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اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 
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ملخص الدراسة

    يســعى البحــث إلــى رصــد التحــوالت السياســية الواقعــة بــن كل مــن إثيوبيــا وإريتريــا، يف ضــوء حتقيــق املصاحلــة 

الوطنيــة، وفًقــا ملــا عكســته الصحــف احلكوميــة واخلاصــة يف كل مــن البلديــن، وقــام بتوظيــف منهجــي املســح وأســلوب 

املقارنــة املنهجيــة، مــع االعتمــاد علــي نظريتــي املدخــل الثقــايف وحتليــل األطــر اإلعالميــة مــن أجــل توصيــف النتائــج 

بشــكل دقيــق، كمــا عمــد البحــث إلــى اســتخدام أداة حتليــل اخلطــاب اإلعالمــي بواســطة اســتمارة خاصــة بهــا لتحليــل 

املــواد املنشــورة حــول النشــاطن ســواء أكانــت مــواد خبريــة أومــواد الــرأي أوالتحقيقــات للتوصــل إلــى النتائــج اخلاصــة 

باخلطــاب الصحفــي بــدول العينــة. 

ــا:  ــا، كان أهمه ــي مت طرحه ــا عــن األســئلة الت ــب به ــج يجي ــي مجموعــة مــن النتائ       هــذا وقــد توصــل البحــث إل

جلــأت الصحــف اإلريتريــة  واإلثيوبيــة يف عــام 2018 إلــى اختيــار القالــب اخلبــرى مــن خــالل تتبــع أخبــار الزيــارات 

ــة عــن تغييــرات منطقــة القــرن األفريقــي، ولكــن  الرســمية  واللقــاءات املشــتركة  والطــرح اخلــاص بالــدول األجنبي

أثــرت السياســة التحريريــة يف عــرض هــذه األخبــار ف )فرجــت نــت( كانــت تتنــاول األخبــار مــن منظــور نقــدي بحــت 

لسياســات افورقــي الداخليــة ممــا دفعهــا إلــى تبنــي قالــب الــرأي باســتكتاب خبــراء وأكادمييــن.

الكلمات املفتاحية: الصحافة اإلريترية- الصحافة اإلثيوبية- املصاحلة الوطنية

Abstract
     This research seeks to monitor the political transformations taking place between 
Ethiopia and Eritrea, in light of achieving the  reconciliation between the two countries, 
as reflected by their governmental and private newspapers. This research employed 
the survey approach and the methodological comparison approach with reliance on the 
cultural introduction theory and the analysis of media frameworks in order to achieve a 
precise way of characterization  of the results.
      This research also employed the media discourse analysis tool using its own form to 
analyze the published materials on the policies and activities of both countries, whether 
they are news items, opinion materials or investigations to reach results concerning the 
press speech in the sample countries. The research reached a set of results, the most 
important between them were that in 2018 the newspapers in both countries chose the form 
of news template in their coverage by tracking the news of official visits, joint meetings 
and the proposal of foreign countries about the changes in the African Horn region but 
the policy affected the editorial presentation of these news. In this regard, it is important 
to mention that (Fragment Net) adopted a purely critical perspective of Afwerki›s internal 
policies, which prompted the newspapers to use the opinion template by recruiting experts 
and academics in their news.
Keywords: Eritrean newspapers, Eritrean newspapers, National reconciliation.
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