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  : مقدمة* 

ائل الهامة التي تنقل المعلومػات كالمعػارؼ   القنوات الفضائية أحد الوس تعد     

كالخبرات إلى الجمهور, كما تقدـ إطاران مرجعيان كمعلوماتيان  لألحداث تساهم في 

تدعيم كتوثيق معلومات للجمهػور, كهػو مػا يػإدل إلػى تػدعيم عفرػة الفػرد         

باألحداث المختلفة كتدعيم ارتباطه بالمجتمع, كما أنهػا تسػاعد علػى فهػم مػا      

 العالم الخارجي من أحداث ككرائع. يحدث في

كمع انتشار القنوات الفضائية اإلخبارية أصػب  هنػاؾ اعتمػاد علػى الفػيلم           

فػي إطػار البػرام     ذق القنوات سواء كمادة مسػتقلة أك  الوثائقي في الكثير من ه

اإلخبارية, باإلضافة إلى كجود القنػوات الوثائقيػة المتخةةػة فػي هػذا الفػن       

فػاألففـ   العلميػة,  في مختلف المجاالت: السياسية, االرتةػادية,  الثقافي, كذلك

الوثائقية تستمد مادتها من كارػع الحيػاة, كتسػتهدؼ استكشػاؼ أسػباب كرػوع       

الحدث, كاتجاهات الناس المرتبطين به مع توضي  آراء ككجهػات نرػر الخبػراء    

 كالمتخةةين تجاق موضوع الفيلم.

ف تطرح كتحلل كتعال  الوارع بجػرأة كعمػق,   كتستطيع األففـ الوثائقية أ     

كتنقل الحقائق مهما كانت مريرة كصعبة بالةورة المتحركة كالةوت, إلى جميػع  

شعوب العالم, بعيدان عن حواجز اللغة, كالثقافة, كذلك لتعيػد صػيا ة الموارػف    

 كاالتجاهات نحو األحداث الهامة مثل أحداث الثورات العربية.

ن الشعوب من أف تعيش على مستول األحداث سائل اإلعفـ يّمِككما ُينقل من ك     

كتتفاعل معها, كما يدكر من أحداث بمعرم الدكؿ العربية من صراعات كثػورات  

كحركب تػدفع الجمهػور إلػى متابعػة تطوراتهػا مػن خػفؿ القنػوات الفضػائية          

يػة  اإلخبارية التي تنقل األحداث أكالن بػوكؿ, كتعػرض مختلػف األشػكاؿ البرامج    

لتفسير هذق األحداث كالتعليق عليها, كمنهػا البػرام  كاألفػفـ الوثائقيػة التػي      

كذلك بالكشف عػن الخلفيػات كالػدكافع     ؛تعرض هذق القضايا من مختلف األكجه

 التي تكُمن كراء هذق األحداث كالقضايا.

تمثل الثورات العربية حالة استثنائية يشهدها العالم العربي ألكؿ مرة فػي       

كبيران كمتعدد األبعػاد: تتضػمن التغيػر فػي النرػر إلػى        اريخه, كتعكس تحوالنت

السلطة, كتغيران فػي نرريػات التغييػر, كفػي طبيعػة دكر الشػعي فػي صػيا ة         

 .(1)األحداث
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اندلعت موجة من الثورات كاالحتجاجات في  0211كمطلع  0212ففي أكاخر عاـ      

 األحػداث التونسية التي أطلقت كتيرة مختلف أنحاء الوطن العربي بدأت بالثورة 

في كثير من األرطار العربية, كُعرفت تلك الفترة بربيع الثورات العربية, كمػن  

أسباب رياـ هذق االحتجاجات المفاجئة على المدل البعيد انتشار الفساد كالركػود  

االرتةادم كسوء األحواؿ المعيشية, إضافة إلى التضييق السياسي كسوء األكضػاع  

  .(0)مان في البفد العربيةعمو

كرد انتشرت هذق االحتجاجات بسرعة كبيرة في أ لي البلداف العربية, كرد      

تضمنت نشوب معارؾ بين روات األمن كالمتراهرين ككصلت في بعض األحياف إلى 

كروع رتلى من المواطنين كرجاؿ األمن, كرد تميزت هذق الثورات برهور هتػاؼ  

  .(3) "النراـ إسقاطة كهو "الشعي يريد كؿ العربيعربي موحد في كل الد

كمما تقدـ كنرران لطبيعة القنوات الفضائية اإلخباريػة كملكيتهػا كأهػدافها         

كآليات كمرتكزات سياساتها, ككذلك أهمية القالػي الوثػائقي باعتبػارق كثيقػة     

عػة  طبي لرصػد لألحداث كالتاريخ, كمةدران مهمان للتثقيف, جاءت هػذق الدراسػة   

كمفم  معالجة األففـ الوثائقية التسجيلية المقدمة بهذق القنوات ألحداث الثورات 

 العربية خفؿ فترة زمنية محددة هي موضع الدراسة.

 :   * الدراسات السابقة

تسعى عملية مراجعة التراث العلمػي بشػكل أساسػي للورػوؼ علػى الجوانػي            

سػة كالعفرػات القائمػة فيمػا     حل الدراالنررية كالمنهجية المتعلقة بالمتغيرات م

, كفيما يلي النررم كالتةميم المنهجي للدراسة, بما يإدم إلى إثراء البناء بينها

 :على النحو التالي كفقان لمحورين رئيسيين كذلك ؛لدراساتتلك اعرض ل

 :األففـ الوثائقيةتناكلت  التي دراساتال: المحور األكؿ *

 اإلنتػاج إلػى رصػد   كالتي هدفت  (2) (0212) العينينأسماء  ريي أبو دراسة      

يناير كمشاركة الشباب فيهػا, ككػذلك الورػوؼ     02التسجيلي الذم تناكؿ ثورة 

كالمطالي التي رفعهػا الشػباب كدفعهػم للمشػاركة فػي أحػداث        األسبابم هعلى أ

الثورة, باإلضافة إلى تقديم تحليػل شػامل لتلػك األفػفـ مػن حيػض الموضػوع,        

كتعػد الدراسػة مػن    التقنيات المستخدمة, الةوت, التعليق, الموسػيقى,   ةورة,ال

الدراسات الوصفية التي اعتمدت على منه  المس  بالعينة, كاعتمدت علػى تحليػل   
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المضموف, كُطبقت الدراسة على عينة عمدية من األففـ التسجيلية التػي تناكلػت   

, كخلةت الدراسة إلى أف كما بعدها 0211/0210يناير المنتجة في أعواـ  02ثورة 

ين في الثورة المةرية الذم عرضتهم األففـ عينػة الدراسػة: جػاء    كعدد المشار

%, كما جاءت العامية في 2.2%, ثم مشارؾ بنسبة 62.9أكثر من مشارؾ بنسبة 

الفةػحى  %, ثػم  2...التي يتحدث بها المشارؾ في األففـ بنسبة  اتمقدمة اللغ

 %.2.9بنسبة  التراث حىفة% ثم 12.6المبسطة بنسبة 

إلى رصػد أسػاليي معالجػة     (2) (0213)حنفي معوض  هبةبينما هدفت دراسة      

األففـ الوثائقية للقضايا العربية كتحديد أهم القضايا التي تناكلتها كالتعػرؼ  

القضػايا, كالورػوؼ علػى    تلػك  على األساليي اإلرناعية المسػتخدمة فػي عػرض    

ية كالسلوكية التي تسعى إلى تحقيقهػا هػذق األفػفـ,    األهداؼ المعرفية كالوجدان

 همتجاهاتكامشاهدة الشباب لألففـ الوثائقية  كدكافع باإلضافة إلى تحديد معدؿ

كتعػد الدراسػة مػن الدراسػات     العربية المقدمة عبر هذق األفػفـ,  نحو القضايا 

السػتبياف  المس , كتعتمد على استمارة تحليل المضموف كا  الوصفية باستخداـ منه

( 21بالمقابلة, كطبقت الدراسة التحليلية على عينة من األففـ الوثائقية, روامها)

 ( مفردة مػن الشػباب  222فيلمان, بينما ُطبقت الدراسة الميدانية على عينة روامها)

سػنة, كمػن طػفب الفررػة الرابعػة كطػفب        22 -01في المرحلػة العمريػة مػن    

لماجسػتير كالػدكتوراق, كرػد أكضػحت نتػائ       حاصلين علػى ا الدراسات العليا كال

الدراسة التحليلية بالنسبة لألهداؼ المعرفية أنه جاء هدؼ إبراز معاناة الشػعوب  

%, يليه هدؼ تقديم خلفية تاريخية للقضايا العربية بنسبة 29.2 العربية بنسبة

%, كالوجدانية جاء هػدؼ إثػارة التعػاطف مػع الشػعوب العربيػة بنسػبة        20.6

% كبالنسػبة  06.2م هدؼ إثارة الخوؼ كالقلق مػن المسػتقبل بنسػبة    %, ث21.1

% ثم 13.1لألهداؼ السلوكية, جاء هدؼ الدفع لمساعدة الشعوب المقهورة بنسبة 

%, كما بلغت نسبة مشاهدة عينة ..1اآلراء بنسبة  عنهدؼ التشجيع على التعبير 

القنوات الفضػائية  الدراسة لألففـ الوثائقية التػي تتنػاكؿ القضػايا العربيػة بػ     

%, كما ُكجد ارتفاع نسبة االتجاق اإليجابي نحو رضػية اإلصػفح السياسػي    63.0

التجاهػات المحايػدة   ا%, كبلغػت نسػبة   61.0بين المبحوثين حيض بلغػت نسػبتهم   

 %, أما االتجاهات السلبية فبلغت صفر....
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أهميػة   إبػراز إلػى   (9) (0210أيمن عبد الحليم نةػار )  دراسةفي حين سعت      

الرسػائل المطلوبػة إلحيػاء     قافة المتلقي, كإيةػاؿ األففـ الوثائقية في زيادة ث

الوعي العلمي كالثقافي, كما هدفت إلى التعريف بالػدكر المطلػوب مػن الباحػض     

كاألكاديمي تجاق العملية اإلعفمية كخةوصان المشاركة في إعداد األففـ الوثائقية 

على كارع إنتاج األففـ الوثائقية العلمية عربيػان,  العلمية, باإلضافة إلى التعرؼ 

كتدخل هذق الدراسة ضمن الدراسات الوصفية معتمدة على منه  المس , مستخدمة 

أداة االستبياف كالمقابلة, كجاء من أهم نتائجها كجود تدٍف فػي حجػم المشػاركة    

اإلعػفـ  الثقافية العامة لدل األكاديميين كالباحثين العلميػين العػرب فػي مجػاؿ     

المتخةص بشكل عاـ كالفيلم الوثػائقي بشػكل خػاص, كأشػارت أف هنػاؾ ضػعفان       

داد األفػفـ الوثائقيػة   العلميين في إعػ  كاألكاديميينحقيقيان في مشاركة الباحثين 

مػن كجهػة نرػر    ي إنتاج األففـ العلميػة عربيػان   جد نقةان كبيران فكما ُكالعلمية, 

 .نتاجالباحثين كاألكاديميين كشركات اإل

فكانت تهدؼ إلى التعػرؼ علػى    (1)(0211) نهلة عبد الرازؽ رشيددراسة  أما     

جها كأشكالها كعناصػرها  إنتامحتول األففـ التسجيلية الوثائقية, كمعرفة مةادر 

الفنية, ككيفية توظيف الشكل في الفيلم التسجيلي الوثائقي لخدمة مضامين هػذق  

ت الوصفية التي اعتمػدت علػى مػنه  المسػ ,     األففـ, كتعد الدراسة من الدراسا

كتمثلت أداة الدراسة في استمارة تحليل المضموف, كتػم تحديػد المػدة الزمنيػة     

لدراسة مضموف األففـ التسجيلية الوثائقية فػي رنػاة الجزيػرة الوثائقيػة فػي      

أف الموضػػوعات كخلةػػت الدراسػػة إلػػى  , 32/2/0211إلػػى  1/2/0211الفتػػرة مػػن 

أف معرػم   إلػى  توصػلت ت في المرتبة األكلى كبشكل متنوع, كمػا  التاريخية جاء

األففـ الوثائقية التي تم متابعتها هي من إنتاج رناة الجزيرة الوثائقية, ككمػا  

اتضػ   كأظهرت رلة العناصر النسائية المتحدثة في األففـ التسجيلية الوثائقية, 

الجزيػرة تعتمػد علػى     أف هػذق األفػفـ المقدمػة بقنػاة     أيضان من نتائ  الدراسة

المقابفت كالتعليق فقط كفي بعض األحياف تستخدـ التحقيق أك الفنػوف األخػرل,   

وف كأف هناؾ درة من ناحية التعامل مع التعليق الةوتي, إذ أف التعليق دائمػان يكػ  

 على الشاشة.متزامنان مع الةورة التي ترهر 



  دمحم أحمد عبودد.                                ......ور األفالم الوثائقية فى معالجة د
 

412 

لتعػرؼ علػى الػدالالت    ا (.)(0211) عبػد الغنػي رشػن   دراسػة   بينما تناكلت     

كاألبعاد الضمنية التي تحملها الةورة الفيلمية الموظفػة فػي األفػفـ الوثائقيػة     

الجزائرية كالفرنسية التي عالجت رضية الثورة الجزائرية, كتنتمي الدراسة إلى 

دمت فػي  الدراسات الوصفية التي اعتمدت على منه  التحليل السيميولوجي, كاستخ

األدكات الوصػفية كاألدكات الشػاهدية كاألدكات    :هػي دكات تحليل الفيلم ثػفث أ 

الوثائقية, كاعتمدت الدراسة على عينػة عمديػة لتتناسػي مػع طبيعػة التحليػل       

" يحمل فػي مضػامينه   راسة إلى أف فيلم "العدك الحميمالسيميولوجي, كخلةت الد

تعبيرات معادية بجبهة التحرير الوطني, كذلػك بتسػليطه الضػوء علػى الةػفات      

السلبية للجبهة, كهذا يعكس معاداة له تتوافق مع التيار المحػاف,, كأف الداللػة   

الضمنية التي يحملها الفيلم هي أف الحرب في الجزائر هي حرب مبنية على العنف 

 إرناعػان خرج الفرنسي في فيلمه على أسػاليي أكثػر    ير المشركع, كما اعتمد الُم

م, ككػذلك عػدد الشػهادات الحيػة     بالنرر في حجم الةورة الموظفػة فػي الفػيل   

 المةحوبة بةور كمشاهد أرشيفية تتوافق مع الرسائل الةوتية.

معرفة دكافع مشاهدة الشباب  (6) (0212فاتن عبد السفـ )فيما هدفت دراسة      

الجامعي لألففـ التسجيلية التي تعرضها القنوات الفضائية كاالشػباعات المتحققػة   

تمي إلى الدراسات الوصػفية كاسػتخدمت مػنه  المسػ      من هذق المشاهدة, حيض تن

 202بالعينة, كُطبقت الدراسة علي عينة عشػوائية مػن الشػباب الجػامعي روامهػا      

سنة باستخداـ استمارة االستبياف, كتوصلت  10-.1مفردة في المرحلة العمرية من 

ية نتائ  الدراسة إلى أنه من دكافػع مشػاهدة الشػباب الجػامعي لألفػفـ التسػجيل      

التاريخية أنها تمدهم بالمعلومات العامة كالمعلومات التاريخية بنسػي متسػاكية   

%(, أما االشباعات المتحققة فكانت إيجاد مادة للحوار كالمنارشة مع 61.1بلغت )

 %(.92.6اآلخرين بنسبة)

ارتراح خطػة لتمويػل برنػام      (12) (0212كارلي كولينس )كاستهدفت دراسة      

فب المرحلة الثانوية إلنتاج كتةوير الفيلم الوثػائقي, كذلػك   توجيه كتعليم ط

بواسطة مقابلتهم للخبراء في مجاؿ اإلنتاج الوثائقي بعد انتهػاء اليػوـ الدراسػي    

حيض تقديم الدعم األكاديمي لزيادة ردرتهم علي اإلبداع كالتطوير مػع تػوفير   
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طػفب الػذين ُأتيحػت    الحماية لهذق المرحلة العمرية, كأظهرت النتائ  استفادة ال

لهم فرصة التدريي بعد نهاية اليوـ الدراسػي حيػض ابتكػارهم تقنيػات إلنتػاج      

الفيلم الوثائقي, كبالتالي تحقيق نجاح خطة تعليم كيفية إنتاج هذق النوعية من 

 األففـ للطفب في مرحلة المراهقة.

مشػاهدة  للتعػرؼ علػي دكافػع     (11) (0212نهاؿ محمد  ريي ) دراسة كاهتمت     

األطفاؿ لألففـ الوثائقية بالقنوات الفضػائية كاالشػباعات المتحققػة مػن هػذق      

المشاهد, كتعد من الدراسػات الوصػفية كاعتمػدت علػي مػنه  المسػ  بالعينػة,        

كاستخدمت صحيفة االستقةاء علي عينة عمديػة مػن مشػاهدم األفػفـ الوثائقيػة      

سػػنة بمحػػافرتي القػػاهرة  10-6مفػػردة فػػي المرحلػػة العمريػػة مػػن  222روامهػػا 

كالقليوبية, كأكضحت النتائ  أف من دكافع مشاهدة األطفاؿ لهذق األففـ تفضيلهم 

%( ثػم معرفػة أمػاكن كتجػارب     3...للحيوانات التي تعيش في الغابة بنسبة )

%( حماسػهم تجػاق   93.2%(, كمػا أظهػر نسػبة )   2.3.علمية جديػدة بنسػبة )  

 ومهم الدراسي.استخداـ األففـ الوثائقية أثناء ي

تناكلػت األفػفـ التسػجيلية فػي      (10) (0212عبد الػرحمن شػرؼ )   أما دراسة     

دراسة تحليلية تقويمية, كهدفت إلي مقارنة إنتػاج رنػاتي    -التليفزيوف المةرم

النيل الثقافية كمةر اإلخبارية لألففـ التسػجيلية, كذلػك للحةػوؿ علػي البعػد      

اسػات الوصػفية كاعتمػدت علػي مػنه  المسػ        التقويمي لإلنتاج, كتعد مػن الدر 

فيلمنا تسػجيلينا خػفؿ    122بالعينة, كطبقت أداة تحليل المضموف علي عينة روامها 

دكرة تليفزيونية كاملة, كتوصلت الدراسة إلى كجود فركؽ دالػة إحةػائيان بػين    

القناتين في محور الفيلم التسجيلي المعركض في كل رناة, حيض كانػت الشخةػية   

%( للقناة اإلخبارية, كالقضػية  6.3%( في القناة الثقافية مقابل )31.1)بنسبة

%( للقنػاة الثقافيػة,   12.2%( في القناة اإلخبارية مقابػل ) 06.3جاءت بنسبة)

 كرد ظهر االختفؼ في سياسة كل رناة عند اختيارها للموضوعات التي تغطيها.

فيلم التسجيلي كالتقػارير  ال تناكلت (13) (0226رانجيت دم أراب ) أما دراسة     

الحديثة في محاكلة لتغطيػة الػنقص فػي التغطيػة اإلعفميػة العميقػة للقضػايا        

االجتماعية كالسياسية المعقدة, حيض يقدـ البحض فيلماف تسػجيلياف بهػدؼ إلقػاء    
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الضوء علي هذا النوع من التغطية كتقديمها كنموذج للعاملين في العمل اإلعفمػي,  

رضية الهجرة  ير الشرعية, ككيػف أنػه رػدمت مػن  تعلػيم      حيض يتناكؿ األكؿ 

لبعض الطفب  ير المسجلين من المهاجرين  ير الشرعيين, كالثاني يتناكؿ رضية 

الحرب علي العراؽ كيإرخ للمحاربين المشاركين فيها من كالية كانساس, كيقدـ 

ن فػي  البحض من خفؿ نرريتي األجندة كالغرس الثقافي, كيسػعي ليثبػت للعػاملي   

اإلعفـ روق دكر الفيلم التسجيلي ككذلك أهميته كوداة دريقػة لنقػل المعلومػات,    

كدكر الفيلم التسجيلي في إلقاء الضوء علي رضايا المهمشين كتقديم متنفس لهػم  

 للتعبير عن مشكفتهم.

العفرة بين ُصناع األففـ  عن (12) (0226إيرين ميفف )في حين كشفت دراسة      

كبين أففمهم, حيػض شػهدت السػنوات األخيػرة انفجػار فػي االهتمػاـ         التسجيلية

باألففـ التسجيلية كإنتاجها, كتهدؼ الدراسة إلى الكشػف عػن عفرػة المخػرج     

بالموضوع, كتوثير المخرج علي مضموف الفيلم, ككاف من أهم النتائ  أف نشػاط  

ير إلى الحاجػة  صناعة األففـ التسجيلية يلقي الضوء علي القضايا كيوثقها كيش

إلى التغيير, كأظهرت أف الفػيلم التسػجيلي أداة رويػة تمكننػا مػن فهػم حيػاة        

اآلخرين عن طريق السماح لنا أف نراها كنسمعها, كما تبدك العفرة بين صػناع  

األففـ كأبطاؿ رةةهم كعقد اجتماعي  ني كمعقد, كيجػي علػي صػناع السػينما     

إلى رةص روية فعالػة كحػق التنػاكؿ     التسجيلية مراعاة التوازف بين حاجاتهم

العادؿ للقةص, كضركرة بذؿ المزيد من الجهود في هذا المجاؿ المثمر كزيادة 

 البحض فيه.

فكانػت تسػتهدؼ التعػرؼ علػى      (12)(0226)مركة إسماعيل حسػين   دراسة أما     

كيفية توظيف اإلنتاج التسجيلي داخل رناة النيل لألخبار من حيض طبيعة األعماؿ 

لتسجيلية التي ُتعرض على شاشتها, كالضغوط التي يتعرض لها القائم باالتةاؿ, ا

أعماؿ تسجيلية, حيض تعد الدراسة من الدراسات  إنتاجكالعوائق التي تحوؿ دكف 

الوصفية, كاستخدمت منه  المس , كاعتمدت على استمارة تحليػل المضػموف التػي    

كبرام  كفقرات تسجيلية " خػفؿ  عينة من األعماؿ التسجيلية" أففـ  ُطبقت على

, كما استخدمت صحيفة استقةاء في الدراسػة  .32/9/022حتى  .1/2/022الفترة من 
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 الميدانية لجمع البيانات بوسلوب الحةر الشامل للقائمين باالتةاؿ في رناة النيل

( مبحوثان, كخلةت الدراسة إلػى أف النسػبة األكبػر مػن     62, بلغ عددهم )لألخبار

لتسجيلية جاءت معتمدة على األسلوب الوصفي, كلػم تعتمػد علػى السػرد     األففـ ا

المباشر, كال يوجد أففـ استخدمت أسلوب إعػادة تمثيػل الوارػع, كمػا أف هنػاؾ      

ارتفاعان في نسبة األففـ التسجيلية التي تستخدـ الموسيقى, كلػم تتفػق النسػبة    

كما تبين من نتائ  جارية, في إنتاجها مع األحداث ال األكبر من األففـ التسجيلية

جاء في المرتبػة األكلػى مػن بػين أهػداؼ       بمعلوماتالدراسة أف تزكيد المتلقي 

األففـ التسجيلية, كفي المرتبة الثانية جاء هدؼ التعريػف باألحيػاء كالمعػالم    

 المةرية.

حػوؿ عػرض الطبقػة الحاكمػة فػي       (19)(0226بيبي ليسػتنا )  كدارت دراسة     

دة األمريكية باستخداـ التليفزيوف كالفيلم الوثائقي, حيض هػدفت  الواليات المتح

إلى استخداـ األففـ كالبرام  الوثائقية من أجل تعريف الطفب المقةود بالطبقة 

الحاكمة عند التحدث عػن السػلطة كالسياسػة فػي الواليػات المتحػدة, كُطبقػت        

لبنا طفب مػن  الدراسة علي طفب جامعة "ماساشوسيتس بوسطن", كالتي تضم  ا

الطبقة العاملة, حيض ُكجد أف الكثيرين منهم يتجاهلوف أك ينكركف كجػود طبقػة   

مهيمنػػة فػػي الواليػػات المتحػػدة, كبالتػػالي تػػم اسػػتخداـ عػػدة أفػػفـ كبػػرام  

تليفزيونية تةور الطبقة العليا علي أنهم  ير أمنػاء كمسػتغلوف ك يػر مػإمنين     

سر القديمة أمثاؿ عائلة بوش ككينيدم, بالقيم األسرية, كتسلط األضواء علي األ

كراـ الطفب بتحليل هذق  األففـ كالبرام , كتوصلت الدراسة إلي أنه في نهايػة  

هذق الدكرة تحقق فهم الطفب المقةود بالطبقة الحاكمة كربل الكثير كجود هذق 

الطبقة, كر ي البعض منهم في معرفة كيفية إيقاؼ هإالء األفراد, كأدركوا أنهػم  

 شخاص لديهم حي التملك كالمادية كالسطحية كالغركر.أ

إلػي معرفػة أجنػدة     (11)(0226) عاصم علػي الجػرادات  في حين سعت دراسة      

المقدمة بقناة الةراعات السياسية المطركحة في سلسلة "سرم للغاية" التسجيلية 

د , كاألسلوب الذم اتبعته السلسلة في عفج الةػراعات السياسػية, كتعػ   الجزيرة

الدراسة من الدراسات الوصفية, كاستخدمت مػنه  المسػ  بالعينػة, كطبقػت أداق     
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حلقات من سلسلة " سرل للغاية "  2تحليل المضموف علي عينة عمدية تتكوف من 

حيض الةراع العربي اإلسرائيلي كالةراع بين تنريم القاعدة كأمريكا كالحكومات 

اتجه نحو الةػراعات التػي تحمػل    العربية, كخلةت الدراسة إلي أف صانع الفيلم 

الغموض )القاعدة كأمريكا( ك)القاعدة كالحكومات العربية( كرػدـ مػن خفلهػا    

مواضيع الفوضى القائمة كممارسات  ير عسكرية أم اسػتخباراتية, أمػا الةػراع    

العربي اإلسرائيلي فقد ركز علي موضوع المفاكضات حيض كصلت نسبتها في حلقػة  

%(, كمن األساليي المتبعة في السلسػلة المقػابفت   ..32)عالجت هذق القضية إلي

مع أطراؼ سياسية كعسكرية كإعفميػة كعػرض الوثػائق المكتوبػة كالتسػجيفت      

 الةوتية السرية.

أيضان عمل مقارنة حػوؿ   (.1)(0226) عاصم علي الجراداتفيما حاكلت دراسة      

زيرة الفضائية, حيػض  البريطانية كشبكة الج BBC الوثائقيات بين تجريبي الػ 

, BBCاستهدفت معرفة مدم توثير الوثائقيات في الجزيرة بنريراتهػا فػي الػػ    

كتم إجراء تحليل كيفي لنمػوذجي مػن السفسػل الوثائقيػة فػي الشػبكتين, همػا        

حلقػة, ك"حكايػة    31بوارػع    BBCالثانية" إنتاج الػػ  "سلسلة الحرب العالمية

كتوصلت الدراسة إلى أف كثائقيػات الػػ    حلقة, 13ثورة" إنتاج الجزيرة بوارع 

BBC     تقوـ  بتقديم تفاصيل كثيرة كذلك من خفؿ حجم السلسلة الواحػدة مػن

حلقات أك أجزاء, كلم تةل الجزيرة إلي ذلك الحػد, إال أنػه ظهػر تشػابه بػين      

السلسلتين من حيض أسلوب تناكؿ القضية المطركحة حيض أف الحلقػة األكلػى فػي    

م فيها تقديم خلفية تاريخية سواء عن الحرب العالميػة الثانيػة   كلتا السلسلتين ت

 أك عن الثورة الفلسطينية.

التػي دارت حػوؿ معالجػة     (16) (0226) عفء الدين محمػد عيػاش  أما دراسة      

األففـ التسجيلية للقضية الفلسطينية, فقد استهدفت التعرؼ علي الموضوعات التي 

ؿ القضية الفلسطينية, ككذلك األهداؼ التي تسػعى  تتناكلها األففـ التسجيلية حو

لتحقيقها هذق األففـ, كتعد من الدراسات الوصفية كاعتمػدت علػي مػنه  المسػ      

بالعينة, كطبقت أداق تحليل المضموف علي عينة من األففـ التسجيلية الفلسػطينية  

مػا  , ك0221حتػى نهايػة عػاـ     0222سػبتمبر   .0فيلمنا في الفتػرة مػن    92روامها 
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استخدمت المقابلة المتعمقة مع عدد من المخرجين كالممثلين الفلسطينيين كالنقػاد  

السينمائيين, كرد أكضحت الدراسة أف أكثر القضايا التي تناكلتهػا هػذق األفػفـ    

%( أمػا المعػابر كالحػواجز جػاءت بنسػبة      93.3هي انتفاضة األرةػى بنسػبة )  

%( 2.اناة الفلسطينيين بنسػبة ) %( كجاء هدؼ الفيلم التسجيلي إبراز مع3..0)

%( ثم هدؼ الحفاظ علي الهوية الفلسطينية 92ثم هدؼ توثيق األحداث بنسبة )

 %(.31.1بنسبة )

التمييز بين  (02) (0226)هيزر المارل, كريستين الندريفلي كتناكلت دراسة      

كيفية  الفيلم الوثائقي السياسي كالفيلم التاريخي الذم تم إعادة تمثيله, كتحديد

توثير هذين الفيلمين بشكل مختلف علي االنفعػاؿ العػاطفي كالمنفعػة كالتعلػيم,     

كهي اإلبادة الجماعية في ركانػدا,   1662رضية كرعت عاـ  كأجريت الدراسة علي

كالذم يمثل  كاستخدـ الباحض فيلمين تناكال هذق القضية هما فيلم "انتةار الشر"

ا "حيػض يمثػل الفػيلم التػاريخي الخيػالي      الفيلم الوثائقي كفيلم " فندؽ ركاند

مفػػردة مػػن المشػػاركين فػػي دكرات  66المعػػاد تمثيلػػه, كُطبقػػت الدراسػػة علػػي 

االتةاالت, ككشف النتائ  عن كجود اختففات هامة بين الفيلم الوثائقي كالفػيلم  

التاريخي الذم ُأعيد تمثيله طبقنا للتوثيرات العاطفية كالمعرفية علي المبحوثين, 

بالنسػبة لدرجػة االهتمػاـ بالقضػية فقػد ُكجػد أف إعػادة تمثيػل األحػداث          أما 

االجتماعية السياسية يإدل إلػى زيػادة االهتمػاـ بالقضػية بػنفس القػدر عنػد        

 استخداـ اللقطات الحية الوارعية لألحداث التي عرضت في الفيلم الوثائقي.

لية مػن أجػػل  األفػفـ التسػجي   (01) (.022ؿ فػػالزكف )بػاك كتناكلػت دراسػة        

التغيير, موضحةن أثر تكنولوجيا اإلعفـ الحديثة على إنتػاج األفػفـ التسػجيلية,    

حيض تعني الدراسة بعدد من الجواني مثػل ) مػن هػم صػناع الفػيلم  التسػجيلي,       

ككيف يةنع, ككيف يشاهد, كأثر التطورات كالتكنولوجيػا فػي صػناعة الفػيلم     

ئل اإلعفـ لم تعد بػنفس الشػكل الػذم    التسجيلي(, كتوصلت الدراسة إلى أف كسا

كانت عليه كأف التكنولوجيا الحديثة أدت إلى زيادة أثر كسائل اإلعفـ كتعرػيم  

دكرها في إحداث التغيير, أيضان االختفؼ في مسار الرسالة حيض أصػب  الجمهػور   

يساعد في نشر الرسائل التي ينتقيهػا عػن طريػق الهواتػف النقالػة كالبريػد       
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دكر اليوتيوب في زيادة مشاهدة الرسائل اإلعفمية لعدد أكبػر مػن    االلكتركني,

 الناس كدكر ذلك كله في حشد راعدة أكبر تجاق القضايا االجتماعية.

اسػػتهدفت اختبػػار فاعليػػة تعلػػيم  (00)(.022كيفػػين سيمبسػػوف ) دراسػػة أمػػا     

ـ موضوعات مختارة في اإلرنػاع باسػتخداـ أبػرز فيلمػين تػاريخيين مػن األفػف       

الوثائقية المعترؼ بهما علي نطاؽ كاسػع بقػدرتهما علػي اإلرنػاع همػا فػيلم "       

" كيستهدؼ كف الفيلمين التػوثير علػي   11-6انتةار اإلرادة " كفيلم " فهرنهايت 

الرأم العاـ, كطبقت الدراسة التجريبية علي طفب  المرحلة الجامعية, كاتض  أف 

لم النفس االجتمػاعي عػن اإلرنػاع    هذق الدراسة تقدـ طريقة مبتكرة لتدريس ع

كتقديم األدلة, كما أف طفب المرحلة الجامعية رّيمػوا فاعليػة اسػتخداـ لقطػات     

الفيلم الوثائقي فػي تعلػيم علػم الػنفس عػن اإلرنػاع, كػذلك اتضػ  أف طػفب          

المجموعة التجريبية حققوا درجات مرتفعػة فػي االمتحانػات التػي ُأجريػت عػن       

طفب المجموعة الضػابطة كالتػي لػم تتعػرض لمقػاطع      اإلرناع كذلك بالقياس ل

 الفيديو.

تناكلػت اسػتخداـ المدرسػين لألفػفـ      (03)(0221)أندريا هػاييس   دراسة أما     

الوثائقية في تدريي الطفب علي كتابة النةوص التةػويرية لتةػميم فػيلم مػع     

حػداث؛  هورها خػفؿ األ ظاالهتماـ بالترتيي الزمني كالشخةيات التي من الممكن 

مع ردرتهم علي تحليل كتقيػيم عػدة أنػواع مػن األفػفـ الوثائقيػة, كتوصػلت        

الدراسة إلى أنه أمكن للطفب الحةوؿ علي المعلومات كالمهارات الفزمة لمنارشة 

كتحليل كتوليف النةوص الوثائقية, كما توصلوا إلي أنػه يمكػن تقسػيم مراحػل     

رة كالمشاركين ككتابة رائمة تحتػوم  إنتاج الفيلم إلي ثفثة أجزاء هي بحض الفك

علي التسلسل في األحداث كتحديد موارػع التةػوير, ثػم مرحلػة اإلنتػاج حيػض       

 تةوير مادة الفيلم, ثم مرحلة ما بعد اإلنتاج حيض التوزيع.

استخداـ المس  التعرؼ على كيفية  (02)(0221)كاثي مام الن  دراسة  كحاكلت     

رام  الوثائقية التليفزيونية كعبر اإلنترنت, حيض عن طريق اإلنترنت لتقييم الب

أشارت إلى كجود صعوبات تواجه الدراسات في مجاؿ التثقيف الةحي حيض يةعي 

رياس كتقييم توثير الرسائل التي تبثهػا البػرام  الوثائقيػة سػواء المعركضػة      
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بالتليفزيوف أك عبر اإلنترنت, كرد كجدت الدراسػة أف هنػاؾ بعػض المتغيػرات     

موجرافية كهي النوع كالعمر تإثر في استخداـ الجمهور للمضامين اإلعفميػة  الدي

عبر اإلنترنت, حيض إف النساء في مراحل العمػر المتوسػط كالكبيػر هػن األكثػر      

تعرضان لإلنترنت من الذكور كإف كاف ذلك ليس بشكل مطلق, كما توصلت الدراسة 

توعية الةحية سواء من خفؿ ال إلىالتي تهدؼ عاـ للبرام  أف التعرض بشكل  إلى

اإلنترنت أك البرام  الوثائقية أدل إلػى تغييػر فػي معلومػات الجمهػور ككػذلك       

 اهتمامه بالقضية. لاتجاهاته نحو مد

معرفػػة تفضػػيفت  إلػػى (02)(0221) منػػاؿ أبػػو الحسػػن بينمػػا سػػعت دراسػػة     

دة كذلك في المشاهدين للفيلم الوثائقي كأسباب مشاهدتهم له كنتائ  هذق المشاه

إطار نررية االستخدامات كاإلشػباعات, كهػي تعتبػر مػن الدراسػات الوصػفية,       

كاستخدمت المنه  المسحي لعينة عشوائية من طلبة الجامعة كذكيهم من الراشدين 

فرد كذلك باستخداـ أداق االستبياف, ككاف مػن أهػم نتػائ  الدراسػة      021روامها 

متخةةة بنسػبة  ال اإلخباريةعلي القنوات  الوثائقية األففـارتفاع نسبة مشاهدة 

تعديل األفكػار عػن الوارػع     األففـ%( ككاف من أسباب مشاهدة هذق 1,3.)بلغت

نتائ  المشاهدة فكانت زيادة المعلومػات السياسػية    أماكمعرفة تفاصيل الحقائق, 

 كاالجتماعية كتكوين اآلراء حوؿ القضايا السياسية.  

العفرة بػين النةػوص    (09)(0222جيف جين أجوايو )دراسة أنبينما تستكشف      

الثقافية كالتغير االجتماعي من خفؿ دراسػة تػاريخ الفػيلم الوثػائقي المعاصػر      

الناشط, باإلضافة إلى توضي  الدكر الػذم يجػي أف تقػوـ بػه كسػائل اإلعػفـ       

الناشطة, كنرريات التغيير االجتماعي, ككظيفة الناشط الوثائقي المعاصر حيػض  

ف هناؾ اتجاق لوصف الفيلم الوثائقي بونه ناشط علي أساس المحتػوم, كخلةػت   أ

نتائ  الدراسة إلػى أف الفػيلم الوثػائقي يركػز علػي القضػايا المثيػرة للجػدؿ         

"السياسية" كيعمل علي خلق مجموعة سياسية نشطة بهدؼ توسيع كتنفيػذ العمػل   

الفػيلم كوسػيلة رويػة    السياسي الذم بدأق الفيلم الوثائقي, كبالتالي بػرز دكر  

 لإلرناع كإحداث التغير االجتماعي كالسياسي.
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دراسػػة حػػوؿ  (01)(0222ركسػػا كػػاريورايكي ) فػػي الورػػت نفسػػه أجػػرت      

التليفزيوف كتوثيق األحداث: التػوثير علػي التغيػر االجتمػاعي, كتطررػت إلػي       

نت  خػفؿ  البرام  كاألففـ الوثائقية المرتبطة باألحداث الجارية, خاصةن التي ُت

فترة الةراعات بمختلف الدكؿ, كارتكزت هذق الدراسػة علػي المػدخل المنهجػي     

الذم يشير إلي أف  البية جمهور الوثائقيات من الفئات ذكل المسػتوم التعليمػي   

المرتفع كالمثقفػين, كهػي الفئػات المعنيػة بالدرجػة األكبػر باحػداث التغييػر         

إلػي أنػه يمكػن اسػتخداـ البػرام       االجتماعي ألم مجتمع, كرد توصلت الدراسػة  

كاألففـ الوثائقية كوسيلة تساهم ليس فقط فػي نشػر المعلومػات كلكنهػا أيضنػا      

تساهم في التوثير علي األفراد؛ كبالتالي فقد اتض  أف الوثائقيات التػي توجػه   

 إلي المثقفين بامكانها أف تسهم في إحداث التغييرات في المجتمع.

 التي تناكلت الثورات العربية: *المحور الثاني: الدراسات

حرػان ال بػوس بػه مػن الدراسػات كاألبحػاث        الثورات العربيػة ناؿ موضوع      

التي تناكلت الموضػوع بشػكل أك   العلمية, حيض كجد الباحض العديد من الدراسات 

 :التاليكالدراسات  تلكد رص كرد أمكن, بآخر

وضي  مدل تػوثير الثػورات   إلى ت (.0) (0212رأفت فإاد رياف) دراسةهدفت      

على مفاهيم الحريػة كالمشػاركة السياسػية لػدل طلبػة الجامعػات        0211العربية 

باختفؼ متغيرات" الجػنس, العمػر, السػنة    كذلك الفلسطينية في الضفة الغربية, 

الدراسية, الكلية, مكاف اإلرامة, كاستخدمت الدراسة المػنه  الوصػفي التحليلػي,    

من طلبة النجاح الوطنية, كامتػد إطػار هػذق     (269)ن كتكونت عينة الدراسة م

ثػرت  ائ  الدراسة أف الثورات العربية أ, كأظهرت نت0213 – 0211الدراسة ما بين 

على مفهوـ الحرية كالمشاركة السياسية بدرجة مرتفعة, كأظهرت الدراسة كجود 

ة علػى مفهػوـ الحريػ    0211فركؽ ذات داللة إحةائية في أثر الثػورات العربيػة   

كالمشاركة السياسية لدل طلبة الجامعات الفلسطينية في الضػفة الغربيػة تعػزل    

 إلى متغير كٍل من" الجنس, العمر, الكلية, السنة الدراسية, كمكاف اإلرامة".

هدفت إلػى معرفػة انعكاسػات ثػورات      (06) (0212ملوح السليحات )دراسة  أما     

امعات األردنيػة فػي إرلػيم الوسػط,     الربيع العربي على الوعي السياسي لطلبة الج
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مفاهيميان عن الثورات كالوعي السياسػي, كمكونػات الػوعي     انكردمت الدراسة إطار

السياسي, كطبقت الدراسة الميدانية على عينة من طلبػة الجامعػات األردنيػة فػي     

لػوعي  لجمع البيانات تضػمن مإشػرات ل  إرليم الوسط, كاستخدمت الدراسة االستبياف 

أكدت نتائ  الدراسة أف انعكاسات ثورات الربيع العربي علػى الػوعي   كالسياسي, 

السياسي لطلبة الجامعات األردنية في إرليم الوسط, رد جاءت بشكل عاـ مرتفعة, 

, في حػين كػاف لمتغيػر    ةائيةكلم يكن لمتغيرم الجنس كالكلية أثر ذك داللة إح

 الجامعات الحكومية.نوع الجامعة أثر ذك داللة إحةائية ككانت الفركؽ لةال  

إلػى التعػرؼ علػى     (32) (0213محمد تركػي بػن سػفمة )   في حين سعت دراسة      

التوجهات السياسية لناشطي الحراؾ الشبابي األردني في ظل الربيػع العربػي, مػن    

خفؿ التعرؼ على أسباب نشوة الحػراؾ, كردكد الفعػل المتنوعػة تجػاق الحػراؾ,      

 هػدفت كمػا  نجازات التي حققهػا,  جه الحراؾ, كاإلالتحديات التي تواكالةعوبات ك

رؼ على مدل تػوثير تلػك التوجهػات بعوامػل" الجػنس, الحالػة       الدراسة إلى التع

, العمر, اإلرليم, مكاف اإلرامة, الوظيفة, المستول التعليمي", كالتعرؼ االجتماعية

اة على أبرز األكلويات من كجهة نرر ناشطي الحراؾ, كاعتمػدت الدراسػة علػى أد   

ردة من ناشطي الحراؾ الشػبابي, كرػد تبػين    ( مف222االستبياف, حيض طبقت على )

فػي  الحػراؾ الشػبابي    نشوةأكثر األسباب توثيران على  أف نتائ  الدراسة تحليلمن 

بينت أف االتجاق العاـ لػردكد الفعػل الرسػمي    األردف هي األسباب االرتةادية, كما 

تطػورق كػاف   مػدني فػي نشػوة الحػراؾ ك    تجاق الحراؾ كدكر مإسسات المجتمػع ال 

التجاق نحو خطػاب كأدكات كأسػاليي كأداء   اكاف إيجابيان بدرجة متوسطة, في حين 

 الحراؾ إيجابيان إلى حٍد ما.

حػوؿ التحػوالت    (31) (0213سػعد التميمػي, عػادؿ ناصػر)    دراسػة   بينما دارت     

إلى التحقق من سعت  السياسية في العالم العربي كتحديات االستقرار الداخلي, حيض

ؾ تحػديات سياسػية كأمنيػة    هنػا مجموعة من الفركض العلمية, كاف من أبرزها أف 

ككذلك ارتةادية كاجتماعية تواجه الحكومة اليمنية يمكن أف تإثر على اسػتقرارق  

االجتماعي كالسياسي, كتوصلت الدراسة إلى أف الحكومة اليمنيػة الجديػدة تواجػه    

السياسية كاألمنية كاالرتةادية كاالجتماعية, كالتي تشكل  عددن كبيران من التحديات
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تهديدان جديان كخطيران لفستقرار الداخلي في اليمن, كتزايػد تلػك التحػديات بمػا     

يتجاكز ردرة الحكومة على السيطرة عليها, كهو ما يمكن أف يإدم إلى المزيد من 

ار الػداخلي فيهػا,   ضعف سلطة الحكومة المركزية في اليمن, كالى زعزعة االسػتقر 

كحدكث عدد من المشاكل كفي مختلف المستويات تإثر على البناء الداخلي للنرػاـ  

السياسي. أما على الةعيد االرتةادم فػاف الػيمن ليسػت أحسػن حػاالن مػن همومهػا        

األخرل حيض كرثت ارتةادان أحاديان, كأصبحت دكلة ريعية تعتمد على النفط كوحػد  

تةاد اليمني, أمػا علػى المسػتول االجتمػاعي كالتعليمػي      المةادر األساسية في االر

كالةحي, فاف الدكلة اليمنية ربما تةب  مػن الػدكؿ األكثػر فقػران فػي العقػدين       

 لمقبلين في ضوء تزايد عدد السكاف.ا

تػوثير   (30) (0213كاثق محمد بػراؾ السػعدكف )  دراسة  في الورت نفسه بينت     

حديػد طبيعػة موارفػه كردكد أفعالػه خػفؿ      اإلرث التاريخي للجيش المةرم في ت

, كذلك من خفؿ التعرؼ على العوامػل المػإثرة فػي موارػف     0211يناير  02ثورة 

الجيش المةرم في كل مرحلة من مراحل الثورة التاريخية المهمة )ربػل الثػورة,   

خفؿ الثورة, ربل تسليم السلطة, خفؿ تسليم السلطة(, مع التركيز علػى العوامػل   

خية, ككذلك التعرؼ على مورػف الجػيش مػن التغييػر فػي مةػر, كخلةػت        التاري

الدراسة إلى أف ظاهرة تدخل الجيوش العربية في الحياة السياسية ليست بجديدة, 

فهي سمة رافقت تلك الجيوش منذ توسيسػها, أيضػان جػردت الجيػوش العربيػة فػي       

لةال  تنامي دكر  العقود الثفثة األخيرة من أم كزف أك دكر مإثر في مجتمعاتها,

األجهزة األمنية, كالوحدات العسكرية الخاصة التي شكلت لحماية النرػاـ الحػاكم,   

كبالر م من  ياب كتغييي المإسسة العسػكرية المةػرية عػن السػاحة السياسػية      

كاالجتماعية في السنوات التي سبقت حركة التغيير في مةر, إال أف موارفهػا خػفؿ   

ير, أثبتت أف هذق المإسسة على درايػة جيػدة بالعوامػل    األزمة, كبعد انجاز التغي

الداخلية كالخارجية المإثرة في الحياة السياسػية المةػرية, فضػفن عػن امتفكهػا      

تةورات شػاملة عػن طبيعػة التنػافس كالةػراع بػين مكونػات المجتمػع المةػرم          

 كتياراته الفكرية.
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ديم معالجة لمسولة بناء تق (33) (0213فتحية فاركؽ عمر )فيما حاكلت دراسة      

بعػد  النموذج اإلسفمي بعد الةعود الكبير لقول اإلسفـ السياسي في العالم العربػي  

كالػذم لػم تتفػاجه بػه      ,0211كبدايػة   0212عػاـ  الثورات التي حدثت منذ أكاخر 

األكساط السياسية كالكثير من المحللين كالمراربين كاألكػاديميين إذ كانػت القػول    

ركفة لدل الشعوب كأكساط المجتمع من خفؿ ممارستها ألنشطة دعوية اإلسفمية مع

 المنتمي الدراسة من فرضية أساسية أف حزب الحرية كالعدالة انطلقتكاجتماعية, ك

"جماعة األخواف المسلمين" في مةر كحركة النهضة في تونس يقتربا فػي بنػاء   لػ

كالتجديػد فػي الخبػرة    مشركعهما اإلصفحي كالنهضوم كالتنموم من فقه اإلصػفح  

اإلسفمية لحزب العدالة كالتنمية في تركيا, كرد كشػفت العمليػة االنتخابيػة عػن     

ة للتيارات اإلسفمية لػدل الشػعوب كالتػي كػاف فػي السػابق يػتم        ياألكزاف الحقيق

تزييفها بقرارات كسياسات السلطة العليا, كمػا كشػفت التجربػة العمليػة لألحػزاب      

د الثػورات العربيػة عػن كجػود تحػديات أساسػية تفرضػها        السياسية اإلسفمية بع

البيئتين الداخلية كالخارجية علػى حػٍد سػواء بعضػها ذك طػابع اسػتراتيجي يمثػل        

إشكاليات ممتدة كمآزؽ حقيقية كرثتها هذق األحزاب من المنرومات السابقة, أيضان 

مية في بلورة يجابه الثورات اإلسف التمييز بين المجاؿ الدعول كالسياسي أهم تحٍد

 .اإلسفمي  النموذج

مفهػوـ   (32) (0213زياد عبد الوهاب النعيمي )اإلطار نارشت دراسة نفس كفي      

التحوؿ الوظيفي لدكر جامعة الدكؿ العربيػة كتػوازف القػرار الػدكلي فػي ظػل       

اإلبقاء على المنه  الوظيفي بعيدان عن السػلبية فػي مقابػل القػدرة علػى األعمػاؿ       

لدكؿ العربية كمدل تحملها لمسإكلياتها القانونية كالسياسية في ظػل  المشتركة ل

تلك األزمات, حيض تنبع إشكالية البحض من خفؿ  بياف الموازنة بين القرار العربي 

كفق منه  الوظيفية كمدل القدرة على إحداث تغييرات جوهرية على أساس المػنه   

ن دراسة تحليلية, كرست لحالة الوظيفي في ظل الثورات العربية, كانطلق البحض م

الجامعة العربية بوصفها النراـ اإلرليمي العربي الذم يجمع الدكؿ العربية كيوحد 

لتزاماتهم تجاق شعوبهم, كخلةت الدراسة إلػى أف  كمسإكلياتهم كتنفيذ إ رراراتهم

جامعة الدكؿ العربية منرمة إرليمية عربية تسعى إلى تعزيز الوحدة بػين الػدكؿ   
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كترسيخ التعػاكف السياسػي كاالرتةػادم كاالجتمػاعي, كمػا يعػد المػنه          األعضاء

الوظيفي أحد المرتكزات الرئيسة في عمل التنريمات اإلرليمية كمنها جامعة الدكؿ 

نه  منذ ريامها كطورته باتجػاق التكامػل الشػكلي    مالعربية التي تعاملت مع هذا ال

اران لعمل الجامعة الػوظيفي فػي   كالموضوعي, كما شكلت ثورات الربيع العربية اختب

 مدل استجابتها للمتغيرات القائمة.ظل دخولها تجربة جديدة تمثلت في 

حاكلت تحليل أثر التدخل الدكلي  (32) (0213محمود جميل الجندم )أما دراسة      

)العسكرم( في نجاح الثورات العربية, كتحليل أثر التنسػيق السياسػي كالعسػكرم    

ؼ المعارضة في نجاح أك فشل الثورات في بفد الربيػع العربػي,   للمعارضة أك ائتف

من خفؿ تناكؿ الحالتين الليبية كالسورية كحالتين للدراسة, كذلك خفؿ الفتػرة  

, كهػل للتػدخل الػدكلي )العسػكرم(     0213حتى عاـ  0212الزمنية الممتدة من عاـ 

كالعسكرم للمعارضػة   دكران في نجاح الثورات العربية؟ كهل يلعي التنسيق السياسي

دكران مهما في نجاح أك فشل الثورات العربية؟ كانطلقت الدراسة من فرضية مفادهػا  

أف هناؾ عفرة ايجابية بين التدخل الدكلي العسكرم كبين نجاح الثورات العربية, 

كما أف هناؾ عفرة ايجابية بين رػول المعارضػة كتماسػكها كتنسػيقها السياسػي      

خلةت الدراسة بػوف التػدخل   رد أك فشل الثورات العربية, ك كالعسكرم كبين نجاح

الدكلي العسكرم يعد سببان رئيسيان لنجاح الثورات العربية, ككذلك األمر بالنسػبة  

لقوة المعارضة كتنسيقها السياسي كالعسكرم, حيض شكلت الضػربات الجويػة التػي    

قوط مهمػان فػي سػ    راـ بها حلف الناتو ضد روات "معمر القذافي" في ليبيا عػامفن 

, كما لعبت المعارضة الليبية القوية من خفؿ انطوائهػا تحػت ريػادة    النراـ الليبي

كاحدة ممثلة في )المجلس االنتقالي( دكران مهمػان فػي سػرعة سػقوط النرػاـ, أمػا       

بالنسبة إلى الحالة السورية فاف التدخل العسكرم على أم نطاؽ كبير رد يكوف له 

ينطوم على بعض المخاطر, لكن عدـ التدخل في مواجهة العنف مساران معقدان كصعبان 

كالطبيعة القمعية اللذين كشف عنهما النراـ اآلف بشكل كامػل سػوؼ ينطػوم علػى     

 مخاطر أيضان, كيرج  أف تكوف له تبعات عسكرية. 

عوامػل كأسػباب انػدالع     (39)(0210ريػم محمػد موسػى)     بينما نارشت دراسة    

بجاني محاكلة اإلجابة على إمكانية أف تدفع أيػديولوجيا   ثورات الربيع العربي,
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التغيير إلى تحقيق إصفح سياسي في دكؿ الربيع العربي بحيض يجي أف تضع هذق 

الثورات أهداؼ معينة تنبني عليها إرادة الشعوب فكريان كمعرفيان, كخلةت الدراسة 

ي حةيلة لمجموعة إلى مجموعة من النتائ , منها: تعتبر ثورات الربيع العربي ه

, بجانػػي العوامػػل لسياسػػية كاالرتةػػادية كاالجتماعيػػةمػػن العوامػػل الداخليػػة ا

الخارجية التي كاف لها دكر محدكد, كما ظهر المجتمع المػدني فػي دكؿ الربيػع    

العربي باعتبارق روة مركزية في إحداث التغييػر السياسػي فػي المنطقػة, كمػا      

سياسية للدكؿ الغربية حوؿ منطقة الشرؽ  يرت ثورات الربيع العربي الرؤية ال

, كبالتالي ستفرز هذق الثورات عفرات دكليػة  كمستقبلها السياسياألكسط عمومان 

جديدة مع الغرب تعمل على تغيير شكل التحالفات التي كانت موجودة بالمنطقػة,  

كما أفرزت الثورات العربية هيمنة للقول اإلسفمية على السلطة كذلك بعد نتائ  

له  مما كافالنتخابات التي أعقبت التغيير السياسي لألنرمة العربية التي سقطت, ا

في تنشيط التيػارات اإلسػفمية بمختلػف أنواعهػا ممػا يعنػي تنشػيط         انكبيرأثران 

   أليديولوجية اإلسفـ السياسي في المنطقة العربية.

الشػبكات   تفعيػل دكر  (31) (0210أشرؼ جػفؿ حسػن )  بينما استهدفت دراسة      

االجتماعية كوسائل حديثة في إعادة صيا ة كتشكيل الػرأم العػاـ فػي األرطػار     

العربية تجاق الثورات العربية لخلق بيئة تفاعلية يمكن اسػتثمارها كقػوة ضػغط    

شعبية كسياسية في القضايا الهامة مستقبفن بعد نجاح هذق الثورات, كما استهدفت 

كاالستخداـ للشبكات االجتماعية مع ريػاس  الدراسة تحديد حجم كطبيعة التعرض 

مستول االهتماـ كاالنتراـ في عملية التعرض, ككذلك رياس العوامل المإثرة في 

دكر الشبكات االجتماعية في تشكيل الرأم العاـ سواء كانت عوامل متعلقة بطبيعة 

 –الجنسػية   –التعلػيم   –الجمهور كخةائةه الديموجرافية المتمثلة في ) السػن  

( مفردة تػم توزيعهػا حسػي    222نوع (, كاعتمدت الدراسة على عينة روامها )ال

المتغيرات المختلفة , كتوصػلت الدراسػة إلػى أف هنػاؾ تفػوؽ كاضػ  للشػبكات        

االجتماعية في تكوين آراء الجمهور نحو الثورات العربية نتيجة لتػوافر عػاملين   

سػماح هػذق الوسػائل    أساسيين كما يإكد النموذج الديمقراطي المشارؾ كهمػا :  

بحرية أكبر بكثير من الوسػائل التقليديػة , كرػدرتها علػى تحقيػق المشػاركة       
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بفاعلية, كما ثبت كجود أثػر للنػوع كللجنسػية فػي اسػتخداـ األفػراد للشػبكات        

االجتماعية كاالعتماد عليه في تكوين آرائهم , في حين لػم يثبػت كجػود فػركؽ     

د عفرػة بػين االعتمػاد علػى الشػبكات      ترجع للسن أك التعليم, أيضان ثبػت كجػو  

 االجتماعية كاالتجاق نحو الثورات العربية .

هدفت إلي التعرؼ الػدكر الفاعػل الػذم    فقد  (.3) (0211)كاشنطن دراسةأما      

بوؾ( في إشعاؿ كتفعيػل  الفيس -ـ االجتماعية مثل ) تويتررامت به كسائل اإلعف

بعػض دكؿ الشػرؽ األكسػط كشػماؿ      الثورات العربية المختلفة, كالتػي اجتاحػت  

) تػويتر(   مورػع  مفيػين تعليػق مػن خػفؿ     3أفريقيا, كاعتمدت الدراسة علي  

كساعات ال تحةى مػن أشػرطة فيػديو ) يوتيػوب ك يغابايػت ( مػن الموارػع        

الشخةػػية, لمعرفػػة كاستكشػػاؼ مػػا إذا كانػػت الشػػبكة العنكبوتيػػة كالخػػدمات   

لعبت حقنا دكرنا كبيرنا فػي  رد ل اإلعفـ( بوؾ, ككسائتويتر, الفيساالجتماعية ) 

إلعفـ أصبحت مػن  خلةت الدراسة إلى أف مختلف كسائل اكربيع الثورات العربية, 

أف التعليقات  األدكات الساعية للحرية, حيض كجدتهامنا من  انءصحافة كموارع جز

( تعليق في اليوـ الواحد لتةػل إلػي أكثػر مػن     0322في تويتر رد ارتفعت من )

( في اليوـ الواحد, كهذا يعكػس نوعنػا مػن االنفجػار كالعطػش للحريػة       03222)

 .كالديمقراطية كالتغيير كما حةل في مةر حيض ازدهر الربيع العربي

دراسة بعنػواف "المشػاركة    (36) (0211) سشفير كبسيونين بينما أجرل كٍل م     

 02وثير أحػداث  هدفت إلى معرفة ت ,يناير" 02السياسية في القاهرة بعد أحداث 

على الوعي السياسي كالمشاركة السياسية ألبناء القػاهرة بعػد هػذق     0211يناير 

 32-.1كتكونت عينة الدراسة من أبناء القاهرة ممن تقع أعمارهم بػين  , األحداث

أف  كتوصػلت الدراسػة إلػى    ,سنة. كاستخدمت الدراسة أداتي االستبياف كالمقابلة

جابي علػى أفػراد عينػة الدراسػة فقػد زادت مػن       األحداث كاف لها توثير إيتلك 

( فرد مػن عينػة الدراسػة    102كعيهم كمشاركتهم السياسية, حيض كانت استجابة )

يناير كاف لها توثير إيجػابي علػى الػوعي     02ايجابية, مما يشير إلى أف أحداث 

 السياسي ألبناء القاهرة.
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الربيػع العربػي بشػكل     فتناكلت مقدمات (22) (0211دراسة فايز سارة )أما       

عاـ في أكثر من دكلة عربية حيض أف السماح بحراؾ المجتمع كمنرماته المدنيػة  

في أم مستول كاف رد ال يغير الكثير إذا كاف ذلك الحراؾ  ير مػرتبط بسياسػة   

إيجابية كتفاعلية من جاني السلطة, كذلك تناكلت الدراسة ثقافة العنػف كػوداة   

حيػض أنػه رػد يجعػل الحكومػات       ,سات المرتبطػة بػه  من أدكات التغيير كالممار

كالمجتمعات تتوجه إلى معالجة كحل مشاكلها الداخلية بواسطة العنف الذم صػار  

سلوكان عامان كحاضران في ممارسات الدكؿ العربية حياؿ مواطنيهػا, كمػا تناكلػت    

 الدراسة اإلصفحات في الدكؿ العربية.

كرػائع المشػهد الثػورم كمشػهد      (21) (0211نادية مةطفى ) كتناكلت دراسة     

حضارم كأف الثورات بةفة عامة كفقان للنماذج التاريخيػة الشػهيرة هػي نمػاذج     

الثورم كتعكس منروران كارعيػان نفعيػان    رصراعية تتسم بالعنف كإرةاء اآلخر  ي

ماديان استعفئيان من صميم النموذج المعرفي الوصفي المادم النفعي, كذلك تناكلت 

فعلػى الػر م مػن أف ثػورة      ,سة تحديات كريود التغيير الحضارم في مةرالدرا

ميداف التحرير رد أحيت األمل من جديد كأنه مازاؿ فػي مةػر مخػزكف حضػارم     

يكشف نفسه في لحرات التغيير الجذرم إال أف هناؾ مجموعة من العقبات كالقيود 

 التي تواجه التغيير الحضارم في مةر.

حالة االختنػاؽ السياسػي الػذم     (20) (0211) شحاتةدينا  دراسةكما تناكلت      

تشػػهدق المنطقػػة العربيػػة كالػػذم أدل إلػػى ظهػػور عػػدد كبيػػر مػػن الحركػػات  

االحتجاجية, بعضها ذات صبغة سياسية أك اجتماعية, كبعضها ذات صبغة دينيػة أك  

 موضحةنعررية, كتتناكؿ الدراسة تونس كاليمن كليبيا كالبحرين كدراسة حالة, 

سباب االحتجاجات في تونس على الةػعيدين االرتةػادم كالسياسػي, حيػض كػاف      أ

في العالم العربػي,   كانغفراناستبدادان  األنرمةالنراـ السياسي في تونس من أكثر 

نسان كتعليمان كتقدمان, ممػا خلػق فجػوة    ابينما الشعي التونسي من أكثر الشعوب تج

, كذلك ما دفع الشباب التونسي ياسيعات الشعي كحقيقة النراـ السكبيرة بين تطل

 إلى اللجوء إلى العمل االحتجاجي المباشر.
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فتناكلت التحوالت الثقافية كالسياسية  (23) (0211دراسة أحمد سعيد نوفل )أما      

كدخوؿ مفاهيم كمةطلحات جديدة على السياسة العربية, كرد خلةت الدراسة إلػى  

, كمػا أنػه   المواطن العربي لدلموركثة كسر حاجز الخوؼ كسقوط هذق الثقافة ال

لم يعد ُينرر إلى الحاكم بونه مقدس بل تحولت النررة إلػى أف المػواطن العربػي    

رادر على التغيير في أم لحرة من خفؿ الجماهير, كلعل القواسم المشػتركة التػي   

أكجدتها الثورات العربية في الثقافة العربية المشػتركة رػد نبتػت كتعمقػت فػي      

ير العربية كساهمت في الحراؾ الجماهيرم الشامل, أيضان رفع مستول الوعي الجماه

بنػاءان  كالقومي من أجل خفص األمة كتحقيق الوحدة العربية على المستول العربي, 

على ذلك عملت الثػورات العربيػة ضػد األنرمػة القمعيػة علػى زيػادة المشػاركة         

 داية هذق الثورات.في ب 0211ـ اهيرية كهو ما تم مفحرته بعد عاالجم

فػي موضػوع الوحػدة كوسػاس      (22) (0211دراسة برهػاف  ليػوف )  بينما بحثت      

ضد تدخل القول األجنبية كتهديدها كفي المقابػل الخػفص مػن األنرمػة      لفنطفؽ

االستبدادية التي كانت توخذ التدخل األجنبي كمبرر للسياسات التي كانػت تنتهجهػا   

اسة إلى أف الرلم الحاصل من األنرمة العربية هو من ضد شعوبها, كرد خلةت الدر

, فجػاءت  مثػل احػتفؿ داخلػي لػدل هػذق الػدكؿ      النخي السياسية الحاكمة كالتي ُت

الثورات العربية من أجل الخفص من هذا الرلم كالعمل علػى خلػق جػو ديمقراطػي     

كأف كنشوة مجتمع عربي جديد رائم على مفاهيم الديمقراطية كالعدؿ كالمسػاكاة,  

الثورات العربية هي استكماؿ لكل حركات التحػرر كالبنػاء التػي شػهدتها الػدكؿ      

ت تفقد ف األنرمة العربية االستبدادية باتالعربية, كما أف من نتائ  هذق الثورات أ

 .خاصةن مع تخلي حلفائها الدكليين كل مقوماتها المادية كالمعنوية

كالتي تطررت إلػى التحػوالت    (22) (0211إبراهيم علوش كآخركف )أما دراسة      

فقد أكضحت أف النجاح لبعض الشعوب العربية  ,كالثورات العربية في العالم العربي

أنرمتها الحاكمة, يعد عفمة كإشارة جيدة لتوسيس نراـ إرليمػي عربػي    إسقاطفي 

جديد, كأف الشػعوب العربيػة كاألنرمػة الحاكمػة كالمإسسػة العسػكرية كالقػول        

لدكلية أهم األطراؼ الفاعلة في الحالة الثورية العربية, كرد اتةفت اإلرليمية كا

, كأف رد : أنهػا كانػت سػلمية   الثورات العربية بالعديد من السمات المشتركة منهػا 
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اعتبار األمة العربية كتةحي  مسارها سياسيان كتنمويػان كتحسػين أكضػاعها محليػان     

قبفن, كخلةػت الدراسػة إلػى أف    كعالميان هي من أهم طموحات الثورات العربية مست

كمن  مسيرة الشعوب العربية في التغيير مرتبط بالعديد من المتغيرات المهمة إتماـ

: التحديد الواض  لألهداؼ كتجديدها كاإلصرار عليها, مػع مواصػلة الضػغوط    بينها

األنرمة الحاكمة, مػع األخػذ بعػين     إسقاطكصوالن إلى تحقيق الغاية النهائية كهي 

للبػذؿ كالتضػحية   ار ضركرة أف تقبل الشعوب العربية بالمخاطر كاالستعداد االعتب

, مع تنويع الوسائل كاألدكات المستخدمة في ممارسػة الضػغوط   على كل المستويات

 خفؿ عملية التغيير.

موجات انتشار الديمقراطيػة فػي    (29) (0211بوؿ سالم )بينما تناكلت دراسة      

 أسسػػتالثػػورتين األمريكيػػة كالفرنسػػية كالتػػي  الػػوطن العربػػي انطفرػػان مػػن  

للديمقراطية في أكركبا كاألمريكتين مركران بالموجػة الديمقراطيػة الثانيػة فػي     

بالموجة األخيػرة فػي العػالم العربػي      انتهاءنك الحرب العالمية الثانية في أكركبا

حػض  جراء الثورات العربية التي حدثت في بعض البلداف العربية, حيػض تنػاكؿ البا  

البنى السياسية كاالجتماعية كاالرتةادية كالحاجة إلى الوحػدة الوطنيػة كمطلػي    

لتحقيق الديمقراطية في المجتمػع كالوصػوؿ إلػى حيػاة ديمقراطيػة تقػوـ علػى        

, كما خلةت الدراسػة  مجتمع مدني كمإسسات منتجة فاعلة التعددية كالحرية كبناء

وـ علػى أسػاس صػبغة أك كصػفة     بوف تجارب العالم في التحوؿ الديمقراطي ال تق

سحرية جاهزة لفنتقاؿ من السلطوية إلى الديمقراطية, لكنها تإكد أهمية الوحدة 

الوطنية كالمإسسات السياسية كالمدنية كاالرتةادية كالتعاطي مع كػل التحػوالت   

 لتحقيق العملية الديمقراطية.

  :االستفادة منها كأكجهات السابقة * التعليق على الدراس 

 التالية: للمفحراتاستعراض الدراسات السابقة تم التوصل  ضوء في

اتسمت الدراسات العلمية التي أجريػت حػوؿ الثػورات العربيػة خػفؿ الفتػرة        -

 .لحداثة تلك الفترة بالندرة نرران للدراسةالزمنية 

اتسمت  البية الدراسات السابقة التي أجريت حوؿ األففـ الوثائقيػة بػالتنوع    -

في إطار اعتماد الجمهور عليها في تشكيل اتجاهاتهم كمدل مةداريتهم  كالتعدد
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في تلك األففـ, إال أف دراسة تلك األففـ كمػدل معالجتهػا للثػورات العربيػة     

 يمثل بعدان علميان جديدان جدير بالدراسة.

 األففـ الوثائقيةبتحليل مضموف  بشكل كبيرالسابقة كالبحوث اهتمت الدراسات  -

كتوثيراتها  األففـ؛ مما يعكس أهمية تلك لدراسات العربية أك األجنبيةبا سواء

 .المحتملة

ركزت بعض الدراسػات علػى معالجػة األفػفـ التسػجيلية كالوثائقيػة للقضػايا         -

, أساليي معالجتها للقضػايا العربيػة   ككذلك, السياسية مثل القضية الفلسطينية

أهم المشػكفت  ك كالوثائقية سجيليةإنتاج األففـ الت مةادررصد  باإلضافة إلى

التي تواجه صناعتها كتوثير التكنولوجيا على إنتاج تلػك األفػفـ, كأشػكالها    

كعناصرها الفنية, أيضان ركزت على دكافع مشاهدة الجمهور لها, كالبعض منهػا  

 تناكؿ عفرة تلك األففـ بالتغيير االجتماعي.

ـ الوثائقية, كونها كسػيلة اتةػاؿ   أظهرت الدراسات السابقة مدل توثير األفف -

فيما تعالجه من رضايا كموضوعات, إذ بامكانها طرح المشػكفت التػي تواجػه    

الشعوب كالتعبير عن همومهم كتقديم كجهات النرػر بػالحلوؿ المتاحػة, كمػا     

يمكن لألففـ الوثائقية أف تساهم في توثيق ما يدكر من أحداث فػي الوارػع؛   

 ع الدراسة.من هنا جاء اختيار موضو

اتفقت بعض الدراسات أف الثورات العربية لها التػوثير القػوم كالواضػ  علػى      -

سلوكيات األفراد المشاركين في الثورات العربية كالمتوثرين بهػا كعلػى نمػط    

تفكيرهم, حيض أف كٍل من مفهومي الحرية كالمشػاركة السياسػية كانػت محػط     

 ها في المجتمعات المجاكرة.اهتماـ مشاركي الثورات العربية كمّن توثر ب

معرم الدراسات السابقة على مستول المحورين اعتمدت على منه  المس  بشقيه  -

التحليلي كالميداني, كذلك بهدؼ التعرؼ علػى آراء كاتجاهػات الجمهػور علػى     

اختفؼ سماتهم الديموجرافية كاإلشباعات المتحققة كأهم دكافعػه مػن متابعػة    

ف ما تناكلته, بينما اعتمدت الدراسة الراهنػة علػى   تلك األففـ كتحليل مضمو

منه  المس  ذات البعد التحليلي فقط كذلك لرصػد طبيعػة كمفمػ  كاتجاهػات     

معالجة األففـ الوثائقية التسجيلية بقنوات الدراسة ألحداث الثورات العربيػة  

 خفؿ فترة البحض.
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فػي إطػار تقػديم    مثلت الفترة الزمنية للبحض بعػدان جديػدان يمثػل خةوصػية      -

الدراسات السابقة التي رصػدها الباحػض خاصػةن كأف كػل ثػورة تمثػل حػدثان        

منفردان, إال أف توالي تلك الثورات خفؿ الفترة الزمنية للبحػض يسػتدعي مػن    

 الباحض معرفة مدل معالجة األففـ الوثائقية عينة الدراسة لتلك الثورات.

ان معرفيان استفاد منه دالمحورين رصيمثلت تلك الدراسات على مستول بشكل عاـ  -

مشكلة الدراسة كأهميتها, كبلورتها بشكل يمكن مػن   كتعميق تحديد فيالباحض 

خفله التعرؼ على دكر األففـ الوثائقية المقدمة في بعض القنػوات الفضػائية   

, ككذلك كضػع  كتحديد كصيا ة أهداؼ الدراسة ,في معالجة الثورات العربية

ة بمتغيرات الدراسة بما يػتفءـ كطبيعػة الدراسػة الحاليػة,     التساؤالت الخاص

, بما يحقق البحثية المناسبة ككيفية بنائها األداةأنسي المناه  ك تحديدبجاني 

ات ككحػدات اسػتمارة   أيضان تحديد فئػ  ,تساؤالتها عنداؼ الدراسة كيجيي أه

 اتتػي لػم تتناكلهػا الدراسػ    , ككذلك الوروؼ على النقػاط ال تحليل المضموف

, كما أفػادت نتػائ  الدراسػات السػابقة فػي تفسػير نتػائ         السابقة كالبحوث

مقارنة النتائ  التي توصػلت إليهػا تلػك الدراسػات     الدراسة الحالية من خفؿ 

 .االختفؼ بينهاأك  بنتائ  الدراسة الحالية, كمعرفة مدل االتفاؽ

 :مشكلة الدراسة* 

ندرة الدراسات التػي ُأجريػت حػوؿ    من خفؿ مس  الدراسات السابقة تبين       

, فػي القنػوات الفضػائية   األففـ الوثائقية كدكرها في معالجة الثورات العربيػة  

السابقة علػى معالجػة مضػموف األفػفـ التسػجيلية       كالبحوث كارتةرت الدراسات

األفػفـ   أهميػة عرض في القنوات الثقافية كاإلخباريػة, ر ػم   كالوثائقية التي ُت

كردرتها على تقديم مضػموف هػادؼ سػواء مػن حيػض      ظم دكرها كتعاالوثائقية 

مػدل  فػي   الراهنػة  الشكل أك المضموف, لذلك تم تحديد كبلورة مشكلة الدراسة

فػي   كتناكلهػا األففـ الوثائقية التسجيلية في معالجة الثورات العربيػة   مساهمة

لمحتول االشكل ك, كذلك من خفؿ دراسة محل الدراسة القنوات الفضائية عينة من

المعالجػة ألحػداث تلػك الثػورات كالرػواهر      كاتجاق للتعرؼ على طرؽ كأساليي 

, ككذلك أسلوب كأبعاد تناكلهػا كالسػياؽ الػذم تمػت فيػه      الهامة المرتبطة بها

 المعالجة خفؿ فترة الدراسة.
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   أهمية الدراسة:* 

كتثقيفية,  تستمد الدراسة أهميتها من أهمية األففـ الوثائقية كوداة تعليمية     

كذلك انطفران من توثير هذق النوعية من األففـ المقدمة عبر القنوات الفضػائية  

على الجمهور باعتبارها إحدل المػواد االتةػالية التػي يكػوف لهػا تػوثير علػى        

اتجاهات المتلقي نحو القضايا العربية كمن بينها موضوع الثورات العربية, فهػي  

اإلنساف حيض التعبير عن الورائع كالحقائق, كلذا  أكثر المضامين ارترابان من نفس

فاف الدراسة الحالية تسعى لمعرفة دكر األففـ الوثائقيػة فػي معالجػة ثػورات     

 الربيع العربي, كبالتالي تنبع أهمية الدراسة مما يلي: 

 كتتمثل في: :نرريةأهمية  -

ي توثيػق  ندرة الدراسات التي تناكلت موضوع األففـ الوثائقيػة كدكرهػا فػ    -

الوارع بشكل عاـ كالثورات العربية بشػكل خػاص, حيػض أف الكتابػات فيػه ال      

 تتعدل القليل من الرسائل كاألبحاث في الدكريات العلمية.

في  إلى الدراسات المحدكدة ةعلمي إضافةما يمثله موضوع الدراسة الراهنة من  -

, ية بةػفة خاصػة  الوثائقية التسجيل مجاؿ بحوث اإلعفـ بةفة عامة, كاألففـ

كذلك من خفؿ دراسة الجواني النرريػة كالتطبيقيػة لهػذا القالػي الوثػائقي      

الثقافي كالتي من شونها أف تسهم بدرجة كبيرة في زيادة المعلومات السياسية 

حوؿ تلك الثورات, كتنشيط االهتماـ بهػذق األحػداث الهامػة كالورػوؼ علػى      

 أبعادها.

نرران لما يتميز به من تةحي  األفكػار العتمػادق   أهمية دراسة الفيلم الوثائقي  -

على الحقائق كالمعلومات التي ربما ال يجدها المشاهد فػي البػرام  كالنشػرات    

في إحداث كعػي لػدل الجمهػور     –الفيلم الوثائقي  –اإلخبارية نرران ألهميته 

بما يجرم من أحداث عالمية أك عربية مع كشف جواني كأبعاد رد تكوف  يػر  

 .معركفة

حيض أف الثورات أحداث اسػتثنائية فػي حيػاة الشػعوب     السياسي  أهمية الحدث  -

, فقد حريت الثػورات العربيػة بػزخم    تعمل على تغيير الوارع كرسم المستقبل

إعفمي محليان كعربيان كعالميان على مستول كافة الوسائل مما يستدعي التورف 

 أماـ هذا الحدث.
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نطػاؽ  بمعػدالت عاليػة للمشػاهدة علػى ال     ريػة اإلخبا تحرى القنوات الفضائية -

تحتويه  , نرران لماكوسيلة اتةالية جماهيريةالعربي, كمن ذلك تتض  أهميتها 

من مضامين تتطلػي تحديػد معػايير السياسػة اإلعفميػة التػي تحكػم تقػديم         

التػي تركػز    كاألحػداث  المضموف الوثائقي لمعرفة أهم القضايا كالموضوعات

 ذب كالتشويق التي تستخدمها.عليها, كأساليي الج

 كتتمثل في: :مجتمعيةأهمية   -

ة في مجاؿ تػوثيرات  هذق الدراسة تطبيقان لنتائ  الدراسات البحثية الحديث تعد -

, أفػفـ كثائقيػة  ا تقدمػه مػن   القنوات اإلخباريػة بمػ   , كخاصةنعفـاإل كسائل

, كأهميػة  ففـإنتاج كإخراج تلك األيا المتطورة في كاعتمادها على التكنولوج

 .على كجه التحديد الثورات العربيةألحداث  معالجتها كتناكلها

فمن خفؿ تحليل مضموف تلػك القنػوات بشػكل متعمػق      ؛أهمية تطبيقية للدراسة -

نستطيع الوروؼ على معرفة مدل موضوعية أك تحيز تلك القنوات كمورفها من 

 الفترة منخفؿ لعربية الدكؿ ا بعض  التي تعرضت لها الثورات العربيةأحداث 

  .0213نهاية  إلى 0211

تقديم رؤية نقدية من خفؿ رصد كتحليل المحتول اإلعفمي لألففـ الوثائقية  -

 التسجيلية إلنشاء رسائل إعفمية ثقافية يحتاج إليها العالم العربي.

علػى   – كاجتماعيػة كارتةػادية   هذق الدراسة في ظل تطورات سياسػية  توتي -

بةػفة   مةػر  الدكؿ العربية بةفة عامػة كفػي   في - ة من األهميةدرجة كبير

خػفؿ  تطػورات سياسػية بالغػة األهميػة      المنطقة العربية , حيض شهدتخاصة

تلػك األحػداث جػديرة    , جعلػت  السػابقة على عكس الدراسات  ةيالماض الفترة

 .من بينها األففـ الوثائقيةفي مختلف الوسائل اإلعفمية,  باالهتماـ

 لػي الػدكؿ العربيػة    أأهمية الدراسة من كوف الثورات التي حػدثت فػي   تنبع  -

رفت بثورات الربيع العربي رامت بفعػل الشػعوب العربيػة    كمنها مةر كالتي ُع

كليس بفعل جهة خارجية, كبالتالي أسقطت جميع االدعاءات الغربية التي ترل 

 .ف أم تغيير في الدكؿ العربية مةدرق خارجيأ

سة تقييمان لألداء اإلعفمي كتفسيران للمعالجة الوثائقية لعدد من تقدـ هذق الدرا -
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القنوات الفضائية العربية تجاق أحداث الثورات العربية المختلفة كتتمثل أهمية 

ذلك في محاكالتها الكشف عن توجهات تلك القنوات في إطار معالجتهػا لتلػك   

 األحداث. 

 :أهداؼ الدراسة* 

رصػد كتحليػل مػدل ككيفيػة      هدؼ رئيسي يتمثل فيتسعى الدراسة لتحقيق      

, خفؿ الفترة الممتدة مػن  األففـ الوثائقية في معالجة الثورات العربية توظيف

 ,, كيتفرع عن هذا الهدؼ عدة أهداؼ فرعية0213إلى نهاية عاـ  0211بداية عاـ 

 تتمثل في:

العربيػة فػي   رصد الجهات المنتجة لألففـ الوثائقية التػي تناكلػت الثػورات     -

 .القنوات محل الدراسة

مستول اللغة التعرؼ على تقييم األففـ الوثائقية من حيض الشكل, بما في ذلك  -

 في الحوار كالتعليق, كعناصر اإلبراز المستخدمة كعناصر الةوت.

رصد كتحديد أهم األحداث كالموضوعات الفرعية المرتبطة بالثورات العربية  -

 .في األففـ الوثائقية, كأساليي معالجتها التي كردت كتم تناكلها

معالجة األففـ الوثائقية للثورات العربية في القنوات محل  اتجاهات الكشف عن -

 .الدراسة

أبعاد كأساليي تناكؿ الثورات العربية في األففـ الوثائقيػة   الوروؼ على أهم -

 ."عينة الدراسة"

 ففـ الوثائقية إلى تحقيقها.األهداؼ التي تسعى األ محاكلة التعرؼ على -

التعرؼ على االستماالت المستخدمة فػي عػرض الثػورات العربيػة فػي األفػفـ        -

 الوثائقية. 

كسػائل اإلرنػاع المسػتخدمة فػي عػرض الثػورات العربيػة فػي األفػفـ           رصد -

 .الوثائقية

رصد طبيعة كتخةص الضيوؼ كالشخةيات المشاركة في األففـ الوثائقية عينة  -

 راسة, كموارفها تجاق أحداث الثورات العربية.الد
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موضع  األففـ الوثائقيةالمعالجة المطركحة من ربل  تقديم بعض المإشرات عن -

نرػران  كما يشػكله ذلػك مػن ضػركرة,      الثورات العربيةالدراسة تجاق أحداث 

متابعة للمعلومات ك يف من مةدر مهم كرئيسألهمية التي تشكلها الفضائيات اآلل

 التػوثير فيها مػن دكر فػي    الوثائقية, كلما تقوـ به المادة داث الجاريةاألح

 .على الجمهور

 * تساؤالت الدراسة:

 :) كيف ريل ؟ ( ( تساؤالت خاصة بالشكل)أ

مّن هي الجهات المنتجة لألففـ الوثائقية التي تتناكؿ الثورات العربيػة, كمػّن    -

 هي الجهات الممولة لها؟

لمستخدمة في عرض الثورات العربية في األففـ الوثائقيػة  ما عناصر اإلبراز ا -

 "محل الدراسة"؟ كما عناصر الةوت المستخدمة في تلك األففـ؟

ما لغة الحوار المنطورة في األففـ الوثائقية التي تناكلت الثورات العربيػة؟   -

 كما أشكاؿ اللغة العربية المستخدمة في تقديمها؟

 :) ماذا ريل ؟ ( ( تساؤالت خاصة بالمضموف)ب

 ائقية "محل الدراسة"؟لوثما األسلوب المستخدـ في عرض الترجمة في األففـ ا -

ما حجم اهتمػاـ األفػفـ الوثائقيػة المقدمػة بقنػوات الدراسػة بالموضػوعات         -

 الفرعية المرتبطة بالثورات العربية؟

 ة؟كماذا عن أسلوب كطريقة معالجة األففـ الوثائقية للثورات العربي -

 ما مدل حالية األحداث المطركحة في األففـ الوثائقية "عينة الدراسة "؟ -

ما اتجاق األففـ الوثائقية نحو معالجة الثورات العربية, كما أبعػاد كأسػاليي    -

 كأهداؼ تناكلها؟

 ما االستماالت المستخدمة في عرض الثورات العربية في األففـ الوثائقية؟  -

أثناء معالجتها للثػورات   األففـ الوثائقية المستخدمة في يةوسائل اإلرناعالما  -

 ؟العربية

مػػا تخةػػص الضػػيوؼ كالشخةػػيات المشػػاركة فػػي األفػػفـ الوثائقيػػة "عينػػة  -

 الدراسة"؟كما مورفها من أحداث الثورات العربية المطركحة؟
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  :*مفاهيم الدراسة 

دكد اسػتخداـ هػذق   لحػ كفيما يلي توضي  على عدة مفاهيم, تعتمد الدراسة      

 لدراسة لتلك المفاهيم كالمةطلحات.ا

 : الفيلم الوثائقي -

كلمة الفتينية لكلمة "كثائقي" أكضحت العديد من المعاجم كالقواميس أف ال     

كالتي   Documentكمةدرها كلمة   Documentaryهي كاحدة: أك" تسجيلي"

ف المقةػود بػالفيلم   "كثيقػة", كمػا أشػارت كتػي اإلعػفـ كالتليفزيػوف أ      تعني 

يستمد مادته من كارع الحياة, كتكػوف المنػاظر   الذم فيلم هو ذلك ال ,الوثائقي

فيه طبيعية كاألشخاص من الناس العاديين الذين يإدكف أدكارهم بطريقة طبيعية 

 أماـ الكاميرا, كبالتالي فانه سوؼ يتم تبني هذا المفهوـ.

أك اجتماعية أك علمية, سواء تم  هو الفيلم الذم يعرض موضوعات تاريخية     

تةويرها كرت حدكثها الفعلي أك تم إعادة تمثيلها أك استعين فيها بمواد كثائقية 

أرشيفية كالةور كمقاطع الفيديو ك يرها, كيكوف التركيز فيها علػى المضػموف   

 كنقل األحداث كالمعلومات أكثر من التسلية كالترفيه.

 –يان ككفقان لمجػاؿ الدراسػة   إجرائ –لوثائقي كمن ثم يمكن تعريف الفيلم ا     

بونه فيلم يقوـ بتوثيق األحداث كالورائع التي تمر بها  البية الػدكؿ العربيػة   

من ثورات كاحتجاجات لتحقيق الديمقراطيػة باإلضػافة إلبػراز مسػاكئ النرػاـ      

السياسي في العديد من الدكؿ العربية؛ حيض تةوير أحداث كارعية فػي موارعهػا   

 –الجزيػرة   يقية, كيتم عرض هذق األففـ من خفؿ بعض القنوات الفضائية)الحق

 (. ON .TVكالػ –العربية 

 : الثورة -

التغيير األساسػي كالسػريع كالػداخلي كالعنيػف فػي القػيم       هي " يقةد بها     

كالمبادئ المهيمنة داخل المجتمع كفي مإسساته السياسػية كالهياكػل االجتماعيػة    

تةادية كالقيادة كالنشاط الحكػومي كالسياسػات, أم أنهػا انهيػار     كالعفرات االر

النراـ االجتماعي كاالرتةادم كالسياسي الموجود كسط محاكالت لبنػاء كتكػوين   
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عملية تغيير سريع كجػذرم للنرػاـ السياسػي    , أيضان " هي  (21)بديل آخر جديد

 .( .2) مما يإدم لإلطاحة بالنراـ القديم كالنخبة التابعة له"

 : الثورات العربية -

هي ثورات اندلعت في معرم بفد الوطن العربػي بػدأت فػي تػونس, ربمػا           

 األنرمػة القاسم المشترؾ الوحيد بينهػا جميعػان هػو الثػورة ضػد الفسػاد كضػد        

كهنػاؾ مػن    .(26)القمعية, كضد الفقر كالبطالة, كضد سياسة التوريض في الحكم

إال معركة توصيل ثقافػة الحريػة كثقافػة     يشير إلى أف الثورات العربية ما هي

التنمية كثقافة التنوير كالعقل كالنقد فػي مواجهػة ثقافػة االسػتبداد كالخنػوع      

 .(22)كالعبودية التي مارستها األنرمة الشعبية

الربيع العربي, هي حركة احتجاجية سلمية ضخمة ثورات الثورات العربية, أك  - 

حيض انػدلعت   ,0211كمطلع  0212ؿ أكاخر عاـ خفانطلقت في بعض البلداف العربية 

في ُمختلف أنحػاء الػوطن العربػي بػدأت      كاالحتجاجاتموجة عارمة من الثورات 

بالثورة التونسية التي أطلقت كتيرة الشرارة فػي كثيػر مػن األرطػار العربيػة      

 كعرفت تلك الفترة بربيع الثورات العربية.

 :اهنة فيما يليت حدكد الدراسة الرتمثل: * حدكد الدراسة

دكر األففـ الوثائقية في معالجة دراسة حيض تقتةر على : الحدكد الموضوعية -

  .الدراسة القنوات موضع فيالثورات العربية 

بقػت  ُط حيض ( 0213 – 0211امتد إطار هذق الدراسة ما بين ): الحدكد الزمنية -

عدها بالقنوات الفضائية كما ب تلك الفترةنتجت خفؿ على األففـ الوثائقية التي ُأ

 محل الدراسة.

 :  * نوع كمنه  الدراسة

ذات البعد التحليلي التي تهػتم  تندرج هذق الدراسة ضمن الدراسات الوصفية      

بدراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة معينة كتحليلهػا كتقػويم    عادةن

, كرد اعتمػد الباحػض   (21)خةائةها من خفؿ جمع الحقائق كالمعلومات الخاصة بها

من أبرز المناه  المستخدمة  , باعتبارقفي هذق الدراسة على منه  المس  بالعينة

ألحػداث   األفػفـ الوثائقيػة  معالجػة  لوصف أسلوب  في مجاؿ الدراسات اإلعفمية
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باإلضػافة إلػى األسػلوب المقػارف,      الدراسة, القنوات موضعفي  الثورات العربية

 األفػفـ  عينػة علومات عن موضػوع البحػض مػن خػفؿ     الملحةوؿ على البيانات كل

حيض أنه من الةعي إجراء مس  شامل على مجتمع البحػض بوكملػه, حيػض     المختارة,

 في تلك القنوات.األففـ الوثائقية تتعدد 

 الدراسة:  كعينة * مجتمع 

المقدمػة   يتمثل مجتمع هذق الدراسة في جميع األففـ الوثائقية التسػجيلية       

التي تناكلت الثورات العربية, أمػا عػن    العربية القنوات الفضائية اإلخبارية في

( كمػا  ON TV كالػػ –العربيػة   –الجزيرةعينة الدراسة فتتمثل في رنوات )

ألففـ الوثائقيػة  ل عمدية عينة دراسةتعرضه من أففـ كثائقية, كذلك من خفؿ 

 02ثػورتي   –ة التونسػية  ) الثػور كالتي تمثلت في التي تهتم بالثورات العربية

الثػػورة  –الثػػورة اليمنيػػة  –الثػػورة الليبيػػة  –يونيػػو المةػػرية  32ينػػاير ك

من مجموع األففـ الوثائقية المنتجػة خػفؿ الفتػرة الزمنيػة      ؛ كذلكالسورية (

( 92بلػغ عػددها )   , كرػد 0213 عػاـ  كحتى نهاية 0211التي تبدأ من أكؿ يناير 

( فيلم لقنػاة  02) موضع االختيار بوارع قنواتاللى عكزعت , فيلمان كثائقيانستوف 

, كرد بلغ ON.TV ػال ( فيلم لقناة12ك) الجزيرة قناةل فيلم (00)العربية, ك

إجمالي المدة الزمنية لعينة األففـ الوثائقية التي تناكلت الثورات العربية فػي  

 .)*(( ثانية 21( ساعة ك) 20رنوات الدراسة)

لقنػوات  عينػة ا الباحػض فػي اختيػارق ل    راعػى ات, فقػد  أما عن عينة القنػو      

, كذلػك  مختلفػة عربية إلى دكؿ  كانتماءاتهاقناة نوع ال موضع الدراسة الفضائية

, أيضػان شػهرة تلػك    فػي رصػد األحػداث    المجاؿ لقياس االتجاهات المختلفةلفت  

 ,الدراسة بنسي متابعػة مرتفعػة   رنوات, فقد حريت لهاات دافع اختيار مهم القنو

لتلػك  أيضػان لمػا    ,د مػن الدراسػات كالبحػوث السػابقة    عديكفقان لنتائ  الكذلك 

من دكر هاـ في السيطرة على التدفق اإلخبارم العالمي بتغطيتهػا   القنوات عمومان

                                           
 .جدول توصيف األفالم الوثائقية التي خضعت لمدراسة في نهاية البحثراجع   (*)
 .%( إلمكانية استخدام أكثر من عنصر من عناصر اإلبراز في الفيمم100يزيد المجموع عن نسبة )  (*)
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الحية لألحداث العالمية كالعربية كابتكار أساليي جديدة في التغطية كالتحكم في 

 .ن إمكانيات مادية كبشرية كبيرة, نرران لما تمتلكه مفهم العالم للةراع

الدراسة  رنواتلم تتناكؿ الدراسات كالبحوث السابقة التي أجريت على كذلك  -

, خفؿ فترة الدراسة الثورات العربيةالخاصة بوحداث  الوثائقية المادةتحليل 

 نرران لتنوع المادة التسجيلية كالمضموف اإلخبارم المقدـ بها.

لمعالجػة   بتلػك القنػوات  ألفػفـ الوثائقيػة المقدمػة    ل الباحض كرع اختياركما  -

أنهػا  , باإلضافة إلى ألنها تقدـ تاريخ ألحداث تلك الثورات ,الثورات العربية

تعد األررب إلى الةدؽ كاألمانة كالموضوعية من بين أهم األشػكاؿ كالقوالػي   

جتمع الفنية في متابعة األكضاع الداخلية في أم بلد, فهي مستمدة من كارع الم

  كعاداته كتقاليدق الخاصة.

حتػى نهايػة    0211من بدايػة عػاـ   يرجع اختيار الفترة الزمنية الممتدة أيضان  -

, منهػا  ويه من كثافة لألحداث التي رافقتها كخطورتهػا تنرران لما تح 0213عاـ

, كالتغيرات السياسية في عدد من الدكؿ العربية تمثلت في زيػادة  عاـ الثورة

 النات  عن الثورات العربية. الحراؾ السياسي

 بيانات:  الجمع  أداة* 

على أداة تحليل المضػموف باعتبارهػا مػن أهػم أدكات جمػع       اعتمد الباحض      

كفي إطار ذلك تم تةػميم اسػتمارة تحليػل    , ه  البحض اإلعفمياالبيانات في من

 كالػ –العربية  -الجزيرة  المضموف لجمع البيانات الخاصة بحجم اهتماـ رنوت "

ON.TV  األففـ الوثائقيػة عينة من  محتولبتحليل " بالثورات العربية, كذلك 

تلػك  معالجػة  , كذلك للتعرؼ على أسػلوب  تحليفن موضوعيان قنواتتلك الب المقدمة

كحتػى نهايػة    0211 الفتػرة مػن   المختلفة خفؿ الثورات العربيةألحداث  القنوات

0213.  

كحػدات  في هذق الدراسة على الباحض  اعتمد : المضموف تحديد كحدات تحليل * 

 :التاليةالتحليل 

" الفػيلم الوثػائقي " الػذم     كتمثلػت فػي  : الوحدة الطبيعية للمادة اإلعفمية -

 يتناكؿ الثورات العربية.
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كهي الوحدة التي تستخدمها الدراسػة للتعػرؼ علػى طبيعػة     : الشخةيةكحدة  -

لوثائقيػة فػي معالجػة أحػداث     كتخةص الضيوؼ التي اسػتعانت بهػا األفػفـ ا   

 الثورات العربية.

الزمن فػي هػذق الدراسػة    رياس استخدـ الباحض كحدة  :الزمن  مقاييسكحدة  -

بوحػداث  المتعلقة  األففـ الوثائقية تستغررهاللتعرؼ على المدة الزمنية التي 

 .للقياس اتكوحد الثانيةالدريقة ككتحددت الثورات العربية, 

وحدات فانها تعطى للباحض رؤية تكاملية فػي إطػار التفسػير    كبناءان على هذق ال

 كالتحليل.

 كتمثلت في : :المضموف تحديد فئات تحليل* 

: كهي من أكثر الفئات استخدامان في بحوث تحليل المضموف, كرد فئة الموضوع -أ 

األفػفـ الوثائقيػة   التي تناكلتها الموضوعات الفرعية استخدمت للتعرؼ على 

كأنماط  الدراسة على اختفؼ توجهاتها عينةالفضائية اإلخبارية القنوات في 

 في معالجة أحداث الثورات العربية. ملكيتها

: كرػد ُاسػتخدمت لمعرفػة كيفيػة     الثورات العربيػة فئة كيفية معالجة أحداث  -ب

األفػفـ الوثائقيػة   التػي تناكلتهػا    الثورات العربيػة معالجة كتناكؿ أحداث 

أسػاليي كأبعػاد كاتجػاق     وضع الدراسة, بمعنػى تحديػد  القنوات الفضائية مب

 الثورات العربية.أهداؼ معالجة ك

كرػد ُاسػتخدمت لمعرفػة السػمات الشػكلية       :فئة السمات الشػكلية للمعالجػة   -جػ

القنوات األفػفـ الوثائقيػة بػ   التي تناكلتها  الثورات العربيةلمعالجة أحداث 

اإلبػراز المسػتخدمة,    عناصرج,جهة اإلنتاالفضائية موضع الدراسة من حيض: 

 الحػوار كالتعليػق   لغػة الدراسػة,   أفػفـ اعتمدت عليهػا   عناصر الةوت التي

 أسلوب عرض الترجمة على الشاشة. ,المستخدمة

, لهػا  النررمتم تحديد فئات التحليل في ضوء أهداؼ الدراسة كاإلطار كرد     

ان لما هو متعارؼ عليػه  كالدراسات السابقة, كاشتملت استمارة تحليل المضموف كفق

 ات خاصة بالمضموف" ماذا ريل ؟ "على فئات خاصة بالشكل " كيف ريل ؟ "كفئ

, ثم رػاـ  ق أهداؼ الدراسة كتقيس متغيراتهاكرد ُركعي في هذق الفئات أف تحق

مػع خةوصػية موضػوع    الباحض بتعريف هػذق الفئػات تعريفػان إجرائيػان يتمشػى      

 .  الدراسة
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 :  اتإجراءات الةدؽ كالثب* 

 :  التحليل : صدؽ أكالن

 تحليل المضػموف رة تم استخداـ أسلوب الةدؽ الراهرم من خفؿ إعداد استما     

علػى  ثػم عرضػها   الفئات الواردة بهػا,   ترتييبدرة كإعادة صيا تها كتحديد ك

صػفحية   للحكم علػى  كالخبراء في مجاؿ اإلعفـ مجموعة من األساتذة كالمحكمين

كرد بلغت النسبة العامة لفتفاؽ بين المحكمين حوؿ مػدل   ,(20)االستمارة للتطبيق

, بعدها أجػرل الباحػض بعػض التعػديفت     %60.2يق االستمارة ألهداؼ البحض تحق

ائي كالتي علػى  لتةب  االستمارة في شكلها النه وفالفزمة التي أشار إليها المحكم

 . أساسها تم التحليل

 : القياس ثانيان : ثبات

بتحليل ( 23)الزمفء الباحثين من باثنينالباحض  استعافثبات البيانات كلقياس      

التػي خضػعت للدراسػة كالتحليػل      "األففـ الوثائقيػة " جزء من المادة اإلعفمية

, كرد بلغت نسبة االتفاؽ كتحديد األهداؼ العامة للتحليلبنفس الوحدات كالفئات 

 نسػبة  كهػي %( 63.1) ينميلالػز ن ما راـ الباحض بتحليله كما رػاـ بتحليلػه   بي

 ,كاألسػاليي المسػتخدمة فػي تحليػل المضػموف      تدؿ على ثبػات الوحػدات   عالية

 كبالتالي صفحية االستمارة للتطبيق.

 : نتائ  الدراسة التحليلية* 

األفػفـ الوثائقيػة   فيما يلي نتائ  الدراسة المتعلقة بتحليل مضموف معالجػة       

 على النحو التالي: العربيةثورات للالدراسة  بقنوات

 ( يوض 1جدكؿ )

 عينة الدراسة"إنتاج األففـ الوثائقية "ات جه

 القنوات            

 جهة اإلنتاج

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 29.1 32 9..0 2 ..22 11 9.2. 16 إنتاج القناة نفسها

 33.3 02 92.3 6 31.2 6 6.1 0 إنتاج مشترؾ

 12.2 9 1.1 1 19.1 2 2.2 1 نتاج أخرلجهة إ

 122 92 122 12 122 02 122 00 المجموع
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تناكلػت   التػي أف معرم األففـ الوثائقية  إلىبيانات الجدكؿ السابق تشير      
" عينػة الدراسػة  القنوات الفضػائية " بػ في مضمونها كالمقدمػة   الثورات العربية

( 32%( كباجمػالي تكػرارات )  29,1نتجت من خفؿ القناة نفسها كذلك بنسبة )ُأ
, كذلك من إجمالي األففـ الوثائقية " محل الدراسة ", يليها فػي الترتيػي   فيلم

اإلنتاج المشترؾ بنسبة بلغػت   على اعتمدت التيالثاني مباشرةن األففـ الوثائقية 
فيلم, كذلك مػن جملػة األفػفـ الوثائقيػة التػي خضػعت        (02%( بوارع )33,3)

القناة التي تعػرض   اشتراؾحليل, كرد تضمنت تلك الفئة من األففـ للدراسة كالت
فػي حػين اتضػ  أف األفػفـ التػي      فػي اإلنتػاج,    جهات متعددة مستقلةالفيلم مع 
جػاءت فػي     يػر القنػاة   ""جهة إنتػاج خػاص   على جهات إنتاجية أخرلاعتمدت 

إجمػالي  %( مػن  12,2الترتيي الثالض كتمثلت في ستة أففـ فقط كبنسبة بلغػت ) 
 األففـ محل الدراسة.

يتض  من العرض السابق أف اإلنتاج المستقل أك إنتاج القناة الذاتي جاء في      
معرم األففـ الوثائقية "عينة الدراسة ", كربما يرجع لمقدمة الجهات اإلنتاجية 

ذلك إلى أف هذا النوع من اإلنتاج ربما يإثر على نوعيػة المنػت  المقػدـ لػدل     
 -أحداث الثورات العربيػة   –نرران لخةوصية األحداث التي تناكلتها  ن,المشاهدي

كما رد يعود ذلك أيضان لحةوؿ هذق األففـ على تمويل من داخػل القنػاة يشػجع    
" نرران إلمكاناتها المادية حيػض اتضػ  أف إنتػاج رناتػا     على إنتاج تلك األففـ,

 مػا تنتجػه رنػاة الػػ"    الجزيرة كالعربية " لألففـ الوثائقيػة يفػوؽ بكثيػر    
ON.TV ."  

كإف زادت نسبتها فػي   المشترؾ من خريطة تلك القنواتاإلنتاج  رلة أفكما      
لهذا النوع من اإلنتػاج   المحطات, يعني تجاهل هذق ON.TV رناتا العربية كالػ

ر م أهميته كأهمية تلك األففـ كخطورتها في الورت الراهن, خاصةن كأف الوطن 
اآلف حالة من عدـ االستقرار السياسي, كالتحوؿ الػديمقراطي ممػا   العربي يعيش 

 التػي فػي األفػفـ الوثائقيػة    ي أهمية خاصة لتناكؿ تلك القضايا كاألحداث يعط
األمػر الػذم    .أحداث الثورات العربيػة من بينها  كالتيتعرضها القنوات الفضائية 

ا جهات متعددة علػى  يستدعي بالضركرة زيادة عدد األففـ الوثائقية التي تنتجه
م فئة كبيرة اعتبار أف هذق األعماؿ الوثائقية تتناكؿ رضايا المجتمع العربي كته

 .من أفرادق
أما عن األففـ الوثائقية التي ُأنتجت من خفؿ جهػات أخػرل " مسػتقلة ",         

فقد اتضحت  تلك الفئة بشكل كبير في رناة العربية حيػض اعتمػدت علػى جهػات     
 تابعة لبعض األشخاص إلنتاج أففمها الوثائقية. أجنبية كشركات

( فانه 03مدير اإلنتاج في رسم الفيلم الوثائقي في شركة )لففي رأم نشر      
عربية مشتركة من األعمػاؿ الوثائقيػة ر ػم تنػوع      –ال توجد إنتاجات عربية 
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, ككل منهػا تنػت  بمفردهػا لػذا تكػوف      ت الفضائية التليفزيونية العربيةالمحطا
 .(22)يزانيات األففـ منخفضة كال يتاح المجاؿ للمشاريع الطموحةم

هذق النتيجة مع ما توصلت إليه نتائ  دراسة مػركة إسػماعيل حسػين     اتفقت     
أنتجتها رناة  التينسبة األعماؿ التسجيلية  ارتفاعحيض أثبتت النتائ   (22) (0226)

 التػي لغػت نسػبة األفػفـ    %( في حين ب63,9النيل لألخبار نفسها كذلك بنسبة )
ككػذلك دراسػة هبػة حنفػي     %( فقط,9,2من خارج رناة النيل لألخبار ) أنتجت

التي أكضحت أف معرم األففـ الوثائقية التي تناكلت القضػايا   (29) (0213معوض )
نتجت من القنوات الفضائية "عينة الدراسة" ُأ عبرالعربية في مضمونها كالمقدمة 

هػذق النتيجػة عمػا     اختلفػت بينمػا  %(, .,.2ك بنسػبة ) خفؿ القناة نفسها كذل
حيػض أكضػحت أف   (21) (0226توصلت إليه نتائ  دراسة عفء الدين محمػد عيػاش )  

 التػي جهات اإلنتاج الخاصة جاءت في المرتبة األكلى في إنتاج األففـ التسجيلية 
ة %(, يليها فػي المرتبػة الثانيػ   99,1)لت القضية الفلسطينية كذلك بنسبةتناك

ثم الجهات األكركبيػة فػي المرتبػة     %(12)جهات إنتاج فلسطينية رسمية بنسبة
فػػي المرتبػػة الرابعػػة   %(, ثػػم األفػػراد الفلسػػطينيوف 11,1)الثالثػػة بنسػػبة

 .%(12)بنسبة
 ( يوض 0جدكؿ )

عناصر اإلبراز المستخدمة في عرض الثورات العربية في األففـ الوثائقية 
 "عينة الدراسة"

 القنوات                 

 عناصر اإلبراز

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 122 92 122 12 122 02 122 00 ةحي صور

 9.1. 20 9..1 11 61.1 00 9.2. 16 صور أرشيفية

 3..1 11 12.3 0 19.1 2 00.1 2 رسوـ كبيانات إحةائية

عناكين مكتوبة على 

 الشاشة
19 10.1 12 90.2 6 92.3 22 99.1 

 3..0 11 12.3 0 33.3 . ..31 1 موارع إنترنت

 3..3 03 12.3 0 22.2 10 22.6 6 رسوـ جرافيك

 32.2 01 32.1 2 31.2 6 ..31 1 خرائط مةاحبة

 3..2 06 ..20 9 22.2 10 22.2 11 كثائق كمواد صحفية

 09.1 19 9..0 2 02.2 9 01.3 9 عناصر أخرل

 92 12 02 00 )*(المجموع 

                                           
 .%( إلمكانية استخدام أكثر من عنصر من عناصر اإلبراز في الفيمم100يزيد المجموع عن نسبة )  (*)
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 البية األففـ الوثائقية اعتمػدت علػى    أفيتض  من بيانات الجدكؿ السابق      

أسلوب التةوير الحي في عرض الثورات العربية "محل الدراسة" حيض جػاء هػذا   

فالتةوير الخارجي يػوفر تكػاليف    %(,122األسلوب في الترتيي األكؿ بنسبة )

ى المشاهد نرران لما يجلبه الديكورات كالكهرباء, كهناؾ التوثير السيكولوجي عل

التةوير الخارجي من مةدارية ما يعرض ممػا يػإدم إلػى إرنػاع المشػاهد بمػا       

يليػه فػي الترتيػي الثػاني مباشػرةن تقػديم الةػور         يعرض عليه مػن األحػداث,  

%(, ثػم العنػاكين المكتوبػة علػى الشاشػة فػي       9,1.األرشيفية كذلك بنسبة )

ا جاء أسػلوب تقػديم الوثػائق كالمػواد     %(, بينم99,1الترتيي الثالض بنسبة )

%(, ثػم رسػوـ الجرافيػك المةػاحبة     3,.2الةحفية في الترتيي الرابع بنسبة )

كيشػتمل الجرافيػك علػى تقػديم      %(3..3للفيلم في الترتيي الخامس بنسػبة ) 

المعلومات التي لم تتوفر لها الةور المناسبة, كالتي تعبر عن معلومػات دريقػة   

المشاهد أكثر من الةور, حيض رد يشتمل الجرافيك أيضػان   يجي ترسيخها في ذهن

أسػلوب الخػرائط المةػاحبة فػي     جاء ثم , على البيانات كاإلحةائيات الضركرية

في الترتيي السابع بنسبة  موارع االنترنت%(, ثم 32.2الترتيي السادس بنسبة )

التػػي %( ك09.1ثػم عناصػر أخػرل فػػي الترتيػي الثػامن بنسػبة )       %(3,.0)

الةػور   رسػوـ الكاريكػاتير,   ,الرسوـ التعبيريػة " المشاهد التمثيلية , ت:تضمن

", حيض يتم عرض صػورة  , ... ك يرهاالثابتة كاستخداـ أسلوب الشاشة المقسمة

الشخص المتحدث مثفن إلى جاني عرض صورة متحركػة توصػف القضػية كتعػرض     

تػة فيػتم عػن    حدثان ما في سياؽ القضية المقدمة, أما أسلوب عرض الةػور الثاب 

طريق عرض صور أحد األشخاص مثل الشػهداء أك الجرحػى كالمةػابين أك بعػض     

, "باألحداث كتوثيرهػا المباشػر فيهػا    ارتباطهاالشخةيات البارزة للداللة على 

 %(.3,.1بنسبة ) التاسعاإلحةائية في الترتيي كالبيانات كأخيران الرسوـ 

ر الحػي فػي عػرض كمعالجػة     عنةر التةػوي  استخداـمما سبق يتض  تفوؽ      

العربية في األففـ الوثائقية "عينة الدراسة" كذلك في جميػع األفػفـ   الثورات 

ك األفػفـ  أف تلػ  طبيعية خاصةنتعد كهذق النتيجة  ,)عن باري العناصر األخرل(

, مما يضفي عليها نوع مػن الوارعيػة كالمةػدارية علػى     تمس الوارع بكل جوانبه

ذلك إلثارة عاطفة المشاهدين نحػو مػا يقػدـ لهػم مػن      المضموف المقدـ بها كك
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, كوحػداث الثػورات   األحػداث مشاهد حية أك" صور متحركة " لمقاطع حيػة مػن   

 ة ثم يتم التعليق عليها فيما بعد.العربي

" في إطػار  األففـ الوثائقية "عينة الدراسةردمتها  التيكمن بين النماذج      

على هذا العنةر بشكل  اعتمد" . ثورة كرامة..0211هذا العنةر, نجد فيلم" تونس

التونسي محمػد   كبير في تةوير األحداث في تونس كتةوير مكاف إحراؽ الشاب 

" الػذم تنػاكؿ   1جينػاير   02, ككذلك فيلم " مولػود فػي   البوعزيزم في نفسه

يوـ  بالتةوير الحي صور لةفة مجموعة من الشباب المتراهرين في جمعة الغضي

لهم بػالقوة لعربػات األمػن    يناير كإدخػا 09, كضرب األمن لشباب 0211يناير  .0

يد من المترػاهرين بسػيارات الشػرطة, كفػي     , باإلضافة إلى دهس العدالمركزم

هذا العنةر من خفؿ تةوير كرت الهجوـ  اتض " في الجحيم.. رحلة فيلم "حمص

 بعض المنػاطق مثػل حمػص, كمنطقػة "بابػا     على القاعدة العسكرية في سوريا ك

حيض كاف التةوير الحي يتم في تلك المناطق كرػت إطػفؽ الرصػاص,    , عمرك"

حتى أف الكاميرا اهتزت في يد المةور, مما يدؿ على سرعة جريه للهػركب مػن   

التبادؿ الشديد إلطفؽ النار بين الجيش الحر الناشط " مقاكمة الثػوار" كبػين   

لتسجيل كتوثيق كل مػا   القاعدة العسكرية, حيض كاف المةور كالمذيع مع القوات

 يحدث في حمص.

, فهي عبارة عن صور جاءت في الترتيي الثاني كالتي الةور األرشيفيةأما      

فوتو رافية ثابتة سواء شخةية أك تعبر عػن حػدث معػين " موضػوعية " , أك     

فقػد   صور متحركة لمواد فيلمية رديمة لها عفرػة بوحػداث الثػورات العربيػة,    

خضعت للدراسػة   التي الوثائقية معرم األففـ اعتمادنةر إلى يرجع تقدـ هذا الع

على األرشيف الخاص بالقناة أك الةور األرشيفية الموخوذة من مةادر أخرل مثل 

كذلػك تػدعيمان    ؛بشكل يػومي  كموارع االنترنت تبثها ككاالت األنباء التيالةور 

ثػل عػرض بعػض    , ما باألحداث الجارية المتعلقػة بهػا  المطركحة كربطه لألحداث

كالرؤساء كأبنائهم كزكجػاتهم, كهنػاؾ صػور     لقادةمن صور االةور األرشيفية 

كذلك مثلما حػدث فػي   كاللقاءات الثنائية, تتعلق بحضور المإتمرات كاالجتماعات 

فيلم " جماهيرية العقيد " حيض صور كمقػاطع فيػديو للقػذافي توضػ  حياتػه      

ممارسة رياضة الجرم, هو كأسرته الخاصة مثل لعبه لكرة القدـ كركوب الخيل ك



  دمحم أحمد عبودد.                                ......ور األفالم الوثائقية فى معالجة د
 

446 

, كذلك أيضػان مػن بػين    على شاطه البحر ككذلك صور خفؿ اجتماعاته كندكاته

" الػذم  .. ثورة كرامػة 0211تونس هذا العنةر فيلم "على  اعتمدت التيالنماذج 

بوعزيزم كهو محتػرؽ, كبعػض الةػور الشخةػية     التناكؿ بالةور الشاب محمد 

, كفي فيلم " مولود في يديو المةورة من األرشيفقطات الفللرئيس التونسي كل

بعػض   النفجارهذا العنةر بشكل كاض  من خفؿ رصد صور  اتض "  1يناير ج 02

القديسػػين كنيسػػة  انفجػػار, كصػػور 0222المرػػاهرات مثػػل حركػػة كفايػػة عػػاـ 

 .ء الرئيس السابق محمد حسنى مبارؾ, كصور لبعض أبنا0212باإلسكندرية عاـ 

 فهي التػي , الترتيي الثالض احتلت كالتي ناكين المكتوبة على الشاشةالع أما     

, مثػل توضػي    تساعد المشاهد على تتبع الفيلم كتوضي  بعض المعلومات الهامػة 

 التػي فػي أ لػي األفػفـ الوثائقيػة      اتض كهو ما  األماكن كالتواريخ كاألرراـ,

لثورات كطبيعػة  اكمدل تػوثر الػدكؿ العربيػة بػ     ثورات الربيع العربيتناكلت 

هػذا العنةػر فػي توضػي       اسػتخداـ , فغالبان ما كاف يػتم  األنرمة السياسية فيها

مػن خػفؿ عػرض تػواريخ      ذلكالتواريخ كاألرراـ لدل المشاهد, حيض كاف يتم 

بها األحداث  انفجرت التياألحداث الهامة على الشاشة مثل بداية الثورات كاألياـ 

",  1ينػاير ج 02فػي فػيلم " مولػود فػي      0211ينػاير   .0 يوـ مثل جمعة الغضي

, باإلضافة إلى توضي  أعداد القتلى كالمةابين كالشهداء كرصد أعداد المختطفين

كذلك في فيلم" الديكتاتور" تم تقسيم الفيلم إلى عدة محاكر لتوضي  مختلػف  

ور تتم كتابة عنػواف الفقػرة   ض الرؤساء, كربل كل محاألبعاد كالجواني حوؿ بع

الجولػة   –أشباق اآللهة  –ارتل أعداءؾ  –شة منها االستيفء على السلطة على الشا

األخيرة, كهذق الطريقة تعمل على تقسيم الفيلم إلى موضوعات فرعية بدالن مػن  

 سرد المعلومات كلها بطريقة مباشرة مما يسهل عمليػة اسػتيعاب مضػموف الفػيلم.    

مػا  الثػورات مثل أبناءها في فقدت  التي الشهداء كالمةابين كاألسركتوضي  أعداد 

 ".0211حةاد الثورات العربية .. ماذا حدث في حدث في فيلم " 

ذلك أيضػان فػي العديػد مػن      اتض فقد  الوثائق كالمواد الةحفيةأما عنةر      

 ينػاير 02األففـ "عينة الدراسة " حيض ظهر هذا العنةر في فيلم " مولود فػي  

ق تتعلػق بثػورة   شرـ الشيخ , ككثائ اربانفج" من خفؿ عرض كثائق تتعلق  1ج

 التػي صػات الةػحفية   ا, هذا باإلضػافة للعديػد مػن القة   تونس كهركب بن على



  دمحم أحمد عبودد.                                ......ور األفالم الوثائقية فى معالجة د
 

447 

في نهاية عػاـ   كنيسة القديسين كانفجارتناكلت كثرة حوادث االنتحار في مةر, 

0212. 

, كالخػرائط  تناكلػت رسػوـ الجرافيػك    كالتػي أما بقيػة العناصػر األخػرل         

كاإلحةائية كالعناصػر الفنيػة األخػرل فقػد جػاءت       ـ البيانيةالمةاحبة كالرسو

ضػي  األحػداث المطركحػة داخػل     , إال أنها ساعدت فػي عػرض كتو  بنسي بسيطة

إخراج هذق األففـ مػن إحػداث نػوع مػن     إنتاج ك, مما يحسي للقائمين على الفيلم

ر العناصر بشكل متنوع, ذلك أف فيلم "مػن ملفػات ديكتػاتو    استخداـالتوازف في 

 عربي" اسُتخدمت رسوـ الجرافيك لتوضي  إحدل المناطق اليمنية على الخريطة.

بوؾ كاليوتيػوب لفضػ    نترنت فقػد اسػتخدمت بتوضػي  الفيسػ    أما موارع اال     

ممارسات النراـ التونسي على االنترنت كاكتشاؼ جواني خفية كموثقة كذلك مػن  

 خفؿ فيلم "يوـ أراد الشعي".

هبػة حنفػي معػوض    توصػلت إليػه نتػائ  دراسػة      يجة مع مااتفقت هذق النت     

 البيػػة األفػػفـ الوثائقيػػة اعتمػػدت علػػى أسػػلوب  التػػي أكضػػحت أف (.2) (0213)

التةوير الحي في عرض القضايا العربية "محل الدراسة" حيض جاء هذا األسلوب 

%(, يليػػه تقػػديم الةػػور األرشػػيفية بنسػػبة 122فػػي الترتيػػي األكؿ بنسػػبة )

%. أيضػان اتفقػت مػع    12.9ثم العناكين المكتوبة على الشاشة بنسػبة  %, 9.3.

التى توصلت إلى أف الةور الحية من  (26) (0213نتيجة دراسة ريم سامي الشريف )

موارع األحداث جاءت فى مقدمة عناصر اإلبراز المستخدمة فى عرض أخبار إيراف 

أك علػى مسػتول كػل    سواء على مستول القنوات اإلخبارية الثفث محػل الدراسػة   

%(, ثػم  30.1%( ثػم العنػاكين المكتوبػة بنسػبة )    21.1رناة, كذلك بنسػبة ) 

%(. كما اتفقت هذق النتيجة مع نتائ  دراسة هبة 13.2المواد األرشيفية بنسبة )

التى توصلت إلى أف األخبػار المسػتخدمة فػى     (92) (0211اهلل محمد فتحى سليماف )

اإلسػرائيلية كالحػرة األمريكيػة( كانػت      33)معالجة رضايا الدراسة فى رنػاتى  

اإلسرائيلية,  33%( فى رناة 22.2معرمها مةحوبة بالتةوير الحي كذلك بنسبة )

%( فى رناة الحرة األمريكية, يليها األخبار المةحوبة بلقطات أرشيفية 1...ك)

%( فى رناة الحرة األمريكية. 3.0اإلسرائيلية, ك) 33%( فى رناة 02.6بنسبة )

حيض أثبتػت أف عنةػر    (91) (0226عفء الدين محمد عياش )لك نتيجة دراسة ككذ
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" األففـ التسػجيلية "عينػة الدراسػة   التةوير الحي جاء في المرتبة األكلى في 

فػػي المرتبػػة الثانيػػة بنسػػبة  %( يليػػه الةػػور األرشػػيفية122كذلػػك بنسػػبة )

تناكلػت   التػي ة ي, كذلك من بين العناصر المستخدمة في األففـ التسجيل%(92)

 القضية الفلسطينية, 

 ( يوض 3جدكؿ )

 عناصر الةوت المستخدمة في األففـ الوثائقية " عينة الدراسة "

 القنوات          

 عناصر الةوت

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 12.2 22 ..60 13 ..12 11 0..9 12 تعليق المذيع

 9.1. 20 9..1 11 1.2. 01 62.6 02 أصوات الضيوؼ

 122.2 92 122.2 12 122.2 02 122.2 00 موسيقى

 29.1 .0 ..20 9 21.1 12 22.2 10 أ اني

 1.1. 26 9..1 11 3.3. 02 ..1. .1 مإثرات صوتية

 32.2 01 12.3 0 02.2 9 26.1 13 حوار بين األشخاص

 32.2 .1 01.2 3 31.2 6 01.3 9 تسجيل صوتي

 92 12 02 00 )*(المجموع 

 يتض  من بيانات الجدكؿ السابق ما يلي :

اعتمدت جميع األففـ الوثائقية على عنةػر الموسػيقى فػي رصػد كتنػاكؿ           

الثورات العربية, لما لها من توثير بالغ األهمية على الجمهػور المشػاهد, حيػض    

%(, كيليها أصوات الضيوؼ المشػاركة فػي تلػك األفػفـ فػي      122جاءت بنسبة )

%(, ثم المإثرات الةوتية فػي الترتيػي الثالػض    9.1.ترتيي الثاني بنسبة )ال

%(, أما تعليق المذيع فجػاء فػي الترتيػي الرابػع بنسػبة      1,1.مباشرة بنسبة )

%(, ثم الحػوار  29,1%(, بينما احتلت األ اني الترتيي الخامس بنسبة )12,2)

التسجيفت الةوتية %(, كأخيران 32,2بين األشخاص في الترتيي السادس بنسبة )

%(, كذلػػك مػػن إجمػػالي عناصػػر الةػػوت 32.2فػػي الترتيػػي السػػابع بنسػػبة )

 المستخدمة في األففـ الوثائقية محل الدراسة.

                                           
 .%( إلمكانية استخدام أكثر من عنصر من عناصر الصوت في الفيمم100نسبة ) يزيد المجموع عن  (*)
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إف تقدـ كٍل من الموسيقى كالمإثرات الةوتية كأصوات الضػيوؼ علػى بقيػة        

موضػوع  العناصر الةوتية المستخدمة في األففـ الوثائقية في إطػار معالجتهػا ل  

الثورات العربية رد يعود ذلك إلػى أف هػذق العناصػر تعػد مػن أهػم العناصػر        

الةوتية الداعمة أك األساسية في األففـ الوثائقية التي تعد كثائق هامة في حد 

ذاتها, كهو ما يشير إلى مدل إدراؾ مخرج الفيلم ألهمية هذق العناصر الةػوتية  

وسػيقى تعبػر عػن الجػو العػاـ الػذم       التي يمكن أف يوظفها لةال  العمػل, فالم 

يتناكؿ فيه الفيلم موضوع أك رضية معينة, فهي موسيقى تةور الوارع كتوضػحه  

كتنقل المشاهد إلى الطبيعة الحقيقية بما يػدكر علػى األرض كالوارػع, كمػا أف     

للموسيقى التةويرية دكران مهمان بالنسبة لألففـ الوثائقية, فهي تعد أحد مفردات 

تي يمكن اإلبداع في استخدامها بواسػطة المخػرجين المػاهرين, كمػا أف     التعبير ال

أصوات الضيوؼ كالمإثرات الةوتية الحية تعد كثيقة كارعيػة أيضػان, كهػذا مػا     

يدؿ على كارعية كموضوعية العناصر المستخدمة كمنطقيتها في معالجػة األفػفـ   

 الوثائقية للثورات العربية.

عناصر الةوتية الهامة في األففـ "عينة الدراسة أما عن الموسيقى كوحد ال     

" فقد جاء استخدامها من خفؿ عدة طرؽ, حيض جاءت منفردة تدؿ على الحمػاس  

مثفن, أك الفرحة بالنةػر أك لتةػاحي أحػداثان هامػة مثػل حركػة أرػداـ رػوات         

المقاكمة كاستعدادهم للضرب كهو ما اتض  فػي فػيلم " ثمػن الحريػة .. مهمػة      

فيلم " بشائر انةر للجيش السورم الحػر" ككػذلك فػيلم " سػلمية..     خاصة " ك

يناير يوـ بيوـ", كذلك استخدـ هذا العنةر مع بداية ككسط كنهايػة   02ثورة 

األففـ أم مةاحبة لتتر األففـ, باإلضافة إلى استخدامه مةاحبان لمقػاطع فيػديو   

" فػي فػيلم "   مثل الموسيقى المستخدمة في أ نية " شايلك في رلبػي يػا مةػر   

يوميػػات ثػػورة " ككػػذلك فػػيلم " اسػػمي ميػػداف التحريػػر " كفػػيلم "مولػػود  

", كفي فيلم" صوتها ثورة .. ثائرات كحرائر اليمن " اسػُتخدمت  0يناير ج02في

موسيقى تتناسي مع طبيعة المورف, حيض كانػت تبعػض علػى الحػزف سػواء عنػد       

ة أحػد الشػهداء أك أحػد    التحاكر مع أبناء أحد الشهداء أك عند الحديض مع زكجػ 

 أفراد أسرته. 



  دمحم أحمد عبودد.                                ......ور األفالم الوثائقية فى معالجة د
 

450 

أما المإثرات الةػوتية فقػد تنوعػت مػع معرػم األفػفـ؛ ذلػك أف الفػيلم              

الوثائقي يختلػف عػن الفػيلم السػينمائي حيػض تسػاهم الموسػيقى ك يرهػا مػن          

المإثرات في إظهار أعماؽ المشهد, فيف حػين أنػه فػي الفػيلم الوثػائقي يمكػن       

تية أثناء صمت مقدـ الفيلم لترؾ الةػورة تتحػدث عػن    استخداـ المإثرات الةو

تضفي الوارعيػة كالحيويػة علػى     –المإثرات الةوتية  –نفسها, كبالتالي فانها 

الفيلم كتعمل على زيادة التركيز بالنسبة للمشاهد كزيادة توثرق بوحداث الفيلم, 

تهدؼ فةوت العةافير يعمل على إضفاء المزيد من الجماؿ على المشػهد, كمػا يسػ   

توصيل معنى معين, كصوت مكونات الوارع من الميػاق كالريػاح كلغػط الشػوارع     

تجعل المشاهد يشعر بوجودق داخل مكاف الحدث كيتوثر بكل ما يدكر أمامػه مػن   

كرائع كأحداث, فنجد في فيلم " الخالدية حمص .. شارع المػوت " جػاءت تلػك    

ـ جػيش المقاكمػة علػى    المإثرات ممثلة في صوت آلة كاتبة, كأصوات كرع أردا

, األرض, باإلضػافة ألصػوات األذاف فػي فػيلم " نافػذة علػى ميػداف التحريػر"        

نفجارات القوية كهو ما ظهر في جميػع األفػفـ   باإلضافة إلى استخداـ أصوات اإل

عينة الدراسة كمن بينها فيلم " جيش الشعي " كفيلم " ال خوؼ بعػد اليػوـ ",   

يم " اتض  هذا العنةر من خفؿ استخداـ صوت أما فيلم " حمص.. رحلة في الجح

تةفيق كإنفجارات, كأصوات األطفاؿ ك يػرق, ككػذلك اسػتخداـ أصػوات إطػفؽ      

 الرصاص, كالهتافات كأعماؿ التخريي كما ظهر في فيلم "يوميات ثورة".

أما عن تعليق المذيع كالذم احتل الترتيي الرابع سػواء أكػاف هػذا التعليػق          

إذ  ,عد من العناصر الهامة في األففـ الوثائقية أيضانمرأة, فانه ُيبةوت رجل أك ا

أف الوظيفة األساسية للتعليق في الفيلم هي تقوية كدعم ما تعرضه الةورة مػن  

أحداث كموارف, كلذلك ال ُيكتي التعليق عادةن إال بعد االنتهاء من مونتاج الفػيلم  

ن شرح كتحليل كتفسير من خفؿ حتى يمكن تحديد ما تحتاجه اللقطات المختلفة م

التعليق, كيندر أف يوجد الفيلم الوثائقي الذم ال يحتاج إلى تعليق أك راٍك بشكل 

أك بآخر, كما أف التعليق في الفيلم يقػوم مػن تػوثيرق, كيعمػق داللػة الةػورة       

كتتمثل كظيفة التعليق إما في مأل الفراغ المعركضة, كيوض  معانيها للمشاهدين, 

تركه المشاهد أك إلثراء الفيلم بمضموف أكثر رد ال تسػتطيع الةػورة   الذم رد ت

كحدها تقديمه, كللتعليق أهمية كبيرة جدان في بناء فيلم كثائقي نػاج  كمقبػوؿ   
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لدل المشاهدين, كمن أهم رواعد التعليق: أف ال يكتفي المعلق بوصف مػا تقدمػه   

يجػي أف يواكػي    الةورة بل يجي أف يقدـ ما ال تسػتطيع اللقطػات عرضػه كمػا    

بتناسق كتلقائية المشاهد كيسير معها لتوصػيل مضػموف كامػل ككافػي لموضػوع      

الفيلم, كيتجني أم أفكار رد تتنارض مع الةورة أك يكرر معلومات رػد رػدمتها   

الةورة, كما أف حسن اللغة كالةوت عاملين أساسيين في جودة التعليق كبالتػالي  

تعليق في فقػرات رةػيرة كيسػتخدـ صػيغة     , كمن األفضل أف يكوف التميز الفيلم

بحيض يقدـ الفكرة التػي   –ألنه أكثر حيوية من الزمن الماضي  –الفعل المضارع 

يدكر حولها الفيلم كيتض  من خفله كجهػة نرػر صػانع الفػيلم كاتجاهػه نحػو       

الموضوع الذم يتم طرحه بالفيلم, على أف يكوف هناؾ تسلسل لألحداث باإلضافة 

, كذلك      التي رد تكوف بين األشخاص الذين يرهركف في الفيلمإلى الحوارات 

كالتػي   ,0211ينػاير  02مثل فيلم "يوميات التحرير" كالذم تناكؿ آثػار ثػورة   

استمرت على مدار ثمانية عشر يومان, حيض كاف هناؾ حوارات كثيرة طواؿ الفيلم 

طػواؿ هػذق    كذلك سواء المذيع أك بين بعض األشخاص الذين يوضحوف معانػاتهم 

الفترة, ككذلك مع الذين راموا بانقاذ بعض األفراد باسعافهم؛ كذلك فػي أمػاكن   

األحداث حيض أضفى الوارعية على األحداث, ك يرها من األففـ التي كاف من ضمن 

في بعض مشاهد  –إلى جاني التعليق –عناصر الةوت" الحوار", فاستخداـ الحوار 

 لوارعية.الفيلم كموارفه يضفي اإلحساس با

هذا بجاني األ نية كالتي يكوف لها توثير في نفس الُمشاهد سػواء بػالحزف        

"  0يناير ج 02كالشجن أك الفرح باالنتةار, كهو ما ظهر في فيلم " مولود في 

مما يثيػر   ككذلك فيلم " سنة ضائعة من عمر مةر" كفيلم " يوـ أراد الشعي "

باالنتةػار, أمػا التسػجيفت الةػوتية      الحماس على الدفاع عن الوطن كالسػعادة 

فانها تضفي المةدارية على مضموف الفيلم؛ كذلك من خفؿ فيلمين هما, فيلم" من 

ملفات ديكتاتور عربي " حيض جاء تسجيل صوتي للرئيس اليمني السابق علي عبد 

اهلل صال  جاء به توعدق للشعي كاتهامه لهم بالجبن كالخوؼ كذلك بعػد انػدالع   

كفيلم " حمص .. رحلػة فػي الجحػيم " حيػض صػوت إحػدل المراسػفت        الثورة, 

بةحيفة "صندام تايمز" البريطانية كهي تةف مشهد طفل سورم كهو يفػارؽ  

الحياة كهي المراسلة التي تم رتلها أثناء تغطيتها اإلعفمية ألحداث ثػورة شػعي   
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بشػار  يطالي بحقوره, ك يرها من التسجيفت المرتبطة بقةف كرتل كمن ناحية 

 األسد كرد فعل لتحرؾ الشعي كمراهراته.

كرد اتفقت هذق النتيجة مع النتائ  التي توصلت إليػه دراسػة عػفء الػدين          

حيض أثبتت النتائ  أف عنةر الموسيقى جػاء مػن أكثػر      (90) (0226محمد عياش )

العناصر الةوتية إستخدامان في األفػفـ التسػجيلية الفلسػطينية حيػض حةػل علػى       

ثانية بنسػبة  %( يليه عنةر الراكم في المرتبة ال3,.6رتبة األكلى بنسبة )الم

%(, أما بالنسبة 92, ثم تعليق المذيعين في المرتبة الثالثة بنسبة )%(63,3)

الستخداـ األ اني فقد اتضػ  أف األفػفـ التػي لػم تسػتخدـ األ ػاني الوطنيػة        

ـ التسػجيلية التػي   %(, أمػا األفػف  10.6كالشعبية كانت بنسبة مرتفعػة كهػي )  

أيضػان اتفقػت مػع     %(,01.1استخدمت األ اني الوطنية كالشعبية فكانت بنسبة )

حيض أظهرت اعتماد جميع األفػفـ الوثائقيػة   (93) (0213دراسة هبة حنفي معوض )

%(, يليهػا  122على عنةر الموسيقى في رصد كتناكؿ القضايا العربية بنسػبة ) 

%(, ثػم المػإثرات   2..6ألفػفـ بنسػبة )  أصوات الضيوؼ المشػاركة فػي تلػك ا   

كتتقارب هذق النتيجة مع %(. 62,1الةوتية في الترتيي الثالض مباشرة بنسبة )

كالتي أكضحت ارتفاع نسػبة األفػفـ   (92)(0226نتيجة دراسة مركة إسماعيل حسين)

%(, كما يقرب من نةف عينة األفػفـ  ..3.التسجيلية التي تستخدـ الموسيقى )

بينما اختلفػت نتػائ  تلػك     %( لم يستخدـ المإثرات الةوتية.2..2التسجيلية )

كالتػي أكضػحت أف    (92) (0211الدراسة مع نتائ  دراسة نهلة عبد الرازؽ رشػيد ) 

األففـ المقدمة بقناة الجزيػرة اعتمػدت علػى التعليػق كالمقػابفت فقػط بشػكل        

ف هنػاؾ درػة   رئيسي, كفي بعض األحياف تستخدـ التحقيق أك الفنوف األخرل, كأ

من ناحية التعامل مع التعليق الةػوتي, إذ أف التعليػق دائمػان يكػوف متزامنػان مػع       

 الةورة التي ترهر على الشاشة.
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 ( يوض 2جدكؿ )

 المنطورة في األففـ الوثائقية التي تناكلت الثورات العربية الحوار لغة

 القنوات             

 اللغة المنطورة

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 122 92 122 12 122 02 122 00 اللغة العربية

 2.2. .2 9..1 11 3.3. 02 11.3 11 اللغة اإلنجليزية

 22.2 02 9..0 2 ..22 11 22.6 6 اللغة الفرنسية

 01.1 13 - - 06.0 1 01.3 9 اللغة العبرية

 19.1 12 01.2 3 ..02 2 6.1 0 لغات أخرل

 92 12 02 00 )*( المجموع

 يلي: كيتض  من بيانات الجدكؿ السابق ما

احتلت اللغة العربية مقدمة أنػواع اللغػات التػي ُتنطػق بهػا معرػم األفػفـ             

الوثائقية التي تناكلػت الثػورات العربيػة "محػل الدراسػة", حيػض جػاءت فػي         

حليل, ممػا  %( هي إجمالي األففـ التي خضعت للت122الترتيي األكؿ بنسبة بلغت )

يإكد مدل أهمية تلك اللغة كمفئمتها لألحداث محل الدراسة, إذ ظهرت في معرػم  

األففـ, يليها في الترتيي الثاني مباشرة اللغة اإلنجليزيػة بنسػبة كبيػرة أيضػان     

يشير إلى أف معرم شعوب الدكؿ األجنبية ينطقوف بهذق  %(, كهو ما2,2.بلغت )

فػي الترتيػي الثالػض بنسػبة      الفرنسػية اللغػة   اللغة كيستخدمونها, بينما جاءت

احتلت كأخيران %(, 01.1ثم اللغة العبرية في الترتيي الرابع بنسبة ), %(22.2)

, كذلػك مػن   %(19,1بنسبة بسيطة بلغػت )  الخامسالترتيي فئة اللغات األخرل 

 ".المنطورة في األففـ الوثائقية "عينة الدراسةبين أنواع اللغات 

تنوع اللغات المنطورػة المسػتخدمة   من بيانات الجدكؿ التفةيلية  كما يتض      

في معرم األففـ التي تناكلت ثورات الربيع العربي مع مفحرة أف الفيلم الواحد 

 رد يحتوم على أكثر من لغة.

                                           
 .%( إلمكانية استخدام أكثر من لغة في الفيمم100يزيد المجموع عن نسبة )  (*)
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اللغة العربية مقدمة أشكاؿ اللغة المنطورػة فػي األفػفـ "عينػة      احتفؿإف      

محل  الثوراتالدكؿ العربية المشتركة في  جميعإلى أف الدراسة" ربما يعود ذلك 

تنطق بهذق اللغة, مما جعل جميػع األفػفـ تسػتخدـ تلػك اللغػة, ألنهػا        الدراسة

تخاطي راعدة عريضة من المجتمع كنسبة كبيرة من الجمهور المشاهد لها, إال أف 

%( 2,2.بة)نسػ  استخدمتهافقد  ةاللغة اإلنجليزية أيضان جاءت بنسبة ليست بالقليل

, كربما يعود ذلك إلى أف اللغػة  من عينة األففـ ( فيلم.2من األففـ بما يعادؿ )

جنبية الموجػودة  اإلنجليزية تستخدمها معرم الشعوب األجنبية بجاني الجاليات األ

في الدكؿ العربية, ككذلك من اجل فهم مضموف الفيلم من ربل الشعوب األجنبيػة  

بجاني اللغة العربية  استخدامها, مما أدل إلى الفيلم لتحقيق هدؼ معين يرمي إليه

فقػد   العبريػة الفرنسية ككػذلك  في معرم األففـ "عينة الدراسة", بينما اللغة 

 .اليهوديةالفرنسية كالشخةيات بعض ظهرت بشكل كاض  على لساف 

لػدين محمػد   توصلت إليه نتائ  دراسة عفء ا هذق النتيجة مع ما اتفقتكرد      

األففـ نطق بها التي ُتحيض جاءت اللغة العربية في مقدمة اللغات (99) (0226)عياش

%( يليهػا اللغػة   69,9, كذلك في المرتبة األكلى بنسبة )التسجيلية الفلسطينية

 %(.00)جليزية في المرتبة الثانية بنسبةاإلن

 ( يوض 2جدكؿ )

 الوثائقية األففـ أشكاؿ اللغة العربية المستخدمة في تقديم الثورات العربية في

 "محل الدراسة "

 القنوات                   

 أشكاؿ اللغة العربية

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 3..2 32 9..1 11 22.0 13 22.2 11 فةحى العةر

 122.2 92 122.2 12 122.2 02 122.2 00 عامية المثقفين

 12.2 20 21.1 . 12.2 .1 10.1 19 العامية

 92 12 02 00 )*(المجموع 

تجمػع بػين الفةػحى     التػي ) عامية المثقفػين  أفكيتض  من بيانات الجدكؿ      

األفػفـ   جميععليها  اعتمدت التيفي مقدمة أشكاؿ اللغة العربية جاءت كالعامية( 

                                           
%( إلمكانية الجمع بين أكثر من مستوى لغوي في الفيمم الواحد سواء من 100يزيد المجموع عن نسبة )  (*)

 .الضيوفمقدم الفيمم أو من 
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العربيػة, حيػض    للثوراتالوثائقية "عينة الدراسة التحليلية" في إطار تقديمها 

يليها في الترتيي الثاني مباشرةن العامية  ,%(122,2الترتيي األكؿ بنسبة ) احتلت

 .%(3,.2في الترتيي الثالض بنسبة ) فةحى العةر, ثم %(12,2)بنسبة 

"التػي تجمػع بػين الفةػحى      عاميػة المثقفػين  إف النتائ  السابقة تفسر أف      

بين معرم الشخةيات   لبت على مضموف الحوار الذم دار التي" هي اللغة كالعامية

العربية, كلعل ذلك رد يرجػع   الثوراترامت بمعالجة  التيفي األففـ الوثائقية 

إلى أف هذا المستول اللغوم هو السائد في مضػموف األفػفـ بشػكل عػاـ , ألنهػا      

تسعى إلى الوصوؿ إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور بكل فئاتػه كطوائفػه, كهػي    

ليومي أك لغة اإلعفـ حتى يتمكن الجمهور من فهمهػا  عادة تستخدـ كلغة للتعامل ا

خضعت للدراسة تنوعت بها الشخةػيات   التيكالتجاكب معها, كما أف جميع األففـ 

كزراء كمسػئوؿ  ما بين رئيس دكلة ككزيػر كرئػيس    الفيلمالمشاركة في تقديم 

حيػض إنهػا مػن     .. إلػخ, كمحلل كخبير كشاهد عياف كمثقػف,.  كارتةادمسياسي 

لػذا جػاءت تلػك اللغػة      ةيات التي تذكر رأيها في األحداث موضوع الفيلم,الشخ

لهذا التنوع بحكم أنها األيسر كاألبسط على المتلقي, أيضػان يمكػن تفسػير     مفئمة

" تػدؿ علػى أف هػذق    عاميػة المثقفػين  هذق النسبة بوف هذا المستول من اللغة "

تتناكلها تلك األفػفـ,   التياألففـ تعتمد على األحاديض كاللقاءات مع الشخةيات 

حيض تحاكؿ هذق الشخةيات الحديض بلغة مبسطة كميسرة, كما أف النسبة الغالبة 

على التعليق الةوتي كهو مػا يحػتم معػه     اعتمدتمن األففـ " عينة الدراسة " 

, فهي عامية متػوثرة  اللغة البسيطة في كثير من األحياف في تلك األففـ استخداـ

ارة المعاصرة معان, كشائعة في البرام  الجادة التي تستضيف من بالفةحى كبالحض

" سػوريا  هم على ردر من المعرفة كالثقافة كالتخةػص, مثلمػا ظهػر فػي فػيلم     

", حيض إف 0211كالعشر العجاؼ", كفيلم" صوتها ثورة .. ثائرات كحرائر اليمن 

العربية عند  الضيوؼ ما بين محللين كمسئولين كمفكرين, كبالتالي استخداـ اللغة

هإالء تتخذ نمطان متميزان عن لغة العامة؛ فلغة المثقفين كثيران ما تمػزج األلفػاظ   

 بالقواعد اإلعرابية. االلتزاـالعلمية كأخرل عامية دكف 
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 –ليػومي كالمسػتخدمة عنػد عامػة النػاس     فهي لغػة التخاطػي ا   العاميةأما      

من المعركؼ أف هناؾ من أكتوا في حياتهم اليومية, ك –المتعلمين ك ير المتعلمين

حران من التعليم دكف أف يكوف تعليمهم عاليان أك جامعيان حيػض يسػتطيعوف متابعػة    

أحداث المجتمع كيستجيبوف لفركع المعرفة المختلفة كذلك مثل األففـ الوثائقيػة  

التي طرحت القضػايا العربيػة, حيػض الثػورات كتوضػي  آراء الجمػاهير تجػاق        

كاشتراكهم في تلك الثورات, كهناؾ عامية الذين لم يػت  لهػم    األنرمة الفاسدة

أيضػان يرجػع اسػتخداـ    ح, من التعليم؛ مثل الحرفيين كأصحاب المهػن المختلفػة,   

العامية في األففـ التي تتناكؿ الثورات العربية ر م رلة استخدامها إلى سػهولة  

جػاء حػرص    فهم كاستيعاب هذا المستول اللغوم مػن جانػي الجمهػور, كمػن ثػم     

المخرجين كمعدم هذق األففـ على تقديم هذا المستول من اللغة لدل المشاهدين, 

 حيض جاء ذلك مناسبان لطبيعة الحوار بين الشخةيات .

كرد اشتملت بعض األففـ على اللغة العامية مثل فيلم" تعز.. كجػع اإلنسػاف        

اف من ضمن المتحدثين مػن  حيض ك كالمدينة" كفيلم" حمص.. رحلة في الجحيم",

ناؿ ردران من التعليم كآخركف من الةناع كالبائعين كالحرفيين, ألف أحػداث تلػك   

األففـ راـ براكيتها عدة أشخاص يعانوف من خسائر الحرب في سوريا كيوضحوف 

إصرارهم كاستمرارهم في التغلي على الدمار كالقتل كالتعذيي النػات  عػن تلػك    

 الحركب.

كهي التي يشيع استخدامها في كسائل  فةحى العةرالترتيي الثالض  كجاء في     

اإلعفـ المسموعة كالمرئية؛ حيض نشرات األخبار كالبرام  السياسية كهي فةػحى  

متوثرة بالحضارة المعاصرة, يتم مػن خفلهػا االلتػزاـ بقواعػد اللغػة العربيػة       

ربػل المتلقػي, حيػض    الفةيحة إلى حٍد ما؛ باإلضافة أنها تكوف مبسطة كسهلة من 

تتسع الفرصة للتعبير بالعربية الةػحيحة فػي كػل مجػاالت التوعيػة كالتثقيػف       

اهيريػة العقيػد" كفيلم"جػدراف    جمالمكتػوب, مثػل فيلم"  المحكي من خفؿ النص 

" ك يرها من األففـ التي اعتمدت على هذا األسلوب المبسط لتوضي  أبعػاد  اليمن

  دراسة. أحداث ثورات الربيع العربي محل ال



  دمحم أحمد عبودد.                                ......ور األفالم الوثائقية فى معالجة د
 

457 

يقتضي على معرم القائمين علػى إخػراج كإنتػاج األفػفـ     كمن كل ما تقدـ       

ر بػات المشػاهدين مػن خػفؿ تحقيػق       تحقيقكيسعوا إلى  االوثائقية أف يطورك

مػع   ؛هػذق األفػفـ  الحوار المنطورة فػي  لغة أشكاؿ كإحداث نوع من التوازف في 

 ى مقومات الشخةية العربية.حرصان عل فةحىاللغة العربية الالحفاظ على 

مػع دراسػة عػفء الػدين محمػد       –للدراسة الحالية  –تختلف هذق النتيجة      

كالتي أكضحت أف اللغة العاميػة جػاءت فػي األفػفـ التسػجيلية      (91) (0226عياش )

%(, كجػاءت الفةػحى الميسػرة بنسػبة     62.1الفلسطينية بنسػبة مرتفعػة بلغػت)   

ككػذلك   ة العربيػة الفةػحى علػى أيػة درجػة.     %(, بينما لم تحةل اللغ20.9)

حيػض   (.9) (0212اختلفت تلك النتيجة مع نتائ  دراسة أسماء  ريي أبػو العينػين )  

جاءت العامية في مقدمة اللغات التي يتحدث بها المشارؾ في األففـ التي تناكلت 

% ثػم فةػحى   12.6%, ثم الفةحى المبسطة بنسػبة  2...يناير بنسبة  02ثورة 

 %.2.9بنسبة  التراث

 ( يوض 9جدكؿ )

 أسلوب عرض الترجمة في األففـ الوثائقية التي تناكلت الثورات العربية

 القنوات                  

 أسلوب عرض الترجمة

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 12.2 20 11.2 12 90.2 12 11.3 11 منطورةترجمة 

 22.2 33 92.3 6 22.0 13 22.2 11 مكتوبة ترجمة 

 92 12 02 00 )*(المجموع 

ظهػرت فػي األفػفـ     التيأف أسلوب عرض الترجمة  بيانات الجدكؿ السابق تشير

العربية في القنوات الفضػائية" عينػة الدراسػة     الثوراتتناكلت  التيالوثائقية 

منطورة عػن طريػق أشػخاص    ترجمة نوعين من الترجمة, األكؿ, جاء ممثفن في "

الترجمة المكتوبػة  الثاني, تمثل في ك استعانت بهم معرم أففـ الدراسة, مترجمين

                                           
تعتمد هذه الفئة عمى تكرار ظهور الترجمة في األفالم التي استخدمت بها المغات األجنبية فقط, كما قد   (*)

 .يحتوي الفيمم الواحد عمى أكثر من نوع من الترجمة
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%( 12,2نسػبة )  المنطورةالترجمة  احتل أسلوب, حيض بلغات مختلفة على الشاشة

 %(.22.2نسبة )على الشاشة  المكتوبةكالترجمة 

يي أسػال  استخداـفي إلى حٍد ما من المفح, بشكل عاـ كجود نوع من التوازف    

العربية, كهو أمػر   الثوراتالتي تناكلت المختلفة في األففـ الوثائقية  الترجمة

 يػر اللغػة    هذق األففـ بلغات أجنبية كتقديم يحسي للقائمين على إنتاج كإخراج

, لذا البد من التنوع في اللغات التي تستخدـ في تلك األففـ بشكل أكبػر  العربية

حيػض   ,ك األفػفـ متابعػة كمعرفػة مػا يحػدث     حتى يستطيع الجمهور المشاهد لتل

استضػػافة شخةػػيات متعػػددة الجنسػػيات مػػا بػػين أمريكػػي كبريطػػاني كفرنسػػي  

؛ كذلك لسرد أحد األحداث مما يضػفي مةػدارية ألحػداث    , .. ك يرهاكإسرائيلي

الفيلم, حيض االعتماد على كجهات النرر العربية بجاني توضي  إحدل الجواني أك 

الترجمػة المنطورػة    اسػتخداـ كمػا أف   لشخةػيات األجنبيػة,  الزكايا عن طريق ا

كأف تلك األففـ تخاطي المجتمعات  كالمكتوبة معان يعد أمران ضركريان أيضان خاصةن

 العربية كالغربية على حٍد سواء.

 (96) (0226تتقارب هذق النتيجة مع نتيجة دراسة عفء الدين محمػد عيػاش )       

ففـ التسجيلية الفلسطينية استخدمت الترجمػة بنسػبة   كالتي ظهر من خفلها أف األ

 %(.32.9%(, أما األففـ التي لم تستخدـ الترجمة فكانت نسبتها )92.2)

 ( يوض 1جدكؿ )

القضايا كالموضوعات الفرعية المرتبطة بالثورات العربية كما كردت في األففـ 

 "عينة الدراسة"

 القنوات             

 الموضوعات الفرعية

 اإلجمالي ON.TV العربية لجزيرةا

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 23.3 09 ..20 9 ..22 11 22.6 6 بداية الثورات

 31.1 16 9..0 2 33.2 . ..31 1 نتائ  الثورات

 02.2 12 9..0 2 ..02 2 01.3 9 طبيعة النراـ السياسي

 122 92 122 12 122 02 122 00 المجموع 
 

 :يلي السابق ما   من تحليل بيانات الجدكؿكيتض
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%(, يليه 23.3) الترتيي األكؿ بنسبة احتل موضوع بداية الثورات العربية     

%(, بينما احتل موضوع 31.1) ي الثاني بنسبةموضوع نتائ  الثورات في الترتي

كذلػك مػن إجمػالي    %(, 02.2) اـ السياسي الترتيػي الثالػض بنسػبة   طبيعة النر

فػفـ الوثائقيػة "عينػة    العربػي فػي األ   الموضوعات المرتبطة بثػورات الربيػع  

 .الدراسة "

 02بكل المقاييس التاريخية كاالجتماعية كالسياسية تعتبر الثورة المةرية يوـ 

يناير هي إلهاـ للمفكرين كالباحثين كالمهتمين بالشئوف السياسية؛ نرران للنتػائ   

النراـ الذم التي كصلت إليها كأبهرت العالم عندما أحدثت حالة من الةدمة لدل 

 حكم البفد أكثر من ثفثين عامان.

إف معرم الدكؿ العربية تملك سجفن سيئان في حقوؽ اإلنساف, كذلك السػتبداد       

الحكاـ كتشبثهم بالكراسي لعقود طويلة, باإلضافة إلى توريض الحكم خاصةن فػي  

العوامل مةر كاليمن كما أف تفارم مشكلة البطالة في الوطن العربي كاف من بين 

التي أشعلت شرارة الثورات العربية, ذلػك أف سػوؽ العمػل العربيػة ضػعيفة كال      

فػارم هػذق   يعمػل علػى ت  تحرى إال بعدد محدكد للغاية من فرص التشغيل, كممػا  

المشكلة ضػعف معػدالت النمػو االرتةػادم كالخلػل الػذم يعانيػه المنػاخ العػاـ          

عربػي كمحدكديػة الرعايػة    , باإلضافة إلى تػدني األجػور للشػباب ال   لفستثمار

 االجتماعية كالةحية لهم.

في العديد من األففـ الوثائقيػة " عينػة    بداية الثوراتموضوع  اتض كرد     

.. 0211تناكلت هذا الموضػوع, فػيلم " تػونس     التيالدراسة ", فمن بين األففـ 

 ؽانطفحيض تمثلت نقطة  0211ثورة كرامة " الذم عرض على رناة الجزيرة عاـ 

 انػدلعت الثورة باحراؽ الشاب التونسي في نفسه أماـ مقر الوالية في تونس ثم 

بعد ذلك الثورة في مدف مختلفة من تونس, كهو ما تناكلػه الفػيلم , حيػض أدم    

اصػين, ثػم   الثورة إلى مقتل العديد من األبناء التونسػيين برصػاص القنّ   اشتعاؿ

كات, بينما ظهػر الػرئيس التونسػي    ُنرمت اللجاف الشعبية لحماية األهالي كالممتل

زين العابدين في خطاب له في التليفزيػوف فػي شػكل عػاطفي أدم إلػى كجػود       

 مإيدين كمعارضين له.
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هذا الموضوع في فيلم " جماهيرية العقيد " كالذم أذيػع مػن    اتض كذلك      

اءن الثورات العربية إرتد انفجار, حيض يتناكؿ الفيلم 0211خفؿ رناة العربية عاـ 

سبقتها كهو ما تناكله أيضان الفػيلم الوثػائقي الػذم     التيبثورتي تونس كمةر 

تحت عنواف" سرت... مسػارات الحسػم", كالػذم     0211ردمته رناة الجزيرة عاـ 

كنجػاح الثػوار فػي     0211سػبتمبر  12تناكؿ بدء زحف الثػورات علػى سػرت فػي     

ة كالعسػكرية, أيضػان   عدد من القيادات الشعبي كاعتقاؿالسيطرة على مداخل سرت 

" كالػذم تنػاكؿ    1يناير جػ02ظهر ذلك كاضحان في الفيلم الوثائقي" مولود في 

ثم تتبع األحػداث   0211الثورة في تونس عاـ  اندالع, فمنذ 0211يناير  02أحداث 

 0211يناير  .0, ثم تتابع األحداث حيض جمعة الغضي األكلى في 0211يناير 02في 

هرات في عدة مػدف مةػرية تطالػي باسػقاط النرػاـ,      كخركج العديد من المرا

 القتلػى كذلك كسط العديد من القنابػل المسػيلة للػدموع, كسػقوط العديػد مػن       

 كانسحاب, كإحداث تخريي في المنشآت كحرؽ كنيراف في جميع األماكن كالجرحى

 ارتحػاـ البلطجية كهركبهم مػن السػجوف المةػرية, ككػذلك      كانتشارالشرطة, 

نتيجػة الفسػاد,    الػوطني نى كزارة الداخلية كحرؽ مبنػى الحػزب   المواطنين لمب

 األمر الذم أدل إلى إشعاؿ الثورة المةرية.

نتجػت عػن    التيكفي اليمن كانت بداية الثورة ضد التخلف كاألمية كالفقر      

 ابنػه يتػولي   تولى الرئيس اليمني على عبد اهلل صال  مقاليد الحكم , كحتػى ال 

في فيلم "من ملفات ديكتاتور عربي" الذم أذيع  اتض و ما الحكم بالتوريض, كه

" سوريا... الحكم بالوراثػة  , في حين تناكؿ فيلم0211عاـ  ON.TVعلى رناة 

بالمطالبػة باسػقاط نرػاـ     0211مػارس  9الثػورة السػورية فػي     إنطاؽ" بداية 

في بداية الثورة في بلػدة زراعيػة    اتض الرئيس السورم بشار األسد, كهو ما 

بعد عن دمشق بعدة كيلو مترات, ممػا أدل إلػى تعػذيي األطفػاؿ, ثػم توسػعت       ت

 الثورة بعد ذلك لتشمل باري المدف السورية.

" يوـ أراد الشعي" بدأت األحداث بػاحتفؿ فرنسػا لتػونس كررارهػا     فيلم     

بجعل بورريبة رئيسان عليها باعتبارق أحد حلفائها, كأخذ بورريبػة فػي محاكلػة    

س عن هويتها العربية كاإلسفمية حتى ظهر زين العابدين بن علي؛ النفةاؿ تون
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كالذم أخذ يمارس القمع باعتبارق عضوان باالستخبارات الداخلية ثم أصب  رئيسػان  

كحاكمان لتونس, كهي الفترة التي حدث فيهػا العديػد مػن االعتقػاالت كانخفػض      

حػين   0212ديسػمبر   المستول المعيشي للعديد من الناس كساد الرلم كالفقر, حتى

راـ الشاب البوعزيزم باشعاؿ النار في نفسه أماـ مبنى الواليػة حتػى انفجػرت    

يومان حتى هرب بن علي  09الثورة التونسية, كاستمرت الثورة منذ الحادث لمدة 

 تاركان بلدق.

بػدءان مػن    0211يناير  02فيلم" يوميات ثورة " كالذم تناكؿ أحداث ثورة      

مدار الثمانية عشر يومان حتى تنحي الرئيس مبارؾ؛ حيض تواجػد  أكؿ يوـ كعلى 

مقدـ الفيلم في الميداف من أكؿ يوـ كركل كل ما شاهدق, كما استعاف بعػدد مػن   

النشطاء كالذين رؤكا األحداث منذ أكؿ لحرػة لتواجػدهم فػي الميػداف, كأبػرز      

بين روات األحداث التي شاهدكها من سقوط جرحى كرتلى نتيجة الةراع الشديد 

األمن كالمتراهرين, إلى أف مقاكمة الشرطة لػم تػدـ طػويفن كانسػحبت, كحػل      

المواطنوف محل روات األمن في الدفاع عن منازلهم, كتطػورت األحػداث بمػركر    

ر سليماف " لػيعلن تخلػي مبػارؾ عػن حكػم      ى ظهر نائي الرئيس " عماألياـ حت

لهػدؼ, كأنهػم صػنعوا    مةر, كتجتاح فرحة عارمة كل الشػعي المةػرم بتحقػق ا   

 االنتةار بويديهم.

كما عرض فيلم " سوريا .. الحكم بالوراثة " بداية انطفؽ الثػورة السػورية,   

مارس عدة عبػارات علػى جػدراف إحػدل      9حيض كتي خمسة عشر طالبان في يوـ 

راتػل   –رحػل  إ –المػوت كال المذلػة    -دارس مثل: " يسقط النراـ الفاسػد  الم

؛ حيض كتابة ما يسمعونه في القنوات الفضائية عما يرها "األطفاؿ يا بشار, ك 

يهم كتعػذيبهم, كانفجػرت   رات مةرية كتونسػية, كتػم القػبض علػ    يحدث من ثو

الثورة, كما تناكؿ الفيلم فترة حكم حاف, األسد كفترة تولي بشار للحكم, كمن 

 ثم اشتعلت الثورة في مناطق تعاني من البطالة كتدني مسػتول المعيشػة, كرػاـ   

بشار بالقتل كالتعذيي للشعي, حتى أصب  هناؾ خػوؼ مػن انػدالع حػرب أهليػة      

ك ير معركؼ النهاية لما يحدث, هذا باإلضافة إلى العديد من األففـ الوثائقيػة  

تناكلت بداية الثورة السورية مثل فيلم "سوريا كالعشر العجاؼ ", كفيلم  التي



  دمحم أحمد عبودد.                                ......ور األفالم الوثائقية فى معالجة د
 

462 

لورائع اليومية لمعارؾ حمػص  "حمص.. رحلة في الجحيم " الذم تناكؿ متابعة ا

كتةدم أهالي منطقة " بابا عمرك " كالجيش السورم الحر " المقاتلين الثوار" 

 شنتها روات نراـ األسد. التيللمجازر كالهجمات 

صوتها ثورة .. الثورة اليمنية", حيض انطلقت الثورة اليمنية كهناؾ فيلم "     

لمشػاركة السياسػية بػالر م مػن     كعند تطور االعتةامات ظهر دكر المرأة في ا

 لفعتقػػاالتتهمػػيش دكر المػػرأة فػػي المجتمػػع اليمنػػي, إال أف النسػػاء تعرضػػن  

كاالعتداءات من ربل روات األمن, كبالر م من ذلك تزايدت أعداد النساء بشػكل  

كبير, كهناؾ حكايات تقوـ بركايتها بعض السيدات الفتي كػاف لهػن دكر كبيػر    

ركن فيها بشػكل فعػاؿ؛ كلػذا تغيػرت النرػرة للمػرأة       كناشطات في الثورة كاشت

هػا, كهػو مػا    اليمنية التي أصبحت تقوـ بالدفاع عن الحريات كالمطالبػة بحقور 

صوتها ثورة .. ثائرات كحرائر اليمن" الذم ردمته رناة ظهر كاضحان في فيلم "

 .0211الجزيرة عاـ 

مػن األفػفـ أيضػان     فقد ظهر ذلك في العديد نتائ  الثوراتأما عن موضوع      

حيػض اتضػ  ذلػك فػي فػيلم      تضمنت اآلثار المترتبة على الثورة كنتائجها,  التي

حمص .. رحلة في الجحيم ", راـ فريػق تليفزيػوني علػى مػدل أربعػة أشػهر       "

ا عمػرك"  حمص كتةػدم أهػالي منطقػة " بابػ     ةبمتابعة الورائع اليومية لمعرك

لمجازر كالهجمات التي شػنتها رػوات   " لكالجيش السورم الحر" المقاتلين الثوار

النراـ, كيتم التقاط الكثيػر مػن المشػاهد عبػر األنفػاؽ كالمحػاكر العسػكرية        

" بعػد مػواجهتهم   كبير من سكاف منطقػة " بابػا عمػرك    المشتعلة, كما رحل عدد

أعنف المعارؾ كالتي نت  عنها سقوط المزيػد مػن الضػحايا كأنهػم دفعػوا ثمػن       

 تحديهم  اليان.

ضان فيلم " ثمن الحرية .. مهمة صعبة " الذم ركز علػى أزمػة الفجئػين    أي     

 السوريين باألردف؛ كذلك من نتائ  الثورة المطالبة بالحرية كالديمقراطية.

فيلم " سيدم بوزيد .. ثورة المرلوـ " كالذم تناكؿ أحػداث الثػورة    أما     

بحقورهم, كتمت مقابلة التونسية مع توضي  الشهداء الذين سقطوا جراء المطالبة 

فػي   اأهاليهم كعرض مطالبهم كأنهم يطالبوف بالقةاص ألبنػائهم الػذين خرجػو   
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مراهرات سلمية كر م ذلك ُرتلوا من  ير ذني ارترفوق, كتناكؿ الفيلم بعد ذلك 

عدة مةانع كأراٍض زراعية تم اسػتيفء أسػرة الػرئيس السػابق عليهػا كمطالػي       

ضي بضركرة استعادتها للعمل؛ حيض ترتفػع نسػبة   العاملين بها كأصحاب هذق األرا

البطالة كالفقر في المجتمع التونسي, كانتهى الفػيلم باسػتعداد الشػباب لمسػيرة     

الفجر الذم انترركق دهران مريران كصنعوق بويديهم لن ُيسػرؽ مػنهم    أفكررارهم 

 مرة أخرل.

لذم تنػاكؿ  . ثورة كرامة " ا.0211ذلك أيضان في فيلم " تونس  اتض كرد      

نتيجة الثورة التونسية ممثلة في طرد الرئيس التونسي زين العابدين بػن علػى   

أيضان في فػيلم " يػوـ أراد    اتض الشعي كنهاية عهدق كهو ما  كانتةاركهركبه 

ينػاير الجػزء الثػاني " حيػض     02الشعي " ككذلك ما تناكله فيلم "مولػود فػي   

استمرار تواجد المػواطنين بالميػداف   استكمل هذا الجزء استمرار أحداث الثورة, ك

 11انتراران لرحيل الرئيس, حتى ظهر عمر سليماف علػى شاشػة التليفزيػوف يػوـ     

فبراير يعلن عن تنحي مبارؾ عن رئاسة البفد, كتحدث سػعادة للشػعي كتبػادؿ    

للمطالبة برحيل الفريق "  أخرلالتهاني, إال أنه بعد ذلك اندلعت عدة مراهرات 

عدـ حدكث أية تغييرات في األكضاع كارتفػاع األسػعار, كاسػتمر    احمد شفيق " ل

التراهر حتى تمت إرالة حكومته كتم تعيين " عةاـ شرؼ ", كمن ناحية أخرل 

اشتعلت نيراف الفتنة كلكن كجدت الوحدة الوطنية بػين أبنػاء الشػعي المةػرم,     

 كاختتم الفيلم بمطالبة الشعي أنهم يريدكف البلد مدنية ديمقراطية. 

من األففـ التي تناكلت نتائ  الثورات العربية كالتي كاف من ضمن نتائجهػا       

مقتل رئيس إحدل الدكؿ؛ فيلم " سرت .. مسارات الحسم " حيض تنػاكؿ الفػيلم   

, كنجػ  الثػوار فػي    0211سػبتمبر   12بدء زحف الثوار الليبيين علػى سػرت فػي    

القذافي, كمن خفؿ الفيلم  السيطرة على مداخل سرت ر م استمرار مقاكمة كتائي

تم شرح طريقة دخوؿ المدينة كالسيطرة عليها كتم اعتقاؿ عدد مػن القيػادات   

الشعبية كالعسكرية مع سقوط رتلى من الثوار, كفي األسػبوع الرابػع مػن دخػوؿ     

القوات الثورية زادت حدة االشتباكات فيما بينهم كبين روات القذافي إلى أف تم 

المعتةم, ثم رتلهما فيما بعد بجاني رتل عدد كبير من  ابنهالقبض عليه كاعتقاؿ 
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فتػرة حكمػه    كإنهػاء مرافقيه, ككانت نتائ  الثورة مقتل العقيػد معمػر القػذافي    

 لليبيا.

فيلم " الخالدية حمص .. شارع الموت " تدكر أحداث الفيلم حوؿ القمع كالرلم 

ةن ضػد األطفػاؿ   كاالستبداد الذم يمارسه الػرئيس السػورم بشػار األسػد كخاصػ     

كالذين ُيقتلوف بغير أم ذني ارترفوق, حيض يركم بعض األطفاؿ ما تعرضوا لػه  

في مدارسهم من ضرب كتعذيي بسبي روات بشار, في حػين يةػمم الثػوار علػى     

الةمود في كجه الرالم كاالستمرار على المطالبة باسػقاطه؛ كهػذا هػو هػدفهم     

 ار رئيسان لسوريا.السترداد الكرامة التي فقدكها منذ أصب  بش

كفيلم " ثمن الحرية .. مهمة خاصة " تػدكر أحػداث الفػيلم حػوؿ إحػدل           

نتائ  الثورة السورية من فرار السوريين كهركبهم من بلدهم خوفػان مػن القتػل    

كالرلم كالفساد, حيض مواصلة حياتهم في األردف, كعرض الفيلم لركايات بعضػهم  

كهدكء كهناؾ من يرل أف الدكؿ العربية ال  , فهناؾ من يرل أنه يعيش في أماف

في بلد  يػر كطنػه, إال أف الجمعيػات الخيريػة      اإلنسافترضى بذلك حيض حياة 

تحتاج إلى المزيد من الدعم لتغطية احتياجات السوريين؛ حيػض إنػه مػع تطػور     

األحداث المإسفة في سوريا تتفارم أزمػة الفجئػين السػوريين المتػدفقين إلػى      

 ذلك نتيجة لثورة اندلعت الرتفع النراـ الفاسد من جذكرق. األردف, ككل

قيػة  فقد تناكلته العديد مػن األفػفـ الوثائ   طبيعة النراـ السياسيأما عن      

.. ثورة كرامة " الذم تناكؿ 0211" تونس خضعت للدراسة, من بينها: فيلم التي

ائػل القػرف   مػرت بػه منػذ أك    التػي تاريخ النراـ السياسي في تونس كاألحػداث  

فرنسا لتػونس كررارهػا    احتفؿ" يوـ أراد الشعي " تناكؿ عشرين, كفي فيلمال

" في  بورريبة" أحد حلفاءها, كأخذ  باعتبارقيسان عليها رئبتنةيي" بورريبة "

سلخ تونس عن هويتها العربية كاإلسفمية حتى ظهر زين العابدين بن علي كأخذ 

أصػب  رئيسػان كحاكمػان لتػونس, بعػدها      يمارس القمع كأصب  الوزير األكؿ ثػم  

لقهػر  المستول المعيشي للعديد من أفراد المجتمع التونسي كساد الرلػم كا  انخفض

 .الثورة التونسية انفجرتحتى 
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ركزت على جذكر هذا النراـ السياسي الفاسد, كمػن هػذق    أففـأيضان هناؾ      

ة الثورة الليبية ثم ركز شار إلى بدايأذم لاألففـ فيلم " جماهيرية العقيد " كا

دته ثورة ليبيا معلنان اعلى شخةية القذافي من مولدق كدراساته بمدينة سرت كري

ةي الرئاسة ن, كتقلدق م1696نها جمهورية عربية سميت " بثورة الفات  " عاـ أ

نشر الكتاب األخضر " حيض ال  1612كهو في السابعة كالعشرين من عمرق, كعاـ 

, كاتهمػه  1611علنت الجماهيرية الليبيػة عػاـ   ُأإال نفسه ", ك أحدانيراري الشعي 

الرئيس األمريكي ريجاف باإلرهاب؛ كذلك عند تفجير ملهى ليلي في برلين عػاـ  

, كمػا  1669, كما حاكؿ ا تياؿ العاهل السعودم كمجزرة سجن بوسليم عػاـ  16.9

 كأفريقيػا عفرة النرػاـ الليبػي بالػدكؿ األجنبيػة كالسػعودية       ركز الفيلم على

بناء القذافي كحياتهم, حيض إظهار نوايا ابنػه سػيف اإلسػفـ    ككذلك ركز على أ

 كر بته في السيطرة على البفد, كابنه السعدم كسيطرته على لعبة كرة القدـ.

" حيػض اسػتعرض هػذا الفػيلم     فيلم "من ملفات أ رب ديكتاتور عربيأيضان      

افي كذلك من خػفؿ نشػوته كدراسػاته    حوؿ العقيد الليبي معمر القذسيرة ذاتية 

, بجنوف العرمة, ككاف شخةية متسلطةكاتجاهاته, مع توضي  انه شخةية مريضة 

ترة السػبعينيات, كمػا تػم    كرتل طفب جامعيين راموا بثورة رافضة لحكمه في ف

الدكؿ العربية بطريقة توض  مدل السخرية منه  كأمراءتناكؿ عفرته مع ملوؾ 

ارق الغريبة, كما كصل حد التوترات إلى الدكؿ الغربية خاصةن بسبي أسلوبه كأفك

لقذافي شخةية  ريبة شػهدت حياتػه   ؛ كمن ثم فاف ااألمريكيةالواليات المتحدة 

ترات على المستول المحلي كالعربي كالغربي, مما أدل إلى اشتعاؿ الثورة التي تو

 ترفض حكمه كديكتاتوريته.

التي تناكلت طبيعة النراـ السياسي أيضان فػيلم  ففـ الوثائقية ضمن األكمن      

كم الرئيس السورم بشػار األسػد   ح" سوريا كالعشر العجاؼ " حيض تناكؿ فترة 

 0222ككذلك تمت اإلشارة إلى كالدق حاف, األسد كفتر حكمه أيضان, حيض في عاـ 

, 1612كانت كفاة الرئيس حاف, األسد " أسد دمشق " الػذم تػولى الحكػم عػاـ     

بشار كاسػتعد لقيػادة الػبفد إال أنػه ُأعتبػر كريثػان  يػر مر ػوب فيػه          كهدؼ 

انتخػي المرشػ     0222, كعػاـ  1662بالمقارنة بشقيقه األكبر باسل الذم ُرتل عاـ 
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كتعذيي للمدنيين, كخنق حريات  كا تةابالذم بدأ بتدمير كحرؽ  الوحيد بشار,

فػي  ك م بالوراثة", كهو ما ظهر كاضحان كذلك في فيلم "سوريا... الحك الشعي,

دمشػق بػذلك خاصػةن برحيػل القػوات       كاتهمػت ُا تيل رفيػق الحريػرم    0222عاـ 

عامان؛ ثػم رػاـ    06 السورية من لبناف كحدكث " ثورة األرز " بعد احتفؿ داـ

نتفضػت الثػورة السػورية للمطالبػة     ا 0211بشار بتقوية عفرته مع إيراف, كعاـ 

الديكتاتورية, مع توضي  أعماؿ القمع كالتي بالديمقراطية بعد أربعين عامان من 

  .تمارس حتى اآلف من رتل كتعذيي لشعي يطالي بحقوره كحريته

, حيػض رػدـ   ـ كثائقية طبيعة النرػاـ السياسػي  كفي مةر تناكلت عدة أفف     

" خلفية عن النراـ السياسي السابق  0يناير جػ 02الفيلم الوثائقي " مولود في 

لحق بهذا النرػاـ مػن    الثورة المةرية نتيجة ما اندالعلى في مةر كالذم أدم إ

 .للشعي الذم خرج ليعبر عن إرادته كاستبدادفساد كرهر 

فيلم " الديكتاتور" فسػاد نرػاـ مبػارؾ كبػاري األنرمػة       استعرضكذلك      

, مقػدمان رؤيػة لمػا يحػدث     ية األخرل في تونس كالػيمن كليبيػا  السياسية العرب

ا كما صورق الحكػاـ فػي   الشعوب العربية للثورات ضد حكامه دفعت التيكاألسباب 

, كمػا حػدث فػي    يػض بعضػهم  رض السيطرة على الشعي كتو, حيض فرنرر شعوبهم

 .بشار األسد البنهف, األسد الحكم سوريا من توريض حا

فيلم " من ملفات ديكتاتور عربي" نراـ الرئيس اليمني  استعرضكفي اليمن      

عامان كصعودق 33شاكيش اليمن منذ توليه السلطة منذ   صال عبد اهلل يالسابق عل

لكرسي الحكم, إلى أف جاء اليوـ الذم ثار فيه الشعي عليػه كعلػى كػل أتباعػه,     

صػب   أجاءت به المةادفة إلى طريق السلطة حتى  اـتناكؿ الفيلم رةة راعي أ ن

ة بدايػةن مػن   ديكتاتور اليمن, حياته مليئة باألسرار كالتفاصيل كالملفات السػري 

"  , ثػم ُرتػل الػرئيس   1611عػاـ  ثائر اليمن مقتل الرئيس " إبراهيم الحمدم " 

ة كاسػتمر بهػا علػى مػدار     ط, كجاء علي عبد اهلل صال  إلى السلأحمد الغشمي "

لن عػن الوحػدة اليمنيػة مػع رئػيس الشػطر       أع 1662فثة كثفثين عامان, كعاـ ث

كأزمػة  حدثت حرب االنفةػاؿ,   1662اـ الجنوبي كأصب  الشطراف يمنان كاحدان, كع

لى نراـ أسرم حيض جعل ألسرته إحيض حّوؿ النراـ الجمهورم  0222الحوثيين عاـ 
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كالسياسػية, كتخلػص مػن كػل منافسػيه       كالعسكريةاألمنية  األمورالسيطرة على 

 أثناءبطرؽ  ير شرعية, كما أكض  الفيلم سوء األكضاع االرتةادية كاالجتماعية 

حيض حدكث تخلف كفساد كأمية كفقر, إلى أف اندلعت الثورة اليمنية فترة حكمه 

 لتطالي برحيله, كحتى ال يتولى ابنه الحكم كوريض له.

 ( يوض .جدكؿ )

 أسلوب كطريقة معالجة األففـ الوثائقية "عينة الدراسة" للثورات العربية

 القنوات                

 أسلوب المعالجة

 إلجماليا ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 29.1 .0 ..20 9 22.2 10 22.2 12 األسلوب الوصفي

 03.3 12 01.2 3 ..02 2 01.3 9 أسلوب الراكم

 32.2 .1 32.1 2 06.0 1 01.3 9 يجمع أكثر من أسلوب

 122 92 122 12 122 02 122 00 المجموع 

احتل الترتيػي األكؿ   األسلوب الوصفي أفإلى تشير بيانات الجدكؿ السابق      

بين األساليي كالطرؽ المختلفة التي استخدمتها األفػفـ الوثائقيػة فػي معالجتهػا     

( فيلم, يليه .0%( باجمالي تكرارات )29.1)لك بنسبةلثورات الربيع العربي كذ

في الترتيي الثاني مباشرة األففـ الوثائقية التي جمعػت بػين أكثػر مػن أسػلوب      

( فيلم, كالتي تضمنت: " األسػلوب  .1اجمالي تكرارات )%( ب32,2كذلك بنسبة )

الوصفي كأسلوب الراكم باإلضافة إلى أسلوب محاكػاة الوارػع كأسػلوب الةػورة     

.. ك يرها من األساليي ", أما األففـ التي اعتمدت على أسلوب الراكم عبرة ,الم

%( 03,3) في معالجة القضايا العربية فقد احتلت الترتيي الثالض كاألخير بنسبة

( فيلم, كذلك من إجمالي األساليي المستخدمة في معالجػة  12كباجمالي تكرارات )

 الثورات العربية في األففـ الوثائقية محل الدراسة.

بشكل عاـ يتض  أف أكثر األساليي إستخدامان في معالجػة كتقػديم الثػورات         

لوصفي الذم اعتمد على العربية في األففـ الوثائقية محل الدراسة كاف األسلوب ا

كصف األحداث كالورائع كتفسيرها في ضوء األحػداث العربيػة المطركحػة, مػن     

خفؿ شرح تلك األحداث بواسطة التعليق الةوتي مػع االسػتعانة بضػيوؼ لتحليػل     

األحداث كتقديم شرح كتفسير لها, فكانت معرم األفػفـ التػي خضػعت للدراسػة     
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كاالحتجاجػات فػي المجتمعػات العربيػة,     تةف فػي ُمجملهػا المعػارؾ كالثػورات     

 باإلضافة إلى كصف حالة الدكلة الداخلية كاآلثار المترتبة على تلك األحداث.

فقد صورت بعض األففـ الوثائقية معانػاة الشػعي السػورم كالليبػي أثنػاء           

ثورتهم كالمقاكمة ضد أفراد من الجػيش, باإلضػافة إلػى كصػف حالػة الػدكؿ       

ضت لبعض اإلصفحات السياسية مثػل مةػر كتػونس كالبحػرين     العربية التي تعر

 كاليمن بشكل موضوعي يغلي عليه المةدارية في نقل الحدث كتةويرق.

كمن األففـ التي اعتمدت على األسلوب الوصػفي فقػط كالػذم يتفػق مػع طبيعػة       

األففـ الوثائقية التي تحتاج إلى منارشة الحدث أك الموضوع السياسي من زكايا 

ة كمختلفة, مما يتطلي ضركرة االستعانة بعدد كبير من الضيوؼ كالمرتبطة عديد

باألحداث سواء من بعيد أك من رريي كذلك لتناكؿ األحداث من أكثر مػن زاكيػة   

كُبعد مع عرض كجهات النرر كاآلراء سواء المتوافقة أك المتعارضة تجاق موضوع 

عي" الذم تناكؿ ثورة تونس, الفيلم, كمن بين هذق األففـ: فيلم" يوـ أراد الش

كأكض  كضع الشعي التونسي ربل تولي زين العابدين بػن علػي الحكػم ككػذلك     

أثناء فترة رئاسته, حيض استعاف الفيلم بعدد كبيػر مػن الضػيوؼ مػا بػين خبيػر       

يونيػو   32ارتةادم, كسياسي, كنشطاء, كجمهور عاـ, هػذا باإلضػافة لفػيلم "    

شخةيات من جنسيات مختلفػة مػا بػين عربػي,      ثورة أـ انقفب؟!" الذم استضاؼ

كبريطاني , كأمريكي كإسرائيلي, كذلك من خفؿ أجزائه األربعة, كفيلم "حةػاد  

" حيض اعتمد على هذا األسلوب باستضافة  0211الثورات العربية .. ماذا حدث في 

شخةيات من مختلف المجاالت االرتةادية كالسياسػية كالعسػكرية إلبػداء آرائهػم     

 األحداث المرتبطة بثورات الربيع العربي. تجاق

أما عن األففـ التي جمعت بين أكثر من أسلوب في معالجة القضػايا العربيػة        

كالتي احتلت الترتيي الثاني فقد تنوعػت كتعػددت األسػاليي المسػتخدمة مػابين      

األسلوب الوصفي, كأسلوب الػراكم الػذم يعتمػد علػى شخةػية محوريػة تػركم        

ى لسانها أك بعض الشخةيات التي تدكر األحداث من خفلهػا, ككػذلك   األحداث عل

أسلوب محاكاة الوارع أك إعادة تمثيل الوارع كما هو, حيض كاف يتم أحيانان إعادة 

تةوير بعض المشاهد الوارعية لبعض األحداث, مثل إعادة تمثيػل جريمػة كرعػت    
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ية عػن حػدٍث مػا,    بالفعل كرد يكوف ذلك بسبي صعوبة الحةوؿ على مادة كثائق

هذا باإلضافة إلى أسلوب الةورة المعبرة فقط دكف تعليق لػدل المشػاهد, حيػض    

يعتمد هذا األسلوب على الةورة بشكل رئيسػي فػي التعبيػر عػن الموضػوع دكف      

االستعانة بالتعليق الةػوتي مػع االسػتعانة إمػا بموسػيقى لتةػاحي الةػورة أك        

أمر يحسي للقػائمين علػى إنتػاج     مإثرات صوتية " طبيعية أك صناعية ", كهو

هذق األففـ كحرصان منهم على محاكلة تقديم األحداث بشتى األساليي مما يعطػى  

 لدل المشاهد نوعان من المةدارية كالوارعية .

كمن بين األففـ التي جمعت بين أكثر من أسلوب خفؿ معالجتها كتناكلها لثػورات  

يػة " الػذم ردمتػه رنػاة الجزيػرة      الربيع العربي نجد فػيلم " الثػورات العرب  

اإلخبارية كالذم استعانت فيه علػى األسػلوب الوصػفي ككػذلك أسػلوب الةػورة       

 المعبرة عن أحداث تلك الثورات. 

إال أف هناؾ نسبة أخرل من األففـ اعتمدت فقط علػى أسػلوب الػراكم فػي          

ورق الباحػض  معالجة الثورات العربية المطركحة, كربما يعود ذلك طبقان لما يتة

إلى اعتماد األففـ الوثائقية على عنةر التعليق مما يجعل أسلوب الػراكم مناسػبان   

لتلك األففـ لتوضي  مسار الفيلم لدل المشاهد كإلضػفاء العنةػر الػدرامي علػى     

األحداث, كهو ما اتض  من خفؿ ركايات بعض األمهات التي فقدت أبنائها كهو ما 

", باإلضافة إلػى عػرض كتقػديم بعػض المشػاهد       ظهر في فيلم " جدراف اليمن

التمثيلية عن لحرات االختطاؼ كأشكاؿ التعذيي المختلفة مثلما ظهر فػي فػيلم "   

تعز .. كجع اإلنساف كالمدينة ", كفيلم " صوتها ثورة .. الثػورة اليمنيػة ",   

كذلك ألف أحداث الثورة داخل الفيلم جاءت بركايػة الناشػطات الفتػي اشػتركن     

 .فيها

بشكل يتض  أف األففـ الوثائقية أحدثت نوعان مػن التػوازف بػين األسػاليي          

 المختلفة في معالجة الثورات العربية.

حيض  (12) (0226تتقارب هذق النتيجة مع نتيجة دراسة مركة إسماعيل حسين )     

الدراسة إلى أف النسبة األكبر من األففـ التسجيلية جػاءت معتمػدة علػى    توصلت 

%(, كلم تعتمد على السرد المباشػر, كال يوجػد   30.3ألسلوب الوصفي بنسبة )ا
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أففـ استخدمت أسلوب إعادة تمثيل الوارع, كما أف هناؾ ارتفاعان في نسبة األففـ 

كما اتفقت هذق النتيجة مع نتائ  دراسػة هبػة   التسجيلية التي تستخدـ الموسيقى.

األسػلوب الوصػفي احتػل الترتيػي      كالتي أشارت إلػى أف  (11)(0213حنفي معوض )

األكؿ بين األساليي كالطرؽ المختلفػة التػي اسػتخدمتها األفػفـ الوثائقيػة فػي       

%( , يليػػه مباشػػرة األفػػفـ 22.6معالجتهػػا للقضػػايا العربيػػة كذلػػك بنسػػبة )

 %(.01,2الوثائقية التي جمعت بين أكثر من أسلوب كذلك بنسبة )

  لمرتبطة بالثورات العربيةامدل حالية األحداث  ( يوض 6جدكؿ )

 في األففـ الوثائقية "عينة الدراسة

 القنوات                   

 مدل حالية األحداث

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 23.3 09 ..20 9 ..22 11 22.6 6 سابقة

 31.1 16 9..0 2 33.2 . ..31 1 حالية كلها خلفية سابقة

 02.2 12 9..0 2 ..02 2 01.3 9 الثنيناتجمع بين 

 122 92 122 12 122 02 122 00 المجموع 

األفػػفـ الوثائقيػػة "عينػػة  اهتمػػاـتشػػير بيانػػات الجػػدكؿ السػػابق إلػػى       

الدراسة" بعرض الثورات العربية التي لها أكثر من بعد أك خلفيػة, بمعنػى أنهػا    

لها خلفية سابقة كبعد مستقبلي, أحداث مطركحة كتثار في الورت الحالي كأيضان 

%(, بينمػا جػاءت   23.3تلك الفئة من األففـ الترتيي األكؿ بنسبة ) احتلتحيض 

%(, 31,1لها خلفيػة سػابقة فػي الترتيػي الثػاني بنسػبة )       التينوعية األففـ 

كمازالػت   معػان  لها خلفية سػابقة  كالتيكأخيران األففـ التي تناكلت أحداث حالية 

%(, كذلػك مػن إجمػالي األفػفـ     02,2ترتيي الثالض بنسبة بلغت )مستمرة في ال

 عينة الدراسة.

تناكلتهػا   التيتشير النتائ  السابقة إلى أف معرم الموضوعات كاألحداث        

خضػعت للدراسػة    كالتػي في إطار معالجتهػا للثػورات العربيػة     الوثائقيةاألففـ 

متعددة, كهو حرص مػن القػائمين    التحليلية ُردمت من خفؿ أبعاد مختلفة كزكايا

على أمر هذق األففـ أف ُيدرؾ الُمشػاهد أهميػة األحػداث المطركحػة مػن خػفؿ       

الفترات الزمنية المختلفة, مما يضفي علػى بعػض األفػفـ رػدران مػن المةػدارية       

كالمتابعة, فنجد على سبيل المثاؿ: األففـ التي تناكلت اآلثار كالنتائ  المترتبة 

ان ت العربية كانػت تعػرض أكالن الخلفيػة التاريخيػة للموضػوع تمهيػد      على الثورا

ككذلك الكثير من األففـ الوثائقية عػن طريػق   لألحداث الحالية لدل المشاهد, 
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دفعت إلػى   التيرصدها لتاريخ التحوالت الديمقراطية كبداية الثورات كاألسباب 

 اث تلك الثورات.اتبعت في الورت الماضي إلحد التيالقياـ بها كاإلجراءات 

كما يرجع اهتماـ تلك األففـ بمثل هذا النوع من األحداث نرران لكوف أ لػي       

األحداث المطركحة في هذق األففـ هي أحداث متعددة المحاكر كاألبعاد, فوحػداث  

الثورات العربية كما يرتبط بها من موضوعات فرعية هي رضػية حاليػة كأيضػان    

األحداث من خفله , كأيضػان تحمػل الثػورات العربيػة     لها بعد سابق يمكن تناكؿ 

بعدان مستقبليان يمكن الحديض عنه, كتناكؿ القضية من هذا الجاني المستقبلي علػى  

هيئة عرض مستقبل بعض البفد العربية التي تعرضت للثورات كاإلصفح السياسػي  

تلػك  مثل: " مةر , كتونس , كليبيا , كسوريا , كاليمن ", كذلك بعد تعػرض  

 الدكؿ للثورات كللعديد من اإلصفحات السياسية كاالرتةادية الداخلية.

تناكلت الثورات العربية ككانػت معتمػدة علػى األحػداث      التيبينما األففـ      

كالخلفية السابقة فكاف يغلي عليها التركيز على نشوة األحداث دكف التركيز علػى  

م " جماهيريػة العقيػد " كفػيلم "    فػيل  :التطورات الحالية أك الراهنة لها مثػل 

" كفيلم " من ملفات ديكتاتور عربي ", في حين جمعػت   1الفرار من ررطاج ج 

فيلم " حةاد  :عينة أخرل من األففـ بين حالية األحداث كخلفياتها السابقة مثل

, كفػيلم "  On .TV" الذم ردمته رنػاة  0211الثورات العربية .. ماذا حدث في 

بالوراثة " كالذم ردمته رناة العربية, كذلك إلحداث نوع من سوريا .. الحكم 

 التوازف لدل المشاهد.

 ( يوض 12جدكؿ )

 " للثورات العربيةمعالجة األففـ الوثائقية "عينة الدراسة اتجاق

 القنوات      

 اتجاق المعالجة

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 12.2 9 01.2 3 3.. 0 2.2 1 مإيد

 23.3 30 22.2 1 22.0 13 22.2 10 محايد

 39.1 00 9..0 2 31.2 6 21.2 6 معارض

 122 92 122 12 122 02 122 00 المجموع 

 
 يلي : كيتض  من بيانات الجدكؿ السابق ما
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 القنوات محػل في العربية  للثوراتمعالجة الوثائقية تجاهات الجاءت معرم ا     

االتجػاق   يليػه , %(23.3الترتيػي األكؿ بنسػبة )   تلػت اح, حيض محايدة الدراسة

فػي   المإيػد االتجػاق  كأخيػران  , %(39,1في الترتيي الثػاني بنسػبة )   المعارض

, األمر الذم يإكد مدل حرص القائمين على %(12,2بنسبة بلغت ) الترتيي الثالض

علػى كجهػة    االرتكػاز النرر المختلفة دكف  كجهاتإنتاج تلك األففـ على تقديم 

القػائمين علػى أمػر     نرر كاحدة سواء مإيدة أك معارضة, كهو أمر يحسي لمعرم

 خضعت للدراسة كالتحليل. التياألففـ  تلك

علػى معرػم    االتجػاق المحايػد  إف هذق النتائ  تشػير إلػى تفػوؽ كتقػدـ           

العربية المطركحػة فػي األفػفـ الوثائقيػة      ألحداث الثوراتالمعالجات المختلفة 

, إذ حاكلت تلك العينة من األففـ "القنوات الفضائية "محل الدراسة  المقدمة في

بشكل محايد كموضوعي ردر اإلمكػاف كذلػك بابرازهػا الجوانػي      األحداثتناكؿ 

, كربما يعود ذلػك  رض األحداث كبطريقة متوازنةاإليجابية كالسلبية معان عند ع

خضعت  التيـ الوثائقية كحرص معرم األفف اعتمادإلى  - راق الباحضلما ي -طبقان 

 لألحػداث للدراسة التحليلية على تقديم كافة كجهات النرر المإيدة كالمعارضػة  

المطركحة بها, كهو أمر يحسي لهذق األففـ كحرصػها علػى إبػداء رأيهػا بشػوف      

المضموف الذم تطرحه سواء كاف هػذا المضػموف أك الػرأم إيجابيػان أك سػلبيان أك      

ائمين على أمر تلك األففـ في جدؿ بين مإيػد كمعػارض   يقع الق محايدان, حتى ال

 كأف يترؾ الحكم للجمهور المشاهد الذم يتابع هذق األففـ.

كرد ظهر هذا االتجاق من خفؿ فيلم " يوميات ثػورة " حيػض كػاف هنػاؾ          

اتزاف فيما بين االتجاهين اإليجابي كالسلبي, فمثفن تمثل االتجاق السلبي في سقوط 

رحى أثناء الثورة كمواجهة رػوات األمػن للمترػاهرين كأعمػاؿ السػلي      رتلى كج

كالنهي التي حدثت, في المقابل كانت هناؾ جوانػي إيجابيػة تمثلػت فػي تزايػد      

ى رحيػل  كإصرارهم على البقاء بالميداف حتػ أعداد المتراهرين كزيادة صمودهم 

ا بػين أبنػاء   الرئيس مبارؾ؛ كتحقق الثورة هدفها بتنحي الرئيس, كالتكاتف فيم

 الشعي الواحد.
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ليست بالقليػل, فهػذق النتيجػة    كالذم ظهر بنسبة  المعارضاالتجاق أما عن      

تتناكلها األففـ "محل الدراسػة   التي األحداثنرران لطبيعة كاف الباحض يتورعها 

 كاالحتجاجػػات عنفالبػػكأحػػداثها الفرعيػػة مليئػػة   الثػػورات", فمعرػػم هػػذق 

كمةػر,   ,تػونس يوميان في معرم الدكؿ العربيػة مثػل:   تحدث  التي كالتراهرات

, كبالتالي فقد  لي على المضػموف السياسػي المقػدـ    اليمنكسوريا, , ك كليبيا,

أم الرافض كالمعارض لكل أشػكاؿ القتػل كالتعػذيي     ؛االتجاق السلبي في المعالجة

 , كرد يرجع ذلػك أيضػان  في بعض الدكؿ العربية حدثتكالقمع التي  كاالعتقاالت

العربيػة "؛ كذلػك    –لطبيعة بعض القنوات التي تعرض تلك األفػفـ" الجزيػرة   

بعرضها كتركيزها على األكضاع المعيشية المتدهورة للمواطنين كالمعانػاة التػي   

أحػداث الثػورة   كرد ظهر ذلك بشػكل كاضػ  عنػد عػرض     , يجدكنها في بفدهم

ورة  يػر  وريا بةػ من خفؿ التركيز على الجواني السلبية كإظهػار سػ   السورية

لبية كمػا  , كذلك بالتركيز علػى الجوانػي السػ   ديمقراطية, تنتهك حقوؽ اإلنساف

 .تعالجها األففـ

كما ظهر هذا االتجاق كاضحان عند تناكؿ النراـ السياسي الفاسد كالذم كاف      

الثورات العربية, مثل فيلم " من ملفات ديكتاتور عربػي " كذلػك    الندالعسببان 

وب الرئيس اليمني علي عبد اهلل صال  طواؿ فترة حكمػه كمػا ربلهػا,    بابراز عي

كرتل الخةػوـ ك ػدرق بالنػاس كتخلةػه مػن منافسػيه كأنػه شخةػية متسػلطة          

" بػالتركيز علػى الجوانػي    كمسيطرة, تمامان كما ظهر في فيلم"جماهيرية العقيد

أ ػرب  "مػن ملفػات   لشخةية العقيد الراحل معمر القذافي, ككذلك فػيلم   السلبية

, ذلػك أف النػواحي السػلبية التػي أظهػرت مسػاكئ األنرمػة        "ديكتاتور عربػي 

السياسية في  البية الدكؿ العربية فارػت النػواحي اإليجابيػة مػن حيػض تنحػي       

مبارؾ عن السلطة كهركب زين العابدين بن علي كتنحػي علػي عبػد اهلل صػال      

اء, كذلك مػن خػفؿ   كذلك بنسبة أرل من النسبة التي احتلتها ذكر مساكئ الرؤس

", كفيلم " اليػوـ األخيػر:    0211فيلم" حةاد الثورات العربية .. ماذا حدث في 

 يوـ فرار بن علي ".
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فانه يعنػي أف مضػموف االتةػاؿ يكػوف إيجابيػان عنػدما        المإيداالتجاق أما      

تعرض األحداث بةورة مإيدة كيتجني النواحي السلبية, مػع   أكيعرض الموضوع 

.. ثػورة   0211تونس لى المستقبل المشرؽ, فقد اتض  ذلك في فيلم " التركيز ع

 .جيش الشعي "" , كفيلم "كرامة 

أكضحت  التي (10) (0213اتفقت هذق النتيجة مع نتائ  دراسة علياء محمد عنتر )  

القنوات الثفثة عينة الدراسة,  فيأف اتجاق المعالجة اإلخبارية لألخبار العربية 

%, ثم سلبيان 1..3ان لتكراراتها النسبية كالتالي: محايدان بنسبة جاءت مرتبة طبق

تختلف بينما  %.02%, ثم متوازنان بنسبة 02.2% ثم إيجابيان بنسبة 01.2بنسبة 

اإلخبارية كتناكلػت   التغطيةمع نتائ  عدة دراسات تناكلت إحداها  النتيجةهذق 

كالتي أظهػرت  (13) (0221كليد محمد عمشة ) دراسةاألخرل األففـ السياسية كهي 

السػلبي كذلػك بنسػبة كبيػرة,      باالتجػاق أف المعالجة اإلخبارية للقضايا اتسمت 

التػي أثبتػت أف اتجػاق األفػفـ     (12) (0226كنتيجة دراسػة سػلول علػى إبػراهيم )    

%(, أمػا االتجػاق   ...2السينمائية السياسية نحو النراـ السياسي مإيدة بنسبة )

أيضان  .%(11.1اء االتجاق المعرض بنسبة )%(, ثم ج11.9المحايد كاف بنسبة )

التى أشارت إلػى اتجػاق    (12) (0210دراسة داليا عثماف إبراهيم ) مع نتيجةاختلفت 

المعالجة اإلخبارية فى النشرات المقدمة بػالقنوات محػل الدراسػة كانػت سػلبية      

 %( كأخيػران 02%( كإيجابيػة بنسػبة )  02.1%( كمحايدة بنسبة )22.2بنسبة )

 %( فقط.2.2محددة بنسبة ال تتجاكز )

 ( يوض 11جدكؿ )

 "األففـ الوثائقية "عينة الدراسةأبعاد تناكؿ الثورات العربية في 

 القنوات               

 التناكؿ أبعاد  

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 29.1 .0 32.1 2 21.1 12 26.1 13 أسباب

 02.2 12 9..0 2 02.2 9 00.1 2 تطورات كحلوؿ

 19.1 12 01.2 3 ..0 2 6.1 0 تطورات

 11.9 1 12.3 0 10.2 3 6.1 0 أسباب كتطورات كحلوؿ

 122 92 122 12 122 02 122 00 المجموع 
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 يلي: كيتض  من بيانات الجدكؿ السابق ما

ة جاءت فئة أسباب الثورات العربية في مقدمػة األبعػاد المختلفػة المرتبطػ         

بتناكؿ تلك الثورات فػي األفػفـ الوثائقيػة "عينػة الدراسػة ", حيػض احتلػت        

%(, بينما احتلت فئة التطورات كالحلػوؿ الترتيػي   29,1الترتيي األكؿ بنسبة )

%(, ثػػم التطػػورات فقػػط فػػي الترتيػػي الثالػػض بنسػػبة  02,2الثػػاني بنسػػبة )

لترتيي الرابع بنسبة %(, كأخيران احتلت األسباب كالتطورات كالحلوؿ معان ا19,1)

%(, كذلك من إجمالي األبعاد المرتبطة بالثورات العربيػة الػواردة فػي    11,9)

 األففـ " محل الدراسة ".

تناكلػت   كالتػي خضعت للدراسػة   التيتشير النتائ  السابقة إلى أف األففـ      

معالجة الثورات العربية في مضمونها تناكلت األسػباب المإديػة لتلػك األحػداث     

ظهر في  البية األففـ "عينة الدراسػة ", حيػض رػدمت     بنسبة كبيرة, كهو ما

معرم األففـ لألسػباب كالتطػورات المرتبطػة بثػورات الربيػع العربػي موضػحةن        

أدت إلى رياـ تلك الثػورات فػي بعػض الػدكؿ العربيػة       التيالدكاعي كاألسباب 

يد .. ثورة المرلوـ ككيف تطورت األحداث السياسية بها, مثل فيلم " سيدم بوز

" فتمثلت األسباب في انتحار الشػاب البػوعزيزم جػراء الرلػم كالقهػر كالفقػر       

كالبطالة كسوء األحواؿ المعيشية, ثم تطورت األحداث بسقوط بن علي كهركبػه  

خارج البفد, كالثورة لػم تخمػد بعػد كاسػتمر الشػعي فػي المطالبػة بحقورػه         

. الثورة اليمنية " حيض توضي  أسػباب  المسلوبة, ككذلك فيلم " صوتها ثورة .

اندالع الثورة اليمنية للمطالبة بحقوؽ الشعي اليمني كرحيل النراـ, أما تطورات 

تلك األحداث فقد انعكست على ظهور دكر المػرأة فػي المشػاركة السياسػية فػي      

الثورة كذلك كفقان إلمكاناتهن من معالجػة المةػابين كالجرحػى كالتفتػيش ربػل      

 الساحة. الدخوؿ إلى

ُبعد التطورات كالحلوؿ  استخداـفي حين لم تغفل فئة أخرل من تلك األففـ      

في الثورة الليبية حيض ردمت تلك األففـ لتطورات المورف الليبي  اتض كهو ما 

كمورف الدكؿ األجنبية من الثورة الليبية ضد نراـ القذافي آنػذاؾ لتةػل فػي    

 رئاسية. انتخاباتحكومة جديدة كإجراء  النهاية إلى مقتل القذافي كتشكيل
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أيضان نسبة أخرل من األففـ الوثائقية "عينة الدراسة " ُبعػدان آخػر    اتخذت    

علػى التطػورات المرتبطػة     االعتمػاد في تناكؿ أحداث الثػورات العربيػة كهػو    

تلك الفئة الترتيي الثالض  احتلتباألحداث فقط دكف رصد األسباب كالحلوؿ حيض 

فيلم " حمص .. رحلة في الجحيم " حيض ارتفاع أعداد القتلى كالجرحى  , فهناؾ

 في إحدل مناطق سوريا " منطقة بابا عمرك " .

كأخيران األففـ التي تناكلت األسباب كالتطورات كالحلوؿ معػان فػي معالجػة         

الثورات العربية, كالتي احتلت الترتيي الرابع, إال أنهػا نسػبة بسػيطة مقارنػة     

 الفئات األخرل. بنسي

يتض  مما سبق مدل التنوع في أبعاد الثورات العربية المقدمػة فػي األفػفـ         

إلػى   -لمػا يػراق الباحػض     -الوثائقية "عينة الدراسة" كربما يعود ذلك طبقان 

تستغررها هذق األففـ في عرض كتناكؿ الثػورات العربيػة,    التيالمدة الزمنية 

في تنػاكؿ األبعػاد المختلفػة لألحػداث كفقػان للورػت       رد تلعي دكران هامان  كالتي

المتاح لها, أك كفقان لرؤية القائمين علػى تلػك األفػفـ, األمػر الػذم يسػتدعي       

تتنػاكؿ األبعػاد الثفثػة " األسػباب      التيضركرة زيادة عدد األففـ الوثائقية 

كالتطورات كالحلوؿ" في عػرض كتنػاكؿ القضػايا كاألحػداث المطركحػة علػى       

حة كشكل من أشكاؿ تذكير المشػاهد بوسػبابها, كالتطػورات المتفحقػة عػن      السا

 طريق تكرارها حتى يستطيع إصدار حكم بشونها.

 ( يوض 10جدكؿ )

 أساليي تناكؿ الثورات العربية في األففـ الوثائقية "عينة الدراسة "

 القنوات       

 أساليي التناكؿ

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 3.. 2 - - 3.. 0 13.9 3 تناكؿ

 3..2 06 22.2 1 21.1 12 22.2 10 تدعيم

 32.2 .1 01.2 3 31.2 6 01.2 9 تةعيد

 13.2 . 9..0 2 10.2 3 2.2 1 إنهاء

 122 92 122 12 122 02 122 00 المجموع 
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 يلي: كيتض  من بيانات الجدكؿ السابق ما

بيػة المقدمػة فػي األفػفـ الوثائقيػة "عينػة       جاءت أساليي تناكؿ الثورات العر

%(, 3..2الدراسة " ممثلة في أسلوب التدعيم كذلك في الترتيي األكؿ بنسبة )

%(, ثػم أسػلوب إنهػاء    32,2يليه أسلوب التةعيد فػي الترتيػي الثػاني بنسػبة )    

%(, كأخيران أسلوب تناكؿ األحداث فقط 13,2األحداث في الترتيي الثالض بنسبة )

%(, كذلك من بين أسػاليي التنػاكؿ   3,.تيي الرابع بنسبة ال تتجاكز )في التر

 المختلفة المستخدمة في تقديم أحداث الثورات العربية في األففـ الوثائقية.

يتض  من البيانات التفةيلية للجدكؿ أف األففـ الوثائقيػة عينػة الدراسػة         

األكلػى فػي إطػار    بالدرجػة   أسػلوب التػدعيم  حرصت بشكل كبير على اسػتخداـ  

معالجتها لثورات الربيع العربي, حيض حرصت على تقديم األدلة كالشواهد كدعم 

بعض الدكؿ األجنبية لعملية اإلصفح السياسي في العديد من الدكؿ العربية مثل: 

تونس , كمةر, كليبيا, كسوريا, كرد اتخذ أسلوب التدعيم عػدة أشػكاؿ منهػا:    

ات العربية؛ كمن بين النماذج التي اعتمدت على تدعيم دكر جهات كمنرمات للثور

هذا األسلوب فيلم "يوـ أراد الشعي" من خػفؿ تناكلػه أدلػة كشػواهد لتػدعيم      

كتوكيد مدل ظلم الرئيس التونسي السابق " زين العابدين بن علػي " لتوضػي    

مبررات رياـ الثورة, كما ظهر تدعيم دكر المرأة اإليجابي علػى سػاحة تغييػر    

جذكرق لعهد "بورريبة" لتوضػي  سػوء النرػاـ     امتداليمني الفاسد الذم النراـ 

السياسي على مدار أربعوف عامان, كالمطالبة ببلد أكثر ديمقراطية؛ كهذا ما ظهر 

ينػاير   02بفيلم " صوتها ثورة .. الثورة اليمنية ", ككذلك فيلم " مولود في 

ية حتى اإلطاحة برئيس ", حيض تدعيم لدكر المواطنين في البحض عن الحر 0جػ

استمر على مدار ثفثوف عامان, كالبحض عػن مةػر الديمقراطيػة كهػو مػا ظهػر       

يونيو من خفؿ فيلم " سػنة ضػائعة مػن عمػر      32بتةحي  مسار تلك الثورة في 

 مةر". 

أسلوب التدعيم لهػذق النسػبة ربمػا     احتفؿكيمكن تفسير هذق النتيجة بوف      

ية كاألجنبية كتبنيها للثورات العربية المطركحة على يعود إلى دعم الدكؿ العرب
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هذا التدعيم عدة أشكاؿ منها دعم الشعوب العربيػة للثػورات    اتخذالساحة, حيض 

 كدعم منرمات المجتمع المدني لإلصفح السياسي.

شكل الثػورات   كالذم احتل الترتيي الثاني فقد اتخذ أسلوب التةعيدأما عن      

الشعبية كالمواجهات بين الشعي كالشرطة ك يرها  حتجاجاتكاالكتةاعد األحداث 

من أساليي التةعيد للموارف السياسية, كهو ما اتض  بشكل كبير في العديد مػن  

األففـ, من بينها: فيلم" يوميات ثورة " حيض تةاعدت األحداث في مةر بشدة, 

لجهات ضد كزادت حدة الةراع بين المواطنين كروات األمن؛ فهناؾ رةف من كل ا

المعتةمين كالمتراهرين, ك ياب كامل للرئيس السابق حسني مبػارؾ خاصػةن فػي    

بداية األحداث, باإلضافة إلى احتراؽ مبنى الحزب الػوطني, ثػم مورعػة الجمػل     

التي زادت من تةعيد المورف كإصرار المواطنين على إسقاط النراـ بوكملػه فػي   

, كما تنػاكؿ فػيلم "   0211فبراير  11مةر, مما أدل إلى تنحي الرئيس مبارؾ في 

.. ثورة كرامة" حيض تةاعد األحداث بشدة من كرت اشتعاؿ نيػراف   0211تونس 

النهايػة   حتػى الثورة عند إحراؽ البوعزيزم نفسػه كتوالػت األحػداث بتةػاعد     

 كهركب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي.

ـ الوثائقية محل الدراسػة  فقط في األفف تناكؿ األحداثفي حين جاء أسلوب      

ممثفن في عرض األحداث كتقديمها دكف الرجوع إلى بػدايتها كتطورهػا كاآلثػار    

المترتبة عليها كشكل من أشكاؿ رصد الحػدث فقػط دكف الػدخوؿ فػي التفاصػيل      

المرتبطة بػه, كدكف تةػعيد لألحػداث أك تػدعيمها بموارػف دكؿ أك جهػات أك       

د اتض  هذا األسلوب من خفؿ تنػاكؿ تػاريخ   منرمات معينة لمساندة القضية, كر

العديد من األنرمة السياسية المختلفة كالمراحل التي مرت بها سواء في مةػر أك  

تونس أك سوريا أك ليبيا أك اليمن, أيضان تناكلت بعض األفػفـ الحيػاة الخاصػة    

كالسيرة الذاتية لحياة بعض الرؤساء كالحكاـ العرب كمن بينهم الػرئيس الليبػي   

الراحل " معمر القذافي " كهو ما اتض  في فيلم " جماهيرية العقيد " ككػذلك  

 فيلم " من ملفات أ رب ديكتاتور عربي ".

النسػبة األرػل مػن بػين أسػاليي تنػاكؿ        إنهاء األحػداث أسلوب  احتلبينما      

الثورات العربية في األففـ الوثائقية, حيض يػدكر محػور الفػيلم حػوؿ مخطػط      



  دمحم أحمد عبودد.                                ......ور األفالم الوثائقية فى معالجة د
 

479 

حكم لنراـ سابق, أك ثورة كانتهت, كذلك بوصوؿ رئيس جديد لهذق  إلنهاء فترة

رئاسية, كمحاكلة إنهاء األزمات المرتبطة باإلصػفحات   انتخاباتالدكؿ من خفؿ 

الداخليػػة فػػي الدكلػػة كالسػػيطرة عليهػػا, كمػػن هػػذق األفػػفـ: فػػيلم" مولػػود  

ذلك إنهػاء  " الذم انتهى بتنحي الرئيس مبارؾ عن السلطة, كك0يناير.. جػ02في

األزمة في تونس بانتهاء حكم بن علي كهركبه كهو ما ظهػر مػن خػفؿ فػيلم"     

الثفثة كفيلم " اليوـ األخير : يوـ فرار بن علي  بوجزائهالفرار من ررطاج " 

", أيضان فيلم " سرت .. مسارات الحسم ", حيض نهايػة حكػم القػذافي كعائلتػه     

فيلم" سنة ضائعة من عمػر مةػر ",   بمقتله كسحل جثته في شوارع ليبيا, كذلك 

األربعػة,   بوجزائه؟!" انقفبيونيو ثورة أـ  32كفيلم" جيش الشعي ", كفيلم "

 حيض انتهاء حكم اإلخواف لمةر كانحياز الجيش كالشرطة إلى الشعي في النهاية.

 األهداؼ التي تسعى األففـ الوثائقية إلى تحقيقها من  ( يوض 13جدكؿ )

 ورات العربيةخفؿ تناكلها للث

 القنوات                           

 األهداؼ

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 69.1 .2 ..60 13 122.2 02 62.2 01 إبراز معاناة الشعوب العربية

 61.1 22 ..60 13 3.3. 02 122.2 00 تقديم خلفية تاريخية لألحداث

 2.2. 21 21.1 . ..62 03 62.6 02 رمة العربيةإظهار النواحي السلبية لألن

 09.1 19 9..0 2 19.1 2 39.2 . التوعية باألكضاع االرتةادية للدكلة

 31.1 16 22.2 1 22.2 10 - - تةحي  مفاهيم

 21.1 31 22.2 1 3..2 12 22.2 12 توضي  حياة الرؤساء

 2.2. .2 92.3 6 3.3. 02 9.2. 16 إثارة التعاطف مع الشعوب العربية

 99.1 22 ..20 9 61.1 00 22.2 10 إثارة الخوؼ من المستقبل

 23.3 09 32.1 2 22.0 13 39.2 . إثارة التفاؤؿ بالقادـ من المستقبل

 01.1 13 9..0 2 19.1 2 00.1 2 مساعدة الشعوب المقهورة

 12.2 6 ..20 9 3.. 0 2.2 1 أهداؼ أخرل

 92 12 02 00 )*( المجموع

 
                                           

 .%( إلمكانية تقديم أكثر من هدف في الفيمم الواحد100يزيد المجموع عن نسبة )  (*)
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 بيانات الجدكؿ السابق ما يلي:كيتض  من 

تنوعت األهداؼ التي تسعى إليها األففـ الوثائقيػة فػي عرضػها كتقػديمها          

للثورات العربية "عينة الدراسة ", فقد جاء هدؼ إبراز معاناة الشعوب العربية 

%( , يليه تقديم خلفية تاريخية ألحػداث  69.1في مقدمة تلك األهداؼ بنسبة )

%(, ثم هػدؼ أظهػار النػواحي السػلبية فػي أنرمػة       61,1سبة )تلك الثورات بن

%(, بينمػا  2,2.الدكؿ العربية في مختلف المجاالت في الترتيي الثالض بنسبة )

%(, 2,2.احتل هدؼ إثارة التعاطف مع الشعوب العربية الترتيي الرابع بنسبة )

ثػم هػدؼ إثػارة الخػػوؼ كالقلػق مػن المسػتقبل فػػي الترتيػي الخػامس بنسػػبة         

%(, ثم  هدؼ توضي  حياة الرؤساء كذلك في الترتيي السػادس بنسػبة   99,1)

%(, أما هدؼ إثارة التفاؤؿ بالقادـ فػي المسػتقبل فقػد احتػل الترتيػي      21.1)

%(, ثم تةحي  المفاهيم المغلوطة لػدل الػرأم العػاـ فػي     23,3السابع بنسبة )

رتةػادية  %(, ثػم هػدؼ التوعيػة بػالنواحي اال    31,1الترتيي الثػامن بنسػبة )  

%(, ثم هدؼ 09,1كالمالية ألكضاع الدكؿ العربية في الترتيي التاسع بنسبة )

%(, كأخيػران  01,1الدفع لمساعدة الشعوب المقهورة في الترتيي العاشر بنسبة )

 %(. 12,2فئة " أهدؼ أخرل " في الترتيي الحادم عشر بنسبة )

تل مقدمػة األهػداؼ فػي    كالذم احهدؼ إبراز معاناة الشعوب العربية أما عن    

األففـ الوثائقية التي تناكلت الثورات العربية؛ فقد اتض  في العديد مػن تلػك   

.. ثورة كرامة " الذم اتض  من خفله 0211األففـ نجد من بينها: فيلم " تونس 

معاناة الشعي التونسي كاألهالي من جراء الثػورة كمػدل تورػف الحيػاة بسػبي      

باإلضافة إلى إبراز معاناة الشعي مع النرػاـ السياسػي    المواصفت كإدارة شئونهم

السابق من فقر كبطالة كمرض كالحالة السيئة التي كصلت بها البفد, أيضان اتض  

هذا الهدؼ من خفؿ فيلم "جماهيرية العقيد " الذم تناكؿ معانػاة أهػالي سػجن    

ل المعيشة بوسليم كالمجزرة التي حدثت به من رتل كتعذيي, أدم إلى تدني مستو

لديهم كمعاناتهم من رلة التبرعػات إلػيهم, بينمػا تنػاكؿ فػيلم " مولػود فػي        

" هذا الهدؼ بشكل كاض  من خفؿ إبراز معاناة الشػعي المةػرم    1جػػ -يناير02

أثناء الثورة كرتل كضرب المتراهرين من الشباب كسحق في الميادين, باإلضافة 

المعػتقفت كالسػجوف ككػذلك الحالػة     إلى معاناة العديد من أفراد الشػعي داخػل   

 الةحية كاالجتماعية التي عانى منها المجتمع المةرم طواؿ ثفثوف عامان.
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كفي سوريا كاف تعذيي كرتل المترػاهرين مػن الشػباب كاألطفػاؿ نتيجػة           

,  ثم تعذيي المتراهرين فػي  16.0العنف كاآلثار التي خلفتها مجزرة حماق عاـ 

إلى تعرض النساء إلى اال تةاب كهو ما اتضػ  فػي عػدة    , باإلضافة 0211ثورة 

أففـ من بينها: فيلم " سوريا .. كالعشر العجاؼ " ككذلك مػا تناكلػه فػيلم "    

سوريا .. الحكم بالوراثة ", أيضان إبراز معاناة الشعي اليمني مع النراـ السابق 

لػيمن مػن   , كمعانػاة أهػالي ا  1662من رتل كتشريد اآلالؼ من األبناء إثر حػرب  

الفقر كاألمية كهو ما تناكله فيلم "من ملفات ديكتاتور عربي", هذا باإلضػافة  

إلى ما تناكله فيلم " من ملفات أ رب ديكتاتور عربي" من عرض مشاهد لجثػض  

 ملقاة على األرض كمشاهد إلعداـ طفب الجامعات في ليبيا.

كالذم جػاء فػي    يةتقديم خلفية تاريخية ألحداث الثورات العربأما عن هدؼ    

مقدمة األهداؼ التي سعت إليها األففـ " عينة الدراسة" أيضان , فمن بينها: فيلم 

" جماهيرية العقيد " الذم تناكؿ تقديم خلفيػة تاريخيػة عػن حيػاة القػذافي      

كعما حدث من إرهاب لدكلته في فترة الثمانينيات, كفي فيلم " من ملفات أ رب 

كرتل الطفب في ليبيػا كرتػل أعػواف     1619ث عاـ ديكتاتور عربي" تناكؿ أحدا

القذافي من الجيش, باإلضافة إلى تقديم خلفيػة عػن مقتػل " موسػي الةػدر "      

 العالم الديني كالمفكر السياسي كإسقاط الطائرة األمريكية على أيدم الليبيين.

في أنرمة الػدكؿ العربيػة التػي تعرضػت      هدؼ إظهار النواحي السلبيةأما      

رات كاإلصفحات السياسية كالذم احتل الترتيي الثالض بين مجمػوع األهػداؼ   للثو

فقد اتض  من خفؿ عفرة القذافي بالدكؿ العربية كالغربية كالتي شهدت توتران 

على مر السنوات األخيرة " ربل رياـ الثورة ", كرتله ألبناء كطنه؛ كهػو مػا   

بي " أما في فيلم " مولػود  اتض  من خفؿ فيلم " من ملفات أ رب ديكتاتور عر

" فقد ظهر هذا الهدؼ من خفؿ التركيز على انتشػار حػوادث    1يناير جػ 02في 

االنتحار كالفساد كسوء األحواؿ المعيشية كالبطالػة كانفجػار كنيسػة القديسػين     

 .0211باإلسكندرية مما أدل إلى إشعاؿ الثورة المةرية في يناير 

فقػد اتضػ     ي االرتةػادية كالماليػة للدكلػة   هدؼ التوعية بالنواحأما عن      

كذلك من خفؿ إظهار الحياة االرتةادية في اليمن كالتي تعرضت للفقػر كتػدني   

 مستول المعيشة هناؾ كهو ما تناكله فيلم " من ملفات ديكتاتور عربي".
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فقد اتض  بشكل كبير في فيلم هدؼ إثارة التعاطف مع الشعوب العربية أما      

كالعشر العجاؼ " الذم كاف يهدؼ إلى إثارة التعػاطف مػع الشػعي    " سوريا .. 

السورم الذم تعرض أطفاله كشبابه للقتل كالضرب كالتعذيي للمتراهرين كسحل 

جثثهم بالشوارع, باإلضافة إلى تناكؿ الفيلم لمقتل العديد منهم في مجزرة حماق 

 .16.0عاـ 

ـ" التعاطف مع األمهات مػن  كما أثار فيلم " سيدم بوزيد .. ثورة المرلو     

شعي تونس, نتيجة فقد أشقائهم كآبػاءهم كنرػرات األطفػاؿ الػذم ُحرمػوا مػن       

آباءهم نتيجة التدمير كالثورة الليبية , كذلك إثارة تعاطف الشعوب العربية مع 

األطفاؿ الةغار في سوريا كالذين يتعرضوف للقتل من ربل القناصػين, كصػراخ   

 فيلم " حمص .. رحلة في الجحيم ".األمهات كهو ما تعرض له 

كالذم احتل الترتيي الخامس  هدؼ إثارة الخوؼ كالقلق من المستقبلأما عن      

فقد اتض  هذا الهدؼ من خفؿ الخوؼ من اندالع حرب أهلية في سوريا, كتػوثير  

ذلك على أمن كاستقرار المنطقة كجعلها دائمان  ير مستقرة نتيجة الةراع الػدائر  

 ا كهو ما تناكله فيلم "سوريا .. الحكم بالوراثة ".في سوري

, كرػد اتضػ  فػي كثيػر مػن      إثارة التفاؤؿ بالقادـ من المستقبلأما هدؼ      

األففـ الوثائقية "عينة الدراسة " فعلػى سػبيل المثػاؿ: نجػد فػيلم " تػونس       

 ... ثورة كرامة " تناكؿ هذا الهدؼ من خفؿ استعداد الشعي إلرساء رواعػد 0211

نراـ سياسي جديد بعد رحيل النراـ السابق مثلما حدث في مةر كاليمن كليبيػا,  

أيضان تفاؤؿ الشعي اليمني بتحسين أكضاعه بعػد الثػورة خاصػةن تحسػين أكضػاع      

المرأة كأنها ستكوف أفضل, كعودة اليمن مرة أخػرل سػعيدة ديمقراطيػة مدنيػة     

اليمنية ", كفػي فػيلم "   كهو ما اتض  من خفؿ فيلم " صوتها ثورة .. الثورة 

يوميات ثورة " جاء تفاؤؿ الشعي المةرم بعػد تنحػي الػرئيس السػابق حسػني      

مبارؾ عن السلطة لتحقيق أهػداؼ الثػورة كالحلػم بدكلػة مدنيػة ديمقراطيػة,       

 كتحقيق الحرية كالعدالة االجتماعية.

فقد تمثػل هػذا الهػدؼ فػي دعػوة       هدؼ مساعدة الشعوب المقهورةأما عن      

من خفؿ الشخةيات المقدمة بالفيلم كالضيوؼ  -عديد من األففـ عينة الدراسة ال

إلى ضركرة الوروؼ مع تلك الشعوب من خفؿ تقػديم كافػة أكجػه     -المشاركين 
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الدعم المادم كالطبي للخركج من األزمة التي تمر بها هذق الشػعوب, كضػركرة   

 التشجيع على حرية التعبير في ظل القانوف.

عاـ يتض  أف هناؾ تنوع في األهداؼ التػي تسػعى األفػفـ الوثائقيػة     بشكل    

"عينة الدراسة " إلى تحقيقها من خفؿ تناكلها للثورات العربيػة, األمػر الػذم    

يستدعي ضركرة التورف أماـ تلك األحداث كإعادة النرر في التعامل معها لوضع 

حداث المختلفػة كأسػبابها   الحلوؿ المختلفة لحلها, ذلك أنه بعد إلماـ الجمهور باأل

يكوف رد تم استيعابها تمامان ثم يدرؾ أهمية دكرق في حلها بضػركرة مشػاركته   

اإليجابية, كبهذا يكوف الفيلم الوثػائقي أداة معاكنػة للػدكؿ العربيػة فػي حػض       

الجماهير على المشاركة الفعلية في إيجاد حلوؿ للقضايا كاألحداث المطركحة على 

لك الدكلية, كرد أثبتت إحدل الدراسات مدل فعالية الفػيلم  الساحة العربية ككذ

الوثائقي في التعرؼ على الماضي, كمػا أف هنػاؾ أهػداؼ أخػرل تسػعى األفػفـ       

الوثائقية إلى تحقيقها هي: تعزيز كتشجيع التعبير عن اآلراء, كتبني كجهة نرر 

أشارت إليه  جديدة, كالتفكير في الةال  العاـ, كتوثيق األحداث الهامة, كهو ما

 بعض أففـ الدراسة في مضمونها كلكن بنسي ضئيلة.

كرد اتفقػت هػذق النتيجػة مػع نتػائ  دراسػة عػفء الػدين محمػد عيػاش                

حيض جاء هدؼ الفػيلم التسػجيلي إبػراز معانػاة الفلسػطينيين بنسػبة        (19)(0226)

%( ثم هدؼ الحفاظ علػي الهويػة   92%( ثم هدؼ توثيق األحداث بنسبة )2.)

 %(.31.1لفلسطينية بنسبة )ا

 ( يوض 12جدكؿ )

االستماالت المستخدمة في عرض الثورات العربية في األففـ الوثائقية "عينة 

 الدراسة"

 القنوات               

 االستماالت المستخدمة

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 31.1 16 21.1 . 19.1 2 ..31 1 األسلوب العقلي المنطقي

 12.2 9 1.1 1 10.2 3 6.1 0 األسلوب العاطفي

 3..2 32 ..32 2 ..12 11 26.1 13 االثناف معان

 122 92 122 12 122 02 122 00 المجموع 
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 كيتض  من بيانات الجدكؿ السابق ما يلي:

تنوعت اإلستماالت المستخدمة في األففـ الوثائقية "عينة الدراسػة " فػي        

ديمها للثورات العربية بوحداثها كموضوعاتها الفرعية, حيض جاء كفن من إطار تق

%(, 3,.2األسلوبين العقلي المنطقي كالعاطفي معان فػي الترتيػي األكؿ بنسػبة )   

حيض جمعت معرم األفػفـ "عينػة الدراسػة " بػين هػذين األسػلوبين فػي إطػار         

ى األسػلوب العقلػي   المعالجة, بينما جػاءت األفػفـ الوثائقيػة التػي اعتمػدت علػ      

%(, كأخيران احتػل األسػلوب العػاطفي    31,1المنطقي في الترتيي الثاني بنسبة )

%( فقط , كهي نسبة ضئيلة جدان ال 12,2فقط الترتيي الثالض بنسبة ال تتجاكز )

 تقارف بالنسي السابقة.

إف األساليي العقلية تهدؼ إلى مخاطبة العقل بايراد الحقػائق التػي تبػرهن         

ى صحة اآلراء التي توردها, أمػا األسػاليي العاطفيػة أسػرع كأكثػر تػوثيران,       عل

كتهدؼ إلى تغليي رأم أك كجهة نرر محددة بغرض استمالة المشاهدين لإلرنػاع,  

فهذق األساليي تستخدـ عبػارات رنانػة كمخاطبػة للعواطػف مػع إثػارة حمػاس        

 المشاهدين.

كالتػي احتلػت مقدمػة االسػتماالت      األساليي العقلية كالعاطفية معػان أما عن      

المستخدمة في عرض ثورات الربيع العربي في األفػفـ الوثائقيػة, فقػد تمثلػت     

األساليي العاطفية في: مشاهد رتػل المترػاهرين مػن الشػباب كرتػل األطفػاؿ,       

كالدمار الشامل للمنشآت كالمباني كالمإسسات العامة في معرم الدكؿ المشػتركة  

"عينػة الدراسػة"؛ حيػض ركػزت األفػفـ علػى اسػتخداـ         في الثػورات العربيػة  

االستماالت العاطفية عند تقديم األحداث بتقديم بعض النماذج اإلنسانية للشػهداء  

كالجرحى كالمةابين من األطفاؿ كالشباب كالشػيوخ نتيجػة التعػذيي كالمعانػاة     

فـ التي يجدها هإالء على أيدم روات األمن كالجنود, في حين رػدمت تلػك األفػ   

هذق األحداث من خػفؿ اسػتماالت عقليػة أك منطقيػة أيضػان تعتمػد علػى الحجػ          

كاألسانيد الوارعية كالمنطقية من خفؿ األدلة كالشواهد التي تعتمد على السػرد  

المباشر للمعلومات التاريخية كبعض اآليات القرآنية التي تبرز حق تلك الشػعوب  

 في الحرية. 

في االعتماد على األدلة كالبػراهين   المنطقية العقليةاألساليي بينما اتضحت      

كالحقػائق, كاالسػتدالؿ باآليػػات القرآنيػة, كالبيانػػات كاألررػاـ كاإلحةػػاءات,     
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كعرض كجهات النرر المختلفة لبعض المسئولين كشػهود العيػاف, كاللقػاءات مػع     

مإسسات حقوؽ اإلنساف, بجاني الخرائط كالرسوـ اإليضاحية التػي توضػ  مسػار    

تلك األحداث على أرض الوارع, كرد تحقق ذلك من خػفؿ عػدة أفػفـ أبرزهػا:     

.. الطيي كالشرس كالسياسي ", كفيلم " سػنة ضػائعة مػن     0211فيلم" التحرير 

عمر مةر ", كفيلم " شفرة بن علػي ", كفػيلم" مػن ملفػات أ ػرب ديكتػاتور       

تاتور عربي", عربي", كفيلم" سوريا.. الحكم بالوراثة" كفيلم" من ملفات ديك

", كالتي ركزت جميعها علػى  0211كفيلم "حةاد الثورات العربية.. ماذا حدث في 

المعلومات عن فترة تولي السلطة لمبارؾ, القذافي, زين العابدين بن علي, علي 

عبد اهلل صال , بشار األسد, مػع توضػي  أف الػديكتاتوريين  ػالبيتهم مارسػوا      

هدؼ لتوريض الحكم, باإلضػافة إلػى السػيطرة    اإلرهاب كالرلم على الشعي, مع ال

 على كسائل اإلعفـ.

فقد اتضحت مػن خػفؿ مشػاهد توضػ  إنتهاكػات       األساليي العاطفيةأما عن      

لحقوؽ اإلنساف المستمرة عن طريق عرض نماذج لحاالت إنسانية تنتهك حقورهػا  

بػين   في سوريا كليبيا كيتم اعتقالهم كسجنهم كتعػذيبهم دكف كجػه حػق, كمػن    

.. ثػورة كرامػة " بكػاء أـ الشػاب      0211النماذج التي عرضت في فيلم " تونس 

محمد البوعزيزم الذم أشعل النار في نفسه نتيجة التعذيي كاليػوس كاإلحبػاط,   

ككذلك مشاهد البكاء المستمر جراء استشهاد عد كبير من الشباب على أيدم روات 

, كهو ما تعرضت له الكثير من الجيش في سوريا كليبيا كروات الشرطة في مةر

األففـ الوثائقية "عينة الدراسة", باإلضافة إلى عرض كتقػديم صػور كصػور    

المةابين مػن الرصػاص أثنػاء الثػورات, كصػور احتضػاف األمهػات كالناشػطات         

ألكالدهن, ككذلك لحرات إسعاؼ المةابين, كهو ما اتض  من خفؿ فيلم " صوتها 

أيضان ظهر هذا األسػلوب كاضػحان مػن خػفؿ فػيلم "      ثورة .. الثورة اليمنية ", 

سيدم بوزيد .. ثورة المرلوـ" الذم تناكؿ بكاء األـ كهي تحمل صػورة ألحػد   

أبنائها الذم استشهد في الثػورة, ككػذلك تقػديم صػور لػبعض آثػار التخريػي        

 كالدمار الذم لحق بالعديد من المنازؿ, كصور لضحايا من السيدات كاألطفاؿ.

فيلم" حمص .. رحلة في الجحيم" حيض اعتمد الفيلم على التركيز على  أيضان     

تةوير أطفاؿ يةرخوف, كجرحى في إحدل المستشفيات, كصراخ كبكاء النسػاء,  

كجثة لطفلة كرت دفنها, كمشاهد لجثض ملقاة على األرض, حتى أف بعػض ضػيوؼ   
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بابػا عمػرك "    الفيلم سواء من أسر الضحايا أك القناصين المدافعين عن منطقة "

 تم مقتلهم بعد التحاكر معهم. 

بشكل عاـ يتض  أف تناكؿ معرػم األفػفـ الوثائقيػة " عينػة الدراسػة "           

لهذين األسلوبين" العقلي كالعاطفي" في إطار معالجة كتقديم الثورات العربيػة  

يعطي نوعان من المةدارية كالموضوعية في التناكؿ, خاصةن كأنها تعػرض الػرأم   

أم اآلخر, كما تعػرض البػراهين كالحجػ  الوارعيػة مػن أررػاـ كإحةػاءات        كالر

ككثائق كبيانات منشورة كمةورة كمسموعة, كما تعرض معاناة الشعوب العربية 

بنوع من العاطفة كالشفقة, فكانت األساليي العاطفية كالعقلية كاضحة فػي تلػك   

 األففـ, كهذا ما يدؿ على موضوعيتها.

النتيجة مع ما توصلت إليه نتائ  دراسة عفء الػدين محمػد    كرد اتفقت هذق     

حيض حةلت األسػاليي المنطقيػة كالعاطفيػة معػان علػى النسػبة       (11) (0226عياش )

األعلى من أساليي معالجة األففـ للقضايا كالموضوعات الفلسطينية؛ كذلك بنسبة 

 %(.2.2) %( يليها األساليي المنطقية فقط في الترتيي الثاني بنسبة62.2)

 ( يوض 12جدكؿ )

المستخدمة في عرض الثورات العربية في األففـ الوثائقية "عينة  اإلرناعكسائل 

 الدراسة"

 القنوات                    

 كسائل اإلرناع

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 122.2 92 122.2 12 122.2 02 122.2 00 االستشهاد باألدلة كالبراهين

 12.2 22 9..1 11 99.1 19 ..1. .1 عرض كجهات نرر مختلفة

 92.2 36 2.1. 10 22.2 10 0..9 12 إحةاءات كأرراـ استخداـ

 3..2 32 21.1 . 22.0 13 93.9 12 بورواؿ شهود العياف االستعانة

 32.2 .1 9..0 2 33.3 . 01.3 9 عرض كجهة نرر كاحدة

 02.2 12 12.3 0 19.1 2 22.6 6 شخةيات بارزة استخداـ

 12.2 9 1.1 1 10.2 3 6.1 0 أكثر من كسيلة

 92 12 02 00 )*(المجموع 

 

                                           
 .%( إلمكانية استخدام أكثر من وسيمة لإلقناع في الفيمم الواحد100سبة )يزيد المجموع عن ن  (*)
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 يلي: كيتض  من بيانات الجدكؿ السابق ما

تنوعت كسائل اإلرناع المسػتخدمة فػي عػرض كتنػاكؿ الثػورات العربيػة            

لفضػائية,  " المقدمػة بػالقنوات ا  األففـ الوثائقية "عينة الدراسةالمطركحة في 

فئة االستشهاد باألدلة كالبراهين مقدمة كسػائل اإلرنػاع المسػتخدمة     احتلتحيض 

%( من بين كسائل اإلرناع المستخدمة, يليهػا فػي الترتيػي    122,2كذلك بنسبة )

الثاني مباشرةن عرض كجهات نرر مختلفة حوؿ أحداث الثورات العربية المطركحة 

راـ كاإلحةائيات فػي الترتيػي الثالػض    األر استخداـ%(, ثم 12.2كذلك بنسبة )

%(, بينما كسيلة االستعانة بورواؿ شهود العياف جاءت في الترتيي 92.2بنسبة )

%(, ثم عرض كجهة نرر كاحدة تجاق األحداث في الترتيي 3..2الرابع بنسبة )

الشخةيات البارزة في الترتيػي السػادس    استخداـ%(, ثم 32.2الخامس بنسبة )

" فػي الترتيػي السػابع    استخداـ أكثر من كسيلةكأخيران فئة"  %(,02.2بنسبة )

كذلك من إجمالي الفئات المرتبطة بوسائل اإلرناع المسػتخدمة   %(,12,2بنسبة )

 في األففـ الوثائقية "عينة الدراسة ".

ة يػ ليلالتي خضعت للدراسػة التح يتض  مما سبق أف  البية األففـ الوثائقية      

تقديم األدلة كالبراهين في معالجتهػا للثػورات العربيػة,    ك استخداـحرصت على 

فكانت تعػرض تلػك الثػورات بنتائجهػا كأسػبابها, كمػا رصػدت لعػدد الشػهداء          

 يحسي لهذق األففـ في إطار تقديمها لتلك الثورات.  كالمةابين كهو ما

فػيلم "سػوريا كالعشػر    األدلة كالبػراهين,    تناكلت التيكمن بين األففـ      

 التػي الةػور   اسػتخداـ في تقديمه للوضع في سوريا علػى   اعتمدجاؼ" الذم الع

راـ بها الجيش السػورم بقيػادة حػاف,     كالتي 16.0تشهد على مجزرة حماة عاـ 

هػذا الفػيلم علػى هػذا      اعتمد... ثورة كرامة " 0211األسد, كفي فيلم " تونس 

يتعرض لهػا الشػعي    التيالعنةر موضحان مدل اإلهانة كالتعذيي كالقتل كالمشاكل 

" الشػواهد  1يناير ..جػ 02فيلم" مولود في  استعرضالتونسي كل يوـ, في حين 

كاألدلة على سوء كفساد النراـ السابق للػرئيس المخلػوع محمػد حسػنى مبػارؾ      

سادت جميع أجهزة الدكلة كوسباب كأدلػة علػى ريػاـ     التيموضحان مراهر الفساد 

 .0211يناير  02ثورة 
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"سوريا .. الحكم بالوراثة " كاف عرض مقطع لطفل معذب, خير  كفي فيلم     

يرتكبها الجيش في حق الشعي السورم مػع رصػد    التيدليل كشاهد على المجازر 

صور أرشيفية توض  تلك المجازر, كهو ما تناكله أيضان فيلم "الخالديػة حمػص   

 .. شارع الموت", حيض تناكؿ الفػيلم مشػاهد ألطفػاؿ كهػو يعػذبوف كيخشػوف      

الموت على أيدم جنود بشار األسد, كذلك ظهر هذا العنةر بشكل كاض  في فيلم 

على التةػوير الحػي مػن     االعتماد" الخالدية حمص .. شارع الموت " من خفؿ 

 تعرضت للدمار كالخراب نتيجة األحداث. التيموارع األحداث كالمناطق 

ي الثاني, فاف ذلك الترتي احتلكالذم  أما أسلوب عرض كجهات نرر مختلفة     

يإكد على مدل حرص تلك القنوات بما تقدمه مػن أفػفـ كثائقيػة علػى تقػديم      

الرأم كالرأم اآلخر كذلك إلحداث نوع من التوازف في المعالجة كيترؾ األمر في 

النهاية للمشاهد, ففي فيلم " سوريا كالعشر العجاؼ " نفح, كجػود مػني يإيػد    

 راته.حاف, األسد كمني يعارضه في ررا

كالتػي جػاءت فػي الترتيػي الثالػض بػين        اإلحةائيات كاألررػاـ  استخداـأما    

األساليي اإلرناعية المستخدمة؛ ربما يرجع ذلك إلى حرص جميػع القػائمين علػى    

كعػدد   كالقتلػى هذق األففـ علػى تقػديم إحةػائيات كأررػاـ تتعلػق بػالجرحى       

يُعهػا حقػائق تػرتبط بلغػة     ُدمرت, كجم التيالمةابين كعدد المنازؿ كالمإسسات 

 التػي األرراـ لتإكد للمشاهد مدل صحة البيانات المقدمة إليه, فمن بين األفػفـ  

على هذا العنةر فيلم " سوريا كالعشر العجاؼ" حيض تناكؿ الفيلم عػدد   اعتمدت

كفػي فػيلم    , 0223, كأعداد الجنود الذين دخلػوا العػراؽ عػاـ     كالجرحىالقتلى 

أيضان على لغة األررػاـ كاإلحةػائيات    اعتمدورة اليمنية " "صوتها ثورة .. الث

سقط فيها ما يقرب مػن   كالتيسقطت في جمعة الكرامة  التيللداللة على األعداد 

% مػن النسػاء فػي الػيمن ال     19شهيدان بجاني مئات الجرحى, مع توضػي  أف   20

 يشتركن في األدكار االجتماعية بالدكلة.

فقػد ظهػر ذلػك كاضػحان فػي فػيلم        واؿ شهود العيػاف االستعانة بورأما عن      

ينػاير   02" من خفؿ عرض أرواؿ الشهود تجػاق ثػورة   1يناير ج02"مولود في 

 سميت "بمورعة الجمل" . التيفبراير  0كاألحداث المرتبطة بها خاصةن أحداث 
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, فقد اعتمدت عليها األففـ الوثائقية محػل  عرض كجهة نرر كاحدةأما عن      

ة ألف  البيػة الضػيوؼ كالشخةػيات المشػاركة فػي تلػك األفػفـ كانػت         الدراس

اتجاهاتهم معارضة للنراـ السابق لمختلف الػدكؿ العربيػة مػع توييػد الثػورات      

كالمراهرات من أجل الحرية كالمساكاة, حيض ظهر من خػفؿ فػيلم " سػوريا ..    

ائهم تجػاق  يفسركف كيذكركف آر كانواالحكم بالوراثة " حيض إف الضيوؼ الذين 

القضية كانوا ُيجمعوف على رأم كاحد كهو سوء نراـ حكم بشار األسػد, كهنػاؾ   

فيلم " سرت .. مسارات الحسم " حيض ليس هناؾ أحد من ضػيوؼ الفػيلم يػذكر    

رأيه في إيجابية النراـ السابق, فكلهم أجمعوا على أنه كاف نرامان فاسػدان, حتػى   

" كنا مغشوشين حيض يعتبر نرامان سياسيان ذكر أحد ريادته الشعبية كالذم اعتقل: 

 هشان ".

 استعانت كالتيكالشخةيات البارزة عناصر أخرل  استخداـهذا باإلضافة إلى      

المستخدمة مثل  اإلرناعبها معرم األففـ في توضي  كعرض األحداث كوحد أساليي 

االستعانة  الشخةيات السياسية البارزة في الدكلة كتوثيرها في األحداث من خفؿ

بعرض كجهة نررهم المإيدة أك المعارضة, كمن ضمن الشخةيات البػارزة التػي   

تم االستعانة بها في بعض األففـ الوثائقية كاف المستشار مةػطفى عبػد الجليػل    

 .الليبي كذلك من خفؿ فيلم" سرت .. مسارات الحسم " االنتقاليرئيس المجلس 

حيض احتلت  (.1)(0213سة هبة حنفي معوض )اتفقت هذق النتيجة مع نتائ  درا     

فئة االستشهاد باألدلة كالبراهين مقدمة كسائل اإلرناع المستخدمة كذلػك بنسػبة   

%(, يليها عرض كجهات نرر مختلفة حػوؿ القضػايا العربيػة المطركحػة     2,2.)

%(, ثم استخداـ األرراـ كاإلحةائيات فػي الترتيػي الثالػض    22.6كذلك بنسبة )

كما اتفقت هذق النتيجة أيضان مع نتائ  دراسة هبػة اهلل فتحػي    %(.21.2بنسبة )

يعتمد علػى الحجػ     الذمتوصلت إلى أف األسلوب المنطقي  التي (16)(0211سليماف )

الدراسػة   رنػاتي اعتمدت عليهػا   التيمقدمة األساليي  فيكالبراهين كاألدلة جاء 

اإلسػرائيلية, كبنسػبة    33رناة  في% 1..1معالجة القضية الفلسطينية بنسبة  في

رناة الحرة األمريكية, أمػا بالنسػبة للقضػية العراريػة فجػاء هػذا        في% 6.2.

 33رنػاة   فػي % 62.3مقدمة األساليي األخرل أيضان حيض جاء بنسبة  فياألسلوب 
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رناة الحرة األمريكية, كبالنسبة لقضػية اإلصػفح    في% 6.1.اإلسرائيلية مقابل 

رناة الحرة  في% 6.1.اإلسرائيلية مقابل  33رناة  في% 62جاء بنسبة  السياسي

 األمريكية. 

بشكل عاـ يتض  ما أسهمت بػه األفػفـ الوثائقيػة فػي تقػديمها لألسػاليي            

اإلرناعية المتنوعة لتإكد من خفلها على كارعية القضايا المطركحة من خفلها, 

حداث التػي يعرضػها,   أيضان لقدرة الفيلم على الوصوؿ إلرناع المتلقي بوارعية األ

كمن ثم يعتمد الفيلم الوثائقي على عرض كجهات النرر المختلفة ما بين المإيدة 

كالمعارضة, باإلضافة إلى األدلة كالبراهين من أرراـ ككثائق كبيانػات؛ كذلػك   

 لإللماـ بالقضايا كاألحداث المثيرة للجدؿ كلمراعاة الموضوعية.

 ( يوض 19جدكؿ )

 يات المشاركة في األففـ الوثائقية "عينة الدراسة"تخةص الضيوؼ كالشخة

 القنوات             

 الضيوؼ المشاركوف

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 122.2 92 122.2 12 122.2 02 122.2 00 مسئوؿ سياسي

 62.2 22 ..60 13 1.2. 01 61.2 02 محلل

 2.2. .2 9..1 11 16.0 16 ..1. .1 جمهور عاـ

 11.1 23 ..20 9 3.3. 02 11.3 11 شاهد عياف

 91.1 31 9..0 2 12.2 .1 0..9 12 خبير

 92.2 39 21.1 . 99.1 19 22.2 10 عسكرم

 3..2 32 32.1 2 ..12 11 26.1 13 أسر ضحايا

 3..3 03 01.2 3 22.2 10 39.2 . ناشط

 3..0 11 9..0 2 06.0 1 01.3 9 رانوني

 3..1 11 12.3 0 19.1 2 00.1 2 مسئوؿ ارتةادم

 12.2 6 12.3 0 10.2 3 1..1 2 رجل دين

 2.2 3 - - 2.0 1 6.1 0 طبيي

 19.1 12 12.3 0 ..02 2 13.9 3 ضيوؼ آخرين

 92 12 02 00 )*(المجموع 

                                           
 .%( إلمكانية االعتماد عمى أكثر من ضيف في الفيمم الواحد100يزيد المجموع عن نسبة )  (*)
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المسئولوف السياسيوف جاءكا في مقدمة  أفتشير بيانات الجدكؿ السابق إلى      

ألففـ الوثائقية التي تناكلت الثػورات العربيػة "عينػة    الضيوؼ المشاركين في ا

%(, 122,2الدراسة", حيض احتلت تلك الفئة من الضيوؼ الترتيي األكؿ بنسػبة ) 

%( , 62.2تفهم المحللوف السياسيوف كاالرتةاديوف في الترتيي الثاني بنسػبة ) 

فػي   %( ثػم شػهود العيػاف   2.2.ثم الجمهور العاـ في الترتيي الثالػض بنسػبة )  

%(, أمػا الخبػراء فػي الترتيػي الخػامس بنسػبة       11.1الترتيي الرابع بنسػبة ) 

%(, بينمػػا جػػاءت الشخةػػيات العسػػكرية فػػي الترتيػػي السػػادس بنسػػبة 91.1)

%( , أمػػا 3,.2%(, ثػػم أسػػر الضػػحايا فػػي الترتيػػي السػػابع بنسػػبة )92,2)

رجػاؿ   %(, ثػم 3,.3الناشطوف السياسيوف فقد احتلوا الترتيي الثػامن بنسػبة )  

%( ثػم االرتةػاديوف فػي الترتيػي     3,.0القانوف في الترتيي التاسػع بنسػبة )  

%(, ثػم )فئػة ضػيوؼ    12.2%( كرجػاؿ الػدين بنسػبة )   3..1العاشر بنسبة )

%( كالتػي تضػمنت: " رجػاؿ    19,1آخرين( في الترتيي الثاني عشػر بنسػبة )  

األطبػاء فػي   .. ك يػرهم", كأخيػران   لوزراء , المثقفوف, كاإلعفميػوف, القضاء, ا

%( فقط, كذلػك مػن إجمػالي    2,2الترتيي الثالض عشر كذلك بنسبة ال تتجاكز)

 نسي الضيوؼ المشاركة في األففـ الوثائقية "عينة الدراسة ".

إف النتائ  السابقة تشير إلى أف رجاؿ السياسة " المسئولين سياسيان " هم       

لوثائقية " عينػة الدراسػة "   أكثر الفئات أك الشخةيات التي كردت في األففـ ا

في إطار تناكلها لثورات الربيع العربي, كرد يرجع ذلك إلى الدكر الكبير الذم 

تقوـ به هذق الشخةيات فػي تسػيير األحػداث السياسػية كالتػوثير علػى أفكػار        

كاتجاهات الجمهور, مما رد يسبي تدعيم أك تغيير هذق االتجاهات, كرػد تمثلػت   

لمشاركة في األففـ في كٍل من: الرؤساء كرئيس الوزراء تلك الفئة من الضيوؼ ا

كالوزراء كالمحافروف كالقػادة السياسػيين, كلػواءات الجػيش كرجػاؿ الةػفوة       

 السياسية كأعضاء المجالس المحلية, كرجاؿ الشرطة, .. ك يرهم.

أيضان تقدـ فئة المحللين السياسيين في نسي الرهور يعطي داللة بونهم علػى       

ألحداث الجارية كردرة على تحليل الموارف كالسيناريوهات التي تحػدث  صلة با

بالدكؿ العربية, مما جعل تلك الفئة توتي في ترتيي متقدـ, كهػذا رػد يرجػع    
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إلى اعتبار هذق النوعية من الضيوؼ من إحدل فئات الةفوة في المجتمع لما لهػا  

ية التػي يتبناهػا   من دكر كبير في تكوين األفكػار كالمعتقػدات كالقػيم السياسػ    

 األفراد.

أما الجمهور العاـ كشهود العياف فقد احتلوا أيضان نسي متقدمة حيػض يرجػع        

ذلك إلى احتواء معرم األففـ الوثائقية "عينة الدراسة " على هذق النوعية مػن  

الضيوؼ باعتبارها المحرؾ الرئيسي لألحداث, نرران لما لها من توثير على الرأم 

يإكد أيضان على صدؽ المحتول المقدـ مما يسػاعد بالضػركرة علػى     العاـ, كمما

 معايشة األحداث.

 ( يوض 11جدكؿ )

مورف الضيوؼ كالشخةيات الواردة في األففـ "عينة الدراسة" من األحداث المرتبطة 

 بالثورات العربية

 القنوات         
 مورف الشخةية

 اإلجمالي ON.TV العربية الجزيرة

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 122.2 92 122.2 12 122.2 02 122.2 00 مإيد

 32.2 .1 9..0 2 31.2 6 00.1 2 محايد

 23.3 30 92.3 6 ..22 11 22.2 10 معارض

 92 12 02 00 )*(المجموع 

 كيتض  من بيانات الجدكؿ السابق ما يلي :

جاءت  البية موارف الشخةيات التي تناكلتهػا األفػفـ الوثائقيػة "عينػة          

الدراسة" مإيدة ألحداث الثورات العربية المطركحة في تلك األففـ, حيض احتلت 

%(, بينمػا جػاءت موارػف الشخةػيات     122,2تلك الفئة الترتيي األكؿ بنسػبة ) 

%(, كأخيران 23.3المعارضة ألحداث الثورات العربية في الترتيي الثاني بنسبة )

اث؛ كذلك في الترتيي الثالػض  الشخةيات التي جاءت موارفها محايدة لهذق األحد

%(, األمػر الػذم يإكػد مػدل التػوازف فػي عػرض األفػفـ         32,2بنسبة بلغػت ) 

 الوثائقية لموارف الشخةيات المختلفة تجاق األحداث المطركحة.

                                           
 .%( إلمكانية اعتماد الفيمم الواحد عمى أكثر من رأي أو موقف100يزيد المجموع عن نسبة )  (*)
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يتض  من بيانات الجدكؿ التفةيلية ارتفاع نسي موارف الشخةيات المإيدة      

د يرجع ذلك إلى ما حدث في المجتمع %(, كر122,2للثورات العربية حيض بلغت )

العربي في الفترة األخيرة كهو ما يسمى بػػ " ثػورات الربيػع العربػي" حيػض      

ظهرت شخةيات تإيد اإلصفح السياسي كالتحوؿ الديمقراطي, كأخػرل تعارضػه   

كالمتمثلة في رؤساء الدكؿ الذين ظهركا خفؿ أحداث األففـ " عينة الدراسة " 

همونه بالهمجية كالجبن؛ كذلك بالر م من شػكل الترػاهرات   ينددكف بالشعي كيت

السلمية كاالحتجاجات المستمرة على األكضاع المتردية داخل هذق البلداف كمنهػا:  

 تونس , مةر , سوريا , ليبيا , اليمن , كبعض البلداف العربية األخرل.

م " أما عن الموارف المإيدة فقد ظهرت من خػفؿ عػدة أفػفـ منهػا: فػيل          

سيدم بوزيػد .. ثػورة المرلػوـ " حيػض توييػد الثػورة التونسػية كضػركرة         

" مػن خػفؿ   1يناير.. ج 02المطالبة بحقوؽ الشعي المسلوبة, كفيلم " مولود في

عدد من الشباب الذين اشتركوا في اندالع الثورة كاستشهدكا نتيجػة البحػض عػن    

ائمة في بلدهم مػن فقػر   العدالة كالمساكاة, فهم معارضوف كرافضوف لألكضاع الق

كبطالة كلكن يبرز دكرهػم اإليجػابي كاألساسػي فػي توييػد ريػاـ المرػاهرات        

 كاالحتجاجات للقضاء على النراـ الفاسد.

أما الموارف المعارضة فقػد ظهػرت مػن خػفؿ فػيلم " سػوريا .. الحكػم             

بالوراثة "حيض اتض  مورف الرئيس بشار األسػد المعػارض للثػورة السػورية؛     

يض كاف رد فعله ضد المتراهرين باطفؽ الرصاص ضػدهم, كمػا أرسػل دبابػات     ح

كرناصة إلخماد أم نوع من التهديدات الداخلية, كفي فػيلم " صػوتها ثػورة ..    

الثورة اليمنية " ظهر الرئيس اليمني علي عبد اهلل صال  كالذم عارض الثػورة  

 هذق الثورة. كعلى األخص دكر المرأة التي ال يجي عليها االشتراؾ في

أما عن الموارف المحايدة كالتي ظهرت بنسبة بسيطة, فقػد اتضػحت تلػك         

الموارف في بعض األففـ الوثائقية محل الدراسة من خفؿ ظهور بعض الشخةيات 

المشاركة فيها مثل: الشخةيات األجنبية التي حاكلت عدـ االنحياز إلى جاني على 

اينة في كثير من األحواؿ مثػل ردكد أفعػاؿ   حساب جاني آخر لتوتي موارفها متب
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بعض الدكؿ األجنبية كالواليات المتحدة األمريكية كفرنسا كبريطانيا كعدد من 

 يونيو. 32الشخةيات البارزة كالمسئولين تجاق ثورة 

إف هذق النتائ  تشير إلى أف االتجاق المإيد لموارف الشخةػيات المشػاركة        

الدراسة" يتفق كطبيعة الموارف كاألحداث المثػارة   في األففـ الوثائقية "محل

على الساحة السياسية حاليان حتى كإف ظهر أيضان الشكل المعارض, فهذا يعد أمػران  

طبيعيان في إطار عرض كجهات النرر المختلفة سواءن " المإيدة أك المعارضػة أك  

 المحايدة " كهو أمر يحسي للقائمين على إنتاج كإخراج تلك األففـ.

 : االستنتاجات* 

 يمكن للباحض الخركج بعدد من االستنتاجات, منها: في إطار نتائ  الدراسة,     

اعتمدت رناتا الجزيرة كالعربية على اإلنتاج الذاتي ألففمها الوثائقية, بينما  -

" في اإلنتاج المشترؾ, كرلما اعتمدت القنػوت   ON.TVتفورت رناة الػ" 

أخرل أك رنوات عربية مسػتقلة لتنفيػذ أك اسػتيراد    الثفث على جهات إنتاجية 

عدد من األففـ الوثائقية, كرد يرجع ذلك لتفوؽ رناتا الجزيػرة كالعربيػة   

 في مجاؿ اإلنتاج الوثائقي.

 ,م استخدامها في الفيلم الوثائقيتالتي  العديد من عناصر اإلبراز اتض  كجود -

يػض يإكػد مةػدارية الحػدث     احتل الترتيي األكؿ ح كالذممثل التةوير الحي 

هذا بجاني استخدـ  ككارعيته, بجاني عرض صوران أرشيفية, كرسوـ الجرافيك,

 الوثائقيػة  بجانػي االسػتعانة فػي بعػض األفػفـ      ,عينة للموسيقىالأففـ  جميع

باأل اني الوطنية, كل ذلك لجذب المشاهد لمتابعة أحداث الفيلم ممػا يوضػ    

 نوعية من األففـ.عوامل الجذب على هذق ال اختفاء

المنطورة بشكل  الترجمة استخداـاستخدـ أكثر من لغة بالفيلم الواحد مع ظهر  -

, كمن ثم االستعانة بضيوؼ من مختلف الجنسيات, ممػا يػدؿ علػى عػدـ     كاض 

 تحيز الفيلم؛ كإنما إتاحة الفرصة لعرض مختلف اآلراء .

, كإنمػا  وب الوصػفي فقػط  الوثائقي على األسلاتض  عدـ تركيز معالجة الفيلم  -

ُكجدت أففـ استخدمت أكثر من أسلوب مثل محاكاة الوارػع كالػراكم كالةػورة    

, مما يضػفي الجاذبيػة فػي    ي التنوع في أسلوب معالجة الفيلمالمعبرة, مما يعن

 .معينأسلوب العرض كعدـ ارتةارق على أسلوب 
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التركيز من خفلها ظهرت رضية الثورات العربية في األففـ الوثائقية حيض تم  -

على مبررات اشتعاؿ الثورات كأسبابها كما ترتي على ذلك إما تتنحى كهركب 

 رؤساء أك مقتل أحدهم.

ر م الدكر األساسي للثورة التونسية في بدء الثورات على المسػتول العربػي,    -

يونيو المةرية كانتا األكثر انتشاران كتوثيران في  32يناير ك 02إال أف ثورتي 

لم العربي كذلك ألهمية مةر كدكرهػا فػي حفػ, تػوازف منطقػة الشػرؽ       العا

األكسط كتوثير التغيػرات الحاصػلة فيهػا علػى المسػتول العربػي كاإلرليمػي        

 كالدكلي.

اتخذت معرم القضايا كالموضوعات الفرعية التي خضعت للدراسة عػدة أشػكاؿ    -

مطالي الشػعبية  تمثلت في رصد األنرمة السياسية القائمة كبدايتها, ككذلك ال

 ضد هذق األنرمة الفاسدة كالمطالبة بتغييرها.

جاءت معرم اتجاهات المعالجة في األففـ الوثائقية محايدة للثورات العربية "  -

عينة الدراسة ", مما يدؿ على عرض الجواني اإليجابيػة كالسػلبية بطريقػة    

لعقلي ألسلوبين امتوازنة, كما تنوعت االستماالت المستخدمة؛ حيض جاء كفن من ا

, كذلك في الترتيي األكؿ مما يوض  عدـ التركيز علػى جانػي   كالعاطفي معان

دكف اآلخر؛ كإنما يشتمل الفيلم على النواحي العاطفيػة كالتػي تسػبي إثػارة     

العواطف مع الشعوب العربية كإبراز معانػاتهم مػن رتػل كاختطػاؼ كتعػذيي      

 ئيات مما يدعم مضموف الفيلم.بجاني االستعانة بالشواهد كالوثائق كاإلحةا

؛ كذلك للتوكيد على ئقي لألساليي اإلرناعية المتنوعةظهر استخداـ الفيلم الوثا -

كارعية األحداث التي يتم تناكلها من خفؿ هذا القالي الوثائقي, مثل األدلػة  

كالبراهين كاالستعانة بالشخةيات السياسية البارزة كشهود العياف, مما يضػفي  

 .كالموضوعية للمضموف المقدـ داريةالمة

, مثل إبراز معاناة الشعوب العربيػة,  حقيق الفيلم الوثائقي لعدة أهداؼاتض  ت -

, ككذلك إثارة التعاطف مع الشػعوب  خلفية تاريخية للثورات العربية كتقديم

العربية كإثارة الخوؼ كالقلق من المستقبل, أيضػان الػدفع لمسػاعدة الشػعوب     

   كجود هدؼ محدد يسعى صانع الفيلم لتوصيله للمتلقي.المقهورة , مما يوض
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MS California State University, Long Beach, 2010.  

نهػػاؿ محمػػد  ريػػي." اسػػتخدامات عينػػة مػػن األطفػػاؿ لألفػػفـ الوثائقيػػة  -11

رسػالة  كاالشػباعات المتحققػة منهػا",    المعركضة علػي القنػوات الفضػائية    

 (.0210,) جامعه عين شمس : معهد الدارسات العليا للطفولة,  ماجستير

الرحمن عبد الحكيم شرؼ. "األففـ التسجيلية في التلفزيونية المةرم:  عبد -10

, كليػة اللغػة   األزهػر )جامعػة   , ماجستيررسالة دراسة تحليلية تقويمية", 

 (.0212العربية , 

13-Rangit D.  Arab "Documentaries and Modern Reporting" 

Unpublished Master, University of  Kansas , White School of 

Journalism and mass. 

14- Erin Mullen" an Examination of the Relation between Activist 

Documentary Film Makers and Their Subgegects " PhD 

Unpublished, Royal Roads University, Canada, 2010.  

مركة إسماعيل حسػين. " توظيػف اإلنتػاج التسػجيلي فػي التليفزيػوف: دراسػة         -12

, ) جامعػة القػاهرة, كليػة    رسػالة ماجسػتير  تطبيقية على رناة النيل لألخبار", 

 (.0226اإلعفـ, 

16- PepiLeistyna. Exposing 'The Ruling Class IN United States 

Using Television and Documentary Film "Radical Teacher: 

Issue,85,2009,PP 12-15.  

عاصم علي الجرادات." معالجة األففـ التسجيلية للةراعات السياسية: سلسلة  -11

رناة الجزيرة نموذجان", ملخػص رسػالة ماجسػتير, جامعػة      -سرم للغاية 

" الفػيلم   في: المجلة الوثائقيػة ,  ردفاألللدارسات العليا , األكسطالشرؽ 

, مجلػة  0226 أيلػوؿ  -الوثائقي :مدارس كاتجاهات", العدد  الثالض يوليػو 

 إلكتركنية فةيلة متخةةة في الفيلم الوثائقي.

العالميػة كشػبكة    BBCعاصم علي الجرادات." الوثائقيات بين تجربتي اؿ -.1

حػرب العالميػة الثانيػة    الجزيرة الفضائية: دراسة مقارنػة بػين سلسػلتي ال   

,الفػػيلم الوثػػائقي  فػػي: المجلػػة الوثائقيػػةكحكايػػة ثػػورة الجزيػػرة " , 

,  0226ديسػمبر   – أكتوبر ,:"نرريات عالمية كتجارب عربية ,العدد الرابع

 مجلة إلكتركنية فةيلة متخةةة في الفيلم الوثائقي.



  دمحم أحمد عبودد.                                ......ور األفالم الوثائقية فى معالجة د
 

498 

طينية للقضػية  عفء الدين محمد عياش. " معالجة األفػفـ التسػجيلية الفلسػ    -16

, )جامعػة الػدكؿ العربيػة,    رسػالة ماجسػتير  الفلسطينية: دراسة تحليلية", 

 (.0226المنرمة العربية للتربية, معهد البحوث كالدراسات العربية, 

20- Heather L Lamar& Kristen D Landisville. "When is Fiction as 

GOOD as FECT ? Comparing the Influence of Document are 

And History Reenactment Film On Engagement Affect Issue 

Interest and Learning" Mass Communication& Society 

Vo;.12Issu 4Oct-dec.2009.PP 537-553. 

21- Paul Falzone "Documentary for Chang" Unpublished PhD, 

Pennsylvania University, Communication College, 2008.  

22- Kevin e. Simpson" Classic and Modem Propaganda in 

Documentary Film: TEACHING the Psychology of 

PERSUASION Teaching of Psychology, no.2,2008 Pp 103-

108. 

23- Andrea hays "cut to the chase: a guide to teaching 

documentary film as text screen education issue 46, 

2007,pp 96-102. 

24- CATHY MAE LANG. USING WEB-BASED SURVYS TO 

EVALUATED TELEVIISION DOCUMENTARY AND an 

internet website: a feasibility study ,PhD, university of 

Califon2007. 

مناؿ أبو الحسن." استخداـ المشػاهد العربػي للفػيلم الوثػائقي كدكرق فػي       -02

في: المإتمر العلمي األكؿ بعنواف: " التفكير واجهة التحديات الثقافية ", م

, كليػة  0221إبريػل ,   12-12" , في الفتػرة مػن   اإلبداعي  كطموحات الوارع

 . 216-311التربية النوعية , جامعة عين شمس, ص 

26- ANGELA GEAN  Aguayo "Documentary Film/Video and 

Social Change: A Rhetorical Investigation of Dissent PhD 

the University of Texas at Austin 2005.  

27- ROSA CARPORICCI., The Television Current Affairs 

Documentary: Effecting Social Change: Ma Concordia 

University, 2005. 

ا على مفػاهيم  كأثره 0211رأفت فإاد عبد الرحمن رياف. " الثورات العربية  -.0

الحرية كالمشاركة السياسية لدل طلبة الجامعػات الفلسػطينية فػي الضػفة     
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, ) فلسػطين,   رسالة ماجسػتير الغربية, جامعة النجاح الوطنية نموذجان", 

 (.0212جامعان النجاح الوطنية, كلية الدراسات العليا,

ياسي لطلبػة  ملوح السليحات." انعكاسات ثورات الربيع العربي على الوعي الس -06

/ب, 1, العدد 02, المجلد  مجلة المنارةالجامعات األردنية في إرليم الوسط" , 

0212. 

الحراؾ الشبابي األردني في ظػل الربيػع العربػي:    محمد تركي بن سفمة."  -32

" , ) عمػاف: األردف: مإسسػة المسػتقبل, مركػز     دراسة ميدانية  كنوعيػة 

 (.0213البديل للدراسات كاألبحاث, 

 .مرجع سابق. 0213سعد التميمي, عادؿ ناصر, -31

كاثق محمد براؾ السعدكف." توثير العوامػل التاريخيػة فػي موارػف الجػيش       -30

في المػإتمر الػدكلي األكؿ للجمعيػة األردنيػة     يناير,  02المةرم من ثورة 

للعلوـ السياسية, بعنواف:" التحوالت كالتغيرات في الوطن العربػي: الفػرص   

, جامعػة  0213/ 11/9-12", في الفتػرة مػن   ظل الربيع العربي كالتحديات في

 .0213العلوـ التطبيقية, عماف, 

فػي:  فتحية فاركؽ." الثورات العربية كإشػكالية بنػاء النمػوذج اإلسػفمي",      -33

المإتمر الدكلي األكؿ للجمعية األردنية للعلوـ السياسية بعنواف: "التحوالت 

" في فرص كالتحديات في ظل الربيع العربيكالتغيرات في الوطن العربي: ال

 .0213, جامعة العلوـ التطبيقية, عماف, 0213/ 11/9-12الفترة من 

زياد عبد الوهاب النعيمي." التحوالت الوظيفية في النراـ اإلرليمػي العربػي    -32

فػي:  في ظل الثػورات العربيػة: دراسػة حالػة لجامعػة الػدكؿ العربيػة",        

لجمعية األردنية للعلوـ السياسية بعنواف: " التحوالت المإتمر الدكلي األكؿ ل

", كالتغيرات في الوطن العربي: الفرص كالتحديات في ظل الربيػع العربػي  

 .0213, جامعة العلوـ التطبيقية, عماف, 0213/ 11/9-12في الفترة من 

محمود جميل الجندم." أثػر التػدخل الػدكلي العسػكرم فػي نجػاح الثػورات         -32

فػي المػإتمر   راسة مقارنة بين الحػالتين الليبيػة كالسػورية" ,    العربية: د

الػػدكلي األكؿ للجمعيػػة األردنيػػة للعلػػوـ السياسػػية بعنػػواف: " التحػػوالت  

", كالتغيرات في الوطن العربي: الفرص كالتحديات في ظل الربيػع العربػي  

 .0213, جامعة العلوـ التطبيقية, عماف, 0213/ 11/9-12في الفترة من 
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م محمد موسى." الثػػورات العػػربية كمسػػتقبل التغػػيير السػػياسي",      ري -39

السػابع عشػر, بعنػواف: ثقافػة      فيفدلفيػا كررة بحثية مقدمة في مػإتمر  

 (.0210, كلية اآلداب كالفنوف , فيفدلفيا", ) جامعة التغيير

" دكر الشبكات االجتماعية فػي تكػوين الػرأم العػاـ فػي       .أشرؼ جفؿ حسن -31

العربي نحو الثورات العربية : دراسة ميدانية مقارنة عػن الجمهػور    المجتمع

فػي: المػإتمر   الػيمن (",   –سػوريا   –ليبيا  –تونس  –العربي في )مةر 

 .0210يوليو   0-1, جامعة القاهرة, في الفترة من الثامن عشر لكلية اإلعفـ

" , ت العربيةدكر اإلعفـ االجتماعي في تفعيل الثورامورع أخبار الساعة. " -.3

10-6-0211 . 

It Is available at : http:// www.alsaanews.com/2011/09/. 

39- Schaefer and Bassiony." Political Participation in Cairo 

after the January 2011 Revolution". Anthropology 495; 

Seminar, Cairo Cultures February – June 2011.  

العػرب كتحػديات القػرف: مطػالع الثػورة كمقػدمات الربيػع        فايز سارة."  -22

 (.0211", )القاهرة: دار الكتي, العربي

)القػاهرة: مركػز   ",الثػورة المةػرية نموذجػان حضػاريان    نادية مةػطفى."   -21

 (. 0211الحضارة للدراسات السياسية, 

, مجلة السياسة الدكلية"حركات التغيير في العالم العربي" , دينا شحاتة.  -20

 .0211, إبريل 1.2مإسسة األهراـ, العدد 

" , كررػة  دكر الربيػع العربػي فػي الثقافػة السياسػية     أحمد سعيد نوفل. "  -23

 . 0211بحثية, جامعة اليرموؾ, نسخة إلكتركنية, 

مجلػػة الدراسػػات " , . " الػػوالدة الجديػػدة للعػػالم العربػػي برهػػاف  ليػػوف -22

 .., ص 0211, ربيع 9., العدد الفلسطينية

إبراهيم علوش كآخركف. " التحوالت كالثورات العربية فػي العػالم العربػي:     -22

الدالالت الوارعية كاآلفاؽ المستقبلية, تحرير حامد عبد الماجػد القويسػي, )   

 (.0211, 1, ط12, العدد  مجلة الشرؽ األكسطمركز دراسات الشرؽ األكسط, 

" , الربيع العربي كتجػارب التحػوؿ الػديمقراطي فػي العػالم     بوؿ سالم. "  -29

 . 0211مركز كارنيغي للشرؽ األكسط, أكتوبر 

http://www.alsaanews.com/2011/09/
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رسػالة  باكيناـ رشاد الشرراكم." الراهرة الثورية كالثػورة اإليرانيػة",    -21

 (, ص ص1663, ) جامعة القاهرة: كلية االرتةاد كالعلوـ السياسية, ماجستير

1 – 0. 

مجلػة  إيماف أحمد رجي." المفاهيم الخاصة بتحليل انهيار النرم السياسية",  -.2

 .12, ص 0211, إبريل 1.2, مإسسة األهراـ , العدد السياسة الدكلية

مجلػة  نسرين مزاكم." الثورات العربية: تنمية ارتةادية كآفػاؽ بيئيػة",    -26

 .01/9/0211, بتاريخ 3226, العدد الحوار المتمدف

نبيل علي صال ." أكلويات الثػورات العربيػة الراهنػة: التنميػة السياسػية       -22

, 102, السنة الحادية عشر, العدد مجلة الوحدة اإلسفميةكالحداثة العقلية", 

 .0211ديسمبر 

, 3" , طبحوث اإلعفـ : دراسات في نتائ  البحض العلميسمير محمد حسين."  -21

 .103(, ص 1666)القاهرة : عالم الكتي ,

 أسماء السادة المحكمين, كهم بالترتيي األبجدم كفقا لدرجاتهم العلمية : -20

أ.د/اعتماد خلف معبد.أستاذ متفرغ بقسم اإلعفـ كثقافة األطفاؿ معهػد الدراسػات    -

 العليا للطفولة, جامعة عين شمس.

 جامعة القاهرةوف, كلية اإلعفـ, اإلذاعة كالتليفزيبقسم .أستاذ ابتساـ الجندمأ.د/  -

أ.د/ محمد محمود المرسى.أستاذ بقسم اإلذاعة كالتليفزيوف, كلية اإلعػفـ, جامعػة    -

 القاهرة .

معهػد   أ.د/محمد معػوض إبراهيم.أسػتاذ متفػرغ بقسػم اإلعػفـ كثقافػة األطفػاؿ        -

 جامعة عين شمس.الدراسات العليا,

فػاؿ بمعهػد الدراسػات    أ.د/ محمود حسن إسماعيل.أستاذ بقسم اإلعفـ كثقافػة األط  -

 العليا للطفولة, جامعة عين شمس.

جامعػة  أ.د/ كليد فت  اهلل بركات.أستاذ بقسم اإلذاعة كالتليفزيوف, كلية اإلعػفـ ,  -

 القاهرة .

أ.ـ.د/ محمود منةور هيبة.أستاذ اإلعفـ المساعد, كلية التربية النوعيػة, جامعػة    -

 بنها .

مدرساف بقسم اإلعفـ, بكلية التربية النوعيػة,  د/ منى الطوخي, د/ إماـ شكرم, ال -

 جامعة بنها.

53- http://www.Ar.qantara.de/webcom/show-article.                                               

 .112, ص مرجع سابقمركة إسماعيل حسين.  -22

http://www.ar.qantara.de/webcom/show-article
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 . 190, ص  مرجع سابقهبة حنفي معوض.  -29

 .12, ص مرجع سابقعفء الدين محمد عياش. -21

 ..191, ص مرجع سابق. هبة حنفي معوض -.2

ريم سامي الشريف." معالجة القضايا اإليرانية في القنوات الفضػائية الموجهػة    -26

ة رسػال باللغة العربية كعفرتهػا بةػورة  إيػراف لػدل الجمهػور العربػي " ,       

 .126(, ص0213, )جامعة القاهرة : كلية اإلعفـ,  ماجستير

هبة اهلل محمد فتحي سليماف. " المعالجة اإلخبارية للقضايا العربية في رنػاتي   -92

 رسالة ماجسػتير اإلسرائيلية : دراسة تحليلية مقارنة " ,  30الحرة األمريكية ك

 .1.1-1.2, ص ص ( 0211, )جامعة المنيا , كلية اآلداب , 

 . 199, ص  مرجع سابق .عفء الدين محمد عياش -91

 .192-192, ص ص مرجع سابق عفء الدين محمد عياش .  -90

 . 119, ص  مرجع سابقهبة حنفي معوض,  -93

 .122, ص مرجع سابقمركة إسماعيل حسين .  -92

 . مرجع سابقنهلة عبد الرازؽ رشيد.  -92

 .191, ص مرجع سابقعفء الدين محمد عياش .  -99

 .193, ص مرجع سابقعفء الدين محمد عياش .  -91

 . مرجع سابق. 0213أسماء  ريي أبو العينين ,  -.9

 .192, ص مرجع سابقعفء الدين محمد عياش .  -96

 .123, ص مرجع سابقمركة إسماعيل حسين .  -12

 .116, ص  مرجع سابقهبة حنفي معوض .  -11

القنوات اإلخبارية في تشكيل الةور الذهنية على  علياء على محمد عنتر." دكر -10

, )جامعة القاهرة: كلية رسالة دكتوراقالدكؿ العربية لدل الجمهور المةرم", 

 .63(, ص0213اإلعفـ, 

كليد محمد عمشة ." أثر التكنولوجيا المستخدمة في جمع كتقديم األخبػار   -13

, ) جامعة القاهرة, رسالة ماجستيرعلى شكل كمضموف الخدمة اإلخبارية ", 

 .021( , ص0221كلية اإلعفـ, 

سلول علي إبراهيم ." عفرػة تعػرض طػفب الجامعػات لألفػفـ السػينمائية        -12

,) جامعة عين شمس, رسالة ماجستيربمستول معرفتهم بالقضايا السياسية", 

 .066(, ص0226معهد الدراسات العليا للطفولة, 
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الجة اإلخباريػة للقضػايا السياسػية العربيػة فػي      داليا عثماف إبراهيم . " المع -12

, ) جامعػة   رسػالة ماجسػتير  القنوات الفضائية الموجهػة باللغػة العربيػة " ,    

 . 1.3(, ص 0210القاهرة , كلية اإلعفـ , 

 .مرجع سابق  . 0226عفء الدين محمد عياش,  -19

 .126, ص  مرجع سابقعفء الدين محمد عياش .  -11

 .002, ص  مرجع سابقعوض . هبة حنفي م -.1

 .002-002, ص ص  مرجع سابقسليماف.  فتحيهبة اهلل محمد  -16

 عينة الدراسة" توصيف األففـ الوثائقية "جدكؿ يوض  

 القناة اسم الفيلم ـ
تاريخ 

 العرض

 جهة

 اإلنتاج

 إجمالي

 المدة الزمنية

 س ؽ ث

 1 2 3 القناة 0211 الجزيرة سلسلة "مقدمة يوميات ثورة "  - 1

 - 22 22 القناة 0211 الجزيرة نافذة على ميداف التحرير - 0

 - 26 03 القناة 0211 الجزيرة يناير 02الطريق إلى  - 3

 - 22 29 القناة 0212 الجزيرة ثورات الربيع العربي - 2

 - 21 21 القناة 0210 الجزيرة يوميات التحرير - 2

 - 21 01 مشترؾ 0211 يةالعرب 1يناير .. ج02مولود في - 9

 - 21 22 مشترؾ 0211 العربية 0يناير .. ج02مولود في - 1

 - .BBC 22 0 0211 العربية الثورة المةرية  - .

 - BBC 02 10 0211 العربية  2يناير المةرية ج  02يوميات ثورة  - 6

 1 36 10 مشترؾ 0213 العربية .. الطيي كالشرس كالسياسي  0211التحرير - 12

 - 0 23 القناة On.TV 0211  1جيناير 02فيلم كثائقي يعرض ثورة  - 11

 1 02 31 القناة On.TV 0211 بيوـ  انيناير يوم 02سلمية.. ثورة  - 10

 - .1 21 القناة On.TV 0210 0211حةاد الثورات العربية .. ماذا حدث في  13

 - 33 21 المحور On.TV 0213 الثورات العربية .. - 12

 - 22 10 مشترؾ On.TV 0211 اسمي ميداف التحرير ..  - 12

 - .2 09 القناة 0213 الجزيرة يونيو ثورة أـ صناعة دكلة عميقة 32حديض الثورة.. 19

 - 29 .2 خاص 0213 الجزيرة 0213-1-.0يونيو  32الميادين .. القاهرة  - 11

 - 02 23 القناة 0213 العربية مرسي رئيسان  - .1

 - .3 22 خاص 0213 العربية  1؟! جانقفبونيو ثورة أـ ي 32 16

 - 32 26 خاص 0213 العربية  0؟!جانقفبيونيو ثورة أـ  32 02

 - 02 33 خاص 0213 العربية  3؟!جانقفبيونيو ثورة أـ  32 01

 - 31 22 خاص 0213 العربية  2؟!جانقفبيونيو ثورة أـ  32 00

 - 21 22 خاص On.TV 0213 سنة ضائعة من عمر مةر - 03

 - 32 36 خاص On.TV 0213 جيش الشعي .. - 02

 - .2 01 القناة 0211 الجزيرة .. ثورة كرامة 0211تونس  - 02

 - 22 .3 القناة 0211 الجزيرة سيدم بوزيد... ثورة المرلوـ  - 09
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 القناة اسم الفيلم ـ
تاريخ 

 العرض

 جهة

 اإلنتاج

 إجمالي

 المدة الزمنية

 س ؽ ث

 1 11 31 مشترؾ 0211 الجزيرة ال خوؼ بعد اليوـ  - 01

 - 21 22 القناة 0211 يرةالجز فرة بن علي يش - .0

 - 29 .2 مشترؾ 0211 العربية يوـ أراد الشعي  - 06

 - 23 23 القناة 0210 العربية 1الفرار من ررطاج ج  - 32

 - 22 23 القناة 0210 العربية 0الفرار من ررطاج ج - 31

 - 36 22 القناة 0210 العربية  3الفرار من ررطاج ج - 30

 - 29 22 خاص On.TV 0211 شرارة  - 33

 - 22 16 خاص On.TV 0211 اليوـ األخير : يوـ فرار بن علي  - 32

 - .2 02 خاص On.TV 0210 الثورة التونسية .. حكايات لم تكتمل بعد  - 32

 - 01 31 القناة 0211 الجزيرة سرت... مسارات الحسم - 39

 - 32 26 خاص 0211 الجزيرة حةار مةراتة  - 31

 - 02 10 القناة 0211 الجزيرة نهاية القذافيسرت ...  - .3

 - 23 20 القناة 0211 العربية جماهيرية العقيد - 36

 - 23 12 القناة 0210 العربية  1الطريق إلى طرابلس ج  - 22

 - 23 21 القناة 0210 العربية  0الطريق إلى طرابلس ج  - 21

 - 01 16 ةالقنا On.TV 0211 من ملفات أ رب ديكتاتور عربي - 20

 - 21 09 القناة 0210 الجزيرة سوريا كالعشر العجاؼ - 23

 - .2 .0 القناة 0212 الجزيرة حلي .. حلي تحت المجهر  ا تياؿسوريا :   22

 - 21 .2 القناة 0211 الجزيرة خارطة الخوؼ  .. سوريا - 22

 - 21 33 القناة 0213 الجزيرة سوريا ..المهمة األخيرة  - 29

 - 26 21 القناة 0210 الجزيرة لطريق إلى دمشق ا - 21

 - 01 22 أجنبية 0211 العربية سوريا....الحكم بالوراثة - .2

 - 06 10 القناة 0210 العربية حمص...رحلة في الجحيم  - 26

 - 00 .1 القناة 0210 العربية ثمن الحرية .. " مهمة خاصة " - 22

 - .0 2 القناة 0210 ربيةالع الخالدية حمص .. شارع الموت - 21

 - .0 33 القناة 0210 العربية   درعا شرارة الثورة - 20

 - .2 12 نيوز تأكرين On.TV 0213 سورية .. رةة ثورة   - 23

 - 26 12 خاص On.TV 0210 1ج رحلة عائد من حجم سوريا - 22

 - 29 19 القناة 0211 الجزيرة صوتها ثورة . الثورة اليمنية - 22

 - 36 20 القناة 0211 الجزيرة صوتها ثورة .. ثائرات كحرائر اليمن  - 29

 - 21 22 القناة 0213 الجزيرة  0ج هل مر الربيع من هنا..ساخنةنقطة ..اليمن 21

 - 29 11 خاص 0210 العربية جدراف اليمن  - .2

 - 12 09 اإلخبارية 0210 العربية تعز .. كجع اإلنساف كالمدينة  - 26

 - .0 1 القناة On.TV 0211 من ملفات ديكتاتور عربي - 92

- - - - - 21 - 20 

 


