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 الذي ملم  نحمد الّله الذي بنعمته تتم الصالحات ، منزل البركات ومسبق الخيرات ، الحمد هلل

الثغرات فسترها ملى أهلها وأنزل الرّحمات ، ف له الحمد ما تتابع في الق لب من نبضات ، نحمده  
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يسعدني أن أتقّدم بخالص شكري وإمتناني بالّتقدير الكبير إلى من كان مونا وسندا لي  في  

إنجاز هذا العمل البسيط والمتواضع جدا أستاذي الف اضل مختار فرزولي الذي لم يبخل بكرم نصحه  

  نصري إبراهيم   ، حدود مبد الكريم وإرشاداته في كل وقت وحين،إلى أساتذتي الكرام  

،محمود  بخوش نجيب ، نبيل لحمر ، جف اف لة داوود ، لعسل نورالدين ، جف اف لة شعيب رحمه اهلل

 مياد ، رملي بوزيد

سراي سعاد ، مربية فوزية ، العربي وسيلة   إلى أستاذتي   

 إلى كلّ من كان له الفضل في تعليمي من الطّور اإلبتدائي إلى الطّور الجامعي

 

 



 
 

يطيب الليل إال بشكرك ،وال يطيب النهار إال بطامتك،وال تطيب اللحظات إال بذكرك وال  إلهي ال  
 تطيب اآلخرة إال إال بعفوك ،وال تطيب الجّنة إال برؤيتك ورؤية نبيك الكريم محمد

إلى أملي في الحياة وسّر وجودي وسبب سعادتي وكنزي الذي ال يقّدر بثمن،إلى التي حرمت  
تهبني كلّ شيء، إلى التي تخجل العظمة من مظمتها وينحني الكبرياء  نفسها من كلّ شيئ ل

لكبريائها وتتبّسم الزهور لبسمتها،المجاهدة في الحياة التي مّلمتني أنى أقوى ملى الّصعاب  
 باإلبتسامة والصبر الجميل

 حبيببتي أمي

لذي أحمل إسمه  إلى من وهبني الحياة وغاب منها ،وكان أملي أن يراني أكبر و يفتخر بي،إلى ا
 بفخر وإمتزاز،الذي إنكسرت الحياة بغيابه

 رحمك اهلل أبي

 إلى سندي في الحياة وقّوتي وشجامتي أخواي يزيد وبدرالدين،أدامكما اهلل لي سندا وقّوة

 إلى قرّتا ميناي وفرحتي وابتسامتي ،إلى من أظاف ا معنا جميال لحياتي حبيبتاي مروة وصف اء

الّتفّتح بألوان الحياة حسيبة،ربيعة،خلود،نعيمة،سهيلة،يسمينة،دالل    إلى زهور حديقتي الدائمي
 مايدة،مجدة،هاجر،ناجية،آسيا،صبرينة،رحمة،مريم،وسام مذراء،سميرة،نوال ،منال

إلى من كلّله اهلل بالهيبة والوق ار إلى من تعّلمت منه العطاء بال حدود واإلحسان دون إنتظار  
 وصبره كلّ الصبرالمق ابل ،الذي ف اق كرمه كلّ كرم  

 أستاذي مختار فرزولي
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 المقدمة

تالف أنواعهل ومتحتوةلتهل وأملان وقوعهل ، ةكشهد ايعليم ايةوم زخمل من األزملت على إخ    
فبلتت ظلهرة أنسلنة  وجزءا ال ةتجزء من نسةج ايحةلة في أغلب دول ايعليم ، ونخص بليذار 

ستقرارهل ، ممل جعل أدول ايعربة  ايتي علكشت وال تزال تعةش اي زملت زعزعت اةلنهل وأمنهل وا 
سلئله ايمتعددة يةنقل أهم ايمجرةلت از علةهل نكشلطه بو ر رضة  خصب  ةتأعالم ةعتبرهل اإل

حداثهل، وال ةخفى على أحد أن أعلى ايسلح  ايعربة  وةتلبعهل خطوة بخطوة وةتوقف عند أهم 
عالم ايتي توااب أهم ايمجرةلت بليتنلول ةع  وسلئل اإللايصحلف  ايمقروءة تعد في ط

اكشف ايغموض وتزةل وايمعليج  فتنقل األخبلر ، وتزةل ايستلر عن ايحقلئق ايمخفة  ، وت
ايلبس عن أهم األحداث خلص  ايمتعلق  بليقضلةل ايسةلسة  أو ايعسارة  ايتي تهم ال كشرائح 

جلءت أهمة  هذه ايدراس  يلبحث في طبةع  تنلول ايصحلف  ايمقروءة هنل ايمجتمع ، ومن 
ةع  زم  نزع ايسالح اياةملوي ايسوري من خالل صحةف  ايخبر ، واياكشف عن طبايجزائرة  أل

هذا ايتنلول ايذي زاويته هذه ايصحةف  في تطرقهل إيي ايمواضةع ايمتعلق  بنزع ايسالح 
حتوت بذيك على ثالث  أقسلم ر  لر ايمنهجي ، أم طق أويهل بلإلسة  تعلّ ئةاياةملوي ايسوري ، وا 

طلر اينظري ايذي تستند إيةه ايدراس  ، في حةن ثليث قسم تعلق بلالطلر إلثلنةهل فتعلق بل
 .حلةلي ايت

سة  ، ايتي انحدرت منهل ايتسلؤالت ئةكشالية  اير طلر ايمنهجي على طرح اإلكشمل اإل     
فهل إضلف  ايي تحدةد اايفرعة  ، ثم تحدةد أسبلب إختةلر ايموضوع وأهمة  ايدراس  وأهد

ايمتبع في ايدراس  وعةنتهل ، امل تضمن ايحدةث عن ايمقلرب  اينظرة  يلدراس  ، ج ايمنه
ذيك تحدةد ايمفلهةم ذات ايعالق  بليدراس  ، وفئلت ووحدات ايتحلةل ، وفي األخةر ضف ايى 

 .بعص ايدراسلت ايمكشلبه  
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  عالم ايملهةاإل: سةةن ايقسم األول تمت عنونته بــ ةطلر اينظري فقد كشمل قسمةن رئأمل اإل
ه ، ثم عالم بتعرةفه ، وتطوره ايتلرةخي وعنلصر إل  اوايوسلئل وتضمن ايحدةث عن ملهة

رقنل فةهل ايى ايصحلف  طعالم فقد تخصلئصه ووظلئفه إضلف  إيى أهمةته ، أمل وسلئل اإل
عالم و ايوسلئط ايمتعددة ، في حةن كشمل ذاع  ثم ايتلفزةون ثم وسلئل اإلإلوب  ، واتايما

 عالم األزم  و تضمن ايحدةث فةه ا  األزم  و : طلر اينظري وايمعنون بــ ايقسم ايثلني من اإل
ضلف  ايى إرتبلط ايوثةق بهل األزم  و ملهةتهل بليتطرق ايى تعرةفهل وايمفلهةم ذات اإل عن

ضلف  إطلر اينظري أسبلب نكشوئهل وخصلئصهل وأنواعهل، امل تضمن ايقسم ايثلني من اإل
عالم األزملت إطرق يظهور عالم بلألزم  من خالل ايتّ ألزم  ايحدةث عن عالق  اإلإيى ا

عالم خالل األزملت ، وأخةرا تأثةر تنلول اإلعالمي إضلف  يمهلم اإلوتعرةفه ،وتعرةف اي
 .إعالم األزم  على ايرأي ايعلم 

  ايخبر وهي ايةومة  طلر ايتحلةلي على تقدةم بطلق  تقنة  عن ةومةفي حةن كشمل اإل
دارس  اذيك األزم  ايسورة  وأزم  ايسالح اياةملوي بهل ، وأخةرا ايتحلةل ايامي لايمختلرة ي

 .يفئلت ايدراس  وايتحلةل اياةفي يهل ، وفي األخةر اإلستنتلج ايعلم ايذي توصلت ايةه ايدراس  
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 االشكالية

ــــــ ايم اإلعــــــالم  وســــــلئلتعــــــّد        ومتلبعــــــ   نقــــــل االخبــــــلرمــــــن أهــــــم ايروافــــــد األسلســــــة  ي ختلف
صــــــحلف  ضــــــمن هــــــذه ايوســــــلئل اإلعالمةــــــ  اي، ومــــــن وســــــبل اياكشــــــف عــــــن ايوقــــــلئع حــــــداث األ

ايتـــــي تحـــــدث فـــــي  وايتطـــــورات  ايتغةـــــراتإبـــــراز فـــــي لل  يهـــــل ايـــــّدور ايهـــــلم وايفّعـــــايماتوبـــــ  ايتـــــي 
راعلت  ايحلصـــــل  فـــــي ايعـــــليم ايّصـــــ ه ،تنلويتـــــ ومن بـــــةن مـــــلايمجتمعـــــلت علـــــى الفـــــ  االصـــــعدة،

ــــــي ، ــــــى وجــــــه ايخصــــــوص ايعــــــليم ايعرب ــــــذي كشــــــهد اضــــــطرابلت سةلســــــّة   بكشــــــال موســــــع وعل اي
ي تمـــــــنح يلنظـــــــلم إنهةـــــــلرا يلهةلاـــــــل ايمأيوفـــــــ  ايتـــــــ وايتـــــــي تعتبـــــــر ،وعســـــــارّة  تطـــــــّورت ألزمـــــــلت

ايّسةلســــــي واإلجتمــــــلعي ايقــــــلئم كشــــــرعةته وتهــــــدد ايقــــــةم ايجوهرةــــــ  ايتــــــي ةرتاــــــز علةهــــــل ، اونهــــــل 
ـــــــــرع  ، ـــــــــل وكشـــــــــدةد ايخطـــــــــورة و ايّس ـــــــــر اعتةلدة ـــــــــل غة ـــــــــ  ، موقف و األزمـــــــــ    ذو أحـــــــــداث متالحق

سةلســـــةل وعســـــارةل يحظـــــ  فلصـــــل  وحرجـــــ  بـــــةن ايّســـــلم وايحـــــرب عنـــــد تضـــــلرب ايعالقـــــلت بـــــةن 
ــــدول،إذ تنكشــــأ فــــ ــــوتر وضــــعف اإلســــتقرار ،اي ــــ  مــــن ايت ــــي ســــورةل  امــــل هــــو ايحــــلل ي ظــــل حلي ف

ــــوادر ــــدأت ب ــــي ب ــــليبروز  األزمــــ   وايت ــــت ضــــد ايقمــــع  بهــــلب ــــي انطلق بعــــد االنتفلضــــ  ايكشــــعبة  ايت
ــــــ جراء اصــــــالحلت سةلســــــّة  واقتصــــــلدة  واجتملعةــــــه،  ــــــ  ب ــــــت ايحرةــــــلت ، وايمطليب وايفســــــلد واب

ــــــلقم األ ــــــذي فعمــــــت ايمظــــــلهرات وتف ــــــ مــــــر ،اي ــــــرد بلســــــتخدام األســــــلح  أدى ب ليجةش ايّســــــوري يل
اـــــون  أزمومـــــن بةنهـــــل األســـــلح  اياةملوةـــــ  وايمتمّثلـــــ  فـــــي غـــــلز ايّســـــلرةن ممـــــل جعـــــل ايوضـــــع ةتـــــ

،  هــــــذا ايّنــــــوع مــــــن األســــــلح  تحظــــــره ايقــــــوانةن واألعــــــراف ومنظمــــــلت حقــــــوق اإلنســــــلن ايدويّةــــــ 
يمتحــــــدة األمرةاةــــــ  ا تــــــرك مبــــــّررا وســــــببل ملدةــــــل يلقــــــوى ايعظمــــــى ايمتمثلــــــ  فــــــي ايوالةــــــلت اوهــــــذ

ــــف األ طلســــي ب تخــــلذ قــــرار بليتــــدّخل ايعســــاري ضــــد ســــورةل يلحــــد مــــن هــــذا ايوضــــع هــــذا وايحل
مـــــن جهـــــ  ، ومـــــن جهـــــ  أخـــــرى رفضـــــت ايـــــدول ايداعمـــــ  يســـــورةل ايتـــــدخل ايعســـــاري ضـــــدهل ، 

ايّســـــــبب ايـــــــذي ومــــــن بةـــــــنهم ايصـــــــةن واــــــذيك روســـــــةل حفلظـــــــل علــــــى مصـــــــليحهل فـــــــي ســــــورةل ، 
 .لح  اياةملوة  تحت ايرقلب  ايدوية  ومن ثم تدمةرهل جعلهل تقترح حال بوضع االس

ـــــ  خلّصـــــ  مـــــن قبـــــل ايّصـــــحلف  ايماتوبـــــ  ،  حـــــدثوقـــــد يقـــــي هـــــذا اي      متلبعـــــ  إعالمةـــــ  ماثّف
ويـــــــم تتخلـــــــف ايصـــــــحلف  ايجزائرةـــــــ  عـــــــن مواابـــــــ  تداعةلتـــــــه مـــــــن بةنهـــــــل ةومّةـــــــ  ايخبـــــــر، وهـــــــي 



 

 

يجزائرةـــــ  ايتـــــي تهـــــتم بـــــليخبر مـــــن أهـــــم ايصـــــحف ا اونهـــــل  االختةـــــلر علةهـــــلوقـــــع  ايتـــــي ايةومةـــــ 
،ومـــــن هنـــــل نطـــــرح  وتفلصـــــةله  إيـــــى تنـــــلول حةثةلتـــــهحةـــــث تعمـــــد ، ايسةلســـــي ايمحلـــــي وايـــــّدويي 

 :االتي ايرئةسي ايتسلؤل

 ؟ اةف تنلويت ةومة  ايخبر ايجزائرة  أزم  نزع ايّسالح ايامةلوي ايسوري

 :يتلية  ويإلجلب  على ايّتسلؤل ايّرئةسي ةمان طرح ايّتسلؤالت ايفرعّة  ا 

  ايسالح اياةملوي ايسوري؟ موضوع نزعيايجزائرة  مل مدى تنلول ةومة  ايخبر 
  ـــــــي خصصـــــــت ألزمـــــــ  نـــــــزع ايســـــــالح اياةمـــــــلوي مـــــــل أهـــــــم ايمواضـــــــةع وايمضـــــــلمةن ايت

 ايسوري ؟
 ةومّة  ايخبر ؟ تنلول هذا ايموضوع من قبل  ملهي اّتجلهلت 
  لوي ايســــــوري مــــــن زمــــــ  ايســــــالح اياةمــــــأفــــــي قضــــــة   مــــــل هــــــي أهــــــم األطــــــراف ايفلعلــــــ

 خالل ةومة  ايخبر؟
 : سباب اختيار الموضوعأ -1 .1

ختةــــــــلره ال ةرجــــــــه بليتأاةــــــــد يعلمــــــــل ايصــــــــدف  أو ايعفوةــــــــ       إن تحدةــــــــد موضــــــــوع ايدراســــــــ  وا 
ــــ  وأخــــرى موضــــوعة   ــــى ذاتة ــــى جملــــ  مــــن األســــبلب وايعوامــــل تقســــم إي ــــ  قلئمــــ  عل نمــــل عملة وا 

 :لوة  ايسورة  يألسبلب ايتلية ،وقد وقع اإلختةلر على موضوع نزع األسلح  اياةم

 األسباب الذاتية -1-1-1
  ـــــل ايمضـــــمون اـــــأداة مـــــن أدوات ـــــ  فـــــي اجـــــراء دراســـــ  مســـــحّة  بلســـــتخدام أداة تحلة ايرغب

ايبحـــــــث ايعلمـــــــي وايتطبةقـــــــي يجمـــــــع ايمعلومـــــــلت وايحقـــــــلئق حـــــــول موضـــــــوع أزمـــــــ  نـــــــزع 
 .ايّسالح اياةملوي ايّسوري

 ر ايماتوبـــــ  بموضـــــوع ةمـــــس اســـــتقرار ايرغبـــــ  فـــــي معرفـــــ  مـــــدى اهتمـــــلم صـــــحلف  ايجزائـــــ
 .وأمن دوي  عربة  خلص  في مجلل نزع ايسالح اياةملوي ايسوري

 : اسباب موضوعية -1-1-1



 

 

  ــــي ــــدول ايت ــــ  وســــورةل احــــدى هــــذه اي ــــدول ايعربّة ــــر مــــن اي ــــي اثة واقــــع ظهــــور األزمــــلت ف
 . تعّددت أوجه االزم  بهل وطلل أمدهل

 ورة  عربةــــــل وعليمةــــــل وخصوصــــــل فــــــي االهتمــــــلم ايواســــــع ايتــــــي تحظــــــى بــــــه األزمــــــ  ايّســــــ
 .ايكشق ايعساري و نزع ايسالح ايامةلوي

  ايــــــدور ايــــــذي تؤدةــــــه ايصــــــحلف  ايماتوبــــــ  فــــــي اياكشــــــف عــــــن واقــــــع أزمــــــ  نــــــزع ايّســــــالح
 .اياةملوي ايسوري

 :وأهميتهاالدراسة أهداف  :.-2
 : أهداف الدراسة:2-.-2

  :هدفةن هملتامن األهداف ايتي تسعى ايدراس  يلوصول إيةهل فتتمثل في 

  ــــــى مســــــتوى األداء اإلعالمــــــي يلّصــــــحلف  ايماتوبــــــ  ايجزائرةــــــ  وعالقتهــــــل ايتعــــــرف عل
 .بليتغةرات ايتي تحدث في سورةل

  معرفــــ  مــــدى إيتــــزام ايّصــــحلف  ايماتوبــــ  ايجزائرةــــ  بليمســــؤوية  تجــــله مــــل ةحــــدث فــــي
دويــــــــ  عربةــــــــ  أخــــــــرى وتوعةــــــــ  ايجمــــــــلهةر واعالمهــــــــم بواقــــــــع ازمــــــــ  نــــــــزع ايّســــــــالح 

 .في سورةل اياةملوي
 :أهمية الدراسة -1-.-1
 :أمل بلينسب  ألهمة  ايدراس  فتتمثل فةمل ةلي  
  معرفــــــ  درو ايصــــــحلف  ايماتوبــــــ  ايجزائرةــــــ  فــــــي ايتعلمــــــل مــــــع موضــــــوع أزمــــــ  نــــــزع

 .ايّسالح ايامةلوي ايسوري
  األهمّةـــــ  ايبليغـــــ  ايتـــــي ةحظـــــى بهـــــل موضـــــوع هـــــذا ايموضـــــوع خصوصـــــل فـــــي ايوقـــــت

 . م ايحليي عبر وسلئل االعال
 : منهج الدراسة: 2-8

ـــــي جمـــــع ايمعلومـــــلت       ـــــ  ةعتمـــــد علةهـــــل ف ـــــد مـــــن إنتهـــــلج طرةق ـــــأي دراســـــ  الب ـــــلم ب ـــــد ايقة عن
يبلــــوف هــــدف مــــل أو نتةجــــ  معةنــــ  وةاــــون ذيــــك ب تبــــلع مــــنهج محــــدد ةتنلســــب مــــع نــــوع ايدراســــ  

ــــــه ــــــى طرةق،مســــــلك:وأهــــــدافهل،حةث ةعــــــّرف ايمــــــنهج  يغــــــ  أن وهــــــي مكشــــــتق  مــــــن .مصــــــدر بمعن



 

 

وايــــــــنهج ،ايمــــــــنهج وايمنهــــــــلج تعنــــــــي ايطرةــــــــق .ج بمعنــــــــى طــــــــرق أو ســــــــلك أو إتبــــــــعايفعــــــــل نهــــــــ
 1.ايواضح

طلئفـــــ  مـــــن ايقواعـــــد ايعلمـــــ  ايمصـــــوغ  مـــــن أجـــــل ايوصـــــول إيـــــى : أمـــــل إصـــــطالحل فهـــــو       
 2.ايحقةق  في ايعلم

طرةقــــــ  ايبحــــــث ايتــــــي ةعتمــــــد علةهــــــل ايبلحــــــث فــــــي جمــــــع ايمعلومــــــلت : امــــــل ةعــــــّرف بأنــــــه     
  3.  وايحقلة  وتصنةفهل وتحلةلهل وتنظةمهلوايبةلنلت ايماتبة

وممــــــل ســــــبق وبمــــــل أن ايدراســــــ  فــــــي جوهرهــــــل مــــــن ايبحــــــوث ايوصــــــفة  ايتحلةلــــــ  ذيــــــك انهــــــل     
تنطلـــــــق مـــــــن وصــــــــف وتحلةـــــــل موضــــــــوع مـــــــن ايمواضــــــــةع ايصـــــــحفة  بهــــــــدف ايوصـــــــول إيــــــــى 
ـــــل وبمـــــل أن ايموضـــــوع محـــــل ايدراســـــ  ـــــلول مـــــن خاليهـــــل إعالمة ـــــم ايتن ـــــي ت ـــــ  ايت ـــــ  وايطرةق  اياةفة

إرتأةنـــــل االعتمــــــلد " أزمـــــ   نــــــزع ايّســـــالح اياةمـــــلوي ايســــــوري فـــــي ايصـــــحلف  ايجزائرةــــــ  "ةتنـــــلول 
 .على ايمنهج ايمسحي

ــــــث ةعــــــرف ايمســــــح يغــــــ        ــــــى ايكّشــــــ  ايســــــلئل او ايمــــــتلّط  : حة ــــــد عل ــــــد إمــــــرار اية ــــــه ةفة بأن
ــــل إزايــــ  مــــل يّطــــ  ايكشــــ  مــــن غبــــلر أو تــــراب وغةــــر ذيــــك مــــن ايمــــواد  إلذهلبــــه ، وهــــو ةعنــــي هن

 .تي نبرزه عن حقةقةته يغةرنلح

ـــــــي ايوضـــــــع       ـــــــلهرة ايمدروســـــــ  ف ـــــــى ايّظ ـــــــد ايتعـــــــّرف عل ـــــــي ايبحـــــــث ايعلمـــــــي ةفة وايمســـــــح ف
ـــــه ، مـــــن خـــــالل جـــــرد  ـــــذي تنتمـــــي اية ـــــ  بماونلتهـــــل ( مســـــح)ايطبةعـــــي اي ايمعلومـــــلت ذات ايعالق

األسلســـــة  ومــــــل ةســــــودهل مـــــن عالقــــــلت داخلةــــــ  وخلرجةــــــ  ، وةماـــــن ايقــــــول أن مــــــنهج  ايمســــــح 
رةقـــــ  ايعلمةـــــ  ايتـــــي تمّاـــــن ايبلحـــــث مـــــن ايتعـــــرف علـــــى ايظـــــلهرة ايمدروســـــ  مـــــن حةـــــث هـــــو ايط
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ــــــي ايحةــــــز ايــــــواقعي وضــــــمن  ايعوامــــــل ايماّونــــــ  يهــــــل وايعالقــــــلت ايســــــلئدة داخلهــــــل امــــــل هــــــي ف
 4.ظروفهل ايطبةعة  غةر ايمصّنع  ، من خالل جمع ايمعلوملت وايبةلنلت ايمحقق  

ج ايبحــــــث ةتنـــــلول مكشــــــال  واضـــــح  ومحــــــددة امـــــل ةعــــــّرف ايمســـــح بأنــــــه مـــــنهج مــــــن منـــــله     
وبمـــــل أننـــــل .5وذات أهـــــداف ثلبتـــــ  تســـــلعد فـــــي إاتكشـــــلف عالقـــــلت معةنـــــ  بـــــةن مختلـــــف ايظـــــواهر

ــــى نتــــلئج تســــهم  بصــــدد تجمةــــع بةلنــــلت عــــن موقــــف معــــةن فــــي وقــــت معــــةن وذيــــك يلوصــــول إي
 .في اإلجلب  عن تسلؤل ايدراس  قمنل ب ختةلر ايمنهج ايمسحي اونه األنسب يذيك

 : دوات جمع البياناتأ:1-1

ـــــ  األدوات ايمســـــتخدم  ، اونهـــــل تســـــلهم      ـــــلت بمـــــدى فلعلة ـــــ  جمـــــع ايبةلن ةـــــرتبط نجـــــلح عملة
فـــــي إعطـــــلء اينتـــــلئج ايدقةقـــــ  ايتـــــي ةماـــــن ايتوصـــــل إيةهـــــل، وهـــــي مجموعـــــ  مـــــن األدوات ايفنّةـــــ  
ايتـــــــي تســـــــتخدم فـــــــي جمـــــــع ايمـــــــلدة ايعلمةـــــــ  ايتّـــــــي تكشـــــــال ايتطـــــــور ايعـــــــلم يلبحـــــــث ، وبمـــــــل أن 

ع  ايدراســـــــ   هـــــــو ايتنـــــــلول اإلعالمـــــــي ألزمـــــــ  نـــــــزع ايّســـــــالح اياةمـــــــلوي ايســـــــوري فقـــــــد موضـــــــو 
ــــــع وهمــــــل  ــــــةن تملكشــــــةل مــــــع ايمــــــنهج ايمتب ــــــى أدات ــــــي جمــــــع ايمعلومــــــلت وايبةلنــــــلت عل إعتمــــــدنل ف

 .ايمقلبل  وأداة تحلةل ايمحتوى :

ـــــة * ةجتمـــــع فـــــي أســـــلوب ايمقلبلـــــ  خصـــــلئص نمـــــوذج االتصـــــلل ايمـــــواجهي، فـــــةمان :  المقابل
بأنـــــه تفلعـــــل يفظـــــي مـــــنظم بـــــةن ايبلحـــــث وايمبحـــــوث ايواحـــــد أو أاثـــــر مـــــن ذيـــــك ، فـــــي  تعرةفـــــه

كشـــــال منلقكشـــــ  حـــــول موضـــــوع معـــــةن، قصـــــد ايحصـــــول علـــــى حقـــــلئق معةنـــــ  ،أو  راء ومواقـــــف 
 .6محددة
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وتعــــــرف ايمقلبلــــــ  بأنهــــــل اســــــتفتلءا كشــــــفوةل ، وذيــــــك ألنــــــه بــــــدال مــــــن اتلبــــــ  اإلجلبــــــلت ، فــــــ ن   
ه كشــــــفوةل و ةقــــــوم ايبلحــــــث باتلبــــــ  هــــــذه اإلســــــتجلبلت أو ايمبحــــــوث ةعطــــــي معلوملتــــــه و إجلبلتــــــ

 7.تسجةلهل، و تعتبر ايمقلبل  من أفضل وسلئل جمع ايبةلنلت في ايبحوث ايمسحة 

 : أما األداة الثانية فهي أداة تحليل المحتوى* 

حةـــــث تعـــــّد هـــــذه األداة منـــــذ أاثـــــر مـــــن نصـــــف قـــــرن مـــــن اإلجـــــراءات ايقلةلـــــ  ايتـــــي وضـــــعت    
وســــــلئل االتصــــــلل ، وهــــــي مــــــن بــــــةن ايتقنةــــــلت األاثــــــر إســــــتعملال مــــــن  خصةصــــــل يدراســــــ  أثــــــر

 . طرف ايبلحثةن في هذا ايمةدان وفي ايعدةد من ايمةلدةن ايمعرفة  األخرى

ــــــــوى حســــــــب بةلرســــــــون      ــــــــل ايمحت ــــــــه أحــــــــد أســــــــليةب ايبحــــــــث  BRELSONةعــــــــرف تحلة أن
مـــــلدة ايعلمـــــي ايتـــــي تهـــــدف إيـــــى ايوصـــــف ايموضـــــوعي وايمـــــنظم وايامـــــي يلمضـــــمون ايظـــــلهر ي

 .من مواد اإلتصلل

 SERGE MOSCOVICI وســـلرج موســـاوفي HENRY PAULأمـــلهنري بـــول      
ــــــه مجموعــــــ  متداخلــــــ  مــــــن ايتقنةــــــلت تســــــتعمل  ــــــد حــــــددا تعرةــــــف تحلةــــــل ايمحتــــــوى علــــــى أن فق

 .8أسلسل عند تنلول ايوسلئل ايلسلنة 

ـــــــــلرةر و وســـــــــلئل اإلعـــــــــال       ـــــــــل بلإلعتمـــــــــلد علـــــــــى ايتق ـــــــــوع مـــــــــن ايتحلة ـــــــــلز هـــــــــذا اين م وةمت
ـــــرة عـــــن واقـــــع معـــــةن ،امـــــل  ـــــجالت ايرســـــمة  ، فتســـــتخرج منهـــــل اإلتجلهـــــلت ايحقةقةـــــ  ايمعب وايّس
أن ايبلحـــــــث ةســـــــتطةع أن ةأخـــــــذ ايحقـــــــلئق علـــــــى ايطبةعـــــــ  وبـــــــدون تـــــــدخل منـــــــه بحةـــــــث ةاـــــــون 

 9.ايتحلةل صلدقل ومعبرا عن كشعور األفراد ووجهلت نظرهم ايحقةقة 

 : مجتمع البحث والعينة: 1-1
 : ع البحثتحديد مجتم: 1-1-1
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9
 710ص8007،ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون ،مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثد عمار بوحوش ومحمد محمود الذنيبات، 



 

 

ـــــي      ـــــرة ف ـــــ  وايمعب ـــــوى مجموعـــــ  ايرســـــلئل ايمتملثل ـــــل ايمحت ـــــي تحلة ةقصـــــد بمجتمـــــع ايبحـــــث ف
 .10حوامل ةطلق علةهل وسلئل االتصلل وايتي ةرةد ايبلحث معرف  خصلئصهل

ومجتمــــــــع ايبحــــــــث هــــــــو ايمجتمــــــــع األابــــــــر ومجمــــــــوع ايمفــــــــردات ايتــــــــي ةســــــــتهدف ايبلحــــــــث    
هـــــذا ايمجتمــــــع اياــــــل أو ايمجمـــــوع األابــــــر يلمجتمــــــع دراســـــتهل يتحقةــــــق نتـــــلئج ايدراســــــ ، وةمثــــــل 

ايمســــتهدف ايــــذي ةهــــدف ايبلحــــث يدراســــته ، وةــــتم تعمــــةم نتــــلئج ايدراســــ  علــــى اــــل مفرداتـــــه ، 
فةــــــــتم ايتراةــــــــز علــــــــى ايمجتمــــــــع ايمتــــــــلح أو ايمماــــــــن ايوصــــــــول إيةــــــــه واالقتــــــــراب منــــــــه يجمــــــــع 

حلجــــــلت ايدراســــــ  ايبةلنــــــلت ، وايــــــذي ةعتبــــــر عــــــلدة جــــــزءا ممــــــثال يلمجتمــــــع ايمســــــتهدف وةلبــــــي 
  11وأهدافهل،

إنطالقـــــل مـــــن ايتعـــــلرةف ايمـــــذاورة حـــــددنل مجتمـــــع دراســـــتنل وتمثـــــل  فـــــي ايصـــــحلف  ايماتوبـــــ     
ايجزائرةـــــ  وعلــــــى وجــــــه ايخصــــــوص ةومةــــــ  ايخبــــــر اونهــــــل مــــــن بــــــةن ايصــــــحف ذات ايمقروئةــــــ  

 .ايواسع  في ايجزائر 

 :تحديد عينة الدراسة: 1-1-1

ت مجتمــــــع ايبحــــــث إختبــــــلرا عكشــــــوائةل أو منتظمــــــل أو ايعةنــــــ  هــــــي إختبــــــلر جــــــزء مــــــن وحــــــدا    
ـــــــل قصـــــــدةل ، يةكشـــــــال هـــــــذا ايجـــــــزء مـــــــن وحـــــــدات مجتمـــــــع ايبحـــــــث ايمـــــــلدة األسلســـــــة   12تحامة

يلدارســــــ  ، وايعةنــــــ  المــــــ  مكشــــــتّق  مــــــن ايفعــــــل عــــــةن ، ايــــــذي ةفةــــــد فــــــي ايلغــــــ  ايعربةــــــ  معنــــــى 
مـــــي فـــــ ن خةـــــلر ايكشـــــ  ، وبـــــذيك فـــــ ن ايعةنـــــ  مـــــل تـــــم خةـــــلره مـــــن هـــــذا ايكشـــــ  وفـــــي ايبحـــــث ايعل

ـــــةال  ايعةنـــــ  هـــــي ايجـــــزء ايـــــذي ةختـــــلره ايبلحـــــث وفـــــق طـــــرق محـــــددة يةمثـــــل مجتمـــــع ايبحـــــث تمث
ــــدةنل ايقصــــدة ، وهــــي ايعةنــــ  ايتــــي ال مجــــلل  فةهــــل يلصــــدف ، بــــل  ســــلةمل ، ومــــن أنــــواع ايعةنــــ  ي
ةقــــوم هــــو ايبلحــــث ب قتنــــلء ايمفــــردات ايممثلــــ  أاثــــر مــــن غةرهــــل يمــــل ةبحــــث عنــــه مــــن معلومــــلت 

  13. وبةلنلت

                                                           
10
 .78،مرجع سبق ذكره ص مرجع نفسهالبوسف تمار، 
11
 .33د محمد عبد الحميد، مرجع سبق ذكره ص  
12
 .710-727د،احمد بن مرسلي،مرجع سبق ذكره ،،ص  
13
 .771ص  –مرجع سبق ذكره  -احمد بن مرسلي.د 



 

 

ومــــن هنــــل فقــــد تــــم  تحدةــــد عةنــــ  دراســــتنل فــــي ايصــــفح  ايداخلةــــ  يةومةــــ  ايخبــــر و تحدةــــدا      
ـــــدويي) ـــــل موضـــــوع ( صـــــفح  اي ـــــل بتحلة ـــــ  ايقصـــــدة   دون غةرهـــــل نظـــــرا يقةلمن ـــــلر ايعةن ـــــم إختة وت

مــــن خــــالل ةومةــــ  ايخبــــر خــــالل "أزمــــ  نــــزع ايســــالح اياةمــــلوي ايســــوري " إعالمــــي محــــدد وهــــو 
ــــــت هــــــذا فتــــــرة محــــــددة، وبعــــــد ايدراســــــ  ا يجةــــــدة يمجتمــــــع ايبحــــــث تبــــــةن أن ةومةــــــ  ايخبــــــر تنلوي

ــــلر هــــذه األعــــداد مبلكشــــرة  ــــذا قمنــــل ب ختة ايموضــــوع فــــي بعــــض أعــــدادهل باةفةــــ  وافةــــ  ومعقمــــ  ي
،  1211ايــــــي غلةــــــ  دةســــــمبر  1211يتكشــــــال ايعةنــــــ  ايقصــــــدة  خــــــالل ايفتــــــرة مــــــلبةن ســــــبتمبر 

 .وفةمل ةلي جدول ةوضح ايعةن  وحجمهل 
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  المجال الزماني والمكاني للدارسة: 1-1-1
 : المجال الزمني للدراسة:1-1-1-1

ـــــ  ايدراســـــ  مـــــن كشـــــهر  ـــــ  يعةن ـــــل ايحـــــدود ايزمنة ـــــ   1211ســـــبتمبر  1تتمث ـــــى غلة جـــــلنفي  11إي
 .من ةومة  ايخبر ايجزائرة   1211

 : المجال المكاني للدراسة: 1-1-1-1
ايســــــالح اياةمــــــلوي ايســــــوري فــــــي ايصــــــحلف  ايماتوبــــــ   نــــــزعزمــــــ  أ تــــــدور ايدراســــــ  حــــــول

ذةن ةومةـــــــ  ايخبـــــــر اعةنـــــــ  خـــــــايجزائرةـــــــ  مـــــــن خـــــــالل تحلةـــــــل جرةـــــــدة وطنةـــــــ  ةومةـــــــ  مت
 .مالنة  يلدراس 

 المقاربة النظرية للدراسة

 :نظرية القائم باالتصال 

ـــــلئمةن بلالتصـــــلل ،        ـــــ  مـــــن رحـــــم اينظرةـــــلت االتصـــــلية  ايمتعلقـــــ  بليق جـــــلءت هـــــذه اينظرة
ايتــــــــي انبثقــــــــت مــــــــن ايدراســــــــلت واالبحــــــــلث ايتــــــــي اجراهــــــــل عــــــــليم ايــــــــنفس اينمســــــــلوي االصــــــــل و 

حةـــــث وضـــــع نظرةـــــ  ايقـــــلئم بلالتصـــــلل وايتـــــي اطلـــــق علةهـــــل " اـــــرت يةـــــون"واالمرةاـــــي ايجنســـــة  
نظرةــــــ  حــــــلرس ايبوابــــــ  االعالمةــــــ ، وقــــــد اعتبــــــر علمــــــلء االتصــــــلل واالعــــــالم معــــــل ان نظرةــــــ  

ـــــــــلت االتصـــــــــلية  و  ـــــــــون مـــــــــن افضـــــــــل اينظرة ـــــــــلئم بلالتصـــــــــلل ية ـــــــــت ايق ـــــــــي تنلوي ـــــــــ  ايت االعالمة
 14واالعالم

ودراســــــ  ايقــــــلئم بلالتصــــــلل ال تقــــــل اهمةــــــ  عــــــن محتــــــوى ايرســــــلي  االعالمةــــــ  وغليبــــــل مــــــل       
تــــــتم دراســــــلت ايقــــــلئم بلالتصــــــلل فــــــي اطــــــلر تحلةــــــل وســــــلئل االعــــــالم بوصــــــفهل مؤسســــــلت يهــــــل 

 .وظةف  اجتملعة  ، وايظروف ايتي تؤثر على اختةلر محتوى معةن

 :وهي"بةد بريو"ايكشروط ايواجب توافرهل في ايقلئم بلالتصلل امل حددهل 
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 .778،773،ص 8077دار اسامة للنشر والتوزيع،عمان،نظريات االعالم،بسام عبد الرحمان المشاقبة،- 



 

 

مهــــــلرة اياتلبـــــ  ، ومهــــــلرة ايتحــــــدث ومهــــــلرة : ، وهــــــي خمــــــس  تــــــوافر مهــــــارات االتصــــــال*
 .ايقراءة، ومهلرة االتصلالت ، وايقدرة على ايتفاةر ايسلةم يتحدةد اهداف االتصلل

ايموضــــوع، ونحــــو ايملتقــــي والمــــل النــــت  نحــــو نفســــه ، ونحــــواتجاهــــات القــــائم باالتصــــال *
 15هذه االتجلهلت اةجلبة  زادت فعلية  ايفلئم بلالتصلل

 .مستوى معرف  ايمصدر وتخصصه بليموضوع ايذي ةعليجه ةؤثر في زةلدة فعلية *   

ــــلفي وطبةعــــ  االدوار ايتــــي  مركــــز القــــائم باالتصــــال*     فــــي اطــــلر اينظــــلم االجتمــــلعي وايثق
 .ةراه اينلس فةه ةؤثر على فعلية  االتصلل ةؤدةهل وايوضع ايذي

ــــــلن"اــــــذيك حــــــدد   ــــــلع " اياســــــس ت ــــــي اقن ــــــلئم بلالتصــــــلل مــــــؤثرا ف ــــــي تجعــــــل ايق ايعوامــــــل ايت
 :ايجمهور في ثالث  عوامل هي

 .ايمصداقة -

 ايجلذبة -

 16(:اينفوذ) ايسلط -

تصــــــــــلية  فمــــــــــن ن ايقــــــــــلئم بلالتصــــــــــلل ةعــــــــــد ايكشــــــــــرةلن ايرئةســــــــــي يلعملةــــــــــ  اإلأوبمــــــــــل      
تحــــــــدث عملةــــــــلت ايــــــــتعلم وايتثقةــــــــف وزرع ايســــــــلوك االجتمــــــــلعي يلجمــــــــلهةر ، وهــــــــو لخاليه

ننــــــل بصــــــدد أوبمــــــل  17تصــــــلية  بلعتبــــــلره منتجهــــــل ومبــــــدعهلحجــــــر ايزاوةــــــ  فــــــي ايعملةــــــ  اإل
 ، عالمةـــــ  متمثلـــــ  فـــــي موضـــــوع نـــــزع ايســـــالح اياةمـــــلوي ايســـــوريإعالمـــــي يرســـــلي  إتنـــــلول 

عالمةــــ  وةكشــــالهل علــــى رســــلي  اإل تصــــلل ةتــــرك بصــــمتهن ايقــــلئم بلإل وامــــل هــــو معــــروف فــــ
نســــــــب نهـــــــل ايمقلربـــــــ  اينظرةـــــــ  األأرتلةنـــــــل إ وفـــــــق معـــــــلةةر ومقـــــــلةةس وضـــــــغوط مؤسســــــــ  ،

 .يلدارس 
                                                           

15
 711،ص7772،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،االتصال ونظرياته المعاصرةعماد مكاوي،ليلى حسين السيد، حسن.د- 
16
 .712حسن عماد مكاوي، المرجع نفسه ص - 
17
ة في والجمهور دراسة وصفية في ضوء متغيرات البيئة االتصالية الحديث لبقائم باإلتصال العالقات الوظيفية بينمحمد بن سليمان الصبحي،- 

 .712،ص8001،8002دكتوراه في االعالم،جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية،،رسلي  مقدم  ينةل درج  الالعربية السعودية المملكة



 

 

 :تحديد المصطلحات والمفاهيم

 : ايتنلول اإلعالمي

 (1).ةعني ايتنلقل، ةقلل فالن تنلول موضوعل أي تنلقله او نقله :التناول لغة

ل ايعـــــرب اســـــتعلمه ايخبـــــر فأعلمـــــه إةـــــله ، ةعنـــــي صـــــلر مكشـــــتق  مـــــن علـــــم، ةقـــــو  :اإلعـــــالم لغـــــة
 (1).ةعرف ايخبر بعد أن طلب معرفته

 : اصطالحا

هــــو أهــــداف محــــددة توضــــع عــــن طرةــــق تخطــــةط مــــتقن بغــــرض ايتعرةــــف بمــــل ةجــــري داخــــل   
 (1).أو خلرج ايوطن ايواحد بواسط  األخبلر واألنبلء ايمختلف 

خبــــــلر وايمعلومــــــلت ايدقةقــــــ  ايتــــــي تراــــــز وةعــــــرف بأنــــــه تلــــــك ايجهــــــود ايموجهــــــ  يتوصــــــةل األ   
 (1)على ايصدق وايصراح  في وسلئل اينكشر ايمختلف  

ــــــل ايمعلومــــــلت     ــــــتم مــــــن خاليهــــــل نق ــــــي ة ــــــ  ايت ــــــول أن اإلعــــــالم هــــــو ايعملة ــــــل ايق ــــــه ةمانن وعلة
 .واألخبلر ايداخلة  وايخلرجة  بال صراح  وصدق عن طرةق وسلئل مختلف 

واإلعــــــالم نخلــــــص ايــــــى أن ايتنــــــلول اإلعالمــــــي هــــــو وممــــــل ســــــبق مــــــن تعرةــــــف ايتنــــــلول يغــــــ    
ـــــــت  تنلقـــــــل وســـــــلئل اإلعـــــــالم يألخبـــــــلر وايمعلومـــــــلت امـــــــل هـــــــي بصـــــــدق وصـــــــراح  ســـــــواءا الن

 .داخلة  أو خلرجة 

هـــــــي ايكشـــــــدة وايقحـــــــط ،ةقـــــــلل اصـــــــلبتهم ســـــــن  أزمـــــــتهم أزمـــــــل  أي استأصـــــــلتهم،  :األزمـــــــة لغـــــــة
 .وايمأزق ايمضةق، وموضع ايحرب أةضل مأزم

 

 

 :اصطالحا



 

 

مـــــ  هــــــي ظــــــرف انتقــــــليي ةتســــــم بعــــــدم ايتــــــوازن وةمثــــــل نقطــــــ  تحــــــول فــــــي حةــــــلة ايفــــــرد أو األز -
 .ايجملع  أو ايمنظم  أو ايمجتمع وغليبل مل ةنتج عنه تغةةر ابةر

وتعـــــرف بأنهـــــل حليــــــ  تـــــوتر ونقطـــــ  تحــــــول تتطلـــــب قــــــرار ةنـــــتج عنـــــه مواقــــــف جدةـــــدة ســــــلبة    
 (1) النت أم اةجلبة ، تؤثر على مختلف اياةلنلت ذات ايعالق 

ومنــــه ةماــــن تعرةــــف األزمــــ  بأنهــــل ذيــــك ايموقــــف ايــــذي ةنــــتج عــــن ظــــرف انتقــــليي و ةويــــد حليــــ  
 .من ايتوتر تؤثر على ال من يه صل 

 :الصحافة المكتوبة

 .(1)ايصحلف  باسر ايصلد من صحةف  جمع صحلئف أو صحف  :لغة-

وايجمـــــع ايصـــــحةف  اـــــل ســـــطح رقةـــــق ةاتـــــب علةـــــه، : وجـــــلء فـــــي ايموســـــوع  ايعربةـــــ  ايعليمةـــــ   
ــــــــد وردت فــــــــي ايقــــــــر ن اياــــــــرةم ــــــــي ايصــــــــحف األويــــــــى " صــــــــحلئف، أصــــــــحف ، وق إن هــــــــذا يف

 (1)" صحف إبراهةم وموسى

ــــــ ،وفن،وعلم،هــــــي رســــــلي  ق :إصــــــطالحا ــــــم موهب ــــــل اــــــل كشــــــيء، ث ــــــ  ايصــــــحفة  إذا ب وهي ايمهن
ــــــــت صــــــــلدهل  ــــــــي ايصــــــــحف إذا الن ــــــــت صــــــــلدهل ماســــــــورة، وهــــــــي مجموعــــــــ  مــــــــل ةنكشــــــــر ف الن

 .(1)مفتوح 

ـــــــف ايمجـــــــلالت وةكشـــــــرحهل واـــــــذيك تعـــــــرف بأن    هـــــــل مطبـــــــوع دوري ةنكشـــــــر األخبـــــــلر فـــــــي مختل
ـــــــوع بأعـــــــداد ابةـــــــرة ،  ـــــــورق ايمطب ـــــــق مســـــــلحلت مـــــــن اي ـــــــك عـــــــن طرة ـــــــق علةهـــــــل،وةاون ذي وةعل

 (1).وبغرض ايتوزةع

ومنـــــه ةماننـــــل ايقـــــول ان ايصـــــحلف  ايماتوبـــــ  هـــــي ايمهنـــــ  ايتـــــي تصـــــدر فـــــي كشـــــال مطبوعـــــلت 
 18.سلي  يلجمهورتنكشر منتظم  وفي مواعةد ثلبت  ، بغرض اةصلل ر 
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 .11، ص 8003نشأتها وتطورها، دار الفجر، القاهرة، : محمد منير حجار، وسائل اإلتصال  

8
، ص 8002يماألساسية والوظائف الجديدة في عصر العولمة اإلعالمية، عالم الكتب، عمان، رحيمة عيساوي، مدخل الى اإلعالم واإلتصال، المفاه 

780. 



 

 

 :المختارة للدراسة تحديد فئات ووحدات التحليل والقياس:1-1
 :تحديد فئات التحليل: 1-1-1
 : فئة الشكل*

هـــــي تلـــــك ايفئـــــلت ايتـــــي تصـــــف ايمحتـــــوى ايكشـــــالي يلمضـــــمون ايمزمـــــع دراســـــته، وعـــــلدة مـــــل    
 اةف قةل ؟: تحلول االجلب  عن ايسؤال 

 :وقد اعتمدنل من فئ  ايكشال على ملةلي

 إيــــــى هــــــي ايفئـــــ  ايتــــــي تقــــــةس ايحجــــــم ايمتــــــلح مـــــن ايجرةــــــدة، حةــــــث ةكشــــــةر :  المســــــاحة
 .مدى االهتملم بعرض ايموضوع وتقدةمه

  و ايفاــــرة محــــل ايتحلةــــل فــــي ايمــــلدة أوهــــي ايفئــــ  ايتــــي تهــــتم بموقــــع ايموضــــوع : الموقــــع
  .ايمدروس 

 ــــادة المســــتعملة ــــة الم ــــ: طبيع ــــ  ايصــــحفة  وتســــعي  ىوهــــي تعن ــــى تقســــإبفنــــون اياتلب ةم ي
 ..نواع اتلبة  أايمحتوى ايمراد تحلةله ايى 

 خراج ايملدة االعالمة  إةقصد بهل ايفئ  ايتي ةتم بهل :  العناصر التبوغرافية. 
 :فئات المضمون*

 .وقد حددنل ايفئلت ايمراد معليج  ايموضوع من خاليهل املةلي

 ــــــة الموضــــــوع ــــــوى ؟:  فئ ــــــدور ايمحت ــــــى مــــــل ة ــــــى ســــــؤال عل ــــــ  عل ي ايمواضــــــةع أاالجلب
 .ايبلرزة

  خذه ايمضمون محل ايدراس  أتجله ايذي ةيمعرف  اإل : تجاهفئة اإل. 
 سلسةن في ايمضمونايبحث عن ايمحراةن األ: فئة الفاعل. 
 ايبحث عن مختلف ايمنلبع ايتي تغذي ايمضمون محل ايتحلةل: فئة المصدر. 

خـــــــذ كشـــــــال أو مجموعـــــــ  مـــــــن المـــــــلت تأتاـــــــون المـــــــ  :  وحـــــــدات التحليـــــــل: 1-1-1
 .عطلء معني معةنإلمتالمل 

                                                                                                                                                                                           
3
 .3د خليل صابات، الصحافة مهنة و رسالة، دار المعارف، القاهرة، ص  
4
 .42، ص 8003فضيل دليو، مدخل اإلتصال الجماهيري، مخبر علم اإلجتماع، الجزائر،  



 

 

 حسلب ايمواضةع ايتي قد ةحملهل ايمحتوى:  وحدة الموضوع. 
 تســـــتعمل فـــــي فئـــــ  ايمســـــلح  حةـــــث ةقـــــوم ايبلحـــــث بقةـــــلس : المربـــــع وحـــــدة الســـــنتيمتر

صــــــنلف أاثــــــر أايمســــــلح  ايمخصصــــــ  يلموضــــــوع ايمعــــــليج ، وايســــــنتمةتر ايمربــــــع مــــــن 
 .ستعملالإايمقلةةس 

 :ليلحصدق وثبات الت2-2

س ايصـــــــدق وايثبـــــــلت يةســـــــت خلصـــــــة  تمتـــــــلز بهـــــــل أداة تحلةـــــــل ايمحتـــــــوى فقـــــــط ، مقـــــــلةة      
يانهـــــل إجـــــراءات تســـــتعمل فـــــي اياثةـــــر مـــــن ايمجـــــلالت ايمعرفةـــــ  ، ايهـــــدف منهـــــل تقةـــــد ايبلحـــــث 
بموضــــــــوعة  دقةقــــــــ  فــــــــي إختةــــــــلره يلفئــــــــلت وايوحــــــــدات ، وبــــــــلألخص تحلةلــــــــه يلمحتــــــــوى محــــــــل 

إمالنةـــــ  يبـــــلحثةن إخـــــرةن ايوصـــــول  ايدراســـــ  ، ويتحقةـــــق هـــــذا ايغـــــرض ةنبغـــــي أن تاـــــون هنـــــلك
 19ايى نفس اينتلئج في حلي  أستعملل نفس األدوات ايتى أستعملهل ايبلحث 

 :  صدق التحليل:2-2-2

ةقصــــــد بليصــــــدق أو ايصــــــح  هــــــو صــــــالحة  األســــــلوب أو األداة يقةــــــلس مــــــلهو مــــــراد قةلســــــه ، 
ــــــليي ــــــق أهــــــداف ايدراســــــ  وبليت ــــــى أخــــــر هــــــو صــــــالحة  أداة ايبحــــــث فــــــي تحقة إرتفــــــلع   أو بمعن

ــــــى  ــــــلل منهــــــل إي ــــــث ةماــــــن االنتق ــــــلئج ، بحة ــــــه ايبلحــــــث مــــــن نت ــــــ  فةمــــــل توصــــــل اية مســــــتوى ايثق
 20ايتعمةم 

 :ثبات التحليل 

ــــةن      ــــلئج ب ــــي اينت ــــلق المــــل ف ــــى إتف ــــ  ضــــرورة ايوصــــول اي ــــ  اينظرة ايثبــــلت ةعنــــي مــــن اينلحة
 .ايبلحثةن ايذةن ةستخدمون نفس األسس و األسليةب على نفس ايملدة األعالمة  
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 72-71،ص مرجع سبق ذكره،يوسف تمار ،د: 
 883-888، ص 8002،مكتبة الهالل للنشر والتوزيع،بيروت  تحليل المحتوى في بحوث اإلعالممحّمد عبد الحميد ،: 20



 

 

وأنســـــب إختبـــــلرات ثبـــــلت ايتحلةـــــل ايتـــــي تـــــتم بطرةقـــــ  إعـــــلدة االختبـــــلر، او تعـــــدد ايمحامـــــةن أو 
ايقــــــلئمةن بلألختبــــــلر ، وةفضــــــل فــــــي هــــــذه ايحليــــــ  تعــــــدد األختبــــــلرات بواســــــط  محامــــــةن أثنــــــةن 

 21على األقل على نفس ملدة ايتحلةل بنفس تعلةملت ايترمةز وقواعدهل 

ــــــل ــــــى مــــــل ســــــبق ذاــــــره وبعــــــد قراءتن ــــــراءة  وبنــــــلءا عل ايعةنــــــ  مــــــن مقــــــلالت موضــــــوع ايبحــــــث ، ق
ســــــتملرة وديةــــــل ايتعرةفــــــلت اإلجرائةــــــ  ، ثــــــم عمــــــدنل ايــــــى تحاةمهــــــل ومتأنةــــــ  ، قمنــــــل بتصــــــمةم اإل

ــــــةن ــــــدى محامــــــةن أثن ــــــداع ايمالحظــــــلت حويهــــــل ، وبعــــــد  *22ي ب ــــــق مــــــن علمةتهــــــل وا  قصــــــد ايتحق
ــــ  وضــــعهل خبــــراء تحلةــــل ا ــــز مــــن خــــالل معلدي ــــل بتقــــدةر ايترمة يمحتــــوى وهــــي إســــترجلعهل ، قمن

مــــــن ايمعــــــلدالت ايتــــــي تماــــــن مــــــن قةــــــلس درجــــــ  ايثبــــــلت فــــــي دارســــــ  مــــــل ، أال وهــــــي معلديــــــ  
 .(holesti) هويستي

 ايمحامةن بةن االتفلق متوسط   ن= معلمل ايثبلت 
   ن     ايمحامةن بةن االتفلق متوسط 
 

 .عدد ايمحامةن= حةث ن 

 وعلةه جلءت اينتلئج امل ةلي

 2,1=12/11= أ و ب

 2,1= سط االتفلق بةن ايمحامةن متو 

     = ومنه ف ن معلمل ايثبلت 

           
  =   

      
  =   

   
  =2,11 

 الدراسات السابقة

دراســــة تناولــــت المعالجــــة اإلعالميــــة لالزمــــة الســــورية فــــي قنــــاة "عكرمــــي وهيبــــة "دراســــة 
،مــــذكرة 1128ذج ســــوريا مســــار الثــــورة كنمــــو :تحليــــل مضــــمون نشــــرة إخباريــــة -الجزيــــرة
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 888محمد عبد الحميد ،مرجع سبق ذكره ،ص: 

 .األستاذ نبيل لحمر ،أستاذ بقسم العلوم اإلنسانية ،جامعة محّمد خيضر بسكرة:األساتذة المحكمين هم*
 .األستاذ عياد محمود،أستاذ بقسم العلوم اإلنسانية،جامعة محمد خيضر بسكرة                          



 

 

تحــــرج لنيــــل شــــهادة الماســــتر تخصــــر اتصــــال الصــــورة والصــــورة والمجتمع،قســــم العلــــوم 
 .اإلنسانية،كلية العلوم االجتماعية جامعة مستغانم

زمــــــ  دراســــــ  اإلكشــــــالية  فــــــي هــــــذه ايمــــــذارة حــــــول اةفةــــــ  تنــــــلول قنــــــلة ايجزةــــــرة ايفضــــــلئة  يأل   
يســـــورة  مـــــن خـــــالل تغطةتهـــــل فـــــي فتـــــرة ايســـــورة ، وأهمةـــــ  ايمحتـــــوى ايـــــذي قـــــدمت بـــــت ايقنـــــلة ا

ايدراســــــــ  واــــــــذيك ايقوايــــــــب أيفةــــــــ  ايتــــــــي اعتمــــــــدت علةهــــــــل قنــــــــلة ايجزةــــــــرة فــــــــي تغطةــــــــ  ايثــــــــورة 
ايســــــــورة ،وقد قســــــــمت ايمــــــــذارة إضــــــــلف  يإلطــــــــلر ايمنهجــــــــي إيــــــــى ثالثــــــــ  فصول،فصـــــــــل أول 
ــــــى  اضــــــمن ايتغطةــــــ  اإلعالمةــــــ  مــــــن خــــــالل عــــــرض مفهومهــــــل و أنواعهل،امــــــل تــــــم ايتطــــــرق إي

لئةلت ايعربةــــــــ  واالتصــــــــلل ايجمــــــــلهةري أثنــــــــلء األزملت،بلإلضــــــــلف  إيــــــــى تــــــــأثةر تغطةــــــــ  ايفضــــــــ
ــــــــض ايجمــــــــلهةر  ــــــــلول رف ــــــــر مبحــــــــث تن ــــــــورات،وفي األخة ــــــــ  ايث ــــــــي تغطة ايصــــــــورة ايصــــــــحفة  ف
يلعبودةـــــ ،أمل ايفصـــــل ايثـــــلني فـــــتم ايتطـــــرق فةـــــه إيـــــى نكشـــــأت قنـــــلة ايجزةـــــرة ايفضلئة ،وسةلســـــتهل، 

فصـــــــــل ايثليـــــــــث فـــــــــلحتوى علـــــــــى ايجلنـــــــــب بلإلضـــــــــلف  إيـــــــــى أهـــــــــدافهل وأســـــــــبلب نجلحهل،أمـــــــــل اي
 .ايتطبةقي في تحلةل مضمون اينكشرات اإلخبلرة  ايخلص  بلألزم  ايسورة 

ـــــــى مـــــــدى تـــــــأثةر ايفضـــــــلئةلت ايعربةـــــــ      ـــــــ  فـــــــي ايتعـــــــرف عل والنـــــــت أهـــــــداف ايدراســـــــ  متمثل
خلصـــــــ  ايجزةـــــــرة علـــــــى ايـــــــرأي ايعـــــــلم ايعربي،ومعرفـــــــ  اةفةـــــــ  معليجـــــــ  قنـــــــلة ايجزةـــــــرة يالزمـــــــ  

ــــــي ايســــــورة  انمــــــوذ ــــــى أهــــــم ايمواضــــــةع ايت ــــــع ايعربي،وايتعــــــرف عل ــــــورات ايربة ج عــــــن إحــــــدى ث
تطرقـــــــت إيةهـــــــل مـــــــن خـــــــالل ايتغطةـــــــ  اإلعالمةـــــــ  يلثـــــــورة ايســـــــورة ،اذيك معرفـــــــ  اةـــــــف أثـــــــرت 
ايسةلســـــــ  اإلعالمةـــــــ  علـــــــى طبةعـــــــ  ايمضـــــــلمةن ايمقدمـــــــ  مـــــــن قنـــــــلة ايجزةـــــــرة خـــــــالل ايتغطةـــــــ  

 .ايعربة  يالزم ،أةضل ايوقوف على نكشلط هذه ايمؤسس  اإلعالمة 

 :من بةن اينتلئج ايمتوصل إيةهل في ايدراس  نوجز ملةلي    

 .منحت قنلة ايجزةرة األزم  ايسورة  قدرا نسبةل من ايزمن*

 .استخدمت ايقنلة قوايب فنة  معروف  في ايعمل ايتلفزةوني اإلخبلري بنسب متفلوت *



 

 

ـــــــق بليموضـــــــ*    ـــــــي مـــــــل ةتعل ـــــــلة ف ـــــــلري يلقن ـــــــوازن اإلخب ـــــــلس ايت ـــــــتم قة ـــــــم ة ـــــــرة ي وعة  بســـــــبب اث
 .ايمتغةرات ايتي تأثر على ايقرارات اإلعالمة 

ــــاني" دراســــة  ــــة ألحــــداث ســــوريا " نســــيمة عثم ــــت المعالجــــة اإلعالمي  1122دراســــة تناول
ـــاتي الجزيـــرة  مـــن خـــالل القنـــوات الفضـــائية اإلخباريـــة العربيـــة ، دراســـة تحليليـــة مقارنـــة لقن

اإلعـــالم واالتصـــال تخصـــر ســـينما  والعربيـــة، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير فـــي علـــوم
 .وتلفزيون، قسم علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية واإلعالم

ـــــرة وايعربةـــــ     ـــــ  اـــــل مـــــن قنـــــلتي ايجزة ـــــ  تغطة ـــــي هـــــذه ايمقدمـــــ  حـــــول اةفة دارت اإلكشـــــالية  ف
ـــــى 21اإلخبـــــلرةتةن أحـــــداث ســـــورةل فـــــي ايفتـــــرة ايممتـــــدة مـــــن  مـــــن خـــــالل  1211جوةلةـــــ   12اي

 :يرئةس  وتضمنت ايدراس  على مجموع  من األسئل  ايفرعة  نذار منهلاينكشرة ا

 مل هي بداة  ايبث ايفضلئي ومل هي ايكشبالت ايعليمة  يالتصلل؟*

 اةف ظهرت ايقنوات ايفضلئة  ايعربة ؟*

ـــــ  أحـــــداث ســـــورةل مـــــن خـــــالل نكشـــــرتهل ايرئةســـــ  * ـــــرة اإلخبلرة ـــــلة ايجزة ـــــف عليجـــــت قن نكشـــــرة )اة
 ؟1211جوةلة  12ايى 21في ايفترة ايممتدة من  (ايتلسع  بتوقةت ايجزائر

نكشـــــرة )اةـــــف عليجـــــت قنـــــلة ايعربةـــــ  اإلخبلرةـــــ  أحـــــداث ســـــورةل مـــــن خـــــالل نكشـــــرتهل ايرئةســـــة  *
 .1211جوةلة   12إيى  21في ايفترة ايممتدة من ( ايسلبع  واينصف بتوقةت ايجزائر

قمــــــلر ايصــــــنلعة ، وقــــــد قســــــمت ايمــــــذارة إيــــــى ايفصــــــل األول ومتنــــــلول تطــــــور تانويوجةــــــل األ   
ــــــم  ــــــث ث ــــــوطن ايعربي،أمــــــل ايفصــــــل ايثلي ــــــلني تحــــــدث عــــــن ايبــــــث ايفضــــــلئي فــــــي اي وايفصــــــل ايث
ايتنــــلول فةـــــه ايتعرةـــــف ايقنــــلتةن ايفضـــــلئةتةن اإلخبـــــلرةتةن، ايعربةـــــ  وايجزةــــرة مـــــن حةـــــث اينكشـــــأة، 

 (اي .........ايهةال اإلداري، ايتنظةمي، ايبرامج ، 

يتطبةقـــــي تضـــــمن ايمعليجـــــ  اإلعالمةـــــ  ألحـــــداث أمـــــل ايفصـــــل ايرابـــــع فقـــــد خصـــــص يلجلنـــــب ا  
 .سورةل من خالل قنلة ايجزةرة وقنلة ايعربة 



 

 

 :أمل أهداف ايدراس  فنذار منهل ملةلي 

معرفــــ  اياةفةــــ  ايتــــي غطــــت بهــــل اــــال مــــن قنــــلتي ايجزةــــرة وايعربةــــ  أحــــداث ســــورةل مــــن خــــالل *
 .اينكشرة ايرئةسة  خالل فترة ايدراس 

ـــــ  حجـــــم ايمســـــلح  ايزمنةـــــ*   ايتـــــي خصصـــــتهل ايقنـــــلتةن ألحـــــداث األخـــــرى اـــــذيك معرفـــــ  معرف
األنـــــواع ايصـــــحفة  ايتــــــي اســـــتخدمتهل اــــــل مـــــن قنـــــلتي ايجزةــــــرة وايعربةـــــ  فــــــي اينكشـــــرة ايرئةســــــة  

 :في ايفترة ايمحددة

 :وقد توصلت ايدراس  إيى مجموع  من اينتلئج نوجز منهل

االهمـــــــــل ةـــــــــدعم أن قنـــــــــلة ايجزةـــــــــرة وقنـــــــــلة ايعربةـــــــــ  يهـــــــــل نفـــــــــس ايخـــــــــط االفتتـــــــــلحي، حةـــــــــث *
 االحتجلجلت ايسورة  يان ايفرق ةامن في طرةق  تنلول هذه االحتجلجلت

ـــــــ  ابةـــــــرة ألحـــــــداث ســـــــورةل،امل اســـــــتغلت * ـــــــرة وايعربةـــــــ  أهمة أعطـــــــت اـــــــل مـــــــن قنـــــــلتي ايجزة
ايقنـــــــلتةن اـــــــل األنـــــــواع ايصـــــــحفة  تقرةبـــــــل يتغطةـــــــ  أحـــــــداث ســـــــورةل واـــــــلن ايخبـــــــر فـــــــي مقدمـــــــ  
.األنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع ايصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحفة 
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 الماهية والوسائل  اإلعالم

 :اإلعالمماهية  - 2.1

 :اإلعالمتعريف  - 1.1.1

ةعنـــي صـــلر  إةــلهعلمـــه أايخبــر ف هماســـتعلمكشــتق  مـــن ايعلــم ، تقـــول ايعــرب  عـــالماإلالمــ      
نقـل ايخبـر، وهـو نفـس ايمعنـى  اإلعـالمفلغوةل ةاون معنـى  طلب معرفته، أنةعرف ايخبر بعد 

مصــطلح  إعــالموفــي ايلغــ  ايفرنســة  ةقلبــل المــ  , 23اإلعــالمايعلمــلء علــى عملةــ   هايــذي ةطلقــ
Information  ب قـــلموسايـــذي ةعنـــي حســـLarousse  " مـــديول  نوعلةـــه فـــل " األخبـــلرفعـــل

                                      24.ايغةر بليمعلوملت إخبلرل في عملة  ةتمثفي ايلغتةن ايعربة  وايفرنسة  واحد  إعالمالم  

م هـــو تلـــك ايعملةـــ  ايتـــي ةترتـــب علةهـــل نكشـــر األخبـــلر و ايمعلومـــلت ايدقةقـــ  ايتـــي واإلعـــال    
ز على ايصدق وايصراح  ومخلطب  عقول ايجملهةر وعواطفهم ايّسلمة  واإلرتقـلء بمسـتوى ترتا

ايــرأي ايعــلم ،وةقــوم اإلعــالم علــى ايتقرةــر وايتثقةــف مســتخدمل أســلوب ايكشــرح وايتفســةر وايســؤال 
 .ايمنطقي

واإلعــالم أةضــل هــو أهــداف محــددة توضــع عــن طرةــق تخطــةط مــتقن بغــرض ايتعرةــف بمــل     
أو خلرج ايوطن ايواحد بواسط  األخبلر واألنبلء ايمختلف  األنواع وايتعلـةم وايترفةـه ةجري داخل 

واإلقنــــلع وغةــــر ذيــــك،حتى ةصــــبح األفــــراد مكشــــلراةن فــــلعلةن فــــي عملةــــ  االتصــــلل تحقةقــــل أو 
إكشـــبلعل يرغبـــلتهم فـــي فهـــم مـــل ةحـــةط بهـــم مـــن ظـــواهر وتعلـــم مهـــلرات فنةـــ  جدةـــدة يـــم ةاونـــوا 

 25.ةال  يمعلوملت متبلةن  تسلعد على ايتصرف في كشؤون ايحةلةةعرفونهل من قبل ،وتحص

أنــه بــث رســلئل واقعةــ  أو خةليةــ  موحــدة "محمــد محمــود دهبةــ ةقــول  يإلعــالموفــي تعرةــف     
علــــى أعــــداد ابةــــرة مــــن اينــــلس ةختلفــــون فةمــــل بةــــنهم مــــن اينــــواحي االقتصــــلدة  واالجتملعةــــ   

                                                           
23
 .74.73،ص 8001، ديوان المطبوعات الجامعية،بن عكنون،الجزائر، مدخل لعلوم اإلعالم واالتصالزهير احدادن،: 
24
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم االعالم و ,جريدة الخبر ادارة ازمة القبائل من خالل– االعالم و ادارة االزمةبوبكر عبد العزبز،: 

 11،ص 8001-8004االتصال،جامعة الجزائر،
25
 72-71،ص8077،دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان،نظريات اإلعالمبسام عبد الرحمان المشاقبة، : 
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وةماــن ايقــول بــأن اإلعــالم مضــمون ةعمــل ....لتوايثقلفةــ  ،فــلإلعالم ةعتبــر جملــ  مــن ايمعلومــ
علــــــى تنــــــوةر ايمســــــتقبلةن ورفــــــع ايغكشــــــلوة عــــــن أعةــــــنهم ،ومســــــلعدتهم علــــــى صــــــنلع  ايقــــــرار 

  26".ايمنلسب

تلــك ايجهــود ايموجهــ  يتوصــةل األخبــلر وايمعلومــلت ايدقةقــ  "و اــذيك ةعــرف اإلعــالم بأنــه    
و األفاــلر أو ايمنكشــوت أو غةرهــل ،ايتــي تراــز علــى ايصــدق وايصــراح  عــن ايســلع وايخــدملت أ

فــي وســلئل اينكشــر ايمختلفــ  ،نظةــر مقلبــل ،بقصــد مخلطبــ  عقــول ايجمــلهةر ومســلعدتهل علــى 
   27.تاوةن رأةهل واينهوض بهل ثقلفةل واجتملعةل واقتصلدةل

 فعـــال ثتحـــدوقـــلئع  أوهـــو عملةـــ  نقـــل يلمعلومـــلت  اإلعـــالم أن إيـــىخلـــص نســـبق  وممـــل    
عالمتزوةد  منلسب  بهدفايايوسةل   بلستخدام  .بليحقلئق و ايوقلئع  ايجملهةر وا 

 :إلعالمل تطور التاريخيال - 1.1.+1

و  نـــ األزمايبكشـــرة  علـــى ايـــرغم مـــن تبـــلةن  ايمجتمعـــلت جمةـــع  إيـــى هطرةقـــ اإلعـــالموجـــد      
ايتعــرف  إيــىعلــى مــر ايتـلرة  اــلن بحلجــ   اإلنســلنن ذيـك أل. وايمســتوى ايمعرفــي يهــل األمانـ 
ـــه مـــن موجـــودات مختلفـــ  لعلـــى مـــ مـــن  إيةـــهمـــل ةطمـــح  إيـــىايوصـــول  ألجـــلرهل ةوتســـخ ,حوي
ايـثالث  األطـوارثالث مراحل وهي  إيى اإلعالموقد قسم ايداتور زهةر احدادن تطور  ،أهداف

ايمرحلـــ  ايبدائةـــ  ايفطرةـــ  ومرحلـــ  ااتكشـــلف ايوســـةل   ،ايتـــي مـــرت علةهـــل ايبكشـــرة  فـــي تمـــددهل
 .وحسن استعمليهل لت مرحل  تطوةر االاتكشلفاألخةرة وهي ايمرحل   ثم تلتهل ايخلرجة 

ــة البدائيــة - فاــلن اــلن اإلعــالم عبــلرة عــن األخبــلر ايتــي ةنقلهــل كشــخص إيــى كشــخص، : المرحل
ـــى  ـــذيك واـــلن ايخبـــر ةحتـــوي فـــي ايغليـــب علـــى تـــنقالت ايصـــةد وعل اياـــالم ايوســـةل  ايمواتةـــ  ي
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كشــعللوايمزامةـر  ،طبــولدق اي إيــىثــم تطـورت ايوســلئل  ،28حراـلت ايعــدو وغةرهــل اينةــران فــي  وا 
 :في ايمجتمعلت ايبدائة  امل ةلي اإلعالمامل تمثلت صور  ،ايمرتفعلت

  وهـــو ايـــذي ةتـــويى عملةـــ  ايمراقبـــ  مـــن فـــوق قمـــم ايجبـــلل  :ايمراقـــب أو ايدةـــدبلنصـــورة
نـــذار بالغهـــلتلحـــق بهـــل  أنوكشـــك تاياـــوارث ايتـــي  أوايمقبلـــ   بلألخطـــلرعكشـــةرته  أو تـــهقبةل وا   وا 

 . لدفلعيستعداد يالذيك ب
 إيةــه أةلجــ،معرفــ  وخبــرة  وأاثــرهمابــر رجــلل ايقبةلــ  ســنل أوهــو  :صــورة ايحاــةم ايمكشــةر 
 .ايقبةل  يطلب اينصح واالستكشلرة أفراد
 29.ايسلطلن أوةصدرهل ايحلام  الن كشورات واألوامر ايتينصورة متمثل  في تبلةغ ايم 

 :مرحلة االستكشاف -

ايخبــر ةاتــب  أصــبحبحةــث  ،اتكشــلف اياتلبــ  ثــم ايــورق ثــم ايطبلعــ هــذه ايمرحلــ  بل اتســمت    
 .االتصلل بهذه اياةفة  اتصلال جملعةل وأصبحوةوزع على عدة جهلت 

ـــةال- ـــة الثالث ـــذي اتســـم بصـــف  علمـــ  بلنتكشـــلر   :مرحل وهـــي تكشـــمل ايعصـــر ايحـــدةث بليتقرةـــب اي
دخــــللايتصــــنةع   ,ن بةنهــــل ايطبلعــــ اتكشــــلفلت ايمختلفــــ  ومــــاالتقنةــــلت جدةــــدة متطــــورة علــــى  وا 

تطبـع بسـهوي  وبامةـلت ابةـرة ممـل سـلعد  أصـبحتواستفلدت ايصحلف  من هذا ايتطـور بحةـث 
 .ى نكشرهل وتوزةعهل على عدد ابةر من اينلسلع

وهـي  واإلعـالماسـتعملت بسـرع  فـي االتصـلل  أخـرىامل ظهرت فـي هـذه ايمرحلـ  وسـلئل     
 ماك لوهـانةدة بةن ايقلرات وصلر ايعليم امل قلل ثم قربت ايوسلئل ايجد ،ثم ايتلفزةون ،ايرادةو

 30.بمثلب  قرة  صغةرة

 :اإلعالمعناصر  - 1.1.1

                                                           
28
 .77د زهير احدادن،م،س،ص : 
29
 .،الحوارص اربيل عاصمة كوردستان العراق "اإلعالم عبر التاريخ( "8078)أيوب حسين ناميدي : 
30
 80.77زهير احدادن ،م،س،ص .د: 



 النظرياإلطار 

 

 

 :عنلصر هذه ايعملة  وهي خمس  إنجلحةعتمد على  اإلعالمة نجلح ايعملة   إن

 .اآلخرةن إيىايمعلني  أو اآلراء أو األفالر أووهو من ةقوم بنقل ايمعلوملت :المرسل- 

 أوغةــر يفظةــ  ايتــي تعبــر عــن ايمعلومــلت  أويفظةــ   أوعلــى رمــوز يغوةــ  تحتــوي :الرســالة- 
 31 .ايمعلني أو اآلراء أو األفالر

وايتــــي تعــــليج  ،اإلعــــالموســــلئل  إحــــدىهــــي ايمــــلدة ايمرســــل  مــــن خــــالل  اإلعالميــــةالرســــالة و   
 ،اهتملم ايجمهور ةثةر أنمن ايموضوعلت ايذي ةتوقع منه  موضوعل مل

ايهـدف مـن  أةضـلوةمثـل   اإلعالمةـ ايجهـ  ايتـي تتلقـى ايرسـلي   أوف وهـو ايطـر  :المستقبل- 
متنوعـل فهـي تهـدف  اإلعالمة مهمل الن مضمون ايرسلي   األخةرةن هذه ،أل اإلعالمة ايعملة  

 32.قةم معةن  أوعلى تبني مفلهةم  هملح أوته، لتعدةل قنلعأو تكشاةل كشخصة  ايمستقبل  إيى

ايتــي مــن خاليهــل أو بواســطتهل ةــتم نقــل ايرســلي  مــن ايمرســل  وتعــّرف بأنهــل األداة: الوســيلة- 
إيــى ايمســتقبل ،وتختلــف ايوســةل  بــلختالف مســتوى اإلتصــلل ،ففــي االتصــلل ايجمــلهةري تاــون 
ـــــ  أو اإلذاعـــــ  أو ايتلفزةـــــون،وفي االتصـــــلل ايجمعـــــي تاـــــون محلضـــــرة أو  ايصـــــحةف  أو ايمجل

ايمبلكشـر فـ ن ايوسـةل  ال تاـون مةالنةاةـ  مطبوعلت أو كشرائح أو أفالم فةدةو،أمل فـي االتصـلل 
 33.و انمل تاون طبةعة 

 :ووظائفه خصائر اإلعالم-1.1.1

 خصائر اإلعالم: 

 :ايداتور زهةر احدادن يإلعالم ثالث خصلئص وهي أورد  
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 د فيجن ةو أ قلّ  ل يالتصلل ايكشخصيفخذ اتجلهل واحدا من فوق إيى تحت وخالأانه ة -    
 .لإلعالم ةفرق بةن مصدر ايخبر وايمستقبل يهف عملة  اإلعالم تبلدل،

فال ةمان أن ةاون إعالم دون وقلئع وحوادث سواء النت ملدةـ   ,اإلعالم ةصف ايواقع -    
 .وملموس  أو معنوة  أو فارة  فليخبر ايذي ةصفه ايواقع وةنقله اإلعالم يةس ويةد ايخةللأ

 34.ايجمةع ايخبر في متنلول رعفسالف  ايخبر ضئةل  جدا   -    

 وظائف اإلعالم: 

 :أمل بّسلم عبد ايرحملن فأورد عدة وظلئف يإلعالم نذار من بةنهل مل ةلي     

حةـــث تقـــوم وســـلئل االعـــالم بخدمـــ  ايقضـــلةل ايعلمـــ  واألكشـــخلص :الوظيفـــة التشـــاورية -    
 .وايتنظةملت وايحرالت اإلجتملعة  من خالل ايوضع ايتكشلوري ايذي تحققه وسلئل اإلعالم

وايتـي تتحقـق مـن خـالل مقـدرة وسـلئل االعـالم علـى فضـح :وظيفة التقويـة اإلجتماعيـة -    
 .واكشف االنحرافلت عن األعراف اإلجتملعة  وذيك بتعرة  هذه االنحرافلت يلرأي ايعلم

ــة -     وهــي وظةفــ  معةنــ  تــدل عملةــل علــى إخــتالل وظةفــي يــدور وســلئل :الوظيفــة اإلخباري
زةـلدة مسـتوى ايمعلومـلت ألعـداد ابةـرة مـن اينـلس إيـى جرعـلت مـن االعالم ،وذيك عن طرةق 

ايمعلومــلت ايتــي تحــّول معرفــ  اينــلس إيــى معرفــ  ســلبة  ،وذيــك ةــؤدي يلحةلويــ  دون أن تصــبح 
 35.نكشلطلت ايبكشر ذات مكشلرا  فعلي 

 :أهمية اإلعالم- 1.1.1

ل حلقــ  ايوصــل بــةن أصــبح ةمثــ بلعتبــلرهيــم ةعــد ايتعلمــل مــع اإلعــالم بحلجــ  إيــى تبرةــر      
 :يه أهمة  بليغ  ةمان تلخةصهل امل ةلي صبحأفاألفراد و جملعلت ايمجتمع 
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جعـــل اإلنســـلن فـــي وضـــع اتصـــلل مســـتمر مـــع ايبةئـــ  وايمجتمـــع ،وعـــن طرةـــق ايمعرفـــ  ايتـــي 
 .36ةحصل علةهل االنسلن وعن رد ايفعل ايذي ةحدث داخله يتفسةر مل ةجري حويه

لتغلــب علــى ايمصــلعب وايتفلعــل فــي ايمجتمــع وايبةئــ  بكشــال حلجــ  اينــلس إيــى اإلعــالم ي -  
 .أفضل

خلـــــــق بةئـــــــ  اجتملعةـــــــ  جدةـــــــدة وأنمـــــــلط ســـــــلواة  حضـــــــلرة  وتنمةـــــــ  طموحـــــــلت األفـــــــراد  -  
 37.وايجملعلت

 38.نكشر ايوعي في ايمجلالت ايمتعددة ايعلمة  وايثقلفة  و ايسةلسة  واالقتصلدة  -  

أي إعـدادهم ...وايخـدملت اإلدارةـ ...عملةـلت اإلنتـلجإعداد ايمـواطنةن يلقةـلم بـدور فّعـلل فـي -
 39.يلعلم أو تأهةلهم مهنةل

 

 

 :وسائل اإلعالم- 1.1

ةقــلل أن ايعــليم أصــبح قرةــ  صــغةرة بعــد أن جعلــت وســلئل اإلعــالم ايمتنوعــ  إمالنةــ  نقــل      
 ومتلبعــ  األحـــداث وتـــداول ايمعلومـــلت أاثــر ةســـرا، وســـنتطرق فـــي مــلةلي إيـــى وســـلئل اإلعـــالم

 ايتقلةدة  وايحدةث  

 :الصحافة المكتوبة- 1.1.1
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تعــد ايصــحف مــن أقــدم وســلئل االتصــلل واإلعــالم وفــي ايعــليم علــى اإلطالق،فقــد ســبقت     
منلفســـتةهل اإلذاعـــ  وايتلفزةـــون بعـــدة قرون،فبـــليرغم مـــن أن ايصـــحةف  ال تســـتطةع نقـــل األخبـــلر 

رةــب ايواقــع امــل ةفعلــه ايتلفزةون،ويانهــل بتلــك ايســرع  ايتــي تنقلهــل اإلذاعــ  وال ةمانهــل نقــل وتق
تقــوم بــذيك بكشــال متمةــز جعــل مــن ايصــحةف  جــزءا ال ةتجــزأ مــن حةــلة ايفــرد ايمــتعلم فــي اــل 

 .أنحلء ايعليم

 :التعريف اللغوي واالصطالحي للصحافة- 

مــــرتبط بــــليطبع  كشـــ وهــــي  pressفـــي قــــلموس ااســـفورد تســــتخدم المـــ  صــــحلف  بمعنـــى     
 ,وةقصــد بهــل ايصــحةف  journal بــلر وايمعلومــلت وهــي تعنــي أةضــلوايطبلعــ  ونكشــر األخ

journalisme   بمعنـــى ايصـــحلف,journalist  بمعنـــى ايصـــحفي، فالمـــ  صـــحلف  تكشـــمل إذن
 40. ايصحةف  وايصحفي في ايوقت نفسه

وفــــي ايمعجــــم ايوســــةط جــــلء أن ايصــــحلف  مهنــــ  مــــن ةجمــــع األخبــــلر واآلراء وةنكشــــرهل فــــي    
 .صحةف  أو مجل 

صـــحفل وفـــي " ج"وايصـــحةف  مـــل ةاتـــب فةـــه مـــن ورق ونحـــوه، وةطلـــق علـــى ايماتـــوب فةهـــل    
 41.إن هذا يفي ايصحف األويى، صحف إبراهةم وموسى"ايتنزةل ايعزةز

 :وقد أورد ايداتور فلروق ابوزةد أربع  معلن يلصحلف  وهي 

  بمعنــــى ايحرفــــ  أو ايمهنــــ  وتكشــــمل جلنبةن،جلنــــب ةتصــــل بليصــــنلع  وايتجلرة،وجلنــــب
 .ةتصل بليكشخص ايذي اختلر مهن  ايصحلف  

 ايصحلف  بمعنى ايملدة ايتي تنكشرهل ايصحةف  الألخبلر واألحلدةث وايتحقةقلت... 
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  ايصـحلف  بمعنــى ايكشــال ايـذي تصــدر بــه ايصحف،فليصـحف دورةــلت مطبوعــ  تصــدر
 .من عدة نس  وتطهر ةكشك منتظم وفي مواعةد ثلبت  متقلرب  أو متبلعدة

 ايمجتمــــع اونهــــل رســــلي  تســــتهدف خدمــــ  يوظةفــــ  ايتــــي تؤدةهــــل فــــي ايصــــحلف  بمعنــــى ا
 42.ايمجتمع واإلنسلن ايذي ةعةش فةه 

ـــ  "فـــويتةر"وأورد فتحـــي االبةـــلري مجموعـــ  مـــن ايتعـــلرةف مـــن بةنهـــل قـــول     ايصـــحلف  هـــي  ي
 .ةستحةل اسرهل وتستعمل على هدم ايعليم ايقدةم حتى ةتسنى يهل أن تنكش  عليمل جدةدا

ال أخلف بواب  جهنم إذا أفتحت بوجهةن،ويان ارتعش من صـرةر قلـم محـرر "ترووقلل الس    
 43".صحةف 

و أورد ايـــداتور خلةـــل صـــلبلت ان ايصـــحلف  هـــي رســـلي  قبـــل اـــل كشـــيء،ثم موهبـــ ،وفن      
،وعلــــم و هــــي ايمهنــــ  ايصــــحفة  إذا النــــت صــــلدهل ماســــورة و هــــي مجموعــــ  مــــل ةنكشــــر فــــي 

 44.ايصحف إذا النت صلدهل مفتوح 

 :وممل سبق ذاره من ايتعلرةف نخلص يلتعرةف اإلجرائي ايتليي    

ايصحلف  ايماتوب  هي ايمهن  ايتي تصدر في كشال مطبوعلت بكشـال منـتظم وفـي مواعةـد     
ثلبت  متقلربـ  أو متبلعـدة قصـد خدمـ  ايمجتمـع واإلنسـلن مـن خـالل نكشـر ايمعلومـلت وايحقـلئق 

 .واألخبلر ايثلبت  وايواقع  فعال

 :ية الصحافة المكتوبةأهم-   

ابةــر مــن حةــث  ثةرأتــتعتبــر ايصــحلف  مــن مقومــلت ايحةــلة ايفارةــ  وايسةلســة  وهــي ذات     
قــدرتهل علــى نقــل األفاــلر وايمعلومــلت وايمكشــلعر علــى نطــلق واســع، يــذا فهــي بليغــ  األهمةــ  

 :وهي اوسةل  اتصلل تقرأ ألغراض عدة من بةنهل
                                                           

42
 .42.41،م،س،ذ صمدخل الى علم الصحافةفاروق ابوزيد، :د: 
43
 .74ص -8000، دار المعرفة الجامعية االسكندرية، مستقبل والتنظيم السياسيصحافة الفنحي االبياري،: 
44
 3،دار المعارف،القاهرة،صالصحافة مهنة و رسالةخليل صابات،:د 



 النظرياإلطار 

 

 

 ـــلر بـــداف ـــى أحـــوال ايمحـــةط االطـــالع علـــى مـــل فةهـــل مـــن أخب ـــ  فـــي ايوقـــوف عل ع ايرغب
 .االجتملعي وايسةلسي واالقتصلدي ،واالجتملعي

 معرف  ايقضلةل ايتي ةتحدث عنهل ايرأي ايعلم. 
   ايتسلة  واالتسلع بمل فةهل من طرائف ونوادر أدبة. 
  أداة هلم  في بنلء ايمجتمعلت وتطوةرهل وتثقةفهل. 
 بــلت علـــى اعتبــلر أنهـــل أصــبحت جـــزءا مـــن تلبةــ  مختلـــف ايخــدملت واالكشـــبلعلت وايرغ

 45.نسةج ايحةلة ايةومة  يألفراد

 :ووظائفها ةبالصحافة المكتو اخصائر -   

حظةـــت ايصـــحلف  ايماتوبـــ  بأهمةـــ  خلصـــ  مةزتهـــل عـــن بـــلقي وســـلئل اإلعـــالم واالتصـــلل     
 وأضــلفت يحةــلة ايفــرد اياثةــر فأصــبحت, األخــرى فتقــدمت جنبــل إيــى جنــب مــع ايحةــلة ايبكشــرة 

جــزءا الةتجــزأ مــن حةلته،وقــد أوردت ايــداتورة أمــلل ســعد ايمتــويي جملــ  مــن ايخصــلئص نــذار 
 :منهل مل ةلي

ــــل غمــــوض ايبةئــــ  حويــــه بليقةــــلم - أنهــــل تلبــــي غرةــــزة حــــب االســــتطالع يــــدى ايمتلقــــي وتقّل
 .بليوظةف  األويى وهي االعالم واإلخبلر

سةم ايموضـوعي يلصـحلف  إيـى أقسـلم تنوع ايملدة اإلعالمة  ايمقدم  و هو مل ةعرف بليتّـق-
 .مختلف 

اعتملدهل في تقدةم ايمضمون اإلعالمي على قوايب تحرةرةـ  أسلسـّة  ،واّلهـل تعتمـد علـى -
 .ايخبر وتقدم  ايتفسةر 

األكشالل اإلخراجة  ايتي تقّدم فةهل ايّصحةف  ،فليصـحةف  علـى إختالفهـل مهمـل صـغرت أو -
 46. معةن   ابرت تقدم ايمضمون في أكشالل إخراجة 
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 :وظائف الصحافة المكتوبة-  

تتعـــدد وتـــزداد وظـــلئف ايصـــحلف  بتعـــدد ايمراحـــل ايتلرةخةـــ  ايتـــي ةمـــر بهـــل ايمجتمـــع ايـــذي     
تصــــدر فةــــه ايصــــحةف ، حةــــث تضــــةف اــــل مرحلــــ  تلرةخةــــ  وظــــلئف جدةــــدة يلصــــحلف  يتلبــــي 

 :احتةلجلت ايتطور ايذي ةحققه ايمجتمع و في ملةلي ذار ألهم هذه ايوظلئف

 الصحافة ووظيفة نشر الخبر: 

وقـد ظهـرت ايصـحلف  يتـؤدي ...أو مراقب  ايبةئ  و ايتعرف علـى ايظـروف ايمحةطـ  بهـل       
وظةف  أسلسة  واحدة هي نكشر األخبلر ،و إعـالم اينـلس بمـل ةهمهـم ،و ةتصـل بحةـلتهم ايعلمـ  

 47.و ايخلص   سواء في مجتمعهم ايداخلي أو ايمجتمع ايخلرجي

 يفة التوعية والتثقيف والتأثير في الرأي العامالصحافة ووظ: 

بجلنـــب ايخبـــر بـــدأت ايصـــحف تفـــتح صـــفحلتهل يتثقةـــف ايقـــراء ،فظهـــر ايمقـــلل ايصـــحفي     
يتروةج األفالر وايفلسفلت ايجدةدة من أجل إكشـبلع رغبـلت ايقـلرا بـليمحتوى ايثقلفي،وايصـحلف  

مـــن خـــالل تعرةـــف اينـــلس بعـــلداتهم  فـــي ايـــرأي ايعـــلم ايتـــأثةروظةفـــ  ايتوعةـــ  وايتثقةـــف و  ديؤ تـــ
يلفـــرد مجـــلال يلتعلمــــل مـــع اينـــلس وايتاةـــف مــــع  ةهةـــ وتقليةـــد ايحضـــلرة وأنمـــلط ســـلواهل ممــــل 

 48.ايبةئ 

 وظيفة اإلعالن: 

إن ظهــور اإلعــالن مقتــرن بظهــور ايصــحف إال أن اعتبــلره اوظةفــ  اــلن فقــط فــي حــوايي     
اإلعالنلت اوسـةل  يلحـد مـن نمـو م بسبب فرض ايحاوملت ايضرائب على 11منتصف ايقرن 

ايصــحلف ، ياـــن ايتطــور ايـــذي حصــل فـــي ايمجتمعــلت األوربةـــ  خلصــ  بعـــد ايثــورة ايصـــنلعة  
انعاــس علــى أهمةــ  اإلعالن،حةــث ســلعد اإلعــالن علــى تصــرةف اإلنتــلج ايــذي عــرف تزاةــدا 
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ابةرا،ومـــع زةـــلدة إرادات ايصـــحف مـــن اإلعـــالن انخفـــض ســـعر ايصـــحف األمـــر ايـــذي احـــدث 
 49.بل في ايصحلف  أدى إيى ظهور ايصحلف  ايجملهةرة انقال

 الصحافة ومصدر التاريخ: 

تقوم ايصحلف  بوظةف  هلم  وهي تسـجةل وقـلئع ايحةـلة االجتملعةـ  وبليتـليي صـلرت مصـدرا   
 .من مصلدر ايتلرة 

أو , حةن ةتعلق األمر بتسجةل وقلئع ايحةلة ايةومةـ  رخؤ يلموايصحف تاون مصدرا  رئةسةل    
أو حـةن ةتعلــق األمـر بدراســته ,ةن ةتعلـق األمــر برصـد االتجلهــلت ايفارةـ  يألحـزاب واألفــراد حـ

وتاــون ايصــحف مصــدرا ثلنوةــل يلتــلرة  عنــدمل ةتعلــق األمــر بدراســته , تــلرة  ايصــحلف  نفســهل
ايسةلسة  أو االقتصلدة  أو االجتملعة  أو ايثقلفة  يمرحل  معةنـ  مـن ايمراحـل ايتلرةخةـ   ايحةلة
 :مجتمع معةنفي 

 :وايصحلف  امصدر يلتلرة  تقوم بوظةفتةن همل    

رصـــد ايوقـــلئع وتســـجةلهل ووصـــفهل واالحتفـــلظ بهـــل يألجةـــلل ايقلدمـــ  اـــي تصـــبح أحـــد *
 .مصلدر ايتلرة 

ــــلرات ايمختلفــــ  إزاء وقــــلئع تلرةخةــــ  * ايقةــــلم بقةــــلس ايــــرأي ايعــــلم وأراء ايجملعــــلت وايتة
 50.معةن 

 :                    لطةف حمزة وظلئف أخرى يلصحلف  امل ةليويقد اختصر ايداتور عبد اي

 تزوةد ايقلرا بلألخبلر. 
 تفسةر هذه األخبلر يلقلرا متى النت هنليك حلج  يلتغةر. 
  متلع ايقراء بال ايطرق ايممان  .ايتسلة  وا 
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  ايتوجةه واإلركشلد بال ايطرق ايممان. 
 ل ايجمهــور أو ايمرافــق ايتــي ةنتفــع ايتســوةق و االعــالن عــن ايحلجةــلت ايتــي ةحتــلج ايةهــ

 51.بهل

 :القوالب الصحفية وأنواعها- 

ايقوايــب ايصــحفة  هــي عبــلرة عــن أكشــالل تعبةرةــ  يهــل بنةــ  متملســا  تعاــس ايواقــع بكشــال     
يــى تحلةــل األحــداث وايظــواهر وايتطــورات وتفســةرهل، مســتهدف  بــذيك  مبلكشــر وواضــح وســهل، وا 

 .بهل ذهنه ومكشلعره، قصد ترسة  قنلع  محددة يدةه إةصلل رسلي  محددة يلقلرا يتخلطب

ايـذي ترغـب  ثةرأايتـأنـواع ايمواضـةع وأهـداف اينكشـر و  ختالفلبـوايقوايب ايصـحفة  تختلـف     
واألكشــالل ايصــحفة  نوعـــلن، األكشــالل ايخبرةــ  وايغـــرض , ايصــحةف  فــي تراــه علـــى ايجمــلهةر
عتمـــد فةهـــل علـــى ايتحلةـــل وايتفســـةر وأكشـــالل ايـــرأي وايتـــي ة,منهـــل نقـــل ايخبـــر وايحـــدث امـــل هـــو 

عطلء ايحلول وايمعلرض   .وا 

 :هنلك عدة تعرةفلت يلخبر نورد منهل ملةلي:الخبر الصحفي-   

ايتمةـــز و ايــــدرامل ,اـــل مـــل ةجتمـــع فةــــه ايجـــدة : ايخبـــر بأنــــه Pulitzer--بـــويتةزر" ةعـــرف    
 ".الستطالع يدى ايقلرااإلنسلنة  و ايروملنسة  واإلثلرة وايتفرد وايطراف  وةجةب على حب ا

فعنــدمل ةعــض .... يوفأايمــاإلثــلرة وايخــروج عــن :"بأنــهNorthchiffe ةعرفـه ايلــورد نورتالةــف 
 ".ايالب رجال، فلةس بذيك بخبر، ويان عندمل ةعض ايرجل البل فذيك هو ايخبر

األخبــلر هــي اينــلس، فهــي ةجــب أن تثةــر اهتملمــلتهم :"وتعرةــف هلرويــد ابفــلنز فجــلء  فةــه     
 52".بقدر مل تقدم يهم من فلئدة وتسلة  وبقدر مل تعبر عن مل ةجري في حةلتهم ايةومة 
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اـــل خبـــر ةـــرى رئـــةس ايتحرةـــر أو رئـــةس قســـم االخبـــلر فـــي :و ايخبـــر ةعـــّرف أةضـــل بأنـــه      
جرةدة مل ،أنه جدةر بأن ةجمع وةطبع وةنكشر  على اينلس،يحام  أسلسـة  وهـي أن ايخبـر فـي 

 .   53ع  من اينلس ةرون في ملدته إمل فلئدة ذاتة  أو توجةهل هلملمضمونه ةضم أابر مجمو 

 :التقرير الصحفي-

 .ةعرف ايتقرةر ايصحفي بأنه عرض يحدث، وهو ملدة صحفة  تسرد بدون تعلةق    

وةعــرف بأنــه نــوع إخبــلري بحــت، ةتمثــل هدفــه فــي تقــدةم ايمعلومــلت األسلســة  عــن حــدث ةهــم 
 .ايقلرا أو ايسلمع أو ايمكشلهد

حضــلر ايقــلرا بكشــ  جدةــد،فهو تســجةل امــل ةــراه ايصــحفي ويمــل      وهــو نــوع مــن اإلعــالم وا 
ةسمعه،ويمل ةستطةع أن ةعرفه بطرةق  مبلكشرة أو غةر مبلكشـرة ،ثـم هـو فـي ايوقـت نفسـه مراقـب 

خراجه في تحرةر صحفي جذاب  54.يصح  ايوقلئع ايتي سجلهل وتنسةق ال ذيك وترتةبه وا 

 : المقال الصحفي-     

ةحتــل ايمقــلل ايصــحفي ايمرتبــ  ايثلنةــ  فــي ترتةــب األهمةــ  بليجرةــدة ايةومةــ  بعــد ايخبــر       
 55.وهو أنواع منهل ايمقلل االفتتلحي،وايمقلل ايتلخةصي ،وايمقلل اينقدي وايعمود ايصحفي

األداة ايصـحفة  ايتـي تعبـر بكشـال مبلكشـر عـن سةلسـ  ايصـحةف  :وةعرف ايمقلل ايصحفي بأنه 
عــض اتلبهــل فــي األحــداث ايةومةــ  ايجلرةــ  وفــي ايقضــلةل ايتــي تكشــغل ايــرأي ايعــلم وعــن  راء ب

ايمحلــي أو ايــدويي ،وةقــوم ايمقــلل ايصــحفي بهــذه ايوظةفــ  مــن خــالل كشــرح وتفســةر األحــداث 
 56.ايجلرة  وايتعلةق علةهل بمل ةاكشف عن أبعلدهل ودالالتهل ايمختلف 
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 :الحديث الصحفي-     

حةف  مـــع كشـــخص أو أاثـــر حـــول موضـــوع أو أاثـــر، وتتعـــدد أنـــواع هـــو تقرةـــر مقلبلـــ  صـــ     
ايحـــدةث وفقــــل يلهــــدف ايمطلــــوب تحقةقــــه،وةرى ايـــبعض أن ايحــــدةث ايصــــحفي بمعنــــله ايواســــع 

وهو أقدم ايمملرسلت ايصحفة  فهو وسةل  يلحصول علـى ايخبـر أو , مجموع  أسئل   وأجوبتهل
 .استامليه أو ايتحقق منه

 :العمود الصحفي-     

هـــو مـــن مـــواد ايـــرأي ايمهمـــ ، وةتمةـــز بأنـــه أاثـــر تنلســـبل مـــع ظـــروف ايعصـــر حةـــث غـــزارة     
 :ايملدة ايصحفة  وضةق وقت ايقراء، وقد تعددت تعرةفلته نذار منهل

هــو ايمــلدة ايصــحفة  ايتــي تتســم بطــلبع صــلحبهل أو محررهــل فــي أســلوب :ايعمــود ايصــحفي    
وتنكشــر , تهل عمــودا صــحفةل علــى أاثــر تقــدةرايتفاةــر و أســلوب ايتعبةــر،وال تتجــلوز فــي مســلح

 57في مالن ثلبت تحت عنوان ثلبت وتوقةع ثلبت وتوقةع ايمحرر نتظلملب

ـــ  بأنـــه: امـــل ةعـــرف ايعمـــود ايصـــحفي     مســـلح  محـــدودة مـــن "فـــي ايثقلفـــ  اإلعالمةـــ  ايغربة
ايصــحةف  ال تزةــد عــن نهــر أو عمــود تضــعه ايصــحةف  تحــت تصــرف أحــد ابــلر اياتــلب بهــل، 

 58.ر من خاليه عمل ةراه من أراء وأفالر بلألسلوب ايذي ةرضةهةعب

 :التحقيق الصحفي-    

اةف ويملذا بأسـلوب تقرةـري عـن خلفةـ  أي  الؤ ايسهو من مواد ايتقرةر حةث ةجةب على     
موضـــوع صـــحفي،بحثل عـــن اةفةـــ  وأســـبلب حـــدوث واقعـــ  أو ظـــلهرة أو مكشـــال ،أو هـــو بمثلبـــ  

في من ايمجتمع ينقلهل إيى ايجمهور بجمةع أبعلدهـل وأعملقهـل،أاثر ايصورة ايتي ةلتقطهل ايصح
 .ممل تفعله ايقصص ايخبرة  ايبسةط 
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معليجـــ  صـــحفة  متعمقـــ  يواقعـــ  أو قضـــة  أو ظـــلهرة أو :وةعـــرف ايتحقةـــق ايصـــحفي بأنـــه    
مكشــال  مثــلرة علــى مســتوى ايعــلم، بهــدف تعرةــف ايقــلرا بأســبلبهل أو عوامــل ظهورهــل واياةفةــ  

 59.ظهرت أو حدثت بهل ايتي

فـــــن ايكشـــــرح وايتفســـــةر وايبحـــــث عـــــن االســـــبلب وايعوامـــــل اإلجتملعةـــــ  أو "امـــــل ةعـــــرف بأنـــــه   
االقتصلدة  أو ايسةلسة  أو ايفارة  ايتي تامن وراء ايخبر أو ايقضة  أو ايمكشـال  او ايفاـرة أو 

 60.ايظلهرة ايتي ةدور حويهل ايتحقةق

مكشــال  أو قضــة  ةلتقطهــل ايصــحفي مــن ايمجتمــع خبــر أو :امــل أن هنــلك مــن ةعرفــه بأنــه    
ايــذي ةعــةش فةــه،ثم ةقــوم بجمــع مــلدة ايموضــوع بمــل ةتضــمنه مــن بةلنــلت أو معلومــلت أو أراء 

 61.تتعلق ةليموضوع  ثم ةزاوج بةنهل يلوصول إيى ايحل ايذي ةراه صليحل

 :التعليق الصحفي-     

بــد     و , اء مالحظــلت حويــه توضــح مديويــه ةعــرف ايتعلةــق يغــ  بأنــه ايتعلةــق علــى اياــالم وا 
ايتعلةق على األخبلر وهـو تـذيةلهل بـوراء تاكشـف اينقـلب عـن خفلةلهـل وأسـبلب وقلئعهـل ونتلئجهـل 

أمـل تعرةـف . Commentaryوبلالنجلةزة  Commontحسب مفلهةم ايمعلق وةقلبله بليفرنسة 
اياتلب  ايتي ةتدخل فةهـل  ايتعلةق ايصحفي اصطالحل فةعرف في ايثقلف  اإلعالمة  ايغربة  بأنه

 .ايصحفي بوراءه ايكشخصة  وايتي تلتزم بهل ايجرةدة

مــل ةفــةض عــن ايعــرض ايبســةط يألحــداث وةعبــر عــن حاــم أو توقــع أو ةقــلرن بــةن "وهــو      
 .األحداث واألوضلع ايتي تقبل ايمقلرن 
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،ةســتخدم مـــن نـــوع صــحفي بـــليغ األهمة "أمــل فــي ايثقلفـــ  اإلعالمةــ  ايعربةـــ  فةعــرف بأنــه      
, أجــل تقــدةم رأي واضــح وصــرةح ومعلــن إزاء حــدث أو واقعــ ،ةنطلق مــن ايواقــع و يةقــدم ايــرأي

 62.وهو نوع صحفي ذو طلبع فاري موجه أسلسل إيى ذهن ايقلرا

 :اإلذاعة - 1.1.1

مــن أهــم وســلئل اإلعــالم واالتصــلل إذ مانــت ايمجتمعــلت اإلنســلنة  (ايرادةــو)تعــد اإلذاعــ      
 .ايمختلف  نواعهلصوت اإلنسلني، وايموسةقى واإلكشلرات بأمن إرسلل اي

 (:الراديو)تعريف اإلذاعة-    

 ايرادةو هو عبلرة عن منظوم  اتصلالت واسع  ايمدى تعمل على نطلق ترددي عليي،      

وايرادةــــو بــــليمفهوم ايتقلةــــدي يــــدى علمــــ  اينــــلس ةعبــــر عــــن ايجهــــلز ايــــذي نســــتمع مــــن خاليــــه 
 .ي ايوقت ايذي ةحمل هذا ايمصطلح تحته منظوم  اتصلالت المل يلمحطلت اإلذاعة  ف

اــل إرســلل عــن بعــد يمعلومــلت ذات طبةعــ   Radio Broadcastingايبــث اإلذاعــي      
األمــواج ايرادةوةــ  إيــى علمــ  اينــلس،ايمزودة يمســتقبالت  ســتخداملبصــوتة ،االمة  أو موسةقة ،

 63.داخل منطق  قد تاون محدودة

 :ئي لإلذاعةتعريف إجرا -   

موجــــلت اهرومغنلطةســــة  وربــــط  ســــتخداملباإلذاعــــ  هــــي مــــل ةبــــث عــــن طرةــــق األثةــــر       
مستمعةهل بربط مبلكشر بهدف إعالمهم وترفةههم وتثقةفهم وتعلـةمهم وتسـلةتهم بحةـث تاسـر اـل 

 .االيحدود ايجغرافة 

 :بداية اإلذاعة المسموعة وتطويرها - 
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 عالميا: 

ايالســـــــــلاة  يألغـــــــــراض ايكشـــــــــعبة  خـــــــــالل ايحـــــــــرب ايعليمةـــــــــ  أ اســـــــــتخدام اإلذاعـــــــــ  بـــــــــد     
وقــد أدى االســتخدام ايعســاري يإلذاعــ  ايالســلاة  إيــى تحســةن معــدات (1111-1111)األويــى

 64.األجهزة،وتم تدرةب  الف ايعلملةن على استخدام اإلكشلرات ايالسلاة 

را  حةـــث اــلن مهندســـون فــي كشـــ 1111وقــد ااتكشــفت ايبـــث اإلذاعــي مصـــلدف ،في عــلم      
تصــنةع فــي بةســتبرف فــي أمرةاــل ةجــرون تجــلرب علــى إرســلل صــوتي ،وخطــر يهــم فاــرة إرســلل 
ايموســةقى فــي االمهم،وقــد أصــلبتهم ايدهكشــ  حــةن علمــوا بوجــود مســتمعةن غةــر متــوقعةن مــن 
ايهــــواة ايــــذةن اــــلنوا ةســــتخدمون معــــدات اســــتقبلل منزيةــــ  ايصــــنع،وبعد فتــــرة وجةــــزة بــــدأ ايبــــث 

والنـت (أحـرف ال مـديول يهـل اختةـرت عكشـوائةل) KDKAسـملب  الحقـل ايمنتظم، وسجلت ايمحط
 65.أول محط  بث إذاعي وايوحةدة يسنوات اثةرة في ايعليم

 1111أمــل فةمــل ةتعلــق بنكشــأة اإلذاعــ  فــي برةطلنةل،فــ ن بعــض ايمــؤرخةن ةحــددون عــلم      
أهلةــ  أطلــق  ابداةــ  يلبــث ايمنــتظم فــي هــذا ايبلــد ،حةــث أنكشــئت فــي ذيــك ايوقــت كشــرا  إذاعةــ 

علةهــل كشــرا  اإلذاعــ  ايبرةطلنةــ  ،و قــد كشــلرات فــي إنكشــلئهل وزارة ايبرةــد بلإلتفــلق مــع مصــلنع 
 66.أجهزة اإلستقبلل

،وفـي ايعـلم نفسـه  1111عـلم  Eiffelوفي فرنسـل بـدا أول بـث منـتظم واـلن فـي بـرج إةفـل     
يك محطــ  إذاعــ  ايحاومــ  بــدأ ايبــث ايمنــتظم فــي االتحــلد ايســوفةلتي ســلبقل وفــي نةوزةلنــدا واــذا

قفـــز عـــدد ايمحطـــلت اإلذاعةـــ  علـــى مســـتوى ايعـــليم  1112ايهندةـــ  فـــي نفـــس ايعـــلم،وفي عـــلم 
 67. يةصل إيى سبع  أالف وخمسملئ  محط  إذاعة 

 عربيا: 
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ــبــدأت اإلذاعــ  فــي وقــت       نســبةل مــن دول ايعــليم ايمتقــدم،والنت مصــر أول ايــدول  خرأمت
علـــى ةـــد بعـــض مـــن ايهواة،واعتمـــدت علـــى  1111ك عـــلم ايعربةـــ  ايتـــي عرفـــت اإلذاعـــ  وذيـــ

ــــي عــــلم  ــــث اإلذاعــــ  ايرســــمة  يلحاومــــ  ايمصــــرة  ف ــــدأ ب ــــي تموةلهــــل،ثم ب اإلعــــالن ايتجــــلري ف
،وتــــوايى ظهــــور اإلذاعــــ  فــــي جمةــــع أنحــــلء ايــــوطن ايعربــــي، وتنلمــــت تــــدرةجةل قــــدرات 1111

 68. اإلذاع  في ايدول ايعربة 

 :أنواع اإلذاعات -

ة أنواع مـن األنظمـ  اإلذاعةـ ، نظـلم اإلذاعـلت ايخلصـ  وايتجلرةـ  ايحـرة عرفت ايدول عد     
 .ونظلم اإلذاعلت ايرسمة  ايحاومة  

فهـي إذاعـلت خلصــ  تملاهـل كشـرالت أو جملعـلت أو أحـزاب وغليبــل :بلينسـب  يلنـوع األول-    
 .مل تخضع يكشروط ايقوانةن ايتي تنظم عمل هذه اإلذاعلت 

تلبع  يوزارة  سس ؤ مهي إذاعلت تخضع غليبل يلسلط  ايدوي  وهي إمل ف: أمل اينوع ايثلني-    
وطنةــ  مســتقل  ويانهــل ال تخــرج عــن ايخــط اإلعالمــي وايسةلســي وايتوجةــه  سســ ؤ ماإلعــالم أو 

 69. ايذي ترسمه ايدوي 

 :أهم خصائر اإلذاعة - 

 :يإلذاع  خصلئص متعددة نذار من بةنهل ملةلي   

 .ع ايتغطة  ايجغرافة  ايواس-  

 .ايسرع  ايفلئق  في نقل ايالم  اإلذاعة  ألذن ايمستمع -  

 .ال تكشترط تعلةمل في متلبع  برامجهل-  
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 70.ايصوتة  ثراتؤ ايمعلى ايعقل و ايعلطف  الستعملل برامج اإلذاع  يلموسةقى و  ثةرأايت-  

 .تخطي ايحلجز االقتصلدي -  

 .تنمة  ملا  ايخةلل-  

 71.تخطي ايحلجز االقتصلدي-  

 :أنواع البرامج اإلذاعية  -

تختلف ايبرامج اإلذاعة  من بلد إيى أخر ويانهل تتفـق فـي تـوفةر ايتسـلة  وايمعرفـ ،وةرى       
منهـل ،أمـل ايبـلقي فةخصـص يلمـواد   %12ايعدةد من ايبلدان ان تاون برامج ايمنوعلت بنسـب  

 .ايثقلفة  بال وجوههل

 .ة  نسب  ابةرة من ايبرامج اإلذاعة  ايعربة تحتل ايبرامج ايدةن:ايبرامج ايدةنة  -    

 .حةث تمثل اإلعالنلت جزءا من ايبرامج اإلذاعة :اإلعالنلت -   

 .اليفاله  وايتمثةلةلت وايمسرحةلت: برامج ايتسلة  وايترفةه -   

 .برامج خلص  بليمعلوملت واألخبلر واألحداث ايعليمة  وايمقلبالت اإلذاعة  -   

 تحظى هذه ايبرامج بأهمة  ابةرة في اإلذاع  حةث تنقل هذه األخةرة      :ةلضة ايبرامج اير  -   

 72جمةع أنواع ايمبلرةلت     

 

 :التلفزيون - 1.1.1
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بـلهرا تجـلوز اـل مـل أحدثتـه وسـلئل  ثةراأتـالن يظهـور ايتلفةزةـون اوسـةل  إعالمةـ  ممةزة،      
 .ايصورة وايصوت اإلعالم ايسلبق  نظرا يقدرته ايممةزة على ايجمع بةن

 :تعريف التلفزيون -    

ـــى  خـــر       ـــه طرةقـــ  إرســـلل واســـتقبلل ايصـــورة وايّصـــوت مـــن ماـــلن إي ةعـــرف ايتلفزةـــون بأن
 73.بواسط  ايوجلت اياهرومغنلطةسة  واألقملر ايصنلعة 

ةتاون يفظ ايتلفزةـون مـن مقطعـةن همـل " وةعرف محمد ضةلء ايدةن عوض ايتلفزةون بقويه    
Tele ي من بعةد و  وتعنVizion  74.ايقلدم  من بعةد ة ؤ اير أي أنهل  ة ؤ ر ومعنلهل 

وســـةل  إعالمةـــ  تجمـــع بـــةن ايضـــوء وايصـــوت وايحراـــ   نـــه فواتعرةـــف إجرائـــي يلتلفزةـــون     
 .إلعطلء صورة المل  يلمكشلهد من خالل موجلت اهرومغنلطةسة 

 :نبذة تاريخية عن نشأة التلفزيون -

 هم اختراعلت ايقرن ايعكشرةن، والمـ  ايتلفزةـون مرابـ  مـن مقطعـةنةعتبر ايتلفزةون من أ     
Tele ومعنلهــــل عــــن بعــــد،و Vizion  وبهــــذا ةاــــون معنــــى المــــ  تلفزةــــون  ةــــ ؤ اير ومعنلهــــل

Televezion  عــــن بعد،وقــــد أطلــــق علــــى ايتلفزةــــون ايعدةــــد مــــن األســــملء وأاثــــر  ةــــلؤ اير هــــو
ـــــــو عـــــــلم  ـــــــوتن تةت ـــــــه نة ـــــــهأب 1111األســـــــملء كشـــــــهرة هـــــــو مـــــــل أطلق فالهـــــــ  كشلســـــــع ،ايطفل  ن

ايمعجزة،صـــــندوق ايبالهلت،قـــــلنون األبلـــــه،قلتل ايوقـــــت األابـــــر،ايعمالق ايجبـــــلن وغةرهـــــل مـــــن 
، وبحلــــول 1122أمــــل المــــ  تلفزةــــون امــــل نعرفهــــل اآلن فتعــــود إيــــى براســــي عــــلم . ايتســــمةلت

 75.ظ على نطلق واسعايلفايعكشرةنلت من ايقرن ايملضي انتكشر هذا 
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ب علــى إرســلل ايصــور ايثلبتــ  بــليلونةن األبــةض واألســود عــن بعــد أول ايتجــلر  تأبــدوقــد      
فـي منتصــف ايقــرن ايتلســع عكشـر،وتطور هــذا االختــراع حتــى اسـتطلع األيمــلني دي اــورن مــن 

وجــلء بعــده ايفرنســي ادوارد بلــةن ايــذي طــور االختــراع األول 1121اختــراع ايفوتوتلغرافةــل عــلم 
سـتمرت هـذه ايتجـلرب بـليتطور مسـتخدم  وسـلئل ،وا1121وأطلق علةه اسم ايبةلةنـوغراف عـلم 

مةالنةاة  أوال ثم رادةو اهربلئةـ ،حتى توصـل اـال مـن االنجلةـزي جـون يـوجي بةـلرد واالمرةاـي 
،وقـــد تاللـــت 1111جنـــةاس ايـــى وســـةل  إرســـلل تســـتعمل فةهـــل أســـطوان  دورانةـــ  مثقوبـــ  عـــلم 

ح،حةــث بــدأ مراــز ايةاســلندر ايتجــلرب ايتــي جــرت خــالل ايثالثةنــلت مــن ايقــرن ايعكشــرةن بلينجل
،وتبعــه ايمراــز  1111بــالس ايبرةطــلني يلتلفزةــون بليبــث ايتلفزةــوني يمــدة ســلعتةن ةومةــل عــلم 

وتبعتهـــل ايوالةــــلت ايمتحــــدة  1111ايفرنســـي فــــي التورةفـــلل ببــــث بـــرامج تلفزةونةــــ  ةومةـــ  عــــلم 
يمةـ  ايثلنةـ  ايبداةـ  األمرةاة  في ايعـلم ايتـليي ببـث تلفزةـوني يجمهـور ابةر،وأخـرت ايحـرب ايعل

ـــوني يلجمهـــور ايعـــرةض حتـــى عـــلمي  ـــلر  ايبـــث ايتلفزة أي قبـــل  1111-1111ايفعلةـــ  الختب
 .انتهلء ايحرب ايعليمة  ايثلنة  

 76.ا في ايخمسةنلت من ايقرن ايعكشرةنبدأمل ايبث ايتلفزةوني ايملون فقد    

 :مميزات التلفزيون -

 : تتضح أهمة  ايتلفزةون من ايمزاةل ايتلية   

  ةعتبــر أقــرب وســةل  يالتصــلل ايمبلكشــر، وبــذيك فهــو قــد ةتفــوق علــى ايرادةــو بلالتصــلل
 .ايمبلكشر في قدرته على تابةر األكشةلء ايصغةرة وتحرةك األكشةلء ايثلبت 

 77.ةستدعي تراةزا من ايمكشلهدةن 
 ةنقل األحداث فور حدوثهل وبفلرق زمني طفةف. 
 ة  ممل سةضلعف تأثةرهل على ايجمهورةسمح بأسليةب متعددة يتقدةم ايملدة اإلعالن. 
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 78.ةوفر عملة  ايتبلدل اإلعالمي وايثقلفي ايعليمي وأصبح وسةل  تقلرب بةن ايكشعوب 

 :وظائف التلفزيون وخصائصه-

 :أمل وظلئف ايتلفزةون فنختصرهل امل ةلي  

  ايوظةف  ايمعرفة  ايتثقةفة. 
  ايوظةف  اإلجتملعة  ايتوجةهة. 
  ايوظةف  ايّسةلسّة. 
 يوظةف  ايدعلئة  واإلعالنة ا. 
  ايوظةف  ايتروةجة. 

 :وأمل خصلئصه فهي اليتليي   

 ةعتمد على ايسمع وايبصر يذا ةؤثر على اينلس. 
 هو وسةل  سهل  توصل ايصورة وايصوت دون بذل جهد. 
  ةعتمد على ايحرا  ايمرافق  يعرض ايصورة وايمرافق  أةضل بليّصوت. 
 ايتي ال تراهل ايعةن عدسلته تابر تابر صورة األكشةلء. 
 قدرة ايتلفزةون على اإلنتكشلر وتوفره في ال بةت. 
 79وسةل  يعرض اإلعالن. 

 :(الملتيميديا)وسائل اإلعالم والوسائط المتعددة - 1.1.1

فرضـــت ظـــلهرة ايعويمـــ  تـــداعةلتهل فـــي مجـــلالت االتصـــلل وايمعلومـــلت بعـــد ايمـــزج بـــةن       
مــــلر ايصــــنلعة  ممــــل أدى إيــــى إيغــــلء ايحــــدود ايجغرافةــــ  تانويوجةــــل ايامبةــــوتر وتانويوجةــــل األق

مالنةــ  ايحصــول علــى ايمعلومــلت فــي أي مالن،وتجمةعهــل وبثهــل بكشــال  وتجــلوز ايمســلفلت وا 
ــــلح ايتطــــور ايهلئــــل فــــي كشــــبالت االتصــــلالت  ــــوري متخطةــــ  قةــــود ايوقــــت وايمســــلح ،وقد أت ف
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قلةدةــ ،امل تمةـــز ايتوســـع فـــي وايمعلومــلت ايمزةـــد مـــن االنفتــلح اإلعالمـــي وتجـــلوز ايحـــواجز ايت
استخدام كشبا  االنترنةت بتوفةر بةئ  اتصلية  كشدةدة ايتنوع،ومتعـددة ايمواقـع، ومتغلغلـ  اينكشـلط 
فـــي الفـــ  نـــواحي ايحةـــلة،ويم ةعـــد اإلعـــالم رأســـةل هلبطـــل مـــن ايمرااـــز إيـــى األطـــراف،ومن عـــدد 

نمل أصـــبح اإل عـــالم تفلعلةـــل ةتســـم محـــدود مـــن ايقـــلئمةن بلالتصـــلل إيـــى ايجمـــلهةر ايعرةضـــ ،وا 
 80.بتبلدل األدوار بةن ايمرسل وايملتقي

 :تعريف الوسائط المتعددة -  

  Multiple Mediaيقـــد تطـــور مفهـــوم ايوســـلئط ايمتعـــددة مـــن مجـــرد تعـــدد ايوســـلئط     
إيـــى فاـــرة ايـــدمج بـــةن هـــذه ...( ايكشرائح،األفالم،ايصوت،األكشـــرط )ايمســـتخدم  بكشـــال متتـــلبع 

سـمح يلملتقـى بليتفلعـل وايـتحام فـي امةـ  ايتلقي،وتعتبـر ايوسـلئط ايمتعـددة ايوسـلئط وتالملهـل يت
من االستخداملت ايحدةثـ  يلحواسـةب بصـف  علمـ  وايحواسـةب ايكشخصـة  بصـف  خلصـ ،إذ أن 

 81. بروز ايوسلئط ايمتعددة مفهومل واستخدامل ال ةتجلوز عقدا من ايزمن

نتلج معةن أو خدمـ  تمزج،بفضـل ايترجمـ  :وهنلك مفهوم  خر يلوسلئط ايمتعددة وهو أنهل     
،معطةلت معةنـ  النـت حتـى اآلن تسـتثمر منفصـل  مثـل ايـنص ( ايعددة )إيى ايلغ  اإلعالمة  

واألصـــوات ،وايفةدةووايصـــورة ايفوتوغرافةـــ  وايرســـوم وغةرهل،اينتـــلج ملتةمةـــدةل هـــو علـــى ايعمـــوم 
 82.ايحرا  أو تلك وةستطةع أن ةطلق على هواه هذه ( فلعل)تفلعلي ،ايمستخدم 

و تعـــّرف أةضـــل أنهـــل أجهـــزة أو وســـلئل تتســـم بليكشـــمول و تتعـــدد االمالنةـــلت ايتـــي تنتجهـــل      
،حةث توفر نوعل مـن ايبرمجةـلت تحقـق عـرض ايمعلومـلت فـي كشـال نصـوص مـع إدخـلل اـل 
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من عنلصر ايصوت،و ايصـور ايرقمةـ  و ايلقطـلت ايحةـ  مـن ايفةـدةو ايمصـحوب  بليصـوت،ثم 
  83.ايلةزر ،وتعرف بلالسطوانلت ايمدمج ،و ذيك بلعتبلرهل ايوسةط ايمستخدمأسطوانلت 

 :تاريخ االنترنيت - 

وفــي أوج ايحــرب ايبــلردة ســلور ايقلــق وزارة ايــدفلع األمرةاةــ  حــول مــل  1112فــي عــلم       
ســــةحدث ألنظمــــ  االتصــــلالت ايقومةــــ  عنــــد حــــدوث حــــرب نووة ،يقــــد اــــلن واضــــحل أن نظــــلم 

أن ايصــراع  اــدؤ ايمةاــون حةوةــل فــي حليــ  حــدوث حــرب عليمةــ  وياــن مــن االتصــلالت ســوف 
وصــف بــول بــلران 1111اينــووي سةقضــي عملةــل علــى نظــلم االتصــلالت ايموجــودة،وفي عــلم 

Paul Baran   حــول وهــو بلحــث ةعمــل يحســلب ايحاومــ  حــال يلمكشــال  فــي مقــلل بعنــوان
ايمتصــل  بــبعض وةكشــمل الفــ   ، يقــد اقتــرح نظلمــل مــن ايحواســةبشــبكات االتصــاالت الموزعــة

 دةنلمةاةـلبقةـ  ايعقـد اتصـلالتهل  يـفو تكشـبا  المرازةـ  بحةـث  سـتخداملبايوالةلت ايمتحـدة وذيـك 
إذا دمرت بعض ايعقد، نوقش االقتراح وتم تطوةره من قبل أعضـلء مختلفـةن مـن ايعـلملةن فـي 

 84حقل ايحوسب 

 :تعريف االنترنيت    

ــــليرغم مــــن اخــــتالف تســــمةلت        ــــ  ،كشــــبا  ب ــــت ،ايكشــــبا  ايعنابوتة ايكشــــبا  ،كشــــبا  االنترنة
 ن فـــ, ايمعلومــلت االياترونةــ  ،كشــبا  ايكشـــبالت، ايفضــلء ايســبراني ،كشـــبا  ايمعلومــلت ايدويةــ  
 .ايجمةع  ةتفق على أن االنترنةت هي ثورة تفوق في أهمةتهل الف  وسلئل االتصلل ايحدةث 

دائـرة معـلرف عمالقـ  ةماـن :د اهلل زيطـ  بأنهـل وفي تعرةف يألنترنةت عّرفهل ايداتور عبـ      
يلمكشتراةن فةهل ايحصول على ايمعلوملت حـول أي موضـوع معـةن فـي كشـال نـص ماتـوب أو 
مرســـوم أو خـــرائط،أو ايتراســـل عـــن طرةـــق ايبرةـــد االياترونـــي ،ألنهـــل تضـــم مالةـــةن مـــن أجهـــزة 
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طـــ  بليكشـــبا  بمـــل ةعـــرف ايحلســوب ،تتبـــلدل ايمعلومـــلت فةمـــل بةنهـــل ،وتســـتخدم ايحلســـبلت ايمرتب
 85.تقنةل بليبروتواول يلنقل وايسةطرة ويغرض تأمةن االتصلالت ايكشباة 

و هــو نظــلم معلومــلت يلوســلئط world wide  web  (www  )مختصــر ل : الويــب  
ايممنهل  على كشبا  االنترنت، و هذا اينظلم مبني على تقنة  اينصوص ايممنهل  مـع توسـةعهل 

 .ترنةت وانترانتبحةث تعمل على كشبا  ان

وةعــرف ايوةــب رســمةل علــى انــه مبــلدرة الســتخراج معلومــلت ايوســلئط ايممنهلــ  ايبعةــدة،        
 86.تهدف إيى ايوصول إيى عليم ضخم من ايوثلئق

 :الصحافة االلكترونية  

 :نشأة الصحافة االلكترونية وتعريفها-  

ظــــلهرة إعالمةــــ  جدةــــدة  ايصــــحلف  االياترونةــــ  فــــي منتصــــف ايتسعةنلت،وكشــــالت تأنكشــــ     
ايمكشــهد اإلعالمــي اقــرب مــل ةاــون  فأصــبحمرتبطــ  بثــورة تانويوجةــل ايمعلومــلت و االتصلالت،

نـوع مـن االتصـلل بـةن ايبكشـر :جـلء فةـه أنهـل نـهأفملال يلجمةع أمل تعرةف ايصحلف  االياترونة  
دم فةـه فنـون ةتم عبـر ايفضـلء االياتروني،االنترنةـت وكشـبالت ايمعلومـلت و االتصلالت،وةسـتخ

و يةـــــلت ومهـــــلرات ايعمـــــل فـــــي ايصـــــحلف  ايمطبوعـــــ  مضـــــلفل إيةهـــــل مهـــــلرات وايةـــــلت تقنةـــــلت 
ايمعلومــلت ايتــي تنلســب اســتخدام ايفضــلء االياترونــي اوســةط أو وســةل  اتصــلل بمــل فــي ذيــك 
استخدام اينص وايصـوت وايصـورة وايمسـتوةلت ايمختلفـ  مـن ايتفلعـل علـى ايمتلقى،الستقصـلء 

ية  وغةر اآلية  ومعليجتهل وتحلةلهل ونكشرهل على ايجملهةر عبـر ايفضـلء االياترونـي األنبلء اآل
 87.بسرع 

 :أنواع الصحافة االلكترونية -
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 :تنقسم ايصحف على كشبا  االنترنةت إيى نوعةن رئةسةن همل    

 : الصحف االلكترونية الكاملة -

ـــذاتهل وان النـــت تحمـــل اســـم ايصـــحفة  ايورق        ( ايصـــحةف  األم)ةـــ وهـــي صـــحف قلئمـــ  ب
وةتمةــز هــذا اينــوع بتقــدةم ايخــدملت اإلعالمةــ  وايصــحفة  نفســهل ايتــي تقــدمهل ايصــحةف  ايورقةــ  

 ...من أخبلر وتقلرةر

 :النسخ االلكترونية من الصحف الورقية -

وهي مواقع ايصحف ايورقة  اينصة  على ايكشـبا ،وايتي تقتصـر خـدمتهل علـى تقـدةم اـل       
 88.ف  ايورقة ،وخدم  تقدةم اإلعالنلت يهل ،وايربط بليمواقع االخرىأو بعض مضمون ايصحة

 :مات والخصائر الصحفية لإلنترنيتالس  - 

 :تّتسم اإلنترنةت بعدة سملت من اينلحة  ايصحفة  نورد من بةنهل ملةلي  

حةث تتوافر ايعدةد من ايمصلدر وايمواقع ايصحفة  ايتـي تبـث :الت غطية الصحفية الفورية -  
 .لرهل بكشال فوري ومتجدد على اإلنترنةتأخب

ـــة -   ـــة الصـــحفية الحي ةماـــن أن تـــوفر اإلنترنةـــت تغطةـــ  حةـــ  يألحـــداث مـــن موقـــع :الت غطي
حــدوثهل  ،وفــي يحظــ  وقوعهل،وتعمــل ايعدةــد مــن ايكشــرالت ايمتخصصــ  علــى تطــوةر تقنةــلت 

 .ايبث ايصحفي ايحي على اإلنترنةت

ر علـى اإلنترنةـت ايعدةـد مـن ايمصـلدر ايصـحفة  ايتـي تتـواف: التغطية الصحفية المتعم قـة -  
تتنلول ذات ايموضوعلت بطـرق متنوعـ ،ممل ةسـمح بـليتعرف علـى أبعلدهـل ايمتعـددة،امل ةوجـد 
حصـــلئةلت وبةلنـــلت تعمـــق  ايعدةـــد مـــن ايـــروابط ايتـــي تحةـــل ايصـــحفي إيـــى مصـــلدر ووثـــلئق وا 

 .معرفته ومعلوملته حول ايموضوع ايذي ةاتب عنه
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حةث تتـةح اإلنترنةـت إمالنةـلت ايتفلعـل اإلةجـلبي بـةن ايقـّراء :ة الصحفية التفاعليةالتغطي -  
 .وايصحفةةن،وتزةد من إمالنة  مكشلرا  ايقّراء في أداء األعملل ايصحفة 

حةـث تجمـع اإلنترنةـت بمفرداتهـل بـةن أاثـر مـن عنصـر مـن :التغطية الصـحفية المتكاملـة -  
صــحفةل ةـزود بليمعلومــلت ،وأداة اتصـلل بليمصــدر  عنلصـر ايمملرســ  ايصـحفة  ،فهــي مصـدرا

 .ووسةل  اتلب  ومعليج  يلمعلوملت

فليعمــل علــى اإلنترنةــت ال ةتوقــف علــى مــدار ايســلع  ،بمــل :التغطيــة الصــحفية المســتمر ة - 
 89.ةتةح تجدةد ايملدة ايصحفة  بكشال مستمر ،فضال عن ايسرع  في ايتغطة 

 نترنيتالبث اإلذاعي و التلفزيوني عبر األ  

وجــدت االذاعــ  نفســهل هــي األخــرى مهــددة بلالنــدثلر فلجــأت ايــى انكشــلء مواقــع بــث علــى      
األنترنةت وهي عبلرة عن تطبةقلت برامج صوتة  امبةوترتة  ةتم استخدامهل يلبـث عبـر ايكشـبا  
اعتمـــلدا علـــى تانويوجةـــل تـــدفق ايمعلومـــلت يتكشـــغةل ايمـــواد ايّصـــوتة  أو ايفةـــدةو،و ةقـــول محمـــد 

ان رادةـو االنترنةـت متعـدد ايوظـلئف و هـو رادةـو تفـلعلي ةماـن أن ةنقـل "ف في هذا ايكشـأنعلر 
ـــتحام فـــي ايوســـةل  االعالمةـــ  مـــن ايدويـــ  و ايمؤّسســـلت االذاعـــ  و ايتلفزةـــون ايـــى جمهـــور  اي
ايمســتمعةن ز ايمكشــلهدةن و مــوردي ايمعلومــلت، و ســةتحول ايجمهــور مــن االســتهالك ايســلبي 

ـــو و ايتلفزةـــون ـــ  و ذاـــلء ايامبةـــوتر و  يلرادة ـــى اســـتخدام قـــوة ايتســـجةالت ايصـــوتة  و ايمرئة اي
ايمعلومــلت ايضــخم  ايمعروضــ  علــى كشــبا  االنترنةــت ،و تتــةح ايكشــبا  ايرقمةــ  ياــل فــرد أن 

 90."ةبث برامج اذاعة  أو تلفزةونة 

ات أمــــل ايبــــث ايتلفزةــــوني عبــــر االنترنةــــت فةســــتخدم تانويوجةــــل ايتــــدفق ايمتــــزامن يالكشــــلر       
ايّصــوتة  و ايمرئةــ   يتظهــر علــى كشــال بــث ةماــن مكشــلهدته بلســتخدام عــدة بــرامج تبعــل يحزمــ  
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 النظرياإلطار 

 

 

ايملفــلت ايمســـتخدم  فـــي عملةـــ  ايبـــث ،و ةـــتم تغذةـــ  محطـــ  إيتقـــلط ايبـــث ايخلصـــ  بلالكشـــلرات 
ايصوتة  و ايمرئة  ايتي تاّون مجتمع  ايملف ايمراد بثه ،و ةقلص حجـم ايملفـلت بعـد اإليتقـلط 

إيـــى هةئـــ  ايعـــرض ،و ترســـل هـــذه ايملفـــلت عبـــر إتصـــلل كشـــبا  رقمةـــ  أحـــد ملقمـــلت و تحـــّول 
مـع اـل ايّتقـدم "االنترنةت ايمحلة  و ايمزودة بتسهةالت تدفق ايبـث ايفـوري و ةقـول بهـلء عةسـى

ايحلصــل فــي كشــبا  االنترنةــت إال أن ايبــث ايتلفزةــوني فــي ايكشــبا  حةــث يــم ةصــل إيــى اينضــج 
لن  االعتملدة  ،حةث أن تنزةل ايصورة ةأخذ زمنل طوةال و هـي ايتانويوجي ايذي ةضعه في خ

 .91"نفسهل ملزايت ضعةف  في مستواهل ايفني ايلذي ةنبغي ان تاون علةه
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  اإلعالممة  و األز 

 ماهية األزمة - ..2

 :تعريف األزمة - 1.1.1

يغوةل واذيك اصطالحل ممل جعلهل نستخدم  "األزم "ايواقع إن هنلك تعرةفلت عدةدة يالم      
وغةرهل امل ةكشةع االقتصلدة  وايعسارة  واألمنة  ايمجلالت ايسةلسة  االجتملعة  و  في الف 

 :األزم  يغوةل فياستخدامهل بةن الف  ايفئلت، فتعرف 

،ةقلل أصلبتهم سن  أزمتهم أزمل أي على أنهل ايكشدة وايقحط عرفت  :الصحاح معجم -   
عن ايكش  امسك عنه ،وفي  "زمأ"أزم علةنل ايدهر ةأزم أزمل أي اكشتد و قل خةره،و استأصلتهم، 

حمة  ةعني اي" زمألا:"ايدواء فقلل  ة ملل ايحلرث بن الدأعمر رضي اهلل عنه س أنايحدةث 
زم،وموضع ايحرب أضةق بةن جبلةن مطرةق وال  ايمضةق، "زمأايم"والن طبةب ايعرب 

 .92زمةنأضع ايذي بةن ايمكشعر وبةن عرف  مسمي ايمو ن زم، ومنهأأةضل م

علةنل  أزم:وردت األزم  أةضل بمعني ايكشدة وايقحط وةقلل:قاموس المصباح المنير -   
 إصلبتهأي  وتأزمعلةهم ايسن  اكشتد قحطهل  تأزم:ايدهر أي اكشتد وقل خةره، اذيك ةقلل

 93 .أزم 

 أوفي تطور ايحةلة  أوفي معلجم ايلغ  االنجلةزة  نقط  تحول في ايمرض  األزم وتعني    
تلرة ، وهي نقط  تحول تتصف بليصعوب  وايقلق من ايمستقبل وتتطلب اتخلذ ايقرار ايفي 

   محددةةنايمنلسب خالل مدة زم

 94.ايتوتر، ايفقر، اينوب ، ايفلق ، اينزاع :أهمهل  ايفرنسة  معلن متعددة زم  في ايلغأليو   

                                                           
92
 .7227، ص7770، 4، دار العلم للماليين، بيروت،طالصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةاسماعيل بن حماد الجوهري، : 
93
 .87، ص8078، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، العمليات -المفاهيم -المداخل -، إدارة األزماتماجد عبد المهدي المساعدة. د: 
94
 .87ص 8007اثراء للنشر والتوزيع، فلسطين، -ادارة االزمات،مدخل متكامليوسف احمد ابو فارة ،. د: 



                                     

 

 
59 

 

 

 

 :زمةلل  واإلجرائيالتعريف االصطالحي  -

من قبل ايعدةد من اياتلب وايبلحثةن وذيك بتعدد  األزم بليرغم من تعدد تعرةفلت      
كشلبهل ابةرا بةن هذه هنليك ت أن إالالم  األزم  ،  إيىخلفةلتهم وايزاوة  ايتي ةنظرون منهل 

 :عضل من هذه ايتعرةفلتايتعرةفلت حول مديول األزم  ومل ةعةنه هذا ايمصطلح وفي ملةلي ب

وقت حلسم أو خطر ابةر تعتمد نتلئجه على قدر ايعواقب ايسلبة  ايتي هي  األزم *     
  ةسفر عنهل،وهي عبلرة عن حلدث خطةر ةؤثر في أمن اينلس مثال وةؤدي إيى تهدةد سمع

 .ايمنظم  المل إتسع إنتكشلره

موقف ةتسبب في جعل ايمنظم  محل إهتملم :و في ايمنظور االعالمي نجد أن األزم       
واسع اينطلق من وسلئل اإلعالم ايمحلة  و ايعليمة  ،ومن جملعلت أخرى اليمستهلاةن و 

 95... ايعلملةن و ايسةلسةةن و اينقلبةةن 

م  تهدد مصةر ايمنظم  ايتي تتعرض يهل، وتضع هي يحظ  حرج  وحلس األزم *     
 ،ايتأادلع ايقرار في ايمنظم  في ضوء زةلدة مستوى حلي  عدم صن أملمصعوبلت ابةرة 

يالزم  وايمطلوب  يلتعلطي اوعدم توافر ايام واينوع ايالفي من ايبةلنلت وايمعلوملت وايمعرف  
 األسبلبج  علية  من ايخلط بةن وسبب وقوع در  ، األزم مع ايواقع ايحليي في ظل وقوع 

واينتلئج ، وحدوث تداعةلت سرةع  ومتالحق  نلجم  عن تفلعالت عنلصر ايمنظم  في ظل 

                                                           
95
 42،ص8001،الدار المصرية اللبنانية،القاهرة،م و معالجة األزماتاإلعالحسن عماد مكاوي،:أ د :
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 بلألحداث ؤتنبيلع ايقرار ايقدرة ايالفة  على رؤة  ايحلضر وايمستقبل و اصناألزم  ،وفقدان 
 96.ايمنظم  أعمللهل على لتوانعالس

موقف  أوحدث  بأنهل مهنل نصرمحمد ايداتور  األستلذرفهل فةع الدولية األزمةتعريف  أمل   
 أهداف أوعنه تهدةد يقةم  أايخلرجة  يلدوي  ،ةنكش أوتغةر في ايبةئ  ايداخلة   إيىدي ؤ مفلج  ة

ايكشرةع  ايدستورة  وةتطلب سرع  ايتدخل وايمواجه   أومن ايدوي  ايخلرجي أ أومصليح  أو
 97.ظرة وايمتوقع ايمختلف  ايمنت تأثةراتهليلتحام في 

 :أنهلب فةايتعلر ةماننل ايقول من خالل مل سبق من  :للزمة إجرائيوكتعريف   

هي تلك اينقط   أو ايموقف ايذي يم ةان في ايحسبلن ويم ةتوقع حدوثه ، أوذيك ايحدث      
 أخرىمرحل   أو أخروضع  إيىمرحل  معةن   أوتفصل االنتقلل من وضع  ايتيايحرج  
 .السوء ا أو يألفضل

غليبل مل ةؤدي  أاثر أوذيك ايصراع ايكشدةد ايقلئم بةن دويتةن : فهي  الدولية األزمة أمل     
  .حرب ايى نكشوء

 :باألزمةمفاهيم مرتبطة - 1.1.1

 :مفهوم الكارثة -   

فلدح  وخسلئر  أضراروةنجم عنهل ،بصورة فعلة   تايالرث  هي حلدث  ابةرة مدمرة وقع     
 فنة ،وهي قد تاون طبةعة  نلجم  عن فعل ايطبةع ،وقد تاون واألرواحتلالت ابةرة في ايمم
غةر عمدة  ، وتتطلب مواجه  ايالرث  معونلت على  أوبصورة عمدة   اإلنسلنةتسبب فةهل 

                                                           
96
 .88مرجع سبق ذكره ص -إدارة األزمات–يوسف احمد ابو فارة .د: 
97
 .843،ص 8001،مؤسسة شباب الجامعة ،االسكندرية ، إدارة األزماتد محمد نصر مهنا،: 
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وقد تاون ايالرث  في أحةلنل اثةرة سببل رئةسةل يألزم  .مستوى ايدوي  وربمل معونلت دوية  
 98 .زم يان ايالرث  يةست هي األ

 :الصدمةمفهوم  -

عّرف على أنهل حدث ةنتج عنه كشعور فجلئي ايحدوث ،هذا ايكشعور هو مرّاب بةن ايغضب ت
وايذهول وايخوف ،ومن هنل قد تاون ايصدم  هي إحدى عوارض األزم  ،أو إحدى نتلئجهل 
ايتي تويدت عند إنفجلرهل في كشال فجلئي سرةع دون سلبق إنذار،امل تاون ايصدم  هي 

سبلب األزملت سواء على مستوى ايّدول أو ايمكشروعلت ،أو األفراد و ةاون ايتعلمل مع أحد أ
 99.ايصدم  بأسلوب اإلمتصلص أو اإلستةعلب

 

 

 :الصراع-     

عبر عن تصلرع ت األزملتبعض  أن،بلعتبلر األزم ةقترب مفهوم ايصراع من مفهوم      
د ةاون بليغ ايحدة وكشدةد ايتدمةر امل ايصراع ق أن إالوتضلد مصليحهل،وتعلرضهل ، إرادتةن

 وأطرافهته لواتجله أبعلدهايصراع قد ةاون معروفل في  أن،امل األزملتهو ايحلل في 
 100.وأهدافه

 :المشكلة-    

تعبر ايمكشال  عن ايبلعث ايرئةسي ايذي ةسبب حلي  من ايحلالت غةر ايمرغوب فةهل      
 إحدىتاون  علدة مل فلألزم  ,في حد ذاتهل األزم ومن ثم فلن ايمكشال  قد تاون هي سبب 

                                                           
98
 .10-47مرجع سبق ذكره ص -إدارة األزمات -يوسف احمد ابو فارة.د: 
99
 71،ص7770،مكتبة مديول،القاهرة،إدارة األزمات منهج إقتصادي إداري متكامل لحل األزماتمحسن أحمد الخضري،: 
100
 8001-8004مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال،جامعة الجزائر -اإلعالم واالتصال وإدارة األزماتمحمد هدير،: 

 .72ص 
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موقفل حلدا،كشدةد ايصعوب  وايتنفةذ وغةر معروف  تأخذايظواهر ايمتفجرة عن ايمكشال  وايتي 
ايمكشال  علدة  أنقم  ايسرع  وايدق ،في حةن  إيىمحسوب اينتلئج وتحتلج ايتعلمل معه  أو

ةحدد ايفلرق  أنسبق ةمان على مل  ابنلء .لهلح إيىجهد منظم يلوصول  إيىمل تحتلج 
ةظهر بكشال تدرةجي من  منذرايمكشال  حدث  أن،حةث واألزم بةن ايمكشال   األسلسي

كشلراتمصلدر متنوع   تفاةر وجهد منظم  إيىتحذةر مختلف  ممل ةتطلب حلهل،وهي تحتلج  وا 
 101.ةتم ايتعلمل معهل في فترات طوةل  أنيلتعلمل معهل،وايقضلء علةهل امل ةمان 

 :قضيةهوم المف -    

قضة  عبلرة عن موضوع جديي ةتسع يالختالف في وجهلت اينظر وتبلةن اآلراء اي      
وايحلول ايمقترح  ،وتظهر ايقضة  نتةج  تطور خالفلت حول مسأي  مل وتنطوي علر  راء 

وتتكشلبه ايقضة  مع األزم  في أن االهمل ةنطوي على تهدةد يلمنظم  بكشال ...متعلرض 
ختالف بةنهمل ةاون في ايمدى ايزمني ،حةث تأتي األزم  علدة على غةر مل،غةر أن اإل

توقع ،وتدفع ايمنظم  إيى اإلستعجلل  في اتخلذ ايقرار ،بةنمل في حلي  ايقضة  ةوجد اثةر 
 102.من ايوقت يتحلةل ايمعلوملت ووضع ايبرنلمج ايمنلسب يلعالج 

 

 :األزمةنشوء  أسباب- 1.1.1

في حد ذاتهل فهنلك مسببلت داخلة   األزملتزم  يتنوع ة يألأيمنكشا األسبلبةرجع تنوع      
 :األسبلبهذه  أبرزهلومن  اي ،....وعلم كشخصة   ،عة و وموض ، ذاتة خلرجة  وأخرى

 :بيئية أسباب-   

                                                           
101
 .80المرجع نفسه ص : 

 
102
 14،م س ذ،صاإلعالم و معالجة األزماتحسن عماد مكاوي،.د.ا: 



                                     

 

 
63 

تاون سةطرة ايمنظم  علةهل  أوسةطرة علةهل،ايةمان يلمنظم   هي ايعنلصر ايتي ال    
 :ملةليهي  األزم ةئة  ايتي قد تاون سببل في وقوع ايعنلصر ايب مهأمحدودة جدا،و 

 أحداثمثل ايظروف ايسةلسة  غةر ايمستقرة ومل ةترتب علةهل من :عناصر سياسية 
 .وحوادث

 األعمللمثل سةلسلت ايحاوم  تجله منظملت :عناصر قانونية . 
 ايفكشل في تحقةق ايتكشغةل االقتصلدي  األسبلبومن هذه :عناصر اقتصادية ومالية

األسهم،  أسعلرفي  ، االنهةلرايابةر في معدالت ايربحة  ، ايتضخم، االنخفلضلةمايس
 .األسواق، اياسلد، ايبطلي  إيىدد جمستثمرةن  دخول

 انتكشلر ايكشلئعلت ايسلبة  حول ايمنظم ،تفكشي  األسبلبومن هذه :عناصر اجتماعية
ظروف ايتخلف،ايتنلمي ايسرةع في عدد ايسالن،ايصراعلت االجتملعة ، مظلهر

 .ايسوق غةر ايمستقرة
 وعنلصر  ايمستفةدةنعنلصر تتعلق بتوقعلت  األسبلبومن هذه :عناصر طبيعية

 103.وعنلصر تانويوجة   تنلفسة

 :تنظيمية أسباب-  

 :األسبلبفي عنلصر ةاون يلمنظم  سةطرة مبلكشرة علةهل ومن هذه  األسبلبتتجسد هذه   

 نظم ماي إدارة. 
 اإلدارةونمط  أسلوب. 
 ايموارد إدارة. 
 ايمعلوملت ايخلطئ  ايتي تتسرب عبر ايكشلئعلت. 
 سوء ايتعلمل مع ايمكشاالت. 
 ايعلملةن يلتغةةر  مقلوم. 

                                                           
103
 .82،م،س،صإدارة األزماتيوسف احمد ابو فارة، .د: 
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  ايمكشاالت ايثقلفة. 
  عدم وجود نظم معلوملت الفة. 
  ايحوادث ايصنلعة. 
 104انخفلض ايروح ايمعنوة  يدى ايعلملةن. 

  :ايى مل ةليزم ة يألأايمنكش ألسبلبانه ةرجع لايداتور ملجد عبد ايمهدي ايمسلعدة ف أمل     

في  ايخطأ إيىوهو ةكشةر ، األزملتنكشوء  أسبلب مهأحد أوةمثل سوء ايفهم :سوء الفهم - 
 أوقل  ايمعلوملت  إيىوسوء ايفهم ةرجع ، 105األزم ايمعلوملت ايمتلح  عن  ماستقبلل وفه

 106.تداخلهل

وايحام  ،ايحصول علةهل أمانايتي  لب ايمعلوملتعةمثل مرحل  استة واإلدراك:اإلدراكسوء  - 
ذا ،ايمعروض  األمورايتقدةري على  عدم  إيىدي ةؤ  لنهغةر سلةم ف اإلدراكالن هذا  مل وا 

ايحقةقي  األداءانفصلم ايعالق  بةن  إيىدي ؤ ،بل ةاإلداريسالم  االتجله ايذي اتخذه ايقلئد 
ومن  ,اإلداريةتخذهل هذا ايقلئد  وبةن ايقلرات ايتي (ايمنظم ،ايدوي ،ايمكشروع )اإلدارييلاةلن 
 أنهلتراامت نتلئج ايتصرفلت ايسلبق  بكشال معةن في حةن الن ةدرك متخذ ايقرار  إذاهنل 

  107.األزم نه ةوجد ضغط مويد النفجلر  ،فأخرخذ كشاال أت

عطلءبليكشك في ايمعلوملت  :سوء التقدير -  نتةج  ايثق   قةم  يلمعلوملت مبليغ فةهل، وا 
 .ايزائدة

يلعملةلت  أنظم عدم وجود  أو، اإلدارياالستبداد  أوب ايعكشوائة  ببس :اإلدارةسوء  - 
 .اإلدارة 

                                                           
104
 .22.21م،س،ص -إدارة األزمات -يوسف احمد ابو فارة.د: 
105
 .82م،س،ص-إدارة األزمات -ماجد عبد المهدي المساعدة. د: 
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 1،  جامعة بغداد ، ص  ة إدارة األزمات، إستراتجيا يثار عبد الهادي محمد .د.ا: 
107
 .87ص .س.م.إدارة األزمات. ماجد عبد المهدي المساعدة. د.ا: 
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ومن  ايصراع أطراف مةول أواهتململت  أوكشخصة   لتالختالف:واألهدافتعارض المصالح  - 
 .ووسلئل تحقةقهل أهدافهمثم 

 أويغةلب ايتدرةب  هل،على ايتعلمل مع األزم  أطرافضعف قدرة ورغب  :البشرية األخطاء -  
 108.انخفلض ايدافعة  أوقل  ايخبرة 

بكشال معةن،وتم  أطلقت كشلئعلت مل ةاون مصدرهل ايوحةد األزملتاثةرا من :الشائعات -  
توظةفهل وتسخةرهل بلستخدام مجموع  حقلئق صلدق  قد حدثت فعال،وملموس  من جلنب 

حلطتهل األفرادقطلع ابةر من  عالنهليمعلوملت ايالذب  وايمضلل ،بهلي  من ايبةلنلت وا وا   وا 
الستغاليهل في تفجةر  إعدادهلمنلخ وبةئ  محةط  ثم  إطلرفي توقةت خلص،وفي 

 109.األزملت

 إيى ةرجع وايذي،في حل ايمكشاالت  األملفقدان  أوعدم ايقدرة  أو اإلحبلطوهو :اليأس -  
 .اإلدارة  األنظم ايتدهور في  أو اإلداريايقمع 

 أخطلءهتعرةض متخذ ايقرار يضغوط نفسة  وملدة  وكشخصة  واستغالل :االبتزاز الرغبة في -  
  110. مز أمن اجل صنع 

نه ةتم من أايابةرة يتحجةم اياةلنلت ايصغةرة،امل  لتلناياةةتم من جلنب  :استعراض القوة -  
بعض عنلصر ايقوة،وترغب في قةلس رد  تحوزايطموح  عندمل  اإلدارة جلنب اياةلنلت 

،وعلى مدى رد فعل اياةلن األصغرثةرهل على اياةلنلت أاختبلرهل واختبلر مدى ت أو،فعلهل
،ودون األحداثثةر على مسرح أعملة  استعراضة  خلطف  يلت أحجمل،ومن ثم تبد األابر

                                                           
108
 .1م س  ص -إستراتجية إدارة األزمات -ايثار عبد الهادي محمد.د.ا: 
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 .37م،س، ص  -إدارة األزمات -ماجد عبد المهدي المساعدة. د.ا: 
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وتتفلقم مع ،األزم ايعواقب وتتدخل جمل  عوامل غةر منظورة فتحدث  أوحسلب يلنتلئج 
 111.لئجوتراام اينت األحداث تتلبعلت

 :إيى أسبلبهلفترجع  الدولية األزمات أمل

فرص ابةرة  نبمل ةوفره م ،زملت ايدوية يأل أسلسةلوهو بحد ذاته ةمثل مصدرا االستعمار  -  
 .ينكشوب ايعنف ايمسلح في ايبلدان

ايخطةرة  األزملتايعدةد من  إثلرةتعد سببل في : باألقاليموالمطالبة  مشكالت الحدود -  
 .وايحروب

ر ةوةراد هنل بتغة ،ايدوية  األزم ةعد سببل في نكشوء : محاولة الدول لتغيير الوضع الراهن -  
 .وي لجدةدة يصليح ايدوي  ايقلئم  بليمح إستراتجة ايوضع يلحصول على مالسب 

 واألطرافااتراث يمصليح ايدول  ملدون: سعي الدول الدائم لتحقيق مصالحهم االقتصادية -  
 .األخرىايدوية  

 112.ايقلئم  بةنهل يالتقلفةلتايدول خرق  -  

 :األزمةخصائر  - 1.1.1

 وأهمهل ألايمتظهر على  أزم تتواجد في أي  أنزم  ةمان هنلك عدة خصلئص يأل   
 :ملةلي

 حدث سرةع وغلمض :المفاجأة-  

 وايذي قد ةؤدي إيى خسلئر ملدة  أو بكشرة  هلئل  تهدد االستقرار وتصل أحةلنل: جسامة التهديد 
 .إيى ايقضلء على اةلن ايمنظم 
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 .38-37م، س، ص -إدارة األزمات -ماجد عبد المهدي المساعدة.د: 
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 فهي تهدد االفتراضلت ايرئةسة  ايتي ةقوم علةهل اينظلم،وتخلق حلي  من حلالت ايقلق :مربكة
وايتوتر  وعدم ايةقةن في ايبدائل ايمتلح  ،خلص  في ظل نقص ايمعلوملت األمر ايذي ةضلعف 

 .من صعوب  اتخلذ ايقرار
 حداث تقع وتتصلعد بكشال متسلرع وربمل حلد ،األمر فلأل:ضيق الوقت المتاح لمواجهة األزمة

 .ايذي ةفقد أطراف األزم  ايقدرة على ايسةطرة على ايموقف واستةعلبه جةدا
 وتعلرض مصليحهل ،ممل ةخلق  تعدد األطراف والقوى المؤثرة في حدوث األزمة وتطورها،

 113.صعوبلت في ايسةطرة على ايموقف 

 :فهي الدولية األزمةخصائر  أما

 تهدد مصليح  ،دويي أوتتسم بليفجلئة  في نسق داخلي  ط  تحول حلسم غليبل ملمح
 .ةر نوعل من ايذهول وايحرج يدى ايقوى ايمعةن  بهلثدوية  معةن  وت

  ةر نوعل من ثوتستقطب اهتململ ابةرا وت وأسبلبهلايتعقةد وايتكشلبك في عنلصرهل
 .ايخوف

 ةمتد خطرهل يلمستقبلي تطوراتهل ايسلبة  ايتي قد فتتطلب جهدا يتال. 
  تطرح نوعل من االرتبلك وايكشك في ايخةلرات ايمطروح  عند ايتعلمل معهل خلص  في

  .غةلب معلوملت دقةق  والفة  حويهل
   قد تخلف حلي  من ايتوتر ايعليمي خالل فترة زمنة  قصةرة في ظل ايدوية

 114.ايمتكشلبا 

 :األزمات أنواع- 1.1.1

 سنأتيل يعدة أسس ومعلةةر فقةفهل و صننه ةمان تأ إالتختلف تتعدد أنواع األزملت و      
 :على ذار أنواع األزملت ايدوية  سنأتي ، املعلى ذارهل

 :وهي نوعلن اثنلن :حدوثهاتصنيف األزمات من حيث تكرار -

                                                           
113

  83،ص8008لقاهرة،،دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع،ااإلعالم واألزمات مدخل نظري وممارسات عمليةمحمد شومان ،.د:.
114
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  (.مثل األزملت االقتصلدة )أزم  ذات طلبع دوري متارر ايحدوث 
 ر، األمطل:)سهل توقعهل مثلةي وهي ايت:أزم  فجلئة  عكشوائة  غةر متاررة

 115....(األعلصةر

 :تاون إملوهي :العمق ثتصنيف األزمات من حي-

 تكشال خطورة وتحدث طفرة بكشال  ، الأزم  سطحة  غةر عمةق  هلمكشة  ايتأثةر
 .بسرع فجلئي وتنتهي 

 116.أزم  عمةق  متغلغل  جوهرة  وهي بليغ  ايتأثةر ذات طبةع  كشدةدة ايقسوة 

ووفقل يهذا األسلس تصنف األزملت إيى نوعةن : ن حيث درجة شدتهاتصنيف األزمة م-
 :همل أسلسةن

 ايعليمة  األزملتبليغ  ايكشدة وايعنف مثل  أزملتوهي :جلمح عنةف   أزملت. 
 ايجهود ايمحةط بهل  أوايعلم  ايرأيعلى  تأثةرهلوعلدة مل ةاون :وخفةف هلدئ   أزملت

 .ألولاخفةفل وهي اقل درج  في ايكشدة من اينوع 

 :هنل األزملتوةمان ايتفرق  بةن نوعةن من  :المستوىمن حيث -

  وةتأثرةصةب ايدوي  اال  األزملتوهذا اينوع من :على ايمستوى ايقومي ايالي أزم 
 .نتلئجهل أو أسبلبهلكشلمل  علم  سواء في  أزم به ايمجتمع اال وهي 

   متد اثةرا خلرج هذه ال ة وتأثةرهلعلدة فلن حجمهل :ايجزئيعلى ايمستوى  أزملت
ايوحدات  أوعلى مستوى ايمكشروعلت  األزملتايوحدات وفي ايغليب تاون هذه 

 117.اإلنتلجة 

 :وةندرج تحت هذا ايتصنةف نوعةن همل :من حيث طبيعة الحدوث أزمات-
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  مثل اإلنسلناينلكشئ  عن فعل  األزملتوهي تلك :اإلنسلنبفعل  أزم: 

 .ختلف االضطرابلت ايعلم  وايفتن ايم*     

 .ايصنلعة  أو اياةملئة ايمواد  أو اإلكشعلعحوادث تلوث ايبةئ  اتسرب *    

  زالزل وايبلراةن ليا اإلنسلنيدخل فةهل يلنكشلط  األزم  ايتي الوهي : طبةعة  أزم
 118.واألعلصةر

ايتي تحدث خلرج حدود ايدوي  ذاتهل يذا سمت  األزم فهي  :الدولية األزمات أنواع أمل   
 :أطرافهلجة  وقد تاون خلر  أزملت

 األويىايدوي  مع على عالقلت غةر طبةعة   أودوي  معلدة   إمل. 
 دوي  صدةق  أو. 
 أجنبة دوي   إيىمي تتن أحزاب أومنظملت  أو. 

 :إيىايخلرجة   األزملتوةمان تقسةم 

 مثل  متقلرب بهل خصلئص واحدة  ،وهي ايتي تحدث داخل منطق  مل:  إقلةمة  أزملت
ربةجلن ز ارمةنةل وا يورتهبةن جم األزم مثل   سةلدول جنوب كشرق  أوة  ايدول ايعرب

 .نلجورنوالرابلج  إقلةمحول 
 منطق  واحدة إيىتنتمي  ال وقوة دول وأخرىبةن دوي   أوهي ايتي تنكش: دوية  أزملت, 

تغةر حلد ومفلج  في ايوضع ايدويي ايراهن ممل ةكشال تهدةدا  إيىوتهدف ايدوي  
 يدؤ قد ت أفعلل، وةنتج عنه ردود  األخرىايقومي يلدول  يألمنكشر مبلكشرا وغةر مبل

 :نوعةن  إيياحتملل حدوث حرب وتنقسم و حدوث صراع مسلح  إيى
 حرب إيىتحتمل ايلجوء  أزملت. 
 119.ايحرب إيىال تحتمل ايلجوء  أزملت 
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 .32م،س،ص  -اتإدارة األزم –ماجد عبد المهدي المساعدة .د : 
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 .817.810ص .،م،س ، إدارة األزماتمحمد نصر مهنا. د .ا: 



                                     

 

 
70 

 عالقة االعالم باألزمة-. ..1

م ايجملهةرة  وتحظي بتغطة  على نطلق واسع تعد األزملت ملدة خصب  يوسلئل اإلعال     
من قبل هذه ايوسلئل وايتي تسعى إيى إرضلء جملهةرهل ايمتلبع  يألزملت وتطوراتهل من 
خالل مل تقدمه من أخبلر ومعلوملت حلصل  على ارض ايواقع، و يإلعالم أهمة  بليغ  في 

قليه بسرع  ابةرة،واجتةلزه هذا ايموضوع نظرا يمل ةتوفر يه من قدارت هلئل  تتمثل في انت
يلحدود، وتخطةه ايعوائق بمل ةملاه من وسلئل مقروءة ومسموع  ومرئة ، ويمل يه من قدرات 
هلئل  على ايتأثةر اينفسي على األفراد وايسةطرة ايفارة  واإلقنلع يلجمهور في ايمجتمعلت 

 .ايمختلف  وايتحام في سلواةلتهم وتوجةههم

  120زماتظهور اإلعالم واأل - 1.1.1

في أواخر ايستةنلت من ايقرن ايعكشرةن ظهر عدد محدود من  بحوث إعالم األزملت      
واياوارث ايتي أجرةت  في مرااز بحوث األزملت و اياوارث ومرااز ايرأي ايعلم في ايوالةلت 
ايمتحدة األمرةاة   وأروبل وايةلبلن، بةنمل ظهرت محلوالت فردة  يتحلةل ايجوانب ايمختلف  

رسلي  ملجستةر  1111علم   Evell williamsالم األزملت واياوارث حةث أعد إلع
تضمنت تحلةل مضمون يصحةف  نكشرت رسلئل وتقلرةر عن إعصلر ضرب أحد ايمدن 

ب علدة كشرح وتحلةل ايمواد ايصحفة  ايتي قلم  Harry rooreاألمرةاة  وقد قلم هلري مور
 .وةلةلمز بتحلةلهل عن نفس ايالرث 

وقد كشهدت ايثملنةنلت وايتسعةنلت زةلدة مطردة وسرةع  في بحوث واستخداملت إعالم      
األزملت واياوارث، امل ظهرت بحوث غةر ثقلفة  مقلرن  يمواقف وتوجهلت اإلعالم أثنلء 
األزملت خلص  اإلعالم األمرةاي وايةلبلني،يان ايبحوث ايتي رازت على ايصحلف  النت 

 121.أجرةت على اإلذاع  وايتلفزةون أاثر من ايبحوث ايتي
                                                           

120
 .71، م س ذ ، صاالعالم واالتصال ادارة االزماتمحمد هدير، : 
121
 .71المرجع نفسه ص : 
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 (تعرةف إجرائي:) تعريف إعالم األزمات-.1.1.1

وايمقصود هنل ب عالم األزملت هو ايتغطة  أو ايتنلول أو ايمعليج  يألزملت من قبل      
 .وسلئل اإلعالم ايمختلف 

و  هو تلك ايعملة  ايتي ةترتب علةهل نكشر األخبلر :و بمل أن ايعالم في تعرةفه هو
ايمعلوملت ايدقةق  ايتي ترتاز على ايصدق وايصراح  ومخلطب  عقول ايجملهةر وعواطفهم 
ايّسلمة  واإلرتقلء بمستوى ايرأي ايعلم ،وةقوم اإلعالم على ايتقرةر وايتثقةف مستخدمل أسلوب 

 .122ايكشرح وايتفسةر

تلفون فةمل بث رسلئل واقعة  أو خةلية  موحدة على أعداد ابةرة من اينلس ةخ :وهو أةضل
بةنهم من اينواحي االقتصلدة  واالجتملعة   وايثقلفة  ،فلإلعالم ةعتبر جمل  من 

وةمان ايقول بأن اإلعالم مضمون ةعمل على تنوةر ايمستقبلةن ورفع ايغكشلوة ....ايمعلوملت
 123.عن أعةنهم ،ومسلعدتهم على صنلع  ايقرار ايمنلسب

موقف ةتسبب في جعل ايمنظم  محل  :وفي تعرةف يألزم  من ايمنظور اإلعالمي هي
 124... .إهتملم واسع اينطلق من وسلئل اإلعالم ايمحلة  و ايعليمة  ،ومن جملعلت أخرى

وهو جعل : ومن خالل مل سبق من ايتعلرةف نخلص إيى ايتعرةف ايتليي إلعالم األزملت
ترةد وسلئل ايمعلوملت واألخبلر ايمتعلق  بلألزم  وايمرتازة على ايّصدق وايصراح  ايتي 

اإلعالم إرسليهل ونكشرهل ،معروف  ومفهوم  يدى ايجملهةر حتى تحدث تفلعال مع هذه األزم  

                                                           
122
 72-71،مرجع سبق ذكره ،صنظريات اإلعالمبسام عبد الرحمان المشاقبة، 
123
 1ذكره ،ص ،مرجع سبقاإلعالم المعاصرمحمد محمود دهبية، 
124
 42،مرجع سبق ذكره ،صاإلعالم و معالجة األزماتحسن عماد مكاوي، 
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،وترفع ايغكشلوة عنهل بلستخدام الملت ورموز وصور ينقل مضلمةن متنلسب  مع طبةع  هذه 
 .األزم  يتحقق ايفهم يدى ايجملهةر واستةعلبهم يهل

 

 125 :اتالتناول اإلعالمي لالزمتعريف - 1.1.1

ةقصد بليتنلول اإلعالمي يألزملت هنل بتنلول وسلئل اإلعالم ألخبلر وأحداث األزم       
وأسبلبهل ونتلئجهل، وتراةزهل على أحداث مفصل  واستثنلئة  أاثر من اونهل أحداث علدة ، 

 .امل ةراز ايصحفةون على ايرموز واألبطلل ايذةن برزوا أثنلء األزم  واألطراف ايفلعل  فةهل

 : مراحل التناول اإلعالمي- 1.1.1

 :ةمر اهتملم وسلئل اإلعالم بتنلول األزم  أو تغطةتهل بثالث مراحل أسلسة  وهي  

في بداة  األزم  تتصف طبةع  ايتنلول اإلعالمي يهذه األزم  : مراحل ايتنلول ايعكشوائي -   
ن األزم  وأسبلبهل بليعكشوائة  بسبب عدم توفر ايبةلنلت وايمعلوملت وايمعرف  ايالفة  ع

 .وتداعةلتهل وايمواقف ايمختلف  تجلههل

عندمل تتضح مالمح األزم  ومعليمهل وتتجلى :مرحل  ايتنلول اإلعالمي ايمنظم يألزم -   
وفي هذه ايمرحل  , أسبلبهل وتبدد أثلرهل فلن اهتملم وسلئل اإلعالم بلألزم  ةدخل مرحل  جدةدة

  وبكشرة  الفة  يلتعلطي اإلعالمي مع هذه األزم  تسخر وسلئل اإلعالم إمالنةلت ملدة
 .وتطوراتهل

وفي هذه ايمرحل  تقل حدة :بعد األزم  مرحل  تاةف ايتنلول اإلعالمي مع واقع مل-   
ايتنلول اإلعالمي يألزم  وتتراجع وتةرته، وتختلف طبةع  ايتنلول إذ أن هذا ايتنلول ةتأثر بمل 

نلك بعض ايمواقف قد تتغةر في ضوء مستجدات مل بعد وصلت إيةه األحداث بعد األزم ، فه
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األزم ، وفي هذه ايمرحل  فلن دور وسلئل اإلعالم يهل ال  ةاون مجرد وصف يألحداث 
وتسلسلهل وتصلعدهل، بل أن اإلعالم ةبدأ بليتدخل وايمكشلرا  في صةلغ  االستراتةجةلت ايتي 

 126.تسهم في ايتعلمل مع ايواقع ايجدةد ومعليجته

 :خالل األزمات مهام اإلعالم– ..0.1

 وةقوم اإلعالم بتقدةم ايمعلوملت ايتي ةهدف من خاليهل إلحلط  : يخبار المستوى اإل
ايجمهور بمل حدث،على أن ةقوم بكشرح وتفسةر خلفةلت األحداث وايوقلئع أثنلء 

 .تقدةمهل يلجمهور
 إلقنلع في ةمان يإلعالم أن ةقوم بتوظةف الف  اسليةب وفنون ا:المستوى التثقيفي

 .مصلحب  ايرسلئل ايتي ةقدمهل يلجمهور يخلق رأي علم مؤةد يطرةق  تنلول األزم 
 ةقوم اإلعالم بمراقب  الف  ايجهود ايتي تَتخذ في إطلر ايتعلمل مع : ةمستوى المراقب

األزم  أو ايمكشال ،وةقوم بعرضهل وايتعلةق علةهل ،امل ةقوم بعرض ايرأي وايرأي 
 127.ئل ايتي ةقدمهل يلجمهوراآلخر من خالل ايرسل

 :إعالم األزمة في الرأي العاموأساليب تأثير - 1.1.1

ةقصد بليرأي ايعلم مجموع  من ايتغةرات اإلرادة  ايصلدرة عن ايجملهةر نحو مكشال       
ملأو قضة  مل أو أزم  مل محل اهتملم ايجملهةر وتاون موضع نقلش وحوار وجدل بهدف 

ومن هنل ومن خالل معرف  أهمة  . حقةق ايمصلح  ايعلم ايوصول إيى حل ةؤدي إيى ت
في تحقةق ايتأثةرات ايمطلوب  في ( إعالم األزم )ايرأي ايعلم، فلنه تبرز أهمة  دور اإلعالم

نحو ( مؤسس ،دوي )ايرأي ايعلم يضملن أن تاون اتجلهلت ايرأي ايعلم داعم  يموقف ايمنظم 
عالم األزم  من أجل تحقةق ايتأثةر ايمطلوب في وهنلك أسليةب متعددة ةستخدمهل إ: األزم 

 :ايرأي ايعلم ، وأهم هذه األسليةب ملةلي
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 43-33ـص8001تطبيقي،دار الفجر للنشر والتوزيع،القاهرة،-،مدخل نظريالصحافة وإدارة األزماتعادل صادق محمد،. د: 
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وهنل ةجري ايتراةز على متلبع  وقلئع األزم  (: ايواصف)أسلوب اإلعالم ايراصد-  
وتطوراتهل ايمختلف ، وةراز إعالم األزم  أةضل على استخدام أراء ايمتخصصةن واينخب 

صليح املدة إعالمة  يلنكشر مع ايتراةز على مل ةراه اإلعالم منلسبل وايجملهةر وأصحلب ايم
 .يلنكشر عن األزم 

ةاون في صورة مجموع  من ايتعلةقلت وايتحلةالت وةجري ايتأاةد : أسلوب إعالم ايرأي- 
على اتجلهلت محددة وتبني أراء معةن ، امل ةجري ايتأاةد على إةجلد صورة محددة يدى 

 128.ايفئلت ايمستهدف 
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 .822،المرجع سبق ذكره ،ص  إدارة األزماتمحمد نصر مهنا، . د .ا : 
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 بطاقة تقنية عن جريدة الخبر

األزمة السورية وأزمة السالح الكيماوي -  

التحليل الكمي لفئات الدراسة -  

التحليل الكيفي لفئات الدراسة -  
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إيى ايتعرةف بليةومة  ايمتنلوي  يلموضوع ايّدراس  إضلف  إيى سةتم ايتّطرق في هذا ايقسم    
     .وايسالح اياةملوي بهل ثم ايتحلةل ايامي واياةفي يلفئلت ايمختلرة يلّدراس   األزم  ايّسورة 

 :اإلطار التاريخي والقانوني لجريدة الخبر-2-0

، وذيــك بموجــب عقــد 7770أوت  82أنكشــئت جرةــدة ايخبــر فــي جمعةــ  تأسةســة  بتــلرة       
نــــوفمبر  07فــــي اكشــــرا  مسلهم ،وصــــدر ايعــــدد األول يهــــل  7770ســــبتمبر  78تــــوثةقي فــــي 

7770. 

أيـف  80دج، وبطلق  سـحب وصـلت إيـى  307200إنطلقت جرةدة ايخبر برأسملل قدره 
نسخ  ةومةل وتعد جرةـدة ايخبـر أول جرةـدة خلصـ  نلطقـ  بليلغـ  ايعربةـ  تأسسـت بعـد اإلعـالن 

وايذي سمح بظهور عنـلوةن مسـتقل  فـي  7770أفرةل  03عن ايمنكشور ايحاومي ايصلدر في 
 .عالمة  ايوطنة ايسلح  اإل

وقـد سـلهم فـي  7773ظهرت جرةدة ايخبـر فـي ايبداةـ  اةومةـ  مسـلئة  إيـى غلةـ  جـلنفي 
صـحفي ممـن اـلنوا ةعملـون فـي ايقطـلع ايعمـومي، جـلء  77مسلهمل منهم  82تأسةس ايجرةدة 

معظمهــم مــن جرةــدة ايكشــعب أو ايمســلء، أو أضــواء أو مجلــ  ايوحــدة، وقــد تقلــص عــددهم فةمــل 
 .كشخصل 72بعد إيى 

: منذ ايمرة األويى، بل تم إقتراح جمل  من ايعنـلوةن منهـل «ايخبر»ويم ةتم إختةلر عنوان 
ألنـه ةحمـل مفهومـل إعالمةـل  «ايخبـر»ايحدث، ايةوم، ايعليم يةستقر ايرأي على ايعنـوان ايحـليي 

 .مجردا من أي دالي  سةلسة 

علبد كشـلرف ايـذي سـبق  تعلقب على جرةدة ايخبر مجموع  من ايمدراء، بداة  بليصحفي
إيـــى  7770، وايـــذي تقلـــد مســـؤوية  إدارة ايخبـــر مـــن ســـبتمبر «ايمســـلء»يـــه ايعمـــل فـــي جرةـــدة 

، 7773إيــى غلةــ  جــوان  7777، وأعقبــه ايصــحفي ســالمي محمــد مــن مــلرس 7777مــلرس 
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، وغةرهمـــل مـــن ايمـــدراء وصـــوال إيـــى ايمـــدةر «ايمســـلء»وهـــو اآلخـــر صـــحفي ســـلبق فـــي جرةـــدة 
 129.ف رزقيايحليي وهو كشرة

 7778صــدرت ايخبــر فــي بداةــ  ظهورهــل بنظــلم ايحجــم ايابةــر، وذيــك إيــى غلةــ  جــلنفي 
يتتحول بعد ذيك إيـى ايصـدور بحجـم ايتلبلوةـد، وهـي تعـد أول صـحفة  تعتمـد نظـلم ايمـلانتوش 
واإلعــالم اآليــي، وقــد مةــز جرةــدة ايخبــر غةــلب اإلفتتلحةــ ، وةرجــع ايســبب إيــى طبةعــ  تراةبــ  

ة ايــذةن تــم إختةــلرهم وفــق معـلةةر مهنةــ ، ويــةس علــى أســلس توجهــلت سةلســة  صـحفةي ايجرةــد
 .أو حزبة 

وجرةدة ايخبر بليطبع هي ةومة  وطنة ، تصدر ال صبلح عدا ايجمع ، اـلن مقرهـل دار 
، ثــم انتقلــت إيــى مقرهــل ايجدةــد بحةــدرة 130كشــلرع بكشــةر عطــلر 07" ايطــلهر جــلووت"ايصــحلف  

ايتـلبع يهـل اإلدارة ايعلمـ ، مدةرةـ  ايمحلسـب  وايمليةـ ، مدةرةـ  وةضم ايمبنى ايجدةـد  8002علم 
ايتجــــلرة، ايتخــــزةن بمختلــــف أقســــلمه، مدةرةــــ  ايعالقــــلت ايعلمــــ  وايتســــوةق، قســــم ايمنلزعــــلت، 
بلإلضــلف  إيــى مراــز ايدراســلت ايدويةــ ، وقــد زودت مختلــف األقســلم بأحــدث ايتانويوجةــل ممــل 

 3صـحفةل دائمـل و 18عـلمال مـنهم  871يبـليغ عـددهم ةحفز ايعملل على ايعمل بجهد أابر، وا
مالتب فـي بلـدان  01ماتبل عبر ايتراب ايوطني و 42مصورةن، والرةالتورةةن، وتملك ايخبر 

 .عربة  وأجنبة  وحوايي ملئ  مراسل متعلون عبر ايوطن

امل تملك ايخبر ماتبةن أحدهمل في كشرق ايبالد بوالة  قسنطةن  وايثلني فـي غـرب ايـبالد 
 131.بوالة  وهران، بلإلضلف  إيى مالتب والة  عبر المل ايتراب ايوطني

 :قسم التحرير لصحيفة الخبر-
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 .783، ص سلبق بوبار بوعزةز، مرجع ـ  

 .784بوبار عبد ايعزةز، مرجع سلبق، ص  - 130
، دراس  تحلةلة  مقلرن  يصحةفتي في الصحافة الجزائرية 4100المعالجة الصحفية ألحداث تيقنتورين رةم  حفةلن،  -131 
 .83، ص8073/8074يخبر ايةومي واينهلر ايجدةد، جلمع  محمد خةضر بسارة، ا
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 زهرة ايدةن سملتي: رئةس مجلس اإلدارة. 
 رزقي كشرةف: ايمدةر ايعلم مسؤول اينكشر 
 ايسةد املل جوزي: مدةر ايتحرةر 
 ايسةد محمد بغليي: رئةس ايتحرةر 

 :قسم اإلدارة لصحيفة الخبر-

 ايسةد كشرةف رزقي: ةر ايعلمايمد 
 ايسةد سعةد زوقلوي: مدةرة  اإلدارة ايعلم 
  ايسةد محمد بن داوم: مدةر ايملية 
  ايسةد جلزة  برجلن: ايمصلح  ايتجلرة 

 :فروع صحيفة الخبر اليومي-  

 ةومةــ  مخصصــ  يمختلــف ايرةلضــلت ايمحلةــ  وايدويةــ ، خلصــ  اــرة : ايخبــر ايرةلضــي
 .بمنلسب  نهلئةلت اأس ايعليم 8070كشهر جوان ايقدم، وبدأ إصدارهل في 

  أســبوعة  تهــتم بلألخبــلر ايسةلســة  واإلقتصــلدة ، ايرةلضــة  وايدويةــ  : ايخبــر األســبوعة
أصـــبحت ايخبـــر األســـبوعي مســـتقل ، وهـــي كشـــرا  ذات مســـؤوية   8002ومنـــذ جـــلنفي 

 دج 700.000.00محددة برأسملل 
  أسبوعة  مخصص  يأليعلب: ايخبر تسلة. 

 نصف كشهرة  مخصص  يلحوادث: ايخبر حوادث 

 132نصف كشهرة  مخصص  يبرامج ايتلفزة: ايخبر سلت 
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 :ألزمة السورية والسالح الكيماوي بها ا-4-8

 .  التعريف بسوريا-

  الجمهورية العربية السورية : اإلسم الرسمي 

 دمشق: العاصمة 

  حلب ، حمص ، حماه : المدن الرئيسية 

  ( على البحر األبيض المتوسط ) قية الالذ: الميناء الرئيسي 

  ( كم721720)ميال مربعا  17472: المساحة 

 بالمئة عرب  70: األجناس  

  ( الرسمية ، الكردية ، األرمينية ) العربية : اللغة 

  ( بمئة  72بمئة ، علويون دروز ومذاهب  أخرى  14سنيون ) األسالم : الدين

 بالمئة  70المسيحية 

  ية ، بها سلطة تشرعية من مجلس واحد هو مجلس الشعب، جمهور: نظام الحكم

والحزب الحاكم هوحزب البعث العربي األشتراكي 
133
 

 : جغرافية سوريا-

سوريا دولة عربية تقع في غربي قارة آسيا ، وتحيط بها تركيا من الشمال والعراق من    

الجنوبي  الشرق ، وفلسطين من الجنوب ، ومن الغرب البحر األبيض المتوسط ، ومن

 الشرقي األردن ومن الجنوب الغربي لبنان 

 : نظام الحكم-

نظام الحكم في سوريا جمهوري رئاسي،ينتخب رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح من     

سنة من العمر ممارسة حق  72اعوام ويحق لكل مواطن بلغ  1مجلس الشعب لمدة 

ة ملسما الن االسالم يؤلف قاعدة اإلنتخاب،وينص الدستور على أن يكون رئيس الجمهوري

 النظام الحقوقي للبالد 

على  ارئةس ايجمهورة  بنلءاينظلم ايحام في سورةل جمهوري رئلسي ةنتخب أما مجلس      
 هسن  من عمر  11حق يال مواطن بلغ ةو  ،عوامأقتراح من مجلس ايكشعب يمدة سبع  إ

                                                           
133

 .813، ص 7، ط8000الدار الثقافية للنشر، القاهرة،  معجم بلدان العالم،ـ محمد عتريس،  
8
 .771، ص 3، ط 7777ض، ، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الريا00الموسوعة العربية العالميةـ  
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ن أل لس ايجمهورة  مسلمن ةاون رئةأ ىدستور علايوةنص  نتخلب ،حق اإل 1مملرس 
  .دة اينظلم ايحقوقي يلبالدقلعيف ؤ سالم ةاإل

ـــــــــذي ةتاـــــــــون مـــــــــن أ     ـــــــــس ايكشـــــــــعب اي عـــــــــوام أ 1عضـــــــــوا ،فةنتخـــــــــب يمـــــــــدة  11مـــــــــل مجل
ــــــ  بلي ــــــرئةس ايجمهورةــــــ  رئلســــــ  ايدوي تصــــــوةت ايمبلكشــــــر،وهو مصــــــدر ايســــــلط  ايتكشــــــرةعة  وي

 ن واحد  وايحاوم  في 

محـــــلام ايجزئةـــــ  ايتـــــي تفصـــــل فـــــي قضـــــلةل ايجـــــنح س ايقضـــــلء وزةـــــر ايعـــــدل،وهنلك ايأةـــــر     
ـــــــليحقوق ايملدةـــــــ  ومحامـــــــ  االســـــــتئنلف وايمحـــــــلام ايكشـــــــرعة   وايجرائم،ومحـــــــلام ايمختصـــــــ  ب

 134ايتي ةراسهل ايقلضي ايكشرعي في ال محلفظ  وهنلك ايمحلام ايطلئفة 

 :بداية االزمة في سوريا-

وســـــقوط  1211ي جـــــلنف11علبـــــدةن بـــــن علـــــي فـــــي ايبعـــــد هـــــروب ايـــــرئةس ايتونســـــي زةـــــن    
ــــــلرك فــــــي  ــــــوع محمــــــد حســــــني مب ــــــرئةس ايمصــــــري ايمخل ــــــري  11نظــــــلم اي ،انتكشــــــر 1211فةف

اثــــر أثرةن بمنــــلخ ايثــــورات ايعربةــــ ، فقــــلموا فــــي أوســــلط اينلكشــــطةن ايســــورةةن متــــأمــــل فــــي األ
ــــــ  فةفــــــري  ــــــى ايجــــــدران  وفــــــي نهلة ــــــوات نّ كشــــــ 1211مــــــن محلفظــــــ  باتلبــــــ  كشــــــعلرات عل ت ق

اعتقــــلالت ضــــد مــــن ةكشــــتبه بهــــم فــــي مكشــــلرا    حملــــاثــــر مــــن محلفظــــ  ســــورة  أمــــن فــــي األ
تهم مـــــن ةـــــكشخصـــــل مـــــن درعـــــل اغلب 11حملـــــ  كشـــــعلرات ايجـــــدران واـــــلن مـــــن بـــــةن ايمعتقلـــــةن 

ــــــر ايطفــــــلل درعــــــل وكشــــــعلرات ايجــــــدران أطفــــــلل دون ايخلمســــــ  عكشــــــر وجــــــلءت قضــــــة  ألا مثة
ثر بمنـــــــلخ ايربةـــــــع أتـــــــايســـــــبب اياـــــــلمن وراء ذيـــــــك هـــــــو ايدرعل،و فـــــــي ايمبلكشـــــــر يالحتجلجـــــــلت 

خـــــرى اقتصـــــلدة  واجتملعةـــــ  مثـــــل ايتهمـــــةش وايفقـــــر وغةـــــلب أيـــــى عوامـــــل إبـــــي ،اضـــــلف  ايعر 
 135ايخطط ايتنموة 
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،بيروت  سورية درب االالم نحو الحرية محاولة في تاريخ الراهن ،المركز العربي لالبحاث ودراسة السياساتعمر بن بشارة،: 

 .28.27،صفحة 7،الطبعة 8073،
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 11فـــــي وبعـــــد ذيـــــك عمـــــت ايمظـــــلهرات واالحتجلجـــــلت فـــــي مختلـــــف ايمـــــدن ايســـــورة  و     
مـــــلرس وعلـــــى اثـــــر حلدثـــــ  اعتقـــــلل االطفـــــلل انطلقـــــت مظـــــلهرات حلكشـــــدة فـــــي درعـــــل جنـــــوب 

لــــــى االعتقــــــلالت وايقمــــــع وايفســــــلد وتندةــــــدا بــــــبعض ســــــورةل كشــــــلرك فةهــــــل ايمئــــــلت احتجلجــــــل ع
دى ايــــى أطالق ايرصــــلص ايحــــي ممــــل  مــــن هــــذه ايمظــــلهرات بــــرجــــلل ايدويــــ ، وقــــد قلبــــل األ

وهمـــــــل اول  "محمـــــــود جـــــــوابره"و "حســـــــلم عةــــــلش"د مــــــن ايجرحـــــــى مـــــــنهم ةـــــــســــــقوط قتـــــــل وايعد
ــــــــف إلضــــــــحلةل ايثــــــــورة ايســــــــورة  وبعــــــــد ذيــــــــك ازدادت ايمظــــــــلهرات وا عتصــــــــلملت فــــــــي مختل

ـــــ  ايعســـــارة  علـــــى ايمـــــدن بلســـــتخدام  أنظـــــلم ايســـــوري ايـــــى بـــــدليدت بأن ايســـــورة  ايمـــــد ايحمل
وهـــــــو مـــــــل  136مختلـــــــف اآليةـــــــلت ايبرةـــــــ   ايثقةلـــــــ   وايـــــــدبلبلت وايمـــــــدرعلت وايســـــــالح ايجـــــــوي

ـــــ   ســـــلم   ســـــواءا النـــــت صـــــلب   ةعـــــرف بليســـــالح اياةمـــــلوي وهـــــي عبـــــلرة عـــــن مـــــواد اةملوة
ي بعـــــد االســـــلح  اينووةــــــ  أتلر ايكشـــــلمل وتـــــســـــلح  ايـــــدمأاو ســـــلئل  او غلزةـــــ ،  وتعتبـــــر مـــــن 
ـــــــذا هـــــــي  ـــــــ  ايخطـــــــورة ي ـــــــل، أمـــــــن نلحة ـــــــراء أســـــــلح  محظـــــــورة دوية ـــــــب خب مـــــــل صـــــــنعهل فةتطل

خــــالل بتراةبتهــــل قــــد ةــــؤدي ايــــى ي خطــــل فــــي صــــنعهل واإلأن ألمــــلان خلصــــ  ، أخلصــــةن و 
و اوســـــةل  أضـــــرار جســـــةم ، وتســـــتخدمهل ايـــــدول عســـــارةل فـــــي حليـــــ  تخوةـــــف دويـــــ  معلدةـــــ  أ

مــــــن ايخســــــلئر يــــــدى ايعــــــدو فــــــي وقــــــت قصــــــةر  وتســــــرةع  رابــــــر قــــــدأحــــــداث إو أيلتهدةــــــد،  
غلبةــــــ  ايــــــدول أخةــــــرة،ويان وتةــــــرة ايقضــــــلء علةــــــه، وتســــــتعمل اةضــــــل فــــــي مراحــــــل ايــــــدفلع األ

ايتــــــي تمتلاهـــــــل تســـــــتخدمهل يلتهدةـــــــد ال غةر،ونـــــــلدرا مــــــل تســـــــتخدم فعلةـــــــل يخطورتهـــــــل ايكشـــــــدةدة 
نســــــلن ء وتتســــــبب فــــــي ايكشــــــلل يإلثر علــــــى ايبةئــــــ  فتســــــمم اينبلتــــــلت وتلــــــوث ايهــــــواأحةــــــث تــــــ

ثر علـــــى ؤ ختنـــــلق وايمـــــوت ،و اـــــذيك تســـــبب ايهلوســـــلت وتـــــوتـــــؤثر علـــــى ايتـــــنفس فتســـــبب اإل
ن امتالاهـــــل  نواعهـــــل مـــــل ةتســـــبب فـــــي حـــــرق ايجلـــــد وتكشـــــوةهه، يـــــذا فـــــأعصـــــلب ومـــــن بـــــةن األ

ةعــــد ضــــلرا ونلفعــــل ، نلفعــــل فــــي اــــون ايدويــــ  ايتــــي تملــــك اســــلح  اةملوةــــ  مهلبــــ  مــــن طــــرف 
وةحســــــب يهــــــل أيــــــف حســــــلب ،وضــــــلرا فــــــي اونهــــــل تلحــــــق دمــــــلرا بلالنســــــلن  ايــــــدول األخــــــرى

وايبةئــــــــ  وأي دويــــــــ  تســــــــتعمله تتعــــــــرض يلعقوبــــــــلت ايدويةــــــــ  وتعــــــــوةض ايضــــــــحلةل ،وتوضــــــــع 
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وهـــــو األمـــــر ايـــــذي حـــــدث مـــــع ســـــورةل بعـــــد اســـــتخدامهل اياةمـــــلوي 137تحـــــت ايرقلبـــــ  ايدويةـــــ 
ل أطـــــــراف ضـــــــد ايمـــــــدنةةن ممـــــــل أدى إيـــــــى تحـــــــول األزمـــــــ  إيـــــــى نـــــــزاع دويـــــــي ، بعـــــــد دخـــــــو 

خلرجةـــــ  علـــــى خـــــط ثـــــورة ايســـــورةةن وايمطليبـــــ  بعقوبـــــلت ضـــــد اينظـــــلم ايســـــوري إلســـــتخدامه 
 .كشعبه  هذا ايسالح ضد

 

                                                                                    
 : (كيف قيل)التحليل الكمي لفئات شكل المادة اإلعالمية  -.-8

جــداول بحةــث ةمثــل اــل جــدول فئــ  معةنــ  مــن  جســتخرا هــذا ايقســم، بقمنــل فــي    
 :فئلت كشال ايملدة اإلعالمة  وهي على ايتوايي حسب ايجداول

 :فئة المساحة -

وهــي ايمســلح  ايتــي خصصــتهل ةومةــ  ايخبــر يلموضــوع فــي اــل كشــهر مــن أكشــهر   
 (داعد 11)ايعةن  مقلرن  بليمسلح  ايالة  ايمخصص  يلموضوع في أعداد ايعةن 

 :فئة الموقع -

 .تضم هذه ايفئ  ايموقع ايمخصص يلموضوع أثنلء تنلويه من طرف ايةومة 

وتضـم األنـواع ايصـحفة   ايمسـتعمل  مـن طـرف ةومةـ   :فئة األنواع الصـحفية -
 .ايخبر في تنلويهل يلموضوع
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، مقابلة أجريت عبر الهاتف يوم 70ـ ربيعي مسعود، مساعد أول في الهندسة القتالية، سرية الوقاية من أسلحة التدمير الشامل التابعة للفوج  

 .73:30الساعة  8071ـ01ـ78
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ــة العناصــر ال - ــةتفئ تضــم هــذه ايفئــ  ايعنــلوةن وايصــور ايمســتعمل  فــي : بوغرافي
 .وضوعتنلول ايخبر يلم

        

 

 

 

 

 ؟ تحليل فئات كيف قيل-

نـــزع الســـالح الكيمـــاوي )يبـــين المســـاحة المخصصـــة للموضـــوع المـــدروس (: 2)الجـــدول 
 .والنسبة المئوية التي تمثلها أمام مساحة كل شهر( السوري

 المساحة والنسبة       

 التغير              المئوية

 النسب المئوية (سم)المساحة 

يااااااااااااااة المساااااااااااااااحة الكل

المخصصة للموضاو  فاي 

 عدد 44

2100742 011 

 04740 2118700 شهر سبتمبر

 04710 811788 شهر اكتوبر

 4701 02071 شهر نوفمبر

 4782 000702 شهر ديسمبر
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 بين المساحة المخصصة للموضوع المدروست دائرة نسبة (:7)الشكل 

 رشهوالنسبة المئوية التي تمثلها أمام مساحة كل             
 

 :والدائرة النسبية التعليق على الجدول 

ول وايـذي قمنـل فةـه بحسـلب ايمسـلح  ايالةـ  ايمخصصـ  من خالل ايجـدول األ     
ضلف  ايى ايمسـلح  ايمخصصـ  يلموضـوع فـي عداد ايعةن  بلإلأيلموضوع في المل 

حةـث بلغـت ايمسـلح  ايالةـ  يلموضـوع فـي ، وتقدةر ذيك بلينسب  ايمئوة   ال كشهر،
ن ايمسـلح  ايمخصصـ  يلموضـوع فـي كشـهر أسم نجد  1111.11عداد ايعةن  أ ال

بلينســـب  يلمســـلح   %11.11ســـم وهـــو مـــل ةمثـــل نســـب  1211.11ســـبتمبر بلغـــت 
 اتوبرأفي حةن بلغت مسلح  كشهر  ، عداد ايعةن أايالة  ايمخصص  يلموضوع في 

مــــل كشــــهر نــــوفمبر فقــــد بلغــــت مســــلحته أ ،%11.21مــــل ةعــــلدل أي  ســــم 122.11
وهـــي نســـب  ضـــئةل  مقلرنـــ  بكشـــهر  %1.11ســـم وقـــدرت نســـبته ايمئوةـــ  بــــ 111.1

 شهر سبتمبر

 شهر اكتوبر

 شهر نوفمبر

 شهر ديسمبر
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ـــوبر  و أســـبتمبر و  ــــ األات مـــر نفســـه بلينســـب  يكشـــهر دةســـمبر حةـــث قـــدرت مســـلحته ب
 .%1.11سم مل ةعلدل 111.11

زم  نـزع ايسـالح أهتمت بموضوع إن ةومة  ايخبر أةتبةن ينل من خالل ايجدول     
هتمـلم مـن وتفلوتت درج  اإل لح   معتبرة يه ،اياةملوي ايسوري حةث خصصت مس

ـــى  ابـــر نســـب  مـــن ايمســـلح  ايمخصصـــ  أخـــذ كشـــهر ســـبتمبر أخـــر حةـــث  كشـــهر اي
خـذ كشـهر دسـةمبر أاتوبر  في ايمرتب  ايثلنةـ  ، فـي حـةن يـم ةأيلموضوع ،تاله كشهر 

 .ال مسلح  ضئةل  مقلرن  بليمسلح  ايالة  ايمخصص  يلموضوع إوكشهر نوفمبر 

 

 

                                                                                             
 يوضح موقع المواضيع على مستوى الصفحة (1)جدول  رقم 

 النسبة المئوية التكرار الموقع في الصفحة
 2.28. 2 على يمينأ
 0.82 1 على يسارأ

 0..8 2 وسط الصفحة
 12.88 0 سفل يمينأ
 0.82 1 ارسفل يسأ

 0.82 1 يمين الصفحة على امتدادها
 0..8 2 يسار الصفحة  على امتدادها

 0..8 2 وسط يمين الصفحة
 211 .1 المجموع
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 (:1)الشكل رقم

 

 :والعمود البياني  التعليق على الجدول

 اينســب  ايمئوةــ  ايتــي أخــذهل اــل موقــع تنــلول (1)رقــم وايكشــال ةوضــح ايجــدول    

وقـد  ،   يصفح  ايدويي وهي ايصفح  ايتي تتضمن موضوع ايعةنـ سبايموضوع بلينّ 
موقــع أعلــى نســب  فــي حــةن قــدرت ،  %11.11أعلــى ةمــةن بـــ  قــدرت نســب  ايموقــع

حتلـه ايموضـوع فـي وسـط ايصـفح  قـدر بــ إ،بةنمل نجـد ايموقـع ايـذي %1.11ةسلربـ 
وايموقـــع ايمخصـــص  ،%11.11 تهنســـب قـــدرت أســـفل ةمـــةن ايموقـــعأمـــل  1.11%

وهي اينسب  ذاتهـل ايتـي  %1.11بـ  وع في أسفل ةسلر ايصفح  قدرت نسبتهوضيلم
،بةنمــل %1.11حتلهــل ايموضــوع فــي موقــع ةمــةن ايصــفح  علــى امتــدادهل وايمقــدرة بـــإ
متـــدادهل وهـــي إفـــي ايموقـــع ةســـلر ايصـــفح  علـــى  %1.11حتـــل ايموضـــوع نســـب  إ

 %1.11مقدرة بـحتلهل ايموضوع في ايموقع وسط ةمةن وايإاينسب  نفسهل ايتي 

صت مواقـع وةتضح ينل من خالل ايتفلوت في نسب ايمواقع أن ةومة  ايخبر خصّ   
مختلفــــ  يلموضــــوع اــــلن أبرزهــــل موقــــع أعلــــى ةمــــةن ايصــــفح  وهــــذا ايموقــــع ةعطــــي 

0 
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أعلى 
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أعلى 
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الصفحة 
على 
 امتدادها

يسار 
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على 
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وسط 
يمين 
 الصفحة

 ةوضح موقع ايمواضةع على مستوى ايصفح  عمود
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مقلرنـ  بنسـب  ايمواقـع األخـرى  تهيلموضوع أهمة  من حةث ايتنلول حةث بلغـت نسـب
 %11.11ايموقـع أسـفل ةمـةن وايمقـدرة بــحتلهـل إاذيك نجـد اينسـب  ايتـي  11.11%

تبرز أهمة  ايموضوع مـن نلحةـ  ايتنـلول يجرةـدة ايتي مقلرن  مع بلقي نسب ايمواقع 
 .ايخبر

 

 

 

 

 .نواع الصحفية المعتمدة في يومية الدراسةيوضح األ  (.)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار النوع الصحفي
 20.80 11 الخبر
 10 10 المقال
 0..8 2 الحديث
 10 10 التحقيق
 01 01 التقرير
 10 10 العمود

 211 .1 المجموع

 (:.)الشكل رقم 
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 :والعمود البياني(.)التعليق على الجدول رقم 

عتمـدتهل ةومةـ  ايخبـر فـي تنلويهـل إةبةن ينل هذا ايجدول األنواع ايصحفة  ايتي      
ةنمـل ايحـدةث ايصـحفي ب %11.11فنجد نسب  ايخبر ايصحفي قـدرت بــ ، يلموضوع

أي مــل ةعــلدل تاــرار واحــد يهــذا اينــوع فــي ايموضــوع، بةنمــل  %1.11قــدرت نســبته بـــ
 .ب يبلقي األنواع ايصحفة ةهنليك تغة

ـــةتضـــح ينـــل مـــن خـــالل اينتـــلئج ايّســـ     إعتمـــدت فـــي تنلويهـــل    ايخبـــرلبق  أن ةومّة
ســــب  ايصــــحفي بنســــب  ابةــــرة جــــدا بةنمــــل اقتصــــرت علــــى ن يلموضــــوع علــــى ايخبــــر

فـي حـةن يـم تعتمـد علـى بـلقي األنـواع  ،في  مل ةخـص ايحـدةث ايصـحفي 1.11%
 .كشالل تقدةم ايملدة اإلعالمة أايصحفة  وهذا ةدل على أنهل يم تنوع في 

 فئة العناصر التبوغرافية
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 المقال الخبر
 الحديث

 التحقيق
 التقرير
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 يدراس اةوضح األنواع ايصحفة  ايمعتمدة في ةومة   عمود
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 يوضح عناصر فئة العنوان (8)جدول رقم  

 النسبة المئوية التكرار شكل العنوان
 11.11 12 العنوان التمهيدي
 11.11 11 العناوين الرئيسي
 11.11 11 العناوين الفرعية

 %122 11 المجموع

 

 

 (:8)الشكل رقم 

 
 :والعمود البيانيالتعليق على الجدول 

ايخــــلص بكشــــال ايعنــــوان ايمســــتخدم فــــي ايموضــــوع  وايعمــــود  ةبــــةن ينــــل ايجــــدول   
 ، الل ايعنــلوةنكشــأســب ايمئوةــ  ايمتفلوتــ  بــةن ايمتنــلول مــن طــرف ةومةــ  ايخبــر اينّ 
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 العنوان التمهيدي
 العناوين الرئيسي

 العناوين الفرعية

 عمود ةوضح عنلصر فئ  ايعنوان
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بةنمــل ايعنــوان ايرئةســي قــدرت  ، %11.11رت نســب  ايعنــوان ايتمهةــدي بـــحةــث قــدّ 
 .%11.11في حةن قدرت نسب  ايعنوان ايفرعي بـ %11.11نسبته بـ

 يوضح عناصر فئة الصور التوضيحية (0)جدول رقم 

 بة المئويةسالن التكرار موضوع الصور
 88.88 8 وزراء

 11.11 1 ويضحايا السالح الكيما
 11.11 1 المعارضة

 22.22 2 مقر منظمة حظر االسلحة الكيماوية
 211 2 المجموع

 (:0)الشكل رقم

 
 :والعمود البياني التعليق على الجدول

رة يلمــلدة ايمصــوّ  %11.11صــت نســب ن ةومةــ  ايخبــر خصّ أةبــةن ينــل ايجــدول      
ور ياـــل مـــن ايّصـــ  %11.11ايتــي تحتـــوى علـــى ايـــوزراء ، بةنمـــل خصصــت نســـب  
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وايتــي  %11.11نســب   لةل ايســالح اياةمــلوي وايمعلرضــ  وايتــي تحتــوى علــى ضــح
قــل مقلرنــ  بنســب  مــل تحتوةــه أســلح  وهــي نســب  تحتــوى علــى مقــر منظمــ  حظــر األ

 .خرىايصور األ

عتمـــدت إنهـــل أورة يةومةـــ  ايخبـــر وةتضـــح ينـــل مـــن خـــالل اينتـــلئج يلمـــلدة ايمّصـــ     
عتمــدت إر ايكشخصــة  ايتــي تحــوى كشخصــةلت وزراء بةنمــل و بنســب  عليةــ  علــى ايّصــ

ضـــلف  يصـــور إقـــل علـــى ايصـــور ايتـــي تحـــوى موضـــوع ضـــحلةل ايســـالح أبصـــورة 
مبلكشــرة صــور منظمــ  حظــر اياةمــلوي ومنــه ةماننــل ايقــول  هــلموضــوع ايمعلرضــ  ةلة

علــى ايكشخصــةلت مقلرنــ  بمــل  يور ايتــي تحــو هتملمــل يلّصــإويــت أن ةومةــ  ايخبــر أ
 .األخرى تحوةه ايصور 

 

 (مذاقيل)التحليل الكمي لفئات الموضوع -

عـن موضـوع نـزع ايسـالح  قةـل؟ قمنل في هـذا ايقسـم بليتحلةـل ايامـي يفئـلت مـذا    
اياةملوي ايسوري من خالل ةومة  ايخبر وهذا طةل  فترة ايدراسـ ، وذيـك عـن طرةـق 

 .تجلهفئ  ايموضوع وفئ  ايفلعل ، وفئ  ايمصدر، واإل :هي هفئلت  دراس

نـزع ة الخبـر حـول أزمـة يوميـيوضح فئة المواضيع التي تناولتها  (8)رقم  جدول
 .السالح الكيمياوي السوري

 الفئات وعناصرها ك %
ـة  ضربة عسكرية هقرار توجهي 2 11.0
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 مؤيدوا الضربة لعسكرية 22 08.0
 معارضوا الضربة العسكرية 21 1.

 المجموع 81 .....
 -1 االقتراح الروسي .2 10.02

ية 
اس

سي
ل ال

حو
ة ال

فئ
 

 االتفاق الروسي 11 88.88
 التسوية السياسية 8 0.02
 االتفاق السياسي . 8.88

 تسليم جائز نوبل للسالم المنظمة خطر الكيمياوي 0 22.22
 المجموع 80 %37.5
 -. ترحيب الدول باالتفاق 8 ....2

سي
سيا

ل ال
حلو

مع 
ب 

جاو
ة ال

فئ
 ة 

 رفض المعارضة 0 21
 لمعارضةاالضغط على النظام السوري و  8 18.88
 قبول النظام السوري للقرار الروسي األمريكي . ....1

 التوقيع على معاهدة حظر الكيماوي 0 21
جـــائزة نوبـــل للســـالم لمنظمـــة حظـــر  حالمعارضـــون لمـــن 1. 28.88

 الكيماوي
 المجموع 0 %25

 -8 اقبوندخول المر  1 82.81
ـة 

ــــــــ
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ــــــــ

قب
ش

فتي
والت

 تشكيل البعثة 8 10.08 
 المجموع . %.0.0

 مكان التدمير 1 81
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 توقيت التدمير 0 81 
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 المجموع 0 8.28%
 المجموع العام 211 %100

 

 

 

 

  :جدولالتعليق على 

ايمواضــةع ايتــي تنلويتهــل  ةتضــح ينــل مــن خــالل ايجــدول وايخــلص بحســلب فئــ      
ــ  فتــرة ايدراســ  أن  ةومةــ  ايخبــر حــول موضــوع نــزع ايســالح اياةمــلوي ايســوري طةل
ــــ  هــــي مواضــــةع ذات طــــلبع سةلســــي وعســــاري بليدرجــــ   أبــــرز ايمواضــــةع ايمتنلوي

، ةلةــه %11.1األويــى، ف ســتحوذ ايموضــوع ايمتعلــق بــليحلول ايسةلســة  علــى نســب  
، وةــأتي موضــوع ايتجــلوب مــع ايحلــول %11.11موضــوع ايحلــول ايعســارة  بنســب 

، ثــم موضــوع ايمراقبــون وايتفتــةش بنســب  %11ايسةلســة  فــي ايمرتبــ  ايثليثــ  بنســب  
وهــي نســب  ال تعاــس ربمــل اهتمــلم ايجرةــدة بهــذا ايموضــوع مقلرنــ  بليمواضــةع  1%

ايســـلبق  ، وفـــي ايرتبـــ  األخةـــرة موضـــوع تصـــرةح منظمـــ  حظـــر األســـلح  اياةملوةـــ  
،هــذا فةمــل ةخــص ايمواضــةع ايرئةســة ،أمل عــن ايمواضــةع ايفرعةــ   %1.11بنســب  

 : ايمتعلق  بال موضوع على حدة فالنت الآلتي

 :موضوع الحلول العسكرية*
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بلينســب  يهــذا ايموضــوع إحتــل عنصــر مؤةــدوا ايضــرب  ايعســارة  ضــد ســورةل وهــم   
تـــاله  %11.1: ايمعلرضـــ  ايســـورة  و دول ايخلـــةج وفرنســـل أابـــر نســـب  وايمقـــدرة بــــ

موضـــوع معلرضـــوا ايضـــرب  ايعســـارة  روســـةل، اةـــران ، ايكشـــعب األمرةاـــي، منظمـــ  
 %11.1حقوق االنسلن بنسب  

 موضوع الحلول السياسية*

وهو أول موضوع رئةسي إهتمت به ةومة  ايخبر في تنلويهل ألزم  نزع ايسـالح     
قتـراح ايروسـي اياةملوي ايسوري، وتـم تقسـةمه إيـى خمسـ  عنلصـر أويهـل عنصـر اإل

 %11.11:ايمتمثل في وضع االسلح  اياةملوة  تحت رقلب  دوية  وقـدرت نسـبته بــ
وهو عنصر حلز على أهمة  مـن حةـث ايتنـلول ياـن حـلز عنصـر اإلتفـلق ايروسـي 

، فـي حـةن %11.11األمرةاي على أهمةـ  أابـر مـن حةـث تنـلول ايخبـر يـه بنسـب  
  حظـــر اياةمـــلوي يهـــدف سةلســـي إحتـــل عنصـــر تســـلةم جـــلئزة نوبـــل يلســـالم يمنظمـــ

،بةنمـــل أخـــذ عنصـــر ايّتســـوة  ايّسةلســـة  بـــةن روســـةل وأمرةاـــل نســـب  %11.11بنســـب  
ــــدمةر األســــلح  اياةملوةــــ  1.11% ــــلق ايسةلســــي بت ،فــــي وقــــت حــــلز عنصــــر اإلتف

 %1.11ايسورة  بنسب  

 :موضوع التجاوب مع الحلول السياسية*

يخبــر، وقــد ضــّم ســّت  عنلصــر هــو اآلخــر موضــوع رئةســي رّاــزت علةــه ةومةــ  ا   
فرعة ، حةث إحتل عنصـر ايضـغط علـى اينظـلم ايسـوري وايمعلرضـ  ايمراـز األول 

، تـــاله موضـــوع قبـــول اينظـــلم ايســـوري يلقـــرار ايروســـي األمرةاـــي يتجنـــب 11.11%
،بةنمل أخذ عنصر ايمعلرضون يمنح جلئزة نوبل %11.11ايضرب  ايعسارة  بنسب  
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ثـم عنصـر ترحةـب ايـدول بلإلتفـلق  %11.11نسـب   يلسالم يمنظم  حظر اياةملوي
بةنمــــل تســــلوى عنصــــري رفــــض ايمعلرضـــــ   %11.11ايروســــي األمرةاــــي بنســــب  

يإلقتراح ايروسي األمرةاي وايتوقةع على معلهدة حظـر األسـلح  فـي اينسـب  ايمقـدرة 
 %12بـ

 :موضوع المراقبون والتفتيش* 

 :ثنةن هملةأتي في ايترتةب ايرابع وةندرج تحته عنصرةن إ  

ةلةــه عنصــر تكشــاةل  %11.11دخــول ايمراقبــون ايــدويةةن األراضــي ايّســورة  بنســب  
 %11.11بعث  مكشترا  بةن األمم ايمتحدة ومنظم  حظر اياةملوي بنسب  

 : موضوع تصريح منظمة حظر االسلحة الكيماوية* 

وةندرج تحت تصرةح منظم  حظر األسلح  اياةملوة  عنصـر ماـلن ايتـدمةر بنسـب  
 .%12وةلةه عنصر توقةت تدمةر ايسالح اياةملوي بنسب   12%

 :بعناصرها فئة الموضوعالتحليل الكمي ل -

  الحلول العسكريةفئة: 

 .عداد يومية الخبرأالحلول العسكرية في  ورود يوضح معدل (8)الجدول رقم 

 
 التكرار                 

 الفئة وعناصرها
  

 النسبة المئوية التكرار
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جيـــــــه الضـــــــربة قـــــــرار تو 
 العسكرية

2 11.0 

 88.0 22 مؤيدوا الضربة العسكربة
معارضــــــــــــــوا الضــــــــــــــربة 

 العسكرية
21 .1 

 %211 81 المجموع

 

 (:8)الشكل رقم 

 
 .عداد يومية الخبرأالحلول العسكرية في  ورود معدل وضحي يبيانيعمود 

خبــر التعليـق علــى جــدول فئــة موضــوع الحلــول العســكرية التــي تناولتهــا يوميــة ال
 ..112زمة نزع السالح الكيماوي السوري لسنة أحول 

ن ايموضـــوع ايمتعلـــق بقـــرار توجةـــه ايضـــرب  ايعســـارة  قـــدرت أةبـــةن ينـــل ايجـــدول   
فـــــي حـــــةن قـــــدرت نســـــب  موضـــــوع مؤةـــــدوا ايضـــــرب  ايعســـــارة   ،%11.1بــــــ تهنســـــب
 .%12،بةنمل تجسدت نسب  موضوع معلرضوا ايضرب  ايعسارة  في %11.1بـ
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ابــر أهتملمــل إعطــت أن ةومةــ  ايخبــر أنــل مــن خــالل اينتــلئج ايمــذاورة ةتضــح ي     
هتمـــلم ةومةـــ  ايخبـــر إمبلكشـــرة مـــن نلحةـــ  ةلةهـــل يموضـــوع مؤةـــدوا ايضـــرب  ايعســـارة  

موضوع معلرضوا ايضـرب  ايعسـارة ، بةنمـل موضـوع قـرار توجةـه ايضـرب  ايعسـارة  
 .هتململ مقلرن  بليموضوعةن ايسلبقةنإقل أالن 

 

 

 

 :حلول السياسةالفئة *

 عداد يومية الخبر أالحلول السياسية في ورود يوضح معدل  (0)الجدول رقم 

 التكرار
 الفئة وعناصرها

 النسبة المئوية التكرار

 11.11 11 االقتراح ايروسي
 11.11 12 االتفلق ايروسي االمرةاي

 1.11 1 ايتسوة  ايسةلسة 
 1.11 1 االتفلق ايسةلسي

لسالم يمنظم  حظر تسلةم جلئزة نوبل ي
 االسلح  اياةملوة 

1 11.11 

 %122 11 المجموع
 (:1)ايكشال رقم 
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فئة موضوع الحلول السياسية التـي تناولتهـا يوميـة الخبـر  و التعليق على جدول
 :وعموده البياني .112حول ازمة نزع السالح الكيماوي السوري سنة 

قتـراح ن موضـوع اإلأل ايسةلسة  ةتبةن ينل من خالل ايجدول ايخلص بفئ  ايحلو     
تفـلق ايروسـي رت نسـب  موضـوع اإلفـي حـةن قـدّ  ،%11.11رت نسـبته بــايروسي قدّ 

ةلسـة  فتجسـدت نسـبته مل فةمـل ةخـص موضـوع ايتسـوة  ايسّ أ ،%11.11مرةاي بـاأل
بةنمــل  %1.11تفــلق ايسةلســي قــدرت نســبته بـــن موضــوع اإلأينجــد  ، %1.11فــي 

ســلح  اياةملوةــ  فتمثلــت وبــل يلســالم يمنظمــ  حظــر األنســب  موضــوع تســلةم جــلئزة ن
 .%11.11في 

مرةاـي تفلق ايروسـي األن موضوع اإلأومن خالل اينتلئج ايمذاورة ةتضح ينل       
قتــراح مبلكشــرة موضــوع اإل ةلةــههتمــلم ةومةــ  ايخبر،إســتحوذ علــى نســب  عليةــ  مــن إ

ن موضـوع تسـلةم أ خر حلز على نسـب  معتبـرة مـن االهتمـلم فـي حـةنو اآلايروسي 
قــل مقلرنــ  أســلح  اياةملوةــ  حــلز علــى نســب  جــلئزة نوبــل يلســالم يمنظمــ  حظــر األ

0 
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20 

االقتراح 
 الروسي

االتفاق 
الروسي 
 االمريكي

التسوية 
 السياسية

االتفاق 
 السياسي

تسليم جائزة 
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لمنظمة 
حظر 

االسلحة 
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 عمود ةوضح معدل ايحلول ايسةلسة  في أعداد ةومة  ايخبر
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مـــل فةمـــل ةخـــص موضـــوع ايتســـوة  ايسةلســـة  فنســـبته ال أ ، بليموضـــوعةن ايســـلبقةن
ــــ  بليموضــــوع األإتعاــــس  ــــه مقلرن ــــ  ب مرةاــــي تفــــلق ايروســــي األاإل ولهتمــــلم ايةومة

تفلق ايسةلسي مر ذاته بلينسب  يموضوع اإلواأل ، وايموضوع ايثلني االقتراح ايروسي
هتمـلم مــن وايتـي تــدل علـى درجــ  ضـئةل  مــن اإل %1.11صـغر نســب  أخــذ أوايـذي 

 .قبل ةومة  ايخبر

 

 

 

 :ب مع الحل السياسيو التجافئة *

 عداد يومية الخبر أب مع الحل السياسي في و التجاورود يوضح معدل  ( 2) الجدول رقم

 التكرار
 صرهاالفئة وعنا

 النسبة المئوية التكرار

 11.11 4 ترحةب ايدول بلالتفلق ايروسي االمرةاي
 

 12 3 رفض ايمعلرض 
 11.11 8 ايضعط على اينظلم ايسوري و ايمعلرض 
قبول اينظلم ايسوري يلقرار ايروسي 

 االمرةاي
7 11.11 

 12 3ايتوقةع على معلهدة حظر االسلح  
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 اياةملوة 
 

زة نوبل يلسالم ايمعلرضون يمنح جلئ
 يمنظم  حظر االسلح  اياةملوة 

5 11.11 

 %122 12 المجموع
 

 

 

 (:2)الشكل رقم

 
فئــة التجــاوب مــع الحلــول السياســية التــي وعمــود بيــاني التعليــق علــى جــدول 

 :تناولتها يومية الخبر

ق بليضغط على اينظلم ايسوري ن ايموضوع ايمتعلّ أمن خالل ايجدول ةتبةن ينل     
ـــى نســـب  إرضـــ  وايمعل ةلةـــه موضـــوع قبـــول اينظـــلم ايســـوري  ،%11.11ســـتحوذ عل
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ـــرار ايروســـي األ تي موضـــوع ايمعلرضـــون يمـــنح أوةـــ ، %11.11مرةاـــي بنســـب  يلق
بعــد ذيــك جــلء موضــوع  ، %11.11جــلئزة نوبــل يلســالم فــي ايمرتبــ  ايثليثــ  بنســب  

 ، ايرابعـ حتـل ايمرتبـ  ا  و  %11.11ترحةب ايدول بلالتفـلق ايروسـي االمرةاـي بنسـب 
نسب  موضوع رفض ايمعلرضـ  مـع موضـوع ايتوقةـع علـى معلهـدة تسلوت في حةن 

صــغر نســب  بلينســب  يفئــ  ايتجــلوب أوهــي  %12حظـر االســلح  اياةملوةــ  وقــدرت بـــ
 .مع ايحلول ايسةلسة 

زت علــى موضــوع ايضــغط علــى اينظــلم ن ةومةــ  ايخبــر رّاــأوةتضــح ممــل ســبق     
اةزهـــل علـــى موضـــوع قبـــول اينظـــلم ايســـوري يلقـــرار ضـــلف  يتر إايســـوري وايمعلرضـــ  

ةقـل تراةزهـل نحـو موضـوع ايمعلرضـون يمـنح جـلئزة  أمرةاي في حـةن بـدايروسي األ
مرةاــي حةــث اــلن تفــلق ايروســي األنوبــل يلســالم،واذيك موضــوع ترحةــب ايــدول بلإل

مــل موضــوع رفــض ايمعلرضــ  وموضــوع أتراةــز ةومةــ  ايخبــر علةــه متوســط اينســب ، 
سلح  اياةملوة  فالنت نسب  ايتراةـز مـن قبـل ايةومةـ  على معلهدة حظر األايتوقةع 

 .ضعةف  مقلرن  بليمواضةع ايسلبق 

 :المراقبون والتفتيشفئة *

 .عداد اليوميةأالمراقبين والتفتيش في ورود يوضح معدل ( 21)الجدول رقم 

 التكرار
 الفئة وعناصرها

 النسبة المئوية التكرار

 11.11 1 دخول ايمراقبون
 11.11 1 تكشاةل ايبعث 
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 122 1 المجموع

 (:21)الشكل رقم

 
وعودهـا التعليق على جـدول فئـة المراقبـون والتفتـيش التـي تناولتهـا يوميـة الخبر 

 :البياني

ـــــــةن مـــــــن خـــــــالل ايجـــــــدول     ـــــــون قـــــــدرت نســـــــبته أةتب ن موضـــــــوع دخـــــــول ايمراقب
 .%11.11،بةنمل قدرت نسب  موضوع تكشاةل ايبعث  بـ%11.11بـ

ـــل مـــن خـــالل ايجـــدول    ن ةومةـــ  ايخبـــر راـــزت علـــى موضـــوع دخـــول أوةتضـــح ين
 .اثر من تراةزهل على موضوع تكشاةل ايبعث أايمراقبون 

 .تصريح منظمة حظر االسلحةفئة *

عـداد يوميـة أيوضح معدل تصريح منظمة حظر االسلحة الكيماوية فـي  (:22)الجدول رقم 
 .الخبر

 التكرار
 الفئة وعناصرها

 لنسبة المئويةا التكرار

0 

2 

4 

6 

 دخول المراقبون
 تشكيل البعثة

عمود ةوضح معدل ايمراقبةن وايتفتةش في أعداد 
 ايةومة  
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 12 1 مالن ايتدمةر
 12 1 توقةت ايتدمةر

 122 1 المجموع

 

 

 

 

 (:22) الشكل رقم

 
 :والعمود البيانيالتعليق على جدول فئة تصريح منظمة حظر االسلحة الكيماوية 

بةنمـل حــلز  %12ن موضــوع ماـلن ايتـدمةر حـلز علــى نسـب  أةبـةن ينـل ايجـدول     
 . %12نسب موضوع توقةت ايتدمةر على 

0 

2 

4 

 مكان التدمير
 توقيت التدمير

ةوضح معدل تصرةح منظم  حظر األسلح  
 اياةملوة  في أعداد ةومة  ايخبر
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ويــت موضــوع ماــلن أن ةومةــ  ايخبــر أةتضــح ينــل مــن خــالل اينســب ايمــذاورة     
ابـر مـن موضـوع توقةـت ايتـدمةر فـي تنلويهـل يفئـ  تصـرةح منظمـ  أهتملمـل إايتدمةر 

 .حظر االسلح 

 :فئة األطراف الفاعلة*

 .يوضح فئة االطراف الفاعلة الداخلية (21)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار ةاالطراف الفاعلة الداخلي
 11.11 11 ايمعلرض 

 11.11 11 اينظلم ايسوري
 1.21 1 ايمجلس ايوطني ايسوري

 122 11 المجموع
 (:21)الشكل رقم

 
 :والعمود البياني التعليق على الجدول

ةلةهـــل فـــي   %11.11ةبـــةن ينـــل ايجـــدول أن اينظـــلم ايســـوري اطـــرف فلعـــل إحتلـــت نســـب     
فــي حــةن قــدرت نســب  ايمجلــس ايــوطني ايســوري  %11.11ايمعلرضــ  بنســب   ايمرتبــ  ايثلنةــ 

 %21.21اطرف فلعل في ايموضوع بـ
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30 

 المعارضة
 سوريا

المجلس الوطني 
 السوري

 عمود ةوضح فئ  االطراف ايفلعل  ايداخلة 
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ةتضـــح ينـــل مـــن خـــالل اينســـب ايمـــذاورة أن اينظـــلم ايســـوري إحّتـــل ايصـــدارة اطـــرف فلعـــل    
ومحك يألزم  من خالل مل تنلويته ةومةـ  ايخبـر ، تـأتي بعـده مبلكشـرة ايمعلرضـ  وهـي األخـرى 

ل داخلــي محــرك يعنلصــر األزمــ  ،فــي حــةن ةــأتي ايمجلــس ايــوطني ايســوري بنســب  طــرف فلعــ
 .أقل 

 

 

 

 

 

 

 :يوضح فئة االطراف الفاعلة الخارجية (.2)جدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار االطراف الفاعلة الخارجية
 18.00 01 روسيا

 10.02 80 مريكاأ
 20..2 18 فرنسا
 1..8 0 تركيا

 1.20 8 الصين
 2.10 1 رائيلسإ

 2.28 28 ايران
 0.22 22 مجلس االمن

 0..0 21 مفتشي نزع االسلحة
 0..0 21 منظمة حظر االسلحة
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 211 208 المجموع
 (:.2)الشكل رقم

 
 

 

طـراف الفاعلـة الخارجيـة فـي الموضـوع المتنـاول مـن طـرف يوميـة التعليق على جـدول األ  
 :وعمودها البيانيالخبر 

اطـرف فلعـل وهـي  %11.11ن روسـةل احتلـت نسـب أايجـدول ةتبةن من خالل     
ثـــم فرنســـل حةـــث تقـــدر نســـبتهل  %11.11نســـب  عليةـــ ،تلةهل مبلكشـــرة امرةاـــل بنســـب  

فـي  بةنمل% 1.11حتلت اةران نسب إ،في حةن %11.11ضل بـأةاطرف فلعل مهم 
ســــلح  مــــل مفتكشــــوا نــــزع األ،أ%1.11مــــن بنســــب ايمرتبــــ  ايخلمســــ  نجــــد مجلــــس األ

وجــــلءت تراةــــل اطــــرف فلعــــل  5.8%بـــــ تل قــــدر نســــبتهمســــلح  ر األومنظمــــ  حظــــ
طراف فلعلــ  حةــث أصــغر نســب اــأســرائةل ا  حتلــت ايصــةن و إبةنمــل  %1.12بنســب 

 .%1.21ونسب  اسرائةل بـ%1.11قدرت نسب  ايصةن بـ

0 

50 

 عمود ةوضح فئ  االطراف ايفلعل  ايخلرجة 
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همة  ابةرة أن ال من روسةل وامرةال يهمل أةتضح ينل ممل سبق ذاره من اينتلئج    
وري، اضـلف  يفرنسـل وهـي زمـ  نـزع ايسـالح اياةمـلوي ايّسـأاث حـدأمن نلحة  تحرةك 

مــل بــلقي أمرةال،أن نســبتهل متوســط  مقلرنــ  مــع روســةل و أخــرى محــرك فعــلل رغــم األ
طــراف ايفلعلــ  اةــران ومجلــس االمــن اضــلف  ايــى مفتكشــوا نــزع االســلح  ومنظمــ  ألا

زت حـل، بةنمـل خـرىطراف األهمة  ذاتهل مقلرن  بلألسلح  يم تحتل نسب  األحظر األ
طراف فلعلــ  أاــ بهــم هتمــلم ايخبــرإصــغر نســب  مــن أتراةــل وايصــةن واســرائةل علــى 

 .زم  نزع ايسالح اياةملويومحرا  أل

 

 

 

 فئة مصادر يومية الخبر *

موضــوع محــل اليوضــح مصــادر المعلومــات ليوميــة الخبــر فيمــا يخــر  (:28)جــدول رقــم 
 .الدراسة

 ئويةالنسبة الم التكرار مصادر المعلومات
 %11.11 11 ايوالالت

 %1.11 1 توقةع ايصحفي
 %122 11 المجموع

 (:28)الشكل رقم 



 اإلطار التطبيقي                                  

 

 
110 

 
 :والعمود البياني التعليق على الجدول

مــــن خــــالل ايجــــدول أن نســــب  ايواــــلالت امصــــدر يلمعلومــــلت بلينســــب  يلخبــــر قــــدرت نالحــــظ 
 .واحد  أي مل ةعلدل تارار( 1.11)بةنمل مصدر توقةع ايصحفي قدر بـ( 11.11)بـ

 

  

زمــة نــزع الســالح الكيماويــة أل يوضــح اتجــاه مضــمون اليوميــة المتناولــة  (:20)جــدول رقــم 
 .السوري

 النسبة المئوية التكرار االتجاه
 1 1 يجابيإ

 1 1 سلبي
 211 .1 محايد

 %211 .1 المجموع
 

0 

50 

 الوكاالت

 توقيع الصحفي

ةوضح مصلدر ايمعلوملت يةومة  ايخبر فةمل  عمود
 .بموضوع محل ايدراس  ةخص
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 : والعمود البياني التعليق على الجدول

واالمـر عةنـه بلينسـب  يإلتجـله ايسـلبي ( 2)الةجـلبي هـو ةتبةن من خالل ايجـدول أن اإلتجـله ا  
 .، بةنمل اإلتجله ايمحلةد إستحوذ على اينسب  ايالمل  

ةتضــــح ينــــل أن ةومةــــ  ايخبــــر النــــت محلةــــدة بصــــف  مطلقــــ  فــــي اتجــــله مضــــمونهل ايمتعلــــق    
 .بليموضوع محل ايدراس  

 

 :التحليل الكيفي لفئات شكل المادة االعالمية4-3-

تطرق في هذا ايجزء إيـى تحلةـل اةفـي يفئـلت ايمسـلح ،ايموقع، ايعنلصـر سوف ن   
ايتبوغرافةـــ ،األنواع ايصـــحفة  ايتـــي إعتمـــدتهل ةومةـــ  ايخبـــر فـــي تنلويهـــل ألزمـــ  نـــزع 

 .اياةملوي ايسوري

 :التحليل الكيفي لفئة المساحة*

تـــدل اينتـــلئج ايمتعلقـــ  بليمســـلح  علـــى أن ايةومةـــ  راـــزت إهتملمهـــل علـــى كشـــهر    
بتمبر وأويتـــــه مســـــلح  معتبـــــرة فـــــي تنلويهـــــل يموضـــــوع نـــــزع ايســـــالح اياةمـــــلوي ســـــ

ايســـوري،وقد تعــــددت ايمواضــــةع فـــي هــــذا ايكشــــهر حةـــث تنــــلول اإلقتــــراح األمرةاــــي 
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20 

40 

 إيجابي
 سلبي

 محايد

عمود ةوضح اتجله مضمون ايةومة  ايمتنلوي  الزم  
 ايسالح اياةملوة  ايسوري نزع
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ايقلضي بتوجةه ضـرب  عسـارة  ضـد سورةل،إضـلف  إيـى ردود االفعـلل ايدويةـ  حـول 
األســـــلح   هـــــذا ايحل،اـــــذيك اإلقتـــــراح  ايروســـــي األمرةاـــــي وايـــــذي ةقضـــــي بوضـــــع

اياةملوةـــ  تحـــت رقلبـــ  دوية ،ضـــف غلـــى ذيـــك ايمعلرضـــ  وعـــدم قبويهـــل يإلاقتـــراح 
ايروســـــي األمرةاي،أةضـــــل تنـــــلول كشـــــهر ســـــبتمبر ترحةـــــب ايـــــدول بـــــليقرار ايروســـــي 
األمرةاي ،و قد رازت ةومة  ايخبر علـى هـذا ايكشـهر ألهمةـ  األحـداث ايتـي وقعـت 

هر أاتــوبر فقــد إحتــل مســلح  أقــل خاليـه وايمتعلقــ  بليموضــوع محــل ايدراســ ، أمــل كشــ
وأبرز مل جلء فةه إرسلل فرةـق ايتفتـةش إيـى سـورةل مـن قبـل منظمـ  حظـر األسـلح  
،اذيك موضوع منح جلئزة نوبل يلسالم يمنظم  حظر اياةملوي،وايجـدل ايقـلئم حـول 
هذا ايموضوع، أمل كشهر نـوفمبر ودةسـمبر فقـد تنـلوال ماـلن تـدمةر األسـلح  وتوقةـت 

إقترحــــت ايوالةــــلت ايمتحــــدة أن تمــــنح ســــفةن  بحرةــــ  يمنظمــــ  حظــــر  ايتــــدمةر،حةث
اياةملوي يضملن تدمةر األسلح ، ويم تويي ايخبر إهتملمـل يلموضـوع ايمـدروس فـي 

 .كشهر نوفمبر أو دةسمبر

 :التحليل الكيفي لفئة الموقع*

ـــزع ايســـالح اياةمـــلوي أهمةـــ  بليغـــ  مـــن خـــالل      ـــ  ايخبـــر موضـــوع ن ـــت ةومة أوي
خبــر فــي أعلــى ةمــةن صــفح  ايــدويي وهــذا اــون ايقــلرا بطبةعتــه ةتجــه تجســةدهل يل

نظــره صــوب ايموضــوع ايمنــدرج فــي أعلــى ةمــةن صــفحلت ايجرةــدة وهــو موقــع ةبــةن 
حــرص ةومةــ  ايخبــر علــى تزوةــد ايقــلرا باــل ايمعلومــلت ايمتعلقــ  بليموضــوع ويفــت 

، ايهجـوم انتبلهه إيةهل، خلصـ  أنهـل تحمـل أخبـلرا ذات طـلبع سةلسـي وعسـاري مثـل
 .،ايحل ايسةلسي اإلتفلق ايروسي األمرةاي وغةرهل"ايعساري
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اــذيك أخــذ موقــع أســفل ةمــةن ايصــفح  أهمةــ  مــن بــةن ايمواقــع ايتــي خصصــتهل    
ةومةــــ  ايخبــــر يلموضــــوع محــــل ايدراســــ ،وقد تفلوتــــت نســــب ايمواقــــع األخــــرى ايتــــي 

حتــوى خصصــتهل ةومةــ  ايخبــر يلموضــوع حســب أهمةــ  ايمحتــوى،في حــةن اــلن ايم
 .ايمهم ةتراز في موقع أعلى ةمةن صفح  ايدويى ثم أسفل ةمةن صفح  ايدويى

 :التحليل الكيفي لفئة االنواع الصحفية*

تضم هذه ايفئ  األنـواع ايصـحفة  ايتـي إعتمـدتهل ةومةـ  ايخبـر فـي تنلويهـل ألزمـ     
لـى نزع ايسالح اياةملوي ايسوري ، و قد جلءت أكشالل ايتقدةم يلموضوع مقتصـرة ع

ايخبــر فــي أغلــب األعــداد ،ورغــم عــدم تنــوع أكشــالل تقــدةم ايمــلدة االعالمةــ  إال أن 
ةومة  ايخبر أبدت إهتململ بليغـل بليموضـوع مـن خـالل ايخبـر ايصـحفي حةـث نقلـت 
أحــداث ووقــلئع ايموضــوع وتطوراتــه وتلبعتــه بتفلصــةله فــي أغلــب األعــداد واســتندت 

  تملكشــةه مــع طبةعــ  ايصــحةف  اونهــل يهــذا اينــوع دون غةــره اونــه األنســب مــن نلحةــ
اــذيك طبةعــ  األزمــ  .ةومةــ  ايصــدور ممــل ةعنــي أنهــل تهــتم بنقــل األحــداث وتطوراتهــل

بحد ذاتهل بمـل أنهـل سةلسـة  عسـارة  تحراهـل كشخصـةلت مكشـهورة عليمةـل ممـل ةجعـل 
هذا األمر عنصر جذب يلقـلرا إلهتملمـه بليكشخصـةلت ايبـلرزة وايمكشـهورة أاثـر مـن 

يكشخصةلت ايتي ةعرفهل، ومـن أمثلـ  هـذه ايكشخصـةلت نجـد وزةـر خلرجةـ  إهتملمه بل
يـــــوران "،ووزةـــــر فرنســـــل "الفـــــروف"، وزةـــــر خلرجةـــــ  روســـــةل "جـــــون اةـــــري"أمرةاـــــل 
،وغةرهــل "ويةــد ايمعلــم"،وزةــر ايخلرجةــ  ايســورة  "أوبلمــل"،ايــرئةس االمرةاــي "،فــلبةوس

صـحفي،اذيك اسـتنلد من ايكشخصةلت ايبلرزة عليمةل،وهـذا مـل ةضـمنه قليـب ايخبـر اي
ايةومة  يلحـدةث ايصـحفي ويـو أنـه بنسـب  ضـئةل  جـدا حةـث اسـتخدم مـرة واحـدة فـي 
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اــــل األعــــداد إال أنــــه هــــو اآلخــــر أظهــــر إهتمــــلم ايةومةــــ  بموضــــوع نــــزع ايامةــــلوي 
ايسوري،حةث تم استخدامه إلستاملل ايمعلومـلت ايمتعلقـ  بليموضـوع وايتحقـق منهـل 

و ايموضـــوع فليحـــدةث تضـــمن مجموعـــ  أســـئل  أو معرفـــ  مـــل ســـةحدث مســـتقبال نحـــ
ومــن جملــ  االســئل  "يــؤى جعــلرة"وجهــت ألســتلذ ايقــلنون ايــدويي بجلمعــ جورج تــلون

ياـــن االتفـــلق يـــم ةلـــق موافقـــ  ايمعلرضـــ  ايســـورة ،إخوان ســـورةل :" ايمطروحـــ  علةـــه
ــــي هــــذا  ــــدون بلمالنةــــ  نجلحــــه ف وايجــــةش ايحــــر أعلــــن رفضــــهمل يإلتفلق،هــــل تعتق

 138"ايظل؟

أن هـــذا ايســـؤال ةعاـــس رغبـــ  ايتأاـــد مـــن رفـــض ايمعلرضـــ  وايمتمثلـــ  فـــي  ونجـــد  
جملعـــ  اإلخـــوان وايجــــةش ايحـــر يإلتفــــلق ايروســـي األمرةاـــي بكشــــأن نـــزع األســــلح  
اياةملوةـــ  عـــن طرةـــق تدمةرهل،اـــذيك أرادت ةومةـــ  ايخبـــر مـــن هـــذا ايحـــوار معرفـــ  

ملمهــــل مســــتقبل هــــذا اإلتفــــلق مــــن نجلحــــه أم عــــدم نجلحــــه، وهــــذا ةعاــــس مــــدى إهت
بليموضوع محل ايدراس  ،أمل عدم إستنلدهل يألنواع ايصحفة  األخـرى فةرجـع اونهـل 
تنلويت ايموضـوع محـل ايدراسـ  فقـط ويـم تعليجـه ممـل جعـل ايخبـر ايصـحفي ايقليـب 

 األنسب وايذي ةنصب من خاليه االهتملم بمعرف  ملذا حدث؟

 :التحليل الكيفي لفئة العناصر التبوغرافية*

 :عنلوةن وايصور وجلءت اليتلييتضم هذه اي-

                                                           
138
 .،صفحة الدولي1771العدد :يومية الخبر 



 اإلطار التطبيقي                                  

 

 
115 

 بـــوغرافي ةعاـــس ةاعتمـــدت ةومةـــ  ايخبــر علـــى ايعنـــوان اعنصــر ت: العنــاوين
ــــى عنــــلوةن تمهةدةــــ   ــــلوةن تنقســــم اي ــــت مواقــــع ايعن محتــــوى اينص،ويقــــد الن

 ورئةسة  وفرعة 
 -جـل تمهةـد سـتخدامه ألإحتل موقعل مهمل مـن نلحةـ  إوقد :العنوان التمهيدي

و ايعنــوان ايرئةســي، وتفــلوت ايموضــوعلت أرئةســي ةومةــ  ايخبــر يلموضــوع اي
ايتي عاسـهل هـذا ايعنـوان بـةن مـل ةتعلـق مبلكشـرة بأزمـ  نـزع ايسـالح اياةمـلوي 

يتجنـــــب دمكشـــــق ايضـــــرب  " 1جةنـــــف "روســـــةل تســـــتعجل امرةاـــــل عقـــــد ": نجـــــد
 140"اةري والفروف ةلتقةلن ايةوم:اذيك 139ايعسارة 

أمـــل أمثلـــ  " اياةمـــلوي"تفـــلق موســـاو تحـــث دمكشـــق علـــى االســـراع فـــي تنفةـــذ إ:"أةضـــل
ايعنلوةن ايتمهةدة  ايتي يم تعاس أزم  نزع ايسالح اياةملوي في األعـداد ايمدروسـ  

 141"االئتالف ةجدد حصر ايمفلوضلت على رحةل االسد ونظلمه" نجد

بــلرةس تحكشــد ايعواصــم ايغربةــ  يــدعم مقتــرح حاومــ  " واــذيك نجــد ايعنــوان ايتمهةــدي
مفتكشـــةن ةؤاـــد إســـتخدام اياةمـــلوي دون تحدةـــد هوةـــ  مـــن تقرةـــر اي"أةضـــل 142"انتقليةـــ 
وياــــن بعــــد اإلطــــالع علــــى اــــل أعــــداد ايدراســــ  تبــــةن أن               143إســــتخدم

ايعنــلوةن ايتمهةدةــ  ايمعبــرة عــن موضــوع نــزع ايســالح اياةمــلوي ايســوري النــت هــي 
ايغليبــ  ممـــل ةـــدل علـــى إهتمـــلم ةومةـــ  ايخبـــر بليموضـــوع محـــل ايدراســـ  خلصـــ  وأن 

                                                           
139
 .،صفحة الدولي1774يومية الخبر،العدد : 
140
 .،صفحة الدولي1778نفسه،العدد المرجع : 
141
 .،صفحة الدولي1827العدد :المرجع نفسه: 
142
 .ص الدولي 1772بومية الخبر،العدد : 
143
 .،ص الدولي1771المرجع نفسه العدد : 
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عنـــوان ايتمهةـــدي يـــه دوره فـــي ايتمهةـــد يلعنـــوان ايرئةســـي ايـــذي ةحمـــل بـــدوره ايفاـــرة اي
 .ايرئةسة  في ايموضوع 

 -العنوان الرئيسي: 

غلبةـ  أعـداد ايدراسـ   مـن عنـوان رئةسـي،وقد عاسـت أمؤاد يـم ةخلـو عـدد مـن     
ر هتملم ةومةـ  ايخبـإايعنلوةن ايرئةسة  موضوع نزع اياةملوي ايسوري ممل ةدل على 

سلسـي بليموضوع وطرحـه افاـرة رئةسـة  اـون ايعنـوان ايرئةسـي ةعاـس ايموضـوع األ
: مثل  ايعنلوةن ايرئةسة  ايتي تنلويت ايموضوع محل ايدراس  نـذارأفي ايمتن، ومن 

: ةضــــل ايعنــــوانأ 144"موســــاو وواكشــــنطن تتفقــــلن علــــى ايحــــل ايسةلســــي فــــي ســــورةل"
 145"ورة عن قلئم  االسلح  اياةملئة  ايس" راضة "امرةال"

 146"نحو ايتراجع عن ضرب سورةل:"وهنليك عنوان

ـــلوةن ايرئةســـة  ايتـــي ال  تعاـــس أ   همةـــ  موضـــوع نـــزع اياةمـــلوي ايســـوري أمـــل ايعن
دمكشــق تــتهم ايمعلرضــ  بمهلجمــ  مــوقعةن :"وهــي ضــئةل  جــدا نجــد اموضــوع رئةســي
 147"يالسلح  اياةملوة 

،اــذيك 148"يي دمكشــقايجــةش ايســوري ةحــرز انتصــلرا اســتراتجةل كشــمل:"اــذيك عنــوان 
 149"طهران ال تعلرض قبول رئةس جدةد في سورةل:"عنوان

 العناوين الفرعية: 
                                                           

144
 .،ص الدولي1771المرجع نفسه العدد ،: 
145
 .،ص الدولي1803المرجع نفسه،العدد : 
146
 د.،ص 1770العدد،:المرجع نفسه : 
147
 .،ص الدولي1874خبر،العدد،يومية ال: 
148
 د.،ص1820المرجع نفسه،العدد،: 
149
 د.،ص1771المرجع نفسه،العدد : 
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نتبــله ايقــلرا يلمواضــةع ايتــي يــم ةكشــر إهمةــ  بليغــ  فــي يفــت أيلعنــلوةن ايفرعةــ     
عـداد أو ايرئةسي وقد النت ايعنلوةن ايفرعةـ  فـي مواضـةع أيةهل ايعنوان ايتمهةدي إ

ل تتمحــور حــول نــزع ايســالح اياةمــلوي ايســوري،ووردت غلبهــأايدراســ  بنســب  قلةلــ  
ويــت فةهــل اهتملمــل بنــزع ايســالح أبعضــهل فــي ايمواضــةع ايتــي يــم تاــن ايةومةــ  قــد 

ــــى أاياةمــــلوي ايســــوري اموضــــوع رئةســــي،ومن  ــــ  عل ــــ  ايداي ــــلوةن ايفرعة ــــ  ايعن مثل
نهــــل دعــــت يلتــــدخل ايعســــاري فــــي أتراةــــل تنفــــي ": ايموضــــوع محــــل ايدراســــ  نجــــد

 151سورةل تقدم قلئم  تفصةلة  يترسلنتهل اياةملئة "ةضل أ،150"سورةل

وممــل يلعنــوان مــن تــأثةر علــى ايقــلرا فــي جذبــه نحــو ايموضــوع نجــد أن ةومةــ     
ايخبر استندت يال مـن ايعنـوان ايتمهةدي،وايرئةسـي وايفرعـي فـي تنلويهـل ألزمـ  نـزع 

 .ايسالح اياةملوي مل ةدل على إهتملمهل بليموضوع

  بـــوغرافي ايثـــلني ايـــذي اعتمدتـــه ةومةـــ  ايخبـــر فـــي  ةعنصـــر ايتهـــي اي :الصـــورة
تهــل فــي رت ايصــور الهــل بــليرغم مــن قلّ تنلويهــل يلموضــوع محــل ايدراســ ،وقد عّبــ

بعلد وهـي علـى أزم  نزع اياةملوي ايسوري ومل تحمله من أأعداد ايدراس  على 
 :حسب مضمونهل اليتليي

 صور الوزارء: 

 12بتــلرة  صــدور  "جــون اةــري"مرةاــل ألرجةــ  ورد فــي ايةومةــ  صــورة يــوزةر خ   
ممـل ةعاـس محتـوى  "نحو ايتراجع عن ضرب سورةل"وبعنوان رئةسي  1211سبتمبر

يغــــلء إايصــــورة ايعنــــوان وايموضــــوع ايموجــــود فــــي ايمتن،وايــــذي دار حــــول امالنةــــ  

                                                           
150
 د.،ص1874المرجع نفسه،العدد : 
151
 د.،ص1807المرجع نفسه،العدد : 
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ايوالةــلت ايمتحــدة يلضــرب  ايعســارة  ضــد ســورةل وايتوصــل ايــى حــل سةلســي،اذيك 
سم ايوزةر رغم كشهرته وهذا راجع يسةلس  إةصلحبهل تعلةق ةتضمن  ن ايصورةأنجد 

 .ايجرةدة

فــي " الفــروف"ونظةــره ايروســي " جــون اةــري"صــورة تحمــل وزةــر ايوالةــلت ايمتحــدة -
ـــردد و" مواجهـــ  جـــلءت اـــأن ـــري ةتحـــدث بت ةصـــغي،وهي داليـــ  " الفـــورف"جـــون اة

لتقــلرب وايتوصــل تعاــس تملمــل ايمحتــوى وايــذي جــلء فةــه ســعي ايــروس واألمرةاــلن ي
وورد يفــــظ ةســــعي داليــــ  علــــى عــــدم االتفــــلق  152التفــــلق ةنهــــي ايحــــرب فــــي ســــورةل

بعــــد،ووجود خــــالف بــــةن ايــــدويتةن،حةث روســــةل تعمــــل علــــى انجــــلح عملةــــ  وضــــع 
األســــلح  ايامةلوةــــ  ايســــورة  تحــــت رقلبـــــ  دويةــــ  بةنمــــل تســــعى ايوالةــــلت ايمتحـــــدة 

 .االمرةاة  ايى معلقب  نظلم سورةل

فــي منــلظرة وتــم ايتعلةــق " جــون اةــري"ووزةــر امرةاــل " فــلبةوس" فرنســلصــورة وزةــر -
،وقد "فلبةوس و اةري ةعزفلن على نفس ايوتر:"من قبل ةومة  ايخبر على ايصورة بـ

عاســت ايصــورة مــع ايتعلةــق محتــوى ايموضــوع وايــذي تمثــل فــي اتفــلق فرنســل مــع 
عاــس هــذا ايتقــلرب أمرةاــل حــول معلقبــ  نظــلم األســد وتوجةــه ايضــرب  ايعســارة  و ة

 .األمرةاي ايفرنسي حول هذه األزم  

 1211ســـبتمبر  11رافـــق ايعـــدد ايصـــلدر فـــي :صـــورة ضـــحلةل ايســـالح اياةمـــلوي-
ضـحلةل ايسـالح اياةمــلوي :"صـورة يضـحلةل ايامةـلوي  مصـلحبل يهـل تعلةــق جـلء فةـه 

سـبتمبر  11اذيك صورة بنفس ايموضوع في ايعدد ايصلدر بـ " بليمئلت في ايغوط 
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ايمواقــــف ايدويةــــ  تبلةنــــت بكشــــأن تقرةــــر ايمفتكشــــةن "صــــلحبهل تعلةــــق تضــــمن 1211
وايصــورتلن تعاســلن ايمحتــوى ايــذي دار " األممــةن ايــذةن حققــوا فــي مجــزرة ايغوطــ 

حــول هوةــ  مــن اســتخدم ايامةــلوي فــي ســورةل ايمعلرضــ  ،أم نظــلم األســد وهــذا مــل 
اــن تعاــس معنــى ماــلن تعاسـه ايصــورة األويــى أمــل ايثلنةــ  فتحمــل صـور ضــحلةل وي

 .هؤالء ايضحلةل بةن ايمصليح وايصراعلت بةن ايدول

وتعاـــس ايصـــورة أهمةـــ  ايمحتـــوى ايمصـــلحب  يـــه : صـــور منظمـــ  حظـــر األســـلح -
حةــث تنــلول ايمحتــوى ايجــدل ايقــلئم حــول تســلةم منظمــ  حظــر األســلح  اياةملوةــ  

وراء منحهــــل يجـــلئزة نوبـــل يلســــالم ومـــدى أحقةتهــــل بليجـــلئزة وايهـــدف األسلســــي مـــن 
 .ايجلئزة

سبتمبر 11وردت صور ايمعلرض  في عددةن األول صدر في : صور ايمعلرض -
ايمعلرضــ  ايمســلح  تــرفض خطــ  موســاو، " ورافــق ايصــورة تعلةــق تضــمن 1211

وهــي تتنلســب مــع ايمحتــوى ايــذي جــلء فةــه أن موســاو وواكشــنطن تتفقــلن " وواكشــنطن
ةدا صرةحل يلمعلرض  ايسورة  ألنه  على ايحل ايسةلسي في سورةل وهو مل ةمثل تهد

 .في حلي  وجود تقلرب بةن ايّدويتةن ألنهل ين تستفةد من هذا ايوضع  

ورافقهـل تعلةـق  1211سـبتمبر  11أمل ايصورة ايثلنة  فوردت في ايعدد ايصلدر في 
مفـــلده أن ايمعلرضـــ  ال ةمانهـــل تحقةـــق انتصـــلر عســـاري حســـب ايمســـؤويةن،وجلء 

ل مع محتـوى ايموضـوع وايـذي رّاـز علـى أن ايمعلرضـ  غةـر محتوى ايصورة متنلسب
قلدرة على اإلنتصلر على اينظلم ايسوري واألمر نفسه بلينسب  يلنظلم ايذي ال ةقوى 

 على اإلنتصلر على ايمعلرض 
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عاســت محتوةــلت ايصــور أهمةــ  موضــوع نــزع ايســالح اياةمــلوي ايســوري يــدى    
ــــك بلعتبــــلر  ــــلول وذي ــــ  ايتن أن ايصــــورة تحقــــق ايجــــذب واســــتملي  ايجرةــــدة مــــن نلحة

ايقلرا،وخلص  وان اـل ايصـور وردت ملون ،وهـذا اهتمـلم  خـر تجـله ايموضـوع مـن 
 .طرف ةومة  ايخبر،واذيك أهمة  ايصورة ايملون  في ايموضلعلت ايخبرة 

 : التحليل الكيفي لفئات مضمون المادة اإلعالمية*

يفئــلت ايموضــوع، ايفــلعلةن،  وســوف نتطــرق فــي هــذا ايجــزء إيــى ايتحلةــل اياةفــي   
ايمصــــدر، اإلتجــــله ايمعتمــــد مــــن طــــرف ةومةــــ  ايخبــــر فــــي تنلويهــــل ألزمــــ  ايســــالح 

 .اياةملوي ايسوري

 التحليل الكيفي لفئة المواضيع: 

تحلةل يال فئلت ايموضوع ايذي تنلويته ةومة  ايخبر حسب أهمة  اـل  اتضمن هذة
 :موضوع يدى ايةومة 

 فئة الحلول السياسية : 

حةـــث كشـــملت مجموعـــ  مـــن ،هتمـــلم ةومةـــ  ايخبـــر إهـــذه ايفئـــ  قـــدرا بليغـــل مـــن  نليـــت
ســــــلحتهل أجــــــل تجرةــــــد ســــــورةل مــــــن أقتراحــــــلت ايسةلســــــ  ايمقــــــررة مــــــن إلايحلــــــول وا

بت سـورةل ضـرب  ةلسة  ايتي جنّ قتراحلت ايسّ إلهمة  اأهمةتهل من أاياةملوة ،وجلءت 
لصـر سـنورد تحلةـل عسارة  النت سـتدمرهل،وقد انصـبت هـذه ايفئـ  علـى خمسـ  عن

 .همةته في ايجرةدة أاةفي يال عنصر على حسب 
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وهو عنصر تارر ذاره اثةرا في محتوى ايجرةدة ألهمةته :االتفاق الروسي االمريكي-
في نقل األحداث إيى وضع سـلمي مرحـب بـه دويةـل فةمـل ةخـص األسـلح  اياةملوةـ  

فسهل منه وةـنص علـى تحت رقلب  دوية  وتجنةب سورةل دملرا ال تقوى على حملة  ن
  .مراقب  األسلح  وتراهل يإلستفلدة منهل في وقت ايحلج  من قبل أمرةال او روسةل

وهو عنصر يه أهمةته ايبليغ  في محتوى ايموضوع محـل ايدراسـ  :االقتراح الروسي-
تاـرر ذاـره اثةرا،حةـث انصــب علـى اقتـراح روسـةل بوضــع األسـلح  اياةملوةـ  تحــت 

طرطــوس  اء خوفهــل علــى مصــليحهل بســورةل حةــث ةمثــل مةنــلءرقلبــ  دويةــ  وجــلء جــرّ 
ـــى اعتبلرهـــل نظـــلم األســـد حلةفـــل  مالنـــل مهمـــل ترســـوا فةـــه ســـفنهل ايعسارة ،اضـــلف  اي
يهل،اذيك مصلحتهل ببةـع األسـلح   ينظـلم األسـد،ومعرفتهل برغبـ  أمرةاـل فـي إسـقلط 

ضـل سـقوط نظلم األسد إلضعلفهل، يهذا تعمل على تدعةمه، ويةس مـن مصـلحتهل أة
اينظـــلم وأخـــذ ايمعلرضـــ  مالنـــه اونهـــل حلةفـــ  أمرةاـــل وقـــوة ايمعلرضـــ  نقطـــ  رابحـــ  

 .بلينسب  ألمرةال

 و أوردنلهل ضمن فئ  ايحلول :  لمنظمة حظر االسلحةم تسليم جائزة نوبل للسال-

ايسةلس  ألن ايهدف ايحقةقي مـن تسـلةم جـلئزة نوبـل يلسـالم يمنظمـ  حظـر األسـلح  
ف سةلســــي ةخــــدم بليدرجـــ  األويــــى ايوالةـــلت ايمتحــــدة االمرةاةــــ  ايامةلوةـــ  هــــو هـــد

ومصـــليحهل فاـــل معـــلرض يمـــل تعلرضـــه أمرةاـــل ةمـــنح جـــلئزة نوبـــل يلّســـالم، و وقـــد 
أبدات ايخبـر إهتملمـل يهـذا ايعنصـر ويـو اـلن ضـئةال إال أنهـل تنلويتـه بليتفصـةل فـي 

 .بعض أعدادهل
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ت ايتــي بــةن أمرةاــل و روســةل ورد ذارهــل بمعنــى وضــع ايخالفــل:التســوية السياســية-
جلنبل وايمتمثل  في ايتّنلفس على ايهةمن  ايعليمة ،وايّصراعلت بةنهمل حول ايمصليح 
االقتصلدة  وايعسارة ،وهذا ايخـالف وايصـراع ةعاـس سـبب طبةعـ  ايحـل االمرةاـي 
ايعساري نحو ايسالح اياةملوي ايسـوري وايحـل ايسةلسـي ايروسـي، وألجـل ايوصـول 

 . البد من تسوة  ايخالفلت بةنهمل ايى حل سلمي

تاــــرر وورده بنســــب  أقــــل مقلرنــــ  بلإلتفــــلق ايروســــي األمرةاــــي : االتفــــاق السياســــي-
واإلقتــراح ايروســي،وهو ةحمــل اتفــلق موســاو وواكشــنطن علــى خطــ  مكشــترا  تقضــي 
بتدمةر األسلح  ايامةلوةـ  ايّسـورة  بعـد أن اـلن االتفـلق ةقضـي برقلبتهـل فقـط، وهـذا 

رجوع سورةل إلستخدامهل مرة أخرى، وهذا اإلتفلق ةرضي روسةل اونهل  يضملن عدم
ضـــمنت ســـالم  نظـــلم األســـد مـــن ضـــرب  عســـارة  وةرضـــي أمرةاـــل يضـــملنهل عـــدم 

 .امتالك دوي  عربة  يسالح اةملوي قد ةجعل منهل خطرا علةهل وعلى مصليحهل

 فئة الحلول العسكرية : 

  ايخبـر،ووردت فـي ايمرتبـ  ايثلنةـ  بعـد هتمـلم ةومةـإمـن وافةـل هـذه ايفئـ  قـدرا أخذت 
حـداث بةنمـل فـي ايتسلسـل ايزمنـي يأل،هتمـلم مرةاي من نلحة  اإلتفلق ايروسي األاإل

ويى، واـلن محتواهـل ةحمـل ثـالث عنلصـر سـنرد عبر ايجرةدة جلءت في ايمرتب  األ
مــن خــالل ايتارار،وهــذه ايعنلصــر  ههمةــ  ووردأيتحلةــل اةفــي ياــل عنصــر حســب 

 :تيالآل

و ةحظـــــى هـــــذا ايعنصـــــر بأهمّةـــــ  بليغـــــ  فـــــي ةومةـــــ  : مؤيـــــدوا الضـــــربة العســـــكرية-
ايخبر،وضــم ايــدول ايمؤةــدة يضــرب ســورةل عســارةل مــن طــرف أمرةاــل إضــلف  يتأةةــد 
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ايمعلرضـــ  يـــذيك،واهتمت بـــه ايةومةـــ  اونـــه ةبـــةن أبعـــلد ايّصـــراعلت ايّسةلســـة  بـــةن 
ن تدعم نظلم األسد،ودول ايدول، فدول ايخلةج أبدت ضرب سورةل عسارةل اون إةرا

ايخلةج معلدة  إلةران بسبب األقلةلت ايتي تزرعهـل إةـران بـدول ايخلـةج يلحفـلظ علـى 
عـــدم اإلســـتقرار بهـــل ممـــل ةســـمح يهـــل بليتـــدخل وتبرةـــر تـــدّخلهل ايمســـتمر،ممل ةجعـــل 
إضعلف سورةل هو بليضرورة إضـعلف إلةـران بلينسـب  يـدول ايخلـةج، أمـل فرنسـل فقـد 

ايضرب  ايعسارة  ضد سورةل وهذا اون فرنسل حلةف  أمرةال واـل  أةدت هي األخرى
قــرار أمرةاــي مقبــول يــدى فرنســل، فــي حــةن أةــدت ايمعلرضــ  ايضــرب  ايعســارة  مــن 

 .اجل غسقلط نظلم األسد وأخذ مالنه في ايسةطرة على سورةل

 :معارضوا الضربة العسكرية-

ملم ةومة  ايخبر به وقد تضـمن إحتّل هذا ايموضوع ايمرتب  ايثلنة  من نلحة  إهت   
ـــون فـــي روســـةل وايتـــي رفضـــت  ايمعلرضـــةن يضـــرب أمرةاـــل يســـورةل عســـارةل وةتمثل
ايضرب  ياونهـل تهـدد مصـليحهل فـي سـورةل، اـذيك معلرضـ  ايّصـةن اونهـل ال تسـتند 
نمل تفضل ايحلـول ايسلمة ،أةضـل خوفهـل مـن فقـدان  سـوق  يلجلنب ايعساري احل وا 

ن وهـذا ألنهـل حلةفـ  نظـلم األسـد وايضـرر بـه ةعنـي ايحـد مهم ،اذيك  معلرضـ  إةـرا
من نفوذهل وايمسلس بمصليحهل،اذيك تراةـل رفضـت ايضـرب  ايعسـارة  ألنهـل تلحـق 
بهــل ضــررا اقتصــلدةل ،وهــي ضــد نظــلم األســد ومدعمــ  يلمعلرضــ  ورفضــهل يلضــرب  

ةمـس ايعسارة  ال ةعني دعمهل ينظلم األسد ووقوفهل ضد ايمعلرضـ  بـل ألن ايقـرار 
مبلكشرة بهل اونهل مجـلورة يسـورةل،أمل ايكشـعب األمرةاـي ومنظمـ  حقـوق اإلنسـلن فقـد 
رفضوا ايتدخل ايعساري مراعلة يلكشعب ايسوري وحقه فـي ايسـلم واألمن،ونظـرا يهـذه 
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ايعوامل ايتي تعتبر سبب إهتملم ةومة  ايخبر بهذا ايموضوع أخذ عنصـر معلرضـوا 
 .ةدوا ايضرب  ايعسارة ايضرب  ايعسارة  مرتب  مهم  بعد مؤ 

أويت ةومة  ايخبر هذا ايموضوع أهمةـ  بعـد موضـوع : قرار توجيه الضربة العسكرية-
ـــه أمرةاـــل  ـــذي جـــلءت ب ـــرار اي ـــواه فـــي ايق معلرضـــوا ايضـــرب  ايعســـارة ، وتمثـــل محت
يمعلقب  سورةل عسـارةل إلسـتخدامهل ايّسـالح اياةملوي،ويجـأت يهـذا ايقـرار دون غةـره 

روف االقلةمةــ  وايدويةــ ،حةث وضــعت إدارة ايوالةــلت ايمتحــدة حســب األهــداف وايظــ
األمرةاةـ  مجموعــ  مــن ايبــدائل فــي حــل أزمــ  نــزع ايســالح اياةمــلوي ايســوري مرتبــ  
ترتةبل مدروسل، متى تستعمل ايقوة ايعسارة  أو ايوسلئل ايدبلومسة  او االقتصـلدة ، 

ةن أمرةاـل وروسـةل،وايدول و رأت أن ايمفلوضلت ال تجدى نظرا يلعالقـلت ايمتـوترة بـ
ايحلةفــ  يهمــل حةــث رأت أن ايقـــرار ايعســاري هــو األنســب ألنـــه ةحقــق أهــدافهل فـــي 
إســقلط اينظــلم ايســوري والةماــن أن تزةحــه بليطرةقــ  ايدبلومســة ،اذيك ايحفــلظ علــى 
أمــن إســرائةل، بةنمــل ايهـــدف األسلســي هــو منــع روســـةل مــن مراازهــل ايعســارة  فـــي 

ــدائم معهــل حــول ايهةمنــ  علــى ايعــليم، وهــذه ايعوامــل تجعــل مــن  سورةل،وصــراعهل اي
ايقـــرار ايعســـاري األمرةاـــي قـــرار أول بلينســـب  ألمرةاـــل،ونظرا ألهمةـــ  هـــذه ايعوامـــل 
أبــرزت ةومةــ  ايخبــر هــذا ايموضــوع وأعطتــه جلنبــل مــن اإلهتمــلم، فجــلء فــي ايمرتبــ  

يةومةـ  ةـأتي فـي ايثليث  في فئ  ايحلول ايعسارة ،بةنمل في تسلسـل األحـداث حسـب ا
 .ايمرتب  األويى في هذه ايفئ 

 سيةفئة التجاوب مع الحلول السيا: 
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 جلءت هذه ايفئ  في ايمرتب  ايثليث  بةن فئلت ايموضوع بعد فئـ  ايحلـول ايسةلسـة   
ــــــول ايعســــــارة  ــــــر قــــــدرا واضــــــحل مــــــن األويتهــــــل هــــــي أ،وقــــــد وايحل ــــــ  ايخب خــــــرى ةومة

تعاـس ايتجـلوب مـع هـذا ايموضـوع االهتملم،وتضمنت هذه ايفئـ  مجموعـ  عنلصـر 
و ايـــرفض وســـنرد علـــى ذاـــر هـــذه ايعنلصـــر وتحلةلهـــل اةفةـــل حســـب درجـــ  أبـــليقبول 

 :اهتملم ةومة  ايخبر بال عنصر

وتضـمن هـذا ايموضـوع ضـغط موسـاو علـى :الضغط على النظام السوري والمعارضـة-
يمنلقكشــ  االتفــلق ايــذي ةقضــي  1اينظــلم ايســوري مــن أجــل حضــور مــؤتمر جنةــف 

بوضـــع األســـلح  اياةملوةـــ  تحـــت رقلبـــ  وهـــو اإلتفـــلق ايروســـي األمرةاـــي ،واـــذيك 
ايضـــغط علـــى ايمعلرضـــ  وايمتمثلـــ  فـــي ايجـــةش ايحـــر وجملعـــ  اإلخـــوان ،وةمـــثلهم 

وذيـــك حرصـــل مـــن  1ايمجلـــس ايـــوطني ايســـوري مـــن أجـــل حضـــور مـــؤتمر جةنـــف 
ا مــل روســةل علــى تطبةــق اإلتفــلق، ممــل ةجعــل مصــليحهل محفوظــ  فــي ســورةل، وهــذ

ةجعل ةومة  ايخبر تهـتم بهـذا ايموضـوع ،واحتـل ايمرتبـ  األويـى مـن حةـث اإلهتمـلم 
 .بةن عنلصر فئ  ايتجلوب مع ايحل ايسةلسي

جــلء هــذا ايعنصــر فــي ايمرتبــ  ايثلنةــ  :مريكــيقبــول النظــام الســوري للقــرار الروســي األ-
ةلســـة ، مــن نلحةــ  إهتمــلم ةومةــ  ايخبــر بــه بــةن عنلصــر ايتجــلوب مــع ايحلــول ايس

وتضـــمن موافقـــ  اينظـــلم ايســـوري علـــى اإلتفـــلق ايروســـي األمرةاـــي وايـــذي ةقضـــي 
بوضــع األســلح  اياةملوةــ  تحــت ايرقلبــ  ايدويةــ  ،والنــت موافقــ  اينظــلم علــى ايقــرار 
من أجل تجنب ايضرب  ايعسارة  ايموجه  ضد سـورةل بعـد مطليبـ  فرنسـل وايوالةـلت 

لذ قـرار ةـنّص علـى معلقبـ  سـورةل عسـارةل ايمتحدة األمرةاة  من مجلس األمن ب تخ



 اإلطار التطبيقي                                  

 

 
126 

في حلل عدم موافقتهل على ايقرار ايروسي األمرةاي، وهو األمـر ايـذي أّةـده مجلـس 
األمــن ايــدويي واــذيك روســةل،ممل جعــل ســورةل تقبــل بوضــع أســلحتهل تحــت ايرقلبــ  
ايدوية  ومن ثم تدمةرهل،ونظرا يهذه ايعوامـل اـلن هـذا ايموضـوع محـل إهتمـلم ةومةـ  

 .يخبرا

 :المعارضون لجائزة نوبل للسالم لمنظمة حظر الكمياوي

وتضــمن هــذا ايموضــوع ايمعلرضــون يتســلةم جــلئزة نوبــل يلّســالم يمنظمــ  حظــر     
" داةلـي تةلغـراف"اياةملوي،حةث علرضت ايصحلف  ايغربةـ  وايمتمثلـ  فـي صـحةفتي 

ةمــلوي وكشــاات ايفرنســة  مــنح نوبــل يلســالم يمنظمــ  حظــر ايا" يومونــد"ايبرةطلنةــ  و
فــي مصــداقة  ذيــك حســب مــل ورود فــي جرةــدة ايخبــر واعتبــرت ذيــك انتصــلرا يبكشــلر 
األســد و ايحاومــ  ايســورة  فــي وقــت يــم ةعــرف فةــه ايمســؤول عــن إرتاــلب ايمجــلزر 
بليســالح اياةمــلوي وهــذا ةعتبــر بلينســب  يلصــحلف  ايغربةــ  إنقــلذ اينظــلم ايســوري مــن 

ايفرنســة  أن نوبــل يلســالم " يومونــد"ت صــحةف  تهمــ  اســتعملل اياةملوي،اــذيك اعتبــر 
عـــزز ايـــدور ايروســـي بعـــدمل نجحـــت موســـاو مـــن فـــرض منطقهـــل فـــي حـــل األزمـــ  

 153ايسورة 

ايبرةطلنةــ  عمــل اذا النــت منظمــ  " ايفلةنــل نكشــةلل تــلةمز"اــذيك تســلءيت صــحةف      
غةـر  حظر األسلح  اياةملوة  تستحق ايفوز بجلئزة نوبل يلسالم أم ال،وايتي يم ةاـن

ـــةش عـــن  ـــدبتهل األمـــم ايمتحـــدة مـــؤخرا يلتفت ايقلةلـــةن هـــم مـــن ســـمعوا عنهـــل حتـــى انت
وهــذا ةظهــر ايهــدف ايرئةســي مــن مــنح نوبــل 154اياةمــلوي فــي ســورةل وايــتخلص منــه

                                                           
153
 ،صفحة الدولي8073اكتوبر 7883،73يومية الخبر،العدد: 
154
 .لمرجع نفسه،صفحة الدوليا: 
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يلسالم وهو سةلسـي محـظ وايـذي ةسـعى ايـى تأةةـد قـرارات روسـةل ايّسةلسـة  وايحفـلظ 
لرضــــت مــــنح نوبــــل يلســــالم علــــى مصــــليح امرةال،أمــــل ايمعلرضــــ  فهــــي األخــــرى ع

عتبرت أن ايمنظمـــ  يـــم  يمنظمـــ  حظـــر اياةمـــلوي إلعتبـــلر أنهـــل ضـــد نظـــلم األســـد،وا 
 .تسلهم بأي كشال من االكشالل في إنهلء ايحرب

وقد اهتمت ةومة  ايخبر بهذا ايموضوع وجلء في ايمرتب  ايثليث  من حةـث درجـ     
 .االهتملم اعنصر فرعي يموضوع ايعسارة 

وتضـــمن هـــذا ايعنصـــر ترحةـــب ايـــدول :االتفـــاق الروســـي االمريكـــيترحيـــب الـــدول ب-
بلالتفــلق ايــذي جــلءت بــه روســةل مــع أمرةاــل بتــدمةر األســلح  ايامةلوةــ  احــل بــدةل 
يلحـــل ايعســـاري،وهذا ا تفـــلق ســـلمي مجـــلز ياـــل ايـــدول فـــي ايعليم،وقـــد ورد إهتمـــلم 

 .ةومة  ايخبر بهذا ايموضوع بنسب  ضئةل  مقلرن  بليمواضةع االخرى

وتضمن هذا ايعنصر رفـض ايجـةش ايحـر وجملعـ  اإلخـوان يلحـل :رفض المعارضة-
ايــذي اقترحتــه روســةل ابــدةل يلضــرب  ايعســارة ،وجلء هــذا ايــرفض اــون ايمعلرضــ  
تســعى إلســقلط نظــلم األســد،وايحل ايروســي ةقــف ضــد مصــلح  ايمعلرضــ  فــي ذيــك 

ليعنلصـر االخرى،ممـل ويم ةتارر ورود هذا ايموضوع إال بنسب  ضئةل  جدا مقلرن  ب
 .ةعني ان اهتملم ايخبر بهذا ايموضوع اقل من اهتملمهل بليمواضةع االخرى

وتضــمن توقةــع اينظــلم ايســوري علــى معلهــدة  :التوقيــع علــى معاهــدة حظــر الكميــاوي-
حظــر اياةمــلوي بطلــب مــن ايوالةــلت ايمتحــدة ومجلــس االمــن ايــدويي وذيــك إلنهــلء 

عســاري، واــلن إهتمــلم ةومةــ  ايخبــر بهــذا ايموضــوع اينــزاع ســلمةل وتفــلدي ايتــدخل اي



 اإلطار التطبيقي                                  

 

 
128 

بنســـب  ضـــئةل  جـــدا مقلرنـــ  بليمواضـــةع ايســـلبق  وهـــو ةتســـلوى مـــع موضـــوع رفـــض 
 ,ايمعلرض  نلحة  اهتملم ايخبر بهمل 

 فئة المراقبون والتفتيش: 

  االمـــم ةئـــوتتضـــمن هـــذه ايفئـــ  مجموعـــ  مـــن ايمـــراقبةن ايـــدويةةن مـــن طـــرف ه   
 : عن االسلح  اياةملوة  وايمراقب  وتضم عنصرةن هملايمتحدة بهدف ايتفتةش 

وجــلء فــي هــذا ايعنصــر دخــول ايمــراقبةن ايــدويةةن إيــى األراضــي : دخــول المراقبــون-
عــداد قلئمــ  مفصــل  عنهــل،ويم ةــرد تاــرار  ايســورة  مــن أجــل ايتفتــةش عــن األســلح  وا 

ه ويـم تعتبـره هذا ايعنصر إال بنسـب  قلةلـ  جـدا مـل ةعاـس قلـ  اهتمـلم ةومةـ  ايخبـر بـ
عنصرا بلرزا في ايموضوع محل ايدراس  وذيك، اـون دخـول ايمراقبـون يلتفتـةش عـن 
االســلح  ةعــد وســـةل  فقــط يمعرفــ  هةئـــ  االمــم ايمتحــدة يلقلئمـــ  ايتفصــةلة  يألســـلح  

 .اياةملوة 

رجـــل مـــن  122وةتضـــمن هـــذا ايعنصـــر تكشـــاةل بعثـــ  ماونـــ  مـــن : تشـــكيل البعثـــة-
  حظـر االسـلح  مـن أجـل ايكشـروع فـي قـرار تنفةـذ قـرار طرف االمم ايمتحـدة ومنظمـ

مجلــس األمــن بــليّتخلص مــن األســلح  اياةملوةــ  ايســورة ، ويــم ةاــن هــذا ايموضــوع 
نمل تنلويته امعلوم  ماررة مرتةن فقط  .محل اهتملم ةومة  ايخبر وا 

 : فئة تصريح منظمة حظر الكيماوي*

عـــن ماـــلن وتوقةـــت  وضـــمت هـــذه ايفئـــ  مـــل صـــرحت بـــه منظمـــ  حظـــر االســـلح   
 :تدمةر األسلح  اياةملوة  ايسورة  واقتصرت هذه ايفئ  على عنصرةن اثنةن
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جلء في هذا ايعنصـر تحدةـد ماـلن ايتـدمةر ايـذي قـرر بأنـه سـةاون :مكان التدمير-
بعـــرض ايبحـــر فـــي ســـفةن  بحرةـــ  أمرةاةـــ  منحتهـــل أمرةاـــل يمنظمـــ  حظـــر اياةمـــلوي 

، ويــم ةــرد ذاــر هــذا ايعنصــر ســوى ثــالث يضــملن تــدمةر األســلح  ب كشــراف أمرةاــي
مرات فـي األعـداد ايمخصصـ  يموضـوع نـزع ايسـالح اياةمـلوي ايسـوري ممـل ةعاـس 

 قل  اهتملم ةومة  ايخبر بهذا ايموضوع وعدم اعتبلره عنصرا بلرزا

ــدمير- ــت الت وتّضــمن هــذا ايعنصــر تحدةــد ايوقــت ايــذي قررتــه منظمــ  حظــر :توقي
لئة  ايسورة  وايذي تقرر في نهلة  جلنفي، وقد تاـرر األسلح  يتدمةر األسلح  اياةم

هذا ايموضوع بمعدل مرتةن فقط ممل ةعاس عدم إهتملم ةومة  ايخبـر بـه اموضـوع 
 .بلرز في أزم  نزع ايسالح اياةملوي ايسوري

 التحليل الكيفي لفئة الفاعل : 

ايفـلعلةن وتضم هذه ايفئ  ايفلعلةن ايخلرجةن الزمـ  نـزع ايسـالح اياةمـلوي ايسـوري و 
 .ايداخلةتن من خالل ةومة  ايخبر

 

 :الفاعلين الداخليين*

جلء اينظـلم ايسـوري اطـرف فلعـل ومحـرك يألحـداث فـي أزمـ  :  النظام السوري -
نــــزع ايســــالح اياةمــــلوي ايســــوري بنســــب  ابةــــرة وذيــــك اــــون نظــــلم األســــد مهــــتم أوال 

داةـــ  األزمـــ  ب ســـتخدام ايســـالح اياةمـــلوي ضـــد ايمدنةةن،اـــذيك رفـــض اينظـــلم فـــي ب
ايتوقةــع علــى معلهــدة حظــر اياةملوي،ونفةــه اســتخدام ايســالح اياةمــلوي ثــم توقةعــه 
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يلمعلهدة جراء تهدةد ايوالةلت ايمتحدة بضرب سورةل عسارةل،وقبويه تدمةر األسلح  
 .اياةملوة 

جـلءت ايمعلرضـ  هـي األخـرى اطـرف فلعـل مهـم فـي ايموضـوع مـن : المعارضـة-
ايمعلرضــ  جملعــ  األخــوان وايجــةش ايحر،وةعــود ســبب  خــالل ةومةــ  ايخبر،وتكشــمل

إهتمــلم ةومةــ  ايخبــر بهــل إلعتبلرهــل عــدوا يلّنظــلم ايســوري، اــذيك دروهــل فــي ايتــأثةر 
علـــى أحـــداث األزمـــ  بمعلرضـــتهل يلحـــل ايـــذي اقترحتـــه روســـةل احـــل بـــدةل يلضـــرب  

طه، ايعســارة  واعتبرتــه منــلورة سةلســة ،وأةدت ضــرب أمرةاــل يلنظــلم مــن أجــل إســقل
اذيك معلرض  منح جلئزة نوبل يلسالم يمنظم  حظـر األسـلح  معتبـرا ذيـك انتصـلرا 

 .يبكشلر األسد

يم ةرد ذاره إال بنسب  ضئةل  حةـث يـم تهـتم ةومةـ  ايخبـر : المجلس الوطني السوري-
بــه اطـــرف فلعــل رئةســـي فــي ايموضـــوع وورد ذاــره فةمـــل ةتعلــق بتمثةـــل ايمعلرضـــ  

 .يهل،غةر أن أعضلؤه مكشال  ب ختةلر من دول ايخلةجدويةل اونه اينلطق ايرسمي 

وتضـــم االطـــراف ايفلعلـــ  ايخلرجةـــ  ايمحراـــ  ألزمـــ  نـــزع : نون الخـــارجيوالفـــاعل*
 .ايسالح اياةملوي ايسوري من خالل ةومة  ايخبر

إحتلــت روســةل مالنــ  مهمــ  اطــرف فلعــل فــي ةومةــ  ايخبــر وذيــك اونهــل : روســيا-
رت مجــرى األحــداث و أنقــذت ســورةل ب قتراحهــل ايمحــرك ايرئةســي يألزمــ ، حةــث غّةــ

ايسةلسي بوضع األسلح  اياةملوة  تحت رقلب  دوية ،من دمـلر اـلن ةهددهل،وسـعت 
جلهدة يتوافق ايوالةلت ايمتحدة على اإلقتراح يةصـبح اإلقتـراح روسـي أمرةاي،اـذيك 
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ن عالقتهل ايوطةدة مع نظلم األسـد وحرصـهل علـى اسـتقرار مالنتـه فـي سـورةل يضـمل
 .مصليحهل

احتلــت هـي األخــرى مالنــ  هلمــ  فــي ايجرةـدة اعنصــر محــرك وفعــلل فــي : امريكــا-
األزمـــ  وجـــلءت أهمةتهـــل بعـــد روســـةل مبلكشـــرة وذيـــك يلحـــل ايعســـاري ايـــذي أتـــت بـــه 
اعقــلب يلنظــلم ايســوري إلســتخدامه ايســالح اياةملوي،اــذيك عالقتهــل مــع ايمعلرضــ  

هـــل ايرةـــلدي ادويـــ  مهةمنـــ  علـــى ايعـــليم وتأةةـــدهل يهـــل وتـــدعةمهل يهـــل بليســـالح ،ودرو 
 .ورأةهل ةؤخذ بعةن اإلعتبلر في ايمجتمع ايدويي ومجلس االمن

احتلت ثليث مالن  في ةومة  ايخبر في تنلويهل ألزمـ  نـزع ايسـالح ايسـوري :فرنسا-
ذيــك يتأةةــدهل يلحــل ايعســاري األمرةاــي ومطليبتهــل مجلــس األمــن ب يحــلق عقوبــلت 

 .،أةضل تعتبر طرف فلعل ألنهل حلةف  أمرةال وتلبع  يهلمكشددة على نظلم األسد

وردت إةــران اطــرف فلعــل فــي ةومةــ  ايخبــر أثنــلء تنلويهــل يلموضــوع بنســب  :ايــران-
متوســــط  مقلرنــــ  بــــلألطراف ايســــلبق  إال أن يهــــل دروا رةلدةــــل هــــي األخــــرى حةــــث 
علرضـــت ايحـــل ايعســـاري االمرةاـــي تجـــله ســـورةل،وأةدت ايحـــل ايسةلســـي،وأظهرت 

 .دعمهل ينظلم االسد واستعدادهل يتقدةم مل ةلزم يلحفلظ على مالن  في سورةل

تتمثـل أهمةتــه افلعـل فــي تنـلول ايخبــر يألزمـ  ايســورة  فـي اتخــلذه :مجلـس االمــن-
ايقرارات اينهلئة  ايخلص  بنزع ايسالح ايامةلوي ايسوري وتدمةره، وفي حلي  يم تنفـذ 

راءات عقلبةــ  متمثلــ  فــي توجةــه ضــرب  قــرارات مجلــس األمــن تتخــذ بحــق ســورةل اجــ
 .عسارة  ضدهل
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يم ةرد ذاـر هـذا ايطـرف ايفلعـل إال بنسـب  ضـئةل  وياـن رغـم : مفتشوا نزع االسلحة-
قلـــ  ذاـــره اـــلن يـــه دورا فـــي ايموضـــوع مـــن خـــالل ايجرةـــدة طبعـــل، تمثـــل فـــي دخـــول 

عــداد تقرةــر عــن األســلح  اياةم لوةــ  االراضــي ايســورة  بقــرار مــن األمــم ايمتحــدة وا 
 .ايسورة  

وذيــك يــدورهل اماّلفــ   12ورد ذارهــل اطــرف فلعــل بتاــرار :منظمــة حظــر االســلحة-
. 1111بلإلكشــراف علــى تطبةــق إتفلقةــ  حظــر االســلح  اياةملئةــ  ايموقعــ  فــي عــلم 
 .ودروهل في إرسلل مبعوثون ايى سورةل من اجل ايكشروع في تدمةر اسلحتهل

اطــرف فلعــل بنســب  ضــئةل  امعــلرض  ورد ذارهــل مــن خــالل ةومةــ  ايخبــر:تركيــا-
يلضرب  ايعسارة  ضد سورةل ومؤةدة يلحل ايسـلمي،وةرجع ذيـك يتجلورهـل مـع سـورةل 
ـــل تـــدعم  ـــل مبلكشـــرة،امل أن تراة وأي إهةـــلر فـــي منطقـــ  ســـورة  ةعنـــي ايمســـلس بتراة
ايمعلرض  اإلسـالمة  ضـد اينظـلم ايسـوري،فهي ضـد ايضـرب  ايعسـارة  وضـد نظـلم 

 .االسد أةضل

ورد ذارهل اطرف فلعل في أزم  نزع ايسالح اياةملوي ايسـوري مـن خـالل :نالصي-
ةومةـــ  ايخبر،وذيـــك يمعلرضـــتهل هـــي األخـــرى ايحـــل األمرةاـــي ايعســـاري وذيـــك أن 
نمل تفضل ايحلول ايدبلومسة  اذيك ترفض  دبلوملسةتهل ال تستعمل ايقوة ايعسارة  وا 

 ايتدخل ايعساري ياي ال تفقد مصليحهل االقتصلدة 

أمل اسرائةل فقد وردت بنسب  ضئةل  جدا اطرف فلعل ةدعوا ايى ضرورة : سرائيلا-
تجرةد سورةل مـن أسـلحتهل اياةملوةـ  دون ايلجـوء إيـى ايعنـف، ويـم تاـن طرفـل فـلعال 
بكشال مبلكشر في األزم  ،بل تجنبت ايتدخالت اون نظلم األسد وضـع كشـرطل بعـدم 
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أســلحتهل اينووةــ ، غةــر أنهــل طــرف  تســلةمه أســلحته اياةملوةــ  مــل يــم تســلم إســرائةل
فعلل في األزم  وذيك يمحلوي  أمرةال ايتخّلص من نظلم األسد حفلظل علـى سـالم  

 .                امن اسرائةل

 التحليل الكيفي لفئة مصادر يومية الخبر: 

اعتمدت ةومة  ايخبر على ايمصـلدر ايرسـمة  فـي معلوملتهـل حةـث نجـد واليـ       
ئرة  تقرةبل ايمصدر ايرئةسي يةومة  ايخبر أثنلء تنلويهل يلموضـوع وذيـك األنبلء ايجزا

ةرجــــــــع يمصــــــــداقة  معلومــــــــلت واليــــــــ  األنبلء،إضــــــــلف  يــــــــنقص خبــــــــرة ايمبعــــــــوثةن 
ايصــحفةةن،وبليتليي تلجــأ يكشــراء ايخبــر مــن واليــ  األنبــلء وهــذا أةضــل ةجنبهــل ايوقــوع 

نهـــل تنســب الهـــل فــي ثغـــرات أو مكشــلال مـــن حةــث ايمعلومـــلت ومــدى صـــدقهل بمــل أ
 .يوالي  االنبلء

 التحليل الكيفي لفئة االتجاه: 

بلينســب  إلتجــله ايجرةــدة نحــو موضــوع نــزع ايســالح اياةمــلوي ايســوري ف نــه اــلن    
محلةـــدا فــــي اـــل أعــــداد ايدراســـ  ، وممــــل ةـــدل علــــى ذيـــك نجــــد إســـتنلدهل فــــي نقــــل 

يجزائرةـــ  فـــي ايمعلومـــلت إيـــى مصـــلدر رســـمة  إعالمةـــ  متمثلـــ  فـــي واليـــ  األنبـــلء ا
،اــذيك ايموضــوع فــي حــد ذاتــه تــم تنلويــه مــن قبــل %11.11األعــداد تقرةبــل بنســب  

ايجرةــدة ويــم ةعــليج،فلم نجــد أي تفســةر أو نقــلش أو معلرضــ  حــول ايموضــوع  بــل 
أخذ ايمعلوملت بتفلصةلهل وبثهل يلقلرا امل هي دون معليجتهل وهـذا ربمـل يـه عالقـ  

وطنــي ممــل ةعنــي ايتطــرق بصــف  غليبــ  يمعليجــ  بسةلســ  ايجرةــدة،حةث أن إتجلهمــل 
ايقضــلةل ايوطنةــ  ايجزائرةــ  فــي حــةن تنــلول إعالمــي يلقضــلةل ايخلرجةــ  ممــل ةجعلهــل 
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اعلــن "حةلدةـ  فـي تنلويهـل يلموضـوع ايسـوري، ومـن أمثلــ  مـل جـلء فـي ايةومةـ  مـلةلي
ــــى إســــتعداد  رئــــةس االئــــتالف ايســــوري ايمعــــلرض ،أحمــــد جــــرب،أن ايمعلرضــــ  عل

وافـق مجلـس األمـن رسـمةل علـى تكشـاةل بعثـ  "، واذيك 155"1مؤتمر جةنفيحضور 
وهي بعثـ  مكشـترا  مهمتهـل "  156مكشترا  بةن األمم ايمتحدة ومنظم  حظر االسلح 

األسلسة   ايكشروع في تنفةد قـرار مجلـس األمـن ايقلضـي بتـدمةر االسـلح  اياةملوةـ  
 .ايسورة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

155
 .،صفحة الدولى8073سبنمبر  1803،83جريدة الخبر،يومية جزائرية،عدد : 
156
 .،صحفة الدولى8073اكتوبر 73، 7883المرجع نفسه ،عدد : 
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 :اإلستنتاجات

ــــــــلإ      ــــــــل مــــــــن نت ــــــــزع نطالق ــــــــ  ايمدروســــــــ  يموضــــــــوع ن ــــــــي يلعةن ــــــــل ايامــــــــي واياةف ئج ايتحلة
 :يى اينتلئج ايتلية إايسالح اياةملوي ايسوري من خالل جرةدة ايخبر توصلنل 

 لتهحن جرةــــــــدة ايخبــــــــر خصصــــــــت مســــــــلح  معتبــــــــرة يلموضــــــــوع مــــــــن خــــــــالل صــــــــفإ 
ــــى  ،ايدويةــــ  واضــــح هتمــــلم إوجــــلءت معظمهــــل فــــي كشــــهر ســــبتمبر و هــــو مــــل ةــــدل عل

رفهـــــــل خلصـــــــ  فـــــــي كشـــــــهر ســـــــبتمبر ألهمةـــــــ  األحـــــــداث ايمتعلقـــــــ  بليموضـــــــوع مـــــــن ط
 . بليموضوع ايمدروس خالل هذا ايكشهر

  فةمــــــــل ةخــــــــص ايمواضــــــــةع وايمضــــــــلمةن ايتــــــــي تنلويتهــــــــل ةومةــــــــ  ايخبــــــــر فقــــــــد حظــــــــي
 قلمـــــت بـــــ برازفقـــــد موضـــــوع ايحلـــــول ايسةلســـــة  بـــــأابر قســـــط مـــــن اهتمـــــلم ايجرةـــــدة، 

مــــــن ايســــــالح اياةمــــــلوي وقــــــد اإلقتراحــــــلت ايسةلســــــة  ايمقــــــررة ألجــــــل تجرةــــــد ســــــورةل 
إضــــــــلف  ايــــــــى تراةزهــــــــل علــــــــى اإلقتــــــــراح زت علــــــــى اإلتفــــــــلق ايروســــــــي األمرةاي،راــــــــ

إضــــــلف  ايــــــى موضــــــوع ايحلــــــول ألفعــــــلل ايدويةــــــ  تجــــــله هــــــذا ايقرار،ايروســــــي و ردود ا
ايعســـــــارة  وايـــــــذي حظـــــــي هـــــــو اآلخـــــــر بلهتمـــــــلم ايجرةـــــــدة وأبـــــــرزت أهـــــــم مواضـــــــةعه 

 .األفعلل حول هذا ايموضوعوايمتمثل  في ضرب سورةل عسارةل و ردود 
  أمــــل بلينســــب  التجــــله ايجرةــــدة نحــــو ايمواضــــةع ايمتنلويــــ  طةلــــ  مــــدة ايدراســــ  قــــد اــــلن

ــــــــل أحداثــــــــه دون تفســــــــةرهل أو منلقكشــــــــتهل أو  ــــــــدا اونهــــــــل تنلويــــــــت ايموضــــــــوع بنق محلة
إبـــداء ايـــرأي حويهــــل حةـــث أنهــــل يـــو نعــــليج أزمـــ  نــــزع ايســـالح اياةمــــلوي ايســـوري إنمــــل 

 .فقط اقتصرت على تنلويه
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  فةمــــــل ةتعلــــــق بــــــلألطراف ايفلعلــــــ  فــــــي قضــــــة  نــــــزع ايســــــالح اياةمــــــلوي ايســــــوري فقــــــد
راـــــــزت علـــــــى ايفـــــــلعلةن األجلنـــــــب اـــــــأهم أطـــــــراف فلعلـــــــ  فـــــــي األزمـــــــ  وخصصـــــــت 
ــــــد  ــــــ  فق ــــــ  ايداخلة بلألهمةــــــ  روســــــةل وأمرةاــــــل و فرنســــــل أمــــــل بلينســــــب  يألطــــــراف ايفلعل

رف فلعــــــل بلألهمةــــــ  اينظــــــلم ايســــــوري وايمعلرضــــــ  وذيــــــك يــــــدور اــــــل طــــــصــــــت خص
 .في تحرةك األزم 
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 :اإلستنتاجات

نطالقل من نتلئج ايتحلةل ايامي واياةفي يلعةن  ايمدروس  يموضوع نزع ايسالح اياةملوي إ  
 :يى اينتلئج ايتلية إايسوري من خالل جرةدة ايخبر توصلنل 

 ته ايدوية ، حن جرةدة ايخبر خصصت مسلح  معتبرة يلموضوع من خالل صفإ
بليموضوع من واضح هتملم إي كشهر سبتمبر و هو مل ةدل على وجلءت معظمهل ف

طرفهل خلص  في كشهر سبتمبر ألهمة  األحداث ايمتعلق  بليموضوع ايمدروس خالل 
 .هذا ايكشهر

  فةمل ةخص ايمواضةع وايمضلمةن ايتي تنلويتهل ةومة  ايخبر فقد حظي موضوع
ب برازاإلقتراحلت ايسةلسة  ايحلول ايسةلسة  بأابر قسط من اهتملم ايجرةدة، غذ قلمت 

ايمقررة ألجل تجرةد سورةل من ايسالح اياةملوي وقد رازت على اإلتفلق ايروسي 
األمرةاي، إضلف  ايى تراةزهل على اإلقتراح ايروسي و ردود األفعلل ايدوية  تجله هذا 
ايقرار، إضلف  ايى موضوع ايحلول ايعسارة  وايذي حظي هو اآلخر بلهتملم ايجرةدة 

رزت أهم مواضةعه وايمتمثل  في ضرب سورةل عسارةل و ردود األفعلل حول هذا وأب
 .ايموضوع

  أمل بلينسب  التجله ايجرةدة نحو ايمواضةع ايمتنلوي  طةل  مدة ايدراس  قد الن محلةدا
اونهل تنلويت ايموضوع بنقل أحداثه دون تفسةرهل أو منلقكشتهل أو إبداء ايرأي حويهل 

زم  نزع ايسالح اياةملوي ايسوري إنمل اقتصرت على تنلويه حةث أنهل يو نعليج أ
 .فقط

  فةمل ةتعلق بلألطراف ايفلعل  في قضة  نزع ايسالح اياةملوي ايسوري فقد رازت على
ايفلعلةن األجلنب اأهم أطراف فلعل  في األزم  وخصصت بلألهمة  روسةل وأمرةال 

خصصت بلألهمة  اينظلم ايسوري  و فرنسل أمل بلينسب  يألطراف ايفلعل  ايداخلة  فقد
 .وايمعلرض  وذيك يدور ال طرف فلعل في تحرةك األزم 



                                 

 

 
138 

  خاتمة: 
نخلــــــص فــــــي األخةــــــر إيــــــى أهمةــــــ  ايــــــدور ايــــــذي تلعبــــــه وســــــلئل اإلعــــــالم فــــــي       

إبـــــــراز أهـــــــم األحـــــــداث خلصـــــــ  ايصـــــــحلف  ايماتوبـــــــ  بتطّرقهـــــــل يمختلـــــــف ايقضـــــــلةل  ، 
ــــــرأي ايعــــــلم بهــــــل ، واي حلطــــــ  ايجمــــــلهةر واي مســــــلهم  فــــــي تكشــــــاةل رأةــــــه نحــــــو هــــــذه وا 

ـــــت مـــــدى إهتمـــــلم  ـــــث بةن ـــــه مـــــن خـــــالل دراســـــتنل حة ايقضـــــلةل ، وهـــــذا مـــــل توصـــــلنل إية
ـــــ   ـــــدول ايعربة ـــــي تمـــــس أمـــــن واســـــتقرار اي ـــــ  بليقضـــــلةل ايت ـــــ  ايجزائرة ايصـــــحلف  ايماتوب
، ونقــــــل اـــــــل مـــــــل ةتعلّـــــــق بهـــــــل مــــــن أحـــــــداث ومعلومـــــــلت مفّصـــــــل  يلقـــــــلرا ايجزائـــــــري 

وهــــذا مـــل اــــلن مـــن ةومّةــــ  ايخبـــر ايجزائرةــــ  فـــي تنلويهــــل وتوعةتـــه باــــل مـــل ةحــــةط بـــه ،
ـــــع اـــــل تفلصـــــةله مرحلـــــ   ـــــى تتب ـــــزع ايســـــالح اياةمـــــلوي ايســـــوري ،وعمـــــدت إي ألزمـــــ  ن
.بمرحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



                                 

 

 

 

 



                                 

 

 

 قائمة المراجع

 :الكتب

دةـــــوان  تصـــــللعـــــالم واإلمنـــــلهج ايبحـــــث ايعلمـــــي فـــــي علـــــوم اإل حمـــــد بـــــن مرســـــلي،أ -1
 . 1221 ، 1ايمطبوعلت ايجلمعة  ، ايجزائر،ط

ــــــوم اإلنســــــلنة أ -1 ــــــي ايعل ــــــوى ف ــــــل ايمحت -أسســــــه-مفهومــــــه-حمــــــد ركشــــــةد طعةمــــــ ، تحلة
 . 1111 ، إستخداملته، دار ايفار ايعربي ،ايقلهرة

، فــــــن ايتقرةــــــر ايصــــــحفي بــــــةن اينظرةــــــ  و ايتطبةــــــق، دار ايفجــــــر  إســــــملعةل إبــــــراهةم -1
 . 1111 مصر، ، يلنكشر و ايتوزةع

اإلســـــراء يلطبـــــع واينكشـــــر دار وماتبـــــ   ، مـــــدخل فـــــي ايصـــــحلف  ، أمـــــلل ســـــعد ايمتـــــويي -1
 .  1221، وايتوزةع

 ســــــلم  يلنكشــــــر وايتوزةــــــعأدار  ، نظرةــــــلت االعــــــالم ، بســــــلم عبــــــد ايرحمــــــلن ايمكشــــــلقب  -1
 . 1211 ، ،عملن

اإلعــــــــــــالم و معليجــــــــــــ  األزمــــــــــــلت ، ايــــــــــــدار ايمصــــــــــــرة   ، حســــــــــــن عمــــــــــــلد ماــــــــــــلوي -1
  .1221 ايلبنلنة ،ايقلهرة ،

ايحــــــــــــــلدي  حســـــــــــــن عمــــــــــــــلد مالوي،عــــــــــــــلدل عبــــــــــــــد ايغفلر،االذاعــــــــــــــ  فــــــــــــــي ايقــــــــــــــرن -1
 . 1221  ، وايعكشرون،ايدار ايمصرة  ايلبنلنة ،ايقلهرة

،ايـــــدار  االتصـــــلل ونظرةلتـــــه ايمعلصـــــرة ، يةلـــــى حســـــةن ايســـــةد حســـــن عمـــــلد ماـــــلوي، -1
 . 1111 ايمصرة  ايلبنلنة ،ايقلهرة،

 . خلةل صلبلت، ايصحلف  مهن  و رسلي ، دار ايمعلرف، ايقلهرة -1
ــــــــــون رانةــــــــــل ممــــــــــدوح صــــــــــلدق، -12 ــــــــــلجاي ياالعــــــــــالن ايتلفزب دار  ، تصــــــــــمةم واالنت

 .1211 ،،عملن اسلم  يلنكشر وايتوزةع



                                 

 

 

، مـــــــدخل ايـــــــى اإلعـــــــالم واإلتصـــــــلل، ايمفـــــــلهةم األسلســـــــة   رحةمـــــــ  عةســـــــلوي  -11
وايوظـــــــــلئف ايجدةـــــــــدة فـــــــــي عصـــــــــر ايعويمـــــــــ  اإلعالمةـــــــــ ، عـــــــــليم اياتـــــــــب، عمـــــــــلن، 

1221. 
دار ايفجــــــر يلنكشــــــر وايتوزبــــــع  ، ايتلةفزةــــــون اينــــــوعي ، رفعــــــت عــــــلرف ايضــــــبع -11

 . 1211،ايقلهرة
، دةـــــــوان ايمطبوعـــــــلت  يعلـــــــوم اإلعـــــــالم واالتصـــــــلل زهةراحدادن،مـــــــدخل -11

 . 1221ايجزائر،  ، ايجلمعة ،بن عانون
ـــــــ ، دار أســـــــلم  يلنكشـــــــر وايتوزةـــــــع  -11 ـــــــد منةـــــــر ســـــــلةملن، ايصـــــــحلف  االياترونة زة

 . 1211عملن،
دار ايخلدونةـــــــ  يلنكشــــــــر وايتوزةــــــــع  -ســـــــلعد ســــــــلعد،فنةلت ايتحرةـــــــر ايصــــــــحفي -11

 .1221ايجزائر،
لن،االنترنــــــــــــت وايصــــــــــــحلف  االياترونةــــــــــــ  رؤةــــــــــــ  مســـــــــــــتقبلة ،ايدار ســــــــــــليم ترب -11

 1221ايمصرة  ايلبنلنة ، 
ســــــــــلهر سلةملن،حســــــــــلم علبــــــــــد،إةلد خةلم،أسلســــــــــةلت االنترنــــــــــت،دار ايرضــــــــــل  -11

 1222يلنكشر،

ـــــــــــــــــوني،دار أســـــــــــــــــلم  يلنكشـــــــــــــــــر  -11 ـــــــــــــــــي ،اإلعـــــــــــــــــالم ايتلفزة ـــــــــــــــــد اينب ســـــــــــــــــلةم عب
 . 1212عملن،.وايتوزةع

 
 

ـــــــلهرة عربـــــــي يلنكشـــــــر وايتوزةـــــــعاي ايصـــــــحلف  واإلنترنةـــــــت ، ، ايســـــــةد بخـــــــت -11  ،ايق
،1222  . 



                                 

 

 

، عمـــــــــلن،عالم االذاعـــــــــي،دار اســـــــــلم  يلنكشـــــــــر و ايتوزةعطـــــــــلرق ايمكشـــــــــلري،اإل -12
1212 . 

دارة األزملت،مـــــــــــــدخل نظـــــــــــــري ، عـــــــــــــلدل صـــــــــــــلدق محمـــــــــــــد -11 -ايصـــــــــــــحلف  وا 
 .1221ايقلهرة، ، تطبةقي،دار ايفجر يلنكشر وايتوزةع

عبـــــــــــــــــــــــد ايرحمـــــــــــــــــــــــلن بةـــــــــــــــــــــــراوي، منـــــــــــــــــــــــلهج ايبحـــــــــــــــــــــــث ايعلمي،واليـــــــــــــــــــــــ   -11
 . 1111لت،اياوةت،ايمطبوع

عبــــــــد ايــــــــرزاق محمــــــــد ايديةمي،ايمــــــــدخل إيــــــــى وســــــــلئل االعــــــــالم  واالتصــــــــلل،دار   -11
 .1211ايثقلف  يلنكشر و ايتوزةع،عملن،

 . 1221عبد ايلطةف حمزة، ايصحلف  ايماتوب ، دار ايقلم  ايقلهرة ،  -11
ـــــــــد اهلل زيطـــــــــ  ،نكشـــــــــأة  وتطـــــــــور وســـــــــلئل االعـــــــــالم ،دار ايفاـــــــــر ايعربـــــــــي  -11 عب

 .1221،ايقلهرة،
عبـــــــــــــــــــــــــد ايمـــــــــــــــــــــــــنعم ايمـــــــــــــــــــــــــةالدي ،اإلعـــــــــــــــــــــــــالم ، مؤسســـــــــــــــــــــــــ  كشـــــــــــــــــــــــــبلب  -11

 . 1221ايجلمع ،االساندرة ،
ـــــــدةن ايركشـــــــةد -11 ـــــــ  ،دار ايفار،دمكشـــــــق .عمـــــــلد اي ـــــــ  نقدة االعـــــــالم ايمعلصـــــــر رؤة

1221. 
عمـــــــلر بوحـــــــوش ومحمـــــــد محمـــــــود ايـــــــذنةبلت،منلهج ايبحـــــــث ايعلمـــــــي وطـــــــرق  -11

 .1221إعداد ايبحوث،دةوان ايمطبوعلت ايجلمعة ،بن عانون ،

 

 

ـــــــــ  فـــــــــي تـــــــــلرة  عمـــــــــر بـــــــــن ب -11 كشلرة،ســـــــــورة  درب اآلالم نحـــــــــو ايحرةـــــــــ  محلوي
 .1211ايراهن ،ايمراز ايعربي يالبحلث ودراس  ايسةلسلت ،بةروت ،



                                 

 

 

غــــــــــــــــلزي عنلة ،منهجةــــــــــــــــ  إعــــــــــــــــداد ايبحــــــــــــــــث ايعلمــــــــــــــــي ، دار ايمنــــــــــــــــلهج يلنكشــــــــــــــــر  -11
 1221وايتوزةع،عملن ،

 .1111فلروق ابو زةد ،مدخل ايى علم ايصحلف ، ، عليم اياتب، ايقلهرة، -12

 .1112،عليم اياتب ،ايقلهرة،،.فلروق أبو زةد، فن اياتلب  ايصحفة  -11

فلطمــــــــــ  عــــــــــوض صــــــــــلبر،مةرفت علــــــــــي خفلج ،أســــــــــس و مبــــــــــلدا ايبحــــــــــث ايعلمــــــــــي -11
 . 1221،ماتب  و مطبع  االكشعلع ايفنة  ،االساندرة ،

فتحــــــــي االبةلري،صــــــــحلف  ايمســــــــتقبل وايتنظــــــــةم ايسةلســــــــي، دار ايمعرفــــــــ  ايجلمعةــــــــ ،  -11 
 . 1222ندرة ، االسا

فضــــــــةل ديةــــــــو، مــــــــدخل اإلتصــــــــلل ايجمــــــــلهةري، مخبــــــــر علــــــــم اإلجتمــــــــلع، ايجزائــــــــر،  -11
1221. 

ايعملةــــــلت،  -ايمفــــــلهةم -ايمــــــداخل -ملجــــــد عبــــــد ايمهــــــدي ايمســــــلعدة، إدارة األزمــــــلت -11
 .1211دار ايثقلف  يلنكشر وايتوزةع، عملن، 

تالمـــــــــل يحـــــــــل محســـــــــن أحمـــــــــد ايخضـــــــــري،إدارة األزمـــــــــلت مـــــــــنهج إقتصـــــــــلدي إداري م -11
 .1112األزملت،ماتب  مدةول،ايقلهرة،

ــــــب  -11 ــــــ ،دار ايات محمــــــد كشــــــوملن ،اإلعــــــالم واألزمــــــلت مــــــدخل نظــــــري ومملرســــــلت عملة
 .1221ايعلمة  يلنكشر وايتوزةع،ايقلهرة،

 

محمـــــــــد عبـــــــــد ايحمةـــــــــد،ايبحث ايعلمـــــــــي فـــــــــي ايدراســـــــــلت االعالمةـــــــــ  ،عـــــــــليم اياتـــــــــب،  -11
1221 



                                 

 

 

ايصــــــحلف  ،طبــــــع فــــــي ماتــــــب أحمــــــد فــــــؤاد محمــــــد فرةــــــد محمــــــود عزت،مــــــدخل إيــــــى  -11
 .1111يلامبةوتر،

محمــــــد محمــــــود دهبةــــــ ،اإلعالم ايمعلصــــــر،ماتب  ايمجتمــــــع ايعربــــــي يلنكشــــــر وايتوزةــــــع،  -12
 . 1212عملن،

ــــــر حجــــــلر، وســــــلئل اإلتصــــــلل  -11 نكشــــــأتهل وتطورهــــــل، دار ايفجــــــر، ايقــــــلهرة، : محمــــــد منة
1221 . 

 . 1221جلمع  ،االساندرة  ،ؤسس  كشبلب ايمحمد نصر مهنل،إدارة األزملت،م-11

ـــــــ  -11 ـــــــراهةم ،أســـــــس ايبحـــــــث ايعلمـــــــي إلعـــــــداد ايرســـــــلئل ايجلمعة ـــــــد إب ـــــــد ايمجة مـــــــروان عب
 .1222،مؤسس  وراق،عملن،

ـــــــلل طلعـــــــت محمـــــــود -11 ـــــــم االتصـــــــلل،جلمع  اإلســـــــاندرة  ،–من ـــــــى عل -1221مـــــــدخل اي
1221. 

فـــــــــــــن ايتحرةـــــــــــــر ايصـــــــــــــحفي، دار ايمعرفـــــــــــــ  ايجلمعةـــــــــــــ   -نعمـــــــــــــلت احمـــــــــــــد عثمـــــــــــــلن-11
 .1221درة ،االسان

اثــــــــراء يلنكشـــــــر وايتوزةــــــــع،  -ةوســـــــف احمـــــــد ابــــــــو فـــــــلرة ،ادارة االزملت،مــــــــدخل متالمـــــــل-12
 .1221فلسطةن،

ةوســـــــــف تمـــــــــلر ،تحلةـــــــــل ايمحتـــــــــوى يلبـــــــــلحثةن وايطلبـــــــــ  ايجـــــــــلمعةةن، طلاســـــــــةج اـــــــــوم -11
 .1221،ايجزائر .يدراسلت واينكشر وايتوزةع

 
 

 :المعاجم



                                 

 

 

  وصـــــحلح ايعربةــــــ ، دار اســـــملعةل بـــــن حمــــــلد ايجـــــوهري، ايصــــــحلح تـــــلج ايلغــــــ-11
 .1112، 1ايعلم يلمالةةن، بةروت،ط

كشـــــــــــعبلن عبـــــــــــد ايعـــــــــــلطي عطةـــــــــــ ، احمـــــــــــد حلمـــــــــــد حســـــــــــةن واخـــــــــــرون،ايمعجم -11
 . 1ايوسةط، ،ماتب  ايكشروق ايدوية  ،مصر ط 

محمـــــــــد عتـــــــــرةس، معجـــــــــم بلـــــــــدان ايعـــــــــليم، ايـــــــــدار ايثقلفةـــــــــ  يلنكشـــــــــر، ايقـــــــــلهرة، -11
1222. 

ــــــــــــ -11 ــــــــــــ  ايعليمة   أعمــــــــــــلل ايموســــــــــــوع  يلنكشــــــــــــر ، مؤسســــــــــــ11ايموســــــــــــوع  ايعربة
 .1111وايتوزةع، ايرةلض، 

 ::المذكرات

ادارة ازم  ايقبلئل من خالل جرةدة –بوبار عبد ايعزبز،االعالم و ادارة االزم  -11   
-1221مذارة ينةل كشهلدة ايملجستةر في علوم االعالم و االتصلل،جلمع  ايجزائر،,ايخبر
1221. 

في ايصحلف  ايجزائرة ،  1211  ألحداث تةقنتورةن رةم  حفةلن، ايمعليج  ايصحفة-11    
دراس  تحلةلة  مقلرن  يصحةفتي ايخبر ايةومي واينهلر ايجدةد، جلمع  محمد خةضر بسارة، 

1211-1211 

طليب احول،األمن ايمعلوملتي عبر األنترنةت ،مذارة ينةل كشهلدة ايملجستةر في -11    
 .1221-1221علوم األعالم و االتصلل،جلمع  ايجزائر ،

 ،محمد بن سلةملن ايصبحي،ايعالق  ايوظةفة  بةن ايقلئم بلالتصلل وايجمهور -11
دراس  وصفة  في ضوء متغةرات ايبةئ  االتصلية  ايحدةث  في ايمملا  ايعربة  ايسعودة ،رسلي  



                                 

 

 

مقدم  ينةل درج  ايداتوراه في االعالم،جلمع  االملم محمد بن سعود 
 .1221،1221االسالمة ،

زه  حلنون،اسليةب االقنلعة  في ايصحلف  ايماتوب  ايجزائرة ، مذارة مامل  ن-11
 1221-1221يتةل كشهلدة ملجستةر في علوم االعالم واالتصلل،جلمع  منتوري قسنطةن  

 :المجالت

،الحوارص اربيل عاصمة "اإلعالم عبر التاريخ( "8078)أيوب حسين ناميدي  -17    

 .كوردستان العراق 

 :لكترونيةالمواقع اإل 

www. wikipidia,org. com 

 :المقابالت

مسعود ،ربةعي ، مسلعد أول في ايهندس  ايقتلية ، سرة  ايوقلة  من أسلح  ايتدمةر  -12   
 12ايكشلمل ايتلبع  يلفوج 

نورايدةن، يعسل ، أستلذ في الة  ايحقوق وايعلوم ايسةلسة ، جلمع  محمد خةضر  -11   
 بسارة،

                                                                       
   

 

 

 



                                 

 

 

 :أسئلة المقابلة 

 مل هي األسلح  اياةملوة  ؟ -1
 مل هي أنواعهل ؟ -1
ستخدامهل؟ -1  أةن تصنع ومل ايهدف من صنعهل وا 
 مل هي أضرارهل وفوائدهل؟ -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أسئلة المقابلة



                                 

 

 

ن إّتخلذ قرار ضرب سورةل عسارةل فةمل تامن مصلح  ايوالةلت ايمتحدة األمرةاة  م -2
 دون ايلجوء يلبدائل األخرى سةلسة  أو إقتصلدة  ؟

أّةدت ايمعلرض  ايسورة  وايخلةج وفرنسل ايضرب  ايعسارة ، مل ايسبب وملهي  -1
 مصلح  ايخلةج وفرنسل من ذيك ؟

علرضت ال من روسةل وايصةن واةران ايقرار األمرةاي ،هل وراء هذا مصلح  مل أم  -.
 على أمن سورةل؟ خوفل

إقترحت روسةل حل سةلسي متمثل في وضع األسلح  تحت رقلب  دوية  ،مل دافع هذا  -8
 اإلقتراح وهل يه عالق  بمصليحهل في سورةل؟

 مل طبةع  ايعالق  بةن روسةل و أمرةال؟ -0
مل طبةع  ايعالق  بةن إةران ودول ايخلةج؟ ومل هو ايهدف ايحقةقي من منح جلئزة  -8

 يمنّظم  حظر األسلح  اياةملوة ؟نوبل يلّسالم 
إعتبرت ايمعلرض  ايسورّة  ايحل ايسةلسي منلورة سةلسة  مل ايمقصود بهذا ؟ ويمذا  -8

 ترفض حال ةجّنب سورةل دملرا يلبلد وايكشعب؟
 فةمل ةتمّثل ايظغط على اينظلم ايسوري وايمعلرض  من قبل موساو ؟-0
 لح  من؟ايتوقةع على معلهدة حظر األسلح  اياةملوة  في مص-2

ملذا ةعني إعتبلر منح جلئزة نوبل يلسالم يمنّظم  حظر األسلح  إنتصلرا يبكشلر ـــ 12
 األسد؟

 

 

 

 



                                 

 

 

 

 

 

 
 


