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 اإلْذاء                                       
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 ٔػشٛزرٙ 
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 انؼزاق ٔرزاثّ انؼطز كأَفبص انشْز  أرضإنٗ ٔ
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"تحميمية دراسة"  العراقيتين" لصباح" و" الزمان" صحيفتي مقـالت فــي المــوصل أزمــة  

       خميس أحمد ناجي حسين: عدادإ 

ميدة سميسمأ.د ح :إشراف  

ممخص ال  

طريقة تناكؿ مقاالت صحيفتي الزماف كالصباح العراقيتيف مكاقف  تعرؼ عمىلمىدفت الدراسة     

مكاقف ك  صحفتيفالطريقة تناكؿ مقاالت ، كذلؾ معرفة األطراؼ العراقية إزاء أزمة المكصل

ت صحيفتي الزماف أسمكب معالجة مقاالالتعرؼ عمى ، ك  زمةاأل إزاء ةيمياألطراؼ الدكلية كاألقم

الكشف عف مكقف مف أىداؼ الدراسة ك  ،كالصباح العراقيتيف الجانب اإلنساني بعد أزمة المكصل

معرفة طريقة تناكؿ ممارسات تنظيـ ، ك مف حرب الشائعات كا عالـ داعش فصحيفتيالكتاب مقاالت 

الكشف عف ، ك صلالدكلة )داعش( في مقاالت صحيفتي الزماف كالصباح العراقيتيف خالؿ أزمة المك 

.                          صلمقاالت الصحفتيف تجاه أزمة المك الفركؽ اإلحصائية بيف مضاميف   

كتـ اسخداـ المنيج الكصفي بطريقة تحميل المضمكف، بينما كاف مجتمع الدراسة مف          

لمفترة مف   زمة المكصلأالتي تخص ك )الصباح( العراقيتيف  )الزماف( مقاالت صحيفتي جميع   

    .    عالميةاإل األطر نظرية الدراسة ا عتمدتك  2014/ 9/ 30كلغاية  2014/ 6/ 10

النتائج التالية:إلى كقد تكصمت الدراسة   

مكقف المرجعية مف )الرئسية )األطراؼ العراقية مف األزمة ( أف فئة  مفئةل الدراسةبينت نتائج ك      

بينما جاءت الفئة ، العراقية  صحيفة الزماف  في مقاالت ىاألكلجاءت بالمرتبة  ( أزمة المكصل



 ل
 

 

اءت ج (مكقف إقميـ كردستاف مف األزمةفئة )ؼ العراقية مف أزمة المكصل ( أف ) األطراالرئيسية 

المكقف العربي )العراقية ، كبينت نتائج الدراسة أف فئة  صحيفة الصباح األكؿ في مقاالت بالمرتبة 

( ، اإلرىاب )العمل لمعالجة الكضع العراقي كدعمو بمكاجية فئة الفرعيةال( أف كالدكلي مف األزمة

المكقف بينت النتائج  مف فئة ) في مقاالت صحيفة الزماف العراقية ،بينما  األكلىجاءت بالمرتبة 

بالمرتبة  جاءت( حذير مف خطكرة األزمة العراقيةت) ال الفرعية فئةأف ال( العربي كالدكلي مف األزمة

في مقاالت صحيفة الصباح العراقية ، كبينت نتائج الدراسة لمفئة الرئيسة )مكقف الصحافة  ىاألكل

( رىاب لجميع مككنات الشعب العراقيأستيداؼ اإلكالنازحي( أف الفئة الفرعية ) مف الميجريف

تاب مكقف الكنت نتائج الدراسة لمفئة الرئيسة)في مقاالت الصحفتيف ، كبي األكلىجاءت بالمرتبة 

( أف الفئة الفرعية )مجابية دعاية  داعش اإلنترنت( جاءت مف حرب الشائعات كا عالـ داعش

في مقاالت صحيفة الزماف العراقية بينما بينت الدراسة أف الفئة الفرعية ) التركيز  األكلىبالمرتبة 

في مقاالت صحيفة الصباح  األكلىكتراجع كىزيمة داعش( جاءت بالمرتبة  عمى حالة انكسار

( أف الفئة الفرعية سية )ممارسات تنظيـ الدكلة داعشلعراقية ، كبينت نتائج الدراسة لمفئة الرئيا

( جاءت في المرتبةر في المناطق التي يسيطركف عمييا)التركيع كاألنتقاـ بالذبح كالقتل كالتيجي  

  األكلى في مقاالت الصحيفتيف .

يفة الزماف العراقية لككنيا اىتمت بالمقاالت بينت النتائج االحصائية كجكد فركؽ لصالح صحك      

كبر مف صحيفة الصباح العراقية حيث كاف عدد مقاالت صحيفة أزمة المكصل بدرجة أالتي تخص 

ف.   لصالح صحيفة الزما الزماف يفكؽ مقاالت صحيفة الصباح كبيذا نجد الفركؽ   

 اف، صحيفة الصباح .صحيفة الزم  المقاؿ الصحفي، المكصل ،أزمة : الكممات المفتاحية
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Abstract 

   This work tries to study the style of the articles of the Iraqi newspapers 

Azzaman and Alsabaah have used concerning the Iraqi parties’ attitudes versus 

Mosul crisis. Its aim is to meet the process of tackling the articles of Azzaman 

and Alsabaah the Iraqi newspapers for the postures of the minority and the 

international parties versus Mosul crisis. Its goal is to know the techniques of 

word-processing of the articles of Azzaman and Alsabaah newspapers 

concerning the humanitarian issues after Mosul crisis, and to uncover the 

position of the writers of Azzaman and Asabaah newspapers versus the rumors 

and Isis media. It also works on cognizing the approaches of tackling Isis 

pursuits in the articles of Azzaman and Asabaah during Mosul crisis. This study 

focuses on the statistics differences of the contents of the articles of these 

newspapers towards Mosul crisis. Descriptive curriculum has been used in the 

way of analyzing the content for the duration of 10/6/2014-30/9/2014                  

.The study for the main category (the position of Iraqi parties of Mosul crisis) 

shows that (Al-Marja'a- religious reference- position of Mosul crisis) came first in 



 ن
 

 

articles of Azzaman Iraqi Newspaper, while the category (the position of 

Kurdistan region of Mosul crisis) came first in articles of Asabaah Iraqi 

Newspaper. The survey for the main category (the regional and international 

position of Mosul crisis) shows that sub-category (the possibility of handling and 

supporting the Iraqi situation to defeat terrorism) came first in Azzaman articles, 

while the results of sub- category (cautions of seriousness of the Iraqi crisis) 

highlighted first in Asabaah articles. Moreover, the results of main category (the 

position of press of IDP's shows the sub-category (Terrorism targets all Iraqi 

components) came first in both newspapers' articles. The research for the main 

category (the position of writers of wars of rumors and Islamic state media) 

shows sub-category (comforting IS propaganda on Internet) came first in the 

Azzaman Newspaper while the category (Focus on IS defeats) came first in 

Asabaah Newspaper. The study for the main category (practices of IS) shows 

that sub-category (Intimidation & revenge by slaughtering, killing, displacing in 

IS held-towns) came first in both Newspapers.                                                      

By relying on the Frame Analysis Theory this study reaches the following 

results: The statistics results show some differences for the benefits of 

Azzaman newspaper as it has concentrated on the articles of Mosul crisis more 

than Asabaah has done. It shows that the numbers of the articles of Azzaman 

are more of that of Asabaah                                                                                 . 

Keywords, Mosul crisis, analyzing the content, the news article, Azzaman 

newspaper, Asabaah newspaper.                                                                         
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 انفصم األٔل

 خهفٛخ انذراطخ ٔأًْٛزٓب

 :يمذيخ  -أ

في  أخرػ المكصل كمدف عراقية ( ا يعرؼ بالدكلة اإلسالمية ) داعشم دخكؿعد قضية ت       

اإلعالـ كسائل جميع التي شغمت اىتماـ  كالميمةالبارزة  القضايا أبرزمف  2014حزيراف 

 العالمية كالعربية كالعراقية اإلعالـائل تماـ كسإىحتمت ىذه القضية إ إذ ،كالصحافة بشكل خاص

محيطو ياتيا الخطيرة عمى العراؽ ك أزمة المكصل ليا تداع لككف المرئية كالمسمكعة كالمقركءة 

  .كل دكؿ العالـ إلى في تأثيرىا  لتصلاألقميمي 

عاـ  ظيرت نياية قدتنظيـ القاعدة في العراؽ ك  أساسكتائب )التكحيد كالجياد( تنظيمات تعد       

)التنظيـ السياسي  اإلسالـمف تنظيـ أنصار  ءكانتيجة تكافق مجمكعة مف الشباب جا 2003

 أعمف ؼالزرقاكؼ، الذمصعب  أبكالكردؼ الذؼ يتبنى التكجو السمفي الجيادؼ( كمف أبرز قادتيا 

اد قاعدة الجي إلى يا مف كتائب التكحيد كالجياد سمإ، كتحكؿ 2004ف عاـ بف الدإ ألسامةالبيعة 

 .(15ص -13ص، 2016)الياشمي، الرافديف.في بالد 

نو تنظيـ جيادؼ ضد القكات أفي العراؽ عمى  األمريكيحتالؿ اإلبعد  التنظيـ كبرز        

ؼ يسعى لمكاجية قكات ستقطاب لبعض الشباب العراقي الذإالذؼ جعمو مركز  راألم ،األمريكية

كالمتحمسيف ضماـ المتعاطفيف نمف القكة العسكرية إل يدبمز الزرقاكؼ  د  م  كالذؼ أ ،األمريكيحتالؿ اإل

                                          نضماـ فصائل جيادية كثيرة بما إعف  أعمف 2006كانكف الثاني  15كفي  لفكرة الجياد العالمي،

   رشيد  يا تنظيـ قاعدة الجياد في العراؽ لتأسيس )مجمس شكرػ المجاىديف( برئاسة عبد هللافي
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 2006 األكؿتشريف  15كفي، "كالمرتديف مف العمالء" األمريكيالصراع مع المحتل  إلدارةالبغدادؼ 

ككرككؾ كصالح الديف  إلى كدينبار األك في العراؽ في بغداد  اإلسالميةأعمف عف تأسيس الدكلة 

را  لمدكلة كطمب مف عمر البغدادؼ( أمي أبكـ تعييف )ػػػػكنينكػ كأجزاء مف محافظة بابل ككاسط، كت

، 2015 ،)الخزاعي عمماء العراؽ كشيكخ العشائر مف أىل السنة مبايعتو عمى السمع كالطاعة

 .(105ص -103ص

كعرؼ  كالشاـ(في العراؽ  اإلسالمية)الدكلة ما يسمى تـ تشكيل  2013كفي نيساف مف العاـ       

( التابع لتنظيـ القاعدة كجبية اإلسالميةؽ )دكلة العراػيسمى ب دماج بيف ماإننفسو في البدء عمى انو 

رفضتو النصرة عمى  ،بكر البغدادؼ أبكعنو  أعمفندماج الذؼ ف ىذا اإلأ إالالنصرة في سكريا 

ف غير أ ،ندماجء اإلبإلغاالظكاىرؼ  أيمفزعيـ القاعدة  أمربشيريف  اإلعالفكبعد ىذا  ،الفكر

 داعش( –في العراؽ كالشاـ  اإلسالمية) الدكلة العممية لتصبح  أكملك  الرأؼالبغدادؼ خالف ىذا 

 ما كصفياالتنظيـ  أعمف 2014حزيراف  29كبر الجماعات المتطرفة المسمحة. كفي أكاحدة مف 

 إلى سـ التنظيـ إ ميفة لممسمميف( في كل مكاف كتغيرؼ )خبكر البغداد يأب)بدكلة الخالفة( كتنصيب 

 .( 25ص ،2016 ،البديرؼ ) فقط اإلسالميةالدكلة 

 إلى عتمدىا البغدادؼ عمى تكرار سابقة تاريخية إ كمركز صنع القرار التي  اإلدارةكتقكـ ىيكمية      

يخ حركة طالباف كتنظيـ القاعدة كجماعات شبيية أر مألكفة لدارسي ت اإلداريةفيذه البنية  ر،حد كبي

يعتبر السمطة العميا في ( )ملسو هيلع هللا ىلص كالخميفة بكصفو ممثال لمرسكؿ" ،يما مثل )حركة الشباب( الصكماليةب

مسمـ التركماني الذؼ  أبككلمخميفة نائب ىك  ،يعينو البغدادؼ ليا  كالية كاف لكل كا   )اإلسالميةالدكلة (

نو المشرؼ عمى صداـ كيعتقد إنظاـ زمف العراقي كاف عقيدا  في االستخبارات العسكرية في الجيش 
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الدكلة  إدارةكتحت البغدادؼ مجالس متعددة تشرؼ عمى  ،(إلسالميةاالدكلة )الكاليات العراقية في 

عمى  األشراؼحمد العمكاني، مسؤكلية أكيتكلى المجمس العسكرؼ الذؼ يعينو الخميفة، كيقكده أبك 

مجمس الشكرػ  أما، جنكدىا كتعييف قادتيا العسكرييف كتكزيع اإلسالميةالعامة لمدكلة  اإلستراتيجية

عضكا  يختارىـ  12مف قرابة  كيتألفصح لمخميفة كيشرؼ عمى شؤكف الدكلة، فيتكلى تقديـ الن

 (. 37ص، 2015 ،) عطكافالعامرؼ  أركافالبغدادؼ كيقكدىـ أبك 

حزيراف كفي اليكـ التالي  9سقط محافظة نينكػ بالكامل يكـ أالتنظيـ أة أف كانت المفاجك       

لمدف العراقية مف حيت عدد السكاف كقاـ المحافظة ثاني اكبر ا أجزاءبسط نفكذه عمى جميع 

، مف الف سجيف مف سجف بادكش في المكصل، فضال  عف سقكط قضاء مخمكر أكثر بإطالؽ

ط العراؽ ػػمحافظة صالح الديف التي تربط كسإلى سيطرتو  داعش  حزيراف كسع تنظيـ 12كبتاريخ 

 ،2016 ،البديرؼ ) .ةػط العراقيػػالنفافي ػصػكبر مأقع فييا كالتي تػػضـ مػػدينة بيجي حيث ي بشمالو،

 .(24ص

  عمق بأزمة سقكط المكصل في صحيفتياتجاىات المقاؿ الصحفي المت كؿ ىذه الدراسةكستتنا       

اختيار الباحث لياتيف  كيأتي، 30/9/2014كلغاية  10/6/2014لممدة مف كالصباح  لزمافا

كقد صدرت عف مؤسسة الزماف لمصحافة  إتجاه الصحافة المستقمة تمثل األكلىككف ؛ الصحيفتيف

منيا في  د األكؿكالنشر كالمعمكمات كالتي يرأس مجمس إدارتيا كمؤسسيا سعد البزاز ، صدر العد

لندف كالبحريف بعد بثالث طبعات كمركزىا الرئيسي ، كصدرت فيما  10/4/1997لندف بتاريخ 

ستقرت في صدكرىا كبغداد  لحجـ اإلعتيادؼ تطبع بالمكنيف كصحيفة يكمية بعشريف صفحة مف اكا 

التي  ككميةالحلصحيفة الثانية كاألخيرة الممكنتيف بينما ا األكلىاألسكد كاألبيض بإستثناء الصفحتيف 
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العراقي كبتمكيل مف الحككمة  عالـتصدر عف شبكة اإلك في الغراؽ تعبر عف كجية النظر الرسمية 

  .(165ص ،2007،كريـ) .حتى اآلف 2003العراقية منذ احتالؿ العراؽ في 

 :. مشكمة الدراسةب

تنظػيـ عصػابات يػا حتمأف ت إلػى التػي أدت  2014ة المكصل عاـ بالنظر لما آلت إليو أزم

سػػػتطاعت إمػػػف نكسػػػة كطنيػػػة بكػػػل المقػػػاييس حيػػػث كمػػػا خمفتػػػو  10/6/2014فػػػي  (داعػػػشالدكلػػػة )

جػزاء ألضػافة باإل نبػارمحافظػات صػالح الػديف كاألمػف كبيػرة أجزاء حتالؿ ا  ك حتالؿ مدينة المكصل إ

 .إلى ديمحافظة  ك مف محافظة كرككؾ

حػتالؿ إحافة العراقية كمكاقفيا مػف أزمػة الص تجاىاتإاستكشاؼ ىذه الدراسة  نحاكؿ مف خالؿ     

ُتعبر  الصباح العراقيتيفقاالت الصحفية في صحيفة الزماف ك ضمكف المالمكصل، تأسيسا  عمى َأفَّ م

 إزاء قضػػػية كاألىميػػػةكالقػػيـ السػػػائدة لمصػػػحافة الحككميػػة  ىتمامػػػاتكاإلالتفكيػػػر  تجاىػػاتإعػػف بعػػػض 

 .30/9/2014كلغاية  10/6/2014حتالؿ المكصل خالؿ مدة زمنية تمتد مف إ

معالجػػة أزمػػة المكصػػل فػػي مقػػاالت صػػحيفتي  طريقػػةعمػػى تجسػػد مشػػكمة الدراسػػة فػػي التعػػرؼ تك    

 .30/9/2014اية كلغ 10/6/2014مف  لممدةالزماف كالصباح العراقيتيف 

 :الدراسة أىداف. ج

 :إلى  الدراسة ىدفت

 العراقية األطراؼ مكاقف العراقيتيف كالصباح الزماف صحيفتي مقاالت تناكؿ طريقةعمى  التعرؼ.1

 .المكصل أزمة إزاء
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 الدكلية األطراؼ مكاقف العراقيتيف كالصباح الزماف صحيفتي مقاالت تناكؿ طريقةعمى  التعرؼ.2

 .المكصل أزمة اءإز  كاألقمية

 بعد اإلنساني الجانب العراقيتيف كالصباح الزماف صحيفتي مقاالت معالجة سمكبإالتعرؼ عمى .3

 .المكصل أزمة

 الشائعات حرب مف العراقيتيف كالصباح الزماف صحيفتي مقاالت كتاب مكقف الكشف عف.4

 .(داعش) تنظيـ الدكلة كا عالـ

 أزمة خالؿالصحيفتيف  مقاالت في( داعش) دكلةال تنظيـ ممارسات تناكؿ طريقة معرفة.5

 .المكصل

 .المكصل أزمة تجاهيفتيف الصح مقاالت مضاميف بيف حصائيةاإل فركؽ ال عف الكشف.6

 :أىمية الدراسة. د

، منيا ما يرتبط بطبيعة المشكمة معايير ة أىميتيا في ضكء جممة مف التكتسب البحكث العممي      

الػذؼ تتصػدػ لػو، كمنيػا مػا يػرتبط بػالمجتمع الػذؼ يفتػرض أف تسػيـ فػي البحثية كالمكضكع البحثػي 

ميمػػة فػػي المجػػاؿ التخصصػػي الػػذؼ معرفيػػة حػػل مشػػكالتو، فضػػال  عمػػا يمكػػف أف تمثمػػو مػػف إضػػافة 

  .(76ص، 2000،)العبد .عاـاللعمـ مياديف ا إلى تنتمي إليو أك 

التاريخية ككنيا تمثػل سػجال  لدحػداث كبما أف الصحف تعد أحد المراجع األساسية كليا قيمتيا      

تكمف  أىمية ىذا الدراسة فإفلذا ، (210ص ،1960القادر، )عبد.العديد مف الدراسات اكتعتمد عميي

حتكتيػػا مضػػاميف المقػػاالت إتجاىػػات التػػي ضػػكع الػػذؼ يعالجػػو كىػػك الكشػػف عػػف اإلفػػي طبيعػػة المك 

كلغايػة  10/6/2014راقيػة لممػدة مػف فػي الصػحافة الع 2014حػتالؿ المكصػل عػاـ إ بأزمةالمتعمقة 
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تنظػػيـ حػػتالؿ إكىػػي مرحمػػة  أال  ،. فػػي مرحمػػة قػػد تعػػد األخطػػر فػػي تػػاريخ العػػراؽ12/2014/ 31

أىميػة كبيػرة لمػا ترتػب عميػو مػف لو  الحدث  ىذارض العراؽ، ك أ% مف 40 لمايقارب (داعشالدكلة )

لػػػذا أراد ، كالػػػدكلي بشػػػكل عػػػاـ اإلقميمػػػينتػػػائج بالغػػػة الخطػػػكرة عمػػػى العػػػراؽ بشػػػكل خػػػاص كالمحػػػيط 

يػا مػف قرائ إلػى يصػاليا إلالباحث التعرؼ عمى التكجيات كالمضاميف التي سػعت الصػحافة العراقيػة 

 مدة البحث. خالؿ خالؿ مقاالتيا المنشكرة 

تكزيعػػا   كأكبرىػػاأىػػـ الصػػحف العراقيػػة  جاىػػاتإتكامكاقػػف عمػػى فػػي التعػػرؼ كتكمػػف أىميػػة الدراسػػة    

ف الصػػػ تشػػػكل أحػػػد العناصػػػر الرئيسػػػة المشػػػكمة لبيئػػػة  -تػػػزاؿ  مػػػا كانػػػت ك -حافة العراقيػػػة السػػػيما كا 

لتػأثير فػي الػرأؼ العػاـ العراقػي، ا لمسػارصنع القرار في العػراؽ كبالتػالي فػي صػنع القػرارات المحػددة 

كالمسػػاىمة فػػي صػػياغة سياسػػة كتكجيػػات الحككمػػة العراقيػػة مػػف القضػػايا السياسػػية الميمػػة المتعمقػػة 

 المكصل.بأزمة 

 أزمػةخطػر أجديدة لممكتبػة العربيػة تتضػمف مكقػف الصػحافة العراقيػة مػف ة أضافمثل البحث كي     

 ) اإلسػالميةحػتالؿ تنظػيـ مػا يعػرؼ بالدكلػة إكالعربي كالػدكلي بعػد  اإلقميميكاجيت العراؽ كالمحيط 

 اإلسػػالميةة قيػػاـ دكلػػة الخالفػػ كا عػػالفعمػػى منػػاطق كاسػػعة مػػف العػػراؽ تو المكصػػل كسػػيطر ( داعػػش 

فقػػط  اإلسػػالميةالدكلػػة إلػػى سػػـ التنظػػيـ إكتغييػػر  2014حزيػػراف  29بكػػر البغػػدادؼ فػػي  ي أبػػبقيػػادة 

لغاء دكلػة  إلػى الحدكد بيف العراؽ كسكريا كدعكة البغدادؼ فػي بيػاف داعػش كافػة المسػمميف لميجػرة  كا 

فػي  األمريكيػةات المركزيػة ككالة االستخبار  إحصائياتالتنظيـ كبحسب مقاتمي زدياد عدد ا  خالفة، ك ال

 إلػػػف 31،500ك  20،000فػػػي كػػل مػػػف العػػػراؽ كسػػػكريا مػػػابيف يبمػػػد عػػػدد المقػػػاتميف  2014 أيمػػكؿ

 .( 26ص-25ص ،2016 ،البديرؼ ).مقاتل
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 الدراسة أسئمة. ه

 الزمػاف صػحيفتي مقػاالت فػي المكصل أزمة معالجة طريقة ما) ىك لمدراسة الرئيس السؤاؿ إف      

 األسػػػئمة منػػػو تتفػػػرع قػػػد ك ( 2014/ 9/ 30 لغايػػػة  2014/ 6/ 10 مػػػف لممػػػدة تيفالعػػػراقي كالصػػػباح

 : اآلتية

 أزمػػة إزاء العراقيػػة األطػػراؼ مكاقػػف العػػراقيتيف كالصػػباح الزمػػاف صػػحيفتي مقػػاالت تناكلػػت كيػػف.1

 المكصل؟

 زاءإ كاألقميػة الدكليػة األطػراؼ مكاقػف العػراقيتيف كالصػباح الزمػاف صػحيفتي مقػاالت تناكلػت كيػف.2

 المكصل؟ أزمة

 المكصل؟ أزمة بعد اإلنساني الجانب العراقيتيف كالصباح الزماف صحيفتي مقاالت عالجت كيف.3

تنظػيـ  كا عػالـ الشػائعات حػرب مػف العػراقيتيف كالصػباح الزمػاف صػحيفتي مقػاالت كتاب مكقف ما.4

 ؟(داعش) الدكلة

 العراقيتيف كالصباح الزماف صحيفتي مقاالت في( داعش) الدكلة تنظيـ ممارسات تناكؿ طريقة ما.5

 المكصل؟ أزمة خالؿ

 مقػػػاالت مضػػػاميف بػػػيف( α≤0.05) الداللػػػة مسػػػتكػ  عنػػػد إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػركؽ  ىنػػػاؾ ىػػػل.6

 المكصل؟ أزمة تجاه الصحفتيف
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 :. مصطمحات الدراسةو

رئيسية التػي يقػـك فتراضات الكما ييدد اإلعمى النظاـ كمو  ماديا   تأثيرا  عبارة عف خمل يؤثر  :األزمة 

حػػػدكث خمػػػل مفػػػاجى يػػػؤثر عمػػػى ل اتالتػػػأثير عمييػػػا النظػػػاـ كىػػػي نتيجػػػة نيائيػػػة لتػػػراكـ مجمكعػػػة مػػػف 

 ،الظػاىر).لبقاء المنظمػة أك النظػاـ نفسػو كاضحا   سية لمنظاـ كتشكل تيديدا صريحا كالمقكمات الرئي

 .( 5ص -4ص ،2008

ــاا  جميػػع المجػػاالت أثنػػاء انييػػار المنظكمػػة  فػػي إيجػػاد خمػػل فػػي تسػػيـ: حادثػػة مفاجئػػة األزمــة إجرائي

 .تدخل فعمي مف قبل صناع القرار إلى حتالؿ المكصل كتحتاج إ إلى الدفاعية كالتي أدت 

كتمتػػػاز بمكقعيػػػا الجميػػػل عمػػػى جػػػانبي نيػػػر دجمػػػة  كأشػػػيرىاتعػػػد مػػػف أعظػػػـ مػػػدف العػػػراؽ  :الموصـــل

ق فػي عيػد الخمفيػة عمػر 16كف سنة المسمم خيراتيا، كفتحيا  كاعتداؿ مناخيا كغزارة امطارىا ككثرة

 (27ص، 2009،العمرؼ بف الخطاب )رضي هللا عنو(. )

كىػػي ثػػاني  ضػػفاؼ نيػػر دجمػػةعمػػى مركػػز محافظػػة نينػػكػ تقػػع شػػماؿ العػػراؽ  يىػػ إجرائيــاا: الموصــل

كتمتػػػػاز بعػػػػدة مميػػػػزات حضػػػػارية كجغرافيػػػػة  السػػػػكاف بعػػػػد بغػػػػدادعػػػػدد مدينػػػػة فػػػػي العػػػػراؽ مػػػػف حيػػػػث 

قتصػػادية كتجاريػػة كثق فػػي  داعػػش()تنظػػيـ الدكلػػة افيػػة لػػذلؾ تعرضػػت لمحػػتالؿ مػػف قبػػل عصػػابات كا 

 .2014حزيراف 

كبػر أكالقضػايا التػي تيػـ  األحػداثكتابي يعتمد التحميل كالتفسير في تناكلػو لمختمػف  أسمكب المقال:

ف يمتػـز الكاتػب لغػة الحقػائق المبسػطة شػرط أإلػى شريحة مػف جميػكر القػراء فػي زمػف مػا كاف يسػتند 

 (144، 2015 ،البدراني) .أىدافو أىـدكد المسمكح بيا كاف يضع الكعي بالح



9 
 

 

مقػػػارب لسياسػػػة  بأسػػػمكبالشخصػػػي  رأيػػػوقطعػػػة يكتبيػػػا الكاتػػػب يمثػػػل  أكىػػػك نػػػص  :إجرائيـــاا  المقـــال

 حمكؿ مناسبة ليا. إيجادحتالؿ المكصل كمحاكلة إ أزمةج مف خالليا تداعيات لالصحيفة كيعا

ة عراقية يكمية تصدر بطبعتيف عراقية كعربية كيػرأس تحريػر الطبعػة : صحيفجرائياا إ صحيفة الزمان

 .المجيد حمد عبدأ الدكتكر السالـ بينما يرأس تحرير الطبعة العراقية الدكلية الدكتكر فاتح عبد

العراقػػي التابعػػة  اإلعػػالـعراقيػػة يكميػػة تصػػدر عػػف شػػبكة  صػػحيفة كىػػي :جرائيــاا إ صــحيفة الصــباح 

 ي تمثل سياسة الحككمة كالت لمحككمة العراقية

 :. حدود الدراسةز

 التطبيقيةالحدود  .1

تػػي تمثػػل مجتمػػع البحػػث، كيػػتـ تحديػػد المصػػادر ال ،تتطمػػب إجػػراءات اسػػتخداـ تحميػػل المضػػمكف    

ختيار صحيفتي الزماف كالصػباح العػراقيتيف إفقد تـ  ،الدراسةأىداؼ  يحققختيار العينات كبما إمنيا 

 .حدكدا  تطبيقية لمدراسة

 :الزمانية د. الحدو 2

ختيار العينة بمػا يضػمف تػكافر شػرطيف أساسػييف األكؿ، أف تكػكف العينػة ممثمػة لممجتمػع إ تـ       

الذؼ سحبت منو بما يسيـ في تعميـ نتػائج البحػث عميػو، كالثػاني، أف تكػكف العينػة كافيػة مػف حيػث 

كلغايػػة  10/6/2014 مػػدة مػػفال المحػػددة لمبحػػث كليػػذا حػػدد الباحػػث حجميػػا كمتكافقػػة مػػع األىػػداؼ

 حدكدا  زمانية لمدراسة.  30/9/2014
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 محددات الدراسة: ح.

تمثل ما يمنع تعميـ النتائج عمػى مجتمػع الدراسػة فإنػو اليكجػد محػددات  بما إف محددات الدراسة    

 ليذه الدراسة في حاؿ تحقق صدؽ كثبات كشاؼ التحميل )أداة الدراسة(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 الفصل الثاني

 الدراسات السابقةو  األدب النظري 

 أول: األدب النظري 

 اإلعالميةنظرية اأُلطر 

ستطاع أف إ" الذؼ  Gofmanجتماع ككفماف "عمى يد عالـ اإل اإلعالمية األطرنشأت نظرية      

ستطاع أف يطكر مفيكـ البناء ا  ، ك 1974عاـ  األطرالباحثيف نحك تحميل الكثير مف ىتماـ إ يكجو 

التفاعل الرمزؼ مف خالؿ دراسة الكيفية التي ينظـ مف خالليا أفراد الجميكر خبراتيـ جتماعي ك اإل

المختمفة، كجاء ُأكؿ تطبيق عممي لتحميل اأُلطر في الدراسات اإلعالمية بجيكد الباحثة تجماف 

"Tuchman  ذ ُينسب ليا الفضل في تكسيع المفيـك النظرؼ لتحميل ، إ1976" في دراستيا عاـ

 ( 4ص، 2013. )مزركع، اإلعالميةيشمل مضمكف التغطية اأُلطر ل

الركافد الحديثة لمدراسات المتعمقة بعمـ االتصاؿ، اذ أىـ كُتعد نظرية تحميل اأُلطر كاحدة مف 

ال يككف ليا مغزػ  اإلعالـكمضاميف كسائل  كممارسات تقـك ىذه النظرية عمى أساس أف أحداث

كالنصكص  األلفاظسياؽ كأطر إعالمية تقكـ بتنظيـ في حد ذاتيا إال إذا كضعت في تنظيـ ك 

 يحققفإف تأطير الرسالة اإلعالمية كالمعاني كتستخدـ الخبرات كالقيـ االجتماعية السائدة، كليذا 

تجاىات، مما في التأثير عمى اآلراء كاإلجابي اإليالقدرة عمى قياس محتكػ الرسالة كيفسر دكرىا 

تككف لو داللة كبيرة عند الناس كلكف كسائل اإلعالـ تصفو في يعني إف الحدث عندما يقع قد ال 
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عمى عنصر معيف ليصبح ميما في  كالمضمكف  إطار إعالمي مف حيث المغة كالصياغة كالتركيز

 ( 348ص، 2009قمب اإلطار االجتماعي كمو. )مكاكؼ كالسيد،

لتي تستخدميا اإلعالمي بأنو بناء محدد لمتكقعات ا ( اإلطارGamson، 1992كيعرؼ )    

جتماعية في كقت اكا لممكاقف اإلأكثر إدر ليككنكا الناس  فيـإلعالمية لتساىـ في زيادة كسائل اال

تنظيـ الرسالة حتى  بإعادةيبدأ تصاؿ عندما القائـ باإلالشخص فة مف فيي إذف عممية ىاد معيف

 . كمؤثراتيـ اإلقناعيةكزيادة فيميـ الناس  إدراؾي مكاف تصب في

مف خالؿ كاحد األحداث كالقضايا في إطار جميع َتج مف التعريف السابق بأف كضع كُيسَتن

خرػ منو بطريقة األالثانكية جكانب الالمتعمقة بالحدث كا ىماؿ الحقيقية المعمكمات  تقاءإناتنظيـ 

يؤثر بدكره  أكثر تأثيرا كىذا المعنى يكسبيا معنى كمغزػ كس عمييا، قدرا  مف االتساؽ سيضفية معين

المؤطرة المعركضة ك لقضية ا الحدث أك الجميكر المستقبل عفجميع مى األفكار التي يككنيا ع

 .تجاه المكضكع  الجميكر كتقييمو كسمككوجميع ية إدراؾ كبالتالي سيؤثر ذلؾ عمى كيف

ماذج كعمقا  تسمى بمرحمة النكمينية أكثر تقدما  رحمة ماإلعالمية كشيدت نظرية اأُلطر      

ذ رسخت ىذه ، إيةدراسات التأطير البيدؼ التعمق في مف الباحثيف مجمكعة التي اقترحيا التفسيرية 

في  الجكىرؼ  عممية، كيعد التغيير األساسيالصالبة ية مف اللدرجة عاالمرحمة النظرية كأكسبتيا 

فقط في األبحاث مف اعتبار اأُلطر أداة لتحميل المضمكف  األبحاثأبحاث اأُلطر ىك تحكؿ ىذه 

عممي  كالنتائج الخاصة بأؼ نظاـ عملالعممي يج نمكذجا  يرشد الباحثيف لممنأ األطراعتبار  إلى 

 .(45ص، 2013)ممكي كديب، .كعممي
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 (Dietram: 1999كَتمر عممية التأطير بأربع مراحل أساسية ىي: )

 ."Frame building"بناء اإلطار مرحمة . 1

 ."Frame setting"عداد اإلطار إ مرحمة .2

 أثيرات عمميات التأطير عمى المستكػ الفردؼ كالمجتمعي.حمة تمر . 3

 رجع الصدػ لمعالقة بيف ُأطر كسائل اإلعالـ كُأطر الجميكر.مرحمة . 4

 وامل التأثير في اإلطار اإلعالميع

التي كامل الع مفالكثير كجكد إلى صاؿ كاإلعالـ تعمـك اإل المختصيف في يشير بعض الباحثيف    

قضية أك مكضكع معيف، عمى حافة الصفي مجاؿ  المختصكف طر فييا ؤ ية التي يتؤثر في الكيف

 (211ص، 2016كىذه العكامل ىي: )الدليمي، 

 جتماعية.العادات كالتقاليد اإل .1

 القيكد كالضغكطات المؤسسية أك التنظيمية. .2

 جماعات الضغط كالمصالح. .3

 القيكد الصحفية اليكمية. .4

 لمصحفييف.االتجاىات األيديكلكجية كالسياسية  .5
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 أىمية األطر اإلعالمية ووظائفيا

 (53ص، 2000ة: )سميماف،اآلتيتبرز أىمية األطر اإلعالمية ككظائفيا في النقاط 

أف  األخبار كالخطاب اإلخبارؼ اإلعالـ ك الباحثيف بدراسة إنتاج العديد مف ىتماـ إ كشف  .1

كلئؾ الباحثيف فإف عماؿ أألفقا  ك القصص الخبرية،  إنتاجالصحفييف يعتمدكف عمى التأطير في 

، كتنظيـ المادة اإلخبارية بطريقة فاعمة ضكعيةمك الخبارية اإل ىـالصحفييف يحاكلكف كتابة تقارير 

براز جكانب التأطير مف خالؿ البات المشاركة في عممي إلى كيميمكف  مف  ميمةناء كالتركيب، كا 

ف يستخدمكف تحميل اإلطار بأف الباحثكف الذي ىؤالء يـ خرػ، كُيسألا جكانبالالكاقع، كعزؿ 

اأُلطر المتبناة، كتفترض بعض بحكث التأطير أف ات القكة غالبا  ما تنعكس في عالقكجكد 

 مف الكقت. ذات أمد طكيل   يسيطر عمى التغطية لفترات اإلطار يمكف أف

 معالجتيا إلى بحاجة تككف لتي االمكجكدة  يحدد اإلطار مدػ مالحظة كفيـ األفراد لممشكمة .2

" مع ذلؾ حيث  Scheufeleتفق سككفل "ا  ، ك ءىا كيفية تقييميـ ليا كتصرفيـ إزا، ك إعالميا

منطقي كاألخبار في كسائل اإلعالـ يمكف أف يؤثر بشكل كالمعمكمات ذكر أف تأطير األحداث 

ف تركيز اإلطار ك  الميمة خبار المتعمقة بيذه األحداثلتمؾ األمنظـ في كيفية فيـ المتمقيف ك  ا 

دراؾ معناىا سكؼ عينة معمكمات مبراز عمى إ الحقيقي يزيد مف إمكانية إدراؾ المتمقي ليا، كا 

َـّ معالجتيا كتخزينيا في ذاكرتو، إال أف ) ( رأػ أف تأطير النص Entman،1993،p95كمف ث

 ال يضمف تأثيره في تفكير المتمقيف.اإلعالمي 

إلدراؾ االجتماعي كالتفضيالت في امحدكدة كالالأكضحت أدبيات التأطير تأثيراتو القكية  .3

 الصحفية كالتمفزيكنية.اإلعالمية السياسية لدفراد، كنبع ىذا األمر مف خالؿ دراسة التقارير 



15 
 

 

كل مف خالؿ التأثر كاألحداث مف فراغ، بل يتشالمكجكدة ال يتطكر التأطير الصحفي لمقضايا  .4

 جتماعية.نظمات كالحركات اإلماعية كدكر المجتمتضمنة العكامل السياسية كاإلعديدة بعكامل 

 :نواع الطرأ

 (2009 :حمدأ)بما يأتي يمكف عرضيا دة لالطر اإلعالمية ىناؾ تقسيمات ع

حداث يقدـ حاالت عممية كأمثمة مممكسة أل -المحدد:  اإلطاركىما  اإلطاركنكع حسب طبيعة  – 1

 بعينيا.معينة ائع دكف تحديد كق إطار مجردالعاـ يقدـ الخبر في  كاإلطارمكجكدة محددة 

مثل الفائدة بمضاميف معينة ىذا الخبر داخمي كييتـ الخبر الحسب طبيعة مكاف الخبر كىما  – 2

ييتـ بمضاميف خبرية كخبر خارجي  كنكعو كضخامتوجتماعية كتكقيت الحدث كالقيـ الثقافية كاإل

اصر السابقة بأيديكلكجية تباط العني بشرط إر مية كالقرب الثقاففي النص مثل األىمعينة دكف غيرىا 

 المجتمع المتمقي 

 مستكيات: عمى ثالثحسب طبيعة الصراع كتنقسـ  – 3

 رىاب.كاإلغتياؿ كاإلكالتفجير داث القتل كالعنف مثل أحصراع عنيف ككبير  –أ 

 صراع متكسط مثل قضايا الفساد كالرشكة. –ب 

 .ئةخبار الفف كالرياضة كالبيصراع محدد مثل أ –ج 

 نكعيف ىما:ركز السمات كتنقسـ عمى حسب ب – 4



16 
 

 

 سبابل االطراؼ المشاركة كالفاعمة كاألسمات مكضكعية كتتضمف عناصر القضية مث –أ 

 كالمشكالت كالحمكؿ.كالدكاعي 

 .التي يتـ تقديـ الخبر مف منظكرىايجابية طر السمبية أكاإلالنكاحي أك األ سمات عاطفية كىي - ب

 : عالمياإل اإلطارعناصر 

 اإلطاردبيات عمى كجكد عدد مف العناصر الرئيسية في مفيـك جماع األإمما سبق  يتضح 

 (2005، مكاكؼ ) اىميا: عالمي،اإل

عالمي كمضمكنو عف القضايا اإل اإلطارنتقاء كالبركز في تككيف شكل اإل ىمية اسمكبيأ . 1

 عالمية.حداث في التغطية اإلكاأل

الكاردة في المضمكف كالمكاد مكمات كالحقائق تفسيرؼ لممع عالمية بدكراالطر اإلقياـ . 2

 كبدكر تقييمي حكؿ مدػ شرعية تصرفات معينة كصحتيا. عالمي،اإل

غير عمدية  أك معينة،بفكرة المتمقي  قناع الجميكرإتستيدؼ  عمدية،نتقاء قد تككف عممية اإل. 3

شمل ضغكط العمل ثقافية كمينية ت محددة إنعكاس ألمكرك ختيار الجكانب المنشكرةإبحيث يتـ 

تنطكؼ عمى نية اخفاء كر كاضح كبيف كأف اإلعالمي دمرجعيات القائـ باالتصاؿ ل أكحفي الص

 جكانب معينة.

الكاردة في  طرإذ تتأثر األ كتشكيميا، عالميةطر اإلكر كاضح في صياغة األتصاؿ دلمقائـ باإل. 4

 .يتوكمين صاؿ كتصكراتوتبأفكار القائـ باإلنص الرسالة اإلعالمية 
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 المضمكف  تحميل مجاؿ في ءمةمال األكثر النظرية لككنيا اإلعالمية األطر نظرية الباحث كيستخدـ

 تنظيـ قبل مف حتاللياا  ك  المكصل أزمة يناقش  ا  صحفي  مقاال   243 مف المتككف  البحث لمجتمع

 غايةكل 6/2014 مف لمفترة العراقيتيف كالصباح الزماف صحيفتي في اإلرىابي( داعش) الدكلة

30/9/2014. 

 :إعالم األزمات

 مدخل عام لألزمة 

مع  اإلنسانياألزمة ككنيا مظيرا  مف مظاىر التعامل إلى الجميكر كالناس ينظر الكثير مف      

اإلنساف بتحدؼ الطبيعة كتحدؼ غيره  كاجيياأك الحرجة التي كالجديدة كالمفاجئة المكاقف الطارئة 

نما تحت مسمياتاألزمة  سـبإ ؾآنذأالبشر كلـ تكف تعرؼ مف  أخرػ كنشأ مفيكميا  كعناكيف كا 

جديدة كيعني نقطة تحكؿ  ()كرينكالمصطمح اليكناني إلى في نطاؽ العمكـ الطبية إذ يرجع كأزمة 

يتحكؿ أعراض لـ تطرأ عميو مف قبل ك إلى يتعرض مف خالليا  ،كىي لحظة مرضية محددة لممريض

 ( 2013 ،الحبيشي).نسبيا  دة زمنية قصيرة األفضل في مإلى األسكأ أك  إلىفييا 

 الذؼ تتناكلو ىذه المفاىيـ فمنياكفقا  لممجاؿ  ما يعرؼ باألزمةتعددت المفاىيـ المتعمقة ب ثـ     

 كمنيا ماىك إقتصادؼ كما ىك دينيثقافي أك سياسي  ما ىككمنيا  اإلدارؼ أك  جتماعيالمفيكـ اإل

طبيعة  في االختالؼالنظاـ الدكلي كىذا إلى ليصل تسع مات المحمية أك يكمنيا ما يتعمق باألز 

التعامل معيا ككيفية في طبيعة  االختالؼ إلىعف األزمة يؤدؼ المعمف كحدكد كحجـ اآلثار 
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دارتيا لذلؾ يصعب تحديد مفيكـ شامل ل في جميع  ستخداموإنطاؽ  بسبب إتساع دزمةكا 

 (17ص ،1993 ،)العمارؼ .المجاالت

 .نذكر مفيكـ األزمة لغة   صطالحا  إض مفاىيـ األزمة بإستعر كقبل البدء  

 المفيوم المغوي .1

كاألزمة ىي المضيق  ،في معاجـ المغة العربية كرد مصطمح األزمة بمعنى الشدة أك القحط     

  (15ص ،1967 ،)الرازؼ يطمق عمى كل طريق بيف جبميف مأـز ك 

أزمة  كاألزمة الشدة كالضيق كنقكؿطو كأَزـ إشتد قح ،كتأـز القكـ أؼ أصابتيـ أزمة كتألمكا 

 (73ص ،1984 ،)معمكؼ .ألخ... .جتماعيةكأزمة إ كأزمة أمنية كأزمة سياسيةقتصادية إ

 كىي لحظة حاسمة أك كقت األسكأ،إلى  األفضل أك إلىتحكؿ  أنيا نقطةاألزمة عمى  عرؼت 

 (48ص ،2005،)مكاكؼ  .مرحمة حرجةإلى أؼ كصل كصعب  عصيب

 صطالحي المفيوم ال. 2

منيا تعريف  عمى مستكػ المنظمات كالمؤسسات نذكرأكرد الباحثكف تعريفات عديدة      

تنتظر تدخال  أك حرجة أك حالة غير مستقرة  )فترة أنياعمى  يارفعالذؼ  (44ص، 1998رضكاف،)

 .تغييرا  فكريا (

ث المنتظمة كالمتكقعة قف األحداتك زمة عمى أنيا )فيما عرؼ الباحثكف في عمـ االجتماع األ      

 .مالءمة(لتككيف عادات جديدة أكثر عراؼ بما يستمـز التغيير السريع ضطراب العادات كاألا  ك 

 .(269ص ،2002 ،مصطفىك  ،سيكنيك  ،)إماـ
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جتماعي في ظل حاالت مف كعدـ تكازف في عناصر النظاـ اإل خمل)كعرفيا آخر عمى أنيا       

 ،جتماعيةا  ك  ،إنسانيةعالقات  إقامةكعدـ القدرة عمى  ،دػ األفرادكالشعكر بالعجز ل ،كالقمق ،التكتر

 .(4ص ،2011،الركيمي)(. السائدةمغايرة لمثقافة  أخالقيةكمعايير  كظيكر قيـ

المشكمة التي عمى أنيا ) (26ص ،1994 ،)أرسالفاألزمة  عرؼاسي كفق المنظكر السيك     

 .(ر لمكاجية التحدؼ الذؼ تمثموقرا اتخاذتيدد استقرار النظاـ السياسي كتستدعي 

ة حرجة حاسم لحظة)اإلدارؼ عمى أنيا  منظكرالمف  (76ص ،1994 ،)الخضيرؼ  عرفيافيما  

بة حادة أماـ متخذ القرار تجعمو في حيرة بالغة ال صع ة  مشكمب تتعمق بمصير المؤسسة التي أصيبت

معرفة كاختالط األسباب اليدرؼ أؼ قرار يتخذ كل ذلؾ يجرؼ في دائرة مف عدـ التأكد كقصكر 

 .(بالنتائج

اختالؿ في مسار النمك االقتصادؼ حتى انخفاض ):المفيكـ االقتصادؼ لدزمة فيكأما      

 .(51ص ،2004 ،ي)عبد الغن االجتماعي(.الفعمي أقل مف النمك  أك عندما يككف النمك اإلنتاج

 إيجادحادثة مفاجئة تساىـ في  :ياكمف خالؿ التعريفات السابقة يمكف تعريف األزمة عمى أن     

حمكؿ مناسبة  إليجادفكرية مف قبل صناع القرار  تدابيرإلى خمل في جميع المجاالت كتحتاج 

 لممنظمة.تحافع عمى الكضع العاـ 

 :منيجية مواجية األزمة

حتكائيا ميما كاف نكعيا كحجميا ي ترتكز جب إعتماد منيجيية لغرض التصدؼ السميـ لدزمو كا 

 ( 2015)الدليمي،  ا يأتي :معمى 

  اإلدراؾ التاـ لدزمة. .1

 تحديد األزمة كنكعيا. .2
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 .حيث تتسـ بأربع سماة جيات التي ستتبع لتجاكز األزمة: تحديد اإلستراتي .3

 .إقرارىا مف قبل اإلدارات العميا البيئة،إحتكاء  الشمكؿ، الستقبمية،

  اس المعطيات التالية : األزمة عمى أسالـ في مكاجية يتحدد دكر اإلعك  

يتميز اإلعالـ المعاصر بالكثافة كالغزارة كحدة المنافسة كقد أتاح التطكر التكنكلكجي في مجاؿ  أ : 

كلـ يعد بالتالي محاصرا بكسائل إعالـ كطنية أك  ينتقي،كأف  خياراتو،اإلعالـ لممتمقي أف يحدد 

 دكلية محددة  أقميمية أك

الشعكر باألمف كتزداد  إلى نكع مف التكجس كالقمق كالشعكر بالحاجة تكلد األزمة اإلحساس بب : 

ذا المعرفة كتستدعي األزمة حدا مف إستنفار المعارؼ كالمعمكمات كالبيانات الحقيقية ل إلى الحاجة 

 .كسائل اإلعالـ في كقت األزمات  إلى تزداد الحاجة 

المجتمع كفي النظاـ السائد ، ففي األنظمة يزداد اإلعالـ المعاصر إلتحاما بالقكػ الفاعمة في ج : 

ذات اإلقتصادية القكػ إلى ة كالفكرية كاإلعالمية التعددية تعكد مرجعية كسائل اإلعالـ المادي

 إلى ، كفي األنظمة غير التعددية تعكد ممكية كسائل اإلعالـ السيطرة كالسطكة الفعالة في المجتمع 

ا نرػ أف المؤسسات اإلعالمية كبغض النظر عف نكعية النظاـ الحككمي كأجيزتو كمؤسساتو كىكذ

كالمتغير  األنظمة تعتبر ليست أكثر مف أدكات كأجيزة مكرسة لخدمة كتمثيل سياسة األنظمة القادمة

 .المراد تحقيقيا اليب تمؾ الخدمة كالمياـ كالكظائف الكحيد ىك أشكاؿ كأس

 ،  محصكؿ عمى المعمكمات كالمعرفة الضركرية: تراجع التجربة المباشرة لمفرد المعاصر ككسيمة لد 

كالتطكر ة كتعدد الحاجات اإلعالمية لمفرد نتيجة القضايا كالمعمكمات المثار  ،لتككيف الرأؼ

تزايد أىمية الدكر الكسيط الذؼ تمعبو كسائل اإلعالـ بإعتبار أف إلى ىذا التراجع أدػ ، التكنكلكجي 

ك تحديد آرائيـ كيف معارؼ كقيـ كآراء الناس كبالتالي لما تمعبو كسائل اإلعالـ ىك األساس لتك
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األزمات مف خالؿ العناصر إتجاىاتيـ كمف ثـ سمككيـ لذا نتناكؿ دكر اإلعالـ في إدارة 

 ( 2007التالية:)صادؽ، 

 ات دكر اإلعالـ في إدارة األزمات.مياـ كمحددأ.   

  .اإلدارة اإلعالمية كفق نكعية األزمةب.    

  في مكاجية األزمات. اتيجيات اإلعالميةاإلستر ج.   

  .المعالجات اإلعالمية لدزمة د.   

 مي إلدارة اإلعالـ أثناء األزمات.تصكر مستقب ق.   

 ( 2011)جمدة،  مثل:معايير معينة عمى  األزمات بناءا أنواع يمكن تصنيف و

  .إجتماعية سياسية،، ةإقتصادي حسب نكع كمضمكف األزماتأ  .

 دكلية. قكمية، محمية، نطاؽ الجغرافي لدزمةحسب الب . 

  .أزمة إنفجارية سريعة، أزمة بطيئة طكيمة حسب المدػ الزمني لظيكر األزمةج . 

 عمى نكعية كمضمكف التيديد. بناء   حسب طبيعة التيديدات التي تخمق األزمةد . 

  (1996 النصر،بك أ) :األنكاع اآلتية إلى ىناؾ تصنيفات قسمت األزمة 

 األزمة اإلدارية.. أ 

 األزمات االجتماعية.ب . 

 ج . األزمات النفسية 

 األزمات السياسية.د . 

  االقتصادية.األزمات . ق 

  .األزمات األمنية .ك 
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 : التعريف بالموصل

ريخ بحقب زمنية كثيرة نتيجة تعاقب الدكؿ كتتابعيا في السيطرة أرت المكصل عبر التػم 

يعكد ك يف سن منذاآلشكرييف عمى أرض المكصل  فقد بنيت حضارة ة،التاريخيعمى مدينة المكصل 

حيث  ؽ.ـ.( 6000 أؼ حكالي) العصر الحجرؼ  ما قبل إلى تاريخ االستيطاف البشرؼ في المنطقة 

كذلؾ  كدجمة الخكصر نيرؼ  الممتد شرقي المكصل كخاصة ممتقى السيل استكطف البشر في

ال يعرؼ بالضبط تاريخ بناء المدينة فأكؿ ذكر ا، ك كمركر القكافل التجارية بيلخصكبتيا 

في تمؾ المنطقة، فذاع  عشتار ؽ.ـ. حيث عرفت عبادة اآللية 1800الي جاء حك  نينكػ  لمدينة

ية عشتار في مدينة نينكػ في العديد مف أنحاء آللآنذاؾ كانتشرت أخبار معجزات ا صيت المدينة

 أحش يركش األخميني كالذؼ كاف طبيبا  لمممؾ قطي سياس كيعزك المؤرخ اإلغريقي .العالـ القديـ

بناء  عمى معمكمات استقاىا مف دراستو  نينكس القائد اآلشكرؼ األسطكرؼ إلى بناء المدينة  الثاني

 (248 ،2001 جي، الديكه ) .الكثائق الممكية اآلشكرية

اإلسالـ  العظيمة إحدػ قكاعد بالدالكبيرة فتح ككسر الصاد: المدينة المشيكرة المكصل: بك 

فيي محط رحاؿ الركباف كمنيا يقصد ككثرة خمق  ة رقعة كسحر كبيافعكس كعظما   قميمة النظير كبرا  

أذربيجاف إلى فيي باب العراؽ كمفتاح خراساف كمنيا يقصد بيف الشرؽ كالغرب  جميع البمداف إلى 

دمشق ألنيا باب الغرب. ككثيرا ما سمعت أف بالد الدنيا العظاـ ثالثة. نيسابكر ألنيا باب الشرؽ، ك 

ل ألنيا قالكا كسميت المكص ال يمر بيا،ما قمجيتي الشرؽ كالغرب  إلى صد القا كالمكصل ألف

الحديثة كبمد كقيل ألنيا كصمت بيف  الجزيرة كالعراؽكقيل كصمت بيف  دجمة كالفراتكصمت بيف 

مدينة قديمة األسس  كىي سمى المكصلكاف يبناىا كأحدثيا كعمرىا لممؾ الذؼ كقيل بل ا سنجار
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 جرجيس،النبي عمى طرؼ دجمة كمقابميا مف الجانب الشرقي نينكػ كفي كسط مدينة المكصل قبر 

كاف اسـ ك  ،األزدىاؽ بيك راسفراكند بف  ىك الممؾ كقاؿ أىل السير: إف أكؿ مف استحدث المكصل

كألحقيا ىتـ بيا كا   المكصل في أياـ الفرس نكأردشير بالنكف أك الباء ثـ كاف أكؿ مف عظميا

ىك  عظيما   سكرا  كبنى عمييا  را  ديكانا برأسو كنصب عمييا جس جعل ليا عمناك باألمصار العظاـ 

مركاف بف دمحم بف مركاف بف الحكـ آخر ممكؾ بني أمية المعركؼ بمركاف الحمار الخميفة األمكؼ 

اف كالسف كالحديثة لطبرىكمف أعماؿ المكصل ا، كخراج مبمغو أربعة آالؼ ألف درىـككاف ليا كالية 

كباجرمى المعمة كحبتكف ككرمميس ك عذرا كباىذرا كبا جيينةكالمحمبية كنينكػ ك كبارطمي كالمرج 

 ،2007 ،)الحمكؼ .الجزيرة كالمكصل كما قيل البصرتاف كالمركافالمكصالر كخانيجار ك كدقكقا ك 

 (181ص

 اإلسالميالموصل في العيد 

ربعي القائد العربي المسمـ  لعرب المسممكف المكصل بقيادةدخل ا ،ـ 637 _ق 16 في سنة       

العربية التي كانت في القبائل  يطرة عمى المكصل بمساندةالذؼ دبر خطة لمس بف األفكل العنزؼ 

المكصل  إلى مت ىذه القبائل باالنسحاب كحسب الخطة المعدة قا، تكريت قتاؿ ضد الركـ في

حتى إذا دخمكا المدينة سيطركا  يياـ العدك بإنيزاميـإلريت،ُمظيريف انيزاـ المسمميف في معركة تك

 إرتد أىلأربع سنكات مف ىذه الكاقعة، بعد ك ف، كابيا لتدخل كراءىـ جيكش المسمميعمى أب

عمييا كتـ إعادة أخرػ نجحت في إعادة السيطرة  معارؾ إلى مما أدػ  اإلسالـ عف المكصل

 .(265ص ،2001 ،الديكه جي ) .اإلسالـ إلى المكصل 
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دكر المدينة المؤلف ىناؾ جيكد طيبة بذليا الكالة األمكيكف لتقدـ الحياة في المكصل كبيف ك       

 عمييـ كانكا ظممة ككاف الرشيد  عيدف الكالة العباسييف في أك  كمساندة أىميا ليـ  في حركب الخكارج

ر حتى خربكا قرػ كاممة كقد فاؽ ظمميـ كل تقدي كتأييدهف يككنكا قساة ظالميف ليحظكا برضاه أ

الغكاني  إلى فرارا  مف الطغاة كالضرائب المتأخرة التي كانت تجمع بعنف كقسكة لتيدػ  أىمياتركيا 

الرئيسة التي  األسبابف أك  مف بطش العباسييف ككذلؾ قامكا بيدـ جميع دكر الفاريف العابثيف ك

ف كأ ،مع المكصل كأىمياكالشدة  بالقياـ بالنيج التعسفييد خاصة دفعت العباسييف عامة كالرش

اتيمكا سكانيا بحب بسبب أنيـ  ،المدينة قاست اضطيادا  عجيبا  مف جانب العباسييف المنتصريف

ستباك كالكالء ليـ  األمكييف المدينة كبعض مناطقيا  أسكاؽحكا بذلؾ قتل عدد كبير منيـ كخربكا ا 

بنبش قبكر األمكييف كالمكاليف  اكقامك  ،اكغيرى أذربيجاف إلى اليجرة  إلى كاضطر كثير مف سكانيا 

كعاقبكا  ،المحسف بسخاء ؤاكاف أنيـ إالكبالرغـ مف سياسة الحكاـ الجدد التعسفية  ليـ كحرقيا

 تأسيسككاف الكالء لدمكييف تيمة خطيرة تستحق العقاب الشديد خاصة في فترة  ،المسيء بقسكة

 ( 27ص -26ص ،2016 ،)األزدؼ .كل شيءقبل  االستقراردكلة العباسييف الذيف كاف ييميـ 

 الموصل في عيد الحكم العثماني 

 العالي،فقد كافق الباب  المكصل،ق بداية جديدة في تأريخ 1191ـ / 1771سجل عاـ        

ق عمى إلحاؽ كالية  1192ـ /  1726السمطة في المكصل عاـ كألكؿ مرة منذ إستالـ الجميمييف 

إلحاؽ المكصل بحكـ ككاف ىا في ذلؾ العاـ حسف باشا أحد المماليؾ إذ تكالالمكصل بكالية بغداد 

بالد المشرؽ كالعراؽ أككل  )تعديل كىك أف خطة فعال،يحمل في جكىره أمرا جديدا  حسف باشا 

 .( 1975) رؤكؼ ، مف أف تككف خطة لمقضاء عمييـ.  دال  المماليؾ أنفسيـ ب إلى تنفيذىا 
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في  كعزؿ يحيى باشا ( 1831لحكـ الجميمي كحصارىا عاـ )دخمت المكصل بعد نياية ا       

( كقعت  1876_  1834كـ العثماني المباشر ككانت فترة ما قبل السمطاف عبد الحميد ) دائرة الح

 .(1961دكلة العثمانية. )فائق، ( تحت السيطرة المباشرة لم 1834المكصل في سنة )

ستغمت التحسف  ت جدية بغية سيطرتيا عمى العراؽكبذلت تمؾ الدكلة منذ ذلؾ الحيف محاكال       كا 

 ،قبضتيا عمى العراؽ لمالية في أعقاب حرب القـر إلحكاـ عمى أكضاعيا العسكرية كا الذؼ طرأ

( خمسة كعشركف كاليا، تراكحت مدة حكميـ 1876_1835ىذة الفترة )، في المكصل كاليةحكـ ك 

ترة عمى تعييف كالة أكفاء، ثمانية خالؿ تمؾ الفبيف السنة كالثالث سنكات كقد دأبت الحككمة الع

  .(1961)القيسي،  ـ1831عالف مرسـك كمخانة في سنة إ بعد  كخاصة  

كالية فاصبحت شكميا النيائي في عيد العثمانييف  ف المكصل اتخذتأ( 2010)قاشا،  كيذكر     

سنجق  إلى الضافة باسنجقي )لكائي( كرككؾ كالسميمانية  صبحتأحيف  1879قائمة بذاتيا سنة 

فارس )ايراف(  ك"ديار بكر" كمف جية الشرؽ مممكة  المكصل، تحدىا مف جية الشماؿ كاليتا "كاف"

، كقد بمغت مساحتيا كالية بغدادجية الجنكب دير الزكر، كمف  )كالية( كمف جية الغرب سنجق

سمت كالية ق( نسمة، كقد 351200ب) 1907درت سنة ، كنفكسيا ق( كيمك مترا مربعا  91000)

 ىي: )كاليات( ثالثة سناجق إلى دارية المكصل مف الناحية اإل

 : سنجق المكصل كمركزه مدينة المكصل.أكال  

 : سنجق كرككؾ كمركزه مدينة كرككؾ. ثانيا  

 : سنجق السميمانية كمركزه مدينة السميمانية. ثالثا  
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 :2014لموصل في حزيران ا( مدينة )داعشدخول تنظيم الدولة 

كألسباب عديدة كسياسات  (2003)بعد دخكؿ العراؽ مرحمة جديدة بعد سقكط النظاـ عاـ       

خاصة في الجيش التي جعمت الكالء  خاطئة إتبعتيا الحككمات المتعاقبة كاف أىميا المحاصصات

لمحزب أك الكياف أكبر مف الكالء لمكطف كبعد جدؿ سياسي عقيـ كتكتر طائفي عمى مدػ عقد مف 

صداـ مسمح في مناطق الرمادؼ كالفمكجة الذؼ إلى  2013ىذا التكتر الطائفي عاـ الزمف أدػ 

 ،)أ( )عمك . المجتمع العراقي المنقسـإلى تسبب في خمق بيئة مناسبة لتقبل عكدة التطرؼ الطائفي 

2016). 

( تمكف ما يسمى تنظيـ الدكلة ) داعش (  2014)  كفي أكائل يناير / كانكف الثاني عاـ       

الجيش  كعندما بدأ اإلرىابي مف السيطرة عمى الفمكجة ككذلؾ العديد مف مناطق محافظة األنبار

بار العراقي بالتحشد في محافظة األنبار لشف ىجكـ مقابل ضد معاقل تنظيـ ) داعش ( في األن

 ) داعش ( اإلرىابي كعدد مف التنظيمات المسمحة المتحالفة معوأتيحت فرصة مناسبة أماـ تنظيـ 

جت 2014حزيراف عاـ )  10ل في لميجكـ الشام حتاللو ( كا  ياح محافظة نينكػ في شماؿ العراؽ كا 

ثاني مدينة عراقية بعد إنييار قكات الجيش العراقي المدافعة عف المدينة كالمؤلفة لمدينة المكصل 

(  18ق، ف 12،فق 4، فق 3،فق 2ليا كىي ) فق يادات الفرؽ التابعة قمف قيادة عمميات نينكػ ك 

، (2016 )البرزنجي،شرطة إتحادية كقيادة شرطة المكصل في غضكف ساعات 3فقإلى باإلضافة 

في المراحل الالحقة  العراقي عمى القدرات القتالية كالتسميحية لمجيش كأثر حدث سقكط المكصل

( مميار دكالر  27) ػفقد قدرت خسائر الجيش العراقي في معارؾ محافظة نينكػ ببشكل كاضح 

( مدرعة كعجمة  250عف )  ( عجمة مسمحة نكع ىمر فضال   9320منت ما يقارب ) تض
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إختصاصية كقد تبيف مف خالؿ التحقيقات أف الخسائر في األسمحة كالمعدات كاآلليات كاف بسبب 

ل يادة عمميات المكصؼ المتفشي في قالنقص الكبير في إعداد الجنكد نتيجة الفساد اإلدار 

 .(2016 ،)ب( "الفضائييف". )عمككخصكصا ظاىرة الجنكد 

 المقال الصحفي 

 )المقاؿ :أف ما كرد في داللة بعض المعاجـ القديمة بشأف كممةلغوياا:  المقال الصحفي تعريف

 ،ىك كل لفع ينطق بو المساف تاما  أك ناقصا   :كالقكؿ كالكالـ ،كميا مصدر قاؿ القكؿ(كالمقالة ك 

 ،) العاممي.ي الناس مقالةػػػو فػػل انتشرتك  ،ككثر القيل ،أقاكيميـك  ،ك مقالتو ،كؿ سمعت مقالوػػكأف يق

 .( 10ص ،1989

ففي التعريف المغكؼ لممقاؿ يمكف الكقكؼ  ،كمقالتو ،كقيال   ،قكال   ،يقكؿ ،كفي لساف العرب قاؿ     

قاؿ ككاتبو كىذا ما يظير لمقارغ كالدكر الكبير كالمؤشر بفف الم ،عمى نقاط القكة كالخطكرة

 :قكال  مقاال  كمقالة   – ))قاؿ :الذؼ جاء فيو ،في القامكس الكسيط )قاؿ(ستعراض ما جاء عف مادة إ

كمف يممؾ ىذه المقدرة فيك قائل  ،كالكالـ ىك كسيمة نقل األفكار ،تدؿ عمى الكالـ أنياأؼ  :تكمـ

 .(12ص ،2015 ،)فضالة .((قالة  ،كجمع قائل ىك

اة الصحفية التي تعبر بشكل مباشر عف سياسة الصحيفة كعف األد بأنو: تعريف المقال اصطالحاا 

آراء بعض كتابيا في األحداث اليكمية الجارية كفي القضايا التي تشغل الرأؼ العاـ المحمي أك 

يكشف  حداث الجارية كالتعميق عمييااألكتفسير الدكلي كيقكـ المقاؿ بيذه الكظيفة مف خالؿ شرح 

 .(14ص، 2015 ،)فضالة .عف أبعادىا كداللتيا المختمفة
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عمى أف المتكسط الطكؿ يعالج مكضكعا  معينا   اإلنشاء :كفي دائرة المعارؼ البريطانية المقاؿ ىك

كالمقاؿ الصحفي ييتـ  ،يمتـز الكاتب حدكد ىذا المكضكع كيكتب عنو مف كجية نظر كاحدة

 .(37ص، 1960 ،)مركة .بالتفاصيل عمى حيف أف المقاؿ األدبي ييتـ بالقيـ

-149ص ،2015 ،البدرانيحسب ما كرد في ) :أىميا عدة أنكاعإلى المقاؿ الصحفي يقسـ و

 ( 151ص

حيث كىك المقاؿ الرئيس لمصحيفة كيمتاز بامتالكو فنا  خاصا  بو مف  فتتاحي:اإلالمقاؿ  -1

اية عتماد عمى البراىيف كالحجج المنطقية ككذلؾ العاطفية لتحقيق غالصياغة كالشرح كالتفسير كاإل

 القارغ.تتجسد بإقناع  أساسية

كيقكـ عمى التحميل العميق  تأثيرايعد مف أبرز فنكف المقاؿ الصحفي كأكثرىا  التحميمي:المقاؿ  -2

 العاـ.كالقضايا كالظكاىر المختمفة التي تشغل الرأؼ  حداثلد

سريع كىك قدر كبير كبزمف  إلى كيمتاز ىذا الفف بتمبية حاجات الجميكر  :العمكد الصحفي_ 3

 .الذؼ يعطي البرىاف بأنو ال يكجد فف يخضع لتطكر الحياة مثمما يخضع لو فف الصحافة

فف العمكد الصحفي مف حيث  إلى اليكميات تعد أقرب  كتسمى مقاالت :فف اليكميات الصحفية_ 4

الحياة  إلى التعبير الشخصي الذؼ ينـ عف تفكير صاحبو كركح المذىب الذؼ يميل إليو كنظرتو 

اليكميات نقدا  سياسيا  أك  كقد تناكلتأك متغطرسة أك متكبرة  متكاضعةسكاء كانت ركحو ساخرة أك 

 ،)شرؼ .ال عف سياسة الصحيفة التي يعمل بيا ،اجتماعيا  كالكاتب ىنا يعبر عف كجية نظره

 .(347ص ،2000
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ارس كىذه تنصير فييا تصنيفات المد إجماليةعامة لممقاؿ الصحفي  أساسيةىنالؾ كظائف ك  

 .(319ص ،2002 حمزة،) :ةاآلتيلكظائف تتمخص في النقاط ا

التي  مشكالتعف األحداث أك القضايا أك التقديـ أخبار كمعمكمات كأفكار جديدة  اإلعالـ: -1

 العاـ.تشغل الرأؼ 

لما تطكرت الصحافة  عمييا:كشرح السياسات المحمية كالدكلية كالتعميق  األحداث،تفسير  -2

يمة أخرػ غير األخبار كىي تفسير األحداث كشرحيا أك ما يعرؼ أضافت لميمتيا م

 .)الرأؼ(بصحافة 

 ،اإلعالـ كالسياسة ال ينفصالف ،لدنظمة كالحككمات كاألحزاب ،التركيج كالدعاية السياسية -3

يتسمح بحكـ طبيعتيا بيامش زمني كمكاني أكسع  يفالصحافة عمى كجو الخصكص الت

كثيرا  لمتركيج لمسياسات الحككمية كالحزبية بنشر سياسة تستخدـ  ،لمعامميف في اإلعالـ

 الحككمات كاألحزاب كمكاقفيا المختمفة مف قضايا المجتمع كتبرير مكاقفيما.

فو أبرز فنكف العمـ الصحفي يكاد المقاؿ يمثل بكص :الجماىيرتعبئة ك تككيف الرأؼ العاـ  -4

قضية معينة أك  تعبئتيـ تجاهك أك تكجيو الناس  ،لية لعممية تشكيل رأؼ الجميكركأىـ آ

 .أك لممساىمة في التنمية الكطنية باإليجاباسي أك اجتماعي معيف يلخدمة نظاـ س

د كليس كتاب المقاالت ليـ نفس ليست المقاالت عمى نمط كاح :التثقيف كالترفيو كالتسمية -5

ىك ىناؾ مف المقاالت مف يككف كتابيا تخصصكا في تثقيف قرائيـ بكل ما  ،ىتماماتاإل

امتيف  المختمفة قسـ آخر اإلنسانيةجديد أك قديـ مف المعارؼ عف طريق نشر المعارؼ 
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رض تسمية القراء ىذا الصنف مف المقاالت لو لغة الساخرة ذات الطابع الترفييي الكتاب

 .جميكر عريض مف مختمف طبقات المجتمع

الساخرة أك  أكمضحكة القو المقاالت الترفييية أك ىك األمر الذؼ تحق كاإلمتاعفالتسمية 

  الظريفة.المسمية أك 

 : الدراسات السابقة ثانياا 

حتالل اسية في الصحافة العراقية بعد اإلتجاىات السياإل  :(2006، الفراجي) دراسة_ 

 .األمريكي

حتالؿ لسياسية لمصحافة العراقية بعد اإلتجاىات امعرفة طبيعة اإلإلى ىدفت الدراسة        

فتتاحي في كل مف لقضايا التي تناكليا المقاؿ اإلعف طريق تحديد عدد مف ا ،األمريكي لمعراؽ

التآخي( استخدـ أسمكب تحميل المضمكف  ،العدالة ،الجرائد العراقية مكضكع الدراسة )دار السالـ

كخرج بمجمكعة  ،لتحقيق أىداؼ الدراسة التي ركزت عمى تحديد مفيكـ السياسية لمصحافة العراقية

حكؿ تحديد سمات الخطاب اإلعالمي كالسياسة اإلعالمية في العراؽ لممدة مف  مف الستنتاجات

تعدد مضاميف الخطاب اإلعالمي لمجرائد  إلى (، مشيرا في الكقت نفسو 2003كلغاية  1968)

كقد جاء تركيز الجرائد عمى القضايا السياسية التي تتكاءـ كتكجيات القائميف  ،محل الدراسة

مف تبايف ىذه التكجيات فقد كاف ليا العديد مف المكاقف المتشابية إزاء عمى الرغـ  ،باالتصاؿ

 القضايا السياسية المطركحة.
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 تجاىات الصحافة العربية إزاء األوضاع في العراق.إ :(2007دراسة )الداخمي، _ 

 الصحف العربية التي حددتيا كىي جرائد )األىراـ، تجاىاتعمى إىدفت الدراسة لمتعرؼ      

حزيراف  28لغاية  2003/آذار 20ضاع في العراؽ لممدة مف )األك  ستكر، االتحاد( إزاءالد

 ( كقد أرادت الباحثة تفسير ىذا التبايف.2004/

نسب أعتبرتو إ عتمدت فيو عمى منيج المسح الذؼ إ  ،كيعد ىذا البحث مف البحكث الكصفية    

فتتاحي في لتحميل المقاؿ اإل ،تخدمت طريقة تحميل المضمكف كقد إس ،منيج لدراسة مكضكعيا

 .الصحف الخاضعة لمتحميل

  :النتائج اآلتيةإلى كتكصمت الباحثة 

غمب الصحف العربية تعبر عف سياسة أنظمتيا الحاكمة، كبغض النظر عف التطكرات التي أ  –أ 

 شيدتيا الصحافة العربية.

ا )غياب إعالـ عربي مكحد( تنكع مكاقف اإلعالـ أك الصحافة العربية َأثناء الحرب كما بعدى –ب 

 ختالؼ مكاقف أنظمتيا الحاكمة مف األزمة العراقية.إكذلؾ بسبب 

 كاسعة. كانت التغطية اإلعالمية العربية كمنيا الصحافة، السيما َأثناء الحرب تغطية كبيرة ك –ج 

 كاألمريكية. غربيةعمكما لممصادر اإلعالمية ال يالحع تبعية الصحف العربية –د 

  .مريكية في العراقنحو السياسة األتجاىات الصحافة المصرية إ :(2008)الدليمي،  دراسة_ 

ألمريكية في العراؽ بعد تجاىات الصحف المصرية نحك السياسة امعرفة إإلى ىدفت الدراسة       

، بعدما قدمت بعض األنظمة العربية بما فييا )مصر( العكف كالمساعدة ألمريكا 2003عاـ 

 ،حتالؿ( في العراؽيا التكاجد العسكرؼ األمريكي )اإللة الحكـ السابق بالقكة التي رافقكترحيبيا بإزا
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البحث العممي لـ يكشف بعد اتجاىات الصحافة المصرية إزاء  فأكتتجسد مشكمة البحث في  

صكت النظاـ السياسة األمريكية في العراؽ كخاصة جريدة )األىراـ( التي تعد الجريدة الرسمية ك 

 .دعائيا الحيادية كالمكضكعية في تناكليا لمشأف العراقيإعمى الرغـ مف المصرؼ 

ستمارة لتحميل المضمكف لتحقيق أىداؼ الدراسة إأسمكب المنيج المسحي في تصميـ  تمستخدإ    

التي ركزت عمى تحديد مفيكـ اتجاىات الصحافة المصرية لجريدتي )األىراـ كاألسبكع( إزاء 

 (.9/4/2003لعراؽ بعد أحداث )السياسة األمريكية في ا

  -نتائج عدة عمى الصعيد النظرؼ كالعممي منيا:إلى كقد تكصل الباحث  

السياسة األمريكية في العراؽ كمحاكلة تبني مشركعيا  إلى نحياز جريدة األىراـ المصرية إ      

ية في العراؽ عارضت جريدة األسبكع المصرية لمسياسة األمريكك  ،كالتركيج لسياستيا في المنطقة

ف إإلى كالتكصل  ،لعراقي بشكل كبيرفضال  عف اىتماـ الجريدتيف بتغطية الشأف ا ،كالمنطقة

االحتالؿ األمريكي لمعراؽ كاف مخططا  لو مسبقا كما انو مخطط قديـ بذلت أمريكا ما بكسعيا 

النتائج تأييد كما أظيرت  ،أخطأت إؼ أمريكا كلـ تحسب حساب المقاكمة العراقية أنيالتحقيقو مع 

مصر لمسياسة األمريكية في العراؽ كتأثير العالقة األمريكية المصرية عمى سياسة جريدة األىراـ 

 .الرسمية كبشكل كبير عف طريق تبنييا لممشركع األمريكي كالتركيج لو في المنطقة
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تحميل مضمون لمتغطية المصورة لحرب  :( صور الحرب Nikolaev ، 2009دراسة ) _ 

 .وكوسوف

Images of War: Content Analysis of the photo coverage of the war in 

Kosovo. 

تحميل مضمكف التغطية الصحفية المصكرة لمحرب في ككسكفك التي إلى ىذه الدراسة  ىدفت       

رير التايمز ك نيكزكيؾ كأخبار الكاليات المتحدة كالتق ،تناكلتيا المجالت األمريكية الثالثة الرئيسية

 .العالمي

يجسد الصراع في ككسكفك حربا أىمية بيف السكاف الصرب في ككسكفك بدعـ مف الحككمة      

حيث  ،األلبانية كاليكغسالفية ممثال بجيش تحرير ككسكفك الذؼ تكلد عنو منظمة إرىابية قكمية

ىذه الحركب تركؼ  ىل كسائل اإلعالـ األمريكية :االتيتمحكرت الدراسة عمى اإلجابة عف السؤاؿ 

 .بصدؽ

 .ة لمحرب مع تحيز كاضح ضد الحربكىل كانت التغطية بشكل متكازف لمصكر الصحفي
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تأثير تحديد األجندة في الصحافة الدولية عمى عالم : ( Rostovtseva ، 2009دراسة )  _

ية تحميل مضمون الجدال حول صور رويترز الصحفية خالل الحرب المبنانية اإلسرائيم :التدوين

 .2006في العام 

Inter-media agenda setting role of the blogosphere: A content analysis of 

the Reuters photo controversy coverage during the Israel-Lebanon conflict 

in 2006. 

سرائيل في العاـ         كف ف يقكمدار جداؿ بيف م 2006خالؿ الحرب التي قامت بيف لبناف كا 

كالتي قاـ مف خالليا  ،التي تـ نشرىا مف قبل ككالة ركيترز بالتدكيف حكؿ بعض الصكر

كقامت  ،ف بعمل تعديالت رقمية طفيفة عمى بعض الصكر لجعل ىذه الصكر أكثر إثارةك المصكر 

الباحثة بيذه الدراسة بتحميل المضمكف بتكضيح دكر المدكنيف في كشف أجندة ككاالت األنباء 

نتائج  إلى كاستخدمت الباحثة المنيج التحميمي لمتكصل  ،لدكلي حكؿ النزاع الذؼ حصلكاإلعالـ ا

برز ىذه النتائج ىي كجكد جداؿ صريح ككف بعض المصكريف يقكمكف بإجراء أىذه الدراسة ككانت 

 .تعديالت عمى تمؾ الصكر لغرض الجذب كاإلثارة لدػ المتمقي

منزاع المسمح الداخمي في سوريا بين صحيفتي الصورة الصحفية ل :( 2013 ،دراسة ) بدر_ 

 .دراسة تحميمية :اإلسرائيميةالعرب القطرية وىآريتس 

المنشكرة في صحيفتي العرب القطرية  الصكر الصحفية لمتعرؼ عمى ىذه الدراسة ىدفت       

مكف تمؾ لمنزاع المسمح الداخمي في سكريا حيث قاـ الباحث بتحميل مض كتناكليا كىآرتس اإلسرائيمية

لمعرفة مضامينيا كاتجاىاتيا  اإلسرائيميةريتس شكرة في صحيفتي العرب القطرية كىآالصكر المن

 .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي المقارف لتحقيق ىذه الغاية .كدالالتيا كالمقارنة بينيما
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القائميف  بأجندةة الصكرة في قكتيا االتصالية كفاعميتيا كعالقتيا القكي أىميةكترجع        

عتماد الباحث في ىذه الدراسة عمى نظريتي األطر الخبرية كتحديد إ لكياتيـ ككاف باالتصاؿ ك أك 

 كاإلعالـتعتمداف عمى القائـ باالتصاؿ كتكمـ الباحث عف الصحافة  تاىماككم األجندة

القطرية لكل مؤسسة كسرد نبذة عف الصحافة  اإلعالميةكما تحدث عف السياسات  ،كخصائصيما

بالحديث عف التصكير  أيضاكتطرؽ الباحث  ،ك اإلسرائيمية كعف صحيفتي العرب كىآرتيس

 .اإلخراجالصكرة في  كأىميةالصحفي  لمخراجالصحفي كتاريخو ك كظائفو كأنكاعو إضافة 

كبر بالنزاع أف صحيفة العرب القطرية تيتـ بشكل أالييا الدراسة ىـ النتائج التي تكصمت أ كمف      

كيفا  كلكل منيما اتجاىاتو المختمفة  األخرػ بينما تيتـ  ،المسمح في سكريا مف ىآرتيس اإلسرائيمية

 .حكؿ النزاع مف حيث نشر الصكر

إزاء المنطقة العربية في الصحافة  األمريكيةصورة السياسة  :(2014 ،)الفالحيدراسة _ 

لممدة  وطريق الشعب ،والمشرق  ،الصباح :دراسة تحميمية في مقالت الرأي في صحف :العراقية

 .30/9/2013-1/7/2013من 

العربية في الصحافة إزاء المنطقة  األمريكيةصكرة السياسة  لمعرفة ىذه الدراسة ىدفت        

    ط الضكء عمى طبيعة الصكرة التي رسمتيا الصحافة العراقية ممثمة بالصحف العربية لتسم

المنطقة العربية  إزاءمريكية ميداف الدراسة لمسياسة األ ،لشعبطريق ا ،المشرؽ  ،الصباح ،الثالث

كاف مف  األىداؼعدد مف  تحقيق إلى خالؿ المدة الزمنية المحددة لمتحميل كسعى ىذا البحث 

تجاه  األمريكيةمعرفة طبيعة الصكرة التي رسمتيا الصحف الثالث ميداف الدراسة لمسياسة  أىميا

الصكرة التي رسمتيا  إطارربية التي حظيت باالىتماـ في المنطقة العربية كمعرفة الدكؿ الع

 .المنطقة العربية إزاء األمريكيةالصحف الثالث ميداف الدراسة لمسياسة 
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كما  .عف تساؤالت البحث كتحقيق نتائجو اإلجابة أتاحالمنيج المسحي الذؼ الباحث ستعمل ا  ك     

ت الخاصة بمكضكع البحث كتحميميا تحميل المضمكف لجمع البيانات كالمعمكما أسمكبستخدـ إ

 المذككر. األسمكبكتصنيفيا كتبكيبيا باستخداـ 

 أىميا:نتائج كاف مف  عدةإلى كتكصل الباحث 

ىتماـ الصحف الثالث إ إزاء سكريا عمى  األمريكيةستحكاذ المكضكعات الخاصة بصكرة السياسة إ -

 الدراسة.ميداف 

جة قل در أالقضية الفمسطينية عمى  إزاء يكيةاألمر حصكؿ المكضكعات الخاصة بصكرة السياسة  -

المنطقة العربية في الصحف  إزاء األمريكيةىتماـ بيف المكضكعات الخاصة بصكرة السياسة إ 

 الدراسة.الثالث ميداف 

فتتاحية لصحيفة القدس العربي لقضية الفمسطينية في المقالت اإلا :(2015،)الييدبيدراسة _ 

 .2013-2012دراسة تحميمية  :المندنية

فتتاحية مسطينية فيما يتعمق بالمقاالت اإلحضكر القضية الف معرفة حجـ إلى الدراسة  ىدفت     

رؼ عمى أىـ المضاميف لممقاالت تجاىات الرئيسية كالتعية المبحكثة كالعمل عمى تحديد اإللمقض

لسياسية الكاردة في ا كالدالالت ناعية المستخدمة كاإلشارة لمرمكزككشف األساليب اإلق ،فتتاحيةاإل

المنيج الكصفي التحميمي  إلى ستندت الدراسة ا  لصحيفة القدس العربي المندنية ك  تتاحيةاإلفالمقاالت 

 .مف خالؿ تحميل المضمكف لمرسائل اإلعالمية كالخطابات االجتماعية

ؼ عمى حتكػ الكشاإت بتصميـ كشف التحميل كمف خاللو ستخداـ أداة التحميل التي تمثمإكب        

ستخالص إستنتاج كالتأكيل مع رنة كالتحميل كالمعالجة كاإلفئات كعينات قابمة لمتمخيص كالمقا

ستكشاؼ المميزات إصالية ككذلؾ تخصائص المعبر عنيا في المادة اإلرتباطية بيف الالعالقات اإل
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ئتيف رئيسيتيف عتماد الفقرة ككحدة تحميل قسمت عمى فإ حيث يتـ  ،التي تتميز بيا المادة اإلعالمية

 .فئة ) ماذا قيل ( كفئة ) كيف قيل (

  :ةاآلتيكخرجت الدراسة بالنتائج 

لفمسطينية الكاضح في المقاالت تثميف دكر صحيفة القدس العربي المندنية في دعـ القضية ا

 فتتاحية.اإل

ىتماـ بكسائل اإلعالـ كمصدر مؤثر في عممية صنع القرار السياسي مف خالؿ دقة كصحة اإل

 مكضكعية المعمكمات.ك 

نتيجتو صحيفة القدس العربي المندنية مف دعميا إنتياج ما إة عمى حث صحف الدكؿ العربي

 لمقضية الفمسطينية.

تغطية الصحافة العراقية لألحداث األمنية في محافظات نينوى  :(2016، عبد هللادراسة )_ 

والزمان  )الصباح 2014/ 12/ 31لغاية  2014/ 6/ ىد1وصالح الدين واألنبار لمفترة 

 اسة تحميمية مقارنة.در  –والعدالة( 

المختمفة لتغطية الصحافة العراقية لدحداث األمنية التي  ىدفت الدراسة التعرؼ عمى الجكانب     

 2014/ 12/ 31كلغاية  2014/ 6/ 1شيدتيا محافظات نيكػ كصالح الديف كاألنبار لفترة مف 

 تجاىات اإلساسية الرسمية، كالمستقمة كالحزبية. اإل مف خالؿ إختيارىا ثالث صحف تمثل

ستخدمت كشاؼ التحميل كا عتمدت الدراسة المنيج الكصفي بإستخداـ إسمكب تحميل المضمكف، كا     

 لمبحث باإلضافة لممقابمة المقننة، كتمثل صحف )الزماف كالصباح كالعدالة( مجتمعا  لمدراسة.أداة  

 ف أبرزىا اآلتي.كتكصمت الدراسة لعدة نتائج، كم
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غمب الطابع اإلخبارؼ عمى التغطية التي قدمتيا صحف الدراسة لدحداث األمنية، مما يعكس .1

 ية لدحداث األمنية.حتغطية صحفية سط

ختصاصييف كشخصيات فاعمة كالمساىمة في الكتابة في ضعف االعتماد عمى الخبراء كاإل. 2

 الصحف )عينة الدراسة(.

 ساس المعرفة العممية.يقكـ عمى أنكاع الصحفية بشكل كاع  دية إستخداـ األبينت النتائج محدك . 3

يا بالمكضكعات كالقضايا الميمة مىتمالدراسة التكازف المطمكب في درجة إ لـ تحقق صحف ا. 4

 يا لدزمة.تخالؿ تغطي

 زمات األمنية المحمية دراسةإدارة الصحافة العراقية لموضوعات األ  :(2016 )جياد،دراسة _ 

 وميدانيو.تحميمة 

 معرفة األطر اإلعالمية التي كضفتيا الصحافة العراقية بأنماط ممكياتيا إلى ىدفت الدراسة         

دكر الصحافة العراقية ، كما الحزبية كالخاصة كالعامة في معالجة جكانب األزمات األمنية المحمية

األزمات األمنية المحمية، ككذلؾ مكضكعات كاألشكاؿ كالفنكف الصحفية التي كضفتيا في معالجة 

معرفة مستكػ إىتماـ الصحف العراقية بمكضكعات األزمات األمنية كحجـ أداتيا في ظل التنكع 

التكازف في عرض كجيات النظر كاآلراء الصحف بأنماط ممكياتيا المختمفة، ما درجة  كالمنافسة بيف

أكجو اإلختالؼ كاإلتفاؽ في مية، كما مكضكعات األمنية المحالة المختمفة كالمتباينة في معالج

 معالجة المكضكعات المتعمقة باألزمات األمنية المحمية مف قبل صحف الدراسة 

  :التكصيات التاليةإلى تكصمت الدراسة 

، كجاءت إىتمامات مكضكعات األزمات األمنية المحميةب يا  عال ا  سجمت صحف الدراسة إىتمام .1

  .ـ صحيفة المشرؽ ثالثا  تمتيا اإلتحاد ثالصباح أكال   
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فت صحف الدراسة القكػ الفاعمة في الساحة العراقية بما يتماشى مع سياستيا كتكجياتيا ظك  .2

تجاىات كسياسات صحف تماشيا  ا  كعاليا  ممحكظ ا  إىتمام ياكمكاقفيا كسجمت مستكيات مع مكاقف كا 

 .الدراسة 

األيجابيات ت اإلنسانية كأطر إبراز اإلىتماماكضفت صحف الدراسة أطر الصراع كالتعبئة ك . 3

سناد المسؤك  األخالقي كاإلقتصادؼ كدعـ الكحدة الكطنية كأطر السعي لية كاإلطار كالسمبيات كا 

نتماءاتيا القكمية كمصالحيا  لتدكيل األزمة األمنية بما يتناغـ مع رؤيتيا كسياساتيا كأيدلكجيتيا كا 

 .ضح كصريح بشكل كا

كاقع صفحاتيا ار كمكضكعات األزمات األمنية المحمية عبر مأبرزت صحف الدراسة أخب. 4

إبراز عاؿ  إلى ا في النشر كاإلبراز كبتكرارات مرتفعة األمر الذؼ يشير كسجمت إىتماما ممحكظ

 كا ىتماـ كاضح بيذه المكضكعات مف قبل صحف الدراسة 

لدعـ كالتحشيد إنفردت صحيفة الصباح بيف الصحف العراقية في نشر إعالنات التعبئة كا. 5

كالمساندة كالتعاطف ككظفتيا بشكل يكمي كمكرر في غالبية صفحاتيا كا عتمدت إعالما تعبكيا في 

تخذت جانبا عاطفيا كدعائيا ككنيا صحيفة قطاع عاـ كتم ثل تكجيات كرؤية الدكلة ىذا الشأف كا 

 .العراقية

دراسة تحميمة  راقيةلصحافة العفي ا 2014التغطية ألحداث حزيران  (2017،فياض)دراسة  -

 إلى  2014_  6_ 1_ إنموذجا لممدة من لجريدة الزمان _طبعة بغداد األولىن الصفحة لمضمو

31  _12  _2014. 

اضيع األمنية كالسياسية التي شغميا مضمكف الصفحة حجـ المك  عمىمتعرؼ لىدفت الدرسة     

ر كاإلختالؼ بيف المحاك اإلتفاؽ  ػمدتحديد لمتحميل مقارنة بالمكاضيع األخرػ، ك الخاضعة  األكلى
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تشخيص أبرز القضايا األمنية كالسياسية التي  إلى الرئيسية حكؿ القضايا المطركحة، باإلضافة 

التعرؼ عمى نكع التغطية الصحفية التي تبنتيا صحيفة تيا الصحيفة في التغطية كالتحميل، ك تناكل

 يتيا ألحداث حزيراف.الزماف في تغط

 الدراسة اآلتي:ككانت أىـ نتائج 

كانت التغطية الصحفية لمضمكف صحيفة الزماف تغطية محايدة اؼ قدمت الصحيفة الحقائق _ 

ك التحيز كعدـ تقديـ عنصر الذاتي كالشخصي ألتاخبارية مكضكعية خالية مف ؼ قصص إا فقط،

 النظر.الكقائع بكجيات مزج أك ؼ تدخل بالرأأك خمفيات 

بحجـ التغطية الصحفية لصحيفة الزماف  األكلىالسياسية كانت  ف حجـ المكاضيع األمنية أكأ_ 

قية كالكاليات المتحدة كالمرجعية الدينية كالعشائر العراقية في محاكر الحككمة العرا األكلىت فكان

 البيشمركة.كقكات 

ميع القضايا فاؽ كاف كبيرا بالنسبة لمكضكع مقاتمة تنظيـ الدكلة بالنسبة لجف مدػ اإلتإ_ 

 العراقي.جندات السياسية لمقكػ المؤثرة في الشأف حة ككاف ىناؾ إختالؼ حسب األالمطرك 

 التنظيـ.ىتماـ كاضح بتحرير المناطق التي تقع تحت سيطرة كاف ىناؾ إ _ 

 االمريكية.ىتماـ بتسميح الجيش العراقي كسيادة العراؽ بالنسبة لمكاليات المتحدة لـ يكف ىناؾ إ _ 

 كالنازحيف.لكارثة بالنسبة لمميجريف لـ يكف ىناؾ دعـ بحجـ ا_ 

 .عف المتسببيف بسقكط المكصل ىتماـ بالتحقيق ـ يكف ىناؾ إ ل_ 

 .جميع الكتل السياسية منشغمة بالمكاسب التي ستحصل عمييا مف تشكيل الحككمة الجديدة _ 

قميـ إستيالء عمى المناطق التي حررتيا قكات البيشمركة مف قبل ىناؾ أطماع كاضحة لم_ 

  . كردستاف
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يا لمدكؿ األقميمية بأن ا  كاضح ا  تيامف ىناؾ إأعمي اإلرىاب إذ سيستمر الغمكض في تحديد دا _ 

خر ىي تقاتل أرىابية كمف جانب عالمية تساند كتدعـ التنظيمات اإلف الدكؿ الأرىاب ك ممرات لم

 رىاب.اإل

بالنسبة  ا  اره كاف كاضحف قر أال خبارية إضعف الحضكر العربي في التغطية األعمى الرغـ مف _

ف عالف دكلة مستقمة في الكقت الحاضر ك إ قميـ كردستاف العراؽ كعدـ المكافقة إلستقرار لكحدة كا   ا 

  .نفصاؿ كلف تكافق عمى تمؾ المطالباتالجامعة العربية ترفض اإل

 :مناقشة الدراسات السابقة 

 النقاط االتية: اسات السابقة في ضكءيمكف تحديد مكقع الدراسة الحالية مف الدر 

 اسة الحالية من الدراسات السابقة:: حدود إستفادة الدر  أولا 

 النقاط التالية في إستفادت الدراسة مف الدراسات السابقة 

_ إختيار عنكاف مناسب لمدراسة ، حيث تبيف حسب عمـ الباحث عدـ كجكد دراسات سابقة في  1

 .راسات المجاكرة المكضكع كالمجاؿ نفسو كلذلؾ إعتمدت الدراسة الد

 كتساؤالتيا._ في كيفية صياغة مشكمة الدراسة  2

  .في صياغة أسئمة الدراسة_ 3

 .بما يالئـ المكضكع كمشكمة الدراسة _ في صياغة أىداؼ الدراسة 4

طالع عمى الدراسات السابقة في بناء كتصميـ األدب النظرؼ راسة مف خالؿ اإلفادت الدست_ أ 5

 .كأداة الدراسة 
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 :ة: موضوع ومجتمع الدراسنياا ثا

قتربت مع (  2006الدراسة مع الدراسات السابقة مف حيث المنيج مف دراسة ) الفراجي، إقتربت كا 

 2008، الدليمي) تفقت مع دراسة إمف حيث المكضكع كمنيج الدراسة ( 2007، دراسة  ) الداخمي

قتربت مف دراسة ) Rostv tsevq, 2009 ( كا  قتربت  ،نيج كالمكضكعقتربت مف حيث المكا  ( كا 

قتربت مف دراسة ) بدر ، ، ( مف حيث المنيجni kolqevy, 2009مف دراسة ) ( مف  2013كا 

سمكب البحث كا   ( مف حيث إسمكب كمنيج  2014، تربت مف دراسة ) الفالحي قحيث المنيج كا 

المنيج ( مف حيث  2015تفقت مع دراسة ) الييدبي ، كجزء مف مجتمع البحث كا بتإقتر البحث 

قتربت مع دراسة ) عبدهللا ،  سمكب البحث كا  ( مف حيث المضمكف كتناكلت مجتمع البحث  2016كا 

قتربت مع دراسة ) جياد ،  قتربت مع دراسة ) فياض ،  2016كا  (  2017( مف حيث المكضكع كا 

تفقت  .مف مجتمع البحث  ا  مف حيث المنيج كتناكلت جزء مف المكضكع كا 

  :ي لمدراسة: المنيج العمم ثالثاا 

ف أغمب الدراسات       إستخدمت الدراسة الحالية المنيج الكصفي بإسمكب تحميل المضمكف كا 

 (  2007) الداخمي ، ( كدراسة   2006) الفراجي ، السابقة إستخدمت نفس المنيج كدراسة 

 ,Rostv tsevq) كدراسة  Ni kolaevy, 2009 )( كدراسة )  2008كدراسة ) الدليمي ، 

(  2016( كدراسة ) عبدهللا ،  2014( كدراسة ) الفالحي ،  2013كدراسة ) بدر ، (  2009

 .( 2017كدراسة ) فياض ػ 
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 الفصل الثالث

 منيجية الدراسة )الطريقة واإلجراءات(

 منيج الدراسة: أ.

تضمف دراسة الحقائق الراىنة المتعمقة الذؼ عتماد المنيج الكصفي في ىذه الدراسة، إ تـ       

بيعة ظاىرة أك مكقف أك مجمكعة مف الناس أك مجمكعة مف األحداث كتحميميا كتفسيرىا بغرض بط

  (78ص، 2006تنتاجات مفيدة. )حجاب،إسإلى الكصكؿ 

تحميل المضمكف كأسمكب ليذه الدراسة، كيعرؼ تحميل المضمكف بأنو، الباحث استخداـ ك     

مرئية، تقدميا الكسيمة اإلعالمية، عة أك تصالية سكاء كانت مكتكبة أك مسمك يف المادة اإلتصن

تحت فئات  معينة، ككفق معايير  محددة ، بما يكشف خصائص ىذه المادة مف حيث الشكل 

  (138ص، 2009كالمحتكػ. )زغيب، 

كلمقياـ بتحميل المضمكف تـ كضع التصنيفات في كشاؼ خاص كتسمى فئات 

تحميل المضمكف، كيقصد بيا التصنيفات تمثل المفيكـ الجكىرؼ في "، ك  Categoriesالتحميل"

الرئيسية كالفرعية لممادة التي يراد تحميميا، كتـ تحديد فئات التحميل بناء  عمى أىداؼ البحث 

 .(259ص - 257ص، 2012كتساؤالتو. )عبد العزيز،
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 الدراسة: ةوعين مجتمع. ب

حيفتي المنشكرة في ص لالمكص أزمة تناكلت التي مقاالتال جميع مف الدراسة مجتمع تككف       

( 243كبكاقع ) 30/9/2014لغاية  10/6/2014 مف الزماف كالصباح العراقيتيف، خالؿ الفترة

 .المقاالتلجميع شامال    مقاال  نظرا  لقمة عدد المقاالت اعتمد الباحث حصرا  

 بيا يتسـ تيال اآلتية لممزايا ،مجتمعا  لمدراسة الصحفي لممقاؿ الباحث اختيار أسباب كترجع     

 : كىي

 أك فكرة أك رأؼ عف التعبير في تستخدـ التي الصحفية األشكاؿ أحد احياإلفتت المقاؿ ُيعدأ. 

 بما الجريدة، تطرحيا التي القضايا نحك العاـ الرأؼ جاىاتإت تشكيل في مؤثرا   إسياما   تسيـ قضية،

 التطكرات حدكد في اإلقناع محاكلة مف إليو ييدؼ كما كتحميل، تفسير مف الصحفي المقاؿ يقدمو

. األخرػ  لمكسائل كمنافستيا حتياجاتياا  ك  ككظائفيا المينية كمتطمباتيا الصحافة صناعة في الراىنة

 مادة أشكاؿ كأحد الصحيفة داخل المحددة ككظائفو المميز دكره صحفي كشكل لممقاؿ إف أؼ

 .الرأؼ

 شكال   اآلف أصبح المعالجات، ُأسمكب حيث مف ككذلؾ المضمكف  حيث مف الصحفي المقاؿب. 

 فكرة، أك قضية أك ظاىرة أك حدثا   تحمل التي العممية الدراسة أك البحث إلى  األقرب ىك صحفيا  

 ،1972 إماـ،)  المختمفة أبعادىا إلى  تحميميا أك بيا ناعتاإلق أك تفسيرىا أك عرضيا بيدؼ

 (  179ص
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 أحيانا تدعمو تصاؿباإل القائميف سياسة كعف الجريدة رأؼ عف تعبير ىك الصحفي المقاؿ إفج. 

 .ىتماميـإ  كتثير القراء مصالح تمس التي األحداث أىـ في كاإلحصائيات كاألدلة الحقائق

 : اآلتية لممسكغات البحث مجتمع لتمثل صحيفتي الزماف كالصباح العراقيتيف ختيارإ تـ بينما    

نك  تأثيرا   األكثرا مككني ،مجتمعا  لمدراسة المختارتيف الصحيفتيف إف د.  العراقية، الصحف بيف تشارا  ا 

 . كتابيا آراء كتمثل مستقمة الزماف صحيفة بينما الحككمة كاتجاىات آراء الصباح صحيفة تمثلإذ 

 محدد طابع ذات صحفا   كليست جامعة، جتماعيةا  ك  تصاديةإقكا سياسية صحف بأنيا تمتاز ق.

نك  ،(كغيرىا أكفني ثقافي قتصادؼ،إ)  .األساس بالدرجة رأؼ افةصح ياا 

 .الصدكر منتظمة يكمية صحف إنيا ج.

 يبمد إذ كاسع، جميكر كذات العراؽ عمكـ في نسبيا   عالية يكمي تكزيع معدالت ذات صحف إنياد.

 لصحيفة اليكمي التكزيع معدؿ يبمد بينما نسخة،( 50000) الزماف لصحيفة اليكمي التكزيع معدؿ

  .نسخة( 12000) الصباح

 البحث مدة خالؿ السياسية القضايا أىـ تتناكؿ التي لممقاالت أىمية الصحيفتيف ىاتيف الءإيق. 

 .المكصل بأزمة يتعمق ما كبخاصة المذككرة
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 لمتحميلخضعت ية عف المقاالت التي تفصيالت إحصائيبيف ( 1لجدكؿ رقـ )كا 

 (1جدول رقم )ال

 10/6/2014ف كالصباح خالؿ المدة مف )المقاالت( المتعمقة بأزمة المكصل في صحيفتي الزما

 30/9/2014كلغاية 

 أداة الدراسة:.ج

لتحميل المقاالت المنشكرة في  ستمارة التحميل(إكف )أداة خاصة بتحميل المضم تـ بناء     

تـ أختيار لتحقيق أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف تساؤالتيا فقد حيفتي الزماف كالصباح العراقيتيف، ك ص

 الصحيفة 

 الشير والسنة 

 المجموع الصباح الزمان

 2014حزيران 

 2014تموز 

 2014آب 

 2014أيمول 

24 

22 

45 

35 

18 

26 

38 

35 

42 

48 

83 

70 

 243 117   126  المجموع الكمي
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مف الفئات  ا  نيا عددة فئة رئيسة كتتفرع معشر  تيأثنتـ اختيار ، فيما متحميلالمكضكع كحدة  ل

  الثانكية.

 :ية لوحدات التحميل وفئاتوالتعريفات اإلجرائ

كىي جميع المكاضيع التي  :المكضكعكحدة ىي الدراسة، ستخداميا في إتـ التحميل التي  ةكحد أكال :

 عصابات داعش.حتمتيا ف إتخص أزمة المكصل بعد ا

 كتعريفاتيا االجرائية فئات التحميل ثانيا : 

الذؼ قامت بو العشائر العراقية تجاه ازمة ىك الدكر  زمة:ر العراقية مف األمكقف العشائ : فئةاكال  

كما تمخض عنو مف مدينة المكصل لتنظيـ داعش حتالؿ د إبع 2014المكصل في حيزيراف عاـ 

 :كىي الفئات الفرعيةمف  ددـ لع، كتقسفعاؿ لعشائر العراؽأ

يا مف القتاؿ تسميح العشائر كتزكيدىا بالعدة كالعتاد ليمكنىي المطالبة ب لدعكة لتسميح العشائر:اأ. 

  .ضد تنظيـ داعش كالتمكف مف دحرىـ كطردىـ مف مدينة المكصل

كىك التكجو بعدـ قبكؿ كجكد تنظيـ داعش في االراضي  عدـ مبايعة العشائر لتنظيـ داعش:ب. 

نالعراقية كرفضو رفضا قاطعا كعدـ زج ابناء العشائر  كعدـ اعطائيـ مع مسمحي التنظيـ خراطيـ كا 

  .الكالء

بناء العشائر كتدريبيـ لمقتاؿ بجانب القكات تعبئة أ راضي المغتصبة:العشائر إلعادة األاض نتفإج. 

 العراقية.المسمحة العراقية كمساندتيا لدحر مسمحي تنظيـ داعش كطردىـ مف جميع االراضي 
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عدـ تسمية داعش بتمثيل  إلى كىي الدعكة سميـ: رائـ داعش التي يرتكبيا بإالعشائر مف ج تبرأ ق.

يـ داعش شخاص الذيف ينتمكف لتنظميع األالف البراءة مف جاؼ عشيرة مف العشائر العراقية كا ع

 التنظيـ. التي يقكـ بيا مسمحكجرامية كرفض كافة الممارسات كاألفعاؿ اإل

منية ؤسسات األمعالف عف مساندة العشائر لمكىك اإل ـ العشائر لمجيش كالقكات األمنية:دع. ك

ستخبارية ر الجيكد اإلتكفي إلى ضافة اقية في حربيا ضد تنظيـ داعش باإلعر كالقكات المسمحة ال

 تنظيـ.الكالقتالية كالمساىة الفعمية ضد 

حتالؿ زمة إأىك الدكر الذؼ يقـك بو رجاؿ المرجعية تجاه  زمة:ثانيا: فئة مكقف المرجعية مف األ

صدار الفتكػ الجيادية كا  لممكصل تنظيـ داعش  تنظيـ داعش فرض كفاية عمى  عتبار القتاؿ ضدكا 

  :تيةاآل الفرعيةعدد مف الفئات  إلى كتقسـ  طياؼ الشعب العراقيجميع أ

عميا دعالف زحيف: كىك كتكجييات المرجعية كا  مدة كدعـ الناامع المناطق الص كقكؼ المرجعيةأ. 

قكؼ عمى ك لجميع مجمعات النازحيف كا إلى نسانية لممناطق الصامدة كالتكجيو بإرساؿ القكافل اإل

 حتياجاتيـ االنسانية.إ

ستمرار خطابات المرجعية كىك إ سيـ البالد:قىمية كتضاع كالحرب األك كرة األالتحذير مف خطب. 

ىمية العراقي مف الكقكع في منزلق حرب أ طياؼ الشعب ياتيا التي تتضمف التحذير لجميع أكتكجي

 كالتفكؾ لبمد الحضارات  التشرذـر مف السير نحك التقسيـ ك عرقية كطائفية كالتحذير المستم

بات استمرار خطىي إ رىاب كالفساد:ضد اإل الدعكة لترؾ الخالفات كالكقكؼ صفا كاحدا  ج. 

ستمرار التشرذـ كا  إلى عية ا الشمكلية كنبذ الفئكية كترؾ كافة الخالفات الدإلى المرجعية الداعية 

 عتبارىما عدكا  رىاب كالفساد كا  ربة اإللمحا كاحدا   حـ كالكقكؼ صفا  الدعكات التي تحث عمى التال

 .كاحدا  
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خراط كىك دعكة العراقييف إلن ارج القانكف:قكات الحككمية كعدـ التسمح خالنخراط في مالدعكة لد. 

بعدـ ترؾ  رىاب كالتكجيوضد اإل معركة العراؽنية لرفد ضمف قكات الجيش كالمؤسسات االأبنائيـ أ

  .لسالح خارج نطاؽ القكات الحككميةا

جميع  إلى كىي النداء المحتمة:  دعكة المرجعية لكشف الجرائـ التي ترتكب في المناطقق. 

تحت سيطرة  ابناء الشعب العراقي الذيف كقعك أالعراقييف بكشف كافة الممارسات التي ترتكب ضد 

 .فصاح عف معاناتيـالتأكيد عمى اإلتنظيـ داعش ك 

قصى الجيكد التي مف أبذؿ  إلىكالدعكة المستمرة  ية:كلكية حماية المراقد الدينأى كيد عمالتأك.

الزمة التي تميق بمكانة كقداسة مراقد الدينية كتكفير الحماية النيا المساىمة في الذكد عف الشأ

 المراقد الدينية.

الدكر الذؼ قامت بو الكتل الساسية كىك  ضاء البرلماف مف االزمة:أعك مكقف الكتل السياسية : ثالثا  

برلماف أعضاء التجاىات المكصل مف قبل تنظيـ داعش كبياف إحتالؿ لبرلماف تجاه أزمة إعضاء اأ ك 

زمة كمدػ دعميـ لمحككمة في حربيا ضد داعش عف طريق تشريع القكانيف رائيـ حكؿ األكآ

 عدد مف الفئات الفرعية اآلتية: إلى كتنقسـ  زمةى القرارات الداعمة في مكاجية األكالتصكيت عم

اتخاذ القرارات الداعمة لمحككمة في مكاجة  اؼ ى دعـ الحككمة في مكاجية اإلرىاب:عم التاكيدأ. 

يـ في القكانيف التي تستفاؽ عمى تكفير كافة ك المماطمة في تشريعيا كاإلأكعدـ تعطيميا  اإلرىاب

 .تنظيـ داعشدنس راضي العراقية مف األ دعـ الحككمة في حربيا حتى يتـ تطيير

االكبر ء كىك كقكع العبسقكط المكصل كىدر الماؿ العاـ: مسؤكلية ل تتحم حككمة المالكيب. 

لقائد العاـ سقكط المكصل لككف رئيس الحككمة ىك ا ككمة المالكي كا عتبارىا المسؤكلة عفعمى ح

 زمة بسبب انسحاب الجيش.مل المسؤكلية الكبيرة في كقكع األيتح لمقكات المسمحة كىك
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نفراد تل السياسية بادارة البالد بسبب إخفاؽ الكإ فإ طاء المالكي:تل السياسية تتحمل اخالكج. 

 فقداف  خر لمحككمة فيآ ا  ضاؼ اخفاقلتصرؼ الفردؼ كعدـ متابعة الكتل أالمالكي بالقيادة كا

 .منية كاالداريةة عمى األكضاع األالسيطر 

عية كات الدا صإطالؽ األ اؼ رىاب كخاصة جريمة سبايكر:حايا اإلالدعكة لمعرفة مصير ضد. 

ة مختطاؼ كالفقداف خاصة جريلمقتل كاإل ارىاب الذيف تعرضك لمبحث عف مصير جميع ضحايا اإل

 .2014المكصل بيد داعش في حزيراف  كبر جريمة كقعت منذ سقكطأمجزرة سبايكر لككنيا 

دعكة  يكى ستحقاقات األخرػ:ماف المناصب كاإلىتماـ بالمشاكرات لتشكيل الحككمة مع ضاإلق. 

ميع ممثمي الكتل السياسية لمجمكس عمى طاكلة مستديرة كالخركج بتشكيل حككمة تمثل جميع ج

 طياؼ الشعب العراقي كتمبي طمكحاتيـ.أ

ابقاء السالح بيد الدكلة كرفض اؼ  إلى كىك الدعكة  دانة ماتقـك بو المميشيات:رفض كا  ك. 

 .حزابالعناصر التابعة لدتقـك بيا ممارسات تعسفية 

اإلجراءات التي قامت بيا الحككمة إزاء أزمة إحتالؿ تنظيـ  اؼ :المكقف الحككمي مف األزمة :رابعاَ 

اءه كر  بعد إنسحاب الجيش العراقي المتكاجد في قاطع عمميات المكصل مخمفا  لممكصل داعش 

 -كتتمثل بما يأتي: ،داعش  تنظيـة صبحت في قبضعداتو العسكرية التي أم

إستعادة جميع إلى تخاد القرارات الرامية با عادة المناطق المحتمة:كمة عمى إستإصرار الحكأ. 

  .المناطق التي كقعت تحت سيطرة تنظيـ داعش

 التحرؾ الفعاؿ عمى الصعيد السياسي أقميميا   اؼ :المطالبة بدعـ العراؽ في محاربتو اإلرىابب. 

بالشركع في القتاؿ  مستمرةة الكالدعـ في الحرب ضد اإلرىاب مف خالؿ المطالب ةلممساند كدكليا  

  .ضد تنظيـ داعش
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 ةالعمل عمى إنياء كافة الخالفات العربي : اؼقميميع المحيطيف العربي كاإلتسكية الخالفات مج. 

 كفق إتفاقيات جديدة تتجاكز أخطاء الماضي كاإلسراع بتنفيد مشركع تسكية الخالفات  ةكاإلقميمي

كجكب تفعيل مشركع المصالحة  اؼ: لعزؿ اإلرىابييف عمل عمى تحقيقياالمصالحة الكطنية كالد. 

لغاء الخطابات الفئكية كالجمكس  ةالكطني كترؾ الخالفات السياسية كالتنافرات بيف األحزاب كالكتل كا 

  .عمى طاكلة كاحدة لعزؿ اإلرىابييف كانياء كجكدىـ

بعدـ  مع الدكليمطالبة المجت اؼ: كمعالجة مكضكعيـ مع دكليـ خارجيةف مف دكؿ ك المتطرف ق.

 العراؽ.إلى نقل العنف إلى  لراميةبالسفر لمف يحممكف أفكار التطرؼ االسماح 

قميـ كردستاف كبياف قراراتو تجاه الدكر الذؼ قاـ بو إ ؼ: أزمةمكقف إقميـ كردستاف مف األخامسا : 

المناطق  قكاتو لمقتاؿ خاصة في مكصل مف قبل تنظيـ داعش كقياـ اإلقميـ بتحشيد زمة دخكؿ الأ

 ، كتنقسـ لمفئات الفرعية اآلتية:المتنازع عمييا

قميـ بالمساىمة بسقكط المكصل تكجيو اإلتياـ لم قميـ كجزء مف مؤامرة سقكط المكصل:إتياـ اإلأ. 

قميـ بالحصكؿ عمى تمؾ المناطق ق متنازع عمييا مع حككمة بغداد كأطماع اإلنتيجة لكجكد مناط

 خرػ.أجزاء مف محافظات أسقكط المكصل ك المتنازع عمييا في ظل ظركؼ 

مشاركة قكات البيشمركة الكردية في  رىاب كتقدـ تضحيات جسيمة:قكات البيشمركة تحارب اإلب. 

 رىابي كتقديـ تضحيات بشرية كبيرة كثيرة كالقتاؿ ضد تنظيـ داعش اإل تحرير مناطق

التعاكف المبتادؿ بيف  زحيف:التنسيق مع قكات البيشمركة كدعميا ضد االرىاب كمساعدة الناج. 

البيشمركة كالمشاركة الفعمية في الحرب ضد داعش كمساعدة النازحيف الحككمة العراقية كقكات 

 قميـ.ل اإلداخ
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رة عمى قميـ بالسيطأسراع اإل قميـ:المناطق المتنازع عمييا كضميا لمقياـ االقميـ بالسيطرة عمى د. 

 مستغال  حجـ األزمة بعد سقكط المكصل  القميـعالف ضميا لالمناطق المتنازع عمييا كا  

انتياز فرصة اؼ  انتاج النفط: الجيش العراقي كالسيطرة عمى حقكؿ سمحةأستيالء عمى اإلق. 

قميـ كالسيطرة ترككة مف قبل الجيش القريب مف اإلسمحة الممى األستيالء عإنسحاب الجيش كاإل

 عمى حقكؿ النفط.

في  عـ العراؽما صدر مف قرارات دكلية كعربية تد : ىكزمةمف األ المكقف العربي كالدكليسادسا : 

دة العراؽ كطرد مسمحي داعش مف حربو ضد تنظيـ الدكلة )داعش( كالدعكة لمحفاظ عمى كح

 :تمثل بمايأتي، كتراضي العراقيةاأل

سعيا زمة العراقية كالتحذير مف تك يضاح مدػ حجـ األإاؼ  :زمة العراقيةمف خطكرة األلتحذير اأ. 

 نيائيا.أزمة كالعمل عمى يا كدكليا كالمساىمة في تقميص األاقميم

المساىمة في معالجة ازمة ؼ أ العمل لمعالجة الكضع العراقي كدعمو في مكاجية التحديات:ب. 

خالؿ مساعدة العراؽ عمى العراؽ في المكصل كالمناطق التي يسيطر عمييا تنظيـ داعش مف 

 اديا  كالمساىمة في عكدة النازحيف.زمة عسكريا  كاقتصتجاكز األ

سراع اإلإلى الدعكة اؼ  تشكيل حككمة شراكة كطنية قادرة عمى الحفاظ عمى كحدة العراؽ:ج. 

حفاظ عمى كحدة العراؽ بتشكيل حككمة تمثل جميع مككنات الشعب العراقي لتككف قادرة عمى ال

 و.ككحدة ابنائ

الدعكة المستمرة لجميع ممثمي الشعب العراقي اؼ  ستقالؿ العراؽ:دعكة االطراؼ لمحفاظ عمى إق. 

 بعدـ فسح المجاؿ لمتدخل الخارجي بشؤكف العراؽ.
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صدؽ النكايا بمساعدة اؼ  رىاب:إلستعداد لمتعاكف مع العراؽ عسكريا  كاستخباريا  لمكافحة ااإلك. 

ىاب الر ضد اعسكرية لممشاركة في القتاؿ رىاب كتشكيل تحالفات العراؽ في حربو ضد اإل

 كالمساىمة في دحره.

 كالتيجابية لحل جميع مشخمق أجكاء لممساىمة اإلك  التعيد بالتعاكف النياء نزاعات المنطقة:ز. 

 قميميا .المنطقة أ

يد الذؼ قاـ بو التحالف الدكلي في التحش اؼ الدكرمكقف التحالف الدكلي ضد اإلرىاب:  :سابعا  

ساىمة في حربو ضد تنظيـ )داعش( كدحره كانيائو في بالد قميميا كالملدعـ كمساندة العراؽ دكليا  كأ

 :تتمثل بماياتيالرافديف، ك 

ستمرار طيراف التحالف بشف غارات مركزة عمى إاؼ  شف غارات جكية لكقف التقدـ العسكرؼ:أ. 

ماـ تقدـ القكات أالقكات العراقية كتراجعو تجمعات داعش لمحيمكلة دكف محاكالتو لمتقدـ عمى حساب 

 قتراب مف تحرير المدف تباعا.اقية لمالعر 

ؼ لمكطف كليس أل اؼ تشكيل جيش عراقي كطني مكاؿ :و مف جديدئالجيش العراقي كبنادعـ ب. 

ني كالميني بعيدا  عف أية ليقكـ بكاجبو الكط ب سياسي كدعمو بالتجييزات كالسالححز  تكتل أك

 خرػ.كالءات أ

بل قكات حماية العراؽ مف قتفاقيات لتنفيذ اإل اؼ العراؽ:مني كالتسميحي مع عاكف األتزاـ بالتاإللج. 

 .التحالف كدحر تنظيـ داعش

ستمرار بعمل منظمات اإلاؼ  نسانية:الدبمكماسية كتقديـ المساعدات اإلكلكية حماية البعثات أد. 

 نسانية لمنازحيف العراقييف.مـ المتحدة بتقديـ المساعدات اإلالمجتمع المدني كاأل
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كبمد عضك في الحفاظ عمى سيادة العراؽ اؼ عمى عدـ التدخل في شؤكف السيادة: التأكيد ق. 

 جية خارجية. ةيمف أ وكعدـ التدخل بشؤكن ا  مستقال  بمد مـ المتحدة كبقائواأل

زمة عماؿ التي قامت بيا األمـ المتحدة تجاه أياف األبؼ أ: زمةمكقف األمـ المتحدة مف األ :ثامنا  

زمة كالمحاكلة لمعالجتيا كالتحذير مف خطكرة األ 2014ش عاـ تنظيـ داع حتالؿ المكصل مف قبلإ

 -كتتمثل بما يأتي:، كالمساىمة في مساعدة النازحيف كالميجريف العراقييف

تكجيو دعكات مستمرة إلستعادة الكضع ؼ أسباب العنف: مف كمعالجة أعادة األستالدعكة إل -أ

يجاد حمكؿ سريعة إل  رىابية.ختطاؼ كالممارسات اإلكالقتل كاإل لعنفنياء مظاىر ااألمني كا 

عماؿ المستمرة لمسؤكلي فرؽ األؼ أمف كالسمـ الدكلييف: نظيـ عمى األالتأكيد عمى خطكرة الت –ب 

مف كالسمـ في جميع رىابي عمى األاإلالحذر مف خطكرة تنظيـ داعش إلى مـ المتحدة الداعية األ

 نحاء العالـ.أ

اؼ نبذ كل أشكاؿ ـ المساعدات لمنازحيف كالميجريف: قميات كتقديألإدانة اإلضطياد ضد ا –ج 

قميات في المكصل مف الطائفة اليزيدية كالمسيحييف كالشبؾ كالدعكة عاني منيا األضطياد التي تاإل

ؿ مساعدة النازحيف نسانية مف خالعش كتفعيل الجكانب اإلرىاب دا إتكفير الحماية ليـ مف  إلى 

 تيـ.حتياجاكتكفير جميع إ

رىاب مف خالؿ تكجيو بدعـ العراؽ في حربو ضد اإلالاؼ  رىاب:دعـ العراؽ في حربو ضد اإلد. 

مميا  كمشاركة التحالف الدكلي في القضاء تي تنص عمى دعـ العراؽ عسكريا  كأالقرارات الدكلية ال

 عمى تنظيـ داعش.
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عدـ  إلى الدعكة  ؼأ راطية:طر الديمقتشكيل حككمة كفق األالحفاظ عمى كحدة العراؽ كضركرة ك. 

 إلى سس طائفية كعرقية ستساىـ في تقسيـ البالد أالعبث بمككنات شعب العراؽ كتقسيمو عمى 

 كدكلية.قميمية دكيالت ضعيفة تابعة لدكؿ أ

معالجة الصحافة مف خالؿ تغطيتيما لعمميات  ف الصحافة مف الميجريف كالنازحيف: مكق :تاسعا  

حتاللو التي سيطر عمييا تنظيـ داعش بعد إلمشعب العراقي في المحافظات  التيجير كالنزكح الكاسع

 -تمثل بمايأتي:، كت2014لمدينة المكصل في حزيراف عاـ 

سراع بتحرير المطالبة باإلؼ أديارىـ: إلى النازحيف كالميجريف  الدعكة لتحرير المناطق كعكدةأ. 

مكر قيـ كمساعدتيـ في جميع األمناطإلى  عادة الميجريفا  ك سيطر عمييا التنظيـ يالمناطق التي 

 .نسانيةاإل

النزكح الجماعي زاء مكجة ما قامت بو الحككمة إ ات الحككمية لمنازحيف كالميجريف:ىك جراءاإل ب.

الغذاء كالدكاء  رىابي كمساعدتيـ في تكفيراإلغتصبت مف قبل تنظيـ داعش مف المناطق التي أ 

 نسانية.مكر اإلككافة األ

قميـ كردستاف عداد النزكح نحك إأ تزايد   :قميـ كالمناطق الجنكبيةنازحة لمعداد الألزيادة اج. 

ماف ىربا  مف بطش تنظيـ داعش بعد سيطرتو عمى نكب العراؽ بحثا  عف السالمة كاألكمناطق ج

 مناطقيـ.

 تغطية عمميات بمعنى سر كمساعدة النازحيف كالميجريف بسبب العمميات العسكرية:اية األرعد. 

و كالحفاظ عمى سالمتيـ منّ آثناء نزكحيـ مف مناطقيـ بحثا  عف مناطق أالنزكح كمعاناة النازحيف 

 .كعدـ استيدافيـ عف طريق الخطأ
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جميع  رىاب بكحشية معاإل تعامل كىك  رىاب لجميع مككنات الشعب العراقي:ستيداؼ اإلإق. 

 عب العراقي.طياؼ الشا  مف جميع أأحدستثني مككنات الشعب العراقي كلـ ي

حتالؿ تنظيـ داعش زمة إكىي جميع مخمفات أ: زمة كمعاناة السكافثار المترتبة مف األاآل :عاشرا  

جتماعي مني كاإلقتصادؼ كاألالسكاف عمى الصعيد اإلثار تعرض ليا كما نتج عنيا مف آلممكصل 

  :تتمثل بما يأتي، ك كالديني كنزكحيـ كتيجيرىـ القسرؼ 

عادة النازحيف داعش كالعمل عمى إ  ياحتمتاإلسراع بتحرير المناطق التي إ حيف:زمة الناز معالجة أأ. 

 ياـ نزكحيـ.أنسانية ليـ طيمة ديارىـ كتقديـ المساعدات اإل إلى 

عادتيـ سباب كالعمل عمى إ نياء ىذه األأسباب اليجرة ك أالتعرؼ عمى   :زمة الميجريفمعالجة أب. 

 مناطق سكناىـ.إلى لحياة الحرة الكريمة عادة اا  مناطقيـ باقرب كقت ممكف ك إلى 

مكاؿ لدعـ النازحيف األالعمل عمى جمع  كىك مكاؿ لدعـ النازحيف كالميجريف:معالجة نقص األج. 

نسانية الالئقة لمعيش في مناطق لجكانب اإلكالمكاد الطبية كالغذاء ككافة ابيـ السكف الالئق  كتكفير

 نزكحيـ.

كىك جميع المعطيات المحيطة بالسكاف التي  عي الذؼ ييدد السكاف:جتماالتيديد االقتصادؼ كاإلد. 

ض المناطق كتقدير حجـ الخسائر كجكد تيديدات حقيقية بتغيير ديمكغرافية بعإلى تشير 

 قتصادية الناجمة عف النزكح القسرؼ.اإل

ل التي تقديـ جميع الكسائؼ أ داعش عمى المكاطنيف:الذؼ خمفو رىاب النفسي ثار اإلمعالجة آ .ق 

اب داعش ككحشيتو في رىف نتيجة إلك تعرض ليا المكاطنالسمبية التي  مف شأنيا تقميل حجـ االثار

 .التعامل معيـ
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شائعات داعش كما ؼ معالجة أعالـ داعش: تاب مف حرب الشائعات كا  مكقف الك :حادؼ عشر

ظيار ىدافو إيف أ مف خالؿ إعالـ مز لسكاف ايا ليتعرض  داعش( مف الشائعات التيينشره التنظيـ )

رىاب الناس مكر كالقدرة عمى التمدد كا  يات األراضي كالسيطرة عمى مجر حتالؿ األقدرة داعش عمى إ

، ضاعيـ كالسيطرة عمى مناطقيـ كالحصكؿ عمى تأييدىـ بالقكةنكاع القتل بيدؼ إخأشع كقتميـ بأب

 :كتتمثل بما يأتي

ثقيف المكاطنيف عمى عدـ مصداقية تؼ أ حث المكاطنيف عمى عدـ التأثر مف شائعات داعش:أ. 

 عالـ كاذب كمزيف الحقائق بإكتزييفيـ عالـ داعش إ 

ظيار الحقائق لبياف أكاذيب العمل عمى إؼ أ عالـ داعش:معالجة بعض األكاذيب الكاردة في إ ب. 

 رىابي كبياف تزييفيـ لمحقائق.داعش اإلعالـ تنظيـ مكاقع إ 

ظيار ة إالعمل عمى ضركر   ات مف خالؿ نقل الحقائق:ىمية مكافحة الشائعالتأكيد عمى أ ج. 

 عالـ داعش االرىابي.كاذيب كشائعات إ ـ الحربي لبياف أعالالحقائق كفق ما ينقمو اإل

كبث مكاقع  ختراؽ مكاقع داعشالعمل عمى إ ت:اإلنترن ىلة دعاية داعش المتطكرة عممكاجية آد. 

 ماـ الجميكر.ظيار صكرتو النمطية المشكىة أكا  ة شاعاتو الكاذبة كالمزيفيضاح إمعادية لداعش إل

نشر األفالـ التي تبيف إنتصار القكات  :نكسار كتراجع كىزيمة داعشحالة إ التركيز عمى .ق 

 نيزاـ داعش مف المناطق المحررة لزيادة معنكيات المقاتميف العراقييف.العراقية كا  

مقاالت الصحيفتيف لمممارسات جة ىك معالاكؿ ممارسات تنظيـ الدكلة )داعش(: تن عشر: أثني

 ةنسانيغير إ تصرفاتظياره ىا تنظيـ داعش مف تشكيو لصكرة اإلسالـ كا  عماؿ التي يقكـ بتنفيذكاأل

 كتتمثل بما يأتي:، قتل الناس كسرقة ممتمكاتيـ كتركيعيـ اغاياتي
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ؼ أ مييا:نتقاـ بالذبح كالقتل كالخطف كالتيجير في المناطق التي يسطيركف عالتركيع كاإلأ. 

بشع لمناطق التي إستحكذ عمييا بأستخدميا داعش بعد سيطرتو عمى ابية التي إرىاالممارسات اإل

 غتصاب النساء.ع االضطياد مف قتل كتيجير كسرقة أمكاؿ كتفجير دكر العبادة كاآلثار كا  نكا أ

سمحة أاالستحكاذ عمى   لجيش:ستكلى عمييا مف اسمحة التي إبسبب األ ابراز قكة التنظيـب. 

سمحة الجيش ستخدامو ألة تنظيـ داعش مف خالؿ إبراز قك إالجيش المنسحب في المكصل ساىـ في 

 المنسحب.

سالـ الذاتية كابداليا تعنى رسالة لتشكيو صكرة اإل رية:ى التحتية كالمراقد الدينية كاألثتدمير البنج. 

 لمكصلتيجة لتفجير المكاقع الدينية كاألثرية في ابصكرة نمطية مشكىة ن

ستخداـ كسائل الترىيب مف إ كىك  التيديد بالذبح كالقتل كالخطف كالتيجير كالتركيع لممكاطنيف:د. 

كالذبح كالتفجير كالممارسات المنافية لرسالة  فالـ التفنف بأساليب القتلت كبث أخالؿ الممارسا

 نسانية.اليـ اإلسالـ اإلكتع

بياف عجز التنظيـ عف شف   نتحارييف:خات كاإلكالقكات الحككمية بالمفخ ستيداؼ المدنييفإق. 

كب التركيع عف طريق المفخخات سمإستخداـ البرية التي تسيطر عمى المكقف كا   اليجمات

 نتحارييف.كاإل

تراتيجية لمتنظيـ تراجع القكة اإلسؼ أ التنظيـ يخسر عشرات المقاتميف كالقادة كيفقد السيطرة:ك. 

 مو في مكضع دفاعي.مقاتميو مما جعكخسارتو لمعديد مف 
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 صدق األداة

إف مفيكـ الصدؽ في تحميل المضمكف ال يختمف عنو في البحث العممي بشكل عاـ، فالصدؽ     

 "Validityستمارة تحميل المضمكف( مف القياس الذؼ إي أف يتمكف كشاؼ تحميل المضمكف )" يعن

 ( 274ص، 2012تـ تصميمو لقياسو بدقة. )عبد العزيز، 

ستمارة التحميل إ تفات لفئات التحميل، كمف ثَـّ عرضتـ كضع تعريتحقيق الصدؽ كلغرض     

ستمارة، مف أجل التحكيـ، ختصاص بعد بناء اإلمف ذكؼ اإلعمى مجمكعة مف األساتذة كالخبراء

رشاداتيـستنارة بمالحظاتيـ تماد الصكرة النيائية لمكشاؼ باإلعإ كتـ   .كا 

 ثبات األداة:

التي يمكف أف تعطي فيو األداة نتائج متشابية في مختمف األكقات ".  يعرؼ بأنو "الدرجة  

 (162، 2015)النعيمي كالبياتي كخميفة، 

"ثبات الباحث  أيضا" كُيسمى  test retest methodؼختبار " طريقة إعادة اإل تمادإع تـك     

فترتيف زمنيتيف  "، يقـك بتحميل جزء مف العينة مرتيف في Interceder Reliabilityمع نفسو " 

لك كاف كل مرة قاـ  المرتيف كماعتمادا  عمى نتائج ىاتيف إ مختمفتيف، ثـ يحسب معامل الثبات 

 (163ص، 2009رمز مختمف".)زغيب، بتحميميا ب

                                                           

 ( 2اسماء الخبراء مبيف في الممحق رقـ) 
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كبعد  ،، مقاال  بعد مركر فترة شير كاحد 30إعادة تحميل ب قاـ الباحثالدراسة  أداةثبات  لمتحقق مف

)المشيداني، ::ستخراج ثبات التحميل كما في المعادلة التاليةإل ادلة ىكلستيستخداـ معإالتحميل تـ 

 .(96، ص2017

 
 ـ2  =معامل الثبات

 2+ف1ف
 = عدد الحاالت المتفق عمييا. ـ حيث أف

 (. 1= عدد الحاالت التي قاـ بترميزىا المحكـ رقـ ) 1ف  
 (. 2= عدد الحاالت التي قاـ بترميزىا المحكـ رقـ )2ف  

 2× 59  =عامل الثباتم
67+67 

  
 %88.1معامل الثبات =  

 متغيرات الدراسة:. د

 :المتغيرات المستقمة

 أزمة المكصل 

 المتغيرات التابعة:

إف المتغيرات التابعة ىي التي يالحظيا الباحث كيفترض أنيا تحدث نتيجة لتأثيرات  بما   

، 2009تفسيرىا. )زغبي، إلى لتي يسعى الباحث المتغيرات المستقمة، كالمتغير التابع ىك الظاىرة ا

 (53ص
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 :باآلتيفإف المتغيرات التابعة ليذه الدراسة تتمثل 

 صحيفة الزماف. مقاالت. 1

 مقاالت صحيفة الصباح.. 2

 :الدراسة إجراءات.ه

َـّ تحديد عنكاف المكضكع بالشكل . 1 )أزمة المكصل في مقاالت  اآلتيتـ تحديد فكرة الدراسة كمف ث

التي  الدراسة مشكمةكبعد ذلؾ تـ صياغة ، -دراسة تحميمية - فتي الزماف كالصباح العراقيتيفصحي

طريقة معالجة أزمة المكصل في مقاالت صحيفتي الزماف كالصباح  عمىتتجسد في التعرؼ 

 .30/9/2014كلغاية  10/6/2014العراقيتيف لمفترة مف 

 .كالصباح التي تناكلت أزمة المكصل تـ االطالع األكلي عمى مقاالت صحيفتي الزماف. 2

دراسة األدب النظرؼ حكؿ المكضكع كالتعمق فيو، مف خالؿ دراسة النظريات اإلعالمية التي . 3

 ةنظريعتماد في ىذه الدراسة عمى لمعالجة مشكمة الدراسة، كتـ اإل مف شأنيا أف تعطي مسارا  عمميا  

 .كا عالـ األزمات طر اإلعالميةاأل

طالع كاضيع قريبة مف الدراسة، بيدؼ اإلالدراسات كاألبحاث السابقة التي تتناكؿ م  إلىالرجكع . 4

 ستفادة منيا في ىذه الدراسة. لييا، لمت كأدكاتيا كالنتائج التي تكصمت إعمى مناىج ىذه الدراسا

َـّ إالدراسة "كشاؼ التحميل" كمف ثـ  تـ تصميـ أداة. 5  ا.ختبار ثباتيإختبار صدؽ األداة، كمف ث
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ستمارة التحميل، كمعالجتيا بالطرؽ إلمتحميل الكمي كفق  إخضاعياتـ حصر عينة الدراسة، ثـ . 6

 المناسبة، كالخركج بنتائج الدراسة. اإلحصائية

تـ تثبيت التكصيات التي ممكف أف تككف ستخالصيا مف الدراسة، إفي ضكء النتائج التي تـ . 7

 .الجانب البحثي أك العمميسكاء في مفيدة فيما يخص مكضكع الدراسة، 

 المعالجة اإلحصائية:.و

حصائية لغرض النتائج اإل(  SPSS)  جتماعيةحصاء لمعمكـ اإلاعتماد حزمة برامج اإلتـ      

جابة لفئات التحميل، كتـ بذلؾ اإل كالنسب المئكية كالرتب اتالتكرار الخاصة بتحميل المضمكف كىي، 

جيا، كلمتحقق مف ثبات أداة الدراسة )كشاؼ التحميل فقد تـ عف أسئمة الدراسة كالكصكؿ إلى  نتائ

 .تطبيق معادلة )ىكلستي(
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

تـ في ىذا الفصل عرض نتائج تحميل مضمكف صحيفتي الزماف كالصباح العراقيتيف لمفترة        

لمئكية مف أجل تحقيق كاستخراج التكرارات كالنسب ا 2014/ 9/ 30لغاية  2014/ 6/ 10مف 

 المكصل، بأزمة المتعمقة العراقية فحالص مقاالت مضاميف عمى المتمثل بالتعرؼ ؛ىدؼ الدراسة

 .الدراسة إلييا تكصمت التي النتائج عرض يمي كفيما الدراسة، أسئمة عف اإلجابة طريق عف كذلؾ

الزمان والصباح العراقيتين أولا: النتائج المتعمقة بالسؤال األول: كيف تناولت مقالت صحيفتي 

 مواقف األطراف العراقية إزاء أزمة الموصل؟

لمجابة عف السؤاؿ األكؿ تـ استخراج التكرارات كالنسب المئكية لمفئات الفرعية ككما مكضح 

 كالجدكؿ(5) رقـ كالجدكؿ(4( كالجدكؿ رقـ )3( كالجدكؿ رقـ )2( كالجدكؿ رقـ )1بالجدكؿ رقـ )

 (6) رقـ

 (1) جدول رقم
 المئوية لفئات الفرعية لموقف العشائر العراقية من األزمة  التكرارات والنسب

 الفئة 
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
 26.9 14 16.7 1 28.3 13 عدـ مبايعة العشائر لتنظيـ داعش

 15.4 8 33.3 2 13.0 6 راضي المغتصبةالعشائر إلعادة األانتفاض 
 11.5 6 0.0 0 13.0 6 ف جرائـ داعش التي يرتكبيا باسميـتبرأ العشائر م

 28.8 15 16.7 1 30.4 14 دعـ العشائر لمجيش كالقكات األمنية
 7.8 4 0.0 0 8.7 4 الدعكة لتسميح العشائر التي تقاتل داعش

 100   45 **11.5 4 **88.5 43 المجمكع  
 في مقاالت كل صحيفة بشكل منفرد. يع الفئات الفرعية كما كردترات جم*النسبة المئكية لتكرار الفئة مف مجمكع تكرا

 .رارات جميع الفئات في الصحيفتيف **النسبة المئكية مف المجمكع الكمي لتك



64 
 

 

 ( ما يمي:1يظير مف الجدكؿ رقـ )        

ل في مقاالت مف أزمة المكص ةالعراقيالعشائر مكقف ف تكرارات الفئات الفرعية لإ .1

دعـ العشائر ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 14-3اكحت ما بيف )صحيفة الزماف تر 

الدعكة %(، بينما كاف أقل التكرارات لفئة )30.4( بنسبة مئكية )لمجيش كالقكات األمنية

 %(.6.5( كنسبة مئكية )3بعدد تكرارات ) ل داعش (  لتسميح العشائر التي تقات

ل في مقاالت صحيفة أزمة المكص مكقف العراقي مفف تكرارات الفئات الفرعية مف الإ .2

الدعكة لتسميح العشائر ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 2-0الصباح تراكحت ما بيف )

%(، 33.3( بنسبة مئكية )راضي المغتصبةنتفاض العشائر إلعادة األإ ، التي تقاتل

 تبرأ العشائر مف جرائـ داعش التي يرتكبيا باسميـبينما لـ تظير أؼ تكرارات لفئات 

 .العشائر التي تقاتل داعش كالدعكة لتسميح

ل في مقاالت صحيفتيف مكقف العراقي مف أزمة المكصف تكرارات الفئات الفرعية مف الإ .3

دعـ العشائر لمجيش ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 15-4ككل تراكحت ما بيف )

دعكة لتسميح ال%(، بينما كاف أقل التكرارات لفئة )28.8( بنسبة مئكية )كالقكات األمنية

 %(.7.8( كنسبة مئكية )4( بعدد تكرارات )العشائر التي تقاتل داعش
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 (2جدول رقم )
 األزمة من المئوية لفئات الفرعية من المرجعية التكرارات والنسب

 الفئة
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
كدعـ  الصامدةمع المناطق  ةكقكؼ المرجعي

 4.5 9 0.0 0 4.8 9 النازحيف

 44.5 89 41.7 5 44.7 84  األكضاعالتحذير مف خطكرة 

 41.0 82 41.7 5 41.0 77 الدعكة لترؾ الخالفات 

 5.5 11 16.7 2 4.8 9 الدعكة لالنخراط في القكات الحككمية 

 1.5 3 0.0 0 1.6 3 دعكة المرجية لكشف الجرائـ 

 3.0 6 0.0 0 3.2 6 التأكيد عمى أكلكية حماية المراقد 

 100.0 200 6 12 94.0 188 المجموع 

 *النسبة المئكية لتكرار الفئة مف مجمكع تكرارات جميع الفئات الفرعية كما كردة في مقاالت كل صحيفة بشكل منفرد. 
 **النسبة المئكية مف المجمكع الكمي لتكرارات جميع الفئات في الصحيفتيف. 

 ( ما يمي:2يظير مف الجدكؿ رقـ )

داعش في مقاالت صحيفة الزماف  إرىاب مف الفئات الفرعية مف المرجعية رأف تكرا .1

التحذير مف خطكرة االكضاع ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 84 -3تراكحت ما بيف )

بالمرتبة الفئة نفسيا %(، بينما جاءت 44.7( بنسبة مئكية )ىمية كتقسيـ البالدكالحرب األ

( بنسبة مئكية التي ترتكب في المناطق المحتمة دعكة المرجية لكشف الجرائـ) األخيرة

(1.6.)% 

داعش في مقاالت صحيفة الصباح  إرىاب مف الفئات الفرعية مف المرجعية أف تكرار .2

 األكضاعالتحذير مف خطكرة ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 5 -0تراكحت ما بيف )

 اإلرىابضد  كاحدا   صفا   الدعكة لترؾ الخالفات كالكقكؼك ، كتقسيـ البالد األىميةكالحرب 

       مع المرجعية %(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة )كقكؼ41.7( بنسبة مئكية )كالفساد
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 الدينية، دعكة المراقد حماية أكلكية عمى التأكيدك النازحيف،  كدعـ ةالعائد المناطق

 %(.0المحتمة( بنسبة مئكية ) المناطق في ترتكب التي الجرائـ لكشف يةعالمرج

داعش في مقاالت الصحيفتيف تراكحت  أرىاب مف الفئات الفرعية مف المرجعية أف تكرار .3

كضاع كالحرب التحذير مف خطكرة األ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 89 -3ما بيف )

 دعكة %(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة44.5( بنسبة مئكية )ىمية كتقسيـ البالداأل

 %(.1.5المحتمة( بنسبة مئكية ) المناطق في كبترت التي الجرائـ لكشف المرجية

 (3جدول رقم )
البرلمان من  وأعضاء السياسية الكتل لمفئات الفرعية لفئة موقف ةالتكرارات والنسب المئوي

 األزمة

 الفئة
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
  اإلرىابجية االتأكيد عمى دعـ الحككمة في مك 

25 43.1 3 37.5 28 42.4 

 12.1 8 0.0 0 13.8 8 حككمة المالكي تتحمل سقكط المكصل كىدر الماؿ العاـ 

 10.6 7 0.0 0 12.1 7 المالكي أخطاءجميع الكتل السياسية تتحمل 

 15.2 10 62.5 5 8.6 5 كخاصة جريمة سبايكر اإلرىابالدعكة لمعرفة مصير ضحايا 

مناصب االىتماـ بالمشاكرات لتشكيل الحككمة مع ضماف ال
 13.6 9 0.0 0 15.5 9 كاالستحقاقات االخرػ 

 6.1 4 0.0 0 6.9 4 رفض كادانة ما تقكـ بو المميشيات 

 100 66 12.2 8 87.8 58 المجموع 

 كل صحيفة بشكل منفرد. رات جميع الفئات الفرعية كما كردت في مقاؿ*النسبة المئكية لتكرار الفئة مف مجمكع تكرا          
 .رارات جميع الفئات في الصحيفتيف*النسبة المئكية مف المجمكع الكمي لتك*         

 ( ما يمي:3يظير مف الجدكؿ رقـ )

في مقاالت صحيفة الزماف  البرلماف كأعضاء السياسية الفئات الفرعية مف الكتل ف تكرارإ .1

التأكيد عمى دعـ الحككمة في ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 25 -4تراكحت ما بيف )
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بالمرتبة األخيرة الفئة نفسيا %(، بينما جاءت  43.1اإلرىاب( بنسبة مئكية )جية اك م

دانةرفض )  %(. 6.9( بنسبة مئكية )ما تقكـ بو المميشيات كا 

في مقاالت صحيفة  البرلماف كأعضاء السياسية الفئات الفرعية مف الكتل أف تكرار .2

الدعكة لمعرفة مصير ) لىاألك ( حيث جاءت بالمرتبة 5 -0الصباح تراكحت ما بيف )

%(، بينما جاءت  62.5( بنسبة مئكية )كخاصة جريمة سبايكر اإلرىابضحايا 

 الكتل العاـ، جميع الماؿ كىدر المكصل سقكط تتحمل المالكي بالمرتبة األخيرة )حككمة

 ضماف مع الحككمة لتشكيل بالمشاكرات ىتماـالمالكي، اإل اخطاء تتحمل السياسية

د رفض خرػ،األ حقاقاتستكاإل المناصب المميشيات( بنسبة مئكية  بو تقكـ ما انةكا 

(0.)% 

صحيفتيف الفي مقاالت  البرلماف كأعضاء السياسية الفئات الفرعية مف الكتل ف تكرارإ .3

التأكيد عمى دعـ الحككمة في ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 28 -4تراكحت ما بيف )

بالمرتبة األخيرة   الفئة نفسيا بينما جاءت %(، 42.4( بنسبة مئكية )رىابجية اإلامك 

 %(. 6.1( بنسبة مئكية )دانة ما تقكـ بو المميشياتا  رفض ك )

 (4جدول رقم )
  األزمة من الحكومي المئوية لمفئات الفرعية لفئة الموقف التكرارات والنسب

 الفئة
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
 18.2 8 0.0 0 19.5 8 مناطق المحتمة الحككمة عمى استعادة ال إصرار

 25.0 11 0.0 0 26.8 11  اإلرىابالمطالبة بدعـ العراؽ في محاربتو 

 11.4 5 33.3 1 9.8 4 كاإلقميميتسكية الخالفات مع المحيطيف العربي 

 34.1 15 66.7 2 31.7 13  اإلرىابييفالمصالحة الكطنية كالعمل عمى تحقيقيا لعزؿ 

 11.4 5 0.0 0 12.2 5 كؿ خارجية كمعالجة مكضكعيـ مع دكليـ المتطرفيف مف د

 100.0 44 6.9 3 93.1 41 المجموع 



68 
 

 

 *النسبة المئكية لتكرار الفئة مف مجمكع تكرارات جميع الفئات الفرعية كما كردة في مقاالت كل صحيفة بشكل منفرد.
 .صحيفتيفرارات جميع الفئات في ال**النسبة المئكية مف المجمكع الكمي لتك

 ( ما يمي:4يظير مف الجدكؿ رقـ )

في مقاالت صحيفة  المكصل أزمة مف الحككمي الفئات الفرعية مف المكقف أف تكرار -1

المصالحة الكطنية ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 13 -4الزماف تراكحت ما بيف )

لمرتبة %(، بينما جاءت با 31.7اإلرىابييف( بنسبة مئكية )كالعمل عمى تحقيقيا لعزؿ 

 %(. 9.8كاإلقميمي( بنسبة مئكية )تسكية الخالفات مع المحيطيف العربي األخيرة )

في مقاالت صحيفة  المكصل أزمة مف الحككمي أف تكرار الفئات الفرعية مف المكقف -2

المصالحة الكطنية ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 2 -0الصباح تراكحت ما بيف )

%(، بينما جاءت بالمرتبة  66.7بييف( بنسبة مئكية )اإلرىاكالعمل عمى تحقيقيا لعزؿ 

 في العراؽ بدعـ المحتمة، المطالبة المناطق استعادة عمى الحككمة األخيرة )إصرار

دكليـ( بنسبة  مع مكضكعيـ كمعالجة خارجية دكؿ مف المتطرفيفك اإلرىاب،  محاربتو

 %(. 0مئكية )

في مقاالت الصحيفتيف  المكصل أزمة مف الحككمي الفئات الفرعية مف المكقف ف تكرارإ -3

المصالحة الكطنية كالعمل عمى ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 15 -5تراكحت ما بيف )

%(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة  34.1اإلرىابييف( بنسبة مئكية )تحقيقيا لعزؿ 

 مع الخالفات دكليـ، تسكية مع مكضكعيـ كمعالجة خارجية دكؿ مف )المتطرفيف

 %(. 11.4كاإلقميمي( بنسبة مئكية ) العربي يطيفالمح
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 (5جدول رقم )
 من األزمةأقميم كردستان  المئوية لمفئات الفرعية لفئة موقف التكرارات والنسب

 الفئة
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
 51.2 43 15.4 2 57.7 41 كجزء مف مؤامرة سقكط المكصل اإلقميـاتياـ 

 25.0 21 38.5 5 22.5 16 كتقدـ تضحيات جسيمة  اإلرىابمركة تحارب قكات البيش
 15.5 13 7.7 1 16.9 12 كمساعدة النازحيف  اإلرىابالتنسيق مع قكات البيشمركة كدعميا ضد 

 6.0 5 30.8 4 1.4 1  لمقميـبالسيطرة عمى المناطق المتنازع كضميا  اإلقميـقياـ 

 2.4 2 7.7 1 1.4 1 النفط إنتاجاقي كالسيطرة عمى حقكؿ الجيش العر  أسمحةاالستيالء عمى 

 100.0 84 15.5 13 84.5 71 المجموع
 كل صحيفة بشكل منفرد. ية لتكرار الفئة مف مجمكع تكرار جميع الفئات الفرعية كما كردت في مقاالت*النسبة المئك 
 (.84) جميع الفئات في الصحيفتيفمئكية مف المجمكع الكمي لتكرار **النسبة ال

 ( ما يمي:5يظير مف الجدكؿ رقـ )

في مقاالت صحيفة الزماف تراكحت ككردستاف إقميـ  الفئات الفرعية مف مكقف ف تكرارأ .1

كجزء مف مؤامرة سقكط  اإلقميـاتياـ ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 41 -1ما بيف )

بالسيطرة  قميـاإلقياـ %(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة ) 57.7( بنسبة مئكية )المكصل

الجيش العراقي كالسيطرة  أسمحةاالستيالء عمى لمقميـ، عمى المناطق المتنازع كضميا 

 %(. 1.4( بنسبة مئكية )النفط إنتاجعمى حقكؿ 

قميـ في مقاالت صحيفة الصباح تراكحت ما بيف اال الفئات الفرعية مف مكقف أف تكرار .2

كتقدـ تضحيات  اإلرىابشمركة تحارب قكات البي) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 5 -1)

التنسيق مع قكات %(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة ) 38.5( بنسبة مئكية )جسيمة

الجيش  أسمحةاالستيالء عمى ، كمساعدة النازحيف اإلرىابالبيشمركة كدعميا ضد 

 %(. 7.7لنفط( بنسبة مئكية )ا إنتاجالعراقي كالسيطرة عمى حقكؿ 
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-2صحيفتيف تراكحت ما بيف )القميـ في مقاالت اال لفرعية مف مكقفالفئات ا أف تكرار .3

( كجزء مف مؤامرة سقكط المكصل اإلقميـتياـ إ ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 43

الجيش  أسمحةستيالء عمى اإل%(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة ) 51.2بنسبة مئكية )

 %( 2.4ئكية )( بنسبة مالنفط إنتاجالعراقي كالسيطرة عمى حقكؿ 

 (6جدول رقم )
 مواقف األطراف العراقيةمن مفئات الرئيسة لالمئوية  والنسب التكرار

 الفئة 
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
 11.7 52 11.5 6 88.5 46 األزمة مف العراقية العشائر مكقف

 44.8 200 6 12 94.0 188 األزمة مف المرجعية مكقف

 14.8 66 12.2 8 87.8 58 األزمة مف البرلماف كأعضاء ياسيةالس الكتل مكقف

 9.9 44 6.9 3 93.1 41 األزمة مف الحككمي المكقف

 18.8 84 15.5 13 84.5 71 كردستاف العراؽ مف األزمة مكقف إقميـ

 100 446 9.9 42 90.1 404 المجمكع  
 في مقاالت كل صحيفة بشكل منفرد.لفرعية كما كردت ية لتكرار الفئة مف مجمكع تكرار جميع الفئات ا*النسبة المئك 
 جميع الفئات في الصحيفتيف. لمئكية مف المجمكع الكمي لتكرار**النسبة ا

 ( ما يمي:6يظير مف الجدكؿ رقـ )

الفئة الرئيسة )مكقف المرجعية مف األزمة( في مقاالت صحيفة الزماف  ف تكرارا .1

نما جاءت بالمرتبة األخيرة فئة المكقف مرة، بي 188بتكرار  األكلىجاءت بالمرتبة 

مرة، فيما جاءت الفئة الرئيسة )مكقف إقميـ  41الحككمي مف األزمة بتكرار 

مرة،  71بتكرار  األكلىكردستاف مف األزمة( في مقاالت صحيفة الصباح بالمرتبة 

 مرة. 3بينما جاءت بالمرتبة األخيرة فئة المكقف الحككمي مف األزمة بتكرار 
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لفئة الرئيسة )مكقف إقميـ كردستاف مف األزمة( بالمرتبة الثانية في مقاالت جاءت ا .2

، فيما جاءت الفئة الرئيسة )مكقف المرجعية مف ا  تكرار  71صحيفة الزماف بكاقع 

 تكرارا . 71األزمة( في مقاالت صحيفة الصباح بالمرتبة الثانية كبكاقع 

 

تناولت مقالت صحيفتي الزمان  النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني: كيفثانياا: 

 والصباح العراقيتين مواقف األطراف الدولية واألقمية إزاء أزمة الموصل؟

كالنسب المئكية لمفئات الفرعية ككما مكضح بالجدكؿ  تـ استخراج التكرار لسؤاؿ الثانيلمجابة عف ا

 (10( كالجدكؿ رقـ )9( كالجدكؿ رقـ )8( كالجدكؿ رقـ )7رقـ )

 (7جدول رقم )
 األزمة من والدولي العربي لمفئات الفرعية لفئة الموقفوالنسب المئوية  التكرار

 الفئة
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
 24.2 47 32.3 10 22.7 37 التحذير مف خطكرة االزمة العراقية 

 23.2 45 9.7 3 25.8 42 العمل لمعالجة الكضع العراقي كدعمو في مكاجية التحديات 

 18.6 36 16.1 5 19.0 31 تشكيل حككمة شراكة كطنية قادرة عمى الحفاظ عمى كحدة العراؽ

 17.5 34 16.1 5 17.8 29 دعكة االطراؼ لمحفاظ عمى استقالؿ العراؽ

 12.9 25 25.8 8 10.4 17 االستعداد لمتعاكف مع العراؽ عسكريا كاستخباريا لمكافحة االرىاب

 3.6 7 0.0 0 4.3 7 ء نزاعات المنطقة التعيد بالتعاكف النيا

 13.9 194 0..16 31 84.0 163 المجموع 
 في مقاالت كل صحيفة بشكل منفرد. ية لتكرار الفئة مف مجمكع تكرار جميع الفئات الفرعية كما كردت*النسبة المئك 

 **النسبة المئكية مف المجمكع الكمي لتكرارات جميع الفئات في الصحيفتيف.

 ( ما يمي:7لجدكؿ رقـ )يظير مف ا

األزمة في مقاالت صحيفة  مف كالدكلي الفئات الفرعية مف المكقف العربي أف تكرار .1

العمل لمعالجة الكضع ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 42 -7الزماف تراكحت ما بيف )
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%(، بينما جاءت بالمرتبة  25.8( بنسبة مئكية )العراقي كدعمو في مكاجية التحديات

 %(. 4.3( بنسبة مئكية )نزاعات المنطقة إلنياءالتعيد بالتعاكف )األخيرة 

األزمة في مقاالت  مف كالدكلي مكقف العربيالالفئات الفرعية مف الفئة الرئيسة  ف تكرارإ .2

التحذير مف ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 10 -0صحيفة الصباح تراكحت ما بيف )

التعيد %(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة ) 32.3( بنسبة مئكية )العراقية األزمةخطكرة 

 %(. 0( بنسبة مئكية )نزاعات المنطقة إلنياءبالتعاكف 

األزمة في مقاالت الصحيفتيف  مف كالدكلي مكقف العربيالالفئات الفرعية مف  ف تكرارإ .3

 األزمةالتحذير مف خطكرة ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 47 -7تراكحت ما بيف )

 إلنياءالتعيد بالتعاكف %(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة ) 24.2بة مئكية )( بنسالعراقية

 %(. 3.6( بنسبة مئكية )نزاعات المنطقة

 (8جدول رقم )
 اإلرىاب ضد الدولي المئوية لمفئات الفرعية لفئة موقف التحالف والنسب التكرار

 الفئة
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
 لكقف التقدـ العسكرؼ شف غارات جكية 

7 17.5 2 14.3 9 16.7 

 27.8 15 28.6 4 27.5 11 ه مف جديد ؤ دعـ الجيش العراقي كبنا

 7.4 4 0.0 0 10.0 4 كالتسميحي مع العراؽ  األمنيااللتزاـ بالتعاكف 

 1.9 1 0.0 0 2.5 1 أكلكية حماية البعثات الدبمكماسية 

 25.9 14 42.9 6 20.0 8  اإلنسانيةتقديـ المساعدات 

 20.3 11 14.3 2 22.5 9 التأكيد عمى عدـ التدخل في شؤكف السيادة 

 100 54 25.9 14 74.1 40 المجموع

 في مقاالت كل صحيفة بشكل منفرد. ية لتكرار الفئة مف مجمكع تكرار جميع الفئات الفرعية كما كردت*النسبة المئك 
 ميع الفئات في الصحيفتيفكرارات ج**النسبة المئكية مف المجمكع الكمي لت
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 ( ما يمي:8يظير مف الجدكؿ رقـ )
اإلرىاب في مقاالت  ضد لمعراؽ الدكلي الدعـ ستثمارالفئات الفرعية مف إ ف تكرارإ .1

دعـ الجيش ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 11 -1صحيفة الزماف تراكحت ما بيف )

اءت بالمرتبة األخيرة الفئة %(، بينما ج 74.1( بنسبة مئكية )ه مف جديدؤ العراقي كبنا

 %(. 2.5( بنسبة مئكية )أكلكية حماية البعثات الدبمكماسية)

اإلرىاب في مقاالت  ضد لمعراؽ الدكلي الدعـ ستثمارالفئات الفرعية مف إ ف تكرارإ .2

تقديـ ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 6 -0صحيفة الصباح تراكحت ما بيف )

%(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفئة  25.9ة )اإلنسانية( بنسبة مئكيالمساعدات 

( بنسبة كالتسميحي مع العراؽ األمنيلتزاـ بالتعاكف اإل، أكلكية حماية البعثات الدبمكماسية)

 %(. 0مئكية )

اإلرىاب في مقاالت  ضد لمعراؽ الدكلي الدعـ ستثمارالفئات الفرعية مف إ ف تكرارإ .3

تقديـ المساعدات ) األكلىث جاءت بالمرتبة ( حي14 -1الصحيفتيف تراكحت ما بيف )

أكلكية حماية %(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة الفئة ) 25.9اإلنسانية( بنسبة مئكية )

 %(. 1.9( بنسبة مئكية )البعثات الدبمكماسية
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 (9جدول رقم )
 األزمة من المتحدة األمم المئوية لفئات الفرعية لفئة موقف والنسب التكرار

ةالفئ  
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
 العنف أسبابكمعالجة  األمفالدعكة الستعادة 

24 16.9 2 11.1 26 16.3 

 22.5 36 22.2 4 22.5 32 كالسمـ الدكلييف  األمفعمى خطكرة التنظيـ عمى  التأكيد

 16.9 27 11.1 2 17.6 25 كتقديـ المساعدات لمنازحيف كالميجريف  األقمياتاالضطياد ضد  إدانة

 20.0 32 44.4 8 16.9 24 اإلرىابدعـ العراؽ في حربة ضد 

 24.4 39 11.1 2 26.1 37 الديمقراطية  األطرالحفاظ عمى كحدة العراؽ كضركرة تشكيل حككمة كفق 

 100.0 160 11.3 18 88.7 142 المجموع

 في مقاالت كل صحيفة بشكل منفرد. رعية كما كردتية لتكرار الفئة مف مجمكع تكرار جميع الفئات الف*النسبة المئك 
 جميع الفئات في الصحيفتيف. رار**النسبة المئكية مف المجمكع الكمي لتك

 ( اآلتي:9يظير مف الجدكؿ رقـ )

في مقاالت صحيفة الزماف  األزمة مف المتحدة الفئات الفرعية مف مكقف األمـ أف تكرار .1

الحفاظ عمى كحدة العراؽ ) األكلىمرتبة ( حيث جاءت بال37 -24تراكحت ما بيف )

%(، بينما جاءت  26.1( بنسبة مئكية )الديمقراطية األطركضركرة تشكيل حككمة كفق 

 ودعـ العراؽ في حرب ،العنف أسبابكمعالجة  األمفستعادة الدعكة إلبالمرتبة األخيرة )

 %(. 16.9اإلرىاب( بنسبة مئكية )ضد 

في مقاالت صحيفة  األزمة مف المتحدة ف األمـالفئات الفرعية مف مكق أف تكرار .2

و دعـ العراؽ في حرب) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 8 -2الصباح تراكحت ما بيف )

 عمى %(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة )الحفاظ 44.4اإلرىاب( بنسبة مئكية )ضد 

 ضد دضطيااإل الديمقراطية، إدانة األطر كفق حككمة تشكيل كضركرة العراؽ كحدة

 أسباب كمعالجة األمف ستعادةإل كالميجريف، الدعكة لمنازحيف المساعدات كتقديـ األقميات

 %(. 11.1العنف( بنسبة مئكية )
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في مقاالت الصحيفتيف  األزمة مف المتحدة الفئات الفرعية مف مكقف األمـ ف تكرارإ .3

العراؽ  الحفاظ عمى كحدة) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 39 -26تراكحت ما بيف )

%(، بينما جاءت  24.4( بنسبة مئكية )الديمقراطية األطركضركرة تشكيل حككمة كفق 

                    ( بنسبة مئكية العنف أسبابكمعالجة  األمفستعادة الدعكة إلبالمرتبة األخيرة )

( 16.3.)% 

 (10جدول رقم )
 وليةمفئات الرئيسة لمواقف األطراف الدلالمئوية  والنسب التكرار

 الفئة 
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
 47.5 194 0..16 31 84.0 163 األزمة مف كالدكلي العربي المكقف

 13.3 54 25.9 14 74.1 40 اإلرىاب ضد الدكلي مكقف التحالف

 39.2 160 11.3 18 88.7 142 األزمة مف المتحدة األمـ مكقف

 100 408 15.4 63 84.6 345 المجموع  
 في مقاالت كل صحيفة بشكل منفرد. دتجميع الفئات الفرعية كما كر  ية لتكرار الفئة مف مجمكع تكرار*النسبة المئك 
 جميع الفئات في الصحيفتيف. لمئكية مف المجمكع الكمي لتكرار**النسبة ا

األزمة( في مقاالت صحيفة الزماف  مف كالدكلي العربي الفئة الرئيسة )المكقف ف تكرارإ .1

 تكرارا ، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة فئة )مكقف 188بكاقع  األكلىجاءت بالمرتبة 

 العربي المكقف) مرة، كجاءت الفئة الرئيسة 41اإلرىاب( بتكرار  ضد الدكلي التحالف

تكرارا ،  31بكاقع  األكلىاألزمة( في مقاالت صحيفة الصباح بالمرتبة  مف كالدكلي

 تكرارا . 14اإلرىاب بكاقع  ضد الدكلي التحالف رة فئة مكقفبينما جاءت بالمرتبة األخي

األزمة( بالمرتبة الثانية في مقاالت  مف المتحدة األمـ جاءت الفئة الرئيسة )مكقف .2

 المتحدة األمـ الرئيسة )مكقفنفسيا تكرارا ، كجاءت الفئة  142صحيفة الزماف بكاقع 

 تكرارا . 18ثانية كبكاقع األزمة( في مقاالت صحيفة الصباح بالمرتبة ال مف
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ثالثاا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: كيف عالجت مقالت صحيفتي الزمان 

 والصباح العراقيتين الجانب اإلنساني بعد أزمة الموصل؟

كالنسب المئكية لمفئات الفرعية ككما مكضح  تـ استخراج التكرار لسؤاؿ الثالثلمجابة عف ا

 ( 12اكؿ رقـ )( بالجد11بالجداكؿ رقـ )

 (11جدول رقم )
 جينز والنا الميجرين من الصحافة المئوية لمفئات الفرعية لفئة موقف والنسب التكرار

 الفئة
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
 ديارىـ  إلى الدعكة لتحرير المناطق كعكدة النازحيف كالميجريف 

18 17.8 1 10.0 19 17.1 

 9.9 11 0.0 0 10.9 11 لمنازحيف كالميجريف الحككمية  اإلجراءات

 14.4 16 10.0 1 14.9 15 كالمناطق الجنكبية  لمقميـالنازحة  األعدادزيادة 

 15.3 17 0.0 0 16.8 17 كمساعدة النازحيف كالميجريف بسبب العمميات العسكرية  األسررعاية 

 43.2 48 80.0 8 39.6 40 لجميع مككنات الشعب العراقي  اإلرىاباستيداؼ 

 100.0 111 9.1 10 90.9 101 المجموع  

 في مقاالت كل صحيفة بشكل منفرد. الفئة مف مجمكع تكرار جميع الفئات الفرعية كما كردت *النسبة المئكية لتكرار
 جميع الفئات في الصحيفتيف. لمئكية مف المجمكع الكمي لتكرار**النسبة ا

 ( ما يمي:11يظير مف الجدكؿ رقـ )

في مقاالت  فزحيكالنا الميجريف مف الصحافة الفئات الفرعية مف مكقف تكرارأف  .1

ستيداؼ إ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 40 -11صحيفة الزماف تراكحت ما بيف )

%(، بينما جاءت بالمرتبة  39.6( بنسبة مئكية )رىاب لجميع مككنات الشعب العراقياإل

 %(. 10.9( بنسبة مئكية )حيف كالميجريفالحككمية لمناز  األخيرة الفئة )اإلجراءات

في مقاالت  كالنازحيف الميجريف مف الصحافة الفئات الفرعية مف مكقف ف تكرارإ .2

ستيداؼ إ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 8 -0صحيفة الصباح تراكحت ما بيف )
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%(، بينما جاءت بالمرتبة  80.0( بنسبة مئكية )لجميع مككنات الشعب العراقي اإلرىاب

كمساعدة النازحيف  األسررعاية  ،الحككمية لمنازحيف كالميجريف ألخيرة الفئة )اإلجراءاتا

 %(. 8العسكرية( بنسبة مئكية )كالميجريف بسبب العمميات 

في مقاالت  كالنازحيف الميجريف مف الصحافة الفئات الفرعية مف مكقف ف تكرارإ .3

 اإلرىابستيداؼ إ) األكلىة ( حيث جاءت بالمرتب48 -11الصحيفتيف تراكحت ما بيف )

%(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة  43.2( بنسبة مئكية )لجميع مككنات الشعب العراقي

 %(. 9.9( بنسبة مئكية)الحككمية لمنازحيف كالميجريف الفئة )اإلجراءات

 

 (12جدول رقم )
 السكان اناةومع األزمة من المرتبة لمفئات الفرعية لفئة اآلثاروالنسب المئوية  التكرار

 الفئة
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
 27.1 16 40.0 2 25.9 14 النازحيف  أزمةمعالجة 

 18.6 11 0.0 0 20.4 11 الميجريف  أزمةمعالجة 

 6.8 4 0.0 0 7.4 4 لدعـ النازحيف كالميجريف  األمكاؿمعالجة نقص 

 44.1 26 60.0 3 42.6 23 كاف التيديد االقتصادؼ كاالجتماعي الذؼ يكاجو الس

 3.4 2 0.0 0 3.7 2 النفسي لداعش عمى المكاطنيف  اإلرىاب أثارمعالجة 

 100.0 59 8.5 5 91.5 54 المجموع 

 في مقاالت كل صحيفة بشكل منفرد. ية لتكرار الفئة مف مجمكع تكرار جميع الفئات الفرعية كما كردت*النسبة المئك 
 جميع الفئات في الصحيفتيف. رارجمكع الكمي لتك**النسبة المئكية مف الم

 ( ما يمي:12يظير مف الجدكؿ رقـ )

السكاف في مقاالت  كمعاناة األزمة مف المرتبة الفئات الفرعية مف اآلثار ف تكرارإ .1

التيديد ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 23 -2صحيفة الزماف تراكحت ما بيف )

%(، بينما جاءت  42.6( بنسبة مئكية )سكافجتماعي الذؼ يكاجو الاالقتصادؼ كاإل
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( بنسبة مئكية رىاب النفسي لداعش عمى المكاطنيفمعالجة اثار اإلبالمرتبة األخيرة )

(3.7 .)% 

السكاف في مقاالت  كمعاناة األزمة مف المرتبة الفئات الفرعية مف اآلثار ف تكرارإ .2

التيديد ) ألكلىا( حيث جاءت بالمرتبة 3 -0صحيفة الصباح تراكحت ما بيف )

%(، بينما جاءت  42.6( بنسبة مئكية )االقتصادؼ كاالجتماعي الذؼ يكاجو السكاف

 عمى لداعش النفسي اإلرىاب أثار الميجريف، معالجة أزمة بالمرتبة األخيرة )معالجة

 %(. 0كالميجريف( بنسبة مئكية ) النازحيف لدعـ األمكاؿ نقص المكاطنيف، معالجة

السكاف في مقاالت  كمعاناة األزمة مف المرتبة لفرعية مف اآلثارالفئات ا أف تكرار .3

التيديد االقتصادؼ ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 26 -2الصحفيتيف تراكحت ما بيف )

%(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة  44.1( بنسبة مئكية )كاالجتماعي الذؼ يكاجو السكاف

 %(. 3.4مكاطنيف( بنسبة مئكية )ال عمى لداعش النفسي اإلرىاب آثار )معالجة

 

رابعاا: النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع: ما موقف كتاب مقالت صحيفتي الزمان 

عالم داعش؟  والصباح العراقيتين من حرب الشائعات وا 

كالنسب المئكية لمفئات الفرعية ككما مكضح بالجدكؿ  سؤاؿ الرابع تـ استخراج التكرارلمجابة عف ال

 (.13رقـ )
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 (13جدول رقم )
عالم الشائعات حرب من لمفئات الفرعية لفئة موقف الكتابوالنسب المئوية  التكرار  داعش وا 

 الفئة
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
 18.5 10 25.0 1 18.0 9 حث المكاطنيف عمى عدـ التأثر مف شائعات داعش

 20.4 11 25.0 1 20.0 10 قل الحقائقالتركيز عمى اىمية مكافحة الشائعات مف خالؿ ن

 22.2 12 0.0 0 24.0 12 التركيز عمى اىمية مكافحة الشائعات مف خالؿ نقل الحقائق

 27.8 15 0.0 0 30.0 15  اإلنترنتآلة دعاية داعش المتطكرة عمى  ةمكاجي

 11.1 6 50.0 2 8.0 4 التركيز عمى حالة انكسار كتراجع كىزيمة داعش 

 100.0 54 7.4 4 92.6 50 المجموع
 في مقاالت كل صحيفة بشكل منفرد. مجمكع تكرار جميع الفئات الفرعية كما كردت *النسبة المئكية لتكرار الفئة مف

 جميع الفئات في الصحيفتيف.مئكية مف المجمكع الكمي لتكرار **النسبة ال

 ( ما يمي:13يظير مف الجدكؿ رقـ )

داعش في مقاالت  كا عالـ الشائعات حرب مف فالفئات الفرعية مف المكق ف تكرارإ .1

آلة  ةمكاجي) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 15 -4صحيفة الزماف تراكحت ما بيف )

%(، بينما جاءت بالمرتبة  30.0( بنسبة مئكية )دعاية داعش المتطكرة عمى االنترنت

 %(. 8.4( بنسبة مئكية )نكسار كتراجع كىزيمة داعشإالتركيز عمى حالة األخيرة )

داعش في مقاالت  كا عالـ الشائعات حرب مف الفئات الفرعية مف المكقف ف تكرارإ .2

التركيز عمى ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 2 -0صحيفة الصباح تراكحت ما بيف )

%(، بينما جاءت بالمرتبة  50.0( بنسبة مئكية )حالة انكسار كتراجع كىزيمة داعش

 دعاية آلة ةالحقائق، مكاجي نقل خالؿ مف الشائعات ةمكافح اىمية عمى األخيرة )التركيز

 %(. 0اإلنترنت( بنسبة مئكية ) عمى المتطكرة داعش

داعش في مقاالت  كا عالـ الشائعات حرب مف الفئات الفرعية مف المكقف ف تكرارإ .3

 حالة عمى )التركيز األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 15 -6الصحيفتيف تراكحت ما بيف )
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%(، بينما جاءت بالمرتبة األخيرة  27.8داعش( بنسبة مئكية ) كىزيمة كتراجع انكسار

 داعش دعاية آلة الحقائق، مكاجو نقل خالؿ مف الشائعات مكافحة اىمية عمى )التركيز

 %(. 11.1األنترنت( بنسبة مئكية ) عمى المتطكرة

الدولة خامساا: النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس: ما طريقة تناول ممارسات تنظيم 

 )داعش( في مقالت صحيفتي الزمان والصباح العراقيتين خالل أزمة الموصل؟

 (14جدول رقم )
 (داعش) الدولة تنظيم المئوية لمفئات الفرعية لفئة تناول ممارسات والنسبالتكرار 

 الفئة
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
يجير في المناطق التي يسيطركف التركيع كاالنتقاـ بالذبح كالقتل كالخطف كالت
 57.5 184 75.0 21 55.8 163 عمييا

 6.3 20 0.0 0 6.8 20 إبراز قكة التنظيـ بسبب األسمحة التي استكلى عمييا مف الجيش

 25.0 80 21.4 6 25.3 74 تدمير البنى التحتية كالمراقد الدينية كاألثرية

 1.1 4 0.0 0 1.4 4 خات كاالنتحاريفالتيديد بالذبح كالقتل كالقكات الحككمية بالمفخ

 6.3 20 3.6 1 6.5 19 استيداؼ المدنييف كالقكات الحككمية بالمفخخات كاالنتحارييف

 3.8 12 0.0 0 4.1 12 التنظيـ يخسر عشرات المقاتميف كالقادة كيفقد السيطرة

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 التعاكف مع القكات األمنية أكالتنظيـ يعدـ كيقاضي مقاتميو بسبب اليركب 

 100 320 8.7 28 91.3 292 المجموع 

 في مقاالت كل صحيفة بشكل منفرد. ية لتكرار الفئة مف مجمكع تكرار جميع الفئات الفرعية كما كردت*النسبة المئك 
 جميع الفئات في الصحيفتيف.مئكية مف المجمكع الكمي لتكرار **النسبة ال

 ( ما يمي:14يظير مف الجدكؿ رقـ )

في مقاالت صحيفة ( داعش) الدكلة تنظيـ مف الفئات الفرعية مف المكقف تكرار أف .1

التركيع كاالنتقاـ بالذبح ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 163 -0الزماف تراكحت ما بيف )

%(،  55.8( بنسبة مئكية )كالقتل كالخطف كالتيجير في المناطق التي يسيطركف عمييا
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 التعاكف  كأ اليركب بسبب مقاتميو كيقاضي يعدـ )التنظيـلفئة  بينما لـ يظير أؼ تكرار

 األمنية(. القكات مع

في مقاالت صحيفة ( داعش) الدكلة تنظيـ مف الفئات الفرعية مف المكقفف تكرار إ .2

التركيع كاالنتقاـ بالذبح ) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 21 -0الصباح تراكحت ما بيف )

%(،  75.0( بنسبة مئكية )طق التي يسيطركف عميياكالقتل كالخطف كالتيجير في المنا

 مف عمييا ستكلىإ التي األسمحة بسبب التنظيـ قكة لفئات )إبراز يظير أؼ تكراربينما لـ 

 كالقتل بالذبح السيطرة، التيديد كيفقد كالقادة المقاتميف عشرات يخسر الجيش، التنظيـ

 اليركب بسبب مقاتميو كيقاضي يعدـ نتحاريف، التنظيـكاإل بالمفخخات الحككمية كالقكات

 األمنية(. القكات مع التعاكف  كأ

في مقاالت الصحيفتيف ( داعش) الدكلة تنظيـ مف الفئات الفرعية مف المكقفف تكرار إ .3

نتقاـ بالذبح كالقتل التركيع كاإل) األكلى( حيث جاءت بالمرتبة 184 -0تراكحت ما بيف )

%(، بينما  57.5( بنسبة مئكية )طركف عميياكالخطف كالتيجير في المناطق التي يسي

التعاكف مع  أكالتنظيـ يعدـ كيقاضي مقاتميو بسبب اليركب لفئة ) يظير أؼ تكرارلـ 

 (.القكات األمنية
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 مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  ىناك ىل: سادساا: النتائج المتعمقة بالسؤال السادس

 الموصل؟ أزمة تجاه فتينيالصح مقالت مضامين بين( α ≤0.05) الدللة

 (15الجدول رقم )
-Chi) قيم و الموصل، أزمة تجاه مقالت الصحيفتين لمضامين المئوية والنسب التكرار

Square) 

 
 الصباح الزمان

Chi-Square الدللة اإلحصائية 
 %* ت %* ت

 0.00 30.769 3.9 6 3.7 46 مكقف العراقي مف أزمة المكصلال
 0.00 229.717 18.3 28 23.4 292 ظيـ الدكلة )داعش(المكقف مف تن

 0.00 154.880 7.8 12 15.1 188 مكقف المرجعية مف أرىاب داعش
 ضداستثمار الدعـ الدكلي لمعراؽ 

 0.00 12.519 9.2 14 3.2 40 اإلرىاب

مكقف الكتل السياسية كأعضاء 
 البرلماف

58 4.7 8 5.2 37.879 0.00 

ريف مكقف الصحافة مف الميج
 كالناجيف

101 8.1 10 6.5 74.604 0.00 

 0.00 45.938 8.5 13 5.7 71 قميـاالمكقف 
 0.00 96.100 11.8 18 11.4 142 مكقف األمـ المتحدة مف األزمة

 0.00 72.961 20.3 31 13.1 163 مكقف العربي كالدكلي مف األزمةال
اة نمف األزمة كمعا المرتبةاآلثار 

 السكاف
54 4.3 5 3.3 40.695 0.00 

المكقف مف حرب الشائعات كا عالـ 
 0.00 39.185 2.6 4 4.0 50 داعش

 0.00 30.422 2.6 4 3.3 41 المكقف الحككمي مف أزمة المكصل
 0.00 1053.01 **10.9 153 **89.1 1246 المجموع 

 فة بشكل منفرد.في مقاالت كل صحي ية لتكرار الفئة مف مجمكع تكرار جميع الفئات كما كردت*النسبة المئك 
 .جميع الفئات في الصحيفتيف رار**النسبة المئكية مف المجمكع الكمي لتك

( لمفركؽ بيف الصحفتيف في مضاميف Chi-Square( أف جميع قيـ )15يظير مف الجدكؿ رقـ )

( كعند مراجعة α ≤ 0.05مقاالت تجاه أزمة المكصل كانت دالة إحصائيا  عند مستكػ الداللة )
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ف الفركؽ كانت لصالح صحيفة الزماف، مما يدؿ عمى أف صحيفة نسبة المئكية تبيف إكال التكرار

 بأزمة المكصل. ا  ىتمامأكثر إ  تالزماف كان

النتائج المتعمقة باإلجابة عن مشكمة الدراسة: ما طريقة معالجة أزمة الموصل في مقالت 

  ؟2014/ 9/ 30لغاية  2014/ 6/ 10صحيفتي الزمان والصباح العراقيتين لممدة من 

صحف عينية مف المضاميف مقاالت لالمئكية  كالنسب التكرارىذا السؤاؿ تـ استخراج  فكلمجابة ع

 .( يكضح ذلؾ16) الجدكؿ رقـ، المتعمقة بأزمة المكصل

 (16الجدول رقم )
 والمتعمقة مدراسةالمخصصة ل الصحف مقالتلممضامين الرئيسية في والنسب المئوية  التكرار

 لموصلبأزمة ا

 الفئة الرئيسية
 المجموع الصباح الزمان

 %** ت %* ت %* ت
 3.7 52 3.9 6 3.7 46 مكقف العراقي مف أزمة المكصلال

 22.9 320 18.3 28 23.4 292 المكقف مف تنظيـ الدكلة )داعش(
 14.3 200 7.8 12 15.1 188 داعش إرىابمكقف المرجعية مف 

 3.9 54 9.2 14 3.2 40 إلرىابا ضداستثمار الدعـ الدكلي لمعراؽ 
 4.7 66 5.2 8 4.7 58 مكقف الكتل السياسية كأعضاء البرلماف
 7.9 111 6.5 10 8.1 101 مكقف الصحافة مف الميجريف كالناجيف

 6.0 84 8.5 13 5.7 71 قميـاإلمكقف 
 11.4 160 11.8 18 11.4 142 مكقف األمـ المتحدة مف األزمة

 13.9 194 20.3 31 13.1 163 مف األزمة مكقف العربي كالدكليال
 4.2 59 3.3 5 4.3 54 اة السكافنمف األزمة كمعا رتبةتالماآلثار 

 3.9 54 2.6 4 4.0 50 المكقف مف حرب الشائعات كا عالـ داعش
 3.2 45 2.6 4 3.3 41 المكقف الحككمي مف أزمة المكصل

 100.0 1399 **10.9 153 **89.1 1246 المجموع
 في مقاالت كل صحيفة بشكل منفرد. كرار جميع الفئات كما كردتة المئكية لتكرار الفئة مف مجمكع ت*النسب

 جميع الفئات في الصحيفتيف.مئكية مف المجمكع الكمي لتكرار **النسبة ال
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 ( ما يمي:1يظير مف الجدكؿ رقـ )

( 292 -40الفئات الرئيسة في مقاالت صحيفة الزماف تراكحت ما بيف ) ف تكرارإ .1

( بنسبة مئكية (داعش) الدكلة تنظيـ مف )المكقف األكلىحيث جاءت بالمرتبة 

داعش( بعدد تكرار  إرىابمكقف المرجعية مف %(، كبالمرتبة الثانية جاءت ) 23.4)

 الدكلي الدعـ لفئة )استثمار %(، بينما كاف أقل تكرار 15.1( كنسبة مئكية )188)

 .(40) اإلرىاب( بعدد تكرار ضد لمعراؽ

( 31 -4الفئات الرئيسية في مقاالت صحيفة الصباح تراكحت ما بيف ) ف تكرارإ .2

 20.3األزمة( بنسبة مئكية ) مف كالدكلي العربي )مكقف األكلىحيث جاءت بالمرتبة 

( 28) (( بعدد تكرارالمكقف مف تنظيـ الدكلة )داعش%(، كبالمرتبة الثانية جاءت )

المكقف مف حرب ل التكرارات لفئتي )%(، بينما كاف أق 18.3كنسبة مئكية )

 (.4) المكصل( بعدد تكرارالمكقف الحككمي مف أزمة  ،الشائعات كا عالـ داعش

( حيث 320 -45الفئات الرئيسية في مقاالت الصحيفتيف تراكحت ما بيف ) ف تكرارإ .3

%(،  22.9( بنسبة مئكية )المكقف مف تنظيـ الدكلة )داعش() األكلىجاءت بالمرتبة 

( كنسبة 200) ( بعدد تكراررىاب داعشإمكقف المرجعية مف ) جاءتبة الثانية كبالمر 

( مكقف العراقية مف أزمة المكصللفئة ) %(، بينما كاف أقل تكرار 14.3مئكية )

 (.52) بعدد تكرار
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 :الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات 

 :مناقشة النتائج 

كيف تناولت مقالت صحيفتي الزمان والصباح  األول:مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال أولا: 

 مواقف الطراف العراقية ازاء ازمة الموصل؟ العراقيتين،

 األكلىت بالمرتبة منية جاءكالجيش كالقكات األراقية ف فئة دعـ العشائر العأبينت النتائج      

مما يمقى  ا  عشائري ا  تمعقية( لككف المجتمع العراقي مجاضمف الفئة الرئيسية )مكقف العشائر العر 

خيرة ت فئة تسميح العشائر بالمرتبة األبينما جاء زمة،لدحداث المصاحبة تاثيره عمى مجريات األ

ضمف فئة مكقف العشائر لككف سياسة الصحيفتيف ضد كجكد السالح بيد غير الدكلة كىذه النتيجة 

 .لمصحف مع ما ينشر فييايرية ( مف حيث تكافق السياسة التحر 2006 ،الفراجي)دراسة  مع تتكافق

اب داعش في مقاالت صحيفة الزماف رىات الفرعية مف مكقف المرجعية مف إالفئ كقد بيف تكرار    

ىمية كتقسيـ البالد كذلؾ حذير مف خطكرة االكضاع كالحرب األالت ،األكلىت بالمرتبة ءالتي جا

كسفؾ الدماء ككذلؾ احكاـ السيطرة  لككف المرجعية راعية لمناس باسـ الديف الذؼ يحـر االقتتاؿ

عمى افعاؿ الناس مف خالؿ التكجييات التي تصب في مصمحة كحدة البالد كتكجو صحيفة الزماف 

( 2016دراسة )فياض، ىذه النتيجة تتفق مع ما ذىبت لو ك  البالدالحفاظ عمى كحدة إلى الراعية 

)دعكة المرجعية لكشف الجرائـ فئة ة خير ت بالمرتبة األبينما جاء، ىتماـ بمكقف المرجعيةمف األ

كشف  إلى ىتمامات داعية ترتكب في المناطق المحتمة( لككف آراء كتاب الصحيفة ليـ إ التي 
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طر عمييا مف قبل داعش ىالي المناطق المسيأ مف الجرائـ التي يتعرض ليا  أكثرخطاء العسكرية األ

   رىاب داعش في مقاالت إية مف الفئات الفرعية مف مكقف المرجع تكرار ككاففيما بينيـ، 

ىمية كتقسيـ )التحذير مف خطكرة األكضاع كالحرب األفئة  األكلىت بالمرتبة ءصحيفة الصباح جا

 . كالفسادرىاب ضد اإل كاحدا   البالد كالدعكة لترؾ الخالفات كالكقكؼ صفا  

 النازحيف،ئدة كدعـ )كقكؼ المرجعية مع المناطق العا فئةخيرة ت في المرتبة األبينما جاء      

دعكة المرجعية لكشف الجرائـ التي ترتكب في المناطق  الدينية،التاكيد عمى اكلكية حماية المراقد 

 إلى ـ ماكف تاكييـ كتكفر الحماية ليـ كالعمل عمى عكدتيأإلى المحتمة( لككف النازحيف بحاجة 

  احتياجاتيـ. يرتماـ بنقل معاناتيـ دكف تكفعمى االى مناطقيـ لذلؾ الكتاب يؤكد

ىاب داعش في ر إالمرجعية مف  مكقفتكرار الفئات الفرعية مف  شارت النتائج أفأ كقد       

ىمية )التحذير مف خطكرة األكضاع كالحرب األفئة  األكلىت بالمرتبة مقاالت الصحيفتيف جاء

التي دة البالد ىمية قد تعصف بكحب األنزالؽ العراؽ في الحر لككف التحذير مف إ، (كتقسيـ البالد

ىتمامات المرجعية الميمة ككذلؾ الحفاظ عمى كحدة البالد بينما مف إ ، ستغرؽ القارب بالجميع 

مف نو ألدعكة المرجعية لكشف الجرائـ التي ترتكب في المناطق المحتمة فئة خيرة ت بالمرتبة األءجا

 كف كمف العراؽ كبالتالي ي ناطق عديدةحتالؿ تنظيـ الدكلة )داعش( لمل إظالبدييي كجكد جرائـ في 

 . شيئا  مؤكدا   رتكاب لمجرائـ في تمؾ المناطقجكد إك 

رلماف في مقاالت صحيفة عضاء البأ الكتل السياسية ك مكقف ف تكرار الفئات الفرعية مف إ     

ت في ء)التاكيد عمى دعـ الحككمة في مكاجية االرىاب( بينما جافئة  األكلىت بالمرتبة الزماف جاء

رىاب ال يمثل فئة معينة بل يمثل ة ما تقكـ بو المميشيات( لككف اإل)رفض كادانفئة خيرة األ المرتبة
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كلذلؾ تناكلو كتاب الصحيفة بشكل كبير  كاألخالؽ،العنف كالقتل الذؼ يشكه الصكرة الحقيقية لمديف 

ي العممية مشاركة ف ا  حزابتمثل جيات كأ ياا المميشيات ألنتقكـ بيلـ تكشف الجرائـ التي بينما 

)الدعكة لمعرفة مصير ضحايا  فئة األكلىما فيما يخص صحيفة الصباح جائت بالمرتبة أ ،السياسية

حككمة المالكي تتحمل سقكط  فئة ت بالمرتبة االخيرةءبينما جا ،رىاب كخاصة جريمة سبايكراإل

ىتماـ اإل ،خطاء المالكيأتل السياسية تتحمل جميع الككفئة  ،المكصل كىدر الماؿ العاـ 

دانة ما تقـك بو رفض كا  ك  ،خرػ ت األستحقاقالحككمة مع ضماف المناصب كاإلبالمشاكرات لتشكيل ا

تؤثر عمى تفعيل نسانية بحجـ كبير مف شانيا ات لكف جريمة سبايكر جريمة ضد اإلالمميشي

لمبمد فيما يخص تحمل حككمة المالكي لممسؤلية بالرغـ مف قيادة المالكي  ماأحتقاف الطائفي، اإل

الكحيد بل  نيا ليست السببأنسحاب الجيش الذؼ يقكده رئيس الكزراء فاف كتاب الصحيفة يركف ا  ك 

عتبار ش كا  داع ل الذيف ساىمكا في قبكليـ بدخكؿسكاف المكصسباب مف ضمنيا، "أعدة ىناؾ 

 . "ؼ الصحيفةأخطاء عسكرية حسب ر أقبل المميشيات  رتكبت مفأخطاء التي األ

ت ءعضاء البرلماف في مقاالت الصحيفتيف جاأ الفئات الفرعية مف الكتل السياسية ك  ف تكرارإ      

خيرة المرتبة األت برىاب( بينما جاءكمة في مكاجية اإلكيد عمى دعـ الحك)التأفئة  األكلىبالمرتبة 

رىاب كيجب ف الحككمة ىي الراعية لمحاربة اإلدانة ما تقـك بو المميشيات( لكك فئة )رفض كا  

رىاب كالحصكؿ عمى الدعـ الداعمة لمحككمة في حربيا ضد اإل لممكاقف الدكلية كاالقميمية التحشيد

المؤسسات اعتبارىا ضمف كـ بو المميشيات( بفئة )رفض كادانة ما تقما أ كاإلقميمي، الدكلي

خطاء ة في جميع القكاطع تككف مصحكبة بأمميات العسكريعرىاب كالالحككمية التي تحارب اإل

دراسة ىذه النتيجة تتفق مع ما ذىبت لو  حسب تكجو الصحيفتيف" معركؼ عسكريا   حتمية كما

 . التأكيد عمى دعـ الحككمة في مكاجية اإلرىاب( مف 2016)فياض، 
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لمكصل في مقاالت صحيفة الزماف زمة اأالفئات الفرعية مف المكقف الحككمي في  ف تكرارإ      

رىابييف لككف تفعيل طنية كالعمل عمى تحقيقيا لعزؿ اإل)المصالحة الك فئة  األكلىت بالمرتبة جاء

قصر جتماعية ىك الطريق األسياسية كاإلنياء كافة الخالفات الإالمصالحة الكطنية عف طريق 

ناس كنبذ جميع الخالفات التي رساء مبدأ حفع الا  لحفع الناس كتعبئتيـ نحك الديمقراطية كالمكاطنة ك 

حيطيف )تسكية الخالفات مع المفئة خيرة ت بالمرتبة األما جاءبينىاب، ـ في زيادة حجـ اإلر تسي

كلكيات الميمة تجاه كحدة األ نياء الخالفات الداخمية مفأة في سبقيالعربي كاالقميمي( لككف اإل

 البالد.

فئة )المصالحة الكطنية كالعمل عمى تحقيقيا لعزؿ  كفي صحيفة الصباح جاء تكرار     

زاء تفعيل إؼ الحككمة كسياستيا أف الصحيفة تناكلت ر بسبب إ كلىبالمرتبة األ رىابييف(اإل

رض يتـ العمل العراقية كفي حاؿ تفعيميا عمى األالمصالحة الكطنية التي ترتبط برئاسة الكزراء 

ت ف في تكرار الصحيفتيف جاءإعب العراقي كتستخمص رىاب كميا عف تصرفات الشعزؿ اإلعمى 

لككف المصالحة  ييف(اإلرىاب الكطنية كالعمل عمى تحقيقيا لعزؿ  فئة )المصالحة األكلىبالمرتبة 

ت بالمرتبة بينما جاءرىابييف، اإلكفي حاؿ تفعيميا يتـ عزؿ  ا  كعممي ا  مكضكعي ا  الكطنية كتحقيقيا شيئ

تسكية الخالفات مع  دكليـ،االخيرة فئة )المتطرفيف مف دكؿ خارجية كمعالجة مكضكعيـ مع 

  .ابعيف في المحيط الدكلي كاالقميميالمت الصحيفتيف ال يخاطبافلككف  قميمي(كاالالمحيطيف العربي 

 فئة األكلىت بالمرتبة ءالفئات الفرعية مف مكقف االقميـ في صحيفة الزماف جا اف تكرار     

ازع عمييا ضمف محافظة )اتياـ االقميـ كجزء مف مؤامرة سقكط المكصل( لككف ىناؾ مناطق متن

تمؾ المناطق ىذا ما جعل التكرار في إلى تقدـ قكات البيشمركة الكردية  إلى دػ نينكػ مما أ
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ت بالمرتبة بينما جاءكجزء مف مؤامرة سقكط المكصل(،  يـمقاالت الكتاب كتناكليـ لفئة )إتياـ اإلقم

ت قميـ( لككف سيطرة القكاالمناطق المتنازع عمييا كضميا لمقميـ بالسيطرة عمى )قياـ اإل فئة خيرةاأل

سمحة الجيش أستيالء عمى مف سيطرة داعش ككذلؾ اإل أفضلالكردية عمى المناطق المتنازع عمييا 

مة لمسيطرة عمى حقكؿ انتاج العراقي المنسحب مف ثكناتو كمكاقع العمميات ككذلؾ الحالة المماث

 .النفط

ت ح جاءدستاف في مقاالت صحيفة الصبار ك ميـ كتكرار الفئات الفرعية مف مكقف إق فإ      

)قكات البيشمركة ليا مشاركة فعمية في المعركة ضد داعش في قكاطع كثيرة فئة  األكلىبالمرتبة 

العراقية، كحتى المكصل كفق تنسيق عسكرؼ مع القطعات التابعة لمدكلة إلى ممتدة مف محافظة دي

 )التنسيقفئة ح ردستاف لصحيفة الصباك قميـ كت بالمرتبة األخيرة لمفئات الفرعية لمكقف إبينما جاء

سمحة الجيش العراقي أ عمىستيالء رىاب كمساعدة النازحيف كاإلمع قكات البيشمركة كدعميا ضد اإل

رىاب في محاربة اإل ا  طبيعي ا  مر نفط( لككف التنسيق مع البيشمركة أكالسيطرة عمى حقكؿ انتاج ال

سمحة أييي السيطرة عمى كبالضركرة كجكد تنسيق عسكرؼ كتبادؿ المعمكمات االستخبارية كمف البد

الجيش المترككة مف قبل قكات البيشمركة القريبة مف قكاطع الجيش المنسحب ككذلؾ الحاؿ بالنسبة 

 لحقكؿ انتاج النفط القريب مف تكاجد القكات الكردية.

ت بالمرتبة ردستاف في مقاالت الصحيفتيف جاءك ك قميـإف تكرار الفئات الفرعية مف مكقف إ      

زمات ما بيف المركز األستمرار رة سقكط المكصل( إلمؤام)اتياـ االقميـ كجزء مف ة فئ األكلى

 لى اقميـ بسبب تصدير النفط كالمناطق المتنازع عمييا في محافظة نينكػ كصالح الديف كديكاإل
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رة عمى ىذه المناطق جعل اصابع اإلتياـ تتكجو نحك اإلقميـ بإتيامو كتقدـ القكات الكردية لمسيط

 جزء مف مؤامرة دخكؿ داعش لمدينة المكصل. نو بأ

سمحة الجيش العراقي كالسيطرة )اإلستيالء عمى أ خيرة لمصحيفتيف فئةبالمرتبة األ تبينما جاء      

ميـ تحت سيطرة قسمحة في المناطق القريبة مف اإللككف الكثير مف األ النفط(عمى حقكؿ انتاج 

المنسحب ككذلؾ  سمحة الجيش العراقيأداعش عمى مف سيطرة  أفضلتبارىا القكات الكردية كا ع

 ،عبد هللافقت ىذه النتيجة مع نتيجة )كتكانتاج النفط لمحفاظ عمييا، ى حقكؿ إعتبار السيطرة عمإ 

زمة بعد اف تناكلت جميع في تناكؿ المكضكعات التي تخص األ( مف حيث عدـ التكازف 2016

ة الرئيسية )مكقف ف تكرار الفئئيسية تبيف إلعراقي في الفئات الر نتائج التي تخص الكضع اال

 كذلؾ لدكر المرجعية في األكلىبالمرتبة زمة( مف مقاالت صحيفة الزماف جاءت المرجعية مف األ

جتماعي كالديني كما تتمتع بو المرجعية مف رأؼ العراقي عمى الصعيد السياسي كاإل الشارع جزء مف

 .لدييـمتبع 

خذ الحككمة الدكر أفئة )المكقف الحككمي مف االزمة( لعدـ الخيرة بينما جاءت بالمرتبة ا       

قميـ مكقف إاعش بينما جاءت الفئة الرئيسية )زمة دخكؿ المكصل مف قبل تنظيـ دأالحقيقي في 

ردستاف مف ك قميـ كاالت صحيفة الزماف لما يتمتع بو إبالمرتبة الثانية مف مقزمة( ف األردستاف مك ك

مييا ضمف المكصل مع حككمة دينة المكصل ككذلؾ كجكد مناطق متنازع عكاقع جغرافي مجاكر لم

زمة( في مقاالت صحيفة الصباح ة الرئيسية )مكقف المرجعية مف األفيما جاءت الفئالمركز، 

الشارع العراقي مؤكدا  ذلؾ صدكر الفتكػ  لدػ جزء مف ا  بالمرتبة الثانية لككف رأؼ المرجعية ميم

 في مقاالت صحيفة الزماف .داعش كاعتباره فرض كفاءة مف قبل المرجعية الجيادية في القتاؿ ضد 
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فئة  األكلىلمفئات الفرعية مف فئة )المكقف العربي كالدكلي( جاءت بالمرتبة  ف التكرارإ      

زمات كبيرة ة التحديات( لككف العراؽ يتعرض أل)العمل لمعالجة الكضع العراقي كدعمو في مكاجي

 خرػ خمفت العديد مف المشكالتأناطق ظيـ الدكلة )داعش( لمدينة المكصل كمحتالؿ تنمف خالؿ إ

ختمفت ىذه النتيجة مع دراسة أ، ك بير عمى المحيط العربي كاالقميميليا التأثير الكالتي 

صحيفة الصباح الفرعية  بينما كانت كفق تكرار( مف حيث الدعـ العربي لمعراؽ، 2008)الدليمي،

زمة فئة )التحذير مف خطكرة األ األكلىجاءت بالمرتبة ف العربي كالدكلي( لمفئة الرئيسية )المكق

زمة لعراقية كما يدكر حكؿ العراؽ مف أحداث كأالعراقية لككف الصحيفة تمثل سياسية الحككمة ا

 يرة(.كب

كيف تناولت مقالت صحيفتي : مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤوال الثاني: ثانياا 

 قيتين مواقف األطراف الدولية واألقمية إزاء أزمة الموصل؟الزمان والصباح العرا

زمة في سية المكقف العربي كالدكلي مف األالفئات الفرعية مف الفئة الرئي بيف تكراركقد        

أف فئة )العمل لمعالجة الكضع العراقي كدعمو في مكاجية التحديات(  مقاالت صحيفة الزماف

ضع العراقي لو التأثير الكبير عمى محيطو االقميمي كلمنع تدفق لككف الك  ،األكلىجاءت بالمرتبة 

العراؽ تناكلت مقاالت صحيفة الزماف العراقية مكضكع العمل لمعالجة الكضع إلى المسمحيف 

في صحيفة الصباح فئة )التحذير  األكلىاءت بالمرتبة كجمو في مكاجية التحديات، العراقي كدع

في قتتاؿ كالفكضى يتيح كجكد اإلقميميا  زمة العراقية إنتشار األإ األزمة العراقية( لككف مف خطكرة 

     كلكية حماية البعثات الدبمكماسية في المنطقة بينما جاءت بالمرتبة األخيرة فئة أ نحاءجميع أ

 أكثرمني الخطير كلكية لمكضع األعطتا األصحيفتيف أ لككف الف، امقاالت التي تناكلتيا الصحيفتال
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 مف (2016)جياد، يجة دراسة نتكىذه النتيجة تتفق مع  كلكية ثانكيةعثات التي تعتبر أمف حماية الب

 .حيث تركيز صحيفة الصباح عمى المكضكعات المحمية مقارنة بغيرىا مف المكضكعات

ف تكرار الفئات الفرعية مف )المكقف العربي كالدكلي مف االزمة( في مقاالت الصحيفتيف إ      

قية( لككف ازمة العراؽ اذا ماتـ إنتشارىا )التحذير مف خطكرة االزمة العرا كلىاألجاءت بالمرتبة 

عديدة  نييار دكؿإ إلى زمة دكلية يصعب حميا بطرؽ سممية كقد تؤدؼ أقميميا  كعربيا  سكؼ تككف إ

خيرة )التعيد بالتعاكف النياء نزاعات المنطقة( لككف عدـ المصداقية في بينما جاءت بالمرتبة األ

عتبار ذلؾ إ يكد كالمكاثيق لـ تتحقق مف خالؿ تدخالت الكثير مف الدكؿ في الشؤكف العراقية ككالع

سبقية ثانية في ظل الظركؼ المصاحبة لسيطرة تنظيـ الدكلة )داعش( مكضكع ىذه التعيدات بأ

 عمى مدينة المكصل كمناطق شاسعة مف العراؽ.

فرعية لفئة مكقف التحالف الدكلي يف لمفئات الالزماف كالصباح العراقيت ة تناكؿ صحيفتيمناقش    

رىاب في مقاالت تثمار الدعـ الدكلي لمعراؽ ضد اإلسإب اف تكرارات الفئات الفرعية مف رىاد اإلض

لككف الجيش  ه مف جديد()دعـ الجيش العراقي كبناؤ  األكلى صحيفة الزماف حيث جاءت بالمرتبة

س حزاب كالكتل السياسية كليالمحاصصة كالكالء لدساس أتـ تشكيمو عمى  2003العراقي بعد عاـ 

نسحاب مف قكاطع العمميات كدخكؿ تنظيـ الدكلة )داعش( لمدينة لمكطف كتحقق ىذا الكالء يعد اإل

بدعـ كتسميح ىتماـ ( مف اإل2016دراسة )فياض،  اليومع ما ذىبت  تختمفىذه النتيجة ك  المكصل

كلكية )حماية البعثات الدبمكماسية( في صحيفة أخيرة ألبينما جاءت في المرتبة ا ،الجيش العراقي

ىمية مع مقارنتيا بالممارسات العدكانية الدبمكماسية لـ تكف بنفس درجة األالزماف لككف البعثات 

راؽ ضمف المناطق تنظيـ الدكلة )داعش( بحق المكاطنيف في الع فراط في القتل الذؼ نفذه مقاتمككاإل
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رىاب في تثمار الدعـ الدكلي لمعراؽ ضد اإلسإالفئات الفرعية مف  رف تكراإالتي سيطر عمييا، 

كذلؾ  ،األكلىجاءت بالمرتبة بينت أف فئة )تقديـ المساعدات االنسانية( مقاالت صحيفة الصباح 

نساف بالمساىمة في مساعدة النازحيف كتقديـ كمنظمات حقكؽ اإل ةلمساىمة المنظمات الدكلي

( التي جاءت 2013نتيجة اختمفت مع نتيجة )بدر،ال لنزكح، كىذهات في جميع مناطق االمساعد

 متأخرة.الفئة االنسانية فييا بمرتبة 

رىاب في مقاالت تثمار الدعـ الدكلي لمعراؽ ضد اإلسإالفئات الفرعية مف ) ف تكرارإ    

ساعدات لككف اسبقيتو تقديـ المنسانية( دات اإل( )تقديـ المساعاألكلىالصحيفتيف جاءت بالمرتبة 

رؼ الجماعي مف المناطق التي ائنسانية مطمكبة بشكل فكرؼ كفق تقارير اليجرة كالنزكح العشاإل

تيا مع الشارع اصدار أف الصحيفتيف تتعامل يكميا  حسب ا  سيطر عمييا تنظيـ الدكلة )داعش( ك 

 العراقي.

في مقاالت صحيفة  زمة(مف فئة )مكقف األمـ المتحدة مف األالفئات الفرعية  مناقشة تكرار      

فئة )الحفاظ عمى كحدة العراؽ كضركرة تشكيل حككمة كفق  األكلىالزماف حيث جاءت بالمرتبة 

بتشكيل حككمة مف شأنيا الحفاظ عمى كحدة سراع داعمة لداالطر الديمقراطية( لككف الصحيفة 

 .العراؽ التي اصبحت ميددة في ظل الظركؼ الراىنة بعد دخكؿ داعش لمدينة المكصل

دعـ العراؽ في  العنف،سباب بينما جاءت بالمرتبة األخيرة )الدعكة الستعادة األمف كمعالجة أ     

عراؽ كاحزابيا المتنافرة كدكر رىاب( لككف الصحيفة ذات طابع بعيد عف كاقع حككمة الحربو ضد اإل

مـ المتحدة( في الفئات الفرعية مف فئة )مكقف األ ف تكرارالمتدني حياؿ األزمة كأ مـ المتحدةاإل

رىاب( لككف فئة )دعـ العراؽ في حربو ضد اإل األكلىصحيفة الصباح حيث جاءت بالمرتبة 
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الحصكؿ عمى دعـ دكلي في إلى سياسة الحككمة الرامية لصحيفة تنشر كجيات نظر مقاربة لا

   شكيل خيرة فئة )الحفاظ عمى كحدة العراؽ كضركرة تبينما جاءت بالمرتبة األرىاب، اإلحربو ضد 

سباب نزكحيـ العراؽ مسؤكلة عف ممف النازحيف كأككف حككمة الديمقراطية، حككمة كفق االطر 

 الفئات الفرعية زمة كاف تكرارلمتحدة حياؿ األمـ امثل سياسة الدكلة كتراجع مكقف األكالصحيفة ت

)الحفاظ عمى  ىاالت الصحيفتيف جاءت بالمرتبة األكلزمة( في مقمـ المتحدة مف األلفئة )مكقف األ

اغمبية  مثالفطر الديمقراطية( لككف الصحيفتيف تكحدة العراؽ كضركرة تشكيل حككمة كفق اال

طر كحدة العراؽ كتشكيل حككمة كفق األكلكيات طمكحاتو الحفاظ عمى الشارع العراقي الذؼ مف أ

 الديمقراطية لتحمل المسؤكلية.

كيف عالجت مقالت صحيفتي الزمان والصباح  :لثالثاالنتائج المتعمقة بالسؤوال مناقشة : ثالثاا 

 العراقيتين الجانب اإلنساني بعد أزمة الموصل؟

فئة  األكلىلمفئات الفرعية مف مكقف الصحافة مف الميجريف حيث جاءت بالمرتبة  التكرار بيف    

رىاب لجميع مككنات الشعب العراقي( كفق نتائج كتكرار صحيفة الزماف لككف )استيداؼ اإل

 لصحيفة مستقمة كتعالج معاناة الجميكر.ا

زحيف كالميجريف( لككف الصحيفة جراءات الحككمية لمناخيرة فئة )االما جاءت بالمرتبة األبين    

يا الكثير مف الشعب زمة النزكح الكبيرة التي تعرض للممكقف الحككمي غير الجاد حياؿ أ ذةناق

الصحافة مف الميجريف رعية مف فئة )مكقف الفئات الف اف تكرار ،زمة المكصلالعراقي بعد أ

رىاب لجميع ستيداؼ اإلفئة )إ األكلىكالنازحيف( في مقاالت صحيفة الصباح حيث جاءت بالمرتبة 

ؼ الشعب العراقي كمحاكالتو طيامف جميع أ ا  حدأ ب العرقي( لككف االرىاب لـ يستثفِ مككنات الشع
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جرامية بينما جاءت بالمرتبة ىاب اإلممارسات االإ تناكلت الصحيفة ك  ،كبر عدد مف المكاطنيفأل لقت

سر كمساعدة النازحيف كالميجريف بسبب العمميات العسكرية( لككف العمميات فئة )رعاية األ خيرة األ

 العسكرية لـ تكف حقيقية ككاقعية في بداية الحرب ضد داعش.

الصحيفتيف جاءت  فئة )مكقف الصحافة مف الميجريف كالنازحيف في مقاالت ف تكرارإ      

خيرة العراقي( بينما جاءت بالمرتبة األرىاب لجميع مككنات الشعب ستيداؼ اإلفئة إ األكلىبالمرتبة 

الفئات الفرعية مف مكقف الصحافة  بينما كاف تكرارءات الحككمية لمنازحيف كالميجريف، فئة االجرا

)استيداؼ االرىاب  األكلى مف الميجريف كالنازحيف في مقاالت صحيفة الصباح جاءت بالمرتبة

الذؼ ىك مستيدؼ كالميـ ىك الشعب العراقي لجميع مككنات الشعب العراقي( كذلؾ لككف الطرؼ ال

 كالميجريف،جراءات الحككمية لمنازحيف بينما جاءت بالمرتبة األخيرة لفئة اإلجميكر الصحيفة، 

جية ية لككف الصحيفة تنشر ك ر كمساعدة النازحيف كالميجريف بسبب العمميات العسكر رعاية األس

سبابو اعدة النازحيف كالميجريف مف اىـ أمسنظر كسياسة الحككمة العراقية التي تعمل التقصير عف 

 كجكد العمميات العسكرية.

زمة كمعاناة السكاف( في مقاالت رتبة مف األتثار المتكرار الفئات الفرعية مف فئة )اآلف إ      

فئة )التيديد االقتصادؼ كاالجتماعي الذؼ يكاجو السكاف( لككف  ىاألكلصحيفة الزماف بالمرتبة 

زمة كاحتالؿ مناطقيـ كنيب ممتمكاتيـ مف أ زمة جديدة ابتداء  رضكف في كل يكـ ألالسكاف يتع

نزكحيـ كتركيـ لمناطق سكناىـ كىذا ما  إلىدت ىذه االسباب أكقتميـ كاختطاؼ ابنائيـ كبالتالي 

رىاب النفسي جميكرىا بينما جاءت بالمرتبة األخيرة )معالجة اإل يـككنتناكلتو مقاالت الصحيفة ل

ف تكرار كا  فعاؿ داعش كعدـ التركيج ليا، ظيـ ألداعش عمى المكاطنيف( لككف الصحيفة ال تريد تع
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زمة كمعاناة السكاف( في مقاالت صحيفة الصباح الفئات الفرعية مف فئة )اآلثار المرتبة مف األ

)التيديد االقتصادؼ كاالجتماعي الذؼ يكاجو السكاف( لككف الصحيفة تنشر  كلىاألجاءت بالمرتبة 

رتبة في مقاالت كتابيا حجـ ىذا التيديد كما يعانيو السكاف مف ظركؼ قاسية بينما جاءت بالم

رىاب النفسي لداعش عمى المكاطنيف معالجة نقص األخيرة فئة )معالجة أزمة الميجريف ، اثار اإل

النازحيف كالميجريف( لككف الصحيفة لـ تجد حمكال  لمسألة الميجريف كالنازحيف االمكاؿ لدعـ 

زمة الفئات الفرعية لفئة )اآلثار المرتبة مف األ قتصادؼ في العراؽ كاف تكراراإل المتزامنة مع العجز

ما ( التيديد االقتصادؼ كاالجتماعي الذؼ يكاجو السكاف بين األكلىكمعاناة السكاف جاءت بالمرتبة 

يف( لككف التيديد رىاب النفسي لداعش عمى المكاطنالمرتبة األخيرة )معالجة اثار اإلجاءت ب

عد دخكؿ داعش زمة مالية كبيرة حمت بالعراؽ كجميع مفاصل الدكلة ككزاراتيا بقتصادؼ كفق أاإل

رىاب داعش لذلؾ مف جراء إ ثار نفسية يتعرض ليا المكاطنكف د آمف كجك  لممكصل ككذلؾ التخكؼ

 عدـ تعرض المكاطنيف ليذه االثار.نجد الصحيفتيف قممت مف ىذه االثار ل

ما موقف كتاب مقالت صحيفتي الزمان  :الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة : اا رابع

عالم داعشوالصباح العراقي  ؟تين من حرب الشائعات وا 

الـ داعش( في ا عئعات ك )مكقف الكتاب مف حرب الشاالفئات الفرعية مف فئة  ف تكرارإ     

بالمرتبة نترنيت( آلة دعاية داعش المتطكرة عمى اإل )مكاجية فئة مقاالت صحيفة الزماف جاءت

 عيـ.فعاؿ الناس كترك أنترنيت تؤثر بو عمى ية عمى اإلالمإع نةماكلككف تنظيـ داعش لديو  األكلى

لككف العمميات  جع كىزيمة داعش(نكسار كتراإرتبة االخيرة )التركيز عمى حالة بينما جاءت بالم    

عالـ ا  مكقف الكتاب مف حرب الشائعات ك ف تكرار الفئات الفرعية مف فئة )ا  ء ك ضد داعش تسير ببط
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كسار كتراجع إن)التركيز عمى حالة  األكلىداعش( في مقاالت صحيفة الصباح جاءت بالمرتبة 

الحككمية كخسائر منية ك ات األنتصارات القك إعف  كىزيمة داعش( لككف الصحيفة ككتابيا يتحدثكف 

ىمية مكافحة الشائعات مف خالؿ أ خيرة فئة )التركيز عمى بينما جاءت بالمرتبة األ، داعش المتكالية

ت( كذلؾ لمتقميل مف دكر داعش دعاية داعش المتطكرة عمى اإلنترنمكاجية آلة ك نقل الحقائق 

لمكقف مف حرب الشائعات امف )فئة  ف تكرار الفئات الفرعيةإت، اإلنترنكدعايتو المتطكرة عمى 

نكسار كتراجع )التركيز عمى حالة إ األكلىعالـ داعش( في مقاالت الصحيفتيف جاءت بالمرتبة ا  ك 

كىزيمة داعش( لككف الصحيفتيف تخاطب جميكرىا العريض الذؼ يمثل الشارع العراقي كلذلؾ 

 زمة.ات المكاطنيف في مكاجية األييزيد مف معنك  نكسار كتراجع كىزيمة داعش كىذاإلتتناكؿ حالة ا

ما طريقة تناول ممارسات تنظيم الدولة  :السؤال الخامسالنتائج المعمقو بمناقشة  :خامساا 

 )داعش( في مقالت صحيفتي الزمان والصباح العراقيتين خالل أزمة الموصل؟

ءت فئة التركيع لصحيفة الزماف جا (الفئات الفرعية مف فئة )ممارسات تنظيـ الدكلة ف تكرارإ    

بالمرتبة تنظيـ الدكلة داعش عمييا  كالتيجير في المناطق التي يسيطربالذبح كالخطف  نتقاـكاإل

ف الصحيفة ييا كا  اماـ افعاؿ داعش في المناطق التي يسيطركف عم ككف الناس مستباحيف األكلى

ؼ تكرارات أينما لـ تظير بليـ المنافية لمقكانيف كاألدياف، يـ بنشر افعاكتابيا تس مف خالؿ مقاالت

 .(ك التعاكف مع القكات االمنيةأكب لفئة )التنظيـ يعدـ كيقاضي مقاتميو بسبب الير 

الفئات الفرعية لفئة )ممارسات تنظيـ الدكلة داعش( في مقاالت صحيفة الصباح  ف تكرارإ    

تي يسيطركف عمييا( نتقاـ بالذبح كالقتل كالخطف كالتيجير في المناطق ال)التركيع كاإلفئة جاءت 

 نسانية.شية في تمؾ المناطق تعدت حدكد اإللككف ممارسات تنظيـ الدكلة داعش كح األكلىبالمرتبة 
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ستكلى عمييا مف سمحة التي إفئات )ابراز قكة التنظيـ بسبب األل ؼ تكراربينما لـ يظير أ     

التيديد بالذبح كالقتل كالقكات رغـ الجيش، التنظيـ يخسر عشرات المقاتميف كالقادة كيفقد السيطرة 

التعاكف مع  اليركب أك  نتحارييف ، التنظيـ يعدـ كيقاضي مقاتميو بسببلحككمية بالمفخخات كاإلا

 منية(.القكات األ

مف )المكقف مف ممارسات تنظيـ الدكلة داعش في مقاالت الفئات الفرعية  اف تكرار      

نتقاـ بالذبح كالقتل كالخطف كالتيجير في المناطق كاإليع )الترك  األكلىالصحيفتيف جاءت بالمرتبة 

التي يسيطركف عمييا( لككف ىذه االفعاؿ تيديد حقيقي كممارسات حقيقية نفذىا التنظيـ ضد سكاف 

عدـ كيقاضي مقاتميو بسبب لفئة التنظيـ ي ؼ تكرارأيطر عمييا بينما لـ يظير المناطق التي س

 ية(.منك التعاكف مع القكات األاليركب أ

 إحصـائية دللـة ذات فـروق  ىنـاك ىـل :السـؤال السـادسالمتعمقـة بج مناقشة نتـائ: سادساا 

 الموصل؟ أزمة تجاه فتينيالصح مقالت مضامين بين( α≤0.05) الدللة مستوى  عند

ح صحيفة الزماف العراقية حصائية كجكد فركؽ لصالعمى ىذا السؤاؿ بينت النتائج اإل جابةلم      

مف صحيفة الصباح العراقية حيث  أكبرزمة المكصل بدرجة أت بالمقاالت التي تخص ىتملككنيا إ 

كاف عدد مقاالت صحيفة الزماف يفكؽ مقاالت صحيفة الصباح كبيذا نجد الفركؽ لصالح صحيفة 

( مف حيث تقدـ صحيفة الزماف في 2016،عبد هللاالزماف كىذه النتيجة اختمفت مع نتيجة دراسة )

 .زمةاأل تغطية
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 :توصيات ال

الييا تكصمت أكرد الباحث أىـ التكصيات كالمقترحات التي تعد إنعكاسا لمنتائج التحميمية التي 

 : الدراسة كتمثمت بما يأتي

 ةكالكاقعي ةممعمكمات الحقيقيلمكصكؿ لأماـ كسائل اإلعالـ ف تفسح المجاؿ أ الحككمةعمى  .1

ـ في القضاء ل ميمة اإلعالمييف مما يسيؿ تسييكتغطية األحداث أثناء كجكد األزمات مف خال

 .عمى الشائعات كالدعاية التي تبث الرعب كالخكؼ كاليمع بيف الجميكر

في نقل المعمكمات كاألخبار كما ىي لمحفاظ  لدقةبا تحرؼ المؤسسات اإلعالمية ب ينبغي عمى . 2

  .في عرض الحقائق أثناء تغطية األزمات ةعمى المكضكعي

كتطكيرىا  ياالمتعمقو بإعالـ األزمات كعرض نتائجكالدراسات  األبحمثلمزيد مف القياـ بإجراء ا .3

 .لمستفاده منيا كدليل لمعمل في حاؿ كقكع األزمات

الفئكية مف قبل كسائل اإلعالـ  ةعمى المصالح الفردي ةكالعميا كالشمكلي ةالعام ةتغميب المصمح. 4

 .كث األزماتكقات حدئميف عمى تمؾ الكسائل كخصكصا في أكالقا

أثناء كقكع  مف المينية خصكصا   ةعالي ةبنقل المعمكمات بدرج ةاألعماؿ المختصتطكير  .5

يجاد الحمكؿ الالزم  التي مف شأنيا اإلسراع بإنياء األزمة  ةاألزمات كا 
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 .العراؽ ،بغداد ،بغداد ،جامعة بغداد ،)أطركحة دكتكراه غير منشكرة( ،األمريكية في العراق

 بغداد: المجمع العممي العراقي. الجزء الثاني. -(. تاريخ الموصل2001)الديكه جي، سعيد  -

 .دار الفكر العربي :بيركت .حمختار الصحا .( 1967) دمحم ابف أبي بكر  ،الرازؼ  -

أكاديمية نايف العربية لمعمـك : الرياض ،اة( األمن والحي 1998) الحكيـ رضا عبد ،رضكاف -
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( .الموصل غي العيد العثماني فترة الحكم المحمي.  1975)رؤكؼ، عماد عبد السالـ  -

 .االداب عةبمط:النجف

جامعة : الرياض ،أسبابيا ،أبعادىا ،يفيا( األزمات، تعر  2011) عمي ابف ىمكؿ  ،الركيمي -

 .يف لمعمـك األمنيةنا
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 مكتبة الصفحات الذىبية الخاصة.

دار قباء :القاىرة ،ساليب الفنية في التحرير الصحفي( األ 2000) عبدالعزيز  ،شرؼ -

 .لمطباعة كالنشر كالتكزيع

دارة الصحافة (. 2007) صادؽ ، عادؿ دمحم  - لقاىرة دار الفجر لمنشر ا ،1ط .األزمات وا 

 كالتكزيع.

 .عالـ الكتاب الحديث :أربد ،إدارة األزمات(  2008نعيـ إبراىيـ )  ،الظاىر -

مكتبة النيضة : القاىرة ،ي ( المقال في أدب عبدالرحمن شكر  1989) شكقي دمحم  ،العاممي -
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 .األسس النظرية والمنيجية :الرأي العام وطرق قياسو .(2000عاطف عمي )  ،العبد -

 .دار الفكر العربي ،القاىرة

 الكتب الحديث.دار  :، القاىرة1ط (. مناىج البحث اإلعالمي. 2012)العزيز، بركات  عبد -

مركز تطكير األداء  :، القاىرةإدارة األزمة ( ميارات 2004) ىالؿ دمحم  ،الغني عبد -

 .كالتنمية

 محافظات في األمنية لألحداث العراقية الصحافة تغطية( . 2016)عبد هللا، عمر دمحم  -

 الصباح)  2014/ 12/ 31 لغاية 2014/ 6/ 1 لمفترة واألنبار الدين وصالح نينوى 
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)رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة الشرؽ  .مقارنة تحميمية دراسة –( والعدالة زمانوال

 األكسط: عماف، األردف.

 مطابع جامعة القاىرة. :القاىرة ،الصحافة كمصدر لمتاريخ(  1960حسنيف )  ،القادر عبد -

 ،3ط .المستقبل ،حشالدولة اإلسالمية: الجذور ، التو .( 2015 ، عبدالبارؼ )عطكاف -

 .دار الساقي ،بيركت

بغداد: مركز المحور العسكري.  -(.العراق ما بعد داعش  2016)  )أ(عمك ، عماد  -

 .النيريف لمدراسات اإلستراتيجيو 

 بغداد: بيت المتنبي.  الموصل.إلى (.من معسكرات ىيرات  2016)   )ب(عمك ، عماد -

مركز األىراـ : قاىرةال ،ير( إدارةاألزمات في عالم متغ 1993) عباس رشدؼ  ،العمارؼ  -
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، 2ط (. مدينة األدباء في تاريخ الموصل الحدباء.2009)العمرؼ، ياسيف خيرهللا الخطيب  -

 بغداد: دار ابف األثير لمطباعة كالنشر.

)ترجمة دمحم نجيب  .تاريخ المماليك الكولو مند في بغداد .( 1961) فائق ، سميماف  -

 أرمانزؼ( ، بغداد. 

ت السياسية في الصحافة العراقية ( التجاىا 2006) عالء الديف احمد خميفة  ،يالفراج -

 .العراؽ ،بغداد ،،) رسالة ماجستير غير منشكرة (، جامعة بغدادبعد الحتالل األمريكي

دار أسامو لمنشر  ،عماف ،1ط  ،المقال الصحفي ( فن 2015) سميماف مكسى  ،فضالة -

 .كالتكزيع
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153-181. 

في الصحافة العراقية/ دراسة  2014زمة ( التغطية األخبارية ال2017فياض، فرؼ صالح ) -

 إلى  2014_6_1لصحيفة الزماف إنمكذجا لممدة مف  األكلىتحميمية لمظمكف الصفحة 
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 .العراؽ ،بغداد ،جامعة بغداد ،()رسالة ماجستير غير منشكرة
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أطر معالجة القنكات العامة كاإلسالمية لمصراع بيف (. 2013)مزركع، رشا عبد الرحيـ  -

دورية إعالم الشرق يناير، 25القكػ السياسية الفاعمة بشأف االستفتاء عمى الدستكر بعد ثكرة 

 .9- 4 (،9،)22،األوسط
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 لبئًخ انًالحك

 (1رلى )يهحك 

 إطزًبرح انزحهٛم

 2017الحبسيخ / كبًىى الثبًي / 

 الذكحىس ................................................. الوححشم

لمشكرة العممية داء الرأؼ كابإب رجك منكـ التفضلمتعكف بيا أالمكانة العممية التي تت إلى بالنظر      

ض إنجاز رسالة الصحيفة معدة خصيصا  لغر  المضمكف المرفقة طيا  ، عمما  أف ستمارة تحميل بإ

زمة المكصل في مقاالت صحيفتي "الزماف كالصباح المكسكمة بػ "أعالـ ك ماجستير في اإل

 العراقيتيف" دراسة تحميمية.

ر في اإلعالـ مف جامعة الشرؽ األكسط الحصكؿ عمى درجة الماجستيستكماال  لمتطمبات إكذلؾ    

 الستاذة الدكتورة : حميدة ميدي سميسم.شراؼ بإ

جاىات مقاالت صحيفتي " الزماف كالصباح العراقيتيف" مف إت إلى ىذه الدراسة بالتعرؼ كتسعى     

 30/9/2014كلغاية  10/6/2014خالؿ تحميل مضاميف المقاالت المنشكرة خالؿ المدة مف 

برتكـ المشيكدة في ىذا ستنارة برأيكـ كبخ، كإليماننا بأىمية اإل 2014لت ازمة المكصلتناك  كالتي

داتيا المرفقة طيقا  كفق ما تركنو مناسبا  في ـر بإبداء رأيكـ في أنا نأمل مف حضرتكـ التكالمجاؿ فإن

تحميل ثراء الدراسة كتجكيدىا كذلؾ مف حيث مدػ مالئمة كحدات الديالت كمقترحات مف شأنيا إتع

 كفئاتو بطبيعة الدراسة كىدفيا كمدػ كفاية ىذه الفئات ككضكح مدلكالتيا.
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 الوشفمبت :

 همحشح صحيفة جحليل الوضوىى  – 1

 جعشيف فئبت الححليل – 2

 كشبف الحشهيز – 3

 االفبضل :سبجزجي أ

 سجى الحكشم ثحعجئة الجيبًبت الحبلية :أ

 ........................سن الكبهل : .............................اإل

 الحخصص العلوي : ..............................................

 هكبى العول : .....................................................

 ................................................. -الشججة العلوية :

 .................................سلن الهبجف : ....................

 الجشيذ االلكحشوًي : ............................................

 وجفضلىا جزيل الشكش وجمذيشي وعظين اهحٌبًي 

 طبلت الوبجسحيش : خويس احوذ ًبجي حسيي 

  0777814175هبجف : 

 Khamisljbara@ yahoo.com الجشيذ االلكحشوًي : 
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 (2يهحك رلى )

 طًبء انًحكًٍٛأ

 يكبٌ انؼًم انزخصص انًزرجخ انؼهًٛخ االطى د

 وسظجبهعة الششق األ اراعة وجلفزيىى اسحبر  أ .د عزت حجبة 1

 جبهعة الششق االوسظ هٌبهج الجحث  اسحبر  أ.د عجذالججبس جىفيك 2

 جبهعة الششق االوسظ  جكٌىلىجيب الحعلين  اسحبر  أ.د عجذالحبفظ سالهة  3

 جبهعة الششق االوسظ  عالم إ اسحبر هشبسن  د. كبهل خىسشيذ  4

 جبهعة الجحشا عالم إ اسحبر هشبسن  د. عجذالكشين الذثيسي  5

 جبهعة جكشيث  صحبفة –عالم إ اسحبر أ.د . سعذ سلوبى  6

 جبهعة جكشيث  اراعة وجلفزيىى اسحبر  أ.د. سالم خطبة  7
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 (3يهحك رلى )

 صحٛفخ انشيبٌ إنٗ خ انشزق االٔطط رظٓٛم يًٓخ يٍ خبيؼكزبة 
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 (4يهحك رلى )

 صحٛفخ انصجبذ إنٗ كزبة رظٓٛم يًٓخ يٍ خبيؼخ انشزق االٔطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5يهحك رلى )
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 كزبة انًذلك انهغٕ٘
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 (6ك رلى )يهح

 كزبة َظجخ االطزالل

 

 

 

 


