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 ممخص الرسالة بالمغة العربية

إلى تعرؼ الصكرة اإلعبلمية إليراف في الصحؼ العربية اليكمية،  ىدفت الدراسة
كتعرؼ نكعية المكضكعات التي استخدمت في معالجة القضايا المتعمقة بإيراف، كمعرفة 
اتجاىات التغطية لمصحؼ، كمدل تأثير السياسة التحريرية عمى معالجة تمؾ القضايا، مف 

الدراسة )االتحاد اإلماراتية، األىراـ  خبلؿ تحميؿ المحتكل لمكضكعات إيراف في صحؼ
 المصرية، األخبار المبنانية، صكت األحرار الجزائرية(، خبلؿ المدة الزمنية الكاقعة ما

 ـ.2015/6/1ـ كحتى 2014/1/1بيف

                                 ي                           مف البحكث الكصفية، كفي إطارىا است خدـ منيج الدراسات المسحية،  وتعد ىذه الدراسة
لمضمكف كمنيج دراسة العبلقات المتبادلة، حيث تـ استخداـ كفيو كظؼ الباحث أسمكب تحميؿ ا

أسمكب المقارنة المنيجية، كما اعتمد الباحث عمى نظرية ترتيب األكلكيات "األجندة"، أما أداة 
 الدراسة فكانت استمارة تحميؿ المضمكف.

جاء لصكرة إيراف االتجاه السمبي أف وخمصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا، 
%(، كفي االتحاد اإلماراتية بنسبة 63.7بالمرتبة األكلى في صحيفتي األىراـ المصرية بنسبة )

في صحيفتي صكت األحرار الجزائرية بنسبة لصكرة إيراف يجابي %(، يقابميا االتجاه اإل35.1)
 %(.44.2%(، كاألخبار المبنانية بنسبة )44.8)

صحيفة األىراـ المصرية بنسبة كجاءت صكرة إيراف بكصفيا دكلة معادية في 
%(، بينما جاءت صكرة إيراف في صحيفة 28.5%(، كفي االتحاد اإلماراتية بنسبة )31.9)

%(، كاألخبار المبنانية 31.6صكت األحرار الجزائرية بكصفيا دكلة صديقة كمسالمة بنسبة )
 %(.27.6بنسبة )

يادة االىتماـ ضركرة ز أوصت الدراسة مجموعة من التوصيات من أىميا، كما 
حاطة كتحميؿ                                                                                       باألشكاؿ التفسيرية كالتحميمية عند معالجة مكضكعات إيراف لما فييا مف عمؽ كا 
كقدرة عمى الكصكؿ إلى نتائج كتقديـ اقتراحات كحمكؿ، كعدـ االقتصار عمى الشكؿ الخبرم فقط 

 كاالكتفاء بنقؿ الحدث دكف التكضيح كالتحميؿ.
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Abstract 

This study aims at identifying the media image of Iran in the Arabic 

daily newspapers, and getting to know the quality of the topics used in 

addressing issues related to Iran. The study also aims at identifying the 

newspapers’ attitudes in its media coverage, and the impact of editorial policy 

on the method of addressing these issues, through analyzing the content of the 

topics related to Iran in the newspapers subject to this study (Alithad in UAE, 

Al-Ahram in Egypt, Alakhbar in Lebanon, SawtAlaharar in Algeria), during 

the period from 1/1/2014 to 1/6/2015. 

This is a descriptive study that uses the survey studies approach. The 

researcher used the content analysis method and the mutual relations approach 

where he used the systematic comparison approach. The researcher also 

depended on Agenda Setting Theory and used the content analysis form as a 

study tool.  

The most important findings of the study: 

The negative image of Iran came in the first place in the Al-Ahram 

newspaper with a percentage of (63.7%) and Alithad Newspaper in UAE by a 

percentage of (35.1%). This is encountered by a positive image in the 

newspapers, SawtAlahararin Algeria with a percentage of (44.8%), and Al-

Akhbar Newspaper in Lebanon by a percentage of (44.2%). 

Iran as an enemy state was reflected in Al-Ahram Egyptian newspaper 

with a percentage of (31.9%), and in Alithadnewspaperwith a percentage of 

(28.5%). Contrary to this Iran's image in SawtAlahrar newspaper was reflected 

as friendly and peaceful state bya percentage of (31.6%), and in 

AlakhbarLebanese newspaper by a percentage of (27.6% ). 

The most important recommendations of the study: 

There is a need to Increase interest in the interpretive and analytical 

forms when addressing the topics related to Iran for its depth, briefing, 

analysis, and ability to reach results and make suggestions and solutions.It is 

not enoughto use the narrative without explanation and analysis. 
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 اقتباس

 ن  الر ح ي م  
               ِمْسِب اهلل  الر ْح 
             

 :تعاىل قال

َِّٰسُخوَن ِِف ٱلۡعِلِۡم ﴿  ُۗ َوٱلرا ُ ۥٓ إَِّلا ٱّللا وِيلَُه
ۡ
َوَنا َيۡعلَُم تَأ

ل  ُۗ  َيُقولُوَن َءاَنناا بِهِۦ ُكّ  ﴾ّنِۡن ِعنِد َربِّنَا

 صدق اهلل العظيم
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ا ء   ىد               ا إل 

  إلى نبراس العمـ كمدينتو، كمعمـ البشرية حقكؽ اإلنساف، إلى سيدم رسكؿ اهلل كآؿ بيتو
 األبرار كصحابتو األتقياء..

  ن                                                      إلى مف ذرفت عينام دما  لفقده مف اشتقت لو صباح مساء إلى ركح كالدم الذم أحسبو                     
             ن  عند اهلل شييدا ..

  كأنيؿ مف عذب رفدىا.. إلى كالدتي الدكتكرة إلى مف أستظؿ بظميا مف ىجير الحياة
 مناؿ

 ..إلى تكأـ ركحي مف تمدني بالصبر عمى ببلء الدنيا  شقيقتي الدكتكرة مجد 
 ..إلى أغمى الناس عمي  كمف كقؼ بجانبي خاالتي كأخكالي كأزكاجيـ كأبنائيـ                                                  ٌ                   
 ..إلى إخكاني في مسجد الركضة 
 لى ركح الشييد عبد الرحمف  ..أيمف ابك نقيرة                            كا 
 ..لى كؿ الشيداء كاألسرل الذيف افنكا حياتيـ في سبيؿ اهلل كالكطف                                                                كا 
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ٌ  شكر          ٌ وتقدير    

 أشكر اهلل عمى نعمو الوفيرة..

فإف التقدـ بالشكر الجزيؿ أقؿ سبمو لبلعتراؼ بفضؿ  إذا كاف مف اإلنصاؼ رد الفضؿ ألىمو..
الشعكر باالمتناف نحك كؿ مف تكـر مف ليـ الفضؿ عمى ىذا البحث، لكنيا تثبت العرفاف كتؤكد 

 بمد يد العكف كالمساعدة.
كمف أكلئؾ مشرفي الدكتكر أيمف أبك نقيرة، الذم أثرل ىذا البحث بما قدمو لي مف المبلحظات 

 .النافعة، كما أمدني بو مف الكتب كالمعمكمات
 الشكر مكصكؿ إلى خالتي أسماء الماجدة كما بذلتو مف جيكد معي..

لى زمبلئي  لى أساتذتي األ باة في قسـ الصحافة            كا  ، بالجامعة اإلسبلمية كجامعة األزىر                        ي                  الكراـ كا 
كالدكتكر مكسى طالب، كالدكتكر رائد كالدكتكر حسف أبك حشيش،  ،كمنيـ الدكتكر طمعت عيسى

ـ الزميمة المثابرة أمينة زيارة، كالزميؿ حسيف حماد إلمدادىأبك ربيع، كالدكتكر يحيى المدىكف، ك 
 ..كف كالنصيحة المكصكلة لييد الع

كالشكر مكصكؿ إلى الدكتكر خضر مصطفى الجمالي عضك لجنة المناقشة كالحكـ الذم قبؿ 
 مناقشة ىذه الرسالة 

إلى األستاذ الفاضؿ بشير حسيف غبكف؛ عمى ما بذلو مف جيكد حثيثة لتجكيد كتنقيح ىذه 
 ية.الرسالة كاخراجيا طبقا لقالب التكثيؽ في الجامعة اإلسبلم

إلى مف أحببتو مف كؿ قمبي الحاج شريؼ الزيف، كالحاج عبد اهلل حمكدة، لما قدماه لي مف 
 عكف كتحفيز.  

لى جميع مف ذكرت كمف لـ أذكر عظيـ الشكر كالثناء كمثمو لكؿ مف ألقى في طريؽ ىذا                                                                                  كا 
 البحث كممو تأييد أك تشجيع أك ألقى غير ذلؾ فكؿ مف كاف لو فضؿ في إتمامو..
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 الفصل األول

 اإلطار العام لمدراسة

 مقدمة:
الدكر عف ك في مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ كعف برنامجيا النككم  إيرافعف الحديث  يتزايد
، كعف نفكذىا المتتاليةكسط الزاخرة بأحداثيا إليو في منطقة الشرؽ األلمكصؿ الذم تسعى 

ـ            ن                    مبناف كصكال  إلى اليمف كالبحريف؛                                         ن  المتكسع كالممتد مف العراؽ إلى سكريا مركرا  ب إذ يراكدىا الحم
 القديـ بإقامة اإلمبراطكرية الفارسية تارة، كارتداء عباءة الديف كالعبلقة بآؿ البيت تارة أخرل.

يؤثر عمى أنماط سياساتيا  الذمك  الشرؽ األكسطالجيكستراتيجي في  مكقعذات الإيراف 
 لمقيـافي ظؿ تنامي دكرىا المنطمؽ مف الثكرة اإلسبلمية اإليرانية، كطمكحيا  كال سيماالخارجية 

في حرب مع جارتيا العراؽ لمدة ثماني سنكات، ثـ  يالك دخك ، (1)دكر القكة اإلقميمية الفاعمةب
، كاآلف تكرس دعميا لنظاـ بشار األسد في كالمبنانية لممقاكمة الفمسطينية متناىيالغير  يادعم

كلممعارضة في البحريف ككذلؾ الحككمة كالحشد سكريا، كألنصار صالح كالحكثييف في اليمف 
، جعؿ منيا قكة إقميمية ال اؽ مع الغرب حكؿ برنامجيا النككمالتف ميا.. كتكصالشعبي في العراؽ

 تضاىى. 
بية اإليرانية مرت بمنعطفات كثيرة سكاء عبر كتشير الكقائع التاريخية أف العبلقات العر 

التاريخ القديـ كالحديث، كتميزت ىذه العبلقات قبؿ ظيكر اإلسبلـ بطابع السيطرة الساسانية 
كقمع العرب، كتحكلت بعد ظيكر اإلسبلـ إليراف عبلقات تزاكج حضارم كتزاكج عرقي، أما في 

كبير مف التأرجح بيف العبلقات الحسنة  بعددالعبلقات اإليرانية العربية  التاريخ الحديث فمرت
 كالكدية كالعبلقات المشحكنة كالمتكترة. 

كتعد كسائؿ اإلعبلـ بأشكاليا المتعددة، المكتكبة كالمسمكعة كالمرئية مف أىـ المصادر 
يككف إطاره المعرفي حياؿ جية ما أك قضية ما، كما  كمف ثـالتي يستقي منيا الفرد معمكماتو، 

إذ  ؛زاء األفراد أك القضايا أك الدكؿاإلعبلـ ليا دكر في رسـ الصكرة الذىنية لممتمقي إأف كسائؿ 
ـ  ال يمكف الحديث عف دكلة أك منظمة ما دكف الرجكع إلى الصكرة التي ترسميا كسائؿ اإلعبل

 في ذىف المتمقي.

                                                                 

 (.:ص)                                                 الغريب، دكلة الحرس الثكرم كا جياض الثكرة الخضراء (1)
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كيتزايد االىتماـ بمكضكع الصكرة الرتباطيا كانعكاسيا عمى مجمؿ األكضاع السياسية 
 الصكرة تشكؿك                                         ن                             كاالقتصادية كالثقافية لمفرد كالمجتمع، فضبل  عف تأثيرىا عمى الرأم العاـ، 

أغمب الدكؿ إلى أف الصكرة التي  تنبوفيي      ن       ن                                عنصرا  أساسيا  في التعامبلت بيف الدكؿ كالشعكب، 
                                                                  ن                     يحمميا اآلخركف عنيا ىي التي قد تيسر تعامبلتيا الدكلية أك تعقدىا تبعا  لنكعيا؛ لذلؾ لـ تعد 
نما صارت تدار بشكؿ عممي محسكب تخصص ليا إمكانات             ن                                                                  الصكرة شيئا  يشكؿ بالمصادفة كا 

 .(1)مادية كبشرية كاتصالية كبيرة
الحادثة في المكقؼ اإليراني مف مجمؿ قضايا المنطقة  التغيرات الدراماتيكيةكتعد 

صكرة التي ارتبطت في ذىف المعالـ  أحدثت الكثير مف االرتباؾ في المشيد، كأثرت عمى
أف انتصار ثكرتيا في الربع األخير مف القرف الماضي  يـبعضإيراف، كالتي اعتقد الكثيريف عف 

جراء ىذه مف أمؿ اختصر الزمف كثيرا في مسألة تحرير فمسطيف .. إال أنيـ اليـك أصيبكا بخيبة 
 التغيرات الحادثة .

الصحؼ  تحاكؿرصد كتحميؿ مبلمح الصكرة التي مف خبلؿ الدراسة  اىمية كتنبع
قضايا ؼ عمى حجـ االىتماـ الذم تكليو الصحؼ العربية ل   ٌ تعر   عف إيراف، ككذلؾتشكيميا العربية 
  .                 ن     ن                                         ؛ ككف إيراف عنصرا  فاعبل  في منطقة الشرؽ األكسط، كفي الساحة العربيةإيراف

  

                                                                 

  (.83-82العزاكم، صكرة العراقي لدل اإليطالييف )ص ص  ((1
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   ً                        أوال : أىم الدراسات السابقة:
اطمع الباحث عمى عدد مف الدراسات العممية السابقة، التي تناكلت القضايا المتعمقة  

بيذه الدراسة مف حيث المشكمة البحثية، كأسمكبيا كمنيجيا، كاألدكات المستخدمة في جمع 
 بياناتيا، كاختار الباحث أىـ الدراسات، كقد قسميا إلى المحاكر اآلتية: 

 الصورة اإلعبلمية:المحور األول: دراسات مختصة ب
"  الواقع والتمثبلت لرسميدراسة بعنوان: "صورة المعارضة الجزائرية في اإلعبلم ا .1

 .(1)م 2015
ؼ مبلمح صكرة المعارضة في الخطاب اإلعبلمي الجزائرم الرسمي،    ٌ تعر  ىدفت الدراسة إلى 

التي  ستراتيجيةاالؼ    ٌ تعر  سياسية التي أطرت ىذه الصكرة، ك كالكشؼ عف الخمفية الفكرية كال
 المدة                                                                     ن      اعتمدتيا المؤسسات اإلعبلمية الرسمية لبناء كاقع المعارضة السياسية إعبلميا ، خبلؿ 

 .ـ2015إبريؿ  2كحتى  ـ،2015مارس  24الممتدة مف 
كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، كاستخدـ الباحث منيج المسح اإلعبلمي، في  

سائؿ اإلعبلـ، كاستخدمت الدراسة أداة تحميؿ المضمكف إطاره استخدـ أسمكب مسح مضمكف ك 
ة التحميمية عينة الدراسصحيفتي المجاىد كالمساء كالمبلحظة المباشرة، كاختار الباحث 

، ك"نشرة أخبار القناة التمفزيكنية األرضية" ك"القناة اإلذاعية األكلى"، كفي إطار ذلؾ الرسميتيف
 ومن أىم نتائج الدراسة: جتماعي لمكاقع،اعتمدت الدراسة عمى نظرية البناء اال

جاءت صكرة المعارضة الجزائرية في اإلعبلـ الرسمي سمبية، فكصفت المعارضة بأنيا  - أ
 قكة عميمة خارجية.

كصؼ اإلعبلـ الرسمي الجزائرم المبادرات التي تقـك بيا المعارضة بالعمؿ التخريبي،  - ب
 بثكرات الربيع العربي. كأبرزت المعارضة في صكرة مف يحاكؿ إلحاؽ الجزائر

انتقاؿ الخطاب الرسمي مف اتياـ المعارضيف السياسييف بالميرجيف كالمغامريف   - ج
 كالمراىقيف السياسييف إلى تجار السياسة.

% مف حجـ التغطية اإلعبلمية في 13حظيت أحزاب المعارضة بحجـ ال يتجاكز  - د
 اإلعبلـ الرسمي الجزائرم.

                                                                 

 الكاقع كالتمثبلت )مكقع إلكتركني(.ضة الجزائرية في اإلعبلـ الرسمي ( لعياضي، صكرة المعار (1
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لـ تحظ أحزاب المعارضة بأىمية في كسائؿ اإلعبلـ الرسمية الجزائرية، ككاف   -ق
حضكرىا في التمفزيكف كاإلذاعة بعض الثكاني، كبعض األسطر في الصحؼ الرسمية، 

 % مف حجـ التغطية.1.01فنشرة األخبار تظير قادة األحزاب المعارضة بنسبة 

 دراسة تحميمية مقارنة"ة الفمسطينية يا في الصحف اليوميدراسة بعنوان: "صورة ترك .2
 (1) م2015

سطينية عف ؼ الصكرة اإلعبلمية التي رسمتيا الصحؼ الفم  ٌ عر  الدراسة إلى ت تىدف
ؼ مدل تأثير السياسة التحريرية في التعرض لمكضكعات مرتبطة    ٌ تعر  الجميكرية التركية، ك 

 أحداث تركيا.بتركيا، ككذلؾ نكعية القضايا التي تناكلتيا صحؼ الدراسة تجاه 
منيج المسح كالمنيج التاريخي، كفي  ة إلى الدراسات الكصفية، كاستخدـكتنتمي ىذه الدراس

الباحث منيج العبلقات  مكف كسائؿ اإلعبلـ، ككذلؾ استخدـإطاره استخدمت أسمكب مسح مض
حيف ، فا أداة الدراسة تحميؿ المضمكفأم ،التبادلية كفي إطاره استخدـ أسمكب المقارنة المنيجية

الزمنية  المدةاختار الباحث عينة الدراسة "صحيفة فمسطيف" ك"صحيفة الحياة الجديدة"، خبلؿ 
نظرية ترتيب  كاعتمدت الدراسة عمى ،ـ2013ديسمبر  31كحتى  ـ2010يناير  1الممتدة مف 

 ومن أىم نتائج الدراسة: األكلكيات "األجندة"،
نيا صكرة تركيا بأ، فكصفت الفمسطينية إيجابيةالصحؼ اليكمية في  تركياجاءت صكرة  -أ 

 %.62.7" بنسبة "دكلة داعمة لمشعب الفمسطيني
الحككمة  سمات، بينما %52.7جاءت سمات رجب طيب أردكغاف إيجابية بنسبة  -ب 

 %.34.7التركية كانت إيجابية بنسبة 
حجـ التغطية في صحيفة فمسطيف،  %، مف54.9حظيت الجميكرية التركية بحجـ  -ج 

%مف إجمالي المكضكعات 45.4حيف جاءت نسبة اىتماـ صحيفة الحياة الجديدة ف
 المنشكرة.

%، كبالقضايا الثقافية بنسبة 84.5اىتمت صحؼ الدراسة بالقضايا السياسية بنسبة  -د 
6.99 .% 

 
 

                                                                 

 دراسة تحميمية مقارنة.يا في الصحؼ اليكمية الفمسطينية البنا، صكرة ترك ((1
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دراسة  م 2011دراسة بعنوان: "صورة حماس في الصحافة المصرية بعد ثورة يناير  .3
 ((1.م2014 تحميمية"

الصكرة اإلعبلمية التي ترسميا الصحؼ المصرية عف حركة  ؼ   ٌ تعر  ىدفت الدراسة إلى 
ؼ عمى المصادر اإلعبلمية التي    ٌ تعر  ، ك ـ2011المقاكمة اإلسبلمية حماس بعد ثكرة يناير 

الدراسة مف  استقت منيا صحؼ الدراسة المكضكعات المتعمقة بحماس، ككذلؾ مكقؼ صحؼ
 مكضكعات حماس.
المنيج المقارف كاستخدـ الباحث منيج المسح ك  ،الدراسة إلى البحكث الكصفيةكتنتمي ىذه 

صحؼ مصرية،  3                        ن                                             كالمنيج التاريخي، معتمدا  عمى أداة تحميؿ المضمكف، ك كانت عينة الدراسة 
، كاعتمدت الدراسة عمى نظرية حارس "الحرية كالعدالة"، ك"المصرم اليـك"، ك"األىراـ"كىي: 

ومن أىم ، ـ25/1/2013كحتى  ـ25/1/2012الممتدة مف  المدةخبلؿ البكابة اإلعبلمية، 
 نتائج الدراسة:

صكرة حماس في صحيفة الحرية كالعدالة إيجابية، بينما كانت صكرتيا في  جاءت -أ 
ـ سمبية.  صحيفتي األىراـ كالمصرم اليك

مكضكعات أحداث سيناء كاألنفاؽ المككف األساس لمصكرة السمبية عف حماس  كانت -ب 
في صحؼ الدراسة، بينما مكضكعات المقاكمة كالعدكاف الصييكني كانت المككف 

 األساس لمصكرة اإليجابية عف حماس في صحؼ الدراسة.
المرتبة                                         ن                         صحيفة األىراـ كانت أكثر صحؼ الدراسة تناكال  لمكضكعات حماس، بينما في  -ج 

.  الثانية صحيفة الحرية كالعدالة كفي المرتبة األخيرة صحيفة المصرم اليـك

دراسة بعنوان: "صورة منظمات حقوق اإلنسان في الصحافة الفمسطينية دراسة تحميمية  .4
 .(2)م 2014 وميدانية"

ؼ الصكرة اإلعبلمية التي تعكسيا الصحافة الفمسطينية اليكمية    ٌ تعر  ىدفت الدراسة إلى 
، ـ31/12/2012كحتى  ـ1/1/2012لمنظمات حقكؽ اإلنساف في أثناء المدة الكاقعة بيف 

ؼ الصكرة الذىنية لمنظمات حقكؽ اإلنساف لدل النخبة الفمسطينية، كتنتمي ىذه    ٌ تعر   ـ     ى كمف ث  
ا الباحث منيج الدراسات المسحية، الذم تـ في إطاره الدراسة إلى البحكث الكصفية، استخدـ فيي

                                                                 

 دراسة تحميمية. ـ3122( عياش، صكرة حماس في الصحافة المصرية بعد ثكرة يناير1)
 ( الحمايدة، صكرة منظمات حقكؽ اإلنساف في الصحافة الفمسطينية دراسة تحميمية كميدانية. 2)



  

7 

      ن                                                معتمدا  عمى أداتي تحميؿ المضمكف، كاالستبانة، ككانت عينة  تكظيؼ أسمكب المقارنة المنيجية،
مفردة  120الدراسة التحميمية ىي صحؼ فمسطيف، كالحياة الجديدة، كعينة الدراسة الميدانية ىـ 

دت الدراسة عمى نظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ،  ممف النخب السياسية كاإلعبلمية، كاعت
 ومن أىم نتائج الدراسة:

رسمت الصحؼ سمات إيجابية نسبية لمنظمات حقكؽ اإلنساف، كتبيف أف الدكر األبرز  .أ 
 يمي".الذم يظير في صحؼ الدراسة لممنظمات ىك "رصد انتياكات االحتبلؿ اإلسرائ

                        ن      ن                                         أكلت صحؼ الدراسة اىتماما  كاضحا  لقضايا المنظمات الحقكقية الخاصة باألسرل،  .ب 
عمى القضايا األخرل المتعمقة باالستيطاف كالحريات السياسية كالتنمية كالقضايا 

 المجتمعية.
تعامؿ صحؼ الدراسة بانتقائية مع مكاد المنظمات الحقكقية التي تظير جيات بعينيا  .ج 

، فقد ركزت صحيفة فمسطيف عمى المكاد التي تظير حككمة راـ اهلل فاعمة لبلنتياؾ
منتيكة لحقكؽ اإلنساف، في حيف ركزت صحيفة الحياة الجديدة عمى المكاد التي تظير 

 حككمة  غزة منتيكة لحقكؽ اإلنساف.

صورة السياسة األمريكية إزاء المنطقة العربية في الصحافة العراقية دراسة بعنوان: " .5
 .(1)م 2014 ميمية"دراسة تح

العربية في الصحافة  صكرة السياسة األمريكية إزاء المنطقةؼ    ٌ تعر  تيدؼ الدراسة إلى 
ؼ الصكرة التي رسمتيا الصحافة العراقية كمعرفة طبيعة تمؾ الصكرة، كتحديد    ٌ تعر  العربية، ك 

أثناء المدة في المكضكعات التي حظيت باىتماـ كتاب المقاؿ الصحفي في صحؼ الدراسة، 
ـ، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث 30/9/2013ـ كحتى المدة 1/7/2013الكاقعة بيف 

                                                          ن                         الكصفية، كاستخدـ الباحث فييا منيج الدراسات المسحية، معتمدا  عمى أداة تحميؿ المضمكف، 
ومن أىم  حؼ: الصباح كالمشرؽ كطريؽ الشعب،الت الرأم في صاككانت عينة الدراسة ىي مق

 الدراسة:نتائج 
الدراسة لمسياسة  عينةغمب الجانب السمبي عمى الصكرة التي رسمتيا الصحؼ الثبلث  -أ 

 األمريكية إزاء المنطقة العربية خبلؿ المدة الزمنية المحدد لمتحميؿ.

                                                                 

 دراسة تحميمية.  طقة العربية في الصحافة العراقيةمنالفبلحي، صكرة السياسة األمريكية إزاء ال ((1
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رسمت صحؼ الدراسة سمات سمبية لسياسة أمريكا تجاه مصر، كتبيف أف الدكر  -ب 
في تكفير الدعـ لكصكؿ اإلخكاف المسمميف لسدة الحكـ في مصر،  تركزاألمريكي 

كاتخاذ الرئيس األمريكي باراؾ أكباما إجراءات عقابية ضد مصر عمى خمفية عزؿ 
 الرئيس محمد مرسي.

كتبيف أف صكرة سياسة أمريكا تجاه العراؽ جاءت في تزكيد العراؽ بمستمزمات مكافحة   -ج 
 ية المكقعة بيف البمديف.اإلرىاب في ضكء االتفاقية األمن

دراسة بعنوان: "صورة المرأة في برامج الفضائيات العربية دراسة تحميمية لئلعبلنات  .6
 (1)م2013 م"2009العربية لعام  LBC الخاصة بالمرأة العربية عمى شاشة قناة 

ؼ الصكرة اإلعبلمية لممرأة في برامج الفضائيات العربية مف خبلؿ    ٌ تعر  الدراسة إلى  ىدفت
ـ الفضائية، كالكقكؼ عم LBCتحميؿ مضمكف المادة اإلعبلمية المقدمة في إعبلنات قناة  ى أى

ٌ   سمات تمؾ الصكرة، كتعر ؼ                               ن                             كيفية تشكيؿ صكرة المرأة مرئيا  في اإلعبلنات كأشكاؿ اإلثارة في                     
نات لمقنكات الفضائية، خبلؿ الدكرة البرامجية الممتدة مف الصكرة التي تقدـ في اإلعبل

ـ 31/3/2009ـ كحتى 1/1/2009 ـ، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، كاستخد
المبنانية، كلجأ الباحث إلى انتقاء  LBCالباحث أداة تحميؿ المضمكف، ككانت عينة الدراسة قناة 

 ومن أىم نتائج الدراسة:اسة عينة عشكائية منتظمة مما تبثو عينة الدر 
قابؿ لبلتجار في مجاؿ التركيج لمسمع االستيبلكية   ٌ ا  تقدـ اإلعبلنات المرأة عمى أنيا كائن -أ 

 في إطار أساليب تعتمد عمى عناصر التشكيؽ كالجاذبية لككنيا كائف جميؿ الجسد.
المتمثمة                       ن                                             صكرة المرأة أصبحت جزءا  ال يتجزأ مف الدعاية التجارية لمسمع االستيبلكية  -ب 

 .لكغيرىا مف السع األخر  ،كأدكات منزلية ،كتنظيؼ ،بالسمع الغذائية، كأدكات التجميؿ
 .LBCتحظى اإلعبلنات المختصة بالمرأة بأكلكية التغطية في قناة   -ج 
؛ كلذلؾ اختارت LBCتحتؿ اإلعبلنات االستيبلكية مساحة كبيرة مف إعبلنات   -د 

ع النساء، ككذلؾ التكجو نحك قطاع معيف مف السكؽ الجماىيرية السيما قطا LBCػػال
كسيمة مناسبة لتركيج بضائعيـ كمنتجاتيـ المختمفة مف خبلؿ استخداـ المرأة بكصفيا 

 اقتراف صكرتيا بالسمعة المعمف عنيا.

                                                                 

( عبد اهلل: سعد، صكرة المرأة في برامج الفضائيات العربية دراسة تحميمية لئلعبلنات الخاصة بالمرأة العربية (1
 . ـ:311العربية لعاـ  LBCعمى شاشة قناة 



  

9 

 (1)م2012 دراسة بعنوان: "صورة فمسطين في صحيفة الفتح" .7
 ،كالدينية ،كاالجتماعية ،كالعسكرية ،صكرة الحياة السياسية ؼ مبلمح   ٌ تعر  الدراسة  ىدفت

ـ كاستمرت 1926كالثقافية الفمسطينية في صحيفة الفتح، كىي صحيفة مصرية صدرت عاـ 
مكاقؼ العرب مف مجمؿ القضايا التي رتبتيا ، كعممت الدراسة عمى معرفة ـ1947حتى عاـ 
لمرتبطة بفمسطيف في صحيفة الفتح، كتعد تحميؿ المكضكعات ا الفمسطينية باستعراضالقضية 

ومن أىم نتائج ، فييا الباحث عمى المنيج التاريخيالدراسة مف الدراسات الكصفية، اعتمد 
 الدراسة:

كاف لقضية فمسطيف النصيب األكبر مف أعداد صحيفة الفتح، كحظيت أحداث ثكرة  - أ
 البراؽ بالنصيب األكبر مف بيف مكضكعات فمسطيف.

بمسألة تنصير البربر في  ـ1935-ـ1930اىتمت صحيفة الفتح في المدة ما بيف  - ب
 المغرب العربي عمى حساب مكضكعات فمسطيف.

، ـ1939-ـ1936برز عمى نحك كاضح اىتماـ صحيفة الفتح بالثكرة العربية الكبرل  - ج
حيث بينت الدراسة أف صحيفة الفتح نشرت تفاصيؿ اإلضراب كالعمميات العسكرية 

 .ـ1939عاـ  667حتى العدد  ـ1936عاـ  480اؾ السياسي منذ العدد كالحر 

 "دراسة تحميمية بعنوان: "صورة العرب والشعوب في الكتب المدرسية اإليرانية دراسة .8
 (2)م2012
الدراسة إلى الكشؼ عف درجة تكافر المبلمح الصريحة كالضمنية لمككنات صكرة  ىدفت

العرب في المراحؿ الثبلث االبتدائية، اإلعدادية، كالثانكية في إيراف، كالكشؼ عف مستكل التتابع 
كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث  كاالستمرارية كالتكامؿ لمككنات صكرة العرب المتضمنة فييا،

داة تحميؿ المضمكف، ككانت عينة أعمى                   ن منيج المسح معتمدا   الباحث فييا استخدـ الكصفية،
 :من أىم نتائج الدراسة، مغة العربيةلكا ،كالتربية الدينية ،كالجغرافيا ،الدراسة كتب التاريخ

، في مقابؿ إعطائو صكرة عف في الكتب الدراسية العربيةمشكىة العرب صكرة  جاءت -أ 
 .   ن ديا      ن         ن         ن     قميا ، كحضاريا ، كمعرفيا ، كعقمفادىا أنيا شخصية متفكقة عالشخصية اإليرانية 

                                                                 

 فمسطيف في صحيفة الفتح.  الزعيـ، صكرة (1)
 عمي، صكرة العرب كالشعكب في الكتب المدرسية اإليرانية. كعبد اهلل: ( العتـك(2
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معالجة الكتب المدرسية اإليرانية لصكرة العربي ما ىي في الكاقع إال نكع مف التشكيو  -ب 
عمى                                                      ن                   المنظـ، كقد ظيرت جميع العبارات المضممة كالمشكىة عمميا  في الكتب المدرسية 

 آخر كحتى مع مزيد مف التشكيو.أك  نحك
عنصرية إيراف مف خبلؿ مناىجيا التعميمية ليست ضد العرب كحدىـ، بؿ ضد سائر  -ج 

 األقميات التي تعيش عمى التراب اإليراني.

 (1)م 2011 دراسة بعنوان: "صورة إيران في الصحافة األردنية دراسة تحميمية" .9
إيراف، في  ىدفت الدراسة إلى معرفة الطريقة التي قدمت بيا الصحافة األردنية اليكمية صكرة

كاستخدمت أسمكب المسح بالعينة،  ـ12/2/2008كحتى  ـ6/3/1999أثناء المدة الكاقعة بيف 
ؼ مقدار التغير الذم حدث في صكرة إيراف، كاتجاه الصحافة األردنية مف إيراف قبؿ    ٌ تعر  كمف ثـ 

استخدـ فييا ذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، ك كبعد احتبلؿ العراؽ مف قبؿ أمريكا، كتنتمي ى
                             ن                                                     منيج الدراسات المسحية، معتمدا  عمى أداة تحميؿ المضمكف، ككانت عينة الدراسة ىي صحيفة 

 ومن أىم نتائج الدراسة:الدستكر اليكمية، 
بالسمبية كبدرجة كبيرة كصمت إلى نسبة  اتسمت صكرة إيراف في صحيفة الدراسة .أ 

 % مف المجمكع الكمي لمتغطية الصحفية.57.4
كمصالحيما  يسرائيماالحتبلؿ اإلتبة األكلى عبلقة إيراف مع أمريكا ك جاءت بالمر   .ب 

 % مف حجـ التغطية.24.2المشتركة بنسبة 
اىتماـ صحيفة الدستكر بصكرة إيراف بعد احتبلؿ العراؽ كأعطتو أكلكية، كخصصت  .ج 

     ن      ن                                                               مكانا  بارزا  لمنصكص المتعمقة بصكرة إيراف، كقدمت تغطيتيا لممكضكعات المتعمقة 
 تغطيتيا. % مف34     ن                                           غالبا  في صفحتيا األكلى أك الخمفية بنسبة كصمت إلى بإيراف 

كانت التغطية الصحفية التي تناكلت مكضكعات النفط كاالقتصاد كالتصنيع المدني  .د 
 %. 9.2بالمرتبة األخيرة مف اىتماـ صحيفة الدراسة بنسبة 

 (2)م 2009 صورة الييودي في اإلعبلم اليمني دراسة تحميمية"دراسة بعنوان: "  .10
تعرؼ سمات                             ٌ ة الييكدم في اإلعبلـ اليمني، ك  ؼ صكر    ٌ تعر  ىدفت ىذه الدراسة إلى 

ؼ مدل اىتماـ الصحافة    ٌ تعر  الصحؼ اليمنية تجاه الييكدم، ك  كطبيعة الصكرة التي ترسميا
                                                                 

 دراسة تحميمية.  صكرة إيراف في الصحافة األردنية القضاة كخير، ((1

 دراسة تحميمية. صكرة الييكدم في اإلعبلـ اليمني ،جحاؼ ((2
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اليمنية الرسمية كالغير رسمية بالشؤكف الييكدية التي تعزز مف ارتباط أبناء اليمف بالقضية 
الزمنية لمدراسة كىي خمس سنكات فردية مف العقد األخير  مدةالفمسطينية، كاختارت الباحثة ال
، بكاقع عدداف مف ـ1999، ـ1997، ـ1995، ـ1993، ـ1991مف القرف الماضي أم عاـ: 

كؿ صحيفة في األسبكعيف األكؿ كالثالث مف شير يكنيك، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث 
انت عينة                          ن                           الباحث منيج المسح، معتمدا  عمى أداة تحميؿ المضمكف، كك الكصفية، كاستخدـ

أكتكبر( كصحيفتيف غير  14ف )صحيفة الثكرة كصحيفة الدراسة مف الصحؼ صحيفتيف رسميتي
 ومن أىم نتائج الدراسة:ف )صحيفة الثكرم كصحيفة الصحكة(، رسميتي
 ض عربية.كانت صكرة الييكدم في صحؼ الدراسة سمبية، كأنو غاصب ألرا .أ 
             ن                              رسمية اىتماما  بالقضايا كالمكاضيع، المتعمقة الغير لـ تكؿ الصحؼ اليمنية الرسمية ك  .ب 

 بالشؤكف الييكدية.
 تعامؿ صحؼ الدراسة بانتقائية مع المكاد الصحفية المتعمقة بالشأف الييكدم. .ج 
              ن                                       أكثر استخداما  مف التقارير كالتحقيقات في صحؼ الدراسة. مخبار جاء الشكؿ اإل  .د 
 ز صحؼ الدراسة بالمكسمية في تناكليا لقضايا الييكد.تمتا .ق 

 دراسة بعنوان: "الصورة اإلعبلمية النتفاضة األقصى في الصحافة العربية دراسة تحميمية .11
 (1)م 2008 مقارنة لعينة من الصحف العربية"

ؼ الصكرة اإلعبلمية النتفاضة األقصى في الصحؼ العربية، كمدل    ٌ تعر  الدراسة إلى  ىدفت
السياسة التحريرية في التعرض لمكضكعات االنتفاضة عمى صفحات الصحؼ العربية،  تأثير

كتنتمي الدراسة إلى البحكث الكصفية، استخدـ فييا الباحث أربعة مناىج ىي: المنيج التاريخي، 
                                                             ن                         كمنيج المسح، كالمنيج المقارف، كمنيج العبلقات المتبادلة، معتمدا  عمى أداة تحميؿ المضمكف، 

من أىم  ،اد اإلماراتيةنة الدراسة صحؼ األىراـ المصرية كالرأم العاـ السكدانية كاالتحككانت عي
 النتائج الدراسة:

ارتفاع نسبة المكضكعات السياسية في صحؼ الدراسة جميعيا، كبفارؽ كبير عف أنكاع  .أ 
المكضكعات األخرل، ما أدل إلى اختزاؿ جكانب عديدة مف انتفاضة األقصى التي تعد 

      ن     ن                     ضاليا  شامبل  تعدد أنكاعو كجكانبو.   ن  عمبل  ن

                                                                 

مقارنة لعينة مف أبك نقيرة، الصكرة اإلعبلمية النتفاضة األقصى في الصحافة العربية دراسة تحميمية  ((1
 الصحؼ العربية.
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تمثمت مبلمح الصكرة التي رسمتيا صحيفة تشريف بالتشديد عمى فضح ممارسات  .ب 
ظيار منجزات                                                                          االحتبلؿ الصييكني، كالتأكيد عمى الحقكؽ الكطنية الفمسطينية، كا 
االنتفاضة عمى الصعيد الفمسطيني، كآثارىا عمى المجتمع الصييكني، أما صحيفة الرأم 

               ن                                                     عاـ فكانت غاليا  تكتفي بعرض كجيات نظر ألطراؼ متعددة حكؿ القضية، كأظير ال
التحميؿ عدـ كجكد سياسة ثابتة لمصحيفة تساعد في تشكيؿ الصكرة تجاه األطراؼ 

 المختمفة.
األىراـ كالرأم العاـ عمى تقديـ الكاليات المتحدة األمريكية عمى أنيا  احرصت صحيفت .ج 

 مية السبلـ، كأنيا القكة الكحيدة التي تستطيع حؿ الصراع.الشريؾ كالراعي الرسمي لعم
 .                                                              ن      ن أظيرت صحيفة االتحاد صكرة إيجابية عالية لبلنتفاضة كأكلتيا اىتماما  كاضحا   .د 

دراسة بعنوان: "صورة الدول اإلسبلمية في الصحف اليومية األمريكية قبل وبعد أحداث  .12
 .(1)م 2002 سبتمبر دراسة تحميمية مقارنة" 11

ؼ الصكرة اإلعبلمية التي تعكسيا الصحؼ اليكمية األمريكية لمدكؿ                ٌ الدراسة إلى تعر  ىدفت 
ـ تحديد طبيعة الصكرة التي تقـك الصحؼ برسميا                                     ى اإلسبلمية قبؿ كبعد أحداث سبتمبر، كمف ث  

كتشكيميا عف تمؾ الدكؿ عمى صفحاتيا كتحديد اتجاىات الصحؼ اليكمية األمريكية نحك الدكؿ 
إلى نياية  ـ2001الزمنية الممتدة مف بداية يكنيك مدةأحداث سبتمبر، خبلؿ ال اإلسبلمية بعد

؛ لمعرفة مدل التغير الذم طرأ عمى صكرة الدكؿ اإلسبلمية قبؿ كبعد ـ2001ديسمبر 
األحداث، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية، كاستخدمت الباحثتاف منيج الدراسات 

تكظيؼ أسمكب المقارنة المنيجية، كاعتمدت الباحثتاف عمى أداة  إطارهالمسحية، الذم تـ في 
من أىم كالكاشنطف بكست،  ،تحميؿ المضمكف، ككانت عينة الدراسة ىي صحيفة نيكيكرؾ تايمز

 نتائج الدراسة:
تمثمت سمات الصكرة السمبية المثارة عف الدكؿ اإلسبلمية قبؿ كبعد أحداث سبتمبر،  .أ 

% قبؿ 10.9ية باإلرىاب في المرتبة األكلى بنسبة حيث جاء كصؼ الدكؿ اإلسبلم
 سبتمبر. 11% بعد أحداث 13.9سبتمبر، كنسبة  11أحداث 

ركزت صحيفة نيكيكرؾ تايمز عمى غياب الديمقراطية في رسميا صكرة الدكؿ  .ب 
 اإلسبلمية، كانعداـ الحكار كاالستبداد، كالحكـ الديكتاتكرم داخؿ البمداف اإلسبلمية.

                                                                 

مريكية قبؿ كبعد ميا، صكرة الدكؿ اإلسبلمية في الصحؼ اليكمية األ :كالطرابيشي : مرفتالطرابيشي ((1
 دراسة تحميمية. سبتمبر 22أحداث 



  

13 

كاشنطف بكست عمى خبلفات الدكؿ اإلسبلمية اإلسبلمية، كىامشية ركزت صحيفة ال .ج 
األحزاب السياسية فييا، كقصكر أنظمتيا السياسية لكقكع أغمبيا تحت حكـ أنظمة 

 شمكلية.
ا سبتمبر لـ تتغير، إنم 11بناء الصكرة المصحكبة لمدكؿ اإلسبلمية قبؿ كبعد أحداث  .د 

صحيفتيف، كاعتمدت في بناء الصكرة كؿ مف الزادت درجة الصكرة السمبية فقط في 
 السمبية عمى األبعاد الدينية كالسياسية كالثقافية كالتاريخية كاالجتماعية.

صكر الدكؿ اإلسبلمية سمبية قبؿ أحادث سبتمبر بالصحؼ األمريكية تمثمت في  .ق 
يراف كالسمطة الفمسطينية،                                                                                      أفغانستاف كباكستاف كالعراؽ كالسكداف كاليمف كسكريا كلبناف كا 
يراف كالصكماؿ                                                                                  كتمثمت أكثر صكر الدكؿ سمبية بعد أحداث سبتمبر أفغانستاف كالعراؽ كا 

 كاليمف كالسكداف كليبيا كالسعكدية كمصر كليناف كسكريا كالسمطة الفمسطينية كماليزيا.

دراسة بعنوان: "صورة الدول العربية في الصحف اليومية المصرية واألمريكية بعد  .13
 .(1)م 2002 سبتمبر دراسة تحميمية مقارنة" 11أحداث 

ؼ طبيعة الصكرة المقدمة عف    ٌ تعر  سمات الصكرة اإلعبلمية ك ؼ    ٌ تعر  ىدفت الدراسة إلى 
 ـ2001سبتمبر  12الكاقعة بيف  المدةالدكؿ العربية بكؿ مف الصحؼ األمريكية كالمصرية، في 

الكصفية، كاستخدمت الباحثة ـ، كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث 2001ديسمبر  31كحتى 
عمى  ةمنتيج المسح كالمنيج المقارف كالذم تـ في إطاره تكظيؼ أسمكب المسح بالعينة، معتمد

أداة تحميؿ المضمكف، كتمثمت عينة الدراسة بصحيفة األىراـ المصرية كصحيفة يك أس أية 
 من أىم نتائج الدراسة:(، TodayUSAتكدم )
صكرة إيجابية لمدكؿ العربية كاعتمدت عمى أبعاد رسمت صحيفة األىراـ المصرية  .أ 

 المشتركة بيف الدكؿ العربية. ستراتيجيةاالكالتاريخ، كالخيارات  الثقافة كالمغة كالديف
عمى البعد الديني كاالجتماعي كالثقافي كالتاريخي   USA Todayاعتمدت صحيفة   .ب 

كثر صكر الدكؿ العربية في تقديـ الصكرة السمبية لمدكؿ العربية عمى صفحاتيا، كأف أ
سمبية تمثمت في صكرة العراؽ كالسكداف كالصكماؿ كاليمف كالسعكدية كمصر كالجزائر 

 كلبناف كسكريا كالسمطة الفمسطينية.

                                                                 

سبتمبر دراسة  22فاضؿ، صكرة الدكؿ العربية في الصحؼ اليكمية المصرية كاألمريكية بعد أحداث  ((1
 قارنة.تحميمية م
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اعتمدت الصحيفة األىراـ في بناء الصكرة السمبية عمى نقد األكضاع االجتماعية  .ج 
 العربية الخاطئة.

   ن      ن                                 خطا  كاضحا  في الربط بيف اإلرىاب كالعنؼ كبيف   USA Todayتبنت صحيفة .د 
مسطينييف كحزب اهلل المقاكمة المشركعة لبلحتبلؿ، كنشرت المكضكعات التي تصؼ الف

ـ بأنيـ إرىابيك   سبتمبر. 11ف كال يكجد فركؽ بينيما كبيف منفذم اليجـك عمى أمريكا يك

تطبيقية عمى قناة  ةدراسدراسة بعنوان: "صورة الغرب كما يعكسيا اإلعبلم العربي  .14
 .(1)م 2002 الجزيرة"

ؼ صكرة الغرب كما تعكسيا قناة الجزيرة باعتبارىا مف القنكات    ٌ تعر  ىدفت الدراسة إلى 
العربية المفضمة لدل الجميكر، كتحميؿ سمات الصكرة اإلعبلمية لمغرب متمثمة في أكركبا 

ية كالبرامج السياسية في قناة الجزيرة كالكاليات المتحدة األمريكية كما تعكسيا المكاد اإلخبار 
، كتنتمي ىذه الدراسة ـ31/3/2002كحتى  ـ1/3/2002الممتدة مف  مدةاإلخبارية، خبلؿ ال

إلى البحكث الكصفية، كاستخدـ الباحثاف منيج الدراسات المسحية، كفي إطاره استخدمت أداة 
حمقات مف  4تحميؿ المضمكف لمنشرات اإلخبارية كالبرامج عينة الدراسة، ككانت عينة الدراسة 

ج أكثر مف رأم، حمقات مف برنام 5حمقات مف برنامج ببل حدكد ك3برنامج االتجاه المعاكس ك
ـ اإلخبارم كعينة لممادة التحميمية،   ومن أىم نتائج الدراسة:كاختيار الحصاد اليك

صكرة الغرب مف خبلؿ نشرات األخبار كالبرامج مكضع غمب الجانب السمبي عمى  .أ 
 التحميؿ.

           ن       قكية عسكريا  تمتزـ      ن دكلة  رية الكاليات المتحدة األمريكية بكصفيا قدمت النشرات اإلخبا .ب 
 ية حمفائيا.بحما

عمى الرغـ مف غمبة الجانب السمبي في معالجة صكرة الغرب في قناة الجزيرة، إال أف  .ج 
النشرات اإلخبارية كالبرامج ركزت عمى  التكتبلت االقتصادية كالمساعدات األمريكية 

ـ أكركبا بمشركعات استثمارية في الدكؿ العربية.  لمدكؿ النامية كقيا
المتحدة األمريكية بالسمبية كسيطرة الييكد عمى القرار  رسمت القناة صكرة الكاليات .د 

مة كىك أف القرار األمريكي ال ميالسياسي لمكاليات المتحدة األمريكية مما يعطي داللة 

                                                                 

 سميـ كسبلمة، صكرة الغرب كما يعكسيا اإلعبلـ العربي دراسة تطبيقية عمى قناة الجزيرة. ((1



  

15 

يعدك أف يككف صدل لمقرار اإلسرائيمي، باإلضافة إلى انحياز الكاليات المتحدة 
 راع العربي اإلسرائيمي.األمريكية إلى إسرائيؿ كعدـ جديتيا في حؿ مشكمة الص

 المحور الثاني:  الدراسات الخاصة بالشأن اإليراني:
 (1)م 2013 المصرية"-دراسة بعنوان: "أثر المتغيرات اإلقميمية عمى العبلقات اإليرانية .1

الدراسة إلى مناقشة طبيعة العبلقات المصرية اإليرانية كالتي تقمبت بيف التحسف  ىدفت
ؼ    ٌ تعر  ك  ،يعة النظاـ السياسي لكبل البمديف                     ن                              كالقطبية كالفتكر كفقا  لمظركؼ السياسية اإلقميمية كلطب

ـ 2005محددات صنع السياسة الخارجية اإليرانية كالمصرية، خبلؿ المدة الممتدة مف عاـ 
ومن أىم اريخي، كالمنيج الكصفي التحميمي،كاستخدـ الباحث المنيج التـ، 2012كحتى عاـ 

 :نتائجيا
العقكد الماضية تراكح بيف القطيعة  كاؿأف العبلقات اإليرانية المصرية طأكدت الدراسة  .أ 

 السياسية كالتحسف الطفيؼ، كلـ تشيد في العقكد األخيرة أم انفراجو حقيقية.
مف خبلؿ تتبع التطكر التاريخي لمسار العبلقات اإليرانية المصرية أف  أثبتت الدراسة .ب 

    ن      ن    دكرا  حاسما  في  أدتاختبلؼ العامؿ اإليديكلكجي لكبل النظاميف كالخمفيات السياسية 
                        ن                                                 شكؿ العبلقات بينيما خصكصا  أف العبلقات اإليرانية المصرية لحقبة بيمكم كالحقبة 

لعبلقات بيمكم بالكاليات المتحدة األمريكية كدكلة                                 ن الناصرية قد امتازت بالقطيعة نظرا  
، كالتي تناقضت مع الدكر القكمي العربي لمرئيس المصرم جماؿ "اإلسرائيمي"االحتبلؿ 

 عبد الناصر.
خمصت الدراسة إلى أف اختبلؼ العامؿ اإليديكلكجي لكبل النظاميف اإليراني كالمصرم   .ج 

     ن      ن                       دكرا  حاسما  في شكؿ العبلقات بينيما. أدل
ـ مف جانب، كتكقيع مصر اتفاقية 1979أدل انتصار الثكرة اإلسبلمية في إيراف عاـ  .د 

سبلـ مع إسرائيؿ مف جانب آخر إلى القطيعة الكاممة بيف إيراف كمصر كتدىكر 
 العبلقات الثنائية بينيما.

  

                                                                 

 المصرية. -حمس، أثر المتغيرات اإلقميمية عمى العبلقات اإليرانية (1)
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 ("م2012-م2000اإليرانية وأثرىا عمى حزب اهلل )-العبلقات السوريةدراسة بعنوان: " .2
 (1) م2013
-ـ2000مابيف عامي ) المدةالدراسة لتتبع تطكر العبلقات السكرية اإليرانية في  ىدفت

ؼ عمى المنطمقات الفكرية كاأليديكلكجية كالبنيكية، لمنظاميف: السكرم كاإليراني،    ٌ تعر  (، ك ـ2012
يراف، كاستخدـ الباحث المنيج التاريخي                                                                       كالكقكؼ عمى آليات صنع القرار السياسي في سكريا كا 

 ومن أىم نتائج الدراسة:التحميمي، ، 
اإليرانية، كفرت مظمة سياسية كعسكرية كاقتصادية كفكرية لنشكء -العبلقات السكرية .أ 

حزب اهلل المبناني، الذم أصبح في العقد األخير أقكل منظمة عسكرية في المنطقة 
 العربية تجاه االحتبلؿ اإلسرائيمي.

             ن        اإليراني، تبعا  لمصالح -تباينت كتناقضت، إزاء دكر المحكر السكرمالمكاقؼ اإلقميمية،  .ب 
كأىداؼ كاستراتيجيات ىذه القكل، حيث انقسـ العرب إلى محكريف: محكر الممانعة 
كالمقاكمة، كمحكر االعتداؿ حيث المكقؼ التركي الذم يتأقمـ مع مصالحو السياسية 

 كاالقتصادية.
يراف، في العقكد الثبلثة األخيرة، أف االختبلؼ: تؤكد العبلقات المتميزة بيف سكريا  .ج                                               كا 

كالمذىبي بيف شعكب الدكؿ، ال تعيؽ كال تمنع مف إقامة شبكة مف  ،كالعرقي ،القكمي
العبلقات: السياسية كالعسكرية كاالقتصادية بيف ىذه الدكؿ، عمى قاعدة تبادؿ المصالح 

 كالمنافع كالمكاسب المشتركة.

 2)) م2012" (م1981-م1945ة األمريكية تجاه إيران ). دراسة بعنوان: "السياس3
( كتطكرىا عمى ـ1981-ـ1945تناكلت الدراسة السياسة األمريكية تجاه إيراف )

يراف، حيث رسمت السياسة األمريكية استراتيجيتيا منذ انتياء الحرب العالمية الثانية،                                                                                             المنطقة كا 
اإليرانية، ثـ كاجيت إيراف الرفض السكفيتي التي فرضت تمركز القكات المتحاربة عمى األراضي 

لبلنسحاب منيا، كعمى أثرىا أعمنت الكاليات المتحدة األمريكية سياسة االحتكاء لمنع التكغؿ 
السكفيتي في إيراف كالمنطقة، كالتي كاف مف أىـ عناصرىا مبدأ تركماف كمشركع مارشاؿ 

، كقد اعتمدت في ث التاريخيا منيج البحكبرنامج النقطة الرابعة، كاستخدمت الباحثة في دراستي
 ومن أىم نتائج الدراسة:شكرة ذات العبلقات بمكضكع الدراسة، ندراستيا عمى الكثائؽ الم

                                                                 

 (.ـ3123-ـ3111اإليرانية كأثرىا عمى حزب اهلل )-كبلب، العبلقات السكرية ((1
 ـ(.2:92-ـ2:56كية تجاه إيراف )مميحة، السياسة األمري ((2
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سعت اإلدارة األمريكية منذ انتياء الحرب العالمية الثانية؛ لمييمنة عمى إيراف، كشكمت  - أ
                                    ن     البعثات الدبمكماسية كالعسكرية أساسا  ليا.

المتحدة األمريكية مف السيطرة عمى إيراف بعد تدخؿ جياز االستخبارات  تمكنت الكاليات - ب
األمريكية في عممية إسقاط حككمة مصدؽ، كمنذ ذلؾ الكقت نجحت السياسة األمريكية 

 في السيطرة عمى إيراف.
ـ المحاكر التي دعت السياسة األمريكية، لبلىتماـ بالمنطقة. - ج  كاف النفط اإليراني أى

 (1)م2012 "السياسة اإليرانية تجاه حركات المقاومة اإلسبلمية في فمسطين" .دراسة بعنوان:4
ظيار    ٌ تعر  الدراسة إلى  ىدفت                                                                 ؼ الجذكر التاريخية لممكقؼ اإليراني مف القضية الفمسطينية، كا 

المحددات الداخمية كالخارجية لمسياسة اإليرانية، تجاه حركات المقاكمة اإلسبلمية في فمسطيف، 
مكقؼ إيراف مف حركات المقاكمة اإلسبلمية في فمسطيف، كقد استخدـ الباحث كاالطبلع عمى 

ومن أىم نتائج ، كالمنيج الكصفي، كنظرية تحالفات المنفعة المتبادلة، منيج التاريخي التحميميال
 الدراسة:

                                                                              ن تعكد العبلقات الفمسطينية اإليرانية إلى أكاخر القرف التاسع عشر، ككانت إيراف حميفا   - أ
استراتيجيا لبلحتبلؿ اإلسرائيمي منذ نشأتيا، كحتى سقكط الشاه محمد رضا بيمكم، 

 كنجاح الثكرة اإلسبلمية.
 .لفمسطينية                               ن         الشعب اإليراني كاف كمازاؿ مساندا  لمقضية ا - ب
كاف الرئيس الفمسطيني ياسر عرفات أكؿ زعيـ عربي يصؿ طيراف، بعد نجاح الثكرة  - ج

سبلمي في فمسطيف، بالثكرة اإليرانية كأسمكبيا اإليرانية، كآمنت حركة الجياد اإل
 كباركتيا.

-م2003دراسة بعنوان: "السياسة اإليرانية تجاه العراق في ظل االحتبلل األمريكي  .5
 (2) م2012 دراسة في المتغيرات الجيوسياسية" م2010

-ـ2003تناكلت الدراسة السياسة اإليرانية تجاه العراؽ في ظؿ االحتبلؿ األمريكي 
العراقية خبلؿ القرف -ة بينت تطكر العبلقات اإليرانية، باإلضافة إلى خمفية تاريخيـ2010

                                                                 

 أبك سعدة، السياسة اإليرانية تجاه حركات المقاكمة اإلسبلمية في فمسطيف. (1)

دراسة في المتغيرات  ـ3121-ـ3114حمدكنة، السياسة اإليرانية تجاه العراؽ في ظؿ االحتبلؿ األمريكي  ((2
 الجيكسياسية.  
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 المدة، كىي ـ2003الماضي. كقد بدأت الدراسة بتناكؿ السياسة اإليرانية تجاه العراؽ منذ العاـ 
الذم جرت فيو  ـ2010التي أتمت فييا الكاليات المتحدة األمريكية احتبلؿ العراؽ كحتى عاـ 

بأف تكلى الحكـ في إيراف حككمتاف، األكلى  المدةاالنتخابات البرلمانية العراقية، كقد تميزت ىذه 
، فالسياسة ـ2010-ـ2005كالثانية مف المحافظيف  ـ2005-ـ2003مف اإلصبلحييف 

الثانية بتسريع كتيرة التدخؿ  المدةاإليرانية في الفترتيف تجاه العراؽ لـ تتغير، كلكف تميزت 
، استخدـ الباحث المنيج التاريخي اني في العراؽ نتيجة لممتغيرات اإلقميمية كالدكلية، كقداإلير 
 أىم نتائج الدراسة: ومن
ىناؾ حالة مف التناغـ كاالنسجاـ بيف السياسة الخارجية اإليرانية كالسياسة الخارجية  - أ

 العراؽ.األمريكية تجاه العراؽ كذلؾ مف خبلؿ تبادؿ المصالح المشتركة بينيما في 
تتعدد مستكيات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه العراؽ كأخطرىا ىك المستكل الديني  - ب

كالمتمثؿ بالبعد المذىبي الشيعي كنتيجة لكجكد العديد مف العتبات الدينية الشيعية داخؿ 
 العراؽ، ككذلؾ نسبة السكاف الشيعة العراقييف.

يد مف القكل كالتيارات الشيعية المتنفذة االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ أدل إلى ظيكر العد - ج
في العراؽ كالتي تعمؿ لصالح السياسة اإليرانية مف خبلؿ إيجاد دكر بارز إليراف في 

 المنطقة العربية كيضمف مصالحيا في منطقة الخميج العربي. 

دراسة بعنوان: "العبلقات األمريكية اإليرانية وتأثيرىا عمى الوضع الفمسطيني الداخمي  .6
 (1) م2010 "م2009-م2006

تناكلت الدراسة العبلقات األمريكية اإليرانية كتأثيرىا عمى الكضع الفمسطيني الداخمي 
التي شيدت عمى الصعيد السياسي فكز حركة  المدة(، كىي ـ2009-ـ2006بيف ) مدةفي ال

كتشكيؿ حككمتيا كالتي تمت مقاطعتيا  ـ2006حماس في االنتخابات التشريعية الفمسطينية عاـ 
قميميا  كفي المقابؿ دعمت الجميكرية اإليرانية الحككمة التي شكمتيا حماس كبسبب       ن          ن                                                                    دكليا  كا 
المقاطعة لمحككمة الفمسطينية العاشرة بقيادة حماس، كاعتمدت الدراسة عمى عدة مناىج بحثية 

 ، ومن أىم نتائج الدراسة:ؿ المضمكفكمنيج تحمي ،الكصفيك  ،التحميميك  ،كىي المنيج التاريخي

                                                                 

 .ـ:311-ـ3117كتأثيرىا عمى الكضع الفمسطيني الداخمي المدني، العبلقات األمريكية اإليرانية  ((1



  

19 

الجميكرية اإليرانية كانت الحميؼ االستراتيجي لمكاليات المتحدة األمريكية إباف حكـ  .أ 
                                                                       ن     الشاه إليراف، كمع صعكد نظاـ الخميني إلى الحكـ في إيراف أصبح العداء كاضحا  بيف 

 الدكلتيف.
ستراتيجية كمتينة ايرانية كانت يكية كالجميكرية اإلالعبلقات بيف الكاليات المتحدة األمر  .ب 

إباف حكـ شاه إيراف، كذلؾ لعدة أسباب مف أىميا المساعدة األمريكية لمشاه في شتى 
 .لمجاالت خاصة العسكرية كاألمنيةا

الممؼ الفمسطيني ىك مف أىـ الممفات المتعمقة بالعبلقات األمريكية اإليرانية في منطقة  .ج 
 الشرؽ األكسط.

"محددات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه الواليات المتحدة األمريكية دراسة بعنوان:  .7
 (1)م2008 ("م2004-م1979)

الدراسة إلى البحث في محددات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه الكاليات المتحدة  ىدفت
، كمعرفة إشكالية المحددات الخاصة بالسياسة الخارجية ـ1979 منذ قياـ الثكرة اإلسبلمية عاـ

اإليرانية منذ الثكرة اإلسبلمية إزاء الكاليات المتحدة األمريكية، كأىـ المعكقات كالتي حالت دكف 
من أىم تحسف ىذه العبلقات، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج التاريخي، 

 :نتائج الدراسة
ة اإليرانية بعد الثكرة اإلسبلمية كانت في حالة مف العداء لمكاليات السياسة الخارجي - أ

                                                               ن المتحدة األمريكية، ككاف العامؿ األيديكلكجي ىك العامؿ األكثر كضكحا .
يكجد الكثير مف الممفات العالقة في السياسة الخارجية اإليرانية تجاه الكاليات المتحدة،  - ب

حزب  كال سيماـ إيراف لمحركات اإلسبلمية )كمف أىميا الصراع العربي اإلسرائيمي، كدع
 اهلل كحماس(.

منذ بداية القرف الحادم كالعشريف فقد أصبح البرنامج النككم اإليراني ىك الممؼ األكثر  - ج
بعد إعبلف إيراف  كال سيماأىمية في السياسة الخارجية اإليرانية تجاه الكاليات المتحدة، 

ـ كانتقاؿ ممفيا إلى مجمس األمف كفرض العقكبات عمييا.  عف تخصيب اليكرانيك
  

                                                                 

 (.ـ3118-ـ:2:8الحباشنة، محددات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه الكاليات المتحدة األمريكية ) ((1
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 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:
تمؾ  النتائج التي تكصمت إليياأبرز مف خبلؿ استعراض أىـ الدراسات السابقة ك 

ذلؾ عمى سات السابقة ك الدراىذه الدراسة ك  فركؽ بيفال     ن   عددا  مف ، يتضح أف ىناؾالدراسات
 :تيالنحك اآل

 أوجو الشبو واالختبلف: -1
 لبحكث الكصفية.اعتمادىا عمى افي  السابقة مع الدراسات اإلعبلمية ةالدراس تتفؽ ىذه -أ 
تتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات اإلعبلمية السابقة في استخداـ منيج المسح، كما تتفؽ  -ب 

مع دراسات كؿ مف : ياسر البنا، كمحمكد عياش، كسامي عكيمة، كأيمف أبك نقيرة، 
كمرفت الطرابشي كميا الطرابشي، كسيا فاضؿ، في استخداـ منيج العبلقات المتبادلة 

 رنة المنيجية.  اأسمكب المق في إطاره
تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة ياسر البنا في استخداـ نظرية تريب األكلكيات "األجندة"،  -ج 

في حيف تختمؼ عف بقية الدراسات التي استخدمت نظريات أخرل، كبعضيا لـ يستخـد 
 أم نظرية.

يرة في تحميميا لعينة مف الصحؼ العربية أيمف أبك نقتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة  -د 
-في تحميؿ الصحؼ الرسميةاؼ، جح اهلل اليكمية، كمع دراسة نصر لعياصي، كأمة

 . الحككمية
يا مف دراسات الصكرة الدراسة مع القسـ األكؿ مف الدراسات السابقة في ككن تتفؽ -ق 

ككنيا تتناكؿ اتفقت مع القسـ الثاني مف الدراسات السابقة في  في حيفاإلعبلمية، 
 إيراف.

دراسة مف الدراسات السابقة  تناكؿ أم تختمؼ الدراسة عف الدراسات السابقة في عدـ -ك 
، عدا دراسة القضاة كخير كالتي الصكرة اإلعبلمية إليراف في الصحؼ العربية اليكمية

 .تناكلت صكرة إيراف في صحيفة الدستكر األردنية
، كمحمد حمس، كسييؿ كبلب، كنبيمة مميحةة كؿ مف: كماؿ دراس عف تختمؼ الدراسة -ز 

كالتي غمبت عمييا الطابع  ، كأحمد المدني، كصداح الحباشنة،أبك سعده، كأحمد حمدكنة
اىتماميا بالعبلقات اإليرانية الخارجية مع دكؿ الجكار أك دكؿ العالـ، ككذلؾ السياسي، ك 

بلقات يج دراسة العاىتماميا بقضية المفاعؿ النككم اإليراني، مف خبلؿ استخداـ من
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صكرة إيراف في صحؼ الدكؿ كنكع مف أنكاع السياسة الدكلية، كلـ تيتـ بتحميؿ 
 الخارجية.

باعتمادىا عمى عدد مف الصحؼ العربية ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة  تميزت -ح 
، كصحيفة األىراـ المصرية ،تحاد اإلماراتيةث تـ إجراء الدراسة عمى صحيفة االحي

 .صكت األحرار الجزائرية صحيفةخبار المبنانية، ك األ كصحيفة
الكاقعة ما  المدةتختمؼ العينة الزمنية ليذه الدراسة عف الدراسات السابقة فيي تمتد مف  -ط 

 .العاـ ـ بكاقع عاـ كنصؼ1/6/2015ـ كلغاية 1/1/2014بيف 
كبناء عمى ما سبؽ تعد ىذه الدراسة جديدة مف حيث المكضكع الذم تتناكلو صكرة إيراف في  

االتحاد اإلماراتية  صحيفةالصحؼ العربية اليكمية، كمف حيث الصحؼ حيث اختارت الدراسة 
كمف صكت األحرار الجزائرية،  كصحيفة األخبار المبنانية، كصحيفة األىراـ المصرية، كصحيفة

التي  المدةكىي  (ـ1/6/2015حتى ـ 1/1/2014الزمنية حيث بدأت في تاريخ ) حيث العينة
تحميؿ  ةاسة الحالية أدكا           ن                                              شيدت أحداثا  متزايدة، كمف حيث بعض األدكات حيث استخدمت الدر 

لعربية اليكمية نحك األمر الذم سيسيـ في الكقكؼ عمى صكرة إيراف في الصحؼ ا ؛المضمكف
 ى باىتماـ الجميكر الفمسطيني.ة التي تحظميالمىذه القضية 

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة: -2
ضافة العديد مف الدراسات السابقة في بمكرة مشكمة  استفاد الباحث مف - أ                           الدراسة كا 

             ن                                                                  التعديبلت كفقا  لمنتائج التي تكصؿ إلييا الباحثكف كاألساليب التي انتيجكىا في إجراء 
 دراساتيـ.

إحساس الباحث بأىمية مكضكع الدراسة كسيمت مف عممية عمقت الدراسات السابقة  - ب
 تحديد أىداؼ الدراسة.

 ساعدت الدراسات السابقة في تعديؿ صياغة بعض التساؤالت. - ج
 .تحديد المناىج العممية المناسبة إلجراء الدراسةأفادت الدراسات السابقة الباحث في  - د
، باإلضافة إليو الذم لجأ تحديد اإلطار النظرمساعدت الدراسات السابقة الباحث في   - ق

 لحدكد اإلطار المعرفي لمدراسة في مجاؿ الصكرة كقضايا إيراف.
استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تصميـ استمارة تحميؿ المضمكف المتعمقة  - ك

 بالدراسة.
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إمكانية إجراء المقارنة بيف نتائج تمؾ الدراسات كالنتائج التي ستتكصؿ إلييا ىذه  - ز
مما يدعـ التكاصؿ العممي بيف الدراسات العممية في الميداف -كؿ في مجالو -الدراسة

          ن أكثر عمقا . عمى نحكالمشترؾ كيساعد في تفسير بعض النتائج الجديدة 

     ً                       ثانيا : االستدالل عمى المشكمة:
الزدياد النفكذ كالتدخؿ اإليراني في المنطقة العربية، كما يحدث في العراؽ كسكريا     ن نظرا   

كاليمف كالبحريف، كتأثيرات ذلؾ عمى األكضاع في العالـ العربي، فقد ارتأل الباحث ضركرة 
 دراسة صكرة إيراف التي تحرص الصحؼ العربية عمى تقديميا.

حؼ دالؿ عمى المشكمة، فقاـ باختيار صأجرل الباحث دراسة استكشافية لبلستلذلؾ ك   
لطبيعة العبلقات اإلماراتية اإليرانية، كحتبلؿ تحاد اإلماراتية؛ عربية يكمية، فاختار صحيفة اال

كاختار الباحث صحيفة األىراـ المصرية كالتي تعبر عف الرأم الرسمي في  ،إيراف لجز اإلمارات
األكسط، كككف صحيفة األىراـ مف  كة مركزية في منطقة الشرؽلككف مصر تمثؿ قمصر؛ 

كاختار الباحث  ،الصحؼ العربية العريقة كالتي تعبر عف الرأم الرسمي لمحككمة المصرية
ؼ صكرة إيراف في    ٌ تعر  ة مقربة مف حزب اهلل المبناني؛ لصحيفة األخبار المبنانية كىي صحيف

ككف صحيفة األخبار الممكلة مف ؼ مسار العبلقات اإليرانية المبنانية    ٌ تعر  ، كلالمبنانيةالصحافة 
   كىك جزء مف الحككمة المبنانية.حزب اهلل

ؼ طبيعة صكرة إيراف كسمات تمؾ الصكرة كحجـ التغطية اإلخبارية حياؿ القضايا    ٌ تعر  كل  
، خبلؿ  ي                                     أ جريت الدراسة االستكشافية عمى تمؾ الصحؼالمتعمقة بإيراف في الصحؼ العربية، 

عينة عشكائية منتظمة مف  باختيارـ، 9/6/2014ـ كحتى 1/1/2014الكاقعة ما بيف  المدة
أعداد مف كؿ صحيفة، كاختير العدد األكؿ عف طريؽ  6بكاقع  المدةصحؼ الدراسة خبلؿ تمؾ 

 القرعة ككانت األعداد حسب التكاريخ اآلتية:
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 اليوم التاريخ العدد
 األربعاء 1/1/2014 العدد األول

 الخميس 13/1/2014 العدد الثاني

 الجمعة 21/3/2014 العدد الثالث

 السبت 26/4/2014 العدد الرابع

 األحد 4/5/2014 العدد الخامس

 االثنيف 9/6/2014 العدد السادس

 وبعد تحميل األعداد، توصل الباحث إلى المؤشرات اآلتية:
في صكرة إيراف في صحيفة األخبار المبنانية كانت إيجابية، بينما كانت صكرة إيراف  .1

حيث بمغت نسبة المكضكعات المتعمقة بالشأف  ،صحيفة األىراـ المصرية غير محددة
%( مف إجمالي التغطية اإلخبارية 87اإليراني مف دكف أف تتضمف أم سمات بنسبة )

 لصحيفة األىراـ المصرية .
تشير نتائج الدراسة االستكشافية إلى أف العبلقات اإليرانية مع دكؿ الجكار حسنة كأف  .2

راف تشيد بعبلقاتيا مع الدكؿ العربية ككذلؾ تحسف مسار العبلقات اإليرانية الدكلية إي
 %( مف إجمالي التغطية الصحفية.28بنسبة )

تحاد اإلماراتية في بناء الصكرة السمبية إليراف عمى نقد سياسة اعتمدت الصحيفة اال .3
نقد سياستو تجاه  حككمة ركحاني االقتصادية كفشميا في إدارة اقتصاد الببلد، ككذلؾ

 سكريا.
 اعتماد صحيفة األىراـ في بناء الصكرة السمبية عمى نقد التدخؿ اإليراني في اليمف. .4
 عمى نحك، حضكر إيراف االستكشافية لمضمكف صحؼ الدراسة أظيرت نتائج الدراسة .5

كبير في صحيفة االتحاد اإلماراتية حيث بمغ عدد األخبار المتعمقة بإيراف خبلؿ الدراسة 
مكاضيع، أما صحيفة  7      ن                                     مكضكعا ، تمييا صحيفة األخبار المبنانية بكاقع  19االستكشافية 

 مكاضيع متعمقة بالشأف اإليراني. 6األىراـ المصرية جاءت في المرتبة الثالثة بكاقع 
لصحفية اإلخبارية عمى األشكاؿ الصحفية األخرل في تناكليا لمشأف غمبة األشكاؿ ا .6

اإليراني، حيث أكضحت الدراسة االستكشافية أف نسبة المكاد الخبرية مف صحؼ الدراسة 
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كجاء الكاريكاتير  مف إجمالي المكاد (%18.7كمعدؿ المقاؿ الصحفي ) (%78)بمعدؿ 
 %(.3.2بنسبة  )

                              ن      ن                اإليرانية مع الدكؿ العظمى حضكرا  كبيرا  في صحؼ الدراسة أخذت المباحثات النككية  .7
%( كتمتيا العبلقات اإليرانية مع الدكؿ العربية كدكؿ العالـ بنسبة 46.8بنسبة )

(34.4.)% 
تقدـ القضايا السياسة عمى القضايا االجتماعية كالفنية كاألدبية كاالقتصادية في صحؼ  .8

نسبة  مكضكعات السياسية في العينة االستكشافيةالدراسة، حيث شكمت المكاد المتعمقة بال
( %15.6) دبيةاألجتماعية ك االقضايا ال نسبةقضايا اقتصادية ك ( %18.8)ك( 65.6%)

 .مف إجمالي التغطية
اعتمدت صحؼ العينة االستكشافية، عمى المصادر المتعددة في القضايا المتعمقة بالشأف  .9

كبمغت نسبة  (%21.9)نباء العالمية بنسبة كتمتيا ككاالت األ (%43.5)اإليراني بنسبة 
( كبمغت نسبة األخبار %18.7)األخبار مجيكلة المصدر مف إجمالي المكاد اإلخبارية 

 .%(15.9المحررة مف قبؿ مراسمي الصحؼ نسبة )
أكبر  عمى نحكعناصر اإلبراز  كاألخبار المبنانية االتحاد اإلماراتية تااستخدمت صحيف .10

 مف صحيفة األىراـ المصرية.
جاءت المكاد المتعمقة بالشأف اإليراني في الصفحات الداخمية مف صحؼ الدراسة، ككانت  .11

 .(%(30بارية المصحكبة بالصكرة الصحفية نسبة المكاد اإلخ

     ً                 ثالثا : مشكمة الدراسة:
شكمة فإف مكفي ضكء مسح التراث العممي، بناء عمى نتائج الدراسة االستكشافية، 

اليكمية لدكلة  الصكرة اإلعبلمية التي تعكسيا الصحؼ العربية مبلمح الدراسة تتمخص في تحديد
ؼ أىـ القضايا التي    ٌ تعر  ك مصكرة المقدمة عف إيراف، طبيعة المعالجة الصحفية لؼ    ٌ تعر  ك ، إيراف

ؼ في ؼ عمى أكجو االتفاؽ كاالختبل   ٌ تعر  ك صحؼ الدراسة، تتعمؽ بدكلة إيراف التي ركزت عمييا 
 تقديـ صكرة إيراف بيف الصحؼ العربية.
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     ً                 رابعا : أىمية الدراسة:
 :جكانب عدة مف أىميا اآلتي تستمد الدراسة أىميتيا مف

 تعد ىذه الدراسة مف الدراسات القميمة التي تتناكؿ الصحافة العربية كسياستيا تجاه إيراف. -1
 التي ستفيد صناع القرار كالباحثيف.تزكيد المكتبة العربية كالفمسطينية بمثؿ ىذه الدراسات  -2
                                                      ن                       حساسية تناكؿ إيراف في الصحافة العربية؛ ألف ذلؾ يعد نكعا  مف التحدث في الطائفية  -3

 كالتطرؼ.

     ً                 خامسا : أىداف الدراسة:
تحميؿ طبيعة كسمات الصكرة اإلعبلمية إليراف في صحؼ الدراسة، مف تسعى الدراسة إلى 

في صحؼ الدراسة لمقضايا المتعمقة بالشأف اإليراني، خبلؿ تحميؿ مضمكف التغطية الصحفية 
 كيندرج ضمف ىذا اليدؼ الرئيس عدد مف األىداؼ الفرعية كذلؾ عمى النحك اآلتي:

 صحؼ الدراسة. إيراف كما تعكسيامبلمح صكرة ك  سمات رصد -1
عمى ك ؼ نكعية المكضكعات المتعمقة بدكلة إيراف التي تضمنتيا صحؼ الدراسة،    ٌ تعر   -2

                       ن                القضايا اإليرانية تناكال  في صحؼ الدراسة.أكثر 
 معرفة اتجاه تغطية صحؼ الدراسة لممكضكعات المتعمقة بإيراف في مدة الدراسة. -3
ؼ مدل تأثير السياسة التحريرية لصحؼ الدراسة عمى معالجة قضايا إيراف في    ٌ تعر   -4

 صحؼ الدراسة.
كضكعات كقضايا المصادر اإلعبلمية التي استقت منيا صحؼ الدراسة م الكشؼ عف -5

 إيراف.
ؼ أساليب البرىنة كاإلقناع التي اتبعتيا صحؼ الدراسة في تغطيتيا الصحفية    ٌ تعر   -6

 لمقضايا التي تتعمؽ بإيراف.
 ؼ مكقع مكضكعات إيراف في صحؼ الدراسة.   ٌ تعر   -7
                             ن                                        الفنكف الصحفية األكثر استخداما  مف قبؿ صحؼ الدراسة بالقضايا التي تتعمؽ  تحديد -8

 بإيراف.



  

26 

قضايا  لدل معالجتياكسائؿ اإلبراز التي استخدمتيا صحؼ الدراسة  ـأى معرفة -9
كمكضكعات إيراف، كالكشؼ عف مدل اىتماـ صحؼ الدراسة بالقضايا التي تتعمؽ 

 بدكلة إيراف كتدخميا في المنطقة العربية.
طبيعة العبلقة بيف نكعية المكضكعات الخاصة بإيراف في صحؼ الدراسة  الكشؼ عف -10

 .ة الصحفية لتمؾ المكضكعاتكاتجاه التغطي
ؼ درجة التكافؽ كاالختبلؼ في شكؿ كحجـ التغطية لمشؤكف اإليرانية في صحؼ    ٌ تعر   -11

ؼ جكانب الشبو كاالختبلؼ في المعالجة الصحفية لقضايا كشؤكف إيراف              ٌ الدراسة، كتعر  
 في صحؼ الدراسة.

     ً                  سادسا : تساؤالت الدراسة:
اآلتي: ما ىي مبلمح الصكرة اإلعبلمية إليراف كما تـ بمكرة مشكمة الدراسة في التساؤؿ 

تعكسيا الصحؼ العربية؟ كيتفرع عف ىذا السؤاؿ مجمكعة مف التساؤالت تـ تقسيميا إلى 
 قسميف:

 القسم األول: تساؤالت تتعمق بفئات المحتوى:
 القضاياما أبرز المكضكعات التي عكستيا صحؼ الدراسة عف دكلة إيراف كما نكعية  -1

 في تغطية صحؼ الدراسة لقضايا كمكضكعات إيراف؟الكاردة 
 الدراسة؟ مدةىؿ رسمت صحؼ الدراسة صكرة كاضحة إليراف خبلؿ  -2
 صحؼ الدراسة رسميا إليراف؟ حاكلتالصفات كالسمات التي أبرز ما  -3
ما المصادر اإلعبلمية التي اعتمدت عمييا صحؼ الدراسة في تناكؿ قضايا  -4

 ؟ييرانمتعمقة بالشأف اإلكمكضكعات 
الذيف تبرزىـ أك تركز عمييـ صحؼ الدراسة لدل تناكليا  جيات الفاعمةما أىـ ال -5

 ؟الشأف اإليرانيلممكضكعات المتعمقة ب
 في صحؼ الدراسة؟ ييرانالشأف اإلما المنشأ الجغرافي لممكضكعات المتعمقة ب -6
الصحفية ما أبرز أساليب البرىنة كاإلقناع التي اتبعتيا صحؼ الدراسة في تغطيتيا  -7

 لممكضكعات المتعمقة بالشأف اإليراني؟
ما مدل اىتماـ صحؼ الدراسة بالقضايا التي تتعمؽ بدكلة إيراف كتدخميا في المنطقة  -8

 العربية؟
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 القسم الثاني: تساؤالت تتعمق بفئات الشكل:
ما الفنكف الصحفية التي استخدمتيا صحؼ الدراسة في تناكؿ مكضكعات كقضايا  -1

 إيراف؟
 المكضكعات التي تناكلت قضايا إيراف في صحؼ الدراسة؟ما مكقع  -2
ما نكع الصكرة الصحفية التي استخدمتيا صحؼ الدراسة مع المكضكعات المتعمقة  -3

 بقضايا إيراف في صحؼ الدراسة؟
 ما عناصر اإلبراز التي استخدمتيا صحؼ الدراسة في تناكؿ مكضكعات كقضايا إيراف؟ -4
ح الصكرة التي تعكسيا صحؼ الدراسة إليراف، كما ما أكجو الشبو كاالختبلؼ في مبلم -5

 مدل انعكاس مكاقؼ الصحؼ عمييا؟

     ً                 سابعا : نظرية الدراسة:
عمى  ترتيب األولويات "األجندة"تعتمد ىذه الدراسة في إطارىا النظرم عمى نظرية  

اعتبار أنيا كاحدة مف األطر النظرية التي تبحث في تأثير كسائؿ اإلعبلـ، حيث تيتـ بحكث 
"ترتيب األكلكيات" بدراسة العبلقات التبادلية بيف كسائؿ اإلعبلـ لتحديد أكلكيات القضايا 

 .(1)السياسية كاالجتماعية التي اىتمت بيا
داخؿ المتميزة لدراسة تأثير مف الم Agenda-settingكتعد بحكث كضع األجندة 

الفرض  ـ1968عاـ  Showكشك Mccombs كسائؿ اإلعبلـ، فمنذ أف اختبر ماككمبس
األساسي لكضع األجندة، كالدراسات التي تيتـ بمفيـك كضع األجندة، كدكر كسائؿ اإلعبلـ في 

ـ لدراسات كشك بعمؿ تقي التأثير عمى الجميكر العاـ في ازدياد، كقد قاـ الباحثاف ماككمبس
سنة، أم منذ إجراء الدراسة األكلى ليما حتى أكاخر عاـ  25كضع األجندة كتطكرىا عمى مدل 

فكجدا أنو أصبح ىناؾ تعمؽ في الدراسات الحديثة، لتجيب عف سؤاؿ، مف يصنع  ـ1992
                     ن                                                      أجندة كسائؿ اإلعبلـ بدال  مف إجابتيا عمى سؤاؿ مف يضع أجندة الجميكر كىك ما أصبح 

 .Agenda-Building(2)سات بناء األجندة يعرؼ بدرا
كتساعد نظرية كضع األجندة الجميكر عمى التفكير في القضايا التي تحددىا كسائؿ  

عمى أف مفيـك ترتيب األكلكيات يمثؿ العممية التي تبرز بيا  Pattersonاإلعبلـ، بحيث يؤكد 

                                                                 

 دراسة تحميمية مقارنة.المصرية في الصحافة الفمسطينية  يناير 36أبك راس، األطر الخبرية لثكرة  ((1

 (.8:-7:صص لعاـ كالحرب النفسية )طالب، الرأم ا ((2
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السمطة، ما داـ الرأم العاـ  كسائؿ اإلعبلـ قضايا معينة عمى أنيا قضايا ميمة كتستحؽ رد فعؿ
 (1)نحك القضية قد تشكؿ عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ.

كيركز نمكذج ىذه الدراسة عمى قياس أكلكيات اىتمامات الجماىير، كأكلكيات اىتمامات 
                                                         ن                          كسائؿ اإلعبلـ، "كؿ األكلكيات" كاختبار العبلقة بينيما، اعتمادا  عمى معمكمات تجميعية كمية 

أف القضية التي تحظى بأعمى نسبة مف عينة الدراسة تعد القضية األكلى  مف الجميكر، بمعنى
 (2)في أجندة الجميكر.

تأثير كسائؿ كتعد نظرية كضع األجندة مف نظريات التأثير المعتدؿ، كالتي تشير إلى 
إذ يعتمد ىذا التأثير عمى مجمكعة مف المتغيرات الكسيطة التي قد تقكم  ؛اإلعبلـ عمى الجميكر

عؼ ىذا التأثير، كيرل مفيـك نظرية كضع األجندة الخاص بعبلقة كسائؿ االتصاؿ أك تض
بالجميكر، أف كسائؿ االتصاؿ ىي التي تحدد األكلكيات التي تتناكليا األخبار، فيي تعطي 

مة لدل الجميكر، كىكذا يمأىمية خاصة ليذه المكضكعات مما يجعميا تصبح مف األكلكيات ال
يراىا المحرركف ذات أىمية ىي التي يتـ نشرىا حتى كلك كانت غير فإف المكضكعات التي 

ذلؾ، فإف مجرد النشر في حد ذاتو يعطي أىمية مضاعفة لتمؾ المكضكعات، بحيث يراىا 
 (3)الجميكر ذات أىمية تفكؽ غيرىا مف المكضكعات.

كتشغؿ دراسات كضع األجندة أىمية كبيرة في المجتمعات الديمقراطية التي تكلى عناية 
في عممية صنع القرارات ككضع  بكصفيا مدخبلتخاصة الىتمامات الرأم العاـ كتكجيياتو 

، فيما تيتـ الدكؿ غير الديمقراطية بدراسات كضع األجندة رغبة كافة السياسات عمى المستكيات
إذ يتـ تكظيؼ كسائؿ اإلعبلـ لتركيز اىتماـ الرأم العاـ  ؛رة عمى الرأم العاـي إحكاـ السيطف

حكؿ قضايا بعينيا، ككذلؾ تشتيت انتباه الرأم العاـ بشأف قضايا أخرل ال يراد لو التفكير 
 (4)فييا.

كتعتمد نظرية كضع األجندة عمى مجمكعة مف االفتراضات األساسية قاـ بتمخيصيا  
 (5)في خمس مراحؿ ىي: Dennisكدنيس  Defleur الباحثاف دفمير

                                                                 

(1) steven: Political Behavior Patterson’s Innerve Days life (p. 231).. 
 (.95حمادة، كسائؿ اإلعبلـ كالسياسة دراسة في ترتيب األكلكيات )ص ((2
 (.7( زكريا، نظريات اإلعبلـ )ص3)

 (.319العاـ )ص بسيكني، دراسات في اإلعبلـ كتكنكلكجيا االتصاؿ كالرأم ((4
 (.8:طالب، الرأم العاـ كالحرب النفسية )ص ((5
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عاـ باختيار عدد مف القضايا كالمكضكعات  عمى نحكتقـك الصحافة ككسائؿ اإلعبلـ  -1
 كاألحداث مف خبلؿ ما تستقيو مف البيئة المحيطة بيا لتقديـ األخبار اليكمية.

مف القضايا                                                                    ن كبسبب المساحة كالكقت كاقتناع الصحفييف بما يحمؿ قيمة خبرية فإف كثيرا   -2
ـ تجاىميا كال تصبح جزءا  مف األخبار.                          ن           يت

                                                                          ن بعد ذلؾ تعطي كسائؿ اإلعبلـ كؿ كاحدة مف القصص اإلخبارية التي تـ اختيارىا بركزا   -3
prominence  عطائيا مكانة                                                              أك درجة مف االىتماـ، كذلؾ مف خبلؿ الكتابة عنيا كا 

 خاصة دكف غيرىا مف القصص األخرل.
صص اإلخبارية بما يشتمؿ عميو مف المستكيات مختمفة بالنسبة كيشكؿ ىذا االختيار لمق -4

 ليذا البركز أك المساحة أك الكقت أجندة األخبار.
كىكذا عندما يتجو الناس إلى االىتماـ بيذه األخبار فإنيـ يدرككنيا مف خبلؿ ترتيب  -5

األىمية الذم سبؽ تقييمو مف قبؿ كسائؿ اإلعبلـ، كمف ثـ سكؼ يستخدـ أفراد 
كر التقييـ نفسو عندما يقرركف ترتيب أىمية ىذه القضايا كالمكضكعات بالنسبة الجمي
 ليـ.

 توظيف النظرية في الدراسة:
ؼ صكرة إيراف التي تحاكؿ    ٌ تعر  ترتيب األكلكيات ليذه الدراسة  كقد اختار الباحث نظرية

حاكؿ صحؼ ؼ أىـ سمات كطبيعة تمؾ الصكرة كالتي ت   ٌ تعر  ك صحؼ الدراسة إبرازىا أك إغفاليا، 
ؼ التشابو كاالختبلؼ بيف أجندة صحؼ الدراسة، كذلؾ مف خبلؿ رصد    ٌ تعر  ك الدراسة إبرازىا، 

ؼ أفكار كاتجاىات كمكاقؼ الصحؼ حياؿ    ٌ تعر  التي تتعمؽ بالشأف اإليراني، ك  المكضكعات
القضايا اإليرانية كانتقاء الصحؼ لبعض األحداث أك التركيز عمى أحداث بعينيا كتيميش أخرل 

ـ با نتقائيـ ليا كتناكليا في معالجاتيـ الصحفية لتحقيؽ أىداؼ أيديكلكجية كفكرية باعتبارى
 مشاركيف أساسييف في عممية كضع األجندة.
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 اتيا:وأد    ً                       ثامنا : نوع الدراسة ومنيجيا 
 نوع الدراسة:  - أ

ؼ    ٌ تعر  التي تتسـ في كصؼ الظكاىر ك  ،تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية
ـ عناصرىا  كمككناتيا عف طريؽ جمع المعمكمات كالبيانات كتحميميا كتفسيرىا بما يتيح تقدي

 . (1)صكرة دقيقة كمكضكعية عف الظاىرة
 منيج الدراسة: - ب

يرتبط التصميـ الشكمي أك الييكمي لمبحكث الكصفية بنكع المنيج الذم يتبعو الباحث في 
سيما أنيا تقع في إطار الدراسات ال ة مف المناىج ، كقد اعتمد الباحث عمى مجمكع(2)الدراسة

 الكصفية، كأىميا:
 منيج المسح اإلعبلمي: -1

كىك يستيدؼ تسجيؿ كتحميؿ كتفسير الظاىرة في كضعيا الراىف، بعد جمع البيانات 
البلزمة كالكافية عنيا كعف عناصرىا مف خبلؿ مجمكعة مف اإلجراءات المنظمة التي تحدد نكع 

الشؽ  :ؿ عمييا، كينقسـ المنيج المسحي إلى شقيف ىماالبيانات كمصدرىا كطرؽ الحصك 
الكصفي الذم يحاكؿ كصؼ الظاىرة محؿ الدراسة فيما يعرؼ بالبحكث الكصفية، كالثاني ىك 
الشؽ التحميمي الذم يحاكؿ شرح كتحميؿ الظاىرة محؿ الدراسة كأسبابيا فيما يعرؼ بالبحكث 

 :تحميؿ المضمكفأسمكب ، كفي إطاره استخدـ الباحث (3)التحميمية
كيقصد بو دراسة المادة اإلعبلمية التي تقدميا الكسيمة  أسموب تحميل المضمون: 

بكساطة الكصؼ الكمي كالمكضكعي كالمنيجي لممحتكل الظاىر لبلتصاؿ بيدؼ الكشؼ عما 
 .(4)تريد ىذه الكسيمة أف تبمغو لجميكرىا

 :منيج دراسة العبلقات المتبادلة -2
لتي تـ الحصكؿ عمييا كذلؾ العبلقات المتبادلة بيف الحقائؽ ا يسعى ىذا لمنيج لدراسة

 ؼ األسباب التي أدت إلى حدكث الظاىرة كالكصكؿ إلى خبلصات لما يمكف عممو    ٌ تعر  بيدؼ 
                                                                 

 .(322ص)                                            عمر، البحث العممي مفيكمو كا جراءاتو كمناىجو  ((1
 (.242حسيف: سمير، بحكث اإلعبلـ )ص ((2

 .(4:عبد الحميد: محمد، بحكث الصحافة )ص (3)
 (.256عجكة، العبلقات العامة كالصكرة الذىنية )ص ((4
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 .(1)لتفسير الظركؼ كالعكامؿ المحيطة بالظاىرة في االتجاه اإليجابي

جراء المقارنة كذلؾ إل المنيجيةأسموب المقارنة كفي إطار ىذا المنيج استخدـ الباحث 
ؼ طبيعة صكرة إيراف كرصد أكجو الشبو كاالختبلؼ في تغطيتيا     ٌ لتعر  بيف صحؼ الدراسة، 

 قضايا المتعمقة بالشأف اإليراني.ملالصحفية 

 الدراسة: اةأد - ج
تحميؿ  في بكؿ ىنرم كسارج مكسكك ميؿ المضمكف،يعرؼاعتمدت الدراسة عمى استمارة تح

 .(2)                                       ن                           مجمكعة متداخمة مف التقنيات تستعمؿ أساسا  عند تناكؿ الكسائؿ المسانيةبأنو  المضمكف
كاستخدـ الباحث استمارة تحميؿ المضمكف لتحميؿ جميع الفنكف كاألشكاؿ الصحفية التي 
تناكلت قضايا كشؤكف إيراف بما يحقؽ أىداؼ الدراسة المتمثمة في التعرؼ عمى طبيعة كسمات 

سة كاألشكاؿ الصحفية التي عرضتيا صحؼ الدراسة كمصادرىا صكرة إيراف في صحؼ الدرا
 كاتجاىاتيا.

 إجراءات تحميل المضمون: -د
                                                     ن                كىي "مجمكعة مف التصنيفات أك الفصائؿ يعدىا الباحث طبقا  لنكعية المضمكف  

كمحتكاه، كىدؼ التحميؿ، لكي يستخدميا في كصؼ ىذا المضمكف كتصنيفو بأعمى نسبة ممكنة 
 .(3)كالشمكؿ، كبما يتيح إمكانية التحميؿ كاستخراج النتائج بأسمكب سيؿ كميسكرمف المكضكعية 

 : *فئات التحميل .1
نظاـ الفئات ىك النظاـ المستخدـ لتصنيؼ محتكل كسائؿ اإلعبلـ، كىك يختمؼ مف مكضكع 

يتـ تحديد فئات رعية لممادة التي يتـ تحميميا، ك الفك  ، كيقصد بيا التصنيفات الرئيسة(4)آلخر
 .(5)                  ن                                                   تحميؿ المضمكف بناء  عمى ألىداؼ البحث ك تساؤالتو ك فركضو بما فييا متغيرات

                                                                 

 (.271ير، بحكث اإلعبلـ )صحسيف: سم ((1
2) Henry, problemmes de I analyse de contenu (p. 36). ) 

 (.376( حسيف: سمير، بحكث اإلعبلـ )ص 3)
 (.57( بدر، مناىج البحث في االتصاؿ كالرأم العاـ كاإلعبلـ الدكلي )ص4)
 (.:36)ص(عبد العزيز، مناىج البحث اإلعبلمي األصكؿ النظرية كميارات التطبيؽ 5)

 (2)*( أنظر تعريفات فئات التحميؿ، ممحؽ رقـ )
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                                            ن      ن                        ن كحرص الباحث عمى أف تككف فئات التحميؿ انعكاسا  صادقا  لتساؤالت الدراسة مستعينا  
بالدراسة االستكشافية لتحديد الفئات الفرعية، بحيث يككف لكؿ مادة في المحتكل الصحفي فئة 

ـ الفئات إلى قسميف رئيسيتصنيؼ في إطارىا  ف، ىما:ي، كتـ تقسي
كر حكؿ التي تد كقد ارتبط عمى نحك مباشر بأسئمة الدراسة :فئات المضمون )ماذا قيل( - أ

فئة  فئة السمات، كفئة القضايا، كفئة نكع المضمكف،محتكل كمضمكف الصحؼ كىي: 
 المصادر األكلية.

كالصكر المصاحبة، كعناصر اإلبراز الفنكف الصحفية،  كتشمؿفئة الشكل )كيف قيل(:  - ب
 مثؿ مكاف النشر كنكع العنكاف.

 :وعينتيا: مجتمع الدراسة      ً تاسعا  
"الصحؼ العربية اليكمية" كتنقسـ الحالة الصحفية في العالـ في الدراسة  تمثؿ مجتمعي

الصحؼ العربية اليكمية الصادرة في دكؿ  :يى حسب الموقع الجغرافي عدة أقساـالعربي إلى 
الخميج العربي، كالتي تصدر في ببلد الشاـ، كالتي تصدر في دكؿ المغرب العربي، كالصحؼ 

مقطاع ل صحؼ تتبع تحت التقسيـ الجغرافيالعربية اليكمية الصادرة في ببلد النيميف، كيندرج 
اإلضافة إلى القطاع الصحفي بمقطاع الصحفي الخاص، أخرل تتبع لالحككمي أك القكمي، ك 

كبذلؾ شمؿ مجتمع الدراسة الصحؼ العربية اليكمية المقربة مف الحككمة كالتي تصدر الحزبي، 
 .باإلضافة إلى صحيفة حزبية كاحدة عف جيات رسمية في الدكؿ

 عينة الدراسة التحميمية: -أ 
 عينة المصادر )الصحف( -1

اليكمية لمعالجتيا لقضايا إيراف، نتيجة المسح االستطبلعي لبعض الصحؼ العربية 
 اآلتية كعينة لمدراسة التحميمية: صحؼاختار الباحث ال

 (1)صحيفة االتحاد اإلماراتية: 1.1
 تعد أبك ظبي إمارة في شركة أبك ظبي لئلعبلـ تصدرىا، اإلمارات يكمية في صحيفة

مف أكؿ الصحؼ الصادرة في دكلة اإلمارات العربية المتحدة كأقدميا. صدر العدد األكؿ مف 
شيدت عمبل متكاصبل مف صاحب  حقبةفي  ـ1969أكتكبر  20االتحاد في  صحيفة

                                                                 

 كيكيبديا، صحيفة اإلتحاد اإلماراتية )مكقع إلكتركني(. ((1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B8%D8%A8%D9%8A
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حينيا كاف يقـك بجيكد مكثفة مع إخكانو حكاـ اإلمارات  الشيخ زايد بف سمطاف آؿ نيياف السمك
 .لقياـ اتحاد دكلة اإلمارات العربية المتحدة

 (1)صحيفة األىرام المصرية: 1.2
كما يرأس مجمس  عبد العظيـ حمادكيرأس تحريرىا ، قكمية مصرية صحيفة ىي

أسبكعية بأربع صفحات، ثـ تطكرت إلى  بكصفيا صحيفة، بدأت عبد الفتاح الجبالي إدارتيا
ثبلث طبعات يكمية محميا إلى جانب طبعة دكلية تطبع يكمية، تصدر صحيفة األىراـ حاليا 

، كفرانكفكرت، كنيكيكرؾ لندف يكميا بعد أف تنقؿ صفحاتيا بكاسطة األقمار الصناعية، في
كطبعة إليكتركنية تتيح لعشاؽ األىراـ متابعتو في أم  ،كالككيت دبي كطبعة عربية تطبع في

 .مكاف في العالـ عمى شبكة اإلنترنت كقت كمف أم
كسمـي  بشارة ،المبنانييف مف قبؿ اثنيف مف األشقاء 1875 ديسمبر 27تأسست األىراـ في

  5كصدر العدد األكؿ في اإلسكندرية ف في ذلؾ الكقت فياذيف كانا يعيشم، التقبل
، في المنشية باإلسكندرية، كما أنيا بدأت صحيفة أسبكعية تصدر كؿ يـك سبت، 1876أغسطس

كلكف بعد شيريف مف تأسيس الصحيفة، حكليا اإلخكة إلى صحيفة يكمية. كقد تـ تكزيع ىذه 
ـ نقؿ مقر األىراـ1899في نكفمبر عاـ  كببلد الشاـ. مصر الصحيفة في  .لمقاىرة ، ت

 : (2)صحيفة األخبار المبنانية 1.3
ف العدكاف     ن  يكما  م 33بعد  2006آب  14في « األخبار»مف  األكؿصدر العدد 

معسكر  إلىكتنتمي  محكر المقاكمة كالممانعةتميؿ إلى  صحيفةىي ، ك عمى لبناف "اإلسرائيمي"
ريقيا كأميركا الجنكبية أقاصي الشرؽ كأف إلى األميركيةرافضي الييمنة مف قمب الكاليات المتحدة 

 .كأكركبا
يكمية عصرية  صحيفة إلنتاجعمى مجمكعة مف صحافيييا الشباب « األخبار»تعتمد  

لمتحقيقات الخاصة التي  األكلكيةإعطائيا  إلىإضافة  ،تكسر النيج التقميدم في العمؿ الصحافي
السياسي  اإلطار   ٌ                                                              تمس  الحياة اليكمية كقضايا المجتمع دكف أف تككف محصكرة بالضركرة في 

نقؿ يمكف في ميف في معظـ العكاصـ العالمية يسعمى شبكة مراس« األخبار»لمحدث، تعتمد 
بتصميميا كشكميا الذم يكاكب « األخبار»   ٌ   تتمي ز ، مف بمدانيـ لؤلحداثاقعية كحيكية صكرة ك 

                                                                 

 )مكقع إلكتركني(. كيكيبديا، صحيفة األىراـ المصرية (1)
 ( صحيفة األخبار المبنانية )مكقع إلكتركني(.(2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%83%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1875
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1876
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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                                                        ن     ن                 المعايير الحديثة في صناعة الصحافة المكتكبة كتكلي اىتماما  خاصا  بالصكرة كالرسـك 
 الكاريكاتكرية.

 :(1)الجزائرية صوت األحرارصحيفة  1.4
كىي صحيفة يكمية إخبارية جزائرية تصدر بالمغة العربية، كىي تتبع لحزب جبية 

كىك مديرىا العاـ، كمسئكؿ النشر: محمد نذير -الحزب الحاكـ-التحرير الكطني الجزائرم
، كىي صادرة عف دار 1998فبراير  24بكلقركف، رئيس تحريرىا يكسؼ شنيتي، كتأسست في 

 .الصحافة الجديدة
 تي:  ً   قا  لآللباحث صحف الدراسة لمجموعة من األسباب يمكن توضيحيا وفوقد أختار ا

                             ن         دكرية الصدكر، فيي تصدر يكميا  بانتظاـ. -أ 
                                ن       ن    كأقدميا، كىي مف أكثر الصحؼ نفكذا  كمبيعا  في  العربيةمف أعرؽ الصحؼ ككنيا  -ب 

 .دكليا
فيي تعبر عف  كمف ثـتحاد كاألىراـ كصكت األحرار صحؼ رسمية تعد صحيفة اال -ج 

 كجية نظر الحككمات التي تصدر فييا.
تعبر عف كجية نظر حزب اهلل، كىك حزب لو  ةالمبنانيصحيفة األخبار  أففي حيف  -د 

 .ةتمثيؿ في الحككمة المبناني
                                                          ن                     تضـ صحؼ الدراسة نخبة مف الكتاب المختمفيف أيديكلكجيا كفكريا  كليـ تأثير في الرأم  -ق 

 العاـ.
جراء الدراسة عميو خبلؿ  أف ىذه الصحؼ -ك   المدة                                                          ليا أرشيؼ مفتكح يمكف الرجكع إليو كا 

 .لمدراسةالزمنية 

  :العينة الزمنية 
 كنصؼ ـ، أم لمدة عاـ1/6/2015ـ كحتى 1/1/2014تمتد العينة الزمنية مف تاريخ

 لمجموعة من األسباب أىميا: المدةويرجع اختيار ىذه ، العاـ

                                                                 

 إلكتركني(.صحيفة جزائرية )مكقع ( كيكيبديا، صكت األحرار (1
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، العظمى كالتي ضمت إيراف كالدكؿ الست 1+5مباحثات شيدت  المدةىذه  لككف -أ 
يراف  الكاليات المتحدةتكصؿ ككذلؾ ك  المفركض  االقتصادملحصار اتفاؽ كرفع اإلى         كا 
 .عمى إيراف

الكياف الصراع في سكريا كاستيداؼ  الرسمي كالمعمف حكؿ مكقفيا مفيراني اإلمكقؼ ال -ب 
لمجكعة مف مقاتمي حزب اهلل في القنيطرة مف بينيـ العميد في الحرس  الصييكني

 .محمد عمي اهلل دادم اإليراني الثكرم
مف عاصفة الحـز التي  ييراناإلمكقؼ ال كما نتج عنوكالصراع الدائر في اليمف،  -ج 

 .تقكدىا السعكدية بحؽ اليمف
 حركة حماس.  كال سيماالمقاكمة اإلسبلمية في فمسطيف اإليرانية مع عبلقة ال تضعضع -د 

أسموب الحصر الشامل لمصحف، تم استخدام العينة كلما كاف يصعب استخداـ 
المركب لسحب مفردات ىذه العينة بما  العشوائية المنتظمة، عن طريق األسبوع الصناعي

يضمف تمثيؿ جميع أياـ األسبكع في العينة المختارة عمى أساس احتماؿ حدكث بعض المتغيرات 
                               ن       إذ اختيرت المفردة األكلى عشكائيا ، فكقع  ـ إلى آخر؛في طريقة العرض غير النمطية مف يك 

لثامف، كىكذا حتى نياية المدة ـ، ثـ تركت سبعة أعداد كاختير ا2014/1/4االختيار عمى يـك 
  ن دا  ( عد260  ن         دا  بمجمكع )( عد65الزمنية المحدد لمدراسة ليصبح عدد المفردات في كؿ صحيفة )

 مف صحؼ الدراسة. 

 :وحدات التحميل والقياس 
 وحدات التحميل: - أ

ىي الكحدة اإلعبلمية المتكاممة التي يقـك الباحث الوحدات الطبيعية لممادة الصحفية:  -1
كىي التي يستخدميا منتج المادة اإلعبلمية لتقديـ ىذه المادة إلى جميكر القراء  بتحميميا

، كمف أمثمتيا "الكتاب، الفيمـ، القصة، المقاؿ أك لمستمعيف أك المشاىديف مف خبللياأك ا
أك مجمة، البرنامج اإلذاعي أك  صحيفةالتحقيؽ أك القصة اإلخبارية سكاء في 

التمفزيكني، العمكد، المسمسبلت، المسرحيات، الرسـك المتحركة، اإلعبلنات، 
أف يقسـ المكاد اإلخبارية المتعمقة  مف خبلؿ ىذه الكحدة يمكف لمباحث، (1)رالكاريكاتي

                                                                 

 (.373سمير، بحكث اإلعبلـ )ص ( حسيف:(1
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ـ، بالشأف اإليراني سياسية داخمية، خارجية، شئكف اقتصادية، تعميمية، عسكرية، جرائ
 دكلية، اجتماعية، أدبية، رياضية، فف كمسرح، سينما.

سمير حسيف بأنيا عبارة عف جممة أك عبارة تتضمف  كيعرفياوحدة الموضوع )الفكرة(:  -2
الفكرة التي يدكر حكليا مكضكع التحميؿ، كتككف عادة جممة مختصرة محددة تتضمف 

بعض الباحثيف كالخبراء مجمكعة األفكار التي يحتكم عمييا مكضكع التحميؿ كقد أطمؽ 
عمى ىذه الكحدة مجمكعة مسميات مف أىميا " الجممة، ك االفتراض، التصريح، الفكرة، 

مف ، كىي جميع المكضكعات التي تتناكؿ الشأف اإليراني، (1)القضية، مكضكع النقاش"
تحديد اتجاه الصحؼ مف خبلؿ تناكؿ الفقرات التي خبلؿ ىذه الكحدة يمكف لمباحث 

 الشأف اإليراني.تتناكؿ 

ف الباحث يمجأ إ :كحدة الشخصية حيث يقكؿسمير حسيف  كيعرؼوحدة الشخصية:  -3
إلى استخداـ ىذه الكحدة التي تركز عمى الشخصيات الخيالية أك التاريخية في تحميؿ 
القصص كالدراما كاألفبلـ كالتمثيميات كالمسمسبلت اإلذاعية كالتمفزيكنية، كالكتابات التي 

يخ بعض الشخصيات أك األفراد بحيث تصبح ىذه الشخصيات مف أسيؿ تتناكؿ تار 
كمف خبلؿ ىذه الكحدة يمكف لمباحث الكشؼ عف ، (2)الكحدات التي يرتكز عمييا التحميؿ

تكرار السمات السياسية كالحضارية كاالجتماعية كالنفسية في الصحؼ مف خبلؿ اإلطار 
 الزمني لمدراسة.

التسجيؿ الكمي المنتظـ لكحدات المحتكل كفئاتو كمتغيراتو،  ىك نظاـ العد والقياس: أسموب - ب
كيمكف مف خبلؿ إعادة بناء المحتكل في شكؿ أرقاـ كأعداد تساعد عمى الكصكؿ إلى نتائج 

كاستخدـ الباحث التكرار كأسمكب لمعد ، (3)كمية تسيـ في التفسير كتحقيؽ أىداؼ الدراسة
 .كالقياس

 لمدراسة:المفاىيم األساسية  -     ً عاشرا  
 الصورة: -1

ـ  كيعرفيا شادف نصير بأنيا "مجمكعة السمات كالخصائص التي ترسميا كسائؿ اإلعبل
لؤلفراد كالجماعات كالدكؿ كالشعكب كاألحداث كالقضايا، بكساطة ما تقدمو مف معالجات 

                                                                 

 .(372ص) بحكث اإلعبلـ ( حسيف: سمير، (1
 .373ص نفسو،المرجع  ((2
 (.292عبد الحميد: محمد، تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعبلـ )ص ((3
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إعبلمية مختمفة تعكس رؤية النخبة اإلعبلمية القائمة عمى شأف كسائؿ اإلعبلـ كال تعكس 
تتسـ ىذه الرؤية بالمكضكعية   ٌ ـ                                                    ى بالضركرة رؤية جماىيرية ليذه الخصائص كالسمات، كمف ث  

                                                          ن                        كمبادئ المسؤكلية اإلعبلمية كتقدـ صكرة مكضكعية، كقد تتسـ أيضا  بالتحيز كعدـ المصداقية 
 .(1)نتيجة تأثيرىا بتدخؿ جماعات الضغط كالمصمحة

 إيران: -2
، لئلشارة إلى منطقة جغرافية كاحدة، كلكنيما                                    ن إيراف تعبير استخدـ بجانب فارس قديما    

                     ن                                                                ليستا مترادفتيف تماما ، فتسمية إيراف ىي األقدـ، حيث كردت في الكتابات القديمة؛ لتدؿ عمى 
ـ  مكطف اآلرييف، ثـ تطكرت التسمية فصارت ببلد إيراف، أما مصطمح فارس فأكؿ مف أطمقو ى

في الجزء الجنكبي ليضبة إيراف، ثـ درج بيف اإلغريؽ، كقد استمدكا االسـ مف إقميـ )بارسا( 
، كاآلف (2)العرب بفارس، كفي العيد اإلسبلمي استخدمت كممة فارس؛ لمداللة عمى إيراف القديمة

 يطمؽ عمييا الجميكرية اإلسبلمية اإليرانية

 حادي عشر: إجراءات الصدق والثبات:
تحميؿ البيانات، كىك يعد تيدؼ إجراءات الصدؽ كالثبات، إلى التأكد مف دقة عممية 

                   ن                                                                  األداة التي تقيس فعبل  ما يراد قياسو، كيرتبط الصدؽ كالثبات باإلجراءات المتخذة في التحميؿ 
 .(3)                                           ن      ن       ن كاختيار العينة، ككضع الفئات كتحديدىا تحديدا  كاضحا  كدقيقا  

 

                                                                 

 (.212نصير، صكرة الشرطة عند الجميكر: الصكرة الذىنية كالرأم العاـ )ص (1)

 (.338العراؽ إيراف آسيا الصغرل )صسميـ، تاريخ  ((2
(3) Wimmer & Dominick. Mass Media Research  (website) 

 :أسماء محكمي استمارة تحميؿ المضمكف 

 د. أحمد أبك السعيد، أستاذ العبلقات العامة كاإلعبلـ المساعد، في كمية اإلعبلـ في جامعة األقصى بغزة. -

 الحكمة لمدراسات كاالستشارات. د. أحمد يكسؼ، األميف العاـ لمعيد بيت -

 د. بشرل الحمداني، أستاذ الصحافة كاإلعبلـ المشارؾ، في كمية اإلعبلـ في الجامعة العراقية ببغداد. -

 د. حسف أبك حشيش، أستاذ الصحافة كاإلعبلـ المساعد، في قسـ الصحافة في الجامعة اإلسبلمية بغزة. -

 كاإلعبلـ المساعد، في كمية اإلعبلـ في جامعة األقصى بغزة.د. زىير عابد، أستاذ العبلقات العامة  -

 د. طمعت عيسى، أستاذ الصحافة كاإلعبلـ المشارؾ، في قسـ الصحافة في الجامعة اإلسبلمية بغزة. -

د. مكسى طالب، أستاذ الصحافة كاإلعبلـ المشارؾ، في قسـ اإلعبلـ كاالتصاؿ الجماىيرم في جامعة  -
 األزىر بغزة.
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 ولمتأكد من تحقق عنصر الصدق: -1
ة ككضكح؛ لضماف عدـ صمـ الباحث استمارة تحميؿ المضمكف، كحددت فئاتيا بدق -أ 

 كجكد أم تداخؿ فييا، كذلؾ ضمف إطار أىداؼ الدراسة، كتساؤالتيا. 
سمس ككاضح بحيث  عمى نحكقاـ الباحث بتعريؼ إجرائي لفئات تحميؿ المضمكف،  -ب 

 يسيؿ فيمو.
تـ إجراء اختبار أكلي لبلستمارة، كذلؾ بتحميؿ عينة محددة مف المكاد الصحفية المنشكرة  -ج 

الدراسة، لمتأكد مف مدل دقتيا كصبلحيتيا لمقياس، ثـ عمى ضكء ذلؾ تـ في صحؼ 
 إجراء تعديبلت عمييا.

، كقد أبدكا بعض *عرض الباحث استمارة تحميؿ المضمكف عمى مجمكعة مف المحكميف -د 
                                      ن                  الحسباف كذلؾ بالتشاكر مع المشرؼ، كبناء  عمى ذلؾ تـ تعديؿ بتـ أخذىا  الممحكظات

 ع أىداؼ كتساؤالت الدراسة.االستمارة بحيث تتفؽ م

 :الثباتإجراءات  -2
تأتي عممية التأكد مف الثبات إما عف طريؽ اختيار باحث آخر، إلعادة تحميؿ مضمكف 
عينة فرعية مف عينة الدراسة، كبعد تفريغ النتائج يتـ حساب درجة معامؿ الثبات بيف المحمميف، 

زمنية الحقة،  مدةأك أف يقـك الباحث نفسو بإعادة تحميؿ عينة مف مضمكف عينة الدراسة في 
 .(1)، أك أف يقـك باستخداـ الطريقتيف معاالمدتيفثبات تحميمو في  كيقيس مدل

 اختبار الثبات لدراسة تحميل المضمون: -1
لمتأكد مف  التحميؿكلحساب درجة الثبات ليذه الدراسة، استخدـ الباحث أسمكب إعادة 

 عمى      ن        ( عددا ، مكزعة 15)أعداد العينة التي خضعت لمتحميؿ مدل صحة النتائج كثباتيا، كبمغت 
صحؼ الدراسة، كذلؾ بعد اختيار الباحث الشير ثـ تاريخ العدد بطريقة عشكائية عف طريؽ 

                                                                 

 (323رحمف كآخركف، تحميؿ المضمكف في الدراسات اإلعبلمية )ص عبد ال ((1
 :األعداد التي خضعت إلعادة التحميؿ في صحيفة االتحاد ىي 

14084,14092,14100,14108,14116. 

  :2208,2215,2221,2228,2235األعداد التي خضعت إلعادة التحميؿ في صحيفة األخبار ىي. 

 ي صحيفة صكت األحرار ىي: األعداد التي خضعت إلعادة التحميؿ ف
4857,4864,4871,4878,4884. 

 .قامت صحيفة األىراـ بسحب األرشيؼ اإللكتركني؛ مما تعذر مف إعادة التحميؿ 
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أعداد  5، *أعداد مف صحيفة االتحاد 5) :القرعة، بكاقع خمسة أعداد مكزعة عمى النحك اآلتي
ـ  في حيف(،*أعداد مف صحيفة صكت األحرار الجزائرية 5،*مف صحيفة األخبار صحيفة األىرا

 10ككاف الباحث قد انتيى مف تحميؿ المضمكف في تاريخ ) *لـ يتمكف الباحث مف تحميميا
ـ أعاد التحميؿ في )ـ2016يكنيك/حزيراف   (.ـ2016أغسطس/آب  1(، ث

 :صحيفة االتحاد 
 ، مكزعة كاآلتي: ن ا  ( مكضكع35                                         ن  بمغ عدد المكضكعات التي خضعت لمدراسة سابقا  )

( ثقافية، 1( اقتصادية، )2( دينية، )2( مكضكعات عسكرية، )6سياسية، )( مكضكعات 23)
 ( اجتماعية.1)

( 9        ن       ن   ( مكضكعا  سياسيا ، )20       ن                (مكضكعا ، مكزعة كاآلتي: )35كفي اإلعادة بمغت المكضكعات )
 ( ثقافي.1( اقتصادم، )1( اجتماعية، )2( دينية، )2مكضكعات عسكرية، )

 كىذا يعني:
 .3= 23-20ف في المكضكعات السياسية، كىك كجكد فرؽ بيف التحميمي -أ 
 .3= 9-6كجكد فرؽ بيف التحميميف في المكضكعات العسكرية، كىك  -ب 
 .1= 2-1كجكد فرؽ بيف التحميميف في المكضكعات االجتماعية، ىك  -ج 
         ن ( مكضكعا .(28بما مجمكعو  ةكجكد اتفاؽ بيف التحميميف في المكضكعات الست -د 

 المتعمقة بمعامؿ التكافؽ، ىي:بالتعكيض عف المعادلة اإلحصائية 

 عدد الكحدات المتفؽ عمييا × 2 معامؿ الثبات =
 مجمكع كحدات الترميز

 يككف معامؿ الثبات في فئة المكضكعات:

 × 2 معامؿ الثبات =
28 

= 
56 

×100= 80% 
35+35 70 

 تي:كاآلالفئات األخرل، كانت النتائج كبإتباع األسمكب نفسو كالخطكات نفسيا مع 
 %87.5فئة الصفات كالسمات:  -أ 
 %90.7فئة االتجاه كالمكقؼ:  -ب 
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 %100فئة الفاعميف:  -ج 
 %88.2فئة مسارات البرىنة:  -د 
 %98.4فئة المنشأ الجغرافي:  -ق 

 كىذا يعني أف معامؿ الثبات في تحميؿ صحيفة االتحاد ىك:

  معامؿ الثبات =
 مجمكع نسب الثبات في الفئات

 عددىا
 

 %90.8=  98.4+ 88.2+ 100+ 90.7+ 87.5+ 80  معامؿ الثبات =
6 

 

 :صحيفة األخبار 
بإتباع األسمكب نفسو كالخطكات نفسيا التي تمت في صحؼ السابقة، مع صحيفة األخبار 

 يككف معامؿ الثبات لفئات التحميؿ المختمفة عمى النحك اآلتي:
 %(89المكضكعات ) -أ 
 (%90)فئة الصفات كالسمات:  -ب 
 %(88.7)فئة االتجاه كالمكقؼ:  -ج 
 %(87.4)فئة الفاعميف:  -د 
 (%97) فئة مسارات البرىنة: -ق 
 (%(89.2فئة المنشأ الجغرافي:  -ك 

 كىذا يعني أف معامؿ الثبات في تحميؿ صحيفة األخبار:

  معامؿ الثبات =
89 +90 +88.7 +87.4 +97 +89.2 

=90% 
6 
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 :صحيفة صوت األحرار 
صكت بإتباع األسمكب نفسو كالخطكات نفسيا التي تمت في صحؼ السابقة، مع صحيفة 

 يككف معامؿ الثبات لفئات التحميؿ المختمفة عمى النحك اآلتي: األحرار
 %(98) :المكضكعات -أ 
 (%93)فئة الصفات كالسمات:  -ب 
 %(100)فئة االتجاه كالمكقؼ:  -ج 
 %(100)فئة الفاعميف:  -د 
 (%4.89) فئة مسارات البرىنة: -ق 
 %((90.1فئة المنشأ الجغرافي:  -ك 

 كىذا يعني أف معامؿ الثبات في تحميؿ صحيفة صكت األحرار:

  معامؿ الثبات =
98 +93 +100 +100 +4.89 +90.1 

=95.1% 
6 

 

 معامؿ الثبات في صحؼ الدراسة =
95.1+90+90.8 

=91.9% 
3 

المرتفعة في البحوث %(، وىي من النسب 91.9أي أن نسبة االتفاق بين المرمزين )
 اإلعبلمية.

 ثاني عشر: تقسيم الدراسة:
الجكانب المنيجية لمدراسة التي  الفصل األولتـ تقسيـ الدراسة إلى أربعة فصكؿ، حمؿ 

تضـ "اإلطار العاـ" لمدراسة كتشمؿ: أىـ الدراسات السابقة، كاالستدالؿ عمى المشكمة، كمشكمة 
لتساؤالت، كاإلطار النظرم، كنكع الدراسة كمنيجيا كأدكاتيا، الدراسة كأىمية الدراسة كأىدافيا، كا

ـ الدراسة.  كمجتمع عينة الدراسة، كمفاىيـ الدراسة، كتقسي

فيعرض الصكرة اإلعبلمية مف "الصكرة في الدراسات اإلعبلمية" الفصل الثاني عنوان: كحمؿ  
، الثاني يركز عمى بلميةاإلعالمباحث اآلتية: األكؿ عبارة عف مدخؿ إلى مفيـك الصكرة خبلؿ 

 كيفية تشكيؿ الصكرة كدكر كسائؿ اإلعبلـ فييا. 



  

42 

استعرض  ثبلث مباحث، كاشتمؿ عمى كالعبلقات العربية إيرافالفصل الثالث عنوان: كحمؿ 
المبحث األكؿ: إيراف مكقعيا الجغرافي كلمحة عف تاريخيا القديـ كالحديث كجانب مف قدراتيا 

، أما المبحث الثالث حمؿ العسكرية، كحمؿ المبحث الثاني عنكاف: العبلقات اإليرانية العربية
 .الفمسطينية-: العبلقات اإليرانيةعنكاف

يعرض فيو الباحث نتائج الدراسة المبحث االكؿ  كاشتمؿ عمى مبحثيف لمفصل الرابعكبالنسبة 
، األكؿ عرضت فيو أىـ نتائج الدراسة، قسميفقسـ إلى  المبحث الثانيالتحميمية كمناقشتيا، أما 

 كالثاني ضـ تكصيات الدراسة.
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 الصورة في الدراسات اإلعبلمية
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 األولالمبحث 
 اإلعبلمية مفيوم الصورة

 تمييد:
تزايد االىتماـ بمكضكع الصكرة الرتباطيا الكبير كالمتزايد بحياة الفرد كالمجتمع كانعكاسيا  

                                                                      ن          عمى مجمؿ األكضاع السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، كلـ يعد االىتماـ مقتصرا  عمى صكرة 
ذلؾ إلى صكرة الدكؿ كالشعكب كتأثيرات ذلؾ عمى  األشخاص أك المؤسسات بؿ أصبح يتعدم

في مجاؿ العمـك اإلنسانية  فدراسات الصكرة حازت عمى اىتماـ كبير العبلقات الثنائية بينيا،
بكصفيا عامة؛ لدكرىا في اتجاىات األفراد كتحديد استجاباتيـ لممكاقؼ المختمفة فيي تعمؿ 

 مكجيات لمسمكؾ اإلنساني.  
                                  ن                    اإلعبلـ كباألخص الصحافة المطبكعة مجاال  ال غنى عنو مف مجاالت كأصبحت كسائؿ  

ؼ صكرة الدكؿ كالمجتمعات التي ترسميا تجاىيـ، كيأتي ىذا مف خبلؿ الرسالة اإلعبلمية    ٌ تعر  
يصاليا إلى المتمقي.                                                    التي تقـك كسائؿ اإلعبلـ ببثيا كا 

ـ كفي الكقت الذم حظي فيو مفيـك الصكرة عمى اىتماـ الباحثيف في  مختمؼ العمك
                         ن          يـ حكؿ مفيـك الصكرة؛ نظرا  لتعصب كؿ في آرائ                                      ن اإلنسانية كاالجتماعية، إال أف ىناؾ تباينا  
 باحث لمجالو كحقمو العممي الذم ينتمي لو.

 مصورة:المغوي ل مفيومال  ً   أوال : 
   و كاؼ      ن                                                                   نظرا  الختبلؼ التعريفات كتبايف نظرة الباحثيف في تحديد أك الكصكؿ إلى مفيـك  
، فقد ظيرت مصطمحات عديدة لمصكرة في الدراسات نتيجة عدـ التكصؿ إلى مصكرةكشامؿ ل

تعريؼ محدد لمصكرة، مثؿ: الصكرة الذىنية، الصكرة النمطية، الصكرة القكمية، الصكرة 
 السياسية، الصكرة اإلعبلمية.

 كيرجع اختبلؼ الخبراء في إيجاد مفيـك محدد كشامؿ لمصكرة لعدة أسباب مف أىميا:
اد الباحثيف عمى المعاجـ المغكية الغربية في حديثيـ عف الصكرة، كاجتياد المترجميف اعتم -1

 .(1)العرب في تقريب معنى ىذه المصطمحات كؿ حسب مجالو كتخصصو
                                             ن                                       تعصب الخبراء كالباحثيف في تعريفيـ لمصكرة نظرا  الرتباطيا بعدد مف العمـك اإلنسانية مثؿ:  -2

ـ اإلعبلـ، كالعبلقات العامة، كعمـ  النفس، كالمغة العربية، كالعمـك السياسية، كالعمك
 االجتماعية.

                                                                 

 (.39الدسكقي، الصكرة النمطية كتطكر المفيـك )ص ((1
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قمة األبحاث كالدراسات التي تناكلت مكضكع الصكرة في الكطف العربي األمر الذم جعؿ  -3
 صعكبة في إيجاد تعريؼ شامؿ لمصكرة.

األمر الذم يجعؿ مف الصعب إيجاد مفيـك ليا عمى  ؛ككف الصكرة تنتمي لمعمـك اإلنسانية -4
 الظكاىر الطبيعية التي مف سيؿ تشريحيا كتحميميا كالكصكؿ لمفيـك دقيؽ ليا. عكس

 مفيوم الصورة عند الغرب: -أ 
(. كعرؼ Stereotype)ك (Imageمصطمح الصكرة عند الغرب لو استخداماف، كىما: ) 
بأنيا: "تصكر عقمي شائع بيف أفراد جماعة معينة يشير إلى   Imageمصطمح Websterمعجـ 

 .(1)الجماعة نحك شخص معيف أك شيء بعينو" اتجاه ىذه
: "تقميد بارع لمشكؿ الخارجي لمشيء بأنها  Imageعرؼ مصطمح Oxfordأما قامكس  

 Make an imageىك فعؿ متعد بمعنى: "يصنع صكرة  Image                        ن    مثؿ التماثؿ"، كيذكر أيضا  أف 

of"(2). 
يعني الصكرة الذىنية عمى كجو التحديد، كيعرؼ كالتر ليبماف  Imageمصطمح  كمف ثـ

في كتابو الرأم العاـ الصكرة الذىنية بأنيا: "الصكرة المشتركة التي تحمميا مجمكعة مف األفراد 
                 ن                                                               كالتي تتككف غالبا  مف رأم مبسط أك ناقص أك مشكه كقد تتمثؿ بمكقؼ عاطفي تجاه شخص أك 

 (3)قضية أك حدث"
شاع استخدامو في الدراسات اإلعبلمية كالعمكـ Image اء أف مصطمح كيرجع الخبر  

 (4)السياسية بعد الحرب العالمية الثانية
 Stereoأما (type)-(Stereo) فيتككف مف شقيف، ىما:   Stereotypeأما مصطمح

 .(5)          ن              ن     تعني: حرفا ، صكرة، نمكذجا ، سمةف Type                            ن      فيي مف أصؿ التيني كتعني: صمبا ، أما 
بأنيا: "الصكرة الذىنية الثابتة التي   Stereotypeمصطمح  Websterكيعرؼ معجـ  

                                          ن      ن         ن       ن        ن     يشترؾ في حمميا أفراد مجمكعة ما، كتمثؿ رأيا  مبسطا  أك مكقفا  عاطفيا  أك حكما  غير 
 .(6)متفحص"

                                                                 

(1) Webster's, Collegiate Dictionary (p. 571). 

(2) The Oxford (p. 1063). 
(3) Lipman, Public Opinion (p. 89). 

 (.84( عبد الرازؽ كالسامكؾ، اإلعبلـ الجديد: تطكر األداء كالكسيمة كالكظيفة )ص(4
دراسة تحميمية لمقاؿ الصفحة األكلى في  ة األمريكية في الصحافة العراقية( الحمداني، صكرة الكاليات المتحد(5

 (.36ـ )ص:::2جريدتي الثكرة كبابا لعاـ 
(6) Webster's, Collegiate Dictionary (p. 114). 
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يعني الصكرة النمطية كىك مصطمح مستمد مف  Stereotypeكبمكف القكؿ إف مصمح  
ار ليبماف عندما ال يستطيع اإلنساف أف يحيط بالعالـ كمو عبر مكاىبو، لذا عالـ الطباعة كما أش

يمجأ إلى تككيف صكر في خيالو عف العالـ الذم ال يستطيع أف يدركو عبر التجربة المباشرة مف 
 .(1)خبلؿ حكاسو كتككيف ىذه الصكرة

 مفيوم الصورة عند العرب: -ب 
لى مصطمح أشار العرب المسممكف األكائؿ كالعمماء إلى                                     تفسيرات عديدة لمصكرة، كا 

ـ( إلى أف 1037-ـ981)الصكرة الذىنية( بصكرة كاضح، فقد أشار العالـ العربي ابف سينا )
 .(2)األشياء ليا كجكداف، كجكد خارج الذىف سماه في عقؿ اإلنساف بالتصكر كآخر داخؿ العقؿ

لجمع صكر، كىي كيعرؼ معجـ المقاييس كممة الصكرة بأنيا:" صكرة كؿ مخمكؽ، كا 
 .(3)ىيئة خمقتو، كاهلل تعالى البارئ المصكر، كيقاؿ: رجؿ صير إذا كاف جميؿ الصكرة"

إلى مصطمح الصكرة النمطية، كالصكرة  Stereotypeكترجـ الباحثكف العرب مصطمح  
                                                                            ن كما ترل ىي شكؿ أك صفة الشيء، كالنمط ىك جماعة مف الناس أمرىـ كاحد، كتعني أيضا  

 .(4)الصنؼ
مما سبؽ نبلحظ أف مفيـك الصكرة عند العرب ارتبط بالصكرة الذىنية كالصكرة النمطية،  

                                                                 ن                 رغـ ذلؾ نجد بعض الباحثيف في مجاؿ الصكرة لديو خمط في المفاىيـ نظرا  لمترجمة الحرفية ب
التي يقـك بيا بعض المترجميف، كلمتفريؽ بيف الصكرة الذىنية كالصكرة النمطية لجأ الباحث إلى 

 في المعاجـ كتفسير كؿ مصطمح. البحث

 أىم المصطمحات المرتبطة بالصورة في الدراسات اإلعبلمية، اآلتي:    ً   ثانيا : 
ظيرت العديد مف المصطمحات لمصكرة في الدراسات كحقكؿ العمـك اإلنسانية؛ نتيجة عدـ 
التكصؿ إلى تعريؼ محدد لمصكرة كالرتباط مصطمح الصكرة بعدد كبير مف العمـك مف أىميا 
اإلعبلـ، كالعبلقات العامة، كالسياسية، كعمـ االجتماع، كعمـ النفس، كالتجارة، كالتسكيؽ، كمف 
أىـ المصطمحات المرتبطة بالصكرة اآلتي: الصكرة الذىنية، الصكرة النمطية، الصكرة القكمية، 

 الصكرة السياسية، الصكرة اإلعبلمية.

 
                                                                 

(1) Lipman, Public Opinion (p.29). 

 (.342( سعديؼ، ابف سينا )ص(2
 (.431رزكؽ، مكسكعة عمـ النفس )ص ((3
 (.938معجـ المنجد )ص ((4
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 الصورة الذىنية: -1
النصؼ الثاني مف القرف  مع بداية Imageبدأ استخداـ مصطمح الصكرة الذىنية  

لو عبلقة بالمنشآت التجارية، كلكف ما لبث أف استخدـ في المجاالت   ن ا  مصطمحالعشريف بكصفو 
، كتعددت التعريفات لمصطمح الصكرة الذىنية في التراث (1)السياسية كاإلعبلمية كالمينية المختمفة

كاألدبيات العممية لمباحثيف، باإلضافة إلى تعدد المجاالت كالتخصصات التي تعمقت العممي 
بمصطمح الصكرة الذىنية، كلذا عرض الباحث بعض التعريفات لمصطمح الصكرة الذىنية، كمف 

 أىميا:
بأنيا: "الصكرة التي ينظر بيا الشخص أك مجمكعة  الصكرة الذىنية Alqazazيعرؼ 

أك مجمكعة أخرل، كتقـك بدكر حيكم في التأثير عمى التفاعؿ  مف الناس إلى شخص آخر
كبير ىؿ يتفاعؿ الشخص  عمى نحكاالجتماعي بيف الناس، كما أف محتكل ىذه الصكرة يحدد 

إذا كاف ىذا الشخص مف  كال سيماإيجابي أك سمبي أك حيادم تجاه شخص آخر،  عمى نحك
 ".(2)ثقافة مختمفة عنو
، كلقد أضفى (3)ئؿ اإلعبلـ تشكؿ صكرة العالـ في عقكلناإلى أف كساLipman كيشير 

 ذلؾ أىمية بالغة عمى دراسات الصكرة الذىنية في اإلعبلـ.
كيرل الدكتكر عمي عجكة الصكرة الذىنية بأنيا: "الناتج النيائي لبلنطباعات الذاتية التي 

أك جنس بعينو، أك  تتككف عند األفراد أك الجماعات إزاء شخص معيف، أك نظاـ ما، أك شعب ما
منشأة أك مؤسسة أك منظمة محمية أك دكلية، أك مينة معينة، أك أم شيء آخر يمكف أف يككف 

 . (4)لو تأثير عمى حياة اإلنساف"
الصكرة الذىنية لممنظمة بأنيا: "إجمالي االنطباعات  Harold .H. Marquisكيعرؼ 

ر مممكسة تختمؼ مف فرد إلى آخر، الذاتية لمجماىير عف المنظمة، كىي انطباعات عقمية غي
كىي المشاعر التي تكجدىا المنظمة لدل الجماىير بتأثير ما تقدمو مف منتجات، كتعامبلتيا مع 
الجماىير كعبلقتيا مع المجتمع، كاستثماراتيا في النكاحي االجتماعية، كتندمج تمؾ االنطباعات 

 .(5)"الفردية كتتكحد لتككيف الصكرة الذىنية الكمية لممنظمة

                                                                 

ـ السياسي(1  (.36صراع الحضارات أك تضارب المصالح )ص ( جرجس، أمريكا كاإلسبل
(2) Basyounl, Image in the Mind of Western Image  Makers (p. 99). 
(3) Abbas, News Media & Forign Policy in malek Abbus  News Media and foreign 

relation a Multi faleteel Prospective (p. 18). 

 (.21عجكة، العبلقات العامة كالصكرة الذىنية )ص ((4
دارة األزمات )صفريد، إدارة العبلقات العامة بيف اإلدارة  ((5  (.239                             االستراتيجية كا 
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أما الدكتكر سميماف صالح فيعرؼ الصكرة الذىنية بأنيا: "مجمكعة السمات كالمبلمح 
التي يدركيا الجميكر، كيبني عمى أساسيا مكاقفو كاتجاىاتو نحك المنظمة أك الشركة أك الدكلة أك 
الجماعة، كتككف تمؾ الصكرة عف طريؽ الخبرة الشخصية لمجميكر القائمة عمى االتصاؿ 

أك عف طريؽ العمميات االتصالية الجماىيرية، كتتشكؿ سمات كمبلمح الصكرة الذىنية  المباشر
بفضؿ إدراؾ الجميكر لشخصية المنظمة ككظائفيا كأىدافيا كشرعية كجكدىا كأعماليا، كالقيـ 

 .(1)األساسية التي تتبناىا"

 الصورة النمطية: -2
الظيكر، فقد ظيرت إلى الكجكد تعد الصكرة النمطية أقدـ مف الصكرة الذىنية مف حيث 

الذم أشار في كتابو  "Grham Dallas"ـ( عمى يد العالـ 1908             ن      بكصفيا مصطمحا  عاـ )
"الطبيعة البشرية كالسياسية" إلى أف الناخبيف في حاجة إلى تككيف شيء مبسط كدائـ كمنظـ عف 

 . (2)الثقة في مرشح ما
االجتماعي، ثـ استخدـ في كنشأ مصطمح الصكرة النمطية في أحضاف عمـ النفس 

إطارات دراسات االتصاؿ، كيشير ىذا المصطمح إلى تصكير المثيرات في حالة غيابيا، حيث 
تشير مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي إلى أف الصكرة النمطية صكرة أك تصكير حي في 

 .(3)غياب المثير األصمي باف نتصكره ببصرنا العقمي
حيث عرفيا  Stereotypeأكؿ مف قدـ مصطمح الصكرة النمطية  Lippmanكيعد 

 .(4)بأنيا:" صكرة في رؤكسنا يككنيا أفراد جماعة معينة تجاه الجماعات األخرل"
بالغ البساطة يقترف بفئة مف  -يجابيسمبي أك إ-يا: "حكـ قيمة كيعرفيا السيد ياسيف بأن

لفركؽ الفردية بيف أعضاء تمؾ الفئة                                             ن  الناس )قكمية، ديانة، جنس، جماعة، إلخ( متجاىبل  ا
 .(5)كيصعب تغييره عند معظـ الناس"

                                                                 

 (.33صالح: سمماف، كسائؿ اإلعبلـ كصناعة الصكرة الذىنية )ص ((1
( عامر كالمتكلي، صكرة العرب في مقابؿ صكرة الغرب في الصحافة الحزبية المصرية دراسة تحميمية مطبقة (2

 (.388كتداعياتيا )ص ـ3112عمى أحداث الحادم عشر مف سبتمبر 
 (.994الحنفي، مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي )ص ((3
صالح، دكر االتصاؿ في تككيف الصكرة الذىنية عف الكاليات المتحدة األمريكية لدل الشباب اليمف دراسة  ((4

 (.75ميدانية )ص
 (.243( ياسيف، الشخصية العربية بيف صكرة الذات كمفيـك اآلخر )ص(5
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كأما الدكتكر إبراىيـ الداقكقي فيقكؿ إنيا: "األحكاـ كالصفات كالتقديرات العامة، اإليجابية 
أك السمبية، النابعة مف االنطباعات الذاتية المستندة إلى خمفية اإلرث الثقافي كالبعد األيديكلكجي 

                                                                       ن       ـ المعرفي، التي تطمقيا جماعة بشرية عمى جماعة أخرل أك كياف جماعي، تكرارا  نتيجة كالتراك
 .(1)األحكاـ المسبقة التي تحمميا حكليا"

 الفرق بين الصورة الذىنية والصورة النمطية:
فاصمة بيف ما يعرؼ  إلعبلمية لـ تستطع أف تضع حكاجزكالحقيقة أف الدراسات ا

كتشير األدبيات المرتبطة بدراسة  Stereotypeكالصكرة النمطية Image بالصكرة الذىنية 
فمن أىم الفروق بين الصورة الصكرة لحالة التبايف كاالختبلؼ في تكجيات العمماء نحكىما، 

 تي:لصورة الذىنية كاآلالنمطية وا
 Dadotالصكرة الذىنية في الظيكر، ككاف  -       ن تاريخيا  –Stereotypeسبقت الصكرة النمطية  -1

ـ، ليصؼ بيا عمميات الطابعة التي تستخدميا 1798ؿ مف تحدث عنيا في عاـ ىك أك 
لـ يظير عمى الكجكد إال  Image، في حيف أف مصطمح الصكرة الذىنية (2)الصكرة الثابتة

كالذم أشار في كتابو الطبيعة البشرية  Grham Dallasـ، عمى يد العالـ 1908عاـ 
كالسياسية إلى أف الناخبيف في حاجة إلى تككيف شيء مبسط كدائـ كمنظـ عند الثقة في 

 .(3)مرشح ما
 مفيـك الصكرة الذىنية أكسع كأشمؿ مف مفيـك الصكرة النمطية، فاألكلى تدؿ عمى مطمؽ -2

 .(4)كرة الذىنية الثابتةالصكرة، في حيف الثانية أكثر خصكصية بداللتيا عمى الص
الصكرة الذىنية تبنى عمى الحقائؽ المكضكعية كالمعمكمات الصادقة بينما الصكرة النمطية  -3

تبنى عمى حقائؽ مبالغ فييا، كمعمكمات مشكىة، الصكرة الذىنية ليست بالضركرة مشحكنة 
بالعكاطؼ       ن                                                               عاطفيا ، بخبلؼ الصكرة النمطية التي تككف محممة بالمشاعر الذاتية، مشحكنة 

 .(5)الشخصية

                                                                 

 (.:2العرب )ص الداقكقي، صكرة األتراؾ لدل ((1

 (. :2كما يدركيا المصريكف دراسة تحميمية )ص فحسيف: طو، صكرة اإلسرائيميي ((2
(3) Bogolonor, Black Well Encyolpedia of Political Scienes (p. 229).  

4 أبك نقيرة، الصكرة اإلعبلمية النتفاضة األقصى في الصحافة العربية دراسة تحميمية مقارنة لعينة مف  ((
 (.71الصحؼ العربية )ص

 (.227أبك عرجة، كسائؿ اإلعبلـ األمريكية كالصكرة العربية )ص ((5
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تعد الصكرة النمطية مرحمة الحقة مف مراحؿ تككيف الصكرة الذىنية لدل اإلنساف عف  -4
 .(1)األشياء كاألشخاص كالجماعات

الصكرة الذىنية متغيرة، كيسيؿ تغيرىا عمى نحك سريع، عمى عكس الصكرة النمطية التي  -5
 .(2)العكامؿ كالمؤثرات كالكقت الطكيؿيصعب تغييرىا كيحتاج تغيرىا إلى مجمكعة كبيرة مف 

 الصورة اإلعبلمية:  -3
ىناؾ مجاالت عديدة لتأثير الصكرة التي تعرضيا كسائؿ اإلعبلـ عمى الصكرة السياسية 

 تؤدمأف الصكرة الذىنية  Coplinلمدكؿ، لما ليا مف  تأثير في صنع السياسة الخارجية، كأكد 
أدكات لتأييد كتفسير فقد اعتقد أف تمؾ الصكر تستخدـ بكصفيا      ن     ن                     دكرا  ميما  في السياسة الخارجية،

 .(3)األمكر السياسية كتكجيو سمكؾ الدكؿ
ـ  كيعرؼ مصطمح الصكرة اإلعبلمية بأنو: "مجمكعة مف السمات التي ترسميا كسائؿ اإلعبل

 .(4)لدكلة مف الدكؿ مف خبلؿ ما تقدمو مف مضمكف يتناكؿ الحياة في ىذه الدكلة"
دكتكر أشرؼ عبد المغيث أف الصكرة اإلعبلمية: "صكرة مصنعة تتضمف عمميات كيرل ال

مية كتظير ىذه تكنكلكجية معقدة في تأثيرىا عمى نظاـ ثقافي معقد لصناعة رمكز الرسالة اإلعبل
أحد مخرجات المضاميف اإلعبلمية كاألخبار عف األحداث الجارية، العممية الصناعية بكصفيا 

 .(5)كالدراما، كاألفبلـ التسجيمية، كغيرىا مف المضاميف اإلعبلمية"كالمكاد الترفييية 
كيعرؼ شادف نصير الصكرة اإلعبلمية بأنيا: "مجمكعة السمات كالخصائص التي ترسميا 
كسائؿ اإلعبلـ لؤلفراد كالجماعات كالشعكب كاألحداث كالقضايا، بفضؿ ما تقدمو مف معالجات 

اإلعبلمية القائمة عمى شأف كسائؿ اإلعبلـ كال تعكس إعبلمية مختمفة تعكس رؤية النخبة 
فقد تتسـ ىذه الرؤية بالمكضكعية   ٌ ـ                                                    ى بالضركرة رؤية جماىيرية ليذه الخصائص كالسمات، كمف ث  

                                                                 

1 أبك نقيرة، الصكرة اإلعبلمية النتفاضة األقصى في الصحافة العربية دراسة تحميمية مقارنة لعينة مف  ((
 (.71الصحؼ العربية )ص

 (.76صمجالي، دكر كسائؿ اإلعبلـ في تككيف الصكرة النمطية ) ( (2
(3) Mousa, Arab Image in the U.S. Press Implication For Peace (pp. 37-49). 

(4)Iynger and Simon, News coverage of the gulf crisis and pubic opinion a stuby of 
agenda – setting priming and framing (p. 369). 

الذىنية لمعالـ الثالث لدل الشباب المصرم دراسة تحميمية عبد المغيث، دكر اإلعبلـ في تككيف الصكرة  ((5
 (.:8ميدانية )ص
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كمبادئ المسؤكلية اإلعبلمية كتقدـ صكرة مكضكعية، كقد تتسـ بالتحيز كعدـ المصداقية نتيجة 
 .(1)تأثيرىا بتدخؿ جماعات الضغط كالمصمحة"

أما الدكتكر أيمف أبك نقيرة فيعرفيا بأنيا: "اإلطار الذم تقدـ بو كسائؿ اإلعبلـ صياغة الكاقع 
                                                                         ن        كتشكيؿ مبلمحو )الدكؿ، الشعكب، األشخاص، القضايا، األشياء، الميف، كغيرىا( كفقا  تصكرات 

ر عف ذلؾ                                        ن                                     تمؾ الكسائؿ أك القائميف باالتصاؿ، إسياما  منيا في تشكيؿ الصكرة الذىنية لمجميك 
الكاقع، يغض النظر عف مدل اقتراب تمؾ الصكرة المصنعة أك ابتعادىا عف حقيقة الكاقع الذم 

 .(2)تصكره"
كما أف الصكرة اإلعبلمية تتعمؽ بما يسمى )الكاقعية المصنكعة( كىي تمؾ التي نقرأىا في 

المصطنعة برغـ أنيا الصحؼ، كنستمع إلييا في اإلذاعة، كنشاىدىا في التمفاز، كىذه الكاقعية 
مستمدة مف الحياة الكاقعية إال أنيا تختمؼ عنيا، فالكاقعية اإلعبلمية المصنكعة تميؿ إلى أف 

 .(3)              ن       ن                   ن                   تككف أكثر مرحا  كبريقا ، كأكثر كثافة كعنفا  مف الحياة الكاقعية

 الصورة القومية: -4
ظير االىتماـ أثناء الحرب العالمية الثانية، كبعدىا في ظير مصطمح الصكرة القكمية، 

بالصكرة ضمف دراسة الشعكب األخرل، حيث حظيت باىتماـ الباحثيف في الدراسات االجتماعية 
يمكف معرفة كفيـ مسار العبلقات بيف الدكؿ بعضيا  كمف ثـلمعرفة أثرىا عمى السمكؾ اإلنساني، 

 .(4)مع بعض
كؿ عند الشعكب أخرل كفي الكقت الحاضر ازداد االىتماـ بالبحكث المتعمقة بمجاؿ صكرة الد

أك صكرة شعكب عند شعكب أخرل،  ككثر استخدـ مثؿ ىذه البحكث في األدبيات اإلعبلمية 
كباألخص المرتبطة بالعبلقات الدكلية، كيعرؼ السيد ياسيف الصكرة القكمية بأنيا: "السمات 
 الثابتة التي تسرم عمى شعب ما مف جانب شعب آخر، كالتي تأخذ شكؿ العقيدة العامة

                                                                 

 (.212الصكرة الذىنية كالرأم العاـ )صصكرة الشرطة عند الجميكر نصير،  ((1

2 أبك نقيرة، الصكرة اإلعبلمية النتفاضة األقصى في الصحافة العربية دراسة تحميمية مقارنة لعينة مف  ((
 .(75الصحؼ العربية )ص

عثماف كالنجار، اتجاىات الصفكة المصرية نحك صكرة اإلنساف العربي في الصحؼ كقنكات التمفزيكف الغربية  ((3
 (.:56)ص

 (.52عكض اهلل، العربي في الصحافة األمريكية )ص ((4
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ـ                                                         ن                    الجماعية، كالتي تصاغ عمى أساس غير عممي أك مكضكعي تأثيرا  بأفكار متعصبة تتس
 .(1)بالتبسيط في رؤيتيا لآلخر"

الصكرة القكمية بأنيا: "منظكمة مف االنطباعات كاألفكار كاآلراء  Jean Michelكيعرؼ 
أك تصكر مكحد                          ن     ن         ن                         كاالتجاىات التي تككف تمثيبل  عاما  أك سائدا ، فيي عبارة عف كصؼ مكجز، 

 .(2)لشعب دكلة ما أك حككمة ما"
كيعرفيا كساـ راضي بأنيا: "الصكرة التي تنتجيا كسائؿ إعبلـ الدكؿ أك غيرىا كالتي تظؿ 
معبرة عمى حد كبير عف كجية نظر السمطة الحاكمة أك المالكة لمكسيمة اإلعبلمية كالقكل 

 .(3)لما تجده في مصمحتيا"المرتبطة بيا بشأف مكضكعات الصكرة تمؾ كأسمكب فيميا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 .(243ياسيف، الشخصية العربية بيف صكرة الذات كمفيـك اآلخر )ص ((1

 (.293كىبي، بحكث في االتصاؿ )ص ((2

 (.29راضي، دكر القنكات الفضائية في تشكيؿ الصكرة اإلعبلمية كالسياسية )ص  ((3
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 المبحث الثاني
 دور وسائل اإلعبلم في تشكيل الصورة اإلعبلمية

                                       ن          ن                         الحديث عف تأثيرات كسائؿ اإلعبلـ ليس حديثا  أك مستجدا ، بؿ أجريت أبحاث كدراسات 
مع مطمع القرف الماضي لمنظر كالبحث في اآلثار التي تنتج عف التعرض لمحتكيات اإلذاعة 
            ن                                                                         كالسينما مثبل ، فتكصؿ بعض الباحثيف أمثاؿ السكيؿ ككارؿ ىكفمند، لمتأكيد عمى التأثير القكم 

مستكل لمرسائؿ اإلذاعية كالسينمائية عمى األفراد كالجماعات ، كعمى مستكيات عدة: الكالمباشر 
 .(1)، المستكل السمككيالمعرفي، المستكل االتجاىات
في مجاؿ تأثير كسائؿ اإلعبلـ "أف ما كاف يتطمب استخداـ العنؼ  كيرل ىاركلد السكيؿ

كالقير لتحقيقو يمكف اآلف بالجد كاإلقناع، مف خبلؿ الرسالة اإلعبلمية التي تحمؿ مضاميف غنية 
 .(2)كتعمؿ عمى تشكيؿ صكرة اآلخر"

كما ، كافة المختمفة عف مناحي الحياةكتقـك كسائؿ اإلعبلـ بإمداد الفرد بالمعمكمات 
إذ أصبحت مف أىـ مصادر المعرفة  لفرد لكسائؿ اإلعبلـ بصكرة ىائمة؛ازداد تعرض ا
بعد التطكر التكنكلكجي كثكرة االتصاالت كالمعمكمات، مما أدل إلى  كال سيماكالمعمكمات لديو 

خمؽ آراء كاتجاىات لدييـ تصبح ىي   ٌ ـ                                                      ى تزايد فاعميتيا كقدراتيا التأثيرية عمى الجميكر، كمف ث  
 .(3)صكرة التي تستيدفيا تجاه األشخاص كاألشياءال

 تكوين الصورة:  ً   أوال : 
الرسائؿ اإلعبلمية المنشكرة في الصحؼ كالمجبلت  في عصر العكلمة كاالتصاؿ باتت

اعية، ككذلؾ المعركضة في شبكة أك المبثكثة في التمفزيكف أك المسمكعة مف القنكات اإلذ
المتعددة تحاصرنا حيثما نككف، فتكنكلكجيا االتصاالت ال تعترؼ التي تميزت بالكسائط ك نترنت اإل

 بالحدكد اإلقميمية كالمسافات.
كيبدأ تشكيؿ الصكرة الذىنية عند اإلنساف منذ المحظات األكلى التي يرل فييا النكر، 

، كالصكرة تتألؼ مف مككنات كثيرة مف المعمكمات (4)فتبدأ حكاسو بتمقي الرسائؿ مف حكلو

                                                                 

 (.21بكدىاف، تشكيؿ الصكر النمطية عف اإلسبلـ كالمسمميف في اإلعبلـ الغربي )ص ((1
 (. 235أبك إصبع، االتصاؿ كاإلعبلـ في المجتمعات المعاصرة )ص ((2

 (.82-37صص في كتب التاريخ األمريكي )اإلسرائيمي -القزاز، صكرة الصراع العربي ((3
عبد المغيث، دكر اإلعبلـ في تككيف الصكرة الذىنية لمعالـ الثالث لدل الشباب المصرم دراسة تحميمية  ((4

 (.93ميدانية )ص
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كالمعارؼ كاالتجاىات النفسية كالتصكرات كاألنماط الجامدة، كيتـ اكتسابيا عف طريؽ  كالحقائؽ
 .(1)الخبرة المتراكمة لدل الفرد عبر سنكات حياتو

كتعد عممية تككيف الصكرة حركية تتغير كتتبدؿ بحسب تطكير الكاقع االجتماعي كتغير 
نما األكضاع االقتصادية كالظركؼ السياسية كالثقافية؛ لذلؾ ف                                   يي ال تتصؼ بالثبات كالجمكد، كا 

تتسـ بالمكازنة كالتفاعؿ المستمر، فتتطكر كتنمك كتتسع كتتعدد كتتعمؽ كتقبؿ التغير طكاؿ 
 .(2)الحياة

 :(3)ث عمميات ىيويرى سميمان صالح عممية بناء الصورة اإلعبلمية في ثبل
قدرتيـ عمى استيعاب تستغؿ كسائؿ اإلعبلـ حاجة الناس إلى التصنيؼ كعدـ التركيز:  -1

األحداث كالمشكبلت العالمية كاالجتماعية المعقدة، كعدـ قدرتيـ عمى البحث عف معمكمات 
أك تحميميا أك تفسيرىا، لمتركيز عمى زاكيا معينة مف األحداث أك شخصيات معينة تدخؿ 

لى في عممية التصنيؼ، كالذم يؤدم إلى تبسيط األحداث، كلكف عممية التركيز ىذه تميؿ إ
 التكافؽ مع الصكرة النمطية المكجكدة، أك تؤكد عمى سمات جديدة ليذه الصكرة.

تقـك كسائؿ اإلعبلـ بتقكيـ الصكرة النمطية المكجكدة في الثقافة كتدعيميا، عف  التكرار: -2
طريؽ تكرار السمات كالصفات التي تتضمنيا ىذه الصكرة بكاسطة الشخصيات، كالتركيز 

                                                  ن    حداث مع تكرار ىذه الزكايا حتى تصبح ىذه الصكرة جزءا  مف عمى زكايا معينة مف األ
 الكاقع.

تقـك كسائؿ اإلعبلـ بحذؼ حقائؽ معينة، أك زكايا األحداث التي تتناقض مع  الحذف: -3
 الصكرة النمطية المكجكدة في الثقافة العامة لمناس.

فيي  ،لمختمفة                      ن     ن                                     كتؤدم كسائؿ اإلعبلـ دكرا  ميما  في صناعة الصكرة عف قضاياىا بالحياة ا
ة لنقؿ الصكرة كاآلراء كاألفكار، كتدعـ كسائؿ اإلعبلـ الصكرة الذىنية المكجكدة مة الرئيسالكسي

كبر مف ـ الصكرة أيدكرىا في تدع كيعد     ن                                 ن           ن  سابقا  في أذىاف األفراد فتضفي عمييا بعدا  أكسع نطاقا ، 
تغيير كتعديؿ ىذه الصكرة،                   ن     ن    كما أنيا تؤدم دكرا  ميما  في  ،دكرىا في تغيير كتعديؿ ىذه الصكرة

 .(4)كخمؽ صكرة ذىنية عف مكضكعات جديدة

                                                                 

 (.51غازم، العربي في الصحافة األمريكية )ص ( عكض اهلل:(1
 (.436ي أذىاف الشباب المصرم )ص( الكحكي، دكر كسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ صكرة أمريكا ف(2
 (.294صالح، كسائؿ اإلعبلـ كصناعة الصكرة الذىية )ص ((3

 (.43مسمـ، صكرة العرب في صحافة ألمانيا االتحادية )ص ((4
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 :(1)ىي ويمر دور وسائل اإلعبلم في صناعة الصورة بثبلث مراحل
                                         ن القياـ بخمؽ صكرة جديدة لـ تكف مكجكدة أصبل . -1
 العمؿ عمى تقكية كترسيخ التصكرات المكجكدة. -2
 إجراء تحكيؿ كتغيير لمتصكرات المكجكدة. -3

مف الباحثيف أف ىناؾ مميزات مكجكدة في كسائؿ اإلعبلـ جعمتيا مف أىـ كيرل العديد 
 ، ومن أىم ىذه المميزات:الكسائؿ التي تسيـ في تشكيؿ الصكرة لدل الجميكر

منافستيا الشديدة لممؤسسات   ٌ ـ                                                ى استيبلء كسائؿ اإلعبلـ عمى معظـ أكقات الناس، كمف ث   -1
 .(2)االجتماعية األخرل في مجاؿ التأثير الجماىيرم

%( مف كسائؿ اإلعبلـ التي تسيـ بدكرىا 70أف معظـ الناس يستقكف معمكماتيـ بنسبة ) -2
 .(3)في بناء كصناعة صكرة العالـ المختمفة

السرعة التي تتمتع بيا كسائؿ اإلعبلـ في نقؿ المعمكمة لمجميكر بمختمؼ تفاصيميا جعميا  -3
كالسيما أننا نعيش في عصر مف أكلكيات مصادر الجميكر في الحصكؿ عمى المعمكمة، 

 .(4)مف أىـ صفاتو السرعة
شيكع كامتداد كسائؿ اإلعبلـ، فبل يمكننا أف نيرب مف الرسائؿ اإلعبلمية التي تبثيا عمى  -4

 .(5)مدار الساعة
                                                                    ن          قدرة كسائؿ اإلعبلـ عمى تفسير األحداث كالحقائؽ التي تجرم في العالـ يكميا  كبمكرتيا   -5

 .(6)   ن                              يدا  عمى الفرد في التفكير كالتحميؿفي صكرة معينة كىذا يكفر ج
لتحقيؽ  مية مجمكعة مف األساليب الممنيجوكيستخدـ القائـ باالتصاؿ في الكسيمة اإلعبل

مبتغاه في رسـ صكرة معينة عف الييئة أك القضية أك الشخصية التي يتناكليا بقصد تحقيؽ 
 .(7)صكرة ذىنية معينة في عقكؿ جميكره كمبتغاه

                                                                 

( العيثماكم، صناعة الصكرة الذىنية في كسائؿ اإلعبلـ صكرة الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ في اإلعبلـ (1
 (.881األمريكي )ص

( أبك نقيرة، الصكرة اإلعبلمية النتفاضة األقصى في الصحافة العربية دراسة تحميمية مقارنة لعينة مف (2
 (.9:الصحؼ العربية )ص

 (.:42األسس كاإلسيامات العربية )ص ( العبد، االتصاؿ كالرأم العاـ(3

 (.5:صدراسة تحميمية )ـ 3122ية بعد ثكرة ينايرعياش، صكرة حماس في الصحافة المصر  ((4
ـ في اإلعبلـ الغربي )ص ((5  (.31طافش، صكرة اإلسبل
 (.:9مكسى، المدخؿ في االتصاؿ الجماىيرم )ص ((6
 (.92تطكر األداء كالكسيمة كالكظيفية )صلرازؽ كالسامكؾ، اإلعبلـ الجديد ( عبد ا(7
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األنظمة السياسية دكرىا في صنع الصكرة في عقكؿ األفراد مف خبلؿ تكجيييا كتؤدم 
نما الدكلة ىي                                                                                         لكسائؿ اإلعبلـ المختمفة، فيذه الصكرة ال تكجد مف الفراغ كىي ليست عشكائية، كا 
التي تشجعيا كتفرضيا حسب أىدافيا السياسية، كىي تقـك بتغييرىا عندما يتناسب ذلؾ مع 

 .(1)اليب إعبلمية متعددةأغراضيا مف خبلؿ أس

ومن أىم األساليب التي تستخدميا وسائل اإلعبلم في صناعة الصورة      ً  ثانيا :
 :(2)اإلعبلمية

 انتقاء األحداث والمعمومات: -1
يعد تكجيو القائميف عمى كسائؿ اإلعبلـ لممعمكمات ىي أحد الطرؽ المؤثرة في تككيف 

السياسية كمف يختار مف بحر المعمكمات  الصكرة في عقكؿ اآلخريف، ككذلؾ الحككمة كالنخبة
الكاردة ما يناسب اىتماماتيـ كيخفكف ما ال يريدكف نشره كتكزيعو، كعممية اختيار المعمكمات 
لتككيف الصكرة عف أمة ما، ىي عممية ميمة ألف ىذه المعمكمات يختارىا القائمكف بحسب 

 .(3)لصكرة السابقة عف األمـأىكائيـ السياسية كمعتقداتيـ األخرل مما يزيد مف ترسيخ ا

 تموين الحقائق وتحريفيا: -2
تمجأ المؤسسات اإلعبلمية بعد انتقاء الخبر إلى تمكينو كتحريفو مف أجؿ أف يعرض 
خفاء كجو، كقد                                                                                     كيفسر لمصمحة الكضع القائـ، كتمكيف الخبر ىك تعمد إبراز كجو خاص منو كا 

براز  معنى آخر غير الذم يقصده قبؿ التحريؼ،                                              تمجأ الكسائؿ اإلعبلمية إلى تشكيو الخبر كا 
كيؤدم ىذا التشكيو إلى تككيف صكرة خاطئة عف األحداث في أذىاف المتمقيف، فيناؾ العديد مف 

 األحداث التي تقع في العالـ تحتمؿ تفسيرات متعددة ككجيات نظر مختمفة.

 استخدام عبارات ومصطمحات خاصة: -3
     ن        ن                             معينا  كمصنكعا  مف الكممات كتراىف عمى عادات                               ن تقدـ كسائؿ اإلعبلـ لمجميكر عالما  

المتمقي في االعتقاد بأنو حيث تكجد الكممات، ىناؾ كاقع يقابميا، فكممة األصكلية اإلسبلمية، 
المتطرفيف، المتشدديف، اإلرىابييف، الشيعة، المجكس، مصطمحات خاصة مصنكعة بدقة فائقة 

 كدراسات مستفيضة لتكحي بالكثير مف المعاني.

                                                                 

 (.5:سميماف: ميخائيؿ، صكرة العرب في عقكؿ األمريكييف )ص ((1

الصكرة الذىنية في كسائؿ اإلعبلـ صكرة الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو كسمـ في اإلعبلـ العيثماكم، صناعة  ((2
 (.882األمريكي )ص

 (.42مسمـ، صكرة العرب في صحافة ألمانيا االتحادية )ص ((3
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 لتركيز عمى أحداث معينة:ا -4
تشير نتائج الدراسات إلى أف الرسائؿ التي تتكرر بصكرة منكعة يتذكرىا الفرد أكثر مف 

ـ الجميكر مف ىذا التكرار فإ  مختمؼ.نيا تمجأ إلى تنكع المضمكف نفسو عمى نحك غيرىا كلكي ال يسأ

 شخصنة المواقف واألحداث: -5
األحداث نتائج أفراد أكثر منيا نتائج كىي اتجاه اإلعبلمييف نحك جعؿ المكاقؼ ك 

مجتمعات أك مؤسسات، كنقؿ الحدث بدكف تقديـ السياقات االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية؛ 
 كذلؾ بسبب سيكلة متابعة الجميكر لؤلخبار المشخصنة كسيكلة فيميا.

 إضفاء الطابع الدرامي عمى المواقف واألحداث: -6
أخبارىا عمى شكؿ قصص إخبارية ليا شخصيتيا كحبكتيا تقدـ كسائؿ اإلعبلـ في العادة 

 بصكرة مختصرة، كىي تمقي اىتمامات الجميكر العاطفية مف خبلؿ الشخصيات كالحبكات.

 تجزئ المواقف واألحداث: -7
كيعني عزؿ القصص اإلخبارية عف بعضيا البعض كعدـ ربطيا؛ لذلؾ فيي تبدك 

 منفصمة كمف الصعب جمعيا في إطار كاحد.
ية الدكر الذم تقـك بو كسائؿ اإلعبلـ في تككيف الصكرة، فإف عممية صناعة القرارات كألىم

                                 ن                                                            تتأثر بتمؾ الصكرة المتككنة، ككفقا  لرأم "بكلدنج" يعتمد السمكؾ السياسي عمى الصكرة الذىنية، كما 
صاؿ أف العممية السياسية ىي عممية اتخاذ قرارات تأتي استجابة لمصكرة التي ترسميا كسائؿ االت

لممجتمع، كما أنو يكجد ارتباط كثيؽ بيف الصكرة الذىنية، كصناعة القرار، فبقدر ما تككف الصكرة 
 .(1)المتككنة لدل صانع القرار دقيقة، بقدر ما تككف آراؤىا كتصرفاتو سميمة كناجحة

             ن    حقيقي، فغالبا  ما ربما يختمؼ الكاقع الذم ترسمو كسائؿ اإلعبلـ عف الكاقع ال كمف ثـ
تمجأ الحككمات إلى انتقاء بعض األحداث كتختارىا في قائمة األخبار_ليس الحتكائيا عمى 
معايير الخبر أك ألىميتيا_ بؿ ألىداؼ سياسية بحتة، مما يؤدم إلى تشكيؿ رأم عاـ نحك فكرة 

براز جزء منيا                                          ن                              معينة حكؿ ىذه القضية، كفي بعض األحياف أيضا  يتـ تمكيف الحقائؽ كتحريفيا ك                  ا 
خفاء جزء آخر.. مف خبلؿ ىذه األساليب تككف كسائؿ اإلعبلـ ىي مف يرسـ لمشعكب منياج                                                                                كا 
حياتيا كذلؾ مف خبلؿ صياغة الرأم العاـ كصناعة الصكرة لممجتمع عف المجتمعات كالثقافات 

األخرل.
                                                                 

صالح: ميدم، دكر االتصاؿ في تككيف الصكرة الذىنية عف الكاليات المتحدة األمريكية لدل الشباب اليمني  ((1
 (.91ميدانية )ص دراسة
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 المبحث األول: 
 إيران وموقعيا الجغرافي ولمحة تاريخية

 موقع إيران:  ً   أوال : 
                               ن                                             تقع إيراف كالتي كانت تعرؼ قديما  باسـ ببلد فارس جنكب غرب قارة آسيا، كيحدىا مف 

أك -                                                        ي                   الشماؿ "تركمانستاف كبحر قزكيف"، كيحدىا مف الجنكب "خميج ع ماف كالخميج العربي 
"باكستاف كأفغانستاف"، كمف الغرب "تركيا كالعراؽ "، كيحدىا مف الشرؽ -الفارسي كما تصفو إيراف

       ي                                                                         كخميج ع ماف"، كتعد إيراف صاحبة أطكؿ حدكد مشتركة مع دكؿ الجكار، فيي مقتسمة الخميج 
العربي المتفرع مف المحيط اليندم في جنكب الجزيرة العربية مع خمس دكؿ عربية ىي: 

 .(1)ف، كقطر                                               ي  السعكدية، كالككيت، كاإلمارات العربية المتحدة، كع ما
(، كتنتشر في شماليا مصادر المياه العذبة 2كـ1.640.000 كتقدر مساحة إيراف بنحك ) 

حدكدىا مع العراؽ، كتعد تمؾ األنيار ثركة  ال سيماكاألراضي الزراعية كالتركيزات الديمكغرافية، 
 .(2)طبيعية بالنسبة إليراف

 أصل التسمية:    ً   ثانيا : 
غير أف تسمية إيراف األقدـ، ككردت في الكتابات القديمة؛  ي ٌ                      ت سم ى ببلد فارس أك إيراف،  

لتدؿ عمى اآلرييف فيـ أكؿ مف استكطف ىذه اليضبة، كتطكر االسـ مف إيراف إلى ببلد إيراف، 
كيعد أكؿ مف أطمؽ اسـ فارس ىـ اإلغريؽ، كقد استمدكا ىذا االسـ مف إقميـ )بارسا( في الجزء 

 .(3)اسـ فارس عند العرب القدماء، كفي عيد اإلسبلـ أيضاالجنكبي ليذه اليضبة، كبعدىا شاع 

 لمحة تاريخية:    ً   ثالثا : 
سكندر المقدكني كتمكف المقدكني ؽ.ـ، بقيادة اإل 334تعرضت إيراف لغزك اليكناف عاـ  

كسميت  ظيكر الدكلة السمكقيةكتبع ىذا الغزك  -المتمثمة بببلد فارس–الدكلة األكمينية إسقاطمف 
يراف، كقامت  الدكلة                                                                              بذلؾ نسبة إلى سمكؽ أحد جنراالت اإلسكندر، كضمت ببلد الشاـ كالعراؽ كا 

ـ سقطت 224عمى أنقاض السمكقية في القرف الثالث كالثاني قبؿ الميبلد، كفي عاـ  البارتية
غزا المسممكف كىي آخر الدكؿ الفارسية قبؿ اإلسبلـ، كقد  كقامت الدكلة الساسانيةالدكلة البارتية، 

                                                                 

، السياسة الخارجية األمريكية تجاه إيراف كأزمة الممؼ النككم اإليراني  ((1  (. 37ـ )ص3117-ـ3112القـر

 (.38اسط األلؼ الثالث قبؿ الميبلد )ص( سميـ، إيراف منذ أقدـ العصكر حتى أك (2
 (.::3العراؽ إيراف آسيا الصغرل )صسميـ، تاريخ  ((3
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ـ  ـ، كانتصر المسممكف في معركة القادسية التاريخية، كالتي أنيت الحكـ 636الدكلة الساسانية عا
 . (1)الساساني في ببلد فارس

 تاريخ إيران الحديث:    ً   رابعا : 
بدأت قبضة الحكـ العربي عمى فارس تضعؼ، حيث ـ 1220-ـ820بيف ما الحقبةفي  

مستقمة في ببلدىـ، مثؿ كصمت ممالؾ فارسية محمية متعددة إلى سدة الحكـ كأقامت دكيبلت 
(، كالزيارييف ـ999-ـ873)(، كالسامانييفـ903-ـ867)(، كالصفارييفـ873-ـ821)الطاىرييف

فة الفارسية التركية ذات الثقا (. ثـ تبعتيـ األسرـ1055-ـ945)(، كالبكييييفـ1007-ـ928)
-ـ1153)كالدكلة الخكارزمية(، ـ1153-ـ1038)كالسبلجقة (،ـ1186-ـ962)مثؿ الغزنكييف

ككاف لمفرس أثر كبير في  ،          ن                   فارس مركزا  لمفف كاألدب كالعمـككمرة أخرل أصبحت ، (ـ1220
 .(2)ازدىار الحضارة اإلسبلمية

 الغزو المغولي: -أ 
بقيادة جنكيز خاف، ثـ تعرضت إيراف إلى ىجـك جديد  ـ1220غزا المغكؿ إيراف عاـ  

مف المغكؿ بقيادة تيمكرلنؾ، الذم استكلى عمى إيراف كأسس دكلة لو فييا، بيد أف دكلتو لـ تدـ 
ـ تفككت، كانقسمت بيف القبائؿ المغكلية، إلى أف جاء إسماعيؿ 1404    ن                طكيبل  فبعد كفاتو عاـ 
 .(3)الصفكم كأسس دكلة لو

 وية:الدولة الصف -ب 
                     ن     ن                                              يعد العصر الصفكم عصرا  ميما  في تاريخ إيراف حيث اجتمعت فيو ظاىرتاف ميمتاف 
كىما إعبلف الكحدة اإليرانية كالقكمية الفارسية، كلكف الصكرة اإلسبلمية طابعيا الرسمي المذىب 

 الشيعي.
ية التقميدييف ككاف شافعي تنسب إلى صفي الديف األردبيمي الذم كاف مف شيكخ الصكفك  
أما مؤسسيا فيك إسماعيؿ ميرزا أك الشاه إسماعيؿ األكؿ، حيث سار إلى تبريز كىزـ  ،المذىب

              ن      ن ثنى عشرم مذىبا  رسميا  كأعمف المذىب الشيعي اإل ،ائؿ المكجكدة فييا كجعميا عاصمتوالقب
ثـ خمفو ابنو طياسب ، لفرض مذىبو في جميع أنحاء إيرافكاستخدـ كؿ ما أكتي مف قكة ، لمدكلة
             ن          شر المذىب بدال  مف العنؼ ؿ فأكمؿ ما بدأه أبكه كلكنو اختار أسمكب اإلقناع كالتأثير في ناألك 

كاستمرت الحركب بيف الصفكييف الشيعة كالعثمانييف السنة مدة طكيمة، كيبدك أف الضغط  ،كالقير
                                                                 

 (. 53-52صيا كحاضرىا )ص كلبر، إيراف ماضي ((1
 شحاتو، إيراف: المسار التاريخي )مكقع إلكتركني(. ((2

 (.78عبد اهلل: عادؿ، محركات السياسة الفارسية في منطقة الخميج العربي )ص ((3
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الخارجي سكاء مف جانب العثمانييف في الغرب كقبائؿ األكزبؾ القكية في الشرؽ ضد الصفكييف 
 .(1)        ن      ن                                                              كاف عامبل  مؤثرا  في تكحيد إيراف كالتفاؼ شعبيا حكؿ ممكؾ الصفكييف كالمذىب الشيعي

ـ، كفي 1722كقد بدأت الدكلة الصفكية بالتبلشي بعد غزكىا بقيادة محمكد خاف عاـ 
بعد القضاء عمى الدكلة الصفكية، ككاف مف أىـ أعماؿ  ظيرت الدكلة األفشاريةـ 1736عاـ 

                                 ن      ن                                         نادر شاه إعبلنو المذىب السني مذىبا  رسميا  لمببلد، كبعد ضعؼ الدكلة األفشارية ظير حكـ 
ـ  استطاع القاجاريكفـ، كذلؾ عندما 1779الزندييف حتى عاـ  تكحيد القبائؿ القاجارية، ث

 .   (2)االستيبلء عمى الحكـ في إيراف

 :القاجاريةلة الدو  -ج 
 إسماعيؿ لمشاه ميدت التي فيي اإليرانية، القبائؿ أبرز مف القاجارية كانت القبيمة 
سنة، فكاف مف الطبيعي   240نحكاألسرة الصفكية، التي حكمت ما يقارب  تككيف في الصفكم

 الذىبية اليدية بعد القاجاريةأال ينظر إلييا نادر شاه بعيف االطمئناف، كقد جاء إعبلف الدكلة 
 .(3)ـ1779 سنة كالصفكييف الزندييف عمى بقضائو خاف محمد أغا ليـ قدميا التي

بدأت إيراف باالتصاؿ بالدكؿ األكركبية، ككقعت إيراف اتفاقية تحالؼ  القاجاريةكفي عيد الدكلة 
ـ، كمعاىدة مع ركسيا 1814ـ، كمعاىدة تحالؼ دفاعي مع بريطانيا عاـ 1807مع فرنسا عاـ 

 .(4)ـ1828عاـ 
بقيادة بعض عمماء الديف كالشباب الذيف تأثركا  ـ1906عاـ  ثكرة دستكرية تقامك 

 ،تكبلرلماف تعيد بمعالجة كثير مف المشباألفكار التحررية القادمة مف الغرب، كتككف أكؿ ب
حيث خضع  ،إلى منطقتي نفكذ ـ1907                             ن                   كبرغـ أف إيراف لـ تستعمر أبدا ، إال إنيا قسمت عاـ 

القسـ الشمالي لمنفكذ الركسي كالقسـ الجنكبي الشرقي لمنفكذ البريطاني، كمدت بريطانيا نفكذىا 
كمع نياية الحرب العالمية األكلى  ،إلى المنطقة الكاقعة بيف المنطقتيف لتأميف الطريؽ إلى اليند

 .(5)ة كاالقتصاديةانغمست إيراف في حالة مف الفكضى السياسية كاالجتماعي
 
 

                                                                 

 المسار التاريخي )مكقع إلكتركني(. شحاتو، إيراف ((1

 (. 7:-6:ص كلبر، إيراف ماضييا كحاضرىا )ص ((2

 تاريخ إيراف القديـ كالمعاصر)مكقع إلكتركني(.الساعدم،  ((3

 (.3:-2:ص كلبر، إيراف ماضييا كحاضرىا )ص ((4
 شحاتو، إيراف المسار التاريخي )مكقع إلكتركني(. ((5
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 الدولة البيموية: -د 
، كبيذا أصبح ـ1921يعد رضا خاف المؤسس الحقيؽ لمدكلة البيمكية بعد انقبلبو عاـ 

خضاع المناطؽ المنفصمة عنيا إلى     ن                ممكا  لمدكلة البيمكية                                                                  ، كسعى في سياستو لتكحيد إيراف، كا 
الغربية في  ستراتيجيةاالالحككمة اإليرانية المركزية، كسياستو الخارجية انعكست في تغيير طاؿ 

 .(1)التعاطي مع إيراف، فعمؿ عمى إقامة دكلة مستعارة مف الغرب
 ي                                                                          أ جبر رضا شاه عمى التخمي عف السمطة البنو، كغادر الببلد تحت حراسة بريطانية إلى 

ـ إلى جنكب أفريقيا، كتكلى ابنو محمد رضا شاه الحكـ  . (2)جزر مكريشكس ث
حكـ الشاه مف فكضى كفساد إدارم إباف  كيعد تراكـ األحداث في إيراف كما كانت تعانيو

الشعب اإليراني لمعارضة الحككمة كتزايد المظاىرات الشعبية،                            ن    كدكتاتكرية مقيتة جعؿ دافعا  لدل
تجمع معارضك الشاه كجميع ، ك (3)                                        ن      مما جعؿ مقدمات الثكرة اإلسبلمية تقترب شيئا  فشيئا

ات كأطاحت الثكرة اإلسبلمية بالشاه عاـ يالمؤسسات السياسية خمؼ الخميني في نياية السبعين
عاـ مف الحكـ الممكي تحكلت إيراف  2500كبعد ، ، كمات في مصر بعد عاـ مف نفيوـ1979

 .إلى جميكرية إيراف اإلسبلمية
 

 

 
 
 
 
 

                                                                 

 (.413ات في العالمية المعاصرة )ص طاىر، العالـ اإلسبلمي في االستراتيجي (1)

  (.36ـ )ص2:92-ـ2:56( مميحة، السياسة األمريكية تجاه إيراف عاـ (2
 الساعدم، تاريخ إيراف القديـ كالمعاصر)مكقع إلكتركني(. ((3
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 المبحث الثاني: 
 العربية:-العبلقات اإليرانية

اإليرانية بمنعطفات كثيرة عبر التاريخ القديـ كالحديث كالمعاصر، -مرت العبلقات العربية
تزاكج ال ةعبلق باتتبعد الفتح اإلسبلمي ك ، اإلسبلـ بطابع السيطرة الساسنية فقد تميزت قبؿ

مسممة                    ن نشأ فيما بعد أجياال  أالذم عرقي التزاكج ىي السمة المسيطرة باإلضافة إلى ال حضارمال
                                                                            ن        المغتيف العربية كالفارسية، ىذه المظاىر اإليجابية في االندماج كاف يشكبيا أحيانا  استعبلء تتكمـ 

 .(1)مف قبؿ الفرس كالعرب كرد فعؿ سمبي فارسي كعربي

 العراقية:-  ً                   أوال : العبلقات اإليرانية
       ن             ية نظرا  ألىمية مكقعو في السياسة الدكل ميمةيحتؿ العراؽ مكانة التاريخ  بداياتمنذ  

ككذلؾ مصادره االقتصادية الكفيرة، ما جعؿ  ،ستراتيجية ال تضاىىاكسبو مكانة أالجغرافي الذم 
            ن                    مـ يكف جديدا  عمى إيراف المعاصرة فلطامعة لمسيطرة عمى العالـ، ىذا البمد محط أنظار الدكؿ ا

 يعد البكابة األكلى لطيراف. فيك االىتماـ بالعراؽ
األماكف مف الحتكائيا عمى عدد  ؛دينية العتبارات                               ن كيأتي اىتماـ إيراف بالعراؽ أيضا  

كمف ىذه المدف المقدسة  ،الذم تتبعو إيرافنسبة لممذىب الشيعي اإلثني عشرم المقدسة بال
تقاـ بيا الطقكس الدينية مثؿ ك                                ن      ن        كغيرىا مف المدف التي تمثؿ مركزا  دينيا  لمشيعة  ،كرببلء كسامراء

كيحج الشيعة مف كؿ صكب كحدب لكرببلء الحسيف، كأربعينية  ،إحياء ذكرل استشياد الحسيف
 يـ الدينية ىناؾ.طقكسكافة كيحي الشيعة مف بمداف العالـ  ،حيث مرقد اإلماـ الحسيف

 اإليرانية:-ط العرب وجذور الخبلفات العراقيةش -أ 
يراف  ت عمى الحدكد، النزاعا فنشبتالدكلة العثمانية،  منذ                              يرجع الخبلؼ بيف العراؽ كا 

نكمترا كركسيا، كانتيت إفاكضات بيف الطرفيف بتكسط كؿ مف إجراء م مما استدعى، كعمى المياه
 .(2)ـ1911كانكف األكؿ  21باتفاؽ طيراف في 

ة التي مف شأنيا إثارة نكميزم بعد احتبللو العراؽ الركائز األساسيكضع االستعمار اإلفقد 
ضمف ما ترؾ ىك فصؿ شط العرب الكاقع بيف العراؽ  ،مع البمداف المجاكرة نزاعاتالالفتف ك 

يراف في خط معركؼ باسـ )خط التالكؾ( الذم يقسـ شط العرب إلى نصفيف لكؿ بمد نصفو                                                              كا 
 .(3) المجاكر لو

                                                                 

 (.32دراسة في إشكالية العبلقات كآفاؽ تطكرىا )ص محمد: ساجد، العبلقات العربية اإليرانية ((1
 (.542( شاكر، التاريخ اإلسبلمي التاريخ المعاصر ببلد العراؽ )ص(2
 (. مكقع إلكتركني( صحيفة االستقامة، كرككؾ خط التالكؾ )(3
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 حكم حزب البعث العراقي: حقبةالعراقية -العبلقات اإليرانية -ب 
              ن       ن                                   العراقية تكترا  ممحكظا  عقب قياـ الثكرة العراقية في يكليك -شيدت العبلقات اإليرانية 
أثار النظاـ فقد ، (1)تحكلت عبلقات التعاكف كالصداقة مع إيراف إلى صراعكما ك ، ـ1958

 .(2)                                   ن                 حسيف إلى الحكـ عدة قضايا أث رت سمبا  عمى عبلقتو بإيراف العراقي منذ كصكؿ صداـ
مف جانب خط التالكؾ المكقعة بيف البمديف إلغاء معاىدة  بإعبلف الشاه قاـ ـ1969كفي عاـ 

كاحد، كما قامت إيراف بتحشيد قكاتيا العسكرية عمى طكؿ خط الحدكد بيف العراؽ، كاستدعي 
كزارة الخارجية العراقية، إثر تعدد التجاكزات اإليرانية في شط السفير اإليراني في بغداد إلى 

 .(3) العرب

 العراقية عقب إتفاق الجزائر لترسيم الحدود:-العبلقات اإليرانية -ج 
يراف،  ـ1975كفي عاـ  نجحت جيكد الرئيس الجزائرم بكمديف لعقد اتفاؽ بيف العراؽ كا 

االتفاقية تأكيد المناصفة في شط العرب بيف برز نتائج تمؾ أككاف مف في الجزائر حكؿ الحدكد، 
 . (4)بيف الدكلتيف          ن     ن بكصفو حدا  فاصبل  كاالتفاؽ عمى نقطة خط القعر  ،إيراف كالعراؽ

، كانت العبلقات بيف ـ1979فمنذ تكقيع االتفاؽ، كحتى قياـ الثكرة اإلسبلمية في عاـ 
بسمسمة زيارات متبادلة بيف الرؤساء ت تمؾ العبلقة داد ناجحة إلى حدو كبير، كقد تكجطيراف كبغ

 .(5)البمديف
 الثورة اإلسبلمية: حقبةالعراقية –العبلقات اإليرانية -د 

 فقدالثكرة اإلسبلمية مباشرة، بالتراجع كالتدىكر قبيؿ  يةالعراق-يةيراناإلعبلقات الأخذت 
كرفض االنصياع  مطالبة شيعة العراؽ بمقاكمة الحككمة العراقيةبدأبت إذاعة طيراف ك 

 .  (6)ألكامرىا
قياـ الجميكرية اإلسبلمية اإليرانية بقيادة مرشدىا آية اهلل الخميني،  مما الشؾ فيو أفك 

داؼ السياسة تغييرات جذرية في بنية النظاـ السياسي اإليراني امتدت إلى تكجيات كأىل أدل

                                                                 

 .(324-323ص ص( إدريس، النظاـ اإلقميمي لمخميج العربي سمسمة أطركحات الدكتكراه )(1
   (.   415-   414 ص  ص                                        ( تريب، صفحات مف تاريخ العراؽ المعاصر )2 )

 (.  582( الجميؿ، الخبلفات الحدكدية كاإلقميمية بيف العرب كاإليرانييف )ص(3

 (.522( إدريس، النظاـ اإلقميمي لمخميج العربي سمسمة أطركحات الدكتكراه )ص(4
يراف كىـ الصراع كىـ الكفاؽ )(5  (.78-77صص                                                            ( ىكيدم، أزمة الخميج العربي كا 

 (. 33ـ )ص3121-ـ3114في ظؿ االحتبلؿ األمريكي عاـ  حمدكنو، السياسة اإليرانية تجاه العراؽ (6)
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، أف تستفز ـ1979                  ن                            ، كبذلؾ بدا طبيعيا  في سمطة أقاميا آية اهلل، عاـ (1)الخارجية اإليرانية
 .(2)الجيراف عمى الجانب اآلخر مف شط العرب

 العراقية:-الحرب اإليرانية -ق 
يراف بشأف الحدكد 1975 عاـعمى الرغـ مف تكقيع االتفاقية في الجزائر                                   ـ بيف العراؽ كا 

فبدأت بالحديث عف  ،شط العرب، كلكف العراؽ لـ تكف مقتنعة بما تـ كال سيمابيف الدكلتيف 
 .(3)الجزر العربية كمف منطقة األىكازضركرة انسحاب إيراف 

بعد انييار  ،ـ كاستعادة شط العرب1975سانحة لنقض اتفاقية ككجد العراؽ الفرصة 
                ، كبعد ذلؾ أك د (4)إيراف                                    ن    ن     عتقد الرئيس صداـ حسيف أنو سيحقؽ نصرا  سيبل  عمى فقد احكـ الشاه، 

؛ إال بسبب تخكفو مف انفصاؿ ـ1975صداـ حسيف أنو لـ يكقع عمى تنازلو عف شط العرب عاـ 
 .(5)                                  ن المنطقة الكردية، ليظؿ العراؽ مكحدا  

                 ، كقػػد بػػدأت الحػػرب  (6 )ـ 1980                                                     كزادت حػدة المناكشػػات عمػػى الحػدكد العراقيػػة اإليرانيػػة عػاـ 
                                                           العػراؽ النظػاـ اإليرانػي بضػركرة االنسػحاب مػف األراضػي العراقيػة فػي                     اإليرانيػة عنػدما أنػذر -        العراقيػة

  ، ـ 1980                    في السابع مف سبتمبر              كبدأت الحرب                                            منطقة زيف القكس كسيؼ سعد كأعطاه مدة يكميف،
  . (7 )                                                                                 كاسترد ىذه األراضي، مما حذا بإيراف إلى إعبلف النفير العاـ، كالحرب الشاممة ضد العراؽ

  : (8 )    اآلتي             ية اإليرانية     لعراق                        من أىم نتائج الحرب عمى ا - ك  
                                    استنزاؼ االحتياطي مف العمبلت األجنبية. - 1
                                                    تراجع التنمية االقتصادية بسبب معدالت التضخـ العالمية. - 2
     عاـ.         عمى نحك                      تدىكر االقتصاد العراقي  - 3

                                                                 

 (. 566( إدريس، النظاـ اإلقميمي لمخميج العربي )ص(1
 (.259( صياغة، بعث العراؽ سمطة صداـ قياما كحطاما )ص(2
 (.524-523صص ( شاكر، التاريخ اإلسبلمي التاريخ المعاصر ببلد العراؽ )(3
 (. :6)صـ2:99-ـ2:91اإليرانية ( أبك غزالة، الحرب العراقية (4
   (.   348                          بداية كنياية صداـ حسيف، )ص                   ( خضر، إعداـ رئيس5 )

)6( Al-kalil, The Republic of Fear (pp.2-70). 

    (.  8- 6 ص  ص                                             ( طكالبة، مناقشة في النزاع العراقي اإليراني )7 )
   ـ     3121-ـ     2:61      اآلفػػػػػػػػػػػػػػاؽ           كالتػػػػػػػػػػػػػػدمير                  كالتنميػػػػػػػػػػػػػػة كالحػػػػػػػػػػػػػػركب        كالػػػػػػػػػػػػػػنفط                             ( النصػػػػػػػػػػػػػراكم، االقتصػػػػػػػػػػػػػػاد العراقػػػػػػػػػػػػػػي8 )

   (.   231-   222   ص ص )
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كانتشار البغاء، كأصيب الكثير مف الجنكد بحاالت مرضية نفسية؛ بسبب الخكؼ الذم 
 .(1) المعركةتعرضكا لو في ساحات 

 حرب الخميج الثانية: في حقبةالعراقية -العبلقات اإليرانية -ز 
                                 ن                نشرت صحيفة لكمكند الفرنسية تصريحا  لمرئيس اإليراني  ـ1990في الثامف مف أكتكبر  

ـ  ىاشمي رفسنجاني جاء فيو: "إف إيراف سكؼ تستخدـ كؿ ما لدييا مف قكة لمحيمكلة دكف تسمي
 .(2)العراؽ كيت لجزء مف أراضييا إلىالك

الحرب عمى  في حقبةمف جانبيا سعت إيراف إلى إحداث كافتعاؿ الفتنة في العراؽ 
يرافحرب ال   ٌ  إب اف                                    ن       ن الككيت، فشيدت العبلقات الثنائية تكترا  ممحكظا   ، (3)                               خميج الثانية بيف العراؽ كا 

 .(4)العراؽداخؿ  إيراف بافتعاؿ األزمات العراقي النظاـ فقد اتيـ
تقدـ العراؽ بمبادرة إلى إيراف لتأميف حيادىا الكامؿ  ـ1990في منتصؼ أغسطس ك 

ي السياسة اإليرانية خبلؿ تحكؿ ف ترتب عمييا    ٌ جدا  المبادرة سخية  ، ككانت(5)خبلؿ األزمة
 .(6)األزمة

 الغزو األمريكي: إباناإليرانية -العبلقات العراقية -ح 
مف االنفراج في العبلقات بيف إيراف كالعراؽ، حيث اتسمت   ن ا  سبتمبر نكع11أدت أحداث 

ـ، بنمط شبو مستقر مف 2003 العراقية، قبؿ الغزك األمريكي لمعراؽ عاـ-العبلقات اإليرانية
 .(7) التكتر كاالنفراج

                                ، تصػػػػػاعد الػػػػدكر اإليرانػػػػػي فػػػػي الحيػػػػػاة ـ 2003                                 كمػػػػع كقػػػػكع الحػػػػػرب كاحػػػػتبلؿ العػػػػػراؽ عػػػػاـ 
                     ، بعػػد أف تمػػت سػػيطرتيـ      ن       ن محػػكران أساسػيان                                                    السياسػية كالمجتمعيػػة فػػي العػػراؽ المحتػؿ، كأصػػبحت إيػػراف 

  . (8 )                                                 جميع الشعائر الشيعية التي كانكا محركميف مف أدائيا    يمت  ق                      ي عمى األماكف المقدسة، فأي 

                                                                 

. Econmic Consequences the Gulf War (pp 35-52)(3)           
يراف كىـ الصراع كىـ الكفاؽ )ص2)  (.38                                                            ( ىكيدم، أزمة الخميج العربي كا 
   (.   :34  )ص                                                 التداعيات اإلستراتيجية لمحرب األمريكية عمى العراؽ                              القصاب، احتبلؿ ما بعد االستقبلؿ  ( 3 )
   (.  88                                                           ( المراكبي، حرب الخميج الثانية كالتكامؿ الكطني في العراؽ )ص4 )

 (.44ـ )ص 3121-ـ3114( حمدكنو، السياسة اإليرانية تجاه العراؽ في ظؿ االحتبلؿ األمريكي عاـ (5
 (. :4-49صص ديالكتيؾ الدمج كالنبذ )-النفيسي، إيراف كالخميج (6)

 ـ:311-ـ3111الفمسطينية كانعكاسيا عمى النظاـ اإلقميمي العربي  ( تكبة، السياسة اإليرانية تجاه القضية(7
 (. 319)ص

    (.    431-   :39   ص                                          عقكبات التدمير الشامؿ التي سبقت الغزك )ص                       ( سبكنيؾ، تشريح العراؽ 8 )
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ا تجاه أميركا بكصفيدعمت إيراف فكرة التغيير في العراؽ دكف أف يتغير خطابيا 
ظير لمعمف أكؿ  ، حتىـ2012بنياية عاـ  اجنكدىت أمريكا ، لكف ما إف سحب"الشيطاف األكبر"

اعتراؼ بالتغيير الذم حدث في العراؽ، كاستقبمت طيراف كؿ زعماء العراؽ، كما زار رئيسيا 
كؿ أحمدم نجاد كرئيس مجمس تشخيص مصمحة النظاـ ىاشمي رافسنجاني بغداد فضبل عف 

 (1).كزراء خارجيتيا كرؤساء مجمس الشكرل

  

                                                                 

( مصطفى: حمزة  كالقداسي، الغزك اإليراني لمعراؽ ما فشمت طيراف في تحقيقو بالحرب مع العراؽ حققتو بعد (1
 ألمريكي )مكقع إلكتركني(.الغزك ا



  

68 

 السعودية:-لعبلقات اإليرانية    ً    ثانيا : ا
، كاختفاء صكرة الجانبييفكاف الصراع ىك العنصر الحاكـ في إدارة العبلقات بيف 

 .  (1)الدنيا هالتعاكف المشترؾ إال في حدكد
كيرجع تاريخ أكؿ اتصاؿ دبمكماسي رسمي بيف ما كاف يعرؼ باسـ سمطنة نجد كببلد  

، حيف ما حاكؿ الفرس القياـ بمساعي كساطة بيف الممؾ عبد العزيز ـ1925فارس إلى عاـ 
، كبمغت العبلقات (2)كبيف عمي بف الحسيف ممؾ الحجاز إباف حصار القكات السعكدية لمدينة نجد

بتكقيع معاىدة الصداقة بيف البمديف  ـ1929اإليرانية أقصى مدل ليا عاـ  –السياسية السعكدية 
في طيراف في الرابع كالعشريف مف أغسطس مف ذلؾ العاـ، كقد جاءت ىذه المعاىدة لتحدد 

 .(3)أسس إقامة عبلقات سياسية كدبمكماسية كتجارية بيف البمديف
عمى خمفية  ـ1943مف التكتر عاـ   ن ا  كبقيت تمؾ العبلقات الكدية مستمرة لتشيد نكع

قطع تمؾ العبلقات  الحكـ بإعداـ إيراني بتيمة اإلساءة إلى األماكف المقدسة، كانتيى األمر
 .(4)ـ1946-ـ1944 المدةالسياسية بيف الحككمتيف خبلؿ 

 كاستؤنفت ،                ن اإليرانية انفراجا  -ات شيدت العبلقات السعكديةيات كالستينيكفي حقبة الخمسين
زار الممؾ فيصؿ، ممؾ السعكدية إيراف، كبعد حرب  ـ1966العبلقات الدبمكماسية، ففي عاـ 

 .(5)، زار شاه إيراف السعكديةـ1967عاـ  "إسرائيؿ"أياـ بيف العرب ك -الخامس مف يكليك–ة الست
عمى قاعدة      ن مبنيا  ، اتيخبلؿ عقد السبعين السعكدية-يةيراناإل مسار العبلقاتفيما كاف ك 

 .(6)ح الغربية فيياالحفاظ عمى الكضع القائـ كالمصال
اؽ الذم السبعينيات إلى جانب إيراف؛ ألف العر  فيكمع ىذا فإف السعكدية كانت تميؿ  

تحاد السكفيتي قد جعؿ السعكدية تشعر بالخطر الشيكعي يقترب مف أقاـ عبلقات صداقة مع اال
 .  (7) المنطقة

 

                                                                 

 (. 4دراسة سياسية )ص ـ3112-ـ:2:8السعكدية -الككاز، العبلقات اإليرانية ((1
 (. 351-:34صص سترنؾ، حكـ الشيخ خزعؿ بف جابر كاحتبلؿ إمارة عربستاف العربية )(2) 

 .(36اإليرانية كأثرىا في دكؿ الخميج العربي )ص-الطحاكم، العبلقات السعكدية (3)
 (. 36-35صص ) ـ2:94-ـ2:43اإليرانية -باديب، العبلقات السعكدية( 4)
 (.  77السعكدية )ص-كاظمي، مسار العبلقات اإليرانية (5)
 (. ::2)صـ :2:9-ـ:2:8السعكدية خبلؿ العقد األخير -( أبادم، العبلقات اإليرانية6)

 (.4:9( إدريس، النظاـ اإلقميمي لمخميج العربي )ص7)
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 العراقية:-الحرب اإليرانية إبانفي إيران  بعد الثورة اإلسبلميةالسعودية -العبلقات اإليرانية -أ 
اإليرانية -  ن                          با  في مفيـك العبلقات السعكدية، انقبلـ1979يعد نجاح الثكرة اإليرانية عاـ  

التي تحكلت مف تحالؼ مع شاه إيراف محمد رضا بيمكم إلى الصداـ مع مرشد الثكرة ركح اهلل 
     ن                                                 كاضحا  أف كصكؿ )التيار المحافظ( إلى سدة الحكـ في إيراف  فمقد بدا ،(1)المكسكم الخميني

 –سيفرض تغيرات سياسية كبيرة في العبلقات اإليرانية الخارجية، كعمى رأسيا العبلقات اإليرانية 
 .(2)السعكدية

سعت حيث  ،(3)إلى معركة أيديكلكجية كسياسية بيف الدكلتيفالكقت تحكؿ الخبلؼ مع 
تصدير الثكرة، في حيف سعت السعكدية لزعامة العالـ اإلسبلمي كنشر إلى الحككمة اإليرانية 

 . (4)الثكرة اإليرانيةالمذىب الكىابي كالحد مف انتشار 
بب قياـ عدد مف ، بس(5)ـ1979كحدثت صدامات عنيفة في السعكدية في تشريف الثاني 

خمفت ىذه الصدامات  الذيف شجعتيـ الثكرة اإليرانية لرفض حكـ آؿ سعكد، كقدالناشطيف الشيعة 
 .(6)عشرات القتمى كالجرحى كمئات المعتقميف

العراقية قامت السعكدية بمساندة العراؽ كتبدلت العبلقات -كمع اندالع الحرب اإليرانية
كسب الزعامة إلى خصكمة بفضؿ دعـ السعكدية آللة الحرب  عمىبيف البمديف مف منافسة 

، كلقد تمثؿ المكقؼ السعكدم المؤيد لمعراؽ في حربو مع إيراف مف خبلؿ اتصاؿ (7) العراقية
معبران عف دعـ السعكدية عمى  ـ1980أيمكؿ  25الممؾ خالد ىاتفيان بالرئيس صدـا حسيف في 
 .(8)حد تعبيره في "معركة العرب ضد الفرس...."

                                                                 

 تقيقر بعد تقدـ )مكقع إلكتركني(.انية اإلير -العبلقات السعكدية( حمداف، 1)
 (.227)صـ 2:94 –ـ2:43اإليرانية -( باديب، العبلقات السعكدية(2

 كالعبلقة رىف بالمتغيرات اإلقميمية )مكقع إلكتركني(. إرث الخبلؼ ( أبك شعير، إيراف كالسعكدية3)
العبلقات اإليرانية الخميجية، مراحؿ متباينة مف عبلقات التكتر  المركز الدبمكماسي لمدراسات االستراتيجية، (4)

 إلى االنفراج )مكقع إلكتركني(.

 (. 276اإليراني )ص-خدكرم، حرب الخميج جذكر كمضاميف الصراع العراقي (5)
 (.588ـ )ص2::2-ـ:2:8اإليرانية -( مصمح، العبلقات السعكدية(6
الخميجية، مراحؿ متباينة مف عبلقات التكتر -االستراتيجية، العبلقات اإليرانية( المركز الدبمكماسي لمدراسات (7

 إلى االنفراج )مكقع إلكتركني(.
 (.99)ص أمريكا كخفايا حرب الخميجالسماف،  (8)
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انحيازىا إلى مصالحيا  ن      ا  بقدر                            ن     السعكدية إلى العراؽ انحيازا  مطمقتنحاز لـ فيما 
 .(1)                                                              ن ستراتيجية العميا التي لـ تتغير عف المخاكؼ مف إيراف كالعراؽ معا  اال

 حرب الخميج الثانية:      إب انالسعودية -العبلقات اإليرانية -ب 
      ن      ن          اؼ سبب ا جديد ا لمتقارب تيديد الكاليات المتحدة بتكجيو ضربة عسكرية لمعراؽ أض لعؿ
 :(2)كعية في ىذه العبلقات مف خبلؿ عدة مظاىراإليراني، كتحقيؽ نقمة ن-السعكدم

 ـ1989المحادثات السرية التي عقدت بيف الطرفيف في جنيؼ خبلؿ فبراير عاـ   -
                                             ي                             حضكر إيراف اجتماع منظمة المؤتمر اإلسبلمي الذم ع قد في مدينة جدة بالسعكدية في  -

نياء إيراف مقاطعتيا لمكسـ الحج.                                                        آذار مف العاـ نفسو، كا 

 اعتبلء المحافظين حكم طيران:      إب انالسعودية -العبلقات اإليرانية -ج 
، حيث ـ2005كبعد فكز محمكد أحمدم نجاد برئاسة الجميكرية اإلسبلمية اإليرانية عاـ 

طرح ىذا التغير في السياسة اإليرانية أسئمة كثيرة كعبلمات استفياـ عدة بشأف مستقبؿ عبلقات 
، كفي أكؿ مؤتمر صحفي لمرئيس محمكد أحمدم نجاد، قاؿ إف (3)إيراف الخارجية ما بعد خاتمي

إيراف ستكاصؿ سياسة االنفراج مع الدكؿ العربية، كخصكصا مع العربية السعكدية كالعراؽ بعد 
 . (4) ـ2004استئناؼ العبلقات اإليرانية العراقية الكاممة عاـ 

 موقف السعودية من الممف النووي اإليراني: -د 
   ت    طالبػ  ك                            بت مػف الممػؼ النػككم اإليرانػي                             العربية السعكدية عمى مكقؼ ثا              حافظت المممكة  

                           تؤيد المفاكضات الجارية بيف     يا     ، كأن                               سط خالية مف أسمحة الدمار الشامؿ                     بجعؿ منطقة الشرؽ األك 
  . (5 )                                                                            دكؿ األكركبية )ألمانيا، بريطانيا، فرنسا( كبيف إيراف بشأف الممؼ النككم اإليراني  ال
 
 
 

                                                                 

 (.214( البستكي، أمف الخميج مف غزك الككيت إلى غزك العراؽ )ص1)
 (.458)ص ـ3117-ـ8::2إليرانية -مبيضيف، العبلقات الخميجية  ((2
  . (  83 ص )          اإليرانية –                                                             العرب، انتخاب أحمدم نجاد كالقضايا العالقة في العبلقات العربية   (3 )

( مكقع مسمـ نت، أحمدم نجاد يؤكد مكاصمة ببلده لبرنامجيا النككم، كيرفض التعامؿ مع كاشنطف )مكقع (4
 إلكتركني(.

 )مكقع إلكتركني(. النككم اإليراني( كزارة الخارجية السعكدية، مكقؼ المممكة مف التسمح 5)
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               الربيع العربي:      إبان                                       السعودية وعودة المنافسة لقيادة المنطقة -                الخبلفات اإليرانية - ه  
ل الخصكمة رز في تزايد مستك بالسبب األ التبايف في تحميؿ التطكرات اإلقميمية يعد

كفي ىذا السياؽ تأثرت عبلقات الرياض بدمشؽ التي كانت في مكاقفيا ، السياسية بيف البمديف
 .)1(أقرب إلى إيراف، حتى اعتبرت الدكلة العربية الكحيدة الحميؼ إليرافـ 1979منذ العاـ 

كاليمف  ،أكثر الممفات المختمؼ عمييا بيف إيراف كالسعكدية، الصراع الدائر في سكريا لعؿ
عمى  كفمسطيف، فكاف ليذه القضايا أثر سمبي ،كلبناف ،كأفغانستاف ،كمصر ،كالعراؽ ،كالبحريف
األمر الذم أدل إلى فتكر في العبلقات الدبمكماسية بيف  ؛بيف إيراف كالسعكديةات الثنائية العبلق

 البمديف.

 إيران ودعميا لمحوثيين في اليمن وتدىور عبلقتيا مع السعودية: -و 
كيشك ؿ تزايد النفكذ اإليراني في اليمف مصدر قمؽ ألمف السعكدية الداخمي قبؿ تيديده 

 :(2)لنفكذىا اإلقميمي، لسببيف
ع األقميات الشيعية   في الداخؿ األكؿ: التمكيف السياسي لحمفاء إيراف، الحكثييف، قد يشجِّ

 .السعكدم عمى االحتجاج
الثاني: القرب الجغرافي لممنافذ البرية كطكؿ الشريط الحدكدم بيف البمديف مع األخذ 

 .لسبلح اليائمة المكجكدة في اليمفكمية ا بالحسباف
مى القصر الرئاسي في اليمف الباب أماـ العديد مف األسئمة، كفتحت سيطرة الحكثييف ع

يراف، ال سيما حينما كجيت                                                                                    في ظؿ جعؿ األراضي اليمينة ساحة صراع كتنافس بيف السعكدية كا 
أصابع االتياـ إلى إيراف بأف ما قامت بو رد فعؿ أكلي عمى تمادم السعكدية في انخفاض أسعار 

 .(3)النفط
لمغارات التي نفذتيا السعكدية ضد مكاقع لمحكثييف  عف إدانتيا إيراف      عب رتمف جانبيا 

" كدعت إلى الكقؼ الفكرم لميجـك الذم رأت أنو يتناقض مع "مبادئ  ضمف عممية "عاصفة الحـز
 .(4) القانكف الدكلي"

 
                                                                 

 السعكدية في ضكء الممفات الساخنة بالمنطقة )مكقع إلكتركني(.-الزكيرم، العبلقات اإليرانية ((1
 ( عالـ، الصراع السعكدم اإليراني عمى اليمف كجية نظر يمنية )مكقع إلكتركني(.(2

 )مكقع إلكتركني(. بكست، انقبلب الحكثي فصؿ جديد مف الصراع اإليراني السعكدم ساسو ((3
 طريؽ اإلسبلـ، المكقؼ اإليراني مف عاصفة الحـز )مكقع إلكتركني(. ((4
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 اإلماراتية:-العبلقات اإليرانيةثالثًا: 
 الثبلث: رالجز اإلماراتية عقب احتبلل -العبلقات اإليرانية -أ 

التي ك  ل، كالصغرل( إلى السيادة العربيةالثبلث )أبك مكسى، كطنب الكبر  رتنتمي الجز  
، القكة األبرز في المنطقة خبلؿ القرف الثامف عشر كبداية (1)كانت السيادة فييا لعرب القكاسـ

 .(3)ـ1840كتعكد مطالبة ببلد فارس بجزر الخميج العربي إلى عاـ ، (2)القرف التاسع عشر
غير أف إيراف ـل تسكت عف مطالبيا بالجزر العربية الثبلث ككانت تسعى إلى اعتراؼ  

، (4)كتجرم معيا االتصاالت المستمرة بيدؼ الحصكؿ منيا عمى ىذا االعتراؼ ،بريطانيا بحقكقيا
كانتيجت إيراف العديد مف كسائؿ الترىيب كالترغيب مف أجؿ بسط سيطرتيا عمى الجزر العربية 

 .(5)كقامت بعدد مف اإلجراءات االستفزازية
في ك  ف انتيت معاىدة الحماية التي ربطت بريطانيا بأمراء ساحؿ الخميج العربيإكما 

عمى جزيرتي الطنب بالقكة استكلت القكات اإليرانية حتى  ،ـ1971األكؿ مف كانكف األكؿ لعاـ 
دكلة اإلمارات في لتأسيس يكميف مف اإلعبلف الرسمي  كذلؾ قبؿكجزء مف جزيرة أبك مكسى، 
 .(6)ـ1971الثاني مف كانكف األكؿ لعاـ 

، ىاجمكا ( جندم مف سبلح البحرية500كىاجمت قكة مف الجيش اإليراني تقدر ب)
طنب الكبرل كالصغرل في الساعة الخامسة كالنصؼ مف يـك االثنيف المكافؽ الثبلثيف  يجزيرت

 ، (7)، كاحتمت نقاط ميمة مف جزيرة أبك مكسىـ1971مف تشريف الثاني 

 اإلماراتية بعد الثورة اإلسبلمية:-العبلقات اإليرانية -ب 
الراحؿ في حذت قيادة الثكرة الخمينية حذك الشاه  كقد، ـ1979جاءت الثكرة اإليرانية عاـ 

 .(8)التي تسمح بيا النظاـ اإلمبراطكرم السابؽ يانفسالحجج التمسؾ بالجزر متسمحة 

                                                                 

 (.252)صـ 2931-ـ2856( العابد، دكر القكاسـ في الخميج العربي (1

 (.287السياسية )صالسعدكف، جزر الخميج العربي دراسة في الجغرافية  ((2

 (. 239ـ )ص2:82اإليرانية عاـ -( محمد: زىير، احتبلؿ الجزر العربية الثبلث كأثره عمى العبلقات اإلماراتية(3

 ـ2:82-ـ2:15( ربيعي، األطماع اإليرانية في الجزر العربية الثبلث )طنب الكبرل كالصغرل كأبك مكسى( (4
 (.6:2)ص

 (.5:في إمارات الخميج العربي )ص ( نكفؿ، مشركعات التعاكف القكمي(5
 (.61)ص ـ2:82طو، المكقؼ العربي كالدكلي مف احتبلؿ إيراف الجزر العربية الثبلث عاـ  ((6
 (.99( الكمية العسكرية العراقية، مف تاريخ الخميج العربي )ص(7
 اإلماراتي حكؿ الجزر )مكقع إلكتركني(.-لعجمي، النزاع اإليراني( ا(8



  

73 

 حرب الخميج األولى:      إب اناإلماراتية -العبلقات اإليرانية -ج 
دكؿ الخميج إلى جانب بغداد، ككقفت  ،ـ1980اإليرانية عاـ -الحرب العراقية اندلعت 

     ن        ن                           ن                                               ماديا  كمعنكيا ، بصكرة غير مباشرة، كأحيانا  بصكرة مباشرة عبر االعتداءات اإليرانية عمى ناقبلت 
الخميج أك االضطرابات التي كاف يحدثيا الحجاج اإليرانيكف في المممكة النفط الخميجية المارة في 

 .(1)العربية السعكدية في مكاسـ الحج
كاتسـ المكقؼ اإلماراتي بشيء مف الحياد إزاء الحرب العراقية اإليرانية حيث عممت أبك 

ؿ إال أف طيراف كانت تتيـ دك ظبي مف أجؿ كقؼ الحرب، كبذلت مساعي في ىذا اإلطار، 
، غير أنو (2) بالكقكؼ إلى جانب العراؽ في الحرب -بما فييا اإلمارات-مجمس التعاكف الخميجي 

اإليرانية كما دعمت أمريكا في -ت دكلة العراؽ في الحرب العراقيةبطبيعة الحاؿ دعمت اإلمارا
 . (3)ـ1988كـ 1987حرب ناقبلت النفط ضد إيراف عامي 

 حرب الخميج الثانية:      إب اناإلماراتية -تحسن العبلقات اإليرانية -د 
فقد جاءت  اإلقميميةمتباينة في صياغة الترتيبات   ن ا  نجحت إيراف في أف تمارس أدكار 

          ن      ن                                        لتشكؿ عامبل  حاسما  في تحسيف عبلقات إيراف مع الدكؿ الخميجية  اكما بعدى ـ1990أحداث 
مثمت أزمة الخميج الثانية  إذ ؛كدكؿ مجمس التعاكف الخميجي ككقكؼ إيراف إلى جانب الككيت

 .(4)دكؿ الخميج العربيؿ إيجابية في انفتاح إيراف عمى نقطة تحك 
كفقد اعتبر اإليرانيكف غزك العراؽ لمككيت، فرصة ذىبية لمخركج مف عزلتيـ الدكلية، فقد  

جيد، مما عاد عمييـ بكثير مف المكاسب  عمى نحكاستطاعكا تكظيؼ األحداث لصالحيـ 
السياسية كاالقتصادية، فقد كانت أزمة الككيت، البكابة التي كلجت منيا إيراف إلى الخميج، بؿ إلى 

 . (5)العالـ بأسره؛ حيث أعادت عدد مف الدكؿ العربية عبلقاتيا الدبمكماسية مع طيراف

 اإلماراتي:-التعاون التجاري اإليراني -ه 
ف تكتر العبلقات اإليرانية اإلماراتية عمى المستكل السياسي، كالدبمكماسي، عمى الرغـ م

                                        ن                                  كاألمني، إال أف اإلمارات تعد شريكا اقتصاديا  إليراف مف الدرجة األكلى حيث "تتحدث 

                                                                 

 (.3مبلحظات أساسية )ص التقارب اإليرانية مع الخميج( كشؾ، خطكات (1

يراف بيف خبلؼ الجزر كالمحفزات االقتصادية )مكقع إلكتركني(. ((2                                                                                الجزيرة نت، اإلمارات كا 

عدك حقيقي أـ صديؽ خفي؟! )مكقع  مركز الخميج العربي لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية، إيراف كالخميج ((3
 إلكتركني(.

 (.43السياسة الخارجية اإليرانية حياؿ دكؿ الخميج العربي آفاؽ مستقبمية )صالكعكد،  ((4
 (.235-234ص ـ )ص:311 عاـ ( الضعياف، العبلقات الخميجية اإليرانية(5
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                                                         ن       ن                    اإلحصاءات اإليرانية عف ثمانية آالؼ شركة إيرانية، تمارس نشاطا  تجاريا  في اإلمارات، كارتفع 
، ككصؿ إلى سبعة ببلييف (%16)إلى  ـ2009جارم بيف البمديف في العاـ حجـ التبادؿ الت

، كتعد إيراف ثالث أكبر سكؽ (1)بفعؿ تشديد العقكبات" ـ2011دكالر، لكنو تراجع منذ العاـ 
 .(2)مف الصادرات اإلماراتية (%11)تصديرم لئلمارات بما يقارب 

، فإف ـ2015يكليك  25" البريطانية بتاريخ      ن                               ككفقا  لتقرير نشرتو مجمة "اإليككنكميست
رز المراكز التجارية أب    ٌ تعد  اإلمارات ثاني أكبر شريؾ تجارم إليراف بعد الصيف، كأف دبي التي 

تستضيؼ عمى أرضيا أكثر مف عشرة آالؼ رجؿ أعماؿ إيراني كشركات تجارية في العالـ، 
 .(3)إيرانية

 حكم اإلصبلحيين:  خبللحكم المحافظين وتحسنيا       إب اناإلماراتية -توتر العبلقات اإليرانية -و 
عبلقات اإليرانية اإلماراتية، تدىكر ال تمنعت االقتصادية الديمكغرافية لـ رغـ ىذه العبلقاب

مسألة  كال سيمارفضت طيراف أم مسعى دبمكماسي إماراتي لحؿ القضايا العالقة بيف الدكلتيف  بؿ
كثر بعد زيارة الرئيس اإليراني أحمدم نجاد إلى جزيرة أبك ، كتدىكرت العبلقات أالجزر الثبلث

 .(4)األمر الذم دفع أبك ظبي الستدعاء سفيرىا مف طيراف ؛ـ2012مكسى في عاـ 
، ـ14/7/2015عقب تكقيع االتفاؽ النككم اإليراني مع الدكؿ الست الكبرل بتاريخ ك 

تينئة إلى الرئيس اإليراني حسف بعث رئيس اإلمارات الشيخ خميفة بف زايد آؿ نيياف برقية 
كبيذا فإف العبلقات اإليرانية اإلماراتية مستقرة ، (5)نقمت ككالة أنباء اإلمارات ركحاني، بحسب ما

    ن        ن                                                             ن               نكعا  ما خبلفا  لقضية الجزر الثبلث كالتي ال يزاؿ النزاع اإليراني اإلماراتي جاريا  سكاء بالمحافؿ 
 الدكلية أك غير ذلؾ. 

  

                                                                 

عدك حقيقي أـ صديؽ خفي؟! )مكقع  مركز الخميج العربي لمدراسات كالبحكث اإلستراتيجية، إيراف كالخميج ((1
 إلكتركني(.

(2) central Intelligence Agency, The World Factbook [lran], updated November 
(website) 

 ستريت، العبلقات اإليرانية اإلماراتية )مكقع إلكتركني(. ((3
عدك حقيقي أـ صديؽ خفي؟! )مكقع  ( مركز الخميج العربي لمدراسات كالبحكث االستراتيجية، إيراف كالخميج(4

 إلكتركني(. 
 رككداك اإللكتركنية، اإلمارات تينئ إيراف باالتفاؽ النككم كالسعكدية قمقة )مكقع إلكتركني(.شبكة  ((5
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 المصرية:-ةالعبلقات اإليراني    ً   رابعا : 
يرجع تاريخ أكؿ اتصاؿ دبمكماسي رسمي بيف إيراف كمصر في العصر الحديث إلى عاـ 

" كالتي تقضي بافتتاح مقار لمقنصميات كسفارات ـ1847 ، كذلؾ عندما تـ تكقيع معاىدة "أرضـك
 .(1)لمدكؿ العثمانية كمف بينيا مصر في الببلد التابعة

، اعترفت إيراف بمصر بعد انتياء الحماية اإلنجميزية، كقامت ـ1922كفي تشريف الثاني 
شيد  ـ1928كقعت اتفاقية صداقة بيف البمديف عاـ يا في القاىرة إلى سفارة، كما بتحكيؿ قنصميت

، فشيدت ـ1930                       ن       ن                                           العبلقات عمى إثرىا تحسنا  ممحكظا ، كتبعت اتفاقية الصداقة اتفاقية تجارية عاـ 
 .(2)         ن      ن يتيف نمكا  كبيرا  العبلقات بيف الدكل

 :م1952المصرية عقب قيام ثورة يوليو -العبلقات اإليرانية -أ 
إحدل حمقات االتفاؽ في التكجيات السياسية لمبمديف،  ـ1952يكليك  23مثمت ثكرة   

الحككمة اإليرانية إلى االعتراؼ  ، كسارعتاؼ المشتركة، عامبل ميما لمتجاذبكباتت األىد
 .(3)بالثكرة المصرية كتأييدىا ليا

، اتسمت ىذه المرحمة بالقطيعة بيف إيراف ـ1956في أعقاب العدكاف الثبلثي عاـ 
العبلقات بيف  تقطع ـ1960عاـ ، كفي (4)"يةسرائيماإل"-يةيراناإل اتعبلقال طكرتت بسببكمصر، 

 .(5)طرد السفير اإليراني مف مصركما ك  تفاقـتحدة العداء  كباتت، إيراف كمصر
إيراف أحضانيا لمصر،  فتحت ،ضد مصر "إسرائيؿ"بيا  تالتي قام ـ1967بعد حرب ك 

عكدة  الحقبةلؤلراضي العربية بعد الحرب، كشيدت ىذه  "إسرائيؿ"داف شاه إيراف احتبلؿ ك 
مف الضفة الغربية  "إسرائيؿ"بانسحاب  ياطالبتمك ، (6)العبلقات الدبمكماسية بيف طيراف كالقاىرة

 .(7)ةكقطاع غز 
 
  

                                                                 

 (.:6)ص ـ2:78-ـ2:39اإليرانية مف -( متكلي، العبلقات المصرية(1
 (.:8( أيكب، أثر تغير النظاـ الدكلي كتطكر قضايا اإلقميـ في العبلقات اإليرانية المصرية )ص(2

 اإليرانية مد كجزر )مكقع إلكتركني(.-العبلقات المصريةمكقع السكينة،  ((3

 (.94سعيد، العرب كدكؿ الجكار الجغرافي )ص ((4

 (.4:ميدكم، السياسة الخارجية اإليرانية في العيد البيمكم )ص ((5
 (.95المرجع السابؽ )ص ((6

(7) Entessar, the Lion and the Sphinx  Iran-Egyption Relations in Perspective 
 (pp. 164). 
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 المصرية بعد تولي الرئيس المصري محمد السادات:-العبلقات اإليرانية -ب 
نقمة نكعية في مسار العبلقات بيف  ـ1970مثؿ كصكؿ السادات لمحكـ في مصر عاـ 

يراف، فقد شيدت ىذه  تحسف العبلقات السياسية كاالقتصادية بيف البمديف،  الحقبة                          مصر كا 
قرر الرئيس السادات إيقاؼ كؿ ، كما (1)باإلضافة إلى حجـ الزيارات الرسمية لمسئكلي البمديف

أغمؽ اإلذاعة المكجية بالمغة الفارسية لمشعب اإليراني لحضو عمى ك المساعدات لمثكار اإليرانييف 
 .(2)الثكرة ضد الشاه

سمحت الحككمة اإليرانية لمطائرات السكفيتية  ـ1973ريف األكؿ/ أكتكبر خبلؿ حرب تش
كثفت الطائرات اإليرانية مف رحبلتيا إليصاؿ ك بالتحميؽ في أجكائيا إلرساؿ الدعـ إلى مصر، 

 .(3)المساعدات الطبية لمصر مف طريؽ األردف

 المصرية بعد الثورة اإلسبلمية في إيران:-العبلقات اإليرانية -ج 
استضاؼ  فقد،      ن سمبيا   ىكانت العبلقات تتخذ منحمع قياـ الثكرة اإلسبلمية في إيراف 

ؼ الرئيس السادات ضد البدايات األكلى لمثكرة في إيراف، ككصفيا ك كقك ، السادات الشاه
 .(4)بمظاىرات الغكغاء كأصحاب األجندة الخارجية

زاد التكتر في  ـ1979عاـ  الكياف الصييكنيكعقب تكقيع معاىدة السبلـ بيف مصر ك 
قطع العبلقات الدبمكماسية مع أصدر اإلماـ الخميني فتكل بفالمصرية، -يرانيةمسار العبلقات اإل

 .(5)مصر

 المصرية عقب تولي الرئيس محمد حسني مبارك:-العبلقات اإليرانية -د 
تشريف  6كذلؾ بعد مقتؿ السادات في  عندما تكلى الرئيس مبارؾ الحكـ في مصر 
، (6)كاف قد كرث مف سمفو تركة ثقيمة فيما يتعمؽ بالسياسة الخارجية لمصر ،ـ1981عاـ األكؿ 

فقامت إيراف عقب تكلي الرئيس حسني مبارؾ بإطبلؽ اسـ قاتؿ السادات "خالد اإلسبلمبكلي" 
يراف كاتيمت  األمر الذم، (7)عمى أحد شكارع إيراف                                                أشعؿ فتيؿ الحرب اإلعبلمية بيف مصر كا 

                                                                 

 (.92ـ )ص2:92-ـ2:81الصباغ، العبلقات اإليرانية المصرية بيف الكصاؿ كالقطيعة  ((1
 صابح، بيف السادات كشاه إيراف...لـ نتعمـ شيئ )مكقع إلكتركني(. ((2

(3)Sskal , the Rise and Fall of the shah  (pp. 68-167). 
سرائيؿ سبلـ األكىاـ )صىيكؿ، المفاكضات السرية بيف العرب  ((4  (.85                       كا 
 (.248)ص ـ2:99-ـ:2:8مسعد، السياسة الخارجية اإليرانية تجاه مصر  ((5
 (.9)ص ـ1::2-ـ2:92محمكد: فارس، السياسة الخارجية المصرية  ((6
 ىؿ مف جديد؟ )مكقع إلكتركني(. اإليرانية-كني، العبلقات المصريةمكقع كممتي اإللكتر  ((7
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بمساعدة الحركات اإلسبلمية التي نفذت االغتياالت في مصر، كقامت مصر بدعـ العراؽ إيراف 
ـ الحاكـ في مصر  .(1)في حربو مع إيراف، تزامف ىذا مع تحريض إيراف المستمر لقمب النظا

 الحرب اإليرانية العراقية: إبانالمصرية -العبلقات اإليرانية -ق 
قصيرة مف اندالع الحرب بيف إيراف كالعراؽ، التقى كزير الخارجية المصرم  مدةبعد 

لبحث استراتيجيو الحرب ضد إيراف، ثـ بدأت مصر  ـ1983نظيره العراقي في باريس عاـ 
 . (2)عراؽ بالسبلح كالمعدات العسكريةبتزكيد ال

               ن  البمديف تدريجيا ، كفي أكاخر الثمانينيات، تراجعت حدة العداء كالتكتر في العبلقات بيف 
 .(3)كعمى الرغـ مف أف بعض األسباب الداخمية في إيراف كاف ليا دكر في ىذا التطكر

 :بعد حرب الخميج الثانيةالمصرية -بلقات اإليرانيةالع -و 
رغـ المكقؼ الرسمي باتبعت إيراف سياسة الحياد تجاه التحالؼ الدكلي ضد العراؽ، 

 .(4)لمككيتاإليراني الرافض الحتبلؿ العراؽ 
انييار االتحاد  ،المعادلة الدكلية المحيطة بإيراف                         ٌ    فكاف مف أىـ األحداث التي غي رت 

ٌ                    ٌ      فخ  الككيت الذم كقع صد اـ فيوك السكفييتي، الداعـ التاريخي لمعراؽ،  ، ىذا إضافة إلى خركج  
 . (5)مصر مف الحمبة السياسية بسبب كامب ديفيد كتكقيع منظمة التحرير عمى اتفاقية أكسمك

 في دكر بارزفيمـ اإليراني "إعداـ فرعكف" عف الرئيس المصرم أنكر السادات مل كافك 
بيف إيراف   ن ا  تقارب ـ1994شيد عاـ  ، في حيف(6) العبلقات الدبمكماسية بيف البمديف ضعضعة

، كالتعاكف العسكرم الكاسع النطاؽ "إسرائيؿ"كمصر ذلؾ بسبب التحالؼ االستراتيجي بيف تركيا ك
 .(7)إيراف بأنيا عمؽ استراتيجي لمصر في منطقة الشرؽ األكسط تصفك  فقدبيف الجانبيف، 

يراف  ءكمع مجي                                                                  الرئيس اإليراني محمد خاتمي إلى السمطة مرت العبلقات بيف مصر كا 
في طيراف عمى أثناء حضكره مؤتمر القمة اإلسبلمي في بانفراج كبير، حيث أكد عمرك مكسى 

                                                                 

يراف حدكد التقارب كآفاقو )صشكماف، مصر  ((1  (.228                              كا 

(2) H.Coresman. The Iran - Iraq war and Western Security 1984 - 1987. Strategic 
Implications and Policy Option (p.25). 

 (.68المصرية كالنظاـ الدكلي المعاصر )ص-أحمدم، العبلقات اإليرانية ((3
 ـ3111-ـ:2:8كالدكلية عمى العبلقات اإليرانية الخميجية في الفترة مف  المبل، أثر المتغيرات اإلقميمية ((4

 (.349)ص
 اإلسرائيمية )مكقع إلكتركني(.-عدم، الثابت كالمتحكؿ في العبلقات اإليرانية ((5

 (.314ميتكيس، التطكرات المعاصرة لدكر مصر اإلقميمي )ص ((6
 (.:6الدكلي المعاصر )صالمصرية كالنظاـ -( أحمدم، العبلقات اإليرانية(7
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أف اآلراء كالمكاقؼ باتت متقاربة كلـ يبؽ الكثير إلعادة العبلقات الدبمكماسية مع تكثيؼ 
 .(1)المشاكرات كالزيارات المتبادلة

-مبارؾ بخصكص العبلقات اإليرانية صرح الرئيس المصرم محمد ـ2001في عاـ 
يراف ، كأف تكتر العبلقات بيف بينيما عبلقات ذات تاريخ مشترؾ                                المصرية، أكد فيو أف مصر كا 

 .(2)كقيع اتفاقية السبلـ مع إسرائيؿالبمديف كاف عمى خمفية زيارة السادات إلى القدس كت
بعد قياـ بمدية طيراف بتغير اسـ أحد شكارعيا مف اسـ قاتؿ الرئيس السادات "خالد 

ى تحسف مسار العبلقات بيف البمديف حيث أخذت اإلسبلمبكلي" إلى شارع االنتفاضة، ىذا أدل إل
 .(3)            ن        ن العبلقات منحا  إيجابيا  

 :م2011يناير  25موقف إيران من ثورة  -ز 
نجحت ثكرة الخامس كالعشريف مف يناير في اإلطاحة بنظاـ حسني مبارؾ حتى    ٍ إف  ما 

، منذ ذلؾ الكقت، ما ة بأنيا امتداد لمثكرة اإليرانيةسارعت إيراف إلى كصؼ ىذه الثكرة الشعبي
، كقد استحكذت ثكرة مصر عمى القدر (4)ممفت لؤلنظار عمى نحكانفكت إيراف تتقرب إلى مصر 

كزير الخارجية المصرم نبيؿ العربي  كما كصؼاألكبر مف االىتماـ في أكساط السمطة اإليرانية، 
 .(5)          ن      ليست عدكا  لمعرب بأنياإيراف، 

صاحب العبلقات الكثيقة مع الكاليات المتحدة  ٌ                        مث ؿ سقكط نظاـ حسني مبارؾ ك كما 
رصة لعبلقة جديدة األميركية المعادية إليراف ككصكؿ اإلخكاف المسمميف إلى حكـ الببلد، ف

 .(6) بالنسبة لطيراف

 الرئيس محمد مرسي: خبلل حكمالمصرية -العبلقات اإليرانية -ح 
، كلـ ”صحكة إسبلمية“ ؛عبرت إيراف عف فرحتيا بفكز الرئيس محمد مرسي بالقكؿ إنيا

كقد شيدت  ،(7)تكتؼ بذلؾ فقد سارعت باتخاذ خطكة إجرائية اليدؼ منيا مغازلة النظاـ الجديد
يراف                        ن       ن    العبلقة بيف البمديف تطكرا  ممحكظا ، ك  استئناؼ ب، كيقضي                                كقع أكؿ برتكككؿ بيف مصر كا 

                                                                 

 (.34اإليرانية: الحذر كالتردد أىـ سماتيا )ص-مركز الخميج لمدراسات االستراتيجيو، العبلقات المصرية ((1
 (.2:6سميماف: خميؿ، إيراف كدكؿ المكاجية مع إسرائيؿ )ص ((2
 (.:7صرية )صأيكب، أثر تغير النظاـ الدكلي كتطكر قضايا اإلقميـ في العبلقات اإليرانية الم ((3

 ( السممي، ماذا تريد إيراف مف مصر ما بعد الثكرة؟ )مكقع إلكتركني(.(4
 (.6المكسكم، إيراف كالثكرات العربية )ص ((5
 ( أبك شعير، محددات المكقؼ اإليراني مف مصر بعد الثكرة )مكقع إلكتركني(.(6
 بكنكفؿ، مرسي كالمكقؼ مف إيراف كدكؿ الخميج )مكقع إلكتركني(. ((7
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 ، ، كالقت العبلقات اتفاقية سياحيةكعقد بيف البمديف                                          ن  الرحبلت الجكية المباشرة بيف القاىرة كطيراف 
، في أكؿ زيارة كتكجو مرسي إلى طيراف المدةالدبمكماسية بيف البمديف حالة مف التقارب في تمؾ 

 .(1)لرئيس مصرم إلى إيراف منذ الثكرة اإلسبلمية
كسائؿ بقيت  رع المصرم كأزمة الدستكرمع خركج المعارضة ضد الرئيس مرسي في الشا

اإليرانية ممتزمة بحدكد المكقؼ الرسمي المعمف بتجنب انتقاد مرسي كاإلخكاف اإلعبلـ المحمية 
 .(2)المسمميف في المعركة الداخمية المصرية

 :يالرئيس عبدالفتاح السيس خبلل حكمالمصرية -قات اإليرانيةالعبل -ط 
لـ تؤيد غزؿ الرئيس محمد كمف ثـ  يكنيك 30 أحداث                 ن       ن    اتخذت إيراف مكقفا  رماديا  مف 

 .(3)               ن               كلـ ترحب رسميا  بالنظاـ الجديدمرسي 
 عف المصرية حككمة فأعمنت       ن ممحكظا        ن تحسنا   السيسي الرئيس حكـ في العبلقات كشيدت

يراف اإليراني النفط الستيراد اتجاىيا  بدكف ألراضييا المصرييف بدخكؿ السماح قرار أعمنت        كا 
 حدكد. كببل متعمقة بمستكيات البينية العبلقات تكطيد يعني بما تأشيرة،

  

                                                                 

يراف )مكقع إلكتركني(. ((1                                                                              عبد الباسط، تعرؼ عمى أىـ المحطات في العبلقات بيف مصر كا 
 مصر بعد الثكرة )مكقع إلكتركني(.أبك شعير، محددات المكقؼ اإليراني مف  ((2
السيسي الفتاح  نقطة االرتكاز في العبلقات بيف القاىرة كطيراف إيراف تؤيد الرئيس عبد فؤاد، تقارب المكاقؼ ((3

                                                                                 ن              كتشيد بمكاقفو في محاربة اإلرىاب كدكره في انياء الحرب عمى غزة كتنتظر رد فعؿ إيجابيا  تجاىيا )مكقع 
 إلكتركني(.
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 المبنانية:-    ً                   خامسا : العبلقات اإليرانية
يرجع تاريخ أكؿ اتصاؿ دبمكماسي رسمي بيف إيراف كلبناف في التاريخ الحديث عندما 

نيساف مف  16، حيث فتحت إيراف قنصميتيا في ـ1945حصمت لبناف عمى استقبلليا في عاـ 
إلى فتح سفارتيا  ـ1946شباط مف عاـ  23في لبناف، كمف ثـ بادرت لبناف في  ـ1945عاـ 

باإلضافة إلى ذلؾ تعتبر إيراف مف أكائؿ الدكؿ التي اعترفت باستقبلؿ لبناف عاـ  (1)في طيراف
 .كأقدمت عمى رفع مستكل عبلقاتيا فيو ـ1943

كبدأت العبلقات الرسمية بيف الدكلتيف في عيد الرئيس المبناني الراحؿ كميؿ شمعكف 
يارات كتكج ىذا التقارب بز   ن ا  إيراني- ن ا  لبناني  ن ا  تقاربشيدت ىذه المرحمة (، ـ1958-ـ1952 عاـ )بيف

 .(2)متبادلة بيف زعماء كرؤساء البمديف
، اتصفت ـ1958الحكـ في لبناف عاـ  ةلكصكؿ إلى سدباكبعد نجاح الرئيس فؤاد شياب 

كذلؾ بسبب تقرب شياب مف الرئيس المصرم جماؿ عبد  ؛المبنانية بالفتكر-العبلقات اإليرانية
، تكترت ـ1964حكـ الرئيس شارؿ الحمك عاـ  كمدة، (3)الناصر المنادم بالقكمية العربية

، كبعد تكلي (4)العبلقات بيف البمديف بسبب لجكء بعض معارضي الشاه محمد رضا إلى لبناف
ى إلى تحسيف العبلقات مع إيراف كقاـ سع ـ1970الحكـ في لبناف عاـ  فرنجيةالرئيس سميماف 
، كصدر بياف مشترؾ أعمف فيو عكدة العبلقات الدبمكماسية بيف لبناف ـ1971بزيارة إيراف عاـ 

يراف ككاف ىناؾ ما يقارب العشر رحبلت جكية كمباشرة بيف البمديف أسبكعيا، معظـ ركادىا  ،(5)       كا 
 .(6)مف الطمبة كالتجار كالسياح

 المبنانية بعد الثورة اإلسبلمية في إيران:-العبلقات اإليرانية -أ 
عندما تسممت الثكرة اإلسبلمية زماـ الحكـ في إيراف كاف لبناف غارقا في الحرب األىمية، 
كقكبمت باىتماـ مف قبؿ كؿ طرؼ لبناني بحسب مصالحو كأىدافو، ككاف احتفاء القادة المسمميف 

                                                                 

 (.85إيراف كالمشرؽ العربي مكاجية أـ تعاكف )ص ( أبك زيد: سكريس،(1
لجميكرية اإلسبلمية )مكقع اإليرانية بدأت مطمع القرف الماضي كتكطدت في عيد ا-دياب، العبلقات المبنانية ((2

 إلكتركني(.

 (.86إيراف كالمشرؽ العربي مكاجية أـ تعاكف )ص  ( أبك زيد: سكريس،(3
 (.6:1الكيالي، المكسكعة السياسية )ص ((4
 (.86، إيراف كالمشرؽ العربي مكاجية أـ تعاكف )ص: سكريسأبك زيد ((5

نية امتداد عميؽ في التاريخ كسعي دائـ لمتطكير)مكقع اإليرا-صحيفة المستقبؿ العربي، العبلقات المبنانية ((6
 إلكتركني(.
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خكفا مف تعاظـ الدكر اإليراني في لبناف ضد بيا حارا بخبلؼ القادة المسيحييف الذيف أظيركا ت
 .(1)مصالحيـ

لـ يكف كثير مف الشيعة في لبناف متحمسيف ليذه  ـ1979فبعد أف انتصرت الثكرة عاـ 
الثكرة، كالسبب أف اإلماـ الخميني بعد انتصاره كاف يركز عمى العبلقة مع الفمسطينييف في لبناف 

 –، بدء الحرب اإليرانية ـ1981حتى  1979كتحديدا حركة )فتح( كرئيسيا ياسر عرفات، كمنذ 
نيا إلى الشيعة في لبناف، لكف بعد اندالع ىذه الحرب العراقية، كانت إيراف أقرب لمفمسطينييف م

بدأت )إيراف الثكرة( تسيـ في خمؽ دكائر شيعية لبنانية تكلييا اىتماما أكبر، كبدأت تتقارب مع 
، عندىا ـ1982شخصيات شيعية، إلى أف حصؿ االجتياح اإلسرائيمي لمبناف في صيؼ العاـ 

إلى البقاع المبناني لمكاجية ىذا االجتياح، كبعدىا دخمت إيراف بقكة أكبر كعبر الحرس الثكرم 
عداد قكتيا   .(2)حزب اهلل كال سيما                          بدأت بتأسيس كا 

 المبنانية:-دوره في مسار العبلقات اإليرانيةالتدخل السوري في لبنان و  -ب 
كاف التدخؿ العسكرم السكرم في لبناف نتيجة الندالع الحرب األىمية المبنانية عاـ 

                                                          ن           القكات السكرية البقاع المبنانية، كانتخبت الياس سركيس رئيسا  لمجميكرية  دخمتلذلؾ ، ـ7519
المبنانية كىك مف المكاليف لمحككمة السكرية، كظمت سكريا تحظى بنفكذ كبير في لبناف كتتحكـ في 

، الصادر ـ2005( في أيمكؿ 1559ي رقـ )مسياستو الداخمية كالخارجية حتى صدكر القرار األم
الدكلي في أعقاب اغتياؿ رئيس الكزراء السني رفيؽ الحريرم، حيث حممت  عف مجمس األمف

آذار المناكئة لسكريا عقب االغتياؿ مباشرة الرئيس السكرم بشار األسد مسئكلية  14قكل 
 .بقيت لبناف تحت راية سكريا في عبلقاتو الخارجية      ٌ كمف ثـ ، (3) االغتياؿ
      ن                                 تقاربا  بعد انييار االتحاد السكفيتي األمر  كمف الجدير ذكره ىك أف إيراف كسكريا شيدت 

 الذم انعكس عمى مسار العبلقات اإليرانية المبنانية.

 :م1982اجتياح       إب انالمبنانية -العبلقات اإليرانية -ج 
شاركف( ارئيؿ ، بقيادة )ـ1982يكنيك عاـ  6أقدـ الجيش االحتبلؿ اإلسرائيمي في يـك 

عمى اجتياح جنكب لبناف، ككانت قيادة جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي المدعمة أمريكيا قد أخذت 
قرارىا بأنيا ستنجز ميمتيا كتقضي عمى المقاكمة الفمسطينية كحميفتيا الحركة الكطنية المبنانية 

                                                                 

يراف مف عبلقات بالرعاية إلى عبلقات مباشرة )مكقع إلكتركني(. ((1                                                                        شقر، لبناف كا 

اإليرانية بدأت مطمع القرف الماضي كتكطدت في عيد الجميكرية اإلسبلمية )مكقع -دياب، العبلقات المبنانية ((2
 إلكتركني(.

 (.281-:27صص العقاد، المشرؽ العربي المعاصر )( (3
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العرب  متكاصمة لتبدأ معيا الضغكط مف بعض  ن ا  يكم 82لمدة  جتياحاالكاستمر ساعة،  72خبلؿ 
 .(1)كالقكة الخارجية إلخراج المقاكمة مف لبناف

مف جانبيا باشرت إيراف بإرساؿ كفد عسكرم كسياسي إلى سكريا برئاسة كزير الدفاع 
رضائي كقائد القكات البرية  فاإليراني العقيد سممي كقائد قكات الحرس الثكرم اإليراني محس

بيف الطرفيف السكرم كاإليراني بإرساؿ قكات إيرانية إلى لبناف عف   ن ا  صياد شيرازم، ككقع اتفاق
، كنتج عف دخكؿ القكات اإليرانية انتقاؿ أفكار (2)يا كالتصدم لبلحتبلؿ اإلسرائيميطريؽ سكر 

الثكرة اإلسبلمية كأفكار اإلماـ الخميني عمى نطاؽ كاسع، فقد أدل ذلؾ إلى حدكث ثكرة ثقافية 
 .(3)ر بنقؿ أفكار اإلماـ الخميني كالثكرة اإلسبلمية إلى المبنانييفأسيمت بيا تمؾ العناص

عمى عقب، فقد خرجت منظمة التحرير                                                ن قمب ىذا الحدث المعادالت المبنانية الداخمية رأسا  
العاصمة بيركت، لكف عمى مستكل آخر شجعت إيراف  "اإلسرائيميكف"الفمسطينية مف لبناف كاحتؿ 

كأفتى قائد الثكرة اإلماـ الخميني بتشكيؿ مقاكمة ضد االحتبلؿ اإلسرائيمي، بعد ىذا التاريخ 
 . (4)تتركز عبلقات إيراف مع القكل غير الرسمية في لبناف، أم القكل المناىضة لبلحتبلؿ 1982

إلى األحزاب المبنانية األخرل التي إضافة  حزب اهلل الذم تأسس حديثا كحركة مقاكمة
أيار  17دعمتو طيراف، كفي ىذه المرحمة كانت الدكلة ىي الطرؼ األقؿ تأثيرا كفاعمية، كمع اتفاؽ 
 .(5)كقفت إيراف إلى جانب القكل المناىضة ليذا االتفاؽ، ما أدم إلى قطع العبلقات الرسمية معيا

 حرب الخميج الثانية:المبنانية بعد -العبلقات اإليرانية -د 
تعززت العبلقة المبنانية اإليرانية في بداية التسعينيات كبعد اتفاؽ الطائؼ، كشيدت في 

، كذلؾ تبعا لمتقمبات التي كانت تطرأ ـ1988عاـ  كال سيمامحدكدة بعض التقمبات السمبية  مدة
يراف  عمى النفكذ، كأصبح                                                                     عمى العبلقات السكرية المبنانية، حيث نشأ صراع حينيا بيف سكريا كا 

الدكر اإليراني في لبناف مستيدفا حتى مف بعض أبناء الطائفة الشيعية نفسيا، فقد نشبت ما 
 .(6)سميت بحرب األشقاء الشيعة، بيف حركة أمؿ المؤيدة مف سكريا كحزب اهلل المؤيد مف إيراف

                                                                 

األسباب كالنتائج )مكقع -ـ2:93مكقع الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف، االجتياح اإلسرائيمي لمبناف عاـ  ((1
 إلكتركني(

 (.227                                            ن   الميي، اإلسبلميكف في مجتمع تعددم حزب اهلل نمكذجا  )ص ((2
 (.221مكاجية أـ تعاكف )ص، إيراف كالمشرؽ العربي : سكريسأبك زيد ((3

 (.31عتريسي، عبلقة إيراف مع دكؿ المشرؽ العربي كدكؿ الخميج ) ص ((4

 .32صالمرجع السابؽ،  ((5

يراف مف عبلقات بالرعاية إلى عبلقات مباشرة )مكقع إلكتركني(. ((6                                                                         شقير، لبناف كا 
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 الفمسطينية-المبحث الثالث: العبلقات اإليرانية

ترجع جذكر العبلقات اإليرانية الفمسطينية إلى أكاخر القرف التاسع عشر، حيث قامت 
ليا في فمسطيف بعد أف ىاجر إلييا عدد كبير مف التجار اإليرانييف سنو  ممثميوإيراف بإنشاء 

 .  (1)تيتـ بالشؤكف االقتصادية كالتجارية ونت ىذه الممثمي، ككاـ1897
بيذا ؤلراضي الفمسطينية أعمنت إيراف اعترافيا ل اإلسرائيمياالحتبلؿ كبعد عاميف مف 

 23، كفي (2)ليذا االعتراؼ ةاـ ضجة برلمانية في إيراف؛ رافضاألمر الذم أدل إلى قي ؛الكياف
كأعمنت كزارة الخارجية اإليرانية في ببلغ رسمي  الكيافاستدعت إيراف ممثميا لدل  ـ1951آذار 

 .(3)إغبلؽ القنصمية العامة في دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي؛ بسبب الضغط الشعبي كالجماىيرم
ذت ، كأخـ1953عاـ  في تحسنت العبلقات اإليرانية مع االحتبلؿ اإلسرائيميكما ك 

ر احتفاالت الذكرل العاشرة لتأسيس مف حضك  ـ1958لـ يتردد عاـ              ن       ن     العبلقات طابعا  تجاريا ، بؿ 
 .(4)دكلة االحتبلؿ اإلسرائيمي

 الفمسطينية بعد الثورة اإلسبلمية في إيران:-العبلقات اإليرانية  ً   أوال : 
الفمسطينية -، سادت العبلقات اإليرانيةـ1979مع اندالع الثكرة اإلسبلمية في إيراف عاـ 
 .(5)المجتمع اإليراني حالة مف التعاطؼ كالتضامف بيف شرائح مختمفة مف

في  "اإلسرائيمية"ككضعت القضية الفمسطينية في أكلكيات إيراف الثكرة، فأغمقت السفارة 
تحت في الكقت عينو أكؿ سفارة فمسطينية في العالـ ككاف ىاني الحسف أكؿ سفير طيراف كف

 .(6) لفمسطيف في إيراف
، كقاـ االحتبلؿ اإلسرائيميك فمع انتصار الثكرة، قطعت العبلقات الدبمكماسية بيف إيراف 

سطيني ياسر عرفات بزيارة إيراف بعد سبعة أياـ مف انتصار الثكرة، ككصكؿ أكؿ كفد عسكرم فم
 .(7)لتدريب الشباف اإليرانييف

                                                                 

 (.31مسطيف )ص( أبك سعده، السياسة اإليرانية تجاه حركات المقاكمة اإلسبلمية في ف(1

 (. 92اإليرانية )ص-ىاشـ، تطكر العبلقات اإلسرائيمية ((2

اإلسرائيمية كالقضية الفمسطينية منذ انطبلؽ حركتو -كاظـ، مكقؼ اإلماـ الخميني مف العبلقات اإليرانية ((3
 (. 245)ص ـ2:84-ـ2:73السياسية حتى حرب تشريف األكؿ 

 (.218المعاصرة )ص( أبك مغمي، دليؿ الشخصيات اإليرانية (4
 فياض، العبلقات الفمسطينية اإليرانية خرجت مف مربع الفتكر )المكقع اإللكتركني(.  ((5

6 سادات، الجميكرية اإلسبلمية كالعبلقات مع الحركات اإلسبلمية المقاكمة في فمسطيف حركة الجياد  ((
 (.88             ن   اإلسبلمي نمكذجا  )ص

 (.:28-289صص )ـ 1::2-ـ2:79الفمسطينية -يةحسيف: أحمد، العبلقات الثكرية اإليران ((7



  

84 

 

 الحرب اإليرانية العراقية:      إب انالفمسطينية -مسار العبلقات اإليرانية -أ 
رغبة العديد مف لالشؾ أف القضية الفمسطينية كانت الخاسر األكؿ في ىذه الحرب؛  

الشباب اإليراني كالعراقي في القتاؿ كاالستشياد مف أجؿ القضية الفمسطينية، كرغبتيـ في قتاؿ 
 .االحتبلؿ اإلسرائيمي بجانب الشباب الفمسطيني

عرفات في مكسكك،  العراقية كاف ياسر-ندالع الحرب اإليرانيةألكلى مف افي األياـ ا 
كغادرىا إلى إيراف بدعكة مف السيد بني صدر، لكف لـ يكف لدل طيراف كبغداد نية لكقؼ الحرب، 
ككانت عبلقة منظمة التحرير بإيراف كالعراؽ في أفضؿ مستكل، ككانت المعدالت العربية تمنع 

مصمحة إيراف، مع ذلؾ أعمف عرفات عدـ مكافقتو عمى  منظمة التحرير مف اتخاذ مكقؼ في
 .  (1)احتبلؿ األراضي

رغـ ما تمتاز بو العبلقات اإليرانية مع منظمة التحرير إال أف حالة التعاطؼ كالتأييد ب
كسرعاف ما انقمب إلى فتكر بعد فشؿ كساطة ياسر                                          ن اإليراني مع القضية الفمسطينية لـ يدـ طكيبل ،

يراف في عاـ عرفات في كقؼ اند القيادات اإليرانية بيد أف ، ـ1980                                   الع الحرب بيف العراؽ كا 
عمى التأييد المفظي لنضاؿ الشعب الفمسطيني حافظت السياسية كالقطاعات الشعبية المختمفة 

يراف (2)كلحقو التاريخي في الحفاظ عمى أرضو كمقدساتو                                          ، كبعد فتكر العبلقات بيف حركة فتح كا 
بدأت إيراف تبحث عف حمفاء ليا في الساحة الفمسطينية فظيرت حركات إسبلمية مثؿ حركة 

 ىذه الحركات بالماؿ كالعكف عمى المجاالت إمدادحماس كالجياد اإلسبلمي، لـ تتردد إيراف في 
 .كافة

 حرب الخميج الثانية:      إب انالفمسطينية -ت اإليرانيةالعبلقا -ب 
مفاكضات التسكية في الشرؽ ، كحيف بدأت ـ1991في أعقاب حرب الخميج الثانية عاـ  
عمى العرب كعمى القضية   ن ا  أمريكي  ن ا  ، تآمر ـ1991، كاعتبرت مؤتمر مدريد لمسبلـ عاـ األكسط

 . (3)ـ1993                                   ن                     الفمسطينية، ككاف رد فعؿ إيراف سمبيا  عمى اتفاؽ أكسمك عاـ 
المكقؼ اإليراني ىذا مف رؤية قائمة عمى التشكيؾ بعممية السبلـ، ككف السبلـ ىنا كينبع 

رزام "أف خار كزير الخارجية اإليراني كماؿ         ن       ن                            ليس سبلما  حقيقيا  يعيد الحقكؽ ألصحابيا، كما أش

                                                                 

 .(291ص ـ )1::2-ـ2:79الفمسطينية -( حسيف: أحمد، العبلقات الثكرية اإليرانية(1

 اإليرانية خرجت مف مربع الفتكر )المكقع اإللكتركني(.-( فياض، العبلقات الفمسطينية(2

 (.312)ص ـ3114-ـ:2:8الراكم، سياسة إيراف الخارجية لمفترة مف  ((3
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ما ىك إال سراب"، فما كاف مف إيراف إال أف اعتبرت اتفاؽ أكسمك  الكياف الصييكنيالسبلـ مع 
 . (1)لمصمحة الشعب الفمسطيني إياه بأنو مناقض      ن كاصفة  عي، غير شر 

 :م2000الفمسطينية أعقاب انتفاضة األقصى عام -العبلقات اإليرانية -ج 
ـ، دعمت إيراف االنتفاضة عمى 2000سبتمبر 28مع اندالع انتفاضة األقصى في  

لبلنتفاضة كلمقضية مة الصعيديف الرسمي كالشعبي، فقد اجتاحت العاصمة طيراف المسيرات الداع
 .(2) الفمسطينية

، تراجعت ـ2001                                            ن               غير أف التقارب الفمسطيني اإليراني لـ يدـ طكيبل  ففي منتصؼ عاـ 
اإليرانية بسبب اتياـ األكلى إيراف بتشجيع حركات المقاكمة اإلسبلمية -العبلقات الفمسطينية

؛ الكياف الصييكنيك الفمسطينية المتمثمة بحماس كالجياد عمى خرؽ اليدنة المعقكدة بيف السمطة 
 .(3)                      ن                                      السمطة الفمسطينية تدخبل  في شؤكنيا الداخمية كىدفو تقكيض سمطتيا  ٌ   عد تواألمر الذم 

 الفمسطينية بعد فوز حركة حماس باالنتخابات التشريعية:-العبلقات اإليرانية    ً   ثانيا : 
، أجريت انتخابات رئاسية كتشريعية في ـ2004نكفمبر  11بعد رحيؿ عرفات في 

األراضي الفمسطينية، فازت مف خبلليا حركة حماس بغالبية مقاعد المجمس التشريعي عاـ 
، كفي فبراير (4)الحككمة الفمسطينية الجديدة كالتي شكمتيا حركة حماسفقد دعمت إيراف ، ـ2006
المكتب السياسي لحركة حماس خالد ، استقبؿ مرشد الثكرة اإليرانية عمي خامنئي رئيس ـ2006

 .(5)مشعؿ في طيراف
خمسيف مميكف  نحك، ـ2006فقد كصؿ التمكيؿ الذم قدمتو إيراف لحركة حماس عاـ 

       ن                                 ن                               ىذا فضبل  عف تدريب ككادر لحركة حماس عسكريا  كتسييؿ تمكيميا بالسبلح كالعتاد ، دكالر
، مف جانب آخر أعمف كزير (6)كانت إيراف أىـ نصير لمحركة ـ2006العسكرم، كفي العاـ 

             ن                             ، تمقيو كعكدا  مف إيراف بتدريب ككادر أمنية ـ2006الداخمية الفمسطيني سعيد صياـ في مارس 
 .(7)فمسطينية، كتزكيد قكات األمف الفمسطيني بعربات عسكرية

                                                                 

 (.66( حمداف، االنتفاضة محاكر تقييف )ص(1

 (.91أبك سعده، السياسة اإليرانية تجاه حركات المقاكمة اإلسبلمية في فمسطيف )ص ((2
 (.4( السادة كعكاد، القضية الفمسطينية في منظار السياسة الخارجية اإليرانية )ص(3
 (.41عبد المؤمف، إيراف كجيرانيا كاألزمات اإلقميمية )ص ((4

 (. 362ـ )ص3117-ـ3116أبك طالب، التقرير االستراتيجي العربي  ((5

 (.6المكساكم، العبلقات االستراتيجية بيف الجميكرية اإلسبلمية في إيراف كحركة حماس )ص ((6
 (.68ـ )ص:311-3117( المدني، العبلقات األمريكية اإليرانية كتأثيرىا عمى الكضع الفمسطيني الداخمي(7
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 :م2007إيران و االنقسام الفمسطيني عام  -أ 
االنقساـ  ةكراح ضحي                   ن               ، سيطرت حماس عسكريا  عمى قطاع غزة، ـ2007يكنيك  14في  

    ن                        قتيبل ، قرار حماس لمسيطرة عمى  161الفمسطيني كما أكضح المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف 
، فقد انحازت (1)قطاع غزة، رحبت بو إيراف كلـ تتردد بتكفير الدعـ المادم كالعسكرم لحماس

 .إيراف إلى حركة حماس، كالحككمة الفمسطينية المقالة في قطاع غزة
ليا في المنطقة أك في الساحة   ن ا  استراتيجي  ن ا  تأييد إيراف المطمؽ لحركة حماس ككنيا حميفرغـ ب

، أعرب عف قمؽ ـ2007أثناء زيارتو لقطر في تمكز عاـ في الفمسطينية، إال أف تصريحات نجاد 
الجميكرية اإلسبلمية اإليرانية مما يجرم عمى الساحة الفمسطينية مف تقاتؿ ما بيف الفصائؿ 

ـ إلى سطينية، باإلضافة الفم دعـ ببلده كحدة جميع الفصائؿ كالقكل الفمسطينية كاالنسجاـ كالتبلح
 .(2)فيما بينيا

 :م2009-م2008لعام  الصييونيالفمسطينية خبلل العدوان -العبلقات اإليرانية -ب 
في  ـ2008كانكف األكؿ  27عمى غزة يـك السبت  االحتبلؿ اإلسرائيميعدكاف بدأ 

        ن              فمسطينيا  عمى األقؿ )مف  1417عف استشياد  أسفرك      ن                  صباحا  بالتكقيت المحمي،  11:30الساعة 
صابة  111   ن  طفبل  ك 412     ن  مدنيا  ك 926بينيـ  جنكد  10آخريف، إلى جانب مقتؿ  4336               امرأة( كا 

صابة  3 "صياينة" باليمع حسب اعتراؼ الجيش  أصيبكا مدنيكفآخريف أغمبيـ  400               مدنييف كا 
 .(3)جندم خبلؿ المعارؾ بغزة 100قتمت قرابة  أنيا أكدتلكف المقاكمة  االحتبلؿ

قرب إلى المساندة اإلعبلمية، أاإلسبلمية في إيراف حياؿ األزمة ظؿ مكقؼ الجميكرية 
كمة دعميا لفصائؿ المقاب تاعتراف، ك (4) كتكجيو الدعكة إلى الدكؿ اإلسبلمية لنصرة أىؿ غزة

كشؼ قائد الحرس الثكرم في إيراف المكاء محمد عمي جعفرم إذ  ؛الفمسطينية بالسبلح كالذخائر
أثناء مقابمة مع قناة في طيراف تقنية صكرايخ إلى فصائؿ المقاكمة الفمسطينية في غزة  عف تقديـ

 .(5)العالـ اإلخبارية

                                                                 

 (. 342قؼ إيراف تجاه القضية الفمسطينية بعد اتفاؽ أكسمك )صىتيت، مك  ((1

 (.5السادة كعكاد، القضية الفمسطينية في منظار السياسة الخارجية اإليرانية )ص ((2
 ـ )مكقع إلكتركني(.:311-ـ3119حرة، الحرب عمى غزة، حرب الفرقاف  ( ككالة فمسطيف(3

 (. 5ميكرية اإلسبلمية في إيراف كحركة حماس )صالمكساكم، العبلقات االستراتيجية بيف الج ((4

5 ، الجميكرية اإلسبلمية كالعبلقات مع الحركات اإلسبلمية المقاكمة في فمسطيف حركة الجياد ( سادات(
 (.:9             ن   اإلسبلمي نمكذجا  )ص
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   ن                 كصا  في ساحة فمسطيف، صعمى المستكل الشعبي اجتاحت المظاىرات المدف اإليرانية، خك 
ديسمبر  29يـك  األعمى لمثكرة اإلسبلمية السيد عمي الحسيني الخامنئيالمرشد حيث أعمف 

 .(1)شارؾ عدد كبير مف المسئكليف اإليرانييف في التظاىراتالحداد في إيراف، كما ـ 2008
مف جانبيا حركة حماس قامت بإرساؿ رسائؿ شكر إليراف كبعد انتياء العدكاف 

           ن فحكاىا شكرا   كالمفترقات كاألماكف العامة صكر كنصكصاإلسرائيمي طبع عمى جدراف المنازؿ 
في التخطيط االستراتيجي ـ المقاكمة بالسبلح كالذخائر بؿ إيراف، في برقية عرفاف كشكر لمف دع

 لقيادة الحرب.
 :الربيع العربيالفمسطينية بعد -لعبلقات اإليرانية    ً    ثالثا : ا

شماؿ أفريقيا كحتى منطقة الخميج،  عمت االنتفاضات كالثكرات الشعبية العالـ العربي مف
 .(2)كانيارت األنظمة الكاحد تمك اآلخر

كيرل بعض الخبراء أف التغيير في عبلقة حماس مع طيراف كاف مف أىـ تبعات الربيع 
العربي عمى القضية الفمسطينية، فقد تغيرت أكلكيات حماس كتغيرت معا بكصمة سياستيا 

 .(3)عاـ عمى نحكالخارجية تجاه إيراف كدكؿ المنطقة 

 بعد "الثورة" السورية:الفمسطينية -العبلقات اإليرانية - أ
كاضح  عمى نحكفي سكريا انقسـ مكقؼ الفصائؿ الفمسطينية بيف مؤيد  "الثكرة"منذ بدء 

لمنظاـ السكرم، ك فصائؿ لـ تصدر مكاقؼ كاضحة، غير أف الرئيس الفمسطيني محمكد عباس 
الحياد في األزمة الدائرة في سكريا، كأف الفمسطينييف ضيكؼ في                                 ى قد أعمف في مقابمة متمفزة التزاـ  

 .(4)ىذه البمد
                                                    ن                    عمى صعيد العبلقات اإليرانية كحركة حماس أخذت منحى مختمف ا عقب شيكر قميمة مف 

، دكف أف تياجـ "اندالع الثكرة السكرية عندما قررت الحركة دعـ "تطمعات كآماؿ الشعب السكرم
يراف، شف  الرئيس النظاـ السكرم                                                                              ، لكف البلفت أنو بعد أياـ قميمة عمى تجدد التقارب بيف حماس كا 

                                                                 

 (. 516سعيد كياسيف، حيف صبكا الرصاص عمى غزة )ص ((1
مع الحركات اإلسبلمية المقاكمة في فمسطيف حركة الجياد سيد الجميكرية اإلسبلمية كالعبلقات  مكسكم، ((2

 (.6             ن   اإلسبلمي نمكذجا  )ص
 أحمدياف، خيارات حماس في العبلقة مع إيراف )مكقع إلكتركني(. ((3

 بيطارم، الفمسطينيكف في سكريا بيف الثكرة كالقمؽ )مكقع إلكتركني(. ((4
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                     ن      ن                                                      السكرم بشار األسد ىجكم ا قاسي ا عمى الحركة، كاتيميا بالتكرط المباشر في أحداث سكريا، 
 .(1)كالتكاطؤ مع دكؿ إقميمية

حماس مطالب إيرانية بدعـ األسد، بقيت حماس تؤكد عمى أىمية العبلقة مع  ترفض
إيراف، كبقيت إيراف تكاظب عمى كصؼ الحركة بػ"المقاكمة"، كاستمرت المقاءات بمستكيات 

مساعدات ال تقطعغير أنو  ،الحركة مف خبلؿ مكتبيا في طيراف منخفضة، كاستمر تمثيؿ
 .(2) ن ا  مميكف دكالر شيري 24لمحركة كالتي قالت بعض المصادر: إنيا كصمت إلى  يةيراناإل

يران اآلتي ولعل  :(3)من أىم أسباب الخبلف بين حركة حماس وا 
 المؤيدة الثكرة السكرية: ما أثار انزعاج المحكر اإليراني.« حماس»التصريحات العمنية لػ  -أ 
كالذم يشكؿ رأس حربة « لئلخكاف»خركج مشعؿ بعد أشير عدة مف تركيا )البمد الراعي  -ب 

ـ السكرم( ليشف ىجكمان عمى النظاـ السكرم.   في كجو النظا
 رفع مشعؿ في ميرجاف ضخـ في غزة عمـ الثكرة السكرية.  -ج 
 مطالبة حماس حزب اهلل المبناني بسحب قكاتو مف سكرية. -د 
بالمشاركة في « حماس»يف اتيمت دمشؽ عناصر مف كصؿ الخبلؼ إلى ذركتو، ح  -ق 

ف ثبت أف « حماس»القتاؿ إلى جانب المعارضة.  نفت مراران أف يككف ىناؾ قرار بذلؾ، كا 
ـ بيـ.  ىناؾ مقاتميف منتميف إلى الحركة فيـ يتصرفكف في شكؿ فردم، كال عبلقة لمتنظي

 :م2015عاصفة الحزم عام  إبانالعبلقات اإليرانية الفمسطينية  - ب
كترث بعد قطيعة بيف إيراف كحركة حماس امتدت ألكثر مف ثبلث سنكات، كالتي لـ ت

إذ كانت ترل في تقدـ مكجة الربيع العربي تعكيضان عف خسارتيا  ؛بدكرىا بمكقؼ طيراف المستجد
الحميؼ اإليراني، خصكصان مع صعكد نجـ اإلخكاف المسمميف في مصر كاإلسبلمييف، لكف ىذه 

ضربت العبلقات اإليرانية الفمسطينية لـ تدـ طكيبلن بؿ مرت مركر الكراـ ففي القطيعة التي 
تكاترت التصريحات التي تشير إلى إمكانية عكدة العبلقات بيف حماس  ـ2015بدايات العاـ 

، زار كفد قيادم مف المكتب ـ2015كطيراف إلى سابؽ عيدىا، ففي كانكف األكؿ )ديسمبر( 
 .(4)اعتيبر عكدة لمدؼء في عبلقات الطرفيف السياسي لػحماس طيراف، ما

                                                                 

 (4يراف قراءة تحميمو )صالصمادم، حماس كالجياد تعيداف تكصيؼ العبلقة مع إ ((1
 .(6ص)الصمادم، حماس كالجياد تعيداف تكصيؼ العبلقة مع إيراف قراءة تحميمو  ((2

 )مكقع إلكتركني(. كايد، الدعـ اإليراني يتراجع كمكعد زيارة مشعؿ لطيراف لـ يحدد ((3
يراف كحدكد الرىاف )مكقع إلكتركني(. ((4                                                  دياب، حماس كا 
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أكقفت دعميا لفصائؿ المقاكمة الفمسطينية كعمى كجو الخصكص حماس غير أف طيراف 
دعميا لحركة الجياد اإلسبلمي لرفضيا إدانة عاصفة الحزـ،     ن أيضا  أكقفت ك ، ـ2011منذ عاـ 
مف ، كأصبح التكتر سيد المشيد فقد تكترت العبلقات اإليرانية مع السمطة الفمسطينية (1)في اليمف

، ككذلؾ فتكر العبلقة ككقؼ الدعـ المادم عف الحركات  جراء مكقفيا مف عاصفة الحـز
.مف اإلسبلمية   جراء عدـ تحديد مكقفيا أك الخركج بتصريحات معمنة مناىضة لعاصفة الحـز

لمنظمة التحرير الفمسطينية كعمى كفد مف المجنة التنفيذية زار ، ـ2015في أغسطس 
كأكد الكفد  رأسيـ الدكتكر أحمد مجدالني بتكميؼ مف الرئيس الفمسطيني محمكد عباس طيراف،

طيراف                                        اإليرانية، كا ف الرئيس محمكد عباس سيزكر  -الدؼء عاد إلى العبلقات الفمسطينية  أف
أثناء الزيارة عمى تشكيؿ لجنة مشتركة لمتشاكر في كجرل االتفاؽ  في غضكف الشيريف المقبميف،

 .(2)السياسي تجتمع مرة كؿ ستة أشير
السمطة الفمسطينية تحاكؿ تحسيف عبلقاتيا مع إيراف باألخص بعد كيرل الباحث أف 

، غير أف إيراف لدييا مأخذ عمى السمطة 5+1تمكف إيراف مف إحراز مكاسب أعقاب مباحثات 
                                     ن                                             ا المؤيد لعاصفة الحـز كالتي أثرت نكعا  ما عمى العبلقات الفمسطينية اإليرانية الرسمية، مف مكقفي

جراء عدـ كضكح مف غير رسمي فقد أكقفت إيراف إمدادىا لحركة الجياد اإلسبلمي  عمى نحكأما 
 مكقفيا مف األحداث الجارية باليمف.

أما عمى صعيد حركة حماس كالتي شيدت تقرب مف السعكدية بعد زيارة مشعؿ رئيس 
المكتب السياسي لمحركة إلى الرياض كلقائو بكبار المسئكليف السعكدييف، ساءت العبلقات مع 

مف  700ػػ ككجيت ككالة األنباء اإليرانية "فارس"، اتيامات لمحركة بأنيا "ستشارؾ بإيراف 
"تعمؿ ضد مصالح طيراف في المنطقة"، بالنظر إلى صراع  ياأنك  اليمف، عناصرىا لمقتاؿ في

 .(3)النفكذ في المنطقة بيف الرياض كطيراف
 موقف إيران من ىبة القدس: - ج

 انطمقت ىبة أك غضبة أك صرخة أك انتفاضة القدس بقيـا الشييد ميند الحمبي يـك
كانت بداية لسمسمة مكاجيات قادىا الشباب ك نتفاضة االفجرت  نفذىا بعممية ـ3/10/2015

 .(4) "اإلسرائيمية"الفمسطيني فأحدثت مفاجئات لممنظكمة األمنية 

                                                                 

 ؤكد إيراف أكقفت الدعـ العسكرم بسبب مكقفنا بسكريا )مكقع إلكتركني(.مفكرة اإلسبلـ، حماس ت ((1

مركز الزيتكنة لمدراسات االستراتيجية، مجدالني: مكعد مبدئي لزيارة عباس طيراف..كتشكيؿ لجنة مشتركة  ((2
 لمتشاكر السياسي )مكقع إلكتركني(.  

يراف  ((3  مصطنع )مكقع إلكتركني(.                                                   فمسطيف أكف اليف، أبك مرزكؽ: التكتر بيف حماس كا 
 شاىيف، انتفاضة القدس إرادة شعب )مكقع إلكتركني(. ((4
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دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاكف اإلسبلمي في إيراف بدكرىا 
، أم بعد اليـك الثالث مف المكاجيات بيف قكات االحتبلؿ اإلسرائيمية كفمسطينييف ـ6/10/2015

 .(1)باحة المسجد األقصى في مدينة القدس المحتمةفي 

                                                                 

)مكقع  فمسطيف أكف اليف، إيراف تدعك إلى اجتماع لمنظمة التعاكف اإلسبلمي بعد الصدامات بالقدس ((1
 إلكتركني(.



 

 
 
 
 
 

 الفصل الرابع

 صورة إيران في الصحف العربية اليومية
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 الرابعالفصل 
 صورة إيران في الصحف العربية اليومية

إيراف في ؼ نتائج دراسة تحميؿ محتكل كشكؿ مكضكعات    ٌ تعر  ييدؼ ىذا الفصؿ إلى 
ؼ مدل اىتماـ صحؼ الدراسة بمكضكعات إيراف، كالصفات    ٌ تعر  الدراسة، كذلؾ بصحؼ 

كالسمات التي حاكلت صحؼ الدراسة رسميا، كاتجاىات الصحؼ مف قضايا كمكضكعات إيراف، 
كأىـ الفاعميف، كالمنشأ الجغرافي لؤلحداث المتعمقة بمكضكعات إيراف، كمسارات البرىنة التي 

اكليا لمكضكعات إيراف، كمصادر الصحؼ اإلعبلمية، كالفف اعتمدت عمييا الصحؼ في تن
الصحفي المستخدـ، كمكاف نشر المكضكعات التي تتناكؿ إيراف، كالصكر كالرسـك المصحكبة 

 لممكضكعات، ككسائؿ اإلبراز المستخدمة، كنكع العناكيف المستخدمة. 
 كقد تـ تقسيمو إلى مبحثيف ىما:

 إيراف في صحؼ الدراسة. اتبفئات محتكل مكضكع المبحث األول:
 فئات شكؿ مكضكعات إيراف في صحؼ الدراسة.المبحث الثاني: 
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 المبحث األول
 فئات محتوى موضوعات إيران في صحف الدراسة

يتناكؿ ىذا المبحث نتائج محتكل مكضكعات إيراف في صحؼ الدراسة، كصفات كسمات  
كمكضكعات إيراف، كأىـ الفاعميف، إيراف في صحؼ الدراسة، كاتجاه الصحؼ مف قضايا 

كمنشأىا الجغرافي، كمسارات البرىنة التي اعتمدت عمييا الصحؼ في تناكليا لمكضكعات إيراف؛ 
يتعرض ليا قراء صحؼ  األمر الذم ينتج عنو تكصيؼ لبلختبلؼ في مضمكف الصكرة التي

 ؼ أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ بيف صحؼ الدراسة.     ٌ تعر  الدراسة، ك 

 أىم قضايا وموضوعات إيران التي طرحتيا صحف الدراسة  ً   أوال : 
قاـ الباحث بحصر جميع المكضكعات المتعمقة بإيراف، سكاء أكانت مكاد خبرية أك غير  

 898           ن                                                                 ذلؾ مستثنيا  اإلعبلنات، كبمغت المكضكعات المتعمقة بإيراف في صحؼ الدراسة مجتمعة )
       ن                        مكضكعا ( كما بينيا الجدكؿ اآلتي:

 عدد الموضوعات المتعمقة بإيران في صحف الدراسة(: 4.1) جدول

 النسبة )%( التكرار )ك( الصحيفة

 42.2 379 تحاد اال 

 38.5 346 األخبار 

 15.1 135 األىرام 

 4.2 38 صوت األحرار 

 100 898 المجموع
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 عدد الموضوعات المتعمقة بإيران في صحف الدراسةيوضح  (:4.1شكل )

مف الجدكؿ السابؽ يتضح أف صحيفة االتحاد اإلماراتية اىتمت بنشر المكضكعات 
تحاد المكضكعات التي نشرتيا صحيفة اال أثناء مدة الدراسة، حيث بمغت نسبةفي المتعمقة بإيراف 

(، كجاءت صحيفة األىراـ المصرية 38.5%(، تمتيا صحيفة األخبار المبنانية بنسبة )%42.2)
(، في حيف كانت صحيفة صكت األحرار الجزائرية األقؿ 15.1%الثالثة بنسبة )في المرتبة 

%(، كىذا يشير إلى أف صحيفة االتحاد اإلماراتية اىتمت 4.2       ن                       اىتماما  بمكضكعات إيراف بنسبة )
بمكضكعات إيراف بحكـ الجكار في الحدكد باإلضافة إلى الخبلؼ الناشب بيف دكلة اإلمارات 

 ة اإليرانية فيما يتعمؽ بجزر طنب الكبرل كالصغرل كجزيرة أبك مكسى.كالجميكرية اإلسبلمي
في حيف جاءت صحيفة األخبار المبنانية في المرتبة الثانية مف حيث االىتماـ كذلؾ 

حزب اهلل المبناني الممكؿ مف إيراف، أما صحيفة األىراـ المصرية كالتي تعبر مف  الصحيفة تقربل
-بسبب انقطاع العبلقات اإليرانية نسبة اىتماميا أقؿ كذلؾ عف رأم الحككمة المصرية كانت

المصرية كفتكر العبلقة بينيما، أما صحيفة صكت األحرار الجزائرية كىي الصحيفة الناطقة 
بمساف الحزب الحاكـ في الجزائر حزب جبية التحرير الجزائرم كاف األقؿ اىتماما ككف الجزائر 

 باإلضافة إلى مكقفيا الكسيط إزاء بعض القضايا. تنأل بنفسيا عف الصراعات اإلقميمية
تتفؽ ىذه النتيجة مع الكظيفة التي تؤدييا نظرية األجندة كالتي أثبتت أف عرض كسائؿ 

مة مييمكف تمييز القضية ال كمف ثـاإلعبلـ لقضية معينة يزيد مف كعي الجماىير لتمؾ القضية، 
ـك كسائؿ اإلعبلـ بالتركيز عمى قضية معينة مف بيف القضايا التي تعرضيا كسائؿ اإلعبلـ، كتق
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ؼ ما يجرم في البيئة الداخمية    ٌ تعر  ا مراقبة البيئة كيسعى المجتمع دكف أخرل كمف أىمي
 . (1)كالخارجية كمشكبلت المجتمع

مف ثـ كاف تقسيـ المكاد الصحفية المنشكرة في الصحؼ حسب التصنيفات المختمفة كما 
ف، لتعرؼ عدد تكرارات كؿ نكع مف جية، كنسبتو إلى غيره مف كردت في استمارة تحميؿ المضمك 

األنكاع الصحفية مف جية ثانية، كنسبة كؿ نكع إلى غيره في صحؼ الدراسة مجتمعة مف جية 
 (: 4.2ثالثة، كىك ما تكضحو بيانات الجدكؿ اآلتي رقـ )

 الدراسة(: ترتيب أولويات أىم الموضوعات المتعمقة بإيران في صحف 4.2) جدول

ات
وع
وض

الم
 

 الصحيفة
 

 

 القضايا

 االتجاه العام صوت األحرار األخبار األىرام االتحاد

 % ك % ك % ك % ك % ك

سي
سيا

 

 16.2 145 10.6 4 22.5 78 7.4 10 13.9 53 عبلقة إيراف بالدكؿ العربية
لتدخؿ اإليراني في ا

 المنطقة
54 14.2 28 20.8 38 10.9 5 13.2 125 13.9 

مكقؼ إيراف مف الصراع 
 في الكطف العربي

23 6.1 6 4.5 45 13 6 15.8 80 8.9 

 8.2 74 2.6 1 7.5 26 13.4 18 7.7 29 1+5مباحثات 
العبلقات اإليرانية 

 األمريكية
36 9.5 4 2.9 14 4 2 5.3 56 6.2 

 5 45 2.6 1 5.8 20 5.9 8 4.2 16 العبلقات اإليرانية الدكلية
العبلقات اإليرانية 

 )اإلسرائيمية(
9 2.4 5 3.7 15 4.3 - - 29 3.2 

عبلقة إيراف بالفصائؿ 
 الفمسطينية

3 0.8 2 1.5 17 4.9 - - 22 2.5 

 1.5 13 - - - - 0.8 1 3.4 12 المعارضة اإليرانية
مكقؼ إيراف مف القضية 

 الفمسطينية
3 0.8 1 0.8 2 0.6 - - 6 0.7 

 0.2 2 - - 0.3 1 - - 0.3 1 الحككمة اإليرانية
 66.5 597 50.1 19 73.8 256 61.7 83 63.3 239 المجموع

رم
سك
ع

 
 

التدخؿ العسكرم 
 اإليراني في المنطقة

24 6.3 14 10.4 15 4.3 3 7.9 56 6.2 

 5.3 48 7.9 3 2 7 4.5 6 8.4 32 السبلح النككم
                                                                 

كؿ العربية خبلؿ الفترة مف دراسة تطبيقية عمى جامعة الد االتصالية في المنظمات اإلقميميةعامر، األنشطة  ((1
 .ـ3115سبتمبر -ـ3122سبتمبر 
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ات
وع
وض

الم
 

 الصحيفة
 

 

 القضايا

 االتجاه العام صوت األحرار األخبار األىرام االتحاد

 % ك % ك % ك % ك % ك

الدعـ العسكرم اإليراني 
 لحمفائيـ

16 4.2 8 5.9 20 5.8 - - 44 4.9 

 1.6 14 2.6 1 0.6 2 2.2 3 2.1 8 التسمح العسكرم
 0.2 2 2.6 1 0.3 1 - - - - أخرل

 18.2 164 21 8 13 45 23 31 21 80 المجموع

يني
د

 

 3.8 34 2.6 1 2 7 4.5 6 5.3 20 الشيعي-الصراع السني
 0.5 4 - - 0.9 3 - - 0.3 1 المرجعيات الدينية
 0.1 1 2.6 1 - - -  - - االحتفاالت الدينية

 0.2 2 5.3 2 - - -  - - أخرل
 4.6 41 10.5 4 2.9 10 4.5 6 5.6 21 المجموع

دم
صا

اقت
 

 1.6 15 - - 2.3 8 0.5 1 1.5 6 العقكبات االقتصادية
 1 9 - - 0.9 3 2.2 3 0.8 3 النفط

 0.6 5 - - 0.6 2 - - 0.7 3 التعاكف االقتصادم
 0.6 5 - - 0.6 2 0.5 1 0.5 2 االتفاقيات االقتصادية

 0.3 3 - - 0.3 1 - - 0.5 2 الغاز
 - - - - - - - - - - أخرل

 4.1 37 - - 4.7 16 3.2 5 4 16 المجموع

في
ثقا

 

 1.8 16 - - 3.2 11 0.8 1 1.1 4 المسرح كالسينما
الشعر كالمكسيقى 

 الفارسية
2 0.5 1 0.8 1 0.3 3 7.9 

 
7 0.7 

 0.5 4 - - 0.6 2 0.8 1 0.3 1 معارض الكتاب
 - - - - - - - - - - األعياد الكطنية كالقكمية

 0.5 4 5.3 2 - - - - 0.5 2 أخرل
 3.5 31 13.2 5 4.1 14 2.4 3 2.4 9 المجموع

عي
تما
اج

 

الظكاىر االجتماعية 
 اإليرانية

5 1.3 3 2.2 2 0.6 1 2.6 11 1.3 

الحريات داخؿ المجتمع 
 اإليرانية

6 1.6 2 1.5 1 0.3 - - 9 1 

النسيج االجتماعي 
 اإليراني

- - - - 2 0.6 - - 2 0.2 

 - - - - - -   - - أخرل
 2.5 22 2.6 1 1.5 5 3.7 5 2.9 11 المجموع
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ات
وع
وض

الم
 

 الصحيفة
 

 

 القضايا

 االتجاه العام صوت األحرار األخبار األىرام االتحاد

 % ك % ك % ك % ك % ك

 0.6 6 2.6 1 - - 1.5 2 0.8 3 أخرل 
 100 898 100 38 100 346 100 135 %100 379 المجموع

 
 ترتيب أولويات أىم الموضوعات المتعمقة بإيران في صحف الدراسة يوضح (:4.2شكل )

 :االتجاه العام -أ 
جاءت في مقدمة المكضكعات التي  "السياسية"تظير بيانات الجدكؿ السابؽ أف المكضكعات  -1

بنسبة  "العسكرية"%(، كمف ثـ المكضكعات 66.5)صحؼ الدراسة بنسبة تناكلتيا 
%(، أعقبتيا في المرتبة الرابعة المكضكعات 4.6بنسبة ) "الدينية"كالمكضكعات ، %(18.2)
%(، في حيف كانت 3.5بنسبة ) "الثقافية"%(، كتمتيا المكضكعات 4.1بنسبة ) "االقتصادية"

 .%(2.5          ن        األقؿ حضكرا  بنسبة ) "االجتماعية"المكضكعات 
ية" عمى اىتماـ الصحؼ في تناكليا حظيت القضايا المتعمقة بػ"العبلقات اإليرانية العرب -2

%(، كتمتيا القضايا المتعمقة بػ"التدخؿ السياسي اإليراني 16.2لممكضكعات السياسية بنسبة )
جاءت القضايا المتعمقة بػ"مكقؼ إيراف مف الصراع  في حيف، (13.9%في المنطقة" بنسبة )

%(، كسمطت صحؼ الدراسة الضكء عمى 8.9في الكطف العربي" في المرتبة الثالثة بنسبة )
كبير، كمكقؼ إيراف مف  عمى نحكاألزمة السكرية كاليمنية باإلضافة إلى األزمة العراقية 

 األزمات العربية باإلضافة إلى تدخميا في الشؤكف الداخمية لمبمداف العربية.
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لعسكرم اإليراني أما فيما يتعمؽ بالقضايا "العسكرية" جاءت المكضكعات المتعمقة بػ"التدخؿ ا -3
كتمتيا القضايا المتعمقة بػ"السبلح النككم (، %6.2) في المنطقة" في المرتبة األكلى بنسبة

العسكرم اإليراني في سكريا كالعراؽ عمى  الكجكد%(،كما كحظي 5.3اإليراني" بنسبة )
ـ صحؼ الدراسة.  النسبة األكبر مف حيث اىتما

الشيعي عمى اىتماـ الصحؼ بنسبة -السني في حيف حصمت القضايا المتعمقة بالصراع  -4
عدا صحيفة األخبار  كذلؾ ككف صحؼ الدراسة أغمبيا تتبع لمذىب السنة؛ %(3.8)

في نفسو  يتبع المذىب الديني  ثنى عشرمبة مف حزب اهلل كىك حزب شيعي إالمبنانية المقر 
 .إيراف

كمحمد بني دكمي يبيف الجدكؿ السابؽ اختبلؼ نتائج الدراسة مع دراسة عمي القضاة 
التي تكصمت إلى تركيز صحيفة الدستكر األردنية عمى المكضكعات السياسية المتعمقة بالعبلقات 

 .(1)ثـ العربية ثـ الدكلية "اإلسرائيمية"اإليرانية األمريكية ك

 كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 تحاد اإلماراتية:صحيفة اال  -1

%(، ثـ جاءت بالمرتبة الثانية 63.3احتمت المكضكعات السياسية المرتبة األكلى بنسبة )
 كبالمرتبة الرابعة%(، 5.6الدينية ) %(، تمتيا المكضكعات21العسكرية بنسبة ) المكضكعات

%(، 2.9المكضكعات االجتماعية ) الخامسة%(، كبالمرتبة 4المكضكعات االقتصادية )
 %(.2.4كبالمرتبة األخيرة المكضكعات الثقافية )

ؿ اإليراني في المنطقة بالمرتبة األكلى في فئة المكضكعات  بينما جاءت قضايا التدخ
%(، 13.9%(، تمتيا قضايا العبلقات اإليرانية بالدكؿ العربية بنسبة )14.2السياسية بنسبة )

%(، كفي المكضكعات العسكرية جاءت القضايا 7.7بنسبة ) 1+5كبالمرتبة الثالثة مباحثات 
%(، كتمتيا قضايا التدخؿ 8.4ءت بالمرتبة األكلى بنسبة )المتعمقة بالسبلح النككم اإليراني جا

%(، كفي المكضكعات الدينية جاءت قضايا الصراع 6.3العسكرم اإليراني في المنطقة بنسبة )
 %(.5.3الشيعي بالمرتبة األكلى بنسبة )-السني

ذلؾ بسبب ككف اإلمارات مف أكؿ الدكؿ المشاركة بعاصفة الحـز كالتي  ويرجع الباحث
كاف ترتيب  كمف ثـ                                          ن          ن             حممت في طياتيا رسالة إليراف أال تتدخؿ سياسيا  أك عسكريا  في المنطقة، 

                                                                 

 دراسة تحميمية. صكرة إيراف في الصحافة األردنية القضاة كبف دكمي، (1)
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ٌ   ن مسك غا  أكلكياتيا التدخؿ السياسي كي تجد  مة عاصفة الحـز أماـ شعبيا، كما لدخكليا في حم   
 صكرة إليراف أنيا دكلة جكار حدكدىا لصيقة باإلمارات.حاكلت الصحيفة أف ترسـ 

 صحيفة األىرام المصرية: -2
%(، تمتيا المكضكعات العسكرية 61.7جاءت المكضكعات السياسية بالمرتبة األكلى بنسبة )

%(، كبالمرتبة الرابعة 4.5%(، كبالمرتبة الثالثة المكضكعات الدينية بنسبة )23بنسبة )
%(، 3.2%(، تمتيا المكضكعات االقتصادية بنسبة )3.7بنسبة )المكضكعات االجتماعية 

 %(.2.4كبالمرتبة األخيرة المكضكعات الثقافية بنسبة )
بينما جاءت قضايا التدخؿ اإليراني في المنطقة بالمرتبة األكلى في فئة المكضكعات 

الثالثة قضايا %(، كبالمرتبة 13.4بنسبة ) 1+5%(، تمتيا مباحثات 20.8السياسية بنسبة )
%(، كفي المكضكعات العسكرية احتمت القضايا 7.4عبلقة إيراف بالدكؿ العربية بنسبة )

%(، كتمتيا 10.4المتعمقة بالتدخؿ العسكرم اإليراني في المنطقة المرتبة األكلى بنسبة )
%(، كفي المكضكعات الدينية جاءت 5.9قضايا الدعـ العسكرم اإليراني لحمفائيـ بنسبة )

 %(.4.5الشيعي بالمرتبة األكلى بنسبة )-يا الصراع السنيقضا

الزمنية  المدةذلؾ بسبب التقارب المصرم مع دكؿ الخميج العربي خبلؿ  ويرجح الباحث
لمدراسة، كمف البدييي أف ترسـ الصحيفة صكرة إليراف في مكضكعاتيا السياسية أنيا تتدخؿ في 

ي في اليمف كسكريا كالعراؽ؛ لما تحممو دكؿ شؤكف الدكؿ العربية، كباألخص التدخؿ السياس
الخميج مف عبلقات مضطربة بينيا كبيف إيراف المتيمة بمحاكلتيا إلعادة المجد الفارسي كدعميا 

 "إلرىاب" بشار األسد ك"انقبلب" الحكثييف.

 صحيفة األخبار المبنانية: -3
المكضكعات العسكرية %(، تمتيا 73.8احتمت المكضكعات السياسية المرتبة األكلى بنسبة )

%(، كبالمرتبة الرابعة 4.7%(، كبالمرتبة الثالثة المكضكعات االقتصادية بنسبة )13بنسبة )
%(، كبالمرتبة 2.9%(، تمتيا المكضكعات الدينية بنسبة )4.1المكضكعات الثقافية بنسبة )

 %(.1.5األخيرة المكضكعات االجتماعية بنسبة )
بالدكؿ العربية بالمرتبة األكلى في فئة المكضكعات  بينما جاءت قضايا عبلقات إيراف

%(، 13%(، تمتيا مكقؼ إيراف مف الصراع في الكطف العربي بنسبة )22.5السياسية بنسبة )
%(، كفي المكضكعات 10.9كبالمرتبة الثالثة قضايا التدخؿ اإليراني في المنطقة بنسبة )

اإليراني لحمفائيـ المرتبة األكلى بنسبة العسكرية احتمت القضايا المتعمقة بالدعـ العسكرم 
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%(، في المكضكعات 4.3%(، كتمتيا قضايا التدخؿ العسكرم اإليراني في المنطقة بنسبة )5.8)
 %(.2.3االقتصادية جاءت قضايا العقكبات االقتصادية بالمرتبة األكلى بنسبة )

ة إليراف أنيا ذلؾ بسبب أف صحيفة األخبار المبنانية تحاكؿ رسـ صكر  الباحثويرجع 
تربطيا عبلقة جكار بينيا كبيف الدكؿ العربية مف خبلؿ تركيزىا عمى المكضكعات السياسية 

 المتعمقة بالعبلقات اإليرانية العربية.

 صحيفة صوت األحرار الجزائرية: -4
%(، تمتيا المكضكعات العسكرية 50.1احتمت المكضكعات السياسية المرتبة األكلى بنسبة )

%(، كبالمرتبة الرابعة 13.2كبالمرتبة الثالثة المكضكعات الثقافية بنسبة )%(، 21بنسبة )
 %(.2.6%(، تمتيا المكضكعات االجتماعية بنسبة )10.5المكضكعات الدينية بنسبة )

بينما جاءت قضايا مكقؼ إيراف مف الصراع في الكطف العربي بالمرتبة األكلى في فئة 
تمتيا قضايا التدخؿ اإليراني في المنطقة بنسبة %(، 15.8المكضكعات السياسية بنسبة )

%(، كفي 10.6%(، كبالمرتبة الثالثة قضايا عبلقة إيراف بالدكؿ العربية بنسبة )2.13)
المكضكعات العسكرية احتمت القضايا المتعمقة بالسبلح النككم اإليراني المرتبة األكلى بنسبة 

سكرم اإليراني في المنطقة، كفي المكضكعات قضايا التدخؿ العنفسيا النسبة ب%(، كتمتيا 7.9)
 %(.7.9الثقافية جاءت القضايا المتعمقة بالشعر كالمكسيقى الفارسية بالمرتبة األكلى بنسبة )

أف ذلؾ يتفؽ مع نظرية كضع األجندة كالتي أثبتت أف عممية  ومما سبق الحظ الباحث
ىتماـ في إطارىا الذم يضفي كضع األجندة مرحمة كضع القضايا أك األحداث التي تثير اال

دراكيا ، كقدرة (2)، ككذلؾ ترتيب المكضكعات حسب أىميتيا(1)                                  عمييا المعنى كيسيؿ فيميا كا 
 .(3)كسائؿ اإلعبلـ عمى تحديد القضايا الميمة

 أىم السمات لصورة إيران في صحف الدراسة: -     ً ثانيا  
كذلؾ عف طريؽ ؼ سمات إيراف في صحؼ الدراسة،  ٌ ر  ـ ركائز ىذه الدراسة تعمف أى

البحث عف السمات اإليجابية كالسمبية، كيقسـ الباحث الفئات الخاصة بالسمات إلى قسميف ىي 
 )السمات اإليجابية، كالسمات السمبية(، كما يظير في الجدكؿ اآلتي:

  
                                                                 

مفيـك التنمية  الصحافة المصرية كترتيب أكلكيات الصفكة تجاه القضايا البيئية في إطار  ( سميماف: رحاب،(1
 (53-52صص ) ـ9::2ئـ باالتصاؿ كالجميكر عاـ قادراسة لممضمكف كال المتكاصمة في مصر

(2) Watson, Media Communication: An Introduction to theory and Process (p.35). 
(3) Straubhaar, Media Now Communication Media in the Information Age (p.35). 
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 (: أىم والسمات لصورة إيران في صحف الدراسة4.3) جدول

 الصحيفة
 السمات

صوت  األخبار األىرام االتحاد
 االتجاه العام األحرار

 % ك % ك % ك % ك % ك

بية
يجا

 اإل
ات
سم
 كال

ات
صف

ال
 

 

 19 171 31.6 12 27.4 95 5.2 7 15.1 57 إيراف دكلة صديقة كمسالمة

 13.9 125 13.2 5 26.6 92 3 4 6.3 24 إيراف دكلة تساند كتدعـ المقاكمة

 6.7 60 5.3 2 7.9 27 7.4 10 5.5 21                            ن        ن إيراف دكلة متقدمة تكنكلكجيا  كعسكريا  

 3.1 28 5.3 2 6.1 21 1.5 2 0.8 3 إيراف دكلة تحتـر الحريات
 0.7 6 - - - - 0.7 1 1.3 5 إيراف دكلة تحتـر حقكؽ اإلنساف

 3.8 34 7.8 3 3.1 11 5.9 8 3.2 12 أخرل

 47.2 424 63.2 24 71.1 246 23.7 32 32.2 122 إجمالي الصفات السمات اإليجابية

بية
لسم
ت ا

سما
 كال

ات
صف

ال
 

                            ن     إيراف دكلة معادية كتشكؿ خطرا  عمى 
 23.9 215 13.2 5 17 59 31.9 43 28.5 108 المنطقة

إيراف دكلة تتدخؿ في شئكف الدكؿ 
 12.3 110 7.9 3 9.3 32 16 21 14.2 54 العربية

 5.5 49 2.6 1 0.3 1 11.9 16 8.2 31 إيراف دكلة تدعـ اإلرىاب كاإلرىابييف
إيراف دكلة تساند المد الشيعي في 

 المنطقة
29 7.6 10 7.4 3 0.9 3 7.9 45 5 

 4.2 38 2.6 1 0.9 3 5.3 8 6.9 26 إيراف دكلة منتيكة لحقكؽ اإلنساف

 1.3 12 - - 0.5 2 3.8 5 1.3 5                            ن        ن إيراف دكلة متخمفة تكنكلكجيا  كعسكريا  

 0.6 5 2.6 1 - - - - 1.1 4 أخرل

 52.8 474 36.8 14 28.9 100 76.3 103 67.8 257 والسمات السمبيةإجمال الصفات 
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 أىم والسمات لصورة إيران في صحف الدراسةيوضح (: 4.3شكل )

 :االتجاه العام -أ 
مكضكعات إيراف في صحؼ الدراسة تضمف  غالبيةتشير معطيات الجدكؿ السابؽ إلى أف 

اإليجابية بنسبة  لمصكرةكانت النسبة المتبقية  %(، في حيف52.8السمبية بنسبة ) الصكرة
، مع تفاكت كاضح بيف صحؼ الدراسة في عرض السمات السمبية كاإليجابية، كما %(47.2)

 يمي:
الصكرة المرسكمة االتجاه العاـ لتكرارات كنسب الصفات كالسمات إليراف أف  الجدكؿ يظير
%( 23.9المرتبة األكلى بنسبة )بجاءت  "                      ن            دكلة معادية كتشكؿ خطرا  عمى المنطقةإليراف بأنيا"
بنسبة  "إيراف دكلة صديقة كمسالمة" صكرةالمرتبة الثانية بالسمبية، تمتيا الصكرة  كىي مف

(19)%. 
كىي مف  %(13.9بنسبة ) "إيراف دكلة تساند كتدعـ المقاكمة" صكرةالمرتبة الثالثة كب

بنسبة كلة تتدخؿ في شؤكف الدكؿ العربية" د إيرافصكرة "المرتبة الرابعة أما ب، الصفات اإليجابية
إيراف دكلة متقدمة بالمرتبة الخامسة صكرة " تمتيا، كىي مف الصفات السمبية %(12.3)

 كىي سمة إيجابية. %(6.7بنسبة ) "         ن تكنكلكجيا  

 كبالمرتبة السابعة، %(5.5بنسبة ) "إيراف تدعـ اإلرىاب كاإلرىابييفصكرة "المرتبة السادسة ب
 .كىما صفات كسمات سمبية %(5بنسبة ) "راف دكلة تساند المد الشيعي في المنطقةإيصكرة "
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 :كل صحيفة عمى حدة -ب 
 صحيفة االتحاد اإلماراتية: -1

صحيفة االتحاد غمبت عمى مكضكعاتيا السمات السمبية حيث اتسمت أكثر مف ثمثي 
ـ %(، بينما كانت المكضكعات التي 67.8مكضكعاتيا بالسمات السمبية بنسبة ) تتس

 %(.32.2بالمكضكعات اإليجابية )
                                            ن                              احتمت صكرة إيراف أنيا دكلة معادية كتشكؿ خطرا  عمى المنطقة المرتبة األكلى في 

%(، تمتيا سمة إيراف دكلة تتدخؿ في شئكف الدكؿ العربية بنسبة 28.5السمات السمبية بنسبة )
 %(.8.2ىابييف بنسبة )%(، كبالمرتبة الثالثة سمة إيراف دكلة تدعـ اإلرىاب كاإلر 14.2)

تمتاز بتكتر  الزمنية التي أجريت فييا الدراسة كانت المدةذلؾ بسبب ويرجع الباحث 
كاتياـ إيراف  ،كالتي كانت مف نتائجيا ما يعرؼ باسـ عاصفة الحـز ،العربية-العبلقات اإليرانية

كالتي كانت تخشى دكؿ الخميج مف  1+5بالتدخؿ في اليمف كسكريا، باإلضافة إلى مباحثات 
مما يجعؿ إيراف ىي القكة اإلقميمية  ،امتبلؾ إيراف قنبمة نككية أك إبراـ اتفاؽ بيف إيراف كأمريكا

أساس في الشرؽ األكسط، ككذلؾ العربي كمحكر  غياب الدكر كمف ثـة في المنطقة المسيطر 
ميف، كالذم رأتو بعض الحككمات ككف إيراف ساندت النظاـ السكرم بالماؿ كالمعدات كالمقات

العربية كبعض الصحؼ أف إيراف تدعـ اإلرىاب كاإلرىابييف في سكريا، أما فيما يتعمؽ باليمف 
حممت الصحيفة إيراف مسئكلية األحداث في اليمف كسيطرة الحكثييف كالرئيس اليمني السابؽ 

كانت تكصؿ مساعدات  عمي عبد اهلل صالح كأنو جرل بتخطيط كتدبير مف إيراف، كأف إيراف
 أسمحة لمحكثييف مف خبلؿ الميناء كمطار كاف تحت سيطرة الحكثييف.
%( كىي مف السمات 15.1في حيف جاءت سمة إيراف دكلة صديقة كمسالمة بنسبة )
 %(.6.3اإليجابية، تمتيا سمة أف إيراف دكلة تساند كتدعـ المقاكمة بنسبة )

 صحيفة األىرام المصرية: -2
سمبية عمى مكضكعات صحيفة األىراـ حيث اتسمت أكثر مف ثمثي غمبت السمات ال

%(، بينما كانت المكضكعات التي تتسـ بالسمات 76.3مكضكعاتيا بالسمات السمبية بنسبة )
 %(.23.7اإليجابية )

                                           ن                              جاءت صكرة إيراف أنيا دكلة معادية كتشكؿ خطرا  عمى المنطقة المرتبة األكلى في 
(، تمتيا سمة إيراف دكلة تتدخؿ في شئكف الدكؿ العربية بنسبة %31.9السمات السمبية بنسبة )

 %(.11.9%(، كبالمرتبة الثالثة سمة إيراف دكلة تدعـ اإلرىاب كاإلرىابييف بنسبة )16)
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بسبب القطيعة الدبمكماسية بيف إيراف كمصر بسبب انتقاد إيراف معاىدة  ويرجع الباحث ذلك
السبلـ المكقعة بيف مصر كالكياف الصييكني، ككذلؾ بسبب المنافسة بيف إيراف كمصر في قيادة 

ـ مصر إلى محكر السعكدية كىك محكر يرل أف إيراف خطرا  عمى المنطقة.                                                                   ن             المنطقة، كانضما
%( كىي مف السمات 7.4              ن        ن        قدمة تكنكلكجيا  كعسكريا  بنسبة )يقابميا سمة إيراف دكلة مت

 %(.5.2اإليجابية، تمتيا صفة أف إيراف دكلة صديقة كمسالمة بنسبة )
 صحيفة األخبار المبنانية: -3

غمبت السمات كالصفات اإليجابية عمى مكضكعات الصحيفة حيث اتسمت أكثر مف ثمثي 
بينما كانت المكضكعات التي تتسـ بالسمات %(، 71.1مكضكعاتيا بالسمات اإليجابية بنسبة )

 %(.28.9السمبية بنسبة )
يجابية بنسبة تبة األكلى في السمات اإلاحتمت صكرة إيراف أنيا دكلة صديقة كمسالمة المر 

%(، كبالمرتبة الثالثة سمة 26.6%(، تمتيا سمة إيراف دكلة تساند كتدعـ المقاكمة بنسبة )27.4)
 %(.7.9          ن        كتكنكلكجيا  بنسبة )                         ن إيراف دكلة متقدمة عسكريا  

تأثر  كمف ثـككف إيراف تمد يد العكف العسكرم كالمالي لحزب اهلل ويرجع الباحث ذلك 
صحيفة األخبار بيذه العبلقة، ككذلؾ  ككف إيراف تساند النظاـ السكرم كالذم يرل حزب اهلل أف 
األحداث الجارية في سكريا ىي مؤامرة صييكنية عمى سكريا مف أجؿ إضعاؼ المقاكمة، أما 

ط إيراف بالنسبة لككنيا دكلة صديقة كمسالمة يرجع ذلؾ بسبب العبلقة الدبمكماسية الجيدة التي ترب
 حزب اهلل. كال سيماكلبناف 

%( كىي مف 17                                        ن                    يقابميا سمة إيراف دكلة معادية كتشكؿ خطرا  عمى المنطقة بنسبة )
 %(.9.3السمات السمبية، تمتيا صفة أف إيراف دكلة تتدخؿ في شئكف الدكؿ العربية بنسبة )

 صحيفة صوت األحرار الجزائرية: -4
الصحيفة حيث اتسمت أكثر مف ثمثي غمبت السمات اإليجابية عمى مكضكعات 

%(، بينما كانت المكضكعات التي تتسـ بالسمات 63.2مكضكعاتيا بالسمات اإليجابية بنسبة )
 %(.36.8السمبية بنسبة )

يجابية بنسبة مة بالمرتبة األكلى في السمات اإلجاءت صكرة إيراف أنيا دكلة صديقة كمسال
%(، كبالمرتبة الثالثة سمة 13.2دعـ المقاكمة بنسبة )%(، تمتيا سمة إيراف دكلة تساند كت31.6)

 %(.5.3                        ن           ن        إيراف دكلة متقدمة عسكريا  كتكنكلكجيا  بنسبة )
الجزائر تربطيا عبلقة جيدة وربما يعود ارتفاع السمات اإليجابية في ىذه الصحيفة ألن 

يا المعادم بإيراف باإلضافة إلى تعاكف في الصعيد االقتصادم كالسياسي كاألمني، ككذلؾ مكقف
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لبلحتبلؿ "الصييكني" كمف اإلمبريالية األمريكية؛ لذلؾ رسمت صكرة إليراف أنيا تدعـ فصائؿ 
 المقاكمة الفمسطينية كحزب اهلل المبناني

%( كىي مف 13.2                                        ن                    يقابميا سمة إيراف دكلة معادية كتشكؿ خطرا  عمى المنطقة بنسبة )
 %(.7.9في شئكف الدكؿ العربية بنسبة )السمات السمبية، تمتيا صفة أف إيراف دكلة تتدخؿ 

نظاـ الحكـ الجزائرم ىك نظاـ اشتراكي يؤمف بالقكمية العربية؛ لذلؾ  وقد يكون ذلك ألن
 انتقدت الصحيفة كبشدة التدخؿ اإليراني في الشؤكف الداخمية لمدكؿ العربية.

التي ىناؾ اتفاؽ بيف ىذه النتائج مع نظرية كضع األجندة مما سبق الحظ الباحث 
أكضحت أف اإلعبلـ ىك الذم يييمف عمى خمؽ الصكرة في أذىاف المتمقيف، كأف ردة فعؿ 
الجميكر يككف تجاه تمؾ الصكرة التي ترسميا كسائؿ اإلعبلـ كليس باتجاه األحداث الفعمية، 
عادة صياغة جميع األحداث التي تقع في البيئة المحيطة إلى نمكذج بسيط قبؿ أف يتعامؿ                                                                                    كا 

 (1)معيا.المتمقي 

     ً                                     ثالثا : اتجاه موضوعات إيران في صحف الدراسة
                                                                   ي        يعتبر معرفة طبيعة االتجاه في مكضكعات إيراف المنشكرة في صحؼ الدراسة ي عتبر مف 
أىـ المؤشرات عمى الصكرة التي تحاكؿ أف ترسميا الصحؼ عف إيراف، كقد قسمت الدراسة 

مبي، كالمحايد، كاالتجاه الغير الكاضح(، كما أقساـ )االتجاه اإليجابي، كالس ةاالتجاىات إلى أربع
 : يظير في الجدكؿ اآلتي

 (: اتجاه موضوعات إيران في صحف الدراسة4.4) جدول

 الصحيفة
 االتجاه

 االتجاه العام صوت األحرار األخبار األىرام االتحاد
 % ك % ك % ك % ك % ك

 22.3 200 44.8 17 44.2 153 5.2 7 6.1 23 إيجابي

 29.2 262 10.5 4 11.3 39 63.7 86 35.1 133 سمبي

 30.7 276 28.9 11 30 104 23.7 32 34 129 محايد

 17.8 160 15.8 6 14.5 50 7.4 10 24.8 94 غير كاضح
 100 898 100 38 100 346 100 135 100 39 المجمكع

                                                                 

(1) Sanchez, Agenda Setting (website). 
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 اتجاه موضوعات إيران في صحف الدراسة يوضح (:4.4شكل )

 االتجاه العام: -أ 
مف تحميؿ بيانات الجدكؿ السابؽ أف اتجاه الصكرة "المحايد" في صحؼ الدراسة  يتضح -1

%(، في حيف حصؿ اتجاه الصكرة "السمبي" عمى المرتبة الثانية 30.7حصؿ عمى نسبة )
%(، ثـ حصؿ اتجاه 22.3%(، أما اتجاه الصكرة "اإليجابي" كانت نسبتو )29.2بنسبة )

ذلؾ مف مجمكع تكرارات كنسب اتجاه مكضكعات %(، ك 17.8الصكرة "غير كاضح" نسبة )
 إيراف في صحؼ الدراسة.

كتتفؽ نتائج فئة االتجاه في صحيفتي االتحاد كاألىراـ مع دراسة عمي القضاة كمحمد  
بف دكمي كالتي أظيرت غمبة االتجاه السمبي لمكضكعات إيراف في الصحافة األردنية بنسبة 

(63.5)%(1). 

 كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 االتحاد اإلماراتية: صحيفة -1

أظيرت نتائج الجدكؿ أف صحيفة االتحاد تقاربت نسبة اتجاه الصكرة السمبي كاالتجاه  
%(، بينما كانت 35.1نسبة االتجاه السمبي ) تناكليا لمكضكعات إيراف، حيث بمغتالمحايد في 

مكضكعات كاف %(، كأما االتجاه اإليجابي نحك إيراف في تناكليا لم34نسبة االتجاه المحايد )
 %(.24.8%(، كاالتجاه غير الكاضح نسبة )6.1    ن             قميبل ، كبمغ نسبة )

                                                                 

 دراسة تحميمية. ةصكرة إيراف في الصحافة األردني (القضاة كبف دكمي،(1
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لتأثير العبلقات الدبمكماسية بيف إيراف كدكؿ صحؼ الدراسة فمف  ويرجع الباحث ذلك 
 أخذت الصكرة الطابع السمبي. كمف ثـالمعركؼ أف العبلقات اإلمارات ترل إيراف بأنيا دكلة احتبلؿ 

 المصرية:صحيفة األىرام  -2
تناكليا يكضح الجدكؿ السابؽ أف صحيفة األىراـ غمب اتجاه الصكرة السمبي في  

%(، بينما كانت نسبة االتجاه 63.7نسبة االتجاه السمبي ) لمكضكعات إيراف، حيث بمغت
                                                                 ن       %(، كأما االتجاه اإليجابي نحك إيراف في تناكليا لممكضكعات كاف محدكدا ، كبمغ 23.7المحايد )
 %( فقط. 5.2نسبة )

سبب ذلؾ لتأـز العبلقات اإليرانية المصرية، كالتي اتسمت بالقطيعة بيف  ومن المرجح 
حكـ السيسي لمحكر السعكدية كالذم يرل أف إيراف دكلة  خبلؿالبمديف، ككذلؾ انضماـ مصر 

 تتدخؿ بالشؤكف الداخمية لمكطف العربي.

 صحيفة األخبار المبنانية: -3
السائد في معالجة المكضكعات المتعمقة بإيراف حيث بمغت كاف االتجاه اإليجابي ىك  
%(، 30                                  ن                             %(، كجاءت فئة االتجاه المحايد ثانيا  كبفارؽ كبير حيث بمغت نسبتو )44.2نسبتو )

 %(.11.3%(، أما االتجاه السمبي جاء بنسبة )14.5كاضح )الغير بينما كانت نسبة االتجاه 

إيراف ككذلؾ  لككف صحيفة األخبار تابعة حزب اهلل الممكؿ مف ذلكالباحث  يرجع 
المبنانية تتسـ بالجيدة، ككما أف حزب اهلل يرل أف إيراف ىي الحميؼ -العبلقات اإليرانية

 االستراتيجي لممقاكمة كمخمص مف االحتبلؿ الصييكني.

 :صحيفة صوت األحرار الجزائرية -4
المكضكعات المتعمقة بإيراف في صحيفة صكت االتجاه اإليجابي ىك السائد في معالجة  

%(، 28.9%(، كجاء االتجاه المحايد بالمرتبة الثانية بنسبة )44.8األحرار حيث بمغت نسبتو )
 %(.10.5%(، أما االتجاه السمبي جاء بنسبة )15.8بينما كانت نسبة االتجاه غير الكاضح )

 في األحداث المتعمقة بإيران في صحف الدراسة الجيات الفاعمة    ً   رابعا : 
مما الشؾ فيو أف معظـ مكضكعات إيراف التي تناكلتيا صحؼ الدراسة، أنيا لـ تخؿ مف 
جيات فاعمة، كتيدؼ الدراسة في ىذا الجزء الكشؼ عف أىـ الجيات الفاعمة المصحكبة 

تركيز عمييـ، كمف ىذه بمكضكعات إيراف كالتي اعتنت كاىتمت صحؼ الدراسة في إبرازىـ كال
 الفئات ما يظير في الجدكؿ اآلتي:  
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 في موضوعات إيران في صحف الدراسة الجيات الفاعمة(: أىم 4.5) جدول

 الصحيفة
 

 الجيات الفاعمة

 االتجاه العام وت األحرار األخبار األىرام االتحاد

 % ك % ك % ك % ك % ك
 44.1 396 18.5 7 36.1 125 76.3 103 42.4 161 الحكومة اإليرانية

 16.4 147 28.9 11 20.8 72 7.4 10 14 54 الدول العربية واإلسبلمية
الواليات المتحدة 

 8.1 73 10.5 4 4.1 14 2.2 3 13.7 52 األمريكية

 7 63 5.3 2 7.8 27 2.2 3 8.2 31 الدول الغربية
 4.5 40 7.9 3 3.2 11 4.5 6 5.8 20 الحرس الثوري اإليراني

 3.3 30 - - 4.9 17 1.5 2 2.9 11 اهللحزب 

 2.6 23 - - 4.6 16 - - 1.8 7 االحتبلل "اإلسرائيمي"

 1.8 16 5.3 2 1.4 5  - 2.4 9 الحكومة العراقية
 1.6 14 2.6 1 2.3 8 0.7 1 1 4 النظام السوري

المرشد األعمى لمثورة 
 1.4 13 - - 1.5 5 3 4 1 4 اإلسبلمية اإليرانية

 1.2 11 2.6 1 1.2 4  - 1.6 6 الحوثيين
 0.4 4 - - - - - - 1 4 المعارضة اإليرانية

 7.6 68 18.4 7 12.1 42 2.2 3 4.2 16 أخرى
 100 898 100 38 100 346 100 135 100 379 المجموع

 االتجاه العام: -أ 
في  التي تناكلت إيرافالمكضكعات  تظير في الجدكؿ السابؽ أىـ القكل الفاعمة التي يكضح

                                                        ن                    صحؼ الدراسة، حيث يتضح أف "الحككمة اإليرانية" األكثر تكرارا  مف بيف القكل بنسبة 
%(، 16.4"الدكؿ العربية كاإلسبلمية" في المرتبة الثانية بنسبة ) تكان %(، في حيف44.1)

تمتيا الدكؿ الغربية في المرتبة ، %(8.1لمرتبة الثالثة بنسبة )ت المتحدة" في ايا"الكال كتبلىا
%(، 4.5جاء الحرس الثكرم اإليراني في المرتبة الخامسة بنسبة ) في حيف %(،7الرابعة بنسبة )

%(، كفي المرتبة السابعة "االحتبلؿ 3.3أما عف "حزب اهلل" جاء في المرتبة السادسة بنسبة )
 %(.2.6الصييكني"بنسبة )
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 كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 صحيفة االتحاد اإلماراتية: -1

ميـ في األحداث      ن فاعبل  ر اىتماماتيا لمحككمة اإليرانية بكصفيا االتحاد أكثأكلت صحيفة 
%(، كتمتيا بالمرتبة الثانية الدكؿ العربية 42.4التي تناكلتيا طكاؿ مدة الدراسة بنسبة )

%(، كبالمرتبة الرابعة 13.7%(، ثـ الكاليات المتحدة األمريكية بنسبة )14كاإلسبلمية بنسبة )
 %(.5.8%(، كبالمرتبة الخامسة الحرس الثكرم اإليراني بنسبة )8.2بنسبة )الدكؿ الغربية 

 صحيفة األىرام المصرية: -2
                                                              ن          يكضح الجدكؿ السابؽ أف صحيفة األىراـ كانت أكثر صحؼ الدراسة تناكال  لمكضكعات 

%(، كتمتيا الدكؿ العربية كاإلسبلمية 76.3                               ن       ن        برزت فييا الحككمة اإليرانية فاعبل  أساسيا  بنسبة )
 %(. 4.5%(، كبالمرتبة الثالثة الحرس الثكرم اإليراني بنسبة )7.4بنسبة )

 صحيفة األخبار المبنانية: -3
ة في المكضكعات المتعمقة تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف الحككمة اإليرانية كانت حاضر 

ية كاإلسبلمية %(، كتمتيا بالمرتبة الثانية الدكؿ العرب36.1بنسبة )        ن  أساسيا      ن فاعبل  بإيراف بكصفيا 
%(، كبالمرتبة الرابعة حزب 7.8%(، كالدكؿ الغربية جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة )20.8بنسبة )

 %(.4.9اهلل بنسبة )

 صحيفة صوت األحرار الجزائرية: -4
     ن فاعبل  مية بكصفيا                                     ن                    كانت صحيفة صكت األحرار األكثر استحضارا  لمدكؿ العربية كاإلسبل

%(، كتمتيا 28.9في األحداث المتعمقة بإيراف التي تناكلتيا طكاؿ مدة الدراسة بنسبة )  ن ا  أساسي
%(، ثـ الكاليات المتحدة األمريكية بنسبة 18.5بالمرتبة الثانية الحككمة اإليرانية بنسبة )

 %(.7.9%(، كبالمرتبة الرابعة الحرس الثكرم اإليراني بنسبة )10.5)

بسبب التدخؿ اإليراني في العراؽ كسكريا كاليمف، كتصريحات قادة  يرجع الباحث ذلك
ف كاف دكره استشاريا  في سكريا؛  الكجكدالحرس الثكرم، باإلضافة إلى                                             ن           العسكرم لمحرس الثكرم كا 

 قكة فاعمة في صكرة إيراف.ىتمت صحؼ الدراسة بالحرس الثكرم بكصفو لذلؾ ا

 ة بإيران في صحف الدراسة:    ً                                 خامسا : المنشأ الجغرافي لؤلحداث المتعمق
تعرض الدراسة في ىذا الجزء منشأ األحداث في مكضكعات إيراف، كتيدؼ الدراسة 
بفضؿ معرفة المنشأ الجغرافي لؤلحداث إلى الكشؼ عف أماكف نشأة األحداث المتعمقة بإيراف، 
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تي كيعطي تركيز صحؼ الدراسة عمى مناطؽ دكف غيرىا دالالت معينة، كما يظير الجدكؿ اآل
ـ الباحث لممناطؽ الجغرافية:  تقسي

 لمموضوعات التي تناولت إيران في صحف الدراسةالمنشأ الجغرافي (: 4.6) جدول

 الصحيفة
 

 المنشأ الجغرافي

 االتجاه العام صوت األحرار األخبار األىرام االتحاد

 % ك % ك % ك % ك % ك
 20.4 183 10.5 4 16.8 58 23.7 32 23.5 89 إيراف

مية
سبل

كاإل
ية 
عرب
ؿ ال

لدك
ا

 

 13.0 117 13.2 5 11.3 39 11.1 15 15.3 58 العراؽ
 11 99 15.7 6 14.2 49 7.4 10 8.9 34 سكريا
 8.6 77 2.6 1 18.2 63 2.2 3 2.6 10 لبناف
 8.5 7 10.5 4 6.7 23 16.2 22 7.1 27 اليمف

 دكؿ مجمس
 6.5 58 - - 5.2 18 6.6 9 8.2 31 تعاكف الخميج

 5.4 49 - - 8.9 31 4.4 6 3.2 12 فمسطيف
 3.1 28 - - 1.4 5 8.4 11 3.2 12 مصر
 ةدكؿ عربي
 أخرل

18 4.8 - - 8 2.3 - - 26 2.9 

 1 9 23.9 9 - - - - - - الجزائر
 2.2 20 - - 2 7 5.9 8 1.3 5 ميةدكؿ إسبل
 62.3 560 65.9 25 70.2 243 62.2 84 54.9 208 المجمكع

ال
كلي

 الد
مع 

مجت
 

 6.8 61 10.5 2 3.5 12 6.7 9 10 38 أمريكا
االتحاد 
 األكركبي

28 7.4 6 4.5 20 5.8 4 5.3 58 6.5 

 2 18 2.6 1 1.7 6 2.9 4 1.9 7 األمـ المتحدة
 1.1 10 - - 1.4 5 - - 1.3 5 ركسيا
 0.2 2 - - - - - - 0.5 2 الصيف

 0.7 6 5.2 2 0.6 2 - - 0.5 2 أخرل

 17.3 155 23.6 9 13 45 14.1 19 21.6 82 المجمكع
 100 898 100 38 100 346 100 135 100 379 اإلجماؿ

 االتجاه العام: -أ 
حظيت المكضكعات التي نشأت في "الدكؿ العربية كاإلسبلمية" عمى المرتبة األكلى مف بيف 

%( أم بما يقارب الثمثيف، ثـ جاءت 62.3باقي األماكف الجغرافية في صحؼ الدراسة بنسبة )
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%(، 20.4إذ بمغت نسبتيا ) ؛ؽ كبير"إيراف" بالمرتبة الثانية كبفار في المكضكعات التي نشأت 
 %(.17.3      ن                                  كأخيرا  جاء منشأ "المجتمع الدكلي" بنسبة )

                                              ن      ن                      مما سبؽ الحظ الباحث أف صحؼ الدراسة أكلت اىتماما  كبيرا  لمجمكع الدكؿ العربية 
ى حدة فقد حازت كاإلسبلمية كمنشأ لؤلحداث المتعمقة بإيراف، كلكف بالنظر إلى كؿ دكلة عم

األحداث الكاقعة داخؿ إيراف أىمية كبيرة كبفارؽ كاضح عف بقية الدكؿ كمنشأ لؤلحداث، فقد 
                    ي                            حازت عمى ما يقارب خ مس المكضكعات في صحؼ الدراسة.

 كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 تحاد اإلماراتية:صحيفة اال  -1

ألحداث منشؤىا إيراف                                                         ن تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف صحيفة االتحاد كانت أكثر تناكال  
%(، ثـ الكاليات المتحدة األمريكية 15.6%(، ثـ بالمرتبة الثانية العراؽ بنسبة )23.5بنسبة )
%(، ثـ دكؿ مجمس تعاكف الخميج بنسبة 8.9%(، تمتيا بالمرتبة الرابعة سكريا بنسبة )10بنسبة )

 (.%7.4%(، تمتيا األحداث التي منشأىا االتحاد األكركبي بنسبة )8.2)

سبب اىتماـ صحيفة االتحاد باألحداث التي منشأىا العراؽ؛ بسبب  ويرجع الباحث
التدخؿ اإليراني في العراؽ كدعميا لمحككمة العراقية كلمحشد الشعبي العراقي، كباإلضافة إلى 

 الحضكر اإليراني في العراؽ كذلؾ بحكـ الجكار كالحدكد المصيقة.

تحاد باألحداث التي منشأىا أمريكا كااليفة سبب اىتماـ الصح                  ً ويرجع الباحث أيضا  
ألمريكية، كتأثيرىا ا-كالعبلقات اإليرانية 1+5األكركبي؛ الىتماـ دكؿ الخميج بمكضكع مباحثات 

عمى دكؿ مجمس التعاكف الخميج كذلؾ بسبب تكقيعيا مع أمريكا معاىدات أمنية كاتفاقيات تسمح، 
بح إيراف ىي مف يقكد المنطقة كيتـ تيميش دكرىا تخشى مف تأثير الصمح اإليراني األمريكي كتص

 مف قبؿ اإلدارة األمريكية.

 صحيفة األىرام المصرية: -2
                                                         ن                    بينت نتائج الجدكؿ السابؽ أف صحيفة األىراـ كانت األكثر تناكال  ألحداث منشؤىا إيراف 

، %(11.1%(، كبالمرتبة الثالثة العراؽ بنسبة )16.2%(، تمتيا اليمف بنسبة )23.7بنسبة )
%(، تمتيا األحداث التي 7.4%(، كبالمرتبة الخامسة سكريا بنسبة )8.4تمتيا مصر بنسبة )
 %(. 6.7منشأىا أمريكا بنسبة )

لككف اليمف تعاني اىتماـ صحيفة األىراـ باألحداث التي منشأىا اليمف؛  ويرجع الباحث
مف الصراعات الداخمية الرامية إلى السيطرة عمى السمطة، كدعـ إيراف لمحكثييف في اليمف كلقكات 
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ـ  الرئيس عمى عبد اهلل صالح، كدعـ دكؿ مجمس تعاكف الخميج لمرئيس عبد ربو منصكر ىادم، ث
زعمت السعكدية كمف بعدىا عاصفة الحـز كالتي كانت تيدؼ إلى "إعادة الشرعية" في اليمف كما 

 .تحالؼ معيا في عاصفة الحـز
 صحيفة األخبار المبنانية: -3

أظيرت نتائج الجدكؿ السابؽ أف صحيفة األخبار ركزت في تناكليا لمكضكعات إيراف 
%( فقد حظيت عمى المرتبة األكلى في ترتيب 18.2عمى األحداث التي منشأىا لبناف بنسبة )

%(، كبالمرتبة الثالثة سكريا 16.8التي منشأىا إيراف بنسبة )أكلكيات الصحيفة، تمتيا األحداث 
%(، 8.9%(، كبالمرتبة الخامسة فمسطيف بنسبة )11.3%(، تمتيا العراؽ بنسبة )14.2بنسبة )

 %(.  6.7تمتيا األحداث التي منشأىا اليمف بنسبة )

 صحيفة صوت األحرار الجزائرية: -4
       ن                            اىتماما  لؤلحداث التي منشأىا الجزائر  تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ أف الصحيفة أكلت

%(، كتمتيا العراؽ بنسبة 15.7%(، كتمتيا بالمرتبة الثانية سكريا بنسبة )23.9بنسبة )
%(، كتمتيا األحداث التي منشأىا اليمف 10.5%(، كبالمرتبة الخامسة إيراف بنسبة )13.2)

 كبنسبة متساكية مع األحداث التي منشأىا إيراف.
 لككفاىتماـ صحيفة صكت األحرار باألحداث التي منشأىا سكريا؛  الباحثويرجع 

"سكريا" محط أنظار الدكؿ العربية كىناؾ عدة محاكر في الصراع في سكريا، باإلضافة إلى 
حزب اهلل المبناني في سكريا  كجكدالحضكر اإليراني في سكريا كالحرس الثكرم اإليراني، ككذلؾ 

 ي المنطقة.كىك الذراع العسكرم اإليراني ف

أف كؿ صحيفة مف يتضح من استعراض منشأ األحداث في كل صحيفة عمى حدة، 
لت اىتماما  ممحكظا  لؤلحداث التي نشأت في الدكلة التي تصدر منيا  ٌ           ن       ن                                           صحؼ الدراسة أك               
                                    ن                                             الصحيفة، فصحيفة االتحاد اإلماراتية مثبل  اىتمت باألحداث التي نشأت في دكؿ مجمس التعاكف 

الكاقعة الخميجي أكثر الصحؼ الثبلث األخرل، بينما اىتمت صحيفة األىراـ المصرية باألحداث 
في مصر أكثر مف غيرىا مف الصحؼ، أما صحيفة األخبار المبنانية فركزت عمى األحداث 

يفكؽ بكثير ما تناكلتو الصحؼ األخرل عف لبناف، كفي المقابؿ فإف  عمى نحكالكاقعة في لبناف 
 صحيفة صكت األحرار الجزائرية أعطت أكبر اىتماميا لمجزائر كمنشأ لؤلحداث المتعمقة بإيراف،

 .األخرل أية حدث متعمؽ بإيراف كاقع في الجزائر الكقت الذم تجاىمت الصحؼ الثبلث في
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مدل ارتباط نشر مكضكعات بعينيا بالسياسة التحريرية لمصحيفة وتشير تمك النتائج إلى  
 مف جانب، ككذلؾ تركيز الصحؼ عمى المناطؽ التي تصدر منيا مف جانب آخر.

 دمة في موضوعات إيران في صحف الدراسة    ً                        سادسا : مسارات البرىنة المستخ
قسمت الدراسة مسارات البرىنة التي يمكف أف تككف مصحكبة مع المكضكعات المتعمقة 
بإيراف، إلى خمس أقساـ، كيكضح الجدكؿ اآلتي تقسيـ ىذه المسارات كما ظيرت في صحؼ 

 الدراسة:
 صحف الدراسة(: مسارات البرىنة التي تضمنتيا موضوعات إيران في 7.4) جدول

 الصحيفة
 
 مسارات البرىنة

 االتجاه العام صوت األحرار  األخبار  األىرام  االتحاد 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 44.4 399 47.4 18 47.1 163 40 54 %43.3 164 حجج كبراىيف
 39.9 359 52.6 20 41.9 145 19.2 26 %44.3 168 طرح نماذج

 8.8 79 - - 3.2 11 31.9 43 %6.7 25 أساليب عاطفية كدعائية
حصاءات  4.6 41 - - 5.2 18 7.4 10 %3.4 13                أرقاـ كا 

 1.6 14 - - 2.3 8 1.5 2 %1 4 إجراء مقارنات

 0.7 6 - - 0.3 1 - - %1.3 5 أخرل
 100 898 100 38 100 346 100 135 100 379 المجمكع
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 إيران في صحف الدراسةيوضح مسارات البرىنة التي تضمنتيا موضوعات  (:5.4شكل )

 

 االتجاه العام: -أ 
يتضح مف تحميؿ بيانات الجدكؿ السابؽ أف صحؼ الدراسة استخدمت أساليب عدة 
لمبرىنة عمى مضاميف مكضكعاتيا المتعمقة بإيراف، حيث اعتمدت بالدرجة األكلى عمى أسمكب 

%(، 39.9بنسبة ) %(، كفي المرتبة الثانية أسمكب طرح النماذج44.4الحجج كالبراىيف بنسبة )
%(، أما في المرتبة 8.8كفي المرتبة الثالثة كبفارؽ كبير األساليب العاطفية كالدعائية بنسبة )

%(، أما في المرتبة الخامسة أسمكب إجراء 4.6الرابعة أسمكب األرقاـ كاإلحصاءات بنسبة )
 %(.0.7المقارنات كبنسبة ضئيمة )

 كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 اتية:صحيفة االتحاد اإلمار  -1

يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف صحيفة االتحاد استخدمت أسمكب طرح نماذج خبلؿ 
%(، يقابمو كبنسبة متقاربة أسمكب الحجج كالبراىيف 44.3تغطيتيا لمكضكعات إيراف بنسبة )

%(، ثـ األرقاـ كاإلحصاءات 6.7%(، كبالمرتبة الثالثة األساليب العاطفية بنسبة )43.3بنسبة )
 %(.1%(، كبنسبة متدنية أسمكب المقارنات بنسبة )3.4بنسبة )

 صحيفة األىرام المصرية: -2
استخدمت صحيفة األىراـ أسمكب الحجج كالبراىيف خبلؿ معالجتيا لممكضكعات المتعمقة 

%(، تمتيا كبنسبة قريبة األساليب العاطفية كالدعائية بنسبة 40بالشأف اإليراني بنسبة )
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%(، ثـ أسمكب األرقاـ 19.2سمكب طرح النماذج بنسبة )%(، كبالمرتبة الثالثة أ31.9)
 %(. 1.5) متدنية بمغت أسمكب المقارنات بنسبة           ن %(، كأخيرا  7.4بنسبة ) كاإلحصاءات

 صحيفة األخبار المبنانية: -3
تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ أف صحيفة األخبار استخدمت أسمكب الحجج كالبراىيف 

ـ 41.9المرتبة الثانية أسمكب طرح النماذج بنسبة )%(، كتمتيا ب47.4بنسبة كبيرة بمغت ) %(، ث
%(، كبالمرتبة الرابعة األساليب العاطفية كالدعائية 5.2أسمكب األرقاـ كاإلحصاءات بنسبة )

 %(.3.2%(، كتمتيا كبالمرتبة األخيرة أسمكب إجراء المقارنات بنسبة )3.2بنسبة )

 صوت األحرار الجزائرية: -4
%( 52.6األكلى ضمف مسارات البرىنة بنسبة )في المرتبة  جاء أسمكب طرح النماذج

%(، كفي 47.4صكت األحرار الجزائرية، تبلىا أسمكب الحجج كالبراىيف بنسبة ) في صحيفة
                          ن                         المقابؿ خمت الصحيفة تماما  مف مسارات البرىنة األخرل.

     ً                                                سابعا : المصادر اإلعبلمية لموضوعات إيران في صحف الدراسة
    ن      ن                                                  ماما  كبيرا  لممصادر اإلعبلمية التي اعتمدت عمييا صحؼ الدراسة في أكلت الدراسة اىت

نقؿ المادة الصحفية المتعمقة بإيراف، لما ليا مف أىمية بالغة عمى المادة اإلعبلمية فيي تتأثر 
    ن                                                                               كفقا  لسياسة المصدر الذم أنتج المادة الصحفية كنقميا لآلخريف، كيبيف الجدكؿ اآلتي طبيعة 

 ة التي اعتمدت عمييا صحؼ الدراسة: المصادر اإلعبلمي
 (: أىم المصادر الصحفية التي اعتمدت عمييا صحف الدراسة في موضوعات إيران8.4) جدول

 الصحيفة
 

 المصادر الصحفية

 االتجاه العام صوت األحرار األخبار األىرام االتحاد

 % ك % ك % ك % ك % ك

در 
صا

م
تية

ذا
 

جية
خار

در 
صا

 35.6 320 15.9 6 33.8 117 34.1 46 39.8 151 الكاتب الصحفي م
المراسل 
 الصحفي

26 6.9 26 19.2 91 26.3 9 23.7 152 16.9 

المندوب 
 الصحفي

1 0.3 5 3.7 4 1.2 - - 10 1.1 

 53.7 482 39.5 15 61.3 212 57 77 47 178 المجموع

جية
خار

در 
صا

 م
 

باء
األن

ت 
كاال

و
 

 8.9 80 - - 14.9 17 5.9 8 14.7 55 عالمية
 2.3 21 - - 4 14 - - 1.8 7 خاصة
 1.8 16 2.5 1 0.3 1 - - 3.7 14 وطنية
 13 117 2.6 1 9.2 32 6 8 20 76 المجموع
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 الصحيفة
 ذ

 المصادر الصحفية

 االتجاه العام صوت األحرار األخبار األىرام االتحاد
 % ك % ك % ك % ك % ك

جية
خار

ار 
مص

 

 2.6 23 5.5 2 1.4 5 - - 4.2 16  صحف
 قنوات

 تمفزيونية
5 1.3 2 1.5 - - - - 7 0.8 

 0.1 1 - - - - - - 0.2 1 ترنتمواقع ان
 0.1 1 - - - - - - 0.2 1 إذاعات

المصادر مجموع  
 الخارجية

99 26.1 10 7.4 37 10.7 3 7.9 149 16.6 

 21.8 196 42 16 14.5 50 30.4 41 23.5 89 أكثر من مصدر 
 7.9 71 10.5 4 13.6 47 5.2 7 3.4 13 لمصدرمجيولة ا

 100 898 100 38 100 346 100 135 100 379 اإلجمالي

 

 
 يوضح أىم المصادر الصحفية التي اعتمدت عمييا صحف الدراسة في موضوعات إيران (:6.4شكل )

 

 االتجاه العام: -أ 
يتضح مف تحميؿ الجدكؿ السابؽ أف صحؼ الدراسة اعتمدت عمى "المصادر الداخمية"  -1

المتعمقة بإيراف، يقابميا المصادر الخارجية %( في استقائيا المكضكعات 53.7بنسبة )
كانت نسبة المصادر  %(، في حيف21.8%(، كعمى أكثر مف مصدر )16.6بنسبة )

 %(.7.9المجيكلة )
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كيشير الجدكؿ السابؽ إلى أف مصدر "الكاتب الصحفي" حظي عمى أعمى نسبة في  -2
يا اعتماد %(، تمت35.6المكضكعات التي خضعت لمدراسة في صحؼ الدراسة بنسبة )

%(، في حيف جاء مصدر 8.9صحؼ الدراسة عمى ككاالت األنباء العالمية بنسبة )
%( كذلؾ مف 2.6%(، ثـ مصدر "الصحؼ بنسبة" )16.9"المراسؿ الصحفي" بنسبة )

 مجمكع كنسب المصادر الصحفية في صحؼ الدراسة.
اسة بمصدر كيتفؽ ذلؾ مع دراسة محمد الحمايدة كالتي تكصمت إلى اىتماـ صحؼ الدر 

ـ الصحؼ  .(1)ككاالت األنباء حيث جاءت بالمرتبة الثالثة مف حيث اىتما
كيتفؽ ذلؾ مع دراسة محمكد عياش كالتي تكصمت إلى تركيز صحؼ الدراسة عمى 

 .(2)%((36.6المصادر الذاتية بنسبة 
 كل صحيفة عمى حدة: -ب 

 صحيفة االتحاد اإلماراتية: -1
االتحاد اعتمدت عمى نحك كبير عمى مصدر تظير نتائج الجدكؿ السابؽ أف صحيفة 

%(، تمتيا المكاد 39.8الكاتب الصحفي في تناكليا لممكضكعات المتعمقة بالشأف اإليراني بنسبة )
%(، كبالمرتبة الثالثة ككاالت األنباء 23.5الصحفية المعتمدة عمى أكثر مف مصدر بنسبة )

 %(.6.9بنسبة ) %(، تمتيا مصدر المراسؿ الصحفي14.7العالمية بنسبة )

ذلؾ الىتماـ صحيفة االتحاد بالمكاد التفسيرية التحميمية "المقاالت" بما  ويرجع الباحث
                                     ن                                              يتعمؽ بمكضكعات إيراف لذلؾ اىتمت كثيرا  الصحيفة بالمصدر الكاتب الصحفي، ككذلؾ لما كرد 

خبلؿ إذ إف المصادر الذاتية ترسـ سياسة الصحيفة كىي تبرز مف  ؛في نظرية كضع األجندة
 كتابيا مكقفيا.

 صحيفة األىرام المصرية: -2
كبير في تناكليا  عمى نحكتشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف صحيفة األىراـ اعتمدت 

%(، تمتيا 30.4لمكضكعات إيراف عمى أكثر مف مصدر فقد احتمت المرتبة األكلى بنسبة )
ؿ الصحفي بنسبة %(، كبالمرتبة الثالثة المراس34.1مصدر الكاتب الصحفي بنسبة )

                                                                 

 دراسة تحميمية كميدانية. ؽ اإلنساف في الصحافة الفمسطينية( الحمايدة، صكرة منظمات حقك (1
دراسة تحميمية عمى عينة مف الصحؼ  ـ2011عياش، صكرة حماس في الصحافة المصرية بعد ثكرة يناير  ((2

 المصرية.
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%(، ككانت نسبة المكاد المنشكرة مجيكلة 5.9%(، تمتيا ككاالت األنباء العالمية بنسبة )19.2)
 %(.5.2المصدر بنسبة )

اىتماـ صحيفة األىراـ بمصدر الكاتب الصحفي؛ ذلؾ عرض الصحيفة  ويرجع الباحث
الدراسة؛ كيرجح  مدةف خبلؿ المكاد التفسيرية التحميمية "المقاالت" في تناكليا لمكضكعات إيرا

الباحث ذلؾ لككف صحيفة األىراـ تحاكؿ أف تبرر لمرأم العاـ المصرم سبب دخكليا في عاصفة 
 الحـز كالتي شنت ضد اليمف، ككذلؾ محاكلة الصحيفة أف تقنع جميكرىا بذلؾ.

 صحيفة األخبار المبنانية: -3
كبير عمى  عمى نحكتكضح نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف صحيفة األخبار اعتمدت 

%(، كتمتيا 33.8مصدر الكاتب الصحفي في تناكليا لممكضكعات المتعمقة بإيراف بنسبة )
%(، ثـ مصدر ككاالت األنباء العالمية 26.3بالمرتبة الثانية مصدر المراسؿ الصحفي بنسبة )

 %(، كبنسبة متقاربة المكاد المنشكرة المعتمدة عمى أكثر مف مصدر بنسبة14.9بنسبة )
(14.5.)% 

 صحيفة صوت األحرار الجزائرية: -4
يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف صحيفة صكت األحرار استخدمت في عرضيا 

%(، ـث مصدر المراسؿ الصحفي 42لممكضكعات المتعمقة بإيراف أكثر مف مصدر بنسبة كبيرة )
انت %(، في حيف ك15.9%(، كبالمرتبة الثالثة مصدر الكاتب الصحفي بنسبة )23.7بنسبة )

 %(. 10.5المكاد المنشكرة مجيكلة المصدر تقدر )
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 المبحث الثاني
 فئات شكل موضوعات إيران في صحف الدراسة

تستيدؼ الدراسة في ىذا المبحث اإلجابة عف القسـ الثاني مف تساؤالت الدراسة، التي 
مكضكعات إيراف، تتعمؽ بالشكؿ الذم قدمت فيو صحؼ الدراسة مادتيا الصحفية لمقراء حكؿ 

كستركز الدراسة ىنا عمى اكتشاؼ مدل اتفاؽ أك اختبلؼ صحؼ الدراسة في طريقة عرضيا 
لممكضكعات المتعمقة بإيراف باستعراض الشكؿ الذم قدمت فيو المادة الصحفية عمى صفحاتيا، 

 ككسائؿ إبرازىا ليذا المحتكل.

 الدراسة   ً                                               أوال : الفن أو األشكال الصحفية لموضوعات إيران في صحف
تعرض الدراسة في ىذا الجزء أىـ الفنكف أك األشكاؿ الصحفية التي استخدمتيا صحؼ 

 الدراسة لصياغة المادة الصحفية التي تتعمؽ بمكضكعات إيراف.
( تكرار كنسب شكؿ المادة الصحفية المستخدمة في معالجة 4.9) جدكؿكيبيف ال

األشكاؿ التي تـ التركيز عمييا أكثر مف المكضكعات المتعمقة بإيراف في صحؼ الدراسة، كأم 
 غيرىا خبلؿ المدة الزمنية المحددة لمدراسة، ككانت النتائج عمى النحك اآلتي:

 (: الفنون الصحفية المستخدمة مع موضوعات إيران في صحف الدراسة4.9) جدول

 الصحيفة
 

 الفن الصحفي

 االتجاه العام  صوت األحرار األخبار  األىرام  االتحاد 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 45.1 405 73.7 28 31.2 108 48.9 66 53.6 203 الخبر الصحفي

 34.9 314 15.8 6 33.5 116 33.3 45 38.8 147 المقاؿ
 18.3 164 7.9 3 33.8 117 14.1 19 6.6 25 التقرير

 0.7 6 - - 0.3 1 0.7 1 1 4 الكاريكاتير
 0.6 5 2.6 1 0.6 2 1.5 2 - - الحديث الصحفي

 0.4 4 - - 0.6 2 1.5 2 - - التحقيؽ
 100 898 100 38 100 346 100 135 100 379 المجمكع
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 يوضح الفنون الصحفية المستخدمة مع موضوعات إيران في صحف الدراسة (:4.7شكل )

 

 :يأتييشير بيانات الجدول السابق إلى ما 
 االتجاه العام: -أ 

الصحفي" كاف لو النصيب األكبر مف المكاد الصحفية يتبيف مف الجدكؿ السابؽ أف "الخبر 
جاء بالمرتبة  في حيف%(، 45.1التي تناكلت مكضكعات إيراف في صحؼ الدراسة بنسبة )

%(، كجاء التقرير الصحفي في المرتبة الثالثة بنسبة 34.9الثانية المقاؿ الصحفي بنسبة )
%(، أما عف الحديث فكاف أقؿ 0.7)%(، كجاء الكاريكاتير في المرتبة الرابعة بنسبة 18.3)

 %(.0.4                       ن                          األشكاؿ الصحفية استخداما  في المرتبة األخيرة بنسبة )
كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة "محمد الحمايدة" التي جاء بيا فف الخبر الصحفي 

، كمع مع دراسة "عمي القضاة كمحمد بف دكمي" التي جاء (1)%(90.1بالمرتبة األكلى بنسبة )
 (2)%(26.9المقاؿ بالمرتبة الثانية بنسبة )بيا فف 
 
 
 

                                                                 

 .دراسة تحميمية كميدانيةمسطينية ات حقكؽ اإلنساف في الصحافة الفالحمايدة، صكرة منظم ((1

 دراسة تحميمية. صكرة إيراف في الصحافة األردنية القضاة كبف دكمي، ((2
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 كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 صحيفة االتحاد اإلماراتية: -1

تناكليا لمكضكعات                                                           ن    تبيف مف الجدكؿ السابؽ أف "الخبر الصحفي" كاف األكثر استخداما  في 
%(، فيما جاء "المقاؿ الصحفي" في المرتبة الثانية في ترتيبات أكلكيات 53.6بنسبة )إيراف 

%(، أما فف الكاريكاتير جاء 6.6%(، ثـ التقرير الصحفي بنسبة )38.8الصحيفة ، بنسبة )
 (. 1%بنسبة متدنية )

ح مساحات كاسعة  سبب اىتماـ صحيفة االتحاد "بفف المقاؿ"ويرجع الباحث  ً                ألنيا ت فس        ي 
لكتابة مقاالت الرأم، باإلضافة لتعاقدىا مع عدد مف الكتاب لمكتابة في أعمدة مخصصة ليـ، 

كبير، باإلضافة لقدرتيا عمى تغطية التكمفة المادية لمكتاب  عمى نحككاىتماميا بمكاد الرأم 
 المتعاقديف معيا.

 صحيفة األىرام المصرية: -2
في  "الخبر الصحفي"سابؽ إلى أف صحيفة األىراـ استخدمت فف تشير نتائج الجدكؿ ال

%(، أم ما يعادؿ نصؼ المكاد الصحفية المنشكرة ىي 48.9معالجة مكضكعات إيراف بنسبة )
فف " ثـ جاء كؿ مف%(، 33.3بالمرتبة الثانية بنسبة ) "فف المقاؿ"جاء  في حيففف الخبر، 

بنسبة  "فف الكاريكاتير"%(، كبالمرتبة األخيرة 1.5الصحفي كبنسبة متساكية ) "التحقيؽ كالحديث
(0.3.)% 

"فف الخبر الصحفي" في معالجتيا  سبب اعتماد صحيفة األىراـ عمىويرجع الباحث 
كبير عمى رصد األحداث كليس  عمى نحكلممكضكعات المتعمقة بإيراف؛ الىتماـ الصحيفة 

الدراسة؛ ذلؾ إلقناع الرأم العاـ بسبب دخكؿ  مدةتفسيرىا، أما سبب اىتماميا بفف المقاؿ خبلؿ 
، كانضماميا إلى محكر السعكدية المعاد إليراف.  مصر في عاصفة الحـز

 صحيفة األخبار المبنانية: -3
تكضح نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف صحيفة األخبار اعتمدت عمى "فف التقرير" في 

%(، كتمتيا كبنسبة متقاربة "فف المقاؿ" 33.8معالجتيا لممكضكعات المتعمقة بإيراف بنسبة عالية )
أم ما يعادؿ ثمثي المكضكعات المتعمقة بإيراف كانت مكاد تفسيرية كتحميمية، %(، 33.5بنسبة )

%(، كبنسبة متساكية جاء "فف التحقيؽ كالحديث 31.2كبالمرتبة الثالثة فف الخبر الصحفي )
نية جاء "فف الكاريكاتير" بنسبة %(، كبالمرتبة األخيرة كبنسبة متد0.6الصحفي" بنسبة )

(0.3.)% 
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 صحيفة صوت األحرار الجزائرية: -4
تظير نتائج الجدكؿ السابؽ أف صحيفة صكت األحرار اعتمدت عمى "فف الخبر 

%(، بما يعادؿ ثمثي المكاد 73.7الصحفي" في تناكليا لممكضكعات المتعمقة بإيراف بنسبة )
%(، فيما احتؿ "فف التقرير" المرتبة 15.8قاؿ" بنسبة )المنشكرة، كبالمرتبة الثانية جاء "فف الم

%(، بينما "فف الحديث الصحفي" جاء بالمرتبة األخيرة كبنسبة 7.9الثالثة المرتبة الثالثة بنسبة )
 %(.2.6متدنية )

     ً                                    ثانيا : موقع موضوعات إيران في صحف الدراسة
ـ مما الشؾ فيو أف مكقع نشر المادة الصحفية عمى صفحات الصحؼ  يظير حج

االىتماـ الذم تكليو الصحؼ لممادة الصحفية كلمقضية أك المكضكع، سكاء أكاف نشر المكضكع 
في دراسات  في الصفحة األكلى أك األخيرة أك حتى الداخمية، فمكاف النشر لو دالالت كاعتبارات

اآلتي ؼ مدل اىتماـ صحؼ الدراسة بمكضكعات إيراف، يبرز الجدكؿ    ٌ تعر  الصكرة اإلعبلمية، كل
 مكاقع نشر المكضكعات في صحؼ الدراسة:

 (: موقع نشر موضوعات إيران في صحف الدراسة4.10) جدول

 الصحيفة
 

 موقع النشرفئة 

 االتحاد 
 اإلماراتية

 األىرام 
 المصرية

األخبار 
 المبنانية

صوت األحرار 
 الجزائرية

 االتجاه 
 العام

 % ك % ك % ك % ك % ك
 96.4 866 89.5 34 97.7 338 94 127 96.8 367 اخميةالصفحات الد

 2.6 23 - - 2 7 4.5 6 2.7 10 الصفحة األولى
 1 9 10.5 4 0.3 1 1.5 2 0.5 2 الصفحة األخيرة

 100 898 100 38 100 346 100 135 100 379 المجموع
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 (: يوضح موقع نشر موضوعات إيران في صحف الدراسة4.8شكل )

 

 العام:االتجاه  -أ 
تشير بيانات الجدكؿ السابؽ أف صحؼ الدراسة نشرت معظـ مكضكعاتيا في الصفحات 

%( مف 2.6تفرد لمصفحة األكؿ سكل ما نسبتو ) %(، بينما لـ96.4) الداخمية بنسبة
 %(.1مكضكعاتيا، في حيف جاءت فئة "الصفحة األخيرة" بالمرتبة الثالثة كاألخيرة بنسبة )

دراسة "عمي القضاة كمحمد بف دكمي" التي جاء بيا مكاف نشر المكاد كتتفؽ ىذه النتيجة مع 
 .(1)%(65.9في الصفحات الداخمية بالمرتبة األكلى بنسبة )

 كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 صحيفة االتحاد اإلماراتية: -1

يبيف الجدكؿ السابؽ أف الصفحات الداخمية حصمت عمى المرتبة األكلى في فئة مكقع 
%(، كمف 96.8عات المتعمقة بقضايا إيراف في صحيفة االتحاد بنسبة )المادة الصحفية لممكضك 

%(، كبالمرتبة األخيرة الصفحة األخيرة بنسبة 2.7الصفحة األكلى بحصكليا عمى نسبة )  ٌ ـ   ى ث  
(0.5 .)% 

 
 

                                                                 

 دراسة تحميمية. صكرة إيراف في الصحافة األردنية القضاة كبف دكمي، ((1
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 صحيفة األىرام المصرية: -2
يكضح الجدكؿ السابؽ أف الصفحات الداخمية حصمت عمى المرتبة األكلى في فئة مكقع 

%(، تمتيا 94ـ بنسبة )االمادة الصحفية لممكضكعات الخاصة بقضايا إيراف في صحيفة األىر 
 %(.1.5%(، كبالمرتبة الثالثة الصفحة األخيرة بنسبة )4.5الصفحة األكلى بنسبة )

 صحيفة األخبار المبنانية: -3
 تظير نتائج الجدكؿ السابؽ أف صحيفة األخبار نشرت المكضكعات المتعمقة بإيراف في

%(، بينما جاءت بالمرتبة الثانية الصفحة األكلى بنسبة 97.7الصفحات الداخمية بنسبة كبيرة )
 %(.0.3جاءت الصفحة األخيرة بالمرتبة الثالثة كاألخيرة بنسبة ) في حيف%(، 2)

 صحيفة صوت األحرار الجزائرية: -4
األكلى في فئة تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف الصفحات الداخمية جاءت بالمرتبة 
%(، تمتيا 89.5مكاقع نشر المكضكعات المتعمقة بإيراف في صحيفة صكت األحرار بنسبة )

 %(.10.5بالمرتبة الثانية كاألخيرة الصفحة األخيرة بنسبة )
كتتفؽ ىذه النتيجة مع نظرية األجندة التي أكضحت أف اىتماـ النظرية بأسمكب تناكؿ 

ككف مف خبلؿ عدة محاكر، مثؿ مكقع الحدث في كسائؿ كعرض القضايا في كسائؿ اإلعبلـ ي
 .(1)اإلعبلـ، كنكع القضية كطبيعتيا

     ً                                                           ثالثا : الصور والرسوم المستخدمة مع موضوعات إيران في صحف الدراسة:
تناكلت الدراسة في ىذا الجزء تحميؿ أنكاع الصكر الصحفية كالرسكمات المستخدمة مع 

راسة، كيرجع االىتماـ بالرسـك كالصكر لما تحتكيو مكضكعات إيراف المنشكرة في صحؼ الد
كرة ف الصـ معمكمات كثيرة، فالقاعدة تقكؿ إالصكر مف أفكار كمعاف قد تساعد القارئ عمى في

أنكاع الصكر المستخدمة مع مكضكعات إيراف في صحؼ  ؼ   ٌ تعر  تعادؿ مئة ألؼ كممة، كيمكف 
 الدراسة مف خبلؿ الجدكؿ اآلتي:

 

 

 

 

                                                                 

 (.28)ص الراديك كالتمفزيكفت التأثير في ( فيمي، االتجاىات العالمية الحديثة لنظريا(1
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 الصورة والرسوم المستخدمة في موضوعات إيران في صحف الدراسة(: 4.11) جدول

 الصحيفة
 

 الصورة والرسومفئة 

 االتحاد 
 اإلماراتية

 األىرام 
 المصرية

 األخبار
 المبنانية 

صوت األحرار 
 الجزائرية

 االتجاه
 العام 

 % ك % ك % ك % ك % ك
 51.7 464 34.2 13 49.1 170 54 73 54.9 208 دون صورة

 22.2 199 31.6 12 20.2 70 20 27 23.7 90 الصورة الشخصية
 17.8 160 28.9 11 17.1 59 15.6 21 18.2 69 الصورة الخبرية

 7.9 71 5.3 2 12.4 43 10.4 14 3.2 12 الصورة الموضوعية
 0.4 4 - - 1.2 4 - - - - الصورة الجمالية

 100 898 100 38 100 346 100 135 100 379 المجموع

 
 (: يوضح الصورة والرسوم المستخدمة في موضوعات إيران في صحف الدراسة4.9شكل )

 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي:
 االتجاه العام: -أ 

خمت غالبية المكضكعات التي تناكلت إيراف مف الصكر حيث بمغت أكثر مف النصؼ 
الباقية مف المكضكعات %(، بينما رافقت الصكر النسبة 51.7إذ كصمت نسبتيا ) ؛بقميؿ

                      ن                ن                             ن     %(، مما يعني أف مكضكعا  مف اثنيف تقريبا  رافقتو صكرة، كىذا يعطي مؤشرا  عمى 48.3)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

رة
صو

ن 
دو

 

ٌة
ص

خ
ش
 ال

رة
صو

ال
 

ٌة
بر

خ
 ال

رة
صو

ال
 

ٌة
ع
ضو

مو
 ال

رة
صو

ال
 

ٌة
مال

ج
 ال

رة
صو

ال
 

ع
مو

ج
لم

ا
 

 االتحاد

 األهرام

 األخبار

 صوت األحرار 

 االتجاه العام



  

126 

خمت غالبية كقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة "محمد الحمايدة" التي االىتماـ بيذه المكضكعات، 
 .(1)مكضكعاتيا مف الصكر

فقد حازت الصكرة الشخصية عمى أما عف أنكاع الصكر المصاحبة لمكضكعات إيراف، 
%(، ثـ الصكر 17.8%(، تبعتيا الصكرة الخبرية بنسبة )22.2االىتماـ األكبر كذلؾ بنسبة )

          ن                                 %(، كأخيرا  الصكرة الجمالية لـ تحظ سكل نسبة 7.9المكضكعية في المركز الثالث بنسبة )
(0.04 )% 

لمكضكعات  المصاحبة ن الصورة الشخصية تصدرت أنواع الصورويمكن القول إ
           ن                 كبير كغالبا  ما يرافؽ المقاؿ  عمى نحكإيراف؛ ألف صحؼ الدراسة اىتمت بفف المقاؿ الصحفي 

 صكرة شخصية لكاتبو.

 كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 صحيفة االتحاد اإلماراتية: -1

تبيف نتائج الجدكؿ السابؽ أف صحيفة االتحاد لـ تيتـ بالرسـك كالصكر في عرضيا 
فقد بمغت نسبة المكضكعات غير المصحكبة  ؛في معظـ مكضكعاتيا لممكضكعات المتعمقة بإيراف

 %(.54.9بصكرة )
فقد جاءت الصكرة الشخصية في المركز  ؛كبالنسبة لمصكر المصاحبة لممكضكعات 

%(، أما الصكرة المكضكعية جاءت 18.2%(، ثـ الصكرة الخبرية بنسبة )23.7األكؿ بنسبة )
 %(.3.2بالمرتبة األخيرة كبنسبة )

 يفة األىرام المصرية:صح -2
                                                 ن                    يكضح الجدكؿ السابؽ أف صحيفة األىراـ لـ تكؿ اىتماما  لمصكرة في معالجتيا 

فقد جاءت نسبة المكضكعات غير  ؛لممكضكعات المتعمقة بإيراف في معظـ مكضكعاتيا
 %(.54المصحكبة بالصكر )

لمكضكعات في حيف احتمت الصكرة الشخصية المرتبة األكلى في نكع الصكرة المصاحبة 
%(، كبالمرتبة الثالثة كاألخيرة الصكرة 15.6%(، ثـ الصكرة الخبرية بنسبة )20إيراف بنسبة )

 %(.10.4المكضكعية بنسبة )
 

                                                                 

 دراسة تحميمية كميدانية. ؽ اإلنساف في الصحافة الفمسطينيةالحمايدة، صكرة منظمات حقك  ((1
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 صحيفة األخبار المبنانية: -3
تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف صحيفة األخبار نشرت المكضكعات المتعمقة بإيراف 

 نصؼ المكاد المنشكرة غير مصحكبة بصكرة.%( أم ما يعادؿ 49.1دكف صكرة بما )
أما الصكرة الشخصية فقد جاءت بالمرتبة األكلى مف حيث نكع الصكر المصحكبة 

%(، كبالمرتبة 17.1%(، أما الصكرة الخبرية جاءت بنسبة )20.2لمكضكعات إيراف بنسبة )
صكرة الجمالية بنسبة %(، كبالمرتبة الرابعة كاألخيرة ال12.4الثالثة الصكرة المكضكعية بنسبة )

(1.2.)% 
 صحيفة صوت األحرار الجزائرية: -4

تظير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف المكضكعات المتعمقة بإيراف في معظميا خمت مف 
 %(، أم بما يعادؿ ثمث المكضكعات.34.2الصكر كالرسـك فقد جاءت بنسبة كبيرة )

لصكر المصحكبة مع فيما احتمت الصكرة الشخصية المنصب األكؿ مف حيث نكع ا 
 في حيف%(، 28.9%(، يقابميا الصكرة الخبرية بنسبة )31.6المكاد المتعمقة بإيراف بنسبة )

 %(. 5.3جاءت الصكرة المكضكعية بالمرتبة الثالثة كاألخيرة بنسبة )
     ً                                                           رابعا : عناصر اإلبراز التي استخدمتيا صحف الدراسة في موضوعات إيران

ستخداـ صحؼ الدراسة لعناصر اإلبراز في المكضكعات ؼ مدل ا   ٌ تعر  تيتـ الدراسة في 
اف، مف المتعمقة بإيراف، لما لو مف دالالت كمؤشرات تعطييا الصحؼ لممكضكعات المتعمقة بإير 

 ؼ مدل اىتماـ صحؼ الدراسة بمكضكعات إيراف:   ٌ تعر  خبلؿ الجدكؿ اآلتي يمكف 
 صحف الدراسة وسائل اإلبراز المستخدمة في موضوعات إيران في: (4.12) جدول

 الصحيفة
 

 وسائل اإلبراز

 االتحاد
 اإلماراتية 

 األىرام 
 المصرية

األخبار 
 المبنانية

صوت األحرار 
 الجزائرية

 االتجاه 
 العام

 % ك % ك % ك % ك % ك
 24.6 221 34.2 13 21.1 73 66.7 90 11.9 45 اإلطار

 13.6 122 - - 7.5 26 6.7 9 22.9 87 األرضية

 8.4 75 26.3 10 11 38 14 19 2.1 8 األلوان

 0.4 4 - - 0.6 2 - - 0.6 2 الجداول

 53 476 39.5 15 59.8 207 12.6 17 62.5 237 دون وسائل إبراز

 100 898 100 38 100 346 100 135 100 379 المجموع
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 يوضح وسائل اإلبراز المستخدمة في موضوعات إيران في صحف الدراسة: (4.10شكل )

 

 :يأتيتشير بيانات الجدول السابق إلى ما 
 االتجاه العام: -أ 

خمت غالبية المكضكعات التي تناكلت إيراف مف كسائؿ اإلبراز حيث بمغت أكثر مف 
%(، بينما جاءت المكضكعات المصحكبة بكسائؿ إبراز 53إذ كصمت نسبتيا ) ؛النصؼ بقميؿ

اىتماـ صحؼ الدراسة بمكضكعات ، مما يدؿ عمي %(47النسبة الباقية مف المكضكعات )
 إيراف.

احتمت كسيمة "اإلطار" المرتبة األكلى مف حيث نكع الكسائؿ المستخدمة بنسبة  في حيف
%(، في حيف جاءت كسيمة "األلكاف" بالمرتبة 13.6%(، تمتيا كسيمة "األرضية" بنسبة )24.6)

 %(.8.4الثالثة بنسبة )
 كل صحيفة عمى حدة: -ب 

 اتية:صحيفة االتحاد اإلمار  -1
تبيف نتائج الجدكؿ السابؽ أف صحيفة االتحاد لـ تيـت بكسائؿ اإلبراز في عرضيا 
لممكضكعات المتعمقة بإيراف فقد بمغت نسبة المكضكعات غير المصحكبة بكسائؿ اإلبراز بنسبة 

(62.5.)% 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

ار
ط

إل
ا

ٌة 
ض

ألر
ا

 

ن
وا

ألل
ا

ل 
او

جد
ال

 

از
بر

 إ
ل
سائ

 و
ن
دو

 

ع
مو

ج
لم

ا
 

 االتحاد

 األهرام

 األخبار 

 صوت األحرار 

 االتجاه العام



  

129 

جاءت "األرضية" بالمرتبة األكلى مف حيث نكع كسائؿ اإلبراز المستخدمة  في حيف 
%(، أما األلكاف جاءت بالمرتبة الثالثة كبنسبة 11.9%(، ثـ اإلطار بنسبة )22.9بنسبة )

 %(.0.6%(، كبالمرتبة األخيرة الجداكؿ بنسبة )2.1)

 صحيفة األىرام المصرية: -2
يكضح الجدكؿ السابؽ أف المكضكعات الصحفية التي جاءت مصحكبة بإطار في 

(، فيما جاءت األلكاف بالمرتبة الثانية %66.7صحيفة األىراـ المصرية جاءت بنسبة كبيرة )
%(، أما المكضكعات 6.7%(، أما األرضية جاءت بالمرتبة الثالثة كاألخيرة بنسبة )14بنسبة )

%(، كىذا يعطي داللة أف صحيفة األىراـ 12.6غير المصحكبة بعناصر إبراز جاءت بنسبة )
                                 ن                                         المكضكعات المتعمقة بإيراف اىتماما  بالغة؛ ككذلؾ يرجع اىتماـ الصحيفة بكسيمة  يكانت تكل

                                      ن                     اإلطار الىتماميا بفف المقاؿ كالذم غالبا  ما يككف مصحكب بإطار.

 صحيفة األخبار المبنانية: -3
تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف صحيفة األخبار نشرت المكضكعات المتعمقة بإيراف 

%( أم ما يعادؿ ثمثي المكضكعات غير مصحكبة 59.8بنسبة كبير )دكف عناصر إبراز 
 بعناصر إبراز.

في حيف جاء اإلطار بالمرتبة األكلى مف حيث نكع كسائؿ اإلبراز المستخدمة بنسبة  
كاألخيرة الجداكؿ بنسبة  %(، كبالمرتبة الثالثة11%(، أما األلكاف جاءت بنسبة )21.1)
(0.6.)% 

 زائرية:صحيفة صوت األحرار الج -4
تظير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف المكضكعات غير المصحكبة عناصر إبراز جاءت 

                                     ن %(، أم ما يعادؿ ثمث المكضكعات تقريبا .39.5بنسبة )
في حيف احتؿ عنصر اإلطار المرتبة األكلى مف حيث نكع كسائؿ اإلبراز كبنسبة  

 %(.26.3%(، يقابميا األلكاف بنسبة )34.2)
يجة إلى ما تكصمت إليو نظرية كضع األجندة التي أكدت أف ألسمكب كتتفؽ ىذه النت

المعالجة اإلعبلمية لؤلحداث مف حيث اختيار نقاط التركيز كالعناصر التيبكغرافية في الكسائؿ 
الصحفية كغيرىا مف أساليب المعالجة اإلعبلمية أىمية في الرسالة اإلعبلمية كفي رسـ 

 .(1)الصكرة
                                                                 

 خاطر إعبلنات المنتجات الدكائية دراسة في تأثير الشخص الثالثالقاضي، إدراؾ الجميكر المصرم لم ((1
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 العناوين التي استخدمتيا صحف الدراسة في موضوعات إيران    ً         خامسا : أنواع 
ؼ حجـ اىتماـ صحؼ الدراسة بالمكضكعات   ٌ عر      ن     ميما  في ت                       ن تعبر فئة العناكيف عنصرا  

المتعمقة بإيراف، فكمما زادت أىمية المكاد المنشكرة لدل الصحيفة، زادت مف اتساع عنكاف تمؾ 
لتي استخدمتيا صحؼ الدراسة مع مكضكعات المادة عمى الصفحة، كلتعرؼ أنكاع العناكيف ا

 إيراف، عف طريؽ نتائج الجدكؿ اآلتي:
 أنواع العناوين المستخدمة في موضوعات إيران في صحف الدراسة: (4.13) جدول

 الصحيفة
 

 أنواع العناوين

صوت األحرار  األخبار المبنانية األىرام المصرية االتحاد اإلماراتية
 االتجاه العام الجزائرية

 % ك % ك % ك % ك % ك
 52.4 470 55.3 21 57.8 200 28.9 39 55.4 210 ممتد

 30.9 278 15.8 6 13 45 65.2 88 36.6 139 عمودي
 16.4 147 28.9 11 28.9 100 5.9 8 7.4 28 عريض
 0.3 3 - - 0.3 1 - - 0.6 2 مانشيت
 100 898 100 38 100 346 100 135 100 379 المجموع

 
  

                                                                                                                                                                                          

 (.354 -353صص ) 
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 (: يوضح أنواع العناوين المستخدمة في موضوعات إيران في صحف الدراسة4.11شكل )

 

 تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي:
 االتجاه العام: -أ 

احتؿ العنكاف "الممتد" المرتبة األكلى مف بيف فئة أنكاع العناكيف المستخدمة مع 
المكاد، تبلىا العنكاف %( بما يعادؿ نصؼ 52.4مكضكعات إيراف في صحؼ الدراسة بنسبة )

%(، 16.4%(، في حيف جاء العنكاف "العريض" بالمرتبة الثالثة بنسبة )30.9"العمكدم" بنسبة )
 %(. 0.3حظي عنكاف "المانشيت" عمى أقؿ نسبة كعمى المرتبة األخيرة بنسبة ) في حيف

سة " التي أظيرت استخداـ صحؼ الدراكقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة "محمكد عياش
 .(1)%(59.5لمعنكاف الممتد بالمرتبة األكلى بنسبة )

 كل صحيفة عمى حدة: -ب 
 صحيفة االتحاد اإلماراتية: -1

 راـ ػػػػػػػة األىػػػػػيفػػػ                   ن      د ىك األكثر استخداما  في صحػػػػػػػكاف الممتػػػػػج الجدكؿ السابؽ أف العنػػػػػتبيف نتائ
%(، ثـ العنكاف 36.6العنكاف العمكدم بنسبة )%(، يميو بالمرتبة الثانية 55.4المصرية بنسبة )
 %(.0.6%(، كبالمرتبة األخيرة كبنسبة متدنية )7.4العريض بنسبة )

                                                                 

دراسة تحميمية عمى عينة مف الصحؼ  ـ2011عياش، صكرة حماس في الصحافة المصرية بعد ثكرة يناير  ((1
 المصرية.
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 صحيفة األىرام المصرية: -2
                                                    ن                        يكضح الجدكؿ السابؽ أف العنكاف العمكدم األكثر استخداما  في معالجة صحيفة األىراـ 

بالمرتبة الثانية العنكاف الممتد بنسبة %(، يميو 65.2لممكضكعات المتعمقة بإيراف بنسبة )
%(، كفي المقابؿ لـ يحظ عنكاف 5.9%(، كبالمرتبة األخيرة العنكاف العريض بنسبة )28.9)

 المانشيت بأم اىتماـ يذكر. 

 صحيفة األخبار المبنانية: -3
                                                                 ن           تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف العنكاف الممتد كاف األكثر استخداما  في معالجة 

%( أم أكثر مف نصؼ 57.8ات المتعمقة بإيراف في صحيفة األخبار بنسبة )المكضكع
%(، كبالمرتبة الثالثة العنكاف 28.9المكضكعات، يميو بالمرتبة الثانية العنكاف العريض بنسبة )

 %(.0.3%(، كبالمرتبة األخيرة كبنسبة متدنية العنكاف المانشيت بنسبة )13العمكدم بنسبة )

 الجزائرية:صحيفة صوت األحرار  -4
                                ن              أف العنكاف الممتد األكثر استخداما  في صحيفة صكت تظير نتائج الجدكؿ السابؽ 

%(، كبالمرتبة 28.9%(، يميو العنكاف العريض بالمرتبة الثانية بنسبة )55.3األحرار بنسبة )
%(، كأما عنكاف المانشيت فمـ يحظ بأم اىتماـ 15.8الثالثة كاألخيرة العنكاف العمكدم بنسبة )

 يذكر في الصحيفة.
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 المبحث الثالث
 أىم النتائج والتوصيات

                     ن                                                  يتضمف ىذا المبحث عرضا  لمتكصيات التي انبثقت عف النتائج التي تكصمت إلييا 
الدراسة التحميمية الخاصة بتحميؿ المضمكف لصكرة إيراف في صحؼ الدراسة، باستعراض 

 المتعمقة بإيراف.المحتكل كالشكؿ التي قدمت مف خبللو المكضكعات 

   ً                     أوال : خبلصة بأىم النتائج:
                                                               ن          أظيرت نتائج الدراسة أف صحيفة االتحاد كاألخبار مف أكثر الصحؼ تناكال  لمكضكعات  .1

                                                        ن                 إيراف، بينما كانت صحيفة األىراـ كصكت األحرار األقؿ اىتماما  بمكضكعات إيراف. 
إيراف، كقد حظيت  تنكع المكضكعات التي تناكلتيا صحؼ الدراسة في معالجتيا لصكرة .2

المكضكعات السياسية عمى المرتبة األكلى مف حيث اىتماـ صحؼ الدراسة، كتمتيا 
 المكضكعات العسكرية، ثـ المكضكعات الدينية، كبالمرتبة الرابعة المكضكعات االقتصادية.

                        ن      ن                                                   أبدت صحؼ الدراسة اىتماما  كبيرا  لممكضكعات التي تناكلت عبلقة إيراف مع الدكؿ العربية  .3
%(، كتمييا قضايا التدخؿ اإليراني في المنطقة بالمرتبة الثانية بنسبة 16.2نسبة )ب
(13.9.)% 

برزت السمات السمبية عمى المكضكعات التي تناكلت إيراف في صحيفة األىراـ المصرية،  .4
 %(.76.3حيث كاف أكثر مف ثمثي مكضكعاتيا ذات اتجاه سمبي بنسبة )

إليراف في المكاد الصحفية فقد بمغت أكثر مف ثمثي سمات سمبية االتحاد أظيرت صحيفة  .5
 .%(67.8بنسبة )المكضكعات 

%(، 71.1يجابية إليراف بنسبة )اإلحرصت صحيفة األخبار المبنانية عمى إبراز السمات  .6
كيتضح ذلؾ مف خبلؿ السمات اإليجابية التي رسمتيا عف إيراف، ككذلؾ تناكليا 

ميا الفنكف الصحفية التفسيرية، كعناصر اإلبراز كاستخد كبير، عمى نحكلمكضكعات إيراف 
 كبير في مكضكعات إيراف. عمى  نحك

احتمت السمات اإليجابية المرتبة األكلى في المكضكعات التي عرضتيا صحيفة صكت   .7
 . %(63.2األحرار الجزائرية صكرة إيجابية بنسبة)

    ن                   خطرا  عمى المنطقة بنسبة أظيرت صحيفة األىراـ المصرية إيراف بأنيا دكلة معادية كتشكؿ  .8
 %(.28.5( كىي صكرة سمبية، كتمتيا صحيفة االتحاد اإلماراتية بنسبة )31.9)
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حرصت صحيفة األخبار المبنانية عمى رسـ صكرة إليراف أنيا دكلة صديقة كمسالمة بنسبة  .9
يجابية، أما %( كىي صكرة إ26.6%(، ثـ أنيا دكلة تساند كتدعـ المقاكمة بنسبة )27.6)

إيراف أنيا دكلة صديقة كمسالمة بنسبة صكرة  تقدمة صكت األحرار الجزائرية صحيف
 %(.13.2%(، كأنيا دكلة تساند كتدعـ المقاكمة بنسبة )31.6)
سيطرة االتجاه السمبي المرتبة األكلى في معالجة صكرة إيراف في صحيفتي األىراـ  .10

%(، يقابميا االتجاه 35.1%(، كفي االتحاد اإلماراتية بنسبة )63.7المصرية بنسبة )
%(، كاألخبار المبنانية بنسبة 44.8يجابي في صحيفتي صكت األحرار الجزائرية بنسبة )اإل
(44.2.)% 
أظيرت صحؼ الدراسة مكضكعات إيراف مف خبلؿ تركيزىا عمى المنشأ الجغرافي في  .11

بة %(، ثـ سكريا بنس13.1%(، كبالمرتبة الثانية العراؽ بنسبة )20.4إيراف بنسبة )
 %(.8.5%(، كفي اليمف بنسبة )8.6%(، تمتيا بالمرتبة الرابعة لبناف بنسبة )11)
%(، كطرح 44.4استخدمت صحؼ الدراسة مسارات البرىنة كالحجج كالبراىيف بنسبة ) .12

%(، أما األرقاـ كاإلحصاءات 8.8%(، كاألساليب الدعائية بنسبة )39.9النماذج بنسبة )
 %(.4.6جاءت بنسبة متدنية )

%(، ثـ المراسؿ 38.2اعتمدت صحؼ الدراسة عمى مصدر الكاتب الصحفي بنسبة ) .13
%(، فيما جاءت 8.9%(، كككاالت األنباء العالمية بنسبة )14.4الصحفي بنسبة )

 %(،.21.8المكضكعات التي اعتمدت عمى أكثر مف مصدر بنسبة )
اف كىيمنة تصدر الخبر الصحفي األشكاؿ الصحفية المستخدمة في معالجة صكرة إير  .14

%(، ثـ 34.9%(، كبالمرتبة الثانية المقاؿ الصحفي بنسبة )45.1الطابع اإلخبارم بنسبة )
%(، مقابؿ تجاىؿ الصحؼ لمفنكف الصحفية التفسيرية 18.3التقرير الصحفي بنسبة )

 %(.0.4الشارحة كقمقة التحقيقات الصحفية في رسـ صكرة إيراف بنسبة )
المتعمقة بإيراف في الصفحات الداخمية بنسبة عرضت صحؼ الدراسة المكضكعات  .15

 %(.1%(، كالصفحة األخيرة بنسبة )2.6%(، تمتيا الصفحة األكلى بنسبة )96.4)
                                        ن                                  بينت النتائج أف صحؼ الدراسة أعطت اىتماما  لممكضكعات المتعمقة بإيراف مف حيث  .16

%(، 22.2%(، كتمتيا الصكرة الشخصية بنسبة )17.8مصاحبتيا لمصكرة الخبرية بنسبة )
 %(.51.7أما المكضكعات الغير مصحكبة بصكرة فقد جاءت بنسبة )
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أظيرت النتائج أف صحؼ الدراسة استخدمت كسائؿ اإلبراز في معالجتيا لممكضكعات  .17
%(، تمتيا األرضية بنسبة 24.6المتعمقة بصكرة إيراف، حيث استخدمت اإلطار بنسبة )

 %(.8.4%(، كاأللكاف بنسبة )13.6)
كبير في عرضيا  عمى نحكئج أف صحؼ الدراسة استخدمت العنكاف الممتد بينت النتا .18

%(، ثـ العنكاف العمكدم بنسبة 52.4لممكضكعات التي تعالج صكرة إيراف بنسبة )
 %(.16.4%(، كالعنكاف العريض بنسبة )30.9)

 مما سبق يمكن تمخيص مبلمح صورة إيران في صحف الدراسة في اآلتي:
حؼ العربية اليكمية عينة الدراسة )االتحاد، األىراـ، األخبار، أظيرت الدراسة أف الص

اىتمتا  صحيفتي االتحاد كاألخبار                ن                      اىتماما متفاكتا  بمكضكعات إيراف، إذ أفصكت األحرار( أكلت 
       ن                                                     ن                         اىتماما  بالغا، أما صحيفتي األىراـ كصكت األحرار فمـ تيتما كثيرا  بمكضكعات إيراف، كمع ذلؾ 

 .اإلعبلمية في تمؾ الصحؼ إزاء إيراف تباينتفإف الصكرة 
المتعمقة بيا في صحفيتي  لسمبية إليراف مف خبلؿ المكضكعاتفقد غمبت الصكرة ا

 .االتحاد كاألىراـ، بينما غمبت الصكرة اإليجابية في صحيفتي األخبار كصكت األحرار
ف بأنيا دكلة كيمكف القكؿ أف صحيفتي االتحاد كاألىراـ حرصتا عمى تقديـ صكرة إيرا

                 ن                                                                    معادية كتشكؿ خطرا  عمى المنطقة، كأنيا تتدخؿ بشؤكف الدكؿ العربية، كىي دكلة تدعـ اإلرىاب 
كاإلرىابييف، كخاصة في العراؽ كاليمف باإلضافة إلى سكريا، في حيف أف صحيفتي األخبار 

قاكمة، كصكت األحرار صكرتا إيراف عمى أنيا دكلة صديقة كمسالمة، كدكلة تدعـ كتساند الم
كتتصدل لممؤامرة الصييكنية اإلمبريالية، مف خبلؿ اىتماميا بفمسطيف كسكريا، كأنيا دكلة إنسانية 

 .كترسؿ قكافؿ المساعدات اإلنسانية لميمف كاليمنييف
كال شؾ أف مجمؿ الصكرة التي رسمتيا كؿ صحيفة مف صحؼ الدراسة إليراف ما ىي إال 

مف تمؾ الصحؼ، كترتبط تمؾ السياسة بمكاقؼ النظاـ  انعكاس لمسياسة التحريرية لكؿ صحيفة
السياسي مف إيراف كسياساتيا بالمنطقة، كتخضع لممحاكر التي تنتمي إلييا تمؾ الدكؿ، األمر 

 .             ن                         الذم بدا جميا  مف األحداث الكاقعة باليمف
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     ً            ثانيا : التوصيات:
الباحث عدد مف كضع كقد اتضح مف خبلؿ نتائج الدراسة الحالية عدد مف النقاط 

خبلؿ نتائج الدراسة، كي يتـ صياغة عدد مف الركائز  مف التكصيات التي تكصؿ إلييا
كالمنطمقات المستمدة مف معايشة الباحث لمكضكع الدراسة كما أسفرت عنو مف نتائج، كىي عمى 

 النحك اآلتي:
العمؿ عمى زيادة االىتماـ بالمكضكعات المتعمقة بإيراف، كأىميا المكضكعات االجتماعية  -1

عي ؼ النظاـ االجتما   ٌ تعر  إيراف مف الداخؿ ك  ؼ   ٌ تعر  كاالقتصادية؛ كذلؾ لحاجة الجميكر 
ؼ السياحة في إيراف كالتعميـ في إيراف؛ كذلؾ مف أجؿ    ٌ تعر  اإليراني ككذلؾ االقتصادم، ك 

مى المكضكعات السياسية كالعسكرية، كمف ي معالجة مكضكعات إيراف عتفادم االقتصار ف
 اإلسياـ بتشكيؿ صكرة متكاممة كصادقة عف إيراف  ٌ ـ   ى ث  

العاطفة       ن   بعيدا  عفمكضكعي  عمى نحكممكضكعات المتعمقة بإيراف الصحؼ لعرض  -2
 كالطائفية، كالحذر مف الكقكع في شرؾ النزاعات الطائفية.

 سمات كاضحة لصكرة إيراف.ضركرة أف تعطي الصحؼ  -3
                       ن                         ن                        ن    تقديـ صكرة إيراف انطبلقا  مف الكاقع الحقيؽ كانطبلقا  مف سياستيا، كليس انطبلقا  مف  -4

 ة الدكلية.ة النمطية إليراف في عالـ السياسالصكر 
االبتعاد عف أسمكب التشيير كالتشكيو المعتمدة لمطرؼ اآلخر لما ليذا األسمكب مف أثر  -5

ـ المصطمحات التي تثير الفتنة.سمبي عمى القارئ، تجنب ا  ستخدا
التفسيرية كالتحميمية عند معالجة مكضكعات الصحفية ضركرة زيادة االىتماـ باألشكاؿ   -6

حاطة كتحميؿ كقدرة عمى الكصكؿ إلى نتائج كتقديـ اقتراحات  ،إيراف                                                                           لما فييا مف عمؽ كا 
دكف التكضيح  كحمكؿ، كعدـ االقتصار عمى الشكؿ الخبرم فقط كاالكتفاء بنقؿ الحدث

 كالتحميؿ.
زيادة االىتماـ بالتسامح الديني كنبذ الطائفية كالعداء التاريخي بيف العرب كالفرس كالتعصب  -7

 بكافة أشكالو.
يا كأبكاب ثابتة في الصحؼ متخصصة في المكضكعات اإليرانية كبالمجتمع اك تخصيص ز  -8

في  كال سيمامف تطكرات،  كتنكيعو بما يدكر حكلواإليراني، بيدؼ تكعية الجميكر كتثقيفو 
 ظؿ المحاكالت اإليرانية لتمدد في المنطقة العربية
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ضركرة تخصيص زاكية ألىـ المكضكعات المنشكرة في اإلعبلـ اإليراني كترجمتيا إلى  -9
العربية؛ كي يتعرؼ القارئ لغة الخطاب الصحفي اإليراني، ككي يتعرؼ طرؽ تفكيرىـ كما 

 اإليراني.ىي أبرز اىتمامات اإلعبلـ 
تكصي الدراسة بزيادة االىتماـ بعناصر اإلبراز المستخدمة في معالجة مكضكعات إيراف،  -10

 حتى يتـ لفت انتباه القارئ لممكاضيع التي تتناكؿ إيراف.
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 القرآن الكريم

 العربية  ً           أوال : المراجع 

رسالة ماجستير ) ـ1989-ـ1979السعكدية خبلؿ العقد األخير -العبلقات اإليرانية ـ(.2012. )ادم، حسيفأب
 .جامعة اإلماـ الصادؽ، طيراف. (غير منشكرة

 .القاىرة: العربي لمنشر كالتكزيع. 1ط .فف كتابة الخبر كالمقاؿ الصحفي ـ(.2009. )إبراىيـ ،إبراىيـ

مجمة فصمية إيراف  .المصرية كالنظاـ الدكلي المعاصر-العبلقات اإليرانية ـ(.2003. )أحمدم، حميد
 .40-70(، 4)2.كالعرب

ـ، 2015تشريف الثاني 1 :. تاريخ االطبلعخيارات حماس في العبلقة مع إيراف ـ(.2013. )أحمدياف، حسف
 (ledgegate/opinions/2015/7/20www.aljazeera.net/know/)مكقع اإللكتركني:ال

بيركت:  .1ط .(34) سمسمة أطركحات الدكتكراه :النظاـ اإلقميمي لمخميج العربيـ(. 2000. )محمد ،إدريس
 .مركز دراسات الكحدة العربية

عماف: دار آراـ لمدراسات  (.ط. )د.االتصاؿ كاإلعبلـ في المجتمعات المعاصرة ـ(.2004. )إصبع، صالحأبك 
 .كالنشر كالتكزيع

. 1ط .ككاالت األنباء المعاصرة: النشأة كالتطكر كالدكر كالفعاليات ـ(.2006. )محمد ،كعزت ،إبراىيـ، إماـ
 .القاىرة: دار الفكر العربي

 رسالة . )المصريةأثر تغير النظاـ الدكلي كتطكر قضايا اإلقميـ في العبلقات اإليرانية  ـ(.2012. )أيكب، عصاـ
 .جامعة القاىرة، القاىرة(. غير منشكرة دكتكراه

بيركت: دار الساقي لمنشر )د.ط(.  .ـ1983-ـ1932اإليرانية -العبلقات السعكدية ـ(.1994. )باديب، سعيد
 .كالتكزيع

دار قباء القاىرة:  .)د.ط( .مناىج البحث في االتصاؿ كالرأم العاـ كاإلعبلـ الدكليـ(. 1998. )أحمد، بدر
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

بيركت: المؤسسة العربية . 1ط .أمف الخميج مف غزك الككيت إلى غزك العراؽ ـ(.2003. )البستكي، نصر
 .لمدراسات كالنشر

 القاىرة: عامؿ الكتب.. 1ط. دراسات في اإلعبلـ كتكنكلكجيا االتصاؿ كالرأم العاــ(. 2008. )بسيكني، إبراىيـ

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/7/20/%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86


  

140 

مجمة الكسيط . تشكيؿ الصكر النمطية عف اإلسبلـ كالمسمميف في اإلعبلـ الغربي ـ(.2006. )فيامي ،بكدىاف
 .37-50(، 12)ع ،لمدراسات اإلعبلمية

ـ، 2015تشريف األكؿ   3 :. تاريخ االطبلعمرسي كالمكقؼ مف إيراف كدكؿ الخميج (.ـ2014. )بكنكفؿ، جاسـ
 .(www.alwatannews.net/ArticleViewer.aspxopen_in_new)اإللكتركني: المكقع 

ـ، 2015تشريف الثاني  1 :االطبلعتاريخ . الفمسطينيكف في سكريا بيف الثكرة كالقمؽ ـ(.2013. )بيطارم، نضاؿ
 .(net.net/arabic/default.asp?contentID=9282-http://laji) اإللكتركني: المكقع

. بيركت: الدار العربية 1، )ترجمة زينو جابر(. طصفحات مف تاريخ العراؽ المعاصر(. ـ2006تريب، تشاليز. )
.  .ـ(2004)العمؿ األصمي نشر في عاـ  لمعمـك

السياسة اإليرانية تجاه القضية الفمسطينية كانعكاسيا عمى النظاـ اإلقميمي العربي  ـ(.2009. )تكبة، أحمد
 .بيركت: مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات)د.ط(. . ـ2009-ـ2000

(، 6)1، المجمة العممية لكمية التربية .تحميميةصكرة الييكدم في اإلعبلـ اليمني دراسة ـ(. 2009.)اؼ، أمةجح
247-221. 

رسالة ) صكرة الكاليات المتحدة األمريكية كما يراىا أساتذة الجامعات الفمسطينيةـ(. 2011) .الجرادات، تابر
 جامعة الشرؽ األكسط، عماف.(. ماجستير غير منشكرة

ترجمة سعكد ) ،الحضارات أك تضارب المصالحأمريكا كاإلسبلـ السياسي، صراع  ـ(.2000. )فكاز ،جرجس
 .ـ(1997)العمؿ األصمي نشر في عاـ  .القاىرة: الييئة العامة لبلستعبلمات (.عطية

مؤتمر  إلى ةمقدم كرقة .كاإليرانييفالخبلفات الحدكدية كاإلقميمية بيف العرب  ـ(.2001. )سيار ،الجميؿ
 .بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية ،العبلقات اإليرانية االتجاىات الراىنة كآفاؽ المستقبؿ

-ـ1979محددات السياسة الخارجية اإليرانية تجاه الكاليات المتحدة األمريكية ) ـ(.2008. )الحباشنة، صداح
 .9-54(،5)22 ،مجمة مؤتو لمبحكث كالدراسات ،(ـ2007

 .األردف: دار زىراف. )د.ط(. إخراج الصحؼ كالمجبلت ـ(.2009. )الحسف، عيسى

الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك قضايا حقكؽ اإلنساف المدنية السياسية دراسة  ـ(.2014. )حسكنة، نسريف
 .غزةالجامعة اإلسبلمية ،  .(رسالة ماجستير غير منشكرة) تحميمية مقارنة

 ،مجمة الدراسات الفمسطينية. ـ1990-ـ1968الفمسطينية -إليرانيةالعبلقات الثكرية ا ـ(.1990. )حسيف، أحمد
 .1-9(، 1)ع

 القاىرة: عالـ الكتب.. 2ط .بحكث اإلعبلـ ـ(.1995. )سمير، حسيف

http://www.alwatannews.net/ArticleViewer.aspx?ID=91pDudKShzs8gCI3v5DTnA933339933339
http://laji-net.net/arabic/default.asp?contentID=9282


  

141 

 .القاىرة: عالـ الكتب .3ط  .بحكث اإلعبلـ ـ(.2006. )حسيف، سمير

 (.رسالة ماجستير غير منشكرة) تحميميةصكرة اإلسرائيمييف كما يدركيا المصريكف دراسة  ـ(.1996. )طو ،حسيف
 .جامعة عيف شمس، القاىرة

رسالة ماجستير غير ) المصرية-أثر المتغيرات اإلقميمية عمى العبلقات اإليرانيةـ(. 2013.)حمس، كماؿ
 جامعة األزىر، غزة.(. منشكرة

القاىرة، دار نيضة د.ط(. ) .كسائؿ اإلعبلـ كالسياسة دراسة في ترتيب األكلكيات ـ(.1997. )بسيكني، حمادة
 الشرؽ.

 صكرة منظمات حقكؽ اإلنساف في الصحافة الفمسطينية دراسة تحميمية كميدانيةـ(. 2014. )الحمايدة، محمد
 الجامعة اإلسبلمية، غزة. (.رسالة ماجستير غير منشكرة)

آب  22: االطبلعتاريخ . تقيقر بعد تقدـ اإليرانية-العبلقات السعكديةشباط(.  14ـ، 2007. )حمداف، حساـ
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages /37a4bd93-) :اإللكتركنيالمكقع ، ـ2015

dd3fdc4ebdd3-8691-4559-01a3) 

 .راـ اهلل: دار التنكير لمنشر كالتكزيع)د.ط(. .االنتفاضة محاكر تقييف  ـ(.2002. )حمداف، عبد المجيد 

دراسة تحميمية لمقاؿ الصفحة  ة األمريكية في الصحافة العراقيةصكرة الكاليات المتحدـ(. 2001. )ريا ،الحمداني
 .بغداد جامعة بغداد،(. غير منشكرة رسالة ماجستير) ـ1999األكلى في جريدتي الثكرة كبابا لعاـ 

دراسة  ـ2010-ـ2003السياسة اإليرانية تجاه العراؽ في ظؿ االحتبلؿ األمريكي  ـ(. 2012.)حمدكنة، أحمد
 غزة.   جامعة األزىر، (.رسالة ماجستير غير منشكرة) في المتغيرات الجيكسياسية

 .القاىرة: مكتبة مدلكلي .2ج .مكسكعة عمـ النفس كالتحميؿ النفسي ـ(.1978. )عبد المنعـ ،الحنفي

القاىرة: مكتبة مصر . 1ط .اإليراني-حرب الخميج جذكر كمضاميف الصراع العراقي ـ(.2008. )خدكرم، مجيد
 .لممطبكعات

ـ، 2016شباط  1تاريخ اإلطبلع:  .االتصاؿ اإلقناعي كاالتصاؿ العادمشباط(.  1ـ، 2016. )خريؼ، حسيف
 (htm-http://www.alsahfe.com/News.725)اإللكتركني:المكقع 

 عماف: دار البداية ناشركف كمكزعكف. 1ط .اإلعبلـ كاإلنترنت ـ(.2012. )خضر، محمكد

 .العالمية لمكتب كالنشر :القاىرة .. )د.ط(إعداـ رئيس بداية كنياية صداـ حسيف ـ(.2007. )خضر، ىشاـ

 .القاىرة: مكتبة األنجمك المصرية. 2ط .اتجاىات حديثة في التحرير الصحفي ـ(.1987. )خميفة، إجبلؿ

 .عماف: دار أسامة لمنشر كالتكزيع. )د.ط(. اإلعبلـ الصحفي ـ(.2014. )لؤم ،خميؿ

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages%20/37a4bd93-01a3-4559-8691-dd3fdc4ebdd3
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages%20/37a4bd93-01a3-4559-8691-dd3fdc4ebdd3
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages%20/37a4bd93-01a3-4559-8691-dd3fdc4ebdd3
http://www.alsahfe.com/News-725.htm
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الفمسطيني دكر الصحافة في تشكيؿ الصكرة الذىنية لرجؿ الشرطة لدل الرأم العاـ ـ(. 2012. )خميؿ، نبيؿ
 القاىرة. ،معيد البحكث كالدراسات اإلعبلمية (.رسالة ماجستير غير منشكرة) دراسة ميدانية

 .بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية .1ط .صكرة األتراؾ لدل العربـ(. 2001. )إبراىيـ ،الداقكقي

 .دار المعارؼبيركت: )د.ط(.  .الصكرة النمطية كتطكر المفيـك ـ(.2008. )سمماف ،الدسكقي

 .عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع. 1ط .التحرير الصحفي ـ(.2012. )عبد الرازؽ ،الدليمي

ـ، 2015تشريف الثاني  3 :االطبلعتاريخ .                          حماس كا يراف كحدكد الرىاف آذار(. 30ـ، 2015. )دياب، أحمد
 (www.alhayat.com/Opinion/Writers/8307990/):اإللكتركنيالمكقع 

اإليرانية بدأت مطمع القرف الماضي كتكطدت -العبلقات المبنانية تشريف األكؿ(. 13ـ، 2010. )دياب، يكسؼ
اإللكتركني:  المكقع ـ،2015تشريف األكؿ  6 :. تاريخ االطبلعفي عيد الجميكرية اإلسبلمية

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11642&article=59068(
7#.VhKC5exViko) 

يناير المصرية في الصحافة الفمسطينية دراسة تحميمية  25األطر الخبرية لثكرة ـ(. 2014أبك راس، منير. )
 اإلسبلمية، غزة.الجامعة (. رسالة ماجستير غير منشكرة) مقارنة

مجلة الباحث دور القنوات الفضائٌة فً تشكٌل الصورة اإلعالمٌة والسٌاسٌة.  .ـ(2008) راضً، وسام.

 .4-33، (5)ع ،اإلعالمً

 (.غير منشكرة دكتكراه رسالة) 2003-1979سياسة إيراف الخارجية لمفترة مف  ـ(.2005. )الراكم، عبد العزيز
 ، بغداد.جامعة بغداد

 .القاىرة: دار الفجر لمنشر كالتكزيع. 1ط .فف التحرير الصحفي ـ(.2009. )عبد الجكاد ،ربيع

األطماع اإليرانية في الجزر العربية الثبلث طنب الكبرل كالصغرل كأبك مكسى  ـ(.2001. )ربيعي، عبد اهلل
 .566-622(، 28)ع ،مجمة كمية اآلداب ـ.1971-ـ1904

بيركت: المؤسسة العربية  .1ط .عبد اهلل عبد الدايـ :مراجعة ،النفسمكسكعة عمـ  ـ(.1977. )أسعد ،رزكؽ
 .لمدراسات كالنشر

الجامعة  .(رسالة ماجستير غير منشكرة) صكرة فمسطيف في صحيفة الفتح ـ(.2012. )الزعيـ، إبراىيـ
 غزة. اإلسبلمية،

 .لمنشرالقاىرة: المكتبة المصرية . 1ط .نظريات اإلعبلـ ـ(.2009. )أحمد، زكريا

http://www.alhayat.com/Opinion/Writers/8307990/%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB%D9%88%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11642&article=590687#.VhKC5exViko
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=11642&article=590687#.VhKC5exViko
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. تاريخ العبلقات اإليرانية السعكدية في ضكء الممفات الساخنة بالمنطقة أيار(. 9ـ، 2012. )الزكيرم، محجكب
 (http://studies.aljazeera.netاإللكتركني:ـ، المكقع 2015آب  23االطبلع: 

/reports/2012/05/20125983013255262.htm) 

بيركت: مركز الحضارة لتنمية . 1ط .إيراف كالمشرؽ العربي مكاجية أـ تعاكف ـ(.2010. )زيد، سكريسأبك 
 .الفكر اإلسبلمي

 .القاىرة: عالـ الكتاب. 3ط .فف الكتابة الصحفية ـ(.1990. )زيد، فاركؽأبك 

 .القاىرة: عالـ الكتب. 4ط .فف التحرير الصحفي ـ(.1998. )زيد، فاركؽأبك 

الجميكرية اإلسبلمية كالعبلقات مع الحركات اإلسبلمية المقاكمة في فمسطيف حركة  ـ(.2015. )سادات، سيد
 .73-102(، 53)ع ،مجمة الفكر السياسي.                     ن الجياد اإلسبلمي نمكذجا  

تشريف  21: . تاريخ اإلطبلعتاريخ إيراف القديـ كالمعاصركانكف األكؿ(.  13ـ، 2008. )عبد الجبار ،الساعدم
 (/http://www.alrashead.net:اإللكتركنيـ، المكقع 2015األكؿ 

index.php?partd=2&derid=1065) 

)ترجمة أحمد حسف كعمر  ،عقكبات التدمير الشامؿ التي سبقت الغزكتشريح العراؽ  ـ(. 2005سبكنيؾ، ىانز. )
 .(ـ2004العمؿ األصمي نشر في عاـ ) بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية.األيكبي(. )د.ط(. 

 .(ترجمة عبد الجبار) حكـ الشيخ خزعؿ بف جابر كاحتبلؿ إمارة عربستاف العربية، ـ(.1983. )سترنؾ، كليـ
 ـ(.1977العمؿ األصمي نشر في عاـ ) .البصرة: مركز دراسات الخميج العربي. 1ط

رسالة ماجستير ) السياسة اإليرانية تجاه حركات المقاكمة اإلسبلمية في فمسطيف ـ(.2012. )، محمدهسعدأبك 
 جامعة األزىر، غزة.(. غير منشكرة

 بغداد: دار الحرية. )د.ط(. جزر الخميج العربي دراسة في الجغرافية السياسية.ـ(. 1981السعدكف، سالـ. )

العمؿ األصمي نشر ) .بيركت: دار الفارابي .1ط (.سمـكتكفيؽ  ترجمة) ،ابف سينا ـ(.1987. )سعديؼ، رثكر
 ـ(.1970في عاـ 

القاىرة: مكتبة جزيرة  .1ط .حيف صبكا الرصاص عمى غزة ـ(.2010. )عبد القادر ،ك ياسيف ،خالد ،سعيد
 .الكرد

 .بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية. 1ط .العرب كدكؿ الجكار الجغرافيـ(. 1989. )عبد المنعـ ،سعيد

تشريف  1 :تاريخ االطبلع. ماذا تريد إيراف مف مصر ما بعد الثكرة؟ حزيراف(. 14ـ، 2012.)السممي، محمد
 (alla.com/2012/06/article55236046arb.maj)اإللكتركني:ـ، المكقع 2015األكؿ 

http://www.alrashead.net/)%20index.php?partd=2&derid=1065
http://www.alrashead.net/)%20index.php?partd=2&derid=1065
http://www.alrashead.net/)%20index.php?partd=2&derid=1065
http://arb.majalla.com/2012/06/article55236046/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%D8%9F
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بيركت، دار )د.ط(  .إيراف منذ أقدـ العصكر حتى أكاسط األلؼ الثالث قبؿ الميبلد ـ(.1988. )سميـ، أحمد
 .النيضة العربية

اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية لمنشر  )د.ط(. .تاريخ العراؽ إيراف آسيا الصغرل ـ(.2000. )أحمد ،سميـ
 كالتكزيع.

صكرة الغرب كما يعكسيا اإلعبلـ العربي دراسة تطبيقية عمى قناة ـ(. 2002. )حساـ ،كسبلمة ،حناف ،سميـ
-25 .القاىرة: جامعة القاىرة، (2مج)، إلى مؤتمر اإلعبلـ كصكرة العرب كالمسمميف ةمقدم كرقة .الجزيرة

58 

 .د.فطيراف: . إيراف كدكؿ المكاجية مع إسرائيؿ ـ(.2002. )خميؿ ،سميماف

الصحافة المصرية كترتيب أكلكيات الصفكة تجاه القضايا البيئية في إطار مفيـك ـ(. 1999سميماف، رحاب. )
)رسالة ماجستير  ـ1998التنمية المتكاصمة في مصر دراسة لممضمكف كالقائـ باالتصاؿ كالجميكر عاـ 

 غير منشكرة(. جامعة القاىرة، مصر.

بيركت: مركز دراسات  .مجمة المستقبؿ العربي .صكرة العرب في عقكؿ األمريكييف (.1987. )سميماف، ميخائيؿ
 .الكحدة العربية

 : )د.ف(.عماف .2ط .أمريكا كخفايا حرب الخميج (.ـ1991. )نبيؿ ،السماف

ترجمة سعيد ) ،عراؽ المستقبؿ السياسة األمريكية في إعادة تشكيؿ الشرؽ األكسط ـ(.2004.)جنيؼ ،سيمكنز
 (ـ2003العمؿ األصمي نشر في عاـ ) .بيركت: دار الساقي. 1ط .(العظـ

 .بيركت: المكتب اإلسبلمي1. ط .التاريخ اإلسبلمي التاريخ المعاصر ببلد العراؽـ(. 1992. )محمكد ،شاكر

 تشريف الثاني 5 :االطبلعتاريخ . انتفاضة القدس إرادة شعب تشريف األكؿ(. 29ـ، 2015. )شاىيف، محمد
 (.http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=96020)مكقع اإللكتركني: ال ـ،2015

، ـ2015تشريف األكؿ  21: . تاريخ اإلطبلعإيراف: المسار التاريخيتشريف األكؿ(.  3ـ، 2004. )شحاتو، أميف
CC28-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2D6FB6BB-) :اإللكتركنيالمكقع 

1274939DC9F3-B9C3-40A6.) 

 1 :. تاريخ االطبلعرةمحددات المكقؼ اإليراني مف مصر بعد الثك  كانكف الثاني(. 8ـ، 2013. )شعير، فرحأبك 
 http://studies.aljazeera.net/reports/2013/01)اإللكتركني:ـ، المكقع 2015تشريف األكؿ 

/201318102638814469.htm.) 

http://www.amad.ps/ar/?Action=Details&ID=96020
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2D6FB6BB-CC28-40A6-B9C3-1274939DC9F3
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2D6FB6BB-CC28-40A6-B9C3-1274939DC9F3
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/2D6FB6BB-CC28-40A6-B9C3-1274939DC9F3
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/01%20/201318102638814469.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/01%20/201318102638814469.htm
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/01%20/201318102638814469.htm
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 .إيراف كالسعكدية إرث الخبلؼ كالعبلقة رىف بالمتغيرات اإلقميميةكانكف الثاني(.  22ـ، 2014.)شعير، فرحأبك 
 (http://studies.aljazeera.netاإللكتركني:ـ، المكقع 2015آب  23االطبلع: تاريخ 

/reports/2014/01/20141229228673692.htm.) 

يراف .نيساف( 20، 2014. )شفيؽ، شريؼ صحيفة األىراـ  .عبلقات تاريخية رغـ الخبلفات                اإلمارات كا 
 .9، ص(46521)العدد ،المصرية

تشريف األكؿ  6 :. تاريخ االطبلعمف عبلقات بالرعاية إلى عبلقات مباشرة              لبناف كا يراف ـ(.2012. )شقر، شفيؽ
http://www.aljazeera.net/specialfiles /pages/00d70558-:) اإللكتركنيـ، المكقع 2015

e2a631d58b04-9256-412a-3da0.) 

 .لمطباعة كالنشرجدة: دار الشركؽ . 2ط .الخبر الصحفي كضكابطو اإلسبلمية ـ(.1988. )شمبي، كـر

 (، 2)21 ،مجمة جامعة دمشؽ .تأثير القضايا التمفزيكنية األجنبية في الشباب ـ(.2005. )الشماس، عيسى

80-60. 

يرافـ(. 2002. )شكماف، تكفيؽ  .98-130(، 1)ع ،مجمة فصمية إيراف كالعرب.حدكد التقارب كآفاقو            مصر كا 

المكقع  ـ،2015حزيراف  30 :. تاريخ االطبلعلـ نتعمـ شيئ بيف السادات كشاه إيراف ـ(.2013. )صابح، عمرك
 .(harakawahida.wordpress.com)اإللكتركني:

القاىرة: دار الكفاء لمنشر . )د.ط(. ثكرة في فف اإلخراج الصحفي الصحؼ النصفية ـ(.1984. )صالح، أشرؼ
 .كاإلعبلـ

الككيت: مكتبة الفبلح لمنشر  .1ط .كسائؿ اإلعبلـ كصناعة الصكرة الذىنيةـ(. 2005. )سمماف ،صالح
 .كالتكزيع

دكر االتصاؿ في تككيف الصكرة الذىنية عف الكاليات المتحدة األمريكية لدل الشباب  ـ(.2009) .ميدم ،صالح
 .القاىرة: جامعة القاىرة(. رسالة ماجستير غير منشكرة) دراسة ميدانية :اليمني

القاىرة: . 1ط .ـ1981-1970العبلقات اإليرانية المصرية بيف الكصاؿ كالقطيعة  ـ(.2007. )الصباغ، سعيد
 .دار الشركؽ

 1+5.% مف االتفاؽ النيائي مع 60إيراف تتكصؿ إلى تسكية . نيساف( 10، ـ2014. )االتحاد صحيفة
 .28، ص(14156)العدد

يراف تميداف لتعاكف اقتصادم حزيراف(.13، ـ2014. )صحيفة االتحاد  .22، ص(14220)العدد .                                 قطر كا 

http://www.aljazeera.net/specialfiles%20/pages/00d70558-3da0-412a-9256-e2a631d58b04
http://www.aljazeera.net/specialfiles%20/pages/00d70558-3da0-412a-9256-e2a631d58b04
http://www.aljazeera.net/specialfiles%20/pages/00d70558-3da0-412a-9256-e2a631d58b04
https://harakawahida.wordpress.com/%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%AD/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%A6/
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 (،1969)العدد .لقاء تاريخي بيف كاميركف كركحاني في نيكيكرؾ .أيمكؿ( 20، ـ2014. )صحيفة االتحاد
 .29ص

، (14228)العدد .أكباما يتفقد إلى اإلدارة لمحاربة اإلرىاب إيراف. حزيراف( 21، ـ2014. )تحادصحيفة اال
 .19ص

 .القضاء اإليراني يشترط التكبة لئلفراج عف كركبي كمكسكم .شباط( 21، ـ2014. )صحيفة االتحاد
 .30ص (،14100)العدد

 .إيراف تفرج عف صحفي أمريكي كاستمرار احتجاز ثبلثة. تمكز( 31، ـ2014. )صحيفة االتحاد
 .20، ص(14268)العدد

بحرينييف بالتدريب  5اتياـ  . في معسكرات الحرس الثكرم بإيرافكانكف الثاني( 4، ـ2014. )صحيفة االتحاد
 .20ص(، 14060)العدد .لمقياـ بػ"أعماؿ إرىابية

، (14092)العدد .شباط(. البرد القارص يتسبب بنقص الغاز في مناطؽ إيراف 5، ـ2014) .صحيفة االتحاد
 .32ص

 .قدرات حزب اهلل ستفاجئ إسرائيؿ انكف الثاني(. قائد عسكرم إيرانيك 12، ـ2014. )األىراـ صحيفة
 .6ص (،46423)العدد

، (46607)العدد الحكـ بالسجف عمى نشطاء "فيس بكؾ" في إيراف. .تمكز( 15، ـ2014. )األىراـ صحيفة
 .8ص

 .إيراف تعتـز بناء عشر محطات نككية عمى سكاحؿ الخميج كبحر عماف .آذار( 17، ـ2014. )األىراـ صحيفة
 .8، ص(46487)العدد

 .6، ص(46591)العدد .سنية-                       ن      خامنئي ما يحدث ليس حربا  شيعية. حزيراف(29 ، ـ2014. )األىراـ صحيفة

، (6826)العدد .في الشرؽ األكسط أك أكركبا أك الكاليات المتحدة. كانكف الثاني( 10، ـ2015. )األياـ صحيفة
 .7ص

 الحممة الدعائية ضد سفينة األسمحة اإليرانية فشمت. االحتبلؿ آذار(. 7، ـ2014. )صحيفة فمسطيف
 .56، ص(2442)العدد

الدكحة:  . )د.ط(.كالجياد تعيداف تكصيؼ العبلقة مع إيراف قراءة تحميموحماس ـ(. 2015. )الصمادم، فاطمة
 .مركز الجزيرة لمدراسات

 .بيركت: درا السياقي. 1ط .بعث العراؽ سمطة صداـ قياما كحطاما ـ(.2003. )حاـز ،صياغة
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الرياض: مجمة (. . )د.طتقرير ارتيادم استراتيجي العبلقات الخميجية اإليرانية ـ(.2009. )ضيؼ اهلل ،الضعياف
 .البياف

 .الرياض: الزىراء لئلعبلـ العربي .2ط .صكرة اإلسبلـ في اإلعبلـ الغربي (.1993. )عبد القادر ،طافش

 .القاىرة: مؤسسة القاىرة )د.ط(. .ـ2006-ـ2005التقرير االستراتيجي العربي  ـ(.2006. )طالب، حسفأبك 

 غزة: مكتبة كمطبعة الطالب. .2ط .النفسيةالرأم العاـ كالحرب  ـ(.2012. )طالب، مكسى

بيركت: مركز . 1ط .العالـ اإلسبلمي في االستراتيجيات في العالمية المعاصرةـ(. 1988. )طاىر، عبلء
 .الدراسات العربي األكركبي

الرياض: . )د.ط(. اإليرانية كأثرىا في دكؿ الخميج العربي-العبلقات السعكدية ـ(.2004. )الطحاكم، عبد الحكيـ
 .مكتبة العبيكاف

صكرة الدكؿ اإلسبلمية في الصحؼ اليكمية األمريكية قبؿ ـ(. 2002. )ميا ،ك الطرابيشي ،مرفت ،الطرابيشي
، إلى مؤتمر اإلعبلـ كصكرة العرب كالمسمميف ةمقدم كرقة .سبتمبر دراسة تحميمية مقارنة 11كبعد أحداث 

 .القاىرة: جامعة القاىرة، (1مج)

رسالة ) ـ1971الجزر العربية الثبلث عاـ  إيرافالمكقؼ العربي كالدكلي مف احتبلؿ  ـ(.2004). طو، أحمد
 .جامعة تكريت، العراؽ .(ماجستير غير منشكرة

 . )د.ط(. بيركت: منشكرات الكطف العربي.مناقشة في النزاع العراقي اإليرانيـ(. 1984طكالبة، حسف. )

 (.د.ف) بغداد: .1ط .ـ1820-ـ1745دكر القكاسـ في الخميج العربي  ـ(.1967. )العابد، صالح

تاريخ االطبلع:  .الصراع السعكدم اإليراني عمى اليمف كجية نظر يمنيةحزيراف(.  29ـ، 2015. )عالـ، أمؿ
 http://studies.aljazeera.net/reports)اإللكتركني:ـ، المكقع 2015آب  23

/2015/06/201562581942634902.html) 

صكرة العرب في مقابؿ صكرة الغرب في الصحافة الحزبية المصرية ـ(. 2002. )آماؿ ،ك المتكلي ،ماجد ،عامر
المؤتمر . كرقة مقدمة إلى كتداعياتيا ـ2001دراسة تحميمية مطبقة عمى أحداث الحادم عشر مف سبتمبر 

 جامعة القاىرة.القاىرة:  ،(1مج)العممي السنكم الثامف اإلعبلـ كصكرة العرب كالمسمميف، 

. تاريخ                                                تعرؼ عمى أىـ المحطات في العبلقات بيف مصر كا يراف شباط(. 13ـ، 2015. )عبد الباسط، أحمد
 http://www.elwatannews.com)اإللكتركني: ـ، المكقع2015تمكز  3 :االطبلع

/news/details/661940) 

لمنشر  العربي القاىرة:. 1ط .أطر نظرية كنماذج تطبيقية الصحافة االستقصائية ـ(.2013. )عبد الباقي، عيسى
 .كالتكزيع

http://studies.aljazeera.net/reports%20/2015/06/201562581942634902.html
http://studies.aljazeera.net/reports%20/2015/06/201562581942634902.html
http://studies.aljazeera.net/reports%20/2015/06/201562581942634902.html
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 عالـ الكتب. :القاىرة .1ط.بحكث الصحافةـ(. 1992. )محمد، عبد الحميد

 عالـ الكتب. :القاىرة .(د.ط) .البحث العممي في الدراسات اإلعبلمية ـ(.2000. )عبد الحميد، محمد

الكمي إلى التحميؿ في الدراسات تحميؿ المحتكل في بحكث اإلعبلـ مف المحتكل  ـ(.2010. )عبد الحميد، محمد
 .القاىرة: عالـ الكتب. 1ط .الكيفية

بغداد: الدار  .تطكر األداء كالكسيمة كالكظيفية اإلعبلـ الجديد ـ(.2011. )صفد ،كالسامكؾ ،انتصار ،عبد الرازؽ
 .الجامعية لمطباعة كالنشر

القاىرة: العربي لمنشر  إلعبلمية.تحميؿ المضمكف في الدراسات اـ(. 1983عبد الرحمف، عكاطؼ، كآخركف. )
 كالتكزيع.

مجمة  .القضية الفمسطينية في منظار السياسة الخارجية اإليرانيةـ(. 2007. )عكاد، إلياـك  ،إيناس، عبد السادة
 .10-20(، 6)ع ،مركز الدراسات الفمسطينية

القاىرة: دار  .1ط .التطبيؽمناىج البحث اإلعبلمي األصكؿ النظرية كميارات  ـ(.2011. )عبد العزيز، بركات
 الكتاب الحديث.

صكرة المرأة في برامج الفضائيات العربية دراسة تحميمية لئلعبلنات الخاصة بالمرأة ـ(. 2013.)عبد اهلل، سعد
 (، 17)5 ،مجمة الدراسات التاريخية كالحضارية ـ.2009العربية لعاـ  LBCالعربية عمى شاشة قناة 

406-384. 

الككيت: مركز التنكير . 2ط .محركات السياسة الفارسية في منطقة الخميج العربي ـ(.2008). عبد اهلل، عادؿ
 .لمدراسات اإلنسانية

الككيت: . )د.ط(. سمسمة عالـ المعارؼ العالـ المعاصر كالصراعات الدكليةـ(. 1989. )عبداهلل، عبد الخالؽ
 .المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب

األىراـ  صحيفة .أمريكا تستثمر مميار دكالر في "القمامة" اإليرانية تمكز(. 7، ـ2014). عبد اهلل، مصطفى
 .8ص (،46599العدد ) ،المصرية

القاىرة: الدار العربية لمنشر . 2ط .فف التحرير الصحفي ـ(.2012. )محمكد ،كعمـ الديف ،ليمى ،عبد المجيد
 .كالتكزيع

 :في تككيف الصكرة الذىنية لمعالـ الثالث لدل الشباب المصرمدكر اإلعبلـ  ـ(.1993. )عبد المغيث، أشرؼ
 .جامعة القاىرة، القاىرة (.رسالة ماجستير غير منشكرة) دراسة تحميمية ميدانية

 .70-10(، 24)عسمسمة دراسات ترجمات، .إيراف كجيرانيا كاألزمات اإلقميمية ـ(.2006. )عبد المؤمف، محمد
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األسس النظرية كالمناىج  ات كبحكث الرأم العاـ كاإلعبلـتصميـ كتنفيذ استطبلعـ(. 2002.)العبد عيد، عاطؼ
 القاىرة: دار الفكر العربي.. )د.ط(. التطبيقية

القاىرة: دار العاني . (ط)د.. األسس كاإلسيامات العربية االتصاؿ كالرأم العاـ ـ(.1989. )عاطؼ ،العبد
 .لمطباعة

الدكحة: المركز العربي  .)د.ط(. عبلقة إيراف مع دكؿ المشرؽ العربي كدكؿ الخميج ـ(.2011. )عتريسي، طبلؿ
 . لؤلبحاث كالدراسات السياسية

: لندف (.د.ط) .صكرة العرب كالشعكب في الكتب المدرسية اإليرانيةـ(. 2012. )عبد اهلل، عادؿك  ،نبيؿ ،العتـك
 .ةستراتيجية كالمستقبميمركز العصر لمدراسات اال

اتجاىات الصفكة المصرية نحك صكرة اإلنساف العربي في الصحؼ  ـ(.2002. )سامي ،النجار ،كأحمد ،عثماف
، اإلعبلـ كصكرة العرب كالمسمميف المؤتمر السنكم العممي الثامف. كرقة مقدمة إلى كقنكات التمفزيكف الغربية
 ة.القاىرة: جامعة القاىر 

ـ، المكقع: 2015آب   28االطبلع:تاريخ . اإلماراتي حكؿ الجزر-اإليرانيالنزاع ـ(. 2015. )العجمي، أسماء
 (.http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=715#sthash.aOnhxLjv.dpbs: )اإللكتركني

 عالـ الكتب. القاىرة: .1ط .كالصكرة الذىنيةالعبلقات العامة  ـ(.1983. )عمي ،عجكة

حزيراف  30 :تاريخ االطبلع .اإلسرائيمية-الثابت كالمتحكؿ في العبلقات اإليرانية (.ـ2011. )عدم، حذاـ
 .(http://aljumhuriya.net/18759):اإللكتركنيـ، المكقع 2015

مجمة مختارات  .اإليرانية-في العبلقات العربية انتخاب أحمدم نجاد كالقضايا العالقة ـ(.2005. )العرب، محمد
 .60-90 ،((61، عإيرانية

 .110-130 ،(3)، عمجمة البصائر .كسائؿ اإلعبلـ األمريكية كالصكرة العربية (.ـ1997. )عرجة، تيسيرأبك 

 .98-82(، 17، ع)مجمة الباحث اإلعبلميـ(. صكرة العراقي لدل اإليطالييف. 2012العزاكم، سالـ. )

 .الرياض: مكتبة العبيكاف. 1ط .اإلخراج الصحفي أىميتو الكظيفية كاتجاىاتو الحديثة ـ(.1998. )العسكر، فيد

 .األجمك المصريةالقاىرة: مكتبة . 1ط .المشرؽ العربي المعاصر ـ(.1998. )العقاد، صبلح

 .القاىرة: دار المعرفة. 1ط .التصكير الصحفي ـ(.1980. )عبد الجبار ،عمي

األطر الخبرية لقضية الدكلة الفمسطينية في مكاقع الفضائيات األجنبية اإللكتركنية  ـ(.2014. )عمياف، ركال
 غزة.، الجامعة اإلسبلمية (رسالة ماجستير غير منشكرة) بالمغة العربية

http://www.kna.kw/clt/run.asp?id=715#sthash.aOnhxLjv.dpbs
http://aljumhuriya.net/18759
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ليبيا: منشكرات جامعة (. د.ط) .                                      البحث العممي مفيكمو كا جراءاتو كمناىجوـ(. 1994.)السيد أحمد، عمر
 قاريكنس.

 .جدة: مطبكعات تيامة .1ط .العربي في الصحافة األمريكية ـ(.1985. )عكض اهلل، غازم

 .القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب .1ط .األسس الفنية لمحديث الصحفي ـ(.1996. )عكض اهلل، غازم

رسالة ) دراسة تحميمية ـ2011صكرة حماس في الصحافة المصرية بعد ثكرة يناير(. ـ2014. )عياش، محمكد
 الجامعة اإلسبلمية، غزة.(. ماجستير غير منشكرة

محمد صمى اهلل عميو صناعة الصكرة الذىنية في كسائؿ اإلعبلـ صكرة الرسكؿ ـ(. 2015. )طارؽ ،العيثماكم
 .749-800 ،(10)ع، مجمة مداد اآلداب .كسمـ في اإلعبلـ األمريكي

. .1ط .                                        دكلة الحرس الثكرم كا جياض الثكرة الخضراءـ(. 2009. )الغريب، فنساف  بيركت: الدار العربية لمعمـك

اإلسكندرية: الييئة العامة )د.ط(.  .ـ1988-ـ1980الحرب العراقية اإليرانية  ـ(.1994. )غزالة، عبد الحميـأبك 
 .لمكتبة اإلسكندرية

سبتمبر  11صكرة الدكؿ العربية في الصحؼ اليكمية المصرية كاألمريكية بعد أحداث ـ(. 2002.)فاضؿ، سيا
القاىرة: جامعة ، (1مج) مقدـ إلى مؤتمر اإلعبلـ كصكرة العرب كالمسمميف، كرقة ،دراسة تحميمية مقارنة

 .القاىرة

 .القاىرة: عالـ الكتب. 1ط .                                                          إدارة العبلقات العامة بيف اإلدارة االستراتيجية كا دارة األزمات ـ(.2005. )عمي ،فريد

 .صكرة السياسة األمريكية إزاء المنطقة العربية في الصحافة العراقية دراسة تحميميةـ(. 2014.)الفبلحي، حسيف
 .153-181(، 23)، عمجمة الباحث اإلعبلمي

المجمة المصرية ـ(. االتجاىات العالمية الحديثة لنظريات التأثير في الراديك كالتمفزيكف. 1999فيمي، أماني. )
 .210-250 ،(6)، علبحكث اإلعبلـ

إيراف ي العبلقات بيف القاىرة كطيراف تقارب المكاقؼ..نقطة االرتكاز ف تشريف األكؿ(. 1ـ، 2014. )فؤاد، إسراء
الحرب عمى غزة كتنتظر  إنياءتؤيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كتشيد بمكاقفو في محاربة اإلرىاب كدكره في 

 اإللكتركني: ـ، المكقع2015تمكز  3 :. تاريخ االطبلع              ن       رد فعؿ إيجابيا  تجاىيا
(www.youm7.com/story/2014/10/1/القاهرة-بٌن-العالقة-فى-االرتكاز-نقطة-المواقف-تقارب-

 .(299:136open_in_newDopen_in_newتؤٌد/-إٌران-وطهران

 :. تاريخ االطبلعالعبلقات الفمسطينية اإليرانية خرجت مف مربع الفتكر شباط(. 14ـ، 2007. )فياض، أحمد
ges/ http://www.aljazeera.net/specialfiles/pa)اإللكتركني:  المكقع ،ـ2015تشريف األكؿ  28

c4727343cada-a593-43e1-e327-ea669903.) 

http://www.youm7.com/story/2014/10/1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF/1889025open_in_new%20D
http://www.youm7.com/story/2014/10/1/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%8A%D8%AF/1889025open_in_new%20D
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/%20ea669903-e327-43e1-a593-c4727343cada
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/%20ea669903-e327-43e1-a593-c4727343cada
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/%20ea669903-e327-43e1-a593-c4727343cada
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دراسة في تأثير  مخاطر إعبلنات المنتجات الدكائيةـ(. إدراؾ الجميكر المصرم ل2008القاضي، ندية. )
 .190-249 (،32)ع، المجمة المصرية لبحكث اإلعبلـالشخص الثالث. 

، آمنة  ـ2006-ـ2001كأزمة الممؼ النككم اإليرانيالسياسة الخارجية األمريكية تجاه إيراف  ـ(.2007. )القـر
 .جامعة القدس المفتكحة، فمسطيف .(غير منشكرة رسالة ماجستير)

، مجمة المستقبؿ العربي. اإلسرائيمي في كتب التاريخ األمريكي-صكرة الصراع العربي .ـ(1987. )إياد ،القزاز
 .26-71(، 96)ع

لمحرب األمريكية عمى  ستراتيجيةاالاحتبلؿ ما بعد االستقبلؿ، التداعيات (. ـ2005القصاب، عبد الكىاب. )
 . )د.ط(. بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية.العراؽ

مجمة اتحاد  .صكرة إيراف في الصحافة األردنية دراسة تحميمية ـ(.2011. )محمد ،خيرك  ،عمي، القضاة
 .369-398(، 2)8، الجامعات العربية لآلداب

اإلسرائيمية كالقضية الفمسطينية منذ -مكقؼ اإلماـ الخميني مف العبلقات اإليرانية ـ(.2012. )فراتكاظـ، 
-11(،4)37 ،مجمة أبحاث البصرة .ـ1973-ـ1962انطبلؽ حركتو السياسية حتى حرب تشريف األكؿ 

40. 

       ،مجمة شؤكف األكسط (.ترجمة منى مؤيد) .السعكدية-مسار العبلقات اإليرانية ـ(.2001ـ. )كاظمي، بيرا
 .65-86(، 102) ع

 :. تاريخ االطبلعالدعـ اإليراني يتراجع كمكعد زيارة مشعؿ لطيراف لـ يحدد نيساف(. 4ـ، 2014. )كايد، عمر
                                                                      اإللكتركني:المكقع  ،ـ2015تشريف الثاني  3

www.alhayat.com)). 

. كرقة مقدمة دكر كسائؿ اإلعبلـ في تشكيؿ صكرة أمريكا في أذىاف الشباب المصرم ـ(.2002. )الكحكي، عزة
 جامعة القاىرة.القاىرة:  ،(1ج)المؤتمر العممي السنكم الثامف اإلعبلـ كصكرة العرب كالمسمميف  إلى

(، 4)1 ،مجمة شؤكف خميجية .مبلحظات أساسية خطكات التقارب اإليرانية مع الخميج ـ(.1999. )كشؾ، أشرؼ
37-33. 

مجمة كمية  .السياسة الخارجية اإليرانية حياؿ دكؿ الخميج العربي )آفاؽ مستقبمية(ـ(. 2015. )الكعكد، إسراء
 .32-49(، 1)26، التربية لمبنات

رسالة ماجستير ) ـ2012-ـ2000 اإليرانية كأثرىا عمى حزب اهلل-العبلقات السكريةـ(. 2013.)كبلب، سييؿ
 جامعة األزىر، غزة. (.غير منشكرة

 .الكمية العسكرية العراقيةبغداد: . 2ط .مف تاريخ الخميج العربي ـ(.1980. )الكمية العسكرية العراقية

http://www.alhayat.com/Articles/1571243/%20open_in_new))
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مركز الدراسات  مجمة .سيةدراسة سيا ـ2001-ـ1997السعكدية -العبلقات اإليرانية ـ(.2007. )الككاز، محمد
 .5-60(، 7)ع، اإلقميمية

 .بيركت: المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر. 2ط .المكسكعة السياسيةـ(. 1993. )عبد الكىاب ،الكيالي

 دراسة تحميمية مقارنة اإلنترنت ينية اليكمية عمى شبكاتإخراج مكاقع الصحؼ الفمسط ـ(.2014. )لبد، عبير
 .غزة، الجامعة اإلسبلمية (رسالة ماجستير غير منشكرة)

. تاريخ صكرة المعارضة الجزائرية في اإلعبلـ الرسمي: الكاقع كالتمثبلت مايك(. 21ـ، 2015. )لعياضي، نصر
 اإللكتركني: المكقع ،مكقع مركز الجزيرة لمدراسات ـ،2015 سبتمبر 11اإلطبلع: 

) http://studies.aljazeera.net( 

 .بيركت: الدار العربية لمعمـك. 1ط . ن ا  اإلسبلميكف في مجتمع تعددم حزب اهلل نمكذج ـ(.2004. )الميي، مسعكد

، مجمة المنارة لمبحكث كالدراسات ـ.2006-ـ1997العبلقات الخميجية اإليرانية  ـ(.2008. )مبيضيف، مخمد
14(2 ،)382-341. 

 (رسالة ماجستير غير منشكرة) ـ1967-ـ1928اإليرانية مف -العبلقات المصريةـ(. 2005. )محمد ،متكلي
 .لقاىرة، اجامعة الزقازيؽ

كرقة بحثية مقدمة في مؤتمر  .الصكرة النمطيةدكر كسائؿ اإلعبلـ في تككيف ـ(. 2012. )فاطمة ،مجالي
 .عماف: الجامعة األردنية ،اإلعبلـ كالمسئكلية االجتماعية

. ـ1971اإليرانية عاـ -احتبلؿ الجزر العربية الثبلث كأثره عمى العبلقات اإلماراتية ـ(.2012. )محمد، زىير
 .127-160(،29)8، مجمة سر مف رأم

مجمة دراسات . العبلقات العربية اإليرانية دراسة في إشكالية العبلقات كآفاؽ تطكرىا ـ(.2010. )ساجد محمد،
 .21-30(، 12)ع ،إيرانية

 .القاىرة: دار الفجر لمنشر كالتكزيع. 1ط .اإلخراج الصحفي ـ(.2008. )محمكد، سمير

(، 6)العدد  .مركز الدراسات اإلقميمية .ـ1990-ـ1981السياسة الخارجية المصرية  .ـ(2007. )محمكد، فارس
20-5. 

-ـ2006العبلقات األمريكية اإليرانية كتأثيرىا عمى الكضع الفمسطيني الداخمي ـ(. 2010.)المدني، أحمد
 جامعة األزىر، غزة.(. رسالة ماجستير غير منشكرة) ـ2009

-ـ1988 دراسة حالة –األكراد العراؽحرب الخميج الثانية كالتكامؿ الكطني في ـ(. 2001المراكبي، السيد. )
 )رسالة دكتكراه غير منشكرة(. جامعة الدكؿ العربية، القاىرة. ـ1996

http://studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/05/201552111334528673.htm
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عدك حقيقي  إيراف كالخميج. كانكف الثاني( 31ـ، 2015. )ستراتيجيةمركز الخميج العربي لمدراسات كالبحكث اال
ـ، المكقع اإللكتركني: 2015حزيراف  1 :االطبلعتاريخ . أـ صديؽ خفي؟!

)gulfstudies.info/ar/studies/صديق أم حقيقي عدو والخليج إيران بحثية ورقة 
 (open_in_newخفي؟

مجمة  .الحذر كالتردد أىـ سماتيا اإليرانية-العبلقات المصرية ـ(.2000. )مركز الخميج لمدراسات االستراتيجيو
 .20-24(، 18)2، شؤكف خميجية

مراحؿ متباينة مف عبلقات  العبلقات اإليرانية الخميجية ـ(.2015. )ستراتيجيةالمركز الدبمكماسي لمدراسات اال
 .( (http://www.albainah.net:اإللكتركنيـ، المكقع 2015آب  22االطبلع: تاريخ . التكتر إلى االنفراج

 عماف: دار كنكز المعرفة. .1ط .بحكث اإلعبلـ األسس كالمبادئ ـ(.2010. )مناؿ ،المزاىرة

القاىرة: مركز البحكث . ـ1988-ـ1979السياسة الخارجية اإليرانية تجاه مصر  ـ(.1990. )نفيف مسعد،
 .كالدراسات السياسية

 .بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية. 1ط .صكرة العرب في صحافة ألمانيا االتحادية (.ت. )د.مسمـ، سامي

 ما فشمت طيراف في تحقيقو الغزك اإليراني لمعراؽ آذار(. 27ـ، 2013. )حمزة ك القداسي ىبو ،مصطفى
ـ، المكقع اإللكتركني: 2015آب  11: االطبلعخ . تاريبعد الغزك األمريكيبالحرب مع العراؽ حققتو 

http://archive.aawsat.com)) 

 .عماف: دار أسامة. 1ط .ككاالت األنباء بيف الماضي كالحاضر ـ(.2011. )مصطفى، فريد

 ،مجمة أبحاث كمية التربية األساسية ـ.1991-ـ1979اإليرانية -العبلقات السعكدية ـ(.2009. )مصمح، عمار
9(3،) 496-471. 

القاىرة: المصرية لمنشر  .1ط .الخطر اإليراني كىـ أـ حقيقة ـ(.2010. )غطاس، سميرك  ،أحمد ،مطرأبك 
 كالتكزيع.

 .بيركت: دار المشرؽ. 20ـ(. ط1975. )معجـ المنجد

ماـ ،محمد ،معكض  .القاىرة: دار الكتاب الحديث. 1ط .فنكف التحرير الصحفيـ(. 2012. )عبد السبلـ ،      كا 

  (،7)ع، مركز دراسات الخميج العربي .دليؿ الشخصيات اإليرانية المعاصرة ـ(.1983. )مغمي، محمدأبك 
120-90. 

أثر المتغيرات اإلقميمية كالدكلية عمى العبلقات اإليرانية الخميجية في الفترة مف ـ(. 2006. )المبل، خالد
 .جامعة القاىرة، القاىرة .(دكتكراه غير منشكرة رسالة )ـ 2000-ـ1979

http://gulfstudies.info/ar/studies/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%9F
http://gulfstudies.info/ar/studies/%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D8%B9%D8%AF%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%9F
http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1482&lang=AR
http://archive.aawsat.com)/
http://archive.aawsat.com)/
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 (.رسالة ماجستير غير منشكرة) ـ1981-ـ1945السياسة األمريكية تجاه إيراف  ـ(.2012. )مميحة، نبيمة
 الجامعة اإلسبلمية، غزة.

 .(د.ف)طيراف: . السياسة الخارجية اإليرانية في العيد البيمكم ـ(.1994. )عبد الرضاىكشنؾ ،ميدكم

 .ستراتيجية بيف الجميكرية اإلسبلمية في إيراف كحركة حماسالعبلقات اال ـ(.2009. )المكساكم، عبد الحميد
 .3-13 (،10)ع، مجمة مركز الدراسات الفمسطينية

 المكقع ـ، 2015مارس  8صحيفة األخبار. تاريخ االطبلع:  (.مارس 8ـ، 2015. )مكسكعة كيكيبيديا
 (.http://ar.wikipedia.org:اإللكتركني )

 .134-162(، 4)37 ،مجمة شؤكف األكسط .إيراف كالثكرات العربية ـ(.2011. )المكسكم، سيد

 .: مطبعة الكناني ٌ   عم اف .4ط .المدخؿ في االتصاؿ الجماىيرم ـ(.1998. )عصاـ ،مكسى

. األسباب كالنتائج-ـ1982االجتياح اإلسرائيمي لمبناف عاـ  ـ(.2014. )مكقع الجبية الشعبية لتحرير فمسطيف
ـ، المكقع 2015تشريف األكؿ  6 :تاريخ االطبلع

 .)pflp.ps/ar/post/2550/open_in_new)اإللكتركني:

المكقع: ، ـ2015آب  5 . تاريخ االطبلع:إيراف الثكرة كالدكلةتشريف األكؿ(.  3ـ، 2004. )الجزيرة نتمكقع 
465A-3416-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/93220BB4-):اإللكتركني

(AB935E062296-819D. 

حزيراف   18 :. تاريخ االطبلعاإليرانية مد كجزر-العبلقات المصريةشباط(.  6ـ، 2013. )مكقع السكينة
 (.http://www.assakina.com/news/news1/21759.html)المكقع اإللكتركني: ،ـ2015

. تاريخ أحمدم نجاد يؤكد مكاصمة ببلده لبرنامجيا النككم كيرفض التعامؿ مع كاشنطف ـ(.2015. )المسمـمكقع 
 .(http://almoslim.net/node/41343)ـ، المكقع اإللكتركني:2015آب  23 :االطبلع

. فصؿ جديد مف الصراع اإليراني السعكدم انقبلب الحكثي كانكف الثاني(. 22ـ، 2015. )ساسو بكستمكقع 
iranian-http://www.sasapost.com/saudi-) اإللكتركني:ـ، المكقع 2015آب  24تاريخ االطبلع: 

region-the-in-rivalry/.) 

. اإلمارات تينئ إيراف باالتفاؽ النككم كالسعكدية قمقة تمكز(. 14ـ، 2015. )شبكة رككداك اإللكتركنيةمكقع 
 :ـ، المكقع اإللكتركني2015حزيراف  6 :تاريخ االطبلع

(http://rudaw.net/arabic/middleeast/140720155). 

ـ، 2015آب  8االطبلع: تاريخ  .كرككؾ خط التالكؾآب(.  8ـ، 2015. )االستقامة اإللكتركني صحيفةمكقع 
 (.http://alestiqama.com/?p=51211):اإللكتركنيالمكقع 

http://pflp.ps/ar/post/2550/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%851982%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/93220BB4-3416-465A-819D-(AB935E062296
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/93220BB4-3416-465A-819D-(AB935E062296
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/93220BB4-3416-465A-819D-(AB935E062296
http://www.assakina.com/news/news1/21759.html
http://almoslim.net/node/41343
http://www.sasapost.com/saudi-iranian-rivalry-in-the-region/
http://www.sasapost.com/saudi-iranian-rivalry-in-the-region/
http://www.sasapost.com/saudi-iranian-rivalry-in-the-region/
http://rudaw.net/arabic/middleeast/140720155
http://alestiqama.com/?p=51211
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اإليرانية امتداد عميؽ في التاريخ كسعي دائـ -العبلقات المبنانية ـ(.2011. )المستقبؿ العربي مكقع صحيفة
ـ، المكقع اإللكتركني: 2015تشريف األكؿ  6 :. تاريخ االطبلعلمتطكير

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=9119)). 

آب  : 23االطبلعتاريخ  .المكقؼ اإليراني مف عاصفة الحـزتمكز(.  6ـ، 2015. )طريؽ اإلسبلـمكقع 
-عاصفة-من-اإلٌرانً-الموقفicle/48707/ar.islamway.net/art)ـ، المكقع اإللكتركني: 2015

 .(open_in_newالحزم

إيراف تدعك إلى اجتماع لمنظمة التعاكف اإلسبلمي بعد  تشريف األكؿ(. 30ـ، 2015. )فمسطيف أكف اليفمكقع 
 :مكقع اإللكتركني ـ،2015تشريف الثاني  5 :االطبلعتاريخ . الصدامات بالقدس

(felesteen.ps/details/news/146850/بعد-االسالًم-التعاون-لمنظمة-اجتماع-الى-تدعو-إٌران-

 (.in_new.htmlopen_بالقدس-الصدامات

تاريخ .                              التكتر بيف حماس كا يراف مصطنع أبك مرزكؽ تشريف الثاني(. 5ـ، 2015. )فمسطيف أكف اليفمكقع 
 teen.ps/details/news/145058/feles) :مكقع اإللكتركنيال ـ،2015تشريف الثاني   :االطبلع

 (htmopen_in_new.مصطنع وإٌران حماس بٌن التوتر أبومرزوق

حزيراف  30 :تاريخ االطبلع .العبلقات المصرية اإليرانية ىؿ مف جديد؟ ـ(.2012. )مكقع كممتي اإللكتركني
 (.facebook.html-http://klmty.net/171575) ـ، المكقع اإللكتركني:2015

كتشكيؿ لجنة  مجدالني مكعد مبدئي لزيارة عباس طيراف ـ(.2012. )ستراتيجيةمركز الزيتكنة لمدراسات االمكقع 
مكقع اإللكتركني: الـ، 2015تشريف الثاني  5 :االطبلعتاريخ  .مشتركة لمتشاكر السياسي

http://www.alzaytouna.net/permalink/99826.html).) 

حماس تؤكد إيراف أكقفت الدعـ العسكرم بسبب مكقفنا  تشريف األكؿ(. 22ـ، 2015. )مفكرة اإلسبلـمكقع 
 :اإللكتركنيمكقع ال ـ،2015تشريف الثاني  3 :االطبلع، تاريخ بسكريا

(http://islammemo.cc/akhbar/arab/2015/10/22/268438.html.) 

. ـ2009-ـ2008حرب الفرقاف  الحرب عمى غزة كانكف األكؿ(. 27ـ، 2014. )حرة ككالة فمسطيفمكقع 
 اإللكتركني: ـ، المكقع2015تشريف الثاني  1 :االطبلعتاريخ 

http://www.palestineafree.com/index.php?id=35441#.Vjd1b9KrTcc).) 

المكقع  ،ـ2015حزيراف  6: . تاريخ اإلطبلعماراتيةالعبلقات اإليرانية اإلآب(.  19ـ، 2015.)يمف ستريتمكقع 
 (.htm-http://yemenstreet.net/news.14275)اإللكتركني: 

 .القاىرة، مكتبة الشركؽ الدكلية .1ط .التطكرات المعاصرة لدكر مصر اإلقميمي ـ(.2011. )ىدل ،ميتكيس

 .القاىرة: الدار المصرية المبنانية. 1ط .مدخؿ إلى فف اإلخراج الصحفي ـ(.2001. )سعيد النجار،

http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=9119
http://www.almustaqbal.com/v4/Article.aspx?Type=np&Articleid=9119
http://ar.islamway.net/article/48707/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85
http://ar.islamway.net/article/48707/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%85
http://felesteen.ps/details/news/146850/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3.html
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 المضمون تحميل التعريفات اإلجرائية لفئات(: 1ممحق )
 فئات المضمون )ماذا قيل؟(: 

 ،كفالمضم عيةك لن  ن ا  طبق اىبإعداد الباحث ـكيق التصنيفاتك  ؿالفصائ فم عةك مجم يى
 ممكنة نسبة ىمبأعو تصنيفك  ،كفالمضم ذاى كصؼ في اييستخدم لكي ،التحميؿ كىدؼ اه،ك محتك 
، (1)كميسكر سيؿ بمك بأس النتائج جااستخر ك  ،التحميؿ إمكانية يتيح بماك  ،كالشمكؿ عيةك ضك الم فم

 :اآلتية الفرعية الفئات كتضـ

 فئة الموضوع:  -1
كىي المكاد الصحفية التي تتعمؽ باألنشطة السياسية كالشخصيات الرسمية سياسي:  1-1

 كعبلقات الدكؿ بعضيا البعض، كتندرج تحتيا مجمكعة مف القضايا، مثؿ:

: كيشمؿ الحديث عف نظاـ الحكـ في إيراف سكاء أكاف اإليرانية الحكومة 1/1/1
كطبيعة عبلقة ىذا  كأنشطة الحككمة اإليرانية المتعددة، محافظ،النظاـ إصبلحي أك 

 .النظاـ مع شعبو

: كىي التغطية التي تعني بالمعارضة داخؿ إيراف كترصد المعارضة اإليرانية 2/1/1
نشاطاتيا كاألخبار المتعمقة بيا، مثؿ: ركحاني يياجـ المحافظيف كيتيميـ باالفتقار 

: القضاء اإليراني يشترط التكبة لئلفراج عف كركبي                       ن    لممؤىبلت العممية، كأيضا  مثؿ
 .(1)كمكسكم

كىي التغطية التي تتعمؽ مكقؼ إيراف  موقف إيران من لقضية الفمسطينية: 3/1/1
 الذم تقدموالسياسي سكاء الرسمي أك غير الرسمي تجاه القضية الفمسطينية، كالدعـ 

 إيراف مف أجؿ القضية الفمسطينية في المحافؿ الدكلية، كبييئة األمـ كمجمس األمف.

كىي التغطية المتعمقة بعبلقة إيراف  عبلقة إيران بالفصائل الفمسطينية: 4/1/1
بفصائؿ المقاكمة الفمسطينية عمى الصعيد السياسي مف دعـ معنكم كسياسي لمكاقؼ 

 ف يتعمؽ بالشأف اإليراني.الفصائؿ أك دعـ الفصائؿ لمكقؼ معي
كتشمؿ التغطية  المتعمقة بإيراف عبلقة إيران بالدول العربية واإلسبلمية:  5/1/1

بيا تبيف العبلقات ية كاإلسبلمية كالتي كانت في أغمكعبلقاتيا مع الدكؿ العرب

                                                                 

 (.376 )ص اإلعبلـ حسيف: سمير، بحكث (2)

 (.41صحيفة االتحاد، القضاء اإليراني يشترط التكبة لئلفراج عف كركبي كمكسكم )ص ((1
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يراف: عبلقات تاريخية رغـ                                                                          المصيرية بيف إيراف كدكؿ الجكار، مثؿ: اإلمارات كا 
 .(1)الخبلفات

كتشمؿ التغطية المتعمقة بعبلقة إيراف مع جميع العبلقات الدولية اإليرانية:  6/1/1
، كبقية دكؿ العالـ، مثؿ: لقاء تاريخي بيف عدا الدكؿ العربية كاإلسبلميةدكؿ العالـ 

 .(2)كاميركف كركحاني في نيكيكرؾ

بالعبلقات كىي التغطية الصحفية التي تتعمؽ  :ةاألمريكي ةاإليراني العبلقات 7/1/1
، كالتراشؽ اإلعبلمي الدائر بيف إيراف كأمريكا ، مثؿ: إيراف تفرج عف اإليرانية األمريكية

إلى اإلدارة  يفتقد، مثؿ: إيراف: أكباما (3)صحفي أمريكي كاستمرار احتجاز ثبلثة
 .  (4)لمحاربة اإلرىاب

كىي التغطية الصحفية المتعمقة بالعبلقات العبلقات اإليرانية "اإلسرائيمية":  8/1/1
اإليرانية "اإلسرائيمية"، سكاء عمى الصعيد التشنجات السياسية الدائرة بينيما، أك عمى 

 صعيد التيديدات الدائرة بيف إيراف كدكلة االحتبلؿ "اإلسرائيمي".

كىي التغطية التي تعنى بمكقؼ  :العربي طنالو موقف إيران من الصراع في  8/1/1
إيراف مف أعماؿ العنؼ كالصراع عمى السمطة في مناطؽ مختمفة في الشرؽ األكسط، 
مثؿ: إيراف تديف اإلرىاب سكاء كاف "في الشرؽ األكسط أك أكركبا أك الكاليات 

 .(5)المتحدة"
: كىي المباحثات التي دارت بيف إيراف كبيف الدكؿ الخمس 1+5مباحثات  9/1/1

دائمة العضكية في األمـ المتحدة، كالتي تتكلى المفاكضات مع إيراف حكؿ برنامجيا 
 .(6)"1+5% مف االتفاؽ النيائي مع "60النككم، مثؿ: إيراف تتكصؿ إلى تسكية 

السياسي تدخؿ الب : كىي التغطية التي تعنيالتدخل اإليراني في المنطقة 10/1/1
كجستي ألنصارىا المادم كالمك  السياسي بمنطقة الشرؽ األكسط كتقديميا الدعـ ييراناإل

                                                                 

يراف(1  (.:عبلقات تاريخية رغـ الخبلفات )ص                        ( شفيؽ، اإلمارات كا 

 (.:3)صلقاء تاريخي بيف كاميركف كركحاني في نيكيكرؾ صحيفة االتحاد اإلماراتية،  ((2

 (.31( صحيفة االتحاد اإلماراتية، إيراف تفرج عف صحفي أمريكي كاستمرار احتجاز ثبلثة )ص(3

 (.:2دارة لمحاربة اإلرىاب )صأكباما يفتقد إلى اإل يفة االتحاد اإلماراتية، إيرافصح ((4

( صحيفة األياـ الفمسطينية، إيراف تديف اإلرىاب سكاء كاف في "الشرؽ األكسط أك أكركبا أك الكاليات المتحدة" (5
 (.8) ص

 (.39" )ص2+6مف االتفاؽ النيائي مع "  %71صحيفة االتحاد اإلماراتية، إيراف تتكصؿ إلى تسكية  ((6
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سكاء في سكريا أك لبناف أك البحريف أك اليمف، مثؿ: في معسكرات الحرس الثكرم 
ـ ب"أعماؿ إرىابية" 5بإيراف، اتياـ   . (1)بحرينييف بالتدريب لمقيا

 المكضكعات التي ال تندرج ضمف المكضكعات السابقة.: كىي أخرى 11/1/1
كىي المكاد اإلخبارية المتعمقة بالتفكؽ العسكرم كالتقنية العسكرية،  عسكري:  2-1

كالزيارات كالتصريحات العسكرية، كالمناكرات كالتحالفات العسكرية، كالحركب 
 رج تحتيا مجمكعة مف القضايا.كالصراعات المسمحة، كتند

كتشمؿ التغطية الصحفية المتعمقة بالسبلح النككم، كالقنبمة : النووي السبلح 1/2/1
النككية التي تسعى إيراف امتبلكيا، كخطكات تخصيب اليكرانيـك اإليراني المتبلؾ 
القنبمة النككية، باإلضافة إلى النككم السممي، مثؿ: إيراف تعتـز بناء عشر محطات 

 .(2)نككية عمى سكاحؿ الخميج كبحر عماف
كتشمؿ صفقات األسمحة المكقعة بيف إيراف كالدكؿ  التسمح العسكري: 2/2/1

المصدرة لمسبلح، باإلضافة إلى تطكر المنظكمة الصاركخية إليراف، كمناكراتيا 
 كتجاربيا الصاركخية. ،العسكرية

كىي التغطية المتعمقة بالدعـ العسكرم : الدعم العسكري اإليراني لحفائيم 3/2/1
ككذلؾ يندرج الذم يتقدمو إيراف لحفائيا في المنطقة كالرىاف عمييا في المكاجية، 

قدرات "مثؿ: قائد عسكرم إيراني: تحتيا المناكرات العسكرية كالتعزيزات اإليرانية، 
فينة األسمحة االحتبلؿ: الحممة الدعائية ضد س"مثؿ: ك ، (3)"حزب اهلل ستفاجئ إسرائيؿ

 .(4)"اإليرانية فشمت

كىي التغطية المرتبطة بالتدخؿ التدخل العسكري اإليراني في المنطقة:  4/2/1
العسكرم اإليراني في المنطقة، مثؿ التدخؿ العسكرم اإليراني في سكريا كاليمف عمى 

 سبيؿ المثاؿ.
 : كىي المكضكعات التي ال تندرج ضمف المكضكعات السابقة.أخرى 5/2/1

                                                                 

بحرينييف لمتدريب لمقياـ ب"أعماؿ  6اتية، في معسكرات الحرس الثكرم بإيراف: اتياـ صحيفة االتحاد اإلمار  ((1
 (. 31إرىابية" )ص

 (.9                                                                              ي      صحيفة األىراـ المصرية، إيراف تعتـز بناء عشر محطات نككية عمى سكاحؿ الخميج كبحر ع ماف )ص ((2

 (. 7( صحيفة األىراـ المصرية، قائد عسكرم إيراني: "قدرات حزب اهلل ستفاجئ إسرائيؿ" )ص(3
 (.67صحيفة فمسطيف، الحممة الدعائية ضد سفينة األسمحة اإليرانية فشمت )ص ((4
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التكتبلت : مثؿ ،كىي المكاد اإلخبارية المتعمقة باألنشطة االقتصاديةاقتصادي:  3-1
كحركة رؤكس األمكاؿ كاألزمات  ،االقتصادية كاالتفاقيات التجارية، كاالستثمارات

 االقتصادية، كتندرج تحتيا مجمكعة مف القضايا، مثؿ:

: كتشمؿ التغطية الصحفية المتعمقة بالنفط كبتصديره كبعبلقات إيراف مع النفط 1/3/1
اميؿ النفط التي تستخرجيا إيراف، سعر برميؿ النفط اإليراني، كعدد بر ك منظمة األكبؾ، 

 كتأثير االقتصاد اإليراني بانخفاض أسعار النفط.

مجاؿ ء في لصحفية المتعمقة بالغاز اإليراني سكا: كتشمؿ التغطية االغاز 2/3/1
اإلنتاج كالتصدير أك االستيراد، مثؿ: البرد القارص يتسبب بنقص الغاز في مناطؽ 

 . (1)إيراف

كىي التغطية التي تعنى بالعقكبات  العقوبات االقتصادية عمى إيران: 3/3/1
كمدل قدرة إيراف ، االقتصادية التي فرضت عمى إيراف بخصكص برنامجيا النككم

 ماـ حجـ األمكاؿ المجمدة بفعؿ العقكبات االقتصادية. اقتصاديا عمى الصمكد أ

كىي التغطية المتعمقة بالتعاكف التعاون االقتصادي بين إيران ودول العالم:  4/3/1
التجارم كاالقتصادم بيف إيراف كدكؿ الجكار سكاء العربي أك اإلسبلمي، كبيف إيراف 

يراف  ،ؿ العالـكالمجتمع الدكلي،كعبلقات إيراف االقتصادية مع جميع دك                   مثؿ: قطر كا 
 . (3)أمريكا تستثمر مميار دكالر في "القمامة" اإليرانية، (2)تميداف لتعاكف اقتصادم

كىي التغطية الصحفية المتعمقة االتفاقيات االقتصادية بين إيران ودول العالم:  5/3/1
 باالتفاقيات االقتصادية المكقعة بيف إيراف كباقي دكؿ العالـ.

 كىي المكضكعات التي ال تندرج ضمف المكضكعات السابقة. :أخرى 6/3/1
 ،كالزيارات ،كالمناسبات ،كىي تمثؿ األنشطة االجتماعية كاالحتفاالتاجتماعي:  4-1

 كاألعياد القكمية، كتندرج تحتيا مجمكعة مف القضايا، مثؿ:

: كتشمؿ التغطية الصحفية المتعمقة بالعبلقات النسيج االجتماعي اإليراني 1/4/1
االجتماعية في إيراف، كالعبلقات بيف الطكائؼ كالشرائح المختمفة في إيراف كباألخص 

 بيف الشيعة كالسنة، كبيف العرب األىكاز كبيف اإليرانييف.

                                                                 

 (.43صحيفة اإلتحاد اإلماراتية، البرد القارص يتسبب بنقص الغاز في مناطؽ إيراف )ص ((1

يراف تميداف لتعاكف اقتصادم )ص ،اإلماراتيةصحيفة االتحاد  ((2  (.33                                    قطر كا 

 (.9عبد اهلل: مصطفى، أمريكا تستثمر مميار دكالر في "القمامة" اإليرانية )ص ((3
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الظكاىر كىي التغطية التي تيتـ بإبراز  :يةيراناإل االجتماعية الظواىر 2/4/1
كحاالت االغتصاب كالتحرش  االجتماعية اإليرانية كمنيا الزكاج كالطبلؽ في إيراف

 جنسي في إيراف. 

كىي التغطية التي تعنى بالحريات  الحريات داخل المجتمع اإليراني: 3/4/1
 ؽأك التضيي اإلعبلمية كالفكرية داخؿ إيراف، كاىتماـ الحككمة اإليرانية بالحريات

 .(1)، مثؿ: الحكـ بالسجف عمى نشطاء "فيس بكؾ" في إيرافعمييا

 كىي المكضكعات التي ال تندرج ضمف المكضكعات السابقة.: أخرى 4/4/1
كىي المكاد اإلخبارية التي تتعمؽ باالحتفاالت كالمؤتمرات الدينية كالقضايا ديني:  5-1

الدينية المطركحة، كالمناسبات الدينية في إيراف، كتندرج تحتيا مجمكعة مف القضايا، 
 مثؿ:

تتناكؿ أخبار الحكارات الدينية، ىي المكضكعات التي المرجعيات الدينية:  1/5/1
 كالمرجعيات كاآليات الدينية كغيرىا مما يتعمؽ بالنظاـ الديني في إيراف.

كىي التغطية التي تعني بالخبلفات المذىبية بيف الشيعي: -الصراع السني 2/5/1
-                                                                  ن      السنة كالشيعة، كتعني بالنزاع بينيما، مثؿ: خامنئي: ما يحدث ليس حربا  شيعية

 .(2)سنية

كىي التغطية الصحفية التي تعنى باالىتماـ  االحتفاالت الدينية في إيران: 3/5/1
 باالحتفاالت الدينية كالمؤتمرات الدينية في إيراف.

 : كىي المكضكعات التي ال تندرج ضمف المكضكعات السابقة.أخرى 4/5/1
ثقافية، كالمجاالت الثقافية المختمفة مف مكسيقى كسينما كأدب كفف كمؤتمرات ثقافي:  6-1

 كتندرج تحتيا مجمكعة مف القضايا، مثؿ:
كىي المكضكعات التي تعنى بالشعر كالشعراء : والموسيقى الشعر الفارسي 1/6/1

إسياـ الشعراء الفرس في الشعر العربي، أك الفارسي، ككذلؾ المكسيقى الفرس كمدل 
 الفارسية.

كتشمؿ األعياد القكمية كالكطنية التي تحتفؿ بيا  األعياد الوطنية والقومية: 2/6/1
ـ عمى االحتفاؿ بيذه األعياد كإرث ثقافي ،إيراف  مثؿ: عيد النيركز. ،كتداك

                                                                 

 (.9صحيفة األىراـ، الحكـ بالسجف عمى نشطاء "فيس بكؾ" في إيراف )ص ((1
 (.7سنية )ص-                                     ن      صحيفة األىراـ، خامنئي ما يحدث ليس حربا  شيعية ((2
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اإليرانية كمدل  ةكتشمؿ العركض المسرحية كالسينمائي المسرح والسينما: 3/6/1
 اىتماـ إيراف بالمسرح كالسينما.

راف لمعارض الكتاب كمدل اىتماـ إيراف كتشمؿ استضافة إي معارض الكتاب: 4/6/1
 باالندماج كاالنفتاح الثقافي مع باقي دكؿ العالـ. 

 اعتماد الصحؼ عمى مجاالت أخرل غير السابقة.أخرى:  5/6/1
 :سمات والصفاتصفات والفئة ال -2

كىي فئات تكضح الصفات التي تحاكؿ رسميا صحؼ الدراسة عف إيراف كربطيا فييا، 
 تقسيميا إلى أقساـ عدة عمى النحك اآلتي:كيمكف لمدراسة 

 صفات وسمات إيجابية:  1/2 
 إيراف دكلة صديقة كمسالمة كتربطيا عبلقات جيدة مع دكؿ المنطقة.1/1/2
عمى أمريكا   ن ا  إيراف دكلة تساند كتدعـ المقاكمة كمحكر الممانعة كىي تشكؿ خطر 2/1/2

 كاالحتبلؿ اإلسرائيمي.

 تكنكلكجيا كعسكريا.إيراف دكلة متقدمة 3/1/2
 .دكلة تحترـ الحرياتإيراف 4/1/2
 إيراف دكلة تحترـ حقكؽ اإلنساف.5/1/2

 صفات وسمات سمبية: 2/2
تطمح لبسط نفكذىا في  دكلة، كىي                        ن            إيراف معادية كتشكؿ خطرا  عمى المنطقة1/2/2

 .المنطقة

 إيراف تتدخؿ في شؤكف الدكؿ العربية كدكؿ الجكار.2/2/2
 ـ اإلرىاب كاإلرىابييف.إيراف تدع 3/2/2
                            ن        ن إيراف دكلة متخمفة تكنكلكجيا  كعسكريا . 4/2/2
 إيراف دكلة منتيكة لحقكؽ اإلنساف.5/2/2
 إيراف دكلة منيكة لمحريات كحقكؽ التعبير.6/2/2
 إيراف تساند المد الشيعي في المنطقة كىي دكلة طائفية.7/2/2

 فئة االتجاه )الموقف(: -3
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التعبير المباشر أك غير المباشر، كيمكف أف يشار إليو بالكممات كيعرؼ االتجاه بأنو شكؿ 
أك كجيات النظر كالمكاقؼ التي تبيف الجانب الذم تأخذه الرسالة بالتأييد أك المعارضة أك 

ـ إلى الفئات اآلتية:(1)الحياد  ، كينقس

إيراف كىك االتجاه الذم يعكس الجكانب اإليجابية التي تتناكؿ مكضكعات : إيجابي 1-3
 مدة الدراسة.  أثناء كالتي تعكس صكرة إيجابية عف إيراف

كىك االتجاه الذم يعكس الجكانب السمبية التي تتناكؿ مكضكعات إيراف كالتي : سمبي 2-3
 مدة الدراسة.  أثناء تعكس صكرة سمبية عف إيراف

م في التغطية المتكازنة دكف التعبير عف الرأكيعني االتجاه الذم يعكس : محايد 3-3
                                                             ن مضمكف المعالجة الصحفية لمقضايا التي تتناكؿ إيراف مدة الدراسة .

دكف أف تشمؿ اتجاه التغطية الصحفية التي تناكلت إيراف  كىي :االتجاه الغير واضح 4-3
 مدة الدراسة. يظير أم اتجاه ليا

 فئة الفاعمين: -4
كتتناكؿ ىذه الفئة أىـ الجيات أك الشخصيات الفاعمة التي تبرزىا صحؼ الدراسة مف خبلؿ 

ـ كتفيد في معرفة تكجو الصحؼ تجاه الفاعميف المذككريف المكضكعات المتعمقة بإيراف،  كتض
 اآلتي:

كتشمؿ الرئيس اإليراني، كالكزراء، كالجيات المرتبطة بالحككمة الحكومة اإليرانية:  1-4
 .رانيةاإلي

كتشمؿ المعارضة السياسية، كاالجتماعية في إيراف، ككذلؾ المعارضة اإليرانية:  2-4
 المعارضة في البرلماف كالمعارضة مف الشعب في إيراف.

كتشمؿ قائد الحرس الثكرم اإليراني، كأعضاء الحرس  الحرس الثوري اإليراني: 3-4
 الثكرم سكاء داخؿ إيراف أك خارج إيراف.

الصحفية المتعمقة  التغطيةكتشمؿ  األعمى لمثورة اإلسبلمية اإليرانية: المرشد 4-4
 بالمرشد األعمى لمثكرة اإليرانية كتصريحاتو.

                                                                 

مف المحتكل الكمي إلى التحميؿ في الدراسات الكيفية  حميؿ المحتكل في بحكث اإلعبلـ( عبد الحميد: محمد، ت(1
 (. 313)ص



  

167 

ستراتيجي تعنى بالنظاـ السكرم بصفتو حميؼ اكىي التغطية التي النظام السوري:  5-4
 إليراف.

، كالرؤساء، كافة كتشمؿ الدكؿ العربية كاإلسبلمية الدول العربية واإلسبلمية: 6-4
 كالزعماء، كالكزراء العرب كاإلسبلميكف.

، عدا الكاليات المتحدة ، كالرؤساء، كالكزراءكافة كتشمؿ الدكؿ الغربية الدول الغربية: 7-4
 .األمريكية

دارتيا مف رؤساء الواليات المتحدة األمريكية:  8-4                                                   كتشمؿ الكاليات المتحدة األمريكية كا 
 كدبمكماسييف، ككزراء.

كىي التغطية الصحفية التي تعنى بحزب اهلل المبناني كىك المكالي إليراف  حزب اهلل: 9-4
في البمداف العربية، كىك مف الفئات الفاعمة كالتي تعتمد عمييا إيراف في تنفيذ سياستيا في 

 المنطقة العربية.

ىي كىي التغطية الصحفية التي تعنى بالحككمة العراقية ك الحكومة العراقية:  10-4
 المكالية إليراف، كالمؤيدة لمتدخؿ اإليراني في أراضييا.

كىي التغطية الصحفية التي تيتـ بالحكثييف بصفتيـ فئات فاعمة تعتمد الحوثيين:  11-4
 عمييـ إيراف في تنفيذ سياستيا في اليمف.

 اعتماد الصحؼ عمى فئات أخرل غير السابقة. خرى:أ 12-4
 فئة المنشأ الجغرافي: -5

التي تكضح المنطقة الجغرافية لؤلحداث التي تتناكليا صحؼ الدراسة كتقسيما  كىي الفئة
 الدراسة إلى عدة أقساـ كىي:

 : كىي األحداث الكاقعة داخؿ إيراف كداخؿ إطارىا كحدكدىا.إيراف 1-5

 :الدول العربية واإلسبلمية 2-5
األرض : األحداث المتعمقة بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث عمى سكريا  1/2/5

 السكرية.
اليمف: األحداث المتعمقة بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث عمى األراضي  2/2/5

 اليمنية. 
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فمسطيف: األحداث المتعمقة بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث عمى أرض  3/2/5
 فمسطيف.

 لبناف: األحداث المتعمقة بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث عمى أراضي لبناف. 4/2/5
 األحداث المتعمقة بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث عمى أرض العراؽ.العراؽ:  5/2/5
مصر: األحداث المتعمقة بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث عمى األرض  6/2/5

 المصرية.
 الجزائر: األحداث المتعمقة بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث عمى أرض الجزائر. 7/2/5
بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث دكؿ مجمس تعاكف الخميج: األحداث المتعمقة  8/2/5

عمى األرض دكؿ مجمس تعاكف الخميج كىي اإلمارات، كالبحريف، كالسعكدية، 
         ي                   كسمطنة ع ماف، كقطر، كالككيت.

دكؿ عربية أخرل: األحداث المتعمقة بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث عمى   9/2/5
 أراضي دكؿ عربية لـ تذكر.

 كلكنيا تنشأ أك تحدث عمى األرضأخرل: األحداث المتعمقة بإيراف  10/2/5
 أخرل غير السابقة.

 دولي: 3-5
األحداث المتعمقة بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث عمى أرض الكاليات : أمريكا1/3/5

 المتحدة األمريكية.
األمـ المتحدة: األحداث المتعمقة بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث داخؿ إطار 2/3/5

 مستقمة كنشيد تصريحات كمكاقؼ سياسية.األمـ المتحدة ككنيا ىيئة دكلية 
االتحاد األكركبي: كىي التغطية التي تعنى برصد األحداث المتعمقة بالشأف  3/3/5

 تحاد األكركبي.نشأت ىذه األحداث في أحدل دكؿ االاإليراني كلكف 
 ركسيا: األحداث المتعمقة بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث عمى أرض ركسيا. 4/3/5
 األحداث المتعمقة بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث عمى األرض الصيف: 5/3/5
 لصينية.ا
 أخرل: األحداث المتعمقة بإيراف كلكنيا تنشأ أك تحدث عمى األرض 6/3/5

 أخرل غير السابقة.
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 : فئة أساليب البرىنة واإلقناع المتبعة -6
آراء كىي األساليب التي يستخدميا منتجك الخطاب الصحفي، بيدؼ تحكيؿ أك تطكيع 

ـ تقسيميا عمى النحك اآلتي:(1)اآلخريف نحك رأم مستيدؼ  ، كيت

حجج كبراىيف عقمية كتدلؿ  عمى نحككىي المعمكمات المقدمة حجج وبراىين:  1-6
 عمى صحة المعمكمات المعركضة، مما يجعؿ الرأم العاـ يؤمف بيذه الفكرة.

حصاءات: 2-6 حصاءات عمى نحككىي عبارة عف معمكمات تقدـ                  أرقام وا                  أرقاـ كا 
إلى إبراز  اإلحصاءات تصدرىا جيات مخكلة إما حككمية أك غير الحككمية كتيدؼ ىذه

                         ن        كبير في الرأم العاـ نظرا  لدقتيا. بنحك        ن           دقيؽ جدا ، كىي تؤثر  عمى نحكالمعمكمات 

ـ نماذج إما عممية أك نماذج مستكحاة مف التاريخ الحديث  طرح نماذج: 3-6 كىي تقدي
                                              ن                   التاريخ القديـ، لمداللة عمى صحة المعمكمة كغالبا  ما تككف ىذه الحجج كالمعاصر أك 

 مقنعة لدل الرأم العاـ الذم يؤمف بفكرة أف التاريخ يعيد نفسو.

ر مقارنة بيف متغيريف أك أكث عمى نحككىي تقديـ معمكمات  إجراء مقارنات: 4-6
 نقاط التكافؽ أك االختبلؼ بيف المتغيريف.بيدؼ إبراز 

                                   ن         كىي المعمكمات التي يتـ إعدادىا بناء  عمى نكع  اليب عاطفية أو دعائية:أس 5-6
ليذا الرأم العاـ فيي تستميـ عكاطفو  ة                     ن                  الجميكر المتمقي ككفقا  لمحاجة السيككلكجي

 كمشاعره كتخاطب عكاطفو كأحاسيسو بما يحقؽ أىداؼ القائـ باالتصاؿ.

 أخرل غير السابقة. اعتماد الصحؼ عمى أساليب اقناعيةأخرى:  6-6
 : فئة المصادر الصحفية -7

ىك الشخص أك المؤسسات اإلعبلمية كغير اإلعبلمية التي تستقي منيا كيقصد بيا 
الصحيفة أنباءىا كأخبارىا الصحفية، كتعتمد عمييا كقد تككف ىذه المصادر ذاتية )مثؿ المندكب 

لمختمفة كالصحؼ كالمجبلت كالمراسؿ الصحفي( أك خارجية مثؿ ككاالت األنباء بأنكاعيا ا
ـ إلى:(2)كاإلذاعات العربية كالدكلية كالنشرات كالكثائؽ كالمؤتمرات الصحفية.. إلخ  ، كتنقس

                                                                 

 ( خريؼ، االتصاؿ اإلقناعي كاالتصاؿ العادم )مكقع إلكتركني(.(1
ماـ، فنكف التحرير الصحفي )ص(2  (.265                                     ( معكض كا 
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كىي تمؾ المصادر التي تعتمد فييا الصحيفة عمى ىيئة تحريرىا مصادر ذاتية:  1-7
الصحيفة ، كتنفرد (1)في الحصكؿ عمى األخبار لتزكيدىا باألخبار مثؿ المندكب كالمراسؿ

 وتنقسم إلى: بتمؾ المكاد عف غيرىا مف الصحؼ،
كىك الصحفي الذم تقـك الصحيفة بتسميتو لتمثيميا في المندوب الصحفي:  1/1/7

إصدار  مدينةنفس يعمؿ في جية ما أك قطاع أك كزارة لتزكيدىا باألخبار، كىك 
 .(2)الصحيفة

كىك الصحفي الذم يعمؿ خارج اإلقميـ الذم تصدر فيو  المراسل الصحفي:  2/1/7
الصحيفة، فإذا كاف في داخؿ البمد نفسو كلكف خارج المدينة التي تصدر فييا 
الصحيفة يسمى مراسؿ محمي أك إقميمي، كيقـك بتغطية جميع األنشطة في نطاؽ 

 .(3)المحافظة أك اإلقميـ الذم يتكاجد فيو

يعمؿ بعض الكقت لمصحيفة مقابؿ أجر، كىك ىك شخص الكاتب الصحفي:  3/1/7
 .(4)        ن                   ليس عضكا  في جيازىا التحريرم

كىي تمؾ المصادر التي تقدـ أخبارىا لكافة كسائؿ اإلعبلـ دكف مصادر خارجية:  2-7
ىيئة تحريرىا أك كادرىا الصحفي، كىي  غيرتحيز أك تميز، كتعتمد عمييا الصحيفة 

ـ إلى:   تنقس

كىي مؤسسات تقدـ خدمة إخبارية حيث تعنى بتجميع وكاالت األنباء:  1/2/7
خدماتيا اإلخبارية إلى بالصكرة كالكممة كالصكت، كتقدـ األخبار كتغطية األحداث 
ـ عمى النحك اآلتي: (5)مختمؼ الكسائؿ اإلعبلمية  كتنقس

كىي شركات عالمية )ركيترز، كالفرنسية، كيكنايتد  وكاالت أبناء عالمية: 1/1/2/7
يتد برس( كتمتمؾ إمكانات تقنية كاسعة، الستقباؿ األخبار كنقميا، برس، كأسكش

كتستخدـ شبكة كبيرة مف المراسميف لجمع األخبار مف عدد كبير مف دكؿ العالـ، 
 .(6)مستعينة بعدد كبير مف المحرريف في المركز الرئيس لتحرير ىذه المكاد اإلخبارية

                                                                 

 (.212( أبك زيد، فف التحرير الصحفي )ص(1
 (.72الدليمي، التحرير الصحفي )ص ((2

 (.218( ربيع، فف التحرير الصحفي )ص(3
 (.257( عبد المجيد: ليمى، كعمـ الديف، فف التحرير الصحفي )ص(4

 (.29( مصطفى: فريد، ككاالت األنباء بيف الماضي كالحاضر )ص(5

 (.77ر كالفعاليات )صإبراىيـ، كعزت، ككاالت األنباء المعاصرة: النشأة كالتطكر كالدك  ( إماـ:(6
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كطنية التي تمثؿ المصدر كىي الككاالت ال وكاالت أنباء وطنية: 3/1/2/7
دارتيا، كىي الككاالت                                                                          اإلخبارم الرسمي لمدكلة كتشرؼ الحككمات عمى تمكيميا كا 

الشرؽ األكسط المصرية بالنسبة ، مثؿ: ككالة (1)الكطنية التي أنشأتيا الدكؿ العربية
 .لصحيفة األىراـ المصرية

ؿ في مجاؿ كىي مؤسسات خاصة أك تعاكنية تعم وكاالت أنباء خاصة: 4/1/2/7
مداد المؤسسات اإلعبلمية كغير اإلعبلمية بيا مقابؿ                                                                        جمع األخبار كالمعمكمات كا 

 .(2)أجر

كىي مطبكع دكرم يصدر بصفة منتظمة، كتحت عنكاف ثابت  صحف : 2/2/7
كتنشر األخبار كالمكضكعات السياسية كاالجتماعية كالثقافية كالفنية كالرياضية 

، مثؿ: صحيفة فمسطيف كصحيفة الشرؽ (3)ياكاالقتصادية كتشرحيا كتعمؽ عمي
 األكسط.

ـ  اإلذاعات: 3/2/7 كىي عبارة عف ذبذبات مف المكجات الكيركمغناطيسية كتستخد
، كىي مكجية لعدد ىائؿ مف A.Mأك   F.Mمكجات عمكدية أك أفقية بما يعرؼ بػػػ

الجميكر لذلؾ تصنؼ مف ضمف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم، مثؿ: بي بي سي، 
 كمكنت كارلك، كصكت الشعب.

كىي مف كسائؿ االتصاؿ التي تعتمد عمى تقنية الصكت  قنوات التمفزيون: 4/2/7
، (4)           ن                                                            كالصكرة معا ، في بثيا المكاد، كيقصد بيا إرساؿ الصكرة المتحركة كاستقباليا

.  مثؿ: قناة الجزيرة، تمفزيكف فمسطيف اليـك

كنية كافة عمى شبكات اإلنترنت، كتشمؿ المكاقع اإللكتر مواقع اإلنترنت: 5/2/7
ليس ليا أصؿ كرقي،  التي بحتةالمكاقع إلكتركنية سكاء التي ليا أصؿ كرقي أك"ال

                      ن                            ن           كىي متخصصة تنشر أخبارا  كتحميبلت كتحقيقات أعدت خصيصا  لمنشر عمى 
المكقع، كتحدث المكاد عمى مدار الساعة كيعمؿ في ىذه المكاقع محرركف كمراسمكف 

 ، مثؿ: الجزيرة نت.(5)"تسميتيـ بصحفي اإلنترنتكمينيكف يمكف 

                                                                 

 (.59عبد الرحمف، سناء،  التحرير الصحفي في عصر المعمكمات: الخبر الصحفي  )ص: ( نصر(1

 (.226(شمبي، الخبر الصحفي كضكابطو اإلسبلمية )ص(2

 (:( خميؿ: لؤم، اإلعبلـ الصحفي )ص(3

 (.28( الشماس، تأثير القضايا التمفزيكنية األجنبية في الشباب )ص(4

 (.251: محمكد، اإلعبلـ كاإلنترنت )صخضر ((5
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كىي أية مصادر خارجية لـ تصنؼ ضمف األصناؼ الخمسة أخرى:  6/2/7
 السابقة.

: كىي المادة الصحفية التي تستند إلى أكثر مف مصدر صحفي أكثر من مصدر 3-7
 في تغطيتيا، مثؿ: الجمع بيف الككاالت كالمراسميف.

دكف اإلفصاح عف مصدرىا، فبل  لمادة الخبرية التي تنشركىي امجيولة المصدر:  4-7
 . (1)يذكر اسـ المندكب أك المراسؿ أك ككالة األنباء

 كىي أية مصادر أخرل لـ تصنؼ ضمف األصناؼ السابقة.أخرى:  5-7
 الثاني: فئة الشكل )كيف قيل؟(:

المستمعيف أك إلى جميكر القراء أك الصحفي ىي الطريقة التي يتـ بيا تقديـ المضمكف ك 
كما أف الجكانب الشكمية تؤثر عمى الجكانب  مف خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ المختمفة، المشاىديف

المكضكعية كالمساحة أك الكقت المخصص لممادة اإلعبلمية، ك القالب الذم تقدـ مف خبللو، 
 كر، كاستخداـ الصقيت النشر أك العرض أك اإلذاعة، كاستخداـ خطكط كحركؼ كبنط معيفكتك 

، كالمكسي ، كاإلفادة مف فنانيف معينيف أك شخصيات قى، كالديككر، كالمؤثرات الصكتيةكالرسـك
ـ المادة اإلعبلمية أك الدعائية ك دعميا  كتشمؿ اآلتي: (2)مشيكرة في تقدي

 الصحفي: الفنفئة  -8
فكرة  أك كاقعة، أك حادثة، عمى كمكضكعية دقةب يضؼ تقرير : ىكالصحفيالخبر  1-8

 في تنمية تسيـ ما بقدر اىتماماتيـ تثير كىي القراء، مف عدد أكبر مصالح تمس صحيحة
 .(3)كترقيتو المجتمع

كىك فف يقع ما بيف الخبر كالتحقيؽ كال يستكعب جميع الجكانب التقرير الصحفي:  2-8
الرئيسية في الحدث كيمكف أف يستكعب كصؼ الزماف كالمكاف كالظركؼ المرتبطة بالحدث، 

 .(4)الشخصية لممحرركيسمح بإبراز 
: ىك عممية عقمية تقـك عمى جمع كتخزيف األفكار كالحقائؽ كبناء التحقيق الصحفي 3-8

      ن                                                                                أنماطا  صحفية، كتحميؿ البدائؿ المتاحة أماـ المحرر، كاتخاذ قرارات قائمة عمى المنطؽ أكثر 
تكافرت  مف قياميا عمى العاطفة، ما يمكف الصحفي مف نقد األكضاع السيئة في أم كقت ما

 .(5)لديو الحقائؽ كالمعمكمات
                                                                 

 (.438نصر، حسني، قكانيف كأخبلقيات العمؿ اإلعبلمي )ص ((1

 (.278مزاىرة، بحكث اإلعبلـ األسس كالمبادئ )ص ((2

 (.29 الصحفي )ص كالمقاؿ الخبر كتابة إبراىيـ، فف( إبراىيـ: (3

 (246، فف الكتابة الصحفية )ص : فاركؽأبك زيد ((4

 (.73أطر نظرية كنماذج تطبيقية )ص الباقي، الصحافة االستقصائيةعبد ( (5
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الشخصيات  مف كشخصية الصحفي بيف الحكار عمى يقـك فف : ىكالحديث الصحفي 4-8
تصكير  أك معينة نظر كجية شرح أك جديدة كمعمكمات أخبار عمى الحصكؿ يستيدؼ
 .(1)الشخصية ىذه حياة في مسمية أك طريفة أك غريبة جكانب

                                         ن              متكسط الطكؿ ينشر في الصحيفة ليعالج مكضكعا  بطريقة مبسطة ىك إنشاء المقال:  5-8
ـ الكاتب بحدكد المكضكع  .(2)كمكجزة عمى أف يمتز

 أك      ن ناقدا   أك      ن ساخرا         ن مضمكنا   يحمؿ الذم عمى التشكيؿ تطمؽ ىك تسميةالكاريكاتور:  6-8
 المبالغة تعني مف التي مأخكذة كىي فييا مبالغ بخطكط منفذ ككميدية عمى مفارقات يحتكم

 .(3)التحميؿ أك

كىي الصكرة المستقمة بذاتيا، كتعبر عف حدث معيف  الصورة الصحفية المستقمة: 7-8
                    ن                                                      مستقؿ قد يككف مختمفا  عف نص الخبر، أك ربما تككف غير مصحكبة بنص فيي تعبر عف 

 ة. فيككف في بداية الصفحة األكلى لمصح       ن     ، كعادة  ما ت(4)نفسيا بكاسطة نفسيا

 النشر: موقعفئة  -9
كىي مف الفئات التي تكضح مدل االىتماـ بعرض المكضكعات، كدرجة األىمية النسبية  
 ، كىي كآلتي:(5)بكؿ مكضكع مف المكضكعات الخاضعة لمتحميؿ كال سيما

كىي أكؿ صفحة في الصحيفة، كتعد في غاية األىمية لمصحيفة الصفحة األولى :  1-9
، فيي كاجية الصحيفة، كالتي (6)صحيفة نصفيةسكاء كانت صحيفة مف الحجـ العادم أك 

 تحتكم عمى أىـ األخبار كاألحداث، كتعد أىـ المكاقع التي تمنحيا الصحؼ لممكضكعات.

كتمي الصفحة األكلى مف حيث األىمية، إذ ينظر بعض  الصفحة األخيرة: 2-9
يـ مع غبلؼ                                                          ن      ن   التيبكغرافييف إلى الصفحة األخيرة مف الصحيفة باعتبارىا غبلفا  ثابتا  يس

الصفحة األكلى في تحديد ىكية الصحيفة اإلخراجية كمف ثـ جذب االنتباه ليا كقراءتيا 

                                                                 

 (.: الصحفي )ص لمحديث الفنية األسس غازم، اهلل: ( عكض(1

 (.28فف الكتابة الصحفية )ص ،: فاركؽزيد أبك ((2

 (.88( خميفة، اتجاىات حديثة في التحرير الصحفي )ص(3

 (. 62دراسة تحميمية مقارنة )ص عمى شبكات اإلنترنتينية اليكمية ( لبد، إخراج مكاقع الصحؼ الفمسط(4

 (.381الصحفي )ص كالمقاؿ الخبر كتابة إبراىيـ، فف(إبراىيـ: (5
 (.92عيسى، إخراج الصحؼ كالمجبلت )ص :الحسف ((6
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           ن                                                  ، كىي غالبا  ما تحتكم عمى األخبار الطريفة كالخفيفة، كبعض الصحؼ (1)عمى نحك معيف
 تضع فييا مقاالت كتاب ميميف.

 كلى كاألخيرة.كتشمؿ كؿ صفحات الصحيفة عدا الصفحتيف األالصفحة الداخمية:  3-9
 :والرسوم فئة الصور -10

تعد الصكرة مف أىـ العناصر الطباعية المستخدمة في بناء المضمكف الصحفي لما ليا مف 
                         ن                                                             تأثيرات عمى المتمقي، نظرا  لما بداخميا مف دالالت كلما تممكو الصكرة الصحفية مف تأثير يسيؿ 

 الصحفية إلى:عممية تكصيؿ المعمكمة لممتمقي، كيقسـ الخبراء الصكرة 

كىي الصكرة لحدث كقع في زمف معيف كمكاف معيف، كىذا النكع الصورة الخبرية:  1-10
يعطي القارئ متممات لمخبر كال يجعمو يستفسر عف صحة ما كرد مف معمكمات في 

 .(2)الخبر

كىي التي تمثؿ شخصية محكر المكضكع، كترل تفاصيؿ ىذه  الصورة الشخصية: 2-10
شخصية سكاء كانت ىذه الشخصية ميمة أـ ال كينبغي أف تتمتع الصكرة الصكرة مبلمح 

                               ن                                              الشخصية بحركة أك انفعاؿ، كغالبا  ما تنشر الصحيفة الصكرة الشخصية عمى عمكد كاحد 
              ن                                                              إال أنيا أحيانا  تبالغ في المساحة لتشغؿ أكثر مف عمكد في المكضكعات الكبيرة مثؿ 

 .(3)األحاديث الصحفية

كىي الصكرة التي تعد أحد العناصر الطباعية التي تستخدـ  وعية:الصورة الموض 3-10
       ن    ، كعادة  ما (4) في بناء كحدة طباعية معينة، بحيث تتصؿ بما تحممو ىذه الكحدة مف معنى

تككف الصكرة المكضكعية غير مصحكبة بخبر أك غير متصمة أك متعمقة بخبر بؿ ىي 
 .مستقمة بذاتيا، كلكف ليا داللة معينة

         ن                  و                         كىي غالبا  صكرة غير ذات معاف  خبرية، كما أنيا ال تتضمف  صورة الجمالية:ال 4-10
نما االستفادة منيا                                                                                   أم أبعاد يمكف أف تستخدـ في خدمة الكحدات التحريرية المنشكرة، كا 

 .(5)إلحداث لمسات جمالية عمى الصفحات ما لـ تكف ىذه الصكرة الجمالية مرتبطة بتقارير

 صحؼ عمى كسائؿ أخرل غير السابقة.كىي اعتماد الأخرى:  5-10
                                                                 

 (.385محمكد: سمير، اإلخراج الصحفي )ص ((1

 (.31عمي، التصكير الصحفي )ص ((2

 (.248)صالمباف، فف اإلخراج الصحفي  ((3

 (.47العسكر، اإلخراج الصحفي أىميتو الكظيفية كاتجاىاتو الحديثة )ص ((4

 .47ص ،( المرجع السابؽ(5
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 فئة وسائل اإلبراز في المعالجة الصحفية: -11
كىي المعالجة الطباعية "التيبكغرافية" التي تسيـ في إظيار محتكل المضمكف الخبرم،  

 ، كتشمؿ الفئات اآلتية:(1)كخمؽ انطباع لدل القارئ بأىمية المكضكع

غير السكداء التي تكتسبيا العناصر كىي تمؾ التأثيرات الطباعية األلوان:  1-11
 .(2)الطباعية المستخدمة في بناء كحدة الصفحة

: كىي األشكاؿ اليندسية الرباعية كالتي يمكف صنعيا باستخداـ أربع قطع اإلطار 2-11
 . (3)                            ن      ن          ن                ن         ن مف أحد الجداكؿ سكاء كاف خطيا  بسيطا  أك زخرفيا  كسكاء كاف رقيقا  أك سميكا  

كىي تستخدـ لئلبراز كلفت االنتباه لممادة التحريرية أك المكضكع، ذلؾ  األرضية: 3-11
، كىي (4)بكضع المكضكع في أرضية فاتحة أك غامقة لمتعبير عف سمة المكضكع كأىميتو

                    ن                                             تميز المكضكع كغالبا  ما يعتمد عمييا المخرجكف في المكضكعات اليامة.

ف في إخراجيـ لممادة الصحفية كذلؾ كىي مؤثرات يمجئ إليا التيبكغرافيك الجداول:  4-11
في المكضكعات اليامة كالقضايا الحساسة مف أجؿ إبراز أىمية المادة كجذب أكبر عدد 

 ممكف مف القراء ليا.

 اعتماد الصحؼ عمى كسائؿ أخرل غير السابقة.أخرى:  5-11
 فئة أنواع العناوين: -12

العناكيف مف دالة عمى أىمية  كيقصد بيا نكع العنكاف المستخدـ في صحؼ الدراسة، ما ليذه
ـ العناكيف كفقا  لآلتي:                                              ن                                 ن      الخبر، كيزداد االىتماـ بشكؿ كحجـ العنكاف نظرا  ألىمية الحدث، كتقس

: كىك العنكاف الذم يمتد عمى صدر الصفحة األكلى بالكامؿ، كينشر عمى مانشيت 1-12
بار التي ليا             ن                 أعمدة، كغابا  ما يستخدـ في األخ 8مدل عرض الصحيفة بحيث يمتد إلى 

 تأثير عمى الجميكر كالرأم العاـ.

: كىك الذم يمتد عمى عرض الصفحة الداخمية بالكامؿ كيكتب ب)بنط( عريض 2-12
 أعمدة. 8بحيث يمتد إلى عرض الصفحة الداخمية كيصؿ إلى  (1)كبير أك عريض

                                                                 

 (.  381سمير، بحكث اإلعبلـ )ص :ف( حسي(1

 (.77اإلخراج الصحفي أىميتو الكظيفية كاتجاىاتو الحديثة )ص ،العسكر ((2

 (.365النجار، مدخؿ إلى فف اإلخراج الصحفي )ص ((3

دراسة تحميمية مقارنة  ؽ اإلنساف المدنية السياسيةحسكنة، الخطاب الصحفي الفمسطيني نحك قضايا حقك  ((4
 (.468)ص
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 : يتجاكز اتساع العنكاف الممتد العمكد الكاحد، كيتيح نشر المكضكعاتممتد 3-12
ىك يقؿ عف العنكاف  كمف ثـأعمدة،  7بحيث يمتد لغاية  (2)باتساع عدة أعمدة متجاكزة

 العريض بعمكد كىك يزيد عف عمكد كلغاية سبع أعمدة.

 : كىك العنكاف الذم ينشر عمى عمكد كاحد، كىي تستخدـ بغية اإلبراز.عمودي 4-12
 اعتماد الصحؼ عمى عناكيف أخرل غير السابقة.أخرى:  5-12

                                                                                                                                                                                          

 (.69ثكرة في فف اإلخراج الصحفي )ص ( صالح: أشرؼ، الصحؼ النصفية(1

 .68ص ،المرجع السابؽ ((2
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 استمارة تحميل المضمون
 اليوم :            اسم الصحيفة :                    العدد :                           التاريخ :                                                        

 ة الموضوعفئ

 ديني اجتماعي اقتصادي عسكري سياسي 

سؿ
تسم

عدد 
 ال
ريخ

تا
ات 
صفح

 ال
عدد

نية 
إليرا

ة ا
ككم

الح
نية 

إليرا
ة ا
رض

معا
ال

 

طيني
فمس
 ال
ضية

 الق
مف
ف 
إيرا
ؼ 

مكق
 ة

نية
طي
فمس
 ال
ائؿ
ص
بالف
ف 
إيرا
قة 
عبل

 

ربية
الع
ؿ 
لدك
ف با

إيرا
قة 
عبل

 

كلية
 الد

نية
إليرا

ت ا
بلقا

الع
 

راني
اإلي
ت 
بلقا

الع
 ة

كية
مري
األ

ية" 
رائيم

إلس
 "ا
نية
إليرا

ت ا
بلقا

الع
 

ف 
ف م

إيرا
ؼ 

مكق
ربي

الع
ف 
كط
ي ال

ع ف
صرا

ال
 

ت 
حثا
مبا

5+1 

طقة
لمن
ي ا

ي ف
يران
 اإل

خؿ
التد

 
رل
أخ

 
ني
إليرا

م ا
كك
 الن
بلح

الس
 

رم
سك
الع
ح 
تسم
ال

 

ئيـ
حفا
ي ل

يران
 اإل

رم
سك
الع
عـ 

الد
طقة 
لمن
ي ا

ي ف
يران
 اإل

رم
سك
الع
ؿ 
دخ
الت

 

رل
أخ

فط 
الن

غاز 
ال

 

راف
ى إي

 عم
دية
صا

القت
ت ا

كبا
لعق
ا

كؿ  
 كد

راف
ف إي

 بي
دم
صا

القت
ف ا
عاك

الت
عالـ

ال
عالـ 

ؿ ال
كدك

ف 
إيرا
ف 
 بي
دية
صا

القت
ت ا

اقيا
التف
ا

 

رل
أخ

 

ني
إليرا

ي ا
ماع

الجت
ج ا

نسي
ال

نية 
إليرا

ة ا
اعي
جتم

 اال
ىر
ظكا

ال
ني 
إليرا

ع ا
جتم

الم
ؿ 
داخ

ت 
حريا

ال
 

رل
أخ

 

راف
ي إي

ة ف
ديني
 ال
ات
جعي
مر
ال

 

ني
الس
ع 
صرا

ال
-

عي
لشي
ا

راف 
ي إي

ة ف
ديني
 ال
الت

حتفا
اال

 

رل
أخ
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فئة االتجاه أو  فئة الصفات والسمات فئة الموضوع 
 الموقف

 فئة الفاعمين

 السمات السمبية السمات اإليجابية
                              ثقافي 

ل
س
سل

الت
دد 

لع
خ ا

رٌ
تا

ت 
حا

صف
 ال

دد
ع

 

سي
فار
ر ال

شع
ال

 
مية
لقك
 كا
نية
كط
د ال

عيا
األ

راف 
ي إي

ما ف
سين

 كال
سرح

الم
راف 

ي إي
ب ف

كتا
ض ال

عار
م

 
رل
أخ

 
لمة
مسا

ة ك
ديق
ص
لة 
دك

كمة 
مقا
ـ ال

دع
 كت
ساند

ة ت
دكل

 
جيا 

كلك
تكن
مة 

تقد
ة م

دكل
كريا

عس
ك

 
ات
حري

 ال
حتـر

ة ت
دكل

ساف 
اإلن
ؽ 
حقك

ـر 
تحت

لة 
دك
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لمن
ى ا

 عم
طرا 
ؿ خ

شك
 كت
دية
معا
كلة 

د
   

   
   

   
   ن
   

  
   
   
   
    

 
 

ربية
 الع

كؿ
 الد

كف
شؤ
ي 
ؿ ف

دخ
 تت
كلة
د

 
ييف

رىاب
كاإل

ب 
رىا
 اإل

عـ
 تد
كلة
د

كريا   
عس
ا ك
كجي

نكل
 تك
مفة
متخ

لة 
دك

    ن 
  
   
   

   
   
   
   

   
  

طقة 
لمن
ي ا

ي ف
شيع

د ال
 الم

ساند
ت

 
ساف

اإلن
ؽ 
حقك

ة ل
تيك

 من
كلة
د

 
رل
أخ

بي 
يجا
إ

 

بي
سم

 

يدمحا
حة 
ض
 كا
غير

نية 
إليرا

ة ا
ككم

الح
نية 

إليرا
ة ا
رض

معا
ال

ني 
إليرا

م ا
كر
 الث
رس

الح
 

نية
إليرا

ية ا
بلم
إلس

رة ا
مثك
ى ل

ألعم
د ا
مرش

ال
 

رم
سك
ـ ال

نظا
ال

 

مية
سبل

كاإل
ية 
عرب
ؿ ال

لدك
ا

 

ربية
 الغ

كؿ
الد

 
كية

مري
 األ

حدة
لمت
ت ا

كاليا
ال

 
مي"
رائي
إلس

ؿ "ا
تبل
الح

ا
 

 اهلل
زب
ح

قية 
عرا
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ككم
الح

 
ييف

حكث
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رل
أخ
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 فئة المصادر الصحفية فئة مسارات البرىنة الجغرافي أفئة المنش 

دد
لع

 ا
خ
رٌ

تا
ت 

حا
صف

 ال
دد

ع
 

راف
إي

 

 المجتمع الدولي الدول العربية واإلسبلمية

ىيف
كبرا

ج 
حج

ات 
صاء

ح كا 
اـ 
أرق

  
   

    
   
   

 

ذج
نما
رح 

ط
ات 

قارن
ء م

جرا
إ

 

ئية
دعا

أك 
ية 
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 عا

يب
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أ

 

رل
أخ

 

    مصادر خارجية مصادر ذاتية

في
صح

 ال
كب

مند
ال

في 
صح

ؿ ال
راس
الم

في 
صح

 ال
تب
لكا
ا

 

 وكاالت األنباء

حؼ
ص

ات 
ذاع

إ
كف 
مفزي
ت ت

قنكا
رنت 

 إنت
اقع
مك

صدر 
ف م

ر م
أكث

صدر 
الم
لة 
يك
مج

 
رل
أخ

كريا 
س

مف 
الي

طيف 
فمس

 

ناف
لب

راؽ 
الع

صر 
م

زائر 
الج

 

ميج
الخ
كف 

تعا
س 

مجم
كؿ 

د
 

ربية
 ع
كؿ
د

 

رل
أخ

ريكا 
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حدة 
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ـ ا
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ا

كبي 
كر
 األ

حاد
االت

 

سيا
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صيف 
ال
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أخ
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عال

نية 
كط

صة 
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 فئة أنواع العناوين فئة وسائل اإلبراز في المعالجة الصحفية فئة الصور والرسوم فئة موقع النشر فئة الفن الصحفي 

ل
س
سل

ت
دد 
لع
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خ
رٌ

تا
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حا
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 ال
دد
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بر
خ
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 أ
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 أ
حة

صف
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حا

صف
ٌة
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دا
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خ
 ال

رة
صو

ال
ٌة 

ص
خ
ش
 ال

رة
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ال
ٌة 

ع
ضو
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رة
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ٌة
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ج
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رة
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ى
خر

أ
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