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لماذا هذه الدراسة ؟	- 
تحتل مقدمات )أو افتتاحيات( نرشات األخبار اإلذاعية والتلفزيونية موقًعا مميزًا يف اإلعالم اللبناين وهي خصوصية 
لبنانية بامتياز. وتتبارى املحطات يف صياغة هذه املقدمات اذ تعتبها أحد عنارص جذب املشاهدين ومبثابة »واجهة« 
النرشة، كام تعب عن موقف املحطة من األحداث. وقبل البحث يف جدوى هذه املقدمات ال بد من اإلشارة إىل أننا 

ننطلق من أنها مؤثرة ومتالزمة مع النرشات اللبنانية وباتت ال تفارقها.

ملا  عالية  نسبة مشاهدة  الثامنة( تحصد  الساعة  تبث حوايل  التي  املسائية  التلفزيونية  األخبار )خصوًصا  ان نرشة 
تقدمه من أبرز األحداث محليًا واقليميًا وعاملًيا يف السياسة، اإلقتصاد، املجتمع، الثقافة والفن. وتخصص النرشات 
فقرة لألحوال الجوية والتغريات املناخية يوميًا، ومنها ما يقّدم، وفق موعد محدد، النرشة الرياضية. وأغنت بعض 
املحطات نرشاتها بتخصيص فقرة لألخبار اإلقتصادية أو فقرة فنية، وبعضها بفقرة حول ما يتم تداوله عىل مواقع 

التواصل اإلجتامعي. 

تعمل هذه الدراسة عىل البحث يف مقدمات نرشات األخبار اإلذاعية والتلفزيونية لجهة مضمونها أواًل، ثم رضورة 
وجودها بغية استخالص ما تقوم برتويجه من قيم ومفاهيم وآراء، وتبيان مدى انسجامها مع »ميثاق الرشف اإلعالمي 
لتعزيز السلم األهيل« الذي أطلقه رسميًا »مرشوع بناء السالم يف لبنان التابع لبنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف لبنان 

يف 25 حزيران من العام 2013 والذي وقعته وسائل إعالم لبنانية مشاركة.

وقد نص هذا امليثاق رصاحًة يف عدد من مواده عىل مسؤولية وسائل اإلعالم يف كيفية بناء نرشات األخبار:
املادة 11: »العمل عىل ضبط ايقاع افتتاحيات الصحف ونرشات األخبار اإلذاعية والتلفزيونية، وكذلك البامج الحوارية 

لإلعالم املريئ واملسموع بشكل يحرتم مبادئ العمل اإلعالمي وأصوله وعدم بث روح العنف والفتنة«.
املادة 15: »التزام املرشفني عىل األخبار والبامج السياسية يف اإلعالم املريئ واملسموع واإلعالم املكتوب مبا فيه اإلعالم 

اإللكرتوين، املسؤولية الذاتية واملؤسسية التي تقيض باحرتام املبادئ والقيم املهنية ومواثيق الرشف اإلعالمية ...«.
املادة 16: »الحرص عىل ان يكون مقدم األخبار والبامج السياسية حياديًا عىل درجة عالية من اإلحرتاف وأال يظهر 

انحيازه بشكل نافر أو استفزازي، وان ميارس الرقابة الذاتية يف عمله«.

بناء  كيفية  انطالقا من  التي وقّعت عليها،  باملبادئ  التلفزيونية واإلذاعية  اإلعالم  التزام وسائل  أي مدى ظهر  فإىل 
مقدمات النرشات؟
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التي  الخاصة  اإلذاعات  كنف  يف  نشأت  املقدمات  هذه  الن  بالحرب،  اإلخبارية  النرشات  مقدمات  الدراسة  تربط 

النرشات  إىل  انتقلت  التي  األخبار  نرشات  مقدمات  فيها  مبا  املعركة  أدوات  إحدى  وكانت  الحرب،  انطلقت خالل 

التلفزيونية.

يحيي لبنان كل سنة ذكرى الحرب األهلية التي اندلعت يف العام 1975. هذا البحث يتناول اإلنتقال من حالة الحرب 

إىل حالة السلم. واألصعب هو يف العبور النه هنا يكمن الفعل، معرفًة، وواجبًا، ورغبًة، وقدرًة )وهي كيفيات أساسية 

لكل فعل(. هناك محررون، مصورون، ومتلقون عايشوا الحرب، وعبوا إىل مرحلة الـ»ما بعد«. منهم من حرر واستمع 

إىل استهالليات النرشات يف أحلك وأقىس الظروف التي عاشها لبنان تحت وقع القذائف ومنهم من أدرك وهو يكتب 

أو وهو يقرأ اإلستهاللية وقع هذه األخرية عىل الرأي العام وعىل املتلقي عامًة. املوضوع هو اًذا عن الحدث وكيف 

يُنقل، وعن القالب الذي يوضع فيه وكيف يقدم للمجريات. 

اإلشكالية 	- 
تطرح الدراسة أسئلة مركزية حول وقع ودور مقدمات نرشات األخبار لجهة جدواها ولجهة مضامينها وشكلها، أي 

االداء واملفاهيم التي متررها. 

وتبحث الدراسة يف : 

كيف تتكّون مقدمات النرشة؟ـ 

هل تتّم مراعاة أدبيات العرض؟ـ 

هل يتّم اإللتزام بضوابط يرشف عليها املعد واملقدم من خالل املسؤولية الذاتية فيام يتعلق بعدم املس بالسلم ـ 

األهيل واإلبتعاد عن إثارة الفنت والحث عىل العنف؟

كيف تتم مساهمة اإلعالم يف اإلستفادة من هذا املكان الذي من خالله يطل عىل املتلقي لبناء مجتمع سلمي ـ 

يقبل اآلخر ويقيم الحوار معه من دون فرض الرأي الواحد؟

كيف يشّكل اإلعالم الوعي عند املتلقي من خالل تسليط الضوء عىل مواضيع معينة؟ـ 

هل يعي اإلعالم نفسه أنه من خالل االداء الذي يقوم به ال يعكس فقط املجتمع إمنا يساهم يف تشكيله؟ـ 
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 وتنطلق من أسئلة محورية :

متى وكيف بدأت استهاللية نرشات األخبار يف التلفزيون والراديو يف لبنان؟ـ 

ما هو دور استهاللية النرشات )رشح، إضاءة، تحليل، ربط لألحداث، إستنتاج، توعية، استقطاب، اعالن موقف ـ 

املحطة، إقناع املتلقي باملعلومات ...(: من االداء )مكثفة، مخترصة، معبة ...( إىل التأثري.

ما هي خصوصية استهاللية النرشات يف اإلعالم اللبناين؟ ـ 

أي النموذجني: الذي يستهل النرشة مبقدمة )رأي( أم الذي يعرض أبرز العناوين ثم يفّصلها مع بقية املواضيع ـ 

التي تتشّكل منها النرشة ؟

ما هي النظرة النقدية الستهاللية النرشات يف نرشة األخبار اللبنانية : املفردات املستخدمة، لغة الجسد )النبة، ـ 

الحركات، االمياءات...(، مدة االستهاللية ...؟ 

يف ـ  السيطرة  فقدان  إىل  عليها  املسيطَر  املعالجة  من  اإلستهاللية:  يف  والتعبئة  السيايس  التثقيف  بني  الحد  أين 

املعالجة؟ هل من تثقيف مدين ؟

أي صيغة لبنية نرشة إخبارية يف مجتمع ال زال يف طور بناء وتعزيز السلم األهيل:ـ 

•  من حيث الشكل واملضمون )الصور املستحرضة، املفردات املستخدمة التي تحيل إىل الحرب أو تسرتجعها 	

يف توصيف الحارض، يف التصنيف النمطي املرتكز عىل الذاكرة، الخ...(، 

• من حيث اإلبقاء عىل اإلستهاللية أو اإلستغناء عنها،	

• يف معرفة ماهية الذاكرة النفعية )ماذا نتذكّر وملاذا(،	

•  يف كيفية التدرّب عىل ثقافة عدم النسيان ويف الوقت نفسه عىل حسن استخدام الهدف املعنوي للذاكرة 	

السعيدة يف تعزيز السلم ؟

األسئلة كثرية : ماذا تقدم مقدمات نرشات األخبار للمتلقي؟ ما هي اهتاممات وسائل اإلعالم؟ وما الذي تلتقي عليه 

من رسائل وأخبار؟ وأين تختلف؟ ما هي املواضيع التي تعطيها األولوية؟ ويف أي اتجاه يتم دفعها؟ هل يعكس اإلعالم 

الحقبة  تلك  التي نشأت يف  األخبار  الحرب عىل مقدمات نرشات  ذاكرة  تأثريات  املشرتك؟ وما هي  العيش  اللبناين 

واستمر العمل بها كمامرسة إعالمية يف فرتة ما بعد الحرب؟ هل تعتمد هذه املقدمات خطابًا عنفيًا وفئويًا يتغذى 

من رواسب املايض وذاكرة الحرب أم أنه تخطى تلك التأثريات السلبية؟ 
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اإلشكالية هي عن دور مقدمات نرشات األخبار يف تعزيز السلم األهيل انطالقًا من التأثري الذي تحدثه، يف مراحل 

األزمات، يف شّد العصبيات أيًّا كانت، وكذلك يف مراحل اإلنفراج السيايس. أي دور إًذا، أي تأثري وأي مستقبل؟ 

وتهدف الدراسة إىل: 

تحديد أهمية مقدمات نرشات األخبار يف املامرسة اإلعالمية اليومية لوسائل اإلعالم.ـ 

تحديد مدى التزام مقدمات نرشات األخبار والصحف مببادئ ميثاق الرشف اإلعالمي.ـ 

تحديد حجم مقدمات النرشات واحرتامها ملبادئ العمل اإلعالمي وأصوله.ـ 

قياس مدى تأثريات ذاكرة الحرب ومصطلحاتها عىل مقدمات نرشات األخبار. ـ 

قياس مدى التزام مقدمات النرشات مببادئ تعزيز السلم األهيل وعدم بث روح العنف والفتنة والتفرقة.ـ 

المدونة	- 
ارتكزت الدراسة عىل عينة من مقدمات نرشات أخبار إذاعات ومحطات تلفزيون لبنانية امتدت عىل ستة أسابيع     

) 5 شباط - 17 آذار 2016(. وشملت عملية الرصد الوسائل اإلعالمية التالية :

مقدمات نرشات أخبار اإلذاعات التالية: »صوت لبنان« - االرشفية، »صوت لبنان« - ضبية، »لبنان الحر«، »إذاعة ـ 

لبنان«، »صوت املدى«، »صوت الشعب« و»إذاعة النور«. 

»املستقبل«، ـ   ،»OTV يف  يت  »أو  يف«،  يت  »ام  لبنان«،  »تلفزيون  التالية:  التلفزيونات  أخبار  نرشات  مقدمات 

املؤسسة اللبنانية لالرسال »ال يب يس LBCI«، »املنار«، »الجديد«. 

العينة املرصودة مكّونة من 1111 استهاللية إذا عية وتلفزيونية. ـ 

المنهجية	- 
عادة يتم رصد الوسائل اإلعالمية املوقعة عىل »ميثاق الرشف اإلعالمي لتعزيز السلم األهيل« من صحف، تلفزيون، 

املرتبط  املوضوع  لخصوصية  وتلفزيونية  إذاعية  مواد  عىل  اعتمدت  الدراسة  هذه  ولكن  إلكرتونية  ومواقع  راديو 

بالركيزتني املذكورتني.
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ترتكز الدراسة عىل املدونة كنموذج لقراءة الواقع اإلعالمي لجهة التأثري تحديًدا وتعزيز السلم األهيل. ان اإلرتباط 

ا بني املضمون أو الفكرة وبني طريقة التعبري أو االداء أو حتى اإلطار الذي تعرض داخله الفكرة. من هنا  وثيق جدًّ

تعمد املنهجية إىل رصد املفردات والحقل املعجمي املتعلق بها كام إىل معاينة االداء. 

وتبنّي املنهجية نتائج الرصد الكمي يف جداول، ويعمل تحليل املضمون عىل قراءتها ملعرفة ما تبثّه هذه املقدمات 

من قيم ومفاهيم.

يف التحليل الكمي تم قياس حجم املقدمات مقارنة مع بعضها البعض وتحديد نوع املقدمة هل هو:

إخباري ـ 

إخباري موجه للرتويج ملوقف أو حدث ما )عرض إخباري ايجايب(ـ 

إخباري موجه إنتقادي )عرض إخباري سلبي(ـ 

تحلييلـ 

تحليل موجه ترويجي )تحليل ايجايب(ـ 

تحليل موجه انتقادي )تحليل سلبي(ـ 

أهم  املثارة( واستخالص  القضية  أو  )امللف  املقدمة  تتناوله كل فقرة من فقرات  الذي  املوضوع  تحديد  أيضاً  وتّم 

العبارات املستعملة التي تتضمن عنًفا كالميًّا، تهجاًم، تحريًضا، اتهاًما، الخ.... 

املقدمات بشكل  تتناولها  التي  الطائفية  الجامعات  األحزاب/  السياسية،  الشخصيات  تحديد  الدراسة عىل  وعملت 

سلبي أو ايجايب )محليًا( وكذلك الفئات املستهدفة خارجيًا. وحددت الئحة مصطالحات الحرب التي ترد يف املقدمات 

مثال: »حرب، متاريس، خندق، هجوم، هزمية، إنتصار، معركة، جولة، حوار وطني، عيش مشرتك، إثارة نعرات، رصاصة 

الرحمة، رأس الحربة، حارص، شن هجوًما الخ...«. ويف مرحلة ثانية عملت الدراسة عىل تحليل نوعي ملقدمات نرشات 

األخبار املختلفة من خالل نتائج الرصد والتحليل الكمي.
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القسم األول: مقاربة نظرية

النرشة. 1
تقّدم نرشة األخبار آخر الجديد، محليًا، اقليميًا ودوليًا، يف مواعيد محددة تسّمى أحيانا بتوقيت البث، »نرشة الثامنة«، 
»نرشة الثانية من بعد الظهر«، »نرشة الحادية عرش والنصف« أو »نرشة منتصف الليل«. تستند هذه التسمية نسبة 
إىل ركيزتني أساسيتني، اإلذاعة والتلفزيون. بدأت اإلذاعة بتقدميها قبل التلفزيون ورافقت لسنوات املتلقي يف تزويده 

بآخر املستجدات خصوًصا يف فرتات الحروب. 
يتعرّف املتلقي عىل النرشة من حيث الشكل من خالل مكوناتها األساسية : 

،générique الـ
العناوين،
املقدمة،

املنت )تفاصيل األخبار، مع تقارير ومقابالت...(، 
التذكري بالعناوين،
.générique والـ

هناك مكونات أساسية أيضاً : االستديو، املقدم ، التقنيات... وهناك خصوًصا مجموعة من املحررين، غرفة تحرير، 
مصورين، كامريات، وفنيني يعملون عىل املونتاج، مخرج الخ...

لن ندخل هنا يف فن كتابة الخب والفرق بني الكتابة لإلذاعة والكتابة للتلفزيون. ولكن باختصار تأيت الخصائص العامة 
التي متيّز النرشة اإلخبارية من كونها النافذة إىل العامل محليًا واقليميًا ودوليًا وعىل عدة أصعدة:

هي تنقل الخب وتؤثر يف الرأي العام.ـ 
تخضع لضوابط زمنية: اإللتزام بالتوقيت نفسه، مبواعيد محددة وباملدة املحددة نفسها )التي قد تطول أحيانا ـ 

لكرثة األخبار املهمة(. أحيانا تسمى بتوقيت إذاعتها.. مثال إذا كانت تذاع عند الساعة السادسة فيقال »نرشة 
.» le 20h « السادسة« أو

وهي شاملة ولكن تويل األهمية األوىل إىل السيايس : أهم األخبار املحلية واإلقليمية والعاملية. ـ 
قالب العرض هو أكرث تشويًقا.ـ 
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تبث النرشة يف الوقت الذي يجمع أكب نسبة متابعة.ـ 
أو ـ  العاجل  أو  امللحق  مفهوم  هناك  أن  املتلقي  معرفة  موجودة ضمنيًا من خالل  األخبار  مبتابعة  االستمرارية 

الـ»عاجل«.  الخب ضمن  ورود  من خالل  يظهر  أو  املسجل  البنامج  أو  املبارش  البث  يقطع  الذي   »Flash«الـ
والنرشة اإلخبارية نفسها تبقي املتلقي عىل أهبة املتابعة من خالل إعالمه انها ستكون معه فور ورود الجديد 

»فابقوا معنا لنتابع معكم«. 

تخضع النرشة يف الراديو والتلفزيون إىل رشوط تتعلّق باإلخراج mise en scène. ولكن يف التلفزيون األمور معقدة 
أكرث وبالطبع مؤثرة أكرث. فالخب اإلعالمي أسري التناقض الذي يشري إليه باتريك شارودو ويخترصه بالصيغة التالية: ان 
تتمتّع بأكب قدر من املصداقية وأن تجذب أكب عدد ممكن من املشاهدين يف الوقت نفسه1؛ وهو ما تسعى إليه كل 
وسيلة اعالمية أو أقله تعلن انه هدفها. هذه الخصائص تنسحب أيضاً عىل املقدمة التي تجهد لتكون أكرث تشويًقا 

ولتساهم أيضاً يف رفع نسبة املتابعة. 

ويف التغريات التي تقوم بها املحطات شكاًل ومضمونًا، لوحظ أيضاً أن النرشات ومنذ املقدمة تعتمد سياسة اإلنفتاح 
عىل اآلخر التي ترجمت من خالل تقديم أخباره ونشاطاته وآرائه. ويف أيام األزمات تتأثر السياسة هذه لتتحول إىل 

تراشق واحيانًا يغيب الحدث األبرز كليًّا عن املقدمة عندما يكون متعلًقا بالطرف اآلخر.

يتزايد اإلهتامم بالخب أو باألخبار مع تطور الوسائل اإلعالمية أيضاً. وكام يف العامل عامًة، موعد النرشة التلفزيونية 
ا أي الساعة 7:30، 7:45، 8:00. ال تتخطى  الرئيسية هو مساًء حوايل الثامنة. تبدأ النرشات يف أوقات متقاربة جدًّ
الساعة الثامنة. ويف اإلذاعة، هناك تقليد بدأ اعتامده حديثا بنقل النرشة اإلخبارية التلفزيونية عب أثريها. فبعض 

اإلذاعات تنقل نرشة معينة وهناك من ينقل مقدمات النرشات التلفزيونية.
كام أن الوكالة الوطنية لإلعالم تنرش مقدمات النرشات التلفزيونية التي تنرشها بدورها أيضاً بعض املواقع اإللكرتونية. 
وبالتأكيد ميكن مشاهدة النرشة من خالل املوقع اإللكرتوين الخاص باملحطة التلفزيونية أو إعادة مشاهدتها الحًقا. 

فالطرق متعددة ملتابعة النرشة يف الوقت نفسه أو يف وقت الحق. 
انتهت  مرتّب.  أعيننا،  أمام  كله  والعامل  ثابت  املوعد  الثامنة«.  الساعة  »قداس  سّمي  ما  إنه  مساء«.  الثامنة  »إنها 
النرشة، املوعد للبامج الفكاهية، أو الدرامية الخيالية أو برامج املسابقات ... أو لتكملة النرشة مع برامج »الحوارات 

السياسية«. أما النرشات اإلذاعية فقوتها الرئيسية يف الفرتات الصباحية.

 .Charaudeau Patrick, Le Discours d'information médiatique : la construction du miroir social, Nathan, 1997, p. 73 1
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»املقدمة«. 2
تسمى مقدمة النرشة، أو مطلع أو استهاللية، أو افتتاحية.

: كالم  الُخطْبة  مة  مقدِّ والجبني«.  الجبهة  من  استقبلك  »ما  أوله.  يعني  الّشء  مة  ُمقدِّ الجامع«  املعاين  يف »معجم 

استهاليّل يبدأ به الخطيُب خطبتَه.

معنى استهاليّل يف »معجم املعاين الجامع«: اِْسِتْهالُل الَحديِث أي »ُحْسُن ابِْتدائِِه«. )الحرف االستهاليّل : حرف كبري 

يستهّل به نّص أو فصل أو فقرة أكب يف حجمه من الحروف التَّالية له ، وذلك كنوع من الزَّخرفة(.

ويحدد معجم Littré املعنى املجازي لـ املقدمة: هو مدخل، توجيه، إعداد لدراسة وعلم ...، تحضري متهيدي.

املقدمة نبدأ بها. يف نرشة األخبار، هي الدقائق األوىل التي تبدأ بها النرشة بعد قراءة العناوين وهناك من يستهل 

بها النرشة من دون العناوين.

بدأت استهاللية النرشة أو املقدمة مع اإلذاعات الخاصة التي انطلقت مع بدء الحرب اللبنانية وكانت أهمها تلك 

الناطقة بلسان األحزاب املنضوية يف الحرب. ثم انتقلت إىل التلفزيون فكان أول من اعتمدها بانتظام محطة تلة 

الخياط عام 1980، ثم تبنتها املحطات التلفزيونية الخاصة وأولها محطة الـLBCI ابتداًء من آب 19852.

االرتباط بالحرب. 3
مرت اإلذاعة اللبنانية »بظروف صعبة جداً عام 1975 أثناء الحرب اللبنانية وترضرت محطات إرسالها ما أدى إىل 

انقطاع اإلتصال بينها وبني املركز الرئييس يف بريوت. وعىل الرغم من ذلك، استطاعت اإلذاعة من خالل العاملني فيها 

مد جرس تواصل بني اللبنانيني يف أحلك الظروف. فكان اإلعالمي الراحل »رشيف األخوي« يرصد الطرقات مؤكًدا أو 

نافيًا »سالكة وآمنة« التي أصبحت مرادفًا السمه«3.

عندما بدأت الحرب يف العام 1975 »بدأت اإلذاعات الخاصة بالظهور ال سيام تلك التي تخص األحزاب السياسية 

2 يف اتصال مع رئيس مجلس إدارة "تلفزيون لبنان" طالل املقديس. 

3 إدمج ربيع ، "إذاعة لبنان.. هل تسمعون؟"، 24/1/2011، املستقبل.
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الكتائب، وإذاعة »صوت  التابعة لحزب  لبنان«  الهواء، فنشأت إذاعة »صوت  التي كانت تتحارب عىل األرض ويف 

لبنان العريب« التابعة لحركة النارصيني املستقلني- املرابطون، وإذاعة »صوت الجبل« التابعة للحزب اإلشرتايك، وإذاعة 

توالت  ثم  الشيوعي، وغريها. ومن  الحزب  أنشأها  التي  »الشعب«  وإذاعة  اللبنانية  للقوات  التابعة  الحر«  »لبنان 

موجات إذاعات »األف أم« املوسيقية والفنية. وملا مل تعد الساحة اللبنانية تتسع للقنوات اإلذاعية بدأت التلفزيونات 

الخاصة تنبت كالزرع، حيث بلغ عدد محطات البث التلفزيوين التي نشأت يف الحرب حوايل 50 محطة«4.

باإلنقسامات يف فرتة الحرب. »فرضت خطوط التامس يف بريوت إنقساًما حاًدا« بني  وتأثر التلفزيون الرسمي أيضاً 

اللبنانيني بني رشقية وغربية، فاستوىل »فريقا النزاع عىل محطتي تلفزيون لبنان يف الحازمية وتلة الخياط، وباتت 

نرشتا األخبار بني املحطتني قصًفا »إعالميا« متباداًل »خالل حرب السنتني )1975 – 1976(«5. لقد كان لإلذاعة ومن 

ثم للتلفزيون املوقع املهم يف الحرب اللبنانية.

بعد الحرب عملت الدولة عىل تنظيم عالقتها بالقطاع عب ترشيع وسائل اإلعالم ومراجعة قوانني اإلعالم. اسرتجعت 

اإلذاعة اللبنانية التي تبث عىل موجة 98.1 إف إم يف اليوم العاملي لإلذاعة »حكاية عمر جمعتها مع املستمع منذ 

تاريخ تأسيسها العام 1938، واستعادت أصوات إذاعيني دخلت يف الذاكرة الشعبية وفنانني ومرسحيني كانوا حجر 

العام 1928،  بريوت  إىل  راديو  أول جهاز  بحكاية دخول  املستمعني،  الطويل مع  اليوم  وبدأ  اللبناين.  للفن  األساس 

ومشوار اإلذاعة األم، والدور الريادي الذي لعبته يف املجاالت الفنية والثقافية والفكرية، والثقة التي بنتها مع املستمع 

يف األيام املرّة والحلوة«6.

إنها كام الصحافة املطبوعة أواًل وكام التلفزيون، الذاكرة التي ارتبطت حديثًا بالحرب يف تاريخ لبنان ولكن ليس فقط 

بالحرب بل بذاكرة فنية عريقة.

يف فرتة االنقسامات الحادة التي يعيشها البلد بعد 1990 وخصوًصا بعد 2005، إن وضع إذاعة لبنان وتلفزيون لبنان 

هام عىل قدر من الدقة. واإلعالم الخاص يشري إىل ذلك أيًضا. »يف زمن االصطفافات وشّد العصب، تقف اإلذاعة عىل 

الحياد كالعادة. هي التي صمدت إبان الحرب األهلية ووحدت كلمتها يف وجه التقسيم وأبواق الطائفية، ها هي 

4 حداد مرح ، الوسط" تفتح ملف اإلعالم املريئ واملسموع يف لبنان . حرب "املوجات" التلفزيونية تقلق الحكومة اللبنانية ! ، الوسط، 24/5/1993.

5 املوقع الرسمي لتلفزيون لبنان.

6 نذير رضا، " اليوم العاملي لإلذاعة : ال مبر للعجز"، املدن، 14/2/2016.
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اليوم تختبئ تحت جناح الدولة عب بوابة وزارة اإلعالم، ومتنع من بث كل ما له عالقة بالسياسة عدا بعض املواجز 

التي تكتفي بعرض األخبار كام تردها من »الوكالة الوطنية لإلعالم« من دون تعليق أو تحليل«7.

يف كل االحوال ان مطالعة استهالليات النرشات كافة ومن ضمنها استهاللية اإلذاعة اللبنانية وتلفزيون لبنان كانت 

مبثابة قراءة لواقع ال يزال متأثرًا مباٍض مل يلتئم جرحه بعد. لذلك فان مقدمات نرشة األخبار املرتبطة بفرتة األزمات 

أو الحرب تجعل من السؤال عن بقائها بديهيًّا كنقطة انطالق. 

املحتوى يف اإلطار املكاين. 4
هل ميكن عزل إطار الكلمة أو إطار املقدمة اإلخبارية تحديًدا عن ما تقوله ؟ أي هل وقع االستهاللية عىل املتلقي 

معزول عن أنها جزء أسايس من مادة ينظر إليها عىل أنها األهم : أي »نرشة األخبار«؟ )إنه اإلطار األول(.

هناك  له.  م  تقدِّ ما  عن  منفصاًل  كيانًا  عدة  أماكن  يف  صارت  أهميتها  قدر  عىل  التي  للمقدمة  بالنسبة  الحال  وما 

كتب بعنوان »مقدمة« أعّدت لتمّهد ملؤلفات ضخمة ورسعان ما استقلت عن املجموعة. كحال مقدمات موسيقية 

prelude تعزف مستقلة عن املقطوعة كاملة. وهناك أيضاً اكتفاء مبقدمة النرشة التي غالبًا ما يشري املتلقي إىل أنه 

يفهم منها ما هو الرضوري والباقي ميكن اإلستغناء عنه8.

إن املقدمة »تؤشكل« املوضوع، تضعه يف أكرث القوالب أهمية، تكتب يف نهاية العمل وتقرأ يف أوله. تعطي قيمة ملا 

سييل وتبز العمل، تعظّم شأنه تصّوب القراءة وتضع اللهجة، الخط، اإلطار الذي من خالله سيفهم ما سييل.

فمكان املقدمة أي الوسيلة اإلعالمية التي تبث من خاللها، هو مبثابة إطار- مؤرّش للقراءة )اإلطار الثاين(. يعلن عن 

سياسة الوسيلة اإلعالمية، عن موقفها وأولوياتها ويرشح األحداث التي هي النافذة عىل العامل )كرثة الشاشات ضمن 

الشاشة الواحدة توحي بذلك أيضاً. وحتى تلفزيون لبنان يف العام 1983 كان يضع يف املشهد شاشة تلفزيون بالقرب 

من مقدم النرشة(.

يف الرشح »ليست الواقعة من حيث هي زائلة ما نريد أن نفهمه، بل معناها، الذي هو نتاج تفاعل... وهو ما يبقى«9. 

7 حاوي زينب، " هنا اإلذاعة اللبنانية... فهل َمن يسمع؟"، األخبار، 19/3/2013.

8 كام مقدمة ابن خلدون التي متهد ملؤلفه الضخم )كتاب العب( ولكنها اعتبت مؤلفا مستقال الحقا.

9 ريكور بول، نظرية التأويل، الخطاب وفائض املعنى، ترجمة سعيد الغامني، املركز الثقايف العريب، املغرب، الطبعة الثانية، 2006، ص 38. 
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ها وكشف ما خفي منها.  تعني كلمة »رشح املسألَة« يف »معجم املعاين الجامع«: بّسطها ووّسَعها وفرسَّ

النرشة تعرض أبرز األخبار وفق جدول من األهم إىل األقل أهمية، وبحسب البعد الداخيل، اإلقليمي والدويل، ومن 

السيايس إىل اإلقتصادي، فالثقايف، الفني، الريايض، واألحوال الجوية. أجندة العرض محرتمة وفق سياسة محددة. 

ولكن هذا الرشح لألخبار من خالل املقدمة ليس معزواًل عن موقع املقدمة - الرسالة بالنسبة إىل املتكلم، بالنسبة إىل 

املتلقي )أي القارئ وإن مستمًعا أو مشاهًدا( وبالنسبة إىل الرسالة نفسها )أي املقدمة نفسها( من خالل هذه املعادلة :

الذايت ـ  القصد  يتداخل  املتكلّم من خالل أدوات إشارية متعددة،  الرسالة إىل   الرسالة واملتكلّم: يف إحالة 

للمتكلم ومعنى الخطاب بحيث يصري فهم ما يعنيه املتكلم وما يعنيه الخطاب أمرًا واحًدا. 

 الرسالة واملستمع : يف إحالة الرسالة إىل املتلقي. يف نظر ريكور، ال تقل عالقة الرسالة النصية بالقارئ عن ـ 

عالقتها باملؤلف.

 يف إحالة الرسالة إىل ذاتها أي الخطاب إىل ذاته. »الخطاب بوصفه واقعة«. )ال يرشح الخطاب الواقعة، ـ 

يصري هو الواقعة(. 

 الرسالة والوسيلة اإلعالمية: »فألن الخطاب قرين اآلن بسند مادي، فهو يصري أكرث امتالء بالروح، مبعنى أنه ـ 

يتحرر من ضيق موقف املشافهة وجًها لوجه«10.

فاملقدمة يف رشحها تعي موقعها ومكانها )ضمن نرشة أخبار( وتفرتض أيضاً مسبًقا املتلقي. 

يف خلق جمهور النص. 5
.11» »ان استجابة الجمهور هي التي تجعل النص مهامًّ وداالًّ

السيايس واإلعالمي  االنقسام  إن  اإلذاعية والتلفزيونية؟  املحطات  املوزعة عىل  النرشات  الجمهور؟ جمهور  من هو 

»للتأييد«  جمهورها  إىل  األوىل  بالدرجة  تتوّجه  بالوسيلة  فكأن  سلًفا.  معروفًا  جمهوًرا  الجمهور  يجعل  بغالبيته 

و»لإلقناع« وإىل الجمهور الخصم »لإلقتناع« وهو ما يصعب فعله ألسباب تتعلّق أيضاً بالجمهور من جملة األسباب، 

ولكون اإلقتناع مهارة حجاجية يوافق عليها الجمهور الخصم لقوة الحجة.

10 ريكور ب.، 2006، ص 63.

11 املرجع السابق، ص 64. 
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ولكن املقدمة تتوجه إىل »القارئ النموذجي« lecteur modèle الذي تحدث عنه امبتو ايكو معتبا ان النص يتوقع 
)يستبق( قارئه. ولكن التعاون الذي يقيمه القارئ النموذجي مع النص يأيت أيضاً من الفرضية التي يرسمها القارئ  

عن املؤلف أي الجهة أو املحطة التي تقدم اإلستهاللية. 

النص يفرتض قارئه، ويف ذلك، تتحقق اإلمكانية القصوى لقدرة النص التواصلية. والقارئ أيضاً يف هذه اإلصطفافات 
يفرتض املؤلف.

فالقارئ يف عملية قبول النص، عندما يزاول وظيفته يف القراءة، »يبني سلسلًة من املرجعيات املمكنة التي قد تتطابق 
مع إمكانيات النص«12.

فهل ألن اإلنقسام الحاد الحاصل بني املجموعات السياسية واملحازبة مرسوم أيضاً يف اإلعالم، فيحصل هذا التطابق؟ 
كام يقول امبتو ايكو »أنا بحاجة إىل قارئ قد مر بنفس التجارب التي مررت بها يف القراءة أو تقريبا«. فاإلستهاللية 

تنتظر استجابة القارئ .

غالبا ما ترتجم العالقة بني املرسل واملرسل اليه »لغويا« من خالل الصيغة : »أقول له أن«13. )اليوم، صارت السيادة 
مهددة، ألن البعض ال يزال يتوهم بأنه قادر عىل إقصاء الرشكاء، واستتباع البدالء، مبجرد التهويل باستعداء بعض 
اللبنانيني … أحد عرش عاًما، والهدف واحد: أن نيأس … أن نسأم … أن نكفر … أن نقبل  األشقاء عىل غالبية 
مبعادلتهم القائلة: إما أن يحكمكم زبائنيتنا … وإما أن تطمركم زبالتنا … يف 14 آذار، ويف كل يوم من كل فصل من 
 .)3/OTV 14( )…كل عام… نقول لهم ال… وسنظل نرصخ: حرية سيادة استقالل، يف وجه كل نفاياتهم وصفقاتهم

القارئ النموذجي هو مجموعة الرشوط التي تؤمن أن يؤّول النص وفق القصدية التبليغية. 

يف العودة إىل املايض. 6
العودة إىل استخدامات من الذاكرة الفت يف قراءة ملصطلحات اإلستهاللية. الصور املستحرضة، املفردات املستخدمة 
أيًضا  الذاكرة. والالفت  املرتكز عىل  النمطي  التصنيف  الحارض، يف  الحرب أو تسرتجعها يف توصيف  التي تحيل إىل 

العودة تحديًدا يف زمن األزمات أي عند حصول هزّة أمنية أو سياسية الخ...

12 ايكو امبتو، القارىء يف الحكاية، التعاضد التأوييل يف النصوص الحكائية، ترجمة ابو زيد انطوان، املركز الثقايف العريب، 1996، ص 61. 

13 راجع ايكو ا.، 1996.
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يف ومن ذاكرة الحرب 	. 
طرح بول ريكور السؤال اإلشكايل : »من ماذا هناك ذكرى؟ ملن هي الذاكرة؟«14 أي »ماذا« نتذكر؟ و«من« يتذكر؟ 

رغم التقليد السائد »بتغليب الناحية االناوية للتجربة الذاكرية«15.

فريكور الباحث يف »الزمان والرسد« و»الذات عينها كآخر« يبحث يف سوء استعامل الذاكرة فيتحدث عن الذاكرة 

املتالعب بها وعن الذاكرة امللزِمة )يف السيايس(، التمثيل والرسد، عبء التاريخ والالتاريخي، الذاكرة وعالقتها بالتاريخ، 

النسيان والذاكرة املتالعب بهام، النسيان املأمور)العفو العام(، وصواًل إىل األهم واألصعب والذي هو مبثابة خامتة 

ملوضوعه: »الغفران الصعب«.

وهو احتاج إىل اكرث من 700 صفحة ليتحدث عن هذا املوضوع الشاق املتعلق باملايض واستخدامات الحارض أو 

»استخدامات املايض يف الحارض« من خالل الـ »أنا« يف »الحارض« التي تتذكّر »املايض« الذي كان، ويف كيفية متثيله. 

هذا »اللغز الذي هو األثر الذي يبقى فيصبح املايض معه حارًضا، ولكنه حارض كامٍض انقىض ومل يعد. الذكرى تعود 

كصورة ليس كإشارة عن ذاتها بل عن يشء آخر غائب، كأثر باٍق ألمر ليس حارضا«16.

وأحيانا كثرية نسميه الزمن الجميل. فنحن ننظر إىل الصور باألبيض واألسود يف تلفزيون لبنان مع شعور بالحنني، 

وكذلك الحال مع صور مقدمي النرشات التلفزيونية يف بدايات البث، أو يف السنوات املاضية غري البعيدة. ليس املايض 

معزواًل عن استخداماته أيًّا يكن اإلتجاه : سلبيًّا أم ايجابيًّا. ولكن الطاغي يف املقدمات كان لإلتجاه السلبي.

يف الذكرى : Le mémoriel - Le mémorialب. 
كان القرن العرشون مليئا بالعنف ويف الوقت نفسه أقام اإلحتفاالت إحياء لذكرى معينة والـ mémoriel ليخب عن 

تاريخ ما، ليحفظه، ليعرتف به، ليعّب عن وفائه له. يف مناسبات كثرية يقف الحضور دقائق بصمت ليتذكر شخًصا، أو 

حادثة غالبًا ما تكون مؤملة. إنه تقليد سائد. هناك أيًضا تقليد من نوع آخر tradition figurative من خالل متاثيل 

إحياًء لذكرى شهداء سقطوا ... أو إحياء النتصار ما، أو أيضاً تقليد آخر من خالل زيارة رضيح، الخ...

14 ريكور ب، ،الذاكرة، التاريخ، النسيان، ترجمة زينايت جورج، دار الكتاب الجديد املتحدة، 2009، ص 31.

15 املرجع السابق ص 31. 

16 )ارسطو والرتاث اليوناين( انظر مقدمة املرجع السابق.
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يف العينة التي رصدناها مرت ذكرى 14 شباط و14 آذار التي نقلتهام يف افتتاحياتها غالبية الوسائل اإلعالمية. ولكن 

ذكرى الحرب كانت حارضة ليس من خالل تواريخ امنا من خالل العودة إىل مصطلحات عسكرية، ميدانية، أمنية، 

وإتهامية. 

يف التذكّر: 	. 
الذاكرة يف تعريفها هي قدرة اإلنسان عىل اسرتجاع املعلومات. غيابها مصدر ضعف ووجودها مصدر عافية وقوة. 

وهي فعل عن كيفية »إسرتجاع« و»إدارة املايض«.

إن الذكرى »قد تسمى عادًة إستذكار، تفّكر، إسرتجاع. وهكذا فإن الذكرى التي هي مرة موجودة ومرة مبحوث عنها، 

تقع عىل مفرتقات داللية وتداولية. فأن يتذكر املرء يعني أن ميتلك ذكرى أو أن يضع نفسه يف البحث عن ذكراه ... 

إن هذه اإلزدواجية يف املقاربة املعرفية واملقاربة التداولية لها وقعها الكبري يف إدعاء الذاكرة باأنها أمينة للاميض: هذ 

اإلدعاء يحدد الوضع الحقيقي لصدق الذاكرة الذي علينا أن نقابله يف ما بعد مع وضع التاريخ... فإن إدخال تداولية 

الذاكرة التي تقول بأن تذكّر أمر معني يعني عمل يشء سيلعب دور التشويش عىل كل إشكالية الحقيقة أو الصدق: 

املدركة يف محورها  للذاكرة  التابعة  إمكانية سوء استغالل ستضاف حتاًم إىل مصادر اإلستعامالت والعادات  هناك 

التداويل«17. من هنا كان العمل عىل: »ماذا« نتذكر، »من« يقوم بالفعل، و»كيف«.

فعل التذكر يشمل كل هذه األسئلة التي تتطلّب التفكري بالفعل. وما السؤال »هل من ذاكرة عادلة؟« إال صعوبة 

تضاف عىل الفعل.

الهويةد. 
ربط عامل اإلجتامع والفيلسوف الفرنيس موريس هالبواكس18 »الذكريات الشخصية للفرد باملجتمع الذي ينتمي إليه، 

واعتب أن اإلطار اإلجتامعي والذي تنشئه ثقافة مجتمع ما ـ يسهر عىل وضع نسق جمعي يجعل الخبات الفردية 

قابلة للتذكر وللتفسري«19. هو السباق يف النظر إىل الذاكرة »كظاهرة مجتمعية وثقافية وبالتايل تفسري الثقافة والهوية 

17 ريكور ب، ،الذاكرة، التاريخ، النسيان، ترجمة زينايت جورج، دار الكتاب الجديد املتحدة، 2009، ص 32. 

Halbwachs Maurice, Les Cadres sociaux de la mémoire, Albin Michel, 1994 18 يف كتابه

19 سوكاح زهري، "مفهوم الذاكرة الجمعية عند موريس هالبواكس"، الحوار املتمدن، 5/12/2006.
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كنتيجة لفهم نشط للذات وكامتالك جمعي للاميض وليس كنتاج للوراثة البيولوجية كام عب عنها معارصوه كأستاذه 
إميل دوركايم وأيضاً فرويد«.20

ذات  ذكرياتهم  تكون  للاميض وهكذا  تحديدهم  إجتامعية يف عملية  إطارات مرجعية  إىل  األفراد  يعود  رأيه  ففي 

الفرد مع محيطه.  املنظومة اإلجتامعية بفعل تفاعل  الفردية ضمن  الذكريات  طابع مرجعي ـ جمعي مام يدخل 

فاملجتمعات مكونة من مجموعات متلك كل واحدة منها عىل اختالفها ذاكرتها الخاصة التي يتشارك فيها أفرادها. 

ويعتب هالبفكس »الذاكرة املشرتكة لجامعة برشية معينة، رشطًا لوجود هذه الجامعة نفسها، حيث أن هذه الجامعة 

البرشية تؤسس هويتها عب فعل التذكر، هذه الهوية الجامعية هي إذن نتيجة للتفسري املشرتك للاميض الخاص بهذه 

الجامعة، بعبارة أخرى تتشكل الهوية املا فوق فردية عند اإلستدعاء املشرتك ملايض تلك املجموعة اإلجتامعية. عىل 

هذا األساس ميكن القول أن الذاكرة الجمعية هي ذاكرة الذاكرات الجامعية أو مجموع هاته الذاكرات يف مجتمع 

برشي ما. وهنا أيًضا تتجىل بوضوح وظيفة الذاكرة الجمعية، كام يراها هالبواكس، أال وهي تأسيس »هوية« املجتمع 

وضامن سريورتها«21.

إن موضوع الهوية املرتبط بالذاكرة احتاج عند أمني معلوف إىل مساءلة منطلًقا من تجربته الخاصة وطارًحا إشكالية 

عامة تتعلق بأي إنسان: »يحدث يل أحيانًا أن أقوم مبا أدعوه »أتفحص هويتي« مثلام يقوم بعضهم اآلخر بتفحص 

الطريقة  أعتمد  بل   .. امتاهى معه  أن  أساسيًّا ميكن يل  إنتامًء  قرارة نفيس  أجد يف  أن  غايتي  .. وليست  ضامئرهم 

العكسية فأنبش يف ذاكريت باحثًا عن أكب عدد من عنارص هويتي وأقوم بجمعها ورصفها وال أتنكر ألحدها«22. وليس 

بالغريب أن يسمي كتابه »الهويات القاتلة«. 

يف العنف	. 
إن اإلستخدامات املتعلقة باملايض املأزوم ال تخلو من العنف. فكيف نقرأ املصطلحات العنيفة التي تستخدم مع كل 

اإليحاءات؟  كيف نقرأ املضامني التي تقيص اآلخر أو تحجمه، أو تتهمه، من دون أن تعمل عىل أن تكون الجامع أو 

املحاور مع آخر يختلف يف القراءة؟ 

20 املرجع السابق.

21 املرجع السابق.

22 معلوف امني، الهويات القاتلة، قراءات يف االنتامء والعوملة، ترجمة محسن نبيل، ورد للطباعة والنرش، 1999."، ص 19.
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إن االيحاء الذي ترتكه الكلامت العنيفة عند املتلقي تجعل من العنف واإلعالم، اإلشكالية التي تأخذ الحصة األكب يف 

املعالجة.

يف العامل تطّورت أدوات  العنف » تقنيًّا إىل درجة مل يعد من املمكن معها القول بأن مثة غاية سياسية تتناسب مع 

قدرتها التدمريية، أو تبر استخدامها حاليًّا يف الرصاعات املسلحة. ومن هنا نجد أن الحروب – التي كانت منذ غابر 

األزمان، الحكم النهايئ والذي ال يرحم، يف الرصاعات الدولية – امنا فقدت الكثري من فعاليتها، كام فقدت مجدها 

الباهر كله تقريبا« فهل تعمل الكلامت العنيفة عىل إثارة القضايا أمام الرأي العام وايصالها له؟ هل هي أداة أو 

اسرتاتيجيا كالمية الستكامل حرب انتهت ميدانيًّا؟ هل هي إلضفاء طابع درامي عىل األحداث؟ أم أنها طريقة للتكلم 

تتعلّق  قليلة من كثرية  أسئلة  بالذاكرة؟  يزال طريًّا؟ ويتعلّق  للتعبري وإن بشكل غري واٍع عن جرح ال  بصوت عاٍل 

مبفاهيم شاملة أكرث.
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القسم الثاني: التحليل الكمي لمقدمات نشرات األخبار

يعرض هذا القسم التحليل الكمي للوسائل اإلعالمية التي تناولتها الدراسة يف خالل شهري شباط وآذار من العام 2016  

ويقدم جداول بيانية تسّهل اإلطالع عىل النتائج من عرض ألنواع فقرات استهالليات النرشات اإلذاعية والتلفزيونية 

املرصودة )إخباري، تحلييل، خطاب موجه ترويجي، خطاب موجه إنتقادي( وتوزيع تفصييل لهذه األنواع وتحديد 

أحجامها مقارنة بني النرشات اإلخبارية اإلذاعية والتلفزيونية مع تحديد الفئات املستهدفة داخليًّا وخارجيًّا. 

	نواع الفقرات اإلستهاللية ملقدمات نرشات األخبار اإلذاعية والتلفزيونية 

)جدول رقم 1(

كانت النسبة األكب من مجموع 1111 مقدمة لنرشات إذاعية وتلفزيونية ملقدمات من النوع اإلخباري )52.47 %(. 

تليها مقدمات من النوع املوجه اإلنتقادي، بنسبة 24.84 %، من ثم مقدمات تحليلية )14.49 %(، فخطاب موجه 

ترويجي بنسبة 8.19 %.
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توزع 	نواع الفقرات اإلستهاللية بني مقدمات النرشات اإلذاعية

)جدول رقم 2(

األقل النسبة  الرتويجي  يحتل  الطاغي من مجموع 502 عينة )66.13 %( يف حني  اإلخباري هو  النوع  أن   الالفت 

)6.17 %(. وتراوحت النسب بني التحلييل 12.15 % واملوجه اإلنتقادي 15.53 %.

توزع 	نواع الفقرات اإلستهاللية بني مقدمات النرشات التلفزيونية

)جدول رقم 3(
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الالفت أن النوع اإلخباري يحتل النسبة األعىل )41.21 %( من مجموع 609 عينة والرتويجي النسبة األقل )9.85 %( 

ا عن نسبة الخطاب  اإلخباري. أما نسبة  ولكن نسبة تواجد الخطاب املوجه اإلنتقادي )32.51 %( ليست بعيدة جدًّ

التحلييل فـ 16.42 %. 

توزع 	نواع الفقرات اإلستهاللية بني مختلف مقدمات النرشات اإلذاعية

)جدول رقم 4(

من مجموع 502 فقرة إستهاللية إذاعية توزعت األنواع كالتايل :

66.13 %إخباري

12.15 %تحلييل

10.55 %تحليل موجه انتقادي

4.98 %إخباري موجه انتقادي

4.78 %إخباري موجه ترويجي

1.39 %تحليل موجه ترويجي
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النسبة األعىل لإلخباري من خالل مجموع الفقرات : 

79صوت لبنان-ضبية

70إذاعة لبنان

68صوت لبنان-االرشفية

42صوت املدى

37لبنان الحر 

33إذاعة النور

3صوت الشعب

توزع 	نواع الفقرات اإلستهاللية بني مقدمات النرشات التلفزيونية

)جدول رقم 5(
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من مجموع 609 فقرة إستهاللية تلفزيونية تبيّنت النسب التالية : 

41.3 %إخباري 

24.95 %تحليل موجه انتقادي

18.06 %تحلييل

7.55 %إخباري موجه انتقادي

5.74 %إخباري موجه ترويجي )35(

4.9 %تحليل موجه ترويجي )25(

الفئات املحلية املستهدفة بخطاب موجه إنتقادي يف املقدمات اإلذاعية

)جدول رقم 6(
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العينة من 78 فقرة استهاللية تضّم الخطاب اإلخباري املوجه اإلنتقادي الخطاب التحلييل املوجه االنتقادي :

37.17 %الحكومة

15.38 %حزب الله

8.97 %الطبقة السياسية

5.12 %14 آذار

5.12 %رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار املستقبل سعد الحريري

1.28 %رئيس مجلس النواب نبيه بري

1.28 %وزير العدل ارشف ريفي

الفئات الدولية املستهدفة بخطاب موجه إنتقادي يف املقدمات اإلذاعية 

)جدول رقم 7(

سّجلت السعودية النسبة األكب منفردة 14.10 % من مجموع 78 فقرة إستهاللية لنرشات األخبار اإلذاعية، وبفارق 

عن فئات تقاسمت النسبة نفسها من بينها السعودية وتركيا مجتمعة، وتركيا مرة ثانية منفردة، فداعش، ايران، أمريكا، 
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النظام السوري وارسائيل بنسبة 1.28 % لكل فئة. فأظهرت النتيجة أن من بني الفئات املستهدفة: تركيا والسعودية 

مجتمعتان بنسبة )1.28 %( وتركيا وحدها بنسبة )1.28 %( والسعودية وحدها بالنسبة االعىل )14.10 %(.

الفئات املحلية املستهدفة بخطاب موجه إنتقادي يف املقدمات التلفزيونية

)جدول رقم 8(

من مجموع 198 فقرة إستهاللية لخطاب إخباري موجه إنتقادي وتحلييل موجه إنتقادي  جاءت النسب :
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22.72 %الحكومة 

11.61 %حزب الله 

9.09 %رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار املستقبل سعد الحريري

5.05 %الطبقة السياسية

4.04 %تيار املستقبل 

2.02 %14 آذار

2.02 %أمني عام حزب الله السيد حسن نرصالله

1.51 %وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبان باسيل 

1.51 %وزير الداخلية نهاد املشنوق

1.01 %طاولة الحوار 

0.05 % رئيس الحزب التقدمي االشرتايك وليد جنبالط 

0.05 % رئيس الحكومة السابق نجيب ميقايت

0.05 % الرئيس السابق للتيار الوطني الحر والنائب ميشال عون

0.05 % وزير املالية عيل حسن خليل

0.05 % األمني العام ملجلس الوزراء سهيل بوجي

0.05 % رئيس تيار املردة سليامن فرنجية

0.05 % الجيش اللبناين

0.05 % التيار الوطني الحر-حزب الله

0.05 % التيار الوطني الحر

0.05 % وزير العدل ارشف ريفي
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الفئات الدولية املستهدفة بخطاب موجه إنتقادي يف املقدمات التلفزيونية

)جدول رقم 9(

من مجموع 198 فقرة إستهاللية لخطاب إخباري موجه إنتقادي وتحلييل موجه إنتقادي جاءت النسب : 

10.10 %السعودية
7.57 %ايران 

3.03 %دول الخليج
2.52 %تركيا

1.51 %ارسائيل-السعودية
1.51 %العرب

1.51 %النظام السوري
1.01 %روسيا
1.01 %أمريكا

1.01 %املحكمة الدولية
0.50 %املعارضة السورية

0.50 %البحرين
0.50 %ارسائيل
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الفئات املحلية املستهدفة بخطاب موجه ترويجي يف املقدمات اإلذاعية 

)جدول رقم 10(

العينة من 31 فقرة ملقدمات إذاعية إخبارية موجهة ترويجية وتحليلية موجهة ترويجية : 

16.12 %حزب الله

9.67 %الرئيس األسبق للتيار الوطني الحر والنائب ميشال عون

9.67 %التيار الوطني الحر

6.45 %رئيس الحكومة السابق ورئيس تيار املستقبل سعد الحريري

6.45 %أمني عام حزب الله السيد حسن نرصالله

3.22 %رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل

3.22 %رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبان باسيل

3.22 %الحزب الشيوعي

3.22 %التيار الوطني الحر-حزب الله

3.22 %اتفاق معراب
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الفئات الدولية املستهدفة بخطاب موجه ترويجي يف املقدمات اإلذاعية 

)جدول رقم 11(

من مجموع 31 فقرة ملقدمات إذاعية إخبارية موجهة ترويجية وتحليلية موجهة ترويجية، تصّدرت ايران والنظام 

السوري بالنسبة نفسها اي %9.67 لكل فئة من ثم الجيش السوري بنسبة %6.45 فايران-حزب الله )مجتمعان كفئة 

واحدة( بنسبة 3.22%. 
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الفئات املحلية املستهدفة بخطاب موجه ترويجي يف املقدمات التلفزيونية

)جدول رقم 12(

النتيجة  جاءت  ترويجية،  موجهة  وتحليلية  ترويجية  موجهة  إخبارية  تلفزيونية  ملقدمات  فقرة   60 مجموع  من 

بالتساوي لسعد الحريري وحزب الله مع  %16.66 لكل منهام.  وبالتساوي بني ميشال عون، حسن نرصالله وجبان 

باسيل بنسبة %5 لكل شخصية. وبالتساوي بني نبيه بري والحراك املدين مع %3.33 لكل فئة. وبنسبة %1.66 لكل 

من : سليامن فرنجية، سرتيدا جعجع، حزب الكتائب، تيار املستقبل، تفاهم حزب الله-التيار الوطني الحر، الحكومة، 

التيار الوطني الحر.  



31

الفئات الدولية املستهدفة بخطاب موجه ترويجي يف املقدمات التلفزيونية

)جدول رقم 13(

السعودية  ترويجية، جاءت  ترويجية وتحليلية موجهة  إخبارية موجهة  تلفزيونية  من مجموع 60 فقرة ملقدمات 

يف الطليعة بنسبة %10، فالنظام السوري بنسبة %6.66 فكل من ايران وروسيا بنسبة  %5. والنسبة األدىن للنظام 

السوري- روسيا بنسبة 1.66%. 

اتجاهات الفقرات األخبارية غري املوجهة يف املقدمات اإلذاعية 

)جدول رقم 14(

من مجموع 331 مقدمة إخبارية غري موجهة يف اإلذاعة، جاءت النسبة األكب لإلتجاه املحايد )بنسبة 94.26 %( 

واألدىن لاليجايب بفارق كبري )بنسبة 1.81 %( ليس ببعيد عن السلبي أيًضا )بنسبة 3.93 %(. 
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اتجاهات الفقرات التحليلية غري املوجهة يف املقدمات اإلذاعية

)جدول رقم 15(

أما بالنسبة لفقرات التحليل غري املوجه يف النرشات اإلخبارية اإلذاعية فمن مجموع 61 فقرة توزعت النسبة بني 

محايد بالطليعة  )70.49بنسبة %( ثم سلبي )بنسبة %29.50( مع غياب لاليجايب. 

اتجاهات الفقرات اإلخبارية غري املوجهة يف املقدمات التلفزيونية 

)جدول رقم 16(

من مجموع 251 فقرة إخبارية غري موجهة يف نرشات األخبار التلفزيونية،  كانت النسبة األكب لإلتجاه املحايد )89.64%( 

مع فارق كبري مع االيجايب الذي سّجل النسبة األدىن )%2.39(. وجاءت نسبة السلبي )%7.96( أقرب إىل االيجايب من املحايد.
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اتجاهات الفقرات التحليلية غري املوجهة يف املقدمات التلفزيونية 

)جدول رقم 17(

من مجموع 101 فقرة ملقدمات تحليلية غري موجهة، جاءت اإلتجاهات بنسبة 69.31 % للمحايد، 28.71 % للسلبي 

و1.98 % لاليجايب.  

توزع مقارن لحجم الخطاب يف املقدمات اإلذاعية

)جدول رقم 18(

من مجموع 29984 كلمة تشّكلت منها عينة البحث يف مقدمات نرشات األخبار اإلذاعية، جاءت النسبة الكبى والتي 

مل تتخّط 50 % لإلخباري. 
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توزع مقارن لحجم الخطاب يف املقدمات التلفزيونية

)جدول رقم 19(

عىل خالف النتيجة يف مقدمات نرشات األخبار اإلذاعية جاءت النسبة األعىل يف التلفزيون للخطاب املوجه اإلنتقادي 

)46 %( يليها اإلخباري )24 %(. وتشابهت النتيجة بالنسبة إىل الخطاب املوجه الرتويجي الذي سّجل النسبة األدىن 

يف الوسيلتني.

توزع حجم الخطاب املوجه اإلنتقادي مقارنة بني املقدمات اإلذاعية

)جدول رقم 20(

من مجموع 6771 كلمة تشّكل منها الخطاب املوجه اإلنتقادي يف مقدمات نرشات األخبار اإلذاعية، تصدرت إذاعة 

صوت الشعب النسبة األعىل وصوت لبنان ضبية النسبة األدىن مع غياب للنوع يف مقدمات صوت لبنان األرشفية. 
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توزع حجم الخطاب املوجه اإلنتقادي بني املقدمات التلفزيونية

)جدول رقم 21(

من مجموع 21804 كلمة تشكل منها الخطاب املوجه اإلنتقادي يف مقدمات النرشات التلفزيونية، تقاربت النسب 

بني الجديد، املنار وال OTV واملستقبل من جهة وبني ال LBCI وال MTV من جهة ثانية. 

توزيع حجم الخطاب املوجه الرتويجي بني املقدمات اإلذاعية

)جدول رقم 22(
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من مجموع 1697 كلمة تشّكل منها الخطاب املوجه الرتويجي يف مقدمات النرشات اإلذاعية، سّجلت إذاعة النور 

النسبة األعىل وتكاد تكون نصف النسبة العامة مقارنة مع اإلذاعات الباقية. أما النسبة األدىن فكانت لصوت لبنان- 

االرشفية. 

توزع حجم الخطاب املوجه الرتويجي بني املقدمات التلفزيونية

)جدول رقم 23(

التلفزيونية، تصّدرت  األخبار  الرتويجي يف مقدمات نرشات  املوجه  الخطاب  من مجموع 5476 كلمة تشّكل منها 

املنار النسبة األكب وشّكلت مع الجديد أكرث من نصف النسبة عامة. أما النسبة األدىن فسّجلتها الـ MTV مع غياب 

.LBCI للخطاب املوجه الرتويجي يف مقدمة الـ
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القسم الثالث: تحليل المحتوى

يعتمد القسم الثالث عىل النتائج التي وردت كميًّا يف القسم الثاين ليحللها ويقرأ مضامينها.  لقد تبنّي يف عملية الرصد 

أن اإلستهاللية ركن أسايس من مكّون النرشة اإلذاعية والتلفزيونية وأن مدتها وإن تفاوتت بني وسيلة وأخرى هي 

ملحوظة. 

عرض القسم الثاين ألنواع فقرات مقدمات النرشات اإلذاعية والتلفزيونية املرصودة التي تبنّي أن هناك أنواًعا عدة: 

)إخباري، تحلييل، إخباري موجه ترويجي، إخباري موجه إنتقادي، تحليل موجه ترويجي، تحليل موجه إنتقادي(. 

ووزّع تفصيليًّا أنواع هذه املقدمات بني مختلف نرشات اإلذاعة والتلفزيون. ورصد التجاهات الفقرات التحليلية غري 

املوجهة واإلخبارية غري املوجهة لجهة السلبي، االيجايب أو املحايد مع إظهار النسب الخاصة بكل اتجاه.

مقدمات  بني  مقارنة  الرتويجي  املوجه  الخطاب  وحجم  اإلنتقادي  املوجه  الخطاب  توزع حجم  الثاين  القسم  وبنّي 

نرشات األخبار اإلذاعية والتلفزيونية وعرض بالنسب للفئات املحلية، والدولية املستهدفة بخطاب موجه إنتقادي يف 

اإلستهالليات واملوجه الرتويجي.

رصدت  األهيل  بالسلم  اإلستهاللية  عالقة  أي  املطروحة  اإلشكالية  من  وانطالقًا  اإلستهاللية  ملصطلحات  قراءة  ويف 

الدراسة أثر الحرب من خالل اسرتاتيجية كالمية عىل مستويات عدة، امللفوظ واملضمون. يف تحليل املحتوى، ال يقترص 

املضمون فقط عىل املعنى أي الداللة بل أيًضا عىل االداء.

يف كتابة وتقديم املقدمة. 1
أبرز ما  ا من خالل  ا عامًّ أبرز األحداث وتفاعالتها وتداعياتها وتعكس جوًّ : تلفت املقدمة إىل  من حيث املضمون 

يحصل يف الداخل واملنطقة والعامل. 

• من حيث الكتابة واألسلوب : 	

- هناك تعابري )مصطلحات( نشط استخدامها حديثًا ) استخدام تعابري مثل : »مسخرة«، »الطريف«، »جعجعة«، 

»املطبات القاتلة«، زبالة وديوك مزبلة، الخ... ( تخرج عن قالب الكتابة للخب. تكرث التشبيهات واإلستعارات واملغاالة. 
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كل الحيل البالغية ممكنة. االمياء يف التلفزيون، االداء، كله يخدم املضمون. 

يف يوٍم الحدث فيه داخيل بامتياز، وإن من خالل ذكرى )14 شباط و14 آذار مثال(، تكرث التشبيهات وتهيمن الصيغة 

األدبية عىل كتابة اإلستهاللية. تظهر اإلنقسامات بوضوح أكرث، مضمونًا وشكاًل، إىل حد التجاهل الكامل للحدث أو 

لآلخر. ففي 14 شباط أشارت الـ LBCI إىل غياب حضور الحزب يف اإلحتفال، يف حني تلفزيون املنار غيّب الحدث: 

»الذكرى الحادية عرشة للرئيس رفيق الحريري: الذكرى للرئيس رفيق الحريري واإلحتفال للرئيس سعد الحريري. 

الجميع كانوا حارضين، من الرابع عرش من آذار إىل الثامن من آذار. أما الغائب األكب فكان »حزب الله«، لكنه حرض 

الله« التي تجعل من  بقوة سواء يف كلمة سعد الحريري أو يف كلمة عريف اإلحتفال. )...والتناقضات مع »حزب 

ا...( )ال يب يس، 2016/2/14(.  احتامل انتخابات الرئاسة قليلة جدًّ

وقد تتباين التوصيفات وتتوحد من جهة أخرى : 

»صورة جامعة لقيادات قوى الرابع عرش من آذار، توجت احتفال البيال، وقبالت لونت خالفات السياسة بني أركانها، 

رافقت اإلفتتاح«. )تلفزيون لبنان(.

» كام يف حياته، جمع الرئيس الشهيد رفيق الحريري يف ذكرى استشهاده، كل عائلة الرابع عرش من آذار، لكن التحدي 

أن تعود هذه الحركة اإلستقاللية من شتات آذاراتها إىل آذارها الواحد الجامع« )ام يت يف(

»... الحريري مل يسمع نصيحة الوزير وائل أبو فاعور، فأكرث من القبالت مع الحضور، إال، إذا كانت هذه القبالت 

تندرج يف إطار الرضورية، لدحض الكالم عىل فتور داخل جبهة الرابع عرش من آذار، التي عادت فالتقطت يف ختام 

اإلحتفال صورة تذكارية شاملة« )أو يت يف(. 

• وتستفيض املقدمة بالغة :	

» الذكرى الحادية عرشة للرئيس رفيق الحريري: الذكرى للرئيس رفيق الحريري واإلحتفال للرئيس سعد الحريري. 

)ال يب يس(. 

»فجرًا وصل إىل بريوت، بعدما منحه بلده األم تأشرية حضور الذكرى الحادية عرشة لإلغتيال«. )الجديد(. 
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» سمع سعد الحريري أغنية »زوروين كل سنة مرة«، فطبقها، وعاد إىل لبنان للمشاركة يف ذكرى الرابع عرش من 

شباط، بعد عام من الغربة الطوعية. )أو يت يف(. 

»الجديد«، 240  كلمة   385( القناة مهم  بنظر  واحًدا ألنه  وتتضّمن موضوًعا  أكرث بشكل الفت  املقدمة  تطول  قد 

»املستقبل«، 222 »ال يب يس«، 177 »أو يت يف«، 143 »ام يت يف«، 221 »تلفزيون لبنان«(. ولكن الالفت أكرث هو 

التعابري املستخدمة مثال: 

»فجرًا وصل إىل بريوت، بعدما منحه بلده األم تأشرية حضور الذكرى الحادية عرشة لإلغتيال. يف البيال كان اللقاء، 

...عىل املنصة، استفاض كالًما مبا مل يستطع االستفاضة به تغريًدا. ويشهد له بأنه سجل اليوم نقلة نوعية يف الحضور 

واألداء واإللقاء، فلم تقع ضمة عن فاعل، ومل تسقط فتحة عن مفعول به. لكنه حرك ساكًنا أريس مع »حزب الله« 

يف جلسات الحوار، فقال إن زمن اإلستقواء باإليراين لن يصنع قادة أكب من لبنان، وعندما يجعلون من البلد ساحة 

لفلتان السالح يهون عليهم التعطيل، نحن عرب »وع راس السطح«، ولن يكون لبنان والية إيرانية.

رئاسة  الدسم:  الخطاب  طبق  إىل  وانتقل  التصفيق.  ونال  العواطف  حرك  يسمعه.  أن  يريد  ما  الجمهور  »أسمع 

الجمهورية. وتيمًنا ببي قال »مش بس بري بيبق البحصة وأنا كامن بدي بقا«. خطف األنفاس وانتظر املستمعون 

واملشاهدون إعالنا رسميًّا، لكنه بصم »بالعرشة« عىل كالم فرنجية يف املقابلة التلفزيونية. وقارب املوضوع مواربة 

بالقول: »صار يف 3 مرشحني عون وفرنجية وهرني حلو«... انتهى الخطاب عىل جعجعة بال رئيس. ويك يؤرخ لحظة 

أزيز  يسمع همسها وسط  مل  دمعة  ذرف  الرضيح،  إىل  للذكرى، ومىض  التقط صورة  آذار،  من  الرابع عرش  وحدة 

الرصاص«. )الجديد 2016/2/14( 

»سمع سعد الحريري أغنية »زوروين كل سنة مرة«، فطبقها، وعاد إىل لبنان للمشاركة يف ذكرى الرابع عرش من شباط، 

بعد عام من الغربة الطوعية. لكن الحريري مل يسمع نصيحة الوزير وائل ابو فاعور، فأكرث من القبالت مع الحضور، 

إال، إذا كانت هذه القبالت تندرج يف إطار الرضورية، لدحض الكالم عىل فتور داخل جبهة الرابع عرش من آذار، التي 

عادت فالتقطت يف ختام االحتفال صورة تذكارية شاملة...« )أو يت يف 2016/2/14(. 
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• البدء باالمثال: »قمحة وال شعرية؟« »إنه املثل الشهري بني التفاؤل والتشاؤم ...« )»ال يب يس« 2016/3/17(.	

»لكن القمحة يف لبنان مل تعد شعار الخري، بل ولألسف أصبحت شعار الفساد من الباخرة إىل اإلهراءات إىل األفران 

إىل املواطن«.»القمحة أثريت قضيتها منذ فرتة وتكررت اليوم، لكن الطريف أنه بدال من املعالجة، فإن القمح الفاسد 

السجال  ويلهيهم يف  الفاسد  القمح  الناس عن  يشغل  ما  والزراعة،  واالقتصاد  الصحة  وزراء  بني  مادة سجال  شكل 

الوزاري املثلث«. )»ال يب يس« 2016/3/17 (.

أو ببالغة السؤال: »ويسألونَك، ماذا بقي من 14 آذار؟«  )املستقبل 2016/3/14(. 

• التكرار: »الناس الذين، قبل أحد عرش عاًما ، خلعوا أثواب الطائفية واملذهبية«...	

»قبل أحد عرش عاًما، خرج اللبنانيون إىل لبنانيتهم«...

»قبل أحد عرش عاما، تخلّص اللبنانيون من الوصاية السورية ...« )»املستقبل« 2016/3/14(

»احد عرش عاما« ... )»أو يت يف«، 2016/3/14(. 

الصيغة التي تتكرر، »يومها ... اليوم« : »أحد عرش عاماً فقط تفصلنا عن ذاك النهار … كأنها أحد عرش كوكباً … 

يومها نزل كل لبنان، يف غضون أسبوع واحد ومحطتني وساحتني، سعياً من أجل سيادة ودولة … اليوم، يُذل كل 

لبنان، يف غضون شهور ويف كل املكبات والساحات، من أجل »رسقة زبالة وديوك مزبلة« … يومها، كان اللبنانيون، 

يف الساحتني، يسألون عن كم مليون مناضل سيشارك يف انتفاضتهم … اليوم، يسأل السياسيون التافهون، كم مليون 

طن زبالة سيطمرون … يومها كان زمن الحلم … اليوم يريدونه زمًنا للزمِل …يومها كانت األحداث مفتوحة عىل 

ثورة األرز والتحرير والتغيري … اليوم، صارت جلساتهم ممسوخة لجورة الفرز والتسبيخ  والتدوير … يومها اكتشف 

اللبنانيون ما أروع التاريخ املكتوب بحب الثورة … اليوم يفرضون عىل شعبنا أن يقتنع بأن الثورة مجرد مؤنث للثور 

… من دون حقنا يف أن نرصخ حتى، بأن الثلم األعوج من الثور الكبري … يومها كانت وصاية… أحد عرش عاًما، 

والهدف واحد: أن نيأس … أن نسأم … أن نكفر … أن نقبل مبعادلتهم القائلة: إما أن يحكمكم زبائنيتنا … وإما 

أن تطمركم زبالتنا … يف 14 آذار، ويف كل يوم من كل فصل من كل عام… نقول لهم ال… وسنظل نرصخ: حرية 

سيادة استقالل، يف وجه كل نفاياتهم وصفقاتهم« … )»أو يت يف« 2016/3/14(
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• هوانا 	 »الهوا   ... ْمع  والسَّ الشمِّ  حاّستي  ضد  مناعة  لديه  أصبح  الذي  البلد  لهذا  إرسائييل  »خرق   : -السخرية 

وهواهم عىل السواء« )الجديد 2016/3/14(. 

-وقد تخترص االستهاللية سبب وجودها: من خالل طرح »إشكالية« و«اإلعالن« عن املواضيع: و«القمح الفاسد مل 

يكن وحده املادة السجالية بني الوزراء، بل إن إشكالية أمن الدولة بني رئيس الجهاز ونائبه شكلت بدورها سجاال من 

العيار الثقيل«.) ال يب يس، 2016/3/17(. 

» جلسة النفايات فرزت الخالفات وما طمر يف الرس نبش إىل العلن« )الجديد 2016/3/17(. 

مفردات الحرب :. 2
كثرية هي املصطلحات التي تعود إىل الحرب يف عينة الدراسة والتي استحرضت شعوًرا وصوًرا ومتاريس ومخاوف 

املايض. نعرض ألبرزها ألن الالئحة تطول. 

-التحريض

»يف 14 شباط، عاد رئيس الحكومة األسبق سعد الحريري إىل وطنه األول. استهل عودته بإهانة حلفائه املسيحيني. 
ثم أكملها بقطيعة مع الزعامة املسيحية املستحقة. قبل أن ينجز مثار العودة بتحريض ضد رشكائه من الجامعات 
اللبنانية األساسية األخرى. وصوال إىل استعداء األشقاء ضد مواطنيه، واستدراج األذى للبنانيني املقيمني يف دول عربية 

شقيقة«. )»أو يت يف«، 2016/2/28(. 

»هل بدأت تنحرس عاصفة التحريض من قبل بعض اللبنانيني، ضد مواطنيهم يف السعودية ويف دول عربية شقيقة 
أخرى؟ أكرث من مؤرش أويل يدل عىل أن أصحاب الرؤوس الحامية والنفوس والجيوب الفارغة يف بريوت، قد المسوا 
الحائط املسدود... أو أنهم امتطوا أعىل خيلهم وتخيالتهم، حتى بلغوا ذروة الشجرة. ومن فوق قصور أوهامهم، 
للنزول  يبحثون عن سلم  فبدأوا  املتواضع.  العالية، حتى درك ذكائهم  أنانياتهم  بالقفز من شاهق  صاروا مهددين 

...مؤرشات الرتاجع تبدو كثرية«. )»أو يت يف«، 2016/2/29(. 

»يومها كانت وصاية، ألن بعض أهل السلطة توهم بأنه قادر عىل حكم كل البلد ،عب استقوائه بالسوري … اليوم، 
صارت السيادة مهددة، ألن البعض ال يزال يتوهم بأنه قادر عىل إقصاء الرشكاء، واستتباع البدالء، مبجرد التهويل 

باستعداء بعض األشقاء عىل غالبية اللبنانيني« … )»أو يت يف«، 2016/3/14(. 
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-	ثر الحرب :

.)»LBCI« 5/2/2016 ( »الغنب الطائفي واملذهبي ببعض اإلدارات والوزارات«

»هذا الغنب الذي كان يف السابق من املحرمات لجهة الحديث عنه وفيه، يبدو أن هذه املحرمات قد سقطت لتتدحرج 

 .)»LBCI« 5/2/2016 ( »... كرة الثلج من األشغال إىل املال إىل الضامن إىل الطاقة إىل

- الفتنة

»من قرر إحراق البلد، أو إغراقه يف آتون الفنت؟ سؤال بدأت تطرحه الدوائر الدبلوماسية والسياسية واألمنية املعنية 

بلبنان. والسؤال مطروح عىل خلفية مشهدين اثنني متقابلني: مشهد أول يف 18 كانون الثاين املايض، عنوانه توافق 

عىل  قادًرا  كافة،  األخرى  البيئات  عىل  منفتًحا  لبيئته،  ممثاًل  يكون  للجمهورية،  رئيس  تزكية  عىل  جامع،  مسيحي 

إقامة جرس من التواصل والتعاون والعيش الواحد بني كل اللبنانيني. عريب الهوية والهوى. مقاوما للعدو الصهيوين 

الثاين، مشهد مضاد«. كانون  قام يف وجه 18  أن  يلبث  لكن مل  لكل صديق.  لكل عريب وصديًقا   ولإلرهاب، شقيًقا 

)»أو يت يف«، 2016/2/28(. 

» يف هذا الوقت، كانت كل مكونات الفتنة ترتاكم: أرشطة إعالمية من هنا. شائعات من هناك. بيانات مفبكة تحت 

جنح ظالم وظلم من هنالك. حتى بات الوطن ممسًكا بقلبه، واملواطنون حابسني أنفاسهم. هل هناك من قرر رمينا يف 

النار؟ ال ميكن لعاقل أن يصدق ذلك. وال ميكن للبناين أن يقتنع أن لبنانيًّا، حاكاًم كان أم محكوًما، ميكن أن يقدم عىل 

انتحار كهذا. الهامش ال يزال قامئًا. والفرصة ال تزال متاحة. وعودة سعد الحريري إىل قواعد امليثاق ال تزال مرشعة، 

فهل يقدم، فينقذ نفسه وناسه وشعبه والوطن؟ سؤال برسم ما حصل أمس من رقص عىل حافة اإلنفجار- اإلنتحار.« 

)»أو يت يف«، 2016/2/28(.

- إحياء الذكرى :

»)عن لبنان ( : يف لبنان.. نستعيد يف العام العارش ذكرى التفاهم بني حزب الله والتيار الوطني الحر وقد حفر عميقا 

يف الوجدان اللبناين وسجل إسمه عىل صفحاٍت بيضاء من صدٍق وتعاهد، ليكون نباًسا ملن يريد أن يصوغ بالوفاء 

فعل سياسٍة ال يشبهها الكثري الكثري من سياسة هذه األيام وأهلها..« )»املنار«، 2016/2/5(. 

»التاريخان )8 و 14 آذار( اللذان قسام الصفوف السياسية تيارين عىل موعد مع استحقاقني؛ ففي الثامن من شباط 
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دعوة إىل جلسة انتخاب رئيس طبعت األطراف السياسية ورقة نعيها يف انتظار تعليقها عىل مدخل مجلس النواب 

حيث تقبل التعازي. أما الرابع عرش من شباط فعىل موعد مع إحياء الذكرى الحادية عرش الغتيال الرئيس رفيق 

الحريري. وعىل هذين التاريخني رميت الشائعات عىل مصادر من املردة« )»الجديد” 2016/2/5. 

ذكرى 14 شباط  و14 آذار حرضت يف األغلبية الكبى لإلستهالليات.  

- وذكرى الحرب »كام عىل مر 15 عاما يف ظل وجود الجيش السوري، كذلك منذ العام 2005 وحتى العام 2016 

ال تزال 14 آذار هي ذاتها تعب عن نبض اللبنانيني وطوقهم إىل الحرية والسيادة واإلستقالل، وبقي هو إياه وحده 

يطالب ويقاتل ويدافع عام يريده اللبنانيون وبقي هو وفيًّا لتاريخه ومسترشفًا املستقبل وأميًنا عىل اإلرث الوطني. 

واليوم سيكون اللبنانيون عىل موعد جديد ومفصيل مع محطة من محطات 14 آذار األصلية، والتي سرتسم اإلطار 

العميل والوطني لتحقيق ما يتوق إليه اللبنانيون من استعادة للحقوق بدًءا من موقع رئاسة الجمهورية والتخلص 

من الفساد واملفسدين ومتسلقي اللحظة«. )صوت املدى 2016/3/14(. 

- »قبل أحد عرش عاًما، تخلّص اللبنانيون من الوصاية السورية، وها هم اليوم  يحاربون الوصاية اإليرانية، التي تريد 

سلخهم عن عروبتهم، وتوريطهم يف حروب هنا وهناك، ويف معاداة العرب ويف التنّكر لتاريخهم العريب«. )املستقبل 

 .)2016/3/14

 .2016/2/OTV  8»الخوف عىل الكيان : ... بقاء الجمهورية أو زوالها، باتت يف أيدي الحكامء، ال سواهم - 

 - الخوف : من التوطني، من الفراغ اللذين يحيالننا إىل الخوف يف السابق من توطني الفلسطينيني والخوف من الفراغ 

الرئايس الذي كان رديفا للفوىض أو العنف. 

»وفيام راجت شائعات ومخاوف من توطني السوريني يف لبنان شدد الرئيس سالم قبل مغادرته لندن عىل أن هذا 

األمر غري صحيح مؤكًدا رفض أي توطني«. )تلفزيون لبنان ، 2016/2/5(. 
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 - اإلقليمي حارض بقوة 

التشكيالت  )أصداء  الطائفي«  الصعيد  عىل  »إستهداف  إقليمي«،  قرار  هو  الفراغ  إن  جديدة  »مرة  »الفراغ«: 

الفضيحة التي أجراها الوزير عيل حسن خليل يف وزارة املالية ترتدد ملا حملته من استهداف عىل الصعيد الطائفي(، 

)2016MTV/2/5(

»املنطقة ال تزال تتأرجح عىل الصفيح الساخن للتدخل االيراين العسكري يف سوريا املصحوب بالغارات الروسية الكثيفة 

التي جعلت من حلب أرًضا محروقة ودفعت بأهلها إىل الهجرة باتجاه الحدود الرتكية«.)»املستقبل” 2016/2/8(

وفيام الكباش السعودي االيراين عىل أشده أبعدت البحرين عدد من اللبنانيني الرتباطهم أو انتامئهم لحزب الله.

)لبنان الحر 2016/3/13(

- الشأن السوري يعكس يف املقدمات تأثر لبنان بقوة باألحداث املجاورة من خالل مفردات عسكرية، أمنية، سياسية 

: »كرس الحصار«، »ما بقي من بلدات الريف الحلبي يرسم طريقه إىل الحرية«، »مختلف الجبهات التي يخوضها 

الجيش السوري وحلفاؤه ضد الجامعات اإلرهابية«، .. »مناطق الجبهة الجنوبية.. “، »فوجئ اإلرهابيون عند محاور 

الجنوب ومعهم كل جبهة الدعم اإلقليمية والدولية مبختلف مسمياتها..«، »املناطق العائدة لسيطرة الجيش السوري 

... وهي املوصومة باإلرهاب عىل لوائح الغرب، فلامذا العويل عىل هزميتها؟«)املنار 2016/2/5(

»إعادة األمن إىل شامل سوريا«، »وقف الحرب واستعادة السيادة«، )املنار 2016/2/5(

»الرصاخ وإطالق االتهامات الهستريية..«،»استباحة األطفال والنساء والشيوخ ...للحد من هزائم الجامعات اإلرهابية 

سيأتون  أين  فمن  اليمن،  بعد  سوريا  عىل  مجدًدا  الحرب  طبول  ويقرعون  يهددون  من  ..»أما  يدعمها«،  ومن   ...

و»ماس«؟؟...« و»لحج«  »مأرب«  من  أم  والسالح  مواقعهم  تركوا  حيث  »جيزان«  من  هل  املرة؟  هذه   بجنودهم 

)املنار 2016/2/5(

»يف سوريا الطائرات الروسية تواصل ارتكاب املجازر بحق املدنيني«)»املستقبل« 2016/2/8(. 

الجيش  إنجازات  فإن  وامليدان،  والدبلوماسية  السياسة  يف  وأخواته  داعش  لخدمة  املتطوعني  ورغم  املنطقة،  »يف 

السوري والحلفاء متواصلة وفق املعد لها من حسابات ..من الشامل الحلبي إىل جنوب درعا، خلطت تطورات امليدان 
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الحسابات اإلقليمية والدولية، أخرست منابر املسلحني إال عن االستغاثات، فضجت منابر حلفائهم بالعنرتيات، أماًل 

برفع املعنويات.. أما ترجمة املواقف واألحالف العسكرية والتدخالت امليدانية فمرتوكة لأليام..« )»املنار« 2016/2/8(. 

- الرتقب والتوتر: 

»ويف الشأن السيايس ... ترقب...«)»تلفزيون لبنان” 2016/3/17(

»إنتاج رئيس ينقل البالد من الفراغ الرئايس إىل الفالح الوطني.. ال رش البنزين النفطي والسيايس عىل شتى امللفات 
وزيادة منسوب التوترات..«)»املنار« 2016/2/8(. 

»... اما ثاين امللفات الذي يهدد بإحراق الهدوء الحكومي امللحوظ، فهو اإلرصار عىل التمويل من جيب املواطنني، 
مع سعي مستقبيل لتمرير رضيبة عىل البنزين تحت عدة عناوين، بينها انتخاب البلديات وترحيل النفايات ومتويل 

متطوعي الدفاع املدين«..)»املنار” 2016/2/8(. 

- التعطيل : 

»يومان يفصالن عن جلسة الثامن من شباط ... سيتأكد اللبنانيون مجدًدا أن إيران هي التي تعطل إنتخاب رئيس 
للجمهورية، عب حلفائها، وهي التي تستعد النتخابات أواخر هذا الشهر«)»املستقبل« 2016/2/5(.

»األوىل بعد الرابعة والثالثني جلسة هالكة القت حتفها برضبة غياب قاتلة للنصاب ... ممن قاطع يصبح معطاًل فاتًكا 
بالبلد ورئيسه. قصة تعطيل بالتكافل والتضامن بني كل األفرقاء وال أحد منزًّها«)»الجديد« 2016/2/8(. 

»آخرون توزعوا بني املنب النيايب ومنابر الشاشات التلفزيونية ليعلنوا أن املعطل هو السيد حسن نرصالله أو املرشد 
األعىل للبنان كام سامه النائب أحمد فتفت« )»الجديد« 2016/2/8(. 

-األمن: 

)»املستقبل«   السياسة«  فراغ  ميأل  أنه  اللبناين  األمن  يثبت  لبنان،  استقرار  عىل  الدويل  املجتمع  يتخوف  حني  »ويف 
)2016/2/5

»أيضاً أمنيًّا كانت بارزة إعرتافات املوقوف، نعيم عباس، الذي أعلن أن املخابرات السورية طلبت من »كتائب عبد 



46

الله عزام« تصفية النائب وليد جنبالط مقابل الحصول عىل أي يشء. وقال إن النظام السوري اغتال اللواء فرنسوا 
الحاج ألنه خرج منترًصا عىل فتح اإلسالم يف نهر البارد«. )»املستقبل« 2016/2/5( 

»أما يف لبنان فاالستحقاق الرئايس ينام أسريًا تحت عباءة ديكتاتورية حزب الله«  )»املستقبل« 2016/2/8(.

 -احتالل : 

»أما عن التعديل الثاين املتعلق باستمرار الرئيس عىل الكريس إىل حني انتخاب رئيس آخر فإنه كفيل بجعل منطقة 
بعبدا محتلة« )»الجديد« 2016/2/8(. 

- الحل من الخار	 : 

»ومن األقوال املأثورة التي طالعتنا بها تركيا يف الساعات القليلة املاضية إعالن رئيس مجلس وزرائها أحمد داوود 
أوغلو عن زيارة يقوم بها إىل بريوت وعن استعداد بالده لبذل ما يف وسعها لحل املشكالت اللبنانية وتحديدا الرئاسية. 
رش البلية ما يضحك وما عىل أوغلو إال أن يعمل للملمة األزمات يف الداخل الرتيك قبل أن يجمع حاجاته ويلبي دعوة 
نظريه اللبناين متام سالم لزيارة الرسايا اللهم إال إذا كان داود أوغلو باشا يحسب أن الرسايا ال تزال مترصفيًة تابعًة 

للباب العايل.« )»الجديد« 2016/2/5(. 

»اضافت األوساط نفسها: أن حركة فرنسية فاتيكانية منتظرة يف وقت قريب باتجاهات أمريكية وسعودية وإيرانية 
نحو مرشح ال يكون عىل خصومة مع أي من األفرقاء السياسيني« )»تلفزيون لبنان« 2016/2/8(. 

»ذكرت أوساط قواتية بأنها سمعت موقًفا سعوديًّا حاساًم يجزم أن اململكة ضد الفراغ وهي تؤيد ما يتفق عليه 
املسيحيون وال فيتو لديها عىل أي من املرشحني الثالثة«.)»ام يت يف« 2016/2/8(. 

أمريكية  الرياض وطهران من جهة وما سيكون من تحركات  بني  األجواء  إليه  ما ستؤول  اللبنانية  املراجع  »وتنتظر 
وفرنسية يف بريوت قريبًا«. )»تلفزيون لبنان« 2016/3/17(. 

-وعن الداخل : 

»أوساط سياسية قالت أن الوضع مستمر عىل حاله من صعوبة لبننة اإلنتخاب بسبب اإلنقسام الحاصل بني فريقني 
حيال مرشحني اثنني وتبدل التحالفات بني كل من هذين الفريقني، األمر الذي يستدعي تشاوًرا وطنيًّا واسًعا حول 
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انسحاب أحد املرشحني أو البحث عن مرشح يستقطب الجميع«. )»تلفزيون لبنان« 2016/2/8(. 

»لتأمني استمرار الدولة ومؤسساتها وإعادة الثقة داخليًّا ودوليًّا بلبنان«.)»تلفزيون لبنان« 2016/2/8(. 

»عىل أن تأيت يف مطلع العهد حكومة كل لبنان وتعمل عىل تحصني البلد أمنيًّا ونهوضه اقتصاديًّا وخلق فرص عمل 
للبنانيني.« )»تلفزيون لبنان« 2016/2/8(. 

للعملية  اإلنصياع  عب  يكون  الرئايس  املأزق  من  الخروج   ... السنيورة  فؤاد  الرئيس  النيابية  املستقبل  كتلة  »رئيس 
الدميقراطية الحقيقية، الفتًا إىل أن حزب الله والتيار الوطني الحر هام من جّر البالد إىل هذا املأزق ...« )»املستقبل« 

 .)2016/2/8

- حتى عند الحديث عن الحراك املدين و	زمة النفايات : 

 ومن الالفت استخدام  مصطلح »معركة« يف الحديث عن الحراك املدين ويف الشأن السوري يف اإلستهاللية نفسها. 
عدته  أعدت  والتضامن  بالتكافل  الحمالت  كل  إليه  دعت  تجمعٍ  مع  غًدا  موعد  البلد عىل  وقلب  املدين  »الحراك 
ونصبت خيمه منذ الليلة لتصوب املعركة ضد صفقة ترحيل النفايات ... وكعادتها وضعت الدولة بينها وبني ناسها 

األسالك الشائكة وأقامت الحد عىل أي متاس بني املواطن واملسؤول كمن يهرب إىل األمام«)»الجديد« 2016/2/5(.

الُقوى  قادِة  ِمن  سالم  الرئيس  فيه  طلب  باأللوية  مدجًجا  اجتامًعا  وَعقدت  العَضالت  عرِض  إىل  الحكومة  »لجأت 
العسكرية واألمنية مواكبة الخطة الشاملة للنفايات واتخاذ جميع التدابري الالزمة ملَنعِ أيِّ محاولٍة لإلخالِل بالنظاِم 

العام  قد يجُد القادُة األمنيون طريَقهم للقمع لكّنهم لن يَعرثوا عىل النظام«. )»الجديد« 2016/3/14(. 

»... وبدًءا من الغد ستبدأ عملية إزاحة جبال القذارة التي جثمت عىل صدور اللبنانيني منذ متوز املايض ... هذه 
املجزرة انتهت من دون القبض عىل واحد من القتلة الكرث الذين ارتكبوها. وما ان انتهت مسخرة النفايات حتى 

 .)MTV 2016/3/17(.»..اندلعت حرب القمح

»ارتفعت سنابل القمح بني الصحة واإلقتصاد فعينات وائل أبو فاعور الصحية تثبت وجود مواد مرسطنة يف خبزنا 
كفاف يومنا وعني آالن حكيم التجارية ترصد خلو القمح املستورد من املواد الفتاكة« )الجديد 2016/3/17(. 

-األعداء : 
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»الحضور النيايب كان شكليًّا ولتأمني الفولكلور ال اإلنتخاب. توازيًا، سجلت حلقات نقاش وضحكات صفر بني حلفاء 
الضبابيات  وبينام  والغايات،  املصالح  تضارب  بفعل  بعدم جدواها  التسليم  اليوم وسط  أعداء  أنصاف  وبني  االأس 

تسود..«. )»ام يت يف« 2016/2/8(. 

-اإلنقسام : 

»ويف ذكرى 14 آذار غاب اإلحتفال املركزي وحلت الكلامت باملفرق فدعا رئيس حزب القوات اللبنانية قيادات 14 

آذار إىل مراجعة ذاتية لتجاوز اإلنقسامات الحالية«. )مقدمة صوت لبنان- ضبية 2016/3/14(. 

»يف لبنان فريق يرص عىل الشارع، وفريق يرص عىل املؤسسات. قد ال يكون مؤدبًا الحديث عن »أبناء شارع« و»أبناء 

مؤسسات«، لكن إعالم حزب الله وصف من جابوا شوارع بريوت أمس بالغوغاء املذهبية، وهم ليسوا أكرث من ذلك.

شتامون ال يعرفون أصول الدين، وزعران حاولوا ترويع أهايل بريوت، وخارجون عىل كل قانون ال تردعهم أصول وال 

اعتبارات أخالقية أو اجتامعية. بدراجاتهم النارية، ونريان سمومهم املذهبية، أثبتوا أن هناك فريًقا يف لبنان يلجأ إىل 

التهويل والرتهيب كلام شعر بالخجل السيايس، بسبب مواقفه الخاطئة وبسبب خياراته التعطيلية« ) 2016/2/29، 

مقدمة نرشة أخبار »املستقبل«(. 

اللبنانيني ووزارة خارجيتهم إصدار بيان ترحيب وتأييد ملا اتفق عليه مع  » هل سيضاف إىل مطالب اململكة من 

اإلرسائيليني؟ وهل هذه هي العروبة املوعودة من هؤالء؟« )»املنار« 2016/2/29(. 
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• خالصات	

يف الرصد الكمي . 1

الفرق الفتًا بني نسبة  التلفزيونية واإلذاعية املرصودة بدا  الفقرات اإلستهاللية ملقدمات نرشات األخبار  أنواع  - يف 

املقدمات اإلخبارية والتحليلية وبدا أيًضا أن النوع اإلخباري تصّدر الالئحة وبفارق ملحوظ عن باقي األنواع. ولكن 

الخطاب املوجه اإلنتقادي والرتويجي مًعا شّكال نسبة %33 من مجموع العينة املرصودة. مع تسجيل ملساحة أكب 

للخطاب املوجه اإلنتقادي قياًسا مع الخطاب املوجه الرتويجي. 

النوع  من  العينة(  )66.13 % من مجموع  أكرث  اإلذاعية حارض  النرشات  مقدمات  اإلخباري يف  النوع  أن  -الالفت 

نفسه يف التلفزيون )41.21 %(، وإن  استحوز هذا النوع عىل النسبة األعىل يف كل من الوسيلتني اإلعالميتني. يف 

حني أن الخطاب املوجه اإلنتقادي سّجل يف التلفزيون نسبة أعىل )32.51 %( من تلك املسجلة يف اإلذاعة )15.53 

استهاللياته  انتقاًدا يف  أكرث  فالتلفزيون كان  الرتويجي.  املوجه  الخطاب  األدىن يف  النسبة  الوسيلتان  %(. وتقاسمت 

من الراديو )أنظر جدول رقم 2 و3(. وهذا ما أظهرته أيًضا النتيجة من حيث مجموع عدد الكلامت. فمن مجموع 

29984 كلمة تشّكلت منها عينة البحث يف مقدمات نرشات األخبار اإلذاعية، النسبة االكب، والتي مل تتخّط ال50%، 

كانت لإلخباري فاملوجه اإلنتقادي %23، فالتحلييل %21 فاملوجه الرتويجي 6 %. بينام يف مقدمات نرشات األخبار 

التلفزيونية كانت النسبة األعىل يف التلفزيون من مجموع 47082 كلمة، للخطاب املوجه اإلنتقادي )46 %( يليه 

اإلخباري )%24(. )أنظر جدول رقم 19-18(. 

لبنان-  لبنان«، »صوت  »إذاعة   : تراتبيًّا  ثم  اإلخباري من  النوع  األكب يف  النسبة  لها  كانت  لبنان- ضبية«  -»صوت 

االرشفية«، »صوت املدى«، »لبنان الحر« فـ»إذاعة النور«. والنسبة األقل وبفارق كبري لـ»صوت الشعب«. 

- تقاسمت »إذاعة النور« و»صوت الشعب« املقدمة من نوع تحلييل موجه ترويجي، بنسب قليلة، وغاب النوع عن 

بقية اإلذاعات. بينام مل يغب اإلخباري املوجه الرتويجي عن اإلذاعات كلها وإن جاءت نسبة حضوره خفيفة أيًضا : 

تراتبيًّا »صوت املدى«، فـ«إذاعة النور«، فـ»إذاعة لبنان«، ثم بالنسبة نفسها: »لبنان الحر«، »صوت لبنان- االرشفية«، 

»صوت لبنان- ضبية« و»صوت الشعب«. 

غاب النوع اإلخباري املوجه اإلنتقادي عن »صوت لبنان-االرشفية«، و»صوت لبنان-ضبية«. وتصدرت الالئحة وإن 
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بنسبة خفيفة »إذاعة النور« بينام سجلت »إذاعة لبنان« و»صوت املدى« النسبة األدىن.

وأظهرت النتيجة من حيث عدد الكلامت أي من مجموع 6771 كلمة تشّكل منها الخطاب املوجه اإلنتقادي )الذي 

الشعب«  إذاعة »صوت  أن  اإلذاعية،  األخبار  اإلنتقادي( يف مقدمات نرشات  والتحلييل  اإلنتقادي  اإلخباري  يشمل 

تصدرت الالئحة وسّجلت »صوت لبنان- ضبية« النسبة األدىن مع غياب للنوع يف مقدمات »صوت لبنان- االرشفية«. 

)راجع جدول رقم 20(.

تصدرت »صوت الشعب« نسبة الخطاب التحلييل والنسبة األدىن كانت عند »إذاعة لبنان« وغاب النوع عن »إذاعة 

النور« )راجع جدول رقم 4(.

- كانت النسبة األكب يف طريقة عرض مختلف مقدمات نرشات التلفزيون املرصودة، للخطاب اإلخباري عند »تلفزيون 

اللبنانية«  »اإلذاعة  جاءت  حني  يف  البقية.  مع  واضح  وبفارق  املقدمة  خطاب  نوع  يف  نسبة  أعىل  وهي  لبنان«. 

املحطات  بني  تفاوتت  فهي  اإلذاعات  عند  النسب  تقاربت  وبينام  نفسه.  التصنيف  لبنان- ضبية« يف  بعد »صوت 

التلفزيونية. فبعد »تلفزيون لبنان« أتت  الـ »ام يت يف«  بنسبة تعادل نصف النسبة التي سّجلها »تلفزيون لبنان«، 

من ثم »املستقبل« ثم »ال يب يس«  فـ»الجديد«، فـ » أو يت يف« و»املنار«. 

تشاركت يف النوع التحلييل جميع املحطات: النسبة األعىل عند الـ »ال يب يس«، من ثم »الجديد« وبفارق خفيف 
ليس بعيًدا بكثري أيًضا عن »تلفزيون لبنان«، فـ«أو يت يف« والـ»ام يت يف« بالنسبة نفسها وأخريًا »املنار« و»املستقبل« 

بالنسبة نفسها. 

التي سّجلتها املحطة يف املقدمة  النسبة  للـ»ال يب يس« وهي نسبة قريبة من  التحليلية األكب هي  نسبة املقدمة 
اإلخبارية ومتيّزت بها. ففي اإلخباري تصدر »تلفزيون لبنان«، ويف التحلييل تصّدرت الـ »ال يب يس«.  بينام سجلت 

إذاعة »صوت الشعب« النسبة األعىل بالتحليل والنسبة األدىن باإلخباري.

- الفئات املحلية املستهدفة بخطاب موجه إنتقادي يف مقدمات نرشات األخبار اإلذاعية والتلفزيونية كانت نفسها 
يف الطليعة مع الحكومة التي سّجلت النسبة األكب 37.17 % فيها، ومن ثم »حزب الله« بنسبة 15.38 % يف اإلذاعة 

والحكومة 22.72 % ، من ثم أيضاً »حزب الله« بنسبة 11.61 % يف التلفزيون. 
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- أظهرت النتيجة أن من بني الفئات الدولية املستهدفة بخطاب موجه إنتقادي يف مقدمات نرشات األخبار اإلذاعية، 
سّجلت السعودية النسبة األكب 14.10 % وكذلك يف التلفزيون مع نسبة 10.10 % يف حني كان  الفارق ملحوظًا بني 
بقية الفئات يف اإلذاعة )من ضمنها ايران( وتفاوتت الفروق مع بقية الفئات يف التلفزيون واقرتبت ايران من النسبة 

املسجلة للسعودية مع )7.57 %(. 

- يف الفئات املحلية املستهدفة بخطاب موجه ترويجي يف مقدمات نرشات األخبار اإلذاعية سّجل »حزب الله«النسبة 
األعىل مع 16.12 % يف حني يف التلفزيون تساوت النسب بني سعد الحريري و«حزب الله« مع  16.66 % لكل منهام.

- يف الفئات الدولية املستهدفة بخطاب موجه ترويجي يف مقدمات نرشات األخبار اإلذاعية، تصّدرت ايران والنظام 
السوري بالنسبة نفسها اي 9.67 % ويف التلفزيونية جاءت السعودية يف الطليعة بنسبة 10 %. الالفت انه يف اإلذاعة 
ايران  النتيجة  من مجموع 31 فقرة ملقدمات إذاعية إخبارية موجهة ترويجية وتحليلية موجهة ترويجية، ضّمت 

والنظام السوري من ثم الجيش السوري فايران-حزب الله )مجتمعني كفئة واحدة( وغابت السعودية. 

للنظام  األدىن  والنسبة  ايران وروسيا  فكل من  السوري  فالنظام  السعودية  بني  النتيجة  تنّوعت  التلفزيون  بينام يف 

السوري- روسيا معا. 

واألدىن   )% 93.97 )بنسبة  املحايد  لإلتجاه  اإلذاعة  يف  املوجهة  غري  اإلخبارية  املقدمات  يف  األكب  النسبة  جاءت   -

لاليجايب بفارق كبري )بنسبة 1.80 %( ليس ببعيد عن السلبي أيًضا )بنسبة 3.91 %(. يف التلفزيون جاءت النسبة 

األكب لإلتجاه املحايد )89.64 %( مع فارق كبري مع االيجايب الذي سّجل النسبة األدىن )2.39 %(. السلبي )7.96 %( 

جاءت نسبته أقرب إىل االيجايب من املحايد. هنا ال بد من التعامل مع مصطلح محايد بدقة فهو يتاميز عن الخطاب 

غري املوّجه، ولكن مصطلح محايد يف اللغة عامة ويف اإلعالم خاصة إشكالية بحد ذاته. 

بالطليعة   النسبة بني محايد  اإلذاعية، فقد جاءت  اإلخبارية  النرشات  املوجه يف  التحليل غري  لفقرات  بالنسبة  -اما 

التلفزيون جاءت اإلتجاهات بنسبة 70 %  )70.49بنسبة %( ثم سلبي )بنسبة 29.50 %( مع غياب لاليجايب. يف 

للمحايد، و29 % للسلبي و2 % لاليجايب.  فالتقارب الفت. 

النسبة  ضبية«  لبنان-  و»صوت  اإلنتقادي  املوجه  الخطاب  من  األعىل  النسبة  الشعب«  »صوت  إذاعة  -تصدرت 
 األدىن مع غياب للنوع يف مقدمات »صوت لبنان- االرشفية«. وتقاربت النسب يف التلفزيون بني »الجديد«، »املنار«
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والـ »أو يت يف« و»املستقبل« من جهة وبني الـ »ال يب يس« والـ»ام يت يف« من جهة ثانية. 

-سّجلت »إذاعة النور« النسبة األعىل للخطاب املوجه الرتويجي )الذي يشمل اإلخباري املوجه الرتويجي والتحلييل 
املوجه الرتويجي( يف مقدمات النرشات اإلذاعية وتكاد تكون نصف النسبة العامة مقارنة مع اإلذاعات الباقية. أما 

النسبة األدىن فكانت لـ»صوت لبنان- االرشفية«. 

والتحلييل  الرتويجي  املوجه  اإلخباري  يشمل  )الذي  الرتويجي  املوجه  الخطاب  يف  األكب  النسبة  »املنار«  -تصّدرت 
املوجه الرتويجي( يف مقدمات نرشات األخبار التلفزيونية وشّكلت مع »الجديد« أكرث من نصف النسبة عامة. يف حني 
سجلت الـ »ام يت يف« النسبة األدىن مع غياب للخطاب املوجه الرتويجي يف مقدمة الـ »ال يب يس«. فالالفت الخطاب 
الرتويجي يف »إذاعة النور« و»املنار« مع غياب للنوع يف الـ»ال يب يس« وتسجيل أدىن نسبة لـ»صوت لبنان- االرشفية« 

والـ »ام يت يف«. 

يف املضمون . 2

ا يف حال ظهوره ... ميثل سلسلة من الحيل التعبريية التي ينبغي أن يفّعلها املرسل إليه«23. ـ  ننطلق من أن »نصًّ
فاملؤلف )هنا املحطة اإلعالمية( والقارئ )أي املتلقي( اسرتاتيجيتان نصيتان يف نظر ايكو الذي استفاض رشًحا يف 

التأويل ويف النص املفتوح وحصة القارئ يف النص. 

العينة املرصودة: هل تسعى املقدمات اإلخبارية إىل بناء قارئها الخاص عب ـ  وتسأل الدراسة من بعد مطالعة 
اسرتاتيجية رسدية ؟ »فإن النص إذ يحيل إىل قراء مل يكن يفرتض وجودهم وال ساهم يف إنتاجهم يصري عصيًّا عىل 

القراءة )أكرث مام هو عليه( أو يصري كتابًا آخر مختلًفا«24. 

أظهرت الدراسة أن املقدمات وكأنها تتوجه إىل جمهور تعرفه، وتعرف مكوناته. فهي تعرف قارئها. ـ 

ال ميكن للمقدمات ان تكون بالشكل واملضمون كام اظهرت الدراسة والالئحة التي تعرض مقتطفات نصية من ـ 
املصطلحات املستخدمة إال ألنها تدخل عىل محور مرسل ومرسل اليه ينظر اليهام كونهام دوران فاعالن يف عملية 

التلفظ25. 

ترتدد ـ  ال  والتسميات  والتوصيفات  واإلستنتاجات  قاطعة،  فاألحكام  املعنى.  يطِبق عىل  االفتتاحيات نص مغلق 

23 ايكو ا.1996، ص 61. 

24 املرجع السابق، ص 37. 

25 اانظر جاكوبسون رومان. 
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املقدمات يف استخدامها. ونستنتج ذلك من العالقة التي أرشنا إليها بني املرسل واملرسل اليه )الذي تطمح كل 
وسيلة اعالمية إىل أن يكون »قارئًا منوذًجا« يستجيب للمعنى(.

مام سبق يطرح السؤال نفسه: هل تعمل اإلفتتاحية عىل تكريس كسل املتلقي )أي القارئ( فتأخذ عنه دور ـ 
التأويل من خالل التوجيه؟ أم أن املقدمة تعرض نفسها مبوقع التثقيف السيايس وهي من هنا تساهم يف رفع 

نسبة مشاهدة النرشة اإلخبارية وتفعيل الحس النقدي عند املتلقي؟

اسئلة أخرى أثارتها دراسة العينة من نوع: هل تعمل املقدمة عىل رسم خط قراءة النرشة كلها؟ وهل صارت ـ 
مستقلة بنفسها؟ داللة عىل ذلك اإلذاعات والوكالة الوطنية لإلعالم، واملواقع اإللكرتونية التي تنقلها. وهل صار، 

كام نشاهد من حولنا، يكتفي عدد ال بأس به من املتلقني باملقدمة من دون متابعة منت النرشة؟

ولكن كام يقول ايكو، »ليس هناك اكرث انفتاحا من نص مغلق«. والطريق إىل ذلك يف التدرب عىل السؤال، والنقد، ـ 
والتأويل. »فمن طبيعة معنى النص أن ينفتح عىل عدد ال حرص له من القراء، وبالتايل من التأويالت. وإمكانية 
انفتاح النص عىل قراءات متعددة هو النظري الجديل لإلستقالل الداليل للنص. ينتج عن ذلك أن مشكلة متلك 
معنى النص تصبح أمرًا ال يقل مفارقة عن التأليف. فيتداخل حق القارئ بحق النص يف نزاع يولّد حركية التأويل 

برمتها. إذ تبدأ التأويلية حيث ينتهي الحوار«26. 

ا بالنسبة إىل التأويلية. ـ  فمفهوم اإلستقالل الداليل )أي مجموعة املعاين التي ال تتصل بصاحب القول( مهم جدًّ
وهو يضع »الواقعة« و»املعنى« عىل محور جديل معقد. 

بينت الدراسة من خالل الكم الكبري يف استخدام املصطلحات التي تعيد بالذاكرة إىل الحرب أن هذه األخرية ال ـ 
تزال مصدر إلهام يف اللغة مصطلًحا ومعنى، ويف االداء، ويف الوسيلة )الرتاشق من خالل اإلعالم(.

للتفسري ـ  املقدمات  كانت  بالحرب.  املرتبط  اإلخبارية  النرشات  يف  اإلستهالليات  وجود  سبب  إىل  نعود  وهنا 
ولإلستقطاب وللبقاء للدفاع وللرتاشق وللتكذيب. 

ولكن يف استخدامات الذاكرة نطرح السؤال الذي، عندما كتب ريكور كتابه »الذاكرة، التاريخ والنسيان«، أعلن ـ 
فيه إهتاممه العام، هذا اإلهتامم الذي ال يزال يطال لبنان كام العامل بغالبيته : »إن ما يجعلني أضطرب هو 
املشهد املقلق حني نرى الفائض من الذاكرة هنا، والفائض من النسيان يف مكان آخر. هذا إذا مل نقل شيئًا عن 
مدى تأثري إقامة اإلحتفاالت بذكرى أو بأخرى وعن مدى إساءة استعامل الذاكرة وكذلك النسيان. تشّكل بهذا 

الصدد فكرة سياسية قامئة عىل ذاكرة عادلة، إحدى موضوعايت املدنية املعلنة«27.

26 ايكو ا، 6991، ص 46. 

 .Ricoeur Paul, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Editions du Seuil, Points Seuil, 2000 27
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• توصيات 	

الخروج من إحتياط املصادر السابقة )السلبية( وال سيام املتصلة بالنواحي اإلقصائية للحرب يف الصور والتشبيهات ـ 

والحيل البالغية واإلستعارات ...

الكتابة اإلعالمية أي االستغناء عن األلفاظ املبتذلة ـ  العمل عىل اعتامد لغة يف املقدمات ال تبتعد عن أدبيات 

واإلبتعاد عن التحقري وإثارة النعرات والتحريض واإلتهامات.

اإلبتعاد عن كتابة ال تعرف الخروج من اصطفاٍف تعمل عىل نقله وتكريسه يف آن. ـ 

ليس املطلوب مسح املايض من أجل تخفيف الذاكرة وال إلغاء أي أثر من األرشيف ألن يف ذلك أيًضا عنف كعنف ـ 

اإلقصاء. ولكنه من السهل التالعب بالذاكرة املثقلة أحيانًا. من هنا رضورة اإلنطالق من اإلعرتاف بكل مأساة 

وبكل الضحايا. فريكور مل يدُع إىل سعادة ساذجة ال تأخذ بعني اإلعتبار آالم الذين عانوا الحرب. فموضوع الغفران 

يدخل يف باب الحل. من هنا استعانته مبفهوم الـ Anlage عند كانط، أي » اإلستعداد البدايئ للخري«. فيبطل 

عندها التاريخ عىل أن يكون دينامية عنف تتجدد إىل ما ال نهاية. من هنا طرحه حول النظرة إىل التاريخ من 

خالل فعل الوفاء للاميض وإرادة منفعية للحارض. 

اإلعالم ونرشة األخبار تحديًدا ومقدماتها عىل وجه الخصوص عندها الدور الفعال يف التحضري للذاكرة االيجابية ـ 

ومن ثم لحسن استخدام املايض من أجل حارض أكرث أمانا وأقل عنًفا؛ هذا الدور هو فعل إرادي ميكن أن يتحقق. 

اإلستفادة ايجابيًّا من موقع املقدمة ملا لإلعالم من »سلطة رمزية«. فاملقدمة قادرة عىل تكوين الرأي عن طريق 

اسرتاتيجية كالمية وادائية وتعبريية، وهي قادرة عىل اإلقناع والتأثري28.

العمل يف اتجاه التوصل إىل »ذاكرة عادلة«، تسامح من دون أن تنىس. ـ 

االبتعاد عن الصور املستحرضة، املفردات املستخدمة التي تحيل إىل الحرب أو تسرتجعها يف توصيف الحارض، عن ـ 

التصنيف النمطي املرتكز عىل الذاكرة. 

السعيدة يف ـ  للذاكرة  املعنوي  الهدف  الوقت نفسه عىل حسن استخدام  النسيان ويف  ثقافة عدم  التدرّب عىل 

تعزيز السلم. 

عرش سنوات بعد بث النرشة األوىل لألخبار يف العامل يقول بيار صباغ يف صحيفة Le Monde، »نرشة األخبار ـ 

28 راجع بورديو ب.، 7002. 
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ليست نرشة حقيقية، إنها أّواًل عرض«29. وهذا ما تؤكده النرشات اإلخبارية يف العامل ويف لبنان. وكون املواضيع 

حساسة واألوضاع ال تزال مأزومة فطريقة عرض الوقائع وتحليلها أو ربطها ببعض يف املقدمة تتطلب الكثري من 

العناية ألن التأثري قوي.

أن يعمل املقدم عامة عىل اإلبتعاد عن االداء اإلستفزازي كالًما وامياًء. وهو ما يظهر يف أكرث األيام تأزًما عندما ميعن 

يف استخدامات لغوية قاسية، ومبتذلة أحيانًا، وإقصائية تجاه الطرف اآلخر من خالل أداء يشعر املتلقي اليقظ أنه 

بعيد عن املهنية. 

أن يعي دوره لجهة التأثري ولجهة قدرته عىل الدفع باتجاه التهدئة.

»الحرب مل تنتِه« بعد، وهو ما يبدو لنا يف املقدمات. وهو ما كان استنتجه أيضاً التقرير النهايئ لإلستطالع امليداين الذي 

أقامه »املركز الدويل للعدالة االنتقالية« يف بريوت الكبى حول نظرة سكان بريوت الكبى للحروب اللبنانية )1975 

1990-( من خالل كالم عدة أجيال حول هذه الفرتة. »هدف اإلستطالع الذي جرى بني 17 متّوز و14 آب 2013 ، »إىل 

توثيق نظرة أفراد من مختلف رشائح املجتمع اللبناين، إىل الحقيقة، الذاكرة، العدالة واملصالحة. كان الفتًا من خالل 

األجوبة اإلستنتاج أن الحرب »ال تنتمي إىل عامل الذاكرة ألنها مل تنتِه؛ تالياً ال وجود لحال انقطاع يف مسار ينتمي إىل 

ماٍض تعاد صياغة روايته يف الحارض، ضمن سياق نقل الذاكرة من جيل إىل جيل«30. 

يف العناوين التي اخترصت ومهدت ألعامل املثقفني الذين تناولوا موضوع الذاكرة : كانت انطالقتهم جرح املايض 

وصعوبة عيش الحارض. العناوين وحدها تعطي صورة عن املوضوع: »الذاكرة املشبعة« )روبان(، »الذاكرة، التاريخ، 

النسيان« )ريكور(، »تدابري تاريخانية. الحارضية وتجارب الزمان« )فرانسوا هارتوغ(، »الذاكرة الجامعية« )موريس 

هالبواكس(، الذاكرة الثقافية«، »الرمز والهيمنة« )بورديو(، »األمل والذاكرة« )تودوروف( الخ...  

ما يحرص عليه املفكرون  هو »إدارة املايض«. كيف ميكن للاميض املؤمل أن ال يكون له األثر السلبي عىل الحارض 

واملستقبل أيضاً. 

من هنا طالت اإلشكالية »من« الذي يتذكّر، »ماذا« نتذكّر، »ملاذا« نتذكّر، »متى« نتذكّر، »كيف« نتذكّر. إنها ـ 

إشكالية عىل صعيد اإلنسان وهي تعنينا مبارشة يف لبنان31. فاملكان ليس للمبالغة أو لفائض املعنى، أو ملعنى 

 : Le premier journal télévisé )course de ballon libre( [muet] » sur « 29

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu01233/le-premier-journal-televise-course-de-ballon-libre-muet.html

30 شاوول ملحم، »ذاكرة الحرب: آليّاتها والفاعلون يف الحيّز العام«، النهار، 11 نيسان 2015. 

31 كام هي موضوع يعمل عليه مفكرون يف جميع انحاء العامل. مؤسسة I'Institut d'histoire du temps present هي وحدة بحثية مشرتكة بني جامعة 
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متعاٍل. الكل يدرك إعالميون ومتلقون، مراقبون وسياسيون أن املوضوع صعب وأن العمل مشرتك. إن املرجعية 

األهم يف املرحلة الحالية هي الدولة لتأمني اإلستقرار األمني، القانوين، اإلقتصادي والنفيس. وهناك عمل حيث 

الكل موجود  فيه بصفة فاعل، من املواطن إىل اإلعالمي إىل املراقب إىل الحاكم : مواجهة املايض. 

ان الحارض كام بدا يف املقدمات يحرّك املايض باستمرار. وطريقة الخروج هي يف مواجهة املايض، روايته، إقامة حوار 

بني األطراف املتنازعة، املجتمع املدين وهيئة متثله، باحثون ومثقفون... ويف اإلعالم، من خالل اإلضاءة عىل عملية البناء 

هذه وتفعيلها قالبًا ومضمونًا. وختاًما من خالل البحث يف النرشات اإلخبارية لجهة إشكالية املقدمة. 

باريس-8 و CNRS منذ 1980 تضم باحثني من انحاء العامل. هو مكان للقاء والتبادل حول الزمن الحايل. منذ عام تحديدا اقاموا يف باريس ندوة بعنوان 

Mémoire et usages publics du passé.
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