
  "بوكو حرام"جماعة تجاه  الخطاب الصحفي النيجيري

  ∗∗∗∗إيمان باهللا ياسر: إعداد

   :مقدمة

» بوكو حرام«صدام ومواجهات دامية بين جماعة  ،وصل الوضع األمني في نيجيريا إلى ذروة التأزم
وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل العشرات، وتشريد  ،والجيش، وتصريحات تحمل نبرة تحٍد من الطرفين
  .١ألف مواطن على النزوح إلى الدول المجاورة ٤٠اآلالف، وأجبرت، وفق األمم المتحدة، ما يقرب من 

على اقتصاد البالد، وٕاعادة التفكير في جوانب االستثمار التي ُينتظر  وقد كان لذلك تأثير كبير
  .٢إلى تفسخ النسيج المجتمعي للبالد، وتنامي حدة االستقطاب الطائفيضخها في نيجيريا، هذا باإلضافة 

بعدما نهجت األخيرة العمل المسلح، ووصلت  ٢٠٠٩منذ العام » بوكو حرام«وتواجه نيجيريا جماعة 
عقب الهجوم بالمتفجرات على قرية  ٢٠١٤من يناير  ٢٧المواجهات التي خلفت عشرات القتلى ذروتها في 

 بحلول يونيو» بوكو حرام«وبرغم أن الرئيس غودالك وعد باجتثاث جذور جماعة . بالدشمال شرقي ال
  . ٣، إال أن الدولة تبدو عاجزة عن مواجهة الجماعة على أرض الواقع٢٠١٢

التي ترتكز قاعدتها في والية يوبه  ،»بوكو حرام«جوهرية منحت  اكما أن ثمة تربة خصبة وأسبابً 
التآكل الملحوظ في الرصيد التقليدي  أولهاداخل المجتمع،  اود مع النيجر، زخمً شمال شرقي البالد على الحد

  .٤لحكومة أبوجا كشفته مناخات الفساد وعمليات اختالس ممنهجة ألموال حكومية

ية الهائلة لنيجيريا وعوائد النفط في يد نخب الحكم مقابل معاناة االقتصادتركز القدرات  ثانيهماو
مليون نسمة يعيش بأقل من دوالرين  ١٧٠فال يزال قطاع واسع من السكان البالغ عددهم . غالبية المواطنين

  .٥في اليوم

، هنا، قرار الحكومة مطلع فبراير االفشل في معالجة واحتواء قضايا المسلمين، وكان بارزً  ثالثهماو
  . ٦لمسلمينحظر ارتداء الحجاب في المدارس الحكومية، وهو األمر الذي أثار تذمر ا ٢٠١٥لعام 

على سوء األوضاع المعيشية والبطالة  ابروز حركات شعبية وشبابية على اإلنترنت احتجاجً  رابعهاو
  .٧في االنتقال إلى أرض الواقع عبر تنظيم مسيرات واحتجاجات اوالفساد الذي ينخر جسد الدولة، لتنجح الحقً 

                                                           
 .مدرس مساعد بقسم ا�نتاج ا�خباري، المعھد الدولي العالي ل�ع
م بالشروق ∗
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 اإلعالمبد من أن تقوم الصحافة و في المنطقة كان ال» بوكو حرام«وأمام ذلك التعاظم لدور جماعة 
ومؤثرا في توجهات  مهًماا يلعب دورً  اإلعالمالنيجيري بدورها في التصدي إلرهاب هذه الجماعة وخاصة أن 

ولهذا يمكن  ،الرأي العام واتجاهاته، وصياغة مواقفه وسلوكياته من خالل االخبار والمعلومات التي يزوده بها
السبق على  لصحيح الدين بعيدا عن الشائعات والدعاية المغرضة أو الحصولفي الترويج  اإلعالماستخدام 

 حيانا، وبدونأاإلعالم تقوم حساب الترويج لبعض األفكار الهدامة في المجتمعات فإن وسائل على  ىحت
هداف التي يراد تحقيقها من الة اعالمية ال يستحقها في ظل األعطائه هإ رهاب و قصد، بالترويج لغايات اإل

  .٨تأثير فكري مال أو سلطة أو رهابي بما تتضمنه من شهرة أوو العمل اإلأاإلعالمي وراء العمل 

  :٩أهمية البحث

  :األهمية األكاديمية -

فريقى ورصده لقضايا اإلرهاب داخل القارة وكذلك ات التى تناولت الخطاب الصحفي األقلة الدراس• 
  .مواجهة هذه القضيةفي  األفريقيةدور الصحافة 

عملية التوعية بقضايا اإلرهاب والتصدي لها داخل في  اإلعالمتعاظم الدور الذى يمكن أن يؤدية • 
نتشار األمية بها من خالل نشر صحيح الدين والمعايير المجتمعية ولة خاصة في المجتمعات النامية الالد

  .١٠الصحيحة

وتحديدا النيجيرية في التوعية  األفريقيةإلى توظيف نموذجي لدور الصحافة  البحثهذه  يسعى• 
قضايا اإلرهاب المحلي ورصدها للعنف الدائر في الدولة من خالل عدد من المداخل التى تربط تأثير ب

  .الخطاب الصحفى على عملية التوعية الدينية والثقافية بالدولة النيجيرية

  :ياألهمية على المستوى القوم -

ريا بصفة خاصة، وكان بصفة عامة ودولة نيجي األفريقيةيشكل اإلرهاب عقبة كبيرة أمام الدول • 
  .بالدولة ية واالجتماعيةاالقتصادالناحية  لذلك تأثير على

اهيم ترسيخ بعض المفعلى  وتحديدا الصحافة في رصدها لقضايا اإلرهاب والعمل اإلعالمدور •     
نخراط في هذه عدم االعلى  داخل الدولة من أجل مساعدة المواطنين االجتماعيةالصحيحة عن الدين والقيم 

  .طرفةمتاألفكار ال

  :الدراسات السابقة
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 اإلعالمالسابقة حول  ي من الرسائل والدراساتملبعد االستعراض الموسع ألعمال اإلنتاج الفكري والع
  :أهداف هذه الدراسات في وتمثلت أهمخاللها إلى أحد عشر دراسة الباحثة األفريقي رجعت 

التعرف على دور الصحافة بصفه خاصة في نقل المعلومات عن البيئة المحيطة للمواطنين ومدى  -١
  .١١األخرى اإلعالماعتمادهم عليها عن غيرها من وسائل 

بحيث تكون  األفريقيةالمحلية في القارة  اإلعالمئل التعرف على مدى إمكانية خصخصة وسا -٢
  .١٢مملوكه ألفراد وليست للسلطة التنفيذية

  . ١٣األفريقيةالتعرف على بيئة عمل الصحفيين في الصحف  -٣
وتأثيرات تطوره على تناول  اإلعالمالتعرف على التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في وسائل  -٤

 .١٤وصورة الجنوب بصفه عامة األفريقيةهذه الوسائل للقارة 
 .للوسائل الغربية األفريقية اإلعالممنها وسائل  ياإلعالمية التي تعانجم التبعية التعرف على ح -٥
بحيث تكون  األفريقيةالمحلية في القارة  اإلعالمالتعرف على مدى إمكانية خصخصة وسائل  -٦

 .١٥مملوكه ألفراد وليست للسلطة التنفيذية
  .١٦نحو عالقتها بالدول المجاورةالتعرف على مدى تأثر الصحافة بالسلطة السياسية واتجاهاتها  -٧
الديموقراطيات في  تصال السياسىواال األفريقية اإلعالمرصد وتحليل الدور الخاص بوسائل  -٨

خلق بيئة ديموقراطية داخل القارة في  وما يمكن أن تقوم به هذه الوسائل أفريقيافي  الجديدة
 .١٧األفريقية

الرئاسية والبرلمانية لعام  االنتخاباتفي  فالكينية إزاء العن اإلعالمرصد وتحليل دور وسائل  -٩
ذا إو ما أتصعيد الصراع في  قد لعبت دورا اإلعالموالتعرف على ما اذا كانت وسائل  ٢٠٠٧

تهدئة في  ضافة إلى رصد دور الصحفيينهذا باإل. صورة التسامح والمصالحةكانت رسمت 
لما يتمتعون به من خالل مهنتهم التى تتيح لهم التدخل فيما يتم  يوالرئاس يالصراع البرلمان

  .١٨ختلفةاإلعالم المتسليط الضوء عليه من معلومات يتم نشرها عبر وسائل 
من غانا  كلفي  وتحديدا أفريقياغرب في  الحالية اإلعالمتجاهات وسائل ارصد ممارسات و  -١٠

للدولة  يتأثيرها وتأثرها بالخطاب السياس حجمى لهذه الوسائل و اإلعالمونيجيريا ورصد بيئة العمل 
 .١٩االجتماعيةوكذلك بالعالقات 

الشمالية مع العمل على رصد  أفريقيافي  النزاعفي  دائهاأاإلعالم و التعرف على دور وسائل  -١١
 .٢٠ية والتعرف على ملكية هذه الوسائلاإلعالمأداء المؤسسات في  ثقة الجماهير

 :بهذه الدراساتوكانت أهم النتائج المتعلقة 
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باالتجاه الرسمي الخاص بالدولة في مختلف القضايا خاصة المتعلق منها  اإلعالمتتأثر وسائل  -١
  .٢١بالجوانب السياسية

دورا رئيسيا في تشكيل اتجاهات الفرد نحو القضايا المحلية وتحديد أجندة توجه نحو  اإلعالميلعب  -٢
 . ٢٢أفريقياوالتعليم في جنوب  بعض القضايا دون غيرها مثل قضايا التوعية الصحية

من عقبات سياسية مثل حرية الرأي والتعبير والديمقراطية تعوقها من  اإلعالموسائل  يمازالت تعان -٣
  .٢٣أداء مهمتها في المجتمع

 ةبحيث تكون مملوك األفريقيةالمحلية في القارة  اإلعالمقد يكون االتجاه إلى خصخصة وسائل  -٤
ألفراد وليست للسلطة التنفيذية دورا في تطور أداء هذه الوسائل واتجاها إلى التركيز على المضامين 
التي قد تساعد على نمو المجتمع المحلى بها والتصدي لما تعانيه دول القارة من مشكالت سواء 

  .٢٤أكانت اجتماعيه أو اقتصاديه أو سياسية
ناء الدولة حيث زكاء روح السالم وٕاعادة بإنما سعت إلى لتقارير اإلخبارية إأظهرت النتائج أن ا -٥

الصفحة األولى في  من مضامينها التى تقوم بنشرها% ٥٠ما يقرب من  سقامت الصحف بتكري
من أجل تحقيق ذلك والعمل على القضاء على الفوضى داخل البالد هذا باإلضافة إلى السعى نحو 

 .٢٥ترسيخ روح التفاهم
 :السابقة الدراساتعلى التعليق 

كثر من أية المسموعة والمرئية اإلعالمجاءت معظم الدراسات الخاصة بهذا المحور متناولة الوسائل  -
مما يصعب معه  األفريقيةمية بدول القارة األ يولعل السبب في ذلك يرجع إلى تفش الوسائل المقروءة

الجمهور أكثر من في  مرئيةوكذلك لسهولة تأثير الوسائل المسموعة وال ،استخدام الوسائل المقروءة
  .حداثالمشاهد أكثر استيعابا وفهما لأل غيرها لتدعيمها بالصور التوضيحية التى تجعل

لدولة ل يحيث يرسم االتجاه الرسم األفريقيةالدول في  يالحكوم يهناك تأثر واضح بالدور الرسم -
هذا في  كثير من الدراسات السابقة يفف اإلعالمن تسير عليه وسائل أجب ي يالخط العام الذ

. ولوياتهاأبها وتشكل  اإلعالمالمحور وضحت أن غالبية الدول لديها سيطرة حكومية على وسائل 
الحكم في  تسود فيها النظم الدكتاتورية األفريقيةن غالبية الدول أفي ذلك يرجع إلى  ولعل السبب

 يجهزة داخل الدولة وفم السيطرة على جميع األة هذه النظوهو حال غالبية الدول النامية ومن طبيع
 العام الخاص بالمواطنين وقدرته على التأثير يتشكيل الرأفي  لخطورته ياإلعالممقدمتها الجهاز 

  . هاتهماتجافي 
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الخاصة  تجاهات والميولتشكيلها لالفي  اإلعالميمكن أن تلعبه وسائل  ييتضح من ذلك الدور الذ -
جندة خاصة مع تشكيلها أل ،التنمية المحلية بدولهافي  يمكنها أن تساعد بشكل كبير يفراد وبالتالباأل
  . ولويات الخاصة بالمواطنين داخل الدولةاأل

 : مشكلة البحث

واألعمال " بوكو حرام"البحث إلى رصد وتوصيف الخطاب الصحفي النيجيري تجاه جماعة يسعى 
 اإلعالماإلجرامية التي تقوم بها داخل الدولة النيجيرية خاصة في ظل ندرة الدراسات التي تناولت دور 

الرئيسي  لمعقلختيار دولة نيجيريا حيث أنها االقضايا اإلرهاب المحلي وقد جاء  النيجيري في مواجهته
إلى إقامة مملكة إسالمية في الشمال النيجيري الذي يسكنه غالبية مسلمة، واالنفصال  ىللجماعة والتي تسع

عن الجنوب ذي الغالبية المسيحية، مستندة إلى مرجعية دينية متشددة تبيح قتل اآلخر، وتحرم في الوقت ذاته 
 نيجيري في الفترةرصد الخطاب الصحفي الإلى تسعى الدراسة وسوف . التقاعس عن نصرة الدولة المزعومة

دراسة اتجاهات الخطاب في  على ذلك فالمشكلة البحثية تتمثل وبناء ٢٠١٥أكتوبر  ىوحت ٢٠١٥يناير  من
  .٢٠١٥أكتوبر  ىفي الفترة من يناير وحت" كو حرامبو "الصحفى النيجيري تجاه إرهاب جماعة 

  :أهداف البحث

  .بالدولة" بوكو حرام"يجيري تجاه إرهاب جماعة رصد وتحليل الخطاب الصحفى الن -١
طارها تناول المضامين الصحفية المتعلقه بإرهاب إفي  رصد وتحليل األشكال الصحفية التى يتم -٢

وحجم هذه المضامين المنشورة على صفحاتها ودورية صدورها لتوضح اهتمام الدولة  ،الجماعة
  .بالحديث عن هذه الجماعة اإلرهابية

  .ية التى تقدمها الصحف الخاضعة للدراسة لقضايا اإلرهاباإلعالمرصد وتحليل األطر  -٣
رصد وتحليل ردود فعل الصحف الخاضعة للدراسة نحو األعمال التخريبية الخاصة بجماعة  -٤

  . داخل الدولة االجتماعيةية و االقتصادوتأثيراتها على النواحي السياسية و " بوكو حرام"
تقدمها الصحافة النيجيرية لمواجهة خطر العنف المسلح  يلمقترحة التالتعرف على الحلول ا -٥

  .داخلها

 : تساؤالت البحث  

  ما الدور الذى تقوم به الصحافة النيجيرية داخل الدولة؟ -١

مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية - 37 -



تناولها لعمليات جماعة في  هذه الصحف النيجيرية لوجه نظر معينه دون األخرى يما الدافع وراء تبن -٢
سبيل في  ن تشكل الصحافة النيجيرية عقبةألة النيجيرية؟ وٕالى أى مدى يمكن داخل الدو " بوكو حرام"

  مواجهة الدولة لإلرهاب المسلح داخلها؟ 
ية التى استندت عليها الصحف النيجيرية في معالجتها لقضية اإلرهاب المسلح اإلعالمما األطر  -٣

  ؟"بوكو حرام"لجماعة 
  ية دون غيرها؟ اإلعالم هذه األطرعلى  لماذا اعتمدت الصحف النيجيرية -٤
  هل هناك معوقات تعوق الدور التوعوي للصحافة النيجيرية تجاه قضية مكافحة اإلرهاب بالدولة؟ -٥
الفاعلة داخل النصوص الصحفية التي سعت إلى رصد العمليات اإلرهابية داخل الدولة  ىما هي القو  -٦

 النيجيرية؟
المضامين على  الصحفية وحجم تأثيرهاما هي مسارات البرهنة التي ظهرت داخل النصوص  -٧

 المنشورة؟

 :اإلطار النظري للبحث

  :االجتماعيةمدخل المسئولية  -

من رسائل ومضامين تسعى إلى تأكيد  اإلعالمتحليل ما تقدمه وسائل في  ستخدام هذا المدخلايتم 
هذا  عتماد علىوسيتم اال. ٢٦تجاه المجتمع وما يعانيه من قضايا وٕاشكاليات االجتماعيةشعورها بالمسئولية 

تناولها لقضية اإلرهاب المسلح والدور الذي في  يةاإلعالممن رصد الجهود  نه يمكنأالمدخل النظرى حيث 
  .هذه المشكلةعلى  يمكن أن تقوم به جنبا الى جنب مع أجهزة الدولة المعنية في القضاء

لفردى التى ذكرتها نظرية المسئولية ختيار الك التوفيق بين مبادئ الحرية واالوتحاول النظرية كذ   
تجاهات الصحف الخاضعة للدراسة في تناولها لقضية اإلرهاب والعنف المسلح ابالتطبيق على  ٢٧االجتماعية
  :ويفترض هذا المدخل النظرى. داخل الدولة

تجاه مجتمعاتها فيكون لها دور  أن تقوم بالتزامات معينة يوتحديدا الصحافة ينبغ اإلعالمئل أن وسا -١
  .يوالثقاف ياالقتصادو  يعيد السياسعال على الصف

 يتجاهات واألفكار داخل مجتمعاتها وتتجنب ما يؤدراء واالأن تعكس تنوع اآل اإلعالمى وسائل عل -٢
  . إلى العنف وهذا جزء من مسئوليتها تجاه المجتمع وتجاه المهنة

- 38 - مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية



لتزامات تجاه مجتمعها من خالل مستويات مهنية لإلعالم ه االيمكن أن تقوم بهذ اإلعالمأن وسائل  -٣
  . لتزام بمعايير للصدق والموضوعية والدقة واألمانةواال

يعبر عن أولوياتها الخاص بهذه الصحف يجب أن يعكس رؤيتها لدورها كما  يفالخطاب الصحف
تركز عليها مسئولياتها الصحفية وتحديدا تجاه قضية مكافحة  ينطالقا من فهم الجوانب التااأليديولوجية 

  . اإلرهاب

  :نوع البحث

يندرج البحث ضمن األبحاث الوصفية التحليلية المقارنة، الذي يهتم بدراسة الحقائق حول الظواهر 
ا أو ستخالص دالالتهوالمعلومات وتحليلها وتفسيرها ال واألحداث واألوضاع القائمة وذلك لجمع البيانات

إصدار تقييمات بشأنها، ويستهدف تجاوز وصف وتحليل خصائص معالجة الصحف النيجيرية لقضية 
  . اإلرهاب المسلح داخل الدولة والكشف عن المعانى واألفكار الكامنة بالمعالجة وتحليلها ومقارنتها

  :اعتمد البحث على :مناهج البحث

  : منهج المسح -١

رصد الخطاب الصحفي النيجيري لقضية اإلرهاب في  يتمثل والذي، تم استخدامه في تحليل البحث
وذلك بعد جمع البيانات الالزمة والكافية عنها وعن عناصرها من خالل مجموعة " بوكو حرام"المسلح لجماعة 

  . من اإلجراءات المنظمة التى تحدد نوع البيانات ومصادرها وطرق الحصول عليها

لما يتيحه من إمكانيات خاصة  اشقيه الوصفي والتحليلي نظرً هذا وقد جاء استخدام المنهج المسحي ب
 اباعتباره يقدم إطارً . النيجيرية Daily Timesو  This Dayبالرصد الدقيق والشامل لما تنشره صحيفتي 

وخاصة إذا ما تم ذلك من خالل إجراء مسح شامل بما . يسمح بتحديد مالمح الظاهرة والحقائق المتصلة بها
 اوهو بذلك يقدم أساسً ) صحيفة( يع لجوانب التطور داخل كل نسق فرعحصر الدقيق والتتبيساعد على ال

يمكن من خالله تطبيق المقارنة بعد إجراء  للتعرف على كامل جوانب الموقف الخاضع للدراسة ويعطي مجاًال 
  .المسوح المطلوبة على األنساق الصحفية المتنوعة

  :أسلوب المقارنة المنهجية - ٢
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داخل الدولة " بوكو حرام"استخدامه في مقارنة معالجة صحف الدراسة لقضية اإلرهاب المسلح لجماعة تم 
هذه ختالف بين هذه المعالجات، وكذلك األطروحات التى طرحتها معالجات تفاق واالللوقوف على أوجه اال

  .ستندت عليهااالصحف واألطر المرجعية التى 

  :ستخدامه على مستوييناتم 

في مقارنة معالجة صحف الدراسة لقضية اإلرهاب المسلح لجماعة بوكو حرام داخل الدولة النيجيرية : األول
للوقوف على أوجه االتفاق واالختالف بين هذه المعالجات، وكذلك األطروحة التي طرحتها معالجات هذه 

  .الصحف واألطر المرجعية التي استندت عليها

لقضية اإلرهاب المسلح لبوكو حرام ومعيقاتها الداخلية مع السياسات  في مقارنة معالجة هذه الصحف: الثاني
  .التحريرية بهذه الصحف، ومصادر استقاء المعلومة

  :أدوات جمع البيانات

البحوث العلمية أن اختيار أدوات البحث يتوقف أوال على طبيعة في  ولما كان من المتفق عليه
وبما أن  ،٢٨المعلومات التى يتم جمعها باستخدام هذه األدواتوثانيا على قيمة  ،المعلومات المطلوب جمعها

للدراسة هو التعرف على الخطاب الصحفى النيجيري نحو قضية اإلرهاب المسلح لجماعة  يالهدف الرئيس
ر مالئمة عند أسلوبا كيفيا ألنه أكث البحث ستخدميدولة دراسة تحليلية مقارنة فسوف داخل ال" بوكو حرام"

  .نحو القضية يالصحفدراسة الخطاب 

  :ىاإلعالمأداة تحليل الخطاب ويستخدم البحث 

للوقوف على مختلف التوجهات الفكرية التى عكستها  ياإلعالمستعانة بأداة تحليل الخطاب تم اال
خطابات ومعالجات صحف الدراسة حول اإلرهاب المسلح داخل الدولة وذلك عن طريق رصد األفكار واألراء 

ثم تحليل البيانات  ،عن رصد أهم األفكار واآلراء المطروحة فضًال  ،ه المعالجاتالمطروحة داخل هذ
ا ضوء ربطها بسياقاتها وتوضيح األسباب التى دفعت الصحف أو كتابهفي  والمعلومات التى تم التوصل إليها

  :، وفي هذا اإلطار سيتم استخدام األساليب اآلتيةموقف ما أو رفضه يومحرريها إلى تبن

  :أسلوب مسار البرهنة -
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لواقع إرهاب جماعة بوكو  تم استخدامه في تحليل سياق مسار الحجج والبراهين في معالجات الصحف
هذه الجماعة على  معالجات ذات طابع جدلي حول الصعوبات التي تقف حائال في القضاء يحرام وه

  .األحداث الخالفية عن مسارات البرهنة في معالجات فضًال  ،وٕارهابها والحلول المقترحة لهذه المعوقات

  :أسلوب تحليل القوى الفاعلة -

أتاح الفرصة في تحديد القوى الفاعلة داخل النص الصحفي واألدوار والسمات التي نسبتها الصحف لها 
ت وتحليل ذلك كله في ضوء توطين هذه القوى في سياقاتها من األحداث موضع التحليل وفي ضوء تأثيرا

  . ظروف إنتاج النص الصحفي وسياقاته المجتمعية السياسية والثقافية

  :أسلوب تحليل األطر المرجعية -

ستخراج وتحليل األطر المرجعية التي أسند إليها كتاب ومحررو الصحفيتين ومعالجتهم اساعد في 
للتعرف على الخلفيات الثقافية والفكرية  ،والسيناريوهات المطروحة لها للمعوقات التنموية وسبل حلها

واأليدلوجية التي تحكم معالجة الصحف لقضية إرهاب جماعة بوكو حرام داخل الدولة؛ مما يساعد على 
تحديد وتفسير الدوافع التي دفعت معالجات تلك الصحف لتبني وجهة نظر ما غير األخرى في القضايا 

  .ستقرار داخل الدولةمن واالتقف حائال أمام تحقيق األ الخالفية التي

  :العينة التحليلية داخل البحث

  :عينة الصحف -

اصة بالدولة بينما تمثل تجاهات الصحف الخى احيث تمثل األول This Day ، Daily Times اصحيفت
 :ختيار الصحيفتين همامن األسباب حول مجموعة إلى  هذا باإلضافة. تجاهات الصحف الحكوميةاالثانية 

  .مراسلين في غالبية عواصم الدول األوربية واإلسالمية والعربية تمتلك شبكة •
  .من مختلف االتجاهات يلديها كتاب رأ •
هذه الصحف من خالل شبكة االنترنت خاصة وأن موقعها اإللكتروني يتم إلى  سهولة الوصول •

 .يوميا تحديثه

  :فئات التحليل   -
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والمواد  ،)تقارير - قصص إخبارية - أخبار(والمواد اإلخبارية سواء ) االفتتاحيات(مواد الرأي  •
  .االستقصائية

الفترة  يوه ٢٠١٥رة من يناير وحتي أكتوبر المسح الشامل لكافة األعداد وقد تحددت الفتام استخد •
مضامينها الصحفية محل إلى  التي مثلت فترة آنية في إجراء البحث وكذلك هي التي تم التوصل

  .التحليل
المسح الشامل لكافة األشكال الصحفية المقدمة في الفترة الزمنية المذكورة من مواد إخبارية  اماستخد •

  .و مواد استقصائية ومواد رأي
  :عينة الفترة الزمنية -

وذلك حيث أن البحث يندرج ضمن إطار األبحاث اآلنية  ٢٠١٥أكتوبر  ىفي الفترة من يناير وحت
وصلت وأخيرا . نترنتمن خالل شبكة اال الصحف في تلك الفترةأعداد هذه إلى  وكذلك إمكانية الوصول

عقب الهجوم  ٢٠١٥يناير لعام  ٢٧المواجهات بين الجماعة المذكورة وبين قوات الجيش ذروتها في 
 . بالمتفجرات على قرية شمال شرقي البالد

  :أدوات جمع البيانات

صحف  يوه من صحف الدراسة،ي لجمع البيانات اإلعالمتم استخدام استمارة تحليل الخطاب 
This Day  وDaily Times النيجيرية.  

  :وقد تمثلت النتائج الخاصة بالبحث في

 Thisمن خالل إجراء التحليل على العينة المتاحة من الصحف النيجيرية والتي قد تم أخذ صحيفتي 
Day وDaily Times  فقد ٢٠١٥إلى ديسمبر  ٢٠١٥كعينة ممثلة للصحف النيجيرية في الفترة من يناير ،

 :تياتضح اآل

 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار  نوع الفن الصحفي

 54،2 39 63،7 58 إخباري 

 25 18 28،6 26 استقصائي 
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 20،8 15 7،7 7 يرأ

 100 72 100 91 المجموع

  نوع الفن الصحفي بالجريدة : ١جدول رقم 
الصحيفتين وينبع ذلك من أهمية ي كلتا ية اإلخبارية هي النسبة األغلب فجاءت القوالب الفن

الموضوع الذي يتمثل في العنف المسلح الذي تقوم به جماعة بوكو حرام في الدولة فكان البد من متابعة 
اإلرهابية أو التفجيرات والمناوشات بين الجماعة وبين الجيش النيجيري وتمثل القوالب اإلخبارية خير العمليات 
الخاصة  This Dayفي صحيفة % ٦٣.٧والب اإلخبارية بنسبة لتأتي الق. لصحيفة في متابعة ذلكحليف ل

  . Daily Timesفي صحيفة % ٥٤.٢بينما جاءت بنسبة 
عكس على  هتمام الصحف الخاصة النيجيرية بالقضيةاوضح حجم كما أن هذا المؤشر يمكن أن ي

حتلت قوالب احكومية التي يكون تناولها للقضية من خالل مقاالت الرأي للمتخصصين حيث الشبه الصحف 
 Thisفي جريدة % ٧.٧بينما جاءت مقاالت الرأي بنسبة  Daily Timesفي صحيفة % ٢٠.٨الرأي نسبة 

Day ستجالب كتاب رأي كثراة النيجيرية مما يمكنها من المادية للصحف الخاص وذلك لضعف اإلمكانيات.  
كبير وٕان  حدإلى  وعلي الصعيد األخر وفيما يتعلق بالجوانب االستقصائية كانت النسبة متقاربة

على  تركز %٢٨.٦بنسبة  This Dayن فقد كانت صحيفة يف مضمون التحقيقات بين الصحيفتلختا
بالجوانب السياسية في الدولة والدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسة الرئاسة من أجل التحقيقات الخاصة 

الجوانب على % ٢٥بنسبة  Daily Timesبينما كان تركيز صحيفة  ،الجماعة اإلرهابيةعلى  القضاء
  .اإلنسانية للمتضررين من عمليات بوكو حرام داخل الواليات الشمالية لنيجيريا

  :اعلةمسمى القوى الف: أوال

 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة المئوية التكرار  النسبة المئوية التكرار القوى الفاعلة 

 33،3 36 17،6 35 رئيس الجمهورية 

 14،4 14 16،4  23 الحكومة

 10،3 10 12،1 17 القوي الخارجية

 22،7     22 27،1 38 جماعة بوكو حرام
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 3،1 3 0،7 1 األحزاب المعارضة

 13،4 12 48،6 39 أخري

 100 97 100 140 المجموع 

  الفاعلة داخل النص الصحفي ىمسميات القو : ٢رقم جدول 
جاءت الفئة الخاصة برئيس الجمهورية سواء أكان محمد بحيري أو الرئيس السابق جونثان والذي 

بنسبة  This Dayحيث جاء الرئيس بحيري في صحيفة  ٢٠١٥النيجيرية في مارس  االنتخاباتأطاحت به 
 Daily Timesفي صحيفة % ٣٣.٣فاعلة في النصوص الصحفية محل التحليل وبنسبة  ىكقو % ١٧.٦

إرهاب جماعة بوكو على  حيث أن الرأي العام النيجيري يري في الرئيس هو الفاعل األساسي في القضاء
ن السبب الرئيسي الذي أطاح ها قوات بوكو حرام ولعل ذلك كاتحتلاوتحرير الواليات الشمالية التي  حرام

ختيار الرئيس الحالي احمايته ولذلك قام بعلى  لشعور الشعب النيجيري أنه غير قادر االنتخاباتبجونثان في 
جماعة بوكو حرام في نيجيريا على  بالترويج بالقضاء االنتخاباتكسب على  وهو محمد بحيري والذي لعب

ما يفسر  وهذا. ن هذه الجماعة وبدون إرهاب يفزع المواطنينبدو  ٢٠١٦أي أن يأتي عام  ٢٠١٥بنهاية عام 
  . فاعلة داخل النصوص الصحفية المختلفة ىهتمام الصحف بالرئيس كقو ا

الفاعلة داخل النصوص الصحفية والذي جاء بنسبة القوى  من ىخر كذلك كان الجيش في الفئات األ  
ولعل السبب في  Daily Timesفي صحيفة % ١٣.٤حتل نسبة ابينما  This Dayفي صحيفة % ٤٨.٦

الذي يتناول موضوعات إرهاب جماعة بوكو _ This Day_الصحيفة األولي على  ذلك غلبة الطابع الخبري
  . حرام بحكم عمليات المناوشات التي تحدث بين الجانبين وتهتم الصحيفة بتسليط الضوء عليها

 This في جريدة% ٢٧.١والمتمثلة في جماعة بوكو حرام بنسبة لصحيفتين لالفاعلة القوى  وجاءت  
Day  في% ٢٢.٧وبنسبة Daily Times  وهذا جانب منطقي حيث أنها المحور الرئيسي في القضية وكان

تسليط الضوء عليها يتم من خالل موضوعات تحمل رصد وتوصيف للعمليات اإلرهابية التي تقوم بها داخل 
  .لحقوق اإلنسان من خالل أعمالها اإلجراميةنتهاكها اوحجم  ،الدولة

ويعود  Daily Timesلجريدة % ١٤.٤وبنسبة  This Dayلجريدة % ١٦.٤وجاءت الحكومة بنسبة 
النظام الفيدرالي داخل الدولة والتي تكون الواليات بها شبه مستقلة فيما يتعلق بإتخاذ القرار وكان إلى  ذلك

بورنو الشمالية في أكثر من نص صحفي يتعلق بالقضية حيث أنها  ذلك ذكر محافظ واليةعلى  أبرز مثال
  .أكثر الواليات تضررا فيما يتعلق بإرهاب بوبكو حرام بنيجيريا
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 Daily Timesلجريدة % ١٠.٣ونسبة  This Dayلجريدة % ١٢.١الخارجية نسبة القوى  حتلتاو 
جماعة بوكو حرام على  نيجيريا في القضاءمساعدة إلى  ىالدول األجنبية التي تسعالقوى  هذهعلى  شتملتاو 

كما تمثلت منظمات . في مقدمتها تشاد والكاميرون لوجود حدود مشتركة بينهم ومعاناتهم من نفس القضية
رصد الحاالت إلى  الخارجية الفاعلة داخل النصوص الصحفية والتي سعتالقوى  حقوق اإلنسان الدولية في

تقارير ال لفي ظل تعرضها إلرهاب جماعة بوكو حرام المسلحة من خال اإلنسانية التي عانت منها نيجيريا
  . األفريقيةوضاع اإلنسانية في الدول التي تقوم بإصدارها عن األ

وبنسبة  Daily Timesلجريدة % ٣.١الصحيفتين بنسبة  كلتانما جاءت األحزاب المعارضة في بي
خل الدولة الحكم داعلى  المعارضة بالسيطرةهتمام اأن على  وذلك إنما يدل This Dayلجريدة % ٠.٧

كان أهم بالنسبة لها من رصد اإلرهاب  ٢٠١٥نتخابات رئاسية داخل الدولة في مارس اوخاصة وأن هناك 
  .التي تقوم به الجماعة داخل الدولة النيجيرية

  :سمات الدور المنسوب للقوى الفاعلة: ثانيا
 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار سمات الدور

 30.95 26 38.9 46 سلبي

 40.5 34 47.5 56 ايجابي

 28.6 24 13.5 16 متوازن

 100 84 100 118 المجموع

  الفاعلة ىسمات الدور المنسوبة للقو : ٣رقم جدول 
الفاعلة  ىبالسمات الخاصة بالقو فيما يتعلق حتلت المركز األول انجد أن الفئة اإليجابية هي التي 
% ٤٧.٥بينما جاءت بنسبة  Daily Timesفي جريدة % ٤٠.٥داخل النصوص الصحفية فجاءت بنسبة 

أن غالبية المضامين الصحفية المنشورة إنما تتناول دور إلى  ويرجع السبب في ذلك This Dayفي جريدة 
 ام وهو الدور الذي كانت تنظر له الصحيفتاناإلرهاب المسلح لبوكو حر على  الجيش والرئيس في القضاء

القوى  وكذلك الحال في إطار دعم. ما في وسعهم للقضاء عليها ىوأنهم يبذلون أقص أنه دور إيجابيعلى 
  .إرهاب بوكو حرام المسلحعلى  الخارجية من دول أو منظمات للقضاء
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وبنسبة  Daily Timesفي جريدة % ٣٠.٩٥بينما جاءت الفئة السلبية في المرتبة الثانية بنسبة 
فئة جماعة بوكو حرام المسلحة المرتبة الثانية في  احتاللإلى  ويرجع ذلك This Dayفي جريدة % ٣٨.٩٨

أن ما على  نيحيفتالصالفاعلة المحتلة النصوص الصحفية المنشورة وكان هناك إتفاق من جانب القوى  إطار
تفعله هذه الجماعة داخل الدولة إنما هي أعمال تخريبية سلبية هدفها زعزعة أمن المواطنين داخل الدولة 

  .ستقرار الدولة ككلاعلى  والتأثير
% ٥.١٣ وبنسبة Daily Timesفي جريدة % ٦.٢٨ وجاءت الفئة المتوازنة في المرتبة الثالثة بنسبة

وكانت تصف في األغلب الحكومة وأعمالها للحد من اإلرهاب المسلح لبوكو حرام  This Dayفي جريدة 
  .داخل الدولة
  :طريقة ورود القوى الفاعلة بالنص: ثالثا

 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار طريقة ورود القوى الفاعلة بالنص

 69.9 58 81.5 75 صريح

 30.1 25 18.5 17 ضمني

 100 83 100 92 المجموع

  الفاعلة بالنص الصحفيالقوى  طريقة ورود: ٤جدول رقم 
عن الفئة الضمنية في في إطار الرصد والتحليل نجد أن الفئة الصريحة جاءت في الصدارة متقدمة 

في % ٦٩.٩بينما جاءت بنسبة % ٨١.٥ This Dayن فقد بلغت نسبة الفئة الصريحة في جريدة يالصحيفت
ح دون يالفاعلة بشكل واضح وصر القوى  نن إنما تتناواليأن الصحيفتعلى  وهذا يدل Daily Timesجريدة 

ل التحليل ال تحتمل هذا وأن طبيعة القضية مح ،لتفاف حول الموضوع إلظهار جوانب معينةالسعي نحو اال
  .ئلتباس للقار اال تكون محل  ىأي مراوغة حت

أكثر من  Daily Timesالفاعلة الضمنية في صحيفة القوى  وفي المرتبة الثانية كانت نسبة ورود
 _جريدة شبه حكومية_ ىة الملكية الخاصة بالجريدة األولولعل السبب في ذلك هو طبيع This Dayصحيفة 

بمواقف الدول الخارجية أو محاولة اإللتفاف حوله خاصة فيما يتعلق إلى  ىوأن الموضوع يعد شائكا فهي تسع
أن ضعف اإلدارة على  مواقف رئيس الدولة والحكومة في هذه القضية التي كثيرا ما كانت هناك أبواق تؤكد

  . الداخلية للبالد السبب وراء زيادة العنف المسلح لبوكو حرام
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  :ه إلى عنصرينفي إطار الرصد والتحليل لعنصر اإلطار الخاص بالمادة الصحفية المدروسة فقد تم فصل
  نوع اإلطار -١
 الخلفيات الخاصة باإلطار -٢

 :نوع اإلطار: أوال

 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار نوع اإلطار

 47.2 34 50 47 عام

 52.8 38 50 47 محدد

 100 72 100 94 المجموع

  النص الصحفينوع اإلطار المستخدم داخل : ٥جدول رقم 
لنوع األطر السائدة داخل النصوص الصحفية محل النشر  This Dayفي إطار تناول صحيفة   

 تناول إطارإلى  ىوالتحليل كان هناك تساوي بين نسب األطر العامة والمحددة فكانت الموضوعات إنما تسع
بعينه في المضمون المنشور وهذا ما  اشرح قضية اإلرهاب المسلح لجماعة بوكو حرام أو يتناول إطارً ي عام
  .لكال اإلطارين% ٥٠أن النسبة المئوية كانت  ريفس

هناك موضوعات تأخذ  تقد تنوعت األطر بين العام والمحدد وكان Daily Timesبينما في جريدة   
 أكثر من إطارين داخل النص الصفي الواحد فنجد نسبة األطر المحددة قد علت نسبة األطر العامة فقد

 Dailyولعل السبب في ذلك أن طبيعة صحيفة % ٤٧.٢بينما الثانية جاءت بنسبة % ٥٢.٨جاءت األولي 
Times  لتفاف او مراوغةاإنما تسعي ألخذ الجوانب الصريحة المحددة في تناولها للقضية بدون أي.  

    :الخلفيات الخاصة باإلطار: ثانيا   

 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة التكرار النسبة التكرار الخاصة باإلطارالخلفيات 

 43 40 46 52 اإلطار السياسي

 11.8 11 7.96 9 ياالقتصاداإلطار 
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 4.3 4 1.8 2 دينيإطار 

 21.5 20 9.7 11 اإلطار اإلنساني

 7.5 7 29.2 33 إطار الصراع

 11.8 11 5.3 6 أطر أخرى

 100 93 100 113 المجموع

  الخلفيات الخاصة باإلطار داخل النص الصحفي محل الدراسة: ٦جدول رقم 
ية المدروسة داخل المواد الصحفية في المرتبة اإلعالمجاءت الخلفية السياسية الخاصة باألطر 

% ٤٣وبنسبة  This Dayمن خلفيات األطر في صحيفة % ٤٦حتلت نسبة ان حيث يا الصحيفتتاألولي لكل
 ساسالدراسة والتي يتم النظر لها باألنوع القضية محل إلى  ويرجع السبب في ذلك Daily Timesفي جريدة 

ختالفات رام إنما هو نابع من االأنها قضية سياسية وأن النزاع المسلح من جانب جماعة بوكو حعلى 
السياسية دي أو ديني ليخفي ورائه النوايا السائدة في الدولة مغلف بجانب عقالسياسية للجماعة مع السياسات 

  .مقاليد الحكمعلى  المتسلطة للجماعة بالسيطرة
ختلفت في تصنيفها الصحيفتان فكان اإلطار الخاص بالصراع محتال لها في اوالمرتبة الثانية 

المرتبة الثانية في جريدة على  بينما كان اإلطار اإلنساني هو المسيطر% ٢٩.٢بنسبة  This Dayصحيفة 
Daily Times  عن  ىالمضمون الخبري في الصحيفة األولعل السبب في ذلك هو غلبة ول% ٢١.٥بنسبة

بينما . الثانية والتي تناولت آخبار النزاعات المسلحة بين جماعة بوكو حرام وبين الجيش في الواليات الشمالية
 األضرار اإلنسانية التي لحقت بالبالد من جراء اإلرهاب المسلح لبوكو حرام فيعلى  Daily Timesركزت 

  .هذه الجماعةعلى  محاولة لكسب مساندة شعبية ودولية تمكن نيجيريا من القضاء
بينما كان اإلطار % ٩.٧بنسبة  This Dayجاءت المرتبة الثالثة تمثل اإلطار اإلنساني في جريدة 

ية محتال االقتصادأو اإلطار الخاص بالجوانب _ ىخر أالتي تم التعبير عنها ب_لعسكرية الخاص بالجوانب ا
ن في التناول الخاص بقضية يالصحيفت لكلتالكليهما يثبت اإلختالف اإليديولوجي % ١١.٨هذه المرتبة بنسبة 

 بحكم توجهاتها الفكرية ونظام ملكيتها Daily Timesاإلرهاب المسلح لجماعة بوكو حرام والذي سعت جريدة 
ود الذي تبذله هحجم المجعلى  لتركيزي الذي يلحق بالبالد مع ااالقتصادإيحائه للقارئ بحجم التدمير إلى 

  . اإلرهاب بالدولةعلى  مؤسسة الجيش للقضاء
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كان  This Dayحدة ففي على  إطاران مختلفان لكل جريدة ىمرتبة الرابعة جاءت خلفيتان تتبنوفي ال
وتناول هذا اإلطار  Daily Timesفي % ٧.٥وٕاطار الصراع بنسبة % ٧.٩٦ي بنسبة االقتصاداإلطار 
 ختالف عن نظيرتها السابقة والذي كان يؤكد دائماكان مختلفا كل اال This Dayي في نصوص االقتصاد

ية التي تعاني منها الواليات االقتصادأن أساس التكوينات المسلحة للجماعة إنما نابع من الظروف على 
  .ية الصعبةاالقتصادن ظروفهم نضمام الشباب لبوكو حرام هروبا ماالشمالية والتي من شأنها الزج ب النيجيرية

 Thisفي جريدة % ٥.٣عليها الجانب العسكري بسنبة  والتي غلب ىوفيما يتعلق باألطر األخر 
Day جانب وجود إطارين فقط تحدثا عن الجوانب القضائية فيما يتعلق إلى  في المرتبة الخامسة بالجريدة

  .الجماعةبالنصوص الخاصة بمحاكمات األعضاء الذين ثبت تورطهم في 
في % ٤.٣وبنسبة  This Dayفي جريدة % ١.٨طر الدينية بنسبة وفي المرتبة األخيرة جاءت األ

أنها قضية دينية أو  عتباران ال تنظران للقضية بييفتا الصحتأن كلعلى  وهو ما يؤكد Daily Timesجريدة 
  .أمن المواطنين ةوزعزعمقاليد الحكم على  عقائدية إنما هو إرهاب مسلح غرضه السيطرة السياسية

تقسيمها إلى نوعين محاولة لرصد المصادر التي اعتمدت عليها الصحف النيجيرية محل الدراسة فقد تم  يوف
  :يمن المصادر وه

  مصادر رسمية  -١
 مصادر غير رسمية -٢

 :فيما يتعلق بالمصادر المحلية قد اشتملت على: أوال

 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة التكرار النسبة التكرار المحلية الرسمية المصادر الصحفية

 41.4 12 12.9 9 رئيس الجمهورية 

 0 0 1.4 1 رئيس الوزراء

 20.7 6 20 14 الوزراء

 37.9 11 65.7 46 أخرى

 100 29 100 70 المجموع

  المصادر الصحفية الرسمية المحلية: ٧جدول رقم 
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 This Day Daily Times الصحيفة

الصحفية المحلية غير المصادر 

 الرسمية
 النسبة التكرار النسبة التكرار

 5.2 2 0 0 معارضةأحزاب 

 26.3 10 20 5 منظمات المجتمع المدني

 42.1 16 52 13 خبراء وأكاديميين

 26.3 10 36 9 أخرى

 100 38 100 25 المجموع

  رسمية المحليةالغير المصادر الصحفية : ٨جدول رقم 
 الحصولعلى  اعتمادهمان في يالصحيفتعلى  المصادر الصحفية الرسمية هي الغالبةجاءت فئات   

المعلومات المختلفة خاصة وأن طبيعة الموضوع إنما يغلب عليها التعامل الرسمي للدولة وضرورة التأكد على 
ن مما يصب في صفحات الجرائد بدال من إثارة البلبلة والزعر للمواطنيعلى  من المعلومات التي يتم تداولها

  . مصلحة بوكو حرام أكثر من المصلحة الوطنية للشعب النيجيري
ونجد أن غالبية المعلومات كانت نابعة من بيانات عسكرية يقوم الجيش بإلقائها حول جماعة بوكو   

 Thisفي جريدة % ٦٥.٧محتلة نسبة  األخرىحرام ونشاطها داخل البالد لذلك نجد فئة المصادر الرسمية 
Day  في جريدة % ٣٧.٩نسبة وDaily Times.  

رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمضمون المنشور حول جماعة بوكو على  عتماداالإلى  هذا باإلضافة  
% ١٢.٩وبنسبة  Daily Timesفي جريدة % ٤١.٤حرام ونشاطها المسلح داخل الدولة والذي جاء بنسبة 

ويمكن تفسير ذلك لطبيعة الملكية  ،في الجريدة% ٢٠بينما جاءت فئة الوزراء بنسبة  This Dayفي جريدة 
رئيس الجمهورية ومعرفة مواقفه تجاه الكثير من إلى  الوصول ىاصة بكل جريدة والتي أتاحت لألولالخ

المختلفة  محافظين الوالياتعلى  عتمادها األكبراشاط الجماعة بينما كانت الثانية الموضوعات المتعلقة بن
لمعرفة مواقفهم وتصريحاتهم حول نشاط الجماعة المسلحة في _ بإعتبار أن نظام حكم الدولة فيدرالي_

والياتهم وخاصة والية بورنو في الشمال والتي استهدفها إرهاب بوكو حرام بشكل أكبر من غيرها من الواليات 
  .الشمالية
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في % ٥٢كاديميين هي المسيطرة بنسبة براء واألير الرسمية كانت فئة الخوفيما يتعلق بالمصادر غ  
متمثال في مقاالت الرأي التي يقومون بكتابتها  Daily Timesفي جريدة % ٤٢.١و This Dayجريدة 

موضحين وجهات نظرهم في القضية واقتراح حلول بشأنها أو السعي نحو توصيف ونقد بعض المواقف من 
  .لدولة سواء أكانت في الحكومة أو في الجيشجانب األطراف المعنية بحل القضية داخل ا

في تناول بيانات ومعلومات حول  لبالد فلم يكن لرئيس الوزراء دور أساسيونظرا للطبيعة الفيدرالية ل  
  .This Day في جريدة% ١.٤القضية محل الدراسة إال بنسبة 

  :)من خارج الدولة(محلية الغير فيما يتعلق بالمصادر : ثانيا  

 This Day Daily Times الصحيفة

المصادر الصحفية الغير محلية 

 الرسمية
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 50 2 50 2 رؤساء جمهوريات 

 25 1 0 0 رؤساء وزارات 

 0 0 0 0 وزراء من خارج الدولة

 25 1 50 2 أخرى

 100 4 100 4 المجموع

  محليةالغير المصادر الصحفية الرسمية : ٩قم جدول ر 
 This Day Daily Times الصحيفة

المصادر الصحفية من خارج الدولة 

 الغير رسمية
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

منظمات المجتمع المدني من خارج 
 30 3 0 0 الدولة

 0 0 0 0 خبراء وأكاديميين من خارج الدولة 
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 70 7 92.3 12 وكاالت أنباء 

 0 0 7.7 1 أخرى

 100 10 100 13 المجموع

  محليةالغير و  رسميةالالمصادر الصحفية غير : ١٠جدول رقم 
حجم المصادر من خارج الدولة فيما يتعلق بالقضية محل الدراسة نجدها على  عتمادفي إطار اال 

، م من داخل الدولة وليس من خارجهاوأي تناول لها البد وأن يت ينها قضية ذات شأن داخلإرة جيدا حيث ناد
مات الخاصة ولكن كانت وكاالت األنباء في كثير من األحيان مصدر من مصادر البيانات والمعلو 

عتماد وكان يتم اال Daily Timesفي % ٧٠وبنسبة  This Dayفي % ٩٢.٣ن فكانت بنسبة يبالصحيفت
في  ىبين نيجيريا والدول المحيطة بها أو الدول العظم ة بالتعاون الدوليعات ذات الصلعليها في الموضو 

  .األقاليم الشمالية بالبالدعلى  إرهاب جماعة بوكو حرام وٕاعادة سيطرة الدولةعلى  محاولة للقضاء
  :في إطار الرصد والتحليل الخاص باألطروحة المقدمة داخل النص الصحفي

  :تم قياسه على جانبين
  ).فرعية مرئيسية أ(األطروحة  •
 ينوع األطروحة المقدمة داخل النص الصحف •

 :األطروحة: أوال

 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار األطروحة

 47.2 34 76.8 76 رئيسية

 52.8 38 23.2 23 فرعية

 100 72 100 99 المجموع

  النص الصحفي المدروساألطروحة داخل : ١١جدول رقم 

اطروحات مسار البرهنة داخل النصوص على  جاءت األطروحات الرئيسية هي الفئة الغالبة
بينما كانت األطروحات الفرعية في المرتبة الثانية % ٧٦.٨حتلت نسبة اوقد  This Dayالصحفية في جريدة 
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داخل نيجيريا وما تقوم به من ن الموضوعات المرتبطة بإرهاب جماعة بوكو حرام إحيث %. ٢٣.٢بنسبة 
هذه الجماعة كان يمثل على  صيغة للتصالح أو القضاءإلى  عمليات تخريبية ومحاوالت الدولة الوصول

  .الجانب األغلب من القضايا التي تم طرحها من خالل النصوص الصحفية التي تم تحليلها

لفرعية فيها النسبة األكبر والتي تناولت األطروحات ا   Daily Timesالعكس كانت جريدة  ىعل  
ولعل السبب هو أن ملكية الصحيفة جعل ما %. ٤٧.٢بينما جاءت األطروحات الرئيسية بنسبة % ٥٢.٨ب

تجاهات غير مرتبطة بالقضية بشكل وثيق وٕانما كانت اقضية إرهاب بوكو حرام إنما يأخذ يتم نشره عن 
داخل الدولة والسعي نحو إحالل األمن من أجل ستقرار السياسي لتفاف حول قضية االامين تحاول االالمض

  .ستقرار الدولةاالمسلحة التي من شأنها اإلطاحة بية بها بعيدا عن النزاعات االقتصادتعزيز التنمية 

  :نوع األطروحة المقدمة داخل النص الصحفي: ثانيا

 This Day Daily Times الصحيفة

نوع األطروحة المقدمة في النص 

 الصحفي
 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

 34 34 42.6 58 وصف للحدث وأسباب وقوعه

 27 27 17.6 24 معالجة الحدث

 15 15 18.4 25 ذكر النتائج المتربة على الحدث

أساليب اإلقناع بأهمية الحدث وحلوله 
 17 17 12.5 17 المطروحة

اقتراح الحلول الخاصة بالحدث 
 4 4 4.7 5 والتصدي له

 3 3 5،1 7 أخرى

 100 100 100 136 المجموع

  نوع األطروحات داخل النص الصحفي: ١٢جدول رقم 
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كانت فئة وصف الحدث وأسباب وقوعه هي المتصدرة الفئات الخاصة بنوع األطروحة المقدمة داخل 
 Thisفي جريدة % ٤٢.٦وبنسبة  Daily Timesفي جريدة % ٣٤النصوص الصحفية فقد جاءت بنسبة 

Day حرام، طبيعة القضية محل الدراسة والتي تتمثل في اإلرهاب المسلح لجماعة بوكو إلى  ويرجع ذلك
فكان البد من السعي نحو وصف ورسم األحداث التي تقوم بها الجماعة داخل الواليات النيجيرية الشمالية 

  .نيهتمام الصحيفتاكان محل  وحجم الدمار الذي لحق بها من جراء ذلك وهو ما
في % ١٧حتلت المرتبة الثانية بين الصحيفتان فكانت فئة معالجة الحدث بنسبة اتباينت الفئة التي 

في هذه المرتبة  This Dayفي % ١٨.٤بينما جاءت فئة ذكر نتائج الحدث بنسبة  Daily Timesجريدة 
هتمام انما كان بي. الصحفي المنشور ىالمحتو  هتمت األولي بالمعالجة وكيفية تقديم القضية داخلاحيث 

  .هذه القضية داخل النصوص الصحفية محل التحليلعلى  الثانية منصب حول إظهار النتائج التي ترتبت
وفئة  Daily Timesفي جريدة % ١٧وفي المرتبة الثالثة كانت فئة اإلقناع بأهمية الحدث بنسبة 

 ىتسع Daily Timesوأهم أسباب ذلك هو كون جريدة %. ١٧.٦بنسبة  This Dayمعالجة الحدث في 
العالم ككل في على  إظهار خطر اإلرهاب المسلح الذي تقوم به جماعة مثل بوكو حرام في نيجيرياإلى 

 ىمحاولة لربطها بالجماعات المسلحة الدولية مثل داعش والقاعدة وأن خروجها في نيجيريا إنما هو صد
  .الجماعات اإلرهابية حول العالملوجود مثل هذه 

بينما  This Dayفي جريدة % ١٢.٥في المرتبة الرابعة كانت فئة اإلقناع بأهمية الحدث بنسبة 
المرتبة  قتراح الحلولاحتلت فئة او . Daily Timesفي جريدة % ١٥جاءت فئة ذكر نتائج الحدث بنسبة 

ن الصحف لم تكن تمتلك حلوال يمكن أن إث حي This Dayو Daily Timesمن  الخامسة والسادسة في كل
هذه الجماعة وٕاحالل على  تقدمها للقارئ العادي أو لمسئولي القرار داخل الدولة حول إمكانية القضاء

رصد إلى  ىحتي وٕان كان أغلب كتاب الرأي من الخبراء واألكاديميين لم يسعوا سو  ،ستقرار داخل البالداال
 This Dayلتأتي في  ،نيبالجريدت ىخر ر في جانب الفئة األيلها وهو ما ظهاألحداث أو التعليق عليها وتحل

  .Daily Timesفي % ٣بينما جاءت بنسبة % ٥.١بنسبة 
 في إطار الرصد والتحليل لنوع المرجعيات التي تم االعتماد عليها في هذه الصحف فقد تم تقسيمها

 :خمس فئات همإلى 
  سياسي -١
   اقتصادي -٢
   اجتماعي -٣
  ثقافي -٤
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 خرىأ -٥
من هذه المرجعيات إلى رسمي وشعبي في محاولة للوصول إلى توصيف أكثر  على تقسيم كلوقد تم العمل 

 :وقد جاءت البيانات كالتالي ،دقة للمرجعية المطروحة
 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار المرجعيات الخاصة بالمادة الصحفية

 51 23 80.3 53 رسميسياسي 

 48.9 22 19.7 13 سياسي شعبي

 100 45 100 66 المجموع

  المرجعيات السياسية داخل النصوص الصحفية: ١٣جدول رقم 
 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار المرجعيات الخاصة بالمادة الصحفية

 36.4 4 63.6 7 رسمي قتصاديا

 63.6 7 41.7 5 قتصادي شعبيا

 100 11 100 12 المجموع

  ية داخل النصوص الصحفيةاالقتصادالمرجعيات : ١٤جدول رقم 
 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار المرجعيات الخاصة بالمادة الصحفية

 0 0 0 0 ديني رسمي

 100 3 100 3 ديني شعبي

 100 18 100 3 المجموع
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  المرجعيات الدينية داخل النصوص الصحفية: ١٥جدول رقم 

 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار المرجعيات الخاصة بالمادة الصحفية

 26.3 5 27.7 5 جتماعي رسميا

 78.9 15 72.2 13 جتماعي شعبيا

 100 19 100 18 المجموع

  داخل النصوص الصحفية االجتماعيةالمرجعيات : ١٦جدول رقم 

 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار المرجعيات الخاصة بالمادة الصحفية

 0 0 33.3 1 ثقافي رسمي

 100 5 66.6 2 ثقافي شعبي

 100 5 100 3 المجموع

  المرجعيات الثقافية داخل النصوص الصحفية: ١٧ جدول رقم

 This Day Daily Times الصحيفة

 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار المرجعيات الخاصة بالمادة الصحفية

 13.7 13 12.1 14 أخرى

  داخل النصوص الصحفية األخرىالمرجعيات : ١٨جدول رقم 
هذه  ىفحات الصحف النيجيرية نجد أن أولالتي جاءت على صفي محاولة لتوصيف المرجعيات 

 التوثيق سياسيا لهذه القضية سواء أكانتإلى  ىات ذات الجانب السياسي والتي تسعالمرجعيات كانت المرجعي
 نحو This Dayالسياسي الرسمي أو الشعبي لتحتل نسبة المرجعيات السياسية في جريدة  ىالمستو على 
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من جملة المرجعيات ككل التي تم الرجوع إليها في المضامين الصحفية محل التحليل في الجريدة % ٥٦.٩
وفي جريدة . للجانب الشعبي% ١٩.٧للجانب الرسمي و% ٨٠.٣وتراوحت هذه النسبة بين الرسمي والشعبي 

Daily Times  تم تناولها داخل  من جملة المرجعيات ككل التي% ٤٧.٤كانت المرجعيات السياسية بنسبة
. للمرجعيات السياسية الشعبية% ٤٨.٩للمرجعيات السياسية الرسمية و% ٥١الجريدة تراوحت نسبتها بين 

هتمام ة وليس جانب آخر وبالتالي كان االوالسبب الرئيسي إنما يكمن في أن القضية أساسها قضية سياسي
  .نيالصحيفتعلى  بالمرجعيات السياسية هو الغالب

 This Dayفي % ١٥.٥ن بنسبة يا الجريدتتالمرتبة الثانية في كل االجتماعيةحتلت المرجعيات او 
 Daily Timesفي % ٢٠بينما جاءت نسبة % ٢.٧٢ والشعبي بنسبة% ٢٧.٧متراوحة بين الرسمي بنسبة 

حياته على  فالقضية إنما ترتبط بالمواطن النيجيري ولها تداعيات ،للشعبي% ٩.٧٨و  للرسمي% ٣.٢٦ بين
  .ته اليوميةااليومية وعلي إحساسه باألمان وممارسته لنشاط
% ٦٣.٦ This Dayفي جريدة % ١٠.٣ية بنسبة االقتصادوفي المرتبة الثالثة كانت المرجعيات 

 تراوحت بين% ١١.٦كانت النسبة  Daily Timesوفي جريدة . نسبة الشعبي منها% ٤١.٧للرسمي منها و
وهي الممثلة للصحف  ىوهنا البد وأن نفرق بين أن الصحيفة األول ،للشعبي% ٦.٦٣و للرسمي% ٤.٣٦

هذه الجماعات المتطرفة والتي ية بإعتبارها هي األساس في ظهور مثل االقتصادالجوانب إلى  الخاصة تنظر
أن مثل هذه األعمال من _ Daily Times_الثانية  ىبينما تر  ،جذب أعضائها بالجانب الماديإلى  ىتسع

  . قتصاديات وتنمية البالد وتطويرهااعلى  شأنها التأثير
ن يا الجريدتتوالتي مثلت تحديدا المرجعية العسكرية في كل ىءت الفئة الخاصة بالمرجعية األخر وجا

وفيما يتعلق بالمرجعيات الثقافية والدينية . Daily Timesل % ١٣.٧ونسبة  This Dayل% ١٢.١بنسبة 
 Thisفي % ٢.٦لم يكن هناك أي تركيز عليها وٕان كانت الثقافية تغلبت عن الدينية عندما جاءت بنسبة 

Day في % ٣.٥ وبنسبةDaily Times . في جريدة % ٢.٦والمرجعيات الدينية جاءت بنسبةThis Day 
قتصادي بحت اة يتم النظر لها من منظور سياسي أن القضيأي  Daily Timesفي جريدة % ٣.٢وبنسبة 

  .وليس لها أي جوانب دينية أو ثقافية
النيجيرية  ويمكن تلخيص أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الرصد والتحليل الخاص بالصحف

  :في

ال تكون أداة للدعاية  ىفيما يتم نشره حول هذه القضية حتتحري الدقة إلى  تسعي الصحف -١
  .ستقرارهمازعزعة أمن المواطنين و على  لجماعة بوكو حرام أو العمل
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إلى  هناك فصل واضح بين الواليات داخل نيجيريا مما يدفع في كثير من األحيان الرئيس -٢
التدخل من أجل محاولة توحيد صوت هذه الواليات في إتجاه واحد فيما يتعلق بقضية مكافحة 

ت سلح لجماعة بوكو حرام خاصة وأن النزاعات المسلحة في المناطق الشمالية وليساإلرهاب الم
بعض الواليات  ىيث تر مختلفة فيما يتعلق بحل القضية ح ىالجنوبية وبالتالي فإن هناك رؤ 

الجانب  ىالواليات الشمالية أن ال حل سو  ىالحلول السلمية بينما تر إلى  الجنوبية إمكانية اللجوء
 .العسكري

ستقبال العناصر المحكوم عليها بالسجن من جماعة بوكو حرام والتي اض الواليات الجنوبية رف -٣
 .ستقرار الجنوبيسجون في الشمال خوفا من زعزعة االأكتظت بهم ال

الرؤية المختلفة لتأثيرات الصحف حول إرهاب بوكو حرام في فترة حكم جونثان وفترة حكم بحيري  -٤
لت إليه البالد وأن الثاني إنما آاألول فيما على  إلقاء اللومإلى  انحيث كانت الجريدتان تسعي

ستقرار واألمن داخل إقرار االعلى  البد وأن يثبت للجميع وفي مقدمتهم الشعب النيجيري أنه قادر
 .البالد

إظهار حجم الدمار اإلنساني في البالد بسبب إلى  الصحف النيجيرية بمختلف توجهاتها ىتسع -٥
لمسلح لجماعة بوكو حرام وتتكاتف مع منظمات المجتمع المدني سواء المحلية أو هذا اإلرهاب ا

الدولية من أجل السعي نحو توفير ظروف معيشية أفضل للمتضررين من أعمال بوكو حرام 
 .اإلجرامية

 :الخاتمة

مما الجوانب الخاصة بمرجعيات المادة الصحفية المنشورة على  جاءت القوالب السياسية هي الغالبة  
أن رؤية الصحف النيجيرية لقضية إرهاب بوكو حرام إنما هو جانب سياسي في المقام األول ليس على  يؤكد

الجرائم إلى  له أية عالقة بالجوانب الدينية أو الثقافية كما تدعي الجماعة وزعمائها ويرجع السبب في ذلك
يات وأخذ الفتعلى  ات جنسيةءعتدااو  نين األبرياء من قتل وسحل وخطفالتي ترتكبها الجماعة ضد المواط

  .األطفال كدروع بشرية في المواجهات مع الجيش النيجيري

ن فيما يتعلق بالسلطة السياسية في إطار تعاملها مع يبين خطاب الجريدت لم يكن هناك تباين واضح  
تف عناصر بوكو حرام ولعل السبب في ذلك هو حساسية هذه القضية ورؤية الصحف النيجيرية ضرورة تكا

ستقرار األمني إحالل اال يتم ىهذه الجماعة ونبذ الخالفات السياسية جانبا حتعلى  الدولة من أجل القضاء
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وكذلك أن هذه القضية إنما هي في األساس تعد من قضايا األمن القومي النيجيري والتي لن  ،في البالد
  .يسمح فيها تداول أراء معارضة عن السلطة السياسية حتي من خالل الصحف الخاصة

على  بورقة القضاء ٢٠١٥الرئاسية النيجيرية والتي تمت في مارس  االنتخاباتلعب المرشحون في   
وكو حرام في محاولة لكسب أصوات المواطنين النيجيريين بالدولة ولعل ذلك كان السبب وراء إرهاب جماعة ب

لحل هذه القضية بالشكل الذي ينبغي وهذا ما  ن أنه لم يسعو المواطن ىوالذي رأ خفوق الرئيس السابق جونثان
  .أكدته الصحف النيجيرية

 الدولة ضد اإلرهاب من خالل العملإنما يلعب دورا محوريا في حرب  اإلعالميوضح البحث أن   
الجرائم اإلرهابية التي تقوم بها الجماعة في محاولة على  تقديم الصورة الصحيحة للدين والتركيزعلى 

  .الحكم والسيطرة عليه بعيدا عن األفكار الدينية السليمة التي البد وأن تتسم بالتسامحإلى  للوصول

نموذجا متميزا في معالجتها لقضية اإلرهاب المسلح لجماعة في النهاية قدمت الصحف النيجيرية 
توضيح كافة وجهات النظر لألطراف المعنية بالقضية سواء أكانت من إلى  بوكو حرام سعت من خالله

فرد النصوص على  وكذلك العمل ،أو الثقافية أو الدينية االجتماعيةية أو االقتصادالناحية السياسية أو 
  .هذه القضية سواء أكانت قوي داخلية أو خارجيةعلى  الفاعلة المؤثرةلقوى ا الصحفية المتضمنة
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