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 ياملعاجلة اإلخبارية للصراع السياسي العسكر أطر

يف املنطقة احلدودية بني السعودية واليمن يف القنوات الفضائية املوجهة 

 باللغة العربية

 *نهله حلمي محمد عبد الكريمد/ 

 المقدمة 

للم م  لليل للجلللا جتةهةر تمثللالجمهمرية لليلجمةمذةلليلحجالجمالللرةخلجمارة يةلليلجمً  سلليليمسللر

سللًية يلجماللتلتلل ت بلبرللرلبلل  جببليمةسلليل ذلل لب لل لوي للالحجال بًللرةل ي ةلليلجمً بةلليلجم

م(لبلة لللال ل لجمم لدلي لدل1934 ة ذةي،ل  دلجنً ستله هلجمًال يلفتل ًرهدخلجمطرئف)

جمًز زلب لي دلجم حم لآلللًيةل جإل رمل اةتلحمةدلجمد  ل جماتل نرتلخالفرالوي  ليل

لبة لجم  د  .

جمًال يلبًضلجمايت جالبة لحة ل آخ ل،ل ت جعلهل هل ي تلجم غمل  لحمدلتشيبله هل

جمايت جالألل ربليدخل ب بهرلجمالدخالالجميرةجةليلفلتلجملةم ل  وملرولجمسليللجمًرممةليل

ل جإل  ةمةيلفتل ذطسيلجمي ةجلجمً بتل،ل  عل رلتًرنةيلجمةم ل  ل شرلالج اصرة يل   ذةلي

دللجملد للجإل  ةمةليلجمالتل تًدة يل   ةيل تسرةبلف  للم ًضلجمم جهبل،لفلن لي ل ج ليحل

تار للمًبلة ةل ةرةللفتلجممذطسيل سلال يل لدةجتررلجمميا  ليل ل ل جلالبسلبلللةط تررل

ي للتلة للجمهلليجةل سللايد يلي  رنرترللرلجإل اصللرة يل جمًسلل   يل جإلجامريةلليلم  سللر ل

لبم رتةحلجمس جةلجمسةرلتلفتلجممذطسيلجمً بةيل جمي ةجلجمً بتلبش الخرصل.

 بةلليلجمسللًية يل للعلة لل ه لولجماًللر  لجمي ةهللتل  للرملجمسةرلللرالجإل  جنةلليل تسلفلجممم  لليلجمً

بمرلتم  هل  ل للرئالي اصلرة يل لةرللةيل  لرل ل جهلجمًلرممللجإلللال تل ل للينرلرل رل بلجمليحتل

  رللدلجم لللرميل،ل لل ل جللالجماالل   ل لل لجمسةرلللرالجإل  جنةلليلجمماط فلليل  ار  ترللرلج للاال ل

زةلجإل رةجتةليل جمالدخالفلتلجمشلاي لجمدجخ ةليلم  ال   ل جملديملجمسالحلجمذي لل،ل جحاالمررلم هل

جمميجهلم همريرالجمماط فيلفتلجملةم ل جممامث ليلفلتلةيلملجمريليلجماليلتل،لجمالتلهلدةال  ل ل

جممم  يلجمً بةيلجمسًية يل،ل جخا  لتلحلد ةهرلجمهذيبةليلي ل  ل صلرمحلجمسليللجمًرممةليلحرملتل

يحلجإل  جنللتل،ل مللرل سللايجبلي للتلجممم  لليلجمً بةلليلة  لجماللدخالمي للفلجماطلليةلجمماسللرةولم ذ لل

جمسللًية يلتطللي  لجلللا جتةهةاررلمميججرلليلهلل جلجمذ لليحل ي لل لجإليامللرةلي للتلجمللذ ول   ججًلليل

 لجمسلليللجمسةرلللرال تطي  هللرل للعل للرل شللردهلجمًللرممل لل لتلةلل جال اسللرةييل ت للدللفللتل لليجب 

ل. لادةج لت ر ملجممش الا

،لدةل  ذررلمةولفسبلبنخا جقلجمالد ةجم لل ار  لجميط لل جممم  يلجمً بةيلجمسًية يلتً م

للي لل ل بللالبماللر  الي لل ج ل ةغ ارللرلفللتلييللرةخل  هللرةلجإل   جوية لليلجم رةلللةيل للد مر

لجمذظ ليمتلجمي ةجلجمً بتل  ل ذظيةلجلا جتةهتل ج اصرةلل.ل

                                                 
 جر ًيل ص لم ً يمل جما ذيميجةرل-  ةيلجإليالملبلبسسملجإلحجييل جما ة ز ي ل- دةسلل*
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ل مسدلجلاطريتلي  ج لخالللجمًسد  لجممرضةة ل  لتمادليمتلة لليلدخل ذرلرلجملةم ل حملد

ي للل ل للللرئالجملللديملجمملللرةلل جم يجسلللاتلل جم  للل لجممللل ه تلمهمريللليلجماللليلتلتمرةلللدجلل

إلخلللريررلمم للد ل   لليلجم سةللهل،ل جملل لل هًللال لل لجمم رللدلجألي للتلفللتلي لل ج لجألبل

جم  حتل جمسرئدلجم لل د ذي لمهلبرمي ءلماص حلور ج ل  لزلجمسةرةخلمااسةقلوميحرترلرل

  لتصد  ل ف رةل   رةلءلجمثيةخل،ل ذارهيللةرليلجمسةرلةيل جإل اصرة يلفتلجممذطسيلي

تيلًةيلحاتل ص حلجمامدةلجإل  جنتلحسةسيل جضلايل  لتاالرإليملتلججارلرةل  لم اذسةلبل

لي لجألةميل تاادثلي لن سررلفتل  رل ليد دخللرمةم ل.

 مشكلة الدراسة :أوالً :

مسلللةيلة لليلةصللدل تا ةللال ةةجللليل ولل لجممًرمهلليلجإلخ رلتااللدةل شلل  يلجمدةجللليلفللتل

فللتلجممذطسلليلجماد ة لليلبللة لجممم  لليلجمً بةلليلجمسللًية يللجمًسلل  للجمصلل جولجمسةرلللت

جمميجريل،ل  ر اصالب مدل  لةصدلخصلرئ للجإلخ رة يل جمةم لفتلجمسذيجالجم لرئةي

ت دلجممًرمهيل،ل حملدلبلرماط ةقلي لتلجمذشل جالجإلخ رة ليلفلتلبًلضلجمسذليجالجم للرئةيل

.ل لل  لت لللدلجمدةجلللليلت ت لللزلي لللتلتا ةلللالجمذشللل جاللجإلخ رة للليلجمميجرللليلبرمً بةلللي

جإلخ رة يلجممًذةيلبسلةيلجمص جولجمسةرلتلجمًس  للبة لجممم  يلجمسًية يل جمةم لفلتل

 .جم لرئةرالجمميجريلل

 الدراسات السابقة :ثانيا:

(: " المعالجة اإلخبارية للشئون العربية 2016دراسة أحمد سعيد جاد هللا ) .1

 ي روسيا اليوم وبي بي سي العربية "واإليرانية في قنات

هللدفتلجمدةجللليليمللتلةصللدل تا ةللالخصللرئ لجممًرمهلليلجإلخ رة لليلم شللاي لجإل  جنةلليل

 جمً بةيلفتللاللل  ل ذرخلبتلبتلللتلجمً بةليل  ذلرخلة للةرلجمةليمل ةةجلليل لدللجمالزجمل

رة ليللاللجمسذرتة لبم د لجمايجب لفتلي ضل جررالجمذظ لجمميا  يل  لدللج مالزجملبرماة

ل تا ةالجألو لجممسد يلفتلجمالطةيلجإلخ رة يلم سلر رلجمً بةيل جإل  جنةي.

جظر الجمدةجليلغ  يلج خ لرةلجمسةرللةيل جمًسل   يل جأل ذةليلي لةليةذليلجمدةجلليلفلتل

يمداللاللجمسذرتة ل للايدجمليولرةلجمصل جول- ذرتتلبتلبتللتلجمً بةيل ة لةرلجمةيم.ل

مً بةليل جإل  جنةليلتلالهلجللايدجمليولرةلج حاهلرإلللملبش ال  ثفلفتل ًرمهيلجمسللر رلج

ل.يورةلجماًر  لتالهليورةلجممسايمةي

(: " أطر معالجة األزمات السياسية العربيةة فةي 2016دراسة دينا وحيد عتيق ) .2

 القنوات الفضائية اإلخبارية الناطقة بالعربية وإتجاهات الجمهور نحوها "

  لجألهدجفلجماا ة ة يل جممةدجنةليل  ذرلرلةصلدلتسًتله هلجمدةجليلم اً فلي تلجم ثة ل

 تا ةال و لجألب رالجمسةرلةيلجمً بةيلجمالتلتاذر مرلرلجمذشل جالجإلخ رة ليلفلتلجمسذليجال

 االجمدةجليل،  لخلالللجماًل فلي لتل هلملجألول لجممسلايد يلفلتلجماذلر للجإليال لتل
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جمًال لليلبللة لمرلل هلجألب للرال للل مدلجمسلليللجم ري لليل لة ةلليلجممًرمهلليل غة هللرل  ةللرسل

 ًرمهلليلجمسذلليجالجم لللرئةيلجإلخ رة لليلجمذروسلليلبرمً بةلليلميب للرالجمسةرلللةيل جتهرهللرال

لجمهمريةلجممص للنايهرل.

(: "دور المملكةةة العربيةةة السةةعودية فةةي 2015دراسةةة أحمةةد محمةةد محمةةود ) .3

 مواجهة النفوذ اإليراني في اليمن "

جملللةم ل ترلة هلللرلي لللتل  ضلللريهللهلللدفتلهللل هلجمدةجلللليليملللتلتيضلللةحلجألوملللرولجإل  جنةللليلفلللت

 جنً رلرالجمذ ليحلجإل  جنلتلي لتل  ل لجممم  ليلجمً بةليلجمسلًية يل  ضلعلتصليةلجللا جتةهتل

ل سرملفتل يججريله جلجمذ يحل  اسقلجأل  لمد للجمي ةجل م م  يلجمً بةيلجمسًية ي.

،لمللل جل  لللد ل للل لجمصلللًبلللللللرةليذصللل لجمم رجلللرخلفلللتلتطللليةلج حلللدجثلي لللتلجمسلللرحيلجمةمذةلللي

لجم رحلل لللللةذرة يهرالبر لللاذرةلجمللةلجماطلليةجالجمهرة لليللجلللاذ رو لجمسللةذرة يهرال لل ل،م لل ا

ل: جمارمةيل دلت ي ل سرةبيلممساس الجمص جولفتلجمةم ل هتلي تلجمذايلجمارمت

ج للام جةلفللتلج يامللرةلي لتلجمللل برالجمهي لليلليلللة يلم سللرءلي للةلن لليحلجمالليلةة ل

للنظ جإلةت للرولجيللدجةلجملللار رلح  للرءلي لل ج لفللتلجمللةم ل،   للد لهلل جل جمسللةذرة يلضللًة ر

جممللدنةة ل،ل تللل ةلجم ذةلليلجماااةلليلجمةمذةلليل،لجأل لل لجملل للحلل  لجممهامللعلجمللد متلضللدل

 . جممم  يلجمً بةيلجمسًية يل بد ل مرةسلضليولي ةرر

(:" العالقةةة بةين االعتمةةاد علةةق المواقةة  2014دراسةة اةةابر حسةةن محمةد طةةر ) .4

سةةتوا المعرفةةة بالقضةةايا السياسةةية اليمنيةةة والعربيةةة لةةدا اإلخباريةةة اإللكترونيةةة وم

 الشباب اليمني"

تادةل ش  يلجمدةجليلفتلتيصةفلو ةًيلجمًال يلبة لج ياملرةلي لةلجمميج لعلجإلخ رة ليل

ج مة ا  نةيل  سايىلجممً فيلبرمسلر رلجمسةرلةيلجمةمذةليل جمً بةليل الالجمدةجلليلملدىل

يل ل ل همةليلجملد ةلجمل للت ة لهلجمميج لعلجإلخ رة ليلجمش ربلجمةمذت،ل ترتتل همةيلجمدةجل

فتلتش ةال ًرةفل  يتلجمريةلجمش ربلجمةمذتلفتليميمل هلر الجماةلرخل جمسةرللةيل

 ذررلي ةل جهلجميصيص،ل  الم ل هامعلجمدةجليلجممساةيلم ملمي للالثل للر رل

رلرلبشل اللةرلةيل مذةيل  خ ىلي بةي،ل ب غليجملرمتليلدةلجممليجةلجإلخ رة ليلجمالتلتا ة 

لل)ل لليخ رة للر يمللدللما للدلجمسلللر رل  لل لخللالللجمصلل ايلجم ئةسلليلمسلل ًيل يشلل   ل ي ًللر

 رةخليخ رة ي(،ل و سلتلجمدةجلليلجممسلاةيلمهمرليةلجمشل ربلي لةليةذليليمد ليلل٤٧٤٤

ل(لفتلجمًرصميلجمةمذةيلصذًرء،ل   ل هملجمذارئجلجماتلتيصل تلل٤٥٩ت ي ل  ل)ل   ايلر

 جيةلجيجنبل  لجمسصيةلفتليدملجللالالللي  رنةلرالمررلجمدةجليلجممساةيلم ملمي ل

جما ري ةيل تط ةسرالجميلرئبلجمماًدةخلفتلج بلجمهمريةليمرر،ل  جليةلفل  قلةجمليلبلة ل

جمةللعل نلليجولجمميج للعلجإلخ رة لليلبرمذسلل يلم اللرالجميلللرئبلجمماًللدةخل جمصلليةلجممصللرح يل

ل.م مرةخلجإلخ رة ي
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تصةةور إسةةتراتيجي لمواجهةةة ( : " 2014عبةةد العزيةةز فرحةةان الةةري  )دراسةةة  .5

 النفوذ اإليراني في اليمن وانعكاساته علي أمن المملكة العربية السعودية "

تسًتلجمدةجليليمتلجماً فلي لتلجإلللا جتةهةيلجإل  جنةليل  هلدجفررلجمايللًةيل تيضلةحل

جألوملرولجإل  جنةلليلفللتلجمللةم ل ترلة هللرلي للتل  ضللريهل جمسللرءلجمللليءلي للتلجنً رلللرال

نللتلبلرمةم لي للتلجأل ل لجملليوذتلجمسلًيةلل،ل  ذط للقلجم رحل ل لل لف ضللةيلجمذ ليحلجإل  ج

تزج للدلجمذ لليحلجإل  جنللتلفةللرمةم ل خرصلليلبًللدلللليةخل ر سللمتلبللرم بةعلجمً بللتلفللتليللرمل

،ل جص حله جلجمذ يحل ش ال شل  يلملدللجم لرحثة ل جمدجةللة لتسلاديتلجللام جةلل2011

جإل  جنلتل جنً رللرتهلي لتلجم ا ل مر اط بل ضعلتصيةلجلا جتةهتلمميججريلجمذ ليحل

ل   لجممم  يلجمً بةيلجمسًية يل.

(: "معالجةةة القضةةايا اإليرانيةةة فةةي القنةةوات 2013دراسةةة ريةةم سةةامي الشةةري  ) .6

 الفضائية الموجهة باللغة العربية وعالقتها بصورة إيران لدي الجمهور العربي "

جم للرئةيلج جذ ةليلهدفتلجمدةجليليمتلجماً فلي تلحهملج هاملرملجمل للتيمةلهلجمسذليجال

جمميجرلليلبرم للليلجمً بةلليلمالطةلليلج حللدجثل جمسلللر رلج   جنةلليل جماًلل فلي للتلنييةلليل

ج حللدجثل جمسلللر رلج   جنةلليلجماللتلتً ضللررليةذلليلجمسذلليجالجم لللرئةيلجمميجرلليلبرم للليل

جمً بةلليل جماًلل فلي للتلة ةلجمسذلليجالجم لللرئةيلجمميجرلليلبرمللليلجمً بةلليلفللتلتشلل ةال

لجمً بتلنايلي  ج .لجتهرهرالجمهمرية

جتسللمتلجمالطةلليلج خ رة لليلم ميضللييرال جمسلللر رلج   جنةلليلبللرخاالفل جضللحلبللة ل

جمسذيجالجمثالثللليجءل ل لحةل لجتهلرهلج خ لرةلج لو ةًليلجمسلمرالجمالتلي ضلتليل ل

ج  ج ل،لفسدل د تل ذرخلجما خلج     ةيل ل  ليلدةل ل لج خ لرةلجمسل  ةيليل لج ل ج لفلتل

جمةيملي تلتسلد مليلدةل ل ل ل ل لج خ لرةلج  هربةليليل لي ل ج للحة لةلزال ذرخلة لةر

لفتلحة للر لجتهرهلي  ج لفتل ذرخلجمًرمملهيلج لث لج هربةيلي تلجإلوالقل.

( : "المعالجة االخبارية لقضةايا الشةر  2012دراسة محمد شري  أمين الدالي) .7

 لعربية".والحرة األمريكية الموجهتين باللغة ا France 24االوسط في قناتي 

 ً فيل جريلنظ لف نسرلتهلرهل للر رلجمشل قلج  للبل،لخرصليل  ل هدفتلجمدةجليليمت

ل  لل ذرخلف نسةيلتيجهلبرم ليلجمً بةي.لFrance24 ذرخل

جممسرةنلليلبللة ل جرلليلجمذظلل لجماللتلتا ذرهللرلف نسللرل  ا ذرهللرلج يللالملجم  نسللتل  جرلليل -

  ذرخلجما خ.لجمذظ لج     ةيل ج يالملج     تلجمميجهل امث يلفت

 ةصدل و لجممًرمهيلج خ رة يلجماتلتسدمل  لخالمررل لر رلجمش قلج  لبلفتلل ارلجمسذرتة . -

جفاسللداللللالل لل لجمسذللرتة لفللتلج ولل لجممسللايد يلفللتلج خ للرةلجمماً سلليلبرفلرنسللار ل -

ل- برلسار لحة لجيامدترلي تل و ل:
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 لللل ةال ذللللرخلجمالللل خلج حاهللللرإ(ل جنل–جمذاللللرئجلج  اصللللرة يلل–جماًللللر  لل–)جمصلللل جول

برلايدج ررلمالورةلج لا جتةهتل  لخالللبًضلج خ رةلجماتلتذر متلجماصلي تلجمل لل

ججلللل جهل يلللللرءلجم  ممللللر لج فلللللرنتلي للللتلجملللليبةجءلجمم رللللاة ل لللل ل  للللال حر للللدل

لل بجل جم ئةولج فلرنت.

( : " المعالجةة االخباريةة للقضةايا السياسةية 2012دراسة داليا عثمان إبراهيم ) .8

 ية في القنوات الفضائية الموجهة باللغة العربية "العرب

هللدفتلهلل هلجمدةجللليليمللتلةةجللليل تا ةللالجممًرمهلليلج خ رة لليلجممسد لليلبللرمسذيجال) ذللرخل

جمً بةي(لةةجلليل سرةنليل حملدلل24 ذرخلف نسرلل– ذرخلجمًرمملج   جنةيلل–جما خلج     ةيل

 جم لل ج جلج خ رة لليل تاد للدللبرمذسلل يلم سلللر رلجمسةرلللةيلجمً بةلليلفللتلنشلل جالج خ للرة

 تا ةللال ولل لجمسلللر رلجم للرةبخلجماللتلتاذر مرللرلجمذشلل جالج خ رة لليل جم لل ج جلج خ رة لليل

ل االجمدةجلي.

ج هامللرملجميجضللحل لل لجمسذلليجالجمللثالثلبرمللد للجمً بةلليل جمسلللر رلجمً بةلليلجمسةرلللةيل -

اللتللرنللتلبشلل الخللرصل،ل حمللدل للعلجمارلةللدلي للتلتًللدةلجمسلللر رلجمسةرلللةيلجمً بةلليلجم

ل ط  حيلي تلجمسرحيلخالللفا خلجماا ةالجميرصلبرمدةجلي.

ج هاملللرملجم  ةللل لجمللل للتيمةلللهلجمي  لللرالجمماالللدخلج     ةللليلبر  ضلللرولجمسةرللللةيلل -

 ذلللر  ل لللل مدلج هاملللرملج   جنلللتلبلللرمميج فلل25 ج  اصلللرة يلفلللتل صللل لبًلللدللللليةخل

 رالجممص  يلج   جنةليل جمسةرلرالجممص  يل جممار  ال يرةخلتطي  ل تاسة لجمًال

 بًدلجمثيةخ.

دور بةةةةرامر الةةةةرأي فةةةةي  " :)2011دراسةةةةة مجيةةةةا أحمةةةةد حةةةةازم الشةةةةميري) .9

الفضائيات اإلخبارية العربية في تدعيم المشاركة السياسية لدا طالب الجامعةات فةي 

 اليمن".

جمسذلليجال هلدفتلجمدةجلليليمللةلجماًل فلي لةلو ةًلليلجمًال ليلبللة لجماًل ضلم ل ج جلجملل  للفلت

جمهلر ًتلجمةمذلتل ل لخلاللل خ رة يلجمً بةيل ترلة هرلي ةلجممشرةليلجمسةرللةيلملدىلجمشل ربجإل

جمسةرلللةيل ت للي  لجتهرهللرترمل ةصللدلتللرلة جالجماًلل ضلما للدلجم لل ج جلي للةلت للي  ل ًللرةفرم

 تللديةملللل يلةرترملنالليلجممشللرةليلجمسةرلللةي،ل جيامللدالجمدةجللليلي للةليجلل جءل سللحلتا ة للتل

جمهز لل خل جمً بةلليلجإلخ للرة اة لبرإلضللرفيليمللةليجلل جءل ةل ذللرتتمًةذلليل لل لبلل ج جلجملل  للي لل

  لجمش ربلجمهر ًتلجمةمذلتلفلتلللال ل لجلر ًاتلصلذًرءل تًز.  لدل ةةجليل ةدجنةيلي ةليةذي

جإلخ رة ليل جمدةجليليمةلجألة جةلجمرر يلجمالتلتسليملبرلرلبل ج جلجمل  للفلتلجمسذليجا  ررةالنارئج

مشللرةليلجمسةرلللةيل ت للي  لجممًللرةفل ج تهرهللرالجمً بةلليلفللتل ًرمهلليل  للرهةمل  هللر الجم

 ةللرسل لللرمةبلجممشللرةليل مللدىلجمشلل ربلجمهللر ًتلنالليلجممشللرةليلجمسةرلللةيلبرإلضللرفيليمللة

هل هلجممشلرةليلكللملرل رلرةالنالرئجل جمسةرلةيلمدىلجمش ربلجمةمذلتل ة ةلجمًر لالجإليال لتلفلت

جمللل  للفلللتلجمسذللليجاللبلللة لجماًللل ضلم للل ج جلجمدةجلللليليملللةل جللليةليال للليلجةت روةلللهلج هربةلللي
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جمسةرللةيللملرللشل تل همةليلبل ج جلجمل  للفلتلب لرةخل جإلخ رة يلجمً بةيل  سلاي رالجممشلرةلي

جمسةرللتل ت لي  لج تهرهلرالجمسةرللةيلجمالتلتًلدلييج لال للةطيل جممً فيلجمسةرلةيل ج هاملرم

ج ياملللرةلي لللةلبللل ج جلجمللل  لل لللل ي لجممشلللرةليلجمسةرللللةيلملللدىلرللل ربل فلللتلجمًال للليلبلللة 

لجمةم . هر ًرالفتجم

:"المعالجة اإلعالميةة فةي قنةاتي الجزيةرة )2010دراسة ريما حسن البغدادي) .10

 والعربية للعدوان اإلسرائيلي علي غزة".

ل،لفر مرمرلهيلجماً فلي ةللة ةيلجممًرمهيلجإليال ةليل هدفتلجمدةجليليمتلهدفة لجلرلةةر

د ج لجإللل جئة تلي لةلغلزخلجماتللي اررللال  ل ذرتتلجمهز  خل جمً بةيليبر لفال خلجمًل

فتلحة للًةلجمثرنتليمةلتشية لجمملر ة لجماتلر  تل  ت زجال لرلةيلفتلو ةًليل

لجممًرمهرالجإليال ةيلبة لجمسذرتة .

 جيامدالجم رحثيل  ل جالتاسةقلحمدلي ةلخطيل ذرهةي،لتملبميج رلرلتسسلةمل  ًرمهليل

خمسلليلفصلليل،ل رلل حتللجألبًللرةلجمميا  لليلحجالجمًال لليلبمشلل  اررلجم اثةلليلفللتليوللرة

 ي لرلل14جم رحثيلجإلج جءجالجممذرهةيلم  ا ،ل  لخالللتاد لدل هاملعلجم ال ل  شلمال

ل14 ي رلهتلفا خلجمًد ج .ل جمًةذليلجمميالرةخل ل لللال ذلرخ،ل هلتلتشلمالل23  ل صال

ل13نشلل خلم للال ذللرخ،لباي ةاللرالب ذةلليل   للرمل يا  للي،لبيج للعلنشلل خليخ رة لليلم للال لليم،ل 

 ي رلجماتلتمثلال هاملعلل14 رل ةجءلجمي  لبثاررل ذرخلجمهز  خلخالللجمـح سيل  لب نر جل

ل14ح سللرال لل لب نللر جلبرنيةج للرلبثارللرل ذللرخلجمً بةلليلخللالللجمللـل10جمدةجلللي،لفللتل سربللال

ل5ح سرال  لجم سلرءجالجميرصليلجمالتلبثارلرل ذلرخلجمهز ل خلخلالللتلدلجم ال خ،ل ل3 ي ر،ل 

ً بةي ،لمةص حلجممهمليولجم  لتلمم ل ةجالح سرال  لب ج جلجم سرءجالجميرصيلي ةل جم

ل   ةخل)نش خل حيجةل ب نر جلة ل(.ل59جمًةذيلهيل

 : Foad Izadi  (2009 )US international broadcastingدراسةة  .11

the case of iran 

 هدفتلجمدةجليليملتلجماًل فلي لتل لدللجياملرةلجمي  لرالجمماالدخلجأل    ةليلي لتلجإلحجيلرال

ةخلفلتل ة جالجمدير ليلجمسةرللةيلفلتلبل لةللرئالحجال هلدجفل الدةخ،لجمميجريلجميرصيلبرلرلللر

(لجمميجرليلبرم لليلVOA  دل ج للجم رح لهل هلجمدةجلليلي لتليحجيليلةجة ليلصليال     لرل)

جم رةلللةيليمللتلي لل ج ل،ل خ صللتلجمدةجللليليمللتلناةهلليل رملليل  رةهللرل  ليحجيلليلصلليال     للرل

جمديرئةلليلجماللتلتًامللدلي ةرللرلجمي  للراللجمميجرلليليمللتلي لل ج لتًللدل لللة يلةئةسللةيل لل لجميلللرئا

 جماللتلجممااللدخلجأل    ةلليل،لحةلل لتامللالجم لل ج جلجماللتلت لل ل لل لخالمرللرلجمًد للدل لل لجم لللرئال

لتا قل علجألهدجفلجمسةرلةيلجميرةجةيلم ي  رالجمماادخ.

 wessler &adolphsen(2008 )(Contract – flow fromدراسةة .ل12

the Arab world? On the western news channels) 

تسًتلجمدةجليليمتل ً فيل لل دلل ألللغ ضلتسالالجمسذيجالجإلخ رة يلفتلجملل بل

جممً ي للرال جم سطللرالجما ة ز ينةلليلفللتلجم لللرئةرالجمً بةلليل،برإلضللرفيليمللتل ً فلليلجلل
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نيول  لجماسةةملتسد هلجمسذيجالجإلخ رة يلنظة لت دلجمالطةيل، جهامتلجمدةجليلبرألللرسل

 حمدلألهمةاررلم سذيجالجم لرئةيلجمً بةليلل2003يلم ا بلي تلجمً جقلي تلةةجليلحرم

 لمي لجمذش خلجممسرئةيلفتلللالل ل ل جهامرملجمهمريةلبررل،لحة ل رملجم رحثر لباا ةال

BBC ل CNNر  يلل DW.TVلممدخل ل يية ل  لبدج يلجما بل.ل

 :  موضوع الدراسة وأهدافهاثالثا :

خصللرئ لجممًرمهلليلجإلخ رة لليلمسلللةيلجمصلل جولل امثللال يضلليولجمدةجللليلجمارمةلليلفللت

جمسةرللتلجمًسلل  للفللتلجممذطسلليلجماد ة لليلبللة لجممم  لليلجمً بةلليلجمسللًية يل جمللةم لفللتل

ل24جم لرئةرالجمميجريل،ل حمدلبرماط ةقلي تل ذلرخلبلتلبلتلللتلجمً بةليل  ذلرخلفل جنول

لجمً بةيل  ذرخلة لةرلجمةيمل،ل تامثال هدجفلجمدةجليلفةمرل  تل:ل

ا ةللالخصللرئ لجممًرمهلليلجإلخ رة لليلم صلل جولجمسةرلللتلجمًسلل  للفللتلةصللدل ت -1

لجممذطسيلجماد ة يلبة لجمسسًية يل جمةم ل.

تا ةلللالجألوللل لجممسد للليلفلللتلجمالطةللليلجإلخ رة للليلمسللللةيلجمصللل جولجمسةرللللتلبلللة ل -2

 جمسًية يل جمةم لفتلجم لرئةرالجمميجري.

جماد ة ليلسليل ً فيل دللجإلهامرملبسللةيلجمصل جولجمسةرللتلجمًسل  للفلتلجممذط -3

 لبة لجممم  يلجمً بةيلجمسًية يل جمةم ل حمدلحسبل ًر ة لجإلهامرملجإليال ت.

 أهمية الدراسة :رابعا:

تامثلللال همةللليلهللل هلجمدةجلللليلفلللتلةصلللدل تا ةلللال ةةجلللليل وللل لجممًرمهللليلجإلخ رة للليلمسللللةيل

جمصللل جولجمسةرللللتلجمًسللل  للفلللتلجممذطسللليلجماد ة للليلبلللة لجمسلللًية يل جملللةم لفلللتلجمسذللليجال

ل.مهيل جمسيللجم ري يلجمم ل خلفةرر لرئةيلجإلخ رة يلجمذروسيلبرمً بةيل لمراله هلجممًرجم

 :التحليلية الكميةتساؤالت الدراسة خامسا:

ل.جميصرئ لجمًر يلم مرةخلجألخ رة يلفتلجمسذيجال االجمدةجليل -1

يذرصلل لجإلبلل جبلجممسللايد يلفللتلتسللد ملجممللرةخلجإلخ رة لليلجميرصلليلبسلللةيلجمصلل جول -2

 .بة لجممم  يلجمً بةيلجمسًية يل جمةم للجمسةرلت

نلليولجألخ للرةلجماللتلترللاملبرللرلجمسذلليجال اللالجمدةجللليلفللتلتلطةاةرللرلم سلللةيل اللال -3

 .جمدةجلي

 . ب بلجممصرةةلجإلخ رة يلجماتلتًامدلي ةررلجمسذيجال االجمدةجليل -4

 .جماصذةفلجمهل جفتلميخ رةلجميرصيلبرمسلةيل االجمدةجليل -5

ةلجميرصيلبسلةيلجمص جولجمسةرللتلبلة لجمسلًية يل جملةم ل ب بل ر رللتسد ملجألخ ر -6

 .فتلجمسذيجال االجمدةجلي

يذرص لجألب جبلجمم ئةيلجمصيتةيلفتلتسد ملجمي ل لفلتلجمذشل جالجإلخ رة ليلبلرمسذيجال -7

  االجمدةجلي؟
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جتهرهلجممًرمهيلجإلخ رة يلجمل للتا ًرلرلجمسذليجال الالجمدةجلليلتهلرهل للةيلجمصل جول -8

 . جمةم للجمسةرلتلبة لجمسًية ي

 للدللجمالليجب لجملل للتاسسللهلجمسذلليجال اللالجمدةجللليلفللتل ًرمهلليل لللةيلجمصلل جول -9

 .جمسةرلتلجمًس  للفتلجممذطسيلجماد ة يلبة لجمسًية يل جمةم ل

ل. ل يبلصةرغيلجمي  لفتلجمذش جالجإلخ رة يلبرمسذيجال االجمدةجليل -10

 تساؤالت الدراسة التحليلية الكيفية :سادسا :

تذللر لل لللةيلجمصلل جولجمسةرلللتلجمًسلل  للفللتلجممذطسلليللجألولل لجممسللايد يلفللت -1

ل.جماد ة يلبة لجممم  يلجمً بةيلجمسًية يل جمةم ل

 نوع الدراسة ومنهجيتها :سابعا: 

للم اصيللSurveyتًامدله هلجمدةجليلي تل ذرجلجممسحل) لل ذظمر (لبريا رةهلجردجللي مةر

ررلجماللرمتل،لي للتلبةرنللرال  ً ي للرال   صللرفليلل لجمظللره خلجإليال ةلليلفللتل ضللً

ل ممً فيل يا فلجيجنبلجمدةجليل جلايالصلجمذارئجلجمم س خلمررل.

  دلجلايد تلجم رحثيل ذرجلجممسحلبرمًةذيل،لحةل لتشلمالجمدةجلليلجممسلاةيليلدخل نليجول

 ذرللرل:ل سللحلجملل  للجمًللرمل،  سللحلجمملللمي ،ل  سللحل لللرمةبلجمممرةللليلجإليال ةلليل،ل

ثللالفللتلجمذشلل جالجإلخ رة لليلبللرمسذيجال هلل هلجمدةجللليلجلللايد تل سللحلجمملللمي لجممام

جمذروسيلبرمً بةيليةذليلجمدةجللي،حة لتلملتا ةلال للمي ليةذليل ل لجم لرئةيلجإلخ رة يل

جمذش جالجإلخ رة يلبرمسذيجالجم لرئةيلجمميجريلبرمً بةيل االجمدةجليل هلتل)ل ذلرخلبلتل

فلي لتلة للةرلجمةليملجمً بةلي(ل،ل حملدلم اًل ل–جمً بةليلل24ف نسلرلل–بتلللتلجمً بةليل

لة ةيلجممًرمهيلجإلخ رة يلمسلةيلجمص جولجمسةرلتلجمًس  للفتلجممذطسيلجماد ة يلبلة ل

لجممم  يلجمً بةيجمسًية يل جمةم لفتلجمسذيجالجم لرئةيلجمميجريلبرمً بةي.

 مجتم  وعينة الدراسة :ثامناً:

رليل مثال هامعلجمدةجليللالجمذش جالجإلخ رة يلجمم جيليلي لتلجمسذليجالجم للرئةيلجمميج

برم للليلجمً بةلليل،ل تللمليخاةللرةليةذلليلجمدةجللليل لل لجمسذلليجالجإلخ رة لليلجألجذ ةلليلجمميجرلليل

برم للليلجمً بةلليلجأللثلل لجمرهة  لليل تمث رللرل لل لجمسذلليجالجم لللرئةيلجإلخ رة لليلجمميجرلليل

ل،ل  ذرخلة لةرلجمةيمل.ل24ي بتل،ل  ذرخلف نسرل BBCبرم ليلجمً بةيل ذرخل

 العينة التحليلية للدراسة :  -

ي بلتل،  ذلرخللBBCهتلي رةخلي ليةذيلتا ة ةيلم ملمي لجإلخ لرةللجممسلدملفلتل ذلرخل

،لخللالللة ةخلت ة ز ينةلليلممللدخلرللر للRT،ل  ذللرخلة لللةرلجمةلليملل FR 24ل24ف نسللرل

ل(ل.1/11/2017يمتلل10/2017/ل1  )
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 نظلل جلمصللًيبيليجلل جءل سللحلرللر الممهامللعلجمدةجللليلجماا ة ةلليلبرلم للهل،لفسللدلجيامللدال

لي تل ذرجلجممسحلبرل يبلجمًةذي.لجم رحثي

حة لجخارةالجم رحثيليةذيل  لجمذش جالجإلخ رة يلجممسد يلي تلجمسذيجال الالجمدةجلليل

لي تلجمذايلجمارمتل:

ل:لعينة النشرات اإلخبارية

تملتا ةالجمميجزل جمذش جالجإلخ رة يلجممًذةيلبسلةيلجمصل جولجمسةرللتلبلة لجمسلًية يل

ل(RTل–لFR24ل-ي بت BBCجمدةجليل)لل جمةم لفتللال  لجمسذيجال اا

ل(ل، جرءلحمدلي تلجمذايلجمارمتل:ل2017 حمدلممدخلرر للر ال) لايب 

(لنشل خل ل ل30،ل )لFR24(لنش خل  ل ذلرخل30ي بتل،ل )لBBC(لنش خل  ل ذرخل30)

لRT ذرخل

ل-  دليرامالجماا ةالي تل:

ل(لنش خليخ رة يل30)ل-ي بتل:لBBCل ذرخ -1

 خ رة يل(لنش خلي30)ل-:لFR24 ذرخل -2

ل(لنش خليخ رة يل30)ل-:لRT ذرخل -3

 وبذلك يبلغ عدد األخبار المحللة في النشرات اإلخبارية بالقنوات الثالث 

 (BBC عربي- FR24 – RT( )1181 .خبر ) 

 أدوات الدراسة :تاسعا:

 أداة الدراسة التحليلية: .1

جم ر ذليللييامدالجمدةجليلي تل ةجخلتا ةالجمملمي لبص اهل سًتليمتليلاشرفلجممًرنت

فتلجمماايلل جمًال رالجإلةت روةيلبر هلجممًرنتل  لخالللجم ا لجم متل جمميضلييتل

لجممذظملم سمرالجمظره خلفتله جلجمماايلل.

حة لتملتا ةلال للمي للملتلم ذشل جالجإلخ رة ليلل لالفلتلجمسذليجال الالجمدةجلليل،ل لل مدل

مذطسليلجماد ة ليلبلة ليج جءلتا ةلال للمي للة لتلمسللةيلجمصل جولجمسةرللتلجمًسل  للفلتلجم

لجممم  يلجمً بةيلجمسًية يل جمةم لجماتل ةةالبرمذش جالج خ رة يليةذيلجمدةجلي.

 جم  بيانات الدراسة التحليلية ومعالجتها : -

تملجمعلبةرنرالجمدةجليلجماا ة ةيل  لخالللت   لغليةذليلجمذشل جالفلتلجللامرةجالتا ةلال

 فلقلخطليليحصلرئةيل  سلطيلتاللم للجمماايللجممًلدخلمل مدل،ل تملتل ًرمهليلجم ةرنلرا
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جما  جةجالجم سلةطيل جمذسلبلجمماي ليلجميرصليلبرم الرالجم  يةليلجمميا  ليلي لتل سلايلل

للال ذرخل  لجمسذيجال االجمدةجلي.ل

 اإلطار النظري للدراسةعاشرا:

 News Framing Analysisنظرية تحليل األطر الخبرية 

للةل News Framing ص اتلجألو لجمي   يل للفلتلباليثلجإليلالمل،لملرل  ري ر جللير

تًدلنظ  يلتا ةالجألو لجمي   يل حدل هملجم  جفدلجماد ثيلفتلةةجلرالجألتصرلل،لحةل ل

لل تسللمحلم  للرحثة لبسةللرسلجمماالليللجملللمذتلم  لللرئالجإليال ةلليل،ل تسللدملت سللة جلل ذاظمللر

 لرةبخلم د ةلجم للت ً هل لرئالجإليالملفتلتش ةالجألف رةل ج تهرهرالحةلرللجمسللر رلجم

ل،ل يال يلحمدلبرلاهربرالجمهمريةلجممً فةيل جميجدجنةيلما دلجمسلر رل.

فرمًرمملجمماةبلبذرل  ر شم هل ل ل  لرئعل  ذطليلل،لفلتلحلدلحجتله،لي لتل للزلل الدةل،ل

 Frame / Story"  م ل لهل هلجمي لرئعلت اسلبل لزجهلرل ل لخلاللل صل ررلفلتليولرةل

Line"ج تسلرقل ج نسلهرمل،ل  لاملحملدل ل لل ادةهرل  ذظمررل  ل تلي ةرلرل لدةجلل ل ل

خالللجما لةزلي تلجيجنبل ًةذيل  لجيجنلبل ًةذليل ل لهل هلجمي لرئعل تهرهلالجيجنلبل

 خلل لل،لفرإلوللرةلجمي لل للهلليلجم  لل خلجماللتلتذللاظملحيمرللرلجألحللدجثلحجالجمصلل يلضللم ل

ل. لةيل ًةذيل

 ينملرلبذلرءلفد ةل لرئالجإليالمل  ساص لي تلتسد ملجمماايللجإلخ رةللــلـلفاسلبلــلـل

جممًذتلمر جلجمماايلل،ل  لخالللتروة هلبرما لةزلي تلجيجنبل ب ج رل ًةذليل لاملي لتل

ل. لرلررليةةج لجمهمريةلمر جلجمماايلل ت سة ه

 ت جعلج  ةلجمذظ  يليملتلجمذظ  لرالجميرصليلبرما ري ةليلجم  ز ليل جم ذلرءلجإلجاملريتل

 هليل لرل.ل Reality Symbolic Interaction and Construction Ofم يج لعلل

 يضحل همةيلةةجليليم ةيلجماروة له هل جماً فلي تلترلة جترلرلفلتل فل جةلجمهمرليةل،ل

ل   ل همةيلنظ  يلجألو لجمي   يل.

 ت ةدلنظ  يلجألو لجمي   يلفتلةصدل ت سة ل ر رلل  اايللجمص جيرالبة لجمسليللل

حل،لم سلةط خلي لتلجمسةرلةيلجممرةمذيل جممصرةةلجإلخ رة يل جمريرالجمللبل جممصلرم

ل..جممًرنتل جألف رةلجماتل املتلمةذررلفتلجمذصيصلجإليال ةي

لل،ل  مثلال نظمليل  ل ليل ل لجمسلةمل جأليل جفل  جألو ل  ريمل ارصال  اا ةلججامريةلر

ل. ج ياسرةجالحجالجمه  ةلجمارة يةيلجمماً سيلبًم ةرالجمص جولي تلجمذ يحل جمسةط خ

 لخبري:العوامل المؤثرة في بناء اإلطار ا

تارل ليم ةيلبذلرءلجإلولرةلجمي ل للبمهمييليل ل لجممالةل جالجمالتلتل ل لفلتل للولبذلرءل

جإلورةلجم للتسدمل  لخالمهلجمسلر رل جمشيصةرالجمميا  يلفلتلجممًرمهليلجمي   ليل.ل  ل
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تي إلت دلجممالة جالي لجمًيج الجمماً سيلبرمسرئملمالتصرلل،ل بيرصيلخ  ةرتلهلجمثسرفةليل

ريللرالجمم جًةلليلجماللتل ذامللتليمةرللرل،ل جملللليولجممرذةلليلجماذظةمةلليل جمسةرلللةيل جمهم

 جإلةجة يل،لبرإلضلرفيليملتلجأل لد يميجةرال ج تهرهلرالجمسةرللةيلجمسلرئدخل جمًال ليلبلة ل

،لرالجمللبل جمذي يل فتله جلجميصليصجمسرئملبر تصرلل جممصرةةلجإلخ رة يل جمري

فلتلل–جممالةل جال،ل لل  لجألول لل املجخا لرةلجألول ل  ةرللررللمي جلرال  ررل خلما لد

لتًدلير اللل الة جللم مالة جالجمسربسيل،لجماتلتمثالجممساسا.ل–ه هلجمارميل

ف ذللرءلجألولل لجمي   لليل اللرل لبرمًيج للالجمارلملليلمًم ةلليليناللرإلجألخ للرةلفللتلجم لسللرال

جإليال ةلليل،لبصلل يلير لليل،ل جماللتلتاللةبلبرمًللر  ة لبرللرل تاللدةلجخا للرةجترمل  لل جةجترمل

ذةلليل.  للدل صلل حل لل لجمم رلليملي للتلنطللرقل جلللعل  ل الل ةللجألخ للرةل للدلوللية جلجممر

يج جءجال  ةمل ل اليمالممسريدترملي تل يججريلجممرميلجمصً يل،جممامث يلفلتلينالرإل

لجألخ رةلبس ييل ي تلنايل ذاظمل.

 جمسةملجإلخ رة يل)لجممًاسدجالبشر ل رهةيلجمسصيلجمي   يل لجمهةدخ (لتادخال،لملةولفسلبل

جمس جةجالجماتلتاي هرلهةايلجماا   ل خاةرةلبًضلجمسص لي لجميخل   ل،ل ينملرلفتل

للفتلخةرةجالجمما ة  ل جمصا ةة لفتليل ضل صصلرمل.ل ناةهليلحملدل،ل تادخال  لر

فن ل جررالنظ ل ةؤلل  ف رةلجمصلا ةة ل تصليةجترمل ب ج لرلجمسصليلجمي   ليلتلرتتل

لجألخ رةل.فتل سد يلجمًيج الجمم ل خل جممسةط خلي تلتدفقل

 ل  لجا للة لل Tuchman  للدل صلل اتلجم الليثلجماللتل للرملبرللرللللال لل ل لترتشللمر 

Gitlinل لللرسلجم الليثلجماللتلت لللزلي للتلجمًيج للالجماللتلتلل ل لفللتلبذللرءل ولل ل لللرئال 

لجإليالمل، ب مدل  لخالللةةجليل رلتااي هله هلجألو .

 تأثيرات األطر:

ًرمهلليل لللرئالجإليللالملجمسلللر رلترللاملنظ  لليلجألولل لبدةجللليلجمط  سلليلجماللتل للاملبرللرل 

لجمميا  يل ترلة لحمدلفتلجتهرهرال آةجءل  ح رملجمهمريةلتهرهله هلجمسلر رل.

 ترلة جالجألو لفتلجتهرهرالجمهمريةلتامل  لخاللل ساي ة ل:ل امثالجأل للفتلبل  بل

جمملمي لجم متلم سلر رل،لبةذمرل  ت بلجممسايللجمثرنتلبرناسلرللجم ل  بليملتلجممللمي ل

ة تلغةل لجمم ررل ل،ل هليلجمل لل شل  هلجألللرمةبلجمميا  ليلجمالتلتسلايد ررلجممصلرةةلجم 

 جمذي يلماروة لجمسلر رل  لخالللترلة لجمسلرئمة لبر تصلرللبرلرل،ل جياملرةهملي ةرلرلفلتل

لجألو لجماتل يظ ينررلماذر للجمسلر رلجمميا  ي.

 طبيعة تأثيرات األطر :

،لبلرماً فلي لتلتلرلة جال للرئالجإليلالمل،للجهامتلبايثلجإليالمل،ل  ذ لفال خلوي  لي

،لجمماً سليلل Cognitive Effects بيرصيلفتلجألبذةيلجممً فةليل جمالرلة جالجممً فةليل
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بمً فيلجمهمريةل آةجئهل،لبذرءلي تلجفا جضل لرلتل س ةل  لترلة لجإليلالملفلتلتلةةل ل

لل ل.لNullجتهرهرالجمهمريةلضًةفل  ل  رةل  ي ل ذًد ر

جألول ليملتلهل جلجمذليول ل لجمالرلة جالحةل لتذاملتلنظ  ليلجألول ليملتلل تذامتلتلرلة جا

جمذظ  للرالجماللتلت سلل ل لللرئالجإليللالملفللتلتشلل ةال ًللرةفلجمهمرلليةل جتهرهرتللهلبشللر ل

 لللر رل ًةذلليل، تللرلة لو  سلليلتذللر للهلل هلجمسلللر رل  ضللعلجمملللمي لفللتليوللرةل اللدةهل

لي تلجممسايللجم  ةلل.  ذظمهل،للمرلتراملبًم ةيلفرمل تمثةالجممً ي رال ت ل هرل

  للدل لللدالج خا للرةجال جم الليثلجماه   ةلليلفللتل هللرللجألولل لجإليال ةلليل  لجماللروة ل

ممً ي لرال للةيل لرل،لملهلتلرلة ل جللعلي لتلت سلة جالل Textual Framingجمذصلتل

 لFraming Effect  ح للرملجمهمرلليةلمرللهلجمسلللةيل هلليل ر سللمتلباللرلة لجإلوللرةل 

خلل للجماللتلحجالجمصلل يلبمهللرللجمسلللةيلجأللرلللةيل،ل هلليل للل مدلت سللة جتهلم سلللر رلجأل

ل .Priming Effect ر ط قلي ةهلجمارلة لجممً فتل 

 التأطير عملية تفاعلية : 

(ليمللةل  ل لبذللرءلجألولل لهلليليم ةلليلت ري ةلليلتاللر لل لل للWolfsfeld,1997 رللرةل)ل

ال ةليلجممالدةخلخالمررلجميلة يلجإليال ةيلجمميجئميلبة لجممً ي رالجميجةةخل لجألول لجإلي

لل  لخالللل ةل صصتل ذرللبل ل،ل لفرإلولرةللملرل رلرةل)ل (للEntman,1993 س سر

 الم ليدخليذرص لهتل،لجمسرئملبرإلتصرلل،لجملذ ،لجمما سلتل،لجمسلةرقلجمثسلرفتل،لحةل ل

تا ر لالت لدلجمًذرصل لفةملرلبةذرلرلفلتليم ةلليلجمالروة ل لجمالتلتا لي ل ل لللالثليم ةللرال

ل: لرلةيلهتل

،لجمًيج للبلل Frame Setting،ل ضللعلجإلوللرةللFrame Buildingةلبذللرءلجإلوللر

 Individual and Societal Consequences ofجم  ة ليل لجممهامًةليلم الروة 

Framing ل. لل

(ل م للل لجمامةةلللزلبلللة لللللالثللScheufele,1999فمللل لخلللالللجمدةجلللليلجمالللتل لللد ررل)ل

تليم ةلرالف يةليل سلا رمهليم ةرالف يةيللتًدلجزءل ل اهز ل  ليم ةيلجماروة ،ل له

ل  لبايثلنظ  يلت تةبلجأل مي رال،لهتل:

 :  Frame Buildingبناء اإلطار 

 لهتلتشة ليمةلجمًيج الجمماً سليلبط ةًليلجمممرةلليلجممرذةليلجممل ل خلي لةلبذلرءلجألول ل

جإلخ رة لليل،ل لجمالللتل م للل لتسسللةمررليملللةلييج لللالةجخ ةلليل)لجمسةرلللليلجماا    للليلجمالللتل

 Shoemakerجإليال ةيل،لجمسةملجمي   يل(،ل لجماتلتادةللملرل رلرةل)للت  ضررلجميلة ي

& Reese,1996للةلفل ل و لجممال ة  ل لجمم لسلرالجإلخ رة ليلجمسللر رل،لحةل لل)

(ل ل  لجماللروة ليم ةلليل سلليملفةرللرللA.Simon & M.Xenos , 2000  ضللحل)ل

رل  لجمًيج للالجممصللدةلبااد للدل لبذللرءل لللةيللترللملجملل  للجمًللرمل لتثةلل لجمهللدلل ل،للملل
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جميرةجةيلجمم ل خلي ةلبذرءلجألو لجإلخ رة يل تسال همةيلي لجمًيج الجمدجخ ةيل،ل ل ًلدل

جمسرئملبرإلتصرللهيلجمًذص لجممشا  لبةذرمرل،ل لفًم ةيلبذرءلجإلورةلتشلة ليملةلجما ريلال

جممايجصللالبللة لجمذي لليل لجما لللرالجإلجامريةلليل لجمصللا ةة ل لل،ل مللرل ًذللتل  لبذللرءل

 ل للاملبمًللزلليلل لبةااللهل لل لخللالللتللرل هلبرمًيج للالجممرذةلليل لجأل د ميجةلليللجإلوللرة

لمصرنًةهل،ل لتًدليم ةيلبذرءلجإلورةلهتلجممادةلجأللرلتلم ورةلجمسرئدلةجخالجمذ ل.

 :  Frame Settingوض  اإلطار 

 لهللتلجمًم ةلليلجمثرنةلليلفللتللجماللروة ل،ل لجماللتلت لللزلي للةل لبلل  بليوللرةل لللةيل للرلل ل

 همةيله جلجإلورة،ليحل  لو  سيلت  ة لجألف جةلفتل لةيل رلتاي فلي لةل لدىليلاشًرةل

تس  رملجمًس تلميو جماتلتً ضل  لخالمررلجمسلةيل،ل لتص حلجألو لجأللث ل  ي للهلتل

جأللث ل رب ةيلم لا جرولفتلحه لجمما سلتلبشلر لجمسللةيل،ل  لرلجلاشلًرةل همةليلجإلولرةل

ةيل،ليحلتمثلالنلرتجلجمًم ةلرالجمًس ةليلفلتلجملعل لفرتلي ةلجمً ول  لب  بليورةلجمسلل

ل ًرمهيلجممً ي رالفتلحه لجمما ستلبشر لجمسلةيل 

 Individual and Societalالعواقةةةةا الفرديةةةةة و المجتمعيةةةةة للتةةةةأطير

Consequences of Framing  : 

 لهتلتشة ليمةلجما ريلالبلة لجألول لجإليال ةليل لجإلللاهربرالجممً فةليل لجإلةةجلةليل ل

س يلةيللميف جةل،ل ليحل م  ل  لت ل ليم ةيلجماروة لي ةلتلةة لجألف جةلمميج  رملتهرهلجم

 لةيل رلباً  للرملألول ل الدةخل،لبةذملرل لدل سلرهملجمالروة لفلتلخ لقل ج لعليجاملريتل

 ادةل ثالصلذرييل ل جةل هامًلتل،ل  لةة ةلفًلالجمريةليلتهلرهل للةيل لرل لل،ل لل  ل

ي لللةلجممسلللاي ة لجم للل ةلل لمسللل يلةيلم ما سلللتل)لت لللدلجمم ح للليلتمثلللالجإلللللاهربرالج

(ليمللةل  ل لجماللروة لهلليللTaylor,2000(ليبجءلجألولل لجممسد لليل،ليحل شللة ل)لجممهامًللت

يم ةيلتم  لجألف جةل لجمهمريرال  لتاد دل لت سة لجممش الالجإلجامريةليل لجمسةرللةيل

جماللرلة لي للةل لتشيةصللررل ل ً فلليل للل ربررل ل،لفًم ةلليلجماللروة لترللدفلبرأللللرسليمللةل

جم ذللرءلجما سللة للميحللدجثلفللتلحهلل لجمما سللتل لل لخللالللجمااليللبلبرألبذةلليلجممً فةلليل ل

جلللاثرةتررلمللدللجمما سللتلبشللر لجماللدثلمي للقلجلللاهربراليس ةلليل ل جدجنةلليل ليةةجلةلليلل

للألهدجفلجمما ةل  لنيج رلجمم لال،ل لفالرل لجمما سلتلبملرل اًل ضلملهل لزةجةل  ادةخل فسر

 مً فيلجم رفةيلبرم دجئالجآلخ ىلماسةةملجمادثل ل،ل مرل ًذلتل  ليم ةليل عليدملج االلهلم

جماروة ل دلتالم لخ قل بذةيل ً فةيلجد دخلفتلحهل لجمسلرةتلتاليجئمل لعلجإلولرةلجمسلرئدل

ل،لبمرل سراليم ةيلت ذةهلمدىلجمما ستل.جخالجمذ ة

قةافي و عمليةة تفاعليةة ذات سةيا  ث  Framingمما تقدم ، يمكةن القةوأ أن التةأطير 

إجتمةةاعي متعةةةددة األطةةةرا  ، تتصةةة  بالتعقيةةةد و التشةةةابك ، و تةةةتم وفةةةق مسةةةتويين 

 أساسيين : 
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 ل رللدفليمللةلتاد للدل ال للحلجإلوللرةلجماللرلملم للذ ل لل لخللالللآمةللراللالمسةةتوا األوأ :

للم ًيج لالجممرذةليل لجأل د ميجةليلم يللة يل جإلناسرءل،لجإلب جبل لجإلغ رلل لجإللا ًرة،ل فسر

ل لخالمررل ذاجلجمذ .لللجماتل ًمال 

 ل ردفليمةلخ قلترلة جال ً فةيل ليةةجلةيل لل يلةيلمدىلجمما سلتللالمستوا الثاني :

للمذيج رلجممصدةلفتليورةلجمسةرقلجمثسرفت،لبنللايدجملجم لليللًذصل ل شلا  لم ا  ةلزل  فسر

هلليل لت للدلجمًم ةلليلجماللتلتا للملل Rheeبللة لجمم لللال لجمما سللت،لفرماللروة للمللرلي فلله

ريالبة ل ال لحلجمذصليصلجإليال ةليل لجممً فليلجإلجامريةليلم همرليةلجمل لل  سل لجما 

ه هلجمذصيصل،ل ل  له هلجمًم ةيلجما ري ةيلفتلحد لررلتسلريدلي لةلبذلرءلنمليحإليس لتل

  ل للرل م لل لتسللمةاهلبذملليحإلجميطللربللذاةهلليلمًم ةلليلجما سللة ل،ل ل  لهلل هلجممً فلليل

للمثالثليم ةرالف ي ةيل ااربًيلتامةزلبرلرلجألول لجإلخ رة ليل لهلتل:لجإلجامريةيلتامل فسر

ل.ممً فيل،ل لبذرءلنميحإلجميطربل ليم ةيلجماً ضلم ذصيصلجإلخ رة يل،ل لت ر  ةيلج

  لللمل م ل لجمسليلل  ل غ لبلجألةبةلرالجمسلربسيلةللزالي لةلةةجلليليم ةليلجمالروة ل  ل

،ليضلرفيليملةل  جحالصذرييلجإلورةلجمسرئدلفلتلجملذ ل لجمًيج لالجممل ل خلفلتلتشل ة هل

جمارلة جالجمسة يميجةيلمر جلجإلورةلي ةلجمهمرهة لبمرلتاللمذهل ل لتلرلة جال ً فةليل ل

يةةجلةيل،لي ل  لجمس ةال  لجألةبةرالجمسربسيلفتل هلرللةةجلليلجألول لجهاملتلبملرل م ل ل

لFraming -Reالمستوا الثالث لعملية التأطير ، و هو إعادة التةأطير   لنط قلي ةهل

ايىل اللللللدجخال للللللعلجممسللللللاي ة لجمسللللللربسة ل،ليحل ا ذللللللةللللللللال لللللل لبنيا للللللرةخل سلللللل

Simons,Morreale&Gronbeckجماروة لبنيا رةهل الم ليم ةالة ل رمالة لهملرلل

،ل جأللرمةبلجممارحهلم ؤ يلرلة ل لرلجماروة ل لييرةخلجماروة ل لفرماروة لهيل حدلجمط ق

لفاًذتلةؤ اهلبش ال يا ف .لReframing  رلييرةخلجماروة ل

للمي ل جال ذلاجلجميطلربليحلت ت  بلييرةخلجماروة لبص يل لرلةيلبنيرةخلينارإلجممًذةل فسر

 ل ا سةهلفتلجمي تلحجتهل،لفادج للجمي  ل ل ل صلدةليملةلآخل ل لدل اللم ليم ةليلييلرةخل

ينارإلجممًذةل لتسد مهلبمرل االئمل لجمسلةرقلجإلجاملريتل لجمسةرللتلجمل للتًملالجميللة يل

للمهل،للمرل  جيتلجمسةرق جمثسرفتلجم لل دة ل ل لخالملهل ا سلتلجميطلربلم مًذلةل،ل لل فسر

للممسلايىلجألةجءلجممرذلتلم ما ة لعل  جيلرخل   للملفن لجإلناسرلل  ليورةليمةلآخل ل فسلر

جمسةملجمي   يل لجم ةايلجماتل ًمال  لخالمررل،ل ح فةيلجميللة يلجإليال ةليلحجترلرل،ل لهليل

ل رل سمتلبنيرةخلجماروة ل.

إليال للتل لتًللدةلجممصللرةةلجإلخ رة لليلولليجللجمسللريرالجألةبللعل لفمللعلجتسللرولجم لللرءلج

جمًش   ل،ل اً ضلجمما ستلمًدةل ا ر  ل  لجألول لجمماذرفسليل،لجأل ل لجمل لل م ل ل ًلهل

و حلف  خلجلا دجللجمميضييةيللمًةرةل رذتل ل خال تل،لبرماةرةلفتليورةلجماذلرفول ل

ا سللتل،لجملل للمللمل ًللدل هلل ةلفلل ةلجما فةلليللبللة ل لللرئالجإليللالملجمميا  لليلم سللبللسلليلجمم

خر للال ا سللةلجإلوللرةلمةا ذللرهلبسللريميللمللرلجفا ضللتلنظ  للرالجإليللالملفةمللرل لللةل ل
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لذظ  يلجماسذيلتاتلجمه د لم  ب ال ج  ل،ل ملرل ًذلتل  لجميللة يلجإليال ةليلتسلعلبلة ل

خةللرة  ل للرملل لمرمللرل،لي للرلجمللاي  ل لل لجمااةللزجالجممالللمذيلفللتليوللرةلجمللذ ل لل ل

سيلليذهلجمي  ل،ل لهيل رل ًدلفتلحدلحجتهلييرةخلتروة لم يطربلفلتلللةرقلجممصدةلجممذ

ت ذتلجماةرة يلم ا رظلي ةل ل  ل دةل  لجممرذةيل لجما فةيلمه بل ل ل ليلدةل م ل ل ل ل

جمما سللة ل،ل للجماًر للال للعلجماةللرةللمًةللرةل رذللتل لتايمللهليمللةليوللرةلتسللي ستلفللتلظللال

يا  يل،ل  لييرةخلتروة لجميطربلبمرل اذرللبل لعلجماذرفسةيلجمًرمةيلبة ل لرئالجإليالملجمم

ل ًطةرالجم ةايلجمسةرلةيل لجمثسرفةيلم مهامعلجم لل ًمالفتليورةهل ذاجلجميطربل.لل

لالصراع السياسي بين السعودية واليمن

ملبة لجم  د  ،لللمل ًرهلدخل1934ةيلجمذرجميلي لح بليرملجمةمذل-تًا  لجماد ةلجمسًية ي

م،ل حللد ةلجأل لل لجميج للعلفللتلجمسطللرولجماللد ةلجمشلل  ت،لجألولليلل1934جمطللرئفلمًللرمل

ج ادجةج،ل جأللث لتًسةدجل ير ر لبة ل طريرالجماد ةلجمً بةي.ل برم غمل  ل   ةليسليةل

ي ةلهلبلة لجم  لد  لم ال خلوي  يلي ةلنشرخله هلجماد ة،لفن ل سلمرلل ةل جلظلالغةل ل ا لقل

ملما لللةمل للرل1995ير للر،ل ةجةال  ر ضللرالوي  لليلبللة لجم  للد  ل ذلل ليللرملل66تسللرةبل

م(.ل لرلردال للةيل1934ت سةل ل لجمالد ةلبةذرلر،ل جمالتلململتشلم ررل ًرهلدخلجمطلرئفل)

جماد ةلبة لجمط فة لجم ثة ل  لجمًس لرال جماليت جا،لي ل  لجما مليل جإلةجةخلجمسةرللةي،ل

ج لا جتةهةي،ل جمًال رالجألخي ليل جمارة يةليلبلة لجم  لد  ،للرنلتل لبلدل   لل جممصرمح

تسيةلفتلجمذرر ي،لإلنررءله جلجمذزجولجماد ةللجم للورلل دجه،ل ل لفلجم ثةل ل ل لجمهرلدل

ل جممرلل جم جرل.

 الوض  العام للحدود بين البلدين

يمللةلفالل خل   لل خل لل لجمسلل  للجمللةم ت جلعلنشللرخلجماللد ةلجمد مةلليلجمارمةلليلبللة لجمسلًية يل 

لللممسروًراليسلللة ل نهللل ج ل جلللربج ليملللةلجممم  للليلجمً بةللليل جمًشللل   ،ليذلللد رلتلللملض 

جمسللًية ي،لناةهلليلم لل  جببلجمارة يةلليل جمسةرلللةيلبللة لهلل هلجممذللروقل جمد ملليلجمسللًية يل

جمذررللايلحةذالل ،ل تللزج  لظرلليةلجممم  لليلجمً بةلليلجمسللًية يل للعلنشللرخلجمد ملليلجممًرصلل خل

تاللتلنظللرملجإل ر للي،لبًللدلتي لل لجملل الةل لل لجما للملجمًثمللرنت،لجللل لهز ملليللجمللةم لفللت

جألت ج لفلتلجمال بلجمًرممةليلجأل ملة.ل ناةهليلم اطليةجالجمارمةلي،ل يسلبلبسلبلجمامر ليل

جمسللًية يلي للةلجأل للرمةملجممارخملليلم للةم ،ل ر للتلجألخةلل خلبلل ًضلجماا لللرالجمًسلل   يل

 ثتلجما بل  لنش تلبة لجمط فة لجمسلًيةللماللاةالءلي ةلبًضله هلجممذروق.ل  رلم

حاللةلجلللايمتللجمللةم لم،ل تيغ لتلجمسلليجالجمسللًية يليمةسللرلفلت1934تلفللتليللرملجمةمذل 

 ةل ةذرءلجماد دخ.ل جميج عل  لجمًم ةرالجمًس   يلجمسًية يلفلتلجممذلروقلجممشلرةليمةرلرلي

جمشمرمةيلحجتررلفتلحمدلجمي ت،لرنتل ا ي يلبًدةل  لجمًيج الجم ئةسليلجمالتللرمةم   لفة

جمسيجا،ل جماتلت ل لفتلجملرمبلفتلجمًم ةرالجمًس   يلضلدلحداللثة جل  ل دةجاله هل
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جأل للرمةملجممهللر ةخ،ل  لل ل هللملهلل هلجمًيج للال:لجممسللرفيأل جمسلليخأل جماللرلة لجمًللرمأل جم   لليل

لجمسةرلةيأل جمظ  فلجمًر يلجمماةطيلبر هلجمًم ةرال

بةليلجمً - لر لمر هلجمًيج الة ةلفً تلي ةل رل  د لفتل ضعلحدلمر هلجما بلجمً بةيل

لفتلنرر يلجأل  .

 ناةهيلم يللرورالجمً بةليل جإلللال ةي،لمهلرلجمط فلر ليملةلجما لر ض،لللملجمصل حلجمل لل

م،ل جمالتلجيا فلتلبصليةخلةللمةيلبا ًةليلللال1934تميضلي ل ًرهدخلجمطرئفلمًلرمل

 لل ليسللة ل نهلل ج ل جللربج لم سللًية ي،ل يةذللتلخللبلجماللد ةلبصلليةخلت صللة ةيلبللة ل

م اللد ةلجمشلل  ةيلم للةم لجمشللمرمتل للعلجمسللًية ي،لمرل  للجم  للد  ،لغةلل ل نرللرلمللملتاًلل ض

 للعلجمسللًية يلمللملت لل ل اللالت للر ضلنظلل جلمي لليوللجمللةم لحللد ةلجمهللزءلجمهذلليبتل لل 

لحةذا لتاتلجمامر يلجم   طرنةيل.لجمةم لجذيب

 الوض  الجغرافي للحدود عقا معاهدة الطائ  

جميضللعلجمهل جفللتلم اللد ةلبللة لجم  للد  لفللتلهلل هلجم الل خ،لفةسللدةللفةمللرل يلل لللللللللل

لم،لبدءجل  لنسطيلة سلجممًيإلي لةلجمسلرحالجمشل  تلم  ال لل1407بايجمتللج ادجةهرل

ةليلفلتلجمشل قلي لةلجمةمذل- ةلجمثاللةيلجمسًية يلجمًمرنةيجألحم ،ل حاةلنسطيلجماسرءلجماد

جمالليجفلجمهذيبةلليلمصللا جءلجم بللعلجميللرمت،ل  م لل لتسسللةملجماللد ةلبللة لجم  للد  ليمللةل

 لهل هلجمالد ةل طرية لةئةسة ،لخالفلجمسطرولجم ا ل.    لغلوليللجمسطلرولجمل بلتل ل

  ليجمرمتلويللجماد ةلجم   يلبة لجم  لد  ،لل%20.89لم،ل  مثالحيجمتلل294حيجمتل

 ل ليجملرمتلل%79.11لم،ل لل لرل مثلالل1113بةذمرل   غلويللجمسطرولجمش  تلحيجمتل

لويللجماد ةلجم   يلبة لجم  د  .

ًرهلدخلجمطلرئفل   د لج ادجةلجمسطرولجماد ةللجمل بتلجمما قلي ةهلبة لجم  لد  لبميجلبل 

م،ل  لنسطيلة سلجممًيإلي ةللرحالجم ا لجألحم ،ل سربالجز  خلجمد  مليل1934مًرمل

لملجمسلًية يل  ةلدل ل  ةلي.ل  ل لهل هلجمذسطليل اهلهلجمةمذلجمصلة خلجماهم،لبة ل   اتلجمُمي 

للملتس   لر،لللمل لةل ل200مرلل جمشمرللجمش قلبش ال اً إلممسرفيلخبلجماد ةليمةلجمش

لملتس   ر.ل  شامالهل جلجمسطلرولجمالد ةللي لةل94جتهرههليمةلجمش قلممسرفيلتصاليمةل

بًضلجميطيولجممساسةميلجمسصة خ.ل  اً إلخبلجماد ةللثة جلبة لجمه لرللمة صلالبلة ل

ةليلجمماسرب ليل جمماذلرل خلي لةلجلرن تلجمالد ة.لجمةمذلثة ل  لجمسل ىل جم  لدجالجمسلًية يل 

  م لخبلجماد ةلفتله هلجممذطسيلضم ل هميييل  لجألرل رللجمالرة سلةيلجمما ر ذلي،ل

فة للد ل لل لجمسللرالجمسللرح تلجممذ سللب،لفللرمذهيةلجمسللرح ةيلجماللتلتسللعلبللة لجمسللرالجمسللرح تل

ًليل سلاطة ي،لحالةل حرفرالج نردجملجم ئةست،لفم ت ًراليسلة لجمالتلتشل اللا ليل  ت 

 صللاليمللةلجمشللًرفلجماللتلتشلل الحرفللرالجمرلللربلجماللتلتطةللفلبرمه للرللرلل  ر،لف  للرلل

ل و جفلجم بعلجميرمت.

ل
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 يةاليمن المالمح الطبوغرافية لمناطق الحدود السعودية

 ش  يلفتله هلجممذروقلجماد ة ي،لي لةلجمزةجيليل تليف ل  ًامدلتيب علجممسايوذرالجمل

جممةللرهلفللتلهلل هلجممذللروقلجمه  ةلليلجمميجلليةخلبرم ًللالفللتليد للدل لل لجمميج للعلي للةلحرفللرال

جأل ة لليل جممصللروبلجمه  ةللي،ل مللرل ةىليمللةل جلليةلنمللبلجلللاةطرنتل مةللزلفللتلجممذطسلليل

.ل لفللتلجمشلل قل ذاذللتلخللبلجماللد ةلجذلليبلب للدخلجمللةم جمه  ةلليلم اللد ةلبللة لجمسللًية يل 

ةي،للمل ذاذتل  خل خ ىلترةلرل د ذليلجمةمذلظر ج لجمهذيبلجمسًية يل رمرللب دخللارة

م   ةليليذلدلنه ج لةجخالجألةجضتلجمسًية ي،لللمل اهلهلرل  رلحالةل شلرةفلجممذلروقلج

ةلليلجمةمذنسطلليلج للالجمثللرة،ل هلليلج للالوي للال للعل همييلليل لل لجمه للرللجذلليبلجماللد ةل

للمل  لنه ج لتس   رل.ل25جمسًية يل   ًدل

تلفتلجمسطرولجمل بلتل ً ل لجمسلرالجمةمذل- ي ةل جهلجمًميم،لفن لخبلجماد ةلجمسًيةل

جميي خل اهررليمةلجمشل قلحالةللجمةم جمسرح تل جماالللجمل بةيللملل س يلج رلليسة ل 

هلرالجمدجخ ةي.ل لترخ ل ظره لجمسطحلهذرلجتهرل سطعلحرفرال حيجضلجماص  فلجمش  ةي

رللمرمةيلجذيبةللي،لفللتلحللة ل  لخللبلجماللد ةل رخلل ل سللرةلرلل  ةرلغ بةللرلفللتلي للولجتهللرهل

 ظره لجمسطحلجميي خ،ل مرل ةىليمةلتًسةدجالفذةيل ججامريةيلفتل سرميلت لةملجمالد ةل

لفتله هلجممذطسيللمرل الحظلي ةل ًرهدخلجمطرئفل  الحسررلجما صة ةي.

حلد ةل”لةلي،لفرنلهل م ل لجيا رةهلرلجمةمذ- فةمرل اً قلبرمسطلرولجمشل  تلم الد ةلجمسلًية ي

ممل ا قلي ةررلجم  دج لفتله هلجمم ح ي،للمرلتشة ليمةلحملدل ًظلملجممصلرةةل”ل   ل ج عل

 جمي جئبلجممايف خ.ل  م  ل ص ررلل مدلبرنررلحد ةلغر ليليمةلحدل لر،لنظل جلما لر  ل

،ل  لال لبًلدل جررالجمذظ لجمط فة لحيمرر،ل تًدةلج ةيرءجالحةرمررلخالللفا خلوي  ي

جمهذيبتلي لب  طرنةر.ل تمادلجماد ةلجميج ًةيلبة لجم  د  لفتله جلجمسطلروللجمةم لجلاسالل

 للعلج اللدجةلجمالليجفلجمهذيبةلليل جمشلل  ةيلم  بللعلجميللرمت،لحةلل لتسطللعلجم ث للر لجم   ةلليل

جأل ة لليلجمصلللة خلجمهرفللي،ل جماللتلتشلل ال ملل جالو ةًةلليلم ا للليلفللتلجمررئ للي،ل بًللضل

 ذطسيلت رةلت ي لر هلخرمةليل ل لجمسل ر .ل  ا لر  لج الدجةلخلبلجمالد ةلفلتلهل هلجمسطلرول

بشلل ال جضللحلبللة لخلل جئبلجمطلل فة .ليمللةلخللبلحللد ةلجم  للد  لجمما للقلي ةللهلفللتل ًرهللدخل

 ل لجمذلزجولجمالد ةل،ل خلبللجمطرئف،ل ج ةيرءجالجمميا  يلم   د  لفتل  جحلال اًلدةخ

لحد ةلجأل  لجميج علفتلجمسطرولجمش  تل.

 الوض  القانوني للحدود بعد معاهدة الطائ 

فةمرل يا لبرميضلعلجمسلرنينتلمالد ةلجم  لد  لفلتلهل هلجمم ح ليلتًا ل ل ًرهلدخلجمطلرئفل

ملجألللرسلجمسلرنينتلجأل للجمل لل1934فتليرمللجمةم    اسرتررلجمم   يلبة لجمسًية يل 

ةيلب  ارر.ل لجرءلييلال ل ل ل خلجما لرهملجمةمذلتسيملي ةيليم ةيلصذرييلجماد ةلجمسًية ي

رسلجمسلرنينتلجمثلرنتلملمةللعلجأللل1995جماتل  ًررلجمط فر لفتل  يلجمم   يلفتليلرمل

ةلي.ل بلرم غمل ل ل جليةل جرلرالنظل ل ا ر ذليلجمةمذ–جم لل ا مل ضعلجماد ةلجمسًية ي
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بشر لجمسطلرولجمشل  تلمالد ةلجم  لد  ،ل ظرليةل نملرول اًلدةخل ل ااربًليل ل لجماليت جال

 د  لبة لجماة ل جآلخ ،ل جماسرة  لجمصا ةيلجماتلتشة ليمةلجحاملر ال جألب رالبة لجم 

با  مةيل جيدخلفتلنطرقلجمسطلرولجمالد ةللجمشل  ت،لي ل  لجألللرسلجمسلرنينتلم يصليلل

يملللةلتسلللي يلنررئةللليل يرةمللليلبلللة لجمطللل فة ل  لللد ل اللليف ج،لباةللل ل سلللمحليللل لو  لللقل

ل.لةيلجماتلورللجمهدللحيمررجمم ر ضرالجمم رر خل  لجميصيلليمةلحالنررئتلمر هلجمس

ةيلفتلهل هلجمم ح ليلفسلدلللر ل مةلالجمةمذ- فةمرل يا لبرميضعلجمارمتلم اد ةلجمسًية ي

يملللةلجمرلللد ءلجممشللليبلبرماللل ة،ل لتيجصلللالجمًد لللدل للل لجم هلللر لجماد ة للليلجممشلللا ليل

ر ضللرتررلفللتللللال لل لجم  للرضل صللذًرء،ل حمللدلي للةل لللرسل ًرهللدخلجممايصصلليل  

جمطللرئفل  لل ل خلجما للرهملجممشللرةليمةرمللرللللربسر.ل جلل الهلل هلجمم ر ضللرالبرللدفلتهد للدل

يال للرالجماللد ةلفللتلجمسطللرولجمل بللتل لل لجماللد ة،ل ت لللةمل للرلت سللةل لل لجماللد ةلفللتل

ل ا لجألحم .جمسطرولجمش  ت،ل تًةة لجماد ةلجم ا  يلبة لجم  د  لفتل ذطسيلجم

 بلللرم غمل للل ل))ج رلللا رلرالجمًسللل   ي((بة لجمطللل فة لفلللتلجمسلللذيجالجألخةللل خ،ل ملللرل يطلللتل

ير لللرلتس   لللر،لبًةلللدلجممذلللرل،لفلللن لل66ج نط لللرولبلللر لحلللالهللل جلجمذلللزجولجمالللد ةللجمسلللرئمل ذللل ل

جمم رلل جالةمللتلي للةلخللالفلحمللد.لفرذللر لجت للرقلي للةلجمامسللدلبمًرهللدخلجمطللرئف،ل ت لللةمل

ذرللر،ل جماللتلتًامللدلي للةلبًللضل لل لجمظلليجه لجمهل جفةلليل جممذللربللجمس  ةللي،لجماللد ةلجممذ ثسلليلي

بللد ل لل لج يامللرةلي للةلجإلحللدجلةرالجمهل جفةللي.ل ملليحظل  لجمطلل فة لفللتلو  سرمللرليمللةلجت للرقل

لبيصيصلتيطةبل)خبلجمطرئف(،ل لتًةة ل ت لةمل رلت سةل  لجماد ةلجألخ ىل.

 م1995-1962ية بين عامي اليمن -الحدود والعالقات السعودية

ةليل ل ل وليللجمم جحلالجمالتلجمةمذلتًا  لهل هلجمم ح ليلجمطي  ليل ل لجمًال لرالجمسلًية ي

 للل البرلللرليال لللرالجم  لللد  ،ل  لث هلللرلتس  لللر،ل جمالللتلرلللردالجمالللدخالجممصللل للفلللتل

،ل مرلل بلتيت جلرد دجلفتلجمًال رالجمسًية يلجممص  ي،لجماتل ص تليملةلجمةم لراي 

ةيلفتلهل هلجمةمذل ليءلحر تررلفتله هلجمم ح ي،ل  ذر شله جلجمم ا لجمًال رالجمسًية ي

اد ةلبة لجم  د  ،ليضلرفيليملةلجألحلدجثلجمالتللل ستلجمم ح ي،ل جنً رلرتررلي ةل  فلجم

جماللتللجمللةم لةللي،ل  لللةيلجم ي للت،ل  ار ملليلج ن صللرللفللتلجذلليبجمةمذل ت للتلجميحللدخ

،ل صللي ليمللةل لل ل خلجما للرهملجمللةم ح لللتل ةللرهلجماللد ةلجممشللا ليلبللة لجمسللًية يل 

لم.1995مل جمسًية يلمًرلجمةم لجماد ة يلبة 

 اليمن السعودية والتغيرات السياسية في 

يملللرءلجمم  ةلليللةلليلجمهد للدخلجماللتل ي ذللتجمةمذلتلليت الجمًال للرالبللة لجمسللًية يل جما ي للي

م،ل تدهيةالجمًال را،ل  ص تليملةل1962  ةرملجمذظرملجمهمريةللفتليرمللجمةم لفت

حرميلح بلحسةسيلناةهيلمسةلرمل صل لبنةللرللفل قل ل لجمهلةشلجممصل للملديملجمسليجال

ةلليلجماللتلجمةمذلةللي،لجماللتلةخ للتلفللتل ًللرة لورحذلليل للعلجمسلليجالجمم  ةلليجمةمذلجمهمرية للي

ةيمارللرلجمسللًية ي.ل بللرم غمل لل ل  لهلل جلجمالليت للللر لبسلل بل الةلل جاللةرلللةي،لي ل  ل
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 للةل همللالجمًال للرالبللة لجم  للدج ل شللرلالجماللد ةلفللتلجمًللرمملجمثرملل ليمي للرلتذسللابلي

لل ارحيلم ا رهمل. لجمماذربييلي ةلحد ةل شا لي،لبمرل ل دولف صر

ةيل تس  تل  لآ نليلألخل ى،ل  صلالجأل ل ليملةلحلدلجمةمذل ت ر ذتلنارئجلجما بلجأله ةي

”ل  د للًية يلفتلجلربج .ل تيجصل تلجمال بلل  يلبسصفل  ى ةرملجمطرئ جالجممص

م.ل1967 ينةليللبًلدلهز مليلجملةم لةيلحاةلجنساربلجمهلةشلجممصل لل ل جمةمذل”جأله ةي

،لغة ل  لج يا جفلجمسلًيةللبرل جلجمةم ل جلاس الجأل يةلنس ةرلم ذظرملجمهمرية يلفت

.ل  ذل لحملدلجمي لتلجملةم لم،لبًدلهز ميلجمسيجالجمم  ةيلفت1970جمذظرملترخ لحاةليرمل

ت ج حتلجمًال رالبلة لجم  لد  لبلة لجماًلر  ل جماهلرحبل ج ضلط جبلناةهليلم الةةل جال

،ل مللرل لللرملفللتليللدملجلللاس جةلجمًال للرالجمللةم لجمماارمةللي،ل ج غاةللر الجماللتلرللردهر

لةي.جمةمذلجمسًية ي

 فةمرل اً قلباد ةلجم  د  ،لفسدلظلالجميضلعلي لةلحرملهلهرةئلرلفلتليولرةلحلد ةل ًرهلدخل

جمطرئف،ل يرة رلفتل اً قلباد ةلجأل  لجميج علفلتلبسةليلجمسطريلرالجماد ة لي.ل ململ اًلدل

جأل  ليمةلجلث ل  ليصدجةلخ جئبلت ة ل طرمبلحد ة يل ا ر ذيلم ط فة .ل  ر تل ليجال

م،ل ةةال1969جمهذيبةيلبمررجميل ي علجمية ًيلجماد ةللجمسًيةللفتليلرمللجمةم ل  

جمسًية يلبسصفلجيلل ةغملجممررجمة لي ةلج نساربل  لجممذطسي.ل ويجللجمسلذيجال

مليذلد رل1973ةليل هملدخلتس   لر،لحالةليلرملجمةمذلجمارمةيلظ لتل سلرميلجمالد ةلجمسلًية ي

ترلةللدلجمهللرن ة ل جت ر رمللرلجماللرمل هللدةجلي للةل”للجصللدةلجمط فللر لبةرنللرل شللا لرل يضللح

جيا رةلجماد ةلبة لب د رمرلحد ةجلنررئةليلفرصل يلبصل يلنررئةليل ةجئمليللملرلنصلتلي ةلهل

لم.1934جممرةتر لجمثرنةيل جم جبًيل  ل ًرهدخلجمطرئفلمًرمل

 جلجم ةر لهيلي لرةخليل لجت لرقلتلرملي لةلج مالزجملبمًرهلدخلجمطلرئفلجمالتل  لة بل  لهل

جمشلمرمتل جمسلًية ي،للملرلنصلتللجملةم لتًةة لجمسطرولجمل بتل  لجمالد ةلجم رصل يلبلة 

ةللر لجمسللربقلجلللام ال سللرميلجماللد ةلي للةلحمللدلجممًرهللدخلجمملل ليةخلن سللرر.ل لو سللرلم  

جمد مةيلبة لجم  د  لت ج حل  رنرر،لجزءل ًة ل  ًا فلبه،ل آخ ل هليلجألوليللي لرةخل

لي لحد ةلجأل  لجميج عل جةيرءجالترة يةيل ا ر ذي.

م،ل جمللز لجمً ج لتلم  ي لتلفلتل غسلطول ل ل1990ملةليلفلتليلرجمةمذل  عل ةرملجميحدخ

،ل ُةِح  لتلةليلجمسلًية يرمةمذ ل لهل جلجمللز ،لترب لتلجمًال رتلجملةم لن ولجمًلرم،ل  ي لف

ةة ل ل لجمسلًية ي،لناةهليلإلمللرءلج  اةلربجالجمالتلللرنيجل اماًلي لجمةمذل يدجةلل ة خل  

بررلفتلجمسربقل،ل  لحة لةخيللجممم  يلجمً بةيلجمسًية يل جمًمال جإل ر يلبرلر.ل جلرءل

م،ل لتا للظلجمسللًية يلي ةلله،ليضللرفيليمللةل1990جمًُمللرنتلجماللد ةلليللرملل-ترمةمذج ت ر لل

ج لاشرفرالجم ا  مةيلفتلجممذروقلجماد ة يلجمماذربولي ةررلفتلجمش ق،لجرءالماللةفل

ةلي.ل لجللاديةلجأل ل لبلدءل  ر ضلرالبلة لمةمذجل- بًرةجلجد لدخلممسلرميلجمالد ةلجمسلًية ي

جمط فة لماالجممسرمي،ل ت ينتلبرم ًالمهذيل شا ليل  لجمي  جءل رمارلرلجمايصلاليملةل

لآمةيلتا مللة لجمم ر ضرالجماد ة يلبةذرمر.
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مل1995 يسدالجم هذيلجمم ليةخليدةجل  لج جامريرالبد  لتسدمل ل ل ،ل بذرر ليليلرملل

ي ل  لجمسًية يلمملتيجفقلي ةه،ل رلدةال”ل لض ةل  لض جة”لبر ا جحللجمةم لتسد ت

ليمزج ةيل ًرهدخلجمطرئف.”لي ةلض  ةخلبد لجم ا لبذرءجلي ةل لرسل

تهمةلدل  لفلجمالد ةلل ملرل ةىليملةلجملةم لملنش تلحل بلج ن صلرللفلت1994 فتليرمل

،ل  لعل  للصلدجملجملةم ل علجمسًية ي.ل فتل يسربلفشالح لليلج ن صلرللجمهذيبةليلفلت

فللتلهلل هلجمم ح للي،ليذللد رلجخا  للتل لليجال مذةلليلحللد ةللجمللةم حللد ةللبللة لجمسللًية يل 

جأل  لجميج علر قل  للزلجمي خةل لجمسلًيةل،ل جل الجرلا رلراليسل   يلحليللب لدخل

لةيل.جمةمذلجم ي ي

ةيل ييةخلجأل يةليملةللرنلتلجمةمذلا  ةىلتدخاللية رلبة لجمط فة ليمةلجنساربلجمسيجل

 لل جةجلب غ اللهلفللتلجم هلليءليمللةل للل يبللجمللةم لي ةلله.ل فللتلغلللي لهلل هلجمم ح لليلملليح

بة لجم  د  لماالجمذزجولجماد ةلل،لغة ل  لجمسًية يل لدالي لةلضل  ةخلحلالجماا ةمل

يملةلجمل ببلبلة ل يضليولجمالد ةللجملةم لجممسرميلي لو  قلجما ر ضلجمم رر .ل لللًة

بسيلم ةمذةللة لفللتلجمسللًية يل،للللر ل جمميجضللةعلج  اصللرة يل ل سللرميلج  اةللربجالجمسللر

تلف صليل ارحليل لدلتسلال ررل ليىلةخة ليلبشل ال  لجمةمذل-جلام جةله جلجمايت لجمسلًيةل

آخلل ل،ل لللر ل لل لجمماللامل  ل اهللهلجم  للدج ليمللةلي هللرةلحللالللل متل لل ضلمسلللر رهمرل

لجممً سي.

  م1995مذكرة التفاهم  

تل/ي لتلي لدلصلصلرمحليملةل  ليلجمم   ليلفلتلرلر لجمةمذللخالللب رةخل رملبررلجمل ئةو

م،ل ججامريلللهل لللعلجمم د/فرلللدلبللل لي لللدل1995هلللـ/ ذر  ل1415ة للللر لجمم لللرة ليلللرمل

جت رقل رلملتالتل سلمة:ل ل ل خلجما لرهمللنولرةلليمةلجمةم ة يل جمًز ز،لتيص تلجمسًي

وتمثلت أهةم النقةاط الةواردة فةي مةذكرة  ا مليم ةيلجمم ر ضرالجماد ة يلبة لجم  د  .ل

ل-التفاهم فيما يلي :

لًرهدخلجمطرئفل  الحسرر.جمارلةدلي ةليمزج ةيل ر يةيل ل-

تش ةالمهذيل شا ليل رماررلتهد دلجمًال رالجماد ة يلجممسر ليلو سلرلماسلرة  لجمالد ةلل–

بمًرهلدخلجمطلرئف،لجبالدجءل ل لنسطليلةصلةفلجم ال لتمر لرلةجسلجممًليإلرلر تللجمم اسي

ةليل لجمميللملجمسلًية ي،لحالةلآخل لنسطليللل قلجمةمذل ذ  لةة فل  جة،لبة لب لدتتل ةلدل

ت لةمررلفتلج الجمثرة،ل لجلايدجملجميلرئالجمً مةيلجماد ثيلإل ر ليلجمًال لرالجمسلرة رال

لي ةررلي لو  قلر ليل ايصصيلتاتلير جفلجم هذي.

تسيملجم هذيلبااد دلجإلج جءجالجمالب يل جميطيجالجماتلت ةلليمةلت لةمل رلت سةل ل لل-

  لج الجمثرةل حاةل ذارةلحد ةلجم  لد  لتهلرهلجمشل ق،ل ج ت لرقلي لةلجماا لةملجماد ةل

لفتلحرميلج خاالف.
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لتش ةالمهذيل شا ليلماًةة لجماد ةلجم ا  يلو سرلم سرني لجمد متلجبادجءل  لةجسلجممًيإ.ل–

لتش ةالمهذيل شا ليلممذعل للجلاادجلرال  لتا لراليس   يل  لغة هرلي ةلحد ةلجم  د  .-

لش ةالمهذيل بجة يل شا ليلماطي  لجمًال رالج  اصرة يل لجماهرة يل لجمثسرفةيلبة لجم  د  .تل–

لتًةة لمهذيلي ةرل شا ليلم ااسقل مرلل قل تسرةال ررملجم هر ل ليبجميل رل دل ًا ضلل ة رر.-

 لدلجم  دج لجمازج رمرلبًدملجلاًمرلل لل ذرمرلبالةهل ريدخلماليادجءلي لةلجم  لدلجآلخل ،لل-

ل  لجمسةرملبرللنشروللةرلتل  ليس  لل  لييال تلضدلجمط فلجآلخ .

  ضحلجمط فر لبهالءل  له هلجمم ل خل لتالم لتًد اللممًرهدخلجمطرئفل  اللحسرلرلل-

لم.1934 تسرة  لجماد ةلجمماً سيلبررلمًرمل

  الحللظلي للةل لل ل خلجما للرهمل نرللرلم للتل طرمللبلم طلل فة لتا للملآمةلليلجمم ر ضللرا،ل لل ل

ةلليلبمللرلفةرللرلجمةمذلج ةلليل ًرهللدخلجمطللرئفللمط للبللللًية ي،ل  ذر شلليلجممطرمللبحةلل ليمز

لجم هيءليمةلجماا ةملفتلحرميلج خاالف.

  المفاوضات واألحداث التالية لمذكرة التفاهم

تلجم هلر لجممايصصليلفلتلجلي ال اًلدةخلتيجص تلجمم ر ضرالبة لجم  د  ،ل ججامًلل

بة لجم  رضل صذًرء،ل جلام اله هلجمم ر ضرالضم لآمةيل  ل خلجما لرهم،ل ةللزال

ل-هت:لثالث نقاط رئيسةجمم ر ضرالفتلجم دج يلي ةل

تهد دلجمًال رالجماد ة يلفتلجمسطرولجمل بتل  لجماد ةلجم   لي،لجمالتلتلملتًةةذرلرلفلتلل–

للم.294ويمهلحيجمتل ًرهدخلجمطرئفل جم لل   غل

تًةة لجماد ةلجم   يلفلتلجمسطلرولجمشل  تلجمل للململتشلم هل ًرهلدخلجمطلرئف،لبلدءجل ل لل–

لنسطيلج الجمثرةلفتلجتهرهلجمش قلحاةلنسطيلجماد ةلجمثاللةيل عليمر .

لتًةة لجماد ةلجم ا  يلبة لجم  د  .ل-

د رلحلدلتلمليذل1998 جلام المهر لجماد ةلجمميا  يلتيجصاليم ررلحاةل ط لعليلرمل

جرللا رلراليسلل   يلبللة لجمطلل فة لفللتلجز لل خلجمد  مللي،لجممسرب لليلمذسطلليلة سلجممًلليإ،ل

للم.2لمل ي ضررلحيجمتلل7ل-6 هتلجز  خلصلة خل ا ج حلويمررلبة ل

 جترلملجمط فلر لللال ذرملرلجمطل فلجآلخلل لبرمسةلرملبنحلدجلةرال  يرم لرال تًلد رالفلتل ذللروقلل

لاتل  لدللالو فلفةررلي ةلصايل يج  ه.جماد ةلجمميا  ي،ل ظر الجماص  ارالجم

مل،ل بًلللدلجتصلللر ال   ر ضلللراللللل  ًيل اارمةللليلبلللة لجمطللل فة ،ل30/7/1998 فلللتل

تيصالليمةلجت رقل حايجءلجألحدجثلجأل ذةيلجماتل  ًلتلبةذرملرل ل خ ج.ل نل لج ت لرق،ل

ل-،ل   ل همررل:عدد من النقاطجم لل  علي ةهلجمط فر لفتلصذًرء،لي ةل
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لتاد دلجمًال رالجماد ة يلم يبلجماد ةللجم لليةذاهل ًرهدخلجمطرئف.لججامرولمهذيل-

ججامرولجم هذيلجمًس   يليرجاللإلبسرءلجميضعلفتلجز  خلجمد  مليلي لةل لرلهليلي ةلهلل–

ل  ذعل للجلاادجلرالجد دخ.

لججامرولمهذيلتًةة لجماد ةلجم ا  ي.ل–

رممل  لجمسةلللرملبلللرلليللدملجتيلللرحل لليجللل جءجال  لجلللاادجلرال للل لرلللرنررلتلةللل ل  لليل ًللل-

لجلاادجلرالي ةلجماد ةلجم   يل جم ا  ي.

لبا لج يا رةجالجأل ذةيل جممصرمحلجممشا ليلي ةل سايىلجمسةرةخلجمسةرلةيلفتلجم  د  .ل–

ل  له جلج ت رقل ل الم لتًد اللممًرهدخلجمطرئفل  ل  ل خلجما رهم.ل–

ي،ليملةل نرلرلت غلبل  ررةال صرةةل مذةيلةلمةيلفتلضيءل لرلحلدثلفلتلهل هلجمم ح ل

فللتلتطللي  ليال للرال للعلجمسللًية يلتااللرإليمللةل ذلليجاللربالليل غةلل لجلللاثذرئةي،ل ج لهلل هل

  ل لاللرلررئ يلفسلبل  ل هل ةلج لال  لتلالهذلرل هذلر ،ل م ذرلرللجمًال رالمةستلحد ةج

ل ذظي يل ا ر  يلتهمعلجمهل جفةرل جمارة خل ج  اصرةل ج جامرول جماهرةخ.

  لجميالفلرالجألخةل خلبلة لجم  لد  لفلتلو  سرلرلناليلجماسلملل جيا  ال صرةةلللًية ي

بًدلتدخالجمسةرةتة لجمسةرلةاة لفتلجم  د  ،ل  لدالجممصلرةةلجمسلًية يلي لةل  لجم  لد  ل

تيصاللبرم ًاليمةل لولتل بلجأل ضرولبة لجم  د  لبش ال   ال صل ايلجمهمةلع،ل  ل

ينهلربل رلرملجمم ر ضلرالل  ةلليمةليبيرإل لل  لجم  لد  ،ل لليفل سلريدلفلتلتسل  ع

لحيللجماد ة.

 ل لدال صرةةل مذةيلي ةل  لجممشرلالبة لجملد ة رالجمًسل   يلي لةلجلرن تلجمالد ةلل

؟!،ل ج لجأل ليةليللرةاليملةلو ةًارر، جممشللرلال… ل لهذللرل هذلر لهللتلبسل بل خطللرءل

لج ىلتسي ارر،ل مهر لجماد ةلتمرةسليم ررلما لةمل رلت سةل  لجماد ة.

 والحل النهائي… م 2000معاهدة جدة 

ملبمد ذليلجلدخ،ل ل ل26/7/2000فلتللجملةم جرءال ًرهدخلجدخلجممي ًيلبة لجمسلًية يل 

 ب  للخرةجةيلجم  د  ل حليةل   رةليل ي ةلجمسةلرةجالجمسةرللةيلفةرملر،لماللعلحلدجل

ير لر.لل66ةرلم ذزجولجماد ةللجم للجلام لبة لجم  لد  لمملدخلتسلرةبلنررئةرل ةجئمرل   ض

 فةمللرل  للتلتا ةللالرللر الممًرهللدخلجللدخ،ل لبًللضلجممال للحلجمهل جفةلليلم اللد ةلجمسةرلللةيل

ل-مل:2000جمذررئةيلجماتلتميلتليذررل ًرهدخلجدخل

 م 2000تحليل معاهدة جدة 

ملبلة ل2000 ًرهلدخلجلدخلل  لخاللل  جءخل اًمسليلفلتلجممليجةل جممالحلقلجمالتلجحايترلر

ل-،ل م  لي  جةلجممالحظرال ج لاذارجرالجمارمةي:جمةم جمسًية يل 
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(لي لةلرل يةيل يمزج ةليل ًرهلدخلجمطلرئفلمًلرمل1 لدال ًرهدخلجدخلي ةلفلتلجمملرةخل)ل–

برنلللهلتث ةلللتل جلللام جة يل ة مي للليلهللل هلجممًرهلللدخ،لم،ل هلليل لللرل م للل لت سللة هل1934

بمهم رللر،لحةلل لمللمل سللاث لهلل جلج ماللزجمل  للرل لل ل لليجةل ًرهللدخلجمطللرئف.ل برماللرمتل ُاي للعل

ةليلم ًملالجمةمذلييةخلجمًال رالج  اصرة يلبة لجم  د  ليمةللربقليردهر،ل يليةخلجمًمرملي

فتلجمسًية ي،لي ل  له هلجمًليةخل لدلت لي لضلم لجمسليجنة لجمسلًية يلحجالج خاصلرصل

لم.1990  لجملز لجمً ج تلم  ي تليرمللجمةم لل ةلي ةل ي ف

جماللد ةلبللة لجم  للد  ،ل جماللتل صللالملجمسسللملجمشلل  تل لل ل2000يةذللتل ًرهللدخلجللدخلل–

لم،ل هيل ويللجمسطريلرالجماد ة ليلبلة لجم  لد  ،ل رلردلفلتلل1200ويمررليمةلحيجمتل

لجمسربقلنزجيرلي  ةمرلوي الل  ًسدج.

خلبلجمالد ةلجمشل  ةيلجمهد لدلل،لحسلبلج الدجةجملةم لمليملة2000 ضرفتل ًرهدخلجلدخلل–

ل2للم40000ةلي،ل لرل سلدةلبلـلجمةمذلجم لل ظر تهلخ  طيلجد دخلنشل تررلبًلضلجمصلاف

فتل ذروقللرنتل االنزجولوي ا،ليذدلي  قلبل لحمليةخلفلتلجم بلعلجميلرمتل جممث ل ل

ةي.ل  دلت لي لهل هلجإلضلرفيل)نظ  لي(لجمةمذلرمس بل  ل ارفظيل رةبجمش  تلجمشمرمتلب

للحاةلصد ةلجمي جئبلجم لمةيلجماتل س هرلجمط فر . لحرمةر

خلفلتلج ىلم م خلجأل مةلتً  فلجماد ةلجم ا  يلبلة لجم  لد  لج الدجةجل ل لخلبلجمسريلدل–

جتهرهلجم ا لجمًرمت،ل  سمتلجمهزةلجمصي  يلغة لجممرهيميلفتلهل هلجممذطسليلجم ا  لي،ل

جماتللرنتل االجمذزجولفلتلجمسلربقلبط  سليلجةلدخلبلة لجم  لد  ،ل ت ذلتلجممًرهلدخل جرليل

جمذظلل لجمسللًية يلفةمللرل يلل لجتهللرهلخللبلجماللد ةلجم ا  لليلنالليلجمللل بل  ررلل خ،لبةذمللرل

لفتلجممرضتل  ل اههله جلجميبليمةلجمشمرللجمل بت.لجمةم لورمب

تم ذللتلجمسللًية ي،ل أل لل لل خ،ل لل لجماصلليللي للةلجيالل جفل ي لل جةل مذللتللر للالل–ل

 نررئتل غة ل ربالم ذسضلبا ًةيل ذروقليسلة ل نهل ج ل جلربج لم مم  لي،ل جيا رةهلرل

 رل يةيل ًرهلدخللجزءجل ل اهز ل  لجإل  ةملجميوذتلجمسًيةل،ل حمدل  لخاللليمزج ةي

لم.1934جمطرئفل

(  ل ًرهدخلجمطرئفلجماتلتلذ لي لةل  ل22مليم ةرلجممرةخل)2000 ملتل ًرهدخلجدخلل–

 لللدخل ًرهلللدخلجمطلللرئفليشللل   لللللذيل م  للليل رب للليلم اهد لللد،لمًلللدملجلللد ىلهللل هلجمملللرةخل

م،لجمالتلتًلة لخلبلجمالد ةل2000(  ل ًرهدخلجلدخل2 تًرةضررل عل رل ةةلفتلجممرةخل)

ذررئتلبة لجم  د  لجمماًرهد  ،ل هيل رل م  لجيا رةهلينهربجلل ة جلم سلًية يلجم رصال جم

لظ تلتسًةليمةهليسيةجلوي  ي.

( لل ل ًرهللدخلجمطللرئفل لل لجماللزجملجمطلل فة ل5 للدال ًرهللدخلجللدخل للرل ةةلفللتلجممللرةخل)ل–

لللمل لل للر للالجللرن تلخللبلجماللد ةلحسللبلتسللرة  لل5بللنخالءل لل ي للعليسلل  للضللم ل

لهدخلجمطرئف.جماد ةلجمم اسيلبمًر
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ي للةل”لبمذطسلليليسلل   يل ار للدخل”لم،ل للرل م لل لتسللمةاهل2000 نشللرال ًرهللدخلجللدخلل–

ويللج ادجةلجمسسملجمش  تل  لحد ةلجم  د  لجمل للململتشلم هل ًرهلدخلجمطلرئف،لباةل ل ل

للملي لةلجلرن تل20 هيبلأللل  لجمط فة لحشدل يجتلهلجممسل ايلي لةل سلرفيلتسلاليل ل

علجيجبلتسةة لة ة رال  ذةيل اذس يلبرل ااررلج ياةرة ليلخبلجماد ةلفتله هلجممذطسي،ل 

لفتلجممذطسيلجمم ليةخ.

ي ةلجلرن تللر لالخلبل”لجممذطسيلج  اصرة يلجممشا لي”ل رل ش هل نشرال ًرهدخلجدخل–

 رب يلمالللاي جإللجماد ةلبة لجم  د  ،لباة ل نهلفتلحرميلجلاشرفلل  خلو ةًةيل شا لي

رهللد  ل ه  للر لجمم ر ضللرالجمالب لليلبةذرمللرلماللللالاللل ج لللاثمرةلفللر لجمطلل فة لجمماً

جممشا  لمر هلجمث  خ.ل   لجممالحلظلي لةلجمملرةخلجمسرةلليل ل لجمم القلجم جبلعلممًرهلدخل

جدخ،لخ يهرل  لتاد دلي ضل ذطسيلج للاثمرةلجممشلا  لم ثل  خلجمط ةًةليلجمالتل م ل ل

بسلل بلخ لليلل صللً رلفللتلجممسللاس ال  لت اشللف،ل  م لل ل  للي لهلل جلجمميضلليول اشللً ر

لجممًرهدخل  لتاد دل  رنتلة ةقلمر هلجممذطسيلي ةلجرن تلخبلجماد ة.

ت لتلجممًرهدخلجم ربل  ايحرل  رملجمط فة لمااد دلبيجبرالجمً يةل جممذرف لجماد ة ليلل–ل

لجم لمةي،لي ةللر الخبلجماد ةلجم   ي.

ة لجمطلل فة لت للتلجممللرةخلجمثرنةليل لل ل ًرهللدخلجلدخ،لجمهللزءلجأل ل،لجممهللرلل  ايحلرلبللل–

ماًد الخبلجمالد ةلفلتلجمسسلملجمل بلتلجمل لل   تلهل ًرهلدخلجمطلرئف،ل حلدةاليحدجلةرتلهل

 ًرهدخلجدخ،ل فتلحرميلتلرةبلجإلحدجلةرالجممشرةليمةررل عل ي عل  ل يج لعل ل ىل حلدل

 سللاسرخ،لفللتليل للرالت ًةلليلهلل جلجممي للعل  لجمس  لليل  للجمطلل فة ،لباةلل لت للي لجمم جًةللي

رئررلألحدلجمط فة ،ل   للمل املتًد الخلبلجمالد ةلت ًلرلمل مدليذلدلجمس ى،ل  ت طيلبرنام

 ضللعلجمًال للرالجماد ة للي.ل  لل لجممالحللظل  لهلل هلجممللرةخلمللملتاللدةلو ةًلليلج نامللرءل

جممسصية.ل ةبمرلت ي له هلجمهزئةيلي ضليلما سلة جال ا ر ذليل سلاس ال.ل لةاسلملهل جل

لمي جئبلجمذررئةيلم اد ة.جأل  ليذدل ضعلجمًال رالجماد ة يلي ةلجمط ةًيل ةلملج

حدةال ًرهدخلجدخل لأل لل  خلجإلحدجلةرالجمهل جفةيلمًال رالجماد ةلبة لجم  لد  ،لل–ل

 جماللتل ملل لبرللرللر للالخللبلجماللد ةلجم لل لل جم الل للفللتللرفلليلجمسطريللرا،للمللرل ترحللتل

جممًرهللدخلجمملل ليةخلجممهللرلل  للرملجمطلل فة ل خاةللرةلرلل ليليرممةلليل ايصصلليلم سةللرمل

سحلجممةدجنتلم ر الخبلجماد ةلجم   يل جم ا  ي،ل عليمزج ررلبرماسةلدلجمصلرةملبريمرللجمم

برممسللرفرال جمهرللرالبللة للللالجمذسللرولجماد ة لليل بسةلليلجأل صللرفلجملليجةةخلفللتل ًرهللدخل

جمطرئفل تسرة  لجمالد ةلجمم اسليلبرلر،ل يمزج ةليلهل هلجألح لرملم طل فة .ل  ل لجممالحلظل

جمليجةةخلفلتلتسلرة  لجمالد ةلجمم اسليلبمًرهلدخلي ةلهل هلجمملرةخلترلةلدهرلي لةلجأل صلرفل

جمطللرئف،ل لنشللرالبًللضلجممشللرلالفللتلجممرضللتلفةمللرل يلل لجماط ةللقلجم ً للتلمرلل هل

جأل صرفلي ةلجمط ةًي،لنظ جل  للثة جل  له هلجأل صرفلجيامدلي ةل ذلربللجمس رئلال

  للرلرللربرررل لل لجأل صللرف،ل هللتل ً ضلليلم الةةلل لبًللدل لل  ةللللالهلل جلجمي للتلي للةل
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جمطللرئف.ل    للال  لت للي ليم ةلليلتاد للدلجإلحللدجلةرالجمهل جفةلليلم ر للالخللبل ًرهللدخل

لجماد ةلبة لجم  د  ،لمرل   تهل الحقل ًرهدخلجدخلير اللحرلمرلفتلينررءله هلجممسرمي.

 لللذدال ًرهللدخلجللدخليمللةلجمطلل فة ليم ةلليلجخاةللرةلرلل ليليرممةلليل ايصصلليلإليللدجةلل–

م  د  ،ل ليفلتص حله هلجميل جئبلبًلدلخ جئبلت صة ةيلم ر الخبلجماد ةلجم   يلبة لج

م.ليضرفيليمةلييدجةلخ جئبل2000تي ةًررل  لجمط فة لجزءجل ل اهز ل  ل ًرهدخلجدخل

لت صة ةيلم اد ةلجم ا  يلبة لجم  د  .

لملي ةلجرن تلجمسسلملجمشل  تل20حدةال ًرهدخلجدخل ذروقلخرصيلبرم يرخلفتلحد ةل-

ملجميرصلليلباللذس رم،ل جم للليمل جمللل جئبل لل لخللبلجماللد ةلبللة لجم  للد  ،ل بةذللتلجألح للر

جمماً سلليلبلل مد،ل ت لللتلم طلل فة لح  لليلجما للر ضلمااد للدلنسللرولي لليةلجم يرخ)صللاة يل

لم(.27/6/2000جمهز  خ،ل

 ترحتل ًرهدخلجدخلم اللجمط فة لجماقلفتلجتيرحلجإلجل جءجالجمي رئةلي،ل فل ضلجمسةليةل-

 جضلجميبرئةللي،ل  لحللر الجمالب لليلي للةلجلللاة جةل تصللد  لجماةيجنللرالجممصللربيلبللرأل 

جناشرةلجأل باي،ل جماًر  لبةذرمرلم ادل  لجناشرةهر.ل  دلتًر  لجم  دج لبرم ًالفلتلجم ال خل

جآلخ خلمم رفايلحمةلجميجةللجمماصدولجمالتلجناشل الي لةلجلرن تلجمالد ةلفلتل ذلروقل

لجربج ل يسة لجمسًية اة ل  رل هر ةهرل  ل ذروقل مذةي.

جميل  إل ل لجلل لحل بل”لف صيلترة يةليلجةلدخلم لةم لم2000 ترحتل ًرهدخلجدخلل–ل

 ل  ل…ل ل  ل اط عليمةلجللاًرةخليمرملهلة ةهلملفلتلللالة للجمي لةجل…جمي ةجلجمثرنةيل

 سللًةليمللةلة ةلي  ةمللتل اذرلللبل للعلحهمللهل هللر ةجلما اللالي  ةمللتلفريللالهلليل ه للول

لم(.14/6/2000)صاة يلجماةرخ،ل”لجماًر  لجمي ةهت

ًيل  لينهربل ًرهدخلجدخلجمارة يةي،ل ا لة ل  لهل هلجممًرهلدخلفتليورةلجممصرمحلجمماي ل-

يبجميلجمًيجئقل جما لةزلي لةليذصل لل“تمثاليورةجل  ذظي يللةرلةيلتسيملي ةل لرس

جمطمرنةذيل جمثسي،ل  ثلالهل هلجمايجرلرالت لاحل هلر ال  للعلمل ؤ سلجأل ليجلل لي ر ليل

ل د  .  لسرالجلاثمرة يلت ي لجس جلم مصرمحلجمما رةميلبة لجم 

 م2000ية طبقا لمعاهدة جدة اليمن الحدود البحرية السعودية

خار للللرلمرلللل هلجمدةجللللليليلللل لجمذللللزجولجماللللد ةللبللللة لجممم  لللليلجمً بةلللليلجمسللللًية يل

جمالتلنهملتليل ليم ةليلنشلرخللجممالحظلرالجأللرللةيلةيل،لت  بلبًضجمةمذل جمهمرية ي

ل-جماد ةل تطيةلجمذزجولحيمررلبة لجم  د  ،ل جماتل م  لي هربهرلفةمرل  ت:

ةلي،لحالةل ج للرنلتلجزئةليلفلتلجمةمذل–  د ل  ليم ةيلتًةة ل ت لةملجماد ةلجمسًية يل-

جممرضت،للر لمررلترلة لتمةزللفًرللي ةلجميصلرئ لجمسل رنةيل جمًم جنةليلفلتل ذلروقل

لجماد ةلبة لجم  د  .
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لرنتل نمرول خصرئ لجممسايوذرالجم ش  يل اشربريللثةل جلي لةلجلرن تلجمالد ةلفلتل-

 ج  اصللرة يلجممرضللت،لي ل  لجم لليجةقلت للد ل جضللايلحرمةللر،لناةهلليلم ط لل جالجماذمي لليل

لجماتلرردتررلجمسًية يل ترلة هرلي ةل ذروسررلجماد ة يل.

ناةهلليلم  لليجةقلجمسللربسي،لفللن ل سللرحرالجممذللروقلجمًم جنةلليلي للةلجللرن تلخللبلجماللد ةلل-

لت د لغة ل ا رفايل تمةالمصرمحلجمسًية ي.

مللللليحظلتلللللرل ل نملللللرول  رللللل رللجممذلللللروقلجمالللللل  يلجمسلللللًية يلي لللللةلجمالللللد ةلل-

لت.جمةمذل رمم ل جالجميرةجةي،لبصيةخلت يقللثة جل ثة اررلي ةلجمهرنبجمةمذل ع

برم غمل  لجمالة جالجمس يلةيلج جامريةيل جمثسرفةيلي ةلجرن تلحد ةلجم  لد  ،لناةهليلل–

هل ازج لدلفلتلجمسلذيجالجألخةل خلم مارفظليلي لةلممل ل جالخرةجةليل اًلدةخ،لمليحظلجتهلر

جمالل جثل جمثسرفلليلجماس ةد لليلفللتلي  للةملجماللد ةلبللة لجم  للد  ،ل حمللدلبرما للرظلي للةلجمم للرنتل

لجألل  يل جآللرةل ج لاً جضرال جممالبولجمشً ةيل جم    يةلجمما تليمي رل.

 -ا في النقاط التالية:من هذه الدراسة، فإنه يمكن إيجازه بالنتائر المستخلصة وفيما يتعلق 

ةيلجممًرص خلج  ةجلحد ثيلنسل ةي،لنظل جلمادجلليلجمةمذل-تًا  لج  ةلجماد ةلجمسًية يل–

جلايدجمل  ريملجماد ةلفتلجممذطسيلجمً بةي،ل تزج  لنشرتررل لعلنشلرخلجمد مليلجممًرصل خل

لم  د  لبم ري ررلجممًرص .فتلج

تلبي  ةرال  د يميجةيل لةرللةيل اً لقلبًللررلجمةمذل-ترل لجمذزجولجماد ةللجمسًيةلل–

لبر تهرهرالجمسةرلةيل ج جامريةيلفتلجم  د  .

  صلل ل جمي  للرالجممااللدخلفللتلفالل جاللتللدخ تل ولل جفلخرةجةلليلل   طرنةللرل ت لةللرل–

لتلبط  سيل  ل خ ى.جمةمذل- يا  يلفتلجمذزجولجماد ةللجمسًيةل

جللللايدملو فلللرلجمذلللزجول للللرمةبل يا  للليلماسلللي اه،للرملللللبلجمًسللل  لل جمسةرللللتلل–

م رر خ،ل لجما ي حلبرم هيءليمةلجماا ةملجملد مت،ل جمدير ليل ج  اصرةل،ل جمم ر ضرالجم

جمسةرلللللةي،ل جميلللل جئبل جميلللللرئقلجمارة يةللللي،ل جمللللي ءجالجمس  ةللللي،لإلل للللرال تًلللللةدل

ج ةيلرءجالجإل  ةمةليل جمميضللًةيل  لجميظة ليلم للال ذرملرلفلتل ذللروقلجمالد ةلجمماذللربول

لي ةرر.

لل  جحلالترة يةليل اسرةبليلنسل ةر،لت ينتلجماد ةلجمسةرللةيلجمارمةليلبلة لجم  لد  لخلالل–

ليضرفيليمةلت ر  ل  ضريررلجمسرنينةيل جمهل جفةيل.

 يةاليمن مراحل تكوين الحدود السعودية

ل ظرلل ال  جحللالتطللليةلجمذللزجولجمالللد ةللبللة لجم  لللد  ل  لجمم ر ضللرالجمم ررللل خل–ل

 جمايصاليمةل ًرهدجاليرةميل  ا ر  يل   ضلةيلم طل فة لتًا ل لجمسل ةالجأل ثلالمالال

لجمذزجولبةذرمر.
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مً لتلجإلةجةخلجمسةرللةيلم سةللرةجالجمً ةلرلبرم  للد  لة ةجلفرصلاللفلتلجمايصللاليملةلجماللالل–

جمذررئتلجمدجئملم ذزجولجماد ةللبة لجمط فة ،ل  لخاللل ًرهدخلجدخلجمارة يةي،لبصل فل

لجميالفرالجما صة ةيلبة لجم هر لجماد ة يلجممايصصي.جمذظ لي ل

جةت طللتليم ةلليلظرلليةل ت للي  لجماللد ةلجمسةرلللةيل جمذللزجولحيمرللرلبللة لجمسللًية يلل–

فللتلجم  للد  ،لجةت روللرل لةسللرلبم جحللالنشلليءل ت للي  لجمد ملليلجميوذةلليلجممًرصلل خللجمللةم  

ل هتلظره خلت  ةالفتللثة ل  ل ذروقلجمًرمم.

يبة ليم ةلليلجمةمذلل هللبلجمهلل ةل لل لجمي للبلبللة لجماللالجمذرللرئتلمذللزجولجماللد ةلبللة لجمسللًية يل ل-

نارللةلجمط فللر ل لل ل  ح لليلتً  للفلبةذرمللر،لفسللدلجلج نارللرءل لل لجمةللعل  جحللالصللذرييلجماللد ة

جمالد ةلجماللتلتملتلضللم ل ًرهلدخلجللدخ،ل  لبجلل  ر رملرللللالثل  جحلال خلل ىلتشلمالنسللال للرل

جت قلي ةهلفلتل ًرهلدخلجلدخليملةلخل جئبلت صلة ةيل يجفلقلي ةرلرلجمط فلر ،ل تسلمةلهل هلجمًم ةليل

جئبليمللةل  ح ليلجماًةلة ،لت ةرللرل  ح ليلجمايطللةب،ل جمالتلتشللمالنسلال لرلهلليل يجليةلي للةلجميل 

جمط ةًليل  ررل خلفللتلرل اليال لرال لللرة رال  ذرفل لحد ة لي،للللملتًس رلرل  ح ليليةجةخلجماللد.ل

 لللال لل لهلل هلجمم جحللال للدلتظرلل لفةرللرلبًللضلجإلرلل رمةرالجم ذةلليل  لجماط ةسةللي،لي ل  لجم غ لليل

جمصللرة يلجماللتل بللدجهرلجمط فللر لحاللةلجآل ،لت شلل لبن  رنةلليلجمال للبلي للةل للرل للدل طلل  ،للمللرل  ل

الصللذرييلجماللدلجماللتل رلل نرليمةرللرل للدلتسللال قلبًللضلجمي للت،لنظلل جلمطلليللخللبلجماللد ةل  جحلل

ل و ةًيلجممذروقلجمهل جفةيلجماتل م لبرر.

 لرمتل ًرهدخلجدخلجمارة يةيلفتلوتلص ايلجميالفرالبة لجم  د  ،ل بدءليردلجد لدلل-

ت،لجمةمذلل  لجماًر  لبةذرملر،ل فلتلهل جلجإلولرةلفسلدلتلمليحةلرءل ه لولجماذسلةقلجمسلًيةل

ير ر.ل لج  لجممه ولجمم ليةلفتل  للججامرولمهلبًدلل11جم للتي  تل يمرمهل رل سرةبل

 ًرهدخلجدخليدةجل  لجميطيجال جمس جةجالجممرميلم اًر  لبلة لجم  لد  ،ل  ذرلرلج ت لرقل

سةرللللةيليبجءلجمسللللر رلجإل  ةمةللليل جمد مةلللي،ل لييلللرةخلجد مللليلي لللةلتذسلللةقلجمميج لللفلجم

  ةللي لة  ةل300ةلليلجمماللرخ خلم سللًية ي،ل تسللد مل لل ضللللًيةللبم  للغلجمةمذلجمللد ي 

،ل  ًر  ليلجمةم ل،ل ي  رةل ً مة للًية ة ليمةجمةم ل     تلمامي ال شرة علينمرئةيلفت

جممسةمة لفتلجمسًية يل ًر  ليلجمطلالبلجمسلًية ة ،ل جمل   ل سلدةليلدةهمللةة رمةمذجمطالب

ورمبل مذتلفتلجمهر ًلرالجمسلًية ي،ل جمارللدل100 مفلورمب،ل يلاًربلل150بايجمتل

ي ةلخ يلجممذرهجلجمدةجلةيلفلتلجم  لد  ل ل ل  ليل ً ي لرالخرواليليل لجمطل فلجآلخل ،ل

ةللليليمللةلجمسلللًية ي،ل جماًللر  لفلللتل  رفاللليلجمةمذل تسللرةالةخللليللجممذاهللرالجمزةجيةلللي

جأل  جضلجميبرئةلي،ل تطلي  لجماًلر  لفلتلجممهلر الجماهرة ليل جمذسلال.ل تسلرةالح لليل

ل جماتلتاارإليمىريا رةهرلر هل ا ةي.”لةيلفتلجمسًية ي،لجمميجيةخلجآل لمذجمةلجمًمرمي

يضرفيليمةل يضلييرالجمثسرفليل جم  رضليل جإليلالمل جمطةل ج لجمملدنت،ل تشل ةالمهذليل

 شا ليلمًمالجممسيحرالجم ا  مةيلفتلجممذطسيلجماد ة يلج  اصرة يل  بلخبلجمالد ةل

لبة لجم  د  .
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نميحجللرل ُاالل ىلبللهلفللتللجمللةم جمارة يةلليلبللة لجمسللًية يل ل م لل لجيا للرةل ًرهللدخلجللدخل–

لة ةيلحالجمذزجيرالجماد ة يلبة لجمد للبط  سيليرةميل رر  يل  ذصل يل نررئةلي.ل  لعل

 لد رل مليلبيطلةل اثر  ليللحاله جلجمذزجولجماد ةلل م  لم ًال رالبة لجم  لد  ل  لتسلة 

 حةرنر،لفرمسًية يلليفلتا مولفيجئدل  ةي لير ال مذتلمد ررل،لهلملج لالل  ليلج اصلرة رل

 ججامريةللرل لل لجمًمرملليلجآللللةي يل للثالل للليفل شللً لجم  للدج ل  لفللاحلجماللد ةلجممللذظمل

ل جممذل بل ةنةلت   يل لمذرل  ليغال ررل ح جلارر.

لنتائر الدراسة التحليلية

يلل ضلم ذاللرئجلجماللتلتيصلل تليمةرللرلجمدةجللليلجماا ة ةلليل تذللدةإلجمذاللرئجلتاللتلفةمللرل  للتل

لل-جمذسرولجألتةيل:

لم مرةخلج خ رة يلفتلجمسذيجال االجمدةجلي   لل:لجميصرئ لجمًر يل

ل:ليذرصللل لجإلبللل جبلجممسلللايد يلفلللتلتسلللد ملجمملللرةخلج خ رة للليلجميرصللليلبرمصللل جول لرنةلللر

لبرمسذيجال االجمدةجليلجمسةرلتلجمًس  للبة لجمسًية يل جمةم ل

للل:لج و لجممسايد يلفلتلتذلر لل للةيلجمصل جولجمسةرللتلجمًسل  للبلة لجمسلًية يل لرمثر

ل جمةم لفتلجمسذيجال االجمدةجلي

 وفيما يلي عرض النتائر التي تندرج تحت تلك النقاط

 للمادة االخبارية في القنوات محل الدراسةالخصائص العامة أوالً : 

لمةيلجميصرئ لجمًر يلم مرةخلجإلخ رة يلفتلجمسذيجال االجمدةجليل  لحة ل:لباثتلجمدةجليلجمار

 ب  لجمذش خلجإلخ رة يلفتلجمسذيجال االجمدةجلي 

 جمًدةلجإلجمرمتلميخ رةلفتلجمذش خلجإلخ رة يلفتلجمسذيجال االجمدةجلي 

 ويللجمي  لفتلجمذش جالجإلخ رة يل االجمدةجلي 

 فتلجمسذيجال االجمدةجلي ي علجمي  لةجخالجمذش جالجإلخ رة يل 

 ة ةلجمي  لفتلجممسد يلفتلجمذش جالجإلخ رة يلبرمسذيجال االجمدةجلي  

 نيولجمي  لفتلجمذش جالجإلخ رة يلبرمسذيجال االجمدةجلي 

 صدةلجمي  لفتلجمذش جالجإلخ رة يلبرمسذيجال االجمدةجلي  

 جمذطرقلجمهل جفتلم ي  لفتلجمذش جالجإلخ رة يلبرمسذيجال االجمدةجلي 

 وفيما يلي عرض للنتائر التي توالت إلي الدراسة بشأن هذه النقاط :

  نتائر تحليل النشرات االخبارية في القنوات محل الدراسة 

 زمن النشرة اإلخبارية في القنوات محل الدراسة . .1

فةمرل  لتليل ضلم ذالرئجلجمالتلتيصل تلجمةرلرلجمدةجلليلبشلر لجمملدخلجمز ذةليلم مليجزل جمذشل جال

حيث تم تقسيم زمةن النشةرة علةي النحةو التةالي  جمسذيجالجمثالثل االجمدةجلي،لجإلخ رة يلفت

 .(  45  /أكثر من  45 -30  / 30من اقل  -15  /15: )أقل من
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  دللشفلتا ةالجم ةرنرالي لجممدخلجمز ذةليلم مليجزل جمذشل جالجإلخ رة ليلفلتلجمسذليجال

لجمثالثل االجمدةجليلي تلجمذايلجمميضحلبرمهد للجألتت:

 (1وأ رقم )جد

 المدة الزمنية للموجز والنشرات اإلخبارية في القنوات محل الدراسة

لجمسذرخ

لب  

لجمذش خل

BBCل

لي بت

لجممهميولة لةرلجمةيمل24ف نسرل

ل%ل ل%ل ل%ل ل%ل 

ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-لقل15  ال  ل

ل43.3ل39ل-ل-ل100ل30ل30ل9لقل30ج ال  لل-15

ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-ل-لقل45ل-30

ل56.6ل51ل100ل30ل-ل-ل70ل21لقل45 لث ل  ل

ل100ل90ل100ل30ل100ل30ل100ل30لجممهميو

 يضحلجمهد للجمملدخلجمز ذةليلم مليجزل جمذشل جالجإلخ رة ليلفلتلجمسذليجالجملثالثل الال

جمدةجللليل تشللة لجمذاللرئجليمللتل جلليةلفلل  قلبللة لجممللدخلجمز ذةلليلم ذشلل جالجإلخ رة لليلفللتل

ل24م ذشل خلجإلخ رة ليلفلتل ذلرخلف نسلرلجمسذيجالجمثالثلحةل ل اللحل صل لجمملدخلجمز ذةلي

لة ةسيل.ل30ة ةسيل   ال  لل15  لل24حة للرنتل دخلجمةعلجمذش جالفتل ذرخلف نسرل

  لال ل لل-15ي بلتل لرلبلة لBBCبةذمرلجرءالجممدخلجمز ذةيلم ذش خلج خ رة يلفتل ذرخل

ل.ل%70ة ةسيلبذس يلل45  لث ل  لل%30ة ةسيلبذس يلل30

ة ةسلليلل45شلل جالج خ رة لليلفللتل ذللرخلة لللةرلجمةلليمل لثلل ل لل ل جللرءالجممللدخلجمز ذةلليلم ذ

 حمدل م  لت سة هلفتل  لجمذش خلجإلخ رة يلتًدلفال خليخ رة ليلرلر  يلتاللم لجماسلرة  ل

لجإلخ رة يل لل مدلجإلتصر الي  لجأل مرةلجمصذريةيل.

 العدد اإلجمالي لألخبار في النشرة اإلخبارية في القنوات محل الدراسة. .2

ي ضلم ذارئجلجمالتلتيصل تلجمةرلرلجمدةجلليلبشلر ليلدةلجألخ لرةلةجخلالجمذشل خلفةمرل  تل

حيث تم تقسيم عدد االخبةار داخةل النشةرة علةي جإلخ رة يلفتلجمسذيجال االجمدةجليل،ل

 .لفأكثر( 20/20أقل من  – 11أخبار /  10 -4النحو التالي: 

فلتلجمسذليجال الالل  دللشفلتا ةالجم ةرنرالي ليدةلجألخ لرةلةجخلالجمذشل خلجإلخ رة لي

لجمدةجليلي تلجمذايلجمميضحلبرمهد للجألتت:
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 (2جدوأ رقم )

 عدد األخبار داخل النشرة اإلخبارية في القنوات محل الدراسة
لجمسذرخ

لفتلجمذش خليدةلجألخ رة

BBCلجممهميولة لةرلجمةيمل24ف نسرللي بتل

ل%ل ل%ل ل%ل ل%ل 

ل2.2ل2ل-ل-ل-ل-ل6.7ل2ل خ رةل10ل-4

ل56.7ل51ل26.7ل8ل100ل30ل43.3ل13ل20  لل  ال–ل11

ل41.1ل37ل73.3ل22ل-ل-ل50ل15لفرلث ل20

ل100ل90ل100ل30ل100ل30ل100ل30لجممهميو

 يضحلجمهد للجمًدةلجإلجمرمتلميخ رةلفتلجمذش جالجإلخ رة يلبرمسذيجالجمثالليل  ظرل ل

ةل لل لجمهللد لل جلليةلفلل  قلبللة ليللدةلجألخ للرةلفللتلجمذشلل جال   لللدلحمللدليخللاالفليللد

  ذلرخلل24ي بلتلليذرلرلفلتل ذلرخلف نسلرلBBCجألخ رةلفتلجمذشل جالجمم جيليلي لتل ذلرخل

ي لرةخليل ل24ة لةرلجمةيمل،لحة لجلرءالجمةلعلجمذشل جالجإلخ رة ليلي لتل ذلرخلف نسلرل

ل.ل%100خ  ل، حمدلبذس يلل20  ال  لل–ل11

ة لي بلتل ا ج حليل لربBBCبةذمرلجرءليدةلجألخ رةلفتلجمذش جالجإلخ رة يلي لتل ذلرخل

 ل ليجملرمتلل%ل43.3خ  ل(لبذسل يلل20  ال  لل–ل11،ل)ل%ل6.7 خ رةلبذس يلل4-10)

فللرلث (لبذسلل يلل20جمذشلل جالجمما  لليلبرللر،لبةذمللرلجللرءالجمذشلل جالجماللتلتاالليللي للتل)

ل.50%

  لال ل لل-11 ل مدلجرءليدةلجألخ رةلفتلجمذش جالجإلخ رة يلي لتل ذلرخلة للةرلجمةليمل)

خ ل لفلرلث ل(لل20ءالجمذشل جالجمالتلتااليللي لتل)بةذمرلجرل%26.7خ  ل(لبذس يلل20

ل.ل%73.3بذس يل

 ب مدلنهلدل  لجمذسل يلم ًلدةلجألل ل لمًلدةلجألخ لرةلفلتلجمذشل جالجإلخ رة ليلتسلعلفلتلفاليل

لخ  ل(ل.ل20  ال  لل-11)

  ا قل رلل قل علنالرئجلجمهلد للجمسلربقلجميلرصلبرمملدخلجمز ذةليلم ذشل جالجإلخ رة ليل،ل

ة ةسليلل45ي بتلتز لدليل لBBCيلم ذش خلجإلخ رة يلي تل ذرخلحة للرلنتلجممدخلجمز ذة

ي بلتل جمالتلBBC برمارمتل اسقلحمدل لعليلدةلجألخ لرةلفلتلجمذشل جالجإلخ رة ليلبسذلرخ

ل.%50خ  لبذس يلل20تز دلي ل

 طوأ الخبر في النشرات اإلخبارية محل الدراسة . .3

 لةجخلالجمذشل خلفةمرل  تليل ضلم ذالرئجلجمالتلتيصل تلجمةرلرلجمدةجلليلبشلر لوليللجمي ل

حيث تةم تقسةيم طةوأ الخبةر داخةل النشةرة علةي جإلخ رة يلفتلجمسذيجال االجمدةجليل،ل

 ث( . 90ث/طويل اكثر من  90-60ث/ متوسط من  60النحو التالي: قصير أقل من 

  دللشفلتا ةالجم ةرنراليل لوليللجمي ل لةجخلالجمذشل خلجإلخ رة ليلفلتلجمسذليجال الال

لبرمهد للجألتت:جمدةجليلي تلجمذايلجمميضحل
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 (3جدوأ رقم )

 طوأ الخبر في النشرات اإلخبارية بالقنوات محل الدراسة
 جمسذرخل

خويللجمي  لفتلجمذش   

BBC24ف نسرل ي بت  جممهميو ة لةرلجمةيم 

  %   %   %   % 

  صة 

ثل60  ال  ل  

93 22.2 75 19.8 45 12.16 213 18.1 

  ايلب

ثل90ل–ل60  

117 28 119 30.43 92 24.9 328 27.78 

 وي ال

ثل90 لث ل  ل  

210 50 197 50.38 233 63 640 54.19 

 100 1181 100 370 100 391 100 420 جممهميو

 ( مايلي :3أوضحت نتائر الجدوأ رقم )

 ظر لجمهد للويللجمي  لفتلجمذش جالجإلخ رة يلبرمسذيجالجمثالثل االجمدةجلليلحةل ل

جالجملثالثلفلتلوليللجمي ل لةجخلالجمذشل جالتشة لجمذارئجليمتل جليةلجخلاالفلبلة لجمسذلي

لجإلخ رة يل.

ي بلتل لربة ل صلة للBBCحة لجرءلوليللجمي ل لفلتلجمذشل جالجإلخ رة ليلي لتل ذلرخل

للحمدل  لجمذارئجلجمسربسيلحليللب ل لجمذشل خلل%28  ايلبلبذس يلل%ل22.2بذس ي  اسسر

لجم  تل يدةلج خ رةلبرر.

 ربة لوي البذسل يلل24ي تل ذرخلف نسرللبةذمرلجرءلويللجألخ رةلفتلجمذش جالجإلخ رة ي

بةذملرلجلرءالنسل يلجألخ لرةل ايللطيلجمطليللبذسل يلل%19.8  صلة لبذسل يلل50.38%

ل.ل%ل30.43

فةمرل ررةالجمذارئجليملتل  لوليللجمي ل لفلتلجمذشل جالجإلخ رة ليلفلتل ذلرخلة للةرلجمةليمل

صلة لبةذملرلجلرءالنسل يلجألخ لرةل ل%24.9للمل ايللبلبذسل يلل%63جرءلوي البذس يل

ل.%12.16بذس يل

 برمارمتل يضلحلجمهلد للبشل اليلرملجةت لرولنسل يلج خ لرةلجمطي  ليلفلتلجملثالثل ذليجال

ل االجمدةجليلنظ جللإليامرةهملي تلجماسرة  لجإلخ رة يلمماربًيل بًرةلجمي  ل  ذر شاهل.

 ل ليجملرمتلل%ل18.1  م  لت سة لجةت لرولنسل يلجألخ لرةلجمسصلة خلبشل اليلرملبذسل يل

ا  يليمتل جيةل خ رةل   ي لبررل اربًرال  لتسلرة  ل  لت لي لخ ل ليرجلال  لجمًةذيلجمم

ل خ رةلل  ًيل م مدل امل  جءخلجمي  لفسبل  لجمم  علةجخالجمذش خ.

 م ل لتل للجم رحثليل  لجميد لليلج خ رة ليلحلدثلفةرلرلتطلليةلل ةل لحالتل صل اتل لثلل ل

للممشرهد ررل،لخرصيلفتلجمي تلجم لل ص لل ج بر  اتلفةهل خ لرةلجما ة ز لي لل جءجلل تذيير

جمممةللزخل فلللال لل لجم لل ج جلجماللتل س للالي ةرللرل شللرهد هرل،ل مللرلجًللال شللرهدخلت للدل

جمذش جالتاسقل اًيلم مشرهدلبس بلجم  لجمم ررل لمل ًضلجألحلدجثل جمي لرئعلبرإلضلرفيل
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يمتلتذيول ر رللجماسد مل،ل برمارمتل ص حلويللجمي  لض  ةخل  لض  ة رالجماليجب ل

لضلجمي  ل  للرفيلجيجن ه.جإلخ رةللمً 

 موق  الخبر داخل النشرات اإلخبارية في القنوات محل الدراسة. .4

فةمللرل  للتليلل ضلم ذاللرئجلجماللتلتيصلل تلجمةرللرلجمدةجللليلبشللر ل ي للعلجمي  ةجخللالجمذشلل خل

حيث تةم تقسةيم موقة  الخبةر داخةل النشةرة علةي جإلخ رة يلفتلجمسذيجال االجمدةجلي،ل

 3أخبار"/ وسط النشةرة / نهايةة النشةرة "أخةر  3"أوأ النحو التالي: مقدمة النشرة 

 أخبار"( .

  دللشفلتا ةالجم ةرنراليل ل ي لعلجمي ل لةجخلالجمذشل خلجإلخ رة ليلفلتلجمسذليجال الال

لجمدةجليلي تلجمذايلجمميضحلبرمهد للجألتت:

 (4جدوأ رقم )

لموق  الخبر داخل النشرات اإلخبارية في القنوات محل الدراسة
لجمسذرخلل

لجمي  لفتلجمذش خ ي عل

BBCلجممهميولة لةرلجمةيمل24ف نسرللي بت

ل%ل ل%ل ل%ل ل%ل 

ل51.56ل609ل43ل160ل51.40ل201ل59ل248ل خ رة ل3 سد يلجمذش خل   لل

ل17.45ل206ل21ل77ل17.39ل68ل14.54ل61ل لبلجمذش خ

ل31ل366ل36ل133ل31.20ل122ل26.5ل111ل خ رة ل3نرر يلجمذش خل  خ ل

ل100ل1181ل100ل370ل100ل391ل100ل420لجممهميو

 يضحلجمهد لل ي علجمي ل لفلتلجمذشل جالجإلخ رة ليلبلرمسذيجالجمثاللليلحةل ل ظرل ل ل ل

جمهد للجةت لرولنسل يلجألخ لرةلجمليجةةخلفلتل سد ليلجمذشل خل فلتلنرر ليلجمذشل خلي لتل ذلرخل

BBC(ل جني للرضلنسلل يلج خ للرةلجملليجةةخلفللتل لللبل%26.5،ل%59بذسللبل)ل ي بللت

ل.ل%14.54جمذش خلجمتل

يدةلجألخ رةلججماتلتااي ررلجمذش خلجإلخ رة يل م جلفاط ةقل  رليمل   جعلحمدل ني رضل

 خ رةل(لجًلالجألخ لرةلجمالتلتل ةلل3 خ رةل(ل نرر يلجمذش خل)ل خ لل3 سد يلجمذش خل)  لل

لفتل لبلجمذش خل ذي لي.

تل فلل%ل17.39ل24فةمرلجرءالنس يلجألخ رةلجميجةةخلفتل لبلجمذش خلفلتل ذلرخلف نسلرل

.لبشلل اليللرملجللرءالج خ للرةلجملليجةةخلفللتل سد لليلجمذشلل خلهللتل%21 ذللرخلة لللةرلجمةلليمل

ل.%51.56جمذس يلج ل  لفتليجمرمتلجمًةذيلجماا ة ةيل حمدلبذس يل

 ورود الخبر في المقدمة في النشرات اإلخبارية بالقنوات محل الدراسة. .5

دلل ة ةلجمي ل لفلتلفةمرل  تلي ضلم ذارئجلجمالتلتيصل تلجمةرلرلجمدةجلليلبشلر ل للللللل

حيث تم تقسيم موقة  الخبةر داخةل  سد يلجمذش خلجإلخ رة يلفتلجمسذيجال االجمدةجليل،ل

 .لالنشرة علي النحو التالي: ورد في العناوين / لم يرد في العناوين(

  للدللشللفلتا ةللالجم ةرنللراليلل ل للدلل ة ةلجمي لل لفللتل سد لليلجمذشلل خلجإلخ رة لليلفللتل

لايلجمميضحلبرمهد للجألتت:جمسذيجال االجمدةجليلي تلجمذ

ل
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 (5جدوأ رقم)

 ورود الخبر في مقدمة النشرات اإلخبارية في القنوات محل الدراسة
لجمسذرخلل

ليذر   لجألخ رة

BBCلجممهميولة لةرلجمةيمل24ف نسرللي بت

ل%ل ل%ل ل%ل ل%ل 

ل37.7ل446ل40.81ل151ل43.48ل170ل29.77ل125ل ةةلفتلجمًذر   

ل62.3ل735ل59.1ل219ل56.5ل221ل70.3ل295لممل  ةلفتلجمًذر   

ل100ل1181ل100ل370ل100ل391ل100ل420لجممهميو

 يضحلجمهد لل دلل ة ةلجمي  لفتليذر   لجمذشل خلفلتلجمذشل جالجإلخ رة ليلبلرمسذيجال

جمثالليل،ل  ظر لجمهد لل  لنس يلجألخ رةلجماتلمملت ةلفلتلجممسد ليل)لجمًذلر   (ل  ت ًليل

ذيجالجمثالليل ي لجخا  تلجمذس يلفلتلللال ذلرخلي لتلحلدلل،ل حمدلفتلجمسل%ل62.3بذس يل

حةلل لجللرءالنسلل يلجألخ للرةلجماللتل ةةالفللتليذللر   لجمذشلل جالجإلخ رة لليلفللتل ذللرتتل

بةذملرلجلرءال%ل40.81  ذلرخلة للةرلجمةليملبذسل يللل%43.48  ت ًليلبذسل يلل24ف نسر

لل%29.77ي بتلبذس يللBBCفتل ذرخل

لليمللتلجةت للرولنسلل  يلجألخ للرةلجماللتلمللملتلل ةلفللتليذللر   لجمذشلل جال  شللة لجمهللد للج لللر

ل.ل%59.1  ذرخلة لةرلجمةيملل%70.3ي بتلبذس يلBBCجإلخ رة يلفتل ذرخل

  اسقلحمدل علجةت روليدةلجألخ رةلجم  ةيلم ذش جالجإلخ رة يلفتلل ارلجمسذلرتة ل ت لةلزل

 لل لل خ للرةلفسللبلفللتلجمًذللر   لإلب جبهللرلبةذمللرلتظللالجمذسلل يلجألل لل ل3جمسذللرخلي للتلحللل ل

لجألخ رةل ت ل لفتلجمًذر   .

 نوع الخبر في النشرات اإلخبارية بالقنوات محل الدراسة. .6

فةمللرل  للتليلل ضلم ذاللرئجلجماللتلتيصلل تلجمةرللرلجمدةجللليلبشللر لنلليولجمي  فللتلجمذشلل خل

، حيةث تةم تقسةيم نةوع الخبةر داخةل النشةرة علةي جإلخ رة يلفتلجمسذيجال االجمدةجليل

كري/ أمنةةةي/ إقتصةةادي/ إجتمةةةاعي/ ثقةةافي/ دينةةةي/ النحةةو التةةالي:    )سياسةةةي/ عسةة

 احي/ إنساني(.

  لدللشلفلتا ةلالجم ةرنللراليل لنليوللجمي  ةجخلالجمذشلل خلجإلخ رة ليلفلتلجمسذليجال اللال

لجمدةجليلي تلجمذايلجمميضحلبرمهد للجألتت:

 (6جدوأ رقم)                                              

 ة بالقنوات محل الدراسةنوع الخبر في النشرات اإلخباري
لجمسذرخلل

لنيولجمي  

BBCلجممهميولة لةرلجمةيمل24ف نسرللي بت

ل%ل ل%ل ل%ل ل%ل 

ل57ل674ل60ل222ل55.4ل217ل56ل235للةرلت

ل11.6ل138ل11ل41ل12ل47ل11.90ل50ليس  ل

ل9.6ل114ل11.6ل43ل10ل39ل7.6ل32ل  ذت
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ل19.3ل227ل14.6ل54ل20.7ل81ل22ل92لي اصرةل

ل1.27ل15ل1.62ل6ل0.5ل2ل1.6ل7ليجامريت

ل0.6ل7ل0.5ل2ل0.7ل3 0.47ل2للسرفت

ل0.08ل1ل-ل-ل-ل-ل0.23ل1لة ذت

ل0.1ل2ل-ل-ل0.2ل1ل0.23ل1لصات

ل0.2ل3ل5ك0ل2ل0.2ل1ل-ل-لينسرنت

ل100ل1181ل100ل370ل100ل391ل100ل420لجممهميو

يلحةل ل ظر لجمهد للنيولجمي  لفتلجمذش جالجإلخ رة يلبرمسذيجالجملثالثل الالجمدةجلل

 لدالجمذارئجلج ةت رولجميجضحلم ايل لخ  للةرلت لفلتلجمسذليجالجملثالثلحةل ل صل تل

،لللملل%19.3  ليجملرمتلجمًةذليلجمما  ليل  ةرلرل لخ ل لي اصلرةلل لبذسل يلل%57نس اهل

ل.ل%11.6خ  ل ليس  ل لبذس يل

 هيل ر  لدل رتملي ضهل  ليهامرملجمذشل جالجإلخ رة ليلفلتلجمسذليجالجإلخ رة ليلبشل ال

ليرمل فتلجمسذيجالجمميجريلبش الخرصلبرمملمي لجإلخ رةللجمسةرلتلبش الل ة ل.

 جةت للرولنسلل يلجمسلللر رلجمسةرلللةيلجمً بةلليل جمًرممةلليلجماللتل للاملو حرللرل لل لخللالللفالل خل

جماا ةال لر لجما لةزلي ةررلبش الل ة لج  ل جضلحلفلتلجمسذليجالجملثالثل ي لتلة للررل

لجمسلر رلجمسةرلةيلجمً بةيل.

إلهامرملجميجضحلبسلةيلجمصل جولجمً بلتلجإللل جئة تل لل مدلجمسللةيلجمً ج ةليل ل مدلج

ل  ش  يلجمسيةج ل  لةيلجمدةجليلجمص جولجمسةرلتلبة لجمسًية يل جمةم .

للجني رضلنس يلجألخ رةلجمد ذةيلفتلجمًةذيلحةل لجلرءالنسل اررل  ل مدل لدالجمذارئجلج لر

ل(.%0.2ةلج نسرنةيلبذس يل)ل(ل ج خ ر%0.1(ل ج خ رةلجمصاةيلبذس يل)0.08%)

 ت جعلجم رحثيلجمس بلفلتلب لرةخلج هاملرملبر خ لرةلجمسةرللةيل جمًسل   يل ج  ذةليلجملتل

يللدملج لللاس جةلفللتلجممذطسلليلبسلل بل شلل  يلجمشلل قلج  لللبل ب للرةخلنسلل يلجممصللرة رال

بسللل بللللليةجالجم بةلللعلجمً بلللتل، لللل مدلجميضلللعلجممالللدهيةلفلللتلج ةجضلللتلجمً ج ةللليل

 لل ج ل    رللرلجمذللي لل غةلل لحمللدل لل لجمسلللر رلجممايججللدخلي للتلجمسللرحيل  ر اللدثلفللتلج

لجمد مةيل جمما ةي.

 مصدر الخبر في النشرات اإلخبارية بالقنوات محل الدراسة. .7

فةمرل  لتليل ضلم ذالرئجلجمالتلتيصل تلجمةرلرلجمدةجلليلبشلر ل صلدةلجمي  فلتل 

الخبةةر داخةةل  حيةةث تةةم تقسةةيم مصةةدرجمذشلل خلجإلخ رة لليلفللتلجمسذلليجال اللالجمدةجللليل،ل

النشرة علي النحةو التةالي: ) مصةدر مسةئوأ / مراسةل / وكةاالت االنبةاء / الصةح  / 

/ قنةةوات عربيةةة / قنةةوات اجنبيةةة / مواقةة  االنترنةةت / لقةةاء  قنةةوات محليةةة/  اإلذاعةةات

 داخل االستوديو/ شهود عيان/ منظمات وهيئات / اخري(.

 خلجإلخ رة ليلفلتلجمسذليجال الال  دللشفلتا ةالجم ةرنرالي ل صلدةلجمي  ةجخلالجمذشل

لجمدةجليلي تلجمذايلجمميضحلبرمهد للجألتت:

ل
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 (7جدوأ رقم )

 مصدر الخبر في النشرات اإلخبارية بالقنوات محل الدراسة
لجمسذرخلل

ل صدةلجمي  

BBCلجممهميولة لةرلجمةيمل24ف نسرللي بت

ل%ل ل%ل ل%ل ل%ل 

ل31ل367ل43.3ل127ل31.7ل124ل27.6ل116ل صدةل سايل

ل32.4ل382ل28.3ل105ل37ل145ل31.4ل132ل  جلا

ل24ل283ل28.1ل104ل20.7ل81ل23.3ل98ل لر الج ن رء

ل0.76ل9ل0.81ل3ل0.51ل2ل0.95ل4لجمصاف

ل0.33ل4ل0.27ل1ل0.25ل1ل0.47ل2لجإلحجيرا

ل0.33ل4ل0.27ل1ل0.25ل1ل0.47ل2ل ذيجال ا ةي

ل1.18ل14ل0.54ل2ل0.25ل1ل2.6ل11ل ذيجالي بةي

ل0.76ل9ل1.08ل4ل0.51ل2ل0.71ل3لةي ذيجالججذ 

ل0.76ل9ل1.08ل4ل0.76ل3ل0.47ل2ل يج علج نا نت

ل0.16ل2ل-ل-ل-ل-ل0.47ل2لمسرءلةجخالج لاية ي

ل6ل71ل3.51ل13ل5.6ل22ل8.5ل36لرريةليةر 

ل2.20ل26ل1.62ل6ل2.30ل9ل2.6ل11ل ذظمرال هةارا

ل0.08ل1ل-ل-ل-ل-ل0.23ل1ل خ ل

ل100ل1181ل100ل370ل100ل391ل100ل420لجممهميو

 ( مايلي :7أوضحت نتائر الجدوأ رقم )

 لل لل%37تس  لل لجمم جللل ة لبذسلل يلل24جللرءلفللتلجما تةللبلجأل للبرمذسلل يلمسذللرخلف نسللر -

ي لتلرل  يلجمم جلل ة لل24جإلجمرمتلجمًرمل ه جلجمم ر ل يضحل دللجيامرةل ذلرخلف نسلر

 لتيضلحلهل هلجممذاش   لفتللال  ر لم اصيللي تلجمي  ل  تلحد للهل  لبمًذلتل خل

جمذاةهيل رلجلدالي ةهلن ولجمدةجليلبشر ل ل يبلتسلد ملجمي ل لحةل ل  ضلاتلجمدةجلليل

 لل لج جمللرمتلجمًللرمل،لل%25ج لجمي لل ل ًامللدلي للتلجمم جلللالتلمسطللرالتسللهة ةيلبذسلل يل

 ل لج جملرمتلجمًلرمل،ل فلتلل%31.7جرءلفلتلجما تةلبلجمثلرنتلجممصلدةلجممسلايللبذسل يل

  ليجملرمتليلدةلجخ لرةلجمذشل خل،لل%20.7الج ن رءلبذس يلجما تةبلجمثرم لجرءال لر 

 فللتلجما تةللبلل%5.6 فللتلجما تةللبلجم جبللعلجللرءالج خ للرةلفللتلرللريةليةللر لبذسلل يل

،ل جلرءلفلتلجما تةلبلجمسلرةسل يج لعلل%2.30جمير ولجرءال ذظمرال هةالرالبذسل يل

يل فللتلجما تةللبلجمسللربعلجمسذلليجالجألجذ ةلليل جمصللافلبذسللل ل%0.76ج نا نللتلبذسلل يل

ل.ل%0.25،ل فتلجما تةبلجمثر  لجإلحجيرال جمسذيجالجمما ةيل جمً بةيلبذس يللل0.51%

 للل لل%27.6ي بلللتلجلللرءلجما تةلللبلج  للجمم جلللل ة لبذسللل يللBBCبرمذسللل يلمسذلللرخل -

 فلللتلل%ل27.6ج جمللرمتلجمًلللرمل،ل فللتلجما تةلللبلجمثلللرنتلجللرءل صلللدةل سللايللبذسللل يل

  لج جملرمتلجمًلرمل،ل فلتلجما تةلبلل%23.3جما تةبلجمثرم لجرءل لر الج ن رءلبذس يل

 فللتلجما تةللبلجميللر ول ذلليجالي بةلليل  ذظمللرالل%ل8.5جم جبللعلرللريةليةللر لبذسلل يل

 .ل%2.6 هةارالبذس يل
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ل%ل34.3برمذس يلمسذرخلة لةرلجمةيملجرءلفتلجما تةلبلج  للجممصلدةلجممسلايللبذسل يل -

مسلايلللمصلدةل ل ل  لج جمرمتلجمًرمل ةبمرل  جعلجمس بلفتلب رةخلنس يلجممصلدةلجم

 صللرةةلج خ للرةلم للي لنشلل خل ذللرخلة لللةرلجمةلليملتاالليللي للتليللدةلل ةلل ل لل لج خ للرةل

جميرصيلبرمم جلمل جم   تيلي ال جنشطيل سايمةة لجمد لل،ل فتلجما تةبلجمثرنتلجلرءل

 ل لج جملرمتلل%28.3جمم جل ة للمصدةل  ل صلرةةلجماصليللي لتلج خ لرةلبذسل يل

س يل اد ةخل سرةنيلبرمسذيجالجألخ للم جل هلبلج لت لي ل ذلرخلجمًرمل ه هلجمذس يلتًا  لن

ة لةرلجمةيمل رةةخلي تلجماذرفولي لو  قلتيب علر  يل  لجمم جل ة لي تلللالجنالرءل

للجمماربًلليلجممسلام خلمالحللدجثلي للتل جمًلرمملم اصلليللي لتلج خ للرةلفلليةل  ييرلرل ج لللر

 .ل%28.1ءلبذس يل يا فلج صًدخل، فتلجما تةبلجمثرم لجرءال لر الج ن ر

 أوضحت النتائر ظهور مصادر للخبر لم تكن معتادة من قبل مثل :  -

ل.ل%2.20،ل ذظمرال هةارالبذس يلل%6رريةليةر لبذس يل

  شة لجمهد لل ني رضلج يامرةلي تل صرةةلجخ للمالخ رةلفتلججمرمتلجمًةذليل ثلال

حجيلرال لجمسذليجال،ل ج ل%0.76جمصافل جمسذيجالجألجذ ةيل  يج علجإلنا جنلتلبذسل يل

ل.%0.16،ل مسرءلةجخالج لاية يلبذس يلل%0.33جمما ةيلبذس يل

 النطا  الجغرافي للخبر في النشرات اإلخبارية بالقنوات محل الدراسة. .8

فةمللرل  للتليلل ضلم ذاللرئجلجماللتلتيصلل تلجمةرللرلجمدةجللليلبشللر لجمذطللرقلجمهل جفللتل      

حيةةةث تةةةم تقسةةةيم النطةةةا  لللليل،لم ي  فلللتلجمذشللل خلجإلخ رة للليلفلللتلجمسذللليجال الللالجمدةج

الجغرافي للخبر داخةل النشةرة علةي النحةو التةالي: ) محلي/عربةي/ دولةي /  سةيوي / 

 إسرائيل/ أفريقي / منظمات دولية وهيئات حكومية(.

  للدللشللفلتا ةللالجم ةرنللراليلل لجمذطللرقلجمهل جفللتلم ي  ةجخللالجمذشلل خلجإلخ رة لليلفللتل

لمهد للجألتت:جمسذيجال االجمدةجليلي تلجمذايلجمميضحلبر

 (8جدوأ رقم )

 النطا  الجغرافي للخبر في النشرات اإلخبارية بالقنوات محل الدراسة
لجمسذرخلل

لجمذطرقلجمهل جفت

BBCلجممهميولة لةرلجمةيمل24ف نسرللي بت

ل%ل ل%ل ل%ل ل%ل 

ل14ل162ل8.3ل31ل15ل59ل17.1ل72ل ا تل

ل43.6ل515ل46ل171ل48ل187ل37.3ل157لي بت

ل22.6ل267ل25ل92ل21ل82ل22.1ل93لة مت

ل4.5ل54ل3.7ل14ل5ل19ل5ل21لآلةيل

ل1.01ل12ل0.5ل2ل1ل4ل1.4ل6ليل جئةا

ل8.2ل98ل11ل40ل7ل27ل7.4ل31ل ف  ست

ل6.1ل73ل5.4ل20ل3ل13ل9.6ل40ل ذظمرالة مةيل هةارالح ي ةي

ل100ل1181ل100ل370ل100ل391ل100ل420لجممهميو
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 : ( ما يلي8يتضح لنا من بيانات الجدوأ رقم )

 عربي :  BBCفي قناة 

ل%37.3جرءالج خ رةلجماتلتلطتلجممذطسليلجمً بةليلفلتلجما تةلبلج  للبذسل يلللللللللل

  لج جمرمتلجمًرملمًدةلج خ رةلةجخلالجمذشل خلي لتل لدجةل لدخلجماا ةلال،ل فلتلجما تةلبل

،ل ب للرةقلنسلل تلل%22.1جمثللرنتلجللرءالج خ للرةلجماللتلتلطللتلجمسللرةخلجأل ة بةلليللبذسلل يل

بةذرللرل بللة لج خ للرةلجماللتلتلطللتلجممذطسلليلجمً بةلليل،ل فللتلجما تةللبلجمثرملل لجللرءاللل ةلل 

لل%17.1ج خ رةلجمما ةيلجمم ت طليلبرمشلاي لجمدجخ ةليلمهمرية ليل صل لجمً بةليلبذسل يل

  لج جمرمتلجمًرمل ب رةقلنس تلضًةفلبة لتلطةيل خ رةلج ة برل فتلجما تةبلجم جبعل

،ل فلتل%9.6جمد مةليل جمرةالرالجما ي ةليلبذسل يللجرءالجألخ رةلجماتلتلطتلجممذظملرا

لجلرءالج خ لرةلج ف  سةليللبذسل يل  جلرءلفلتلجما تةلبلجمسلرةسلل%7.4جما تةبلجمير ول

جإلهاملللرملبرألخ لللرةلجألللللةي يل  خةلل جللجلللرءالجألخ لللرةلجإللللل جئة ةيلبذسللل يلل%5بذسلل يل

ل.1.4%

 :24في قناة فرنسا 

 للل لل%48تلجما تةللبلج  للبذسلل يلجللرءالج خ للرةلجماللتلتلطللتلجممذطسلليلجمً بةلليلفلل

للللملج خ لللرةلجمما ةللليلل%21ج جملللرمتلجمًلللرمل،لللللمل  لللتلحملللدلج خ لللرةلجمد مةللليلبذسللل يل

،ل فللتلل%7،للللملفللتلجما تةللبلجم جبللعلجللرءالج خ للرةلجألف  سةلليلبذسلل يلل%15بذسلل ي

للملفلتلجما تةلبلجمسلرةسلج خ لرةلجمالتلل%5جما تةبلجميلر ولج خ لرةلجألللةي يلبذسل يل

 فلتلجما تةلبلجمسلربعلج خ لرةلل%3ظمرالجمد مةيل جمرةارالجما ي ةليلبذسل يلتلطتلجممذ

ل.ل%1جإلل جئة ةيلبذس يل

 في قناة روسيا اليوم : 

 للل لل%46جللرءالج خ للرةلجماللتلتلطللتلجممذطسلليلجمً بةلليلفللتلجما تةللبلج  للبذسلل يل

لللللملج خ لللرةلجألف  سةللليل%25ج جملللرمتلجمًلللرمل،لللللمل  لللتلحملللدلج خ لللرةلجمد مةللليلبذسللل يل

،ل فللتلل%8.3،للللملفللتلجما تةللبلجم جبللعلجللرءالج خ للرةلجمما ةلليلبذسلل يلل%11بذسلل ي

جما تةللبلجميللر ولجألخ للرةجماتلتلطللتلجممذظمللرالجمد مةلليل جمرةاللرالجما ي ةلليلبذسلل يل

لللملجما تةللبلل%3.7 فللتلجما تةللبلجمسللرةسلجألخ للرةلج خ للرةلجأللللةي يلبذسلل يلل5.4%

ل.ل%1جمسربعلج خ رةلجإلل جئة ةيلبذس يل

 ح من العرض السابق ما يلي :يتض

ج ل ذطسيلجمي ةجلجمً بلتلجلرءالفلتلجمم ت ليلج  ملتلم سذليجالجملثالثل الالجمدةجلليل -

،لبةذملرلجلرءلفلتلجما تةلبل%43.6  لج جمرمتلجمًرملمًدةلجخ رةلجمذش جال حملدلبذسل يل

ل   ةرلرلفلتل%22.6جمثرنتليهامرملجمسذيجالبرألخ رةلجماتلتلطتلجمسرةخلجأل ة بةيللبذس يل

ل%14جما تةبلجمثرم لجإلهامرملبرألخ رةلجمما ةيلةجخلالجمرية ليل صل لجمً بةليلبذسل يل
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   س لجةت لرولنسل يلجهاملرملجمةلعلجمسذليجال الالجمدةجلليلبر خ لرةلجمً بةليل لرل الدثل

ي للتلجمسللرحيلجمً بةلليل لل لصلل جيرال  ب للرال ثللالللليةجالجم بةللعلجمً بللتل ي لل ج ل

 جولج لل جئة تل  لرل الدثلفلتلج ةجضلتل جمم فلجمذي لل جمسللةيلجم  سلطةذةيل جمصل

جمً ج ةيله هلجمسللر رلجً لتلجهاملرملجمسذليجال الالجمدةجلليلبرمهرنلبلجمً بلتل تلطةالهل

 تلطةيلرر  ي.

للجني للرضل  الليظلفللتلنسلل يلج خ للرةلجماللتلتلطللتلجمسللرةخل -  الحللظل لل لجمهللد للج لللر

   جلعلحملدللل%4.5جأللةي يلحة لب لتلنس يلت دلج خ رةلفتلجمسذيجالجملثالثلبذسل يل

للممهميييلجمسةملجماتلتا ملجخاةرةلج خ لرةل   ملتل جمتلةبمرل املجخاةرةلنيولج خ رةل فسر

 ه هلجمم رةلءل جمسةمل ةميلجمس بلجمم رنتل.

ثانياً: عناار اإلبراز المستخدمة في تقديم المادة االخبارية الخااةة بقضةية الصةراع 

ملكة العربيةة السةعودية والةيمن فةي السياسي العسكري في المنطقة الحدودية بين الم

 القنوات محل الدراسة 

باثللتلجمدةجللليلجمارمةلليليذرصلل لجإلبلل جبلجممسللايد يلفللتلتسللد ملجممللرةخلجإلخ رة لليلفللتل

لجمسذيجال االجمدةجليل  لحة ل:ل

 ر التسد ملجمي  لفتلجمذش جالجإلخ رة يلفتلجمسذيجال االجمدةجلي 

 جمي لل لفللتلجمذشلل جالجإلخ رة لليليذرصلل لجإلبلل جبلجمم ئةلليلجمصلليتةيلفللتلتسللد مل

 برمسذيجال االجمدةجلي

 يتهرهلجمي  لفتلجمذش جالجإلخ رة يلبرمسذيجال االجمدةجلي 

 جمايجب لفتلي ضلجمي  لفتلجمذش جالج خ رة يلبرمسذيجال االجمدةجلي 

 ل يبلصةرغيلجمي  لفتلجمذش جالج خ رة يلبرمسذيجال االجمدةجلي  

 اإلخبارية في القنوات محل الدراسة.شكل تقديم الخبر في النشرات .  1

فةملللرل  لللتليللل ضلم ذالللرئجلجمالللتلتيصللل تلجمةرلللرلجمدةجلللليلبشلللر لرللل التسلللد ملل 

حيةث تةم تقسةيم شةكل تقةديم جمي  ةجخالجمذش خلجإلخ رة ليلفلتلجمسذليجال الالجمدةجللي،ل

الخبر داخل النشرة علي النحو التةالي:) مةذي  فقةط/ مةذي  ص اتصةاأ هةاتفي / مراسةل 

مةةذي  صمةةادة فيلميةةة صتقريةةر داخلةةي/ مةةذي  صرسةةائل  ة أو تسةةجيلية/صمةةادة فيلميةة

 مذي صضي  / حوار عبر القمر الصناعي/ يجم  بين أكثر من اسلوب(. مراسلين/

  دللشفلتا ةالجم ةرنرالي لر التسد ملجمي  لفتلجمذش خلجإلخ رة يلفلتلجمسذليجال الال

لجمدةجليلي تلجمذايلجمميضحلبرمهد للجألتت:

ل

ل

ل
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 (9)جدوأ رقم 

 شكل تقديم الخبر في النشرات اإلخبارية بالقنوات محل الدراسة
لجمسذرخلل

لر التسد ملجمي  

BBCلجممهميولة لةرلجمةيمل24ف نسرللي بت

ل%ل ل%ل ل%ل ل%ل 

ل5.5ل66ل5ل18ل5.3ل21ل6.4ل27ل   علفسب

ل3.2ل38ل4.3ل16ل2.3ل9ل3ل13ل   علتلجتصرللهرت ت

ل34.5ل408ل33.2ل123ل33.5ل131ل37ل154ل   علت رةخلفة مةيل  لتسهة ةي

ل28ل332ل27.2ل101ل30.1ل118ل27ل113ل   علت رةخلفة مةيلتتس   لةجخ ت

ل3ل35ل3ل11ل3.3ل13ل2.6ل11ل   علتةلرئال  جل ة 

ل0.5ل7ل0.5ل2ل0.5ل2ل0.7ل3ل   عتضةف

ل2ل19ل3ل11ل1.5ل6ل0.4ل2لحيجةلي  لجمسم لجمصذريت

ل23.3ل276ل23.7ل88ل23.2ل91ل23ل97ل همعلبة ل لث ل  لجل يب

ل100ل1181ل100ل370ل100ل391ل100ل420لجممهميو

 ظرل لجمهللد للرل التسللد ملجمي ل لفللتلجمذشلل جالجإلخ رة ليلفللتلجمسذليجالجمللثالثل،لحةلل ل

 عربي علي النحو التالي :  BBCجاءت النتائر بالنسبة لقناة 

ةبلتسد ملجمي ل لجرءل ل يبل   عل علتسد مل رةخلتسهة ةيلفتلجما تةبلجأل لل  لبة ل لرم

 ل لجإلجملرمتلجمًلرمل،ل فلتلجما تةلبلجمثلرنتلجلرءل ل  علتل لرةخلل%37حة لب لتلنس اهل

،ل فلتلجما تةلبلجمثرمل لجللايدجمل لثل ل ل لجلل يبلل%27فة مةيلتلتس   لةجخ لتلبذسل يل

،ل فلتلجما تةلبلجميلر ول6.4،ل   ةررلفتلجما تةبلجم جبعل   علفسلبلبذسل يلل%23بذس يل

،ل   ةرللرلفلتلجما تةللبلجمسلرةسل لل  علتلةلللرئالل%3رت تلبذسل يلجلرءل لل  علتجتصلرللهلل

،للل%0.7،لبةذمرلجرءلفتلجما تةلبلجمسلربعل   عتضلةفلبذسل يللل%2.6  جل ة لبذس يل

ل.لل%0.4 فتلجما تةبلجمثر  لجرءلحيجةلي  لجمسم لجمصذريتلبذس يل

 جاءت النتائر علي النحو التالي : 24بالنسبة لقناة فرنسا 

 علتسد مل رةخلتسهة ةيلفتلجما تةبلجأل لل  لبة ل لرمةبلتسد ملجمي ل للجرءل ل يبل   ع

  لجإلجمرمتلجمًرمل،ل فتلجما تةبلجمثرنتلجلرءل ل  علتل لرةخلل%33.5حة لب لتلنس اهل

،ل فتلجما تةبلجمثرم لجلايدجمل لثل ل ل لجلل يبلل%30.1فة مةيلتلتس   لةجخ تلبذس يل

،ل فللتلجما تةللبل%5.3 لل  علفسللبلبذسلل يلل،ل   ةرللرلفللتلجما تةللبلجم جبللعل%23.2بذسلل يل

،ل   ةررلفتلجما تةبلجمسرةسلجرءللل%3.3جمير ولجرءل   علتلةلرئال  جل ة لبذس يل

،لبةذمللرلجللرءلفلتلجما تةللبلجمسللربعلجلرءلحلليجةلي لل للل%2.3   عتجتصلرللهللرت تلبذسل يل

ل.للل%0.5،ل فتلجما تةبلجمثر  ل   عتضةفلبذس يللل%1.5جمسم لجمصذريتلبذس يل

 سبة لقناة روسيا اليوم جاءت النتائر علي النحو التالي : بالن

جرءل ل يبل   عل علتسد مل رةخلتسهة ةيلفتلجما تةبلجأل لل  لبة ل لرمةبلتسد ملجمي ل ل

  لجإلجمرمتلجمًرمل،ل فتلجما تةبلجمثرنتلجلرءل ل  علتل لرةخلل%33.2حة لب لتلنس اهل
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بلجمثرم لجلايدجمل لثل ل ل لجلل يبل،ل فتلجما تةل%27.2فة مةيلتلتس   لةجخ تلبذس يل

،ل فللتلجما تةللبل%5،ل   ةرللرلفللتلجما تةللبلجم جبللعل لل  علفسللبلبذسلل يلل%23.7بذسلل يل

،ل   ةرلرلفلتلجما تةلبلجمسلرةسلجلرءلل%4.3جمير ولجرءل   علتلجتصلرللهلرت تلبذسل يل

،لبةذمللرلجللرءلفللتللل%3   عتةلللرئال  جللل ة ل لحلليجةلي لل لجمسملل لجمصللذريتلبذسلل يل

ل.للل%0.5جرءل   عتضةفلبذس يلللجما تةبلجمسربع

 من العرض السابق يتضح مايلي : 

 ل  لنس يلتلطةيلميخ رةللرنتل  لخالللجممرةخلجم ة مةيلج لجماسهة ةيلجممصلرح يلم لذ ل

ل%33.5ي بلتل للBBC فلتل ذلرخل%37جمي  للجم لل س ؤهلجمم  علحة لب لتلنس اهل

اةهليل ذطسةليلأل لخد ليل للر المسذرخلة للةرلجمةليمل هلتلنل%ل33.2 لل24مسذرخلف نسرل

للمس بلينررل لث لل ييل   الت   ي. لجألن رءلجممصيةخلهتلجأللث لرةيير

 تزج دلنس يلجلايدجملجمم  عل جماس   لجمدجخ تلفتلللال ل لجمسذليجال الالجمدةجلليلي لتل

جم غمل  ل  اررلفتلبًضلجمسذيجالجألخل للبًلضلجمشلتءلي ل  لجمذسل يل ربجملتللثةل خل

دلفةلهل همةليلجمصلليةخلجماةليلألخ لرةلجما ة ز لي ل.فرل هلجمصليةخلجمذمطةلليلفلتل  لتلتازج ل

ل تلةفلجد دجللم ذ لجمي  ل.

ن ولجمشتءلتزج دلنس يلجلايدجملصيالجمم  علفسبلفتلجمذش جالج خ رة ليلحةل لب للتل

 هلل هلجمذسلل يلل24فللتل ذللرخلف نسللرلل%5.3 لل%6.4ي بللتللBBCنسلل اررلفللتلفللتل ذللرخل

تزج للدلجميلللر الجممصلليةخلبرإلضللرفيليمللتل همةلليلجمصلليةخل،لتًا لل لل ةلل خلجللدجللفللتلظللال

 تلل للجم رحثلليل  لجيامللرةلجمذشلل خلي للتلصلليالجمملل  علفسللبلفللتليمسللرءلجمي لل ل ًا لل ل لل ل

يةيبلجمذش خلم جل هبل  لتسالنس يلجإليامرةلي تلصيالجمم  علفسبلفتلنش خلجألخ لرةل

لبش اليرم.

ل  لجإلجمرمتلجمًرمل.ل%5 علفسبلل مدلب لتلنس يلجيامرةلة لةرلجمةيملي تلصيالجمم 

 ل مدلجلايدجملجمم جلالفتلنش جالج خ رةلفتلجمسذليجالجملثالثل الالجمدةجلليلبذسلبل

  ت ًلليل هلل هلظللره خلصللاةيلحةلل ل هللبل  ل اذللر تلهلل جلج تهللرهل للعل لليخلجما ة ز للي ل

جإلخ رة يلبرإلضرفيليمتل  ل دةجالجمسذيجالجممرة يل جم ش  يلتسرسلفتلجرنبلل ة ل ذرلرل

ل لخالللجمسدةخلي تلب لةلرئالجمم جل ة ل  ل ل  ليدةل م  ل  لة للجمًرمم. 

.عناار اإلبراز المرئية الصوتية في تقديم الخبةر فةي النشةرات اإلخباريةة بةالقنوات 2

 محل الدراسة .

فةمرل  تلي ضلم ذارئجلجماتلتيص تلجمةررلجمدةجلليلبشلر ليذرصل لجإلبل جبلجممسلايد يل

حيةث تةم تقسةيم جمذشل خلجإلخ رة ليلفلتلجمسذليجال الالجمدةجلليل،لفتللتسد مللجمي  ةجخلال

عناار االبراز المستخدمة في  تقديم الخبر داخل النشرة علي النحو التةالي:) اةورة 
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عنةةاوين  حيةةة/ اةةورة ثابتةةة شخصةةية/ اةةورة ثابتةةة "خةةرائط ورسةةوم"/ جرافيةةك/

 مقاط  اوتية(. مؤثرات اوتية/ /مكتوبة

يذرصلل لجإلبلل جبلجممسللايد يلفللتللتسللد مللجمي  ةجخللالل  للدللشللفلتا ةللالجم ةرنللراليلل 

لجمذش خلجإلخ رة يلفتلجمسذيجال االجمدةجليلي تلجمذايلجمميضحلبرمهد للجألتت:

 (10جدوأ رقم)

 عناار اإلبراز المرئية الصوتية في تقديم الخبر في النشرات اإلخبارية

لبالقنوات محل الدراسة
لجمسذرخلل

ليذرص لجإلب جب

BBCلجممهميولة لةرلجمةيمل24ف نسرللي بت

ل%ل ل%ل ل%ل ل%ل 

ل27.8ل609ل30ل211ل27.5ل197ل26ل201لصيةخلحةي

ل4.4ل97ل6ل41ل5ل34ل3ل22لصيةخللربايلريصةي

ل10.3ل228ل9ل63ل10.6ل76ل11.5ل89لصيةخللربايل خ جئبل ةليم 

ل13.3ل292ل13ل92ل12.1ل87ل14.5ل113لج جفةد

ل18.2ل400ل16ل114ل17.3ل124ل21ل162ليذر   ل  ايبي

ل1ل21ل1.5ل11ل0.5ل4ل0.7ل6ل  ل جالصيتةي

ل25ل547ل24.5ل173ل27ل193ل23.3ل181ل سروعلصيتةي

ل100ل2194ل100ل705ل100ل715ل100ل774لجممهميو

 يضلحلجمهللد لليذرصلل لجإلبلل جبلجممسللايد يلفللتلتسللد ملجمي لل لفللتلجمذشلل جالجإلخ رة لليل

لبرمسذيجالجمثالث.

للفتلتسلد ملجمي ل لهلتل لجمصليةخل  ظر ل  لجمهد لل  لجلث ليذرص لجإل ب جبلجلايدج ر

،للللمليذللر   ل  ذيبلليلل%25،ل  ةرللرلجممسللروعلجمصلليتةيلبذسلل يلل%27.8جماةللي لبذسلل يل

ل.ل%ل18.2بذس يل

لليملتليني لرضلنسل يلجللايدجمليذصل ل لجممل ل جالجمصليتةي ليذلدل  تشة لجمذالرئجل  للر

بلضاة يلجدجل لايدجملهل جلتسد ملجمذش جالجإلخ رة يلبرمسذيجالجمثالثلحة لجرءالجمذس

ي بلتللBBC،ل ذلرخلل%1.5جمًذص لحة لجرءالنس يلجلايدج هلفتل ذرخلة للةرلجمةليمل

. لل مدلجني لرضلنسل يلجللايدجمليذصل ل لجمصليةخلل%0.5ل24،ل  ذرخلف نسرللل0.7%

 ل ليجملرمتلل%10.3ةليمل لفتليجملرمتلجمًةذليلحةل لجلرءالنسل يلل–جمثرباي لخ جئبل

لد ي.يذرص لجإلب جبلجممساي

 . إتجاه الخبر في النشرات اإلخبارية بالقنوات محل الدراسة .3

فةمللرل  للتليلل ضلم ذاللرئجلجماللتلتيصلل تلجمةرللرلجمدةجللليلبشللر ليتهللرهلجمي  فللتل 

حيث تم تقسيم إتجاه الخبر داخل النشةرة جمذش خلجإلخ رة يلفتلجمسذيجال االجمدةجليل،ل

 محدد(.علي النحو التالي:) إيجابي / سلبي / محايد / غير 

  لدللشلفلتا ةلالجم ةرنلراليل ليتهللرهلجمي  ةجخلالجمذشل خلجإلخ رة ليلفلتلجمسذليجال اللال

لجمدةجليلي تلجمذايلجمميضحلبرمهد للجألتت:
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 (11جدوأ رقم )

 إتجاه الخبر في النشرات اإلخبارية بالقنوات محل الدراسة
لجمسذرخلل

ليتهرهلجمي  

BBCلجممهميولة لةرلجمةيمل24ف نسرللي بت

ل%ل ل%ل ل%ل ل%ل 

ل24.7ل292ل26.5ل98ل26ل102ل22ل92لي هربت

ل47.3ل562ل45.5ل168ل45ل176ل52ل218لل  ت

ل17ل199ل11ل41ل22.5ل88ل16.5ل70ل ار د

ل11ل128ل17ل63ل6.5ل25ل9.5ل40لغة ل ادة

ل100ل1181ل100ل370ل100ل391ل100ل420لجممهميو

 ( ما يلي :11يتضح لنا من بيانات الجدوأ رقم )

 لل لل%52ي بللتللجللرءالج خ للرةلجمسلل  ةيلفللتلجما تةللبلج  للبذسلل يل BBCفللتل ذللرخل

ج جمرمتلجمًرملمًدةلجخ رةلجمذش خلخاللل دخلجماا ةال،لللملجلرءالج خ لرةلج  هربةليلفلتل

 فللتلجما تةلللبلجمثرملل لجللرءالج خ لللرةلجممار للدخلبذسللل يلل%22جما تةللبلجمثللرنتلبذسللل يل

ل  لج جمرمتلجمًرم.ل%9.5  خة جللج خ رةلجملة لجممادةخلبذس يلل16.5%

ج ضاتلنارئجلجمهد للج لج خ رةلجمس  ةيلجلرءالفلتلجما تةلبلج  للل24ج رل ذرخلف نسر

،ل فللتلل%26،للللملجللرءالج خ للرةلج  هربةلليلفللتلجما تةللبلجمثللرنتلبذسلل يلل%45بذسلل يل

،ل فلتلجما تةلبلجم جبلعلجلرءالل%22.5جما تةبلجمثرم لجرءالج خ لرةلجممار لدخلبذسل يل

ل.%6.5جممادةخلبذس يللج خ رةلغة 

،ل لفلتلل%45.5ج رل ذلرخلة للةرلجمةليملجلرءلفلتلجما تةلبلج  للج خ لرةلجمسل  ةيلبذسل يل

،ل فلتلجما تةلبلجمثرمل لج خ لرةللجملةل لل%26.5جما تةبلجمثلرنتلج خ لرةلجمسل  ةيلبذسل يل

ل.%11،ل فتلجما تةبلجم جبعللج خ رةلجممار دخلبذس يلل%17 ار دخلبذس يل

 الجدوأ السابق مايلي: يتضح من عرض 

جهامتلجمسذيجالجمثالليل االجمدةجلليللبر خ لرةلجمسل  ةيلجلثل ل ل لجهامر رلرلبر خ لرةل -

 ةبمللرل  جللعلجمسلل بلفللتلحمللدلجمللتلل%47.3ج  هربةلليلحةلل لب لللتلنسلل يلت للدلج خ للرةل

جهامللرملجمسذلليجالج خ رة لليلجميرصلليلبر خ للرةلجملليجةةخل لل ل ذللروقلج حللدجثلجمم ةاللليل

  ب رال هتليرةخل رلت ي لجخ رةلل  ةي.برمص جيرال ج

تسلرةبلجمذسللبلجمماي ليل للرلبلة لجمسذلليجالجملثالثل اللالجمدةجلليلفللتلج خ لرةلجممار للدخل -

ي بلتلبذسل يلBBC ل مدلج خ لرةلجملةل ل الدةخل،لبرمذسل يلمالخ لرةلجممار لدخلفلتل ذلرخل

ل،لج للر%11،ل  ذللرخلة لللةرلجمةلليملبذسلل يل%22.5بذسلل يلل24،ل فللتل ذللرخلف نسللرل16.5%

ل%6.5بذسل يلل24،ل  ذرخلف نسرل%9.5ي بتلبذس يلBBCج خ رةلغة ل ادةخلفتل ذرخل

 .%17،ل ل ذرخلة لةرلجمةيملبذس يل

 . التوازن في عرض الخبر في النشرات االخبارية بالقنوات محل الدراسة.4

فةمرل  تلي ضلم ذارئجلجماتلتيص تلجمةررلجمدةجليلبشر لجماليجب لفلتليل ضل 

حيةةث تةةم تقسةةيم التةةوازن فةةي خ رة لليلفللتلجمسذلليجال اللالجمدةجلللي،لجمي  فللتلجمذشلل خلجإل
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عرض الخبر داخل النشرة علي النحةو التةالي:) يعةرض وجهةة نظةر واحةدة / يعةرض 

وجهتي نظر / يعرض أكثر من وجهةة نظةر/ الخبةر يعةرض الحةدث فقةط/ غيةر واضةح 

 اليشتمل علي وجهات نظر(.

مي  ةجخلالجمذشل خلجإلخ رة ليلفلتل  دللشلفلتا ةلالجم ةرنلراليل لجماليجب لفلتليل ضلج

لجمسذيجال االجمدةجليلي تلجمذايلجمميضحلبرمهد للجألتت:

 (12جدوأ رقم)

 التوازن في عرض الخبر في النشرات االخبارية بالقنوات محل الدراسة
لجمسذرخلل

ل دللجمايجب 

لفتلي ضلجمي  ل

BBCل

لي بت

لجممهميولة لةرلجمةيمل24ف نسرل

ل%ل ل%ل ل%ل ل%ل 

ل16.6ل197ل15.13ل56ل16.15ل63ل18.5ل78لريلنظ ل جحدخ ً ضل ج

ل29.6ل350ل23.5ل87ل36ل141ل29ل122ل ً ضل جراتلنظ 

ل17.5ل207ل16.5ل61ل17.6ل69ل18.3ل77ل ً ضل لث ل  ل جريلنظ 

ل35.7ل422ل44.5ل165ل30ل117ل33.3ل140لجمي  ل ً ضلجمادثلفسب

غة ل جضحل  شامالي تل جررال

لنظ 

ل0.4ل5ل0.2ل1ل0.25ل1ل0.7ل3

ل100ل1181ل100ل370ل100ل391ل100ل420لجممهميو

 ظر لجمهد لل دللجمايجب لفتلي ضلجمي  لفتلجمذش جالجإلخ رة ليلبلرمسذيجالجملثالثل

 للل لل%35.7،لجلللرءالج خ لللرةلجمالللتلتً لللولجمي للل لفسلللبلفلللتلجما تةلللبلج  للبذسللل يل

رمتلجمًلرمل ل لج جملل%29.6ج جمرمتلجمًرمللملجمي  لجم لل ً لول جرالتلنظل لبذسل يل

مةمثللالبلل مدلجما تةللبلجمثللرنتل،ل جللرءلجمي لل لجملل لل ًلل ضل لثلل ل لل ل جرلليلنظلل لفللتل

،ل فتلجما تةبلجم جبعلجلرءلجمي ل لجمل لل ًل ضل جرليلل%ل17.5جما تةبلجمثرم لبذس يل

،ل فلتلجما  لبلجميلر ولجلرءلجمي ل لغةل ل جضلحل  شلامالل%ل16.6نظ  جحدخلبذسل يل

ل.%0.4ي تل جررالنظ لبذس يل

 اياغة الخبر في النشرات االخبارية بالقنوات محل الدراسة. . أسلوب5

فةمللرل  للتليلل ضلم ذاللرئجلجماللتلتيصلل تلجمةرللرلجمدةجللليلبشللر ل للل يبلصللةرغيلل 

حيةث تةم تقسةيم مصةدر الخبةر جمي  فتلجمذش خلجإلخ رة يلفتلجمسذليجال الالجمدةجلليل،ل

تعليقيةة / أكثةر داخل النشةرة علةي النحةو التةالي:) خبريةة / خبريةة تفسةيرية / خبريةة 

 من أسلوب(.

  دللشفلتا ةالجم ةرنرالي ل ل يبلصةرغيلجمي  ةجخالجمذش خلجإلخ رة يلفتلجمسذليجال

ل االجمدةجليلي تلجمذايلجمميضحلبرمهد للجألتت:

ل
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 (13جدوأ رقم )

 أسلوب اياغة الخبر في النشرات االخبارية بالقنوات محل الدراسة
لجمسذرخلل

ل ل يبلصةرغيلجمي  

BBCلجممهميولة لةرلجمةيمل24ف نسرللي بت

ل%ل ل%ل ل%ل ل%ل 

ل40ل470ل41ل151ل36.5ل143ل42ل176لخ   يل

ل22ل262ل24ل89ل20ل77ل23ل96لخ   يلت سة  ي

ل12.8ل151ل13ل48ل15ل59ل10.4ل44لخ   يلتً ةسةيل

ل25.2ل298ل22ل82ل28.5ل112ل24.6ل104ل لث ل  لجل يب

ل100ل1181ل100ل370ل100ل391ل100ل420لجممهميولل

 ( مايلي :13يتضح من بيانات الجدوأ رقم )

(لتً لولو ةًليلجمسذلرخلفللتلصلةرغيلجمي ل لفلتلجمذشلل جال13جلرءالنالرئجلجمهلد للة للمل)

ج خ رة يلحة لج ضاتلجمذارئجلج لجمسذيجالجمثالثل االجمدةجلليلل ل لبلي ةرلرلجمسرملبل

ل  لج جمرمتلجمًرم.لل%40جمي  للحة لجرءلفتلجما تةبلج  للبذس يل

ل.ل%25.2ج رل رمبلجمهمعلبة لجلث ل  لجل يبلفسدلجحاالجما تةبلجمثرنت،لبذس يل

ل%22 جرءلجمسرمبلجما سة للفتلجما تةبلجمثرمل لم سذليجالجملثالثل الالجمدةجلليلبذسل يل

 ةبمللرل  جللعلجمسلل بلفللتلحمللدليمللتلب للرةخلوللر مل  ليللدةلجمم جللل ة ل ب للرةخلجمي  ةللرال

م رحثيلج لتسد ملجمي  لبرلث ل  لجل يبل جماذليولجما سة  يلمالحدجثل  لج خ رة.ل ت للج

فتلجلايدجملجمسيجمبلجم ذةيلفتلصةرغيلج خ رةلتل تل دةجلل  لجماةي يل جماشلي قلي لتل

 سللايللجمذشلل خلج خ رة للي،ل ج للللر لحمللدل ًامللدلبرمدةجلليلج  مللتلي للتلو ةًلليلجمي لل ل

ل جمارجيليمتلجماً ةقلي ةيل ت سة لبًضلجيجن هل.

المسةتخدمة فةي تنةاوأ قضةية الصةراع السياسةي العسةكري فةي المنطقةة ثانياً : األطر 

 الحدودية بين السعودية واليمن في القنوات محل الدراسة 

تملجإليامرةلي تلجماا ةالجم ة تلبردفلةصدل تا ةالجيجنبلتذر لل لةيلجمص جولبلة ل

لجمسًية يل جمةم لفتلجألخ رةليةذيلجمدةجليل،)لال ذرخلي تلحدخ(

 عربي BBCة أوالً : قنا

لشللفلجماا ةللالجم ة للتلم مًرمهلليلجإلخ رة لليلم سلللةيلج لجمسذللرخلجلللايد تل همييلليل لل لجألولل ل

لجإلخ رة يلجم  يةيل جماتلتمث تلفتل هميييل  لجألف رةلجم ئةسةيل   له هلجألو :ل

ليورةلجمص جو -

 يورةلجممسايمةيل -

 يورةلجمذارئجلجإل اصرة يل -

 يورةلجإلهامر رالجإلنسرنةي -

  خيورةلجمم ج  -

 يورةلجمديمل جمار ةد -
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 )أ( إطار الصراع: 

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

لجمص جولفتلجمةم ل جريلنظ للًية ي (1)

 هال صربتلجمسًية يل مل خطرالفتللةرلاررلفتلجمةم ل (2)

للفتلت هة لجناارةللبمد ذيلجمم اللفتلجمةم ل25 ساال (3)  ريصر

 ارية ما اكد علي هذه االفكار ومن امثلة ذلك : حيث ورد في النشرات االخب

ل12/10/2017ورد في نشرة 

 سفلجرب ،لجمسًيةللجممس لح لجم اةيلجم ثة لي،ل ي لةل جرلهلتً ةل جال اللرةبيل لذلرءل

 شرهدخلحطرمل ذزمهلفتل د ذيلنه ج لجمسًية يلجممارخميلم اد ةل علجمةم لجماتل ز ارلرل

جممذلزللجممط ةلليلبلرم ي لجألبللةضلبسلل بللتظرلل ليال لرال فهلليجالفلتلجللدةج ل.جمال ب

 .جمس جئفل جمشظر رلجماتلورماررلجما ب

ل27/10/2017ورد في نشرة 

ةخ تلجما بلفتلجمةم لبة لجمايلةة ل ي تلي دلصلصرمحل  لجرليل جما ي ليلجمةمذةليل

جمش يةيلبسةرةخلجم ئةولي دلةبهل ذصيةلهرةللجممدييملباالرمفل ل ليشل لة للتسليةهل

ةيلجمسًية يل  لجريللرنةي،لهل جلجأللل يولرلر هرلجمثالللة لة  ل جليةل لرلجممم  يلجمً ب

 شللة ليمللةل لل بلنرر ارر،ف للرم غمل لل لجمماللر  الجمد مةلليل ج   ةمةلليلمي  رللرل جميضللعل

جممرلللر للجملل للحللالبللرمةم ل رللً هلناةهلليلجمساللرلل ل للزجللجمهرن للر لجم ئةسللةر لي للةل

 .ايصاليمةلحا ي  ةرمرلجم جفضلألللتذربلل  لت ر ضلبشر لجم

ل30/10/2017 ةةلفتلنش خل

ريصرلي لةلجأل لالفلتلت هةل لجناالرةللت ذلرهلجماذظلةملجممًل  فلبرللمل جمد مليلل25 اال

، فهل لجناالرةللن سلهلخلرةإل ريلدخلم شل ويل جإللال ةي لفتل د ذيلجمم اللجذيبتلجم  د

 فتلفتلجممد ذيلجمسرح ةي،ل رل لل  ليل ل سالال هذلد  لللرنيجل صلط ة لخلرةإلجممذشلرخ،

جمشر لجممرضت،لرردالجمم اللو ةلتذظةملجمسريدخلفلتلرل هلجمهز ل خلجمً بةلي،لجممذلر تل

ل.ماذظةملجمد مي،لبيجلطيلجماارمفلجمًس  للجم للتسيةهلجمسًية ي

 )ب( إطار المسئولية: 

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

 س ؤمةيلجخا رءلبيةملجمطرئ يلجمةم ل:تامةالجما ي يلجمسًية يل جمةمذةيل (1)

لجإللمرية ةي

  ب  لخرةجةيلجمةم ل امالجمايلةة ل س  مةيليدملجمايصالإلت رق (2)

 1/11/2017ورد في نشرة 



دية واليمن في أطرالمعالجة اإلخبارية للصراع السياسي العسكري في المنطقة الحدودية بين السعو

 القنوات الفضائية الموجهة باللغة العربية

 308                              العدد الثاني عشر –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

للالجئللاالفلرلل ربلفاةلليلفللتللللرحيلجمالةةلل لبصللذًرءل جملل لل مثللالجآل فل لل ل بذللرءل حما

بًم ةلليلجإلخ للرءلجمطرئ لليلج لللمرية ةيلجما للي اة لجمةمذةلليل جمسللًية يل سللايمةيل للرللللمرهل

جمسس للم زيةملجم  حتلم طرئ يلج للمرية ةيلجأل لرملحسلة لجمم   لتل  لالللذيجالبًلدل

ل.نس هلل جل  ل ذطسيلنه ج لجمسًية يلجمةلجمةم لباسبلجم ةر لجمصرةةلي لج ئاالف

 1/11/2017ورد في نشرة 

 ذصيةل رللة رضل رلة لي دلصل ب  لجميرةجةيلجمةمذتلفتلح ي يلجم ئةولي دلةبهل

هللرةللي لج ولل جفلجممهامًلليلتاللتلةير لليلجأل للملجممااللدخلفللتلجذةللفلمللملتايصللاليمللةل

ل.جت رقلمي فلجوالقلجمذرةلفتلجمةم لجم لل ايجصال ذ لنايللالليل رر 

 -)ج( إطار النتائر اإلقتصادية: 

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

 جمًمرميلجميجفدخلبرمسًية يللجممسربالجممرمتليبءل ثساللرها (1)

ل ب  لجمطر يلجمسًيةلل دييليمتلي هرةل صةليلةجئميلإلت ر رالخ ضلينارإلجمذ ب (2)

 2/10/2017ورد في نشرة 

ممل دةلبي لدلجمشلربل لةل لجمطلره لل  لالرلريةل ل لجآل ل نلهللةللط لمالخاةلرةلبلة ل

ةبملرل للرةةل ًرلمل     للالهمرل  ألفن رل  ل ًةدليرئ الهليملةلب لدهلجألصل تلجملةم ،ل  ل

جمسًية يلجماتل ًمالبررل ذ للذيجالوي  يلنررئةر،لبس بليدمل دةتهلي ةلةفلعل جممسربلال

 .جممرمت لي ل  جفسةه

ي ةلجممسةمة لجممل جفسة ل جمس طرالجمسًية ي  جممسربالجممرمتلهيلةليملرر  يلف ضارر

ًمرمللليلجميجفلللدخلفلللتلجمسطلللرولجميلللرص،ل ةخ لللتلحةلللزلجماذ ةللل لبرم ًلللالفلللتلجأل لل للل لم 

ل. يمةي/تميبلجمهرةل

 1/11/2017ورد في نشرة 

ةيرلخرمدلجم لرمح،ل ب ل لجمطر ليلجمسلًيةل،لجملد للجممذاهليلم لذ بلحليللجمًلرمملجألحلدليملةلتمد لدل

،ل2018ذ بليملةل لرلبًلدلجماًر  لفةملرلبةلذرملمي لضلجإلنالرإلبرلدفلتًز لزلجألللًرةلجمًرممةليلم ل

م ذهل ررةليملةل  لحملدل لدل اط لبلصلةليلجد لدخلمرل جلجماًلر  لبيلالفلجت ر لرالخ لضلجإلنالرإل

ل.جممًميللبررلفتلجمي تلجم جه ،ل جماتليزبالجأللًرةلفتلجم ا خلجألخة خ

 -)د( إطار اإلهتمامات اإلنسانية:

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

لجمسًية يلتيجفقلي تلفاحل ةذرءلجماد دخلفتلجمةم  (1)

  لرميليغرليلينسرنةيل:جم فعلجمهزئتلم اصرةلي لجمةم لمةوللرفةر (2)

 جأل ملجمماادخلتذاظ لترلةدلجلااذرفلتيصةالجممسريدجالفتلجمةم  (3)

 جم ةتلجألبةض:جمسًية يللا احل ةذرءلإلةخرللجممسريدجالجإلنسرنةيليمتلجمةم  (4)

 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-40360722
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 22/10/2017ورد في نشرة 

جما ي يلجمسًية يل  د ل نررل  ةال خة جلج نصةرولممطرملبلجممهاملعلجملد متلباي ةلفل

جماصرةلي ةلجملةم ل فلاحل ةذلرءلجماد لدخلم سلمرحلبمل  ةلجممسلريدجالمملدخل لتسلاليل ل

رر ،  يضللحل  ذالليةل  ل لللر الجإلغرللليلبمللرلفةرللرلجميلللر الجماربًلليلممذظملليلجأل للمل

فتلجممرئيل  لل70مةذرءل دل ةىلممذعلجممًينرالي لنايلجمماادخلح ةال  لج ليغالقلجم

ل.جمماارجة لم مًينيلفتلجمةم 

 16/10/2017ورد في نشرة 

 جرتل لر الينسرنةيلتربًيلمي ملجمماادخلندجءليرجاللجد دجليمةلجماالرمفلجمل ىلتسليةهل

جممم  يلجمً بةيلجمسًية يلم فلعلجماصلرةليل لجملةم لبشل اللر لا،ل ال ةخل ل ل  لحملدل

 ضلحةرخلجممال ة لم يط ،  رللةؤلرءل ذظميلجأل ملجمماالدخلم ط يمليل)جمةينةسلةف(ل ً

  ذظميلجمصايلجمًرممةيل ب نر جلجألغ  يلجمًرممتلي لجم فعلجمهزئتلم اصرةلفتل  لتل

لربقل ل لجأللل يولجمهلرةللململ  ل للرفةر،  رلرة جليملةل  ل  ةلي لو لال صل ايجلجآل ل

  ةي لرلي لي لةلجأل لالفلتلحرجليلل20رل  ل ً ضة لم صربيلبم ضلجمدفاة  ر،للم

 .  ًُاسدل  لل ًيل ال ة لري لي ةل ردلجممهرييل- رليليمةلجم ير يلجإلنسرنةيل

 23/10/2017ورد في نشرة 

 لتللزجللجممذظمللرالجإلنسللرنةيلتذاظلل لترلةللدجلبشللر لجلللااذرفلجملل حالالجمهي لليلمايصللةال

جمماادخ،لجةمتل رلليمدة د،لم تلل سريدجتررلفتلجمةم ،  رلل ذسقلجإلغرليلجماربعلمي م

بتللتلينهل ر لال  ل اصلالي لةلجمال خة لفلتلجمسلريرالجممس  ي،  لدل غ لقلجماالرمفل

جملللل للتسلللليةهلجمسللللًية يلجماللللد ةلجمةمذةلللليلبًللللد رل و للللقلجمايلةللللي لصللللرة خرلي للللةل

جم  رض، م  ل ذظميلجأل لملجمماالدخلحل ةال ل ل  لهل هلجمسةليةلجمهي ليل لدلتاسل بلفلتل

فللتلجممالليل لل لحرجةرتللهلل80  سللايةةلجمللةم ل."هرلجمًللرممل ذلل ليسللية  ل لل ل هريلليلرللرد

 .جمل جئةي،ل  شردل ل  لنسصرلل ة جلفتلجمل جءل  ل  الغ قلجماد ةلتمر ر

  18/10/2017ورد في نشرة 

 ي  لجم ةتلجألبةضل  لجممم  يلجمً بةيلجمسًية يللاسمحلب احل ةذرءلفلتلجملةم لإلةخلرلل

ةفلعل مدلبًدلةييخلجم ئةولة نرملدلت ج لبلجم  لرضليملة سريدجالينسرنةيليمةلجم الة، ح

 .جماصرةلم سمرحلم مسريدجالجإلنسرنةيلبرميصيللجمةلجمشًبلجمةمذت

 -)هـ( إطار المؤامرة:

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

لج  خللرنتلتردفليمتلجمسةط خلي تلجمشًب ح طذرل   (1)

لجمايلةي :لت هة جالصذًرءل جزءل  ل  ج  خلي تلجمةم  (2)

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42130125
http://www.bbc.com/arabic/middleeast-42130125
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  1/10/2017ورد في نشرة 

 للرللي للدلجمم للدلجمالليلتلبيللةملح للليل نصللرةلصلجمايلةلليلينللهلتللمليح للرول للرل صلل هل

بللرمم ج  خلجم  لل ىلجلللاردفتلجمةم ،  للرللي لهلل هلجمملل ج  خللرنللتلترللدفليمللةلجمسللةط خل

  لدال صرةةلفتلحزبلجمم تم لجمشً تلجمًرمل  لجمل ئةولجمةمذلتل.ةلجمشًبلجمةمذتي 

جمسللربقلي للتلي للدصلصللرمحل اللالفللتلههلليملي للةللللةرةتهلبسلل جئفل ةلبللتلجللتلخللرةإل

  ضللرفتلت للدلجممصللرةةلميلرملليلة  الل بل  لصللرمحل اللالفللتل.جمًرصللميلجمةمذةلليلصللذًرء

 دلم ازبل رل لجمًيضت. ذطسيلجذيبتلصذًرءل  اال ًهلجأل ة لجمًرملجممسري

  21/10/2017ورد في نشرة 

ييا  لجمايلةي لفتلجمةم ل  لجما هة جالجمالتلضل بتل  لول سلهد  لفلتلصلذًرءل ملرل

   عل لث ل  ل ايل خمسيل لاللة ل اةاللترتتلفتليورةل رل ص يهلبم ج  خلي لةلجمل الةل

مالتلخ ا لتللل مدل  حدترر،ل  رمتلح ليل نصرةلصلجمايلةليلفلتلبةلر لي لجما هةل جا،لج

نايللاللمايل خمسة لج  ار،لتلرتتلب ًلال لرلللماهلجما لليل جذلدجال     ةليل ي  ةمةليل

تًرةللجمشًبلجمةمذت، لر لتذظةملجمد ميلجإلللال ةيل لدل ي ل لفلتل  لتلللربقل سلايمةاهل

يلل لجمرهمللرالجماللتلجلللاردفتل سللهد  لتللربًة لم الليلةة لفللتلجمًرصللميلجمةمذةللي،م  ل

 .متلينهل  لجمم   لجدجليمسرءلجمالئميلي ةلجماذظةمجإلةجةخلجأل    ةيل ر

 -)و( إطار الدعم والتأييد :

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

ل  ةرةلة  ةلما رةلل هرييلحسةسيل2.1جمةم ل اارإليمتل (1)

  26/10/2017ورد في نشرة 

دجال جما  يلرالمامي لالخطليلجفااحلفلتلجذةلفلجمثالللرءلجممل تم لجملد متلمهملعلجممسلري

 ح لجأل ة لجمًرملمي ملجمماالدخل نطينةليلغليتة  ولفلتل.ج لاهربيلجإلنسرنةيلفتلجمةم 

ل ملليلج فااللرحلجمللد للجممرنالليلي للةل لللري يل سللريدجتررلماهللر بلجمًهللزلفللتلتمي للال

 .ج حاةرجرالجمل  ة يلم ماارجة لفتل ذروقلجمص جوللرفي

 FR24ثانياً : قناة 

الجم ة للتلم مًرمهلليلجإلخ رة لليلم سلللةيلج لجمسذللرخلجلللايد تل همييلليل لل لجألولل للشللفلجماا ةلل

لجإلخ رة يلجم  يةيل جماتلتمث تلفتل هميييل  لجألف رةلجم ئةسةيل   له هلجألو :ل

ليورةلجمص جو -

 يورةلجممسايمةيل -

 يورةلجمذارئجلجإل اصرة يل -

 يورةلجإلهامر رالجإلنسرنةي -
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 يورةلجمم ج  خ -

 ديورةلجمديمل جمار ة -

 )أ( إطار الصراع: 

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

 اللةاللفللتلغللرةتة لم االلرمفل جأل للملجممااللدخلتذاسللدل جأللللاي رف لل68جمللةم ل:ل (1)

لباةرخلجإلنسر 

  سرتاللحيلةرل جذد رل يجمةرلم ا ي يلفتلجماد دخل60جمةم :ل ساال لث ل  ل (2)

لصرة خلبرمساتل  لجمةم لبرتهرهلجمسًية يحزبلصل ذ تليال اهلبنوالقل (3)

  28/10/2017ورد في نشرة 

 للدنةرلفللتلغللرةتة لجللي اة لن لل ترمرلوللرئ جالتربًلليلم االلرمفلجمًسلل  للبسةللرةخلل68 اللال

جمسًية يل جلاردفارللي رلرً ةرل  زةييلفتلجذيبلغل بلجملةم ل فلتلغ بلهلجمثالللرء.ل

فلليلجألولل جفلمللـ ج لاي رفلجماللرملهلل هلجماصللة يل ي ذللتليذرللرلجأل للملجممااللدخل ذاسللدخللر

 .برماةرخلجإلنسرنةي لفتلجم  دلجملرةقلفتلنزجول س ح

ل68تس  تلغرةتر لجي ار لن  ترمرلولرئ جالتربًليلم االرمفلجمًسل  للبسةلرةخلجمسلًية يلبمسالال

  دنةرل جلاردفتللي رلرً ةرل  زةييلفتلجذيبلغ بلجمةم ل فتلغ بهلجمثاللرء.

  26/10/2017ورد في نشرة 

 سرتاللحيلةرل جذد رل يجمةرلم ا ي يلفتل ارفظيلجماد دخلغل بلجملةم ،لل60ال لث ل  لت

للرني لجأل ل/ة سلم  ،لل19لريي.ل  ذ ليوالقلصرة خلبرتهرهلجم  لرضلفلتلل24خاللل

تا لزلجممًرة ل جملرةجالجمهي يلم اارمفلجمً بتلجمل للتسليةهلجمسلًية ي،لفلتل ارفظليل

 . جماد دخلجماتل سةط لي ةررلجمايلةي

 سرتاللحيلةرل جذد رل يجمةرلم ا ي لي،ل ا ليجلل60 فرةال صرةةل  ذةيل و ةيل  ل لث ل  ل

 .غ بلجمةم   ارفظيلجماد دخ لرييلي ةلخطيولجمه ررالفتل24خاللل

  20/10/2017ورد في نشرة 

 رللجأل ة لجمًرملمازبلصلجم  ذرنتلحسل لنصل لصلج لذلة لي لحزبلهلغةل ل اليةولفلتل

يوللالقلصللرة خلبرمسللاتل لل لجمللةم لبرتهللرهلجألةجضللتلجمسللًية يل ط للعلجمشللر لجماللرمت،ل

 لر لججاملرول بةجءلجميرةجةليللنرفةرليةلرلل لل ل ايليمةلجمةم ل  لجم ا   ل جم ي ت.

 ."جمً بلفتلجمسره خلجألحدلجترملجمازبلجمش  دلفتلح ي يلم ذر لبـ جإلةهرب

 )ب( إطار المسئولية: 

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

ل(ل  لجممس  للي لحمر يلجممدنةة لفتلجمةم ؟1)

http://www.france24.com/ar/20170321-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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 15/10/2017ورد في نشرة 

 صللدةتهل ذظمللليلجمً لليلجمد مةللليل  لغللرةجالجماالللرمفلجملل للتسللليةهلحللل لتس  لل لجد لللدل

جمسًية ي،ل جمرهمرالجماتلتشذررلجمهمريرالجممس ايلجمميجمةيلم ايلت،ل لل مدلجممذر ئليل

مرلللرلفلللتلتًلللزل يلللد ،ل لللدلتسللل  تلفلللتل سالللاليشللل جالجمملللدنةة ،لبةلللذرمللثةللل ل للل ل

ةة :لضلل برالجألو رل،  صللفلجماس  لل لجملل للصللدةلبًذلليج ل  للرل لل ل  للر لآ لل لم مللدن

جي يل ههمرالب  يلفتلجملةم  ل سالالجمملدنةة لفلتلجمال بلجملدجئ خلفلتلجملةم لبرنرلرل لدل

 .ت  ةليمةل صرفلج جئملجما ب

 -)ج( إطار النتائر اإلقتصادية: 

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

 لتي ةفل رم ررليل لتسرة  ليل%10 لرملر ليلجممم  يلجمسربليلتا ججعلبذايل (1)

لجميمةدلب لوالل

لت ج بل ط بل  لجمم دلل مر ليةةجإ آةج  ي لفتلبيةصيلنةي ية  (2)

  1/11/2017ورد في نشرة 

ت ججًللتل لللرملرلل ليلجممم  لليلجمسربلللي،ل همييلليلج لللاثمرةجالجمد مةلليلجماللتل م  رللرل

ملرليل ل ة ةلتسلرة  ليل لجياسرملهل سلرءلجمسل ت.للل%9ك9جأل ة لجميمةدلب لوالللبذس يل

ت ججللعل  رلل لبيةصلليلجأللللرملجمسللًية يل تللدج ل ،ل ل لل لبيةصللرالجمللد للجمً بةللي،ل

بًلللدلة ةسللليل جحلللدخلي لللةلبلللدءلجمالللدج  الصللل رحلجألحلللد.ل تمذلللعل يجيلللدلل%6ك1بذسللل يل

 .فتلج سيل جحدخل%10جم يةصيلجمسًية يلت ججعلجأللرملبرلث ل  ل

 تللدج ل ،ل ل لل لبيةصللرالجمللد للجمً بةللي،للالسةةعوديةلت ججللعل  رلل لبيةصلليلجأللللرم

غة ل س ي يلفلتللحملة توقيفاتلبًدلة ةسيل جحدخلي ةلبدءلجمادج  ا،ليل ل%6ك1بذس يل

 يبةجءلجمارمةة ل جمسربسة .  ة جل يش جالجمل11جمسًية يلرم تل

  1/11/2017ورد في نشرة 

لشفلجم ئةولجأل    تلة نرمدلت ج بلص رحلجألحدل نهلو بل  لجمم دلل مر لبل لي لدل

جمًز زلي  لجمررتف،ليةةجإلر ليل آةج  لي لجمسلًية يلجمذ طةليلجمًمال ليلفلتلجأللليجقل

 نللهلتاللرةثل للعل دونالةةد ترامةةا جممرمةلليلفللتلجمي  للرالجممااللدخ، ي  لجملل ئةولجأل    للت

جمم للدلللل مر لبلل لي للدلجمًز للزلفللتلرللر ليةةجإلرلل ليل آةج  للي لجمسللًية يلجمذ طةلليل

 .جمًمال يلفتلجمي  رالجمماادخ

 -)د( إطار اإلهتمامات اإلنسانية:

لم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل: تمث تل هملجألف رةلج

http://www.france24.com/ar/20171027-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.france24.com/ar/20171105-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.france24.com/ar/20170520-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
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لجمةم ل:  ل مذعلةخيللجممسريدجالجإلنسرنسي؟ (1)

جمةم ل:لجآلآلفل اظره   لفتلصذًرءلم فعلجماصرةلجم لل   ضهلجماارمفل (2)

لجمً بتلبسةرةخلجمسًية يل

  27/10/2017ورد في نشرة 

هي لعلجمشلًبلجممذظمرالجإلنسرنةيلتذ ةلب رةليلترة يةليلفلتلجملةم ،لفمل لجممسلا ةدل ل لت

جمةمذلت؟لبًلدلجمسللمرحلبلدخيلل  لللل ةذيل سللريدجالممةذلرءلجمُاد لدخلجمةمذللت،ل الدلذرليلل ل

 .ه هلجألب يلجمًسةدلت لتلجممرم ت،لجمماادثلجم لمتلبرلمل يجالجماارمفلجمً بت

  31/10/2017ورد في نشرة 

صلرةلررة لآ فلجمةمذةة لج لذة ،لبمظره خلفتلجمًرصلميلصلذًرء،لم مطرم ليلب فلعلجما

 جمظرمم لجم لل   ضهلجماارمفلجمً بتلبسةرةخلجمسلًية يل ذل ل لل يو.ل فلتلجمي لتلجمل لل

جدةالفةهلجأل ملجمماادخل طرم ارلرلبلل  ةخلجم فلعلجم ر لالم اصلرةليل للرفليلجممليجن ل

 جممطللرةجا،ل لللدلجمسلل ة لجمسللًيةللمللدىلجأل للملجممااللدخل  للللالجمم جفلل ل جممطللرةجال

 .ة لي لتًز زليج جءجال  ج  ي لجمشاذرالةًرةلفااررل يذد رللذص حلةجض

جماللتل سللةط لي ةرللرلجمايلةللي ،ل صللذًرء تظللره لآ فلجمةمذةللة لج لذللة لفللتلجمًرصللمي

م مطرم لليلب فللعلجماصللرةلجملل لل لللدالجأل للملجممااللدخل  لتدجيةرتللهللرةلةلليلي للةلجمشللًبل

ل.جمةمذت

 -)هـ( إطار المؤامرة:

لم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل: تمث تل هملجألف رةلج

ل(ل ب  لجمطر يلجإلل جئة تل  شفلي ليتصر الل  يلتمتل علجمسًية ي1)

  13/10/2017ورد في نشرة 

لشللفل ب لل لجمطر لليلجإلللل جئة تل يفللرللرللار ذازلجألحللدل  ليللل جئةال جلل الجتصللر ال

  حل ل لل  يل علجمسلًية يل للبل يلر فل شلا ليلبشلر لي ل ج ،ل حملدلفلتل  للتصل

 .نييهلممس  لليل جئة تلي لجتصر ال  له جلجمس ةا

 جل الجتصلر ال يلل جئةا  رلل ب  لجمطر يلجإلل جئة تل يفلرللرلار ذازلجمةليملجألحلدلي 

 .ل  يل علجمسًية يل لبل ير فل شا ليلبشر لي  ج 

 فتلةةهلخاللل سرب يل عليحجييلجمهةشلجإلل جئة تلي للل بليخ لرءليلل جئةاليال رترلرل

ال رال لعلة لليللال ةيل ي بةليل رلل ب  لجمطر يل يفرللرار ذازل مد ذرلي جمسًية ي  ع

 ."جرنبل ذررلل للبرم ًال مسذرليرةخلجمط فلجم لل يهال ذرر

http://www.france24.com/ar/20170921-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://www.france24.com/ar/20171013-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D8%A8-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
http://www.france24.com/ar/20170623-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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 -)و( إطار الدعم والتأييد :

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

 هاللاشرة لجمسًية يلفتلييرةخلييمرةللية ر (1)

ل يمة جلفتلجمةم   ةي لة  ةلمم رفايلجمل60جمسًية يلتسرهملبرلث ل  ل (2)

  13/10/2017ورد في نشرة 

بللر ل صللرةةلةب ي رلللةيلة لللةيل ط ًلليل "جمًلل ب" بيصلليصللللية رل فللرةالصللاة ي

اتلفتلجلاثمرةلب رةخلجمًرهالجمسًيةللم اصيللي ةل ييةللش تلمررل  ل يل يلنه

 ي يلبرممسرهميلفتلييلرةخلييملرةلللية رل لرلبًلدلجمال ب.لم ذرلرل رلرةاليملةل  لجمم لدل

جمسللًيةلل ب للغلجملل ئةولجم  لللتلبللر لجم  للرضل ل م لل ل  لتللدفعلبم ةللرةجالجمللد  ةجال

 لييللرةخلجإليمللرةلماصللبلفللتلخد لليلي لل ج ل جممة ةشللةرالجماربًلليلمرللر،ل   ل للحللد  ليلل

 هللبل  ل  للي لبًللدلحللاللةرلللتل  للي لفةللهلجمسلل جةلبةللدلجمسللية ة لة  لتللدخالخللرةجتل

م رئدخل للجريللرنت.لجأل  لجم لل ًةدللةذرة يلترهةالجمذظرملجمسيةلل ترجةلالجم لتلفلتل

ل. صة لبشرةلجأللد..تلةفلجمصاة ي

  4/10/2017ورد في نشرة 

غرليلجميمةول ذظمليلجمصلايلجمًرممةليل   لغل ذحل  لزلجمم دلل مر لب لي دلجمًز زلم 

  ةي لة  ةلمم رفايلجناشرةل برءلجم يمة جلبرمةم لحة ل اهر بليلدةلجإلصلربرالل66.7

 .برممايل  لجألو رلليمةل سريدجال80 مفليصربيل  اارإلل400جممشا هلبررلجمـل

منظمةةةة الصةةةحة  جميملللةول لللع سةةةلمان بةةةن عبةةةد العزيةةةز ل غاثةةةةمركةةةز الملةةةك    لللع

فتلجمةم لحةل ل اهلر بليلدةل الكوليرا   ةي لة  ةلمم رفايل7ك33جت ر رلبسةميل العالمية

 ." مفلفتلب دل ًةشل  ل  ل ب يلينسرنةيلفتلجمًرممل400جإلصربرالجممشا هلبررل

 RT ARABICثانياً : قناة 

لشللفلجماا ةللالجم ة للتلم مًرمهلليلجإلخ رة لليلم سلللةيلج لجمسذللرخلجلللايد تل همييلليل لل ل

 لتلفلتل همييليل ل لجألف لرةلجم ئةسلةيل  ل لهل هلجألو لجإلخ رة ليلجم  يةليل جمالتلتمث

لجألو :ل

ليورةلجمص جو -

 يورةلجممسايمةيل -

 يورةلجمذارئجلجإل اصرة يل -

 يورةلجإلهامر رالجإلنسرنةي -

 يورةلجمم ج  خ -

 يورةلجمديمل جمار ةد -

http://www.alarab.co.uk/article/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/121216/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.alarab.co.uk/article/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/121216/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://www.france24.com/ar/20170413-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9
http://www.france24.com/ar/20170608-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.france24.com/ar/20170608-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.france24.com/ar/20170710-%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A3%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 )أ( إطار الصراع: 

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

ل  ص وليس   ة للًية ة لبسسيول   حةيلفتلجربج جمةم ل: ا تلفتلتًزل (1)

ل ساالجذد ة للًية ة لي تلجماد ةل علجمةم  (2)

  21/10/2017ورد في نشرة 

لللسبليشلل جالجممللدنةة لبللة ل اةللال جلل  حلناةهلليل يمللرلل ارمةلليلفللتلتًللزل،فةمللرلته للتل

يرمرل صدجءلجمص جولجمةمذتلجممسام لفتلجمسًية يلجممهر ةخلحة لمسلتلوةلرةج ل صل 

ل   حةيلفتلجربج لجذيبلجممم  يل.لبسسيو

  فرةال ةرةخلجمسيجالجممشا ليلم اارمفلجمً بلتلفلتلجم  لرضلبمسالالوةلرة  لللًية ة ل

لج جءللسيول   حةارمرلفتلجربج لجذيبلجمسًية ي.

  13/10/2017ورد في نشرة 

 الللالجذلللد ر لللللًية ر ،لجمةللليملج لذلللة ،ل حلللدهمرلبا لللرةللإلولللالقلنلللرةل لللعل سللل اة ل

حد ةلجمسًية يلجمهذيبةيل علجمةم ،ل جمثرنتلمستل صل يهلبرةتلدجةلو سليلل حيلةة  ي ة

 حل ال لرميلجألن لرءلجمسلًية يل  جس ،ل  ل لجميلةلالجم  ةلبليليججتلبل ل.نرة يلي ةه

حسللل ليطةلللفل حلللدل ذسللليبتلجمسللليجالجم   للليل الللالفلللتلت لللرةللإلولللالقلجمذلللرةل لللعل

برمالدلجمهذليبتلفلتل ذطسليللي تلي لدصلصلرمح  جم ئةولجمةمذتلجمسربق جمايلت  س ات

لجربج لجذيبتلجممم  ي.

 )ب( إطار المسئولية: 

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

لتارملي  ج لبنفشرلل سريتلجمسالملفتلجمةم جمسًية يل (1)

جمهر ًيلجمً بةيل:جماس   لجأل متلبشر ل س  مةيلجماارمفلجمً بتلي ل اال (2)

ل و رللجمةم ل  اس لم د ي

  29/10/2017ورد في نشرة 

جترللمل ب لل لجميرةجةلليلجمسللًيةل،ليللرةللجمه ةلل ،لورلل ج لبنفشللرلل سللريتلجمسللالملفللتل

 للي لتل  يلجمذزجولفلتلهل جلجم  لدلجم سةل لي ل ليةللرللجمةم ،ل ًا  جلي رهرلجممس  للجأل

،  للرللجمه ةلل لفللتلجفااللرحل لل تم ل بةجءلخرةجةلليل ةؤلللرءل ةلللر لجمللد لل جمسللالح

جأليلللرءلفللتلجمااللرمفلجمًسلل  للفللتلجم  للرض:ل للرللللر لمرلل هلجممة شللةرا)لجمالليلةة (،ل

https://arabic.rt.com/tags/Houthis/
https://arabic.rt.com/tags/saleh/
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ذظلللرملج لللام جةلفلللتل مرةلللرتررلملللي لةيللملجم جيلللتلجألل لل لم ةهلللربلفللتلجمًلللرممل،جم

لجإل  جنت.

  8/10/2017ورد في نشرة 

  للرللجممااللدثلبرلللملجر ًلليلجمللد للجمً بةللي،ل املليةلي ة للت،ل لليملجألحللد،لتً ةسللرلي للةل

جماس   لجمسذيللمي ة لجمًرملمي ملجمماادخلحيللحرميلجألو رللفلتلجمذزجيلرالجممسل اي،ل

رال،لجمالتلفلتلةصلدل تسلهةال تيلةلقلجإلناررلللينهل للر ل سلا زملت ذلتلنرهلرل لثل لة لي

لتثيةلبشرنررلجةيرءجالحيللجةت ربلجماارمفلجمً بتلمررلفتلجمةم ل .

 -)ج( إطار النتائر اإلقتصادية:

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

لجم  رضل لةةفلتي ًر ل ش  ولتًر  لج اصرةل (1)

 م  لةرلحصيلفتل ش  ول نةيم لجمسًيةل (2)

ليللًية يلماًز زلجماهرةخ سا حلإلوالقلر ليلة لة (3)

  1/11/2017ورد في نشرة 

 فرةال لرمليلجألن لرءلجمسلًية ي،لبلر لجما لي اة لجمسلًية يل جأل ل جنةليل  ًالرل شل  ول

ب نللر جلتًللر  ل  لل ل تتلت للرهم،لباللليةلجمم للدلجمسللًيةللللل مر لبلل لي للدلجمًز للزل

ةرهل جمزةجييل جم ئةولجأل ل جنتلبا  لبية رةذ ي،  رمتل  جس لي ل ب  لجم ةايل جمم

جمسللًيةل،لي للدجم حم لجم للل تل  للعل للعل ب لل لجمسةرللليلجمزةجيةلليل جمللل جءلبرمذةربللي،ل

  سةمل رةتةذي ،لي ةل  ل خلت رهملم اًر  لج لاثمرةللفلتلجممهلرللجمزةجيلت،ل حملدل

لباليةلجمم دلل مر ل جم ئةولبية رةذ ي.

  26/10/2017ورد في نشرة 

 خلجم  لت،للة  لالة ةا  ةلف،ل  لجمصلذد قل ي  لةئةولصذد قلج لاثمرةجالجمم رر

 ر لرالة لةيلةجئلدخ،لتًالزملجممشلرةليلفلتلتذ ةل ل شل  ول د ذليل لنةليم لجمسلًية يل

جميجيدخ،ل  رللة ةا  ةفلمصارفةة لة س،لجمةيملجميمةو،لي ةلهر شلفًرمةرال ذالدىل

ةيل  رةةخل  ساس الج لاثمرة لفتلجم  رض:ل لجمصذد قلجم  للتلمالللاثمرةجالجم  لل

ل5 ًالللزملج للللاثمرةل لللعلرللل لرئهلفلللتلتذ ةللل ل شللل  ول)نةللليم(لجمهد لللدلبرمسلللًية يلفلللتل

ل طريرا .

  4/10/2017ورد في نشرة 

لشفل ه ولجأليمرللجم  لتلجمسًيةللي ل سا حلإلنشرءلر ليلجللاثمرة يل شلا ليل

ب  لمرلل صاليمةل  ةرةلة  ة،لماًز زلجمًال رالبة لجم  د  لماامررةل لعلي  رنرترملر،ل

 رللي دلجمًز لزلجم   لد ولنرئلبلةئلةول ه لولجأليملرللجم  للتلجمسلًيةل:ل هذلر ل 
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 سا حلإلنشرءلر ليلجلاثمرة يللًية يلة لةيلبديمل  لجما لي اة لماًز لزلجمًال لرال

ليضرفيلإلوالقلخطيولرا ل  رر خلبة لجم  د   .بة لجم  د  ،ل ت مةالجمًس را،

 -)د( إطار اإلهتمامات اإلنسانية:

لملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل: تمث تل ه

لجأل ملجمماادخلتصفلجميضعلجإلنسرنتلفتلجمةم لبـ جمصرةم  (1)

  28/10/2017ورد في نشرة 

 ص تلجأل ملجمماادخلجأل ضرولجإلنسرنةيلفتلجمةم لبـ جمصرة ي ،ل حمدلفتلخارمل رميل

فلتلظلالجمال ب،لجمالتل  رملم ي يفلي ةل رلآملتليمةلهلجأل ضلرولفلتلجملةم لل5جلام ال

 ي ل لجممسل  لليل ليم ةلرالجإلغرلليلفلتلجأل لملجمماالدخل لرة ل.ةخ لتلير رلرلجمثرمل ،

ميللللي ،لجمةللليملجمسللل تليللل ل جمصلللد ي لحةلللرللجأل ضلللرولجإلنسلللرنةي،ةجيةرلجألوللل جفل

لجمماارةبيلإلحا جملجمسرني لجمد مت.

 -)هـ( إطار المؤامرة:

لجلجإلورةلفتل: تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له 

لض يولي  ج لفتلجمسلرءلي تل   ج  خلبرةبجنت لRT   اتل ذ تلمـل (1)

  17/10/2017ورد في نشرة 

ن ةلي تل ل  ل   ات،ل ساشرةلجمم ردلجألي ةلم شل   لجمد مةلي،لفلتلةةهلي لةللل جلل

خلاللل ل تم لصللا تلجمةليم،لجترر لرالح ي لليلي  لةملل ةللار لجمًلل جقل RT مم جللا

  رلل   التلةةجلي لةلو لبل  جلل ذر،لجماً ةلقل.رةخليم ةرالل لي م ا سلجمثيةللبسة

ي ةله هلج ترر را:ل  ،لمةولل مدل ط سر،لفرما ي يلجمً ج ةيلح ي ليل ي ليل جمشلًبل

جمً ج تلرًبل يحدلمد رملجمشهرييلجم رفةي،ل  ليجالجمهلةشلجمً ج لتل جماشلدلجمشلً تل

ل ل تل دةجتررل  لخاللل يججريلةجيش .

 -م والتأييد:)و( إطار الدع

ل تمث تل هملجألف رةلجم ئةسةيلجماتلي  الي له جلجإلورةلفتل:

لهرةلل ساس ال مدلجمشةخل حمدل  جرذط لت لدلةيمررلم ا ي يلجمةمذةي (1)

  21/10/2017ورد في نشرة 

جلاس الجمل ئةولجمةمذلتلي لدلةبلهل ذصليةلهلرةللجمةليملجمسل تلفلتلجمًرصلميلجمسلًية يل

جميرصليمةلجمةم ليلمريةال ملدلجمشلةخل حملد،ل ةحلبلجم  رض،ل  ًيثلجأل ملجمماادخل

هللرةلل لذللرءلجم سللرءلبللرمهريةلجماللتل  لل مررلجمم ًلليثلجمللد متلفللتل صلل ايلجمشللًبلجمةمذللتل
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 تًز للزلجأل لل ل جمسللالملفللتلجممذطسلليل جمًللرمملب  الله،ل شللدةجلي للةل  لجما ي لليلجمةمذةلليل

 ل  تم لجمايجةللرنتل لاظال ةيرخللالمل ُصذريهلي  ل اطرتهلجمميا  ي لجنطال رل 

جملليوذتلجمشللر الجملل للتذللر لل يا للفل لللر رلجمللةم ل جلللاييبللللال  ينللرالجمشللًبل

ل ر جئاهلجمميا  ي.

  نتائر الدراسة التحليلية :

 ظرلل الناللرئجلتا ةلللالجألخ للرةلجمللليجةةخلفللتل ذلللرخلة لللةرلجمةللليمل  لجممللدخلجمز ذةللليل .1

جمذشل خلجإلخ رة ليلة ةسيل حمدل م  لت سة هلفلتل  لل45م ذش جالجإلخ رة يل لث ل  ل

تًدلفا خليخ رة يلرر  يلتالم لجماسرة  لجإلخ رة يل ل مدلجإلتصر الي  لجأل ملرةل

 جمصذريةي.

  لل ل هلللملجمذاللرئجلجمالللتلتيصلل تلجمةرلللرلهلل هلجمدةجلللليلولليللجمي للل لفللتلجمذشللل جال .2

جإلخ رة يلفتلجمسذيجالجمثالثل االجمدةجليلحة لتشلة لجمذالرئجليملتل جليةليخلاالفل

ثالثلفللتلولليللجمي لل لةجخللالجمذشلل جالجإلخ رة لليلحةلل لجللرءلولليللبللة لجمسذلليجالجملل

 برمالرمتلتيضلحلجمذالرئجلبشل اليلرملل%63جمي  لفتل ذرخلة لةرلجمةيملوي لالبذسل يل

يةت رولنس يلجألخ رةلجمطي  يلفتلجمثالثل ذيجال االجمدةجليلنظ جللإليامرةهملي لتل

 جماسرة  لجإلخ رة يلمماربًيل بًرةلجمي  ل  ذر شاه.ل

خالللنارئجلجمدةجليل  لجميد يلجإلخ رة يلحدثلفةرلرلتطليةلل ةل للجم رحثيل   ت لل .3

لل جلل برلممشللرهد ررل،لخرصلليلفللتلجمي للتلجملل لل حاللتل صلل اتل لثلل لللل جءجلل تذييللر

 صللل اتلفةلللهل خ لللرةلجما ة ز لللي لجمممةلللزخل فللللال للل لجم للل ج جلجمالللتل س لللالي ةرلللرل

دلبسلل بلجم لل ل مللرلجًللال شللرهدخلت للدلجمذشلل جالتاسللقل اًلليلم مشللرهل شللرهد هر،

جمم ررلل لملل ًضلجألحللدجثل جمي للرئعلبرإلضللرفيليمللتلتذلليول رلل رللجماسللد مل،ل برماللرمتل

 ص حلويللجمي  لض  ةخل  لض  ة رالجماليجب لجإلخ لرةللمًل ضلجمي ل ل ل ل

 لرفيلجيجن ه.

 ظر النارئجلتا ةالجألخ رةل  لنيولجمي  لفتلجمذش جالجإلخ رة يلبرمسذيجالجملثالثل .4

 ل لل%57ولجميجضحلم ايل خ  للةرلت لحة ل ص تلنسل اهل االجمدةجليلجإلةت ر

يجمرمتلجمًةذيلجمما  يل هيل ر  لدل رتملي ضهل  ليهاملرملجمذشل جالجإلخ رة ليلفلتل

للللللللللللللللللللجمسذيجالجإلخ رة يل االجمدةجليلبرمملمي لجإلخ رةللجمسةرلتلبش الل ة .

جمالتل لاملو حرللرل ل لخلالللفالل خلل يةت لرولنسل يلجمسلللر رلجمسةرللةيلجمً بةليل جمًرممةلليل

جماا ةلال لللر لجما لةلزلي ةرللرلبشل الل ةلل لج لل جلل جضلحلفللتلجمسذليجالجمللثالثل ي للتل

ة لررلجمسلر رلجمسةرلةيلجمً بةيل ل مدلجإلهاملرملجميجضلحلبسللةيلجمصل جولجمً بلتل

جإللللل جئة تل لللل مدلجمسللللةيلجمً ج ةللليل  للللةيلجمدةجلللليلجمصللل جولجمسةرللللتلبلللة ل

 جمسًية يل جمةم .
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لمللرل لللدالجمذاللرئجلب للرةخلجإلهامللرملبرألخ للرةلجمسةرلللةيل جمًسلل   يل جأل ذةلليل   جللعل .5

حملدليمللتليللدملجإللللاس جةلفللتلجممذطسلليلبسل بل شلل  يلجمشلل قلجأل لللبل ب للرةخلنسلل يل

جممصرة رالبس بلليةجالجم بةعلجمً بتل، لل مدلجميضلعلجممالدهيةلفلتلجألةجضلتل

يدجملي ل ج للرفليلجميللرئال جمسل ال جلاجمً ج ةيل  ر ادثلفتلي  ج ل    ررلجمذي لل

 لل ل جللالجما لليقلي للتلجممذللرفولفللتلجممذطسلليلجمً بةلليلجممامثللالفللتلجممم  لليلجمً بةلليل

، غةل لحملدل ل لجمسللر رلجممايججلدخلجمسًية يلبمرلتمث هل  للساللةرللتل ج اصلرةلل

 ي تلجمسرحيلجمد مةيل جمما ةي.

رلرلجمسرملبلجمي ل للحةل ل ظر الجمذارئجل  لجمسذيجالجمثالثل االجمدةجليل ل بلي ة .6

 ل لجإلجملرمتلجمًلرمل.لل تل للجم رحثليل  لتسلد ملل%40جرءلفتلجما تةبلجأل للبذس يل

جمي  لبلرلث ل ل ل لل يبل جماذليولفلتلجللايدجملجمسيجملبلجم ذةليلفلتلصلةرغيلجألخ لرةل

تل تل دةجلل  لجماةي يل جماشي قلي تل سلايللجمذشل خلجإلخ رة ليل،ل ي لللر لحملدل

جماً ةلقلي ةلهل ت سلة لبًلضلل متلي تلو ةًيلجمي  ل جمارجيليملت ًامدلبرمدةجيلجأل

 جيجن ه.

بللرم غمل لل لجلللايدجملي لل ج للرفلليلجميلللرئال جمسلل ال لل ل جللالجما لليقلي للتلجممذللرفولفللتل

جممذطسلليلجمً بةلليلجممامثللالفللتلجممم  لليلجمً بةلليلجمسللًية يلبمللرلتمث للهل لل للسللاللةرلللتل

ل ي اصرةللفن لجم رحثيلت لل:

 جلللال ةيلتمثللال همةلليلجةيلةرلللةيلم للد للجمي ةهةلليل جممم  لليلجمللةم لة ملليلي بةلليل .1

لل جمامرةللدلجمسلل  علملللمررليمللتل جمً بةلليلجمسللًية يلتاد للدجلل ةيمرللرلح ي لليل رللً ر

 ذظي لليلة لل ه للولجماًللر  لجمي ةهللت،ل ي هللرةلح ي لليلتسللاطةعلضلل بلجأل لل ل

  جمذظرملهيلجمط  قلجمذ يحلجإل  جنت.

تسلايدملجمةلعلجميللرئال ل ل جلالجإلهاملرمللج لجمهمرية يلجإل  جنةيلة مليلوميحلي .2

بمصرماررلجمسي ةيلجممامث يلفتلجإل سر لبم رتةحلجمس جةلجمسةرللتل جإل اصلرةللفلتل

جممذطسيلفم لجأل متلتسد ملجإللا جتةهةيلجماذرفسةيلي تلجإللا جتةهةيلجمدفريةليلجمالتل

  ربجمتلة للجمي ةجلتا ذرهر.

شلللرفررل ت ًة رلللرلحالللتلجأل ل  للل لملللد للجمي لللةجلجمً بلللتل للليخلنريمللليلملللمل لللاملجلا .3

جمل  ةلل سلرهميلهل هلجمسليخليملتلجرنلبلجمسليخلجميشلذيلجمالتلتاالرإليملتلتطلي  ل

 تذي للعل سللام لفللتلجمهلليةخل جممصللدة، ت للجم رحثللي التًمللالهلل هلجمسلليلل ًللرل

 ماي ةفلجإليامرةلي تلجمسيللجمد مةيل  ل جالف ضلجأل  لفتلجمي ةجلجمً بت.

برمدةجيلجأل متلي تلجممصرمحلجممشلا لي، بذرءلجمًال ليل  لجمًال رالجمد مةيلتًامدل .4

 للعلجمشللًبلجمةمذللتلملل ل لةلل لبرم للدجئالج لللا جتةهةيللثةلل جل،لفةهللبلجم هللر لي للتل

 جمشًيبل مةولجما ي رالجملًة ي.
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جتةهةيلفللتلجم الل ليلل لجمللدجخال ت ًةللالة ةلجمم جلللزلجم اثةلليل جمدةجلللرالجإللللا .5

صلللللرة يلم مسلللللريدخلفلللللتل ضلللللعلجإل  جنلللللتلفلللللتل سلللللاي رتهلجإلجامريةللللليل جإل ا

 جإللا جتةهةرالجممذرل يلمميججريلجمذ يحلجإل  جنت.

 مقترحات الدراسة :

ليج جءلةةجليلفتل جمايجفقل ج خاالفلفتلجمًال رالجأل    ةيلجإل  جنةي  -1

 م ا ي يلجمةمذةيلجمسربسي يج جءلةةجليلفتل جم د الج لا جتةهتلجمسًيةلل -2

لتلة للجم ا لجألحم  يج جءلةةجليلفتل جمامدةلجإل  جنتلف -3

ل

ل

ل

ل
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 المصادر والمراج :

 دراسات غير منشورة باللغة العربية
أحمد سعيد جادهللا،" المعالجة اإلخبارية للشةئون العربيةة واإليرانيةة فةي قنةاتي روسةيا اليةوم  .1

وبةةي بةةي سةةي العربيةةة ""،)رسةةالة ماجيسةةتير، غيةةر منشةةورة ،كليةةة االعةةالم ،قسةةم االذاعةةة 

 (2016القاهرة،والتليفزيون،جامعة 

الزهةةراء احمةةد اسةةماعيل ،العوامةةل المةةؤثرة فةةي السياسةةات اإلعالميةةة باإلذاعةةات المصةةرية  .2

يناير،)دراسة مسحية(، )رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة جنةوب  25الموجهة بعد ثورة

 (2014الوادي ،كلية األداب،

اإلسرائيلي :دراسة  -ربيإبراهيم مصطفي عبد الوهاب،المعالجة اإلخبارية لقضية الصراع الع .3

والقنةاة الثانيةة اإلسةرائيلية ،)رسةالة دكتةوراه  BBCتطبيقية علي قنوات النيل الدوليةة و الةـ 

 (2007،غير منشورة، جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم ،قسم إذاعة،

أميرة مصطفي البطريق،دور قناتي مصر اإلخبارية واليورونيوز األوروبية الموجهة بالعربية  .4

ات األزمات السياسية بالمنطقة األوومتوسطية،)رسةالة دكتةوراه،غير منشةورة،جامعة في أوق

 (2013عين شم ،كلية األداب،

حسن محمد طر ،" العالقة بين االعتماد علق المواق  اإلخبارية اإللكترونية ومستوا المعرفة  .5

يةر منشةورة، بالقضايا السياسية اليمنية والعربيةة لةدا الشةباب اليمني"،)رسةالة دكتةوراه، غ

 (2014كلية االعالم ،قسم االذاعة والتليفزيون،جامعة القاهرة،

األمريكيةة واليورونيةوز  CNNحنان يوس  ،المعالجة اإلخبارية للقضةايا العربيةة فةي شةبكة  .6

 (2001األوروبية ،)رسالة دكتوراه ،غير منشورة، جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم ،قسم إذاعة،

المعالجة االخبارية للقضةايا السياسةية العربيةة فةي القنةوات الفضةائية داليا عثمان ابراهيم ،"  .7

الموجهةةة باللغةةة العربيةةة "، )رسةةالة ماجيسةةتير، غيةةر منشةةورة ،كليةةة االعةةالم ،قسةةم االذاعةةة 

 (2012والتليفزيون،جامعة القاهرة

ة دينا وحيةد عتيةق،"أطر معالجةة األزمةات السياسةية العربيةة فةي القنةوات الفضةائية اإلخبارية .8

الناطقة بالعربية وإتجاهات الجمهور نحوها "،)رسالة دكتوراه، غير منشةورة، كليةة االعةالم 

 (2016،قسم االذاعة والتليفزيون،جامعة القاهرة

ريةةم سةةامي الشةةري  ، " معالجةةة القضةةايا اإليرانيةةة فةةي القنةةوات الفضةةائية الموجهةةة باللغةةة  .9

"،)رسةالة ماجيسةتير، غيةر منشةةورة العربيةة وعالقتهةا بصةورة إيةران لةدي الجمهةور العربي

 (2013،كلية االعالم ،قسم االذاعة والتليفزيون،جامعة القاهرة،

ريما حسن البغدادي، "المعالجة اإلعالمية فةي قنةاتي الجزيةرة والعربيةة للعةدوان اإلسةرائيلي  .10

علي غزة، دراسة مقارنة، )رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية اإلعالم، الجامعة الخليجية، 

 (.2010البحرين، 

سالي أحمد محمد جاد ،أسةاليا الدعايةة السياسةية فةي القنةاة الفضةائية اإلسةرائيلية الموجهةة  .11

باللغةة العربيةةة ، )دراسةة مسةةحية( ،)رسةالة ماجسةةتير ،غيةر منشةةورة،جامعة القةاهرة ، كليةةة 

 (2010اإلعالم،قسم إذاعة،

ذ اإليرانةةةي فةةةي الةةةيمن عبةةةد العزيةةةز فرحةةةان الةةةري ،" تصةةةور اسةةةتراتيجي لمواجهةةةة النفةةةو .12

وانعكاساته علي أمن المملكة العربية السعودية"،)رسالة ماجستير،غير منشورة،كلية العلوم 

اإلستراتيجية،قسةةةةم الدراسةةةةات اإلقليميةةةةة والدولية،جامعةةةةة نةةةةاي  العربيةةةةة للعلةةةةوم األمنيةةةةة 

 (2014الرياض،



دية واليمن في أطرالمعالجة اإلخبارية للصراع السياسي العسكري في المنطقة الحدودية بين السعو

 القنوات الفضائية الموجهة باللغة العربية

 322                              العدد الثاني عشر –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

الفضةائية الفلسةطينية غسان إبراهيم حرب ،معالجة قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في  .13

والفضةةائية اإلسةةرائيلية :دراسةةة مقارنةةة ،)رسةةالة ماجسةةتير ،غيةةر منشةةورة،)معهد البحةةوث 

 (2004والدراسات العربية، قسم الدراسات اإلعالمية،

دور برامر الرأي في الفضائيات اإلخباريةة العربيةة فةي تةدعيم  " مجيا أحمد حازم الشميري .14

امعات في اليمن"، )رسةالة دكتةوراه، غيةر منشةورة، قسةم المشاركة السياسية لدا طالب الج

 (.2011اإلذاعة والتليفزيون، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

 Franceمحمد شري  أمين الدالي ،" المعالجة االخبارية لقضايا الشر  االوسط في قنةاتي  .15

ورة ،كليةةة والحةةرة األمريكيةةة المةةوجهتين باللغةةة العربيةةة ،)رسةةالة ماجيسةةتير، غيةةر منشةة 24

 (2012االعالم ،قسم االذاعة والتليفزيون،جامعة القاهرة

نيرمين زكريا إسماعيل خضر، المعالجة اإلعالميةة لألحةداث الدوليةة :دراسةة علةي عينةة مةن  .16

وسةةائل اإلعةةالم المصةةرية واألمريكيةةة ،)رسةةالة دكتةةوراه،غير منشةةورة،جامعة القةةاهرة كليةةة 

 (2006اإلعالم،قسم إذاعة ،

بد الوهاب،مستويات مصداقية القنةوات اإلخباريةة العربيةة واألجنبيةة كمةا تراهةا هبه حسين ع .17

 (2010الصفوة،)رسالة ماجستير ،غير منشورة،)جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم ،قسم إذاعة،

الفرنسةية الدوليةة  TV5هبه يحيي عطيه ،المعالجة اإلخبارية ألحداث العةالم الثالةث فةي قنةاة  .18

ماجسةةةتير ،غيةةةر منشةةةورة،)جامعة القاهرة،كليةةةة اإلعالم،قسةةةم  :دراسةةةة مسةةةحية ،)رسةةةالة

 (2001إذاعة،

الدوليةةة وقنةةاة  TV5هبةةه يحيةةي عطيةةه ،المعالجةةة اإلخباريةةة للقضةةية الفلسةةطينية فةةي قنةةاة  .19

الجزيةةرة القطرية:دراسةةة تحليليةةة وميدانية،)رسةةالة دكتةةوراه،غير منشةةورة، جامعةةة القةةاهرة 

 (2005،كلية اإلعالم، قسم إذاعة ،

الء عبد الةرحمن عبةد الغفةار فودة،المعالجةة اإلخباريةة لألحةداث والقضةايا العربيةة بةإذاعتي و .20

سوا األمريكية ومونت كةارلو الفرنسةية المةوجهتين باللغةة العربيةة ،دراسةة مقارنةة ،)رسةالة 

 (2007ماجستير غير منشورة ،جامعة القاهرة كلية اإلعالم ،قسم إذاعة ،

 ية دراسات منشورة باللغة العرب

أحمد محمد محمود ،"دور المملكة العربية السعودية في مواجهةة النفةوذ اإليرانةي فةي الةيمن  .1

 ( 270"،)بحوث منشورة،المركز الديمقراطي العربي،قسم الدراسات والعالقات الدولية،العدد

 أمين سعيد عبد الغني،المعالجة اإلخبارية لقضايا العالميين العربي واإلسالمي في قناتي العالم .2

اإليرانيةةةة والحةةةرة األمريكيةةةة :دراسةةةة تحليليةةةة مقارنةةةة ،المجلةةةة المصةةةرية لبحةةةوث اإلعةةةالم 

 .2007ديسمبر  –،أكتوبر 28،ع

نهي عاط  العبد ،اعتماد الرأي العام العربي علي القنوات الفضائية األجنبية الموجهة باللغة  .3

جا ،دراسة منشةورة فةي العربية في أوقات االزمات :أزمة العدوان اإلسرائيلي علي غزة نموذ

المةةةؤتمر العلمةةةي الخةةةام  لشةةةعبة علةةةوم اإلعةةةالم باألكاديميةةةة الدوليةةةة للهندسةةةة وعلةةةوم 

 ( .2009مايو  27-26اإلعالم،أخالقيات ممارسة العمل اإلعالمي )

دراسة تحليلية  -هويدا مصطفي ،المعالجة اإلخبارية لألحداث والقضايا العربية في قناة الحرة .4

ت األخبار،)المجلةةةةةة المصةةةةةرية لبحةةةةةوث الةةةةةرأي العام،المجلةةةةةد علةةةةةي عينةةةةةة مةةةةةن نشةةةةةرا

 (2004ديسمبر-)يونيو2الخام ،ع

 دراسات باللغة اإلنجليزية

1- Akhavan – Majid , Roya& Jyotika Ramaprasad  , " Framing Bijing : 

Dominant Ideological  Influences on the American Press Coverage 



دية واليمن في أطرالمعالجة اإلخبارية للصراع السياسي العسكري في المنطقة الحدودية بين السعو

 القنوات الفضائية الموجهة باللغة العربية

 323                              العدد الثاني عشر –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

of Fourth UN Conference on Women and the NCO Forum" , 

Gazette ,62,1,February 2000, PP.45-59. 

2- August E .Grant & Others:Television Shopping ,and Media System 

Dependency Perspective ,Communication Research,Vol.18 

,No.6,December,1991,(Sage Publication ,Inc),P 775 

3- Baran , Stanley j.& Dennis Davis ,"Mass Communication Theory : 

Foundations , Ferments and Gulture ",3rd .ed.(Canada : 

Wadsworth,2003),P.373  

4-Christian Rolmer, Holli A.Semetko, "Framing The Iraqi 

war:Perspectives from American ,U.K ,Czech German ,South 

African , and Al Jazeera News ",American Behavioral Scientist ,Vol 

,(52),No.(5) Jannary 2009 ,pp(643-656) 

5-De Vreese, Claes H. (2005)," News Framing:Theory And Typology", 

Information Design Journal+Document Design,Vol 13,No.1,John 

Benjamins Publishing Company,p.51. 

6-Gamson , W ., "News as Framing ", American Behavioral Scientist , 

33,2,1989, P.157. 

7-Ferree, Myra M .,"Resonance and Radicalism : Feminist Framing in 

the Abortion Debates of United States and Germany ", American 

Hournal of Sociology , 159.2, September 2003 , pp.304-344,p.306. 

8-Izadi,foad,US international the broadcasting:the case iran ,journal of 

arts management ,vol.39,no.2,summer 2009,pp.132 

9-Mcleod ,J.,GKosickiD.Mcleod ,"The Expanding Boundaries of 

Political Communication Effects",Hillsdale ,NJ:Lawrence Erlbaum 

,1994)pp.123-162  

10- Michael A.Shapiro & T.Makana  Chock ,"Media Dependency and 

Perceived Reality Fiction and news " Journal of Broadcasting and 

Electronic Media (vol.48,Issue ,4,2004)p.p.675-692 

11- Pablo Halpern : Media Dependency and Political Perceptions in an 

Authoritarian Political System , Journal of Communication 

,Summer ,1994,Vol. 4,No.3,P60 

12- Price ,V.& David Tewksbury ,"News , Values and Public Opinion 

:A Theoretieal Account of Media Priming and Framing ",In 

:George A.Barnett &Frnklin  J,Fosie (Eds.),"Progress in 

Communication Science ",Greenwich ,CT.:Albex ,1997).p.481. 

13- S.J. Ball- Rokeach : The Origins of Individual Media – System 

Dependency , A Sociological Frame Work ,Communication 

Research ,Vol.12,No.4,October ,1985(sage publication,Inc),p.494 

 



دية واليمن في أطرالمعالجة اإلخبارية للصراع السياسي العسكري في المنطقة الحدودية بين السعو

 القنوات الفضائية الموجهة باللغة العربية

 324                              العدد الثاني عشر –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

14- Sally Mcmillan & Debra Merskin: Women `s  Dependency on 

Advertising , (Association For Education in Journalism and Mass 

Communication Annual Convention ,California ,U.S.A),August , 

1996 available at : http://List.msu.edu/cgi-bin 

wa?A2=ind9610d&L=aejmc&T=0&p=1184 

15- Steinberg,Mare,"The Talk and Back Talk of Collective Action : A 

Dialogic Analysis of Repertoires of Discourse among Nineteenth – 

Century English Cotton Spinners ", American Hournal of 

Sociology ,105,3,1999,pp.736-788,p.346  

16- Tao Sun & Tsan Kuo .Chang : Exploration of Tv -  Free Life Style – 

Toward a Media Exchnge Model, (Paper Submitted to the AEJMC 

Convention ,August , 9-12,2001), available at : 

http//list.msu.edu/cgi-

bin/wa?A2=ind0101b&L=aejmc&T=0&P=21830 

17- Thomas A .Morton & Julie.Duck : Social Identity and Media 

Dependency in the Gay Community ,The Prediction of Safe Sex 

Attitudes, Communication Research ,Vol .27,No.4,August, 

2000.,(Sage Publication,Inc),P.440 

18- Wessler,Harmut&Adolphsen,Manuel,Contract-Flow from the Arab 

world? On the western news channels,media culture society,sage 

puplication.,vol.30,no4pp439-461 

19- W.Simons ,Herbert & Morreale, Joanne And Gronbeck, 

Bruce(2001)" Persuasion in Society",London:SAGE Publications, 

,p.120. 

 المواق  اإللكترونية 

 

  http://www.bbc.com/arabicالعربية   BBC  قناة موق

 https://arabic.rt.comموق  قناة روسيا اليوم 

 /http://www.france24.com/ar 24موق  قناة فرنسا 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

                                                                            

http://www.bbc.com/arabic
https://arabic.rt.com/

