف المغرب 
 الرافض لحل للقضية

10 26.66% 11 17.14% 61 44.44% 00 00% 

الموقف الفرنسي 
قل لحل المعر 

 القضية

16 6.66% 65 54.28% 19 18.51% 11 11.90 
% 
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موقف األمم 
المتحدة الساعي 

 لتسوية النزاع

10 20% 11 5.71% 00 00% 19 06.01 
% 

 %100 10 %100 27 %100 35 %100 15 المجموع
 12جدول رقم 

مم موقف األ مؤشرنجد أن لفئة مواقف الدول من النزاع "  61" من خالل الجدول رقم 
علي نسبة " العالم اليوم "حيث تحصلت حصة حصة األسد  للقضية أخذالمتحدة المعرقل 

حققت  كما%  11علي "  16في دائرة الضوء " كما حققت حصة %  06.00قدرت ب 
قهوة " لتنعدم في حصة %  9.06علي نسبة قدرت ب "  11في دائرة الضوء " حصة 
 .%  11ب " وجرنان 

ونسبة "  11في دائرة الضوء " لحصة %  00.00ثانيا بنسبة  في حين حل موقف المغرب
%  60.60كما حققت قهوة وجرنان نسبة "  11في دائرة الضوء " لحصة %  11.11

 % . 11بنسبة " العالم اليوم " لتنعدم النسبة في حصة 

" حصة فيه  القضية حققتالذي تضمن موقف الفرنسي المعرقل لحل    شر الثالثأما المؤ 
%  11.90بنسبة " العالم اليوم " تليها حصة %  90.11نسبة "  11ئرة الضوء في دا

"  16في دائرة الضوء " في حين حققت حصة % . 61.96بنسبة " قهوة وجرنان " وحصة 
 % . 1.11نسبة قدرت ب 

%  01.11قدرت ب   مثلت نسب مؤشر موقف الجزائر من النزاع نسبا ضئيلة  اأخير 
النسب في  انعدمتفي حين " 11و  16في دائرة الضوء " لكل من حصتي %  11.19و

 % . 11ب" العالم اليوم " و" قهوة وجرنان " كل من 

نجد أن جل الحصص تحدثت عن مؤشر "  11" من خالل تحليل مضمون الجدول رقم 
المغرب في أحقيت  ادعاءاتق تفنيد عن طريموقف األمم المتحدة الساعي لحل النزاع 
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من جانب . ي تقرير مصيره وكسر الجمود الذي يعرقل المفاوضات  ف الشعب الصحراوي 
اخر تحدثت البرامج عن موقف المغرب المتعنت والرافض للحل السلمي مقدما بذلك عدة 

طالة النزاع الدائر في المنطقة الصحراوية  كما . حجج واهية من أجل تضليل الرأي العام وا 
األخيرة حق  استخدامسب متوسطة نظير حققت النسب لمؤشر موقف فرنسا من القضية ن

المغرب شريك يتوجب الوقوف إلي جانبه  واتخاذالساعي لعرقلة المفاوضات الفيتو وبالتالي 
بحق  في حين تجنبت جل الحصص الحديث كثيرا عن موقف الجزائر الذي يندد دائما وأبدا 

وفق مبادئ الشرعية  للقضية الصحراوية الالمتناهيوكذا الدعم .الشعوب في تقرير مصيرها 
 .الدولية 

 :األهداف فئة -

 العالم اليوم قهوة جورنان (11)في دائرة الضوء (16)في دائرة الضوء المؤشرات
 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

تفعيل القضية الصحراوية 
 و إثارة الرأي العام

00 00% 11 60% 10 23.07% 10 14.28% 

الدفع بالمنظمات الدولية 
لالعتراف بالقضية 

 الصحراوية

16 3.57% 10 40% 10 23.07% 10 19.04% 

السعي الى تحقيق الوحدة 
اإلفريقية من خالل توحيد 
 مواقف األطراف المتنازعة

61 35.71% 00 00% 10 30.76% 11 9.52% 

ايجاد حلول مستعجلة 
 لتسوية القضية الصحراوية

11 7.14% 00 00% 16 7.69% 11 28.57% 

العمل على تحقيق 
االستقرار في القارة 

 اإلفريقية

69 53.57% 00 00% 11 15.38 11 28.57% 

 %100 21 %100 13 %100 10 %100 28 المجموع
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 13جدول رقم 

والذي يشمل وحدة األهداف حقق فيه مؤشر تفعيل القضية "  60" من خالل الجدول رقم  
ثارة الرأي العام  " بعدها حصة " 11في دائرة الضوء  " بحصة %  11أكبر نسبة قدرت ب وا 

في حين انعدمت %  60.11بنسبة  " العالم اليوم " تليها %   10.10" قهوة وجرنان 
 " . 16دائرة الضوء  في " النسبة بحصة 

في دائرة " القارة حققت حصة  االستقرار فيأما ثاني مؤشر والمتمثل في العمل علي تحقيق  
أما حصة %  11.90بنسبة " العالم اليوم " تليها حصة %  90.90نسبة "  16الضوء 

"  11في دائرة الضوء " لتنعدم  النسب ببرنامج %  69.01قهوة وجرنان فقد كانت نسبتها 
 % . 11ب 

سعي إلي تحقيق الوحدة اإلفريقية من خالل توحيد مواقف األطراف الفي حين حقق مؤشر 
%  09.06حققت نسبة "   16في دائرة الضوء " يث نري أن حصة نسب ال بأس بها بح

%  5.91بنسبة " العالم اليوم " تلتها حصة %  01.01نسبة قدرت " قهوة وجرنان " تليها 
 % . 11ب " . 11في دائرة الضوء " لينعدم الحديث عن هذا المؤشر بحصة 

لقضية فكانت نسبه ال بأس بها با لالعترافمنظمات الدولية أما عن رابع مؤشر وهو الدفع بال
ب " قهوة وجرنان " وحصة %  01نسبة "  11في دائرة الضوء " حيث حققت حصة 

لتنخفض إلي نسبة %  15.91نسبة " العالم اليوم " في حين حققت حصة %  10.10
  " . 16في دائرة الضوء " ببرنامج %  0.00

في حصة  %  11.90نسبة ليسجل بعدها مؤشر إيجاد حلول مستعجلة لتسوية القضية 
 16في دائرة الضوء " تليها حصة " قهوة وجرنان "   بحصة %  0.15بعدها " العالم اليوم "

 " . 11في دائرة الضوء "ببرنامج %  11لتنعدم النسبة بعدها إلي %  0.10بنسبة "  

هي العمل  من خالل تحليل مضمون وحدة األهداف نري أن نسب المؤشرات األكثر تداوال 
علي تحقيق االستقرار في القارة وكذا السعي إلي تحقيق الوحدة اإلفريقية من خالل توحيد 
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ثارة الرأي العام والدفع بالمنظمات الدولية  مواقف األطراف زيادة علي تفعيل القضية وا 
وكلها مؤشرات تدل علي الموقف الثابت للجزائر تجاه القضية   .بالقضية لالعتراف

عمها والعمل علي إيجاد حلول مستعجلة من أجل إحالل األمن الصحراوية عن طريق د
وكذا جهودها   .العنف استخدامبالمنطقة عن طريق المفاوضات السلمية وبدون والسالم 

ك من ا كذلمؤكدت. األطرافالمتضافرة والرامية لتحقيق الوحدة اإلفريقية وبالتالي توحيد أراء 
جلة لتسوية القضية الذي لم يتم التطرق إليه خالل المؤشر األخير وهو إيجاد حلول مستع

بالقضية  اعترافهاكثيرا وهذا راجع إلي رفض الجزائر أن تكون طرفا في المفاوضات رغم 
مثبتتا أنها أراضيها  واستقاللومساندتها الدائمة لها في حقها المشروع في تقرير مصيرها 
ها من إبداء مواقفها الداعمة ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول لكن هذا ال يمنع

 .للقضايا الشائكة التي تعرقل تقدم إفريقيا وبالخصوص قضية الصحراء الغربية 

 (اتجاه القناة من حق الشعب الصحراوي في تحقيق مصيره)  :االتجاه فئة -

في دائرة  المؤشرات
 (16)الضوء

في دائرة 
 (11)الضوء

 العالم اليوم قهوة جورنان

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار
 %100 11 %100 60 %100 00 %100 61 مؤيد

 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00 معارض
 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00 محايد
 %100 08 %100 17 %100 37 %100 10 المجموع

 10جدول رقم 

أن مؤشر مؤيد حقق نسب  االتجاهة الذي يتضمن وحد"  60"حظ من خالل الجدول رقم نال
درجات مؤشر    قيد الدراسة في حين في كل البرامج  %  611عالية جدا وصلت لدرجة 

 .البرامجفي كل %  11معارض ومحايد كانت منعدمة بتحقيقها لنسبة 
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عمومية كانت او  ة ينري أن كل البرامج التلفزيون االتجاهومن خالل تحليل مضمون وحدة 
 كما تعتبر الجزائر مؤيدة للقضية الصحراوية وأحقيتها في تقرير مصيرها خاصة كانت 
واجب البد منه من أجل ممارسة حقوقه المشروعة  القضية الصحراوية التضامن مع 

الصحراوية تشبه  االستعماران مسألة تصفية  باعتباروترفض أي حياد أو معارضة للقضية .
لهذا عليها مساندتها وتقديم .إبان الثورة التحريرية كفاح الجزائر للمستعمر الفرنسي الغاشم 

 .سيادتها  استرجاعالدعم المستمر إليها من أجل 

 :المستهدف الجمهور فئة -

في دائرة  (16)في دائرة الضوء المؤشرات
 (11)الضوء

 العالم اليوم قهوة جورنان

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

 10.11 19 % 06.16 10 العام
% 

10 01.10 
% 

19 19 % 

 01.65 61 % 11.61 69 الخاص
% 

61 10.69 
% 

69 09 % 

 611 11 % 611 65 % 611 16 % 611 11 المجموع
% 

 15جدول رقم 

الجمهور نري أن مؤشر الجمهور الخاص الذي يتضمن وحدة "  69" من خالل الجدول رقم 
نسبة قدرت "  11في دائرة الضوء " حيث حققت حصة  .جدا أخذ حصة األسد بنسب عالية 

"  16في دائرة الضوء " بعدها حصة %  09ب " العالم اليوم " حصة  تليها%  01.65ب 
 % . 10.69أما حصة قهوة وجرنان حققت نسبة %  11.61بنسبة 
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قهوة " مؤشر الجمهور العام فقد حقق نسب متباينة حيث حققت حصة أما في ما يخص 
العالم اليوم " في حين حققت حصة "  16في دائرة الضوء " وحصة %  01.10" رنان وج

 ." 11في دائرة الضوء " لحصة %  10.11ونسبة % .  19نسبة 

ور نستخلص من خالل تحليل مضمون وحدة الجمهور المستهدف أن نسبة مؤشر الجمه
يحللها دكاترة وأساتذة  عالمية وشائكةلك  كون أن القضية الخاص كانت بنسب أكبر ويعود ذ

وشخصيات فاعلة ولديها وزن ثقيل في القضية تستلزم الحديث عن حقائق وبمصطلحات 
أكاديمية غامضة ال يفهمها الجمهور الخاص الذي ربما ال يكون له إطالع تام بالقضية أو 

حيث أن الجمهور الخاص يجمع . مستواه الدراسي والعلمي ال يسمح له بفهم عدة حقائق 
المشتركة كالقيام بالتعليق او إبداء أرائه عبر مواقع  االتجاهاتاو  االهتماماتراده بعض اف

عكس الجمهور العام الذي لذي حقق نسب .التواصل االجتماعي عند مشاهدته للبرامج 
ة و يا السياسيوهذا راجع لعدم المام جميع طبقات المجتمع بالقضا%  91متوسطة لم تتعدي 
 .عهم عليهاالدولية و عدم اطال

 (االطراف  الفاعلة في النزاع):الفاعل فئة -

في دائرة  المؤشرات
 (16)الضوء

في دائرة 
 (11)الضوء

 العالم اليوم قهوة جورنان

 %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار %النسبة التكرار

هيئة األمم 
 المتحدة

66 7.00% 16 8.82% 10 4.72% 60 23.61% 

 %16.66 61 %13.51 11 %10.92 11 %42.67 10 د االفريقياالتحا

مجلس األمن 
 الدولي

11 1.27% 60 5.46% 00 00% 11 27.77% 

 %2.77 11 %1.35 11 %9.24 11 %00 00 البوليساريو
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 %1.38 16 %20.94 06 %3.36 11 %00 00 األوربياالتحاد 

 %23.61 60 %47.29 01 %36.97 11 %15.92 19 المغرب

 %1.38 16 %00 00 %2.94 10 %31.21 05 زائرالج

 %2.77 11 %12.16 61 %22.26 90 %1.91 10 فرنسا

 %100 72 %100 148 %100 238 %100 157 المجموع

 10جدول رقم 

الذي يتضمن وحدة الفاعل أن مؤشر المغرب حقق نسب أكبر "  61" من خالل جدول رقم 
 11في دائرة الضوء " ببرنامج %  01.50و " قهوة وجرنان " في حصة %  00.15وهذا ب

حققت نسبة  16في دائرة الضوء " اما حصة  " العالم اليوم " لبرنامج %  10.16و" 
69.51 . % 

في دائرة " ببرنامج %  01.10اإلفريقي بنسبة  االتحادأما المؤشر الثاني الذي تم تداوله هو 
في %   60.96هوة وجرنان بنسبة ق ثم%  61.11بنسبة " العالم اليوم " يليه "  16الضوء 

 % . 61.51نسبة "  11في دائرة الضوء " حين حققت  حصة 

بنسبة "  11في دائرة الضوء " المؤشر الثالث تمثل في فرنسا  حيث تطرقت إليه حصة 
العالم " من  لتنخفض مؤشراته في كل%  61.61بنسبة " قهوة وجرنان " و %  11.11
 .علي التوالي %  6.56و%  1.00ب "  16و في دائرة الضوء " اليوم 

بعدها يقل الحديث عنه " العالم اليوم " بحصة % 10.00يليه مؤشر مجلس األمن بنسبة 
علي %  6.10و %  9.01بنسب قدرت ب "  11و 16في دائرة الضوء " في كل من 

 .في برنامج قهوة وجرنان %  11التوالي لتنعدم بعدها النسبة إلي 
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%  1.11و " العالم اليوم " في برنامج %  10.16المتحدة فقد حقق نسبة أما مؤشر األمم 
لكل من حصة %  0.01و%  0لتنخفض بعدها النسب الي "  11في دائرة الضوء "لبرنامج 

 " .قهوة وجرنان " و "  16في دائرة الضوء " 

قهوة وجرنان لينخفض إلي " بحصة %  11.50هو األخر حقق نسبة  األوربي االتحاد
لتنعدم بعدها " العالم اليوم " و "  11في دائرة الضوء " بكل من %  6.01و %  0.01

 "16في دائرة الضوء " بحصة %  11النسبة الي 

حيث حققت نسبة في الفترة الراهنة الجزائر هي األخرى لم يتم التطرق إليها كثيرا كدور فاعل 
 6.01و %  1.50ذلك إلي لتنخفض النسبة بعد " في دائرة الضوء " ببرنامج %  06.16

 " قهوة وجرنان " لتنعدم النسبة ببرنامج  " العالم اليوم " و"  11في دائرة الضوء "بكل من % 

في دائرة الضوء " حيث حققت % 61مؤشر البوليساريو حقق نسب ضعيفة جدا لم تتعدي 
عدم في وتن%  6.09" قهوة وجرنان " تليه %  1.00العالم اليوم " و%  5.10نسبة  "  11

 % ٍ. 11الي  16في دائرة الضوء " حصة 

من خالل تحليل مضمون فئة الفاعل نري أن مؤشرات المعرقلة لعملية السلم  أخذت  حصة 
األسد من حيث الحديث عنها بإسهاب كالمغرب الذي كانت نسبه مرتفعة جدا بما  طرف 

عن الصحراء  لالستغناء فاعل في القضية الصحراوية وهذا راجع لمواقفه المتصلبة  الرافضة
الغربية بحجة أن المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها ولن يقبل التنازل عنها أو 

 .وهذا من شأنه تصعيد النزاع أكثر واإلطالة في حل القضية .تقسيمها 

له التي  01اإلفريقي هو األخر كان الحديث عنه كثيرا نظرا للقمة  االتحاديليها مؤشر 
والذي خلص إلي نداء  1161جانفي . 11.15س أبابا اإلثيوبية يومي في أدي انعقدت

إلجراء مفاوضات  االتحادالجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية الدولتين العضوين في 
. اإلفريقي واألمم المتحدة  االتحادتقرير المصير بتسهيل من  استفتاءمباشرة من أجل تنظيم 

 .اقبة المستقلة لحقوق اإلنسان باإلقليم وكذا المطالبة بإيجاد الية للمر 
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وهذا لموقفها   فرنسا هي األخرى أخذت نصيب في الحديث من خالل البرامج قيد الدراسة 
للصحراء احتالله  باستمرارالذي يسمح للدولة المغربية  الموقف وهو. القضيةالسالب تجاه 

مواقفها المزعومة لحماية  حيال الصحراء الغربية وتتنصل عن التزاماتهابذلك عن  ىلتتخل
 .الغربيةللصحراء  احتاللهاحقوق اإلنسان بدعمها للمغرب في 

وهذا عن طريق أما مؤشر مجلس األمن كانت نسبه متوسطة من خالل المعالجة اإلعالمية 
المغربي والداعمة للتفاوض  لالحتاللدعم جهود المبعوث األممي هورست كوهلر الرافضة 

 . بطريقة سلمية من أجل تسوية النزاع 

ة ال تتغير تجاه دعم تنسب ضئيلة كون أن مواقفها ثاب  حقق مؤشر األمم المتحدة في حين 
بما في ذلك القضية الصحراوية والملتزمة بمواصلة العمل الجاد علي حل النزاع بكل الطرق 

 . المنتشرة في األر اضي الصحراوية المحتلة منها والمحررة " المينورسو " ألية  

يلة كذلك ولم يتم التطرق له ألن مواقفه ئاألوربي نسب ض االتحادما حققت نسبة مؤشر ك
 .بها والتماطل الدائم في إيجاد حل للقضية  االعترافواضحة وهي عدم 

مؤشرا الجزائر والبوليساريو حققا نسب ضعيفة ألن موقفهما ثابت ال يتغير منذ قرابة الثالث 
لي قيام دولة مستقلة  عن المغرب عقود والرامي إلي تقرير الصحرا  .ويين لمصيرهم وا 
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بعد الدراسة التحليلية التي قمنا بها  من حيث الشكل والمضمون على البرامج التلفزيونية 
المختارة، األمر الذي تتبعناه بعناية في موضوعنا محل الدراسة ويمكن استخالصه في ما 

  :يلي

بداية بالتحليل الكيفي والكمي لفئات الشكل الذي تضمن تقطيع الحصة حسب -
أما . الذي لم يأخذ نسب كبيرة في جل الحصص لتفادي تضيع الوقت (الجنيريك)الزمن

بالنسبة للمادة المستعملة تم التطرق للحديث الصحفي بنسبة كبيرة جدا ألن الحوار الصحفي 
ثارة أسئلة كثيرة من شئنها  يستلزم تدخل األطراف المستضافة مما يخلق نوع من النقاش وا 

طالة الحديث   .إثراء وا 

العربية الفصحى دورا كبيرا وهذا لضرورة التحدث بها كونها تتوافق مع العمل  ولعبت اللغة
اإلعالمي وبما أنها كذلك قضية شائكة تتابعها العديد من وسائل اإلعالم العربية ومن 

 .الصعب عليها فهم اللغة العامية ومن أجل رفع مستوى النقاش

الفئة األولي المتمثلة في دعم  أما عن التحليل الكمي والكيفي لفئات الموضوع ركزت -
القضية الصحراوية علي مؤشر دعوة الطرفين إلي السلم في جل البرامج المختارة كما دعت 
الطرفين إلي حل النزاع عن طريق المفاوضات لتؤكد بذلك دعمها التام للقضية الصحراوية 

ا بتطبيق قرارات ومواقفها الثابتة  والمتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وهذ
 .األمم المتحدة الساعية لتحقيق السلم واألمن في المنطقة

أما فئة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره كانت معالجته عن طريق عدة مؤشرات -
تتمثل في احترام مبدأ تقرير المصير وهذا يدل علي المواقف التي تبديها الجزائر تجاه 

معارضا بذلك الحكم الذاتي والبقاء علي . تقرير مصيرهالقضية والرامية إلى حق الشعب في 
 .داعما بذلك االنفصال التام واالستقالل وتحقيق السيادة. التبعية المغربية
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فئات حقوق اإلنسان الصحراوي هي األخرى أخذت حصة األسد في مختلف البرامج وذلك -
ما يخص حرية  العتراض الجزائر عن االنتهاكات التي يتكبدها الشعب الصحراوي في

  .التعبير وصوال إلى التعذيب واالعتقاالت التعسفية

كما اجتمعت البرامج المدروسة في فئة استغالل الثروات الطبيعية في المنطقة إلى الوقف -
بذريعة الحقوق اإلقليمية العتبارها جزء من  الفوري لالستغالل ونهب ثروات الصحراء الغربية

 .أراضيه

ألمم المتحدة لحل النزاع الصحراوي المغربي عن طريق بعثة المينورسو أما فئات قرارات ا -
التي حصلت علي نسبة كبيرة من ناحية التطرق إليها وبإسهاب من أجل إحالل السلم واألمن 
بالمنطقة وتصفية االستعمار عن طريق الضغط علي المغرب من أجل إجراء استفتاء حر 

  .ادتهاوعادل في الصحراء الغربية السترجاع سي

في حين كانت فئة مواقف الدول من النزاع مرتفعة عند كل األمم المتحدة باعتبارها الرافض -
صراره علي ضم الصحراء  لكل االنتهاكات الحاصلة في الصحراء وكذا المغرب نظير تعنته وا 

بتواطؤ مع فرنسا المعرقلة .إليه وحرمان الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره 
طالة حل  للمفاوضات السلمية بالمنطقة في كل مرة باستخدامها لحق الفيتو وبالتالي تأجيل وا 

 .النزاع

وصوال إلي فئة األهداف المتخذة من طرف البرامج لدراسة القضية أخذ مؤشر العمل علي  -
تقرير االستقرار في القارة والسعي إلي تحقيق الوحدة اإلفريقية وتفعيل القضية إلثارة الرأي 

حصة األسد من خالل توحيد المواقف والدفع بالمنظمات الدولية لالعتراف بالقضية عن العام 
 .طريق المفاوضات السلمية إليجاد حلول مستعجلة تضمن االستقرار والسلم للمنطقة
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و في االتجاه أكدت مضامين البرامج أن الجزائر تقوم بالدعم التام والدائم للقضية -
بالمنطقة من التي ال تتغير تجاه األزمة من أجل إحالل السلم واألالصحراوية ومواقفها الثابتة 

 .وتحقيق الوحدة اإلفريقية

أما فئة الجمهور المستهدف ال حضنا أن كل البرامج محل الدراسة استهدفت الجمهور  -
الخاص من خالل استخدامها لمصطلحات غامضة ال يستوعبها الجمهور العام نظرا لثقل 

 .عدم إلمامه ببعض المصطلحات السياسية والخبايا التي تكتف القضيةالقضية الصحراوية و 

أخيرا وفي فئة وحدة الفاعل تحدثت البرامج كثيرا عن المغرب وكذا فرنسا وهذا راجع  -
للمواقف المتصلبة التي يبديها الطرفين تجاه القضية واالتحاد اإلفريقي الساعي لتوحيد مواقف 

 .عاجلة األطراف المتنازعة لوجود حلول

لتنخفض النسب في مؤشرات مجلس األمن واألمم المتحدة كون أن مواقفها واضحة ال -
  .تتغير وهي السعي إلحالل السلم والسالم في المنطقة

الجزائر .اما المؤشرات التي شكلت نسبها أدنى الدرجات هي كل من االتحاد األوربي -
 .في تلك الفترة وجبهة البوليساريو حيث لم يتم التطرق إليهم كثيرا
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 ــــةخاتمــ

 العربي، الوطن في الغربي الجزء أقصى في قائمة زالت ما والتي الغربية الصحراء مشكلة تعد
 وهذا والدولي، المحلي الوضع في وتأثيرا تعقيدا وأكثرها اإلقليمية المشاكل ابرز من واحدة
 أو السياسية المواقف لطبيعة تبعا والدولية واإلقليمية العربية المواقف تداخل من تأتى التأثير

 المستعمر جالء منذ الغربية، الصحراء مشكلة تزال ال حيث  المنتظرة، والمصالح األطماع
لى 5791/5791 عام عنها اإلسباني  في العاتية ورياحها المضطربة بظاللها تلقي اآلن، وا 

 النزاع أطراف لجميع مرض   حل بروز دون  العربي، المغرب ودول الدولي المجتمع وجه
 انسحاب بعد والجزائر، البوليساريو وجبهة المغربية المملكة: األطراف هذه رأس وعلى حولها،

 على يزيد ما مرور فمع  ،النزاع هذا من رسميا   وخروجها  المتنازعة، األطراف أحد موريتانيا،
 العسكري  الصعيدين على شتى مواجهات الصراع أطراف خاللها خاضت متتالية، عقود أربعة

 إيجاد في والدولية اإلقليمية الوساطة جهود تنجح لم والدولي، األممي والدبلوماسي الميداني،
 األمر ومتفاوتة، عديدة حلول بطرح الجهود تلك قيام رغم المشكلة، لهذه مقنع جذري  حل
 .الالحرب و الالسلم موضع المشكلة هذه وضع الذي

التلفزيون الجزائري في الوقت الراهن من أكثر الوسائل اإلعالمية في العالم التي  و يعتبر
ُتعنى بتغطية حيثيات و مستجدات قضية الصحراء الغربية، و الذي يبدي في تغطيته 
اإلخبارية دائما موقفه الثابت اتجاه القضية و المتمثل في أحقية الشعب الصحراوي في 

 .تحقيق مصيره

في دراستنا هذه و التي كانت تهدف الى كيفية المعالجة االعالمية لقضية اه و هذا ما لمسن
الصحراء الغربية في التلفزيون الجزائري بقطاعيه العمومي و الخاص، و حسب تحليلنا 

برنامج في دائرة الضوء ُيبث في القناة العمومية، : للبرامج المعنية بالدراسة و التي كانت
بالرغم  و قناة دزاير نيوز، علىناة النهار، و برنامج العالم اليوم برنامج قهوة جورنان على ق

من أن فترات بث البرنامج كانت متباعدة نوعا ما إال أن البرامج تشابهت  من حيث الشكل 
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و حتى المضمون تقريبا حيث التمسنا من التحليل أن البرامج قد اتبعت التوجه السياسي 
صحراوية حيث ظهرت عبارات الدعم و الدعوة الى القضية ال اتجاهللدولة الجزائرية 

المصالحة بين الطرفين و الحد من انتهاكات حقوق االنسان الصحراوي و كذا وقف نهب 
 ...ثروات الشعب الصحراوي 

و من خالل دراستنا و التي حاولنا فيها الوصول و االلمام بمختلف جوانب القضية، نظرا 
ا هذا الموضوع، و ان دراستنا البحثية هذه يمكن أن لإلشكاليات و التساؤالت الذي يفتحه

تفتح المجال للعديد من الدراسات األخرى مستقبال من أجل التعديل و تحديث  المعالجة 
 .االعالمية لمثل هذه القضايا السياسية و الدولية
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 معلوماتًعنًاألخبار:ًأولًا
 تاريخ البث   -1 
 البرامجرقم  -2 

ً:ًًفئاتًالشكل:ًثانيا

 (قيل؟ كيف) جدول يوضح فئات الشكل

 رأي المحكمين المؤشرات الفئات

 اللغة

 عربية فصحى -
 ةيعامال -
 الفرنسية -
 لغوي  مزيج -

 

 

 اللقطات
 اللقطات القريبة -
 متوسطةاللقطات ال -
 اللقطات العامة -

 

 زاوية الكاميرا
 مرتفعة -
 عادية -
 منخفضة -

 

 الزمن
 ثواني -
 دقائق -
 ساعات -

 

 المادة المستعملة

 التقرير -
 الربورتاج -
 صحفيحديث  -
 تصريح -

 

 

ً



 

ًالمضموًنًفئات:ًثالثاًا

 (ماذا قيل؟ )جدول يوضح فئات المضمون 

 رأي المحكمين المؤشرات وحدة الموضوع

فئة دعم الجزائر للقضية 
  الصحراوية

دعم  بعث المفاوضات  -
 اليجاد حل للنزاع

دعوة الطرفين المتنازعين  -
 لتحقيق السلم بينهما 

العمل على تطبيق قرارات  -
االمم المتحدة المساندة 

 للقضية

 

فئة حق الشعب الصحراوي 
 في تقرير مصيره

 احترام مبدأ تقرير المصير -
الحكم الذاتي مع البقاء  -

 على التبعية للمغرب
بشكل تام عن  االنفصال -

 المغرب

 

فئة حقوق االنسان 
 الصحراوي 

انتهاك حقوق اإلنسان  -
 الصحراوي 

 حقوق اإلنساناحترام  -
 الصحراوي 

 

فئة استغالل الثروات 
الطبيعية في المنطقة 

 الصحراوية

ايقاف االستغالل المغربي  -
 للثروات الصحراوية

استنزاف المغرب للثروات  -
بحكم الحقوق التاريخية 

 على االقليم
 

 

فئة قرارات األمم المتحدة 
لحل النزاع الصحراوي 

الضغط على المغرب  -
 لتسوية القضية

 



 

بعثة المينورسو إلى  - المغربي
الصحراء الغربية لتصفية 

 .االستعمار
 

من نزاع فئة مواقف الدول 
 الصحراء الغربية

الداعم موقف الجزائر  -
 للقضية

موقف المغرب الرافض  -
 لحل للقضية

الموقف الفرنسي المعرقل  -
 لحل القضية

موقف األمم المتحدة  -
 الساعي لتسوية النزاع

 

 

 رأي المحكمين المؤشرات فئة األهداف

تفعيل القضية الصحراوية و 
 إثارة الرأي العام

تقديم برامج تواكب -
القضية الصحراوية  مستجدات

مع حضور شخصيات فاعلة 
 .في القضية

حضور القمم و المفاوضات -
للوقوف على آخر القرارات 

التي من شأنها مساعدة 
 القضية

 

الدفع بالمنظمات الدولية 
 لالعتراف بالقضية الصحراوية

 في المحافل الدولية

دولية جدية للحد عقد مؤتمرات 
 من الصراع

الخروج بقرارات فعلية و منع -
التدخالت االجنبية التي تعرقل 

 مسار القضية 

 

 من خالل لم شمل االتحاد -السعي الى تحقيق الوحدة 



 

اإلفريقية من خالل توحيد 
 مواقف األطراف المتنازعة

 .االفريقي
خالص افريقيا من -

االستعمار و تحقيق السلم و 
 األمن في المنطقة

مستعجلة لتسوية ايجاد حلول 
 القضية الصحراوية

 العمل على تسوية النزاع -
انهاء االنتهاكات بحق -

 الشعب الصحراوي 

 

العمل على تحقيق االستقرار 
 في القارة اإلفريقية

تفعيل دور االتحاد االفريقي -
منع االستغالل و نهب -

 الثروات في الدول االفريقية

 

 

 رأي المحكمين المؤشرات االتجاه فئة

 مؤيد

وذلك من خالل دعم و  -
مساندة القضية الصحراوية 

و أحقيتها في تقرير 
 مصيرها

 

 معارض

وذالك عن طريق عدم ايجاد - -
حلول آنية إلنهاء األزمة 

الصحراوية و اطالة الفصل 
 .فيها

 

 

  / محايد
 

 

 

 



 

 رأي المحكمين المؤشرات الجمهور فئة

كانت موجهة الى أي جميع  - عام
 شرائح المجتمع

 

المختصين في القضايا السياسية  - خاص
 و الدولية

 

 

 رأي المحكمين المؤشرات الفاعل فئة
 النزاعات بتسوية المعنيةالهيئة -  هيئة األمم المتحدة

 ةالدولي
 

 اإلتحاد االفريقي
 55منظمة دولية تتألف من  -

عزيز السلم و دولة افريقية لت
 االمن و االستقرار في القارة

 

 األمن الدولي مجلس

الداعم للقضية الصحراوية و  -
لمبعوث األمم المتحدة الى 

الصحراء الغربية هورست كولر 
العادة احياء عملية التفاوض و 

 ايجاد حل للنزاع

 

 البوليساريو
الحركة التحررية و الجبهة  -

الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
 و وادي الذهب

 

 األوروبي االتحاد

لجهود موقف قوي و داعم  -
منظمة االمم المتحدة الرامية 

للتوصل لحل سياسي عادل و 
 دائم و مقبول من الطرفين

 

 المغرب 
الغربية  صحراءللستعمر الم   -

بدوافع الحدود المورثة 
 .النزاع في طرفكو

 

الداعم للقضية الصحراوية و  - الجزائر
 مساند باستفتاء حق تقرير المصير

 



 

 فرنسا
 المساندةالدولة الحليفة و  -

 للمغرب ضد الصحراء الغربية
 

 

 :دليل التعريف اإلجرائية للفئات ومؤشراتها

 (كيفًقيل؟)فئاتًالشكل -1
لبرامج التلفزيونية في  اللغة، وهي التي استخدمت في ا 40تمثل لنا الفئة رقم  -1

على   تحصلنا وبالتالي قنوات  الجزائرية األرضية ، قناة النهار ، قناة دزاير نيوز، 
 :المؤشرات التالية

 عربية فصحى -
 عامية -
 فرنسية  -
  مزيج لغوي                     -
  

 اللقطات ويقصد بها الصور التي تظهر على الشاشة وكل ما 45تمثل لنا الفئة رقم -2
 :يتعلق بالموضوع من صور متحركة وثابتة وتتمثل اللقطات فيمايلي

 اللقطات القريبة -
 المتوسطةاللقطة  -
 اللقطة العامة -

الذي من خالله تنظر الكاميرا الى  زاوية الكاميرا وهو الخط 40تمثل لنا الفئة  -3
 :    الموضوع المدروس، وهناك عدة زواية وهذا ما توصلنا إليه

 مرتفعة -
 عادية -
 منخفضة -

 



 

القضية لمعالجة و الحديث على الزمن وهو الوقت المخصص  47تمثل لنا الفئة رقم -0
 .الصحراوية في قنوات التلفزيون الجزائري 

 
  ثواني -
 دقائق -
 ساعات-

وهي الشكل الفني أو  تاو القوالب الصحفية التي استخدمتها القن 48رقم تمثل لنا الفئة -5
 : البنائي وهو الهيئة التي تقدم بها المادة اإلعالمية وينقسم الى

 تقرير -
 ربورتاج -
 حديث صحفي-
 تصريح-

 (ماذاًقيل؟)المضمونًًفئات -2
 :الموضوع 40تمثل لنا الفئة رقم -1  
 و مؤشراتها فئةًدعمًالجزائرًللقضيةًالصحراويةً

 دعم  بعث المفاوضات اليجاد حل للنزاع  -
 دعوة الطرفين المتنازعين لتحقيق السلم بينهما  -

 ات االمم المتحدة المساندة للقضية   العمل على تطبيق قرار -

 :مايليو مؤشراتها  الصحراويًفيًتقريرًمصيرهفئةًحقًالشعبً -
 احترام مبدأ تقرير المصير                          -
  الحكم الذاتي مع البقاء على التبعية للمغرب                       -
  اإلنفصال بشكل تام عن المغرب -

 
 
 



 

 :المؤشرات التالية تمثلت في  :الصحراوًي فئةًحقوقًاإلنسان -
 حقوق اإلنسان انتهاك-
 احترام حقوق االنسان-

 :وتمثلت مؤشراتها فيما يلي :فئةًاستغاللًالثرواتًالطبيعيةًفيًالمنطقةًالصحراوية -
 ايقاف االستغالل المغربي للثروات الصحراوية  -
 استنزاف المغرب للثروات بحكم الحقوق التاريخية على االقليم -

 
 

 :يلي وتمثلت مؤشراتها فيما الصحراويًالمغربيفئةًقراراتًاألممًالمتحدةًلحلًالنزاعً -
 الضغط على المغرب لتسوية القضية -
 .بعثة المينورسو إلى الصحراء الغربية لتصفية االستعمار  -

 

ً:يليًفيماًمؤشراتهاًتمثلتًو:ًفئةًمواقفًالدولًمنًنزاعًالصحراءًالغربية -

 موقف الجزائر الداعم للقضية -
 للقضيةموقف المغرب الرافض لحل  -
 الموقف الفرنسي المعرقل لحل القضية           -

 موقف األمم المتحدة الساعي لتسوية النزاع          -

 :ًاألهدافًفئةً-2
                    و إثارة الرأي العام           الصحراوية تفعيل القضية  -
 بالقضية الصحراوية لالعترافالدفع بالمنظمات الدولية  -

 من خالل توحيد مواقف األطراف المتنازعةالسعي الى تحقيق الوحدة اإلفريقية -

 ايجاد حلول مستعجلة لتسوية القضية الصحراوية-

 العمل على تحقيق االستقرار في القارة اإلفريقية -
 



 

 :اإلتجاهفئةًً-3
 .دعم و مساندة القضية الصحراوية و أحقيتها في تقرير مصيرها اتجاه مؤيد وذلك من خالل -

عدم ايجاد حلول آنية إلنهاء األزمة الصحراوية و اطالة اتجاه معارض وذلك عن طريق  -
 .الفصل فيها

            /محايد  -

ً :الجمهورًفئةً-4

 ويتمثل في جميع شرائح المجتمع :العام -
 في القضايا السياسية و الدولية المختصين :الخاص -

ً:الفاعلًفئةً-5

 هيئة األمم المتحدة -

 االتحاد االفريقي -
 مجلس األمن الدولي-

                                                                                  والبوليساري-

                                                المغرب                                                    -

                                                   الجزائر                                                    -

                                            فرنسا                                                      -

  


