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 علي علي هادي الفهداوي
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 الحطاميمحمد د. عبد الباسط 

االملخص

 نقبادكعلدقاكألأدد اادكعلدق ةادلتادكددل ةا كأادكتعلفاعلأادك قدنبادك لتلفةاكتغط ةادكصأشلةا

ا2018 ا رالتلة ا أشلظشتاقدكتثاا7/12/2018قكغش ةاا1/8/2018ب, ا،)دكلصلةادك نقبرادتاش

ا،ثال اصأفات ثفادالت شاشتادأل ش  ةا)دكل   ة،اقدك  تقلةاقتبادلت شلا   شر(ا،قد طا،جياقشل

ادعت دتادكددل قطل قادكرعبدك ت ثلةالثاصأفادكصلشحاقدك  شرااقدكأ ل ة( اققد اةا، تأل فاأددة

دك ض قراعراطل قاتأل فا ض قرادك قضقعشتادكتثاعلضتاشاصأفادكدلد ة)ع نةادكلأ (اتبا

ا ادكأ ادك قضقعشت اتلك د ت شع ة(اا،صأ ةا،تعل   ةا ن شن ة،ا،دقتصشد ةا،)  ش  ةالئشتتق  ب

 ةاقنظلاانظل ةادألطلادكللل ةاك نشقرةادكنتشئجادكتثاتقصلتادك اشادكدلد ةاققدادعت دتادكدلد ةاعلأ

لثاترل  ا اش راققتاشاقضعفاشاقتقظ فاادكعلدق ةدك ل رادإلعال ثاكتق  بادك  شل ةادكصأف ةا

ا:قللصتادكددل ةا كأاألل ادكنتشئجادكتشك ةا دكعلدق ةجككالثاللعا  تقىادألددءاكلصأشلةا

ادكصلشحا اعرادكصأفادألللىالصأ فة ا    اش ا ش دك قضقعادك  ش ثال اشاا شءأراكافاصأ فة

اتالدلد اا30دك لتلةادألقكأا رال راصأفادكع نةاأ  اللغا عدفادكتالدلا

ا ا كأاأر اتقصلتادكدلد ة اادك قضقعا ش ادكرعباا شءدك  ش ث اطل ق ادألقكأالثاصأ فة دك لتلة

لئةادكلللادكصأفثادك لتلةادألقكأاا–ا شءتتالدلد،اقاجككاأ ضشاا14أ  اللغتاتالدلدتادكصأ فةا

اتالدلد اا39ارافا راأراشفاتقد بادك شدةادكصأف ةالثاصأ فةادكصلشحال عدفاتالدلاللغاا–
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 را ققفاأقادت شهاأقاطل قةاأقاقض ةااصأف ةقللصتادكدلد ةا كأاأنها صعباأراتللقا شدةا

اتتنشقكاشاأقاتعشك اش ا
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Abstract 

Over the past years, since the establishment of the newspapers till now, most regimes, 

governments and various authorities try, in their different names, to prevent journalists, 

newspapers and other media from covering any demonstration, event or protest, 

especially which do not conform to their opinions and orientations and not serve their 

interests. This study aims to know the different aspects of the Iraqi journalism coverage 

of south of Iraq events 2018 J.C. from 1/8/2018 to 7/12/2018 that the south provinces 

witnessed during that time, by choosing three newspapers Al Sabah, Az Zaman and 

Tareeq Al Sha'ab representing the main orientations (official, independent and party). 

The study adopted the analytic method by using analysis of context tool of journalistic 

arts of study newspapers to discuss the results reached by the study. It adopted the 

theory of news frames and the informative spinning. To evaluate Iraqi journalistic 

practice to know the points of its force and its weakness, and employ that in raising the 

level of Iraqi journalism performance. The most eminent results that the study reached 

are:  

Every newspaper has its own characteristics, in Al Sabah newspaper, political subject is 

the first among newspapers specimens in 30 repetitions. 

 The political domain comes in the first degree in Tareeq Al Sha'ab in 14 repetitions. 

Also, journalistic news class comes in the first degree, as a form of presenting 

journalistic articles in Al Sabah newspaper in 39 repetitions. The study concluded it is 

hard that the media article not to contain a position, a trend, a way or an issue to deal 

with or to treat.     

Keywords: Press coverage, Iraqi newspapers, Events of the South. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة واهميتها

 المقدمة
تا رادا  ةادكصأشلةالثادقلاشادكلشل اقدكل شدياقدك    الثاأ شةادكفلداقدك  ت عشتالصقلةا

ظفاالشكتفص ف،اقلثعش ة الاثادكال ةادك عللةاقدكصقلةادكاش لةاكافاأد ا قعادقاقض ةا شاقتنشقكها
ا ا ر اقدات لتادكاث ل ادكعشكب الث ادك طلقعة ادكصأشلة اتلتقث اقدال داشل ادكلصشئ اقدك   دتدكتقدب

ادك لئ ةا ادالعالب اق شئف الشقث اعر ادكصأف اتلتلف اقدالأدد  ادالللشل اتنشقف اطل قة الث قاجكك
قدك   قعةاك شاكاشاققعاعلأارلص ةادكفلداقثقشلتهالثا   عا قدنباأ شتهاقد لقباتعش لهاق أ طها

ادكلشل ث 
ادك    اقدكتثاتلشطبادكنلبدك قباعلأادكقلق ةاقتعت دادكصأشلةا لاشاقدكتثا اقراتأث اققعاش

أاثلادقةاقع قالثانقفادكلللاقدكأد ادك لنثاعلأادك علق ةاقدكتثاكد اشادكقدلةاعلأا طالقاعقل ةا
ا الث ادكن ادك ق قد ا ع ادكفالة الثادالأدد اقدعت شد ادكتفا ل قاجككاادكصأ فة،دكقشلئالثاطل قة

ادكأق قة قدكنقدا  شا  ابالثادكت أ  اقدكارفاعراادكأادكتعق بدلضشعاأيا قضقعا
با راأرادكصأشلةادكعلدق ةاتقدبادكتضأ شتاقدكتأد شتاقتقدصفا   لاشاقدصلدلاشالثاقلشكلغ

د صشفادكأقشئقالثادكققتادكجيا ع شال هادكصأفثاقدك لد فادكعلدقثا صشعباقصعقلشتالثاتلكا
دكققتادكجياق اتال هادكدعقدتاكأ ش ةادكصأف  راقت ا نابا راأددءاقد لابالثاتغط ةاادك انة،

اق ان ة دك  شالتاقنقفادكأقشئقاكل  اقلالافاأ شد ةاادالأدد الثارتأ
دالنظ ةاالعضدكأا ق نشااجداتأشقفااشلةادكعلدق ة*لادك ن رادك شلقةاق نجانرأةادكصأقعلأا 

ا نعادكصأف  راقدكصأفاقق شئفادالعالبادالللىا قدكأاق شتاقدك لطشتاعلأادلتالفا    شتاش
اقدكتثااشقتق اشتااش عاألدءاالا ت شرألشصةادكجياقا راتغط ةاديا ظشالةادقاأد ا شادقادأت شجا

اصبالثا صلأتاش تاال
ادكأق قةا ادكتعل لاق  ددر ادكرشلعاقدك  اقلااثا نصة الثانظل ادك قب ادكعلدق ة ادكصأشلة در

 دراق أشلظشتاالقعتاشاكتر ف عاتصشعداأدةادك ظشالدتاقأت شعالشصةاقتلشدفادآللدءادك لتلفةاقا
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ادك ظشالدتاقدالأت ش شتأللىاقتقكأادكصأف  راقدالعال ا  ل شتادالأدد ا ر لثاا   راتغط ة
ا* 2018 نقبادكعلدقاعشبا

اافا الث اقدك تقد ة ادكلشل ة ادكرعل ة ادالأت ش شت اأنقدع ا أدى ادك ل  ة ادك ظشالدت قتعد
اقدك نرقدة دك  ت عشتادك قبالفااثادالرالاقدالقدلاكلقصقفادكأاغش شتاشادك أ قكةا

تلكادك ظشالدتاأناشاكبا لططاكاشادقادراانشكا را ألضاعل اشادن شاا را  ل شتدكقدضحا
ا أشلظشتا األنشء ا نه اق عشنث ا ع ره ادكجي ادك تلدي ادك ع رث ادكقضع ال لب ات ش ًش اعفق ة اشنت

ادك نقبالثادكعلدق 
 قدطن اشا رالقلادكلصلةادكجياعشنأااشنتالدد ةادال  ةالثادقكأا أشلظشتادكعلدقالثا د نةا

ك شاآكتادك هادالقضشعادك ع ر ةادكصعلةاقدنا شلادك  تقىادكصأثانظلدال درادللى،اقا دقعاق ش ًشا
اقا ادأت ش شت الل ت اقدال ت شعث ا شاتقدكتعل  ث اق لعشر اقدكف شد ادكلد شت ال قء اتندد ظشالدت

اظشالدتاقدالأت ش شتاكتصفاأغلبا أشلظشتادك نقبالالفاد شباقل لة تدنترلتالقعةاتلكادك
ا لبدكاشرااثال رادالأ دباقدكصلدعادالنتلشلثا راأ فادك لطةاقدا شاأرادكلالفادك  ش 

اظشالدت تلثادندالعاقدت شعاتلكادكادال ش ثاقدكلئ  ث
ادكق شددتا ادكتفشقضا ع الث ادالأدد  اتلك اعلأ اقدك  طلة ادكتادئة ادكأ ادكأاق ة ات عأ ل  ش

ادكقا عطشء اقد  ادال  ة اكأف الل ة اترا ف اطل ق اعر اقجكك ادكعرشئل اقق اشء اكتأ  راقدكنشرط ر عقد
صددلاقلدلدتاتلدبا ادك أشلظشت اأقضشعاتلكدكلد شتاقد 

ادك ت ثلةا الا ال رادك  شا لاقل رادكأاق ةاقدالأ دباق عثادك اشتادكل   ة ادكثقة أراأ  ة
اأد  اعرا ند  راق للل رالثاتلكا اقق قد اتداقلاش ادالقضشعاق نع االأتقدء ادكعلدق ة لشكأاق ة

ادك تظشال ر كاال لةالثا عشك ةا طشكباظشالدتاقدالأت ش شتا علتادكراقاتدك

 كلة الدراسة مش
ا ادكعلدق ا نقب ادأدد  ا  ل شت اعلأ ادكعلدق ة ادكصأشلة ادات شب اأكقتاا2018أنصب دكتث

اعلأادكعلدقا الثا انقنشتاقالضالكاش اعقد فاعد دة اترتلكالاش اقنف  ة اتأث لدتاد ت شع ة اشراكاش
دكرعبالغبا شا ت تعالهادكظلقفاقدالأقدفادك  ئةادكتثا عشنثا ناشادكرلص ةادكعلدق ةاتلتلطالطل عةا

                                                           
أول جريدة عراقية وعربية. صدرت في السنة األولى من " جورنال عراق  في العراق هي " جريدةصدور اول  *

 بغداد 1816حكم الوالي داود باشا عام 
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 نقبادكعلدقاعش ةاق أشلظةادكلصلةالشصةا راثلقدتاق قدلدات عفاافاللدا ع شاأ شةاال  ةا
االاب دقرادكأش ةادكأادكللقجاقدكاتشفاقدكتظشالا رادكظلقفادكقشالةادكتثات لا

اكتق  اقلقًش ادكعلدق ة ادكصأف ا قدقف اتلش نت ادك ق  ةاأ   اقدالأدد  ادالللشل النقلاش اشتاش،
دك شل ةاقعلأا لتلفادالصعدة،اجككاأرادكدقلادكجياكعلتهادكصأشلةادكعلدق ةااشراكهادألثلادكقدضحا
ا  ل شتا اعر اتصقلدته النشء الث اعل اش ا عت د ادك اقل اأصلح الأ   اكل  اقل، ادكصقلة انقف لث

 دالأدد اانشك اا
ادكلشل ةاكل اكلتغ لدتادكتثاقان ةادك  ت عادكعلدقثاقتعدادكصأشلةاأأدادكق قه لشكتشكثاتتأثلاقتتغ لاتلعًش

ا فااللقلةا رالةادكدلد ةالشك ؤدفادكتشكث:ادكعلدق ةاق  ارتطلأاعل اشاقتغط تاشادالأدد الثادك شأةا
اب؟2018 نقبادكعلدقااأأدد ادكدلد ة(غطتادكصأشلةادكعلدق ةا)ع نةا

 هدف الدراسة
ا - االاترشفاق عللةادلت ادكعلدقااغطتاا ف ةادكدلد ة ا نقب األأدد  ادكعلدق ة دكصأشلة

اقدكتعلفاعلأا2018 اكع نشتادكصأفادك  تادلة ادكتغط ة ا ض قر اتأل ف الالف ا ر ب 
ادكتشك ة:ق  اراتلل  ادالاددفالثادكنقشطااق ققفاش،دكعقد فاقدال لشبادك ؤثلةالثاتغط تاشا

ادك ق  ةا - ادكصأفادكعلدق ة ادكتثاغطتالاش ألأدد ادك نقبادكعلدقثاادكتعلفاعلأادكا ف ة
اب ا2018

 طل عةادك قضقعشتادكتثاتنشقكتاشادكصأشلةادكعلدق ة دكتعلفاعلأا -
 دكتعلفاعلأادالن شطادك  تلد ةاكلتغط ةادكصأفادكعلدق ةاألأدد ادك نقبالثادكعلدق  -
اكألأدد الثا نقبا - الثاتغط تاش ادكصأفادكعلدق ة ادكتثادعت دتاش دكتعلفاعلأادك صشدل

 دكعلدق 
 علأادت شاشتا عشك ةادكصأفادكعلدق ةالثاتغط تاشاألأدد ا نقبادكعلدق ادكتعلف -
ادال ت شالت - اادكتعلفاعلأ اتغط تاش الث ادكصأفادكعلدق ة اد تلد تاش  نقبااألأدد دكتث

 دكعلدق 
 دكعلدق ة دكتثاد تلد تاشادكصأفاادكتعلفاعلأادألطلادإلعال  ة -
 دالللشلاكدىادكصأشلةادكعلدق ة دكتعلفاعلأادكققىادكفشعلةادكتثاأ ا تالثاللقلةا -
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دكتثاد تلد تاشادكصأفادكعلدق ةالثاتغط تاشاألأدد ا نقباادكتعلفاعلأانقعادك عشك ة -
 دكعلدق 

ا - ادكتث ادكت لقغلدل ة ادكعنشصل ادكتعلفاعلأ ا قضقعشتاادكعلدق ةادكصأفد تلد تاش إلللد 
ا دكصأف ةاألأدد ا نقبادكعلدقادكتغط ة

 
 أهمية الدراسة

ادا  ةادكدلد ةال  شا لث:اتتأدد
الثااتقكشأ -1 ادكعلدق ة ادكصأشلة ادت شاشت اقاق ا اب ا قضقع اعلأ ادكضقء ات ل ط دكدلد ة

 تغط تاشاكألأدد ادك شل ةالثا نقبادكعلدقا راأ  ادك ان ةاقدك قضقع ةاقدكأ شد ة 
األأدد ا -2 ادكعلدق ة ادكصأشلة ادكتعلفاعلأاتغط ة ا عتادكأ الثااقناش ادكدلد ة اأا  ة تأتث

ادكدلد ةاأد ثةاقال نقباد اتنشقكتا قضقعاتلكااكعلدق اأ  ادرااجه تق دادلد شتا شلقة
دالأدد  ااجككالل تالتقص شتا د دةاكللشأث راقتع  ا رادكدلد شتادكتثاتتنشقفاتغط ةا

 دكصأشلةادكعلدق ةاكتلكادالأدد  
ادك  ش شتا -3 ال ب الث اقت اب اقت شعد اتف د ا قتلأشت ادكأ ادكقصقف ادكأ ادكدلد ة اأا  ة تأتث

 دكتأل ل ةاكافاصأ فة 
تق  بادك  شل ةادكصأف ةادكلدانةاقدكتعلفاعلأانقشطاضعفاشاقققتاش الشكتشكثادكع فاعلأاللعا -4

   تقداشالثادك لدأفادكقشد ة 
ا -5 اقدكعلل ة ادكعلدق ة ادك اتلة اللد الث اتغط ةات اب الث اقدقلاش ادكصأشلة اأقف اأد ثة لدلد ة

  دكدلد ةادكتأل ل ةا رانتشئجاعل  ةضقءا شات فلاعنهاالثادكعلدقدالأدد ادك ا ةالثا
ادك نقب -6 اعلأادالأدد الث ادكضقء ادكصأفا ت ل ط الصصته ا ش اع نةلثاضقء ادك ق  ة

اقدالأت ش شت ظشالدتاتلثاتغط تاشاقاتشلشتاشاكلاقا ف ةدكدلد ةاا ًشا
 

 أسئلة الدراسة  
ادقلادكصأفادكعلدق ةادك ق  ةالثااعرتتلل ا رالةادكدلد ةالثادال شلةا دكت شؤفادكلئ  ث:ا) ش

ا اعشب اقلشصة ادكعلدقث ادك نقب الث ادك شل ة ادالأدد  الأ شد ةاا2018تغط ة ادكأقشئق قنقلاش
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ا عشك ةا الالكاش ا ر ا  ار اللع ة ات شؤالت اعدة ا ث ل اقدكجي ادكعلدقث؟( ادك  اقل ادكأ ق قضقع ة
اا رالةادكدلد ةاقاث:

 ا؟ب2018دكا ف ةادكتثاغطتالاشادكصأفادكعلدق ةادك ق  ةاألأدد ادك نقبادكعلدقثاا ش -
  شاطل عةادك قضقعشتادكتثاتنشقكتاشادكصأشلةادكعلدق ة؟ -
ادكعلدق؟ شادالن شطادك  تلد ةاكلتغط ةادكصأفادكعلدق ةاألأدد ادك نقبالثا -
 لثا نقبادكعلدق؟ شاثادك صشدلادكتثادعت دتاشادكصأفادكعلدق ةالثاتغط تاشاكألأدد ا -
  شادت شاشتا عشك ةادكصأفادكعلدق ةالثاتغط تاشاألأدد ا نقبادكعلدق؟اا -
 ؟ شادال ت شالتادكتثاد تلد تاشادكصأفادكعلدق ةالثاتغط تاشاألأدد ا نقبادكعلدق -
 ؟دكعلدق ةدألطلادإلعال  ةادكتثاد تلد تاشادكصأفا شا -
 دكصأشلةادكعلدق ة؟ شادكققىادكفشعلةادكتثاأ ا تالثاللقلةادالللشلاكدىا -
 ؟دكعلدقدكتثاد تلد تاشادكصأفادكعلدق ةالثاتغط تاشاألأدد ا نقبانقعادك عشك ةا شا -
ادكتغط ةا - ا قضقعشت اإلللد  ادكعلدق ة ادكصأف اد تلد تاش ادكتث ادكت لقغلدل ة ادكعنشصل  ش

ا؟دكعلدقألأدد ادك نقبالثادكصأف ةا
 حدود الدراسة

ادا اشا شا لث:
(ا(16قلقدقعاا2018/12/7قكغش ةاا8/1/ 2018  ن ةا رادكفتلةادكاشدك  شن ة:اق قصدالاا -

 قاثادكفتلةادكتثاغطتال هادكصأفا  ل شتادالأدد  ا،عددًداكافاصأ فة
  دكاقت(ا   شر،اقشل،جياادكلصلة،)ا:دك اشن ة -
اا - ادكصأتأل فادك قضقع ة: ا)دك  شرادكعلدق ةافتغط ة اادكصلشح،اطل ق، ألأدد ادكرعب(

ا ب2018 نقبادكعلدقا
امحددات الدراسة

 أدددتادكدلد ةالثادكعقد فادكتثاتأدا راتع  بانتشئجادكلأ اعلأا  ت عادكلأ ااا نت
ال  شا لث:ا ثلتقتانف ه،
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انتشئجا -1 ا تلتلف اأ   ادكدلد ة، ال ه اد ل ت ادكجي اقدك  ر ادكدلد ة اقع نة اق  ت ع طل عة
ا ادكعلدق ة، ادك ق  ة ادكصأف اقدنطلشعشت ادكدلد ة اققت اتغ ل اكق ال  ش اقدرادكلأ  لشصة

 دك  ت عالثاظفااجهادكظلقفا  لالتطقلاددئب 
ا -2 اقثلشتاش ادكدلد ة ادددة اصدق ادكصأفدر اتلك اكاقدنتاشج اقدك قضقع ة  رااقدأل شنةل ان ة

اتعدا را أدددتااجهادكدلد ة الثادكتغط ةاكألأدد ادكعلدق ةاعد اش
 

 وتعريفاتها االجرائية: مصطلحات الدراسة
ا:ادا اشا شا لث

ا -1 ادكتغط ة اتعل فاش اقدكتأق قشتادكصأف ة: اقدكتقشل ل ادك قشالتاقدالللشل ااثا   قع د لدئ ش:
 دكتثاتعلضاشاصأفا)دك  شر،ادكصلشح،اطل قادكرعب(الثاطلعشتاشادك ق  ة 

الثا -2 ادكصأف قر الاش ا لت ب ادكتث ادكصأشلة ال انة ادك لتلطة اداللالق ة ادكق ب ا"اث دك ان ة:
اقدكتعل ق اقنرلاش، ادالنلشء، اد تقشء اتققيااع ل ة ادكتث اقاث اآللدئاب، اطلأاب اقلث عل اش،

ا( 84،ا2011 أ شسادكصأفثال  ؤقك تهادال ت شع ة"،ا)دكدل  ث،ا
ا -3 ا ت ثلة ادك ق  ة ادكعلدق ة ا)دكقلق ة( ادكصأفادك طلقعة الاش اق قصد ادكعلدق ة: ل شادكصأشلة

ا ادكصأفادكتشك ة ااع نة ا ناش اأن شطاقأراشفاألج اقكاش ادكرعب( اطل ق ادكصلشح، )دك  شر،
الرافا اقتق  عاش انرلاش اق تب اقدك  ت ددت اقدالأدد  ادالللشل األل اتضب اق تنقعة عد دة

ا ق ث 
دالأدد :اق قصدالاشا)دك ظشالدت،ادالأت ش شت(،اق قصدالاشالدالعفاد ت شعثاكل  اقلا -4

ا  دءاأد اأقاقض ةاتابادك  ت عاااف اا
ادك نقلثا رادادك نقبادكعلدقث: -5 ادكق ب اله جياادكلصلة،)اكعلدقاق ر فا أشلظشتق قصد

ا( دكاقتا   شر،اقشل،
ادكتأل ف: -6 االئشت اغطتاش ادكتث ادك قضقعشت ا لد عة ادكعلدق ةت ت )دك  شر،اادكصأشلة

،اقق  اشادكلشأ ال شا لدباأاددفادكدلد ةادكصلشح،اطل قادكرعب(األأدد ا نقبادكعلدق
  كأادكفئشتادكتشك ة:

ا
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 :فئات التحليل
ا لدبات تا لد عةادك قضقعشتادك تعلقةالتغط ةا ادكلشأ ال ش صأفادكع نةاكلددل ةاقق  اش

اق ل راداددفادكدلد ةادكأادكفئشتادكتشك ة:
اا - الئة اقلئة اق ف ادك نقبا شجد األأدد  ادك ق  ة ادكعلدق ة ادكصأف الاش اغطت ادكتث دكا ف ة

ادكتشك ة:اجدادك ؤدفا رالالفادال ئلةادكفلع ةاعراأ  ات تادال شلةااب،2018دكعلدقثا
ادكعلدق ةالئة -1 ادكصأشلة اتنشقكتاش ادكتث ادك قضقعشت ااطل عة ادالن شن ة،ا)دك  ش ة،قر لت

 دالقتصشد ة( ادال ت شع ة،ادكتعل   ة،ادكصأ ة،
ا -2 ادكصأفادكعلدق ةلئة اكتغط ة اادالن شطادك  تلد ة الاشاألأدد ادك نقبادكعلدقث، ق قصد

دكتأق قاا شاداللضفاقدك  اقلاق عدادكلللاقاادكصأ فةاكلقلدءدكرافادكصأفثادكتثاتقد ها
اكل قضقعشتادكتثاطلأتا ادكأقشئقاق علق شتا فصلةاق تاش لة قدكجياأثلالثالثاتقد ب

  دكأد  (ادك قشف،ادكللل،ا)دكتأق ق،ر لتادت شاشتادك  اقلاققدا
ا -3 ادكتثادعت دادكصأف ة:ادك عشك ةا صشدللئة ادكصأف ة ادك صشدل الاش اصأفاتق قصد اش

اتغط تاش الث اادكدلد ة الد) صشدل اتت ثف اقدكتث ادكعلدقث ادك نقب ا ندقب،اجدت ة،ألأدد 
 قاشكةادنلشءادقك ة( ا أل ة،قاشكةادنلشءاا لد ف،

دكصأف ةاقدكتثا قصدالاشادت شهادكصأ فةالثاتأ  داشادقا عشلضتاشاا عشك ةدكدت شاشتالئةا -4
ا أش دة،ا ؤ دة،)قر لتادقاقداتاقرالدقراديادت شهاكلقضش شادقادالأدد ادقاتاقرا أش دةا

 لدقرادت شه( ا عشلضة،
 قتر ف:لئةادال ت شالتاقتعنثاأ لقباتقد بادك قضقعشتاألأدد ادك نقبالثادكعلدقا -5

ات تادفادكتأث لاعلأاق ددرادك تلقث قاا:العاطفيةاالستماالت 
اا:العقالنيةاالستماالت  اعلأ اتلا  اقدكرقدادادكتث ادكأ ج اقتقد ب ادك تلقث اعقف  لشطلة

اداللقشباقدالأصشئ شت دك نطق ةاقتقد با
ا ثشلةالقفادكنشسا رادكظشالةادك طلقأة تلا اعلأاا:التخويفأستماالت 

ا -6 ادالطل ا)دك  ؤقك ة،اقتر فادالعال  ة:لئة اادكصلدع،ا طشل دكنتشئجااداللالق ة،دك لشدئ
 دالات ش شتادالن شن ة( ادالقتصشد ة،
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:اق قصدالاشادالطلدفادقادكرلص شتادك ؤثلةالثا  شقادالأدد اقدكققىالئةادكققىادكفشعلة -7
 ؤ  شتا  ت عاادقك ة،ققىاادكأاق  ة،ادك ؤ  شت)قر لتادكتثاأظ تالظاقلاال لا

   ألث( دنثادقا
 دكتقل ل ة( ادكتأل ل ة،ادكت ا د ة،)قر لتاالئةانقعادك عشك ة -8
ادكصأ فةاإلللد ادك قضقعاادكل قغلدل ةاقاثللق ادكعنشصلادكلئةا -9 دكق شئفادكتثات تلد اش

  ناش:
ادكصقل اد تلددب

ادكصفأةادالل لة( ادكثشن ة،دكصفأةاادالقكأ، ققعادك شدةالثادك ل دةا)دكصفأةا
اأ ففادكصفأة( ادكصفأة، ققعادك شدةالثادكصفأةا)أعلأا

االا  تلدب( اا  تلدب،د تلددبادالكقدر:اافا  تلدبادكلقرا عادكعنقدرا)
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االفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة
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االفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 اإلطار النظري: (1
ا) ظشالدتا ا ر ا لت ادكتث اكألأدد  ادك لتلفة اقدت شاشتاش ادكصأف ة ادكتغط ة ادلد ة أر
قدأت ش شت(الثا  ت عا ع راتباد تاددلها راقلفادكلشأ الثالأثهاقتنشقفاصأفادكع نةا

ا ادكلأي اقتق  ه ادكقدقع ادلض اعلأ ادك عط شت ا ر اقدكاث ل ادكأد  قدلت شلاادكعشب،كجكك
دكتثاققعتا شاشتاتلكادكصأفادثنشءاتغط تاشاكألأدد ادكنظل شتادكتثاتلل اقتل را دىادت

ا اب2018 نقبادكعلدقاعشبا
اادكنظل شتادكتثادعت دتاعل اشادكدلد ة: -1
ا(  News)Framing Theory ofنظرية األطر الخبريةأوال: 

ا فاقبا اق عتلدل ادالتصشف، ادلد شت الث ادكأد ثة ادكنظل ة القدلد اأأد ادإلعال ث ادإلطشل اتأل ف  عد
 فاق شاكها غ ىاقدالكةا عال  ةاأ  ا نها  ابالثادكتعدلفاعلدأادقلاق دشئفادإلعالبالثادإلطشلا

لنشءاقترا فادت شاشتادكلأيادكعشبا  دءادكقضش شاقدك قضقعشتادك لتلفةادكتدثاتقدد اشاق شئفادإلعالب،ا
اأدق ا اكا ف دة اق نتظ دش اع ل ش اتف  لد اتقدب ا كأاأناش ادألطلادكللل ة انظل ة اأا  ة دكتأث لدتاقتل ع
 Pippa  دك علل ةاقدكق ددن ةاكق شئفادإلعالباعلأادك  اقلال لتلفالئشتدهاقلصشئصدهادكد  قغلدل ة

Norris,1995,357-360))ا
:الأنهاتأد دا قدنبا ع نةا رادكقدقعا تعلقالأدد ا شاأقادإلطشل Entman 1993 ق علفادنت شر

الشألطلا الثادكن ادإلعال ث، اأاثلاللق د الدثالندشءادطدلادك  اقلاقض ةاق علاش دإلعال  ةات اب
ق عنثاجككاا شاأرشلا  ل  شا تعلقالشك قضقعاأقادكقض ةادكتثا تبا للد ادشالدثادك أتدقىادإلعال ددددث

ا( (Entman Robertc,1993,85 نقع ردنت شرا كأاأرادألطلاتنق با كأا
ادكن ادإلعال ث  تعلقادكنقعادألقفالإطشلادك عشك ةادإلعال  ةاقدكتثا ت   الاشا -
ادكقض ةا - اأق ادكأد  ادت شه اق اقناش ادك  اقل ا تلنشاش ادكتث ادألطل ا كأ ادكثشنث ادكنقع ق ر ل

ا .دك طلقأةالثاق شئفادإلعالب
ققداأ ل تادكدلد شتادكتثادات تالق شساأطلادك عشك ةادإلعال  ةاكلقضش شادك لتلفةالق دشئفادإلعالبا

ادكدلد شتاعلأادكتأل فادكا فثاقا دكا ثاكل ض قرادإلعال ثاقأرشلتا كأاأراانشكاقدعت دتااجه
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ادكتق ها    قعةا رادكعقد فاتا راقلدءادألطلادإلعال  ةادكتثاتتلنشاشاق شئفادإلعالباقتقددبا نادش
دال د قكق ثاكلق  لةاقأ ضشاطل عةادك عشك ةادإلعال  ةاكلقض ةاأقادكأد ال عنأاافاتتبالثا طشلا

ا(Kevin MCarrage,1991,1-31 ا)د  شلثاأبا للث
لضالاعدراتقظ دفاق دشئفادإلعالباكلعضادأل شك باقدال تلدت   شتاكتدع بادألطلادكتثاتقد اشا ثفا

 .د دتلددبادكال دشتاجدتادكدالكةا)ال شتا أقل ة(،اقدكصقلاقدكعنشق راقدكل قباقدك لدل ك
اكألأددد ادإلعال  دة ادألطدل اتأث ل ادكدلد شتادكتثاعن تالدلد ة ا ر  اقدكقضش شااجككاأ لىادكاث ل

دك لتلفةاعلأالنشءاأطلادك  اقلانأقااجهادكقضش ش،ااشنتاأابانتشئ اشاترد لا كدأا ددىاأا  ةاتأث لا
دألطلادإلعال  ةالثالنشءاقترا فادكلأيادكعشبا  دءادكقضش شاقدك  ش دشتادك طلقأدةاددلفااجهادألطلا

ااد الرأر ادك  اقل ا اقناش ادكتث ادألطل اتنعاساعلأ ادكتث ا ك اش ادك رشل ادكقضدش ش   Dietram)جه
Scheufele,1999,103-122) 

ادكلشل ةا ادك قدندباقدك د شت اكت ثف ادكا فث ادكتأل ف الث اتقظ فاش ا تب اتف  ل ة ان شجج ادكنظل ة قتطلح
دكقدلدةالثادكل شكةادإلعال  ة،اأياتأد داأطلادكتغط ةادإلللشل ةاكلقضش شاقدألأدد ادك لتلفة،اق را

األل ااجهادكن شججا شا لث:ا
   Entman Robertروبرت إنتمان نموذج -1

 ا:لثقضعالقللتا نت شراأللعةاقظشئفاأ ش  ةاكألطلادإلعال  ةاتت ثفا
 تعلفادألطلادك رالةاأقادكقض ةاقدأل لشبادكاش نةاقلدءاش  
   تققبادألطلالترل  ادأل لشباقتأد دادكققىادكفشعلةالثادكقض ةاأقادكأد 
 كلقض ةاأقادكأد تر لادألطلا كأادكتق   شتادأللالق ةا.  
 تقتلحادألطلادإلعال  ةاألقاًلاكلقض ةاق أشقكةاعال اش. 

تلل اأا  ةااجدادكن قججالثادكدلد ةالثاأنها  تلدباكتأد دادكققىادكفشعلةالدثادكقضدش شاأقادألأدد ا
دكدقك ةادك عن ةالشكدلد ةاقدكتعلفاعلأاطل عةادألدقدلادك ن قلةا ك اباق ددىادنعاش داشاعلأاصقلتابا

ا(Robert Entman, 1993, 51 – 85)لثاق شئفادإلعالبادكعلل ةاقدأل ل ا ةا
   & Pan:Kosickiنموذج بان وكويسكي -2

ا :قدبالشراقاق  اثان قج شا تض را   قعةا رادألدقدتاكتأل فادألطلادكللل ةاتت ثفالث
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 ادإلللشل ة اكلقصة ادكتلا لث ات ل دفاا:Structure Syntactical دكلنشء ا كدأ ا رد ل دكدجي
دكعنشصلاقدكفقلدتاددلفادكقصةادكللل ةاقاجككادال تلدت   شتادكتثا تلعاشادكقشئبالشالتصشفا

  .لثالنشءادكأد ادإلللشلياقدك صشدلادإلللشل ةادكتثاتقظفالثادكن ادكلللي
 دأللاشلادكلئ   ةا)دكفالةادك أقل ة(ادك تض نةالثادكن ادكلللي Structure Thematic 

اأقكادشا ا دقل ادكتث ادك أقل ة اقدكفالة اكل قضقع ادكلئ   ة ادك  شت ادكلئ   ة ادأللاشل تتض ر
 .دكن ادكلللي

 دكض ن ةادال تلالصشت Structure Phetroical دكفالةادك أقل ةاكلأد اأقااتدعبدكتثا
لصددااشرا  ةااجدادكن قججا كأاأرادكلشأثقتل عاأا،دكقض ةادكتثاتلا اعل اشاق شئفادإلعالب

اقدألأدد ادأل الشكقضش ش ا تعلق ادكن ال  ش ا تض ناش ادكتث ادك أقل ة( ا)دكفالة ادكلئ   ة لاشل
 (pan & kosicki ,1993,55-57) لشكدلد ةدك عن ةا

 
 Lyenger&Simonلينجر وسيمون  نموذج -3

 : تنشقفااجدادكن قججاتصن فشاكألطلادكللل ة،ا تض رانقع راا شاعلأادكنأقادكتشكث
  دك لتلطالأأدد ا أددةدإلطشلادك أددا Frame Episodic  
 دإلطشلادكعشباأقادك  لداFrame Thematicاااا 

لشإلطشلادك أدد:ا صفادألأدد اقدكقضش شادك ثشلةا رالالفاققشئعاقأأدد ا ع نة،ا ثشف:ا أشقالتا
ا ادك قل ة ادأل  ة الث اأد  اا ش اأأدد اا–دغت شف الدث ادألللدد ا ر ادكعد د صشلة اقد  ا قتف دكللنشن ة،

اا ق  ادكعللث اقتطقلدتادكصلدع ادكفل ط ن ة ادكقض ة الث ادكأشف ااق اا ش اقأ ضشاا– ة دإل دلدئ لث،
قض ةاتطقلدتادألقضشعالعدادالأتالفادأل ل اثاكلعلدق اق قدبادإلطشلادكعشباأقادك  لدادكقضش شاأقا

ادألأدد ادك ثشلةالثا  شقاعشباق  لد،ا ثشفادك  ش ةادأل ل ا ةالثا نطقةادكرلقادألق ط 
ادك عن ةاقدات  اقدألأددد ادكدقك دة اكلقضش ش اقدك  لدة ادكعش ة ادألطل اكلصد ادكن قجج الاجد  تادكدلد ة

لشكدلد ة،الشإلضشلةا كأادألطلادك أددةادكتثاتل اققشئعاقأأددثًشا أددةاتتعلدقالشألأددد ادكدقك ةا
اكلق ادإلعال  ة ادك عشك ة ادقة ا كأ اكتر ل اقتلصصش اتع قش اأاثل اقتاقر ادكدلد ة التلة ضش شالالف

ا(Lyengar & simon 1993, 365-383)ا.قدألأدد ادك عن ةالشكدلد ة
ا
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 :النموذج الذي طرحه ماكسويل ماكومبس وآخرون -4
ادك  دشا لا اكددى ادكلدشل ة اقدكرلص شت ادكرعقب اعر ادكن ط ة ادكصقل النشء اكا ف ة اتف  لد ال ه ققدب

دألل لة،اق ر لا شاق لساقآللقرالثالقصفاجككا  ثفادكتأث لادألاباكق شئفادإلعالبالثادآلقنةا
ا Attributes Substantive ال  ةاتتض را  شتا قضدقع ةددددداجدادكن قججا كأاأرادكل شكةادإلع

اقرلص  ادكقض ة اأقف الشك علق شتادك  لدة ادكتثاتتعلق اتلك اقأ دلشبادك ددقاث اقأطلدلاش ققدفاددشتاش
ادكعشط اقدك د شت األقكاش، اقلددئف ال اش اتندشقفااAttributes Affective ف دةدددك راف اا ف دة أي

ادكقددددلدفاقدكرلصدددألط ا  شق اض ر ادكقدلدة الردد شت الاددددض ة ا قدت اغ ل ا قدتاأق األلىادداف ل ة
 ,Maxwell E. Mccomb Et A1 االل ةددددةاأقا دد شتالصقلةاد  شل دددددبادألطلدفاقدكرلصددددددددددتق

ا( (1997,706-707
تأل فادألطلادإلللشل ةالثادكدقلادكجيات شل هالثاترا فادكقدقعادال ت شعثاقتلدقاأا  ةانظل ةا

لثااجدادكصددا كأاأرادألطلادإلللشل ةااثادكتثااTashmanاشر شر"تكدىادك  شا ل،اققداأرشلا"
اتنظباقدقعادكأ شةادك ق  ة،األناشا  ءاالا ت  أا رااجدادكقدقع 

اا القت ر ال ثشلة ادألطل اُتعد ادكصأشلة، ا  شف اتأد داقلث ال لعة اكاب ا   ح اكلصأف  ر  ق ث
اقتصن فاش اا،دك علق شت ادكصدد ااجد ااأددقلث اأن  لق ادي اأاددفااPaul D'angeloلقف أللعة

اتأق قاشاقاث:ادإلللشل ةت ل ل ةاتأشقفادلد شتاقألأش انظل ةادألطلا
اتأد دادكقأددتادك قضقع ةادك   شةالشألطلاأقادكققدكب   1
  كأا نتشجااجهادألطل ادلد ةادكظلقفادك شلقةادكتثاأدت  2
اعلأا  3 اكلتأث ل ادك شلقة ادكفلد ة ادكت شلب ا ع اقتفشعلاش ادإلللشل ة ادألطل اتنر ط اا ف ة دلد ة

 دكتف  لدت،اقد تدعشءادك علق شت،اقدتلشجادكقلدلدتاأقاتق  بادك لل شت 
ادك  ش  ةا  4 ادكقضش ش ا ثف اكلع ل شتادال ت شع ة ادإلللشل ة اترا فادألطل دكتعلفاعلأاا ف ة

 ةادكتثاتابادكلأيادكعشب دك دك 
ُتعدادكصأشلةاض رادكق شئفادك ا ةادك ؤثلةالثاترا فادكلأيادكعشبا رالالفاتنشقكاشاكلقضش شادكتثا
ادكتنشقفا اكدلد ة ا نش لًش ا دلاًل ادإلللشل ة ادألطل اتأل ف انظل ة اتعتلل اقكجكك ادك  اقل، الاش  اتب

دكنظلا كأادإلطشلادكلش الشكن ادكصأفثاكاجهادكقضش شاعلأادلتالفاطل عةا ض قناش ا جا  ارا
دكصأفثا رالالفاعنشصلهادكلنشئ ةاقدكتثاتتاقرا رادكعنشق رادكلئ  ةاقدكفلع ة،اقد تلددبادكصقلةا



15 
 

اقدإلأصشءدت،ا اقدكرعشلدت، اقدالقتلش شت، ادك صدل، اقدلت شل ادك قد ة، اقدألدكة اعل اش، قدكتعل ق
ا رالالكا اأ  ا  ارادكنفشج ا كأادك أتقىادكض نثاكلن اقدالكته،اقدكل شنشتاقدكفقلدتادكلتش  ة، ش

 Claesدأل لادكجياتتاش فا عهادكلؤ ةادكتأل ل ةات شهادكقضش شالشلتالفاأنقدعاشاقدل ةاأا  تاش ا)
H. Devrese,2005,55)ا
 خصائص األطر اإلخبارية:

"الشكأد  اعرادألطلادإلللشل ة،اأ  اأرشلا كأاأناشاStephen Reseداتبا" ت فرال ساا
ا(75:ا2006ل   قعةا رادكلصشئ اأا اش:ا)أ دل,تت با
اتفشص فاق علق شتا -1 ا ر اقلعضش ادكققشئع، ا ر ادإلطشلا  ءد اأ  ا نقف ادك علق شت: تنظ ب

اكلادفادكجيا لغبا ادكأد اطلقش ا عطثادك عنثاكاجد الشكأد ادآلنثا  ش دكقض ةاق للطاش
اقل دك  ااىىاكد ادكقشئبالشالتصشفاتأق قه،اقلعداجككاتصلحادكقض ةاجدتا غ

ا تبا -2 الال ش ا نطلقش الشعتلشله ادكقض ة الثاتنشقف اكاش ادكتلق ج ا تب ادإلعال ثالالة ادإلطشل  عد
 تقظ فهاكرلحاقتف  لادكأد  

ا را -3 اقتل  ته ادإلطشل اعر ادكتعل ل ا تب ا ج اق  لدة، اأدقدتال   ة الالف ا ر ادألطل تع ف
علأادكن الالفا   قعةا رادألكفشظادكل   ةادكتثاتأ فا   شءدتا ع نة،اقتضفثادالكةا

 دإلعال ث ا
الالكاش -4 ا ر ا للد اش ا تب ادكتث اكلقض ة النشءدتا علل ة ااث ادإلللشل ة ا تنشقفاا،دألطل أ  

اأقاأاثلاق ت شافادأللعشدادألللى ادأللعشد ق لدقاجككالثاص شغةاا،دإلطشلادإلعال ثاأأد
 دك قضقعاقتف  له اا

 امعالم القوة والضعف في نظرية تحليل اإلطار اإلخباري:
ا اف ادإلللشلياقلقش ادإلطشل اتأل ف الثانظل ة ادكققة الثااBARAN&DAVIS عشكب ادكققة تت لأا عشكب

ادكنظل ةا رالالف:ا
 الثا اعلأا  ت عاقدأد اتلا  اش الغب ادالتصشفادك  شا لي، الثاع ل ة اعلأادألللدد تلا  اش

ا ادف ادكدلد شت ا ر الاث ادكأاا الا،MICROدكدلد ة ادكقصقف اعلأ اقأقدل اأ اف أناش
 ديادألق عاقدألر ف اMACROدقاقضش شادكتأث لدتاعلأادك  تقىادفا قضقعشتا
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 اقد ت شع ةا اقثقشل ة ا  ش  ة اعدة ا  شالت الث اتطل قاش ا  ار اأ   ادكرد دة  لقنتاش
 قدقتصشد ة 

  تنش قاشا عادكنتشئجادكأشك ةاكدلد شتاعلبادكنفسادك عللث 
  لادإلعال ثالثادك  اقل د اشنشتاشالثادقتأشبا  شفالصداقق شسادكتأث لدتادك لقا ةاكلتأط 

الثا ادك  شا ليا ت ثلة ادالتصشف اع ل ة الشكتقد يالثا أشقل اكاش ادكتطل قشتادكلأث ة اقلصقلة ثلدء
:ا2016دكدك  ث,)ادكقشئبالشالتصشف،اقدكل شكةادإلعال  ة،ادك  اقل،اقدك  شقادكثقشلثاقل عادكصدى 

165) 
 : AVISD & ARANB ل وفقا اإلعالمي اإلطار تحليل نظرية في الضعف معالم
 دكتأد د ادكأاتفتقلات علاشا لقنتاش 
 دكتأث لدت اغ شبادقاق قدا دىاتأد داعلأادكقدلةاكد اشاك س 
 دكا ف ة ادك نشاجاعلأادألاللادعت شداشال لبادك لل ةادكتف  لدتادقراتأقف 
  الثااث لةادلطشءا لتالقرادألللددادراتفتلضاأ  ادألللدداقدلدتاق  ةا راتنتق 

اادكتأط ل 
اقتأث لاققةاعلأادكتعلفالثا شا تادناشادكأد ثةادكنظل شتاتلكادكأانر لادراق  ار

ادكتأث لدتا عللةاقاجككادكعشب،ادكلدياقدت شاشتاقترا فالنشءالثادالعالباق شئفاقد  اشن ة

ا)دك ظشالدتادال  شتادثنشءالشصةادك  اقلاعلأادالعالباكق شئفاقدكق ددن ةادك علل ة

ا( قدالأت ش شت
اقدأل د قكق  ةادألطلاقضعال راعالقةاتق داأنهادكللل ةادألطلانظل ةاللقضادتدااا ش"

ادكق  لةاترا فاعلأادأل د قكق  ةاتأث لالتقض حاقجككادكق  لة،اق أتقىادك   طلة

ادكفالانقفالالكاشا را تبادكتثادألطلاع ل ةاد تلدت   شتالالفا رادالتصشك ة

ادكلللالص شغةا عال  ةاق  لةاافاقبتقاأ  ا؛دالتصشفاق شئفالقد طةادأل د قكق ث

اكاجهادك شكاةادك اةاق صشكحاق صشكأاشادكلشصةاأ د قكق  تاشاتأددها شاقلقاكاشادك قدب

ا(20ا,2016ا)أ ر,ا"دكق  لة
ا
ا
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 (:Spinالسبين اإلعالمي )ثانيا: 
دكت   ةالثادآلقنةادألل لةا اثلاد تلددبا صطلحا"دك ل ر"الثادكعشكبادك  ش ثاقدإلعال ث ا صدلا

ادكالعبا عادك ضلبالثاكعلةا ادكالعل رالشت شه اأأد ادكتثا لق اش اكلالة ادكدقلدن ة أصلها رادكألاة
ادكل  لقف ا لعةادك ل رات ثفا ق شساكقدلةالد ثادكالدت 

اقالطها دلق ة،ا قصقدةاققص لةادك دى،ا ققبالإعددداشاأرلش اأقا اشتا  شا ل ةادك ل ر:ا
اد اأثنشء الشكتضل فالادفاتلا  ادالنتلشه ادكق شب اأقاكصلفادكنظلاأق ادلل، الرثء ادإلعال  ة كتغط ة

أقفاأقشئقادكقصةاأقاتف  لدتاش ا"دك ل ر"ا ق قداعلأاأدادق قال رادكأق قةاقدكاجب،اق ت   الاقنها
اق شئفا ا"أع ر" ا لال ا"ضقء" اقللق ادالعالب اق شئف ادكأاصلفاأنظشل ا ادفاعشدَة اجباأل ض،

،ا2016)دكدك  ث, ضقعاأقالثاتضل فالثاتغط ةاقصةا عال  ة دإلعالباق صلفادنتلشااشاعرا قا
ا(142

ا
ا(:Spin)تطبيقات سبين 

تعداتطل قشتا ل راعلشلةاعرا لشدلةا راقلفادك  ش ثاألرغشفادإلعالبال قضقعا ع راقدكتغشضثاا
ادأل ندةا ادرغشف ا" ادك ل ر ا" اظشالة الالف ا ر ادك  ش ث ا ل د الأ   ا ا ة، األلى ا قدض ع عر
دإلعال  ةاقدك  شا ل ةالشالت شاشتادك ل أةاكه،اقافاجككالادفا"تغط ة"اأقا"تصل ح"انتشئجاألأدد ا

ادك  ش ث اااغ ل اأاددف ا ع اتتقدلق اقص  اتأك ف اطل ق اعر اجكك اق  ار اأدثت  اقد ُ لض ة
لعشدادالنتلشهاقدالات شبالأ قلااش ة،اقلشك قشلفا دحا لشك  ش ثا أشقفا رالالفا"ادك ل را"اترل داقد 

اقت   دادك  ش ثالشكطل قةادك لغقبال اش،اقلجككا ا بادك  ش ثادعباقتأ  دادك  اقلاكه ا
اأر اقدك دقفاانشكال  ة ادالعالب، ادكلش الق شئف ادك ق ث ادك دقف ال ر ادك تلشدف ادكتأث ل ا ر اشف

ا(191،ا2016دكلش الشك  اقلاقدك دقفادكلش الشك  ش ة:ا)دكدك  ث,
اعلأا دقفادك  اقلادك ق ث،اعلأادألقفانت  ةاا- ا لشرلد  دقفادإلعالبادك ق ثا ؤثلاتأث لد

ادك  اقل قدلةاقأال ةاق شئفادالعالباعلأا جبادنتلشها
ال رارأراا- ا ااُل له  ادك فلقضاأرا تصللقد اق ر ادكأالأيادك  اقل، دك  ش  قرا نصتقر

 دقفادك  اقلادك ق ثاأرا راف/ا أددا دقفادك  ش ةادك ق ث ال ثال:ا رالةادكلطشكة،ا رالةا
اش   رادك ق ث دال اشرادكتثاتقلقادكرلشباقدكقشد  رادك دد،ا  اناشاأراتصفادكأا دقفادك  



18 
 

ا ا  ارا ؤثل اأ   اأ ضش، ادك ق ث ادك  ش ة ا دقف اعلأ ا لشرلد اتأث لد ادك ق ث ادإلعالب  دقف
ادكلأيادكعشب،اقعرا دقفادك  اقلادك ق ث اعردعتلشلهاأأ شنشااُ عِّللا

انشككا قدض عاقظلقفا اقرال اشاك دقفادك  ش ةادك ق ثاتأث لا لشرلاقققياعلأادك دقفاا-
 دك ق ثاكإلعالب 

 ثال:ااقدل ادصشلشت،اأ  شتاأقادنقاللشت،ا  اناشاا-أأدد اعشك  ةا   قعةاعقد فاأقاا-
لرافا لشرلاأقاغ لا لشرلاأراتأددا دقفاع فادك  اقل الثاأشالتاك  تاقل لة،اتفلضا

ادألأدد انف اشاعلأاق شئفادالعالباقتضطلااجهاأراتاتبالاشانظلداكضلش تاش 
 الثااجهادكدلد ةاللافانظل ةادك  ءادكجيا تنداعل اشادكلشأ ل  شا لقاتصقلاألابادكنظل شتادكتثا

 دعبادكدلد ةاق قق اشالرالاشادكصأ حاقدك نش ب,اكن دادرانظل ةادألطلادك علل ةات نداعلأااجها
علأا عفااجهااع لتا2018تغط ةادكصأشلةادكعلدق ةاألأدد ا نقبادكعلدقاادكدلد ةا را شنبادر

الثا نقبادكعلدقا اكتلكادألأدد اقلشصة ا  شالشك قدكتغط ة اددلفادطشلا أدد ادالقفاققضعاش شب
 عط اشادألا  ةاكافا رادكصأ فةاقدكقشلئالشكدل ةادالقكأ,الشإلضشلةادكأادنها تباقصفاشاقدعطشءاشا

 راد فادكتثاك ساكاشاعالقةالشألأدد ادك ق  ةالثادك نقبادكعلدقثادا  ةاعراغ لاشا رادكقضش شا
اكفتادالنتلشه ا

دراانشكاعالقةاتلشدك ةال را شاتنرلهاق شئفادإلعالبال لىادكلشأ اد شال  شا ل ادك ل رادإلعال ثا
ق دىادات شبادك  اقلالاشاكن دادرادكقضش شادكتثاتلا اعل اشاق شئفادالعالباقتققبالتالدلاشاتصلحا
 عادكققتا ا ةاكدىادك  اقلالفثالعضادالأ شراقداتلا اق شئفادالعالباعلأاقض ةا ا ةا را

اكدىادك  اقلا ا اتبالهاد فادا  تاش اتنرلهاق شئفادالعالباق ش ل اقراانشكاعالقةاتلشدك ةال را ش
تغط ةادكصأفادكعلدق ةاألأدد ادك نقبادك  اقل اد شاعراعالقةااجهادكنظل ةالشكدلد ةان دادرا

ا الث اا2018دكعلدقث اعلأ ادكضقء ات لط ادكتث ادالعالب اق شئف ال ر اتلشدك ة اعالقة ااث تلكادن ش
ا ج را ألجقرادك علق شتا رااجهادكق شئفادإلعال  ةق  اقلادك تلق رادكلادألأدد 

 التغطية اإلخبارية وانواعها -2
ادك  اقلاعرا ا ت ار ا ا ة اقأددة ادك عشصل ا رادإلعالب اد ش  ش الانش ادإلللشل ة ادكتغط ة ت ثف

ادألأدد  ا ع ادكتقدصف ا ر اقترا فا طل قاش اكلتأث ل اأ ش  ة اق  لة اقاث اقدكلشل  ة، دكددلل ة
 ( 132ا،2013ا،علشسا قنث،)ادالت شاشت
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ع ل ةادكأصقفاعلأال شنشتاقتفشص فاأد ا ع را قتعلفادكتغط ةادالللشل ةالرافاعشبالأناش:ا
اله اقا فاققع قدك علق شتادك تعلقة ال ه ادك رتلا ر اقأ  شء اق اشراقققعه الأ لشله  قدإلأشطة

ا شكاش ادكأد  ات عف ادكتث ادك علق شت ا ر اجكك اقغ ل اققع   ا ق تأ اقدكعنشصل دكتثاكل قق شت
ا اكلنرل، اصشكأش ات عله ا  د, ا1992)دلق ادكأد اا(255, ال ر ادكتفل ق ا ؤاد قدكتعل فادك شلق

قدكللل،الشكأد ا لقأاأدثشا ن  شا شاكبا تبادكارفاعنهاقنقلها كأادك  اقلالعدادراتتقدللال ها
دكرلقطادكصشكأةاكلنرل،اقالاتتقدللااجهادكرلقطادالالعدا  عادك علق شتاقدكتفشص فاقاجهااثا

اادإلللشل ة كتغط ةاد
قتعلفاأ ضشالشناش:انقعا رادك تشلعةادك  ت لةاكقض ةا شاأقاأد ا شلا تض راعنشصلادكق  ةا
ادالجدعةا الث ادألللشل انرلدت ان ل ش اطق لة اقك دة ا تصدل االر اتؤاله ادكتث ا   عاش دإلللشل ة

ا(29,ا2010ل عف,ا)دكصأف اقدكتلف  قراقدكصفأشتادألقكأا را
أ ضشالشناشادكع ل ةادكتثاتتض را   قعةا رادكلطقدتا ققبالاشادكصأفثالشكلأ اعرال شنشتا
ادرا اقاقا لىاأ ضشاضلقلة اأقاتصل حا ش اأقاقدقعة، ق علق شتاقتفشص فاقتطقلدتاأد ا ش
اتق  با اتدقلالثاجارادك تلقثاق راثب ادكتثاقد ااشلة   عأادكصأفثا كأادال شلةاعرادال ئلة

ا( 186ا،2012ا،دكأتقدك نش با)لشأل لقبادكصأفثاادك علق شتاقتأل لاش
ا نش لةا الصقلة ا ش اكأد  اتصق ل ادق ادلرفة ادق اتقث ق ادي اتر ف ادكتغط ة ادر ادكلشأ  ق لى
ققدضأةاقنقلاشادكأا  اقلادقا  ت عا ع را تطلعاك عللةااجدادكأد ا رالالفاتلكادكتغط ةا

ا ا صلح اأدثًش ادق ادكأد الللًد اجكك ا ر ا  عف ادك قضقعالأ اكلنرل،قدكجي  ا ع شادك رشاد
ا لتفشص لهاالاشاأيادنها لا اعلأادكفقل ةاقدك لشرلةالثانقفادكأد اقتفشص له

ا
 في االحداث السياسية: الصحافة دور -3

د ا ع نةالثا  ت عا شادقا اشرا ع رادأرادكعالقةادكتثاتل رادقلادكصأشلةالثاأياأد ا شادقادأ
دالأدد ادك  ش  ةاقدك تغ لدتادكتثاتقعاعلأادلضادكقدقعاقاثاتعتللااقلصقصشًاقتأتاأيا   أا

ل ثشلةادكعالقةادك دك ةادكتثاتللطادقلادكصأشلةالثاتلكادالأدد ,ااقجككا رالالفاتنشقفادكصأفا
اكل علق شتاقدكل شنشت,ا اقتقل لاش اقدالت شاشتادك لتلفة, اكافادآللدء ادك تعددة الثاصفأشتاش دك طلقعة

دراكافاجيادلتالفاق اشتادكنظلاقتعدداشاقدأتددبادكنقششادكألاالاشاتت حاقتل رالتضشلبادآللدءاقا
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اقدقة, اصقدلًش ادالاثل ادكلأي اكنش ا تضح اعنداش الأ ه, ادالأدد االأي الث اقدقلاش ادكصأشلة ل  أكة
اعلأادك  ت عا اقألاشلاشاقطلأاش اقآلدئاش اقق  تاش ادكتثاتعاساصقلتاش ادك لآة دك  ش  ةاتاقرال ثشلة

اص شباأ شراق ض رادراتاقراقداكعلتادقلاشادك    اقدكصشدقالثاتلكادالأدد ا اقأ ناشاتعد
اعلأادكأق ق ةاقدكقدضأةاعلأادكتعل لاعرا الثاقدلتاش اق    ًد ااش ش   اراأراتلعبادكصأشلةادقلًد
اافا الث اكاش ادك رلقعة ادكتق اشت اض ر ادكصشدق ادك ققف اقتلنث ادكعشب اقدكلأي ادك  شا ل  طشكب

لشتتادكصأشلةادك قبالثادكعصلادك د داقدك ت شلعادراتاقرالشعاًلاأ ش  ًشا ة,ا قدنبادالأدد ادك ا
علأا  تقىادكعشكباأ  اأنترشلاشادكقد عاقدالقلباكلغ قادك ل ث,الصشلتادكصأشلةادك د دةادك قبا

رشادادكد  قلدط ةادكتثاققعاكاشادك ةادكتغ  لادك  ش ثادكقدضحاقدكتثالل تالثاأغلبادكتأقالتاقدك 
االشأل س ادكقل ب ا ل  ة ااشنت اقق شئفااأب قدء ادكصأف اكعلته ادكجي ادكفعشف اقدكدقل ا ل  ة غ ل

دالعالبالثاللعا  تقىادك رشلاةادك  ش  ةاقعلأادلتالفاأراشكاشاق    شتاشاقلثانرقءاقترا فا
قدكتثادعت دتاعلأاترا فادكلأيادكعشباقتق  اه,اا شادالأ دباقدنتلشلشتااقدك ةادكتعل لاعرادكلأيا

دكصأشلةادك قباقق شئفادالعالبالرافاعشباعش فاجقاأد رالثانرلادكثقشلشتاقأل ةادكتقدصفاتعتللا
ا لثا   عاتفشص لاشاقنقلاشاكل  شا لقتغط ةادالأدد ا

 
 األحداث:في مواجهة  الصحافة -4

ا ادال  ة ال ر ادك تلشدف اكلتأث ل اتعلضت ادكتث ادالعال  ة اداللأش  ا  تلل ا ر (ادألأدد )أق
ادكنتشئجادكتشك ة:قدالعالبادكأا

ا تعلقالإن ش اتقد با - ادكجياتققبالهاق شئفادالعالباقلشصةا ش أا  ةادكدقلادكق  طث،
ادكتقتلا اقتلف ف ادال ت شعث ادكقلشق اقلنشء ادالأدد  اق غ ى اأا  ة اقرلح دك علق شت

 قدكقلق 
ا تعلقاللنشءادألأدد اأرا - ا ش اقلشصة اأدقدلاق شئفادالعالب، اق  شندة تؤديادكأادعب

 لف فادكتقتل دكقلشقاقت
ات شباق شئفادالعالب،اقكاناشاد ضشات جبادات شبادكلأيادكعشبالق شئفادادكأد  جبا  -

 .(67ا,1999دالعالب ا)لضقل,
ا
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 إعالم األزمات:
اتأد داشاا ا صعب ادكتث ادك لدقغة ادك فشا ب ا ر ادأل  ة ا فاقب ا عد اقدك فاقب: ادكتعل ف دأل  ة

ا اق تددللة الضالاعرأل لشبا تعددة ادك نظقلادكجياا ناش ادكر قك ةاا نظل،لصقص ة دكطل عة
كل صطلحاقدت شعانطشقاد تلدد هالهاافاعلبا كأا فاقبادأل  ة،ا  شاأدىا كأاتعددادكتعشل فا

ا(14،ا2007اصشدق,دأل  ة ا)دك  تلد ةالثاتأد دا فاقبا
 مفهوم األزمة 

ادكأ اقدكلأظة ادكأل ة ادكنقطة اتلك ااث اقدكُ  لد ادكعشب ال عنشاش الث اعنداشادال  ة ا تأدد ادكتث ش  ة
ا(84ا,2007,صشدق)دال قأ اقد شادكأااداللضف،د شادكأاا ش، ص لاتطقلا

ا ش  فش ئةاتقد هادكدقكةادقا ؤ  ةادقا  ت عاادكصلدع،اقتاقرا شا ناشا لألةا را لدأفا
 انواع االزمات 

ادكتعش فاققتا ادلتالفالثاطل عة اعراق قد تارفادكدلد شتادكتثادات تالشأل  شتالرافاعشب
ادال  ة قجككاتلعًشاكنقعاادال  شت،

ا اأصنشلًش ادكأ ادال  شت ادكعل شء الشأ ااعد دة،ق صنف ااف ا  تلد اش ادكتث ادك عش  ل اأ ب قجكك
اكلتصن ف 

ادكأاادال  ة،ن طااا ش:لانشكادلد شتاتصنفادال  شتاقلقاعش ل راأ ش   را قدك دىادك  نثاكاش
ادكتشك ة:نقدعاالد

ا - اا:immediate crisesدال  شتادك فش ئة ا فش ئ،قاثادال  شتادكتثاتأد الراف
أقدد اادالنف شلدت،ادكألدئق،ادلاشلث،ق رادال ثلةاكتلكادال  شت:اتع فادك نظ ةاكع فا

 دكأد د ة قدك اكاادكطشئلدت،ادك فر،
ا - ادك أ ق ة ادك قد شت اجدت ا قد شتااقاث :Emerging crisesدال  شت اكاش دكتث

ا اد ترعشلاش ااٌ  لقًش،  ار اتلك اد ثلة دكتغ لدتالثاادكعش ل ر،دضلدلشتاادال  شت:ق ر
 دكققدعداقدكققدن رادك ؤثلةاعلأادك نظ ة 

اك نقدت،قاثادكتثات ت لاكعدةاراقلادقاأتأاا:Satained crisesدال  شتادكُ   نةا -
ا الجف ا ر ادكلغب ااألضفقعلأ ااإل  شددك اقد قد  شتاادكرشئعشت،ا ثف:اكاش،ألقف

ا(87-86ا,2007,صشدقدك صددق ةال رادك نظ ةاق  شا لاش ا)
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  :وظائف ومهام الصحافة خالل االزمات
ادكتشك ة:لثا قد اةادال  ةاعلأاأ شسادك عط شتاادكصأشلة تأددادقلا
ققداأتشحادكتطقلادكتانقكق ثاادك نشل ة،لشكاثشلةاقدكغ دلةاقأدةاادكُ عشصلةدكصأشلةاتت   ا  1

 أصلالق شئفاأعالباقطن ةاأقادقك ةااقأالكلفلداأرا أددال شلدتهاادكصأشلةلثا  شفا
  أددة 

اقت دددا  2 الشآل ر ادكرعقل ادكأ اقدكأش ة ادكتق ساقدكقلق ا ر ادالأ شسالنقع ادال  ة تقكد
قت تدعثادال  ةاأدًدا راد تنفشلادك عشلفاقدك علق شتاكجدات ددداادك عللة،دكأش ةادكأا

 دال  شت دكأش ةادكأاق شئفادالعالبالثاققتا
 دكتأش ًشالشكققىادكفشعلةالثادك  ت عاقلثادكنظشبادك شئد اادك عشصلةدكصأشلةات دددا  3
اقدك عللةا  4 ادك علق شت اعلأ اكلأصقف ااق  لة ادك عشصل اكلفلد ادك لشرلة ادكت للة تلد ع

نت  ةادكقضش شادك ثشلةاقتعددادكأش شتادالعال  ةاكلفلداادكعشب،ضلقل ةاقكتاق رادكلأيادك
أدىااجدادكتلد عادكأات د داأا  ةادكدقلادكق  طادكجياتلعلهاق شئفاادكتانقكق ث،قدكتطقلا
 شاتقد هاق شئفادالعالبااقادال شساكتاق را عشلفاا رلأ  ا  ارادكققفاادالعالب،

ا2007اصشدق, لقااب ا)كتشكثاتأد دادت شاشتاباق قدقفاباق راثباقق باقآلدءادكنشساقلش
 (ااا20

 
ا:مدخل تأريخي للصحافة العراقية -5
ادك لد  با - اتتض ر ااشنت اأناش ااث ادكعث شنث ادكعاد الث ادكعلدق ة ادكصأف ا  شت اأاب  ر

اأياأناشاصأفاجدتاطشلعا قدكل شنشتاقدكلالغشتادكل   ةاقدالعالنشتادكأاق  ةاقدالال ة،
 (15،ا2010)دكلدقي,ل  ث ا

ادالنقالبادكد تقلياا1908لعدا عالرادكد تقلادكعث شنثاعشبا - أت أتادكأل ةادكتثا نأاش
لثادصددلادك طلقعشت،اكجداظالتاصأفادكقطشعالثادكعلدقاقدا اشا ل دةالغددد،اقاشنتا

 (2010،15دكصأفاتصدلالشكلغت رادكعلل ةاقدكتلا ة ا)دكلدقي،ا
أصدلتاصأفا لتلفةال   ةاق عشلضةاقكارالق قداا(اققد1920-1958دكعادادك لاثا) -

الثاللطادكعلدقالقضش شا اقلدئدًد الشل ًد قلتلدل  الشصة،اققداكعلتادكصأشلةادكقطن ةادقلًد
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ا)دكلل عث، ادالصالحادك  ش ثاقدال ت شعثالثادكللد  اق ناش اقعشك  ة ا2007علل ة ،27-
26) 

ا) - ادالقف ادك  اقلي ادك ا1958-1968دكعاد ا لألة اراد اقدكجي اقش با( ادكال ب اعلد ع ب
ق لألةادكلئ ساعلدادك الباقعلدادكلأ راعشلف،اققداصدلتاعدةاصأفا تنقعةاقكاشا

   شفاقد عا رادكأل شتادالالثالعضادك قدنب 
(اقاقادكعادادكجياصشلتال هادكصأشلةادقال ابا1968-2003دكعادادك  اقليادكثشنثا) -

دكفتلةادكطق لةاصدقلاصأفا عشلضةاكلد ةادكلأيادكقدأداقدكأ بادكقدأد،اقكباتراداتلكا
ادكأل شتا اللعض ا ق دة ااشنت اقدكتث ادك لع ن شت اأقلة الث ادكأ ل ة العضادكصأف دال
ا را ادلتفأاأثلاش اقلعداش ادكق شدة، اكلأ بادق اتقق ب ادق اأقالثادنتقشد اقك ساكاش دك أدقدة

 ( 27،ا2007دكصدقلاق راتلكادكصأفا)دك  اقل ة،ادكقشد  ة،ادكثقلة( ا)دكلل عث,
ا

 االحتالل: أثناء فترة مات الصحافة الصادرة س -6
  اراكللشأ العداد تعلدضهاألابادكصأفاقق شئفادإلعالبادألللىادكتثاصدلتاأقالثتا -

 قدداشالعدادأتالفادكعلدق،اأرا أددالعضادكنقشطادكتثات ثفا  شتادكق شئفادإلعال  ةالثا
 .(2012ا)نغ  ش،ادكعلدقالثاتلكادك دةاقاثاا شا أتث:

ا
  عظباق شئفادإلعالبادكعلدق ةاتعللاعراتق اشتاد ن ةاطشئف ةاأقاعلق ة اشنتا -
 تلع ةاق شئفادالعالبا كأادألأ دبادك  ش  ةاأقات شلدتاد ن ة  -
اكلعضا - ال  طة اد تثنشءدت ا ع اأط شله الاف اكلعلدق ادكرش ف ادكقطنث ادكلطشب اعر لعداش

 ق شئفادإلعالبادك عشلضة 
ا - اطق لة، اك دة ادكصدقل الث اد ت لدلاش القصلاعدب اقدك  الت ادكصأف ا عظب ات   ت لقد

 ع لاش 
 كبا اراك عظبادكصأفاقدك  التا قدقعاثشلتةاإلددلتاش  -
اكلتاد داا - ادإلعال  قر اتعلض القد الشك لشطلة، ادإلعال  ة ادك ؤ  شت الث ادكع ف ت   

 كلتصف ةادك  د ة قا
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 غ شبادكققدن راقدألنظ ةادكتثاتنظباع فادإلعالباقدكعش ل رال ه  -
رادتااجهادك دةاظاقلادك ئشتا رادك ؤ  شتادإلعال  ةالثا شلقةاكبا راداكاشادكعلدقااا -

  ث الاعللاتشل له 
دإلعالب،ا راأ  ادالكت دبالققدعدا انةالتقشلادغلبادك ؤ  شتادإلعال  ةا كأاألالق شتاد -

 شك صددق ةاقدك ان ة اقألالق شتا انةادكصأشلةا
 فااجهادك ؤ  شتادإلعال  ة ادكت   داكرلص شتا ع نةاتقفاللفات ق  -
 الدراسة: عينةالصحف  -7

اتنشقالاكألأدد اقدال  شتادكددلل ة،ا اأاثل اتلكادكصأفاقجككال لبااقناش ادلت شلاع نة تب
دضشلةادكأادنهاتبادلت شلادكع نشتا رادنقدعادكصأفادكل   ةاقدك ت ثلةالصأ فةادكصلشح،اقدك  تقلةا

  دك ت ثلةالصأ فةاطل قادكرعب قدك ت ثلةالصأ فةادك  شر،اقدكأ ل ةا
ا:اصحيفة الزمان

ادالعال ثا اأ  اش اكندر الث اقعلل ة اعلدق ة الطلعت ر اتصدل ا ق  ة ا  ش  ة اصأ فة قاث
دكعلدقثا عداعلدادك البادكل د ادكل ل ث،اق لأساتأل لاطلعةادكعلدقادأ داعلدادك   داقكد اشان لةا

 رادكعلدق،اقتعتللاجدتاتق اشتاك للدك ةالثا كاتلقن ة،اقتضبادكعد دا رادكصأف  راقاتشبادك قشفا
اق قضقعث ض عاقدكقضش شالرافا انثاطلأاشاكل قد

،اقاشنتات ثفا أدىادكصأفا1998 رشلادكأاأراتشل خاصدقلاصأ فةادك  شرااشراعشبا
دكعلدق ةادك عشلضةاكلنظشبادك شلق،اقتعدا رادقكأادكصأفادكتثاصدلتال طلعةا أل ةاللغددداألشرا

ا( 73،ا2006ل اثاكلعلدق ا)علدادك   د،ادالأتالفادال 
اصحيفة الصباح:

صأ فةا  ش  ةا ق  ةال   ةاتشلعةاكرلاةادالعالبادكعلدقث،اقصدلتاأقكأاطلعشتاشالتشل خاا
اثباا2003/2/17 ادالئتالفاكالأتالفادال ل اث، قدكتثاتأ  تال ق بادال لادكصشدلاعرا لطة

(اعلأا2003(اكعشبا)66ةادكعلدق ة،ا جا ن ادال لا)دنتقلتا ددلةارلاةادالعالبادكعلدقثادكأادكأاق 
ادك  ؤقفالثارلاةا ادكلقشل ة ا اقرالإرلدفا  لسادكنقدبادكعلدقثالصفته أراتع  رالئ ساتأل لاش
اتباتع  نابا راقلفادكأاق ة،ا اعل اش اقتعشقلقد الئش ةاتأل لاش دالعالبادكعلدقث،اكارا   عا راتقكقد

ا( 103،ا2007ا، شا دفا شليادك فعقف ا) ل ب(ادكجيا66قاقادال لادك لشكفاكأل لا)
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اصحيفة طريق الشعب:
ا ف دا اتأل لاش اقلئ س ادكعلدقث* ادكر قعث ادكأ ب ا صدلاش ا ق  ة ا  ش  ة اأ ل ة صأ فة

ا الث ادكرعب( ا)دتأشد ات  أ ااشنت اعند ش ا ناش ادالقف ادكعدد اصدل اققد اشنقراا25دك  دئلي،
ا اك شراأشفادكأ بادكر قعث،ا 1959دكثشنث/ نش لاعشب اتعلراأناش اآنجدكاقكب اتش ة قصدلتال ل ة

قصشألاشادكجيا نحاد ت ش ا صددلاشااقا)علدادكقشدلاد  شع فادكل تشنث(اقاقا راأ  اش ا)أ قر,ا
ا(413،ا2007

ا
 2018أحداث جنوب العراق عام  -8

رادكرعقلادك  عثا  دتادالأت ش شتادكعن فةادالل لةالثا نقبادكعلدقاتلدا شا ألطشًاق ضن ًشا 
ادك  شالتا ادك ؤ  شتالثارتأ اقل شد ادكدقكة الإا شف الثاقلشصة ادكأش شتادإلن شن ةاعدب تقل ل

ادأل ش  ةا رادكلد شت قا
اأقا  لداصدلة،الاجهاا قكباتارادالأت ش شتالثادكلصلةالثاأقصأادك نقبادكعلدقثا لططاكاش

ات لا ا ش ا رادإلا شفاقدكن  شرالغب اتتعلضاكن طاصشدب ا راثلقدتاقد اشن شتاقأا  تاشادك د نة ه
ادكلقدلةا ادك اباعلأا نفجا اباقلئ  ثالشعتلشلاش دالقتصشد ةادكأش  ةاكلعلدقالأا له,اقاجككا ققعاش
دك شئ ةاكلعلدق،اأرادالنترشلادك ل عاكالأت ش شتادكتثالل تالثادكلصلةاألكادك  شا لالثالغدددا

اقدك ا راتق عاش، اأاثلا را رشلاةاق ددن ةاق شئلا أشلظشتادكق طاقدك نقباق دد جيااشرالدقله
اقدكراشقىاق رتلاقرالثانفسااقد سا ادك أشلظشتا ع رقرانفسادك عشنشة ال اشرااجه كللصل  ر،

ادكلؤ ةاكلدقكةاقدك ؤ  شتادكأاق  ةاقدكطلقةادك  ش  ة ا
اكباتاراللقجادالأت ش شتاانشادكقض ةادكأش  ةالأداجدتاش،اقكارادكطل قةاقدكا ف ةادكتثاعللالاش
دك اشراعراد تعشضاباقغضلاب،اقدكا قباعلأاأاددفا ع نةاق ت شثلةالثا   عادك دراق راغ لا

اعددداقتن  قا  لق،اقدال نتا ؤرلًداعلأاصقلةاقاق ةادكعدقالثا ل لةادك أت  ر ا 
ادكتثات ثفا اقدك  ش  عادك  لأة قدكجياأد الرافالش اضدا قلدتادألأ دبادك  ش  ةاقدكد ن ة،

ادكأر اأطلدف اقلعضاأققى ادك أل ة ادكأاق شت اق قلدت اد ر اقل شف ا  ؤقك ر اقل قت ادكرعلث، د
ادك ؤ  شتادكتثاتتاباق ر عاعناشادكاث لا راأق هادكف شدادكجياتترشلاهادألأ دبادكنشلجة 
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ا الفثاص فاعشب انقعاش، ا ر ادالأت ش شتاك  تادألقكأ لل تا ظشالدتا  شثلة،اا2015لاجه
ادالأت ش شت اتلك اققلف الشكلد شت، اق نشطقااتطشكب الغددد الث اعد دة ا ظشالدت الل ت قلعداش

ادكاث لا  نقبادكلالد،ااشنتاتنتاثالشكتعادالأناشءا لفشتادكلد شتاقلقعقداقأ ن شتاالا تأققا ناش
ال لبادكف شدادك  ترليالثاأغلبا ؤ  شتادكدقكة 

 انف  ةاكارا شا    ادك ظشالدتادألل لةادكتثالل تالثا أشلظةادكلصلةاأناشاتعدتا ققلُشاقأقد ا
ا رادك طشكلةالشكلد شتا كأاألدكا ادك تظشال رادك أت  ر،اقتأقكتا ل عًش قن ط ةااشنتاتق دااجه
ادك تلديادكجيا اتناضالشكقدقع ا د دة الشلطة الثادك  تقلفالثال ب اأثلا اب ا اقراكه   ش ثاقد

ا ع رهاأغلبادكنشس 
 البصرة:

اقد ادكثلقدت اأ   ا ر ادكعلدق ة ادك أشلظشت اأاب ا ر ادكلصلة ادكعش ةاتعد اكلل  نة اقدأل قدف كقدلددت
ادكلئ   ة،ا اأغلبادكصشدلدت اقتقلل ادكلشب، ادكنفط ا ر ادكعلدق ا صدله ا ش ا عظب اتنتج اأ   كلدقكة؛
قاجككاادكق بادألاللا ناشالشكتشكثا را   دن ةادكعلدقادكجيا عت داعلأادكنفطالرافارلهااش فاعلأا

تاعلدق ةاأللى,اا الاأراأققفادكلصلةادكلغبا راق قداأققفاقدأت شط شتانفط ةالثا دراق أشلظش
اأ بادالأصشئ شتاقدكدلد شتاقدكل شنشتا اقكل نقدتاقشد ة ادكققتادكأشضل الث ا نتش ًش اثادألعلأ
ادالقتصشد ةا ادك أشلظشتاقدألا  ة ال ر ا اشنتاش ا     ا ش اقاجد ادك اشتادكل   ة، اقلف ا ر دك ق قدة

اعلدق دكتثاتأظأالاشااأقا شاتقللها را قدلداغن ةاقاشئلةاكل
قلطل عةادكأشف،الإرااجدادكغنأادكنفطث،اكبا ارالالاث را دلعهادك اشر،الشإلنتشجادكنفطثاقع ل شتا
ااشنقدا اق اشناش, ادك در اعلأ اصأ ة اق راالت اققل  ة اال لة الأضلدل ا ت لب اد تللد ه قطلق

الث ادك   ة، ا  تف دقرا رااجه ااشنقد اأ ن ش ا قلقكة، انتشئجاعلض ة ا عتللقناش اأق لل اا ت شالقناش
ادكعلدقالثاص فا الدأ ادكفشئدةادنتاتاقتالرتاأ ن ش دكع فادكاث فةالثادك نرآتادكنفط ة،اكارااجه

لإللدباعققداد ت ش اكرلاشتانفطاأ نل ةال ق با قالتادكتلدل  اقر لتاأققفادكنفطاا2009دكعشبا
اك ادك ث لة ادكعققد ااجه ااشرا رال رالنقد اققد ادكلصلة، اق شبالثا لتلفاأنأشءادكعلدقاقال   ش ل دف،

دكرلاشتالش تقددباع شكةاأ نل ةالثادكصنشعةادكنفط ة؛ادأل لادكجياألبا اشرادكلصلةا راأأداألل ا
ا قدلدادكل قاقلل ادكع فاكد اب ا
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الالفا اقدأد اقدلتالثارال ا قدلد ا  نشؤاش اق قلل ادكلأل، اعلأ ادكقأ د ادكعلدق ا نفج ااث قدكلصلة
ا ادكثشنث اا2018 نش ل/اشنقر اا18لنأق ا ل شل ا ر ا)أاثل اعلدقث ادقالل( ا15د نشل ا ل قر

midan.aljazeera.com))ا
اجدالشكن لةاكلنفطاأ شالشقثا قدلدادك أشلظةااقألل اشادك لدعة،الشكلصلةا أشلظةا لدع ةاأ ش  ة،اكارا
اجدادكقطشعادإلنتش ثاقدكترغ لثادكضلبادكجيااشرا للًشاأ ق ًشاكلدقلةادالقتصشد ةالثادك أشلظةاقلثا

اكدلفا ئشتادألالفا رادك اشر،ا قد ها نجا نقدتا عشكبادنا شلا نتظب،الدأاأقالادكعلدق،اق  صدلًد
اق طاددئلةاألقبا تقدصلةا نجاعشبا ادكلصلة اأألقتالرافااش فاقناشئثاا1980ل لباق قد ،

دك ال  را راأر شلادكنل ف،اقأقكتا  شأشتارش عةا كأاألدضاغ لاصشكأةاالاكلع شاقالاكل لدعةا
آلثشلادك لشرلةاكلألبا كأا شنبا ا شفادكدقكة،اق رال راجككاد ت لدلاق قدانأقاأل لشباتتعدىاد

 ل قراكغباألضثا شا دكتا  لقعةالثاأنأشءا لتلفةا رادكعلدق،اغشكل تاشادكعظ أالثادكلصلة،اا25
ال   شالثا نشطقادكرل طادكأدقديا عا  لدراقدكاق ت،اققدات للتااجهادألكغشبالإلغشبادك اشراعلأا

دأللدضثادك لدع ةادكغن ة,اكاراجككاك ساآللاأ  شتادك لدعةاق ئشتاآالفادك  دلع رالثااا لااجه
ا را ااف االنا شل الئ   ًش ا للًش اأصلأت اكلرلب اأق اكل قث ادكصشكأة ادك  شه اندلة اأر اجكك دكلصلة؛
دك لدعةاقدكثلقةادكأ قدن ةاق عشنشةادك اشرالثا نقبادكعلدقالرافاعشب،اكاناشالثاأشكةادكلصلةاتألجا
ادكثشكثةالثادكعلدقا راأ  ا ادك أشلظة ادك لقأةالثا  شهااجه ااشلث ة؛اأ  اتصشعدتان لة ألعشدًد

ااعددادك اشرالعدالغددداقن نقىالرافالط ل 
قكباتارا رالةا  شهادكرلبالثادكلصلةا د دة،الاثاتعقداك نقدتاطق لةا شض ة،اقللغتا  تقىا

 أل ةاأقادالتأشد ةالثالغددداتقدباقعقدًداالادأل  ةاأاثلا را لة،اق عاافاأ  ةااشنتادك لطشتادك
،اقشنقنًشا عتللادكلصلةاعشص ةادقتصشد ةا2017تنفج،الفا رادكللك شرادكعلدقثاأقل،الثاألل ف/ان  شرا

اكلعلدق،اعلأادعتلشلاأراجككا   لا ادألنرطةادالقتصشد ة 
ا

اذي قار
قدكتثا   تالجياقشلان لةا كأا علاةاجياار شفا د نةادكلصلةا نقبادكعلدقدأدادك أشلظشتاااث

قشلادكرا لةادكتثاققعتال رادكفلساقادكعلباقلفادال الباعلأاألدضثااجهادك أشلظةاقت  أاد ضشا
غشكل ةا قدلاعددا اشرادك أشلظةالأقدكثا ل قراقانصفادك ل قران  ةاترافاتضباالشكنشصل ة,اق

https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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ا ر ع ة ادك  ل  ر اأقل شتا ر ا كأ اقا دك نةدضشلة ادكقلشئفا ,دكصشلئةقاادك   ح ا ر ادكعد د اتضب ا ش
ا اتقد د ا كأ ادضشلة اقدكأضل ادكلدق ا ر ادقل  دالاقدلاعلبدكعلل ة الشك لدعةاالد ةاشتق اقترتال ,

اقص دادال  شكا قلشصةا لدعةادكنل فاقلعضادنقدعادكت شلةا
ا

اميسان
ادكعلدقاثا أدىا أشلظشتا نقباا اعشص تاش ادإل لدن ة، اعلأادكأدقد الثارلقادكلالد  دكع شلة،

اشنتاتعلفال أشلظةاا1976،اققلفاعشبادك  لادكال لك درااثا،اقثشنثاأاللادد لةدكقدقعةاعلأا
ق قدلاعددااا.ق راثباتأقكتا كأا   شر   رشردكع شلة ا عتقدالأرادكت   ةااشنتالشألصفا  لاةا

 شلقًشا لا دااش ًشااا شااشنت   ل ة اقاثاجدتاغشكل ةا2014أكفان  ةاعشباا550 اشناشالنأقا
اققد ط دكلصلةاقجياقشلااقتأداشاثال ا أشلظشتادكعلدق،لثا قدك اقد دكصشلئةكتقد دا

ا
االمثنى

اثا أشلظةاتقعا نقبادكعلدقاقثشنثاأاللا أشلظةالثادكلالدا راأ  ادك  شأةاكاناشادألقفا را
ا اعشب ا اشناش اتعددد ا للغ ادج الأ باتقد لدتاق دلةااأكفا775لأقدكثاا2014أ  ادك اشر ن  ة

 أداشا رادكر شفاا شلقش،دكتلط طاقأشك شاتنشا ادك ل قران  ةاققدااشنتاتشلعةا كأاكقدءادكد قدن ةا
ادكعلل ةاا،قدكد قدن ة أشلظتثادكن فا ا رادك نقبادك  لاة ق رادكرلقا أشلظةاادك عقد ة،ق أداش

ا.قشلجيا
ا

 واسط
دكأ شجالرا ق فادكتثالنشاشا قد طقاثا أشلظةاعلدق ةاتقعالثاق طادكعلدقا   تالش با د نةا

قد طا  أشلظةلا اا ل ةاكتاقرا قًلدا د ًدداك نقده ا ا86ا ل ةاقأت اشالثا نةاا78 نةا دكثقفث
تأ طالاشادك  شها را رلها   لةدكتثا را  شتاشادك    ةاأناشاعلأارافا دكاقت  د نةدكأشك ةااثا

ا لغدددقتلعداعرا اشتادكرلقاقدكغلباقدك نقبا ال نقباا180دكتثاتقعار شكاش اقتللطاش ا لق تًلد
ا لغدددرلقاقدكغلباقدك نقباقتلعداعرا اشتادكادكعلدق اقتللطاشاا180دكتثاتقعار شكاش ا لق تًلد

ادكعلدقل نقبا

https://www.marefa.org/%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A6%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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  وراء الحراك واالحتجاجات: االسباب
دالأدد ااثالدالعفاد ت شعثا راقلفادكنشسات شها قدض عا ع نة،اأ لتاباعلأادال ت شعا
قتاق را ققفا ع را  دءاقض ةاتاباأللددادك  ت ع،الشألأدد ادكتثاأصلتالثا نقبادكعلدق،ااشنتا

دكعلدقثاعلأا  ش شتالد شت ةادنتا تاشادكدقكةالثاصقلةاقدضأةاعلأاعدبا قلقك ةا راقلفادكرشلعا
ادت عتا ادكللضادال ت شعثاكدىادالللددا شاقكدادأت ش ش دكفتلةادك شلقة،اأدتادكأاأت شعانطشقااجد
اتلتفعال ها اكتنتظبالثاأققشتاعد دةا رالةاتظشالًد لقعتهاكتر فا نشطقاقد عة،اقتصشعدتاقت لتاش

 رعشلدتا لتلفة 
اقدقعاأشفا رادإلا شفاا تعددةادنترلتدكلصلةاقدكتثاظالتال اشارعشلدتاادنطلقتادالأت ش شتالث

قترتلكا دراق طاق نقبادكعلدقالرافا لأقظالظشالةاادكعلدق،قغ شبادكلد شتالثاأغلبا درا
  طلةادألأ دبادكد ن ةاقدك  ش  ة،اقدلتلدضادكقالءادكطشئفث،اقدلتقشدادك نظق ةادكأ ل ةاقدكأاق  ةا كأا

ات ادكتث الاجهادكجلدئع ادألللى  ادك نشطق الث القد لشتاش اقدإللالف ادكدقكة ا نظق ة ادنا شل اكتلل ل قد اش
الثا ادكلد شت اقغ شب اقدكللدب ادكتا  شاقدكق ع اد ت لدل اكتلل ل اقأ شك ب اطلق ات تلدب دك نظق ة
دك دراقعلأاأ شبا درادللى،اكجككادعت دتاعلأاآك شتا لتلفة،ا ناشاد تلددبادكقعقدادك تاللةا

ا رادالأت ش شتادكتثاتاللتا لدتاكتأ  فاتققع اقلشكلغب ادألدنأا رادكلد شت، شتادك اشرالشكأد
عد دةادقرانتشئجاتجالاضدادكف شداق قءادإلددلة،ا الاأرا قفادك طشكباكبا لتفعاك صفا كأاتغ  لا
ااشنتاانشكا القد اعرادألأ دبادك تنفجة، الد لة اترا فاققىا  ش  ة اأق ادك  ش ث، ا  قشطادكنظشب أق

ا  نةاقدكتلق ف آك شتادكا
قللغباأا  ةادكتطقلادكجياأصفالثادكألدكادكرعلثاق قفا طشكله،الإرا راشك ةاأللىاطفتاعلأا

 دك طح،اقاثالقشءادالأت ش شتالدقرا ل ع ةاأ د قكق  ةاأقا  ش  ة ا
ا كأا ادكلد  ة ادك طشكب ا ر اكل أت  ر اقدك قدقفادك  ش  ة ادكرعشلدت ا ضش  ر ال لعة اتدل ت كقد

ا ادكف شد ادك  ؤقك را اش  ة ا اش  ة ا ر اقد ع انطشق الث اقدللت ادكقق ة، ادك  ش  ة ادك قدقف  كأ
ادكأشضنةا اقل ئتاش ادكأ قي ا  شكاش ادكعلدق ا نقب ادعتللت اطشك ش اقد ن ة ا  ش  ة اقققى قدألأ دب

ادكلئ   ةاقدك ل رادكلرلياكاش 
 ةاأرااجهادك ظشالدتالشتتاتألجاأراشفاأللى،اقصدىاكدىادكلأيادكعشبا شا علاشاجدتاأا 

ادكتثاتابادك  ت عاااف،العداأرا كدىادكرشلعادكعلدقثالصقلةاعش ة،القدا  تادكعد دا رادكقضش ش



30 
 

ادكلد شتثا ا ل ادكقدقع ال ش ادكللف ا عشك ة اعلأ اتقتصل ادك  شا ل ادعتنقتاش ادكتث ادك طشكب اشنت
تطقلتاكتر فاقضش شاأللىا ناشادال راقدالعتلدضاعلأا  ش شتادكدقكةالرافاعشبالثا لشرلتاشا

ااااا( 4-6,2018) لا ادكفالادال تلدت  ثاكلدلد شت،ا لتلفانرشطشتاش ال
 اهمها ما يلي:

 االسباب الداخلية: -1
ا  ش  ةا - اق ؤ  شت ا تصشلعة اق لاشت ا  ش  ة انلب الق قد اقدك ت ثف ادك  ش ث دكقدقع

اقدك  ش  ةا ادكأ ل ة ادك صشكح اجدت ادك  ش  ة اقدكتأشكفشت ادك أشصصة اظف الث  تاشكاة،
 دكلشصة 

 ل شتادكت ق لادكقد عةاكالنتلشلشتادالل لةادكتثاأقلالاشاافا رادكللك شراقدكأاق ةات ثفاع -
 للًشاآللاكل لةادأل ف،اقرعقلادك قدطرالعدبا دقىاتلكادالنتلشلشتالثاتغ  لادالقضشعا
دكعش ةالثادكلالداأقا نتشجاطلقةا  ش  ةاأاثلاقدلةاقافشءةاقن داةات اناشا راأفادال  شتا

 داققضعهاعلأاللادأل شر دكتثاتعصفالشكلال
 االسباب الخارجية:-2

عشدةا شا نعاسا  تقىادكعالقشتادكدقك ةاقدك تنفجةاعلأادكقضعالثادكعلدق،القصفا شادك ؤثلا
ادالطلدفا ادالنتلشلشتادكللك شن ةاقدكتثاع  تال اش العد ادكعلدق ة اقكعفادأل  ة ادكعلدقث، علأادك راد

ا  ةاتقتلاأ ل اثا  لدنثالثادكعالقشتاقدك عشاددت دك  ش  ةاعراترا فاأاق ةاتقدلق ةااشنتانت
ا
ا

 موقف الحكومة العراقية والقوى السياسية من االحتجاجات: -9
تلش نتادك قدقفادكل   ةاقغ لادكل   ةا  دءادالأت ش شتادالل لةادكتثاتراداشا درادك نقبا

 اةادللىات عأاكلأدادكعلدقث،الشكأاق ةادكعلدق ةاتلأبالشك طشكبادكرعل ةادكقد عةا را اة،اق را
 راتفشقا ش،الثاأ را عتللاشاآللقراللصةاكلقصقفادكأا طشكلاب،ال  شاتلقحادكعرشئلالققةاكصداديا

اتق هاأاق ثاكق عادك ظشالدت 
ل  شا عتادكأاق ةادكعلدق ةادكأاد تصش ادكغضبادكرعلثالثاأغلبا درا نقبادكعلدقا

اقدكعرشئ ادكق شددتادك أل ة ادكتفشقضا ع الث ااث لةالرافاقد ع اقلدلدتاقأطالقاقعقدًد صددل اقد  ل ة,
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كتأ  رادالقضشعالثاتلكادك أشلظشت,اق ناشاترا فالل ةاكأفادأل  ة,ا عاجككاتعلضادك أت قرا
الثا لتلفادك أشلظشتاقدصشلةادك ئشتال لقح،ا13كلق عادأل نثادكجياأدىادكأا قتفا) (ا تظشالًد

 راتلكادالأت ش شتا رالالفا نعالعضااقأ لةادعتقشالتاقد عةادكنطشقا ضشلةا كأا أشقكةادكأد
الها اتققب ا قأثاكلرشلعاأرا ش ااجد ااف اال لة، الأعددد اققدتا دلعة اقنرل ادك رشلاة دك أت  را ر

 دكأاق ةا  لداد تصش اكلغضبادكرعلثاك سادال ا
ا
 مطالب مظاهرات الجنوب: -10

 تق اتا طشكبادك تظشال رالثادك أشلظشتادك نتفضةالثا نقبادكعلدقادكأ:
 دكلد شتادكعش ةا)دك شءاقدكااللشء( تقل لا -
 د  شدالل اع فاكرل أةاال لةا رادكعشطل راقدكلل   ر  -
  أشللةادكف شدادكجياد ترلىالثا   عا ؤ  شتادكدقكة  -
اقلشألل ادكلصلةا - ادك نقل ة ادك نشطق الشعتلشل ادكلطشكة اد  ة اقأف ادك ع رث ادكقدقع تأ  ر

 تنتجادغلبانفطادكعلدق 
ا دناشءادك أشصصةادكطشئف ة -

 نتائج المظاهرات: -11
لدالا رادراتأققادكأاق ةادكعلدق ةا طشكبادك تظشال راقتقل لالل ادكع فاقدكلد شتا شا

اددىااجدادكأ:
دكفقضأادكعشل ةاقدكتثا عتقدا للاشادلقفا ند  را راقلفاأطلدفالشل  ةاقددلل ةاكلعضا -

دال نددتادكلشصةادالأ دباقدك  شعشتادكتثاتتصدلادك راداكق شدةاتلكادك ظشالدتاقتأق قا
 لابالثاتلكادك أشلظشت 

اعددا - ادقدىالأ شة ادكجي ادال ل ادك تظشال ر اكتفل ق اقدكلصش ادكأث اقدكق ع ادكققة د تلددب
  ناب 

 أ لةا رادالعتقشالتاكلنشرط راقدك رشلا رالثادك ظشالدت  -
 دألدقا قشلادالأ دباق لشنثاتشلعهاكل أشلظةاق  شكسادك أشلظشتاقلعضادقلادك  ؤقك ر  -
 قادكطل قادكدقكثادك ل عال رادكعشص ةالغددداق لا ا أشلظةادكلصلة دغال -
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 الدراسات السابقة (2
 :يتضمن هذه الجزء وصفا للدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة

  
ادلتااجهادكدلد ةاا(, مفاهيم حرية اإلعالم, الرياض,2004دراسة الرفاعي، عبد اهلل بن محمد )

ال راعددا رادكدقفادكعلل ة،اقد تارشفا دىاداللتلشطا  كأادكتعلفاعلأا لتلفادكق قداق قشلنتاش
اأددةا ادكدلد ة اقد تلد ت اتطل قاش اق  تق شت ادإلعالب األ ة اق فشا ب ادكق قد ااجه انقع شت ل ر

ا اققد اش ادكتثاطلقتاعلأاع نة اا265دال تقصشء الثا لتلفاق شئفادإلعالب ادكتثاصأف ًش دكعلل ة
ققعادلت شلاشاعرقدئ ًشاقر لتاثال ادقفااثا)دكاق ت،اكلنشر،ا قل تشن ش(اقاشنتانتشئجااجهادكدلد ةا

دكعللثا،تل را دكعشكب لث دإلعالب أل ة تقد ه دكتث دكق قد أاب دال ت شع ة دكق قد  ثلتل شا لثاأ  ا
ا ا قشلف الث الأنقدعاش اكلق قد اتعلضًش اأاثل اقدكتلف  قر ادإلجدعة اقدكعالقشتاأر ادإلعالر اأ ش دكصأشلة,

ادكعش ةالتأثلتالشكق قدادكجدت ةاقدال ت شع ةاقدكد ن ةاقدك ؤ   ةاأاثلا راتأثلاشالشك  ش ة 
ا

الدولية وقناة  TV5جة االخبارية للقضية الفلسطينية في قناة ال: المع2005دراسة عطية )
 الجزيرة القطرية " دراسة تحليلية وميدانية"

ادكدلد ةاكلتعلفاعلأادكعالقةال رادت شاشتادك عشك ةادالللشل ةاكلقض ةادكفل ط ن ةالثا ادلتااجه
ا اقنشة ا ر ادكدلد ةااTV5اف اقدعت شد ادك  أث ادك ناج الالف ا ر ادكقطل ة ادك   لة اققنشة دكدقك ة

شط ةال اشاقل نتانتشئجادكدلد ةادكأاق قداعالقةادلتلادكقض ة،قدطلادكتنشقفادالللشلياكاجهاادكتأل ل ة،
دالكةادأصشئ ةال رادطلادك عشك ةادكللل ةادك تعلقةالأ لشباتعقدادكقض ةادكفل ط ن ةاقاجككادكألقفا

ادكفلن  ة اTV5دك قتلأةاكاشادكتثاطلأتاشاافا راقنشةادك   لةاققنشةا
ا

( االتجاهات السياسية في الصحافة العراقية بعد 2005دراسة الفراجي، عالء الدين )
العداااالمريكي، هدفتاالحتالل  ادكعلدق ة اكلصأشلة ادالت شاشتادك  ش  ة اطل عة اكل شر ادكدلد ة اجه

ا15/4/2004ادكأا15/3/2003دالأتالفادال ل اثات شهادكقضش شادك  ش  ةادك ا ةالثادك دةا را
ادك  ش  ةاقلثا ا رادظاشلادت شاشته ادكعلدقثاقدكصأشلةالصقصش قاجككال شرا دىات ارادإلعالب

ادالت ش اقدعت دتادكدلد ةا عللة ا ادكتآلث(، ادكعددكة، ادك الب، اكلصأفادكثال ا)ددل اشتادك  ش  ة
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علأادك ناجادكقصفثادكتأل لثالثاد تلددباتأل فادك ض قر،اقدظالتانتشئجااجهادكدلد ةادراأشلسا
اكلأ باأقادكصأ فةا ا عادك  قفادك  ش  ة الثادكصأفادكثال ا نتقثادألللشلادكتثاتن  ب دكلقدلة

ا تأثلًدادكتثاتنت ثا ااشر ادكأادنه ادضشلة اكأ له، ادا  ة ادالت شاشتادكتثاتراف ادكأ باق دعب كاجد
ا شا ااف الإا شف اق ققب ادألللشل ادنتقشء الث ادكعقشئدياقدنعاساجككالثاقلدلدته ادك  ش ثاأق لشالت شه
ادك دلق ةا ادكثال  اكلصأف ادإلعال ث ادكلطشب ادت ب ا عه، ا تعشلض اأق ادالت شه اجكك  لشكف

ادك  ش  ةادك طلقأةالشإلنرشئ ةادك فلا طةاقكبا ت بااجككاللصقص ةا ع نهالثاتعش لها عادكقضش ش
االلفادرالعضادالت شاشتااشنتاترشؤ  ةال رادكفلقشءادك  ش   ر 

ا
(، حرُب على االعالم: تأطير أخبار الحرب على العراق في 2006دراسة بيستاالردو )

 اادلتادكدلد ةادكأاتأل فادكصأفادال نل ةاالواليات المتحدة االمريكية وأوروبا وأمريكا الالتينية
ادكصأفاألبادكعلدقاعشبا ادكالت ن ةاأقفاتنشقفااجه اقأ ل اش اقأقلقلش ,ا2003لثاافا راأ ل اش

ادكصأفاقاث:ا ا ناجادكتأل فادك قشلراكاجه اقد تلد تادكدلد ة ادكصأف, ال رااجه قد لدءا قشلنة
اقدك قا ادكلل طشن ة، اتش    اقكندر ادكلق  ة، اتش    اتلدل قرا ق اق اقدنتلنشرقنشف ادك ا  ا ة، ن فل شف

دكفلن  ة،اقدكقدرنطرالق تاقن ق قلكاتش   ادأل ل ا ة،اقال نررادألل نت ن ة،اقللدن   اقادكفن ق ل ة،ا
قل نتانتشئجادكدلد ةادلتالفادكتنشقفادالعال ثاكلألباأ باأ د قكق  ةادكق  لةادالعال  ةاكلدقكةا

اقأ ل اشادكالت ن ة ادكلدع ةالثاافا راأ ل اشاقأقلقلش
ا
اا(Cruikshank2009) ددل ة  )تغطية االنتخابات الرئاسية األمريكية. دارسة تحليليةلعنقدر

   االنجليزية"(اليوم "وروسيا  BBC ـعلى الجزيرة وال 2008النتخابات
ا

ا ل اقنقدتادكد ال ش اإلعال  ة ادكتغط ة ا كأاتل شرا ض قر ادكددل ة  قدك   لةاBBC ادلتااجه
ق قشلنةانقشطادكتقدلقاقأراشفاااا,2008 كالنتلشلشتادكلئش  ةادأل ل ا ةاكعشبا، دك قبادإلنال   ةقلق  شا

كأاأياأداأثلتا داللتالفال ناب،اقدكا ف ةادكتثاعشك تال اشادكقنقدتادكثالثة؛ادالنتلشلشتادأل ل ا ةاقد 
دك ناجادكقصفثاًاا،ا تهاقاقاأ نددتابادكلشصةالثاتغط تابادإلعال  ة,اقدعت دادكلشأ ا نا ًشاكدلد

اتأل فادك ض قرا عت ددًاادك قشلر, ا ادنتقشءاع نةا رادك ض قراادإلللشليادكجيااا,علأاأددة اتب ققد
اا117علضتهادكقنقدتادكثالثةالالفا لألةادالنتلشلشتادأل ل ا ة،اقتقصفادكلشأ ا رالالفاتأل فا
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دكثشنثا رادكعشباجدته؛ا كأاراترل ا3دكأاا 2008 ترل رادألقفا6 رادألللشلادك  شئ ةاكلفتلةا را
 قراادالنتلشلثدأل ل اثاأقلش شاقداتاقنتالطل قةا   شل ةالرافاأاللا را نشل هااسصقلةادكلئ أرا

ادكقنقدتادكثال ا كأاعنشصلا لل ةالث قادكلطشبادك  ش ثاادكت للةا شا رالأ  اتطلقتاتغط ة
ا  لةات لطادكضقءاعلأاتنشلسقدك اBBC ققدااشنتاأغلبادكتغط ةادإلعال  ةالثادكدااك قرا شا ر
اأرااعقضش,ادك لرأ ر اقأقضأتادكددل ة الثاجككادكأ ر، ا نشقرتاش ادكتثااشنتاتتب ادكقضش ش عر

ا.دألطلاقدألراشفادكللل ةاجدتاشاقداتباد تلدد اشاكلأد  اعرادك لرأ رالثاافادكقنقدتادك لأقثة
ا

تغطية الجزيرة العربية والجزيرة اإلنكليزية ألحداث الشرق األوسط "الثورة ا(2009)اBdiwiادارسة
 المصرية نموذجا "ً 

ادلتااجهادكدالد ةا كأا عللةادكعالقةال راقنشةادك   لةادكعلل ةاقنظ لتاشاقنشةادك   لةادإلن ل   ةا را
دكثقلةادك صل ةالثا نش لاأ  ،ا  ش تا شادكتأل ل ة،الثادكتغط ةادإلللشل ةاقتأد ددالالفاأأدد ا

,اقدلتشلتادكلشأثةاا نا  ةاتأل فادك أتقىا رالالفاعقدا قشلنةال راللد جا للشل ةا  شثلةا2011
لثاافا رادكقنشت ر،اقللصتانتشئجادكددل ةا كأاأرادكقنشت راترتلاشرالثانفسادك  ش ةادكتأل ل ة،ا

ادك  ادكلغة الث ا ال اتلتلف اال اكألللشل اتغط تا ش الإر ادك  اقلاقلشكتشكث االلتالف انظلًد  تلد ة
ادك  تادفاقتفتلضااجهادكددل ةاأراانشكا  تقىا راداللتالفا أتشجادكتقصثاقدكلأ ادكعل ث 

 
تونس ومصر  ألحداث( بعنوان )تغطية الصحافة االردنية اليومية 2011دراسة )العدوان

2011/2012.) 
ادكددل ةا كأادكتعلفاعلأادكتغط ةادكصأف ةاكلصأفا ادك ق  ةادأللدن ةاألأدد اتقنسادلتااجه

ا ا قدنبا(2011/2012)ق صل ادألأدد ا ر اكاجه اتنشقكاش اقا ف ة ا  ت عاا تعددة،، ادلت شل قتب
ادكلأي،اقدكعلبادك قب،اقدكغد( )لصأفادكددل ةا رادكصأفادأللدن ةادك ق  ةا ت ثلةا

ا ااف اأ لقعاصنشعثا ر االلت شل ادكل  طة ادكعرقدئ ة ادكع نة ادكلشأثة ا راد تلد ت صأ فة
اب 15/6/2011قكغش ةاا15/12/2010صأفادكددل ةاقدكتثاصدلتالالفادكفتلةا را

قتقصلتادكدلد ةادكأادكنتشئجادك لتلفةاكلأفاادك  أث،قد تلد تادكلشأثةادك ناجادكقصفثا
ا ق لتلفةدكع نةاققداتنقعتال را ؤ دةاق أش دةا
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ا
لموقعي الجزيرة  ( حول التغطية االخبارية2011دراسة الفالحي، صهيب محمود )

،اادلتادكدلد ةا عللةاتفشص فادكتغط ةادالللشل ةا2004االعربية لمعركتي الفلوجة عام BBCوال
دكعلل ةاقدلتلشطادك قددادالللشل ةاقعنشق ناشاا BBC رالالفاد لقبادكتغط ةالثاقنشتثادك   لةاقدف

ادالللشل ةا ادك قدد ادك اشتاق صشدل ادكفئشتاقدكرلص شتادق اقتأد د اق ض قراتلكادك قدد لشكدلد ة
ا ر اكلفتلة اقدعت دتادكدلد ةا2004/12/31قكغش ةاا 2004/1/1قدالراشفادكتأل ل ةادك  تلد ة ،

ادك ض  اد لقباتأل ف ادكقصفثالش تلددب ادك ناج ادراعلأ ادكدلد ة اقدظالتانتشئج ا)دك أتقى(، قر
الثادف ااثاعل ه انتاأقفا  ش ادك   لة الثا ققع ادكتثااشنتالشأل شساعرادكفلق ة ا BBCدك شدة

لشكلغبا رادراقنشةادك   لةااشنتات ثفادكفل قادكصأفثادكقأ داددلفادك د نةالثا علاةادكفلق ة،اقكبا
اد ة تتفقادكق  لتشراعلأادك صطلأشتادكتأل ل ةادك  تل

ا
ادلتا، 2003( واقع الصحافة العراقية  بعد احداث 2012دراسة نغيمش، هاشم احمد )

قدكارفاعرادكققدن رااا2003دكدلد ةالثادكتعلفاعلأاقدقعادإلعالبادكعلدقثالعدادأتالفادكعلدقالثا
ادك  أث،ا ادكقصفث ادك ناج ادكلشأ  اقد تلدب ادكعلدق، الث ادإلعالب انظ تاع ف ادكتث قدكترل عشت

نتشئجااجهادكدلد ةادكأادنهاتأقفادإلعالبادكعلدقثا را عالباتأا هادكققدن راقدكضقدلطا كأااقدظالت
ادكأا اقدلتقشلاش اقد ن ة ا  ش  ة اك اشت التلع تاش ادكعلدق ة ادإلعالب اق شئف اقت   ت القضقي،  عالب

قتعل  شتاق دتاأل ةادالعالبالثااددصدلتاق قد لطةادالأتالفادك ان ةادالعال  ة،ادضشلةادكأادرا
ااعلأا اأالد اأرااشنتا لا تاش ادكعلدق ةا لا ةالشصةالعد دكعلدق،اقأصلأتا لا ةاق شئفادإلعالب

ادكأاق شتادك تعشقلةادكتثاأا تادكعلدق 
ا

( تغطية الصحافة العراقية لألحداث األمنية في 2016دراسة عبداهلل ،عمر محمد )
ادلتادكدلد ةا كأادكتعلفاعلأادك قدنبادك لتلفةاكتغط ةانبار، محافظات نينوى وصالح الدين واأل 

الالفا اقدالنلشل ادكد ر ان نقىاقصالح ا أشلظشت ارادتاش ادكتث ادأل ن ة اكألأدد  ادكعلدق ة دكصأشلة
 رالالفادلت شلاشاثال اصأفا)دكصلشح،ااا31/12/2014كغش ةاا 1/6/2014دكفتلةاادك  ن ةا

ادعت دتادكدلد اققد ادكعددكة( ادك ض قرادك  شر، اتأل ف اأددة ادكقصفثا رالالفاد تلددب ادك ناج  ة
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ادكدلد ةااثاغللةا قاجككادك قشلالتادك قننةا عادك  ؤقك رالثاصأفادكدلد ة،اقاشنتانتشئجااجه
ا عاساتغط ةا دكطشلعادإلللشلياعلأادكتغط ةادكتثاقد تاشاصأفادكدلد ةاكألأدد ادأل ن ة،اقاجد

لقلالثاد تلددبادألنقدعادكصأف ةالرافاقدعا ققباعلأااصأف ةا طأ ةاكألأدد ادأل ن ة،اقانشك
د شسادك عللةادكعل  ةالنظل ةادألنقدعادكصأف ةادكتثاتقضحالصشئ اافانقعاصأفثاقدكقظشئفا
دكقشدلةاعلأادن ش اش،ادضشلةادكأادراصأفادكدلد ةاكباتأققادكتقد رادك طلقبالثادل ةادات ش اشا

اافا تنش با عاأ بادك قضقعشتاقق ناش لشك قضقعشتاقدكقضش شاقتغط ةاافا قضقعالر
ا

،ا( اإلدارة اإلعالمية لألزمات الداخلية في الصحافة الجزائرية2017دراسة جلولي، مختار )
اك لتلفا ادك اتقلة الشكصأشلة ا  ثال ادك  دئلي ادالعالب ادددلة ا  تقى اك عللة ادكدلد ة ااجه ادلت

ةادكلللاقدكرلققا،اقد تلدبادكلشأ ادال  شتادكددلل ةا رالالفادكتلا  اعلأان قج  راا شا ل د
دك ناجادكقصفثادكتأل لث،اقاشنتانتشئجااجهادكدلد ةااك ل دتثادكلللاقدكرلققادناشاكباتقكثاعنش ةا
ال لةاأل لشباد  ةاغلدد ة،اا شادناشالا تاعلأادالثشلادك لل ةاكأل  ة،اقاجككالا تاعلأادكألقفا

ااشر ادك ل دت ر ادت شه ادر ادكأ الشإلضشلة الشكدل ةااادكل   ة، ا لد  لاش اعلأ ادعت دت ال  ش  أش دًد
ادالقكأالثاتغط تاشاكأل  ة 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 التعقيب على الدراسات السابقة:
اك قضقعادكصأشلةاق ان تاشاا- ا راأ  اد تلدد اش ادكدلد شتادك شلقة ا ع ادكأشك ة دتفقتادكدلد ة

الالفادال  شت،ادضشلةادكأادناشادتفقتا راأ  ادك ناجااقناشاد تلد تادك ناجادكقصفثادكتأل لث 
(ا راأ  ا2017(اقدلد ةا) لقكث،2005دلتلفتادكدلد ةادكأشك ةا عادلد ةاافا را)دكفلد ثا،ا-

ا(الثاصأ فتثادك  شراقدكصلشح 2016فادكدلد ة،اقدتفقتا عادلد ةا)علدهللا،صأ
اقدتفقتالقطا عادلد ةاعلدهللاا- ادكأشك ةا عادكدلد شتادك شلقةا راأ  ادكادف، دلتلفتادكدلد ة
ا( 2016)
ا)ا- ادلد ة اعر ادكأشك ة ادكدلد ة ادهللقت   ت ا2016،اعلد ا( ادكصفأة القب ادك  ت عاأ ر لفئة

دك  تادف،اأ  اد تادلتادكدلد ةا  ت عا نقبادكعلدق ادضشلةادكأادرادكدلد ةادكأشك ةات   تا
عرادكدلد شتادك شلقةااقناشاتعدادالقكأالثاأدقداعلبادكلشأ ادكتثاتنشقكتاتغط ةادكصأشلةادكعلدق ةا

ا 2018ألأدد ا نقبادكعلدقا
د تفشدادكلشأ ا رالالفادطالعهاعلأادكدلد شتادك شلقةالثالنشءادالدبادكنظلياقتطق لادددةا -

دكدلد ةاقتأد دا نا  ةادكدلد ة 



38 
 

ا

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
 واإلجراءاتالطريقة 
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 الفصل الثالث
 الطريقة واالجراءات

 نوع الدراسة:
أ  ا لتلطا فاقبادكلأ ا(،ا"Descriptive Studies)تنت ثادكدلد ةا كأاأقفادكدلد شتادكقصف ةا

دكقصفثالدلد ةاقدقعادألأدد اقدكظقدالاقدك قدقفاقدآللدءاقتأل لاشاقتف  لاش؛الغلضادكقصقفا كأا
ااجها اقت ثف اتطق له، اأق اد تا شكه، اأق اتأد ثه، اأق ادكقدقع، ااجد اكتصأ ح ا  ش ا ف دة، د تنتش شت

قت تادفااجهادكدلد ةاا(78ا،2003شب،ا)أ دال تنتش شتالا شاكلأشضلا  تادفاتق  هادك  تقلف"ا
دكارفاعراطل عةاتغط ةادكصأشلةادكعلدق ةاقلشصةاصأ فةادك  شراقصأ فةادكصلشحاقصأ فةاطل قا

اب ا2018دكرعب،األأدد ا نقبادكعلدقا

 منهج الدراسة: 
لشعتلشلها" راأن بادك نشاجادكعل  ةاكلدلد شتادعت دتادكدلد ةاعلأا ناجادك  حادإلعال ثا

دكقصف ةالصفةاعش ة،األنهاُ  تلدبالثادلد ةادكظشالدتاأقادك راالتادكلأث ةالثاقضعاشادكلدار"ا
ا( اااا1997،132)علدادكأ  د،

 مجتمع الدراسة:
ا ادكدلد ة ا  ت ع اتاقر الثا ر اقدك ت ثلة ادكعلدق ا نقب ا أشلظشت الث ادكصشدلة دكصأف

ا    شر،اجياقشل،ادكاقت()دكلصلة،ا
ا

 عينة الدراسة:
ادكرعب(ا اطل ق ادكصلشح، الصأفا)دك  شر، اقدك ت ثلة اقصدي الراف ادكدلد ة اع نة ادلج تب

 ا  تلد شادال لقعادكصنشعثالقدقعا2018/12/7قكغش ةاا8/1/ 2018قلشكفتلةادك  ن ةادك أددةا را
ا ن ةاكافاصأ فة (اعددًداكافاصأ فة،ا ر فادكتغط ةادكاش لةاكتلكادكفتلةادك ا16)
 :داة الدراسةأ

 ض قراكلصأفادك ق  ةادكصشدلةاقاثاصأ فةا)دك  شرادك  تقلة،اصأ فةادكتأل فاأ لقبا
دكصلشحادكل   ة،اصأ فةاطل قادكرعبادكأ ل ة(اكلطلعشتادكتثاصدلتالالفاتلكادكفتلةادك أددة ا
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الثادك قدقفادك لتلفةاد دءاتلكادالأدد ا اد ش  ًش كتأل فا ضش  راتلكادكصأفاقدكتثات ثفادت شاًش
اأ با شجداق فاقا فاق فا رالئشتاتأل فادك ض قراققأددته 

 صدق التحليل:
 راصدقادالددةالثااجهادكدلد ةااقاصدقاأددةادكتأل فا"صأ فةاتأل فادك ض قرا"،اكلتأادا

ا اقت شؤالتاش اقأاددلاش ادكدلد ة اك قضقع اد ت شلتاش الثاقا ر اد لقبادكق شسادك  تلدب  دىا الء ة
ق دىاقدلتهاعلأاتقل لادك علق شتادك طلقلةااق ش ه،دكأاات عأادكدلد ة شسادك قضقعشتادكتثاق

ادكلطقدتادكتشك ة:ق دىاصدقهاق دىاتأق قادل ةادكصأةالثادكتأل فاققدادتلعادكلشأ ا
 تأد دالئشتادكتأل فاققأددتهاقتعل فاشاتعل فًشاد لدئ ًشاقدضأًشادق قًشارش اًل  -
دك ض قراعلأا   قعةا رادك أا  ر،اكلأاباعلأا دىاصالأ تاشاعلضاد ت شلةاتأل فا -

ادك تلصص ر  ا ر ا اقنقد اأر ا لدع ش ادكتأل ف الثاع ل ة ادك لأقالقبااق الء تاش الث ا ش
(2 ) 

اتأل فا اد ت شلة اعلأ ادك أا قر األدداش ادكتث ادك الأظشت ا   ع ا ر ادال تفشدة ات ت ققد
ادال ت اعلأ ادكال  ة ادكتعد الت اأ لى اققد اقتق  اشتادك ض قر، ا الأظشت اعلأ النشء  شلة

(،اققداأ  عا1)لقبادك أا  راأتأاد تقلتادال ت شلةاعلأاصقلتاشادكأشك ةاا شاثالثادك لأقا
اتبا اقلجكك اقدال تلددب، اكلتطل ق اقصالأ تاش ادكال  ة، اكلل شنشت اد ت فشئاش اعلأ ادك أا  ر اف

اقاشنتادكن لةادكعش ةاكالتفشقا اكل ق شسادكجيال رادكدكتأادا راصدقادال ت شلة،  أا  ر،اقلقش
اا(اعلأا  تقىا   عادكفئشتادكقدلدةالثا ق شسادكتأل ف %95قضعهادكلشأ ااثا)

 

 داة:ثبات األ
ادكنتشئجا ا كأ ادكتقصف اأ شسا دى اعلأ ا تب ادكجي ادك  نث اأ لقبادالت شق دعت دتادكدلد ة

ا ا ش ا جد اأنف اش اقك اراتأل فانفساع نة ا راافاصأ فةا لىادكتأل فالثاأققشتا لتلفة،  لتشلة
ققداُلقِعَثاعندادلتلشلاع نةادكثلشتاأراتاقراع نةاا قدعشدةاتأل لاشالعداد لقع رالقد طةادكلشأ 

 لتشلةا راأعدددادكصأفادكلشضعةاكلدلد ةاقاثاثال اأعدددا راافاصأ فة اققداللغتان لةا
ااقاثان لةاعشك ةاتدفاعلأاصالأ ةادك ق شساكلتطل ق ا%3 92 عش فادكثلشتا

ا
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 متغيرات الدراسة: 
ادك تغ لادك  تقف:اتغط ةادكصأشلة

ادك تغ لادكتشلع:ا ظشالدتا نقبادكعلدق
ا( 7/12/2018(ادكأا)ا1/8/2018تأل فادك أتقىاكلصأفاكلفتلةا را): دك تغ لادكق  ط

ا
 المعالجة االحصائية:

ا شاكلدلد ةاكتفل غادك دقياال ت شلةاتأل فادك ض قراقد تللدجادكن بادك ئق ةادكلشأ الشقشبا
اا (اك عشك ةادكل شنشتادكتثاأصفاعل اشSPSSللنش جادكل بادالأصشئ ةا)د تلدبا

 
 إجراءات الدراسة:

ا لد عةادألدل شتاقدكدلد شتادكنظل ةاقدك  ددن ةاجدتادكصلةال قضقعادكدلد ة ا -1
ا -2 ا ض قرتص  ب اتأل ف ااد ت شلة ادكل شنشت اك  ع ادكع نةااأددة اكصأف اقدكفئشت دك طلقلة

  اطل قادكرعب(ادك  شر،ادكصلشح،)
 علأاك نةا رادك أا  راكلأاباعلأادكصدقادكظشالي ااد ت شلةاتأل فادك ض قرعلضا -3
قدكقصقفاكألددةالص غتاشااد ت شلةاتأل فادك ض قر  لدءادكتعد التادك طلقلةا را أا ثا -4

 دكناشئ ة ا
  ارا ةدكدنتشئجافاكتفل غاتماإعدادا داو -5
أ بادإلأصشئ ةاكلعلقباثبا دلشفادكل شنشتادكأاللنش جادكتفل غادكل شنشتاعلأاققدئبالشصة،ا -6

ا(اق عشك تاشا أصشئ ش  (SPSSدال ت شع ة
  ااشاق نشقرتاش،اقدكللقجالشكتقص شتد تللدجادكنتشئج،اقعلض -7
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ا
ا

 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

اقطل قا اقدك  شر ادكصلشح اصأف ا ض قر اتأل ف انتشئج ادكدلد ة ا ر ادك  ء ااجد  تض ر
اقل  شا لثاعلضاتلكادكنتشئج:ا،7/12/2018أتأا1/8/2018دكرعبادكعلدق ةاكلفتلةا را

التعرف على الكيفية التي غطت بها الصحافة اعلأ:دكجيا ن ادألقفانتشئجاتأل فادك ؤدفا -
 جنوب العراق؟العراقية اثناء تغطيتها ألحداث 

اجدادك ؤدفالددل ةاقتأل فاصأفادكع نةادك لتشلةا رادكصأفادكعلدق ةااعرقت تادال شلةا
طل قادكرعب(اقد تعلدضادكا ف ةادكتثاغطتالاشاصأفادكع نةاادك  شر،ادكصلشح،دك ق  ةا)

ادكغلض،قجككا رالالفادال ت شلةادكتثاأعدتاكاجداادكعلدقث،دك قضقعشتاألأدد ادك نقبا
كألأدد اقا ف ةاتنشقكاشاادكصأفاع نةادكدلد ةاكلنتشئجا رالالفاتأل فا ض قردكتقصفاقا

ا كلدلد ةلثادكفتلةادك أددةااب2018لثا نقبادكعلدقاكلعشبا
ادكفلع ةا ادكدلد ة اقلقاد لقباتأل فادك ض قرا رالالفاأ ئلة ادكدلد ة اتأل فاد ئلة قتب

ا لث:ا شاجككاقا
ادكفلعثاأواًل: - الشك ؤدف اتتعلق ادكتث اادكنتشئج ما طبيعة الموضوعات التي تناولتها دالقف:

 الصحافة العراقية؟
اقدكتالدلدتاكلفئشتادكفلع ةااعرقكإل شلةا ادكلشأ الش تللدجادكن بادك ئق ة ادك ؤدفاقشب اجد

ا(ا1 قضحالثادك دقفالقبا)اقاصأفادكع نةاا شاتض نتاشاكطل عةادك قضقعشتادكتثا
ا
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 موضوعات المعالجةبين فئة ي( 1جدول رقم )

 
ا) - ادك دقفالقب ادكأا1 ر ل اصأفادك قضقعشت( ادك  شر،ادكصلشح،)ادكع نةادكتثاتنشقكتاش

ا اادكرعب(،طل ق ادأتف اادك قضقعدج ادالقكأ ادك لتلة اع نةادك  ش ث ادكثال  ادكصأف لث
ا اللغاتالدله ا ج ا30دكدلد ة ا، ادألقكأال ه صأ فةاطل قادكرعباأ  اللغتاقدأتفادك لتلة
اقلن لةا14تالدلدتادكصأ فةا) (،ا قشلفاصأ فةادكصلشحاللغتاتالدلدتاشا%7 46)(اتالدلًد

(ا7)تالدلدتاشاصأ فةادك  شراأ  اللغتاا(،اق شءالثادك لتلةادألل لة%30(اقلن لةا)9)
 ( %3 23قلن لةا)

تلةادكثشن ةا جاللغاتالدلهاقعلأا  تقىادك قدض عادالللىالقدادأتفادك قضقعادإلن شنثادك لا
اقاا28 اكل  شفاتالدلد، اتغط تاش اأ   ا ر ادالقكأ ادك لتلة ادكرعب اطل ق اصأ فة دأتلت

(اق ل اشاصأ فةادكصلشحالتالدلاللغا%3 39لن لةا)قا(ا11دالن شنثاأ  اللغتاتالدلدتاشا)
ا10) ا)قا( ا)%7 35لن لة اتالدلدتاش اللغت اأ   ادك  شر اصأ فة اقلعداش ا7( لن لةاقا(
(25% ) 

 قضقعا صأفادكع نةا دك   قعاا
اادكتغط ةا

 
 دكصلشح دك  شر طل قادكرعب

 ك % ك % ك % ك %
ا  ش  شًا 9 30 7 3 23 14 7 46 30 100
 دن شن شًا 10 7 35 7 25 11 3 39 28 100

 صأ شًا 5 2 31 5 2 31 6 5 37 16 100

 تعل   شًا 3 50 1 4 16 2 6 33 6 100

 د ت شع شًا 6 24 8 32 11 44 25 100

 دقتصشد شًا 8 7 44 3 4 16 7 9 38 18 100
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تالدلدتاقاشنتاا6ل  شادأتلتا لتلةادكتعل بادك لتلةادالل لةالثاافاصأفادكع نةا جاللغاتالدلاشا

اتالدلدتاقن بادكصأفاع نةادكدلد ةال اشاأ ضشاضئ لة 

ااثانيا: - التي  االنماط الصحفية المستخدمةما دكنتشئجادكتثاتتعلقالشك ؤدفادكفلعثادكثشنث:

 ؟تناولتها الصحافة العراقية

اقدكتالدلدتاكلفئشتادكفلع ةا - ادكلشأ الش تللدجادكن بادك ئق ة ادك ؤدفاقشب قكإل شلةاعرااجد

الثا ا قضح ااق اا ش اصأفادكع نة اتض نتاش ادكتث ادكصأفث( ا)دكراف ادكصأف ة كألن شط

ا(ا2دك دقفالقبا)
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 ةبين فئة االنماط المستخدمي( 2جدول رقم )

 
الث ا)ا الأظ القب ادك شدةاا(2 دقف اكتقد ب ادكصأف ة ادألراشف ا ر ااراف ادكصأفث ادكللل الئة در

ا اللغتاتالدلدته ا ج ادألقكأ ادك لتلة ادأتف ال ها39دكصأف ة ادألقكأ ادك لتلة ادكصلشحااقدأتف صأ فة
(،ا ل اشاصأ فةاطل قادكرعبالشك لتلةادكثشن ةا راأ  ا%5 38(اتالدلًداقلن لةا)15قدكتثاللغتا)

(ا11(اقدل لًداصأ فةادك  شراللغتاتالدلدتاشا)%3 33(اتالدلًداقلن لةا)13دكتالدلدتاقدكتثاللغتا)
ا( ا%2 28تالدلًداقلن لةا)

ادكثشن الشكدل ة ادكأد  ادكصأفث الئة اتلتاش اثب اللغتاتالدلدته ا ج ا14 ة ال ه، ادألقكأ ادك لتلة اقدأتف
ا) اتالدلدتاش اللغت اأ   ادك  شر ا)7صأ فة اقلن لة ا50%( القدقع ادكصلشح اصأ فة اتلتاش (ا4)(،

ا) اقلن لة ا)%6 28تالدلدت اتالدلدتاش اللغت اأ   ادكرعب اطل ق اصأ فة اقدل لًد اقلن لةا3( )
ثاع نةادكصأف،اأ  ااشنتاتالدلدتا(،اثبالشقثالئشتادكرافادكصأفثاكتقد بادك شدةال4% 21)

الئةادكتأق قاقدك قشفالن بادقفالاث لالثادكصأفادك ق  ةادكعلدق ة 

اا

 دك   قعا
 

ادكصأفثا صأفادكع نةا دكراف
 دك شدةكتقد با

 دكصلشحا دك  شرا طل قادكرعبا
 ك % ك % ك % ك %

 تأق ق 1 2 16 1 2 16 4 7 66 6 100

 للل 15 5 38 11 2 28 13 3 33 39 100

  قشفا 1 20 1 20 3 60 5 100

 أد  ا 4 6 28 7 50 3 4 21 14 100



47 
 

ماهي المصادر التي اعتمدتها الصحف العراقية ادكثشك :دك ؤدفادكفلعثااعركإل شلةاثالثًا:  -
 في تغطيتها لألحداث في جنوب العراق؟

ادك دقفالقبا) اد تلددب اكفئشتا صشدلادك عشك ةا3تب (اال تللدجادكتالدلدتاقدكن بادك ئق ة
 قاشكةادنلشءادقك ة(اأ  اتل را شا لث:ا أل ة،قاشكةادنلشءاا لد ف،ا ندقب،اجدت ة،) صشدلا

ا
 الصحفية بين فئة مصادر المعالجةي( 3جدول رقم )

ا
 

ادك  شر,اادكدلد ةا صشدلادك عشك ةاكلصأفاع نةلادكلش (ا3دك دقفالقبا)ا تضحا ر )دكصلشح,
دك لتلةادألقكأاعلأالق ةادك صشدلالثااتئةا صشدلاجدت ةادأتللاطل قادكرعب(,اأ  انالأظادر
ا اتالدلداش اللغ ا20دكصأفادكثال ا ج ال اش ادألقكأ ادك لتلة اقدأتف ا، لن لةاقاطل قادكرعباصأ فة

،اقدأتفا15صأفادكثال ا صدلادك لد فالقداللغاتالدلها،اثباتالاجككا رادك صشدلالثادك55%
،اقدأتفادك لتلةادألل لةا را%20دك لتلةادألقكأال اشاأ ضشاصأ فةاطل قادكرعبا جاللغتان لتاشا

ا صشدلا لئة
ادكصأف ةادك عشك ة

ادك   قعاصأفادكع نة
اطل قادكرعبادك  شرادكصلشح

ا%اكا%اكا%اكا%اك
ا100ا20ا55ا11ا25ا5ا20ا4ا صشدلاجدت ة

ا100ا11ا6 63ا7ا2 18ا2ا2 18ا2ا ندقب

ا100ا15ا20ا3ا7 6ا1ا3 73ا11ا لد ف

ا100ا10ا40ا4ا20ا2ا40ا4اقاشكةادنلشءا أل ة

ا100ا4ا-ا-ا75ا3ا25ا1اقاشكةادنلشءادقك ة
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لقط،اقدأتفادك لتلةاا4للغاتالدلادكصأفادكثال ال اشاادك صشدلا صدلاقاشالتادألنلشءادكدقك ةا ج
 ا %75دألقكأال اشاصأ فةادك  شراقلن لةا

 
ارابعًا:  ما اتجاهات معالجة الصحف العراقية في تغطيتها ألحداث ادكفلعث:دك ؤدفااعرقكإل شلة

 جنوب العراق؟  
ا) ادكأ4أ  ا ر لا دقفالقب اقدكتالدلدتاكلفئشتادكفلع ةا( ادكلشأ الش تللدجادكن بادك ئق ة اق شب

األأدد ادك نقبادكعلدقث ات شاشتا عشك ةادكصأفادكعلدق ةادك ق  ةال
ا(ا ل رالئةادت شهادك عشك ةادكصأف ة4 دقفالقبا)

دت شهادك عشك ةا
ادكصأف ة

ادك   قعاع نةادكصأف

اطل قادكرعبادك  شراادكصلشحا

ا%اكا%اكا%اكا%اك

ا100ا24ا2 29ا7ا8 20ا5ا50ا12ا ؤ دة

ا100ا20ا55ا11ا20ا4ا25ا5ا أش دة

ا100ا11ا4 36ا4ا1 9ا1ا5 54ا6ا عشلضة

ا100ا2ا50ا1ا50ا1ا-ا- لدقرادت شه

ا
دأتفاا" ؤ دة"أرادت شها(ادكأادرالئشتادت شهادك عشك ةادكصأف ةاكصأفادكع نةا4 ر لا دقفالقبا)

،ادأتفادك لتلةادألقكأال هاصأ فةادكصلشحا24 رادالت شاشتادألللىا جاللغاتالدلهادك لتلةادألقكأا
الشكتلت باصأ فةاطل قادكرعبالن لةا%50 جاللغتان لتاش ،اثباصأ فةادك  شرا%2 29،اتالاش

ا ادكصأفادكثال ا%8 20لن لة اتالدل اللغ ا ج ا" أش ده" ادت شه ادكثشن ة ادك لتلة الث ا شء اثب ،ا20،
،اتالاشالشكتلت باصأ فةا%55قكأال اشاصأ فةاطل قادكرعبا جاللغتان لتاشاقدأتفادك لتلةادأل
 قأأتفادك لتلةادألل لةا رادت شاشتادك عشك ةا%20،اثباصأ فةادك  شرالن لةا%25دكصلشحالن لةا
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صأ فتثادك  شراعلأادكصأفاتالدل رالقطاتق عتالشكت شقيااجككالثاللغاتالدللقدا"لدقرادت شه"ا
اقطل قادكرعب 

ا
ما االستماالت التي بها تقدم الصحف موضوعات تغطية ادكفلعث:دك ؤدفاارقكإل شلةاع:ااخامس

اا؟أحداث الجنوب العراقي
لالستماالت اجدادك ؤدفاقشبادكلشأ الش تللدجادكن بادك ئق ةاقدكتالدلدتاكلفئشتادكفلع ةااعرقكإل شلةا

 قضحالثادك دقفالقبااقاا شااالتي بها تقدم الصحف موضوعات تغطية أحداث الجنوب العراقي
ا (5)
ا
ا

 بين فئة االستماالتي( 5جدول رقم )
دال ت شالتا
لثاادك  تلد ة

اتقد بادك قضقع

ادك   قعاصأفادكع نة
اطل قادكرعبادك  شرادكصلشح

ا%اكا%اكا%اكا%اك
ا100ا12ا50ا6ا3 33ا4ا7 16ا2اعشطف ة
ا100ا33ا4 36ا12ا1 12ا4ا5 51ا17اعقالن ة
ا100ا12ا7 66ا8ا25ا3ا3 8ا1اتلق ف

ا

ا) القب ا دقف ا قدض عاا(5 ر ل اتقد ب الث ادكصأف ات تلد اش ادكتث دكلش العلضادال ت شالت
اللغا ا ج ادال ت شالت الق ة اعلأ ادألقكأ ادك لتلة ادأتلت ادكعقالن ة ادال ت شالت اأر ادألأدد ، تغط ة

للغتاا،اقدأتفادك لتلةادألقكأا راتلكادكصأفاصأ فةادكصلشحا ج33تالدلاشالثادكصأفادكثال ا
ا اقلن لة%5 51ن لتاش ادكرعب اطل ق اصأ فة اتالاش اقلن لةا4% 36، ادك  شر اصأ فة اثب ،
ا 1% 12

ل ن شات شقتاتالدلدتالق ةادال ت شالتاقا شادال ت شالدتادكعشطف ةاقدكتلق ف،الثا   قعادكصأفا
شالت ااتالدلدالقط،ال ن شاتفشقتتان باافاصأ فةالثاتلكادال ت ا12دكثال ا جاللغاتالدلاافا نا شا
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العراقية في األطر اإلعالمية التي استخدمتها الصحف ما دك ؤدفادكفلعث:ااعرقدال شلةا: سادسا
 تغطيتها ألحداث جنوب العراق؟  

ا - ادالعال  ةااعرقكإل شلة اكفئشتادالطل ادك ئق ة ادكتالدلدتاقدكن ب اد تللدج اتب ادك ؤدف اجد
اا(:6 ل رالثادك دقفالقبا)ااقاكصأفادكع نةاا ش

 بين فئة االطر االعالميةي( 6) جدول رقم
ادالطلا لئة

ادالعال  ة
ادك   قعاصأفادكع نة

اطل قادكرعبادك  شرادكصلشح
ا%اكا%اكا%اكا%اك

ا100ا35ا40ا14ا3 14ا5ا7 45ا16ادك  ؤقك ة

ا100ا12ا3 58ا7ا7 16ا2ا25ا3ادكصلدع
ا100ا4ا50ا2ا25ا1ا25ا1ادك لشدئاداللالق ة

دكنتشئجا
ادالقتصشد ة

ا100ا12ا7 41ا5ا25ا3ا3 33ا4

االهتمامات 
 االنسانية

ا100ا17ا2 41ا7ا3 35ا6ا5 23ا4

ا
ا ا تل ر ا)ا رأ   القب ا6دك دقف ادكع نةادكلش ال( اصأف ادتلعتاش ادكتث ادالعال  ة ادالطل فئشت

ا اعلأالق ةاكلدلد ة، ادكدلد ة ادألقكأالثادكصأفادكثال اع نة ادك لتلة ادأتف ادك  ؤقك ة" اأطل" أر
ا اللغ ا ج ادألللى ادألطل اجكك اطل قا35تالدل ادكصأفاصأ فة اتلك ا ر ادألقكأ ادك لتلة اقدأتف ،

ا اللغتان لتاش ادكصلشحا%40دكرعبا ج الشكتلت باصأ فة اتالاش اثب ادك  شرا7% 45، اقصأ فة ،
ا %3 14لن لةا

الثادكصأفادكثال ا اللغاتالدلاش القد ادكثشن ةاأطلا"دالات ش شتادإلن شن ة" ادأتفادك لتلة ،ا17ل ن ش
ادأل ادك لتلة ادأتف ان لتاش اللغت ادكرعبا ج اطل ق اصأ فة ا ناش الشكتلت با%2 41قكأ اتالاش اثب ،

ا %5 23،اثباصأ فةادكصلشحاقلن لةا%3 35صأ فةادك  شرالن لةا
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ا،4دلدتادكصأفادكثال الال ن شادأتفادك لتلةادألل لةا راأطلادك عشك ةادك لشدئادأللالق ةا جاللغاتا
شحال،اتالاشالشكت شقياصأ فتثادكص%50قلن لةاادأتفادك لتلةادألقكأال اشاصأ فةاطل قادكرعبقا

اكافا ناش ا%25لن لةاقاقدك  شرا
اا

ما القوى الفاعلة التي أسهمت في بلورة االخبار لدى ادكفلعث:دك ؤدفااعركإل شلةا سابعا: -
 الصحافة العراقية؟

ا - ااعرقكإل شلة اكفئشت ادك ئق ة اقدكن ب ادكتالدلدت اد تللدج اتب ادك ؤدف ادكفشعلةااجد دكققى
اا(:7 ل رالثادك دقفالقبا)ااقاصأفادكع نةاا شلثاقدكرلص شتادك ؤثلةا

ا

 والمؤثرة في األحداث بين فئة القوى الفاعلةي( 7) جدول رقم
الثا ادك ؤثلة دكرلص شت

ادالأدد 
ادك   قعاصأفادكع نة

اطل قادكرعبادك  شرادكصلشح
ا%اكا%اكا%اكا%اك

ا100ا34ا4 29ا10ا6 20ا7ا50ا17ادك ؤ  شتادكأاق  ة

ا100ا4ا-ا-ا75ا3ا25ا1اققىادقك ة

ادقا ا دنث ا  ت ع  ؤ  شت
ا ألث

ا100ا21ا4 71ا15ا3 14ا3ا3 14ا3

ا
ا) ا7 ر لا دقفالقب الئةا( اأر ادكصأف، الثادألأدد ادكتثاتغط اش دكلش الشكرلص شتادك ؤثلة

الثادألأدد ا ادكرلص شتاقدكققىادكفشعلة الق ة ادألقكأاعلأ ادأتلتادك لتلة "دك ؤ  شتادكأاق  ة"
،ادأتفادك لتلةادألقكأال اشا رادكصأفاصأ فةادكصلشحا34دكتثاتغط اشادكصأفا جاللغاتالدلاشا

،اقأل لداصأ فةا%ا4 29صأ فةاطل قادكرعبا جاللغتان لتاشا،اتالاشا%50 جاللغتان لتاشا
ا %6 20دك  شراقلن لةا



52 
 

،ا21ل ن شا شءالثادك لتلةادكثشن ةالئةا"ا ؤ  شتادك  ت عادك دنث"ا جاللغاتالدلادكصأفادكثال ا
،اتالاشاصأ فةادك  شرا%4 71دأتلتاصأ فةاطل قادكرعبادك لتلةادألقكأال اشا جاللغتان لتاشا

ا %3 14،اثباأل لداصأ فةادكصلشحاقلن لةا%3 14قلن لةا
ا

ما الطريقة التي تناولت بها الصحف العراقية مجريات  دك ؤدفادكفلعث:اعردال شلةا ثامنا: -
 االحداث؟
ا ااعرقكإل شلة اكفئشت ادك ئق ة اقدكن ب ادكتالدلدت اد تللدج اتب ادك ؤدف ادك عشك ةااجد انقع لئشت

اا(:8 ل رالثادك دقفالقبا)ااقاا شكصأفادكع نةا
 

ا

 بين فئة نوع المعالجةي( 8جدول رقم )
انقعا لئة

ادك عشك ة
ادك   قعاصأفادكع نة

اطل قادكرعبادك  شرادكصلشح
ا%اكا%اكا%اكا%اك

ا100ا15ا7 46ا7ا20ا3ا3 33ا5ات ا د ة

ا100ا16ا5 37ا6ا25ا4ا5 37ا6اتأل ل ة

ا100ا26ا3 42ا11ا2 19ا5ا5 38ا10اتقل ل ة

ا
دكلش الفئشتانقعا عشك ةادكصأفاك قدض عاتغط ةادكصأفاألأدد ا(ا8 دقفالقبا)ا ر تل را

ا ا جدك نقب ادكصأفاادكعلدقث الث ادألنقدع الق ة اعلأ ادألقكأ ادك لتلة ادكتقل ل ة" ادك عشك ة" دأتلت
،اقدأتفادك لتلةادألقكأا رادكصأفاصأ فةاطل قادكرعبا جاللغتا26جككادكثال ،ا جاللغاتالدلا

ا %2 19،اقأل لداصأ فةادك  شراقلن لةا%5 38حاقلن لةا،اتالاشاصأ فةادكصلش%3 42ن لتاش
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،اقدأتفادك لتلةادألقكأال اشاصأ فتثا16قدأتفادك لتلةادكثشن ةادك عشك ةا"دكتأل ل ة"ا جاللغاتالدلاشا
اللغتا ا ج ا نا ش اكاف ات شقتادكن لة ا ج ادكرعباقدكصلشح ادألل لةا%5 37طل ق ادك لتلة اقدأتف ،

ا %25صأ فةادك  شراقلن لةا
اا

ما مدى التزام الصحف العراقية بالموضوعية لبروز العناصر دك ؤدفادكفلعث:ااعردال شلةاا:تاسعا
 نقل االحداث؟ في البيوغرافية

كل قدض عااق شئفادإلللد اجدادك ؤدفاتباد تللدجادكتالدلدتاقدكن بادك ئق ةاكفئشتااعرقكإل شلةا
اا(:9 ل رالثادك دقفالقبا)ااقاا شصأفادكع نةادكتثاغطتاشا

ا
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 البيوغرافيةفئة بروز العناصر  بيني( 9جدول رقم )
ادك شدةا ادللد  ق شئف

ادكصأ فة:لثا
ادك   قعااصأفادكع نة

اطل قادكرعبادك  شراادكصلشح
ا%اكا%اكا%اكا%اك

ا100ا33ا3 30ا10ا2 21ا7ا5 48ا16ادكصقلد تلددبا

ا ققعادك شدةالثادكصأ فة:
دكصفأةا -

ادالقكأا
ا100ا32ا6 40ا13ا3 28ا9ا2 31ا10

دكصفأةا -
ادكثشن ةا

ا100ا22ا4 36ا8ا2 18ا4ا4 45ا10

دكصفأةا -
ادالل لةا

ا100ا4ا75ا3ا-ا-ا25ا1

انف اش: ققعادك شدةالثادكصفأةا
ا100ا39ا7 48ا19ا4 15ا6ا9 35ا14ادعلأا -

ا100ا20ا25ا5ا40ا8ا35ا7ااأ فف -

اد اد تلددبادالكقدر:
 100 30 26.6 8 16.7 5 56.7 17ا  تلدب -

ا100ا28ا1 57ا16ا6 28ا8ا3 14ا4االا  تلدبا -

ا
كصأفادكع نةاأ  ا شءتالئةادللد اادكل قغلدل ة(ادكأالئشتاللق ادكعنشصلا9 ر لا دقفالقبا)

(اتل اشا%5 48لن لةا)قا(ا16دك شدةالثادكصأ فةاكلصقلاصأ فةادكصلشحاأ  اللغتاتالدلدتاشا)



55 
 

الأقف(اقدل لًداصأ فةادك  شرا%3 30لن لةا)قا(ا10صأ فةاطل قادكرعباأ  اللغتاتالدلدتاشا)
ا دكصقلدكتالدلدتاقدكن بالثالئةا

دكصفأةا"ق راأ  ادكتالدلدتاقدكن بادك ئق ةاكفئةا ققعادك شدةالثادكصأ فةاكصأفادكع نةاكفئةا
ادالقكأاادأتلتادألقكأ" ادكرعبادك لتلة اطل ق ا%6 40)اتاشللغتان لا جصأ فة لشك لتلةاا ل اش(

 جااشنتاأقلاباتالدلداقتل اشاصأ فةادك  شراا،(%2 31)اتاشدكثشن ةاصأ فةادكصلشحاأ  اللغتان ل
ا قن لة

اا ا شءت ال ن ش اتالدلدت ا"لئشت ادكثشن ة ادكصفأة الث ادك شدة ادألل لة" ققع اأ  ااقدكصفأة ا ر دقف
اقدكن ب دكتالدلدتا

طل قاادالقكأاصأ فة شءتالشك لتلةا جاد شالئشتا ققعادك شدةالثادكصفأةانف اشاكصأفادكدلد ةا
(اتل اشاصأ فةادكصلشحا%7 48)اتاشأ  اللغتان لا"دعلأادكصفأة"دكرعبالفئةا ققعادك شدةالثا

اا %4 15 جاللغتان لتاشتل اشاصأ فةادك  شراا،(%9 35)اتاشللغتان لا ج
اا اأ ش ا" راأ  الئة اادألكقدر"د تلددب االإركصأفادكع نة لن لةادالكقدراادكصلشحات تلدبصأ فة

ا %7 16،اقأل لداصأ فةادك  شرالن لةا%6 26 ل اشاصأ فةاطل قادكرعبالن لةاا7% 56
اا الئةا"عدباد تلددبادألكقدر" (ا%1 57ل شءتالشك لتلةادالقكأاصأ فةاطل قادكرعبالن لةا)أ ش

ا %3 14لن لةا ل اشاصأ فةادكصلشحاا،(%6 28قلعداشا شءتاصأ فةادك  شرالن لةا)
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 
 
ا
 
ا
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

 

التعرف على الكيفية التي غطت بها الصحافة مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  -
 العراقية اثناء تغطيتها ألحداث جنوب العراق؟

ادكعلدقا ا نقب األأدد  ادكع نة اصأف الاش اغطت ادكتث ادكا ف ة ادر ادكدلد ة انتشئج دظالت
قت تادال شلةاعرااجداادكصلشحاب,اقدال نتادرادعلأاتالدلدتاللغتاجلقتاشالثاصأ فة2018

دك ؤدفالددل ةاقتأل فاصأفادكع نةادك لتشلةا رادكصأفادكعلدق ةادك ق  ةا)دكصلشح،ادك  شر،ا
ب,ا2018اضادكا ف ةادكتثاغطتادك قضقعشتاألأدد ادك نقبادكعلدقثطل قادكرعب(اقد تعلد

ادكصلشحا ادالللىالصأ فة اعرادكصأ فة ا    اش ا ش دأتفادك قضقعاأ  ااشنتاكافاصأ فة
ا اللغاتالدله ادك لتلةادالقكأالثادكصأفادكثال ا ج  رال رادكصأفاادتالدلًاا30دك  ش ثال اش

اقلبادكأد ا ادالقلبادكأ ادااشرا جدالللىااقناش اقتغط تاش ك اشراكلأد ا راأ  ادللد اش
اق عطثا ا    اش ا ش ا رادكصأفادالللىاقاق ادق ع الثادكتغط ة اقدكاب الثااكاشقدك ققع دكدلع

ادك  شفد ااجد الث ادالللشل ة اكتغط ة اقاا، ادك اشتااث ات تلااش ادكتث ادكل   ة ادكقأ دة دكصأ فة
تؤ داتلكادالأدد اقالاتت شرأا عا شا  لياعلأادلضاالاثاالنشطقةالل شناشاتعدادكأاق  ةاقا

ا (2011الفالحي ) دكقدقع,اأ  اتتفقانتشئجاتلكادكدلد ةا عانتشئجاادلد ة
ا
ا

اثانياً  - ادال شلة ا نشقرة ما طبيعة الموضوعات التي تناولتها الصحافة دك ؤدفادكثشنث:ااعر:
 العراقية؟

ا ادك قضقعشت الئشت التأد د ادكدلد ة ادات ت اتققب ا ر لاالتغط تاشدكتث اأ   ادكدلد ة صأف
دجاادكرعب(،طل قاادك  شر،ادكصلشح،دكتثاتنشقكتاشاصأفا)ادك قضقعشت(ادكأا1دك دقفالقبا)

اتالدلدتاادك قضقعادأتف اللغت اأ   ادكرعب اطل ق اصأ فة الث ادالقكأ ادك لتلة دك  ش ث
لا تاعل اشاصأفادكع نةاقتعتللادكرغفاالقدا راأا  ةك شاكاجهادكفئةانظلدا(اقا14دكصأ فةا)

اكإل الشكن لة اقدك  ت عدكرشغف اا،عالب ادكصلشح اصأ فة اقتتصدل ادك قضقعشت ال لباتلك دقاًل
اادكأاق ث، لا تاشادكتثاتعقدادكأادك اةادكل   ةادكقأ دةالثادكعلدقالشكت  تاللطشلاشادكل  ثا
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فةا  تقلةاقك ساكاشاتأ  دا راقلفال ن شادأتلتادك  شرادك لتلةادكثشكثةالثاتغط تاشااقناشاصأ 
قتتفقادكدلد ةا،ادكعلدقدك  ؤقك راقدك اشتادكتثات  طلاعلأادغلبا فشصفادكدقكةالثا نقبا

ا .(2006بيستاالردو) عانتشئجادلد ةا
ا
ما االنماط المستخدمة للتغطية الصحف العراقية دك ؤدفادكفلعث:ااعر نشقرةادال شلةاثالثًا:  -

 العراق؟ألحداث الجنوب في 
ا

درالئةادكلللادكصأفثاارافاقكل لبانف هاأ  ادك لتلةادألقكأاصأ فةادكصلشحاالقدادأتلت
(اتالدلًدا39 رادألراشفادكصأف ةاكتقد بادك شدةادكصأف ةادأتفادك لتلةادألقكأا جاللغتاتالدلدتها)

ا) القب ا دقف ال نتالث ادكتث ادكتالدلدت ا   قع ادكصأفادكثال ا2 ر ال ر ادك ئق ة اقدكن ب )
مختار  جلولي، عادلد ةااقتتفقانتشئجادكدلد ةاقدكن ب،كصأفادكدلد ةادالقفالأعدددادكتالدلدتا

اأ  ا شءادكنتشئجا تقشللةاكاالادكدلد ت ر  ،(2017)
ا
ماهي المصادر التي اعتمدتها الصحف العراقية ادكثشك :دك ؤدفااعر نشقرةادال شلةاثالثًا:  -

 في تغطيتها لألحداث في جنوب العراق؟
 

الق شئف ا  تقلة اصأف ة ارلص ة اقد تالك ادكت    ا كأ ا عشصلة اصأ فة ااف  تعددة،اات عأ
اتغط ةا ت   ا ادكلش اكتقد ب ادالعت شداعلأااشدلاش كلظقدالاقدألأدد اقدكتطقلدتاقاجدااةأا اش

ادكصأ فةا ادناش ا شلقًش اد لفنش اا ش ااقناش ادك اشنة ااجه اتأتف ادكصلشح اصأ فة ا ر ا عف دال ل
ا) ادك دقفالقب اأ  ا ر ل الثادكعلدق, ادكقأ دة ادك عشك ةا3دكل   ة ا صشدل الئة اقدكجيا ل ر )

صأفادكع نةا)دكصلشح,ادك  شر,اطل قادكرعب(,اأ  اتبادأت شبادكتالدلدتاقدكن بادك ئق ةاكل
لشك لتلةادالقكأاأأتلتانالأظادراصأ فةادكصلشحالثالئةا صدلادك لد فاا جكلصأفادكثال ,ا

ا) اللغت اقدكتث ادكتالدلدت اأ   ا11 ر ادكلشأ  اق ع ق ا( اأر ا كأ ااثاجكك ادكصلشح صأ فة
 رال رادكصأفادكعلدق ةادك ق  ةادكتثاغطتاتلكادالأدد اقاجككااةدكصأ فةادكل   ةادكقأ د

اا  اقكةاتقد دا لد ل اشالثاتلكادالأدد الصفتاشادكل   ةا عادك اشتادال ن ةاقدك  ؤقك ر
ا
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ما اتجاهات معالجة الصحف العراقية في تغطيتها  نشقرةاد شلةادك ؤدفادكلدلعادكفلعث:ارابعًا: 
 ألحداث جنوب العراق؟  

ا)أ  ا ادك ق  ةا4 ر لا دقفالقب ادكصأفادكعلدق ة ادت شاشتا عشك ة ادكأادال شلشتاك عللة )
ا) ادك عشك ة ادت شه اقتلا عشلضة،ا أش دة،ا ؤ دة،كفئشت ادت شه( اقدكن باشلدقر ادكتالدلدت  نت

قجككال لباادألقف،أ  ا شءتاصأ فةادكصلشحالشكتلت بادك ئق ةاكع نشتادكصأفالثادكدلد ةا
ا اأناش ادالأدد ااةدكقأ ددكصأ فة اتغط تاش ادثنشء ادكتألك الث األ ة اقكاش ادكعلدق الث دكل   ة

 قدكقضش شادكتثاتابادك  ت عاقاجككاأل ةاتألكا لد  لاشا عادكققدتادال ن ةاقدك اشتادكل   ة 
 

: ما االستماالت التي تعنى بأسلوب دكنتشئجادك تعلقةالشك ؤدفادكلش سادكفلعث  نشقرةخامسا: 
 طية الصحف ألحداث الجنوب العراقي؟تقديم موضوعات تغ

ا ادكعلدق ة ادكصأف ا عشك ة ادك ؤدف ااجد الث اق شنقضح ادكصأف اتغط ة اأأدد  اك قدض ع
ادال ت شالتا ا قدء ادكصأف ة ادك عشك ة اتلك الث ادك  تلد ة اددكعشطف ة اأب اكعقالن ة دكتلق فاأب

اعلأادكقلدء قدكتثا اقراكاشاتأث لًدا
ا) القب ا دقف ا ر ل ا5أ   ادكلش ال( ادال ت شالت الثفئة ادكتثاادك  تلد ة ادك قدض ع تقد ب

اصأفا اصأ فةاادكع نة،غطتاش الث اتالدلًد ادالعلأ ااث ادكعقالن ة ادال ت شكة ادر انالأظ أ  
تصدلتاصأ فةادكصلشحاعلأاصأ فةادك  شراقصأ فةا جااتالدلًد،(ا17صلشحاأ  اللغتا)دك

ادكرعب الئشتا،طل ق الث ادكصلشح اصأ فة ادعت شد ااثشلة ال نت ادكعقالن ةااققد دال ت شالت
قتتفقااجهادكدلد ةا عادلد ةاادكعلدق،كل  اقلالثاطل قةاتنشقكاشاكتلكادكتغط ةاألأدد ا نقبا

ا)ن نقى،تغط ةادكصأشلةادكعلدق ةاكألأدد ادال ن ةاكل أشلظشتاا راأ  ( 2016)، عبد اهلل
اصالحادكد ر( ادالنلشل،

ا
:ا شادألطلادإلعال  ةادكتثالاشاغطتادكفلعثادك شدسدكنتشئجادك تعلقةالشك ؤدفا نشقرةااسادسا:

ادكصأفادكعلدق ةاألأدد ادك نقبادكعلدقث؟
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ار لت اقدكتث ادالعال  ة ادالطل اكفئشت ادقاًل الشكتلت ب ادكصلشح اصأ فة اتصدلت  طشلااأ  
طشلاقا،ا"دك  ؤقك ة" طشلاقا،ا"دكصلدع"د  طشلاقا،ا"دك لشدئادأللالق ة"د  طشلاقا،ا"دكنتشئجادالقتصشد ة"د  د 
اثبادل لًداصأ فةادك  شر ا،ا ل اشاصأ فةاطل قادكرعبالشكتلت با،"دإلن شن ةدالات ش شتا"
ا
ا: سابعا - الشك ؤدفادكلش سادكفلعث: ادكنتشئجادك تعلقة ما القوى الفاعلة التي أسهمت  نشقرة

 في بلورة االخبار لدى الصحافة العراقية؟
 ب,2018دكتغط ةاألأدد ادك نقبادك لبالثاجككادكأادناشادكصأ فةادكل   ةالثاتلكا عقداقا
اعلل ةا - ارعل ة اكاش ادر اجكك الث ا عت دة ادقك ة اقطلعشتاش ا  تقلة اصأ فة ال لبادناش قجكك

 قدقك ةاال لةاعندادكقشلئ
اتت   الثاا شا،ت عأاافاصأ فةا عشصلةا شادةاك قدالةادكتطقلادكاشئفالثادكصأشلةادكعشك  ة

ا الاتلصداشتغط تاشاألياأد ادقاظشالة "قنقصداا،علأادكرلص شتادكفشعلةاقدك ؤثلةشعت شداش
ادكفشعلة اا"لشكرلص ة الشعلة اتاقر ادكتث اقاتلك اكلأد  اقق اةاقاصشنعة اقدك علق ة اكللأي أش لة

دكنظلادكتثا تبانقفادقاد ضشحاقتف  لادكأد ادقادكظشالةادقادك ققفا رالالكاشاقتاقرال   ةا
ا( 206,ا2016,ادهللا"ا)علد قدطراعشديادقارلص ةاد ت شع ةادقا لت ادقاة،لللاجيا
ا

:ا شالئةا عشك ةادكصأفاألأدد ادك نقبادكفلعثادكثش ردكنتشئجادك تعلقةالشك ؤدفا نشقرةا:اثامنا
ادكعلدقث؟ا

أبااتأل ل ة،أباات ا د ة، عشك ةاا قدءااشنتصأفادكع نةادكتثاد تلد تاشافئشتانقعادك عشك ةال
ل لباقللاشا راادكصأ فت رادألللىقدأتالفاصأ فةاطل قادكرعبادك لتلةادألقكأاعلأااتقل ل ة

ا كلرعبدك  شا لاقدالللدداقتعتللانف اشاصقًتًشا
ا
ما مدى التزام الصحف العراقية بالموضوعية لبروز :ا نشقرةاد شلةادك ؤدفادكفلعث:اتاسعا -

 نقل االحداث؟ البيوغرافية فيالعناصر 
 كأا عقداادكل قغلدل ةفئشتاللق ادكعنشصلاكدك لتلةادالقكأااصأ فةادكصلشح لبادأتالفادرا

ادكقأ د ادكل   ة ادكصأ فة ادكعلدقاةدناش ا)الث القب ا دقف ا ر ل اللق ا9أ   الئشت ادكأ )
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ا اكلصقلاادكل قغلدل ةدكعنشصل ادكصأ فة الث ادك شدة ادللد  الئة ا شءت اأ   ادكع نة كصأف
ادكصلشحا ا)ا جصأ فة اعراقاا(،16للغتاتالدلدتاش الثاأ ش ادك شدة ا ققع تالدلدتاقن بالئة

التالدلدتادألقكأ"دكصفأةا"كفئةادأتلتاصأ فةاطل قادكرعبادك لتلةادالقكأالقدادكصأ فةا
ا) ادألقكأا(،13للغت ادك لتلة ادأتلت اكاقاجكك الث انف اش ادكصفأة الث ادك شدة دعلأا" ققع
ا( 19)تالدلدتاشاأ  اللغتاا"دكصفأة

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 التوصيات:
ا

قدكقضش شالرافا تنش باقأ بادك قضقعادكع فاعلأاتأق قادكتقد رالثاتغط ةادك قضقعشتا -
اقدا  تهاق اشنته 

قأق عالثاتغط ةادكصأفادك ق  ةاك ضش  راقدأدد ادك نقبااأاللضلقلةادعطشءا  شأةا -
ا 2018لثادكعلدقا

اكلصأفا - اقآلدئاب ادكاتشباقدكصأف  رالثاتغط تاب ادكلدياقدكلديادالللاعند ادللد  ضلقلة
ااالأدد  دتغط تاباقاتشلشتاباأقفاتلكاادك ق  ةالث

ادكل شكةا - اقعلأ اقدكصأف  ر ادكعش ل ر اعلأ اقتق ااش ادكصأ فة ا  ش ة اتأث ل ا ر دكتقل ف
ادالعال  ةالصقصًشاقلثاتلكادالأدد الصقصًش 

اقدكصقلالثاتنشقفادك قضقعشتا - اكلاشل اشت لاقداللتتشأ ة دراتقكثادكصأفادكثال ادقكق ة
 كتلكادالأدد اقلرافا نش ب 

اكللع - ادقلدتاققلرشتاع ف الثا  شفااتنظ ب ادكعلدقثا راأ  ادكافشءة   تقىادكصأفث
دكتغط ةاكألأدد اقجككالادفاتع   ادك عش  لادك ان ةاكلعش ل رالثادكصأفاقعلأا  تقىا

 دكعشب دالعالبا
ادكصأف ةا - اكلتغط ة اد ش ث الراف ادكصأف ة ادالراشف ااشلة اد تلددب الث الشكتق ع دكتقص ة

 لرافا لأقظ ك  شأشتادق عالثادكصفأشتاقدالع دةاقدك قشالتا
اقلثادالأدد ا - اعلأا أتقىادكل شئفادالعال  ةاع ق ًش ادكصأ فة دكتقل فا راتأث لا  ش ة

  لصقصشًا
ا
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 قائمة المراجع

ا
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 قائمة المراجع
 القران الكريم

 المراجع العربية

  1992دكاتبا،اعشكبدكقشالة،ا ،2،اطالصحفيفن الخبر ا،لشلققا،ألقا  د -

،ادالالدب،ا1،اطمبادئ علم االتصال ونظريات التأثيرا(،2003د  شع ف،ا أ قداأ را) -

  دكددلادكعشك  ةاكلنرلاقدكتق  ع

التغطية الخبرية في الصحافة االلكترونية العراقية  :لش باقأ دا قن قاادىالشضفاعلشس -

  2013، 20ادالعال ث،ادكعدددكلشأ اا،ا  لةالداخليةلالزمات 

ا) - الشئق اطالصحافة العراقية في المنفىا(،2006لطث، ادكثقشل ةا1، ادك دى اددل اد رق، ،

 .قدكنرل

ا) - ا لتشل ا2017 لقكث،  ،الجزائريةاإلدارة اإلعالمية لألزمات الداخلية في الصحافة (

 ا.ل شكةاداتقلدها نرقلة

،ادكثشن ة،ادكطلعةاأساليب البحوث اإلعالمية واالجتماعية(،ا2003 أ دا ن لا)اأ شب، -
ادكقشالة،اددلادكف لاكلنرلاقدكتق  ع 

معالجة قضايا حقوق االنسان في القنوات المصرية ا(،2016) أ د،ادلقارع رعااأ ر، -

اا،نحوهاالحكومية والخاصة وتأثيرها على اتجاهات الشباب المصري  اداتقلدهل شكة

 دكقشالة ا نرقلة،

،اددلادك دىاكلطلشعةا1970-1945صحافة العراق بين عامي (ا2007أ قر،ال صفا) -

ا قدكنرلاقدكتق  ع،اد رق
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االضقل، - اكلعلقباادكل شض،ا،واالزماتاالعالم ا(،1999)دد ب ادكعلل ة انش ف داشد   ة

 دال ن ة 

ا) - ادكال ب اعلد ا2011دكدل  ث، ،االمعايير المهنية في الصحافة اإللكترونية األردنية(،

  دك  لةادكعلدق ةاكل علق شت

ادكلاا،دكدك  ث - ا2016)اق دعلد انظريات االتصال في القرن الحادي والعشرين(، ددلا،

 دأللدر ع شراا،دك ش قلياكلنرلاقدكتق  ع

ا) - الشكد ا2010دكلدقي، تاريخ الصحافة واالعالم في العراق منذ العهد العثماني وحتى (

ا ددلاصفأشتاكلدلد ةاقدكنرل،اد رقا،1810-1991حرب الخليج الثانية 

ا)ا - اض  شء ا2007دكلل عث، ااالتجاهات السياسية للخبر الرئيس في الجرائد العراقية(،

 )ل شكةا ش  ت لاغ لا نرقلة(،ا ش عةالغددد 

 ا ,دكقشالةاددلادكناضةا2ط،ااالتصالاألسس العلمية لنظريات ا(،1978)  اشراالرتث، -

ا  ،ادكل شضبحثيةمفاهيم حرية اإلعالم، دراسة ا(،2004دكللشعث،اعلدادهللالرا أ دا) -

ا) - ااشظب ان شة ا2007 ل ب، ،االتغطية الصحفية لموضوعات االرهاب في جريدة الصباح(

  ل شكةا ش  ت لاغ لا نرقلة،اال ةادالعالب،ا ش عةالغددد

ا.،ا اتلةادكفالحاكلنرلاقدكتق  ع،ادكاق تأخالقيات االعالما(،2005) ل  شراصشكح،ا -

ادكطلعةادكثشن ة،ادكقشالة،اعشكبادكاتب ا،بحوث الصحافة(،ا1997 أ دا)اعلدادكأ  د، -
ا) - ا أ د ادكأ  د، ا2015علد اطنظريات اإلعالم واتجاهات التأثير( ادكاتب،ا4، اعشكب ،

ا.دكقشالة

ا - ادك   د، اعلد ا2006)دأ د اطلعةاقواعد أخالقيات المهنة الصحفية جريدة الزمان(، ،

  دالعالب،ا ش عةالغددد(،اال ةا2)دكعددالغددد،الأ ا نرقلالثا  لةادكلشأ ادالعال ث،ا
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تغطية الصحافة العراقية لألحداث األمنية في محافظات (ا2016،اع لا أ دا)علدادهلل -

ا.(،ا)ل شكةا ش  ت لنينوى وصالح الدين واألنبار

ادكنلث - اا،علد فن تحرير األخبار والبرامج في الفضائيات التلفزيونية والقنوات ل عف:

  2010ا،اددلادكناضةادكعلل ة،،ال لقتاالذاعية

االتجاهات السياسية في الصحافة العراقية بعد االحتالل ا(،2005دكفلد ث،اعالءادكد را) -

ا. ش عةالغدددا نرقلة(،،ا)ل شكةا ش  ت لاغ لااالمريكي

ا) - ا2011دكفالأث،اصا با أ قد  BBCحول التغطية االخبارية لموقعي الجزيرة وال(

ا(  ش  ت ل،ا)ل شكةا2004العربية لمعركتي الفلوجة عام 

ا - الا ث، االتجاهات العالمية الحديثة لنظريات التأثير في الراديو ا(،1999)أ شنث

ا.،ادكقشالة6،ادك  لةادك صل ةاكلأق ادكلأيادكعشب،اعوالتلفزيون

اا، أ د - ادكأتق: اع شروتحريرهامناهج كتابة األخبار االعالمية  ل شر اد ش ة،ا، اددل ،

ا 2012

ا) - اصشدق اعشدف ا2007 أ د، دارة األزماتصحافة (، اقدكتق  ع،اوا  اكلنرل ادكف ل اددل ،

  دكقشالة

،اددلادك   لةاكلنرلاقدكتق  ع،ااالتصال الجماهيري واالعالما(،2014 لدد،ااش فالقلر دا) -

ا.ع شر

ا - ا اشقي، اطاالتصال ونظرياته المعاصرا(،1998)دك  د ادكللنشن ة،ا1، ادك صل ة ادكددل ،

ا.دكقشالة
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ا) - ادأ د ااشرب ا2012نغ  ش، ا2003حافة العراقية بعد احداث واقع الص( اقلقة الأث ة،,

ا   لةاد شكأ 
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 قائمة الملحقات
ا

ا  
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 (: االستمارة1ملحق )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 المحترمالدكتور .....................................                             
 وبعد                            السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 
 .الموضوع: تحكيم استمارة تحليل المضمون

داأرا طلعابالأنها ققبالإ لدءالأ اكلأصقفاعلأا تق هادكلشأ ا ك ابالفشئقادكتقد لاقدالأتلدب،اق قا
با2018تغط ةادكصأشلةادكعلدق ةاألأدد ا نقبادكعلدقادل ةادك ش  ت لالثادإلعالبالثا قضقعا)

  ("دلد ةاتأل ل ة"
اق فاا ا شجد اكفئشت ادألقك ة( ا)لصقلتاش ادك ض قر اتأل ف اد ت شلة اأ د اب ال ر ادكلشأ  ا ضع قعل ه:

الشكتأل فا ادكلأ اك ققب اعنقدراق قضقع اعلأ النشء اقدكجيات تاص شغتاش اقأددته، ا ع قا فاق ف
ا كلصأفاع نةادكددل ة

ادك  شف ااجد الث اقدألاشد   ة اقدكتللق ة ادكعل  ة اللللتاب ادكلشأ  اكثقة التال ابااقنظلًد ا أ ف لإنه
ا ل با را الأظشتاقتق  اشتاقتعد التاقتصق لشتاعل  ة،ا ادكلشأ اك ش لشالطالعاعل ه،اقتق  ه

اأتأا أققادكفشئدةادكعل  ةادك ل قةاكللشأ  
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 ( أمام المرتبة العلمية التي تنطبق على سيادتكم: كما يرجى وضع عالمة ) 
 أستاذ             أستاذ مشارك      أستاذ مساعد     مدرس      

 مكان العمل: ...............................................................................
ومرفق لكم طي االستمارة مشكلة الدراسة وأهدافها وتساؤالتها. شاكرا لكم سلفا تعاونكم، ودمتم 

 بخير. 
                                                                                          

                                              الباحث
 علي علي الفهداوي             

 جامعة الشرق األوسط               
 تخصص: االعالم                  
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 ( تعني لدي مالحظة Zأرفض، )( تعني X( تعني موافق، )Oمالحظة العالمة )
  العالمة المالحظات

 فئات التحليل 
 ت

Z X O 
 1  قضقعادك عشك ة:اق ق بادكأ    
ا  ش  شًا  أ    
ادن شن شًاا  ب    
اصأ شًا  ج    
اتعل   شًا  د    
اد ت شع شًا  ه    
ادقتصشد شًا  ق    
الئةادالن شطادك  تلد ةا    

ادك شدة()دكرافادكصأفثاكتقد با
2 

  تأق قاا  أ    
  للل  ب    
ا ا قشف  ج     
ا اأد  اصأفثا  د     
ا الئةا صشدلادك عشك ةا    3 
ا ا صشدلاجدت ةااا  أ   
ا ا ندقبا -ب   
ا ا لد فاااااااااا -ج   
ا اقاشكةادنلشءا أل ةا -د   
ا اقاشكةادنلشءاعشك  ةااا -ه   
ا الئةادت شهادك عشك ةا    4 
ا ا تأ  اا  أ   
ا اد  شلث  ب   
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ا ا أش د  ج   
ا ادت شهالدقر  د     

 
ا ادال ت شالت:االئةا    5 
ا اعشطف ةا_ادكتأث لالثادكق ددرا  أ   
ا الشكأ جا  ب    ادكعقف ا لشطلة عقالن ة_

اقدكللدا را
ا ادكأد ا رادكظشالةا  ج    دكتلق فا_اأثشلة

ادقادك صقغ
ا

ا اادالعال  ة:لئةادالطلا    ا6
ا ا دك  ؤقك ةا  أ    ا
ا ادكصلدعا  ب   
ا ادك لشدئاداللالق ةا  ج   
ا ادكنتشئجادالقتصشد ةا  د   
ا ادالات ش شتادالن شن ةا  ه   
ا ادكفشعلةلئةادكققىا    ا7
ا   ؤ  شتاأاق  ة  أ   
ا اققىادقك ةا  ب   
ا   ؤ  شتات  عا دنثادقا ألث  ج   

اا
ا الئةانقعادك عشك ةا    ا8
ا ات ا د ةا  أ   
ا اتأل ل ةاا  ب   
ا اتقل ل ةا  ج   
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ا ا    ادكعنشصل اللق  ق شئفا)ادكل تقغلدل ة:لئة
ادكصأ فة(دللد ادك شدةالثا

ا9
ا

ا اصقلا  أ   
ا ا ققعادك شدةالثادكصفأةاا  ب   
ا ادكصفأةادالقكأا -  -  
ا ادكصفأةادكثشن ةاا -   
ا ادكصفأةادالل لةا -  -  
ا ا ققعادك شدةالثادكصفأةانف اشا  ج   
ا ادعلأا -   

ا ااأ فف -   
ا اد تلددبادالكقدر:  د   
ا ا  تلدبا -   
ا االا  تلدبا -   

 
ا  
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 (: أسماء المحكمين الستمارة تحليل المضمون2ملحق )
ا اشرادكع فادكتلص ادكلتلةادكعل  ةادال بادكلقب

ا ش عةادكرلقادألق طا  ش شتا عال  ةاأ تشجااأ د اع تادكأ شبا1
اءدكلتلد ش عةاادعش ةا عال  ةاأ تشجاأ د اعلدادكل دقادكدك  ثا2
ا ش عةادكرلقادألق طاأعالباأ تشجا رشلكاد ااش فالقلر دا لددا3
ا ش عةادكرلقادألق طا جدعةاقتلف  قرا رشلكأ تشجااد الدئدادكل شتثا4
عالباأ تشجاأ د اع لا  شدادكفاددقياا5 ا ش عةادألنلشلاصأشلةاقد 
ا ش عةادألنلشلاصأشلةاأ تشجا  شعداد اعق فااش ساعلدادكغفقلا6
عالباأ تشجاأ د ا ؤ داللفاأ  را7 ادألنلشل ش عةااصأشلةاقد 
عالباأ تشجاأ د الشضفادكلدلدنثا8 ادك ش عةادكعلدق ةاصأشلةاقد 
ا


