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 لَكُممع ُى اريلُوا فَسمقُلِ اعو 
وننماملُؤو ولُهسرو 

 )105، آیة:التوبة(سورة 



  ب
 

  
  اإلهداء

 ٕالىو  ..ثائر وقلبها مقابر، حدودها سكان، وأعظم مكان أصغر  حیث غزة، الُمسماة تلك إلى ×
 ترانیمُ  النصر أنشودة عزفوا المأكول، العصف معركة في األلفین فاقت الشهداء من قافلة

 ..الرحمن الى سباقاً  فارتقوا  رمضان، في صیاماً  الرحیل وآثروا وألحان،

شقیقي الشهید ثائر وٕالى شقیقتي الشهیدة سوزان التي لطالما غمرتني بحبها وعطفها..  إلى ×
  ..صاحب النخوة وحبیب القلوب.. فسالم علیكما في الخالدینالقائد الشهم 

 ..ا بیدي نحو طریق المعرفةوأخذ ،جملة مفیدة في الحیاة صاغانياللذین  إلى والديّ  ×

ووقفت بجانبي طوال فترة  الغالیة التي شجعتني وعشقي الدائم زوجتي نصفي الثانيإلى  ×
 ..الدراسة، ومهما تحدثت عنها فلن أوفیها حقها

 الصحفيالشهید  ،والمهنة الدراسة زمیل، وأخص منهم والبندقیة والقلم الكلمة شهداء إلى ×
  .. ورسالتي دراستي في بجواري وقف الذي المثابر الخلوق ،ضاهر محمد

  ..الذین یزینون حیاتيقرة عیني (رؤى، وأحمد، وفرح، ولین) أبنائي إلى  ×

، وأخص منهم زمالئي الرائعین في إلى زمالئي اإلعالمیین المدافعین عن حریة الكلمة ونقائها ×
   ..لإلعالممؤسسة الرسالة 

ومؤسساته  الذین یشقون دربهم إلى العال.. یجددون العهد على البناء.. بناء الوطنكل إلى  ×
 ذلك الذي یرى فلسطین تاریخًا أزلیاً ، وهیئاته ویصلون الماضي بالحاضر ویتطلعون للمستقبل

  ..واألحرار أرضًا مباركة للعرب والمسلمین

  
  إليهم مجيعاً أهدي حبثي هذا

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ت
 

  
ا َتْرَضاُه  عىلَربِّ َأْوِزْعنِي َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّتِي َأْنَعْمَت ( َوَعَىل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِحلً

تِي إِينِّ ُتْبُت إَِلْيَك َوإِينِّ ِمَن املُْْسلِِمنيَ  يَّ   ]15آیة  :األحقاف[ )َوَأْصلِْح ِيل ِيف ُذرِّ

 بآي لسانه وانطق البیان وعلمه اإلنسان خلق الذي الرحمن الرحیم المنان الكریم هللا الحمد
 علم الذي األمي النبي، الربانیة والهدایة، اإللهیة العنایة مبعوث ىعل سلمأو  صليأو  والقرآن، الذكر

  . العالمین رب ملكوت ىإل المحیط خضم في الحائرة العلم سفینة وقاد المتعلمین

 ما بعد الدراسة هذه نجازإ ىإل ووفقني ،خطاي سدد الذي وعال جل هللا الضراعة كفأ رفعأو 
 وزوجة وأهل أتقیاء، باءآو ، فضالء علماء من بالرعایة تعهدوني من كل أیدي ىعل الخیر لي ىجر أ

 ومصداقاً ، سأم أو كلل دون وعلم جهد من وسعهم في ما كل لي قدموا، وصحب أوفیاء كرماء،
 ىسمأب جمیعا لهم أتقدم فإني، ]30: الكهف[ َعَمًال) َأْحَسنَ  َمنْ  َأْجرَ  ُنِضیعُ  َال  (ِإنَّا :ىلقوله تعال

 صنیعهم یجعلو  الجزاء خیر عني همییجز و ، یكافئهم أن وجل عز اهللا والعرفان سائالً  الشكر آیات
  . علیك العرض یوم لهم وشفیعاً  ،حسناتهم في میزان الً یثق معي

هذه  على باإلشراف تفضلهل حسن محمد أبو حشیش، الدكتور القدیر األستاذ بالذكر وأخص
 عضوي لجنة المناقشة الكریمین واألستاذین خبرتي، وضعف حیلتي قلة على وصبره الرسالة،

عمید كلیة اآلداب األسبق ومؤسس قسم  –والحكم على الرسالة: األستاذ الدكتور جواد راغب الدلو 
 تهابمناقش تكرمهما، واألستاذ الدكتور نعیم بارود، ل-الصحافة واالعالم في الجامعة االسالمیة 

  خبرتهما. وواسع علمهما لأصی من ومفید نافع هو بما وٕاثرائها
سم الصحافة واالعالم بالجامعة هیئة التدریس في قأعضاء  إلى موصول والشكر

 المتعلقة الموضوعات حكموا الذین والمحكمین الدراسة، خطة مناقشة لجنة أعضاءسالمیة، و اإل
 القیمة العلمیة بمالحظاتهم الدراسة المضمون، فأثروا تحلیل واستمارة ،اإلسالميبقضایا العالم 

والدكتور أحمد الساعاتي،  السعید، أبو أحمد الدكتور :وهم الجزاء، خیر عني اهللا فجزاهم والسدیدة،
نقیرة،  أبو أیمن والدكتور وافي، أمین والدكتور الترك، عرابي والدكتور أحمدوالدكتور زكریا السنوار، 

  .وائل المناعمةواألستاذ محسن االفرنجي، واألستاذ  عیسى، طلعت والدكتور
  .آم  ا   يعاً، حسناتهم م ان   ذ ك  عل أن وجل عز ا و  سائالً 

  الباحث

  



  ث
 

  
  الملخص باللغة العربیة

تناولتها الصحافة الیومیة  التي اإلسالمي العالم قضایا أهم لى التعرف علىإتهدف الدراسة 
، والتعرف هااتجاه ، وتحدیدوالقدسفلسطین  صحیفتي من خالل تطبیق الدراسة على الفلسطینیة،

التیبوغرافیة،  والعناصر الصحفیة األشكال الصحفیة، ورصد المصادرو المتبعة،  األسالیب على
  الصحیفتین. في اإلسالمي العالم بقضایا الخاصة الموضوعات موقع وتحدید

 في تم الذي  الدراسات المسحیة، منهج واستخدمت الوصفیة، البحوث إلى الدراسة وتنتمي
 تحلیل أداة استمارة خالل من الدراسة بیانات جمع ، وتمتحلیل المضمون أسلوب استخدام إطاره

  المضمون.

 كامل عام لمدة عمدیة عینة اختیار تمو وفلسطین،  القدس صحیفتي الصحف عینة وشملت
 عددا 365 ،31/12/2012 وحتى 1/1/2012 من ، وذلك خالل المدة الممتدةم2012 عام هو
 العالم بقضایا الخاصة الموضوعات كل وتحلیل ورصد بتتبع الباحث قام حیثصحیفة،  كل من

  المحددة. الفترة طوال للدراسة الخاضعة الصحیفتین أعداد لكل اإلسالمي

 الصراع الطائفي قضیةجاءت  فقد :التحلیلیة الدراسة بھا خرجت التي النتائج أھم وبخصوص
القدس، وقد ساد االتجاه المحاید في صحیفة  على فلسطین صحیفةفي المرتبة األولى، وتفوقت فیها 

 یجابياإل االتجاه ذات الموضوعات ، وجاءتعلى القدس فلسطینصحیفة فیه  وتقدمت، الصحیفتین
   .فلسطین على القدس فیه صحیفة وتفوقت الثانیة المرتبة في

 للمادة امعرضه في الحقائقعرض  أسلوب على الصحیفتین اعتماد الدراسة وأوضحت
 وفلسطین، كما القدس األسلوب متقاربا في صحیفتي هذا عدد مرات استخدام كان حیث ،اإلعالمیة

بدرجة أولى في استقاء  العالمیة األنباء وكاالت على الدراسة صحیفتي عن اعتماد النتائج كشفتو 
في معالجتهما الصحفي  الخبر على تركز نصحیفتیال اهتمام ، وبینت أناإلسالميأخبار العالم 

أن الصحیفتین حصرت غالبیة  عنكشفت وأهملت باقي الفنون الصحفیة، و الدراسة،  لقضایا
  .في الصفحات الداخلیة اإلسالميالعالم موضوعات 

في معالجة قضایا  المستخدمة بوغرافیةیالت عناصرال وخلصت نتائج الدراسة الى تدني نسبة 
  الممتد، في حین أهملت العنوان العریض والمانشیت. العنوان على اعتمدت قدو الدراسة، 
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Abstract 

 
The study aims to identify the most important issues concerning the 

Islamic countries covered in two daily Palestinian newspapers, the 
similarities and differences in the style of addressing these issues in both 
Al-Quds Newspaper and Felesteen Newspaper, in addition to determining 
the media sources and types of reporting and topographic elements and 
determining the level of importance concerning the Islamic World issues in 
both newspapers. The study used the descriptive methodology, survey 
studies and correlations and reciprocal relations studies, and comparative 
approach. The study used content analyses tools in data collection. The 
researcher chose two Palestinian newspapers as study samples: Al-Quds 
Newspaper and Felesteen Newspaper published from 1/1/2012 to 
31/12/2012 where all Islamic issues covered in these papers were collected 
and analyzed in that period (365 issues each). The study found that among 
the issues covered in both papers, the sectarian conflict was in the first 
place with advantage to Felesteen in the size of covering the given issue. 
The neutral trend of the coverage is prominent in both papers with 
advantage to Al-Quds Newspaper. The positive trend is in the second level 
with the advantage to Al-Quds Paper. The study showed that both papers 
equally used just-the-facts approach in presenting news. The study also 
found that both newspapers depended on the world news agencies as their 
main source of Islamic World news and that the two papers paid attention 
to news articles and neglected other types of reporting i.e. features and 
interviews, etc. The study also found that all reports were placed in the 
internal pages of the papers. The researcher found that topographic 
elements were rarely used and the papers used spread headline in the first 
place while they neglected the use of banner headline and cross-line 
headline. 
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  المحتویات فهرس

  الصفحة  الموضوع

   أ  قرآنیة آیة

   ب  إهداء

   ت  شكر وتقدیر

   ث  ملخص الدراسة باللغة العربیة

   ج  ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة

   ح  المحتویات فهرس

   ذ  الجداول فهرس

  1  المقدمة 

  3  الدراسات السابقة

  9  الدراسات السابقةو  أوجه االتفاق واالختالف بین الدراسة الحالیة

  10  االستدالل على المشكلة

  11  مشكلة الدراسة

  11  أهمیة الدراسة

  12  أهداف الدراسة

  12  تساؤالت الدراسة

  13  اإلطار النظري للدراسة



  خ
 

  الصفحة  الموضوع

  20  نوع الدراسة ومنهجها وأداتها

  28  عینة الدراسة

  29  وحدات التحلیل والقیاس

  30  إجراءات الصدق والثبات

  30  الدراسة مصطلحات

  35  صعوبات الدراسة

  35  تقسیم الدراسة

  الفصل األول
  العالم اإلسالمي وأبرز قضایاه المعاصرة

  38  وحاضر العالم اإلسالمي مفهومالمبحث األول: 

  38  العالم اإلسالمي مفهوم

  39  جغرافیا ودیمغرافیا العالم اإلسالمي

  42  الواقع االقتصادي للعالم اإلسالمي

  44  االنتماء العرقي والعقائدي وعوامل الوحدة اإلسالمیة

  47  : قضایا العالم اإلسالميالثانيالمبحث 

  47  حقوق األقلیات المسلمة

  50  االحتالل األجنبي

  54  الصراع الطائفي



  د
 

  الصفحة  الموضوع

  60  التنمیة

  الفصل الثاني
  الدراسة صحیفتي في اإلسالمي العالم لقضایا الصحفیة وشكل التغطیة لمحتوى العامة السمات

المبحث األول: السمات العامة لمحتوى التغطیة الصحفیة لقضایا العالم 
  اإلسالمي في صحیفتي الدراسة

67  

یة لقضایا العالم فالمبحث الثاني: السمات العامة لشكل التغطیة الصح
  اإلسالمي في صحیفتي الدراسة

105  

  170  المبحث الثالث: مناقشة نتائج الدراسة التحلیلیة

  178  المبحث الرابع: توصیات الدراسة

  180   هاومراجعالدراسة مصادر 

  187  مالحق الدراسة

  188  استمارة تحلیل المضمون

  190  خریطة العالم االسالمي
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  الجداول فهرس
  

  الصفحة  الموضوع  رقم الجدول

یوضح معامالت الثبات لقضایا العالم االسالمي لكال   )1( جدول
  32  فتین حسب معادلة هولستیالصح

یوضح معامالت الثبات لقضایا العالم االسالمي لصحیفة القدس   )2( جدول
  33  حسب معادلة هولست

یوضح معامالت الثبات لقضایا العالم االسالمي لصحیفة   )3( جدول
  34  فلسطین حسب معادلة هولست

 العالم لقضایا الدراسة صحیفتي تناول تكرار ونسب یوضح  )4( جدول
  اإلسالمي

67  

 حقوق لقضایا الدراسة صحیفتي تناول تكرار ونسب یوضح  )5( جدول
  المسلمة األقلیات

68  

 االحتالل لقضایا الدراسة صحیفتي تناول تكرار ونسب یوضح  )6( جدول
  اإلسالمي العالم في

69  

 الصراع لقضایا الدراسة صحیفتي تناول تكرار ونسب یوضح  )7( جدول
  اإلسالمي العالم في الطائفي

70  

 في التنمیة لقضایا الدراسة صحیفتي تناول تكرار ونسب یوضح  )8( جدول
  اإلسالمي العالم

71  

 العالم لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح تكرار ونسب  )9( جدول
  االتجاه لفئة تبعا اإلسالمي

73  

 األقلیات حقوق لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب  )10( جدول
 االتجاه لفئة تبعاً  المسلمة

75  

 العالم في االحتالل لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب  )11( جدول
  االتجاه لفئة تبعاً  اإلسالمي

77  

 الطائفي الصراع لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب  )12( جدول
  79  االتجاه لفئة تبعاً  اإلسالمي العالم في



  ر
 

  الصفحة  الموضوع  رقم الجدول

 العالم في التنمیة لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب  )13( جدول
  81  االتجاه لفئة تبعاً  اإلسالمي

 العالم لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح تكرار ونسب  )14( جدول
  المتبعة األسالیب لفئة تبعا اإلسالمي

83  

 األقلیات حقوق لقضایا الدراسة صحیفتي نسب تناول یوضح  )15( جدول
  المتبعة األسالیب لفئة تبعاً  المسلمة

85  

 العالم في االحتالل لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب  )16( جدول
  87  المتبعة األسالیب لفئة تبعاً   اإلسالمي

 الطائفي الصراع لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب  )17( جدول
   تبعاً  اإلسالمي العالم في

88  

 العالم في التنمیة لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب  )18( جدول
   اإلسالمي

90  

 اإلسالمي العالم لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح تكرار ونسب  )19( جدول
  92  المصادر لفئة تبعا

 األقلیات حقوق لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب  )20( جدول
  المصادر لفئة تبعاً  المسلمة

95  

 العالم في االحتالل لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب  )21( جدول
  المصادر لفئة تبعاً  اإلسالمي

98  
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 المقدمة
 تكاثر وقد ،عظیمة وأحداث تحدیات أمام ویقف عصیبة، بظروف اإلسالمي العالم یمر

 تاریخه أحقاب في مر ولقد ،والمآسي النكباتعلیه  وتتابعت وخارجه، داخله من األعداء علیه
 في الصلیبیون جاءه ثم والتتار، المغول علیه أغار حین الحاضرة ظروفه تفوق بظروف المختلفة
 إلى عودی حین دائماً  علیها تغلبی وكان ذلك، بعد الغربي االحتالل علیه وتكالب المعروفة، حمالتهم
  .ودینه بعقیدته تحصنیو  ،وهویته أصالته

بقعة واسعة من األرض تتوزع بصورة یشغل  هألن .. نظراأهمیةذو  اإلسالميعد العالم یو 
 ،مساحة الیابسةاجمالي % من 25الى  امساحتهنسبة وتصل  ،أساسیة على قارتي آسیا وأفریقیا

  .)1(میانمارمثل الصین و الموجودة في دول غیر اسالمیة مسلمة القلیات األإضافة إلى 

الكبیرة للعالم اإلسالمي أثر مباشر في تباین الظروف والخصائص وقد كان للمساحة 
بین قارات الجغرافي المتوسط  هاألهمیة الممیزة لموقع - إلى ذلك-ٕاذا أضفنا و  ،الطبیعیة والبشریة

  .)2(ودوره في السیاسة الدولیة مبررًا لثقل وزنه في المجال الدولي تهألهمی اً نجد تفسیر  مالعال

االمتداد الكبیر للعالم اإلسالمي انتشار الدعوة اإلسالمیة بین شعوب عدیدة ویؤكد هذا 
وفي عدد كبیر من  ،ٕاندونیسیاو  ،أفغانستانو  ،إیران :مثل ،تختلف في أصولها الجنسیة وفي لغاتها

وهذه المالمح األساسیة  ،د الناس كافة دون تمییزمما یؤكد أن اإلسالم وحّ  ،الدول اإلسالمیة
دعوة المما أدى إلى انتشار  ،المسلمین إلى التعاطف مع كل أجناس اإلنسان دعتلإلسالم 
ُكْم َفاْعُبُدونِ ( قال تعالى:، بین الجمیع االسالمیة ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ   .)3( )إِنَّ َهِذِه ُأمَّ

أضحى اإلعالم بشتى وسائله من ضرورات العصر الذي نحیاه اآلن ونشعر بالحاجة وقد 
   .انقوة مؤثرة تستمد فاعلیتها من قوة الكلمة التي تستقر في العقول واألذه ویعدإلیه.. 

ویقع على  ،من خاللها بوظائفها مو تققد وفرت التكنولوجیا الحدیثة للصحافة بیئة جیدة و 
وٕان كانت هذه  ،الشعوب اإلسالمیة واجب االستفادة من ذلك في تدعیم روح الترابط فیما بینها

فال أحد ینكر أن الشعب الفلسطیني ومعاناته الدائمة بحاجة  ،الشعوب بحاجة دائمة إلى هذا الترابط

                                                           
  )، م1979(القــــاهرة: دار الجامعــــات المصــــریة،  بــــدون طبعــــة ،جغرافیــــة العــــالم اإلســــالميیســــري الجــــوهري،  )1(

  .39ص
  .41، صالمرجع السابق نفسه )2(
  92 ، آیةاألنبیاءسورة القرآن الكریم،  )3(
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عن هذا العالم، لذلك عالمه اإلسالمي الذي یحاول االحتالل الصهیوني دائمًا عزله لأكثر من غیره 
  .یقع على وسائل االتصال المتوفرة لدینا ومنها الصحف التصدي لذلك

یتناول والحساسة،  الكبرى األهمیة ذات الموضوعات من اإلسالمي العالم قضایا ونظرا ألن
المسلمین في أنحاء المعمورة وهي: قضیة وطموح تمثل نماذج مختلفة لمعاناة  هامن اً أربع الباحث
، والتنمیة بكافة الصراع الطائفي، و اإلسالمیةاالحتالل األجنبي للبالد ، و المسلمة األقلیاتحقوق 

  .اإلسالمیةأشكالها في البالد 

األقلیة  ذبحت حیث ،آسیا شرق جنوب في لى ما یحدثإ متأخراً لفلسطیني عالم ااإلوتنبه 
ن في و ومثلهم المسلم، هاضد عرقي تطهیر حملة ونیشنالذین  على أیدي البوذیین المسلمة

 تركستان الشرقیة الواقعة غرب الصین الذین یتعرضون للتطهیر العرقي من النظام الصیني
، اضافة الى كثیر من األقلیات المسلمة التي یحظر علیها حق ممارسة العبادة وتحرم من الشیوعي

  وغیرها من الحقوق. تعلیم وتمنع من المشاركة السیاسةال

االحتالل األجنبي الذي استباحها نیر ح تحت بالد المسلمین ترز  وما زالت مجموعة من
وعاث فیها قتال وتدمیرا، مثل دولة أفغانستان التي تحتلها الوالیات المتحدة األمریكیة، ودولة 

  الشیشان المحتلة من قبل روسیا.

حیث مزق بالد المسلمین، عدد من في  المقیت یضرب أطنابه لصراع الطائفيا نكما أ
بین الصراع الطائفي المستمر ومثال ذلك عاتهم وأدخلهم في دوامة التناحر واالقتتال الداخلي مجتم

 المسلمین بین الشرس والقتال الصراع الطائفي أزمةفي باكستان وایران، وكذلك السنة والشیعة 
 المسیحیین أیدي على المسلمین من كبیر عدد مقتل على الرغم من ،نیجیریا في والمسیحیین

  .)1(غلبیة المسلمة في البالدفي ظل األ، الدین اختالف المدعومین من الخارج بسبب

انطالقًا من مبادئ الشریعة اإلسالمیة السمحة التي تدعو دائمًا إلى تعزیز الترابط والوحدة و 
أن تكون  الصحافة الفلسطینیةالدور المتوقع من  فإن ،وتدعیم روح األخوة اإلسالمیة ،والتعارف

   .اإلسالميتغطیة أخبار وقضایا العالم على قدر من المسئولیة المناطة بها ل

 إلى یرمي فإنه المعاصرة، اإلسالمي العالم قضایا إلى الدراسة هذه في یتعرض إذ الباحثو 
 وبقضایاه، الكبیر، اإلسالمي بعالمهم الخصوص وجه على والفلسطینیین المسلمین تعریف

 تغطیةتحلیل  لىإالتي تهدف ومن هذا المنطلق تأتي هذه الدراسة  ،هتواجه التي التحدیاتو 
 قال ..بهذه القضایا هاللتعرف على حجم اهتمامو  ،اإلسالميقضایا العالم لالصحافة الفلسطینیة 

                                                           
  :االلكترونيالرابط  م،6/6/2013تاریخ الزیارة: ،موقع الخبر االلكتروني، مقال صحفيداوود عمران ماالسا،  )1(

http://www.elkhabar.com/ar/monde/278362.html 

http://www.elkhabar.com/ar/monde/278362.html
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 في المؤمنین مثل: ( - رحمهما اهللا –في الحدیث الذي رواه البخاري ومسلم  rالكریم  نارسول
 بالسهر األعضاء سائر له تداعى عضوٌ  منه اشتكى إذا الجسد كمثل وتراحمهم توادهم
  . )1()والحمى

  

  الدراسات السابقة:أهم أوال: 
 تشكل فهي ،وبنائه تكوینه في مهماً  عنصراً  العلمي البحث مجال في السابقة الدراسات تعد

 یبحث الذي بالمجال تامة معرفة لدیه یكون حتى ،الباحث علیه یطلع أن البد غنیاً  ومصدراً  تراثاً 
 عبارة هي إذ السابقون، الباحثون إلیها وصل التي النتائج بعض من االنطالق على یعینه مما فیه
 وقفت التي الجوانب استكمال بعد جدیدة نتائج اكتشاف في الباحث منه یستفید علمي تراكم عن

 الباحثولهذا جمع  .)2(العلمیة واألبحاث الدراسات وحدة تتكامل وبذلك الدراسات، تلك عندها
وتم  لى القدیم،من الحدیث إ هاعرضحیث  بالدراسة الحالیة، ذات العالقةمجموعة من الدراسات 

  :ورینمح تقسیمها الى

 .اإلسالميالصحافة لقضایا العالم  تغطیةیشمل أهم الدراسات التي تناولت المحور األول:  –

  .قضایا مختلفة تغطیةالتي تناولت  الفلسطینیةیشمل أهم الدراسات الصحفیة المحور الثاني:  –

  

  :اإلسالمي العالم لقضایا الصحافة تغطیة تناولت التي الدراساتأهم  المحور األول: یشمل
دراسة  - أطر معالجة أزمة اإلساءة للرسول واإلسالم في الصحافة الدولیة( بعنوان: دراسة - 1

 : )3()تحلیلیة مقارنة

اإلساءة للرسول صلى اهللا علیه وسلم  ةأطر معالجة أزم هدفت الدراسة إلى التعرف على
واإلسالم في الصحافة الدولیة وذلك بالتطبیق على أزمة الرسوم الدنماركیة التي نشرتها جریدة 

علیه وسلم، بندیكت عن الرسول صلى اهللا  الفاتیكان باباند بوسطن في الدنمارك وتصریحات الیوال
كما هدفت الدراسة التعرف على تأثیر اختالف السیاقات الثقافیة للصحافة الدولیة على معالجة 

                                                           
) م1993مؤسســة قرطبــة،  ( الریــاض: 2ط  ،2ج، غــذاء األلبــاب فــي شــرح منظومــة اآلدابمحمــد الســفاریني،  )1(

  481ص
 .240ص )م1992دار الشروق،  :(جدة 6، طالمرشد في كتابة األبحاث) فاتح فودة ،عبد الرحمن عبد اهللا، 2(
بحث مقدم للمؤتمر العلمي هناء صالح: "أطر معالجة أزمة اإلساءة للرسول واإلسالم في الصحافة الدولیة"، ) 3(

كلیة  ،جامعة القاهرةالقاهرة: ( العربيالثالث عشر بعنوان "اإلعالم والبناء الثقافي واالجتماعي للمواطن 
  ).2007اإلعالم، 
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وتناولت الدراسة ثالث صحف دولیة هي: لوموند، وأزمات اإلساءة للرسول واإلسالم، أحداث 
 ،2006دیسمبر  – 2005یة من سبتمبر الهیرالد تریبیون، وتوركیش دیلي، وذلك في الفترة الزمن

تحلیل  أسلوب واستخدمتمنهج المسح اإلعالمي، واعتمدت على مي إلى الدراسات الوصفیة، وتنت
  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة: ،المضمون

ارتبطت أطر معالجة الصحف الدولیة ألزمة اإلساءة بالسیاق األعم واألشمل لصورة اإلسالم  –
  الموجودة في الثقافة الغربیة بصفة عامة وفي وسائل اإلعالم الغربیة بصفة خاصة. 

 -  خالل عقد التسعینیات اإلسالميدراسة بعنوان: (التغطیة الصحفیة الغربیة لشئون العالم  - 2
  : )1()دراسة تحلیلیة مقارنة

المناطق  وتحدید اإلسالميحجم اهتمام الصحف الغربیة بقضایا العالم  معرفةلى سعت إ
  .اإلسالميالتغطیة الخبریة للعالم التي حازت على اهتمام صحیفتي الدراسة في 

الطبعة أجرى الباحث دراسة وصفیة تفسیریة على عینة من المواد اٍالخباریة المنشورة في و 
ٍالى  1997الدولیة لمجلة التایم األمریكیة ومجلة اٍالیكونومست البریطانیة وذلك في الفترة من ینایر 

ومن  ،تحلیل المضمون أسلوب واستخدمتمنهج المسح اإلعالمي، واعتمدت على  ،1997مارس 
  أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة:

الشرق  اإلسالمیةمازال العالم العربي هو بؤرة اٍالهتمام للتغطیة الخبریة الغربیة یلیه الدول   - 
  أوسطیة غیر العربیة.

  مازالت التغطیة الخبریة تعتمد في مصادرها على المصادر الرسمیة.  - 

 Defining the Times: Patterns in News Coverage of( بعنوان: دراسة - 3
September 11()2( : 

  ترجمة عنوان الدراسة: (أشكال التغطیة االعالمیة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر)

هدفت الدراسة لمعرفة األطر اإلعالمیة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر بوصفها أبرز 
الهجمات التي تعرضت لها الوالیات المتحدة األمریكیة عبر تاریخها، وانطلقت الدراسة من نموذج 

                                                           
 رسالة دكتوراهخالل عقد التسعینیات"،  اإلسالمي) محمد ٍاسماعیل: "التغطیة الصحفیة الغربیة لشئون العالم 1(

  ).م2001، عالم(القاهرة: جامعة القاهرة كلیة اإل غیر منشورة
(2) Regina G. Lawrence & Thomas A. Birk land, (2000) "Defining the Times: Patterns 

in News Coverage of September 11th," Paper Presented at The American Political 
Science Association Annual Meeting Boston MA, August "29" – September "1", 
Pp. 1 – 20. 
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موذج توجیه الرأي العام نحو أحكام بعینها فیما یتعلق بالحدث البارز وهو علمي تفسیري هو "ن
  ."النموذج الفوقي أي من النخبة إلى الرأي العام

وقد أجرى الباحثان تحلیال لمضمون "النیویورك تایمز" بوصفها الجریدة األبرز في الوالیات 
 – 1990خالل الفترة ما بین أعوام ع بیانات من أرشیف الجریدة تحدة األمریكیة من خالل جمالم

حداث وكان أبرزها: الهجوم األول ألحیث اهتم الباحثان برصد كل تناول إخباري بالجریدة ل 2002
، والهجوم الثاني تفجیر المبنى الفیدرالي بمدینة اوكالهوما 1993على مركز التجارة العالمي عام 

الدراسة  وتنتمي .2001شر من سبتمبر حادث الحادي ع، والهجوم الثالث المتمثل ب1995عام 
، تحلیل المضمون أسلوب مستخدمة اإلعالمي، المسح منهج على معتمدةً  الوصفیة، البحوث إلى

  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة:

ثبت صحة النموذج الفوقي القائم على توجیه النخبة للرأي العام إزاء األحداث التي تعرضت أ –
ن البارزین فالنموذج الفوقي یشیر إلى أن السیاسیی ،المتحدة األمریكیة عمومالوالیات لها ا

ویتفقون في توجیه المسؤولیة نحو أفراد أو جماعات أو دول بعینها، ، یقدمون تفسیرات للحدث
وفي ضوء ذلك ال تتضمن الرسائل اإلعالمیة التي تبثها وسائل اإلعالم اختالفات جوهریة بین 

الذین یسعون من وراء ذلك إلى توجیه الرأي العام نحو تبني طروحاتهم بشأن هؤالء السیاسیین 
  الحدث الذي یهدد المجتمع خالل فترة زمنیة معینة.

   :)1()دراسة تحلیلیة - المصریة الصحافة في اإلسالمیة القضایا( بعنوان: دراسة - 4

اإلسالمي  والتیار السیاسي النظام بین العالقةلى التعرف على طبیعة إالدراسة هدفت 
  .اإلسالميوانعكاس ذلك على معالجة الصحف الیومیة المصریة لقضایا العالم 

 شامل وحصر األهرام صحیفة من منتظمة عینة على تحلیلیة وصفیة دراسة الباحث أجرىو 
 وتنتمي ،1981 – 1952 من الفترة في واألهالي واألحرار الشعب وصحف فروز الیوس لمجلة

 تحلیل المضمون، أسلوب مستخدمة اإلعالمي، المسح منهج على معتمدةً  الوصفیة، الدراسات إلى
  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة:

 السیاسة مالمح تحدیدفي  اً رئیس محوراً  السیاسیة والسلطة الصحافة بین العالقة إشكالیة تمثل –
ة معالجفي  واضح بشكل ذلك وظهر اإلسالمیة القضایا معالجة إزاء للصحیفة التحریریة
  .فورز الیوس األهرام صحیفتي

                                                           
غیر  رسالة دكتوراهة دراسة تحلیلیة للصحف المصریة"، ) محمد هیبة: "القضایا اإلسالمیة في الصحافة المصری1(

 ).م1996(القاهرة: جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم،  منشورة
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  .صحف الدراسة عالجتها التي القضایا نوعیة على السیاسي بالنظام السلطة عالقة أثرت –
 وٕابراز النصوص وتوظیف ،القضایا بتسطیح اإلسالمیة للقضایا الصحف معالجات تسمتا –

  .والتفسیر الفهم في ختالفاتاال
 المصریة عالماإل وسائل في الثالث العالم وقضایا ألحداث یةعالماإل المعالجة(بعنوان: دراسة  - 5

  : )1()دراسة تحلیلیة مقارنة –
 ألوضاعاالعالم المرئي والمسموع والمطبوع لمعالجة تهدف الدراسة الى التعرف على 

االهتمام والعلمیة في العالم الثالث، ومعرفة القضایا األبرز في  واالجتماعیة واالقتصادیة السیاسیة
ومنهج العالقات المتبادلة الذي  المسح منهج خالل من تحلیلیة دراسة الباحثة أجرتي، وقد عالماإل

 الدراسة في واعتمدتواستخدمت أسلوب تحلیل المضمون،  ،تم في اطاره توظیف المقارنة المنهجیة
 اختیار وتم الثالث، للوسائل بالنسبة یوما 78 على اشتملت منتظمة عشوائیة عینة ىعل التحلیلیة
ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها  ،عمدیة بطریقة الثالث الوسائل من االخباریة والبرامج النشرات
  الدراسة:

 واالقتصادیة السیاسیة لألوضاع واضحا انعكاسا الثالث للعالم یةعالماإل األوضاع جاءت –
 إزاء ثابتة یةإعالم سیاسة على مصر وتعتمد دوله، منها تعانى التي والعلمیة واالجتماعیة

 العالم شعوب مع وثیقة عالقات وبإقامة اإلعالمي التعاون بتحقیق التزامها تعلن الثالث العالم
  .الثالث

 المصري عالماإل اهتمام مع یتعارض بما األفریقیة القارة لدول اإلعالمي التناول نسبة تنخفض –
  .آخر اتجاه في الواقعي واالتجاه اتجاه في الرسمي االتجاه أن یبین مما بها،

 من% 19.23 نسبة األهرام لجریدة األولى بالصفحة المنشورة الثالث العالم أخبار شكلت –
 .بها نشر ما إجمالي

  

  : )2()معالجة الصحافة السعودیة لقضایا األقلیات المسلمة في العالم( بعنوان: دراسة - 6

 األقلیات لقضایا السعودیة الصحافة معالجة لى التعرف على طبیعةإ الدراسة هدفت
 بكل صحف الدراسة اهتمام درجة وتحدید ،و ضعف المعالجةأمن حیث قوة  العالم في المسلمة

                                                           
رسالة المصریة"،  عالمیة ألحداث وقضایا العالم الثالث في وسائل اإلعالم) جیهان أبو العال: "المعالجة اإل1(

  ).م1992(القاهرة: جامعة القاهرة، كلیة اإلعالم،  غیر منشورة دكتوراه
 منشورةغیر رسالة ماجستیر ) جواد الدلو: "معالجة الصحافة السعودیة لقضایا األقلیات المسلمة في العالم"، 2(

  هـ).1409(الریاض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 
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 الواقعة المدة فيأجریت هذه الدراسة و  .لها حلول تقدیم ومدى، منها الدراسة صحف وموقف قضیة
 الوصفیة، الدراسات إلى وتنتمي ،هـ1407 الحجة ذي من 30 وحتى 1405 محرم من األول بین

ومن أهم ، تحلیل المضمون أسلوب وفي اطاره استخدمت اإلعالمي، المسح منهج على واعتمدت
  النتائج التي توصلت إلیها الدراسة:

  .المسلمة األقلیات لقضایا الدراسة صحف معالجة ضعف –

 قضایا تغطیة في والحدیث الصحفي والتحقیق الخبر على اهتمامها الدراسة صحف ركزت –
  .األقلیات

  .واألخیرة األولى الصفحة على المنشورة المسلمة األقلیات قضایا نسبة انخفاض –
  

قضایا  تغطیة تناولت التي أهم الدراسات الصحفیة الفلسطینیةعلى مل تالمحور الثاني: یش
  مختلفة

دراسة  – دراسة بعنوان: (المعالجة الصحفیة لظاهرة الفلتان األمني في قطاع غزة   - 7
 :)1()تحلیلیة

لى التعرف على مدى وحجم االهتمام بقضیة الفلتان األمني وحمل السالح في إهدفت 
للقضیة  تها، والتعرف على معالج(القدس واألیام والحیاة الجدیدة) الصحف الفلسطینیة الیومیة

  وكیفیة إیجاد الحلول المناسبة لها.

الى البحوث الوصفیة، واعتمدت على منهج المسح االعالمي الذي  دراسةال وتنتمي
  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة: ،أسلوب تحلیل المضمونفي اطاره استخدمت 

بالموضوعات السیاسیة حیث حصلت على  ولت اهتماماً أن صحف الدراسة أكشفت الدراسة  –
كون صحف الدارسة اهتمت بما إلى وهذا یرجع  ،من مجموع الموضوعات )%49( نسبة

  ولویات لدى جمهور القراء.یب األتوعملت على تر  ،لیه الشارع الفلسطینيإیحتاج 

مني بنسبة ن االتجاهات عند صحف الدراسة معارضة لظاهرة الفلتان األأأوضحت الدراسة   –
ن الفلتان لى أإحیث بینت الدراسة ارتفاع نسبة معارضتها لهذه الظاهرة وهذا یعود  )68.2%(

  .تانغریب تاناألمني واالقتتال الداخلي ظاهر 

                                                           
(غزة:  منشورةدراسة المعالجة الصحفیة لظاهرة الفلتان األمني في قطاع غزة "، " :أحمد أبو السعید، زهیر عابد )1(

  ).م2008جامعة األقصى، 
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بینت الدراسة أن صحف الدراسة اعتمدت في تناولها ومعالجتها لظاهرة الفلتان األمني على  –
خرى المتبعة سالیب األمن بین األ )%39.1(سرد وتوضیح الحقائق حیث حصلت على نسبة 

المبالغة في تناوله مما یزید من تفاقم  لى حساسیة الموضوع وعدم الدخول فيإوقد یرجع ذلك 
  .هذه الظاهرة

 :)1()دراسة تحلیلیة مقارنة –(معالجة الصحافة الفلسطینیة الغتیال الشیخ أحمد یاسین  - 8

هدفت الدراسة الى التعرف على حجم اهتمام الصحف الفلسطینیة الیومیة (القدس واألیام 
أحمد یاسین، والتعرف على كیفیة معالجتها والحیاة الجدیدة) بقضیة اغتیال االمام الشهید 

  للقضیة، ورصد أوجه االتفاق واالختالف بین تغطیة الصحف الثالثة للقضیة.

الى البحوث الوصفیة، واعتمدت على منهج المسح االعالمي الذي  دراسةال وتنتمي
ره توظیف ، ومنهج العالقات المتبادلة الذي تم في اطاأسلوب تحلیل المضمونفي اطاره استخدمت 

  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة: المقارنة المنهجیة،

 .كبیر بشكل الصحفي الخبر على اعتمدت الدراسة صحف أن الدراسة كشفت - 
 صحف علیه اعتمدت الذي األول المصدر كانت األنباء وكاالت أن الدراسة أوضحت - 

  .یاسین أحمد الشیخ اغتیال لقضایا تغطیتها في الدراسة
 الصفحات على المنشورة یاسین أحمد الشیخ اغتیال موضوعات أن الدراسة بینت - 

  .%)80( من أكثر الدراسة صحف في بلغت الداخلیة
دراسة  – تغطیة الصحافة الفلسطینیة لقضایا الطفل في انتفاضة األقصى( بعنوان: دراسة - 9

 : )2()تحلیلیة مقارنة

 في الطفل لقضایا الفلسطینیة الصحافة تغطیة كیفیة على التعرف إلىالدراسة  هدفت
 التي الصحفیة والفنون منها، ومواقفها ومصادرها، بها، اهتمامها درجة وتحدید األقصى، انتفاضة

 صحف تغطیة في واالختالف الشبه وأوجه أبرزتها، التي والقضایا ومواقعها، تقدیمها، في استخدمت
 اإلعالمي، المسح منهج على واعتمدت الوصفیة، الدراسات الدراسة إلى وتنتمي، لها الدراسة

  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة:أسلوب تحلیل المضمون،  واستخدمت في اطاره
                                                           

بحث مقدم للمشاركة في مؤتمر "، یاسین أحمد الشیخ الغتیال الفلسطینیة الصحافة معالجة" وائل المناعمة: )1(
، الجامعة االسالمیة(غزة:  االسالمیة بغزةاالمام الشهید أحمد یاسین الذي نظمته كلیة اآلداب في الجامعة 

  ).م2005
في مجلة جامعة  دراسة منشورة) جواد الدلو: "تغطیة الصحافة الفلسطینیة لقضایا الطفل في انتفاضة األقصى"، 2(

  ).م2003،النجاحجامعة : نابلس، (النجاح
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 من% 7.0 یتجاوز لم، ضعیف األقصى انتفاضة في الطفل بقضایا الدراسة صحف اهتمام نا –
 تلتها اهتمامها، أولویات مقدمة في جاءت االستشهاد وقضایا، الدراسة صحف مساحة إجمالي

، سلبي منها موقفها المطروحة القضایا ثلث وأن، اإلصابات ثم التعلیمیة الموضوعات
 وأن، اإلخباري الطابع علیها یغلب وتغطیتها%، 20.5 تتجاوز ال ضعیفة الخاصة ومصادرها

 . مهملة شبه والرسوم والصور، استخداماً  اإلبراز عناصر أكثر هو الممتد العنوان
 :)1()الفلسطینیة الصحافة في القدس قضایادراسة بعنوان: ( -10

 الجدیدة والحیاة القدس – الفلسطینیة الصحافة في القدس قضایا على التعرف إلى هدفت
 علیها اعتمدت التي والمصادر بها، المهتمة والجهات ، قضیة بكل اهتمامها درجة وتحدید –واألیام
 الدراسة صحف وموقف عرضها، في المستخدمة الصحفیة واألشكال ، تغطیتها في الدراسة صحف
 صحف معالجات في واالختالف االتفاق وأوجه لها، حلول الدراسة صحف تقدیم ومدى منها،

 أداة مستخدمة اإلعالمي، المسح منهج على معتمدةً  الوصفیة، الدراسات إلى وتنتمي، لها الدراسة
  ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة: البیانات ، لجمع استمارة تحلیل المضمون

 العدد معدل بلغ إذ والمساحة التكرار حیث من جید القدس بقضایا الدراسة صحف اهتمام نا –
 اهتماماتها مقدمة في جاءت الریاضیة الشئون وأن سم،250 مساحتها موضوعات 7 الواحد
 الصفحات على نشر منها% 18,6 وأن المقدسة، المدینة منها تعاني أخرى قضایا حساب على

 فلسطیني منها% 77,1وأن  الداخلیة، الصفحات منها نشر في% 80,5 وأن فیها، األولى
 االتجاه وأن فیها، الرسمیة الهیئات من اهتماماً  أكثر األهلیة والهیئات الشخصیات وأن المنشأ،
% 69,5 وأن الثالث، الصحف في القدس قضایا ربع عن زادا معًا، والنسبي المطلق السلبي

 وسائل مقدمة في جاء الممتد العنوان وأن لها، حلول تقدیم دون عرضت المنشورة القضایا من
 الثالث، الدراسة صحف في القدس قضایا مجموع من% 71,4 بنسبـة المستخـــدمة اإلبـــراز
  . تكراراً  528 عددها والبالغ

  :والدراسة الحالیة الدراسات السابقة أوجه االتفاق واالختالف بین
لم تتطرق أي من الدراسات السابقة العربیة أو األجنبیة إلى دراسة تغطیة الصحافة الفلسطینیة   -1

لقضایا العالم اإلسالمي، ولعل هذه النقطة تثیر أهمیة موضوع الدراسة الذي ینفرد بتركیزه على 
 تغطیة صحفیة معینة.

                                                           
: غزة، (مجلة الجامعة االسالمیةفي  منشورة دراسة"، الفلسطینیة الصحافة في القدس قضایا: ") جواد الدلو1(

  .)م1998، اآلداب كلیة، االسالمیة الجامعة
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في االعتماد على منهج المسح اإلعالمي الذي اتفقت الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة  -2
استخدمت في اطاره أسلوب تحلیل المضمون، علما أن بعض الدراسات السابقة اعتمدت على 

 مناهج أخرى الى جانب المنهج السابق وفقا لما تطلبه موضوع وأهداف هذه الدراسات.

 .ومكان الدراسات السابقة عن زمانالحالیة  جرى فیه الدراسةالزمان والمكان الذي ستُ اختالف  -3

 على الدراسة إجراء تم حیث المصادر عینة في السابقة الدراسات عن الدراسة هذه تختلف -4
  .السابقة الدراسات من أي في صحیفة فلسطین تدخل لم إذ ،وفلسطین القدس صحیفتي

 

  حدود االستفادة من الدراسات السابقة:
الدراسة وٕاضافة العدید من التعدیالت علیها وفقا  أفادت الدراسات السابقة في بلورة مشكلة هذه -1

 للنتائج التي توصل إلیها الباحثون واألسالیب التي انتهجوها في إجراء دراساتهم.

عمقت الدراسات السابقة إحساس الباحث بأهمیة موضوع الدراسة وسهلت من عملیة تحدید  -2
  أهداف الدراسة.

ساعدت الدراسات السابقة في تعدیل صیاغة بعض األسئلة وذلك عبر تقدیم معلومات عن  -3
 .ترتیب األولویات

 یستخدمه الذي األسلوب نفس وهو، المضمون تحلیل أسلوبالسابقة على  الدراسات اعتماد -4
دراسته وتصمیم استمارة تحلیل  جراءإ في كبیرة فائدة له یقدم مما، هذه دراسته في الباحث

  .المضمون

 یةعالماإل التغطیة مفهوم في معرفیاً  رصیداً  قدمت حیث، السابقة الدراسات من الباحث استفاد -5
  .فیها المؤثرة والعوامل

  االستدالل على المشكلةثانیا: 
 تقصیرها الحظ ،اإلسالمي العالم قضایال الباحث لتغطیة الصحف الفلسطینیة متابعة خالل من

وهو ما دفع الباحث الى اجراء دراسة  ،على الرغم من أهمیتها وعدم اهتمامها بتلك القضایا
استكشافیة لالستدالل على المشكلة، وتم إجراء دراسة استكشافیة على صحیفتي "القدس وفلسطین"، 

الصحافة  تغطیةمحتوى وشكل  سماتللتعرف على و  قضایا العالم االسالمي طبیعة على للتعرف
م وقد تم 2012- 12-31م وحتى 2012-1-1فترة الواقعة ما بین خالل ال ،الفلسطینیة لها الیومیة

عددا من صحیفة القدس  12من الصحیفتین خالل تلك الفترة بواقع  ةإجراء الدراسة على عینة عمدی
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عددا من صحیفة فلسطین، وذلك باختیار العدد الذي یصادف إصداره الیوم العاشر من كل  12و
  وقد كشفت الدراسة االستكشافیة عن النتائج التالیة: ،شهر

حقوق األقلیات المسلمة  اقضیت تجاءثم  ،بروزااألكثر  الصراع الطائفي قضیةكانت   -1
  .أقلفي مستوى والتنمیة  واالحتالل

 احتلت قضایا حقوق األقلیات المسلمةغیر ان ، الصفحات الداخلیة القضایا احتلت معظم  -2
  كثر من جریدة القدس.أولى، وبرز ذلك في جریدة فلسطین صدر صفحاتها األ

الصحفي وبرز  المادة اإلعالمیة الخاصة بالعالم اإلسالمي في معظمها شكل الخبراتخذت  -3
العالم  قضایان جریدة فلسطین تناولت أذلك في جریدة القدس أكثر من فلسطین، علما 

   .بعمق أكثر من خالل استخدامها فن التقریر الصحفي والمقاالت الصحفیة اإلسالمي
ولى، حیث اعتمدت بالدرجة األعلى وكاالت األنباء العالمیة  الدراسة اتفیاعتمدت صح  -4

در %، أما فلسطین فاعتمدت على هذا المص86صحیفة القدس على هذه الوكاالت بنسبة 
 .%75بنسبة 

% 33.5في فلسطین بنسبة  یجابياإلتجاه اال فورد، المادة اإلعالمیةسبة التجاه عرض أما بالن -5
% في 21.4السلبي بنسبة  االتجاه وجاء%، 30.7دة القدس یفي جر ذاته االتجاه  كانبینما 

، في حین حاز االتجاه المحاید على النسبة األكبر %16.5في فلسطین  وجاءجریدة القدس، 
  في الصحیفتین.

  .عند صحیفتي الدراسة عرض الحقائق في األغلب على الموضوعات المتناولة أسلوبساد   -6

  مشكلة الدراسةثالثا: 
سمات  التعرف علىمشكلة الدراسة في  بناء على نتائج الدراسة االستكشافیة، تمثلت

، اإلسالميلقضایا العالم (القدس وفلسطین) الصحفیة في صحیفتي الدراسة  التغطیةشكل محتوى و 
ورصد  فیها، وضعت التي الصحفیة واألشكال واتجاهاتها وأسالیبها المتبعة، مصادرها ومعرفة

   .تحدید موقع الموضوعات الخاصة بهاالعناصر التیبوغرافیة التي توفرت لها، و 

  أهمیة الدراسةرابعا: 
  :أهمهاأمور عدة  ضوء فيتنبع أهمیة الدراسة 

 الصحافة وفي عام، بشكل اإلسالميقضایا العالم  تناولت التي اإلعالمیة الدراسات قلة .1
  . الخصوص وجه على الفلسطینیة
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 العالمعزل  إلى دائماً  (اإلسرائیلي) االحتالل یسعى ، حیثاإلسالمي بعمقها فلسطین ربط .2
 .فلسطین قضیة عن اإلسالمي

، الدوليتأثیر كبیر على المستوى من  اإلسالميالعالم قضایا مثله ت مماأهمیة الدراسة  تبرز .3
دولة مسلمة فلسطین كألن  ؛أهمیة كبیرة في الواقع الفلسطینيمن  اإلسالميولما یمثله العالم 
  .اإلسالميأصیال من العالم  محتلة تشكل جزءاً 

 تزوید المكتبة العربیة والفلسطینیة بمثل هذه الدراسات التي ستفید صناع القرار والباحثین. .4

، اإلسالميرجة تناول الصحافة الفلسطینیة لقضایا العالم تقدم الدراسة رؤیة موضوعیة لقیاس د .5
السلطة الرابعة في المجتمع وباعتبارها أهم قنوات االتصال وتوفیر  ة الصحافةوذلك بصف

 المعلومات للمواطن عن القضایا واألحداث.

   أهداف الدراسةخامسا: 
  :لىإتهدف هذه الدراسة 

 الدراسة. مدة خالل الدراسة صحیفتا هاتتناول التي اإلسالمي العالم قضایا أهم التعرف على .1

  .اإلسالمي العالم قضایا تغطیة في الدراسة صحیفتي اتجاه تحدید .2

  .اإلسالمي العالم قضایا تغطیة في المتبعة األسالیب التعرف على .3

 العالم لقضایا امتناوله عند الدراسة صحیفتا علیها تعتمد التي الصحفیة المصادر تحدید .4
  .اإلسالمي

  .اإلسالمي العالم قضایا امتناوله عند الدراسة صحیفتا تستخدمها التي الصحفیة األشكال رصد .5

 .اإلسالمي العالم قضایا لموضوعات توفرت التي بوغرافیةیالت العناصر رصد .6

 التعرف على العناوین التي استخدمتها صحیفتا الدراسة لموضوعات قضایا العالم االسالمي. .7

  الدراسة. صحیفتي في اإلسالمي العالم بقضایا الخاصة الموضوعات موقع تحدید .8

  تساؤالت الدراسةسادسا: 
  :اآلتيالتساؤل الرئیس  علىالدراسة  ستجیب

 ؟اإلسالميالدراسة لقضایا العالم  تيفیالصحفیة في صح التغطیةمحتوى وشكل  سماتما  •

  وینبثق من التساؤل الرئیس عدد من األسئلة الفرعیة اآلتیة: 
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  خاصة بالموضوع:تساؤالت 

 ؟الدراسة اتفیالتي تناولتها صح اإلسالميما أهم قضایا العالم  .1

  ؟اإلسالمي العالم قضایا تغطیة في الدراسة تيفیصح اتجاه ما .2

  ؟اإلسالمي العالم قضایا تغطیة في التي اتبعتها صحیفتا الدراسة األسالیب ما .3

ا لقضایا العالم معند تغطیتهما المصادر الصحفیة التي اعتمدت علیها صحیفتا الدراسة  .4
 ؟اإلسالمي

  تساؤالت خاصة بالشكل:

 ؟اإلسالميا قضایا العالم مما األشكال الصحفیة التي تستخدمها صحیفتا الدراسة عند تناوله .5

 ؟اإلسالمي العالم قضایا في ابراز الدراسة استخدمتها صحیفتا التي بوغرافیةیالت العناصر ما .6

 التي استخدمتها صحیفتا الدراسة لموضوعات قضایا العالم االسالمي؟ ما العناوین .7

  الدراسة؟ تيفیصح في اإلسالمي العالم موضوعات موقع ما .8

  اإلطار النظري للدراسةسابعا: 
  نظریة ترتیب األولویات "األجندة":

" على اعتبار األجندة"ترتیب األولویات تعتمد هذه الدراسة في إطارها النظري على نظریة 
حیث تهتم بحوث "ترتیب األولویات"  ،التي تبحث في تأثیر وسائل اإلعالم النظریاتواحدة من أنها 

بدراسة العالقة التبادلیة بین وسائل اإلعالم لتحدید أولویات القضایا السیاسیة واالجتماعیة التي 
  .اهتمت بها
: "برنامج أو جدول "المورد"بشكل عام تعني وحسب قاموس  "Agendaأجندة "كلمة و 
، والمقصود بها في اإلعالم، قدرة وسائل اإلعالم على تحدید األولویات فیما یختص )1(األعمال"

؛ وجدول األعمال مفهوم شائع في اللقاءات )2(بالمواضیع والقضایا التي سیناقشها الناس
  .)3(على أهمیتها ءً هو الذي یحدد ترتیب المواضیع التي سوف تناقش بنا ألنه، واالجتماعات

                                                           
  .33) صم2006(بیروت: دار الِعلم للمالیین، ، قاموس المورد) منیر البعلبكي، 1(
(الریاض:  2ط كیف تؤثر وسائل اإلعالم "دراسة في النظریات واألسالیب"،) محمد عبد الرحمن الحضیف، 2(

 .24) صم1998مكتبة العبیكان، 
  .24ص ،نفسه سابقال المرجع )3(
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ویفترض هذا المدخل أن وسائل اإلعالم ال تستطیع أن تقدم جمیع الموضوعات والقضایا 
التي تحدث في المجتمع، وٕانما یختار القائمون على هذه الوسائل بعض الموضوعات التي یتم 

اس تدریجیا والتحكم في طبیعتها ومحتواها، هذه الموضوعات تثیر اهتمام الن ،التركیز علیها بشدة
تمثل هذه الموضوعات لدى الجماهیر أهمیة أكبر نسبیا عن و وتجعلهم یدركونها ویفكرون فیها، 

  .)1(الموضوعات التي ال تطرحها وسائل اإلعالم
، بعینها وسائل اإلعالم وأسالیب إبراز أو طمس موضوعاتألجندة عملیة االنتقاء الیومي و 

قط، إنما هي عملیة تستهدف إثارة اهتمام الجمهور العام فوتحریكها صعودا أو هبوطا ال تستهدف 
  .صانعي القرار السیاسي –أیضا –

ویرى عدد من الباحثین أن دراسات نظریة ترتیب األولویات "األجندة" قد مرت بعدد من 
في مقال "لنورتن لونج" إال أن  م،1958عام كانت  المراحل، معتبرین أن النواة األولى للنظریة

" في كتابه الصحافة والسیاسة الخارجیة ذه الوظیفة ظهر لدى "كوهن برناردأفضل تصریح حول ه
" الذي یرى أن وسائل اإلعالم تساعد في بناء لیبمانوالتر إال أن البعض یرجعها لـ "، 1963عام 

في عقول  –بیئات زائفة–هذه الوسائل  تقدم الصور الذهنیة لدى الجماهیر، وفي الكثیر من األحیان
الجماهیر وتعمل وسائل اإلعالم على تكوین الرأي العام من خالل تقدیم القضایا التي تهم المجتمع" 

ة لوعند حدیثه عن االستخدامات الرمزیة للسیاسات أشار "لیبمان" إلى أن السیاسات عبارة عن سلس
سائل اإلعالم، وتكون هذه الصور الذهنیة "بانوراما" من الصورة الذهنیة التي یتم نقلها من خالل و 

  .)2( متحركة تقع أحداثها في عالم ال یدركه معظم الجمهور العام"

في المجتمعات الدیمقراطیة التي تولي عنایة  كبیرةوتحتل دراسات وضع األجندة أهمیة 
خاصة الهتمامات الرأي العام وتوجیهاته كمداخالت في عملیة صنع القرارات ووضع السیاسات 

فیما تهتم الدول غیر الدیمقراطیة بدراسات وضع األجندة رغبة في إحكام  ،على كافة المستویات
عالم لتركیز اهتمام الرأي العام حول قضایا السیطرة على الرأي العام، إذ یتم توظیف وسائل اإل

  )3(.بعینها وكذلك تشتیت انتباه الرأي العام بشأن قضایا أخرى ال یراد له التفكیر فیها

                                                           
(القاهرة:  بحث منشور، 32، العدد 30، المجلد "أولویات اإلعالم وعملیة تشكیل الرأي العام" :) هبة جمال الدین1(

 .10) ص م1993المجلة االجتماعیة القومیة، سبتمبر 
الدار المصریة اللبنانیة،  :(القاهرة1، طاالتصال ونظریاته المعاصرة) حسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید، 2(

  .288) ص م1998
 )م2008(القاهرة: عالم الكتب،  1، طدراسات في اإلعالم وتكنولوجیا االتصال والرأي العام) إبراهیم بسیوني، 3(

  .208ص
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 في وجودالذي یتلخص الفرض الرئیس للنظریة  1972عام وقد حدد ماكومبس وشو 
األهمیة التي یعیرها  عالقة إیجابیة قویة بین تركیز وسائل اإلعالم على قضایا معینة وحجم

الجمهور لنفس القضایا، والدراسات التي تهتم بمفهوم وضع األجندة، ودور وسائل اإلعالم في 
عمل تقییم لدراسات وضع بالتأثیر على الجمهور العام في ازدیاد، وقد قام الباحثان ماكومبس وشو 

، 1992لهما حتى أواخر عام أي منذ إجراء الدراسة األولى  ،عاماً  20األجندة وتطورها على مدى 
فوجدا أن هناك عمقًا في الدراسات الحدیثة، حیث أصبحت دراسات األجندة تجیب عن سؤال من 

  .)1(یضع أجندة وسائل اإلعالم بدًال من إجابتها عن سؤال من یضع أجندة الجمهور؟

على مستوى الفرد وعلى  األجندة وضع في تؤثر التي العوامل وشو ماكومبس حدد وقد
  )2(:مستوى وسائل االتصال

 المحیطة، الظروف مع والتكیف السیاسي التوجه إلى الفرد حاجة هناك :الفرد مستوى فعلى - 
  المسبقة. الفرد اتجاهات ثم االتصال لوسائل التعرض مستوىو  الشخصیة، المناقشات معدلو 

 المطروحة، القضایا طبیعة السیاسي، النظام طبیعة هناك :االتصال وسائل مستوى وعلى - 
 وضع شروط على تؤثر المتغیرات هذه الوسائل، هذه نوع ثم االتصال وسائل تغطیة مستوىو 

 الذي للمضمون مستمر واختیار انتقاء بعملیات االتصال وسائل قیام :أهمها من التي األجندة
  .األجندة وضع في واضحا دورا تؤدي التي الجمهور ورغبات حاجات، الى جانب تقدمه

توصلت العدید من الدراسات التي أجریت في الربع األخیر من القرن العشرین إلى نتائج و 
  )3( :تتمثل في والعناصر تمثلت في أن ترتیب األولویات یتأثر بمجموعة من المتغیرات

 ویقصد بها مدى كون القضیة ملموسة أو معروفة لدى المتلقي، وتمثل طبیعةطبیعة القضایا:  - 1
وٕادراك الجمهور لها أحد أهم المتغیرات الوسیطة، فكلما زادت درجة معایشة الجمهور  ،القضیة

للقضیة قل تأثیر وسائل اإلعالم بشأنها وذلك ألن الخبرة المباشرة سوف تعمل بدیًال لوسائل 
، وكذلك الحال للقضایا ذات الطابع النظري التجریدي التي یصعب االهتماماإلعالم في خلق 

  استیعابها.المرء  على

                                                           
(1) Maxwell E. Mccombs & Donald L. Show, The Evolution of agenda – setting 

Research:Twenty- five years in the market place of ideas, Journal of 
communication, vol.43,No.2, spring 1993, p.60. 

)، م2003، الفرزدق للنشر والتوزیع :( الكویت1، طمبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر) محمود إسماعیل، 2(
 .271ص 

) م2003دار الفجر للنشر والتوزیع،  :(القاهرة ، بدونوسائله) - نظریاته -االتصال (مفاهیمهفضیل دلیو، ) 3(
  37، ص31ص
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صحة الفرض القائل بعدم قدرة وسائل اإلعالم في وضع أولویات  ""یاغاديوقد ثَُبَت من دراسة 
القضایا المجردة أو القضایا التطفلیة التي تالزم الفرد، ونجاحها في وضع أولویات القضایا 

بحث تجریبي  الملموسة التي ترتبط بحدث محدد أو مجموعة من األحداث المحددة، كما أثبت
حول طبیعة عدد من القضایا الملموسة وغیرها على حد سواء، تأكد من وجود " زوكر"أجراه 

تأثیر كبیر لوسائل االتصال في القضایا غیر الملموسة مقارنة بتأثیرها في القضایا 
  .)1(الملموسة

قضیة ما ووفرة المتلقي ب اهتمامالمتبادل بین مدى  االرتباطوالمقصود بها  أهمیة القضایا: - 2 
بقضیة ما،  كبیراً الجمهور  اهتمامنصیبها في الحصول على األسبقیة الترتیبیة، أي كلما كان 

  كانت درجتها الترتیبیة أفضل.
یعد هذا المتغیر مثار جدل بین العدید من الباحثین، فهناك من یؤمن  الخصائص الدیمغرافیة: - 3

ات، وهناك من ال یؤمن بذلك، كخاصیة التعلیم بوجود عالقة بینها وبین عملیة ترتیب األولوی
في دراسته إلى أن التعلیم یؤدي دورًا مهمًا في ترتیب أولویات القضایا  "ویتني"مثًال، إذ توصل 

  المطروحة من ِقبل الوسائل االتصالیة.
قضیة معینة وطرحها على  الختیارالوقت مناسبًا  اختیاركلما كان  توقیت إثارة القضایا: - 4

  الجمهور، كلما كانت التأثیرات االتصالیة بشأنها أقوى.
أثبتت العدید من الدراسات المتعلقة بهذا الشأن، أن هناك عالقة طردیة  الوسیلة المستخدمة: - 5

بین فعالیة وممیزات الوسیلة المستعملة من جهة، ومدى التأثیر الذي تحدثه في تحدید أولویات 
المجال أشار (ماكومبس) إلى أن الذي تقدمه الصحف لقرائها، یعجز عن  ا، وفي هذالمتلقي

  تقدیمه التلفاز لمشاهدیه بهذا الشأن.
ن تأثیر المواد االتصالیة ال یحدث بشكل إلزامي وفوري، إالمدى الزمني لصیاغة األولویات:  - 6

ة القضایا المطروحة بین بل هي تأثیرات تدریجیة تستغرق أوقاتًا نسبیة معینة وفقًا لطبیع
عملیتي العرض والتلقي لهذه المواد، والتي ُعرفت بـ(التأثیرات النائمة)، إذ ینسى فیها المتلقي 

  .مصدره االتصالي لفترة معینة ومن ثم یتذكره
األثر بحوالي أربعة أشهر، ولكن دراسة "جیر ألدستون  حدوثوبعض الدراسات قدرت مدة 

وماكومبس" انتهت إلى أن الفترة المتاحة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر لینتقل التأثیر من أجندة 
وسائل اإلعالم إلى أجندة الجمهور، بینما وجد "وینتر" و"إیال" في الدراسة التي قارنا فیها بین 

ب" لمدركات الجمهور ألهمیة الحقوق المدنیة وتغطیة جریدة "غالو معهد بیانات استطالعات 

                                                           
 .189ص مرجع سابق،) ابراهیم بسیوني، 1(
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من أربعة إلى ستة أسابیع كانت كافیة لبناء  مدة، أن 76-54نیویورك تایمز لهذه القضیة من عام 
  .)1(عالقة بین أجندة الجریدة والجمهور حول موضوعات هذه القضیة

وهكذا نالحظ أن المدة الزمنیة الضروریة إلحداث األثر أي تقبل الجمهور ألجندة جدیدة 
التي تستغرقها الحمالت في مجالي  المدةوالتخلي عن أجندة قدیمة ال تزید عن ستة أشهر، وهي 

  التسویق االجتماعي والسیاسي.
أن وضع قضیة معتبرًا  أكثر تعقیدًا وتشابكاً " وظائف النظریة بشكل ال نج والنج " وقد حدد

  )2( وتجري على ست مراحل:، ما في أجندة الجمهور عبارة عن عملیة متكاملة تستغرق وقتًا طویالً 
 تلقي الصحافة الضوء على بعض األحداث وتجعلها بارزة. .1
 تحتاج بعض القضایا إلى قدر أكبر من التغطیة لتثیر االهتمام. .2
االهتمام في إطارها الذي یضفي علیها المعنى ویسهل وضع القضایا أو األحداث التي تثیر  .3

 فهمها وٕادراكها.
 اللغة المستخدمة في وسائل اإلعالم یمكن أن تؤثر على مدركات الجمهور ألهمیة القضیة. .4
تقوم وسائل اإلعالم بربط بعض الوقائع واألحداث التي أصبحت تثیر االهتمام ببعض الرموز  .5

ا على موقع الخریطة السیاسیة، فالناس یحتاجون إلیها الثانویة التي یسهل التعرف علیه
 لالقتناع بجانب من القضیة.

بناء األجندة یتم بسرعة ویتزاید عندما یتحدث بعض األفراد الموثوق فیهم في قضیة ما، وتثیر  .6
النقطة األخیرة مسألة الثقة في القائم باالتصال وهي وثیقة الصلة بعوامل التجانس 

لقائم باالتصال والجمهور المستهدف، فنحن نثق أكثر في الذین یشبهوننا السوسیولوجي بین ا
في أشیاء كثیرة منها الفئات العمریة، واالنتماء إلى طبقات اجتماعیة واحدة، وعقائد فكریة 

 واحدة أي األیدیولوجیة نفسها.
ایا التي كثیرا في تشكیل الرأي العام ورؤیته للقضنظریة ترتیب األولویات "األجندة" تسهم و 

توجه للمجتمع، فمن خالل التركیز على قضیة معینة وتجاهل أخرى تحدد وسائل اإلعالم أولویات 
وعلى الرغم من أن ، )3(أفراد المجتمع في االهتمام بالقضایا المتعلقة بقطاعات متنوعة في المجتمع

اإلعالم إلى ه جمهور وسائل یتوجوذلك بوسائل اإلعالم تسهم في تكوین رأي حول موضوع معین 

                                                           
  279) صم1997(القاهرة، عالم الكتب،  1، طنظریات اإلعالم واتجاهات التأثیر) محمد عبد الحمید، 1(

(2) Werner J. severin & James W. Tankard, Jr., communication Theories: Origins 
Methods and uses in The Mass Media, fourth Edition CUSA: longman ،
1997, p. 266. 

 83، عددالمجلة العربیة للعلوم اإلنسانیة) محمد بن سعود البشیر، قصور النظریة في الدراسات اإلعالمیة، 3(
  .45) ص 2003(الكویت: جامعة الكویت، 
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موضوعات بعینها، ولكن لیس كل وسائل اإلعالم لها نفس المقدرة على تكوین األجندة العامة 
  )1(حیث توجد عدة متغیرات تؤثر في ترتیب األولویات منها:للجمهور، 

 فإنتكرار الموضوع فالتغطیة المستمرة تؤدي إلى التفات الجمهور إلى الموضوع، وبالتالي  .1
استمراریة الصحف باالهتمام بموضوع من الموضوعات یعد من المتغیرات المهمة في ترتیب 

  أولویات الجمهور.
حیث أشار وانتا إلى أن تأثیر الصحافة الخبریة في  ،درجة بروز الموضوع في وسیلة اإلعالم .2

 .خدمة في تقدیم المعلومات الصحفیةتشكیل الرأي العام یقاس من خالل الصور المست
كلما زادت حاجة الفرد إلى المعلومات حول موضوٍع معین إذ  ،حاجة الجمهور إلى المعلومات .3

 أكثر عرضة لتأثیر ترتیب األولویات وفقًا ألجندة وسائل اإلعالم. یصبح
نوع وطبیعة القضیة بمعنى هل هي قضیة مجردة أي لیس للجمهور احتكاك مباشر بها أو أنها  .4

 )2(ه خبرة مباشرة بها.قضیة ملموسة أي أن الجمهور ل
 )3(المدى الزمني لوضع األجندة أو الفترة التي تأخذها القضیة حتى تصل إلى أجندة الجمهور. .5

ن خطورة تأثیر وسائل االتصال الحدیثة على الناس عن طریق العمل على ترتیب إ
في قضایا محددة قد تنحصر  عن الحصیلة المعرفیة للجمهور اختصاراألولویات لهم، تكمن في 

، مثلما قد تقدم أو االستهالكیة ،أو الموضوعات العاطفیة ،أو الریاضیة ،البرامج الترفیهیة نوعیة من
للمجتمع نماذج مزیفة من العناصر الهامشیة وغیر المنتجة وتصویرها بمظهر القدوة المحتذاة؛ وهو 

أن القضایا التي تؤلف  باعتبارحقیقي  ما یعني أن الرأي العام سیتشكل على أساس مزیف وغیر
 باهتمامهبینما القضایا الجدیرة  ،واحتیاجاتهمحاور مناقشاته لیست هي القضایا التي تمس مصالحه 

وقد تظهر في وقت غیر مالئم بالنسبة له مما یضاعف  ،ومواقفه قضایا ساخنة تشتعل تحت الرماد
ذي تدور قضایاه الرئیسة حول قضایا الترفیه خسائره، وهي حالة قد تحدث ضمن إعالم العولمة ال

وٕاذا لم تكن وسائل اإلعالم قادرة على قولبة كل ، والجنس والریاضة وما یماثلها واالستهالكوالتسلیة 
نها قادرة على تشكیل الواقع المحسوس الذي ُتصنع من حوله أفكار الفرد، وهنا یكمن أهم إرأي، ف

                                                           
(1) Mccomb, Maxwell & Rey. condidate images in spanish elections: secend level 

agenda- setting effects,Journalism & Mass communication quarterly. Vol. 
74.No.4, 1997,p. 703. 

(2) Aileen yagada & David M. Dozier, The Media Agenda –setting Effect of concrete 
versus Abstract issues, Journalism Quarterly, vol. 87, No. 1, spring 1990, pp.3-
10. 

(3) Howard Eaton, J. Agenda – setting with bi- weekly Data on content of three national 
Media, Journalism Quarterly, vol.66,No.4 winter 1989, pp. 942-948. 
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نها تصنع جدول األعمال لألفراد، فتختار ما ترید إریة منها، إذ تأثیر لوسائل اإلعالم وخصوصًا الخب
  .)1(أو تقمعه، بل إنها تنظم ألفراد المجتمع العالم السیاسي إلى حد بعید ،كیده وما ترید تجاهلهأت

وتؤدي عملیة اإلبراز التي تقوم بها وسائل اإلعالم في ضوء التركیز على موضوعات 
وعندما  1991معینة دورًا مهمًا في ترتیب أولویات الرأي العام، ففي أثناء حرب الخلیج الثانیة عام 

 الرأي العام األمریكي ولما اهتمامكانت أجهزة اإلعالم تبرز أخبار الحرب، وأصبحت األزمة مثار 
كانت النتائج إیجابیة للرئیس األمریكي (جورج بوش األب) بصفته القائد األعلى للجیوش األمریكیة، 

وجعلت شعبیة الرئیس (بوش األب) في أعلى  ،فقد أصبح محط الثناء لهذا النصر غیر المتكافئ
 ألداءامستویاتها داخل الوالیات المتحدة، ولكن بعد سنة واحدة عندما ركزت وسائل اإلعالم في 

في سلم األولویات ظهر الرئیس (بوش األب)  االقتصادوأصبح  ،بدًال من أخبار الحرب االقتصادي
وقد كان من الواضح أن  ،%)46شعبیته بشكل كبیر لتصل إلى نسبة ( وانخفضتبمظهر مختلف 

 اهتماماتهو التغییرات التي طرأت على جدول  1991شعبیته في عام  انخفاضالسبب وراء 
  .)2(الناتجة عن تغییر جدول أعمال وسائل اإلعالم الجمهور

  توظیف النظریة في الدراسة:
على اعتبار أن ما تطرحه كل صحیفة من موضوعات وطبیعة التغطیة حول قضایا العالم 

 الذي وما، یعرفوه أن ینبغي الذي وما، فیه القراء یفكر أن اإلسالمي یمثل اقتراحًا منها لما ینبغي
  .نظریة األجندةالدراسة  استخدمت هذهبه،  یشعروا أن ینبغي

 القول نستطیع موضوع الدراسة فإننا في نوظفها أن أو النظریة هذه نسقط أن أردنا ما وٕاذا
تكرار طرح الموضوعات واستخدام عناصر اإلبراز المختلفة في عرض قضایا العالم ب االهتمام أن

اهتمام صحیفتي الدراسة بالموضوع  كل ذلك سیشیر إلى مدى، في صحیفتي الدراسة اإلسالمي
 تهمل عندما فإنه، أیضاً  صحیح عض القضایا، والعكسبب نحو االهتمام المجتمع بهدف دفع أفراد

  ویختفي. یتالشى الجمهور اهتمام فإن، صحیفتا الدراسة إثارة قضایا أخرى

  
                                                           

، ترجمة: محمد درویش(بغداد، دار مقالة منشورة في كتاب الدیمقراطیة، اختراع الواقع) مایكل بارنتي، 1(
 .299) ص2007 المأمون للترجمة والنشر،

ترجمة: شحدة  لعبة وسائط اإلعالم "السیاسة األمریكیة في عصر التلفزیون"،ستیفن إینز البیر وآخرون، ) 2(
 179) ص1999دار البشیر،  :(عمان ،فارع
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  اتهاثامنا: نوع الدراسة ومنهجها وأد
  نوع الدراسة: •

الوصفیة التي تركز على وصف وتفسیر العالقات المتبادلة  البحوثالدراسة إلى هذه تنتمي 
بین عناصر الظاهرة في إطار عالقات فرضیة یمكن اختبارها، وتستهدف وصف الظاهرة 
وعناصرها وعالقاتها في وضعها الراهن، ویمتد الوصف لیشمل وصف العالقات والتأثیرات 

  .)1(المتبادلة
، اإلسالميالصحافة الفلسطینیة لقضایا العالم  تغطیة تسماوتسعى هذه الدراسة إلى تحدید 

  في الصحف عینة الدراسة. اإلسالميوذلك استنادًا إلى تحلیل مضمون قضایا العالم 
  منهج الدراسة: •

محل الدراسة ورصد مختلف جوانبها،  نظرًا لطبیعة الدراسة التي تبدأ بتوصیف الظاهرة
الدراسة، ثم  تيفیصح تغطیةاألمر الذي یتیح تكوین صورة شاملة عن مدى اتساق واختالف طبیعة 

لى الدراسة اعتمدت ع فإنتحلیل وتفسیر هذه المعالجات للوصول إلى إجابة على تساؤالت الدراسة، 
  :العلمي اآلتي المنهج
 :يمنهج المسحال -

الوصفیة، فهو یستهدف تسجیل وتحلیل وتفسیر یعد من أهم المناهج التي تعتمد علیها البحوث 
الظاهرة في وضعها الراهن، بعد جمع المعلومات التي تتعلق بالظاهرة موضع الدراسة بهدف 

  .)2(تحلیلها

من أجل رصد وتحلیل مضمون، ال تحلیلأسلوب الباحث استخدام  المذكورمنهج ال وفي اطار
  .اإلسالميالصحفیة الخاصة بقضایا العالم  التغطیةوتفسیر وتوصیف 

  الدراسة: اةأد •

 ووضع بإعدادها قام التي المضمون، استمارة تحلیل دراسته التحلیلیة في الباحث استخدم

 بأعلى النتائج واستخراج ،الدراسة عینة محتوى تحلیل بهدف ؛الدراسة أسئلة على أجابت التي فئاتها

   والشمول. من الموضوعیة نسبة
  

                                                           
 .13ص  )2004(القاهرة: عالم الكتب، 2، طالبحث العلمي في الدراسات اإلعالمیة) محمد عبد الحمید، 1(
  .93ص  )1997(القاهرة: عالم الكتب، 1، طبحوث الصحافة) محمد عبد الحمید، 2(
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  :المضمون تحلیل استمارة إعداد خطوات

  على وباالعتماد السابقة الدراسات من باالستفادة المضمون تحلیل استمارة الباحث أعد

  .المحكمین والخبراء األساتذة رأي على وبناءً  ،االستكشافیة ةالدراس نتائج

  فئات تحلیل المضمون:

یقوم الباحث بإعدادها طبقًا لنوعیة المضمون ومحتواه  الفئاتهي عبارة عن مجموعة من 
وهدف التحلیل لكي یستخدمها في وصف هذا المضمون وتصنیفه بأعلى نسبة من الموضوعیة 

  .)1(والشمول بما یتیح إمكانیة التحلیل واستخدام النتائج بأسلوب سهل ومیسور

  وتقسم فئات تحلیل المضمون إلى:

  الموضوع، ماذا قیل؟ فئاتأوال: 

  الشكل، كیف قیل؟ فئات ثانیا:
  ؟الموضوع، ماذا قیل فئاتأوًال: 

  المرتبطة بها كما یلي: األساسیةوهي تتضمن الفئات 
 اإلسالميالعالم قضایا أبرز  قسم هذه الفئة إلى عدة فئات فرعیة تتمثل فينوت :القضایافئة  -1

  :كاآلتيوهي موزعة التي تم اختیارها للدراسة بناء على نتائج الدراسة االستكشافیة، 

الجماعات البشریة التي تدین  ـ"األقلیات المسلمة"یقصد ب حقوق األقلیات المسلمة: 1/1
  وتعاني من حرمان في بعض الحقوق. ،وهي أقلیة تعیش في دول غیر إسالمیة ،باإلسالم

 ،حظر العبادة ي،قالتطهیر العر  :فئات فرعیة هي فئة حقوق األقلیات المسلمة وینبثق عن
 أخرى.، تكمیم األفواه عن الرأي والتعبیر ،منع المشاركة السیاسیة ،التعلیم من حرمان

هو عملیة استیالء دولة ما على جمیع أو بعض أراضي دولة أخرى خالل فترة : االحتالل 1/2
  .)2(الحربغزو أو حرب أو بعد تلك 

االحتالل الروسي  ،االحتالل األمریكي ألفغانستان :هي فرعیة فئات فئة االحتالل وینبثق عن
  . أخرى ،للشیشان

                                                           
  .88، ص ، مرجع سابقبحوث الصحافة) محمد عبد الحمید، 1(
تاریخ الزیارة:  .http://ar.wikipedia.org)الموسوعة الحرة (ویكیبیدیا)، الرابط على الشبكة العنكبوتیة: 2(

 .م25/6/2013

http://ar.wikipedia.org
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هي انتماء لطائفة معینة دینیة أو اجتماعیة ولكن لیست عرقیة الطائفیة  :الصراع الطائفي 1/3
، )1(أوطانهم أو لغاتهمفمن الممكن أن یجتمع عدد من القومیات في طائفة واحدة بخالف 

وتؤدي الطائفیة في كثیر من األحیان الى حروب وأزمات بین الطوائف الدینیة من ذات 
 ،إیران :مثل ،الدین حیث یشتد الصراع الطائفي بین السنة والشیعة في بالد إسالمیة

وغیرها، أو تؤدي الطائفیة في كثیر من األحیان الى حروب بین الطوائف  ،وباكستان
الدینیة من أدیان مختلفة حیث یشتد الصراع الطائفي بین المسیحیین والمسلمین في 

  نیجیریا.
الصراع  ،باكستانالصراع الطائفي في  :هي فرعیة فئات فئة الصراع الطائفي وینبثق عن

  .أخرى ،نیجیریاالصراع الطائفي في  ،یرانإالطائفي في 
العملیات التي بمقتضاها توجه  هابأن 1956عرفتها هیئة األمم المتحدة عام  التنمیة: 1/4

الجهود لكل من األهالي والحكومة بتحسین األحوال االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في 
إلسهام في تقدمها بأفضل وا ،المجتمعات المحلیة لمساعدتها على االندماج في حیاة األمم

ما یمكن، وهي تحقیق زیادة سریعة تراكمیة ودائمة عبر فترة من الزمن في اإلنتاج 
  والخدمات نتیجة استخدام الجهود العلمیة لتنظیم األنشطة المشتركة الحكومیة 

 .)2(والشعبیة 
، التنمیة التنمیة االقتصادیة ،التنمیة السیاسیة هي: فرعیة فئات فئة التنمیة وینبثق عن
  .أخرىالتنمیة البشریة،  االجتماعیة،

هي الفئة التي توضح مدى التأیید أو الرفض أو الحیاد في المضمون موضوع  فئة االتجاه: - 2 
. واستخدمه )3(حیث تقوم بتحلیل االتجاه بالنسبة للمواقف المتضمنة في المضمون ،التحلیل
ا لقضایا العالم مفي تغطیته صحیفتا الدراسةهنا للتعرف على االتجاه الذي تبدیه  الباحث

نقسم فئة االتجاه حسب شدته إلى عدة تو  ،یث التأیید أو الرفض أو الحیاداإلسالمي من ح
  وهي: ،مستویات

 :مثل ،العالم اإلسالمي لقضایا: یقصد به التركیز على الجوانب اإلیجابیة اتجاه إیجابي 2/1
  وغیر ذلك. الداخلیة، ومقاومة االحتالل والمصالحةخطط التنمیة 

                                                           
 .م.25/6/2013، تاریخ الزیارة: مرجع سابق الموسوعة الحرة (ویكیبیدیا)،)1(
، (بیروت: المؤسسة الجامعیة للدراسات 6، طاإلسالم.. مفاهیم مناهج وتطبیقاتالتنمیة في إبراهیم العسل،  )2(

  .14م) ص1996والنشر والتوزیع، 
  90، ص مرجع سابق بحوث الصحافة،محمد عبد الحمید،  )3(
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: یقصد به تركیز الموضوع على الجوانب السلبیة في العالم اإلسالمي اتجاه سلبي 2/2
والمتعاونین  محاسن االحتاللذكر و  ،واالقتتال ،والجهل ،الفقرو  ،التخلفوٕابرازها، مثل 

  وغیر ذلك. معه،

أو قیاسه بعرض  ،الموضوعنحو به عدم اتخاذ اتجاه واضح  یقصد: اتجاه محاید 2/3
  .)1(الجانبین اإلیجابي والسلبي بشكل متوازن

لعرض الفكرة  ها صحیفتا الدراسةاألسالیب التي اتبعت یقصد بها فئة األسالیب المتبعة: - 3
   :وهذه الفئة تتعامل مع الطرق والوسائل التي اتبعت لتحقیق األهداف وتشتمل على ،وشرحها

في أسلوب عرض المادة على الشواهد  الصحافي: ویقصد بها اعتماد حقائقعرض ال 3/1
  واألدلة والبیانات والحقائق.

  المباشرة.یقصد بها اعتماد الكاتب في أسلوب عرض المادة على التوجیهات : إمالء آراء 3/2

من خالل عرض وجهة نظر واحدة یقصد بها اعتماد الباحث على تحلیله للموقف : تحلیلیة 3/3
  الجوانب المختلفة لمشكلة موضوع الدراسة. تحلیلفي أو عرض وجهات نظر متعددة 

  :الصحفيمصدر الفئة  - 4

 ،)2(أو الجهة مصدر المعلومة ،أو المجموعة ،الفئة بالكشف عن الشخص هذه تختص
  :وتتمثل هذه الفئة فیما یلي

  المصادر الخاصة:
هو الصحفي مندوب الصحیفة خارج المدینة التي تصدر فیها الصحیفة أو تعمل : المراسل 4/1

فیها المؤسسة الصحفیة بصرف النظر إن كانت الصحیفة داخل أو خارج الدولة أو في دولة 
  .)3(أخرى

  داخل المدینة التي تصدر لمتابعة األحداثتنتدبه الصحیفة الذي هو الصحفي : المندوب 4/2
صحیفة في وال یسمح له بالعمل  ،وهو من ضمن العاملین في الصحیفة فیها الصحیفة، 

  .)4(أخرى

                                                           
 ،69)، صم1997، (القاهرة: دار الفكر العربي، تحلیل المحتوى في العلوم اإلنسانیةرشدي طعیمة،  )1(

  .112ص
  102،، صمرجع سابق تحلیل المضمون،)سمیر حسین، 2(
  .98ص  )م1988(جدة: دار الشروق،  2، طالخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمیةكرم شلبي،  )3(
  .71، ص المرجع السابق نفسه )4(
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    المصادر العامة:
هي من المصادر المهمة في مد الصحف ومحطات الرادیو والتلفاز باألخبار : وكاالت األنباء 4/4

 تقوم بالعمل الذي ال یمكن للصحف والمحطات اإلذاعیة إذ ،الخارجیة على وجه الخصوص
ومناطق األحداث الساخنة في  ،ة الكبرىتغطیة أهم العواصم والمدن الرئیسوهو  ،القیام به

  لى:، وتنقسم إ)1(العالم بشبكة واسعة من المراسلین والمكاتب
وهي المصدر الرئیسي التي  یة،: یقصد بها الوكاالت العالمالعالمیةاألنباء وكاالت  4/4/1

 زوكالة رویتر و وكالة األنباء الفرنسیة  تستقي منها وسائل اإلعالم أخبارها ومن أهمها:
  ، ووكالة یونایتد برس.الوكالة األمریكیة أسوشیتد برسو 

العربیة  هي تلك الوكاالت المتواجدة في البلدانوكاالت األنباء العربیة واالسالمیة:  4/4/2
خاصة تلك التي تتعلق بها قضایا الدراسة، ومن أهمها وكالة األناضول سالمیة واإل

  ووكالة أونا.

تا التي تصدر فیها صحیف األنباء الفلسطینیة: هي الوكاالت وكاالت األنباء المحلیة 4/4/3
  وغیرها. ،ووكالة معا ،ووكالة صفاالدراسة، مثل وكالة وفا، ووكالة شهاب، 

والفضائیات  ،واإلذاعات االخباریة، اإلنترنتمواقع و  ،الصحف :وتشمل ،أخرى إعالموسائل  4/5
  التي نقلت عنها صحف الدراسة أخبارها.

  .معینةالصحیفة للكتابة فیها في موضوعات  اتختارهالتي شخصیات ال میقصد به الُكتّاب: 4/6

  .)2(كثر من مصدرأل وهي المادة االعالمیة المنسوبة: متعدد المصدر 4/7

  : وهي المادة اإلعالمیة التي ال یوجد لها مصدر.مصدربدون  4/8
  

  ؟الشكل، كیف قیل فئاتثانیًا: 

المادة  دمت من خاللهاالطریقة التي قُ للتعرف على وهي تسعى  ،فئة شكل المادة اإلعالمیة
  :هيوتتضمن عدة فئات فرعیة  ،فةاإلعالمیة في وسائل اإلعالم المختل

  

                                                           
)، م1990، (جامعة القاهرة: مكتبة األنجلو المصریة، الم الدولي بین النظریة والتطبیقاإلعمحمد العویني،  )1(

  .105ص
  .98ص  مرجع سابق،كرم شلبي،  )2(
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  :شكل المادة الصحفیةفئة  - 1

وتستخدم هذه الفئة للتفرقة بین األشكال المختلفة التي تتخذها المادة اإلعالمیة في الوسائل 
ق بین المواد المنشورة فیها على أساس األشكال واألنماط على یففي الصحف یمكن التفر  ،المختلفة
  )1(:اآلتيالنحو 

أو موضوع معین یهم  ،جدید أو حدث ،وجدیدة عن واقعة ،تقدیم معلومة مفیدةهو : الخبر 1/1
أكبر عدد من القراء وترى الجریدة أو المسئول عن التحریر نشره ضمن أسلوب صیاغة واضح 

  .)2(وسلیم یفهمه جمیع القراء

 الوقائع بهذه صلة لهم الذین األشخاص ولجمیع واألحداث للوقائع استطالع وهو: التحقیق 1/2
 التي للمشكالت المناسبة الحلول وتقدیم ، علیها والحكم فیها، المؤثرة والعوامل واألحداث

 للوصول یهدف كما المشكلة في البحث في بالعمق یتمیز فالتحقیق هنا ومن التحقیق، یتناولها
  .)3(حل إلى بالقارئ

هو فن صحفي یستخدم في التعبیر عن رأي أو فكرة أو قضیة، ویهدف إلى إقناع : المقال 1/3
  أنواع هي: االفتتاحي، والنقدي، والتحلیلي ، والعمودي.، وله أربعة )4(الجمهور وتوجیهه

وٕانما یمكن أن  ،بشكل مجرد الحدث فهو ال یعرض ،: هو فن یقع بین الخبر والتحقیقالتقریر 1/4
یسمح في و والظروف التي ترتبط بالحدث  ،واألشخاص ،والمكان ،یستوعب وصف الزمان

  .)5(الذاتیةالوقت نفسه بإبراز اآلراء الشخصیة والتجارب 
: هو فن یقوم على الحوار بین الصحفي وشخصیة واحدة أو مجموعة شخصیات الحدیث 1/5

 مواقف وتصویر ،بهدف الحصول على أخبار ومعلومات جدیدة أو طرح وجهة نظر معینة
  .)6( الشخصیة حیاة في مسلیة أو طریفة

  .معین حدث أو فكرة عن للتعبیر الید بخط یرسم فن عن عبارة هو :الكاریكاتور 1/6
                                                           

  .96ص )1983(القاهرة: عالم الكتب،  1، طتحلیل المضمونسمیر حسین،  )1(
، (القــاهرة: دار الفجــر للنشــر والتوزیــع، 4، طریــر الصــحفي بــین النظریــة والتطبیــقفــن التحاســماعیل ابــراهیم،  )2(

  .13) ص2005
  .135ص) م1990 الكتب، عالم: رةھالقا( 4 ط ،الصحفیة الكتابة فن زید، أبو فاروق )3(
(القـاهرة: ، 1ط ،األشـكال –المتطلبـات  –فن التحریر الصحفي: المفاهیم محمود علم الدین ولیلى عبد المجید،  )4(

  .99ص ،م)2000دار الحكیم للدراسات والنشر واإلعالم، 
  .127ص مرجع سابق، فاروق أبوزید،  )5(
  .9ص )1995، (غزة: دار البشیر، 1، طالصحفي وتطبیقاته العملیةفن الحدیث جواد الدلو،  )6(
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  السابقة، مثل برید القراء. التصنیفات تحت تندرج لم التي األشكال الصحفیة هي :أخرى 1/7
  بوغرافیة:یفئة العناصر الت - 2

التي یمكن استخدامها لتحقیق تأثیر معین على الجة الطباعیة للمادة اإلعالمیة هي المع
  وتنقسم الى: .)1(بأهمیة الموضوعمرتبط وذلك انطباع معین لهم  وتكوین ،القراء

صور في محاولة إلبراز لالدراسة ل تيفیهي الفئة التي تعنى بمدى استخدام صح الصور: 2/1
  )2( :اآلتیةوٕایصال األفكار وتشتمل على الفئات  ،الموضوعات

 عن وتعبر ،على شيءمحتواها دلل یهي الصورة التي : الصورة الموضوعیة 2/1/1
  .، ویندرج تحتها الصورة الجمالیةالصحفيالموضوع مضمون 

وتعبر عن الشخص الذي  ،هي التي تصاحب مادة التحریر: الصورة الشخصیة 2/1/2
  الموضوع. كتبأو صورة المحرر الذي  ،تتناوله المادة

  على مضمون الحدث أو الخبر نفسه. تأكیداً  تضفيالتي الصورة  هي الصورة الخبریة: 2/1/3
 الموضوع بجانب توضع التي والبیانیة التعبیریة والرسوم الخرائط الباحث بها یقصد الرسوم: 2/2

  .وتسهم في توضیحه
ع لجذب انتباه و الخطوط التي تستخدم حول الموض بأنها جرائیاً إ الباحثیعرفها : اإلطارات 2/3

  ع المطروح.و واإلیعاز بأهمیة الموض ،القارئ
وذلك بوضع  ،ولفت االنتباه إلى مادة التحریر ،: تستخدم إلبراز الموضوعاتاألرضیات 2/4

للتعبیر عن سمة الموضوع سواء كان  ؛أرضیة مالئمة فاتحة أو غامقة علىالموضوع 
  .)3(أو األهمیة وما شابه ذلك ،أو الحزن ،بالفرح

  : / العناوین3
العالم افق الموضوعات التي تهتم بقضایا ر تالتعرف على نوعیة العناوین التي یقصد بها     

  وهي: ،تضفي مزیدًا من االهتمام على الموضوعو  ،اإلسالمي

وینشر على  ،عنوان الخبر الرئیس الذي یتصدر الصفحة األولى ویقصد به: (المانشیت) 3/1
) أو ینشر على ستة أعمدة في دثمانیة أعمدة في الصحیفة ذات القطع الطولي (الستاندر 

  .ة ذات القطع النصفي (التابلوید)الصحیف
                                                           

  .151، ص مرجع سابق تحلیل المضمون،سمیر حسین،  )1(
  .151، ص المرجع السابق نفسه )2(
  .151، صالمرجع السابق نفسه )3(



 المقدمة

27 
 

  في الصفحات الداخلیة على عرض الصفحة. ویقصد به العنوان الذي ینشر :العنوان العریض 3/2

 یمتد على جمیع أعمدةعمود وال  ن: هو العنوان الذي یزید طوله عالعنوان الممتد 3/3
  .)1(الصفحة

  .)2(: ینشر على عمود واحد فقط مقاس حرفه أكبر من مقاس المتنالعنوان العمودي 3/4

  موقع المادة:فئة  - 4
ن الصفحة إهي من الفئات الشكلیة التي توضح مدى االهتمام بعرض الموضوع حیث 

  واشتملت على:الداخلیة، ثم الصفحات  ،تلیها الصفحة األخیرة ،األولى تأتي في المقدمة
وأكثرها  ،وهي أهم الصفحات ،وغالفها األول ،واجهة الصحیفةتمثل هي و : الصفحة األولى 4/1

  جاذبیة.
وتمثل المرتبة الثانیة بعد الصفحة األولى  ،: تعتبر الغالف األخیر للصحیفةالصفحة األخیرة 4/2

  ما تحتوي على الموضوعات الخفیفة والطریفة.لبًا وغا ،في األهمیة
  األولى واألخیرة. التي تقع بین الصفحتینهي كل صفحات الصحیفة  :الصفحة الداخلیة 4/3

  وعینتها مجتمع الدراسةتاسعا: 
  مجتمع الدراسة:

الصادرة في قطاع غزة والضفة المطبوعة و یتمثل مجتمع الدراسة في الصحف الیومیة الفلسطینیة 
  وهي: خالل المدة الزمنیة للدراسة، الغربیة
الصحیفة األقدم بین الصحف الفلسطینیة التي تصدر في الضفة  تعد صحیفة القدس: ×

وكانت تصدر في حینها باسم "الجهاد" في  ،1951تأسست عام  إذالغربیة وقطاع غزة، 
قبل حرب حزیران من ذات العام بقلیل تغیر اسمها إلى  1967إبریل عام  –شهر نیسان 

حیث عادت إلى الصدور  ،1968القدس، وبسبب الحرب توقفت عن الصدور حتى عام 
" القدس" تعمل المهنیة؛ ةاإلعالمی الناحیة منو  ،یومیة سیاسیة صحیفة وهي ،من جدید

 اجر اإلخ ناحیة من الممیزة بصمتها ولها واإلقلیمیة، والعالمیة المحلیة األحداث تغطیة على
 .)3( للربح وتحقیقا توزیعا الفلسطینیة الدوریة المطبوعات أكثر ولعلها والمضمون،

                                                           
  .84ص، مرجع سابق تحلیل المضمون،سمیر حسین،  )1(
  .100)، ص1976(القاهرة: عالم الكتب،  ، بدون طبعةبحوث اإلعالم: األسس والمبادئسمیر حسین،  )2(
، متــوفر علــى الــرابط التــالي، موقــع صــحیفة القــدس اإللكترونــيصــحیفة القــدس، تعریــف عــام بصــحیفة القــدس،  )3(

http://www.alquds.com/  

http://www.alquds.com
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وكانت في البدایة صحیفة سیاسیة ، 1994/11/10 بتاریختأسست  صحیفة الحیاة الجدیدة: ×
تعتبر . و )1(إلى صحیفة یومیة 1995/8/19أسبوعیا، ثم تحولت، ابتداء من تاریخ تصدر 

صحیفة الحیاة الجدیدة أول الصحف الفلسطینیة التي انطلقت مع تولي السلطة الوطنیة 
 فلسطینیة على األراضي التي انسحبالفلسطینیة زمام األمور في غزة وأریحا، وبسط السیادة ال

  .تنفیذا التفاقیة أوسلو یلي)(اإلسرائمنها االحتالل 
 للصحافة األیام شركة عن تصدر مستقلة سیاسیة شاملة یومیة صحیفة هي صحیفة األیام: ×

 في وتعتمد هنیة، أكرم تحریرها ویرأس محدودة، مساهمة اهللا رام في والطباعة والتوزیع والنشر
  .)2(أمریكي دوالر مالیین سبعة إلى الذي یصل الفلسطیني مالها رأس على تمویلها

تصدر صحیفة فلسطین، الیومیة السیاسیة الشاملة، في مدینة غزة عن  صحیفة فلسطین: ×
وحصلت الصحیفة على ترخیص  ،شركة الوسط لإلعالم والنشر المساهمة المحدودة الربحیة

، وقد صدر العدد األول من صحیفة "فلسطین" 2006- 9- 16صدور من وزارة اإلعالم بتاریخ 
  .)3( 2007یوم الثالث من مایو أیار

  عینة الدراسة:
  عینة الصحف - 1

  وفقًا للمعاییر اآلتیة:للدراسة  عینةصحیفتي "القدس" و"فلسطین"  الباحثاختار 

وقطاع  الضفة الغربیة :هما ،جغرافیتین مختلفتینفلسطینیتین في منطقتین  ناتفیتصدر الصح .1
 . غزة

 سالميإسالمیة ذات بعد واهتمام عالمي إالقدس تصدر في مدینة القدس وهي منطقة  جریدة .2
، وجریدة فلسطین هي الجریدة الیومیة الوحیدة التي تصدر في وتخضع للسیطرة االسرائیلیة

 القطاع.

 .غزةفي قطاع في الضفة، وفلسطین األكثر توزیعًا ومقروئیة  توزیعًا ومقروئیةكثر األ القدس .3

 انتظام ودوریة الصدور الیومیة. .4

 .اإلسالميقضایا العالم  نتتناوال الصحیفتان .5

                                                           
  143ص )  2000(غزة: مكتبة األمل للطباعة والنشر،  1، ط دراسات في الصحافة الفلسطینیةجواد الدلو،  )1(
  143، صنفسه سابقالمرجع ال )2(
   ، متوفر على الرابط التالي،موقع فلسطین أون الین اإللكترونيصحیفة فلسطین، من نحن،  )3(

http://felesteen.ps/general/aboutus/ 

http://felesteen.ps/general/aboutus/
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  العینة الزمنیة: - 2

وذلك  م2012هو عام  كامال اعام تغطيبأسلوب الحصر الشامل،  عینة عمدیةتم اختیار 
بتتبع ورصد وتحلیل كل  الباحث قام إذ، 31/12/2012 وحتى 1/1/2012الزمنیة من  في المدة

 المدةالخاضعة للدراسة طوال  تینفیلكل أعداد الصح اإلسالميالموضوعات الخاصة بقضایا العالم 
لمدة تنفیذ زمنیا ألنھا األقرب  المدةوتم اختیار ھذه ، من كل صحیفة عدداً  365 بواقع، المحددة
 ةألقلیالتطهیر العرقي لقضیة  :مثل ،اإلسالميفي العالم ، ولوقوع كثیر من األحداث الدراسة
االحتالل األمریكي استمرار و ،  یران وباكستان ونیجیریاإفي  الصراع الطائفي، و في میانمار المسلمة

  عدة. إسالمیةواالحتالل الروسي للشیشان، وقضایا التنمیة في دول  ألفغانستان

وألن هذه القضایا وغیرها تحتاج الى متابعة طویلة على غرار عام كامل لمالحظة شكل 
 علمیاً  صحیفتي الدراسة، وهذا من شأنه أن یعطي بعداً  في اإلسالميومضمون قضایا العالم 

  لیها.الت یمكن الحكم علیها واالستناد إ، ودالوموضوعیاً 

  والقیاس التحلیل اتوحدعاشرا: 
  :وحدات التحلیل  - أ

، وهي وحدة الموضوعات الخبریة والتفسیریة والرأي یةعالمالوحدة الطبیعیة للمادة اإل -1
 تحلیل تم وقد )1(م طبیعة وأغراض الدراسة البحثیة"باعتبارها أنسب الوحدات التي تالئ"

قضایا العالم اإلسالمي في صحیفتي  تناولت التي الصحفیة واألشكال الفنون جمیع
  .المضمون تحلیل الدراسة، في

 وفي ،قضایا العالم االسالمي تناولت التي الموضوعات جمیع وهي الموضوع، وحدة -2
 تتناول فكرة أي" وهي المضمون تحلیل دراسة في الفكرة وحدة استخدام تم إطارها
  .)2("الكیفیة أو النتائج أو األسباب حیث من بها أوتتعلق الدراسة قضیة

  القیاس: وحدة  -  ب

 خالله من یمكن ومتغیراته، وفئاته المحتوى لوحدات المنتظم الكمي التسجیل نظام هو
 في تسهم كمیة نتائج إلى الوصول على تساعد وأعداد، أرقام شكل في المحتوى بناء إعادة

                                                           
(القاهرة:  1، طاألسلوب اإلحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام) عاطف عدلي العبد وزكي أحمد عزمي، 1(

  .209) ص2002دار الفكر العربي، 
  .2011 ص ،نفسه سابقال مرجعال )2(
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 هذه في المستخدم والقیاس العد وأسلوب ،)1(الدراسة أهداف وتحقیق واالستدالل التفسیر
  خالله فئات الدراسة.هو العد والتكرار الذي تظهر من  الدراسة

  قیاس الصدق والثباتالحادي عشر: اجراءات 
  الصدق:  قیاس اجراءات

 على واالجابة ،بمشكلة الدراسة المتعلقةیقصد به قدرة أداة الدراسة على جمع المعلومات 
  عدة مجاالت لتحقیق عامل الصدق تتمثل في: الباحثم استخدلذلك ، )2(التساؤالت

تضم مجموعة من المحاور الموضوعیة المتكاملة  استمارة تحلیل المضمون التأكد من ان -1
روعي فیه فض  دقیقاً  وقد عرف فئات تحلیل المضمون تعریفاً  ،المعبرة عن أهداف الدراسة

 التداخل فیما بینها، واستفاد من الدراسات السابقة التي استخدمت هذه األدوات.

عرض استمارة تحلیل المضمون على المشرف وعلى األساتذة المحكمین من أساتذة اإلعالم   -2
أجروا التعدیالت الذین حكموا االستمارة وحكموا القضایا، و  اإلسالميوالمختصین في الشأن 

المطلوبة وعبروا عن استیفائها ألهداف الدراسة وتعبیرها عن مشكلة الدراسة وقدرتها على جمع 
 .)*(الالزمة المعلومات

  ثبات التحلیل: جراءات قیاسإ
یقصد به تحقیق درجة عالیة من اإلتقان في عملیات التحلیل من خالل عملیة استخراج 
المادة، ووضعها تحت فئات القضایا المحددة مسبقًا، وقام الباحث بإجراء اختبار الثبات على 

 موزعة ) عددا من الصحیفتین24أي ( عدداً (730) عددها البالغمن العینة الكلیة  (3.5%)

                                                           
  181ص ،سابق مرجع ،اإلعالم بحوث في المحتوى تحلیل الحمید، عبد محمد )1(
یـــة للنشـــر ، (القـــاهرة: الـــدار العربي"عالمـــ"مقدمـــة فـــي منـــاهج البحـــث اإل) شــریف اللبـــان، هشـــام عبـــد المقصـــود، 2(

  .100)، ص2009والتوزیع، 
د. أحمد أبو السعید أستاذ  - 2.. اإلسالمیةأ.د. نعیم بارود أستاذ الجغرافیا في الجامعة  -1: السادة المحكمون (*)

.. اإلسالمیةالمساعد في الجامعة  عالمد. أمین وافي أستاذ اإل - 3المشارك في جامعة األقصى..  عالماإل
 عالمد. أیمن أبو نقیرة أستاذ اإل - 5.. اإلسالمیةالمساعد في الجامعة  عالمد. طلعت عیسى أستاذ اإل - 4

  عد في الجامعة اإلسالمیة..المسا عالمد. أحمد الترك أستاذ اإل -6.. اإلسالمیةالمساعد في الجامعة 
د. زكریا السنوار أستاذ التاریخ  - 8.. اإلسالمیةفي الجامعة المساعد أحمد الساعاتي أستاذ التاریخ  د. -7 

 .اإلسالمیةالمساعد في الجامعة 
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) مفردة تحلیل من كل صحیفة، حیث 12بمعدل (  ،)**(وفلسطین ،)*( القدس صحیفتي بین مناصفة
 عام مدار على شهر كل من الخامس یوم على القرعة جاءت وقد ،تم أخذ عینة عشوائیة منتظمة

، وذلك للتحقق من ثبات عملیة التحلیل ألداة تحلیل صحیفة كل من عدداً  12 بواقع كامل
  المضمون. 

 في الثبات اختبار إلجراء التحلیل أعاد ثم م، 2014 مایو 5 في التحلیل من الباحث وانتهى    
  .التحلیلیة إجراء الدراسة انتهاء من یوماً  40 مرور بعد أي م، 2014 یونیو 15 تاریخ

الكاملة  التحلیلیة الدراسة ونتائج القیاس نتائج بین الباحث قارن االختبار من االنتهاء وبعد
   اآلتي: النحو على وكانت ،للصحیفتین

  طریقة حساب الثبات:
  التالیة لحساب معامل الثبات: معادلة هولست  مستخدماقام الباحث بحساب الثبات 

  2C12C=  نقاط االتفاق بین المحللین X  2  =     معامل الثبات

  C1+C2الثاني تحلیل األول + نقاط ال تحلیلنقاط ال                  

C1  نقاط التحلیل األول :  
C2 نقاط التحلیل الثاني :  

C1+C2نقاط التحلیل األول + نقاط التحلیل الثاني :  
  الثبات العام للصحفتین:

 معامل بلغ فقد الثبات، معادلة عناصر في والتعویض الثبات إلجراء هولست معادلة تطبیق بعد
  %. 95 الكلي الثبات

 االسالمي العالم قضایا فئة أن وبما ،%96 االسالمي العالم قضایا لفئة الثبات معامل بلغ حین في
 ومعامل ،%86 بلغ المسلمة األقلیات حقوق لقضایا الثبات معامل بان ظهر فقد أربعة تفرعات لها

 قضایا لفئة الثبات ومعامل ،%75 الطائفیة لقضایا الثبات ومعامل ،%76 االحتالل لقضایا الثبات
  %.  93 التنمیة

 ومعامل ،%95 المتبعة االسالیب لفئة الثبات ومعامل ،%94 فبلغ االتجاه لفئة الثبات معامل أما
 العناصر لفئة الثبات ومعامل ،%91 المادة شكل لفئة الثبات ومعامل ،%88 المصادر لفئة الثبات

  %. 95 المادة موقع لفئة الثبات ومعامل ،%94 التیبوغرافیة
                                                           

، 15348، 15318، 15287، 15258، 15222: القدس صحیفة في للتحلیل خضعت التي األعداد (*)
15379 ،15409 ،15440 ،15470  ،15499 ،15527 ،15557 . 

، 1811، 1780، 1750، 1719، 1690، 1659: األعداد التي خضعت للتحلیل في صحیفة فلسطین )*(*
1841 ،1872 ،1903 ،1933 ،1960، 1990 . 
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، مرتفعــة ثبــات بمعــامالت تتمتــع الصــحیفتین فــي الدراســة حللتهــا التــي الفئــات بــأن یتضــح ســبق ممــا
  :التالي الجدول خالل من ذلك ویتضح

  )1جدول (

  كال الصحفتین حسب معادلة هولستفي  لفئات الدراسةیوضح معامالت الثبات 
  

No  القضیة 
 التكررات

معامل االرتباط  الموافقة
التحلیل  (الثبات)

 األول
التحلیل 
 الثاني

 0.96 40 43 40  قضایا العالم االسالمي 1
 0.86 6 8 6 قضایا حقوق األقلیات المسلمة 1.1
 0.86 9 9 12 قضایا االحتالل 2.1
 0.90 9 11 9 قضایا الطائفیة 3.1
 0.93 13 15 13 قضایا التنمیة 4.1
 0.94 25 28 25 االتجاهفئة  2
 0.95 35 39 35 فئة األسالیب المتبعة 3
 0.88 30 38 30 فئة المصادر 4
 0.91 32 38 32 فئة شكل المادة 5
 0.94 37 42 37 فئة العناصر التبوغرافیة 6
 0.95 38 38 42 فئة موقع المادة 7
 0.95 241.0 266.0 241.0 الكلي  

  صحیفة القدس:
 صحیفة لقضایا هولست معادلة بطریقة الثبات لحساب اتباعها تم التي الطریقة نفس باتباع

  %. 89 الكلي الثبات معامل بلغ فقد القدس،
 العالم قضایا فئة أن وبما ،%89 االسالمي العالم قضایا لفئة الثبات معامل بلغ حین في
 ومعامل ،%89 المسلمة األقلیات لحقوق الثبات معامل بان ظهر فقد أربعة تفرعات لها االسالمي

 لقضایا الثبات ومعامل ،%91 الطائفیة لقضایا الثبات ومعامل ،%89 االحتالل لقضایا الثبات
  %. 67 التنمیة

 ،%82 المتبعة االسالیب لفئة الثبات ومعامل ،%92 فبلغ االتجاه لفئة الثبات معامل أما
 الثبات ومعامل ،%87 المادة شكل لفئة الثبات ومعامل ،%92 المصادر لفئة الثبات ومعامل

  %.  87 المادة لموقع الثبات معامل و ،%92 بوغرافیةیالت العناصر
 مرتفعــة معــامالت تتمتــع القــدس صــحیفة فــي طرحهــا تــم التــي قضــایا بــأن یتضــح ســبق ممــا

  :التالي الجدول خالل من ذلك ویتضح
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  ) 2جدول (

 معادلة هولستصحیفة القدس حسب في  لفئات الدراسةیوضح معامالت الثبات 

No  القضیة 
 التكررات

معامل االرتباط  الموافقة
التحلیل  (الثبات)

 األول
التحلیل 
 الثاني

 0.89 17 21 17  قضایا العالم االسالمي 1
 0.89 4 5 4 قضایا حقوق األقلیات المسلمة 1.1
 0.89 4 4 5 قضایا االحتالل 2.1
 0.91 5 6 5 قضایا الطائفیة 3.1
 0.67 3 6 3 التنمیةقضایا  4.1
 0.92 11 13 11 فئة االتجاه 2
 0.82 9 13 9 فئة األسالیب المتبعة 3
 0.92 11 13 11 فئة المصادر 4
 0.87 10 13 10 فئة شكل المادة 5
 0.92 11 13 11 فئة العناصر التیبوغرافیة 6
 0.87 10 13 10 فئة موقع المادة 7
 0.89 79.0 99.0 79.0 الكلي  

  
  فلسطین: صحیفة

 فقد والتعویض، هولست معادلة بطریقة الثبات لحساب اتباعها تم التي الطریقة نفس باتباع
  %. 93 فلسطین لصحیفة الكلي الثبات معامل بلغ

 العالم قضایا فئة أن وبما ،%98 االسالمي العالم قضایا لفئة الثبات معامل بلغ حین في
 ،%80 بلغ المسلمة األقلیات لحقوق الثبات معامل بان ظهر فقد أربعة تفرعات لها االسالمي
 الثبات ومعامل ،%89 الطائفیة لقضایا الثبات ومعامل ،%83 االحتالل لقضایا الثبات ومعامل
  %.  95 التنمیة لقضایا

 ،%94 المتبعة االسالیب لفئة الثبات ومعامل ،%93 فبلغ االتجاه لفئة الثبات معامل أما
 لفئة الثبات ومعامل ،%89 المادة شكل لفئة الثبات ومعامل ،%94 المصادر لفئة الثبات ومعامل

  %.94 المادة موقع لفئة الثبات ومعامل ،%88 التیبوغرافیة العناصر
 ثبـات بمعـامالت تتمتـع فلسـطین صـحیفة فـي طرحهـا تـم التـي القضـایا بـأن یتضح سبق مما

  :التالي الجدول خالل من ذلك ویتضح مرتفعة
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  ) 3جدول (

  صحیفة فلسطین حسب معادلة هولستفي  لفئات الدراسةیوضح معامالت الثبات 

No  القضیة 
 التكررات

التحلیل  معامل االرتباط (الثبات) الموافقة
 األول

التحلیل 
 الثاني

 0.98 22 22 23  قضایا العالم االسالمي 1
 0.80 2 3 2 قضایا حقوق األقلیات المسلمة 1.1
 0.83 5 5 7  قضایا االحتالل 2.1
 0.89 4 5 4 قضایا الطائفیة 3.1
 0.95 9 9 10 قضایا التنمیة 4.1
 0.93 13 15 13 فئة االتجاه 2
 0.94 23 26 23 فئة األسالیب المتبعة 3
 0.94 22 25 22 فئة المصادر 4
 0.89 20 25 20 فئة شكل المادة 5
 0.88 23 29 23 فئة العناصر التیبوغرافیة 6
 0.94 22 25 22 المادةفئة موقع  7
 0.93 146.0 167.0 146.0 الكلي  

  

  الدراسة مصطلحاتالثاني عشر: 
 أو اإلسالمیة الدول في المسلمون فیها یتواجد التي األماكنیعرفه الباحث ب: اإلسالميالعالم 

 بدراسة تتعلق اإلسالمي العالم دراسة فإن ثم ومن( باإلسالمیة الموصوفة غیر أخرى دول في
 والجماعات والحركات والمنظمات الدول اإلسالمي العالم یشمل ولذلك). وجدوا أینما المسلمین
فون الذین واألفراد  الدول خارج اإلسالمیة األقلیات ذلك في بما مسلمون بأنهم أنفسهم یعرِّ

  .اإلسالمیة
أو هو المصطلح الذي یطلق على عملیة االضطهاد من خالل السجن،  التطهیر العرقي:

أو التهجیر الذي تقوم به مجموعة عرقیة تشكل الغالبیة على مجموعة عرقیة أخرى  ،القتل
تشكل األقلیة من أجل الحصول على مناطق تقطنها المجموعة التي تنتمي لها األغلبیة، وقد 
تكون عملیات التطهیر العرقي وفي حاالت عدیدة مرافقة لمجازر ترتكب ضد األقلیة 

 یحدث في میانمار والصین وغیرها. ، مثل ما)1(المستهدفة
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والعبادة أیضا هي ه، ربس الشخص نفسه في طاعة وٕاجالل یكر ت: مصطلح یشیر إلى العبادة
 .)1(األعمال الظاهرة والباطنةو یحبه اهللا ویرضاه من األقوال  اسم جامع لكل ما

 ،تطور الحضارات: هو بناء الفرد ومحو األمیة في المجتمع، وهو المحرك األساسي في التعلیم
 ومحور قیاس تطور ونماء المجتمعات فتقیم تلك المجتمعات على حسب نسبة المتعلمین بها.

  

  الثالث عشر: صعوبات الدراسة
تتصل بالدراسة، ویمكن الوقوف علیها على التي مجموعة من الصعوبات  الباحثواجه 
  النحو اآلتي:

، السیما اإلسالميالعالم  العلمیة التي تتناول بالبحث والتحلیل قضایا الفلسطینیةالدراسات  قلة -1
 .المعاصرة منها

الحدیث في موضوع قضایا العالم اإلسالمي لیس باألمر السهل، فالمصادر متباینة في  -2
أخبارها، ومختلفة في تقدیرها ووجهات نظرها، وكثیر منها كتب بأید ال تضمر الخیر لإلسالم 

 وأهله.
عینة  على الباحثالمفروض على قطاع غزة الذي یحول دون حصول  (اإلسرائیلي)الحصار  -3

 .أعداد الدراسة المطبوعة من صحیفة القدس
 .انقطاع التیار الكهربائي لفترات طویلة -4

  تقسیم الدراسةالرابع عشر: 
 للدراسة، وفصلین، حیث حمل المنهجیة  اإلجراءات مقدمة تناولتتقسیم الدراسة إلى  تم
 تحدث، مبحثین على احتوى ،المعاصرة قضایاهوأبرز  اإلسالمي العالم عنوان: األولالفصل 
العالم  قضایاأهم  عن الثاني المبحث وتحدث، اإلسالمي العالم ماهیة وحاضر عن األول المبحث

  . اإلسالمي

 العالم لقضایا الصحفیة التغطیة وشكل لمحتوى العامة السماتبعنوان:  الثانيالفصل  وجاء
 التغطیة لمحتوى العامة السماتتضمن أربعة مباحث: المبحث األول تحدث عن و  اإلسالمي،
 في الصحفیة التغطیة لشكل العامة السمات عن الثاني وتحدث، الدراسة تيفیصح في الصحفیة
الدراسة،  المبحث الرابع توصیاتوعرض الثالث نتائج الدراسة التحلیلیة، وناقش الدراسة،  صحیفتي

  اضافة الى قائمة مراجع الدراسة ومصادرها، ومالحقها.

                                                           
 .م25/6/2013، تاریخ الزیارة: مرجع سابق الموسوعة الحرة (ویكیبیدیا)، )1(
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 الفصل األول
 وأبرز  اإلسالميالعامل 

 قضاياه املعاصرة
 

 ویشتمل على ثالثة مباحث: 
 

 .اإلسالميالمبحث األول: ماهیة وحاضر العالم 
زاء قضایا اإلسالمي ودورها إالمبحث الثاني: منظمة التعاون 

 .اإلسالميالعالم 
 اإلسالمي.المبحث الثالث: أهم قضایا العالم 
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  األولالفصل 
  وأبرز قضایاه المعاصرة اإلسالميالعالم 

  

وجغرافیته وسكانه وموقعه االستراتیجي المهم  اإلسالميالعالم  ماهیةیتناول هذا الفصل 
  بالنسبة للعالم ككل، ومكانته االقتصادیة، وكذلك انتماءات سكانه العرقیة والعقائدیة وعوامل وحدته.

ومؤسساتها ومبادئها  اإلسالمیةالتي تضم كل الدول  اإلسالميكما یتناول منظمة التعاون 
، ثم یتحدث هذا الفصل عن أهم قضایا اإلسالميالعالم وأهدافها ومؤتمراتها ودورها ازاء قضایا 

  المعاصرة والمتمثلة في قضیة حقوق األقلیات المسلمة من ناحیة حرمانها من  اإلسالميالعالم 
  أبسط الحقوق كالعبادة والتعلیم، وتعرضها للتطهیر العرقي الذي یتعرض له المسلمون في دول 

في الصین وغیرها من البالد،  اإلیجورمثل مسلمو الروهنغیا في میانمار ومسلمو  إسالمیةغیر 
  كأفغانستان والشیشان، وكذلك قضیة  اإلسالمیةاضافة الى قضیة االحتالل األجنبي للبلدان 

عدة كباكستان وایران ونیجیریا وغیرها، كما یتناول  إسالمیةالصراع الطائفي المشتعل في دول 
الحاصلة في بعض الدول كتركیا ومالیزیا وأصبحت على اثر ذلك في مصاف الدول قضیة التنمیة 

  المتقدمة.

  ویشتمل هذا الفصل على ثالثة مباحث هي:

  .اإلسالميالمبحث األول: ماهیة وحاضر العالم 

  .اإلسالميزاء قضایا العالم ودورها إ اإلسالميالمبحث الثاني: منظمة التعاون 

   .اإلسالميالمبحث الثالث: أهم قضایا العالم 
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  املبحث األول
  العامل اإلسالميوحاضر  مفهوم

  اإلسالمي العالم مفهومأوال: 
 للعالم واسًعا مفهوًما یتبنى أولهما: اتجاهین إلى" اإلسالمي العالم" تعریف اتجاهات تشیر

 تخضع كانت التي أو المسلمة األكثریة تسكنها التي البلدان یشمل جغرافي مفهوم" بأنه اإلسالمي
 الدول هذه رد على العمل وجوب التوجه هذا ویرى ،"مسلمة أغلبیة ذات كانت أو سابًقا للمسلمین
 العمل وحدة على التركیز یفضل اإلسالمي العالم تعریف في الثاني االتجاهو . أخرى مرة لإلسالم

 وحدة هي اإلسالمي العالم وحدة أن - حمدان جمال.د مثل– البعض یرى إذ الجغرافیا؛ من بدالً 
 المؤكدة، الدینیة الوحدة عدا فیما وأنه... مسلمین وحدة ولیس إسالم وحدة كیان، وحدة ولیست عمل

 العائق مثلتا والقومیة الجغرافیا" أن یقرر ثم ومن. بشریة طبیعیة وحدة اإلسالمي العالم یمثل ال
  .)1("دولة – كقوة اإلسالم تكوین أمام التاریخي

 ومع دولة ستین نحو إلى وتقسیمها الخالفة دولة انهیار مع– اإلسالمي العالم جسد فبتجزئة
 القومیة الدول إلى باإلضافة تضم اإلسالمي العالم خریطة صارت - القومیة الدولة ظاهرة انتشار

 غیر دول ضمن كائًنا أو الذاتي، بالحكم متمتًعا إسالمی ا إقلیًما) 26( باإلسالمیة، الموصوفة
 السیاسیة اإلسالمي العالم خریطة تعد لم َثم ومن اإلسالمیة، األمة أبناء خمس یقطنها إسالمیة

 أداة - نسبی ا حدیثًا لفًظا وباعتباره–" اإلسالمي العالم مفهوم" غدا فلقد. )2(منطق أي إلى تستند
  .المشرذمة واألمة اإلسالمیة الدول واقع لوصف

الدول التي یغلب على سكانها اإلسالم السر حران العالم االسالمي بویعرف الدكتور تاج 
% من مجموع السكان، ویتفاوت عدد الدول 50كعقیدة، كأن یزید عدد المسلمین فیها عن 

السوفیتي زاد عدد الدول اإلسالمیة  االتحاداإلسالمیة من وقت آلخر تبعًا للظروف فمثًال بعد تفكك 
   .)3(في أوروبا وكوسوفو البوسنة والهرسك تيور جمهوریخمس دول، ومن ذلك أیضًا ظه

                                                           
  .82ص )2004 السیاسیة، للدراسات الحضارة مركز: القاهرة( ،قرن في األمة عمر، السید )1(
  82ص، المرجع السابق نفسه) 2(
  .9) صم2001(الریاض: اشبیلیا للنشر والتوزیع،  1، طاإلسالميحاضر العالم ) تاج السر حران، 3(
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هو دار اإلسالم، ذلك أن فقهاء المسلمین كانوا قد قسموا العالم  –فقهیاً –والعالم اإلسالمي 
إلى قسمین: دار اإلسالم، ودار الحرب فدار اإلسالم هي األرض التي تسودها شریعة اإلسالم، 

من غیر المسلمین ودار الحرب هي األرض التي تسود فیها وتقام فیها حدوده، وٕان كان جل أهلها 
   .)1(ن كان جل أهلها من المسلمیناشرائع غیر شریعة اهللا و 

 العالم یعرف مضطر إلى الباحث فإنولما كانت شریعة اهللا تطبق في دیار قلیلة، 
 الدول في المسلمون فیها یتواجد التي األماكن: بأنه - والسّكان المكان مدخل من- اإلسالمي
 تتعلق اإلسالمي العالم دراسة فإن ثم ومن( باإلسالمیة الموصوفة غیر أخرى دول في أو اإلسالمیة

 والحركات والمنظمات الدول اإلسالمي العالم یشمل ولذلك). وجدوا أینما المسلمین بدراسة
فون الذین واألفراد والجماعات  الدول خارج اإلسالمیة األقلیات ذلك في بما مسلمون بأنهم أنفسهم یعرِّ
   .اإلسالمیة

  

   اإلسالميالعالم  ودیموغرافیا جغرافیاثانیا: 
 وتقدر% من مساحة الیابسة في العالم، 20تشغل أرض العالم اإلسالمي مساحة تزید عن 

وتمتد من الشرق إلى الغرب بطول حوالي ، 2ملیون كم 31لك المساحة بحوالي بعض المراجع ت
مقابل السنغال في ندونیسیا إلى الرأس األخضر ألو مترًا من أدریان الغربیة في ی) ك17000(

) كم، أي من تركستان الغربیة 7000كما تمتد من الشمال إلى الجنوب حوالي (، المحیط األطلسي
فهو على ذلك مفهوم جغرافي یشمل الدول التي تسكنها ، وجنوب األورال شماًال إلى موزمبیق جنوباً 

 اإلسالمي فالعالم مسلمة أو كانت تخضع للمسلمین سابقًا أو كانت ذات أغلبیة مسلمة.أكثریة 
، الدولیة والتجارة المالحة نظر وجهة من المائیة األذرع همأ على یشرف هذا الجغرافي بامتداده
 حمراأل والبحر المتوسط بیضاأل البحر هي اإلسالمي العالم علیها یشرف التي الهامة فالبحار
 بالمسطحات تتصل المائیة األذرع وهذه الجنوبي الصین وبحر سوداأل والبحر العربي والخلیج
 فریقیاأ سواحل على كبیرة إسالمیة مجموعات تعیش حیث األطلسي كالمحیط الكبرى العالمیة المائیة
 المسلمون یعیش الهندي المحیط ساحل وعلى جنوبا، غینیا خلیج حتى شماال طنجة من أي الغربیة

                                                           
  .9، صمرجع سابق) تاج السر حران، 1(
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 من الهادي المحیط على یطل اإلسالمي العالم نأ فریقیا، كماأ شرق من الساحلي القطاع بلدان في
   .)1(والفلبین ندونیسیاأ جزر بعض خالل

 عظیمة بحریة منافذ عدة على یشرف اإلسالمي العالم جعلت المائیة طاللةاإل هذه نإ
 المتوسط بالبحر االطلسي المحیط اتصال في یتحكم الذي طارق جبل مضیق: هي األهمیة
 باب ومضیق المتوسط بالبحر سوداأل البحر اتصال في ویتحكمان والبوسفور نیلدالدر  ومضیق
 وخلیج هرمز ومضیق العرب ببحر حمراأل البحر اتصال في یتحكمان ناللذی عدن وخلیج المندب
   .)2(الهادي والمحیط الجنوبي الصین ببحر الهندي المحیط اتصال في ویتحكمان، عمان

 القوى میزان في خطورتها لها وعسكریة استراتیجیة أهمیة اإلسالمي العالم أكسب ذلك كل
 السیطرة في ورغبتها اإلسالمي العالم على النفوذ ذات الدول تكالب للباحث یفسر وهذا العالمیة

 تلك ومن فیه التحكم علیها فیسهل ممزقا یبقى حتى فیه المشكالت ثارةإ على بالعمل علیه
مثل أفغانستان والشیشان، وتأجیج الصراع الطائفي في  إسالمیةاالحتالل األجنبي لدول  المشكالت

لى حرمان األقلیات إضافة إیران، ستان ونیجیریا وأفریقیا الوسطى وإ أخرى مثل باك إسالمیةدول 
  المسلمة من أبسط حقوقها..

) دولة، تشكل الدول 57( اإلسالميالُمسجلة لدى منظمة التعاون وعدد الدول اإلسالمیة 
مع  (وهي موضع هذه الدراسة ) دولة36والدول اإلسالمیة األخرى (، ) دولة21العربیة منها (

وفي الواقع أن مفهوم العالم اإلسالمي أكثر اتساعًا من مجموع الدول اإلسالمیة ، )األقلیات المسلمة
كما االنضمام، اإلسالمي، أو على طریق  لى منظمة التعاونإلمعروفة لدینا، سواء كانت منضمة ا

في أماكن متعددة من العالم، وتقدر نسبة تلك األقلیات المسلمة بحوالي  مسلمةأن هناك أقلیات 
% من المسلمین في العالم، وغالبیتهم یعیشون في قارة أسیا حیث یوجد المسلمون في الهند 23

  ..)3(السوفیتي السابق واالتحادوالصین 

إعطاء أرقام دقیقة عن عدد سكان العالم اإلسالمي، واألعداد الموجودة أعداد ومن الصعب 
  :)4(وهذا یعود لألسباب اآلتیة، تقریبیة

                                                           
 )م1989دار الفكر للنشر والتوزیع، (عمان:  1، طاإلسالميمحاضرات في حاضر العالم ) داود علي الفاعوري، 1(

  .5ص
  .19، صمرجع سابق ) تاج السر حران،2(
)، م1993 بدون دار نشر، ، بدون طبعة، (عمان:اإلسالميموسوعة العالم ) مشهور حسن حمودة وآخرون، 3(

  443ص ،442ص
  13ص ، مرجع سابق،) تاج السر حران4(
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  غیاب اإلحصاءات السكانیة الدقیقة التي تشمل االنتماء الدیني. -1

عدم افصاح الدول عن نتائج التعدادات السكانیة خاصة انتماءات السكان الدینیة، لكون ذلك  -2
  لتوازنات السیاسیة بها.یمس ا

عدم توافر الوعي االحصائي لدى السكان، فكثیرًا ما یتهرب الناس من قید أنفسهم في بیئات  -3
و من الضرائب، أو غیر ذلك من أر أو ذاك مثل خوفهم من التجنید، التعداد خوفًا من هذا األم

  األسباب، وهذه كلها تؤثر على مصداقیة التعداد.

الالزمة للقیام بالتعداد السكاني، كما هو الحال في بعض الدول  عدم توافر اإلمكانیات -4
  اإلسالمیة، التي تعتمد في تعدادها على التقدیرات.

، اعتماد بعض التعدادات السكانیة على أساس العینة، وقد یتم استبعاد المسلمین من العینة -5
كانت الدولة ترید إخفاء أعداد المسلمین الحقیقیة، كما حصل في أثیوبیا عام  إذاخاصة 
  م.1970

وجود المشكالت العرقیة والدینیة في عدد من البالد اإلسالمیة، مما تؤثر على نتیجة التعداد  -6
والعرقیة تضخم حجمها في التعداد، وهذا ما حصل  وقیمته الفعلیة، إذ إن المجموعات الدینیة

  .1963ي نیجیریا بعد االستقالل عام فعًال ف

عدم توفر إحصاءات دقیقة لألقلیات المسلمة ألسباب عدیدة، كما أن عملیة التحول إلى  -7
  اإلسالم عملیة مستمرة.

ولذا أصبح من العسیر التوصل إلى تعداد دقیق لسكان العالم اإلسالمي، كما أننا نجد أن 
 تتفاوت تفاوتًا كبیرًا تبعًا لنوعیة المصادر، فالمصادرنسبة السكان المسلمین في مختلف دول العالم 

فعلى ، األجنبیة تقلل من أعدادهم، في حین أن بعض المصادر اإلسالمیة تضخم في أعدادهم
%) في حین قدرتها 10سبیل المثال قدرت المصادر األجنبیة أن نسبة المسلمین في الغابون (

ماد على اإلحصاءات الرسمیة والتقدیرات للسكان وعلیه فاالعت %)40المصادر اإلسالمیة بـــ (
  .)1(عملیة ال تخلو من بعض المخاطر

الیوم یزید على ألف ومائتي  العالمورغم هذه المصاعب فیمكن القول أن عدد المسلمین في 
% من سكان العالم، ویتركزون في آسیا وأفریقیا، ففي آسیا 25 یقدرون بنحوملیون نسمة، أي أنهم 

%، 4%، وفي بقیة القارات 26% من مجموع المسلمین في العالم، وفي أفریقیا 70 یوجد حوالي
% من إجمالي عدد المسلمین، وجل المسلمین 16.2وعدد المسلمین في الدول العربیة یمثلون نحو 

                                                           
  .7، ص6م) ص1984 بدون دار نشر، (الجزائر:، في قارة أفریقیا اإلسالمیةحاضر الدول ) اسماعیل العربي، 1(
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بهذا العدد طاقة بشریة  والمسلمون% 6%، بینما یبلغ الشیعة 93من أهل السنة ویؤلفون حوالي 
  .)1(هائلة، لو فطنت لذاتها، وأحسن االستفادة منها

ویؤكد هذا االمتداد الكبیر للعالم اإلسالمي انتشار الدعوة اإلسالمیة بین شعوب عدیدة 
فإیران مثًال یوجد بها عناصر ساللیة متنوعة أهمها الفرس  ،تختلف في أصولها الجنسیة وفي لغاتها

لغة محلیة وتتكرر هذه الصورة في إندونیسیا  20كمان كما یوجد في أفغانستان حوالي واألكراد والتر 
مما یؤكد أن اإلسالم وحد الناس كافة دون تمییز  ،وفي عدد كبیر من الدول اإلسالمیة وفي إفریقیا

وهذه المالمح األساسیة لإلسالم الذي دعا المسلمین إلى التعاطف مع كل أجناس اإلنسان مما أدى 
َا النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنثَى [، قال تعالى: )2(لى انتشار دعوة الحق بین الجمیعإ َيا َأهيُّ

  .)3( ]َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللاَ َعلِيٌم َخبِريٌ 

اإلسالمي متحفًا بشریًا من ساللة البحر المتوسط القوقازیة غربًا إلى  وهذا جعل العالم
إلى العالم المغولي  في الجنوب الشرقيالعناصر المالویة والبابوان  األجناس الزنجیة جنوبًا إلى

شرقًا.. إلخ، ومن القومیات العربیة والتركیة واإلیرانیة إلى القومیات الطورانیة في وسط آسیا إلى 
لكن اهللا أراد أن تكون أمة واحدة مع اختالف لغاتها وقومیاتها ، )4(یة واألندونیسیة في جنوبهاالمالو 

  وأجناسها وألوانها.

  
  لعالم اإلسالميل االقتصاديثالثا: الواقع 

یملك العالم اإلسالمي إمكانیات ضخمة من عناصر القوى االقتصادیة وهي الثروات 
  وخامات الصناعة باإلضافة إلى األیدي العاملة.الزراعیة والحیوانیة والمعدنیة 

األراضي الزراعیة به عظیمة  فإنوالتساع وتنوع المناطق التي یشملها العالم اإلسالمي 
ولكن  ،االمتداد والخصوبة وفي عدة مناطق مناخیة مختلفة مما یجعل المحاصیل متنوعة ووفیرة

                                                           
 بدون دار نشر، (المدینة المنورة: 8، ط1، جوقضایاه المعاصرة اإلسالميحاضر العالم میل المصري، ) ج1(

  11) صم1996
  .40ـ، 39ص  ،مرجع سابق) یسري الجوهري، 2(
  .13) سورة الحجرات، آیة 3(
  44، صمرجع سابق) یسري الجوهري، 4(
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منخفضًا بالقیاس إلى ما یتوفر فیه من  حتى اآلن ال زال مردود الزراعة في العالم اإلسالمي
  . )1(إمكانیات لعدم الوصول إلى العنایة الكافیة واالستخدام األمثل واآللي الحدیث

أما من حیث الثروات المعدنیة فنصیب العالم اإلسالمي منها وفیر جدًا ویحتل المرتبة 
وات لم تستغل بعد في العدید مع األخذ بعین االعتبار أن الثر  ،%60األولى بال منازع مثل النفط 

  .)2(من الدول اإلسالمیة

اإلمكانیات الهائلة والطاقات المتوفرة في العالم اإلسالمي خاصة من  هوتتضح أهمیة هذ
هذا الموقع الفرید الذي یحتله في قلب العالم إذ یربط بین القارات القدیمة الثالث آسیا وأفریقیا 

جویة مع قارات العالم الجدید فیكاد ال یوجد خط بحري أو وأوروبا بطرق المواصالت البحریة وال
جوي في العالم إال ویمر في العالم اإلسالمي فهو ملتقى طرق العالم وتجارته وانتقاالت مواد الطاقة 

  التي هي عصب الصناعات الحدیثة في الدول المتقدمة.

 هاامات هي التي جعلتوهذه األهمیة القصوى لهذا العالم من حیث الموقع والطرق وفیرة الخ
  . )3(سیطرتهال اصراعاتها وهدفل لدول الكبرى ومجاالل امطمع

فالعالم اإلسالمي یتسم بخاصیة فریدة وهي ضخامة إنتاجه من بعض مصادر الطاقة التي 
تحتاج إلیها دول العالم وخاصة الدول الصناعیة الكبرى، لذا یكون العالم اإلسالمي المصدر 

البترول والغاز الطبیعي التي تدخل األسواق العالمیة، باإلضافة إلى  األساسي لمعظم كمیات
ضخامة إنتاجه من الموارد األخرى سواء كانت خامات زراعیة وخاصة القطن أو خامات معدنیة 
وخاصة القصدیر والفوسفات والزنك والرصاص، مما یكون أساسًا قویًا لقیام قوة اقتصادیة إسالمیة 

ف الند أمام القوى والتكتالت االقتصادیة األخرى في العالم بشرط تعاون أن تقف موقتمكنها من 
الدول اإلسالمیة وتكاتفها لحل مشاكلها وتذلیل العقبات التي تحول دون االستغالل االقتصادي 
األمثل للموارد المتاحة في عدد من الدول اإلسالمیة، مع ضرورة قیام نوع من التنسیق أو التكامل 

  .)4(الدول اإلسالمیة وهو ما تشجعه وتنادي به تعالیم اإلسالم الحنیف االقتصادي بین

                                                           
  29ص مرجع سابق،) جمیل المصري، 1(
(عمان: دار الحامد للنشر والتوزیع  2، طوقضایاه السیاسیة المعاصرة اإلسالميحاضر العالم ) محمد الهزایمة، 2(

  .71)، صم1997
  51ص )م1981(بیروت: مؤسسة الرسالة،  1، طالعالم اإلسالمي والمكائد الدولیة) فتحي یكن، 3(
   )م1991ر والتوزیع، دار الوفاء للطباعة والنش :(القاهرة 3، طاإلسالميحاضر العالم ) علي جریشة، 4(

  .17ص
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  :)1(من رسالة د. محمد عمارة اآلتي الباحثویقتطف 

من  اوثالثین ملیون واحدكان العالم اإلسالمي یملك وطنًا تصل مساحته إلى  إذا"
الكیلومترات المربعة في موقع حاكم لحركة العالم وعالقاته البریة والبحریة والجویة 
وتحوي أرضه من المعادن والثروات والفوسفات ما یجعله األول في النفط والمنجنیز، 

  والثاني في النحاس والفوسفات.

أخطر ما یملكه  فإنكان هذا مثاًال لما یملكه العالم اإلسالمي من الثروات المادیة  إذا
أعلى نسبة توالد في العالم  فیهاهذا العالم اإلسالمي هو العقیدة التي تؤمن بها أمة 

وكذلك الخیار الحضاري المصطبغ بصبغة اهللا بواسطة الوحي الوحید الصحیح الذي 
  .)حفظ من التحریف (القرآن الكریم

  

  اإلسالمیةوعوامل الوحدة  العرقي والعقائدي االنتماء: رابعاً 
على الرغم من أن المسلمین ینتمون إلى عدد من المجموعات العرقیة والقومیة كالمجموعة 

ي الذي یعیشون فیه مإال أن العالم اإلسال، والمجموعة األفغانیة مثالً ، العربیة، والمجموعة اإلیرانیة
اإلسالمیة بدایة لقیام یمكن أن تتحقق فیها عوامل الوحدة ، وكتًال متقاربة، یشكل وحدة متماسكة

  :)2(وأشهر هذه المجموعات، الوحدة الكبرى

% من مجموع سكان  16.2المسلمین فیها  نسبة :مجموعة الدول العربیة أو الكتلة العربیة  -1
  (هذه المجموعة خارج نطاق هذه الدراسة). العالم اإلسالمي.

% من 22 فیها المسلمین نسبة :الیةالكتلة اإلیرانیة األفغانیة الباكستانیة الكشمیریة البنغ  -2
  المسلمین في العالم.

 فیها المسلمین نسبة :الكتلة األندونیسیة المالیزیة، وتضم دولتي إندونیسیا واتحاد مالیزیا  -3
  % من مجموع سكان العالم اإلسالمي.15.5

 فیها المسلمین نسبة :الكتلة األفریقیة، وتشمل دول النطاق الصحراوي ودول شرق إفریقیا  -4
  % من مسلمي العالم.19.6

                                                           
(القاهرة: مؤسسة بدون ، مجموعة [من ألف كتاب] سلسلة الدراسات السیاسیة االستراتیجیة) محمد عمارة، 1(

  .168)، ص م1992الرسالة، 
  .8ص مرجع سابق،) داود علي الفاعوري، 2(
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الكتلة التركیة القوقازیة، وتشمل تركیا والجمهوریات والوالیات في مرتفعات القوقاز وهي   -5
 فیها المسلمین نسبة ":تیا، قرنشاي، األودیجای، أنجوشیا، أوسالشیشانأذربیجان، داغستان، "

  % من مسلمي العالم.13

  وهي مقسمة إلى:، صر المغولیة التركیةالكتلة التركستانیة، تسكنها العنا  -6

  األقالیم التابعة للصین.  - أ

الجمهوریات اإلسالمیة في اإلتحاد السوفییتي السابق وهي: أوزباكستان، طاجكستان،   - ب
  ، نتاریا، الجوفاش.نستارغیس، قستانتركمان

% من مجموع السكان المسلمین في 6.5في هذه الكتلة التركستانیة حوالي  المسلمین ونسبة
  % هي نسبة المسلمین من كتل أخرى غیر مذكورة في الكتل السابقة.7.2وتتبقى نسبة  ، العالم

  عوامل الوحدة اإلسالمیة:
بسبب ، واالقتصادیة االجتماعیةوالفروق ، ن الیوم الحدود السیاسیةییفصل بین المسلم

الذي أصاب العدید من دول العالم اإلسالمي، ومع ذلك فهناك عوامل كثیرة ال  واالستعمارالتخلف، 
  :)1(وتربط بین أقطارهم، ومن أهمها، تؤلف بینهم - إلى حد كبیر-تزال 

  . الدین اإلسالمي -1

  . التاریخ اإلسالمي المشترك -2
تجتمع على كتاب اهللا العزیز، ، الناسفقد جعل اإلسالم من المسلمین أمة واحدة من دون 

كانت هي أساس ، وعلى ثوابت عقدیة ال تتغیر وال تتبدل، وسنة رسوله الكریم صلى اهللا علیه وسلم
وأقامت وحدتها ، اإلسالمیة تهالمجتمع اإلسالمي الذي ضم شعوبًا وأممًا مختلفة، انصهرت في بوتق

  على أساس عقیدتها اإلسالمیة الواحدة.
أساس هویتهم وذاتیتهم ، هو التاریخ اإلسالمي، بین المسلمین تاریخ مشترك كما یجمع

، فالمسلمون جمیعا یرون في ذلك التاریخ بدایة ووالدة لتاریخهم الذي یعتزون به، اإلسالمیة
ففیه تتجلى الوحدة ، ومعرفته ضروریة لمعرفة اإلسالم ذاته، ویستلهمونه في ظروفهم العصیبة

فقد ، وتقف إنجازات الحضارة اإلسالمیة شاهدة على عظمته وتفرده، صورهااإلسالمیة في أزهى 
خاصة ، وحدة لم تعرفها بعد ذلك في، بین معظم أقطار المسلمین ردحًا طویال جمعت دولة الخالفة

والزالوا یكیدون ، عندما فرقتها أیدي األعداء من اإلستعماریین والصلیبیین الذین كادوا ألمة اإلسالم
  . لها

                                                           
  13ص ، مرجع سابق،) تاج السر حران1(
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إذ أنهم تعرضوا جمیعا ، ویجمع بین المسلمین باإلضافة إلى ذلك مشاعر وأهداف واحدة
  فهم یشتركون في كثیر من اآلمال واآلالم".، وتحدیات تكاد تكون واحدة، ألوضاع مشابهة

أما مالیین المسلمین الذین یعیشون أقلیات فیعانون من مشاكل عدة، ولكنهم ظلوا دائما 
، اإلسالميوأنهم جزء ال یتجزأ من الكیان ، ى أمة اإلسالم وبهویتهم اإلسالمیةیشعرون بانتمائهم إل

حیث بدأت ، وتلوح في األفق اآلن تباشیر تضامن من بعض الدول والمنظمات اإلسالمیة معهم
ومن تلك الجهود جهود ، محاولة إیجاد الحلول لمشاكلهملوالندوات  المؤتمراتوتعقد ، تهتم بأمورهم
وجهود ، ورابطة العالم اإلسالمي، والندوة العالمیة للشباب اإلسالمي، ن اإلسالميمنظمة التعاو 

العاصمة  فيمثل معهد شئون األقلیات المسلمة ، بعض الجامعات والمؤسسات األكادیمیة
  .ةبریطانیال
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  املبحث الثاين
  أهم قضايا العامل اإلسالمي

  حقوق األقلیات المسلمة: أوال
عدد اجمالي  من% 23 أي بنسبةملیون نسمة  300تُقدر األقلیات المسلمة بحوالي 

عیش معظم تالمسلمین في العالم یعیشون كأقلیات، و  ربعنحو المسلمین في العالم، مما یعني أن 
تلك األقلیات في آسیا وأفریقیا، غیر أن عدد المسلمین المحلیین والمهاجرین في أوروبا وأمریكا 

سترالیا یزداد باستمرار كما أن عددهم وانتشارهم الجغرافي یجعل أوضاعهم أوالجنوبیة و الشمالیة 
 .)1(وحقوقهم تستقطب االهتمام العالمي

على الرغم من أن فجر التاریخ قد شهد بعض المجموعات البشریة التي تعیش كأقلیات، و 
إال أن فكرة حمایة األقلیات وشجب التمییز كقضیة من قضایا حقوق اإلنسان لم یتم إدراكها إال بعد 

 . األكثریةلبولونیین واألركانیین وغیرهم على أیدي لالمصائب والویالت والقتل الجماعي 

ح مقبوًال بصفة عامة بعد الحرب العالمیة الثانیة أن األقلیات ذاتها لیست مصدر وقد أصب
الحروب ما لم تستخدمها لهذه الغایة دولة أخرى تهدد األوضاع القائمة مما بدل األهمیة السیاسیة 
لحمایة األقلیات التي كانت محور االهتمام في نهایة الحرب العالمیة األولى لیحل محلها التركیز 

في البدایة كانت هذه الحمایة مقصورة على أقلیات معینة ولكن مع ف ،لى حمایتهم ألسباب إنسانیةع
على الرغم من التأكید بعد الحرب و ، الوقت عممت بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدین

جلها العالمیة األولى على ضرورة حمایة األقلیات اإلسالمیة ألسباب إنسانیة إال أن الشواهد التي س
  .)2(التاریخ لم ُتشر إلى تلك الحمایة

  أشد محنة یتعرضون لها في تاریخهم، حیث یعیشون ن في بورما یالمسلم فنجد مثال
راح ضحیتها عدد كبیر ال یمكن إحصاؤه حرب إبادة عنیفة تشن ضدهم جماعات بوذیة متطرفة 

  بدقة.

، وال في تجاهل العالم لها محنة المسلمین في بورما أو (میانمار) لیست جدیدة في قسوتها
ررت منذ استقالل بورما فالمجازر التي نسمع عنها الیوم لیست سوى حلقة من سلسلة مجازر تك

% مسلمون، حیث 15 نحو ملیون نسمة، منهم 50ویبلغ عدد سكان بورما أكثر من  ،1948عام 
                                                           

 30، العدد دراسة منشورة في مجلة المسلم المعاصر، "وحقوق اإلنساناألقلیات المسلمة " :) أبو بكر بالقادر1(
  ).1982(لبنان: 

  .نفسه سابقالمرجع ال) 2(
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ة بدأت في مطلع یونیو أعمال العنف األخیر ، فقلیم أراكان ذي األغلبیة المسلمةیتركز نصفهم في إ
 وحین انتشر الخبر قتل البوذیون ركاب ،بسبب فتاة بوذیة اتهمت ثالثة مسلمین باغتصابها 2012

- طرفین صدامات مسلحة رجحت بسرعة .. وهكذا اندلعت بین الباص مسلمین آتین من العمرة
صحاب البشرة السوداء لصالح البوذیین الذین لم یترددوا في قتل أ - بحكم األغلبیة ومواالة الحكومة

  .)1((كما یطلقون علیهم) تحت حمایة الجیش والشرطة

یعیش مسلمو والیة أراكان الواقعة في غرب بورما أوضاًعا مأساویة، بعدما تحولت 
وتعتبر والیة أراكان  ،المواجهات التي یشهدها اإلقلیم إلى حرب شاملة ضد المسلمین في بورما

یقع على خلیج البنغال) همزة الوصل بین آسیا المسلمة وآسیا (وهي عبارة عن شریط ترابي ضیق 
قلیة مسلمة البوذیة، حیث یكاد یكون من شبه المستحیل التعایش بین أغلبیة بوذیة "الراخین" وأ

كما تعتبر األقلیة المسلمة في بورما بحسب األمم المتحدة أكثر األقلیات ، ُمضطهدة "روهینج یاس"
  .)2(اناة وتعرًضا للظلم الُممنهج من األنظمة الُمتعاقبة في بورمافي العالم اضطهاًدا وُمع

األحداث الدامیة األخیرة التي یتعرض لها المسلمون في إقلیم أراكان المسلم في بورما 
 60أعادت إلى األذهان مآسي االضطهاد والقتل والتشرید التي كابدها أبناء ذلك اإلقلیم المسلم منذ 

البوذیة الدینیة المتطرفة (الماغ) بدعم وُمباركة من األنظمة البوذیة عاًما على ید الجماعة 
هم وهجروهم قسًرا من أرضهم ءالدیكتاتوریة في بورما، حیث أذاقوا المسلمین الویالت وأبادوا أبنا

  . )3(ودیارهم

ویواجه مسلمو "المورو" في الفلبین اإلبادة الجماعیة على ید الدولة وذلك ألنهم یطالبون 
عة والتدخل و كل الوسائل غیر المشر استخدام قهم األساسیة من أجل ذاتیتهم المستقلة. إن بحقو 

مسلمي المورو فهم أقل السكان تعلمًا وأقلهم دخًال وأكثر قطاعات  ضدواالستغالل لواضح جدًا 
 .)4( الشعب الفلبیني إهماًال، بینما إمكانیات أراضیهم عظیمة

                                                           
، 2012، مقال منشور على موقع أخبار مصر، "اإلسالم في بورما.. مأساة لها تاریخ"سمیحة عبد الحمید،  )1(

تاریخ الزیارة:  http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=185329 على الرابط:
  م6/4/2014

  مرجع سابق.) أبو بكر بالقادر، 2(
  .مرجع سابقسمیحة عبد الحمید،  )3(
  مرجع سابق.) أبو بكر بالقادر، 4(

http://www.egynews.net/wps/portal/profiles?params=185329
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 غرب) الشرقیة تركستان جمهوریة( شینجیانج منطقة في المسلمین اإلیجور سكان ویتعرض
 ان إذ ،"اإلرهاب على الحرب"بـ یعرف ما غطاء تحت الهویة طمس ومحاولة والتعذیب للقمع الصین
 في والنفط الغاز استغالل وتأمین الكامل نفوذها بسط لضمان فیها هوادة ال أمنیة حملة تشن الصین

 عمالأ وتشهد مسلمة یغوریةا كثریةأ تقطنها منطقة وشینجیانغ ،ةالطبیعی بالموارد الغنیة المنطقة تلك
 ویشكو البالد، في كثریةأ تشكل التي الصینیة هان نیةثا وبین قلیةاأل هذه بین متقطعة عنف

 ویشكل لمنطقتهم، االقتصادي التطور الهان واستغالل والثقافیة اللغویة حقوقهم انتهاك من االیغور
 منهم وكثیرون نسمة، ملیون 21 وعددهم المنطقة سكان من بالمئة 40 عن قلیال یزید ما یغوراأل

 الحكم االیغور من كبیر عدد ویناهض ودیانتهم، ثقافتهم على الحكومیة القیود من غاضبون
 بالقمع تتسم متفرقة اضطرابات منطقتهم وتشهد ولغتهم وثقافتهم دینهم شؤون على والهیمنة الصیني

 29/2/2012 األربعاء یوم لها بیان وفي الصینیة الخارجیة الشدید، حیث ان والعنف المتواصل
  .)1( ”إرهابیة“ أقلیة االیغور المسلمة اعتبرت

نجد مثًال أن مسلمي االتحاد السوفیتي حقهم الوحید هو لغتهم (ولكن على أساس أن و 
االنتماء الدیني تكتب بالحرف الروسي حتى تنقطع صلة األجیال الشابة عن تراثها) وبعض 

الصوري. إن هدم المساجد وقفل المدارس الدینیة واألوقاف اإلسالمیة هي عالمة التسامح 
الروسي!! إن تهجیر المسلمین من أراضیهم وترحیل الروس البیض إلى مناطق المسلمین عبارة عن 

علیم اإلسالم فبینما یمنع ت ،إستراتیجیة للسیطرة علیهم وعزلهم عن إخوتهم المسلمین في العالم
. إن األوضاع االقتصادیة واالجتماعیة في الجمهوریات .ألطفال المسلمین تفرض الدولة اإللحاد

اإلسالمیة تختلف كلیة عن بقیة االتحاد السوفیتي على الرغم من أنها أغناها بالموارد الطبیعیة وأن 
 .)2(كونوا عماًال یدویینعملیة التصنیع لتزید من سوء وضع المسلمین الذین یسمح لهم فقط بأن ی

في القانون الهندي تتضمن ما یكفل حمایة األقلیات بل إن المادة  30إلى  23إن المواد 
تثبت حق إقامة  26تعطي لكل فرد الحق في حریة االعتقاد والتعبیر بل ونشر دینه، والمادة  25

األقلیات  31تعطي المادة . و ،المؤسسات الدینیة والخیریة وأن لألقلیات حق إدارة شئونهم الدینیة
وال یمكن لجالیة مسلمة  ،الدینیة واللغویة الحق في تأسیس وٕادارة المؤسسات التربویة التي تختارها

                                                           
، 2012، مقال منشور على موقع شبكة النبأ اإلسالمیة، "اإلیغور.. شعب یبحث عن خالص"كمال عبید،  )1(

تاریخ الزیارة:  http://www.annabaa.org/nbanews/2012/07/164.htm على الرابط:
  م8/4/2014

  مرجع سابق.) أبو بكر بالقادر، 2(

http://www.annabaa.org/nbanews/2012/07/164.htm
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على الرغم من ادعاء حكومة الهند أنها ، و نفذت إذاأن تطلب أكثر من هذه الحمایات القانونیة 
عكس ذلك منها تدخل الحكومة تعامل مسلمیها بعدل إال أن هنالك بعض الشواهد التي تثبت 

الهندیة في المؤسسات التربویة اإلسالمیة مثل تدخلها في (جامعة علیكرة) كما توضحها قضیة 
(عزیز بادش) ضد االتحاد وهي قضیة مشهورة وانتشار العنف الجماعي ضد األقلیة المسلمة التي 

 )1( .ولة العلمانیةت كبش الفداء لكل ما یحدث في الهند دونما حمایة تذكر من الدحأصب

وٕان أوضاع مسلمي بلغاریا والیونان وألبانیا هي قصة أخرى توضح إساءة اإلنسان ألخیه 
فمثًال یقاسي مسلمو (البوماك  ،وجمیعهم یعانون العزلة واالضطهاد ،اإلنسان جسمیًا وعاطفیاً 

ة على أساس أنهم یعاملون بقسو فأما مسلمي الیونان  ،البلغار) األمرین تحت وطأة الحكم الشیوعي
ال یتمتعون بحقوقهم األساسیة و  ،یر مرغوب فیهم، على الرغم من أنهم مواطنون یونانیونغأتراك 

ن في أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة فإنهم یعانون التمییز یأما المسلم ،كمواطنین یونانیین
فالمسلمون اآلسیویون في المملكة المتحدة والمسلمون األمریكان السود في الوالیات المتحدة  ،والتفرقة

  . )2(یعانون من علة اللون والشكل

إن الرؤیة الثقافیة للمسلمین في كل أنحاء العالم تجعل منهم وحدة ثقافیة متمیزة تمكن 
یع أنحاء العالم تعامل جمیعًا وهكذا یتضح أن األقلیات المسلمة في جم ،غیرهم من النیل منهم

ومما یؤسف له أن بعض هذه األقلیات ال یكترث بهذا  ،كأقلیة وفي األغلبیة منها كأقلیة مضطهدة
الوضع بل إن بعضهم أحیانًا یتعاون مع األكثریة المسیطرة في قهر أخوته والنیل منهم، وعدم 

  حصولهم على حقوقهم كاملة كمواطنین في مجتمعهم. 

هذا قدر األقلیات المسلمة حتى أن المسلم الجدید ساعة إعالنه لإلسالم یبدأ لقد أصبح 
  .یحس بشعور االضطهاد والتمییز والتفرقة التي یعاني منها أخوته المسلمون

  االحتالل األجنبيثانیا: 
 یسعى وكان مصالحه لخدمة یسعى اإلسالمیةاالحتالل األجنبي للبالد  أن المؤكد من

الطبیعیة، تحت مبرر محاربة  وثرواتها مقدراتها على االستیالء بهدف الشعوب على للسیطرة
قضیة االحتالل األمریكي وحلفائه ألفغانستان  الباحثاالرهاب وغیره من المبررات، ویعالج هنا 

اللتین ما  - من غیر العرب  – واالحتالل الروسي للشیشان كونهما الدولتین االسالمیتین الوحیدتین
  زالتا ترزحان تحت نیر االحتالل األجنبي.

                                                           
  .مرجع سابقأبو بكر بالقادر،  )1(
  .المرجع السابق نفسه )2(
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  : ألفغانستان هوحلفاؤ  االحتالل األمریكي •

شنت الوالیات المتحدة حرًبا على أفغانستان، بحجة القضاء على تنظیم  2001في خریف 
عاًما، لكن التحالف الدولي بقیادة الوالیات  11البالد طیلة  حكمتالقاعدة وحركة طالبان التي 

متحدة لم یحقق ما تعهدت به واشنطن من بناء أفغانستان جدیدة على أسس دیمقراطیة، تنعم ال
باألمن والرخاء، خاصة أن تنظیم القاعدة الذي أرهق قوات التحالف على مدى سنوات االحتالل، 

   وألحق في صفوفها خسائر بشریة هائلة.

ع خارج أفغانستان نفسها، وبغض النظر عن حقیقة أن تنظیم القاعدة لدیه عدد من الفرو 
المؤكد أن القاعدة لدیها إمكانیات وقدرات هائلة، استطاعت  فإنمن هامبورج إلى لوس أنجلوس، 

أن تتصدى لقوات التحالف في أفغانستان، وجعلت من الهدف األمریكي، القاضي بتدمیر التنظیم، 
أقرب إلى الخیال منه إلى الواقع، إذ فشلت الوالیات المتحدة وحلفاؤها في إقامة الدولة األفغانیة 

وانجلى غبار القتل ، ة مرة أخرىحركة طالبان من الصعود إلى السلط القویة والقادرة على منع
الجماعي ألهالي القرى األفغانیة، وكانت الحقیقة بأن االحتالل األمریكي فشل في تحقیق أهدافه، 

ل تفوقها وعنفوانها وفي مقدمتها القضاء على طالبان، والتي سرعان ما أثبتت لیس وجودها فحسب ب
ف الخالف بین العسكریین والقیادة األمریكیة المدنیة، حجم االنهیار في معسكر وكش، وشدتها أیًضا

   .)1(االحتالل، وهو ما لمسته حركة طالبان وقتها

وكشفت صحیفة "واشنطن بوست" األمریكیة النقاب عن حالة من البلبلة وعدم االستقرار 
فة إلى تغییر قیادة الجیش من داخل الجیش األمریكي، بسبب الحربین اللتین تخوضهما حالًیا، إضا

م إن " وضع الجیش األمریكي في حالة  2010یونیو  27وقالت الصحیفة یوم  ،حین إلى آخر
بلبلة وعدم استقرار في اآلونة األخیرة بسبب انخراط الجیش في حربین في كل من العراق 

الصحیفة "منذ عام  وأضافت ،وبسبب تغییر قیادة الجیش بین حین وآخر، وأفغانستان في وقت واحد
، م اعتلى عشرات القادة أبرز الوظائف العسكریة في العراق وأفغانستان، وبین هؤالء العشرات2001

والقاسیة ضد ثالث قادة بینهم الجنرال ستانلي ماكریستال، والذي أقیل بسبب تصریحاته الساخرة 
أو قدموا استقالتهم تحت ، موأشارت الصحیفة إلى أن بقیة القادة " تم طرده ،مسئولین أمریكیین"

  .)2( وطأة الضغط

                                                           
 )2007دار قندیل للنشر والتوزیع، (عمان: بدون، اإلسالمي، لمحات من حاضر العالم خالد القضاة وآخرون )1(

  .170ص
 ، على الرابط:2011، موقع المسلممقال منشور على "، هزیمة أمریكا في أفغانستان" عبد الباقي خلیفة، )2(

م9/4/2014تاریخ الزیارة:   . http://www.almoslim.net/node/130880 

http://www.almoslim.net/node/130880
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المدنیة، خالل السنوات  وأا من األهداف المعلنة، سواء العسكریة یً لم تحقق أمریكا أو 
المنصرمة، من قمع القاعدة واحتواء المقاومة المسلحة، وأخفقت في رفع كفاءة اإلدارة األفغانیة في 

وتعمیم الِقیم التي نادت بها من الدیمقراطیة والدفاع مختَلف المجاالت وفي تحسین الوضع المعیشي 
ألًفا من الشهداء،  80 أكثر من عن الحقوق العامة وغیرها، في حین أن الشعب األفغاني قدم

 .)1(وتكبدت أمریكا خسائر فادحة بشریة ومادیة، فاقت ما ذاقته في العراق

  :)2(االحتالل الروسي للشیشان •

 ویحدها القوقاز، شمال لمرتفعات الشرقیة األطراف في واألنجوش الشیشان جمهوریة تقع
 الغرب ومن جورجیا، جمهوریة الجنوب ومن داغستان، جمهوریة الشرقي والجنوب الشرق من

 أو الرهیب معناها روسیة كلمة وهي ،»جروزني« مدینة الجمهوریة وعاصمة الشمالیة، أوسیتیا
 ضفاف على تقع مسلمة شیشانیة قریة أنقاض على »برملوف« الروسي القائد بناها وقد المهدد،

   .م1818 سنة وذلك السونجا نهر

 من ضئیلة نسبة وفیهم بدینهم، نو متمسك نو مسلم الشیشان سكان من العظمى الغالبیة
 السنین، آالف منذ القوقاز سكنت التي القدیمة الشعوب من والشیشان الروس، النصارى

 التعلیم ونسبة والدینیة، والثقافیة القومیة هویتهم على محافظة القوقاز شعوب أكثر والشیشانیون
 المناطق في السكان من% 67 یعیش إذ الجبلي، الریفي الطابع البالد على ویغلب ،همبین مرتفعة
 في كبیرة بكمیات البترول ویتوافر السكان، حیاة في هامة مكانة الزراعة وتحتل والجبلیة، الریفیة
  .الشیشاني االقتصاد أساس العدیدة وصناعاته وهو الشیشان، أرض

 بخارى من القادمین والتجار والمبشرین الدعاة ید على الشیشان اإلسالم دخل وقد
 بالنسبة وجعلوه التمسك أشد به تمسكوا اإلسالم الشیشان أهل اعتنق ومنذ آسیا، وأواسط والداغستان

 االتحادیین، ثم الشیوعیین ثم القیاصرة الروس ضد نضالهم في خاصة موت أو حیاة مسألة لهم
 هناك، الناس صفوف في كبیر أثر الصوفیة وللطرق الشافعي، المذهب یتبعون مسلمون والشیشان

  . النقشبندیة والطریقة القادریة الطریقة خاصة

                                                           
مقال منشور على موقع البشیر ، "أفغانستان بعد ثمان سنوات من االحتالل األمریكي"صفة اهللا األفغاني،  )1(

 http://islamtoday.net/albasheer/artshow-13-125141.ht، على الرابط: 2009، اإللكتروني
  .9/4/2014تاریخ الزیارة: 

، م)2013المسیرة للنشر والتوزیع،  (عمان: دار 1، طاإلسالميحاضر العالم الحناوي، في عفاف صبرة، مصط )2(
  255، ص251ص

http://islamtoday.net/albasheer/artshow-13-125141.ht
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 لباقي حدث كما استقاللها الشمالیة القوقاز جمهوریات تنال أن والمعقول الطبیعي من كان
 أذربیجان الجنوبیة القوقاز جمهوریات مع حدث كما وباألخص السوفیتي االتحاد جمهوریات

 أي ویرفضوا القوقاز، بشمال یستمسكوا أن إال علیهم أبى الروسي التعنت ولكن وأرمینیا، وجورجیا
 مسلمي على جدیدة حرب لشن اضطروا لو حتى القوقاز، بشمال مستقلة جمهوریات لقیام محاولة

  .بالفعل جرى ما وهو از،القوق

 بالطیران مدعومة ضخمة عسكریة حملة االتحادیة روسیا شنت م1994 سنة ینایر 7 في
 لرد المقدس الجهاد) دوداییف جوهر( القائد فأعلن اإلسالمیة، الشیشان جمهوریة على الحربي
 وانضم الموت، حتى القتال على الكفن یلبس وهو جنوده أمام المصحف على وأقسم الروس، عدوان
 الشیشانیین بین الضراوة بالغ قتال ودار الروس لقتال الجیش لصفوف الشیشاني الشعب معظم

 أصیب بعدما اهللا بإذن شهیًدا دوداییف جوهر البطل خر المعارك هذه من واحدة وفي والروس،
 والمنظر المفكر وهو) باندرباییف( القائد بعده الجهاد رایة فحمل صاروخیة، بقذیفة مباشرة إصابة
 الذي) باسییف شامل( مثل المتطوعین المجاهدین قادة من العدید برز عهده وفي للشیشان، األول
 للقوات قویة ضربة یوجه أن المجاهد هذا استطاع وقد المعارك، إحدى في كلها عائلته الروس قتل

 مع مفاوضات عقد إلى) یلتسین بوریس( الروسي الرئیس واضطر الهدنة، طلب ألزمتهم الروسیة
 عام، استفتاء إجراء بعد المصیر تقریر بحق للشیشان االعتراف الروس فیه قبل الشیشانیین،

 وفي المریرة والهزیمة الخیبة أذیال یجر وهو الشیشانیة األراضي من الروسي الجیش وانسحب
 شمال على المقیتة الحرب هذه في ضحیة شیشاني مسلم ألف خمسین من أكثر راح المقابل
   .م1996 سنة الروس انسحب وقد القوقاز،

 األوراق لترتیب هدنة سوى الشیشان مع عقده إلى الروس اضطر الذي االتفاق یكن لم
 مع الروس واتفق الشیشان، ضد جدیدة لحرب استعداًدا وذلك التحالفات، وعقد األنفاس والتقاط

 تقوده الذي األطلنطي حلف قیام مقابل في ،الشیشانیة الحرب في التدخل عدم على األمریكان
 اطمأن أن وبعد للروس، والعقائدیین التاریخیین الحلفاء الصرب ضد البلقان في بالتدخل أمریكا
 على أخرى خطوة الروس اتخذ الشیشان، في حربهم على رضاهم أو األمریكان لسكوت الروس
 فشله ثبت الذي العجوز) یلتسین بوریس( الروسي الرئیس إقالة تم حیث الشیشان محاربة طریق
) بوتین فالدیمیر( القوي المخابرات رجل مكانه اسةئالر  وتولى األولى، الشیشانیة الحرب في وعجزه
  .متعصًبا روسًیا قومًیا وكان
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 الزعیم وأعلن الشیشان، ضد ضخمة عسكریة حملة الروس شن م1999 عام أوائل وفي
 طاحنة معارك وبعد اإلسالم بالد عن للدفاع اهللا سبیل في الجهاد) مسخادوف أصالن( الشیشاني
 أصالن( فانتقل ،»جروزني« العاصمة الروس احتل الجانبین من اآلالف بعشرات تقدر وخسائر

 المواجهات حرب وانتقلت الروس، ضد الجهاد لمواصلة الجبال إلى والمجاهدون) مسخادوف
  .الجانبین بین الكبیر للتفاوت العصابات حرب إلى المفتوحة

 األراضي قلب إلى الحرب ونقلوا كبیرة خسائر الروسیة القوات الشیشان المجاهدون كبد
 الخسائر من كبیًرا عدًدا أوقعت موسكو العاصمة في خاطفة عملیات المجاهدون وشن الروسیة
 إلى الروس لجأ یوم كل الروس القتلى أعداد تزاید ومع الروسیة، الصفوف في والبشریة المادیة
 الروس عن نیابة یحاربون الذین العمالء اصطناع طریقة وهي البالد، احتالل في القدیمة الطریقة

  والوطن. الدین في إخوانهم ضد

 خفت قد المقاومة كانت وٕان الشیشان أرض على الساعة حتى قائمة الحرب زالت وما
 المقاومة قادة من الكثیر استشهاد وبسبب بالداخل، وعمالئها الروسیة الهجمات وطأة تحت حدتها

 التفاوت رغم الشیشان أرض على الكاملة السیطرة عن عاجزة روسیا زالت ما ذلك ومع الشیشانیة،
 التجاهل من الرغم على واإلنهاء، الحل صعبة الشیشانیة المسألة زالت وما القوتین، بین الضخم
  .الشیشان مسلمي لمأساة واإلسالمي والعربي الدولي

  الصراع الطائفي: اً ثالث
ظاهرة تجاوزت أمهات الكتب وكتب التاریخ وعقول العلماء إلى مستویات لم تستثِن  ةالطائفی

حتى األطفال والعامة من المشاركة في تأجیج مشاعر االختالف بین الطوائف، فخالل العقد 
الماضي انتشرت الكثیر من مظاهر الحرب الطائفیة وتم توزیع قصص التاریخ واالختالف الطائفي 

دخل العالم اإلسالمي في حرب معلنة استخدمت االنترنت وكل وسائل التواصل واإلعالن عنها و 
 .االجتماعي لتغلیب تاریخ فئة على أخرى

أزمة الطائفیة لم ینبشها من التاریخ سوى حاجات ذات عالقة ببعد سیاسي أكثر من كونها 
كبر فیها: السنة فطوائف اإلسالم مهما تعددت وخصوصا الطائفتین األ ،بعدًا دینیًا یهم الجمیع

جل أوالشیعة، لیست طارئة على التاریخ ولكنها ظلت عبر التاریخ عصا سیاسیة ُتستخدم لیس من 
وهذا ما ساهم في ظهور بارز لقضیة االختالف وانحسار  ،جل السیاسةأالدین بقدر ما هو من 

  !.مؤكد لقضایا التوافق



 العالم اإلسالمي وأبرز قضایاه المعاصرة    الفصل األول

55 
 

الطائفیة بشكل سلبي أنه یصحح التاریخ اإلسالمي یخبرنا في كل مرة یتم فیها استخدام 
التاریخ مساره عند نقطة حاسمة، وقد یكون هذا التعاون الخطوة الصحیحة إلعادة عالقات الطوائف 
اإلسالمیة إلى نهجها الصحیح وٕاخماد تلك البراكین الفكریة التي أصبحت حدیث العالم غیر 

  .)1(اإلسالمي ومادته لمناقشة الفكر االجتماعي للمسلمین

  :)2(ع الطائفي في باكستانالصرا

العنف الطائفي في هذا اإلقلیم وقد خرج عن نطاق  أمنذ ما یزید على عقد من الزمن، بد
وأسفر االستهداف الممنهج الذي تتعرض له أقلیة الهزارا عن قتل وتشرید أعداد كبیرة من  ،السیطرة
وتالیًا دفع هذا الوضع عوائل وأسرا بأكملها إلى ترك اإلقلیم، واللجوء إلى إقلیم السند على  ،أبنائها

، أبلغت 2010وفي العام  ،بنها باكستان متجهًا إلى دول الغر كما غادر بعض م ،وجه الخصوص
ألف شخص قد فروا من  100الحكومة المركزیة في إسالم آباد مجلس الشیوخ الباكستاني أن 

  .ان، نتیجة العنف الذي یتعرض كل من الهزارا والبنجابیینبلوشست

شخصا، من بینهم عناصر  711 فإنووفقًا لبیانات معهد إدارة الصراعات في نیودلهي، 
 .2010شخصًا في العام  347، كما قتل 2011من قوات األمن، قتلوا في بلوشستان عام 

 فإنبالحالة السائدة في بلوشستان، وٕاذا كان االستهداف العرقي ُیمثل سمة خاصة نوعًا ما 
یمتد على رقعة واسعة من البالد، تشمل على وجه الخصوص بین السنة والشیعة العنف الطائفي 

 .البنجاب والسند واإلقلیم الشمالي الغربي، إضافة لبلوشستان ذاتها

وُیمثل جیش جنجوي، الذي أعلن مسؤولیته عن مذبحة بلوشستان األخیرة، الوجه األكثر 
  .سفورًا للقوى الطائفیة في باكستان، وعموم هذه المنطقة

عملیة اغتیال  350ووفقًا لإلحصاءات الباكستانیة الرسمیة، فقد تورط هذا الجیش في 
 . 2001و 1996طائفي بین عامي 

وتعد باكستان دولة رئیسیة في هذا الجزء الحساس من العالم، وهي صاحبة ثاني أكبر كتلة 
 .ملیون نسمة 249العالم اإلسالمي، بعد إندونیسیا ذات الـدیمغرافیة في 

                                                           
العدد  -  2012، مقال منشور في صحیفة الریاض، "مكةقضایا العالم اإلسالمي ومؤتمر "علي الخشیبان،  )1(

  ، على الرابط:16121
http://www.alriyadh.com/759536 

:، على الرابط2013، مقال منشور على الجزیرة نت، "من یدفع الباكستان نحو الهاویة"عبد الجلیل المرهون، )2(   
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/1ff5f03c-9558-49b6-ac6b-d86a4b3d1e21 

http://www.alriyadh.com/759536
http://www.aljazeera.net/opinions/pages/1ff5f03c-9558-49b6-ac6b-d86a4b3d1e21


 العالم اإلسالمي وأبرز قضایاه المعاصرة    الفصل األول

56 
 

ملیون نسمة.  190.2، یبلغ عدد سكان باكستان 2012وحسب مؤشرات منتصف العام 
 170.1مالیین)، وقبل نیجیریا ( 203.4وهي تقع بذلك في المرتبة السادسة عالمیًا، بعد البرازیل (

% من سكانها دون 34أكثر من  فتوة، إذ إن وتعتبر باكستان من أكثر شعوب العالم .ملیون)
  .الخامسة عشر من العمر

وُیمثل المسیحیون والهندوس غالبیة النسبة  ،% من سكان باكستان95ویشكل المسلمون 
% من سكان البالد 75إلى أن  2012وعلى صعید التوزیع المذهبي، تشیر تقدیرات العام  ،المتبقیة

 .لمسلمین الشیعیة% من ا20هم من المسلمین السنة، و

ویتوزع شیعة باكستان، بصفة أساسیة، على مدن وبلدات إقلیم البنجاب، والمناطق الداخلیة 
وهم یمثلون ثاني أكبر وجود شیعي في  ،إلقلیم السند، والبلدات الباكستانیة الشمالیة المتاخمة للصین

 .العالم اإلسالمي
ستان، ُیمكن النظر إلى حملة وعلى صعید المقاربة الخاصة بالوضع األمني في باك

االستهدافات الطائفیة باعتبارها جزءًا من أزمة أكثر شموًال، تتصل بمنطق العنف وجذوره وبیئته 
  .الحاضنة

وفي ذلك، ُیمكن القول إن أزمة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة قد مثلت جذورًا أولى لهذا 
تزال البالد تفتقر على نطاق واسع إلى برامج وال  ،العنف، إذ لم یتحقق وعد التنمیة حتى الیوم

وهناك أكثر من ُخُمس السكان  ،المساعدات االجتماعیة، وٕالى شبكة موثوقة لألمان االجتماعي
 .مصنفون رسمیًا تحت خط الفقر

وما ُیمكن قوله، هو أن وهن التنمیة وغیاب الفرص ُیمثالن خیر أرضیة لنمو األفكار 
 .في ذلك الجنوح للعنف كسبیل للتخاطب مع اآلخر المتطرفة بشتى صّورها، بما
العنف ال ُیمثل خیارًا أیدیولوجیًا، بل جنوحًا مسلكیًا، یزداد تأصًال كلما  فإنوفي هذه الحالة، 

 .ازداد الشعور باإلحباط
عند هذه النقطة تمامًا یبدو من السهل كسب الناس إلى تیارات العنف، من خالل خطاب 

 .ظاهره الشعور العرقي أو الدیني، لكنه یخاطب في الجوهر األنا المحبطةأیدیولوجي یدغدغ في 
إال أن العنف ذاته ال صلة له  ،وتالیًا، یبرز هذا الخطاب كرداء تتدثر به تیارات العنف

وهذا ما  ،هذا هو تحدیدًا ما حدث في مناطق مختلفة من آسیا وأفریقیا وأمیركیا الالتینیة ،بهذا الرداء
 .یحدث الیوم في باكستان

أعمى یسود باكستان، عنف استثمر قادته وهن التنمیة أو غیابها، وارتقوا  طائفي ثمة عنف
 .صهوة الشعور باإلحباط
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الدولة الباكستانیة و  ،على خلفیات طائفیة صریحة السنیة بعض كبار علماء الدین غتیلألقد 
أو  ،أحدًا ال ُیمكنه القبول باستمرار الخطاب العرقي فإنمطالبة بتوفیر الحمایة لكافة مواطنیها، 

 .الطائفي
  یران:الصراع الطائفي في إ

س السلطة الجدیدة ألى ر إفي إیران ووصول اإلمام الخمیني  بعد نجاح الثورة اإلسالمیة
"الوصایة على الشعب" ورفض الرأي اآلخر  رافعا شعار والیة الفقیه أي 1979- 1978للدولة عام 

، للثورة اإلسالمیة اإلیرانیة ااألفكار الثوریة اإلسالمیة في الدول اإلسالمیة األخرى امتداد ونشر
  .في إیران آخرالشیعي یأخذ شكال  - الصرع السني  أعندها بد

أبعاده القومیة والمذهبیة من الیوم األول لتلك الثورة الفارسیة، مما  ذخأالصراع الفعلي ی أبد
  . كتركیا وباكستان ودول الخلیجرة أثار مخاوف الدول المجاو 

 بإحصاء القیام منظمة أو جهة ألي السماح وعدم دقیقة إحصائیة وجود عدم وبسبب
 السنة أهل إلى ینتمون الذین عدد تحدید جداً  الصعب من إیران، في والقومیة المذهبیة األقلیات

 إجمالي من نسمة ملیون 18 من بأكثر یقدر عددهم فإن ذلك كل من الرغم على لكن ،والجماعة
 سكان من% 25 من أكثر نسبة یعادل العدد وهذا ملیون 70 حوالي عددهم البالغ إیران سكان
 8 من أكثر إیران في یعیش حیث ،إیران في السنة أهل نصف حوالي الكردي الشعب ویشكل إیران،
 من وأكثر مسلم الكردي الشعب من% 98 أن المعلوم ومن الكردي، الشعب أبناء من مالیین

  .)1(إیران في السنة أهل من الثانیة المرتبة في البلوشي الشعب ویأتي السنة، أهل من منهم% 95
 على وطأته أصبحت ولذلك توجهه، كان أیاً  شیعیًا، لیس من لكل معاد ن النظام االیراني الحاليإ

 هذه ومن السني الوجود لتقلیص السیاسات من عدد إلى اتجه ولذلك أشد، السنة المسلمین
  :)2(السیاسات

  .الجمعة یوم المنابر على عقائدهم بیان حریة من السنة أهل جوامع أئمة منع -1

  .والشركیات البدع ویحارب السنة أهل مذهب إلى یدعو من كل بحق اإلعدامات تنفیذ -2

  .السنة أهل وأمام الحكومیة الدوائر في عموماً  الصحابة من والنیل السنة أهل لعقائد الجرح -3
                                                           

، دراسة سوریة الصراع السیاسي السني الشیعي، العلني من الحرب في أفغانستان حتى ثورةخالد ممدوح العزي،  )1(
  : االلكتروني ، على الرابط2011 علمیة أكادیمیة، منشورة في موقع الحوار المتمدن،

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=274572 
  ، على الرابط: 2012، مقال منشور في موقع المسلم، الواقع المریر ألهل السنة في إیرانخالد مصطفى،  )2(

http://www.almoslim.net/node/138337 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=274572
http://www.almoslim.net/node/138337
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  .الشیعیة األكثریة ذات المناطق في والمدارس المساجد ببناء السنة ألهل السماح عدم -4

  .السنیة الدینیة والمدارس المساجد من عدد هدم -5

  .وعقیدتهم مذهبهم لنشر اإلعالم وسائل جمیع تسخیر -6

  .المدارس طریق عن بها، وترغیبهم الشیعة وعقائد أفكار على السنة أهل وأبناء األطفال تنشئة -7

  .واألخالقیة واالجتماعیة الثقافیة شؤونهم من السنة أهل حرمان -8

 تزعزع وشوكة قوة لهم تكون أن من خوفا السنة، به یقوم اقتصادي نشاط أي إحباط على العمل -9
  .ضدهم وتقوم دولتهم

 منهم، الناشطین وتتبع بینهم، الوقیعة ومحاولة السیاسیة، حقوقهم غالب من السنة أهل حرمان - 10
 إلى الحكومة، تریدهم قلیلین أفراداً  إال اإلیراني البرلمان في العضویة من السنة أهل وحرمان

 كل رغم لكن إیران، في السني الوجود من تقلص أن شأنها من التي السیاسات من ذلك غیر
 بالشیعة الحال انحدر ذاته الوقت وفي وبعقیدتهم، بدینهم تمسكا إال زادوا ما السنة فأهل هذا

  .واإللحاد الكفر إلى وٕاما السنة، إلى إما منهم عدد ویتحول

 الدعوة" جماعة عنها عبرت مشروعة مطالب سنوات منذ إیران في السنة ألهل كان لقد
 العدالة، بتطبیق اإلیرانیة الحكومة فیه طالبت م،2005 عام األول، السیاسي بیانها في" واإلصالح

 بإطالق وطالبت، السنة أهل ضد تمارس التي والقومي، المذهبي التمییز أشكال جمیع ورفع
 والدینیة اإلنسانیة الحقوق جمیع تراعى أن ضرورة على الجماعة وشددت، السنة أهل من المعتقلین
 من الثالث الفصل في علیه نص وما ،عشر والخامس الثالث البنود وفق السنة ألهل والقومیة
 من 15 المادة وتنفیذ األقلیات، ومراعاة واحترام القومیة الهویة حمایة إلى ودعت، اإلیراني الدستور
 دعت كما، التعلیمیة المراحل مختلف في القومیة تلك لغات تدریس وجوب على تنص التي الدستور

 من السني المسلم الدستور منع طالما الوزاریة، الحقائب استالم من السنة أهل حرمان عدم إلى
 ومنح السنة، أهل مناطق في الثقافیة والتوسعة التنمیة وٕاعمال، الجمهوریة رئیس لمنصب الوصول

 السنیة األوقاف شؤون وتفویض، بهم الخاصة الكتب عن الرقابة ورفع النشرات، إلصدار التراخیص
 الدینیة المدارس وٕادارة والجماعة الجمعة أئمة انتخاب األعم على ومنها ،الدینیة األمور سائر وٕادارة
 واستمر الریاح أدراج ذهبت لكنها العادلة المطالب من وغیرها، أنفسهم السنة ألهل األعیاد وٕاقامة
  .)1(اآلن حتى السنة ألهل واضطهاد عناده على الطائفي النظام

  
                                                           

  .66، العدد مقال منشور في مجلة السنة، "معاناة أهل السنة في إیران"عبد المنعم البلوشي،  )1(
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   :الطائفي في نیجیریا الصراع

للسكان بحیث یبلغ كبرها كثافة أنتاجا للبترول وكذلك من إكبر دول القارة أتعد نیجیریا من 
% من إجمالي 60ى% إل50ما بین  یمثل المسلمون ةملیون نسم 160عدد سكانها حوالي 

وتنتشر في نیجیریا الصراعات الطائفیة الدینیة مثل ، % من المسیحیین40وحوالي ، السكان
ن والصراع بی اإلسالمي،الصراع المسیحي  ىالصراع السني الشیعي في الشمال باإلضافة إل

نظمة المتعاقبة في نیجیریا للكیان العلماني حیث ینص الدستور السلفیین والصوفیین ومع فرض األ
بعدم إقرار دین معین للدولة إال أن هذه األنظمة اقترنت بالفساد والدیكتاتوریة في مساعدة بعض 

بتطبیق الشریعة  أتأسیس نظم تنتظر الفرصة للظهور وهو ما بد ىالجماعات التي تعمل عل
القیم  ىوقد فرضت الشریعة كعالج للفساد وغیرة من النتائج المترتبة عل 1979عام  اإلسالمیة

جاءت مسألة تطبیق الشریعة التي طرحت ألول مرة خالل و ، یدزالغربیة مثل الجریمة واإل
قالیم الشمالیة تطبیق الشریعة األ ممثلو طرححیث  1979لجنة صیاغة الدستور عام  اجتماعات
صول الشخصیة ولذلك األ ىأبعد منه في التطبیق عل ىالوصول إل ىوقد تطبق ذلك حت اإلسالمیة
ى سمها إلاهذه المنظمة التي غیرت  .1986عام  اإلسالمي المؤتمرمنظمة  ىنیجیریا إل انضمت

تفجر  ىلمسلمین إلل) وقد ساهمت هذه المطالب أو الخطوات المطلبیة اإلسالميمنظمة التعاون (
  .)1(رةوكذلك خسائر مالیة كبی القتلىالف آ اوبین المسیحیین، ذهب ضحیته ینهاالصراعات ب

 ،واحدة ودین واحد ةأتباع الدیانات المختلفة وٕانما هناك أتباع مل ىوال یقتصر الصراع عل
بین قیم التخلف وقیم  ،یوجد صراع بین ما هو تقلیدي وما هو حداثي، فمثل مناطق الشمال الغربي

انتشار الالتسامح الدیني بین أفراد القبیلة  هثنیة مما ینتج عنإظهور كتل  ىوهذا ما یؤدي إل ،التقدم
الواقع السیاسي  ىذلك الصراع عل تأثیرواقع المجتمع النیجیري في  ىالواحدة وهو ما ینعكس عل

  .)2(للدولة

وراح ضحیتها عدد كبیر  م2012عام شهدتها نیجیریا خالل  التيوبعد المواجهات الدامیة 
تؤكد على أن حالة العنف  التيمدینة "جوس" تصاعدت التفسیرات  فيمن المسلمین والمسیحیین 

لة و " بل ذهب بعض المحللین إلى القول بأنها محاالدینيحالة من "العنف  هيشهدتها المدینة  التي
                                                           

  2010ملف األهرام اإلستراتیجي،  ،نیجیریا ودعاوى التقسیمفي في العنف الطائمیرة عبدالحلیم، أ )1(
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=159266&eid=122 
http://bchaib.net/mas/index.php?option=com_kunena&Itemid=12&func=view&catid=14&id=19 

في  دراسة منشورة، "نیجیریا يوتأثیره على الحیاة السیاسیة ف يالصراع الدین" :يشریف البربر ، عبد العال يروب) 2(
  ، على الرابط:2012موقع المجلة األفریقیة للعلوم السیاسیة، 

http://bchaib.net/mas/index.php?option=com_kunena&Itemid=12&func=view&catid=1
4&id=19 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=159266&eid=122
http://bchaib.net/mas/index.php?option=com_kunena&Itemid=12&func=view&catid=14&id=19
http://bchaib.net/mas/index.php?option=com_kunena&Itemid=12&func=view&catid=1
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، وتعددت األطروحات الداعیة المدینة فيعبر إبادة جماعیة للمسلمین  اإلسالميلـ"تصفیة" الوجود 
بتقسیم نیجیریا إلى دولتین تمثلت إلى تسویة األزمة حتى ذهب البعض إلى طرح حلول غیر منطقیة 

باكستان أو تقسیمها  في" دولة للمسیحیین واألخرى للمسلمین على غرار ما حدث دینيعلى أساس 
ن موضوعیة بعض التحلیالت وعلى الرغم م، مثل یوغوسالفیا اثنىإلى مجموعة دول على أساس 

شهدتها مدینة جوس النیجیریة مؤخرا فضال عن التأثیر الكبیر  التيطرحت لتفسیر حالة العنف  التي
نیجیریا بصفة عامة، إال أن االعتماد على  فيكأحد محددات الصراع  الدینيیحتله العامل  الذي

تحدید  فيوس یحمل قصورا ج فيتحلیل أسباب تصاعد العنف  فيكعامل وحید الطائفي التنوع 
بل ووصولها إلى مراحل من  ،هذه المدینة فيتقف وراء تصاعد أعمال العنف  التياألبعاد المختلفة 

   .)1(الوحشیة والدمویة غیر المسبوقة

تتصاعد فیها أعمال العنف بین  التيالمرة األولى  هي م2012عام لم تكن أحداث 
، حیث اشتعلت الصراعات الدامیة بین الجماعتین أكثر من مرة، نیجیریا في والمسیحیینالمسلمین 

شخص في المدینة على خلفیة تعیین رئیس مسلم إلحدى  900قتل أكثر من  2001سبتمبر  ففي
والیة "بالتو"، حیث اعتبر "البیروم" أن هذا األمر  فيلجان توزیع حصص الطعام على السكان 

یس المسلم سیتحیز لجماعته االثنیة الذین یعدون دخالء یقلل من قدرهم وهم األغلبیة، وأن الرئ
بعد فوز الحزب  2008نوفمبر  فيكما اندلعت مواجهات أخرى بین الجماعتین ، ویجب طردهم

األغلبیة المسلمة "حزب نیجیریا  ذي" على الحزب المعارض الدیمقراطيالحاكم "حزب الشعب 
لصالح "البیروم" وتهمیش األقلیة الفوالنیة، وقتل  "، مما أدى إلى تبادل االتهامات بالتزویرالشعبي

  .)2( مواطن(وفق منظمة هیومن رایتس ووتش الحقوقیة) 700هذه االشتباكات أكثر من  في
  

  : التنمیةارابعً 
 والسیما اإلنسانّیة، المجتمعات واقع في لتحقیقها الحثیث والسعي التنمیة، ألهمیة نظًرا

 على واألعمال، والخطط السیاسات من للكثیر عنواناً  أصبح التنمیة مفهوم« فإن منها، المتخلفة
 كان وٕانْ  والتعمیمات، المعاني من بالكثیر مثقالً  المصطلح هذا أصبح كما األصعدة، مختلف
 اإلنتاج زیادة على بالعمل بعید حدّ  إلى ویرتبط االقتصادي، الجانب على األحیان غالب في یقتصر

 دخل بمستوى تقاس األمم حضارات معها أصبحت لدرجة االستهالك، زیادة إلى بدوره یؤدي الذي
 وٕاسهاماته ومزایاه خصائصه تنمیة عن بعیداً  والسكنیة الغذائیة للمواد السنوي استهالكه ومدى الفرد،

                                                           
   مرجع سابق.، يشریف البربر ، عبد العال يروب) 1(

  سابق.مرجع میرة عبدالحلیم، أ )2(
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. )1(»أجلها من خلق التي األهداف وتحقیق الحیاة، في به المنوط الدور ألداء وٕاعداده اإلنسانّیة،
ن دولتي تركیا أال تعاني من التخلف والفساد، إ اإلسالمين أغلب دول العالم الرغم من أوعلى 

وأصبحتا  : السیاسي، واالقتصادي، واالجتماعي والبشري،ومالیزیا برزتا على المستوى التنموي
  قوتین عالمیتین.

   :)2(التنمیة في تركیا

 من النجاح من ملحوظ بقدر تركیا یحكم والتنمیة العدالة حزب كان ،2002 عام منذ
  .تركیا في التنمیة طریق على جدیدة عالمات لیضع حزبال االقتصادیة، وبرز الناحیة

 أمرا یشكل االقتصادیة الدینامیة إلى المحسوبیة من تركیا بها انتقلت التي الكیفیة فهم إن
 االستقرار من أعظم قدر توفیر على قادر التغییر أن أردوغان حكومة أدركت األهمیة، فأوال: بالغ

 الغلبة تصبح أن بعد المطاف، نهایة في فوضوي نحو وعلى حتما ینكسر الذي بالجمود، مقارنة
  .السیاسي واالقتتال االقتصادي لالنحدار

 الممكن من األوروبي، االتحاد عضویة مثل خارجي، مرتكز وجود أن تركیا أثبتت وثانیا:
  .االزدهار تعزیز وبالتالي التغییر، إحداث في حاسما دورا یلعب أن

 من اتخاذه أو أفعال من به القیام في أردوغان حكومة أصابت ما لفهم طریقة أفضل ولكن
 تسعینات طیلة دام الذي »الضائع العقد« أثناء ارتكبت التي األخطاء دراسة في تتلخص تدابیر
 في الفرد نصیب وانخفاض المستقر؛ غیر المنخفض بالنمو العقد ذلك اتسم فقد ،العشرین القرن
 معدالت وتدني أمیركي؛ دوالر 3400 من یقرب ما الى هبط الذي االجمالي المحلي الناتج

 العام القطاعین من كل في المستقر غیر والضریبي المالي والموقف عادي؛ غیر حد الى االنتاجیة
 الى واالفتقار الزمان؛ من عقدین من ألكثر %70 بلغ الذي السنوي التضخم ومتوسط والخاص؛

  .الفساد وتفشي %10 الى البطالة معدالت ارتفاع في انعكس الذي التنافسیة القدرة

 وأقل وأفقر أضخم" بوصفها تركیا لىإ یشیرون األوروبیون كان العوامل، لهذه ونتیجة
  .األوروبي لالتحاد الكاملة بالعضویة بااللتحاق لها ُیسَمح أن من "استقراراً 

                                                           
  .13، صمرجع سابقإبراهیم العسل،  )1(
، مقال منشور في موقع عالم القنیة واألعمال، "كـیـف نـجـحـت ثـورة تـركـیا.. االقـتـصـادیة") ابراهیم أوزتورك، 2(

  :االلكتروني ، على الرابط2012
http://www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread.php?2061-%DF%DC%ED%DC%DD-
%E4%DC%CC%DC%CD%DC%CA-%CB%DC%E6%D1%C9-%CA%DC%D1 
%DF%DC%ED%C7-C7%E1%C7%DE%DC%CA%DC%D5%DC%C7%CF%ED%C9 

http://www.w-tb.com/wtb/vb4/showthread.php?2061-%DF%DC%ED%DC%DD
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 ،)والتنمیة العدالة حزب( واحد حزب من مؤلفة حكومة أول تشكیل كان 2002 عام وفي
 بصندوق باالستعانة البالد نفذته الذي االستقرار تثبیت برنامج دعم الى حماس بكل سارع الذي
 بین من األوروبي االتحاد في الكاملة العضویة الى طریق لخریطة تركیا تبني وكان ،الدولي النقد

 شك وال ،المؤلمة صالحاتاإل تطبیق في لالستمرار قوي دافع خلق لىإ أیضاً  أدت التي األسباب
 حد الى ساعدت الوقت ذلك في العالم أنحاء مختلف سادت التي المواتیة االقتصادیة الظروف أن

  .كبیر

 شهدت ،2007و 2002 يعام بین الفترة فأثناء ثابت، نحو على التوجه هذا أثمر فقد
   لىإ %6 من المتوسط في بلغ الذي المتواصل، االقتصادي النمو من تاریخها في فترة أطول تركیا

 على وعالوة). %3.9 اآلن تتجاوز ال التي( السنویة التضخم معدالت هبطت حین في سنویا، 7%
 نموهفي فتعا العالمیة، المالیة األزمة أعقاب في المقاومة على وقدرته مرونته االقتصاد أثبت ذلك،

  .بسرعة

 وعلى ،2010 عام في %9 بنسبة ارتفع السنوي الحقیقي االجمالي المحلي الناتج نإ بل
 تضاعف االجمالي المحلي الناتج في الفرد نصیب فإن تركیا، في السریع السكاني النمو من الرغم
  .2010 عام في أمیركي دوالر 10500 لىإ یصل لكي ،2002 عام منذ أمثاله ثالثة الى

 الغنیة الدول بنادي لتلتحق المتوسط الدخل ذات الدولة وضع من تركیا انتقلت لهذا ونتیجة
  .2012 مع بدایة عام

 المباشر األجنبي االستثمار اجتذاب على تركیا قدرة تضاهي أن ذنإ المستغرب غیر من
 المشاكل بعض تظل ولكن ،النمو السریعة الناشئة األسواق بلدان من غیرها في نظیراتها اآلن

 جمالياإل المحلي الناتج من %6.8( الجاري الحساب في االرتفاع المتزاید فالعجز ،قائمة الخطرة
 بعناد، مرتفعة البطالة معدالت تظل كما ،صالحاتاإل من ثانیة جولة سیتطلب) 2010 عام في

  .مضى وقت أي من أكثر اآلن العمالة تشغیل مجاالت اتساع من الرغم على
 فحسب، خطرة عالمیة اقتصادیة أزمة مقاومة في تركیا تنجح لم تاریخها، في األولى وللمرة

 ،2010 عام في بقوة اقتصادهافي تعا عندما أوروبا بقیة عن نفسها فصل من أیضاً  تمكنت بل
   تقوم والتي البالد تنتهجها التي الخارجیة السیاسة جانب لىإ االقتصادیة البراعة هذه أن والواقع
سالمیة إ قوة لىإ تركیا تحویل في كبیر حد لىإ أسهمت الجیران، مع مشاكل أیة ثارةإ عدم على
  .رائدة
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  : )1(التنمیة في مالیزیا
 بالنسبة همیتهاوأ بخصوصیتها تمتاز التي التجارب من تعد التنمیة في المالیزیة التجربة

، االقتصادیة والتبعیة التخلف من للنهوض خطاها على السیر یمكن والتي ،سالميالعالم اإل لدول
 استطاعت فقد خیرة،األ عقود ربعةاأل خالل االقتصادي المجال في كبیرا نهوضا نهضت فمالیزیا
 االقتصاد بنهج االحتفاظ مع جهة من العولمة اقتصادیات في االندماج وهما اتجاهین، بین التوفیق
 أكبر لىإ البسیطة ولیةاأل المواد تصدیر على یعتمد بلد من تحولت فقد، خرىأ جهة من الوطني
  .آسیا شرقي جنوب منطقة في الصناعیة والتقنیة للسلع المصدرة الدول

تقوم تجربة التنمیة في مالیزیا على أنها تجربة اتفقت إلى مدى بعید مع مبادئ وأسس و 
فقد اهتمت مالیزیا بتحقیق  ،االقتصاد اإلسالمي، وٕان لم یتم اإلعالن صراحة عن هذا االنتماء

قتصادیة واالجتماعیة، مع الموازنة بین األهداف الكمیة التنمیة الشاملة لكل من المظاهر اال
  واألهداف النوعیة، مع االهتمام بهذه األخیرة.

ففي مجال التنمیة المادیة عملت مالیزیا على تحقیق العدالة بین المناطق، بحیث ال یتم 
اهتمت تنمیة منطقة على حساب أخرى، فازدهرت مشروعات البنیة األساسیة في كل الوالیات، كما 

بتنمیة النشاطات االقتصادیة جمیعها، فلم یهمل القطاع الزراعي في سبیل تنمیة القطاع الصناعي 
الولید أو القطاع التجاري اإلستراتیجي، وٕانما تم إمداده بالتسهیالت والوسائل التي تدعم نموه، 

  وتجعله السند الداخلي لنمو القطاعات األخرى.
ع المبدأ اإلسالمي الذي یجعل اإلنسان محور النشاط التنموي كما اتفقت التنمیة المالیزیة م

، مع االهتمام ةوأداته، فأكدت تمسكها بالقیم األخالقیة والعدالة االجتماعیة والمساواة االقتصادی
بتنمیة األغلبیة المسلمة لسكان البالد األصلیین من المالویین وتشجیعهم على العمل بالقطاعات 

كما وفرت ألفراد المجتمع إمكانات تحصیل العلم في  ،ضال عن زیادة ملكیتهم لهااإلنتاجیة الرائدة، ف
مراحله المختلفة، وتسهیل التمرین والتدریب ورفع مستوى اإلنتاجیة، وترتیبات االرتفاع بالمستوى 

من أفراد الشعب  ىالصحي وتوقعات العمر، فنجحت في تحسین مستویات معیشة األغلبیة العظم
  وخصوصا مع ارتفاع متوسط الدخل الفردي. كًما ونوًعا،

االعتماد على الذات في االضطالع بالعبء التنموي،  استراتیجیةكذلك انتهجت مالیزیا 
سواء البشري أو التمویلي، حیث عملت على حشد المدخرات المحلیة الالزمة الستغالل الموارد 

  .المتاحة

                                                           
مجلة دراسة منشورة في ، "2010الى العام  2000التجربة التنمویة في مالیزیا من العام " :) نادیة فضلي1(

  .54، العدد دراسات دولیة
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اعیة لرأس المال البشري اإلسالمي، أیضا اهتمت مالیزیا بتجربة تحسین المؤشرات االجتم
سواء كان من أهل البالد األصلیین أو من المهاجرین إلیها من المسلمین الذین ترحب السلطات 

ع نصیب المالویین في الملكیة المشتركة للثروة في القطاعات اإلنتاجیة ابتوطینهم، كما أسهم ارتف
فیر رؤوس األموال المحلیة الالزمة لمختلف المختلفة، فضال عن القطاع المالي والمصرفي، إلى تو 

أوجه التنمیة بصورة متزایدة والتي أسهمت في اإلقالل من الدیون الخارجیة، وما یترتب علیها من 
زیادة عبء الدین الذي یرهق الموارد الالزمة للتنمیة، فضال عن العواقب الوخیمة اجتماعیا 

  .وسیاسیا
دي في مالیزیا تتم من خالل القنوات الدیمقراطیة طبیعة دور الدولة في النشاط االقتصا

للشورى المتمثلة في األحزاب المالیزیة المتعددة التي توفر أوسع مشاركة ممكنة للناس في مناقشة 
  جمیع القضایا المتعلقة بالمصلحة العامة، ومتابعة السلطة التنفیذیة.

ارسة مختلف األنشطة التزمت الحكومة المالیزیة باألسلوب اإلسالمي السلیم في مم
االقتصادیة وتوجیه الموارد، ففي حین عملت على تحویل ملكیة مختلف المشروعات االقتصادیة 
إلى القطاع الخاص، فقد نمت مسؤولیة األفراد، وأشركتهم عملیا في تحقیق األهداف القومیة، 

ة، لعدم التخلي واحتفظت بسهم خاص في إدارة المؤسسات ذات األهمیة االجتماعیة واإلستراتیجی
عن دورها في ممارسة الرقابة واإلشراف علیها، ومن ناحیة أخرى أسهمت الحكومة في التقلیل من 
اآلثار السلبیة للتحول إلى القطاع الخاص عن طریق منح تأمین ضد البطالة للعاملین في الخدمات 

  .ریبدهم بأجور أعلى على المدى القالتي تم تحویلها إلى القطاع الخاص، مع وع
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 الثانيالفصل 
 وشكل التغطية حملتوى العامة السمات
 يف اإلسالمي العامل لقضايا الصحفية

 الدراسة صحيفتي
 

 مباحث:  أربعةویشتمل على 
 

 الصحفیة التغطیة لمحتوى العامة المبحث األول: السمات
 الدراسة. صحیفتي في اإلسالمي العالم لقضایا

 

 الصحفیة التغطیة لشكل العامة السمات الثاني: المبحث
 الدراسة. صحیفتي في اإلسالمي العالم لقضایا

 

 التحلیلیة. الدراسة نتائج الثالث: مناقشة المبحث
 

 الرابع: التوصیات. المبحث
 



 فتي الدراسةیالسمات العامة لمحتوى وشكل التغطیة الصحفیة لقضایا العالم اإلسالمي في صح         ني        الفصل الثا

66 
 

  الثاينالفصل 
   اإلسالمي العامل لقضايا الصحفية وشكل التغطية حملتوى العامة السمات

  الدراسة صحيفيت يف
  

 لمحتوى العامة السمات ویشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث حیث یتناول المبحث األول
 السمات الدراسة، ویستعرض المبحث الثاني صحیفتي في اإلسالمي العالم لقضایا الصحفیة التغطیة
الدراسة، ویناقش المبحث  صحیفتي في اإلسالمي العالم لقضایا الصحفیة التغطیة لشكل العامة

  ها الدراسة.الرابع أهم التوصیات التي خرجت ب الثالث نتائج الدراسة التحلیلیة، ویعرض المبحث

  

 يصحیفت في اإلسالمي العالم لقضایا الصحفیة التغطیة لمحتوى العامة السمات المبحث األول:
  الدراسة.

 صحیفتي في اإلسالمي العالم لقضایا الصحفیة التغطیة لشكل العامة السمات الثاني: المبحث
  الدراسة.

  التحلیلیة. الدراسة نتائج الثالث: مناقشة المبحث

  الرابع: التوصیات. المبحث
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  املبحث األول
   العامل لقضايا الصحفية التغطية حملتوى العامة السمات

  الدراسة صحيفيت يف اإلسالمي
، ویتمثل والقدس في صحیفتي فلسطین العالم االسالميیتناول هذا المبحث نتائج التحلیل لقضایا 

، اتجاهها وتحدید، الدراسة اصحیفت تناولتها التي اإلسالمي العالم قضایا أهم على التعرفذلك في 
  .الصحفیة والمصادر، المتبعة األسالیب على والتعرف

 
سة بشكل راصحیفتي الد على مستوى العالم االسالميونسب قضایا  تكراراتیبین الجدول التالي 

  .دار ، وعلى مستوى كل صحیفة على انفعام
  ) 4جدول (

  اإلسالمي العالم لقضایا الدراسة صحیفتي تناول تكرار ونسب یوضح

 القضیة 
 نوع الصحیفة

 االتجاه العام
 فلسطین القدس

N % N % N % 
 32.5 248 33.9 135 31.0 113  الصراع الطائفي 

 30.1 229 29.4 117 30.8 112 االحتالل
 20.6 157 22.6 90 18.4 67 التنمیة 

 16.8 128 14.1 56 19.8 72 حقوق األقلیات المسلمة 
 100.0 762 100.0 398 100.0 364 المجموع 

   بالنسبة لالتجاه العام:

الصراع تبین من خالل النتائج أن االتجاه العام لصحیفتي الدراسة كان حول قضیة 
% كان االتجاه العام لصحیفتي الدراسة حول قضایا 30.1%، وبنسبة 32.5بنسبة  الطائفي
على قضیة حقوق األقلیات المسلمة  حازت، في حین % حول قضیة التنمیة20.6ل، كذلك االحتال
  .تینفیالعام للصح% من االتجاه 16.8

  أما بالنسبة لصحیفة القدس: 

% من حیث 31.0نسبة على في العالم اإلسالمي  الصراع الطائفيفقد حازت قضیة 
 بنسبةقضیة االحتالل  وحظیتاألهمیة من بین قضایا الدراسة التي تناولتها صحیفة القدس، 
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نسبة حقوق األقلیات المسلمة فقد حازت على % من حیث األهمیة، أما حول قضیة 30.8
% من قضایا 18.4 نسبة على احتلتصحیفة، وأخیرًا قضیة التنمیة فقد ال% من قضایا 19.8

  القدس. الدراسة التي تناولتها
   أما بالنسبة لصحیفة فلسطین:

الحیز األكبر من حیث األهمیة من بین قضایا الدراسة  الصراع الطائفيفقد احتلت قضیة 
، %29.4ضیة االحتالل فقد حازت على %، أما ق33.9التي تناولتها صحیفة فلسطین بنسبة 

% من القضایا التي تناولتها صحیفة 22.6وحازت قضیة التنمیة في العالم اإلسالمي على 
  %.14.1لیات المسلمة بنسبة فلسطین، في حین تناولت صحیفة فلسطین قضیة حقوق األق

  تفاصیل القضایا:
   :القضیة األولى: حقوق األقلیات المسلمة

على العالم اقضیة حقوق األقلیات المسلمة ونسب قضایا  تكراراتیبین الجدول التالي 
  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  مستوى

  ) 5جدول (
  المسلمة األقلیات حقوق لقضایا الدراسة صحیفتي تناول تكرار ونسب یوضح

 قضایا حقوق األقلیات المسلمة الرقم
 نوع الصحیفة

 االتجاه العام
 فلسطین القدس

N  % N % N % 

  33.6 43  53.6 30  18.1 13 التطھیر العرقي  1

  20.3 26  1.8 1  34.7 25 أخرى 2

  18.0 23  21.4 12  15.3 11 حظر العبادة 3

  14.8 19  7.1 4  20.8 15 تكمیم األفواه عن الرأي 4

  7.0 9  7.1 4  6.9 5 منع المشاركة السیاسیة 5

  6.3 8  8.9 5  4.2 3 التعلیممن حرمان ال 6

  100.0 128  100.0 56  100.0 72 المجموع  
  

فقد حازت قضیة التطهیر العرقي على الحیز األكبر من القضایا  بالنسبة لالتجاه العام:
قضایا  % تناولت صحیفتا الدراسة20.3%، وبنسبة 33.6الدراسة بنسبة  االتي تناولتها صحیفت

قضیة حظر العبادة، ا الدراسة % تناولت صحیفت18.0أخرى من حقوق األقلیات المسلمة، وبنسبة 
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األفواه عن الرأي، في حین حازت قضیة منع المشاركة السیاسیة % تناولت قضیة تكمیم 14.8و
  % قضیة الحرمان من التعلیم في العالم اإلسالمي.6.3% فقط من صحیفتي الدراسة، و7.0على 

فقد تبین أن أكثر القضایا التي تناولتها الصحیفة هي قضایا  بالنسبة لصحیفة القدس:و 
% 65.3%، أما القضایا المذكورة فقد حازت على 34.7أخرى من حقوق األقلیات المسلمة بنسبة 

من القضایا التي تناولتها صحیفة القدس، وأعالها كان قضیة تكمیم األفواه عن الرأي بنسبة 
%، 15.3العبادة بنسبة  تلیها قضیة حظر% قضیة التطهیر العرقي، 18.1 بنسبة %، یلیها20.8

 ن منحرماال%، وقضیة 6.9لسیاسیة بنسبة في حین تناولت صحیفة القدس قضیة منع المشاركة ا
  %.4.2التعلیم بنسبة 

عرقي % قضیة التطهیر ال53.6بنسبة فقد تبین أنها تناولت و  بالنسبة لصحیفة فلسطین:و 
% قضیة حظر العبادة، في حین تبین أن صحیفة 21.4تناولت بنسبة في العالم اإلسالمي، و 

تناولت قضیة تكمیم األفواه عن %، و 8.9بنسبة ن من التعلیم حرماالفلسطین قد تناولت قضیة 
% 1.8%، وفقط 7.1%، كذلك تناولت قضیة منع المشاركة السیاسیة بنسبة 7.1الرأي بنسبة 

  تناولت صحیفة فلسطین القضایا األخرى من حقوق األقلیات المسلمة.
  

 القضیة الثانیة: االحتالل: ×

صحیفتي الدراسة بشكل عام،  على مستوى قضیة االحتاللونسب  تكراراتیبین الجدول التالي 
  د.اوعلى مستوى كل صحیفة على انفر 

  ) 6جدول (
  اإلسالمي العالم في االحتالل لقضایا الدراسة صحیفتي تناول تكرار ونسب یوضح

 قضایا االحتالل الرقم
 نوع الصحیفة

 االتجاه العام
 فلسطین القدس

N %  N %  N  % 
  74.7 171  88.9 104  59.8  67 ألفغانستاناالحتالل األمریكي  1
  23.6 54  9.4 11  38.4 43 أخرى 2
  1.7 4  1.7 2  1.8 2 االحتالل الروسي للشیشان 3
  100.0 229  100.0 117  100.0 112 المجموع  
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فقد حازت قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان الغالبیة العظمى  بالنسبة لالتجاه العام:
% حازت قضایا احتالل أخرى على صحیفتي 23.6الدراسة، و تناولتها صحیفتا من القضایا التي 

  % من االتجاه العام للصحف.1.7الدراسة، في حین حازت قضیة االحتالل الروسي للشیشان فقط 

فقد حازت قضیة االحتالل  تي تناولتها صحیفة القدس:أما بالنسبة لقضایا االحتالل ال
%، 59.8األمریكي ألفغانستان النصیب األكبر من القضایا التي تناولتها صحیفة القدس بنسبة 

%، في حین تناولت قضیة االحتالل 38.4كذلك تناولت الصحیفة قضایا احتالل أخرى بنسبة 
  % فقط.1.8الروسي للشیشان بنسبة 

فقد حازت قضیة االحتالل  ضایا االحتالل التي تناولتها صحیفة فلسطین:أما بالنسبة لق
% من قضایا االحتالل التي تناولتها صحیفة 88.9األمریكي ألفغانستان الغالبیة العظمى بنسبة 

% قضایا 1.7% قضایا احتالل أخرى في العالم اإلسالمي، و9.4فلسطین، في حین احتل 
  االحتالل الروسي للشیشان.

  :الصراع الطائفيالقضیة الثالثة:  ×

صحیفتي الدراسة بشكل  على مستوى قضیة الصراع الطائفيونسب  تكراراتیبین الجدول التالي 
  د.اعام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر 

  ) 7جدول (
  اإلسالمي العالم في الطائفي الصراع لقضایا الدراسة صحیفتي تناول تكرار ونسب یوضح

 قضایا الصراع الطائفي  الرقم
 نوع الصحیفة

 االتجاه العام
 فلسطین القدس

N % N % N % 
  35.1 87  51.9 70  15.0 17 الصراع الطائفي في باكستان 1
  33.5 83  20.7 28  48.7 55 أخرى 2
  17.3 43  14.1 19  21.2 24 الصراع الطائفي في إیران 3

  14.1 35  13.3 18  15.0 17 الصراع الطائفي في نیجیریا 4
  100.0 248  100.0 135  100.0 113 المجموع  

  

قضیة الصراع الطائفي في باكستان  الدراسة افقد تناولت صحیفت :التجاه العاملبالنسبة 
%، أما قضیة الصراع الطائفي في 33.5%، وتناولت قضایا طائفیة أخرى بنسبة 35.1بنسبة 
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%، وقضیة الصراع الطائفي في نیجیریا تناولتها 17.3بنسبة  الدراسة اإیران فقد تناولتها صحیفت
  %.14.1بنسبة  الدراسة اصحیفت

قضایا طائفیة أخرى النصیب األكبر من  فقد احتلت قضایا :بالنسبة لصحیفة القدسأما 
ي %، وقد تناولت قضیة الصراع الطائف48.7التي تناولتها صحیفة القدس بنسبة  الصراع الطائفي

التي تناولتها صحیفة القدس، في حین  الصراع الطائفيقضایا % من 21.2في إیران ما نسبته 
% لكل 15.0تناولت قضیتي الصراع الطائفي في نیجیریا والصراع الطائفي في باكستان ما نسبته 

  قضیة.
فقد حازت قضیة الصراع الطائفي في باكستان على  :النسبة لصحیفة فلسطینأما ب

من حیث  الیه%، ت51.9لتها صحیفة فلسطین بنسبة األهمیة األكبر من بین القضایا التي تناو 
قضیة الصراع الطائفي ة %، في حین تناولت الصحیف20.7األهمیة قضایا طائفیة أخرى بنسبة 

  %.13.3جیریا بنسبة % وقضیة الصراع الطائفي في نی14.1في إیران بنسبة 
  

  القضیة الرابعة: التنمیة: ×

صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى  على مستوى التنمیةونسب  تكراراتیبین الجدول التالي 
  د.اكل صحیفة على انفر 

  ) 8جدول (
  اإلسالمي العالم في التنمیة لقضایا الدراسة صحیفتي تناول تكرار ونسب یوضح

 قضایا التنمیة الرقم

 الصحیفة نوع
 االتجاه العام

 فلسطین القدس

N % N % N % 

  35.0 55  25.6 23  47.8 32 التنمیة االقتصادیة 1

  33.8 53  53.3 48  7.5 5 التنمیة السیاسیة 2

  14.0 22  6.7 6  23.9 16 أخرى 3

  9.6 15  3.3 3  17.9 12 التنمیة االجتماعیة 4

  7.6 12  11.1 10  3.0 2 التنمیة البشریة 5

 
  100.0 157  100.0 90  100.0 67 المجموع
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% 35.0قضیة التنمیة االقتصادیة بنسبة  الدراسة اتناولت صحیفت التجاه العام:لبالنسبة 
%، كما 33.8من بین قضایا التنمیة في العالم اإلسالمي، وتناولت قضیة التنمیة السیاسیة بنسبة 

%، في حین تناولت قضیة التنمیة االجتماعیة بنسبة 14.0تناولت قضایا تنمیة أخرى بنسبة 
  %.7.6% وقضیة التنمیة البشریة بنسبة 9.6

قضیة التنمیة االقتصادیة بنسبة الصحیفة فقد تناولت أما بالنسبة لصحیفة القدس: 
% تناولت قضیة التنمیة 17.9%، 23.9%، وتناولت قضایا تنمیة أخرى بنسبة 47.8

%، وتناولت قضیة التنمیة البشریة 7.5تناولت قضیة التنمیة السیاسیة بنسبة االجتماعیة، في حین 
  %.3.0بنسبة 

فقد تبین أن التنمیة السیاسیة حازت على الحیز األكبر من  :أما بالنسبة لصحیفة فلسطین
%، كذلك تناولت صحیفة فلسطین لقضیة 53.3قضایا التنمیة التي تناولتها صحیفة فلسطین بنسبة 

%، في حین تبین أن صحیفة فلسطین قد تناولت لقضیة التنمیة 25.6االقتصادیة بنسبة التنمیة 
% تناولت صحیفة 3.3% فقط تناولت قضایا تنمویة أخرى، و6.7% فقط، و11.1البشریة بنسبة 

  فلسطین لقضیة التنمیة االجتماعیة.
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– 
صحیفتي الدراسة  على مستوى العالم االسالميقضایا اتجاه ونسب  تكراراتیبین الجدول التالي 

  د.ابشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر 

  ) 9جدول (
  االتجاه لفئة تبعا اإلسالمي العالم لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح تكرار ونسب

نوع  
  نوع القضایا الصحیفة

 فئة االتجاه
 االتجاه العام محاید ایجابي سلبي

N % N % N % N % 

  القدس

 31.3 111 30.4 63 39.1 43 13.2 5 االحتالل 
 30.7 109 40.6 84 10.0 11 36.8 14 الصراع الطائفي 

 19.7 70 17.9 37 14.5 16 44.7 17 حقوق األقلیات المسلمة 
 18.3 65 11.1 23 36.4 40 5.3 2 التنمیة 

 100.0 355 100.0 207 100.0 110 100.0 38 المجموع 
38 10.7 110 31.0 207 58.3 355 100.0 

 فلسطین

 34.1 135 42.4 115 11.7 12 36.4 8 الصراع الطائفي 
 29.5 117 29.5 80 28.2 29 36.4 8 االحتالل 
 22.2 88 17.3 47 35.9 37 18.2 4 التنمیة 

 14.1 56 10.7 29 24.3 25 9.1 2 حقوق األقلیات المسلمة 

 100.0 396 100.0 271 100.0 103 100.0 22 المجموع 
22 5.5 103 26.0 271 68.5 396 100.0 

االتجاه 
 العام

 32.5 244 41.6 199 10.8 23 36.7 22 الصراع الطائفي 
 30.4 228 29.9 143 33.8 72 21.7 13 االحتالل 
 20.4 153 14.6 70 36.2 77 10.0 6 التنمیة 

 16.8 126 13.8 66 19.2 41 31.7 19 حقوق األقلیات المسلمة 

 100.0 751 100.0 478 100.0 213 100.0 60  المجموع 
60 7.9 213 28.4 478 63.7 751 100.0 

  االتجاه العام: 

 كان على سالمياإل العالم بقضایا المتعلقة الموضوعات تركیز أن الدراسة أوضحت 
 القدس على) %68.5( بنسبة فلسطین صحیفة وتفوقت، %)63.7( بنسبة وذلك المحاید االتجاه
 بنسبة وذلك الثانیة المرتبة في االیجابي االتجاه ذات الموضوعات وجاءت%). 58.3( بنسبة

 نسبة على حصلت التي فلسطین على ،%)31( بنسبة القدس صحیفة وتفوقت ،%)28.4(
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 ى% عل10.7وتفوقت فیه القدس بنسبة %، 7.9وحل االتجاه السلبي ثالثا بنسبة  %).26(
  %.5.5فلسطین بنسبة 

نحو قضایا العالم اإلسالمي التي تناولتها صحیفتا الدراسة بنسبة یجابیا وكان االتجاه إ
في العالم اإلسالمي، وقضیة حقوق األقلیات المسلمة بنسبة  الصراع الطائفي% نحو قضیة 36.7
یجابي ي فقد كانت نسبتها من االتجاه اإل%، أما قضیة االحتالل في العالم اإلسالم31.7
لصحیفتي الدراسة فقد  أما بالنسبة لالتجاه السلبي%، 10.0%، وأخیرا قضیة التنمیة بنسبة 21.7

%، وباتجاه قضیة 33.8%، وباتجاه قضیة االحتالل بنسبة 36.2كان باتجاه قضیة التنمیة بنسبة 
في العالم اإلسالمي بنسبة  الصراع الطائفي%، وباتجاه قضیة 19.2حقوق األقلیات المسلمة بنسبة 

في صحیفتي الدراسة فقد كان أعلى نسبة باتجاه قضیة  بالنسبة لالتجاه المحاید%، أما 10.8
%، أما نحو قضیة التنمیة 29.9ضیة االحتالل بنسبة %، ونحو ق41.6بنسبة  الصراع الطائفي
لدى صحیفتي الدراسة نحو قضیة  ا% كان االتجاه محاید13.8%، وبنسبة 14.6فقد كان بنسبة 

  حقوق األقلیات المسلمة.
  صحیفة القدس: 

لقضایا الدراسة في العالم اإلسالمي التي تناولتها صحیفة القدس  یجابيبالنسبة لالتجاه اإل
في العالم  الصراع الطائفي%، وقضیة 44.7ن باتجاه قضیة حقوق األقلیات المسلمة بنسبة فقد كا

%، 13.2%، أما قضیة االحتالل في العالم اإلسالمي فقد كانت بنسبة36.8اإلسالمي بنسبة 
لصحیفة القدس فقد كان أما بالنسبة لالتجاه السلبي % فقط، 5.3وأخیرا قضیة التنمیة بنسبة 

%، وباتجاه قضیة حقوق 36.4%، وباتجاه قضیة التنمیة بنسبة 39.1االحتالل بنسبةباتجاه قضیة 
في العالم اإلسالمي بنسبة  الصراع الطائفي%، وباتجاه قضیة 14.5األقلیات المسلمة بنسبة 

في صحیفة القدس فقد كان أعلى نسبة باتجاه قضیة  بالنسبة لالتجاه المحاید%، أما 10.0
% نحو 17.9%، وبنسبة 30.4%، ونحو قضیة االحتالل بنسبة 40.6 بنسبة الصراع الطائفي

  %.11.1أما نحو قضیة التنمیة فقد كان بنسبة  قضیة حقوق األقلیات المسلمة.
   صحیفة فلسطین:

نحو قضایا الدراسة في العالم اإلسالمي التي تناولتها صحیفة یجابي كان االتجاه اإل
في  الصراع الطائفي%، وبنفس النسبة نحو قضیة 36.4فلسطین باتجاه قضیة االحتالل بنسبة 

%، وأخیرا قضیة حقوق 18.2%، أما قضیة التنمیة فقد كانت بنسبة 36.4العالم اإلسالمي 
لصحیفة فلسطین فقد كان باتجاه قضیة  تجاه السلبيأما بالنسبة لال % فقط، 9.1األقلیات بنسبة 
%، وباتجاه قضیة حقوق األقلیات 28.2%، وباتجاه قضیة االحتالل بنسبة 35.9التنمیة بنسبة 
%، أما 11.7في العالم اإلسالمي بنسبة  الصراع الطائفي%، وباتجاه قضیة 24.3المسلمة بنسبة 
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 الصراع الطائفيأعلى نسبة باتجاه قضیة  تقد كانفي صحیفة فلسطین ف بالنسبة لالتجاه المحاید
نحو قضیة التنمیة، وبنسبة % 17.3%، وبنسبة 29.5بنسبة  %، ونحو قضیة االحتالل42.4
  % نحو قضیة حقوق األقلیات المسلمة.10.7

  تبعا لفئة االتجاه قضایا حقوق األقلیات المسلمة

صحیفتي الدراسة بشكل  على مستوى قضایا حقوق األقلیات المسلمةالجدول التالي نسب  یكشف
  د.اعام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر 

  ) 10جدول (
 االتجاه لفئة تبعاً  المسلمة األقلیات حقوق لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

قضایا  
حقوق 
األقلیات 
 المسلمة

  الكلي  فلسطین القدس
 فئة االتجاه فئة االتجاه فئة االتجاه

  سلبي
 %  

  ایجابي
 %  

  محاید
 % 

 المجموع
% 

  سلبي
 %  

  ایجابي
 %  

  محاید
 % 

 المجموع
% 

  سلبي
 %  

  ایجابي
 %  

  محاید
 % 

 المجموع
% 

تطھیر ال
  32.5   27.3  51.2  10.5  53.6  44.8  64.0   50.0  15.7  13.5  31.3  5.9 العرقي

منع 
المشاركة 
 السیاسیة

17.6  6.3  2.7  7.1   0.0 8.0  6.9  7.1  15.8  7.3  4.5  7.1  

حرمان 
  6.3  7.6  4.9  5.3  8.9  13.8  4.0 0.0   4.3  2.7  6.3  5.9 التعلیممن 

ر حظ
  18.3  18.2  19.5  15.8  21.4  20.7  20.0  50.0  15.7  16.2  18.8  11.8 العبادة

تكمیم 
األفواه عن 
 الرأي

35.3  12.5   18.9  21.4   0.0 4.0  10.3  7.1  31.6  7.3  15.2  15.1  

  20.6  27.3  9.8  21.1  1.8  3.4 0.0  0.0   35.7  45.9  25.0  23.5 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 مجموعال

  

یجابیا نحو قضیة التطهیر العرقي التي كان االتجاه إاالتجاه العام لصحیفتي الدراسة: 
لیها قضایا ت%، 19.5العبادة بنسبة  تلیها قضیة حظر%، 51.2تناولتها صحیفتا الدراسة بنسبة 

% قضیة تكمیم األفواه عن الرأي وقضیة منع المشاركة السیاسیة 7.3% وبنسبة 9.8أخرى بنسبة 
فقد حازت قضیة تكمیم األفواه عن الرأي النسبة  أما بالنسبة لالتجاه السلبي%، 7.3نسبة بنفس ال

قضایا أخرى بنسبة  الیهت% 31.6األعلى من حیث اتجاه صحیفتي الدراسة السلبي بنسبة 
% لكل قضیة 15.3منع المشاركة السیاسیة وقضیة حظر العبادة بنسبة  اقضیت الیهت%، 21.1
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التعلیم في من حرمان الحول قضیة  اسلبی % كان اتجاه صحیفتي الدراسة5.3، وبنسبة ةعلى حد
في صحیفتي الدراسة فقد كان أعلى نسبة باتجاه  بالنسبة لالتجاه المحایدأما  العالم اإلسالمي،

% نحو قضایا أخرى من حقوق 27.3%، وبنفس النسبة 27.3قضیة التطهیر العرقي بنسبة 
% نحو قضیة حظر العبادة، ونحو قضیة تكمیم األفواه عن الرأي 18.2األقلیات المسلمة، وبنسبة 

نحو و %، 7.6التعلیم بنسبة  من حرمانالنحو قضیة  اً %، في حین كان االتجاه محاید15.2بنسبة 
  %.4.5منع المشاركة السیاسیة بنسبة 

   صحیفة القدس:

لعرقي بنسبة یجابیة نحو قضیة التطهیر اإفقد تبین أن اتجاه الصحیفة كان األكثر 
یجابیا نحو قضیة حظر العبادة إ% قضایا أخرى، وكان اتجاه صحیفة القدس 25.0%، یلیه 31.3
% 12.5نحو قضیة تكمیم األفواه بنسبة  اً %، في حین كان اتجاه الصحیفة ایجابی18.8بنسبة 
لالتجاه بالنسبة التعلیم، أما  من % لكل من قضیتي منع المشاركة السیاسیة وحرمان6.3فقط، و
% وبنسبة 35.3فقد تبین أنه كان األكثر سلبیًا نحو قضیة تكمیم األفواه عن الرأي بنسبة  السلبي
نحو قضیة  %11.8% نحو قضیة منع المشاركة السیاسیة، و17.6% نحو قضایا أخرى، و23.5

العرقي والتطهیر  الحرمان من التعلیم% نحو 5.9بنسبة  اً حظر العبادة، وكان اتجاه الصحیفة سلبی
في صحیفة القدس فقد حازت قضایا أخرى من حقوق  بالنسبة لالتجاه المحاید. ةكل على حد

%، تلتها قضیة تكمیم األفواه 45.9األقلیات المسلمة على أعلى نسبة من االتجاه المحاید بنسبة 
% نحو 13.5وبنسبة  % نحو قضیة حظر العبادة،16.2وبنسبة  %،18.9عن الرأي بنسبة 

الحرمان من في صحیفة القدس نحو قضیة  اطهیر العرقي في حین كان االتجاه محایدقضیة الت
  %.2.7نحو منع المشاركة السیاسیة بنفس النسبة و %، 2.7بنسبة  التعلیم

  : صحیفة فلسطین

فقد تبین أن اتجاه الصحیفة األكثر إیجابیة كان نحو قضیة التطهیر العرقي بنسبة 
نحو قضیة حظر العبادة، في حین كان اتجاه  االصحیفة ایجابی% كان اتجاه 20.0%، و64.0

% نحو قضیتي 4.0%، وبنسبة 8.0نحو قضیة منع المشاركة السیاسیة بنسبة  ایجابیإالصحیفة 
فكان سلبیا بنسبة  أما اتجاه الصحیفة السلبيالتعلیم،  من حرمانالتكمیم األفواه عن الرأي، و 

في صحیفة  بالنسبة لالتجاه المحایدلتطهیر العرقي. و% لكل من قضیة حظر العبادة، وا50.0
فلسطین فقد حازت قضیة التطهیر العرقي على أعلى نسبة من بین قضایا حقوق األقلیات المسلمة 
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التعلیم من حرمان الونحو قضیة  %،20.7%، وكانت قضیة حظر العبادة بنسبة 44.8بنسبة 
عن الرأي، أما نحو قضایا حقوق األقلیات % نحو تكمیم األفواه 10.3%، وبنسبة 13.8بنسبة 

  % فقط.3.4المسلمة األخرى فقد كان بنسبة 

  قضایا االحتالل تبعا لفئة االتجاه

صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى  على مستوى قضایا االحتاللالجدول التالي نسب  یكشف
  د.امستوى كل صحیفة على انفر 

  ) 11جدول (
  االتجاه لفئة تبعاً  اإلسالمي العالم في االحتالل لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

قضایا  
 االحتالل

  الكلي  فلسطین القدس

 فئة االتجاه فئة االتجاه فئة االتجاه

  سلبي
 %  

  ایجابي
 %  

  محاید
 % 

 المجموع
% 

  سلبي
 %  

  ایجابي
 %  

  محاید
 % 

 المجموع
% 

  سلبي
 %  

  ایجابي
 %  

  محاید
 % 

 المجموع
% 

األمریكي االحتالل 
  ألفغانستان

100.0  25.6  79.4  59.5  75.0  86.2  91.3  88.9  84.6  50.0  86.0  74.6  

االحتالل الروسي 
  1.8  2.1  1.4 0.0   1.7  1.3  3.4 0.0   1.8  3.2 0.0  0.0  للشیشان

  23.7  11.9  48.6  15.4  9.4  7.5  10.3  25.0  38.7  17.5  74.4 0.0  أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  المجموع

  

  االتجاه العام لصحیفتي الدراسة: 

الدراسة فقد كان  یا االحتالل التي تناولتها صحیفتایجابي لقضاتبین أنه بالنسبة لالتجاه اإل
% نحو قضایا أخرى، 48.6بنسبة %، و 50.0 مریكي ألفغانستان بنسبةنحو قضیة االحتالل األ

بالنسبة لقضیة االحتالل الروسي للشیشان بنسبة  ایجابیإفي حین كان اتجاه صحیفتي الدراسة 
فقد حازت قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان على الغالبیة  أما بالنسبة لالتجاه السلبي%، 1.4

%، في حین كان اتجاه 84.6الدراسة بنسبة  العظمى من االتجاه السلبي لالتجاه العام لصحیفتي
 بالنسبة لالتجاه المحاید% نحو قضایا االحتالل األخرى، أما 15.4بنسبة  اصحیفتي الدراسة سلبی

% نحو قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، 86.0في صحیفتي الدراسة فقد كان أعلى نسبة 
% فقط نحو 2.1% نحو قضایا االحتالل األخرى في العالم اإلسالمي، وبنسبة 11.9وبنسبة 

  قضیة االحتالل الروسي للشیشان.
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  : صحیفة القدس
% أي الغالبیة العظمى من 74.4نحو قضایا احتالل أخرى بنسبة  ایجابیإكان اتجاهها 

یجابي لصحیفة القدس، في حین حازت قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان بنسبة االتجاه اإل
فقد كان  أما بالنسبة التجاه الصحیفة السلبيیجابي لصحیفة القدس، % من االتجاه اإل25.6

للشیشان لم تتحدث  ، في حین االحتالل الروسياالحتالل األمریكي ألفغانستان% باتجاه 100.0
% نحو 3.2بنسبة  اعنها الصحیفة ال بالسلب وال باإلیجاب، وكان اتجاه صحیفة القدس محاید

بالنسبة لقضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان،  ا% كان اتجاه الصحیفة محاید79.4ذلك، وبنسبة 
  % نحو قضایا احتالل أخرى.17.5وبنسبة 

  
  : صحیفة فلسطین

حتالل األمریكي ألفغانستان على الغالبیة العظمى من االتجاه قضیة االفیها حازت 
 اتجاه صحیفة فلسطین  إیجابیاً %، في حین كان 86.2بنسبة  اتجاهها إیجابیاً  للصحیفة یجابياإل

%، وبنسبة لقضیة االحتالل الروسي للشیشان بنسبة 10.3بالنسبة لقضایا احتالل أخرى بنسبة 
فقد حازت قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان أما بالنسبة لالتجاه السلبي للصحیفة %، 3.4

فقد كان  لالتجاه المحاید% نحو قضایا احتالل أخرى، وبالنسبة 25.0%، ونسبة 75.0على نسبة 
% نحو قضایا احتالل 7.5%، وبنسبة 91.3باتجاه قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان بنسبة 

  % نحو قضیة االحتالل الروسي للشیشان.1.7ة أخرى، وبنسب

 

  قضایا الصراع الطائفي تبعا لفئة االتجاه

صحیفتي الدراسة بشكل  على مستوى قضایا الصراع الطائفيالجدول التالي نسب  یكشف
  د.اعام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر 
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  ) 12جدول (
  االتجاه لفئة تبعاً  اإلسالمي العالم في الطائفي الصراع لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

قضایا 
الصراع 
 الطائفي

  الكلي فلسطین القدس

 فئة االتجاه فئة االتجاه فئة االتجاه

 سلبي
% 

 ایجابي
%  

 محاید
% 

  المجموع
% 

 سلبي
% 

 ایجابي
% 

 محاید
% 

 المجموع
% 

 سلبي
% 

 ایجابي
% 

 محاید
%  

 المجموع
% 

طائفي الصراع ال
 في باكستان

14.3 9.1 15.5 14.7 37.5 33.3 54.8 51.9 22.7 21.7 38.2 35.2 

الصراع الطائفي 
 في نیجیریا

35.7 18.2 11.9 15.6 25.0 16.7 12.2 13.3 31.8 17.4 12.1 14.3 

الصراع الطائفي 
 في إیران

14.3 9.1 25.0 22.0 25.0 8.3 13.9 14.1 18.2 8.7 18.6 17.6 

 32.8 31.2 52.2 27.3 20.7 19.1 41.7 12.5 47.7 47.6 63.6 35.7 أخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  المجموع

  : لصحیفتي الدراسة  بالنسبة لالتجاه العام

االتجاه اإلیجابي العام لصحیفتي  % من52.2فقد حازت قضایا طائفیة أخرى بنسبة 
 اإلیجابي% من االتجاه 21.7، وحازت قضیة الصراع الطائفي في باكستان على الدراسة

% ، في حین حازت 17.4، وحازت قضیة الصراع الطائفي في نیجیریا على لصحیفتي الدراسة
تبعا . لصحیفتي الدراسة اإلیجابي% فقط من االتجاه 8.7قضیة الصراع الطائفي في إیران على 

% 31.8فقد حازت قضیة الصراع الطائفي في نیجیریا على  دراسةلصحیفتي ال لالتجاه السلبي
% من االتجاه 27.3األخرى على  الصراع الطائفيمن االتجاه السلبي للصحف، وحازت قضایا 

% كان 18.2% بالنسبة لقضیة الصراع الطائفي في باكستان، وبنسبة 22.7السلبي للصحف، و
  %.18.2الصراع الطائفي في إیران بنسبة  السلبي بالنسبة لقضیة اتجاه صحیفتي الدراسة

% نحو قضیة الصراع الطائفي في 38.2وبالنسبة لالتجاه المحاید لصحیفتي الدراسة كان بنسبة 
% نحو قضیة 12.1% نحو قضیة الصراع الطائفي في إیران، وبنسبة 18.6باكستان، وبنسبة 

  %.31.2فقد كان بنسبة  طائفيالصراع الالصراع الطائفي في نیجیریا، أما بالنسبة لقضایا 
نحو قضایا  یجابي: فقد كان الغالبیة العظمى من االتجاه اإلأما بالنسبة لصحیفة القدس

لصحیفة القدس نحو قضیة  یجابي% كانت نسبة االتجاه اإل18.2% و 63.6طائفیة أخرى بنسبة 
الصراع الطائفي في باكستان وٕایران على  االصراع الطائفي في نیجیریا، في حین حازت قضیت
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فقد حازت  أما بالنسبة لالتجاه السلبي للصحیفةلصحیفة القدس،  یجابي% من االتجاه اإل9.1
، ة% لكل قضیة على حد35.7ما نسبته قضایا أخرى وقضیة الصراع الطائفي في نیجیریا على 

ما  ةفي في إیران كل على حدكذلك حازت قضیتي الصراع الطائفي في نیجیریا والصراع الطائ
 لالتجاه المحاید لصحیفة القدس% من االتجاه السلبي لصحیفة القدس، أما بالنسبة 14.3نسبته 

% نحو قضیة 15.5% نحو قضیة الصراع الطائفي في إیران، وبنسبة 25.0فقد كان بنسبة 
جیریا، وبنسبة % نحو قضیة الصراع الطائفي في نی11.9الصراع الطائفي في باكستان، وبنسبة 

  .% نحو قضایا طائفیة أخرى في العالم اإلسالمي47.6
% 41.7: فقد حازت قضایا طائفیة أخرى على ما نسبته أما بالنسبة لصحیفة فلسطین

لصحیفة فلسطین، وحازت قضیة الصراع الطائفي في باكستان على ما نسبته  یجابيمن االتجاه اإل
% 16.7على  تالصراع الطائفي في نیجیریا فقد حاز ، أما قضیة یجابي% من االتجاه اإل33.3

نحو قضیة الصراع  اإیجابی% كان اتجاه الصحیفة 13.9للصحف، و  یجابيمن االتجاه اإل
فقد حازت قضیة الصراع الطائفي في باكستان  أما بالنسبة لالتجاه السلبيالطائفي في إیران. 

الصراع الطائفي في  ا% من االتجاه السلبي للصحیفة، في حین حازت قضیت37.5على ما نسبته 
% من االتجاه السلبي لصحیفة فلسطین 25.0نیجیریا والصراع الطائفي في إیران على ما نسبته 

% من االتجاه السلبي للصحیفة، 12.5، وحازت قضایا طائفیة أخرى على ما نسبته ةكل على حد
% نحو قضیة الصراع 54.8لصحیفة فلسطین فقد كان بنسبة  أما بالنسبة لالتجاه المحاید

% نحو قضیة الصراع الطائفي في إیران، وكان بنسبة 13.9الطائفي في باكستان، وبنسبة 
األخرى فقد  الطائفي الصراعلقضایا لطائفي في نیجیریا، أما بالنسبة % نحو قضیة الصراع ا12.2

  %.19.1بنسبة  اً كان االتجاه محاید
  

  قضایا التنمیة تبعا لفئة االتجاه

صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى  على مستوى قضایا التنمیةالجدول التالي نسب  یكشف
  د.امستوى كل صحیفة على انفر 

  

  

  

  



 فتي الدراسةیالسمات العامة لمحتوى وشكل التغطیة الصحفیة لقضایا العالم اإلسالمي في صح         ني        الفصل الثا

81 
 

  ) 13جدول (
  االتجاه لفئة تبعاً  اإلسالمي العالم في التنمیة لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

قضایا 
 التنمیة

  الكلي فلسطین القدس

 فئة االتجاه فئة االتجاه فئة االتجاه

 سلبي
% 

 إیجابي
%  

 محاید
% 

  المجموع
% 

 سلبي
% 

 إیجابي
% 

 محاید
% 

 المجموع
% 

 سلبي
% 

 إیجابي
% 

 محاید
%  

 المجموع
% 

التنمیة 
 السیاسیة

50.0  62.5  17.4  46.2  25.0  13.5  36.2  26.1   33.3  39.0  30.0  34.6  

التنمیة 
  33.3  32.9  33.8  33.3  52.3  40.4  67.6  50.0   7.7  17.4  2.5 0.0 االقتصادیة

التنمیة 
 االجتماعیة

50.0  17.5  17.4  18.5  25.0  5.4  0.0 3.4  33.3  11.7  5.7  9.8  

التنمیة 
  7.8  10.0  6.5 0.0  11.4  14.9  8.1 0.0  3.1 0.0  5.0 0.0 البشریة

  14.4  21.4  9.1 0.0  6.8  8.5  5.4 0.0  24.6  47.8  12.5 0.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

   االتجاه العام لصحیفتي الدراسة:

للصحف كان نحو قضیة التنمیة االقتصادیة،  یجابياالتجاه اإل% من 39.0فقد تبین أن 
 إیجابیا% كان نحو قضیة التنمیة السیاسیة، في حین كان اتجاه صحیفتي الدراسة العام 33.8و

% ونحو 9.1% ونحو قضایا تنمویة أخرى بنسبة 11.7نحو قضیة التنمیة االجتماعیة بنسبة 
بالنسبة  افقد كان االتجاه سلبی بالنسبة لالتجاه السلبيأما %، 6.5قضیة التنمیة البشریة بنسبة 

، أما قضیة على حدة% لكل 33.3لقضایا التنمیة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة بنسبة 
% نحو التنمیة السیاسیة، وبنسبة 32.9لصحیفتي الدراسة فقد كان بنسبة  بالنسبة لالتجاه المحاید

% نحو 5.7% نحو قضیة التنمیة البشریة، وفقط 10.0نسبة % نحو التنمیة االقتصادیة، وب30.0
  %21.4قضیة التنمیة االجتماعیة، أما االتجاه المحاید نحو قضایا التنمیة األخرى فقد كان بنسبة 

  : صحیفة القدس

لصحیفة القدس كان نحو قضیة التنمیة االقتصادیة  یجابيفقد تبین أن غالبیة االتجاه اإل
%، ونحو قضایا 17.5نحو قضیة التنمیة االجتماعیة بنسبة  اإیجابیتجاه %، وكان اال62.5بنسبة 

نحو قضیة التنمیة  إیجابیا%، في حین كان اتجاه صحیفة القدس 12.5تنمویة أخرى بنسبة 
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بالنسبة لالتجاه %.أما 2.5%و ونحو قضیة التنمیة السیاسیة بنسبة 5.0البشریة فقط بنسبة 
نحو قضیتي التنمیة االقتصادیة والتنمیة  اصحیفة القدس سلبیفقد كان اتجاه  السلبي للصحیفة

: فقد كان بنسبة لالتجاه المحاید لصحیفة القدس%، أما بالنسبة 50.0االجتماعیة مناصفًة بنسبة 
 - التنمیة االقتصادیة -(التنمیة السیاسیة ةكل على حدو قضایا التنمیة الثالث التالیة % نح17.4

حین لم یكن هناك اتجاه محاید من الصحیفة نحو قضیة التنمیة البشریة،  التنمیة االجتماعیة)، في
  % نحو قضایا تنمیة أخرى في العالم اإلسالمي.47.8بنسبة  اوكان اتجاه الصحیفة محاید

  : صحیفة فلسطین

للصحیفة نحو قضیة التنمیة السیاسیة  یجابيفقد تبین أن الغالبیة العظمى من االتجاه اإل
%، 13.5للصحیفة نحو قضیة التنمیة االقتصادیة بنسبة  یجابيلیه االتجاه اإل%، ی67.6بنسبة 

%، ونحو قضیة 8.1نحو قضیة التنمیة البشریة بنسبة  اإیجابیفي حین كان اتجاه صحیفة فلسطین 
%، أما بالنسبة 5.4%، وبنفس النسبة نحو القضایا التنمویة األخرى 5.4التنمیة االجتماعیة بنسبة 

% على االتجاه السلبي التجاه 50.0لبي فقد حازت قضیة التنمیة السیاسیة بنسبة لالتجاه الس
% نحو قضیتي التنمیة االقتصادیة وقضیة التنمیة االجتماعیة مناصفًة، أما 50صحیفة فلسطین، و

% نحو قضیة التنمیة السیاسیة، 40.4فقد كان بنسبة  بالنسبة لالتجاه المحاید لصحیفة فلسطین:
% نحو قضیة التنمیة البشریة، في 14.9% نحو قضیة التنمیة االقتصادیة، وبنسبة 36.2وبنسبة 

حین لم یكن اتجاه محاید لصحیفة فلسطین نحو قضیة التنمیة االجتماعیة، وكان للصحیفة اتجاه 
  %.14.9محاید نحو قضایا تنمویة أخرى في العالم اإلسالمي بنسبة 
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 تبعا اإلسالمي العالم لقضایا الدراسة صحیفتي تناولنسب تكرارات و الجدول التالي  یكشف

صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على  على مستوى المتبعة األسالیب لفئة
  د.اانفر 

  ) 14جدول (
  المتبعة األسالیب فئةل تبعا اإلسالمي العالم لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح تكرار ونسب

نوع  
  نوع القضایا الصحیفة

 فئة األسالیب المتبعة
 المجموع تحلیلیة إمالءات حقائق

N % N % N % N % 

 القدس

 31.1 106 50.0 13 23.5 4 29.9 89 الصراع الطائفي 
 30.2 103 11.5 3 23.5 4 32.2 96 االحتالل 

 19.9 68 3.8 1 23.5 4 21.1 63 حقوق األقلیات المسلمة 
 18.8 64 34.6 9 29.4 5 16.8 50 التنمیة 

 المجموع 
298 100.0 17 100.0 26 100.0 341 100.0 
298 87.4 17 4.9 26 7.7 341 100.0 

 فلسطین

 34.1 133 21.1 4 24.1 7 35.7 122 الصراع الطائفي 
 29.2 114 10.5 2 20.7 6 31.0 106 االحتالل 
 22.8 89 52.6 10 48.3 14 19.0 65 التنمیة 

 13.8 54 15.8 3 6.9 2 14.3 49 حقوق األقلیات المسلمة 

  المجموع 
342 100.0 29 100.0 19 100.0 390 100.0 
342 87.7 29 7.5 19 4.8 390 100.0 

 االتجاه العام

 32.7 239 37.8 17 23.9 11 33.0 211 الصراع الطائفي 
 29.7 217 11.1 5 21.7 10 31.6 202 االحتالل 
 20.9 153 42.2 19 41.3 19 18.0 115 التنمیة 

حقوق األقلیات 
 16.7 122 8.9 4 13.0 6 17.5 112 المسلمة 

  المجموع 
640 100.0 46 100.0 45 100.0 731 100.0 
640 87.5 46 6.3 45 6.2 731 100.0 
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   العام لصحیفتي الدراسة:االتجاه 

 للمادة عرضها في أسلوب عرض الحقائق على الصحف اعتماد الدراسة أوضحت
 صحیفتا تشابهت حیث األسالیب المتبعة المستخدمة مجموع من%) 87.5( بنسبة وذلك اإلعالمیة

 صحیفة تلتها% 85.7 نسبة على القدس فحازت، األسلوب هذا استخدام في وفلسطین القدس
 الصحیفتین اعتماد حیث من الثانیة المرتبة في أسلوب إمالء اآلراء ووقع، 85.4%بنسبة  فلسطین

 على%، 7.5 بنسبة األسلوب هذا على باعتمادها القدس صحیفة وتفوقت% 6.3 بنسبة علیه
 اعتماد حیث من الثالثة المرتبة في التحلیل أسلوب جاء ثم%، 4.9 بنسبة فلسطین صحیفة

  %.6.2 بنسبة علیه الصحیفتین

في االتجاه العام لصحیفتي الدراسة كان بنسبة  أسلوب عرض الحقائقوقد تبین أن 
%% نحو قضایا 31.6في العالم اإلسالمي، وبنسبة  الصراع الطائفي% نحو قضایا 33.0

% نحو قضایا 17.5% نحو قضایا التنمیة في العالم اإلسالمي، وبنسبة 18.0االحتالل، وبنسبة 
في صحیفتي الدراسة فقد كان بنسبة  سلوب إمالء اآلراءألحقوق األقلیات المسلمة، أما بالنسبة 

، الصراع الطائفي% نحو قضایا 23.9مي، وبنسبة % نحو قضایا التنمیة في العالم اإلسال41.3
% نحو قضایا حقوق األقلیات المسلمة، أما 13.0% نحو قضایا االحتالل، وبنسبة 21.7وبنسبة 

قضایا التنمیة، % نحو 42.2دراسة فقد كان بنسبة بالنسبة لألسلوب التحلیلي في صحیفتي ال
% نحو قضایا االحتالل، وبنسبة 11.1، وبنسبة الصراع الطائفي% نحو قضایا 37.8وبنسبة 

  % نحو قضایا حقوق األقلیات المسلمة.8.9

  

  : بالنسبة لفئة األسالیب المتبعة في صحیفة القدس

% 32.2في االتجاه العام لصحیفة القدس كان بنسبة  أسلوب عرض الحقائقفقد تبین أن 
% نحو قضایا 21.1بة ، وبنسالصراع الطائفي% نحو قضایا 29.9نحو قضایا االحتالل، وبنسبة 

في  سلوب إمالء اآلراءأل% نحو قضایا التنمیة، أما بالنسبة 16.8حقوق األقلیات المسلمة، وبنسبة 
% نحو قضایا التنمیة في العالم اإلسالمي، أما باقي قضایا 29.4صحیفة القدس فقد كان بنسبة 

)، أما الصراع الطائفي% لكل قضیة (األقلیات المسلمة، االحتالل، 23.5كانت بنسبة  دالدراسة فق
الصراع % نحو قضایا 50.0بالنسبة لألسلوب التحلیلي في صحیفة القدس فقد كان بنسبة 

% نحو قضایا االحتالل، وبنسبة 11.5% نحو قضایا التنمیة، وبنسبة 34.6، وبنسبة الطائفي
  وق األقلیات المسلمة.% فقط نحو قضایا حق3.8
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  : أما بالنسبة لفئة األسالیب المتبعة في صحیفة فلسطین

% 35.7في االتجاه العام لصحیفة فلسطین كان بنسبة  أسلوب عرض الحقائقفقد تبین أن 
% نحو قضایا االحتالل، وبنسبة 31.0في العالم اإلسالمي، وبنسبة  الصراع الطائفينحو قضایا 

% نحو قضایا حقوق األقلیات 14.3میة في العالم اإلسالمي، وبنسبة % نحو قضایا التن19.0
% نحو 48.3في صحیفة فلسطین فقد كان بنسبة  سلوب إمالء اآلراءألالمسلمة، أما بالنسبة 

، وبنسبة الصراع الطائفي% نحو قضایا 24.1قضایا التنمیة في العالم اإلسالمي، وبنسبة 
% نحو قضایا حقوق األقلیات المسلمة، أما بالنسبة 6.9% نحو قضایا االحتالل، وبنسبة 20.7

% نحو قضایا التنمیة، وبنسبة 52.6لألسلوب التحلیلي في صحیفتي الدراسة فقد كان بنسبة 
% 15.8% نحو قضایا االحتالل، وبنسبة 10.5، وبنسبة الصراع الطائفي% نحو قضایا 21.1

  نحو قضایا حقوق األقلیات المسلمة.
  حقوق األقلیات المسلمة قضایا تغطیة في المتبعة األسالیب

 العالمحقوق األقلیات المسلمة في  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولالجدول التالي نسب  یكشف
صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل  على مستوى المتبعة األسالیب لفئة تبعا اإلسالمي

  د.اصحیفة على انفر 

  ) 15جدول (
  المتبعة األسالیب لفئة تبعاً  المسلمة األقلیات حقوق لقضایا الدراسة صحیفتي تناولنسب  یوضح

رقم
ال

 

قضایا حقوق 
   األقلیات

 الكلي فلسطین القدس
 فئة األسالیب المتبعة فئة األسالیب المتبعة فئة األسالیب المتبعة

  حقائق
% 

  إمالءات
% 

  تحلیلیة
% 

  المجموع
% 

  حقائق
% 

  إمالءات
% 

  تحلیلیة
% 

  المجموع
% 

  حقائق
% 

  إمالءات
% 

  تحلیلیة
% 

  المجموع
% 

التطهیر  1
  35.2  75.0  33.3  33.9  55.6  100.0  100.0  51.0  19.1 0.0 0.0  20.6 العرقي

المشاركة منع  2
  6.6 0.0  16.7  6.3  7.4 0.0 0.0  8.2  5.9 0.0  25.0  4.8 السیاسیة

 من مانحر ال 3
  6.6  25.0 0.0  6.3  9.3 0.0 0.0  10.2  4.4  100.0 0.0  3.2 التعلیم

  16.7  17.9  20.4 0.0 0.0  22.4  14.7 0.0  25.0  14.3 حظر العبادة 4
 

17.2  

م األفواه تكمی 5
  14.8 0.0 0.0  16.1  5.6 0.0 0.0  6.1  22.1 0.0 0.0   23.8 عن الرأي

  19.7 0.0   33.3  19.6  1.9 0.0  0.0   2.0  33.8 0.0  50.0  33.3 أخرى 6

.100  100.0  100.0  100.0  100.0 موعالمج  
0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  
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في االتجاه  أسلوب عرض الحقائقفقد تبین أن  بالنسبة لالتجاه العام لصحیفتي الدراسة:
% كان 19.6% بالنسبة لقضیة التطهیر العرقي، وبنسبة 33.9بنسبة  كان العام لصحیفتي الدراسة
% نحو قضیة 17.9نحو قضایا أخرى من حقوق األقلیات المسلمة، و أسلوب عرض الحقائق

أسلوب عرض % نحو قضیة تكمیم األفواه عن الرأي، في حین كانت فئة 16.1حظر العبادة، و
، ة% لكل على حد6.3بنسبة  الحرمان من التعلیمنحو قضیتي منع المشاركة السیاسیة و  الحقائق

إلمالءات فقد كانت بالنسبة لقضیتي التطهیر العرقي وقضایا أخرى بنسبة أما بالنسبة لفئة ا
لسیاسیة وحظر العبادة كانت فئة % لكل على حده، كذلك بالنسبة لقضیتي منع المشاركة ا33.3

قضیة التطهیر العرقي  حازت% ، أما بالنسبة لألسلوب التحلیلي فقد 16.7أسلوب إمالءات بنسبة 
% بالنسبة 25.0% من االتجاه العام لصحیفتي الدراسة، و75.0بة النصیب األكبر بنس على

  لقضیة منع المشاركة السیاسیة.
  : بالنسبة لفئة األسالیب المتبعة في صحیفة القدس

% قضایا أخرى، 33.3بالنسبة للقضایا كالتالي:  أسلوب عرض الحقائقفقد كانت فئة 
% نحو 14.3یة التطهیر العرقي، و% نحو قض20.6% قضیة تكمیم األفواه عن الرأي، و23.8

في قضیتي منع المشاركة السیاسیة  أسلوب عرض الحقائققضیة حظر العبادة، في حین كان 
فقد كان  أسلوب إمالء اآلراء%، أما فئة 3.2بنسبة  الحرمان من التعلیم%، وقضیة 4.8بنسبة 
المشاركة  % نحو قضیة منع25.0% بالنسبة لقضایا أخرى من حقوق األقلیات ، و50.0

% نحو قضیة حظر العبادة، أما عن األسلوب التحلیلي فقد حازت قضیة 25.0السیاسیة، و
  % من األسلوب التحلیلي في صحیفة القدس.100على  الحرمان من التعلیم

  : أما بالنسبة لفئة األسالیب المتبعة في صحیفة فلسطین
التطهیر العرقي،  بالنسبة لقضیة أسلوب عرض الحقائق% كان 51.0فقد تبین أن 

في صحیفة فلسطین  أسلوب عرض الحقائق% بالنسبة لقضیة حظر العبادة، في حین كان 22.4و
 بة لقضیة منع المشاركة السیاسیة% بالنس8.2%، و10.2بنسبة  الحرمان من التعلیمبالنسبة لقضیة 

نحو قضایا  أسلوب عرض الحقائق% كان 2.0% نحو قضیة تكمیم األفواه عن الرأي، وبنسبة 6.1و
والتحلیلي فقد حازت  سلوب إمالء اآلراءألأخرى من حقوق األقلیات في صحیفة فلسطین، أما بالنسبة 

  % في صحیفة فلسطین.100.0قضیة التطهیر العرقي على النصیب األكبر بنسبة 
  االحتالل قضایا تغطیة في المتبعة األسالیب

 لفئة تبعا اإلسالمي العالماالحتالل في  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولالجدول التالي نسب  یكشف
  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى المتبعة األسالیب
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  ) 16جدول (
  المتبعة األسالیب لفئة تبعاً   اإلسالمي العالم في االحتالل لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

قضایا   الرقم
  االحتالل

 الكلي فلسطین القدس

 فئة األسالیب المتبعة فئة األسالیب المتبعة فئة األسالیب المتبعة

  حقائق
% 

  إمالءات
% 

  تحلیلیة
% 

  المجموع
% 

  حقائق
% 

  إمالءات
% 

  تحلیلیة
% 

  المجموع
% 

  حقائق
% 

  إمالءات
% 

  تحلیلیة
% 

  المجموع
% 

1 
االحتالل 
األمریكي 
 ألفغانستان

63.5  75.0  66.7  64.1  91.5  50.0  100.0  89.5  78.2  60.0  80.0  77.4  

2 
االحتالل 
الروسي 
 للشیشان

2.1   0.0  0.0 1.9  .9  16.7   0.0 1.8  1.5  10.0   0.0 1.8  

  20.7  20.0  30.0  20.3  8.8 0.0   33.3  7.5  34.0  33.3  25.0  34.4 أخرى 3

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع  
  

   بالنسبة لفئة األسالیب المتبعة في االتجاه العام لصحیفتي الدراسة:
أسلوب االحتالل األمریكي ألفغانستان حاز على النصیب األكبر في  قضایا فقد تبین أن

أسلوب % من 20.3قضایا احتالل أخرى بنسبة  الیهتفي صحیفتي الدراسة،  عرض الحقائق
، أسلوب عرض الحقائق% فقط من 1.5ل الروسي للشیشان بنسبة ، ویأتي االحتالعرض الحقائق

في نقل الخبر فقد حاز أیضا االحتالل األمریكي ألفغانستان على  سلوب إمالء اآلراءألوبالنسبة 
% من األسلوب في االتجاه العام، وحازت قضایا احتالل أخرى بنسبة 60.0النصیب األكبر 

في صحیفتي الدراسة، واالحتالل الروسي للشیشان كان بنسبة  أسلوب إمالء اآلراء% من 30.0
% أسلوب إمالئي، أما بالنسبة لألسلوب التحلیلي في صحیفتي الدراسة فقد حازت قضیة 10.0

 % من األسلوب التحلیلي في االتجاه العام80.0االحتالل األمریكي ألفغانستان أیضًا على 
سلوب التحلیلي لقضایا احتالل أخرى في العالم األ% كان 20.0، والباقي لصحیفتي الدراسة

  اإلسالمي.

  : أما بالنسبة لفئة أسلوب صحیفة القدس

فقد بلغ بالنسبة النصیب األكبر أیضا لقضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان  فقد كان
%، أما االحتالل 34.4%، وقضایا االحتالل األخرى بنسبة 63.5نسبة  سلوب عرض الحقائقأل

سلوب أل%، وبالنسبة 2.1 أسلوب عرض الحقائقلشیشان فقد بلغت نسبته في تحلیل الروسي ل
% 25.0، وبنسبة یة االحتالل األمریكي ألفغانستان% قض75.0فقد احتلت بنسبة  إمالء اآلراء
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یكي ألفغانستان قضایا احتالل أخرى، وبالنسبة لألسلوب التحلیلي فقد حازت قضیة االحتالل األمر 
  %.33.3قضایا احتالل أخرى على و  %66.7ما نسبته 

  : أما بالنسبة لفئة األسلوب لدى صحیفة فلسطین

 أسلوب عرض الحقائق% من 91.5فقد حازت قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان على 
% فقط قضیة االحتالل 0.9% قضایا احتالل أخرى، و7.5في الخبر في صحیفة فلسطین، و

في الخبر فقد حازت قضیة االحتالل األمریكي  اإلمالءشیشان، أما تبعا ألسلوب الروسي لل
% قضیة 16.7% قضایا احتالل أخرى، و33.3% من األخبار، و50.0ألفغانستان على 

في الخبر بالنسبة لقضیة االحتالل األمریكي  ا، بینما كان األسلوب تحلیلیاالحتالل الروسي للشیشان
  حیفة فلسطین.% من بین قضایا االحتالل في ص100.0ألفغانستان 

  
  الصراع الطائفي قضایا تغطیة في المتبعة األسالیب

 اإلسالمي العالمالصراع الطائفي في  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولالجدول التالي نسب  یكشف
صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة  على مستوى المتبعة األسالیب لفئة تبعا

  د.اعلى انفر 

  ) 17جدول (
   تبعاً  اإلسالمي العالم في الطائفي الصراع لقضایا الدراسة صحیفتي تناول نسبیوضح 

  المتبعة األسالیب لفئة

 الرقم
قضایا  

الصراع 
 الطائفي

 الكلي فلسطین القدس
 فئة األسالیب المتبعة فئة األسالیب المتبعة فئة األسالیب المتبعة

  حقائق
% 

  إمالءات
% 

  تحلیلیة
% 

  المجموع
% 

  حقائق
% 

  إمالءات
% 

  تحلیلیة
% 

  المجموع
% 

  حقائق
% 

  إمالءات
% 

  تحلیلیة
% 

  المجموع
% 

1 

الصراع 
الطائفي 

في 
 باكستان

14.6  25.0  23.1  16.0  54.1  28.6   0.0 51.1  37.4  27.3  17.6  35.6  

2 

الصراع 
الطائفي 

في 
 نیجیریا

18.0  25.0   0.0 16.0  12.3  14.3  50.0  13.5  14.7  18.2  11.8  14.6  

3 
الصراع 
الطائفي 
 في إیران

21.3   0.0 30.8  21.7  13.9  14.3  25.0  14.3  17.1  9.1  29.4  17.6  

  32.2  41.2  45.5  30.8  21.1  25.0  42.9  19.7  46.2  46.2  50.0  46.1 أخرى 4

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع   
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   بالنسبة لفئة األسالیب المتبعة في االتجاه العام لصحیفتي الدراسة:

الدراسة كان أسلوبها  تناولتها صحیفتا التي  الصراع الطائفيقضایا % من 37.4تبین أن 
% 17.1% قضایا طائفیة أخرى، في حین بلغت قضیة الصراع الطائفي في إیران 30.8حقائق، و

لنسبة %، أما با14.7بأسلوب حقائق، والصراع الطائفي في نیجیریا كان أسلوب حقائق بنسبة 
أسلوب ن فحازت على النصیب األكبر م الصراع الطائفيقضایا في عرض  سلوب إمالء اآلراءأل

الصراع الطائفي في تلیها قضیة  %45.5في العرض قضایا احتالل أخرى بنسبة  إمالء اآلراء
%، ویأتي الصراع 18.2الصراع الطائفي في نیجیریا بنسبة تلیها قضیة %، 27.3باكستان بنسبة 

، أما بالنسبة لألسلوب التحلیلي فقد سلوب إمالء اآلراءأل% بالنسبة 9.1الطائفي في إیران بنسبة 
على النصیب األكبر أیضا في االتجاه العام لصحیفتي الدراسة  الصراع الطائفيحازت قضایا 

تلیها قضیة %، 29.4الصراع الطائفي في إیران بنسبة تلیها قضیة %، 41.2الفلسطینیة بنسبة 
الصراع الطائفي في نیجیریا %، ویأتي بعدها قضیة 17.6الصراع الطائفي في باكستان بنسبة 

  % من األسلوب التحلیلي في صحیفتي الدراسة.11.8بنسبة 
  : أما بالنسبة لفئة األسالیب المتبعة في صحیفة القدس

في عرض قضایا الصراع الطائفي كان بنسبة  أسلوب عرض الحقائقفقد تبین أن 
% في عرض 21.3نسبة في العالم اإلسالمي، وب الصراع الطائفي% في قضایا أخرى من 46.1

% في عرض قضیة الصراع الطائفي في نیجیریا، 18.0قضیة الصراع الطائفي في إیران، وبنسبة 
 سلوب إمالء اآلراءلطائفي في باكستان، أما بالنسبة أل% في عرض قضیة الصراع ا14.6وبنسبة 

 % في عرض قضیتي الصراع25.0% في عرض قضایا طائفیة أخرى، وبنسبة 50.0فقد كان 
، أما بالنسبة للعرض التحلیلي فقد ةالطائفي في نیجیریا والصراع الطائفي في باكستان كل على حد

% في عرض الصراع الطائفي في 30.8%، و46.2كان عرض قضایا طائفیة أخرى بنسبة 
  % في عرض قضیة الصراع الطائفي في باكستان.23.1إیران، و

  : فلسطین أما بالنسبة لفئة األسالیب المتبعة في صحیفة
في العالم اإلسالمي  الصراع الطائفيفي عرض قضایا  أسلوب عرض الحقائقفقد تبین أن 

% في عرض قضایا 19.7% في عرض قضیة الصراع الطائفي في باكستان، و54.1كان بنسبة 
% في 12.3% في عرض قضایا الصراع الطائفي في إیران، و13.9طائفیة أخرى، وبنسبة 
فقد كان بنسبة  سلوب إمالء اآلراءلطائفي في نیجیریا، أما بالنسبة ألعرض قضیة الصراع ا

% في عرض قضیة الصراع الطائفي في 28.6، وبنسبة طائفیة أخرى% في عرض قضایا 42.9
% 14.3الصراع الطائفي في نیجیریا، وبنفس النسبة  % في عرض قضیة14.3كستان، وبنسبة با

ي % ف50.0أما بالنسبة للفئة التحلیلیة فقد كان بنسبة  في عرض قضیة الصراع الطائفي في إیران.



 فتي الدراسةیالسمات العامة لمحتوى وشكل التغطیة الصحفیة لقضایا العالم اإلسالمي في صح         ني        الفصل الثا

90 
 

% 25.0% في عرض الصراع الطائفي في إیران، و25.0، وعرض الصراع الطائفي في نیجیریا
  في عرض قضایا طائفیة أخرى في صحیفة فلسطین.

  التنمیة قضایا تغطیة في المتبعة األسالیب

 لفئة تبعا اإلسالمي العالمالتنمیة في  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولالجدول التالي نسب  یكشف
  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى المتبعة األسالیب

  ) 18جدول (
   اإلسالمي العالم في التنمیة لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

  المتبعة األسالیب لفئة تبعاً 

قضایا   الرقم
 التنمیة

 الكلي فلسطین القدس

 فئة األسالیب المتبعة فئة األسالیب المتبعة فئة األسالیب المتبعة
  حقائق
% 

  إمالءات
% 

  تحلیلیة
% 

  المجموع
% 

  حقائق
% 

  إمالءات
% 

  تحلیلیة
% 

  المجموع
% 

  حقائق
% 

  إمالءات
% 

  تحلیلیة
% 

  المجموع
% 

التنمیة  1
  34.6  42.1  31.6  33.9  25.8  20.0  28.6  26.2  46.9  66.7  40.0  44.0 االقتصادیة

یة التنم 2
  34.0  36.8  47.4  31.3  52.8  60.0  57.1  50.8  7.8  11.1  20.0  6.0 السیاسیة

یة التنم 3
  9.2  10.5 0.0   10.4  3.4  10.0 0.0   3.1  17.2  11.1 0.0   20.0 االجتماعیة

التنمیة  4
  7.8  5.3  5.3  8.7  11.2  10.0 0.0   13.8  3.1 0.0   20.0  2.0 البشریة

  14.4  5.3  15.8  15.7  6.7 0.0   14.3  6.2  25.0  11.1  20.0  28.0 أخرى 5

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع   

  

  بالنسبة لفئة األسالیب المتبعة في االتجاه العام لصحیفتي الدراسة: 
في عرض قضایا التنمیة في العالم  أسلوب عرض الحقائقتبین من خالل النتائج أن 

% في عرض قضیة التنمیة االقتصادیة، وبنسبة 33.9اإلسالمي في صحیفتي الدراسة كان بنسبة 
% في عرض قضایا تنمویة أخرى، 15.7% في عرض قضیة التنمیة السیاسیة، و بنسبة 31.3

ة ض قضی% في عر 8.7% في عرض قضیة التنمیة االجتماعیة، وبنسبة 10.4وكان بنسبة 
% في عرض قضیة التنمیة 47.4فقد كان بنسبة  سلوب إمالء اآلراءالتنمیة البشریة، أما بالنسبة أل

% في عرض قضیة التنمیة االقتصادیة، أما بالنسبة لعرض قضایا تنمویة 31.6السیاسیة، وبنسبة 
لوب %، أما األس5.3%، وفي عرض قضیة التنمیة البشریة بنسبة 15.8أخرى فقد كان بنسبة 
% في 36.8% في عرض قضیة التنمیة االقتصادیة، ویظهر بنسبة 42.1التحلیلي فیظهر بنسبة 

% في عرض قضیة التنمیة االجتماعیة، وفقط 10.5عرض قضیة التنمیة السیاسیة، ویظهر بنسبة 
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% یظهر في عرض قضایا 5.3% في عرض قضیة التنمیة البشریة، وبنفس النسبة 5.3بنسبة 
  صحیفتي الدراسة.  تنمویة أخرى في

  
  : أما بالنسبة لفئة األسالیب المتبعة في صحیفة القدس

% في عرض 44.0في قضایا التنمیة كان بنسبة  أسلوب عرض الحقائقفقد تبین أن 
% في 20.0% في عرض قضایا تنمویة أخرى، وبنسبة 28.0قضیة التنمیة االقتصادیة، وبنسبة 

نسبة لعرض القضیة السیاسیة فقد كان في صحیفة عرض قضیة التنمیة االجتماعیة، أما بال
التنمیة  قضایا % فقط في عرض2.0، وبنسبة أسلوب عرض الحقائق% 6.0فلسطین بنسبة 

% في عرض 40.0في صحیفة القدس فكان بنسبة  سلوب إمالء اآلراءألالبشریة، أما بالنسبة 
% في عرض 20.0یة، و التنمیة السیاس قضایا .% في عرض20التنمیة االقتصادیة، وقضایا 
% في عرض قضایا تنمویة أخرى، أما بالنسبة لألسلوب 20.0التنمیة البشریة، كذلك قضایا 

% في عرض 11.1% في عرض قضایا التنمیة االقتصادیة، و66.7التحلیلي فقد كان بنسبة 
ایا قضیة التنمیة السیاسیة، كذلك في عرض قضیة التنمیة االجتماعیة ، كذلك األمر في عرض قض

  تنمویة أخرى.
  

   :أما بالنسبة لفئة األسالیب المتبعة في صحیفة فلسطین
% في عرض 50.8في قضایا التنمیة كان بنسبة  أسلوب عرض الحقائقأن فقد تبین 

% 13.8سبة ن% في عرض قضیة التنمیة االقتصادیة، وب26.2قضیة التنمیة السیاسیة، وبنسبة 
% 6.2% في عرض قضیة التنمیة البشریة و3.1في عرض قضیة التنمیة البشریة، وفقط بنسبة 
% في 57.1فقد كان بنسبة  سلوب إمالء اآلراءألفي عرض قضایا تنمویة أخرى، أما بالنسبة 

% 14.3% في عرض قضیة التنمیة االقتصادیة، وبنسبة 28.6عرض قضیة التنمیة السیاسیة، 
ضایا تنمویة أخرى في صحیفة فلسطین، أما بالنسبة لألسلوب التحلیلي فقد كان بنسبة في عرض ق

% في عرض قضیة التنمیة 20.0، وبنسبة % في عرض قضیة التنمیة السیاسیة60.0
في عرض  %10.0وبنسبة % في عرض قضیة التنمیة االجتماعیة، 10.0االقتصادیة، وبنسبة 
  قضیة التنمیة البشریة.
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صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل  على مستوى المصادر لفئة تبعا اإلسالمي العالم لقضایا الدراسة صحیفتي تناولنسب تكرارات و الجدول التالي  یوضح

  د.اصحیفة على انفر 
  ) 19جدول (

  المصادر لفئة تبعا اإلسالمي العالم لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح تكرار ونسب

نوع  
  نوع القضایا الصحیفة

 المصادر فئة

 المجموع بدون مصدر متعدد المصدر وسائل إعالم أخرى وإسالمیةوكاالت عربیة  وكاالت عالمیة ُكّتاب مندوب مراسل

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

 القدس

 31.3 112 34.8 8 100 2 50.0 1 10.0 2 36.0 90 25.0 3 0.0 0.0 13.0 6 الصراع الطائفي 

 31.0 111 13.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 5 30.0 75 0.0 0.0 66.7 2 56.5 26 االحتالل 

 19.8 71 30.4 7 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 7 20.8 52 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 5 حقوق األقلیات المسلمة 
 17.9 64 21.7 5 0.0 0.0 50.0 1 30.0 6 13.2 33 75.0 9 33.3 1 19.6 9 التنمیة 

 المجموع
46 100.0 3 100.0 12 100.0 250 100.0 20 100.0 2 100.0 2 100.0 23 100.0 358 100.0 
46 12.5 3 0.8 12 3.4 250 69.8 20 5.6 2 0.5 2 0.5 23 6.5 358 100.0 

 فلسطین

 34.0 135 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 1 33.3 2 36.4 129 16.7 2 0.0 0.0 25.0 1 الصراع الطائفي 

 29.5 117 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 2 32.2 114 8.3 1 0.0 0.0 0.0 0.0 االحتالل 

 22.4 89 0.0 0.0 50.0 1 75.0 9 33.3 2 19.5 69 50.0 6 20.0 1 25.0 1 التنمیة 
 14.1 56 100.0 2 50.0 1 16.7 2 0.0 0.0 11.9 42 25.0 3 80.0 4 50.0 2 حقوق األقلیات المسلمة 

 المجموع
4 100.0 5 100.0 12 100.0 354 100.0 6 100.0 12 100.0 2 100.0 2 100.0 397 100.0 
4 1.00 5 1.3 12 3.00 354 89.2 6 1.5 12 3.00 0.5 100.0 2 0.5 397 100.0 

االتجاه 
 العام

 32.7 247 32.0 8 50.0 2 14.3 2 15.4 4 36.3 219 20.8 5 0.0 0.0 14.0 7 الصراع الطائفي 

 30.2 228 12.0 3 0.0 0.0 0.0  26.9 7 31.3 189 4.2 1 25.0 2 52.0 26 االحتالل 

 20.3 153 20.0 5 25.0 1 71.4 10 30.8 8 16.9 102 62.5 15 25.0 2 20.0 10 التنمیة 
 16.8 127 36.0 9 25.0 1 14.3 2 26.9 7 15.6 94 12.5 3 50.0 4 14.0 7 حقوق األقلیات المسلمة 

  المجموع
50 100.0 8 100.0 24 100.0 604 100.0 26 100.0 14 100.0 4 100.0 25 100.0 755 100.0 
50 6.6 8 1.1 24 3.2 604 80.0 26 3.4 14 1.9 4 0.5 25 3.3 755 100.0 
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كشفت النتائج أن صحیفتي الدراسة اعتمدتا على وكاالت األنباء العالمیة في المرتبة 
% على صحیفة القدس بنسبة 89.2وتفوقت صحیفة فلسطین بنسبة  %)،80األولى بنسبة (

%)، وتفوقت 6.6بنسبة (المراسل وجاءت في المرتبة الثانیة الموضوعات التي مصدرها  %،69.8
وجاءت في المرتبة الثالثة %، 1.0مقابل فلسطین بنسبة  12.5فیها صحیفة القدس بنسبة 

% على فلسطین 5.6%)، وتفوقت فیها القدس بنسبة 3.4الوكاالت العربیة واالسالمیة بنسبة (
%) من 3.3بدون مصدر ونسبتها ( %، وجاءت في المرتبة الرابعة الموضوعات التي1.5بنسبة 

% على فلسطین التي حصلت 6.5، وتفوقت فیها القدس بنسبة جموع العام للمصادر الصحفیةالم
، )3.2مصدرها الُكتّاب بنسبة ( الموضوعات التي الخامسةفي المرتبة  توجاء%، 0.1على نسبة 

ي: الموضوعات التي مصدرها وسائل السادسة والسابعة والثامنة على التوالفي المرتبة  توجاء
 ، والمندوب، ثم الموضوعات متعددة المصادر.عالم أخرىإ

وتبین من خالل النتائج أن قضایا الدراسة التي تناولتها صحیفتا الدراسة وكان مصدرها 
% قضایا حقوق 14.0% قضایا التنمیة، 20.0% قضایا االحتالل، 52.0كانت كالتالي ( المراسل

كانت  اوالقضایا التي كان مصدرها مندوب)، الصراع الطائفي% قضایا 14.0األقلیات المسلمة، 
% 25.0% نحو قضایا االحتالل، 25.0% قضایا حقوق األقلیات المسلمة، 50.0كالتالي (

% قضایا 62.5فقد كانت موزعة كالتالي ( اقضایا التنمیة)، وبالنسبة للقضایا التي مصدرها ُكتّاب
% قضایا االحتالل)، 4.2% قضایا حقوق األقلیات، 12.5% قضایا طائفیة، 20.8تنمیة، 

% قضایا 31.3% قضایا طائفیة، 36.3وبالنسبة للقضایا التي كان مصدرها وكاالت عالمیة (
% قضایا حقوق األقلیات المسلمة)، وبالنسبة للقضایا التي 15.6% قضایا تنمیة، 16.9احتالل، 

% 26.9التنمیة، % قضایا 30.8كان مصدرها وكاالت عربیة وٕاسالمیة فقد كانت موزعة كالتالي (
)، الصراع الطائفي% قضایا 15.4% قضایا االحتالل، 26.9قضایا حقوق األقلیات المسلمة، 

% قضایا 14.3% قضایا التنمیة، 71.4وبالنسبة للقضایا التي كان مصدرها وسائل إعالم أخرى (
لمصادر فقد % قضایا حقوق األقلیات المسلمة)، وبالنسبة للقضایا متعددة ا14.3، الصراع الطائفي

% قضایا 25.0% قضایا حقوق أقلیات، 25.0% قضایا طائفیة، 50.0كانت موزعة كالتالي (
% قضایا حقوق األقلیات، 36.0التنمیة) ، والقضایا التي كانت بدون مصدر توزیعها كالتالي (

% قضایا االحتالل)، في حین تبین 12.0و% قضایا التنمیة، 20.0و% قضایا طائفیة، 32.0و
(وكاالت محلیة) في جلب األخبار حول قضایا الدراسة في  ستخدام صحیفتي الدراسة لمصدرعدم ا

  العالم اإلسالمي.
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   :في صحیفة القدس لفئة المصادربالنسبة 

تبین من خالل النتائج أن قضایا الدراسة التي تناولتها صحیفة القدس وكان فقد 
% 13.0و% قضایا التنمیة، 20.0و% قضایا االحتالل، 56.5كانت كالتالي ( مصدرها مراسال

% قضایا حقوق األقلیات المسلمة)، والقضایا التي كان مصدرها 10.9و، الصراع الطائفيقضایا 
% قضایا التنمیة)، وبالنسبة للقضایا 33.3و% نحو قضایا االحتالل، 66.7كانت كالتالي ( امندوب

% قضایا طائفیة)، 25.5و% قضایا تنمیة، 75.5فقد كانت موزعة كالتالي ( االتي مصدرها ُكتّاب
% قضایا 30.0و% قضایا طائفیة، 36.0وبالنسبة للقضایا التي كان مصدرها وكاالت عالمیة (

% قضایا تنمیة)، وبالنسبة للقضایا 13.2و% قضایا حقوق األقلیات المسلمة، 20.8واحتالل، 
% قضایا حقوق 35.0عربیة وٕاسالمیة فقد كانت موزعة كالتالي (التي كان مصدرها وكاالت 

% قضایا 10.0و% قضایا االحتالل، 25.0و% قضایا التنمیة، 30.0و األقلیات المسلمة،
% قضایا التنمیة، 50)، وبالنسبة للقضایا التي كان مصدرها وسائل إعالم أخرى (الصراع الطائفي

للقضایا التي كانت متعددة المصادر فقد كانت  ،)، وبالنسبةالصراع الطائفي% قضایا 50و
في العالم اإلسالمي ، والقضایا التي كانت بدون مصدر  الصراع الطائفي% حول قضایا 100

% قضایا 21.7و% قضایا حقوق األقلیات، 30.4و% قضایا طائفیة، 34.8توزیعها كالتالي (
(وكاالت  م صحیفة القدس لمصدر% قضایا االحتالل)، في حین تبین عدم استخدا13.0والتنمیة، 

  محلیة) في جلب األخبار حول قضایا الدراسة في العالم اإلسالمي.

   :االتجاه العام لصحیفة فلسطینفي  لفئة المصادربالنسبة 

تبین من خالل النتائج أن قضایا الدراسة التي تناولتها صحیفة فلسطین وكان مصدرها 
، % قضایا التنمیة25.0، و% قضایا حقوق األقلیات المسلمة50.0كانت كالتالي ( مراسال

% 80.0كانت كالتالي ( ا)، والقضایا التي كان مصدرها مندوبالصراع الطائفي% قضایا 25.0و
 ا% قضایا التنمیة)، وبالنسبة للقضایا التي مصدرها ُكتّاب20.0، وقضایا حقوق األقلیات المسلمة

% 16.7، و% قضایا حقوق األقلیات25.0، و% قضایا تنمیة50.0ة كالتالي (فقد كانت موزع
% قضایا االحتالل)، وبالنسبة للقضایا التي كان مصدرها وكاالت عالمیة 8.3، وقضایا طائفیة

% قضایا 11.9، و% قضایا تنمیة19.5، و% قضایا احتالل32.2، و% قضایا طائفیة36.4(
للقضایا التي كان مصدرها وكاالت عربیة وٕاسالمیة فقد كانت  حقوق األقلیات المسلمة)، وبالنسبة

)، الصراع الطائفيقضایا ، و قضایا االحتالل، و (قضایا التنمیة % لكل من33.3موزعة بنسبة 
% قضایا 8.3، و% قضایا التنمیة75.0وبالنسبة للقضایا التي كان مصدرها وسائل إعالم أخرى (

األقلیات المسلمة)، وبالنسبة للقضایا التي كانت متعددة % قضایا حقوق 16.7، والصراع الطائفي
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، % قضایا التنمیة)50.0، و% قضایا حقوق أقلیات50.0المصادر فقد كانت موزعة كالتالي (
% حول قضایا حقوق األقلیات المسلمة، في حین 100والقضایا التي كانت بدون مصدر فقد كانت 

الت محلیة) في جلب األخبار حول قضایا الدراسة تبین عدم استخدام صحیفة فلسطین لمصدر (وكا
  في العالم اإلسالمي.

  حقوق األقلیات المسلمة قضایا مصادر

 لفئة تبعاحقوق األقلیات المسلمة  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولالجدول التالي نسب  یوضح
  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى المصادر

  ) 20جدول (
  المصادر لفئة تبعاً  المسلمة األقلیات حقوق لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

نوع 
  الصحیفة

قضایا حقوق 
 األقلیات

 فئة المصادر
  المجموع

  مراسل %
%  

  مندوب
وكاالت  %ُكّتاب %

 %عالمیة
وكاالت عربیة 

 %وإسالمیة
وسائل 
إعالم 

 %أخرى
متعدد 
 %المصدر

بدون 
 %مصدر

  القدس

  21.1 0.0 0.0 0.0 0.0  28.8 0.0 0.0 0.0 تكمیم األفواه عن الرأي
  7.0  14.3 0.0 0.0 0.0  7.7 0.0 0.0 0.0 منع المشاركة السیاسیة

  4.2  14.3 0.0 0.0 0.0  3.8 0.0 0.0 0.0 التعلیممن حرمان 
  15.5 0.0 0.0 0.0  42.9  9.6 0.0 0.0  60.0 حظر العبادة
  18.3  28.6 0.0 0.0  28.6  17.3 0.0 0.0 0.0 التطھیر العرقي
  33.8  42.9 0.0 0.0  28.6  32.7 0.0 0.0  40.0 أخرى
  100.0  100.0 0.0 0.0  100.0  100.0 0.0 0.0  100.0 المجموع

 فلسطین

  53.6 0.0  100.0  50.0 0.0  52.4  100.0  75.0 0.0 التطھیر العرقي
  21.4  50.0 0.0  50.0 0.0  16.7 0.0  25.0  100.0 العبادةحظر 

  8.9 0.0 0.0 0.0 0.0  11.9 0.0 0.0 0.0 الحرمان من التعلیم
منع المشاركة 

  7.1 0.0 0.0 0.0 0.0  9.5 0.0 0.0 0.0  السیاسیة

تكمیم األفواه عن 
  7.1  50.0 0.0 0.0 0.0  7.1 0.0 0.0 0.0 الرأي

  1.8 0.0 0.0 0.0 0.0  2.4 0.0 0.0 0.0 أخرى
  100.0  100.0  100.0  100.0 0.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

االتجاه 
 العام

  33.9  22.2  100.0  50.0  28.6  33.0  100.0  75.0 0.0 التطھیر العرقي
  7.1  11.1 0.0 0.0 0.0  8.5 0.0 0.0 0.0 منع المشاركة السیاسیة
  6.3  11.1 0.0 0.0 0.0  7.4 0.0 0.0 0.0 الحرمان من التعلیم
  18.1  11.1 0.0  50.0  42.9  12.8 0.0  25.0  71.4 حظر العبادة

  15.0  11.1 0.0 0.0 0.0  19.1 0.0 0.0 0.0 تكمیم األفواه عن الرأي
  19.7  33.3 0.0 0.0  28.6  19.1 0.0 0.0  28.6 أخرى
  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

  



 فتي الدراسةیالعالم اإلسالمي في صحالسمات العامة لمحتوى وشكل التغطیة الصحفیة لقضایا           الفصل الثاني        

96 
 

   :االتجاه العام لصحیفتي الدراسة في لفئة المصادربالنسبة 
حول قضایا حقوق األقلیات التي نشرت في صحیفتي الدراسة وكان  الموضوعاتفقد تبین أن 

% حول قضایا 28.6وبنسبة  %% حول قضیة حظر العبادة71.4كانت بنسبة  مصدرها مراسال
% حول قضیة التطهیر العرقي، وبنسبة 75.0كانت بنسبة  االقضایا التي كان مصدرها مندوبأخرى، و 

% 100.0كانت  ا% حول قضیة حظر العبادة، أما بالنسبة للقضایا التي كان مصدرها ُكتّاب25.0
وكاالت عالمیة وعرضت في  حول قضیة التطهیر العرقي، أما بالنسبة للقضایا التي كانت مصدرها

% حول قضیة حول تكمیم 19.1% حول التطهیر العرقي، وبنسبة 33.0صحیفتي الدراسة فقد كانت 
% حول حظر 12.8% حول قضایا أخرى من حقوق األقلیات، وبنسبة 19.1األفواه، وبنفس النسبة 

، الحرمان من التعلیم% حول قضیة 7.4% حول منع المشاركة السیاسیة وبنسبة 8.5العبادة، وبنسبة 
% حول قضایا 42.9أما عن القضایا التي كان مصدرها وكاالت عربیة وٕاسالمیة فقد كانت بنسبة 

% حول القضایا 28.6% حول قضایا التطهیر العرقي، وبنفس النسبة 28.6حظر العبادة، وبنسبة 
الم أخرى فقد كانت بنسبة األخرى من حقوق األقلیات، أما بالنسبة للقضایا التي كان مصدرها وسائل إع

% حول حظر العبادة، أما القضایا التي كان متعددة المصادر 50.0% حول التطهیر العرقي، و50.0
% حول قضیة التطهیر العرقي، أما القضایا بدون مصدر في صحیفتي الدراسة فقد 100.0فقد كانت 

قضیة التطهیر العرقي،  % حول22.2% حول قضایا حقوق أقلیات أخرى، وبنسبة 33.3كانت بنسبة 
% حول قضیة تكمیم األفواه، 11.1% حول قضیة منع المشاركة السیاسیة، كذلك 11.1وبنسبة 

% كانت حول حظر العبادة في 11.1، وأیضا بنفس النسبة الحرمان من التعلیم% حول 11.1و
وكاالت محلیة) الدراسة المصادر التالیة ( في حین لم تستخدم صحیفتا دون مصدر.صحیفتي الدراسة ب

  لجلب أخبار حول قضایا حقوق األقلیات المسلمة.

  

  بالنسبة لفئة المصادر في صحیفة القدس: 
% حول قضیة حظر 60.0مراسل كانت بنسبة القضایا حقوق األقلیات التي مصدرها تبین أن 

% حول القضایا األخرى من حقوق األقلیات، والقضایا التي تناولتها صحیفة 40.0 الموضوعالعبادة، و 
% حول القضایا األخرى من 32.7وكاالت عالمیة كانت بنسبة  الموضوع القدس التي كان مصدر 

% حول قضیة التطهیر 17.3ونسبة % حول قضیة تكمیم األفواه عن الرأي، 28.8حقوق األقلیات، و
% حول قضیة منع المشاركة السیاسیة 7.7، والحرمان من التعلیم% حول قضیة 3.8ونسبة  العرقي،
حظر العبادة، أما عن القضایا التي كان مصدرها وكاالت عربیة وٕاسالمیة فقد حول % 9.6وبنسبة 

% حول قضایا التطهیر العرقي، 28.6% حول قضایا حظر العبادة، وبنسبة 42.9كانت بنسبة 
القضایا األخرى من حقوق األقلیات، أما بالنسبة لألخبار بدون مصدر % حول 28.6وبنفس النسبة 

% حول قضایا 28.6% حول قضایا أخرى، وبنسبة 42.9في صحیفة القدس فقد كانت بنسبة 
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% حول قضایا منع المشاركة السیاسیة، وبنفس النسبة عرضت صحیفة 14.3التطهیر العرقي، وبنسبة 
%،في حین لم تستخدم صحیفة القدس المصادر 14.3م بنسبة التعلی من ناحرمالحول قضیة  القدس

التالیة (وكاالت محلیة، مندوب، ُكتّاب، وسائل إعالم أخرى، متعددة المصادر) لجلب أخبار حول 
  قضایا حقوق األقلیات المسلمة.

  

   صحیفة فلسطین: أما بالنسبة لمصدر األخبار في
التي نشرت في صحیفة فلسطین وكان فقد تبین أن األخبار حول قضایا حقوق األقلیات 

 اً القضایا التي كان مصدرها مندوبو % حول قضیة حظر العبادة، 100.0كانت بنسبة  مصدرها مراسالً 
% حول قضیة حظر العبادة، أما 25.0% حول قضیة التطهیر العرقي، وبنسبة 75.0كانت بنسبة 

ضیة التطهیر العرقي، أما بالنسبة % حول ق100.0بالنسبة للقضایا التي كان مصدرها ُكتّاب كانت 
% حول التطهیر العرقي، وبنسبة 52.4 نسبتها للقضایا التي كانت مصدرها وكاالت عالمیة فقد كانت

% حول 9.5، وبنسبة الحرمان من التعلیم% حول 11.9% حول قضیة حظر العبادة، وبنسبة 16.7
% حول قضایا أخرى من 2.4قط بنسبة % حول تكمیم األفواه، وف7.1منع المشاركة السیاسیة وبنسبة 

% 50.0حقوق األقلیات، أما بالنسبة للقضایا التي كان مصدرها وسائل إعالم أخرى فقد كانت بنسبة 
% حول حظر العبادة، أما القضایا التي كان متعددة المصادر فقد كانت 50.0حول التطهیر العرقي، و

ایا بدون مصدر في صحیفة فلسطین فقد كانت حول قضیة التطهیر العرقي، أما القض 100.0نسبتها 
في حین لم  % أیضًا.50.0% وحول حظر العبادة بنسبة 50.0حول تكمیم األفواه عن الرأي بنسبة 

صحیفة المصادر التالیة (وكاالت محلیة، وكاالت عربیة وٕاسالمیة) لجلب أخبار حول قضایا التستخدم 
  حقوق األقلیات المسلمة.

  

  االحتالل قضایا مصادر

 المصادر لفئة تبعااالحتالل  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولالجدول التالي نسب  یوضح
  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى
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  ) 21جدول (
  المصادر لفئة تبعاً  اإلسالمي العالم في االحتالل لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

نوع 
 قضایا االحتالل  الصحیفة

 فئة المصادر
  مراسل

% 
  مندوب

% 
  ُكّتاب
% 

وكاالت 
 %عالمیة

وكاالت عربیة 
 %وإسالمیة

بدون 
 %المجموع %مصدر

 القدس

  59.5  33.3  40.0  78.7 0.0   100.0  7.7 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.8 0.0  0.0   2.7 0.0  0.0  0.0  االحتالل الروسي للشیشان

  38.7  66.7  60.0  18.7 0.0  0.0   92.3 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0 0.0   100.0  100.0 المجموع

 فلسطین

  88.9 0.0   100.0  88.6  100.0 0.0  0.0  االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.7 0.0  0.0   1.8 0.0  0.0  0.0  االحتالل الروسي للشیشان

  9.4 0.0  0.0   9.6 0.0  0.0  0.0  أخرى

  100.0 0.0   100.0  100.0  100.0 0.0  0.0  المجموع

االتجاه 
 العام

  74.6  33.3  57.1  84.7  100.0  100.0  7.7 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.8 0.0  0.0   2.1 0.0  0.0  0.0  االحتالل الروسي للشیشان

  23.7  66.7  42.9  13.2 0.0  0.0   92.3 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

  : االتجاه العام لصحیفتي الدراسةفي  لفئة المصادربالنسبة 

مراسل الفقد تبین أن قضایا االحتالل التي نشرت في صحیفتي الدراسة وكان مصدرها 
% حول قضیة االحتالل األمریكي 7.7احتالل أخرى، وبنسبة % حول قضایا 92.3كانت بنسبة 

% حول قضیة 100.0فقد كانت  األفغانستان، أما قضایا االحتالل التي كان مصدرها مندوب
% حول 100فقد كانت  ااالحتالل األمریكي ألفغانستان، كذلك القضایا التي كان مصدرها ُكتّاب

ضایا االحتالل التي نشرت في صحیفتي الدراسة وكان قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، أما ق
%، وبنسبة 84.7مصدرها وكاالت عالمیة فقد كانت حول االحتالل األمریكي ألفغانستان بنسبة 

% حول قضیة االحتالل الروسي 2.1% كانت حول قضایا احتالل أخرى، وفقط بنسبة 13.2
یا االحتالل التي كان مصدرها وكاالت للشیشان وكان المصدر وكاالت عالمیة، أما بالنسبة لقضا

% 42.9% حول االحتالل األمریكي ألفغانستان، وبنسبة 57.1عربیة وٕاسالمیة فقد كانت بنسبة 
قضایا  % حول66.7 ت نسبةحول قضایا احتالل أخرى، أما التي كانت بدون مصدر فقد كان

في حین لم تستخدم ان. األمریكي ألفغانست % حول قضیة االحتالل33.3أخرى، وبنسبة  احتالل
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مصادر متعددة) لجلب و وسائل إعالم أخرى، و الدراسة المصادر التالیة (وكاالت محلیة،  صحیفتا
  في العالم اإلسالمي. الصراع الطائفيأخبار حول قضایا 

  : صحیفة القدسفي  لفئة المصادربالنسبة 

كانت  مصدرها مراسالفقد تبین أن قضایا االحتالل التي نشرت في صحیفة القدس وكان 
% حول قضیة االحتالل األمریكي 7.7% حول قضایا احتالل أخرى، وبنسبة 92.3بنسبة 

% حول قضیة 100.0 نسبتها فقد كانت األفغانستان، أما قضایا االحتالل التي كان مصدرها مندوب
یة فقد كانت االحتالل األمریكي ألفغانستان، أما بالنسبة للقضایا التي كان مصدرها وكاالت عالم

 احتالل % حول قضایا18.7% حول قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، وبنسبة 78.7بنسبة 
% حول قضیة االحتالل الروسي للشیشان، أما بالنسبة للقضایا التي كان 2.7أخرى، وبنسبة 

% 40.0و أخرىاحتالل % حول قضایا 60.0كانت بنسبة مصدرها وكاالت عربیة وٕاسالمیة فقد 
% حول قضایا احتالل أخرى كانت 66.7حول قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، وبنسبة 

في حین لم تستخدم صحیفة  % كانت حول االحتالل األمریكي ألفغانستان.33.3بدون مصدر و
مصادر متعددة) لجلب و وسائل إعالم أخرى، و وكاالت محلیة، و القدس المصادر التالیة (ُكتّاب، 

  في العالم اإلسالمي. الصراع الطائفيحول قضایا  أخبار

  : صحیفة فلسطینفي  لفئة المصادربالنسبة 

فقد  افقد تبین أن قضایا االحتالل التي نشرت في صحیفة فلسطین وكان مصدرها ُكتّاب
% حول قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، أما قضایا االحتالل التي كان 100 نسبتها كانت

%، وبنسبة 88.6الت عالمیة فقد كانت حول االحتالل األمریكي ألفغانستان بنسبة مصدرها وكا
% حول قضیة االحتالل الروسي 1.8% كانت حول قضایا احتالل أخرى، وفقط بنسبة 9.6

للشیشان، أما بالنسبة لقضایا االحتالل التي كان مصدرها وكاالت عربیة وٕاسالمیة فقد كانت بنسبة 
في حین لم تستخدم صحیفة فلسطین المصادر  ،األمریكي ألفغانستان % حول االحتالل100.0

مصادر متعددة) و بدون مصدر، و وسائل إعالم أخرى، و وكاالت محلیة، و مندوب، و التالیة (مراسل، 
  في العالم اإلسالمي. الصراع الطائفيلجلب أخبار حول قضایا 

  الصراع الطائفي قضایا مصادر

 المصادر لفئة تبعاالصراع الطائفي  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولالجدول التالي نسب  یوضح
  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى
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  ) 22جدول (
 المصادر لفئة تبعاً  اإلسالمي العالم في الطائفي الصراع لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

نوع 
 الصحیفة

قضایا الصراع  
 الطائفي

 فئة المصادر
  المجموع

  مراسل %
%  

  ُكّتاب
%  

وكاالت 
 %عالمیة

وكاالت 
عربیة 
 %وإسالمیة

وسائل 
إعالم 

 %أخرى
متعدد 
 %المصدر

بدون 
 %مصدر

 القدس

  21.4  25.0  100.0  0.0  0.0  20.0  33.3  16.7 الصراع الطائفي في إیران

الصراع الطائفي في 
  14.3  37.5  0.0  0.0  50.0  12.2  33.3  0.0 باكستان

  15.2  0.0  0.0  0.0  0.0   18.9  0.0  0.0 الصراع الطائفي في نیجیریا

  49.1  37.5    100.0  50.0  48.9  33.3  83.3 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  المجموع 

 فلسطین

الصراع الطائفي في 
  51.9  0.0  0.0  0.0  100.0  51.9  0.0  100.0 باكستان

  13.3  0.0  0.0  0.0  0.0  12.4  100.0  0.0 الصراع الطائفي في نیجیریا

  14.1  0.0  0.0  0.0  0.0  14.7  0.0  0.0 الصراع الطائفي في إیران

  20.7  0.0  0.0  100.0  0.0  20.9  0.0  0.0 أخرى

  100.0  0.0  0.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  المجموع 

االتجاه 
 العام

الصراع الطائفي في 
  34.8  37.5  0.0  0.0  75.0  35.6  20.0  14.3 باكستان

الصراع الطائفي في 
  14.2  0.0  0.0  0.0  0.0  15.1  40.0  0.0 نیجیریا

  17.4  25.0  100.0  0.0  0.0  16.9  20.0  14.3 الصراع الطائفي في إیران

  33.6  37.5  0.0  100.0  25.0  32.4  20.0  71.4 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  المجموع 

  : االتجاه العام لصحیفتي الدراسةفي  لفئة المصادربالنسبة 
 التي نشرت في صحیفتي الدراسة وكان مصدرها مراسال الصراع الطائفيقضایا تبین أن 

% حول الصراع الطائفي في 14.3% حول قضایا طائفیة أخرى، وبنسبة 71.4كانت بنسبة 
التي  الصراع الطائفيقضایا الصراع الطائفي في إیران، أما  % حول14.3باكستان، وبنفس النسبة 

% 20.0صراع الطائفي في نیجیریا، وبنسبة % حول ال40.0فقد كانت بنسبة  اكان مصدرها ُكتّاب
، أما القضایا التي كان مصدرها وكاالت ةحول باقي الصراعات الطائفیة المذكورة لكل على حد

% حول قضایا 32.4% حول الصراع الطائفي في باكستان، وبنسبة 35.6عالمیة فقد كانت بنسبة 
% حول الصراع 15.1ن، وبنسبة % حول الصراع الطائفي في إیرا16.9طائفیة أخرى، وبنسبة 

الطائفي في نیجیریا، أما القضایا التي نشرت وكان مصدرها وكاالت عربیة وٕاسالمیة فقد كانت 
% حول قضایا طائفیة أخرى، 25.0% حول الصراع الطائفي في باكستان، وبنسبة 75.0بنسبة 
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اعات الطائفیة األخرى عن القضایا التي كان مصدرها وسائل إعالم أخرى فقد كانت حول الصر  اأم
%حول الصراع 100.0%، كذلك التي كانت متعددة المصادر فقد كانت بنسبة 100.0بنسبة 

% حول الصراع الطائفي 37.5الطائفي في إیران، أما الصراعات الطائفیة بدون مصدر فقد كانت 
ة ی% حول قضایا طائف37.5% حول الصراع الطائفي في إیران، وبنسبة 25.0في باكستان و

الدراسة المصادر التالیة (مندوب، وكاالت محلیة) لجلب أخبار  أخرى، في حین لم تستخدم صحیفتا
  في العالم اإلسالمي. الصراع الطائفيحول قضایا 

  : صحیفة القدسفي  لفئة المصادربالنسبة 
 وكان مصدرها مراسال التي نشرت في صحیفة القدس الصراع الطائفيقضایا تبین أن 

الصراع الطائفي في  % حول16.7 % حول قضایا طائفیة أخرى، وبنسبة83.3كانت بنسبة 
% حول الصراع 33.3فقد كانت بنسبة  االتي كان مصدرها ُكتّاب الصراع الطائفيقضایا إیران، أما 

% حول الصراعات 33.3% حول الصراع الطائفي في إیران، و33.3الطائفي في باكستان، كذلك 
% حول 48.9خرى، أما القضایا التي كان مصدرها وكاالت عالمیة فقد كانت بنسبة الطائفیة األ

% حول 18.9% حول الصراع الطائفي في إیران، وبنسبة 20.0قضایا طائفیة أخرى، وبنسبة 
% حول الصراع الطائفي في باكستان، أما القضایا 12.2بنسبة نیجیریا، و الصراع الطائفي في 

% حول الصراع الطائفي 50كاالت عربیة وٕاسالمیة فقد كانت بنسبة التي نشرت وكان مصدرها و 
% حول قضایا طائفیة أخرى، أم عن القضایا التي كان مصدرها وسائل 50في باكستان، وبنسبة 

%، كذلك التي كانت متعددة 100.0إعالم أخرى كانت حول الصراعات الطائفیة األخرى بنسبة 
ع الطائفي في إیران، أما الصراعات الطائفیة بدون %حول الصرا100.0المصادر كانت بنسبة 

% حول الصراع الطائفي في 25.0% حول الصراع الطائفي في باكستان و37.5مصدر فكانت 
في حین لم تستخدم صحیفة القدس المصادر  % حول قضایا طائفیة أخرى،37.5إیران، وبنسبة 

  في العالم اإلسالمي. صراع الطائفيالالتالیة (مندوب، وكاالت محلیة) لجلب أخبار حول قضایا 

  : صحیفة فلسطینفي  لفئة المصادربالنسبة 
وكان مصدرها  التي نشرت في صحیفة فلسطین الصراع الطائفيقضایا فقد تبین أن 

التي  الصراع الطائفيقضایا لصراع الطائفي في باكستان، أما % حول ا100كانت بنسبة  مراسال
% حول الصراع الطائفي في نیجیریا، أما القضایا التي 100فقد كانت بنسبة  اكان مصدرها ُكتّاب

% حول الصراع الطائفي في باكستان، وبنسبة 51.9كان مصدرها وكاالت عالمیة فقد كانت بنسبة 
% حول الصراع الطائفي في إیران، وبنسبة 14.7% حول قضایا طائفیة أخرى، وبنسبة 20.9
في نیجیریا، أما حول القضایا التي نشرت وكان مصدرها وكاالت % حول الصراع الطائفي 12.4

% حول الصراع الطائفي في باكستان، و عن القضایا التي 100عربیة وٕاسالمیة فقد كانت بنسبة 
%، 100.0كان مصدرها وسائل إعالم أخرى فقد كانت حول الصراعات الطائفیة األخرى بنسبة 
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مندوب، و بدون مصدر، و در التالیة (متعدد المصادر، في حین لم تستخدم صحیفة فلسطین المصا
  في العالم اإلسالمي. الصراع الطائفيوكاالت محلیة) لجلب أخبار حول قضایا و 

  التنمیة قضایا مصادر

 على مستوى المصادر لفئة تبعاالتنمیة  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولالجدول التالي نسب  یوضح
  د.امستوى كل صحیفة على انفر صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى 

  ) 23جدول (
 المصادر لفئة تبعاً  اإلسالمي العالم في التنمیة لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

نوع 
 قضایا التنمیة  الصحیفة

 فئة المصادر
  المجموع

  مراسل %
% 

  مندوب
% 

  ُكّتاب
% 

وكاالت 
 %عالمیة

وكاالت 
عربیة 
 %وإسالمیة

وسائل 
إعالم 

 %أخرى
متعدد 
 %المصدر

بدون 
 %مصدر

 القدس

  48.4  80.0 0.0  0.0   66.7  33.3  66.7 0.0   66.7 التنمیة االقتصادیة

  7.8  0.0  0.0  0.0  0.0   9.1  11.1 0.0   11.1 التنمیة السیاسیة

  17.2 0.0  0.0  0.0  0.0   27.3  11.1 0.0   11.1 التنمیة االجتماعیة

  3.1  20.0 0.0  0.0  0.0  0.0   11.1 0.0  0.0  التنمیة البشریة

  23.4 0.0  0.0   100.0  33.3  30.3 0.0   100.0  11.1 أخرى

  100.0  100.0 0.0   100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع 

 فلسطین

  52.8 0.0   100.0  77.8 0.0   47.8  83.3 0.0   100.0 التنمیة السیاسیة

  25.8 0.0  0.0   11.1 0.0   30.4  16.7 0.0  0.0  التنمیة االقتصادیة

التنمیة 
  3.4 0.0  0.0  0.0   50.0  1.4 0.0   100.0 0.0  االجتماعیة

  11.2 0.0  0.0   11.1 0.0   13.0 0.0  0.0  0.0  التنمیة البشریة

  6.7 0.0  0.0  0.0   50.0  7.2 0.0  0.0  0.0  أخرى

  100.0 0.0   100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع 

 المجموع

  35.3  80.0 0.0   10.0  50.0  31.4  46.7 0.0   60.0 التنمیة االقتصادیة

  34.0 0.0   100.0  70.0 0.0   35.3  40.0 0.0   20.0 التنمیة السیاسیة

  9.2 0.0  0.0  0.0   12.5  9.8  6.7  50.0  10.0 التنمیة االجتماعیة

  7.8  20.0 0.0   10.0 0.0   8.8  6.7 0.0  0.0  التنمیة البشریة

  13.7 0.0  0.0   10.0  37.5  14.7 0.0   50.0  10.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0   100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع 
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  االتجاه العام لصحیفتي الدراسة: في  المصادرلفئة بالنسبة 
تبین من خالل النتائج أن قضایا التنمیة التي عرضت في صحیفتي الدراسة والتي كان 

% حول التنمیة 20.0% حول التنمیة االقتصادیة، وبنسبة 60.0كانت بنسبة  مصدرها مراسال
بة حول قضایا التنمیة األخرى، % حول التنمیة االجتماعیة، وبنفس النس10.0السیاسیة، وبنسبة 

% حول التنمیة االجتماعیة، 50.0كانت بنسبة  اوقضایا التنمیة التي كان مصدرها مندوب
% حول قضایا التنمیة األخرى، وبالنسبة لقضایا التنمیة في العالم اإلسالمي التي كان 50.0و

% حول التنمیة 40.0نسبة % حول التنمیة االقتصادیة، وب46.7، فقد كانت بنسبة امصدرها ُكتّاب
% حول التنمیة البشریة، أما 6.7% حول التنمیة االجتماعیة، وبنفس النسبة 6.7السیاسیة، وبنسبة 

% حول التنمیة 35.3عن قضایا التنمیة التي كان مصدرها وكاالت عالمیة فقد كانت بنسبة 
قضایا تنمیة أخرى، % حول 14.7% حول التنمیة االقتصادیة، وبنسبة 31.4السیاسیة، وبنسبة 

% حول التنمیة البشریة، أما عن القضایا 8.8% حول التنمیة االجتماعیة، وبنسبة 9.8وبنسبة 
% حول التنمیة االقتصادیة، 50.0التي كان مصدرها وكاالت عربیة وٕاسالمیة فقد كانت بنسبة 

القضایا التي % حول التنمیة االجتماعیة، و 12.5% حول قضایا التنمیة األخرى، وبنسبة 37.5و
% حول 70.0عرضت في صحیفتي الدراسة وكان مصدرها وسائل إعالم أخرى، كانت بنسبة 

التنمیة البشریة، وقضایا تنمیة و % لكل من (التنمیة االقتصادیة، 10.0التنمیة السیاسیة، وبنسبة 
% 80.0حول التنمیة السیاسیة، و% 100متعددة المصادر فقد كانت الموضوعات أخرى)، أما 

في  % كانت حول التنمیة البشریة وبدون مصدر،20.0بدون مصدر حول التنمیة االقتصادیة، و
الدراسة المصادر التالیة (وكاالت محلیة) لجلب أخبار حول قضایا التنمیة  حین لم تستخدم صحیفتا

  في العالم اإلسالمي.

  صحیفة القدس: في  لفئة المصادربالنسبة 

ا التنمیة التي عرضت في صحیفتي الدراسة والتي كان تبین من خالل النتائج أن قضای
% حول التنمیة 11.1% حول التنمیة االقتصادیة، وبنسبة 66.7كانت بنسبة  مصدرها مراسال

% حول التنمیة االجتماعیة، وبنفس النسبة حول قضایا التنمیة األخرى، 11.1السیاسیة، وبنسبة 
% حول قضایا التنمیة األخرى، وبالنسبة 100 كانت اوقضایا التنمیة التي كان مصدرها مندوب

% حول التنمیة 66.7بنسبة  فكانت القضایا التنمیة في العالم اإلسالمي التي كان مصدرها ُكتّاب
% حول التنمیة االجتماعیة، 11.1% حول التنمیة السیاسیة، وبنسبة 11.1االقتصادیة، وبنسبة 

وبنفس النسبة حول قضایا التنمیة البشریة، أما عن قضایا التنمیة التي كان مصدرها وكاالت 
% حول قضایا تنمیة 30.3التنمیة االقتصادیة، وبنسبة  % حول33.3عالمیة فقد كانت بنسبة 

% حول التنمیة السیاسیة، أما عن 9.1% حول التنمیة االجتماعیة، وبنسبة 27.3وبنسبة  أخرى،
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% حول التنمیة 66.7القضایا التي كان مصدرها وكاالت عربیة وٕاسالمیة فقد كانت بنسبة 
لدراسة % حول قضایا التنمیة األخرى، والقضایا التي عرضت في صحیفتي ا33.3االقتصادیة، و

% 80.0% حول قضایا تنمیة أخرى)، و 100وكان مصدرها وسائل إعالم أخرى كانت بنسبة 
في  % كانت حول التنمیة البشریة بدون مصدر.20.0بدون مصدر حول التنمیة االقتصادیة، و

متعددة المصادر) لجلب أخبار و حین لم تستخدم صحیفة القدس المصادر التالیة (وكاالت محلیة، 
  ا التنمیة في العالم اإلسالمي.حول قضای

  صحیفة فلسطین: في  لفئة المصادربالنسبة 

تبین من خالل النتائج أن قضایا التنمیة التي عرضت في صحیفة فلسطین والتي كان 
% حول التنمیة السیاسیة، وقضایا التنمیة التي كان مصدرها 100كانت بنسبة  مصدرها مراسال

نمیة االجتماعیة، وبالنسبة لقضایا التنمیة في العالم اإلسالمي % حول الت100كانت بنسبة  امندوب
% حول 16.7% حول التنمیة السیاسیة، وبنسبة 83.3، فقد كانت بنسبة باالتي كان مصدرها ُكتّا

التنمیة االقتصادیة، أما عن قضایا التنمیة التي كان مصدرها وكاالت عالمیة فقد كانت بنسبة 
% حول 13.0بنسبة  % حول التنمیة االقتصادیة،30.4ة، وبنسبة % حول التنمیة السیاسی47.8

% حول التنمیة االجتماعیة، 1.4% حول قضایا تنمیة أخرى، وبنسبة 7.2التنمیة البشریة، وبنسبة 
% حول التنمیة 50.0أما عن القضایا التي كان مصدرها وكاالت عربیة وٕاسالمیة فقد كانت بنسبة 

ا التنمیة األخرى، والقضایا التي عرضت في صحیفة فلسطین % حول قضای50.0االجتماعیة، و
% 11.1% حول التنمیة السیاسیة، وبنسبة 77.8وكان مصدرها وسائل إعالم أخرى، كانت بنسبة 

% 100.0متعددة المصادر فقد كانت  القضایاالتنمیة البشریة)، أما و لكل من (التنمیة االقتصادیة، 
تستخدم صحیفة فلسطین المصادر التالیة (وكاالت محلیة،  في حین لم حول التنمیة السیاسیة،

  بدون مصدر) لجلب أخبار حول قضایا التنمیة في العالم اإلسالمي.و متعددة المصادر، و 
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  الثاين املبحث
  الدراسة صحيفيت يف اإلسالمي العامل لقضايا الصحفية التغطية لشكل العامة السمات

 فلسطین صحیفتي في اإلسالمي العالم قضایا لشكل التحلیل نتائج المبحث هذا یتناول
التي تم استخدامها في معالجة موضوعات  الصحفیة األشكال على التعرف في ذلك ویتمثل ،والقدس

 موقع ، وتحدیدمن صور ورسوم واطارات وخلفیات التیبوغرافیة العالم االسالمي، والعناصر
  صحیفتین.ال في اإلسالمي العالم بقضایا الخاصة الموضوعات

    
 تبعاالعالم االسالمي  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولنسب تكرارات و الجدول التالي  یكشف

صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة  على مستوى شكل المادة الصحفیة لفئة
  د.اعلى انفر 

  ) 24جدول (
  الصحفیة المستخدمة في صحیفتي الدراسةالعالقة بین قضایا العالم االسالمي واألشكال 

نوع  
  نوع القضایا الصحیفة

 المادة الصحفیة شكل فئة

 Total أخرى تیراكاریك حدیث تقریر مقال تحقیق خبر

N % N % N % N % N % N % N % N % 

 القدس

 31.1 112 50.0 1 100.0 1 0.0 0 45.2 14 27.3 3 33.3 1 29.6 92 الصراع الطائفي 

 30.8 111 0.0 0 0.0 0 100.0 1 19.4 6 0.0 0 66.7 2 32.8 102 االحتالل 

 19.4 70 50.0 1 0.0 0 0.0 0 12.9 4 0.0 0 0.0 0 20.9 65 المسلمة  األقلیاتحقوق 

 18.6 67 0.0 0 0.0 0 0.0 0 22.6 7 72.7 8 0.0 0 16.7 52  التنمیة 

 المجموع
311 100 3 100 11 100 31 100 1 100 1 100.0 2 100 360 100 

311 86.4 3 0.8 11 3.1 31 8.8 1 0.2 1 0.2 2 0.5 360 100 

 فلسطین

 34.0 135 0.0 0 0.0 0 20.0 1 23.4 11 0.0 0 50.0 1 36.7 122 الصراع الطائفي 

 29.5 117 0.0 0 0.0 0 20.0 1 12.8 6 14.3 1 0.0 0 32.8 109 االحتالل 

 22.4 89 0.0 0 0.0 0 60.0 3 40.4 19 71.4 5 50.0 1 18.4 61 التنمیة 

 14.1 56 0.0 0 100 4 0.0 0 23.4 11 14.3 1 0.0 0 12.0 40 المسلمة  األقلیاتحقوق 

 المجموع
332 100.0 2 100 7 100 47 100 5 100 4 100 0 0.0 397 100 

332 83.7 2 0.5 7 1.7 47 11.8 5 1.3 4 1.00 0 0.0 397 100 

االتجاه 
 العام

 32.6 247 50.0 1 20.0 1 16.7 1 32.1 25 16.7 3 40.0 2 33.3 214 الصراع الطائفي 

 30.1 228 0.0 0 0.0 0 33.3 2 15.4 12 5.6 1 40.0 2 32.8 211 االحتالل 

 20.6 156 0.0 0 0.0 0 50.0 3 33.3 26 72.2 13 20.0 1 17.6 113 التنمیة 

 16.6 126 50.0 1 80.0 4 0.0 0 19.2 15 5.6 1 0.0 0 16.3 105 المسلمة  األقلیاتحقوق 

  المجموع
643 100 5 100 18 100 78 100 6 100 5 100 2 100 757 100 

643 84.9 5 0.6 18 2.5 78 10.5 6 0.7 5 0.6 2 0.2 757 100 
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   :االتجاه العام

التي قدمت من  الطریقةفي  على الخبر الصحفي تركزتبین أن اهتمام صحیفتي الدراسة 
%)، وتفوقت فیه صحیفة 84.6، حیث جاءت نسبته في كلتا الصحیفتین (خاللها المادة االعالمیة

فجاء  ،، في حین تباینت األشكال األخرىفلسطین%) في 83.7%)، مقابل (86.4( القدس بنسبة
ا الصحیفتین، ت%)، في كل10.5الصحفي في المرتبة الثانیة، ولكن بفارق كبیر بنسبة ( التقریر

، وجاء القدس%) في صحیفة 8.8%)، مقابل نسبة (11.8بنسبة (فلسطین وتفوقت فیه صحیفة 
%)، ثم 1.7%)، مقابل (3.1بنسبة ( القدسالصحفي، وتفوقت فیه  المقالفي المرتبة الثالثة 

  .%)1حصل الحدیث الصحفي والتحقیق الصحفي والكاریكاتیر على أقل من (
وتبین من خالل النتائج أن قضایا الدراسة التي تم أخذها على هیئة خبر في صحیفتي 

% 17.6% نحو قضایا االحتالل، 32.8، الصراع الطائفي% نحو قضایا 33.3الدراسة كانت (
% نحو قضایا حقوق األقلیات المسلمة)، في حین كان توزیع قضایا 16.3نحو قضایا التنمیة، 

% نحو قضایا 40.0و، الصراع الطائفي% نحو قضایا 40.0الدراسة التي أتت على هیئة تحقیق (
% نحو 72.2فكانت ( ةمقالی % نحو قضایا التنمیة)، أما القضایا التي جاءت20.0واالحتالل، 

% 5.6و% نحو قضایا حقوق األقلیات المسلمة، 5.6و% قضایا طائفیة، 16.7وقضایا التنمیة، 
%% نحو قضایا التنمیة، 33.3قضایا االحتالل)، والقضایا التي عرضت على هیئة تقریر كانت (

% 15.4ولمة، % نحو قضایا حقوق األقلیات المس19.2، الصراع الطائفي% نحو قضایا 32.1و
% قضایا التنمیة، 50.0نحو قضایا االحتالل)، وبالنسبة للقضایا التي جاءت على هیئة الحدیث (

)، وتبین أن القضایا التي عرضت الصراع الطائفي% قضایا 16.7و% قضایا االحتالل، 33.3و
الصراع % قضایا 20.0و% حقوق األقلیات المسلمة، 80.0على هیئة كاریكاتیر كانت كالتالي (

% حقوق 50.0)، كما تبین أن القضایا التي عرضت على هیئات أخرى فقد كانت (الطائفي
  ).الصراع الطائفي% 50.0واألقلیات المسلمة، 

   :صحیفة القدس
تبین من خالل النتائج أن قضایا الدراسة التي تم أخذها على هیئة خبر في صحیفة القدس 

% نحو 20.9، الصراع الطائفينحو قضایا  %29.6% نحو قضایا االحتالل، 32.8كانت (
% نحو قضایا التنمیة)، في حین كان توزیع قضایا الدراسة 16.7قضایا حقوق األقلیات المسلمة، 
% نحو قضایا 66.7، الصراع الطائفي% نحو قضایا 33.3التي أتت على هیئة تحقیق (

% قضایا 27,3ویا التنمیة، % نحو قضا72.2فكانت ( مقالیةاالحتالل)، أما القضایا التي جاءت 
الصراع % نحو قضایا 45.2طائفیة)، والقضایا التي عرضت بالصحف على هیئة تقریر كانت (

% نحو حقوق 12.9و% نحو قضایا االحتالل، 19.4و% نحو قضایا التنمیة، 22.6و، الطائفي
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% نحو 100.0األقلیات المسلمة)، وبالنسبة للقضایا التي جاءت على هیئة الحدیث فقد كانت 
واحدة نحو قضایا  كانت قضایا االحتالل، وتبین أن القضایا التي عرضت على هیئة كاریكاتیر فقد

في صحیفة القدس، كما تبین أن القضایا التي عرضت على هیئات أخرى فقد  الصراع الطائفي
  ).الصراع الطائفي% حقوق 50.0و% حقوق األقلیات المسلمة، 50.0كانت (

   :صحیفة فلسطین

تبین من خالل النتائج أن قضایا الدراسة التي تم أخذها على هیئة خبر في صحیفة 
% نحو قضایا االحتالل، 32.8و، الصراع الطائفي% نحو قضایا 36.7فلسطین كانت (

% نحو قضایا حقوق األقلیات المسلمة)، في حین كان 12.0و% نحو قضایا التنمیة، 18.4و
% 50.0، الصراع الطائفي% نحو قضایا 50.0هیئة تحقیق ( توزیع قضایا الدراسة التي أتت على

% نحو قضایا التنمیة، 71.4فكانت ( ةنحو قضایا التنمیة)، أما القضایا التي جاءت مقالی
% نحو قضایا االحتالل)، والقضایا التي عرضت بصحیفة 14.3% قضایا حقوق األقلیات، 14.3

الصراع % نحو قضایا 23.4التنمیة، % نحو قضایا 40.4فلسطین على هیئة تقریر كانت (
% نحو قضایا االحتالل)، وبالنسبة 12.8% نحو حقوق األقلیات المسلمة، 23.4، الطائفي

% قضایا 20.0% قضایا تنمیة، 60.0للقضایا التي جاءت على هیئة الحدیث فقد كانت (
)، وتبین أن القضایا التي عرضت على هیئة كاریكاتیر الصراع الطائفي% قضایا 20.0االحتالل، 

 أشكاالً % نحو قضایا حقوق األقلیات المسلمة، في حین لم تستخدم صحیفة فلسطین 100بنسبة 
  أخرى في عرض أخبارها حول قضایا الدراسة.

  
   ةالصحفی المادة شكلتبعا لفئة  قضایا حقوق األقلیات المسلمة

 تبعاحقوق األقلیات المسلمة  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولالجدول التالي نسب  یكشف
صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة  على مستوى شكل المادة الصحفیة لفئة

  د.اعلى انفر 
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  ) 25جدول (
  الصحفیة المادة شكل لفئة تبعاً  المسلمة األقلیات حقوق لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

قضایا حقوق    الصحیفة
 األقلیات

  ةالصحفیالمادة  شكل فئة
 المجموع

  خبر %
% 

  مقال
% 

  تقریر
% 

  كاریكاتیر
% 

  أخرى
% 

 القدس

  21.4 0.0 0.0 0.0 0.0  23.1 تكمیم األفواه عن الرأي

  15.7 0.0 0.0  0.0 0.0  16.9 التطھیر العرقي

  7.1 0.0 0.0 0.0 0.0  7.7 منع المشاركة السیاسیة

  4.3 0.0 0.0  25.0 0.0  3.1 الحرمان من التعلیم

  15.7 0.0 0.0  25.0 0.0  15.4 حظر العبادة

  35.7  100.0 0.0  50.0 0.0   33.8 أخرى

  100.0  100.0 0.0  100.0 0.0  100.0 المجموع

 فلسطین

  53.6 0.0  50.0  45.5  100.0  55.0 التطھیر العرقي

  7.1 0.0  25.0 0.0 0.0  7.5 األفواه عن الرأيتكمیم 

  7.1 0.0 0.0 0.0 0.0  10.0 منع المشاركة السیاسیة

  8.9 0.0 0.0 0.0 0.0  12.5 التعلیم من حرمان

  21.4 0.0  25.0  45.5 0.0  15.0 حظر العبادة

  1.8 0.0 0.0  9.1 0.0 0.0 أخرى

  100.0 0.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

 االتجاه العام

  32.5 0.0  50.0  33.3  100.0  31.4 التطھیر العرقي

  15.1 0.0  25.0 0.0 0.0  17.1 تكمیم األفواه عن الرأي

  7.1 0.0 0.0 0.0 0.0  8.6 منع المشاركة السیاسیة

  6.3 0.0 0.0  6.7 0.0  6.7 الحرمان من التعلیم

  18.3 0.0  25.0  40.0 0.0  15.2 حظر العبادة

  20.6  100.0 0.0   20.0 0.0  21.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

   :االتجاه العام

قضیة التطهیر خبر كانت أظهرت النتائج أن من أكثر القضایا التي تم أخذها بصیغة ال
%، وحظر العبادة 17.1 ةاألفواه عن الرأي وبنسبتكمیم تلیها قضیة %، و 31.4العرقي وبنسبة 

%، وقضایا أخرى 6.7 الحرمان من التعلیم%، 8.6%، وقضیة منع المشاركة السیاسیة 15.2
%). أما القضایا التي تم طرحها على شكل مقال، فكانت فقط قضیة التطهیر العرقي وبنسبة 21.0
%، التطهیر 40( حظر العبادة وبنسبة %، والقضایا التي تم طرحها بصیغة التقریر فكانت 100
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%). أما القضایا التي تم طرحها 20%، قضایا أخرى 6.7 الحرمان من التعلیم%، 33.3العرقي 
%، تكمیم األفواه عن 25%، حظر العبادة 50التطهیر العرقي یغة الكاریكاتیر فكانت كالتالي (بص

ل قضایا حقوق أقلیات أخرى بنسبة أخرى فقد كانت حو  أشكاالً  استخدمت%)، أما التي 25الرأي 
100.0%  

   :صحیفة القدس

أظهرت النتائج أن من أكثر القضایا التي تم أخذها بصیغة الخبر كانت قضیة (تكمیم 
تلیها قضیة %، و 16.9التطهیر العرقي وبنسبة تلیها قضیة %، و 23.1وبنسبة  األفواه عن الرأي

%، 3.1 الحرمان من التعلیم%، 7.7%، وقضیة منع المشاركة السیاسیة 15.4العبادة  حظر
 الحرمان من التعلیم%). أما القضایا التي تم طرحها بصیغة التقریر فكانت (33.8وقضایا أخرى 

أخرى فقد  أشكاالً  استخدمتأما التي  %)،50%، قضایا أخرى 25%، حظر العبادة وبنسبة 25
%، كما تبین أن صحیفة القدس لم تستخدم 100.0حقوق أقلیات أخرى بنسبة كانت حول قضایا 

الشكلین التالیین في عرض المادة اإلعالمیة (المقال، الكاریكاتیر) في عرض قضایا حقوق األقلیات 
  المسلمة.

   :صحیفة فلسطین

أظهرت النتائج أن من أكثر القضایا التي تم أخذها بصیغة الخبر كانت قضیة التطهیر 
، الحرمان من التعلیم% 12.5%، ویلیها 15العبادة  تلیها قضیة حظر%، و 55العرقي وبنسبة 

. أما القضایا التي تم طرحها على %7.5%، تكمیم األفواه 10لسیاسیة وقضیة منع المشاركة ا
%. أما القضایا التي تم طرحها بصیغة 100شكل مقال، فكانت فقط قضیة التطهیر العرقي وبنسبة 

%). أما 45.5%، وبنفس النسبة لقضیة حظر العبادة 45.5فكانت (التطهیر العرقي بنسبة  التقریر
%، حظر العبادة 50التطهیر العرقي ( القضایا التي تم طرحها بصیغة الكاریكاتیر فكانت كالتالي

أخرى في  %)، وتبین أن صحیفة فلسطین لم تستخدم أشكاالً 25%، تكمیم األفواه عن الرأي 25
  دة اإلعالمیة حول قضایا حقوق األقلیات المسلمة.عرض الما

  

   الصحفیة قضایا االحتالل تبعا لفئة شكل المادة
شكل المادة  لفئة تبعااالحتالل  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولالجدول التالي نسب  یكشف

  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى الصحفیة
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  ) 26جدول (
   ةالصحفی المادة شكل لفئة تبعاً  اإلسالمي العالم في االحتالل لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 قضایا االحتالل  الصحیفةنوع 
  ةالصحفیالمادة  شكل فئة

 المجموع
  خبر %

%  
  تحقیق
% 

  مقال
% 

  تقریر
% 

  حدیث
% 

 القدس

  59.5  100.0  33.3  0.0  100.0  59.8 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.8  0.0  0.0  0.0  0.0  2.0 االحتالل الروسي للشیشان

  38.7  0.0  66.7  0.0  0.0  38.2 أخرى

  100.0  100.0  100.0  0.0  100.0  100.0 المجموع

 فلسطین

  88.9  100.0  100.0  0.0  0.0  89.0 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.7  0.0  0.0  100.0  0.0  9. للشیشان االحتالل الروسي

  9.4  0.0  0.0    0.0  10.1 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  0.0  100.0 المجموع

 االتجاه العام

  74.6  100.0  66.7  0.0  100.0  74.9 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.8  0.0  0.0  100.0  0.0  1.4  االحتالل الروسي للشیشان

  23.7  0.0  33.3  0.0  0.0  23.7 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

  : االتجاه العام لصحیفتي الدراسة

قضیة االحتالل لتي تم أخذها بصیغة الخبر كانت (أظهرت النتائج أن من أكثر القضایا ا
%، 1.4االحتالل الروسي للشیشان وبنسبةتلیها قضیة %، و 74.9األمریكي ألفغانستان وبنسبة 

%). أما القضایا التي تم طرحها على شكل تحقیق صحفي فكانت فقط قضیة 23.7وقضایا أخرى 
طرحها على شكل مقال،  %. أما القضایا التي تم100االحتالل األمریكي ألفغانستان وبنسبة 

تم طرحها بصیغة %.، والقضایا التي 100قضیة االحتالل الروسي للشیشان وبنسبة فكانت فقط 
%). 33.3%، وقضایا أخرى 66.7قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان وبنسبة التقریر فكانت (

أما القضایا التي تم طرحها على شكل حدیث، فكانت فقط قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان 
كلین التالیین(كاریكاتیر، أخرى) في الش تستخدما%، وقد تبین أن صحیفتي الدراسة لم 100وبنسبة 

  عرض المادة اإلعالمیة حول قضایا االحتالل في العالم اإلسالمي.
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  : صحیفة القدس

قضیة االحتالل لتي تم أخذها بصیغة الخبر كانت (أظهرت النتائج أن من أكثر القضایا ا
%، 2.0للشیشان وبنسبةلیها قضیة االحتالل الروسي ت%، و 59.8األمریكي ألفغانستان وبنسبة 

قضیة ا على شكل تحقیق صحفي فكانت فقط %). أما القضایا التي تم طرحه38.2وقضایا أخرى 
تم طرحها بصیغة التقریر فكانت  %. أما القضایا التي100االحتالل األمریكي ألفغانستان وبنسبة 

ي للشیشان %، قضیة االحتالل الروس33.3قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان وبنسبة (
%). أما القضایا التي تم طرحها على شكل حدیث، فكانت فقط قضیة االحتالل األمریكي 66.7

%.وقد تبین أن صحیفة القدس لم تستخدم الشكلین التالیین(كاریكاتیر، 100ألفغانستان وبنسبة 
  أخرى) في عرض المادة اإلعالمیة حول قضایا االحتالل في العالم اإلسالمي.

  
  : فلسطینصحیفة 

قضیة االحتالل لتي تم أخذها بصیغة الخبر كانت (أظهرت النتائج أن من أكثر القضایا ا
%، 0.4االحتالل الروسي للشیشان وبنسبةتلیها قضیة %، و 89.0األمریكي ألفغانستان وبنسبة 

%). أما القضایا التي تم طرحها على شكل مقال، فكانت فقط لقضیة 10.1وقضایا أخرى 
قضیة تم طرحها بصیغة التقریر فكانت ( ، والقضایا التي%100لروسي للشیشان وبنسبة تالل ااالح

%). أما القضایا التي تم 33.3%، وقضایا أخرى 66.7االحتالل األمریكي ألفغانستان وبنسبة 
وقد %، 100األمریكي ألفغانستان وبنسبة طرحها على شكل حدیث، فكانت فقط قضیة االحتالل 

(كاریكاتیر، أخرى) في عرض المادة  سطین لم تستخدم الشكلین التالیینتبین أن صحیفة فل
  اإلعالمیة حول قضایا االحتالل في العالم اإلسالمي.

  
   الصحفیة قضایا الصراع الطائفي تبعا لفئة شكل المادة

شكل  لفئة تبعاالصراع الطائفي  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولالجدول التالي نسب  یكشف
  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى الصحفیةالمادة 
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  ) 27جدول (
   تبعاً  اإلسالمي العالم في الطائفي الصراع لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

  شكل المادة الصحفیة لفئة

نوع 
  الصحیفة

قضایا الصراع  
 الطائفي

 ةالصحفیالمادة  شكل فئة
  المجموع

  خبر %
% 

  تحقیق
% 

  مقال
% 

  تقریر
% 

  حدیث
% 

  كاریكاتیر
% 

  أخرى
% 

 القدس

الصراع الطائفي 
  20.5 0.0  0.0  0.0   28.6  33.3 0.0   19.6 في إیران

الصراع الطائفي 
  15.2 0.0  0.0  0.0   21.4  33.3 0.0   14.1 في باكستان

الصراع الطائفي 
  15.2 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0   100.0  17.4 في نیجیریا

  49.1  100.0  100.0 0.0   50.0  33.3 0.0   48.9 أخرى

  100.0  100.0  100.0 0.0   100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

 فلسطین

الصراع الطائفي 
  51.9 0.0  0.0   100.0  18.2 0.0   100.0  54.1 في باكستان

الصراع الطائفي 
  13.3 0.0  0.0  0.0   27.3 0.0  0.0   12.3 نیجیریافي 

الصراع الطائفي 
  14.1 0.0  0.0  0.0   27.3 0.0  0.0   13.1 في إیران

  20.7 0.0  0.0  0.0   27.3 0.0  0.0   20.5 أخرى

  100.0 0.0  0.0   100.0  100.0 0.0   100.0  100.0 المجموع

االتجاه 
 العام

الطائفي الصراع 
  35.2 0.0  0.0   100.0  20.0  33.3  50.0  36.9 في باكستان

الصراع الطائفي 
  14.2 0.0  0.0  0.0   12.0 0.0   50.0  14.5 في نیجیریا

الصراع الطائفي 
  17.0 0.0  0.0  0.0   28.0  33.3 0.0   15.9 في إیران

  33.6  100.0  100.0 0.0   40.0  33.3 0.0   32.7 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

  : االتجاه العام لصحیفتي الدراسة

قضیة الصراع لتي تم أخذها بصیغة الخبر كانت (أظهرت النتائج أن من أكثر القضایا ا
%، الصراع الطائفي في نیجیریا 15.9%، الصراع الطائفي في إیران 36.9الطائفي في باكستان 

%)، أما القضایا التي تم طرحها على شكل تحقیق صحفي فكانت 32.7%، قضایا أخرى 14.5
%). أما القضایا 50%، الصراع الطائفي في نیجیریا 50(قضیة الصراع الطائفي في باكستان 

%، الصراع 33.3قضیة الصراع الطائفي في باكستان ( فكانتي تم طرحها على شكل مقال الت
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تم طرحها بصیغة التقریر  %)، والقضایا التي33.3%، قضایا أخرى 33.3الطائفي في إیران 
%، 28.0%، الصراع الطائفي في إیران 20.0قضیة الصراع الطائفي في باكستان فكانت (

طرحها على شكل  %)، أما القضایا التي تم40%، قضایا أخرى 12نیجیریا الصراع الطائفي في 
%، كذلك القضایا التي 100.0قضیة الصراع الطائفي في باكستان بنسبة حدیث، فكانت فقط 

% حول قضایا طائفیة أخرى في العالم 100.0أخذت شكل كاریكاتیر وأشكال أخرى فقد كانت 
  اإلسالمي.

  : صحیفة القدس

قضیة الصراع لتي تم أخذها بصیغة الخبر كانت (ائج أن من أكثر القضایا اأظهرت النت
%، الصراع الطائفي في نیجیریا 19.6%، الصراع الطائفي في إیران 14.1الطائفي في باكستان 

%)، أما القضایا التي تم طرحها على شكل تحقیق صحفي فكانت 48.9%، قضایا أخرى 17.4
شكل %، أما القضایا التي تم طرحها على 100جیریا وبنسبة فقط قضیة الصراع الطائفي في نی

%، 33.3%، الصراع الطائفي في إیران 33.3قضیة الصراع الطائفي في باكستان مقال كانت (
قضیة الصراع الطائفي تم طرحها بصیغة التقریر فكانت ( %)، والقضایا التي33.3قضایا أخرى 
كذلك  %)،50.0%، قضایا أخرى 28.6ن %، الصراع الطائفي في إیرا21.4في باكستان 

% حول قضایا طائفیة أخرى 100.0أخرى فقد كانت  القضایا التي أخذت شكل كاریكاتیر وأشكاال
ث في عرض المادة في العالم اإلسالمي، كما تبین أن صحیفة القدس لم تستخدم شكل الحدی

  في العالم اإلسالمي. الصراع الطائفيقضایا اإلعالمیة حول 
  : فلسطینصحیفة 

أظهرت النتائج أن من أكثر القضایا التي تم أخذها بصیغة الخبر كانت (قضیة الصراع 
%، الصراع الطائفي في نیجیریا 13.1%، الصراع الطائفي في إیران 54.1الطائفي في باكستان 

ا على شكل تحقیق صحفي فكانت %)، أما القضایا التي تم طرحه20.5%، قضایا أخرى 12.3
%)، أما القضایا التي تم طرحها بصیغة 100الصراع الطائفي في باكستان وبنسبة قضیة فقط 

%، الصراع الطائفي في إیران 18.2التقریر فكانت (قضیة الصراع الطائفي في باكستان 
 %)، أما القضایا التي تم27.3%، قضایا أخرى 127.3%، الصراع الطائفي في نیجیریا 27.3

كما  %.100قضیة الصراع الطائفي في باكستان وبنسبة قط طرحها على شكل حدیث، فكانت ف
) في عرض المادة تبین أن صحیفة فلسطین لم تستخدم األشكال التالیة (المقال، كاریكاتیر، أخرى

  في العالم اإلسالمي. الصراع الطائفيقضایا اإلعالمیة حول 
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   الصحفیة قضایا التنمیة تبعا لفئة شكل المادة
شكل المادة  لفئة تبعاالتنمیة  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولالجدول التالي نسب  یكشف

  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى الصحفیة
  ) 28جدول (

    اإلسالمي العالم في التنمیة لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب
   ةالصحفی المادة شكل لفئة تبعاً 

نوع 
 قضایا التنمیة  الصحیفة

  ةالصحفیالمادة  شكل فئة
  المجموع

  خبر %
% 

  تحقیق
% 

  مقال
% 

  تقریر
% 

  حدیث
% 

  القدس

  47.8  0.0  42.9  62.5  0.0  46.2 التنمیة االقتصادیة

  7.5  0.0  0.0  12.5  0.0  7.7 التنمیة السیاسیة

  17.9  0.0  28.6  12.5  0.0  17.3 التنمیة االجتماعیة

  3.0  0.0  14.3  12.5  0.0  0.0 التنمیة البشریة

  23.9  0.0  14.3  0.0  0.0  28.8 أخرى

  100.0  0.0  100.0  100.0  0.0  100.0 المجموع

 فلسطین

  53.9  33.3  68.4  60.0  100.0  49.2 التنمیة السیاسیة

  24.7  33.3  21.1  20.0  0.0  26.2 التنمیة االقتصادیة

  3.4  33.3  0.0  0.0  0.0  3.3 التنمیة االجتماعیة

  11.2  0.0  0.0  0.0  0.0  16.4 التنمیة البشریة

  6.7  0.0  10.5  20.0  0.0  4.9 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

 المجموع

  34.6  33.3  26.9  46.2  0.0  35.4 التنمیة االقتصادیة

  34.0  33.3  50.0  30.8  100.0  30.1 التنمیة السیاسیة

  9.6  33.3  7.7  7.7  0.0  9.7 التنمیة االجتماعیة

  7.7  0.0  3.8  7.7  0.0  8.8 التنمیة البشریة

  14.1  0.0  11.5  7.7  0.0  15.9 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

  االتجاه العام لصحیفتي الدراسة: 

في صحیفتي الدراسة بصیغة الخبر  تبین من خالل النتائج أن قضایا التنمیة التي عرضت
%، ثم التنمیة 30.1%، ویلیها التنمیة السیاسیة 35.4التنمیة االقتصادیة كانت حسب األهمیة (

أن قضیة % قضایا أخرى)، كما ظهر 15.9یة، % التنمیة البشر 8.8%، و9.7االجتماعیة بنسبة 
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التنمیة السیاسیة هي القضیة الوحیدة التي تم عرضها على شكل تحقیق صحفي في صحیفتي 
فكانت حسب األهمیة في على صیغة المقال %، أما القضایا التي تم عرضها 100الدراسة وبنسبة 

% التنمیة 7.7التنمیة السیاسیة،  %30.8% التنمیة االقتصادیة، 46.2صحیفتي الدراسة كالتالي (
% أخرى)، أما القضایا التي تم طرحها في صحیفتي الدراسة 7.7% البشریة، 7.7االجتماعیة، 

% التنمیة 7.7% التنمیة االقتصادیة، 26.9، % التنمیة السیاسیة50على شكل تقریر فكانت (
القضایا التي تم عرضها  أن% أخرى)، في حین ظهر 11.5بشریة، % التنمیة ال3.8االجتماعیة، 

% 33.3% التنمیة السیاسیة، 33.3( عن طریق الحدیث الصحفي في صحیفتي الدراسة فكانت
 ا% التنمیة االجتماعیة). في حین تبین أن صحیفتي الدراسة لم تستخدم33.3التنمیة االقتصادیة، 

یا التنمیة في العالم الشكلین التالیین (الكاریكاتیر، أخرى) في عرض المادة اإلعالمیة حول قضا
  اإلسالمي.

   صحیفة القدس:
تبین من خالل النتائج أن قضایا التنمیة التي عرضت في صحیفة القدس بصیغة الخبر 

%، ثم 17.3%، ویلیها التنمیة االجتماعیة 46.2فكانت حسب األهمیة ( التنمیة االقتصادیة 
التي تم عرضها على صیغة المقال % قضایا أخرى)، أما القضایا 28.8%، 7.7التنمیة السیاسیة 

% التنمیة 62.5صحیفتي الدراسة فكانت حسب األهمیة في صحیفة القدس كالتالي (في 
البشریة)،  التنمیة %12.5% التنمیة االجتماعیة، 12.5% التنمیة السیاسیة، 12.5االقتصادیة، 

% التنمیة 42.9أما القضایا التي تم طرحها في صحیفة القدس على شكل تقریر فكانت (
% أخرى).في حین 14.3% التنمیة البشریة، 14.3% التنمیة االجتماعیة، 28.6االقتصادیة، 

تبین أن صحیفة القدس لم تستخدم األشكال التالیة (التحقیق، الحدیث، الكاریكاتیر، أخرى) في 
  عرض المادة اإلعالمیة حول قضایا التنمیة في العالم اإلسالمي.

   صحیفة فلسطین:

بصیغة الخبر تبین من خالل النتائج أن قضایا التنمیة التي عرضت في صحیفة فلسطین 
%، ویلیها التنمیة 26.2%، التنمیة االقتصادیة 49.2التنمیة السیاسیة فكانت حسب األهمیة (

كما ظهر بأن قضیة التنمیة السیاسیة  % قضایا أخرى)،4.9%، ثم التنمیة البشریة، 16.4االجتماعیة 
%، 100ضیة الوحیدة التي تم عرضها على شكل تحقیق صحفي في صحیفة فلسطین وبنسبة هي الق

همیة في صحیفتي الدراسة فكانت حسب األفي أما القضایا التي تم عرضها على صیغة المقال 
%)، أما 20% التنمیة السیاسیة، قضایا أخرى 20% التنمیة السیاسیة، 60صحیفة فلسطین كالتالي (

% التنمیة السیاسیة، 68.4م طرحها في صحیفة فلسطین على شكل تقریر فكانت (القضایا التي ت
أن القضایا التي تم عرضها عن طریق في حین ظهر  % أخرى).10.5% التنمیة االقتصادیة، 21.1
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% 33.3% التنمیة االقتصادیة، 33.3% التنمیة السیاسیة، 33.3حدیث في صحیفة فلسطین فكانت (
تبین أن صحیفة فلسطین لم تستخدم الشكلین التالیین (الكاریكاتیر، أخرى) في و  التنمیة االجتماعیة).

  عرض المادة اإلعالمیة حول قضایا التنمیة في العالم اإلسالمي.

   -  ب

 لفئة تبعاالعالم االسالمي  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولنسب و  تكرارات الجدول التالي یكشف
 د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى موقع المادة

  ) 29جدول (
  المادة موقع لفئة تبعا اإلسالمي العالم لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح تكرار ونسب

 نوع القضایا نوع الصحیفة

 المادة  فئة موقع

 المجموع أخیرة داخلیة أولى

N % N % N % N % 

 القدس

 31.4 113 28.6 2 34.1 101 17.5 10 الصراع الطائفي 

 30.6 110 0.0 0 27.4 81 50.9 29 االحتالل 

 19.4 70 42.9 3 19.6 58 15.8 9 حقوق األقلیات المسلمة 

 18.6 67 28.6 2 18.9 56 15.8 9 التنمیة 

 المجموع
57 100.0 296 100.0 7 100.0 360 100.0 

57 15.8 296 82.3 7 1.9 360 100.0 

 فلسطین

 33.6 133 14.3 1 34.6 132 0.0 0 الصراع الطائفي 

 29.5 117 0.0 0 30.7 117 0.0 0 االحتالل 

 22.7 90 42.9 3 21.5 82 62.5 5 التنمیة 

 14.1 56 42.9 3 13.1 50 37.5 3 حقوق األقلیات المسلمة 

 المجموع
8 100.0 381 100.0 7 100.0 396 100.0 

8 2.0 381 96.3 7 1.7 396 100.0 

 االتجاه العام

 32.5 246 21.4 3 34.4 233 7.0 10 الصراع الطائفي 

 30.0 227 0.0 0 29.2 198 20.4 29 االحتالل 

 20.8 157 35.7 5 20.4 138 64.1 91 التنمیة 

 16.7 126 42.9 6 16.0 108 8.5 12 حقوق األقلیات المسلمة 

  المجموع
142 100.0 677 100.0 14 100.0 833 100.0 

142 17.0 677 81.3 14 1.7 833 100.0 
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  : االتجاه العام

في الصفحات  اإلسالميالعالم غالبیة موضوعات  اكشفت الدراسة أن الصحیفتین حصرت
%)، من المجموع اإلجمالي لموقع الموضوعات في صحیفتي 81.3الداخلیة، فقد بلغت نسبتها (

ها مباشرة تتل، 82.3% على القدس بنسبة 96.3فیها صحیفة فلسطین بنسبة  وتقدمت، الدراسة
% 15.8وتفوقت فیها صحیفة القدس بنسبة %)، 17.0( نسبتهالصفحة األولى ولكن بفارق كبیر 
   في المرتبة الثالثة الصفحات األخیرة توجاء% فقط، 2.0على صحیفة فلسطین بنسبة 

  %).1.7بنسبة (

وأشارت النتائج إلى أن قضایا الدراسة التي تم نشرها في صحیفتي الدراسة في الصفحة 
% حول 8.5% قضایا االحتالل، وبنسبة 20.4% قضایا التنمیة، وبنسبة 64.1األولى بنسبة 

 م، أما قضایا الدراسة التي تالصراع الطائفي% نحو قضایا 7.0قضایا حقوق األقلیات، وبنسبة 
% حول قضایا حقوق األقلیات المسلمة، وبنسبة 42.9ة األخیرة فقد كانت بنسبة نشرها في الصفح

، في حین كانت القضایا التي نشرت في الصفحات الداخلیة الصراع الطائفي% حول قضایا 21.4
% حول 20.4% حول قضایا االحتالل، وبنسبة 29.2% قضایا طائفیة، وبنسبة 34.4بنسبة 

  حول قضایا حقوق األقلیات. %16.0قضایا التنمیة، وبنسبة 
   صحیفة القدس:

أشارت النتائج إلى أن قضایا الدراسة التي تم نشرها في صحیفة القدس في الصفحة األولى 
 الصراع الطائفي قضایاحول % 17.5% حول قضایا االحتالل، وبنسبة 50.0كانت بنسبة 

األقلیات، أما قضایا % حول قضایا حقوق 15.8نحو قضایا التنمیة، وبنسبة  %15,8وبنسبة 
% حول قضایا حقوق األقلیات 42.9الدراسة التي تم نشرها في الصفحة األخیرة فقد كانت بنسبة 

% حول قضایا التنمیة، في 28.6، وبنسبة الصراع الطائفي% حول قضایا 28,6المسلمة، وبنسبة 
فیة، وبنسبة % قضایا طائ34.1حین كانت القضایا التي نشرت في الصفحات الداخلیة بنسبة 

% حول 19.6% حول قضایا التنمیة، وبنسبة 18.9% حول قضایا االحتالل، وبنسبة 27.4
  قضایا حقوق األقلیات.

  : صحیفة فلسطین

في الصفحة األولى  تم نشرها في صحیفة فلسطینقضایا الدراسة التي أظهرت النتائج أن 
%، 37.5%، وقضایا حقوق األقلیات المسلمة بنسبة 62.5اقتصرت على قضایا التنمیة بنسبة 

وبالنسبة للصفحات األخیرة في صحیفة فلسطین فقد تبین أنها تعرض قضایا حقوق األقلیات 
% حول قضایا 14.2%، وبنسبة 42,9%، وقضایا التنمیة بنفس النسبة 42.9المسلمة بنسبة 
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، أما الصفحات الداخلیة في صحیفة فلسطین فقد تبین أنه یعرض فیها قضایا لصراع الطائفيا
%، وقضایا التنمیة بنسبة 30.7%، وقضایا االحتالل بنسبة 34.6بنسبة  الصراع الطائفي

  %.13.1%، وقضایا حقوق األقلیات المسلمة بنسبة 21.5

   المادة موقع لفئة تبعا المسلمة األقلیات حقوق قضایا

موقع  لفئة تبعا حقوق األقلیات المسلمة لقضایا الدراسة صحیفتي تناولنسب  الجدول التالي یكشف
د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى المادة 

  ) 30جدول (
  المادة موقع لفئة تبعا المسلمة األقلیات حقوق لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 الصحیفة
 

 قضایا حقوق األقلیات المسلمة
 فئة موقع المادة

  أولى %المجموع
% 

  داخلیة
% 

  أخیرة
% 

 القدس

  21.4  0.0  25.9  0.0 تكمیم األفواه عن الرأي

  15.7  0.0  13.8  33.3 التطھیر العرقي

  7.1  0.0  8.6  0.0 منع المشاركة السیاسیة

  4.3  0.0  5.2  0.0 الحرمان من التعلیم

  15.7  0.0  13.8  33.3 حظر العبادة

  35.7  100.0  32.8  33.3 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  المجموع

  فلسطین

  53.6  66.7  50.0  100.0 التطھیر العرقي

  7.1  0.0  8.0  0.0 تكمیم األفواه عن الرأي

  7.1  0.0  8.0  0.0 منع المشاركة السیاسیة

  8.9  0.0  10.0  0.0 الحرمان من التعلیم

  21.4  33.3  22.0  0.0 حظر العبادة

  1.8  0.0  2.0  0.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  المجموع

 االتجاه العام

  32.5  33.3  30.6  50.0 التطھیر العرقي

  15.1  0.0  17.6  0.0 تكمیم األفواه عن الرأي

  7.1  0.0  8.3  0.0 منع المشاركة السیاسیة

  6.3  0.0  7.4  0.0 الحرمان من التعلیم

  18.3  16.7  17.6  25.0 حظر العبادة

  20.6  50.0  18.5  25.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع 
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   االتجاه العام:

أظهرت النتائج أن من أكثر القضایا التي یتم نشرها على الصفحة األولى التطهیر العرقي 
%، أما 25%، وبنفس النسبة قضایا أخرى 25قضیة حظر العبادة وبنسبة  تلیها%، 50وبنسبة 

أقل قضیة یتم نشرها في  فإنالدراسة في الصفحات األخیرة،  صحیفتا نشرتهاالقضایا التي 
% 7.4% منع المشاركة السیاسیة، 8.3كانت كالتالي ( یة في صحیفتي الدراسةالصفحات الداخل

% قضایا 18.5% تكمیم األفواه عن الرأي، 17.6% حظر العبادة، 16.7، الحرمان من التعلیم
  . % التطهیر العرقي)60.3أخرى، 

   صحیفة القدس:

لى التطهیر العرقي أظهرت النتائج أن من أكثر القضایا التي یتم نشرها على الصفحة األو 
% قضایا أخرى، أما القضایا التي 33.3%، وبنفس النسبة قضیة حظر العبادة، 33.3وبنسبة 
%، أما القضایا 100صحیفة القدس في الصفحات األخیرة فكانت فقط قضایا أخرى وبنسبة  نشرتها

% 5.2، % منع المشاركة السیاسیة8.6التي تم نشرها في الصفحات الداخلیة، فكانت قضیة ( 
% قضایا 32.8% تكمیم األفواه عن الرأي، 25.9% حظر العبادة، 13.8، الحرمان من التعلیم

  % التطهیر العرقي).13.8أخرى، 

   صحیفة فلسطین:

أظهرت النتائج أن من أكثر القضایا التي یتم نشرها على الصفحة األولى كانت قضیة 
صحیفة فلسطین في الصفحات  نشرتها%، أما القضایا التي 100.0التطهیر العرقي وبنسبة 

%، أما القضایا 33.3قضیة حظر العبادة  وتلیها%، 66.7األخیرة فكانت قضیة التطهیر العرقي 
% حظر العبادة، 22.0% التطهیر العرقي، 50الصفحات الداخلیة، فكانت قضیة ( في التي نشرت

% 2األفواه عن الرأي، % تكمیم 8% منع المشاركة السیاسیة، 8، الحرمان من التعلیم% 10
  قضایا أخرى).

   المادة موقع لفئة تبعا االحتالل قضایا

 موقع المادة لفئة تبعااالحتالل  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولنسب  الجدول التالي یكشف
د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى 

 



 فتي الدراسةیالعالم اإلسالمي في صحالسمات العامة لمحتوى وشكل التغطیة الصحفیة لقضایا           الفصل الثاني        

120 
 

  ) 31جدول (
  المادة موقع لفئة تبعا اإلسالمي العالم في االحتالل لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

  قضایا االحتالل نوع الصحیفة
 فئة موقع المادة

 %المجموع
 %داخلیة %أولى

 القدس

  59.1  80.2 0.0  االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.8  2.5 0.0  االحتالل الروسي للشیشان

  39.1  17.3  100.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

 فلسطین

  88.9  88.9 0.0  االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.7  1.7 0.0  االحتالل الروسي للشیشان

  9.4  9.4 0.0  أخرى

  100.0  100.0 0.0  المجموع 

 االتجاه العام

  74.4  85.4 0.0  االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.8  2.0 0.0  الروسي للشیشاناالحتالل 

  23.8  12.6  100.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

: أشارت النتائج إلى أن قضایا االحتالل یتم نشرها على الصفحات األولى االتجاه العام
تبین بأن القضایا األخرى المتعلقة باالحتالل هي التي و والصفحات الداخلیة في صحف الدراسة، 
الدراسة، أما بخصوص القضایا التي یتم نشرها في  تيفییتم نشرها على الصفحات األولى في صح

%، 85.4الصفحات الداخلیة، فقط حصلت قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان على نسبة 
  %.12.6%، وقضایا أخرى 2وقضیة االحتالل الروسي للشیشان 

   صحیفة القدس:
الحتالل یتم نشرها على الصفحات األولى والصفحات أشارت النتائج إلى أن قضایا ا

تبین بأن القضایا األخرى المتعلقة باالحتالل هي التي یتم نشرها  دالداخلیة في صحیفة القدس، فق
على الصفحات األولى في صحیفة القدس، أما بخصوص القضایا التي یتم نشرها في الصفحات 

%، وقضیة االحتالل 80.2ألفغانستان على نسبة  حصلت قضیة االحتالل األمریكي دالداخلیة، فق
  %.17.3%، وقضایا أخرى 2.5الروسي للشیشان 
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  : صحیفة فلسطین
قضایا االحتالل یتم نشرها على الصفحات الداخلیة في صحیفة أظهرت النتائج أن 

%، وقضیة االحتالل 88.9حصلت قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان وبنسبة  دفلسطین، فق
  %.9.4%، وقضایا أخرى 1.7للشیشان  الروسي

  

   المادة موقع لفئة تبعا الصراع الطائفي قضایا

 موقع المادة لفئة تبعاالصراع الطائفي  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولنسب  الجدول التالي یكشف
د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى 

  ) 32جدول (
  المادة موقع لفئة تبعا اإلسالمي العالم في الطائفي الصراع لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

الصراع الطائفيقضایا   الصحیفة  
  المجموع فئة موقع المادة

 %أخیرة %داخلیة %أولى  %

 القدس

  21.2  0.0  21.8  20.0 الصراع الطائفي في إیران

  15.0  50.0  14.9  10.0 الصراع الطائفي في باكستان

  15.0 0.0   16.8  0.0 الصراع الطائفي في نیجیریا

  48.7  50.0  46.5  70.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  المجموع

 فلسطین

  51.9  0.0  52.3  0.0 الصراع الطائفي في باكستان

  13.5 0.0   13.6 0.0  الصراع الطائفي في نیجیریا

  14.3  100.0  13.6  0.0 الطائفي في إیرانالصراع 

  20.3  0.0  20.5  0.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 0.0   المجموع

 االتجاه العام

  35.0  33.3  36.1  10.0 الصراع الطائفي في باكستان

  14.2 0.0   15.0  0.0 الصراع الطائفي في نیجیریا

  17.5  33.3  17.2  20.0 الصراع الطائفي في إیران

  33.3  33.3  31.8  70.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع 



 فتي الدراسةیالعالم اإلسالمي في صحالسمات العامة لمحتوى وشكل التغطیة الصحفیة لقضایا           الفصل الثاني        

122 
 

   االتجاه العام:

المتعلقة بالعالم  الصراع الطائفيقضایا  تنشرانأظهرت النتائج أن صحیفتي الدراسة 
لوحظ بان من أكثر القضایا  داإلسالمي على الصفحات الثالثة (األولى والداخلیة واألخیرة)، فق

الصراع التي یتم نشرها على الصفحة األولى كانت لقضایا أخرى متعلقة ب الصراع الطائفيالمتعلقة ب
ثم قضیة الصراع %، 20ع الطائفي في إیران وبنسبة الصراتلیها قضیة %، 70وبنسبة  الطائفي

(  الصفحات األخیرة فكانت%)، أما القضایا التي تم عرضها في 10الطائفي في باكستان 
% قضایا 33.3% الصراع الطائفي في إیران، 33.3% الصراع الطائفي في باكستان، 33.3

% الصراع الطائفي 36.1أخرى). أما القضایا التي یتم عرضها في الصفحات الداخلیة فكانت ( 
، انیجیری% الصراع الطائفي في 15.0% الصراع الطائفي في إیران، 17.2في باكستان، 

  % قضایا أخرى).31.8

  صحیفة القدس:

المتعلقة بالعالم اإلسالمي  الصراع الطائفينشر قضایا تأظهرت النتائج أن صحیفة القدس 
الصراع لوحظ بان من أكثر القضایا المتعلقة بو ، على الصفحات الثالثة (األولى والداخلیة واألخیرة)

وبنسبة  الصراع الطائفيالتي یتم نشرها على الصفحة األولى لقضایا أخرى متعلقة ب الطائفي
%، ثم قضیة الصراع الطائفي في 20الصراع الطائفي في إیران وبنسبة تلیها قضیة %، 70

% الصراع 50.0%)، أما القضایا التي تم عرضها في الصفحات األخیرة فكانت ( 10باكستان 
% قضایا أخرى). أما القضایا التي یتم عرضها في الصفحات 50.0الطائفي في باكستان، 

% الصراع الطائفي في إیران، 21.8% الصراع الطائفي في باكستان، 14.9الداخلیة فكانت ( 
  % قضایا أخرى).46.5، نیجیریا% الصراع الطائفي في 16.8

  صحیفة فلسطین: 

المتعلقة بالعالم  فيالصراع الطائأظهرت النتائج أن صحیفة فلسطین تنشر قضایا 
ي إیران هي الصراع الطائفي ف ةقضی تبین أناإلسالمي على الصفحات الداخلیة واألخیرة، فقد 

%. أما 100وبنسبة  تم عرضها في الصفحة األخیرة في صحیفة فلسطینالقضیة الوحیدة التي 
% الصراع الطائفي في باكستان، 52.3تم عرضها في الصفحات الداخلیة فكانت (القضایا التي 

% قضایا 20.5، نیجیریا% الصراع الطائفي في 13.6% الصراع الطائفي في إیران، 13.6
  أخرى).
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   المادة موقع لفئة تبعا التنمیة قضایا

على  موقع المادة لفئة تبعاالتنمیة  لقضایا الدراسة صحیفتي تناولنسب  الجدول التالي یكشف
د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  مستوى 

  ) 33جدول (
  المادة موقع لفئة تبعا اإلسالمي العالم في التنمیة لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 الصحیفةنوع 
 موقع المادة

%المجموع  
 %أخیرة %داخلیة %أولى

 القدس

  47.8  50.0  44.6  66.7 االقتصادیةالتنمیة 

  7.5  0.0  8.9  0.0 التنمیة السیاسیة

  17.9  50.0  17.9  11.1 التنمیة االجتماعیة

  3.0  0.0  3.6 0.0  التنمیة البشریة

  23.9  0.0  25.0  22.2 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع 

 فلسطین

  53.3  66.7  50.0  100.0 التنمیة السیاسیة

  25.6  0.0  28.0 0.0  التنمیة االقتصادیة

  3.3  0.0  3.7 0.0  التنمیة االجتماعیة

  11.1  33.3  11.0  0.0 التنمیة البشریة

  6.7 0.0   7.3  0.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع 

 االتجاه العام

  35.0  20.0  34.8  42.9  التنمیة االقتصادیة

  33.8  40.0  33.3  35.7 التنمیة السیاسیة

  9.6  20.0  9.4  7.1 التنمیة االجتماعیة

  7.6  20.0  8.0 0.0  التنمیة البشریة

  14.0  0.0  14.5  14.3 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع 
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تم نشرها على الصفحة أن من اكثر قضایا التنمیة التي أظهرت النتائج  االتجاه العام:
%، 7.1%، التنمیة االجتماعیة 35.7%، التنمیة السیاسیة 42.9هي (التنمیة االقتصادیة  األولى

% التنمیة 40%)، أما القضایا التي تم نشرها على الصفحة األخیرة فكانت (14.3قضایا أخرى 
%)، أما 20%، التنمیة البشریة 20نمیة االجتماعیة %، الت20السیاسیة، التنمیة االقتصادیة 

% التنمیة السیاسیة، التنمیة االقتصادیة 33.3القضایا التي تم عرضها في الصفحات الداخلیة (
  % قضایا أخرى).14.5% التنمیة البشریة، 8% التنمیة االجتماعیة، %9.4، 34.8

  صحیفة القدس:

التي تم نشرها على الصفحة األولى هي (التنمیة أظهرت النتائج أن من أكثر قضایا التنمیة 
%)، أما القضایا التي تم 22.2%، قضایا أخرى 11.1%، التنمیة االجتماعیة 66.7االقتصادیة 

%)، أما 50%، التنمیة االجتماعیة 50نشرها على الصفحة األخیرة فكانت (التنمیة االقتصادیة 
% التنمیة السیاسیة، التنمیة االقتصادیة 8.9القضایا التي تم عرضها في الصفحات الداخلیة (

  % قضایا أخرى).25.0% التنمیة البشریة، 3.6% التنمیة االجتماعیة، %17.9، 44.6

   صحیفة فلسطین:

أظهرت النتائج أن من اكثر قضایا التنمیة التي تم نشرها على الصفحة األولى هي ( التنمیة 
% التنمیة 66.7ا على الصفحة األخیرة فكانت ( %)، أما القضایا التي تم نشره100.0السیاسیة 

تم عرضها في الصفحات الداخلیة  %)، أما القضایا التي33.3السیاسیة، التنمیة البشریة 
% 11.0% التنمیة االجتماعیة، 3.7%، 28.0% التنمیة السیاسیة، التنمیة االقتصادیة 50.0(

  % قضایا أخرى).7.3التنمیة البشریة، 
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 ابراز في التیبوغرافیة العناصر لفئة الدراسة صحیفتي تناولیبین الجدول اآلتي تكرارات ونسب 

صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل  على مستوى اإلسالمي العالم قضایا موضوعات
د.اصحیفة على انفر  

  ) 34( جدول
 موضوعات ابراز في التیبوغرافیة العناصر لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح تكرار ونسب

  اإلسالمي العالم قضایا

  العناصر التیبوغرافیة

 نوع الصحیفة
 االتجاه العام

 فلسطین القدس

N % N % N % 

 35.4 104 48.9 71 22.3 33 الصور

 23.9 70 28.3 41 19.5 29 االطارات

 23.9 70 19.4 28 28.4 42 األرضیات

 16.7 49 3.4 5 29.8 44 الرسوم

 100.0 293 100.0 145 100.0 148 المجموع

غرافیة في الموضوعات المتعلقة و الصور الفوت اكشفت النتائج أن صحیفتي الدراسة استخدمت
%) مقابل 48.9بنسبة ( فلسطین%)، وتفوقت فیها صحیفة 35.4بنسبة ( بالعالم اإلسالمي

األرضیات فئتي استخدام عن فئة الصور  قلیلفي المرتبة الثانیة وبفارق  وتساوت% )، 22.3(
%) مقابل 28.4بنسبة ( القدسصحیفة  في فئة األرضیات%)، وتفوقت 23.9(واإلطارات بنسبة 

%) مقابل 28.3بنسبة ( فلسطینصحیفة  في فئة اإلطاراتتفوقت فلسطین، كما %) في 19.4(
%)، وتفوقت فیها 16.7فئة الرسوم بنسبة ( الرابعةثم جاءت في المرتبة . %) في القدس19.5(

   .%)3.4( على فلسطین التي حصلت على نسبة%) 29.8بنسبة (و  القدس بفارق كبیر
تقسیمات وهي (الصور، الرسوم، اإلطارات،  أربعةوتحتوى العناصر التبوغرافیة على 

مع القضایا المتعلقة بالعالم اإلسالمي ولكل  األرضیات)، وسنعرض النتائج الخاصة كًال على حدة
  صحیفة على حدة، والنتائج الخاصة بكل فئة موضحة من خالل التالي:
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  تبعا لفئة الصور قضایا العالم االسالمي

 قضایا موضوعات ابراز في الصور لفئة الدراسة صحیفتي تناولیبین الجدول اآلتي تكرارات ونسب 
د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى اإلسالمي العالم 

  ) 35( جدول
  العالم االسالمي لقضایا تغطیتها في الصور لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح تكرار ونسب

نوع  
  نوع القضایا الصحیفة

 فئة العناصر التبوغرافیة

  الصور

 المجموع موضوعیة خبریة شخصیة
N % N % N % N % 

 القدس

 60.6 20 50.0 1 73.1 19 0.0  0.0 االحتالل 

 21.2 7 50.0 1 11.5 3 60.0 3 التنمیة 

 9.1 3 0.0 0.0  11.5 3 0.0 0.0  الصراع الطائفي 

 9.1 3 0.0 0.0  3.8 1 40.0 2 حقوق األقلیات المسلمة 

 100.0 33 100.0 2 100.0 26 100.0 5 المجموع

 فلسطین

 31.0 22 28.6 4 26.7 8 37.0 10 االحتالل 

 26.8 19 42.9 6 10.0 3 37.0 10 التنمیة 

 25.4 18 14.3 2 40.0 12 14.8 4 الصراع الطائفي 

 16.9 12 14.3 2 23.3 7 11.1 3 حقوق األقلیات المسلمة 

 100.0 71 100.0 14 100.0 30 100.0 27 المجموع

االتجاه 
 العام

 40.4 42 31.3 5 48.2 27 31.3 10 االحتالل 

 25.0 26 43.8 7 10.7 6 40.6 13 التنمیة 

 20.2 21 12.5 2 26.8 15 12.5 4 الصراع الطائفي 

 14.4 15 12.5 2 14.3 8 15.6 5 حقوق األقلیات المسلمة 

 100.0 104 100.0 16 100.0 56 100.0 32 المجموع

بینت النتائج أن موضوعات قضایا التنمیة التي استخدمت صورة شخصیة االتجاه العام: 
% حول قضایا 15.6% حول قضایا االحتالل، وبنسبة 31.3%، وبنسبة 40.6كانت بنسبة 

% حول قضایا الصراع الطائفي، وموضوعات قضایا 12.5حقوق األقلیات المسلمة، وبنسبة 
% حول قضایا الصراع 26,8%، وبنسبة 48,2 االحتالل التي استخدمت صورة خبریة كانت بنسبة
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% حول قضایا 10.7% حول قضایا حقوق األقلیات المسلمة وبنسبة 14.3الطائفي ، وبنسبة 
% قضایا التنمیة في 43.8التنمیة، ، أما التي استخدمت صورة موضوعیة فقد حازت على نسبة 

حول قضایا حقوق األقلیات  %12,5% قضایا االحتالل، وبنسبة 31,3العالم اإلسالمي، وبنسبة 
  % حول قضایا الصراع الطائفي. 12.5المسلمة، وبنفس النسبة 

  صحیفة القدس: 
بینت النتائج أن قضایا الدراسة التي تم عرضها في صحیفة القدس ورافقتها صورة شخصیة 

% حول قضایا حقوق األقلیات المسلمة، 40,0% حول قضایا التنمیة، وبنسبة 60,0كانت بنسبة 
% 11.5% حول قضایا االحتالل، وبنسبة 73,1القضایا التي رافقتها صورة خبریة كانت بنسبة و 

% حول قضایا 3.8حول قضایا الصراع الطائفي، وبنفس النسبة حول قضایا التنمیة، وبنسبة 
% قضایا االحتالل، 50حقوق األقلیات المسلمة، أما التي رافقتها صورة موضوعیة فقد كانت 

  لتنمیة في العالم اإلسالمي.% قضایا ا50و
  صحیفة فلسطین: 

بینت النتائج أن قضایا الدراسة التي تم عرضها في صحیفة فلسطین رافقتها صورة 
% حول قضایا االحتالل، 37.0% حول قضایا التنمیة، وبنسبة 37.0شخصیة كانت بنسبة 

یا الصراع % حول قضا14.8% حول قضایا حقوق األقلیات المسلمة، وبنسبة 11.1وبنسبة 
% حول قضایا الصراع الطائفي، 40.0الطائفي، والقضایا التي رافقتها صورة خبریة كانت بنسبة 

% حول قضایا حقوق األقلیات المسلمة، 23.3% حول قضایا االحتالل، وبنسبة 26,7وبنسبة 
% حول 42.9% حول قضایا التنمیة، أما التي رافقتها صورة موضوعیة فقد كانت 10.0وبنسبة 

% حول 14.3% حول قضایا االحتالل، وبنسبة 28,6ضایا التنمیة في العالم اإلسالمي، وبنسبة ق
  % حول قضایا الصراع الطائفي.14.3قضایا حقوق األقلیات المسلمة، وبنفس النسبة 

  

  قضایا حقوق األقلیات المسلمة تبعا لفئة الصور

 قضایا موضوعات ابراز في الصور لفئة الدراسة صحیفتي تناولیبین الجدول اآلتي نسب 
صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على  على مستوى حقوق األقلیات المسلمة

د.اانفر  
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  ) 36جدول (
  المسلمة األقلیات حقوق لقضایا تغطیتها في الصور لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

حقوق األقلیات  لصحیفة
  المسلمة

 التبوغرافیةفئة العناصر 
  المجموع

  الصور %
  شخصیة

% 
  خبریة
% 

  موضوعیة
% 

 القدس

 33.3 0.0 0.0 50.0 تكمیم األفواه عن الرأي

 33.3 0.0 0.0 50.0 حظر العبادة

 0.0 0.0 0.0 0.0  حرمان التعلیم

 0.0  0.0  0.0 0.0 التطھیر العرقي

 33.4 0.0 100.0 0.0 أخرى

  100.0 0.0   100.0  100.0 المجموع

 فلسطین

  33.3 0.0   42.9  33.3 التطھیر العرقي

  16.7 0.0   28.6 0.0  تكمیم األفواه عن الرأي

  8.3 0.0   14.3 0.0  حرمان التعلیم

  33.3  100.0  14.3  33.3 حظر العبادة

  8.3 0.0  0.0   33.3 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

 االتجاه
 العام

  33.3  100.0  12.5  40.0 حظر العبادة

  20.0 0.0   25.0  20.0 تكمیم األفواه عن الرأي

  6.7 0.0   12.5 0.0  حرمان التعلیم

  26.7 0.0   37.5  20.0 التطھیر العرقي

  13.3 0.0   12.5  20.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

  
 ،تم نشرها في صحیفتي الدراسةالعبادة التي  بینت النتائج أن قضیة حظراالتجاه العام: 

%، وبنسبة 20%، وتلیها قضیة التطهیر العرقي بنسبة 40رافقتها صورة شخصیة كانت بنسبة 
% قضایا أخرى، أما القضایا التي رافقتها صورة خبریة، 20% لقضیة تكمیم األفواه عن الرأي، و 20

% 12.5% حظر العبادة، 12.5% تكمیم األفواه عن الرأي، 25لعرقي، % التطهیر ا37.5فكانت 
% قضایا أخرى، أما القضایا التي تم عرضها في صحیفتي الدراسة ورافقتها 12.5حرمان التعلیم، 

  % لقضیة حظر العبادة بالنسبة لقضایا حقوق األقلیات المسلمة.100صورة موضوعیة فكانت 
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    صحیفة القدس: 
أن موضوعات قضیة حظر العبادة التي تم نشرها في صحیفة القدس ورافقتها بینت النتائج 

% قضیة تكمیم األفواه عن الرأي، أما القضایا التي 50%، وبنسبة 50صورة شخصیة كانت بنسبة 
% حول القضایا األخرى من قضایا حقوق األقلیات المسلمة، في 100رافقتها صورة خبریة، فكانت 

  دس لم تستخدم الصور الموضوعیة حول قضایا حقوق األقلیات المسلمة.حین تبین أن صحیفة الق
    صحیفة فلسطین: 

الدراسة مع صورة شخصیة  نشرها في صحیفة بینت النتائج أن قضیة حظر العبادة تم
% قضایا أخرى، 33.3%، وبنسبة 33.3%، وبذات النسبة لقضیة التطهیر العرقي 33.3وبنسبة 

% لقضیة التطهیر العرقي، وبنسبة 42.9صورة خبریة فكانت بنسبة أما القضایا التي رافقتها 
% حرمان التعلیم، 14.3% حظر العبادة، وبنسبة 14.3% تكمیم األفواه عن الرأي، وبنسبة 28.6

% لقضیة 100أما القضایا التي تم عرضها في صحیفتي الدراسة مع صورة موضوعیة فكانت 
  ات المسلمة.حظر العبادة مقارنة بقضایا حقوق األقلی

  قضایا االحتالل تبعا لفئة الصور

 االحتالل قضایا موضوعات ابراز في الصور لفئة الدراسة صحیفتي تناولیبین الجدول اآلتي نسب 
د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى 

  ) 37جدول (
  االحتالل لقضایا تغطیتها في الصور لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

قضایا  
 االحتالل

 االتجاه العام فلسطین القدس

 فئة العناصر التبوغرافیة فئة العناصر التبوغرافیة فئة العناصر التبوغرافیة

  الصور  الصور  الصور

  شخصیة
%  

  خبریة
% 

  موضوعیة
% 

  المجموع
% 

  شخصیة
%  

  خبریة
% 

  موضوعیة
% 

  المجموع
% 

  شخصیة
%  

  خبریة
% 

  موضوعیة
% 

  المجموع
% 

االحتالل 
األمریكي 
  ألفغانستان

 0.0  0.0 100.0  5.0  100.0  87.5  100.0  95.5  100.0  25.9  100.0  52.4  

 االحتالل
الروسي 
  للشیشان

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  47.6 0.0   74.1 0.0   4.5 0.0   12.5 0.0   95.0 0.0   100.0 0.0  أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 0.0   المجموع
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  االتجاه العام: 
بینت النتائج أن قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان التي تم نشرها في صحیفتي الدراسة 

%، أما القضایا التي تم نشرها ورافقتها صورة خبریة، 100ورافقتها صورة شخصیة كانت بنسبة 
ضایا التي % لقضایا أخرى، أما الق74.1% لقضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، 25.9فكانت 

% لقضیة االحتالل 100تم عرضها في صحیفتي الدراسة ورافقتها صورة موضوعیة فكانت 
  األمریكي ألفغانستان.

  صحیفة القدس: 
%، 100بینت النتائج إلى أن القضایا األخرى التي تم نشرها مع صورة خبریة كانت بنسبة 

% لقضیة 100وضوعیة فكانت أما القضایا التي تم عرضها في صحیفة القدس ورافقتها صورة م
االحتالل األمریكي ألفغانستان، في حین تبین أن صحیفة القدس لم تستخدم الصورة الشخصیة مع 

  نشر قضایا االحتالل في العالم اإلسالمي.
  صحیفة فلسطین: 

بینت النتائج أن قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان التي تم نشرها في صحیفة فلسطین 
% 87.5%، أما القضایا التي رافقتها صورة خبریة، فكانت 100شخصیة وبنسبة  ورافقتها صورة

% لقضایا أخرى، أما القضایا التي تم عرضها في 12.5لقضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، و 
% لقضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، 100صحیفة فلسطین ورافقتها صورة موضوعیة فكانت 

  الل األخرى.مقارنة بقضایا االحت
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  قضایا الصراع الطائفي تبعا لفئة الصور

الصراع  قضایا موضوعات ابراز في الصور لفئة الدراسة صحیفتي تناولیبین الجدول اآلتي نسب 
د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى الطائفي 

  ) 38جدول (
  الطائفي الصراع لقضایا تغطیتها في الصور لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

  

 قضایا الصراع الطائفي نوع الصحیفة
 فئة العناصر التبوغرافیة

  الصور  %المجموع
 %موضوعیة %خبریة %شخصیة

  القدس

 0.0  0.0  0.0  0.0   الصراع الطائفي في نیجیریا

 0.0  0.0  0.0  0.0   الصراع الطائفي في باكستان

 0.0  0.0  0.0  0.0   الصراع الطائفي في إیران

 %100.0 0.0  %100.0 0.0  أخرى

 %100.0 0.0  %100.0 0.0  المجموع 

 فلسطین

 %77.8 %50.0 %83.3 %75.0 الصراع الطائفي في باكستان

 %5.6 0.0  %8.3 0.0  الصراع الطائفي في نیجیریا

 %5.6 %50.0 0.0  0.0  الصراع الطائفي في إیران

 %11.1 0.0  %8.3 %25.0 أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 

 االتجاه العام

 %66.7 %50.0 %66.7 %75.0 الصراع الطائفي في باكستان

 %4.8 0.0  %6.7 0.0  الصراع الطائفي في نیجیریا

 %4.8 %50.0 0.0  0.0  الصراع الطائفي في إیران

 %23.8 0.0  %26.7 %25.0 أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 

  االتجاه العام: 

بینت النتائج أن قضیة الصراع الطائفي في باكستان التي تم نشرها في صحیفتي الدراسة 
% لقضایا أخرى، أما القضایا التي تم 25%، وبنسبة 75.0ورافقتها صورة شخصیة كانت بنسبة 

% لقضیة الصراع الطائفي في باكستان، وبنسبة 66.7نشرها ورافقتها صورة خبریة، فكانت بنسبة 
% لقضایا أخرى، أما القضایا التي تم عرضها 26.7ع الطائفي في نیجیریا، وبنسبة % الصرا6.7
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% لقضیة الصراع الطائفي في باكستان، 50في صحیفتي الدراسة مع صورة موضوعیة فكانت 
  % للصراع الطائفي في إیران.50وبنفس النسبة 

  صحیفة القدس: 

%. 100في صحیفة القدس بنسبة  بینت النتائج أن قضایا أخرى تم نشرها مع صورة خبریة
في حین تبین أن صحیفة القدس لم تستخدم (الصورة الشخصیة، أو الموضوعیة) حول قضایا حقوق 
األقلیات اإلسالمیة، كما أنها لم تستخدم أنواع الصور الثالثة حول قضایا الصراع الطائفي التالیة 

  (نیجیریا، باكستان، إیران).
  صحیفة فلسطین: 

النتائج أن قضیة الصراع الطائفي في باكستان التي تم نشرها في صحیفة فلسطین بینت 
% لقضایا أخرى، أما القضایا التي تم نشرها مع 25%، و75.0ورافقتها صورة شخصیة بنسبة 

% للصراع الطائفي في 8.3% لقضیة الصراع الطائفي في باكستان، و 83.3صورة خبریة، فكانت 
خرى، أما القضایا التي تم عرضها في صحیفة فلسطین مع صورة % لقضایا أ8.3نیجیریا، 

% الصراع الطائفي 50% لقضیة الصراع الطائفي في باكستان، وبنفس النسبة 50موضوعیة فكانت 
  في إیران مقارنة بقضایا الصراع الطائفي األخرى.

  

  قضایا التنمیة تبعا لفئة الصور

 التنمیة قضایا موضوعات ابراز في الصور لفئة ةالدراس صحیفتي تناولیبین الجدول اآلتي نسب 
د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى 
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  )39جدول (
 التنمیة لقضایا تغطیتها في الصور لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 قضایا التنمیة  الصحیفة

 فئة العناصر التبوغرافیة

  الصور المجموع

 موضوعیة خبریة شخصیة

 القدس

 %85.7 0.0  %100.0 %100.0 التنمیة االقتصادیة

 %14.3 %100.0  0.0  0.0 التنمیة االجتماعیة

 0.0 0.0 0.0 0.0 التنمیة السیاسیة

 0.0 0.0 0.0 0.0  التنمیة البشریة

 0.0 0.0 0.0 0.0  أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 

 فلسطین

 %57.9 %50.0 %66.7 %60.0 التنمیة السیاسیة

 %15.8 %33.3  0.0 %10.0 التنمیة االقتصادیة

 %5.3 %16.7 0.0   0.0 التنمیة االجتماعیة

 %15.8 0.0  %33.3 %20.0 التنمیة البشریة

 %5.3  0.0 0.0  %10.0  أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 

العاماالتجاه   

 %42.3 %42.9 %33.3 %46.2 التنمیة السیاسیة

 %34.6 %28.6 %50.0 %30.8 التنمیة االقتصادیة

 %7.7 %28.6  0.0 0.0  التنمیة االجتماعیة

 %11.5  0.0 %16.7 %15.4 التنمیة البشریة

 %3.8  0.0  0.0 %7.7 أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 

  

   العام:االتجاه 

تم نشرها في صحیفتي الدراسة مع صورة التي بینت النتائج أن قضیة التنمیة السیاسیة 
% 15.4%، وبنسبة 30.8%، وتلیها التنمیة االقتصادیة بنسبة 46.2شخصیة كانت بنسبة 
% لقضایا تنمویة أخرى، أما القضایا التي تم نشرها مع صورة خبریة، 7.7للتنمیة البشریة، وبنسبة 
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% للتنمیة 16.7% للتنمیة السیاسیة، و 33.3% لقضیة التنمیة االقتصادیة، و 50ت فكان
البشریة، أما القضایا التي تم عرضها في صحیفتي الدراسة مع صورة موضوعیة فكانت بنسبة 

  % للتنمیة االجتماعیة.28.6% للتنمیة االقتصادیة، و 28.6% لقضیة التنمیة السیاسیة، و 42.9
  صحیفة القدس: 

بینت النتائج أن قضیة التنمیة االقتصادیة التي تم نشرها في صحیفة القدس ورافقتها صورة 
% مقارنة بقضایا التنمیة األخرى، أما القضایا التي تم نشرها مع صورة 100شخصیة كانت بنسبة 

ي % لقضیة التنمیة االقتصادیة مقارنة بقضایا التنمیة األخرى، أما القضایا الت100خبریة فكانت 
% التنمیة االجتماعیة 100تم عرضها في صحیفة القدس مع صورة موضوعیة فكانت بنسبة 

  مقارنة بقضایا التنمیة األخرى.
  صحیفة فلسطین:

بینت النتائج أن قضیة التنمیة السیاسیة التي تم نشرها في صحیفة فلسطین مع صورة  
% للتنمیة 20%، وبنسبة 10%، وتلیها التنمیة االقتصادیة بنسبة 60.0شخصیة كانت بنسبة 

% 66.7% لقضایا أخرى، أما القضایا التي تم نشرها مع صورة خبریة، فكانت 10البشریة، و 
% التنمیة البشریة، أما القضایا التي تم عرضها في صحیفة 33.3قضیة التنمیة السیاسیة، 

التنمیة  %33.3% لقضیة التنمیة السیاسیة، 50.0فلسطین ورافقتها صورة موضوعیة فكانت 
  % التنمیة االجتماعیة.16.7االقتصادیة، 

  

  قضایا العالم االسالمي تبعا لفئة الرسوم

 قضایا موضوعات ابراز في الرسوم لفئة الدراسة صحیفتي تناولیبین الجدول اآلتي تكرارات ونسب 
د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى اإلسالمي العالم 
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  ) 40جدول (
  اإلسالمي العالم لقضایا تغطیتها في الرسوم لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح تكرار ونسب

نوع  
  نوع القضایا الصحیفة

 الرسوم
 المجموع ال یوجد یوجد

N % N % N % 

 القدس

 31.3 108 32.6 98 22.7 10 الصراع الطائفي 
 31.0 107 28.9 87 45.5 20 االحتالل 

 18.8 65 19.9 60 11.4 5 حقوق األقلیات المسلمة 
 18.8 65 18.6 56 20.5 9 التنمیة 
 100.0 345 100.0 301 100.0 44 المجموع

 فلسطین

 33.9 134 34.1 133 20.0 1 الصراع الطائفي 
 29.4 116 29.7 116 0.0 0 االحتالل 
 22.5 89 22.6 88 20.0 1 التنمیة 

 14.2 56 13.6 53 60.0 3 حقوق األقلیات المسلمة 
 100.0 395 100.0 390 100.0 5 المجموع

االتجاه 
 العام

 32.7 242 33.4 231 22.4 11 الصراع الطائفي 
 30.1 223 29.4 203 40.8 20 االحتالل 
 20.8 154 20.8 144 20.4 10 التنمیة 

 16.4 121 16.4 113 16.3 8 حقوق األقلیات المسلمة 
 100.0 740 100.0 691 100.0 49 المجموع

  االتجاه العام: 
لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي عرضت رسوم لها في صحیفتي الدراسة كانت 

% قضایا التنمیة، 20.4% قضایا الصراع الطائفي، 22.4% قضایا االحتالل، 40.8كالتالي (
القضایا التي لم تعرض صحیفتا الدراسة رسوما لها % قضایا حقوق األقلیات)، أما 16.3

% 16.4% قضایا التنمیة، 20.8.% قضایا االحتالل، 29% قضایا الصراع الطائفي، 33.4(
  قضایا حقوق األقلیات).

  صحیفة القدس: 
لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي عرضت رسومًا لها في صحیفة القدس كانت 

% قضایا التنمیة، 20.5% قضایا الصراع الطائفي، 22.7االحتالل، % قضایا 45.5كالتالي (
% 32.6% قضایا حقوق األقلیات)، أما القضایا التي لم تعرض صحیفة القدس رسوما لها (11.4

% 18.6% قضایا حقوق األقلیات، 19.9.% قضایا االحتالل، 28.9قضایا الصراع الطائفي، 
  قضایا التنمیة).
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  صحیفة فلسطین: 
من خالل النتائج أن من القضایا التي عرضت رسوم لها في صحیفة فلسطین كانت لوحظ 

% قضایا حقوق 60.0% قضایا التنمیة، 20.0% قضایا الصراع الطائفي، 20.0كالتالي (
% قضایا الصراع 34.1األقلیات)، أما القضایا التي لم تعرض صحیفة فلسطین رسوما لها (

  % قضایا حقوق األقلیات).13.6% قضایا التنمیة، 22.6.% قضایا االحتالل، 29.7الطائفي، 
  قضایا حقوق األقلیات المسلمة تبعا لفئة الرسوم

حقوق  قضایا موضوعات ابراز في الرسوم لفئة الدراسة صحیفتي تناولیبین الجدول اآلتي نسب 
د.اانفر صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على  على مستوى األقلیات المسلمة 

  ) 41جدول (
  المسلمة األقلیات حقوق لقضایا تغطیتها في الرسوم لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 نوع القضیة  نوع الصحیفة
  الرسوم

  %المجموع
 %ال یوجد %یوجد

 القدس

  23.1  23.3  20.0 تكمیم األفواه عن الرأي

  16.9  15.0  40.0 التطھیر العرقي

  7.7  8.3 0.0  المشاركة السیاسیةمنع 

  4.6  5.0 0.0  حرمان التعلیم

  15.4  16.7 0.0  حظر العبادة

  32.3  31.7  40.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع

 فلسطین

  53.6  50.9  100.0 التطھیر العرقي

  7.1  7.5 0.0  تكمیم األفواه عن الرأي

  7.1  7.5 0.0  منع المشاركة السیاسیة

  8.9  9.4 0.0  حرمان التعلیم

  21.4  22.6 0.0  حظر العبادة

  1.8  1.9 0.0  أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع

 االتجاه العام

  33.9  31.9  62.5 التطھیر العرقي

  15.7  15.9  12.5 تكمیم األفواه عن الرأي

  7.4  8.0 0.0  منع المشاركة السیاسیة

  6.6  7.1 0.0  حرمان التعلیم

  18.2  19.5 0.0  حظر العبادة

  18.2  17.7  25.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع
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   االتجاه العام:
لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي عرضت رسوم لها في صحیفتي الدراسة كانت 

% أخرى)، أما 25.0تكمیم األفواه عن الرأي، % 12.5%، 62.5كالتالي (التطهیر العرقي 
% حظر 19.5% التطهیر العرقي، 31.9القضایا التي لم تعرض صحیفتا الدراسة رسوما لها (

% 17.7% تكمیم األفواه، 15.9% منع المشاركة السیاسیة، 8% حرمان التعلیم، 7.1العبادة، 
  قضایا أخرى).

  صحیفة القدس: 
القضایا التي عرضت رسوم لها في صحیفة القدس كانت لوحظ من خالل النتائج أن من 

% أخرى)، أما القضایا التي 40% تكمیم األفواه عن الرأي، 20%، 40كالتالي ( التطهیر العرقي 
% حرمان 7.1% حظر العبادة، 19.5% التطهیر العرقي، 31.9لم تعرض الصحیفة رسوما لها (

  % قضایا أخرى).17.7تكمیم األفواه، % 15.9% منع المشاركة السیاسیة، 8من التعلیم، 
  صحیفة فلسطین: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا عرضت رسوم لها في صحیفة فلسطین كانت 
  كالتالي 

% أخرى)، أما القضایا التي لم 40% تكمیم األفواه عن الرأي، 20%، 40( التطهیر العرقي 
% حرمان 7.1% حظر العبادة، 19.5% التطهیر العرقي، 31.9تعرض الصحیفة رسوما لها (

  % قضایا أخرى).17.7% تكمیم األفواه، 15.9% منع المشاركة السیاسیة، 8من التعلیم، 
  

  قضایا االحتالل تبعا لفئة الرسوم
 قضایا موضوعات ابراز في الرسوم لفئة الدراسة صحیفتي تناولیبین الجدول اآلتي نسب 

  د.اعام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  صحیفتي الدراسة بشكل على مستوى االحتالل
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  )42جدول (

  االحتالل لقضایا تغطیتها في الرسوم لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب 

 نوع القضیة الصحیفة
 الرسوم

 المجموع
 %ال یوجد  %یوجد

 القدس

 %57.9 %67.8 %15.0 االحتالل األمریكي ألفغانستان

 %1.9 %2.3 0.0 للشیشاناالحتالل الروسي 

 %40.2 %29.9 %85.0 أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 فلسطین

 %88.8 %88.8 0.0 االحتالل األمریكي ألفغانستان

 %1.7 %1.7 0.0 االحتالل الروسي للشیشان

 %9.5 %9.5 0.0 أخرى

 %100.0 %100.0 0.0 المجموع

 االتجاه العام

 %74.0 %79.8 %15.0 ألفغانستاناالحتالل األمریكي 

 %1.8 %2.0 0.0 االحتالل الروسي للشیشان

 %24.2 %18.2 %85.0 أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

  االتجاه العام: 
لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي عرضت رسوم لها في صحیفتي الدراسة كانت 

% أخرى)، أما القضایا التي لم تعرض 85.0%، 15.0 كالتالي (االحتالل األمریكي ألفغانستان
% االحتالل الروسي 2.0% االحتالل األمریكي ألفغانستان، 79.8صحیفتا الدراسة رسوما لها (

  % قضایا أخرى).18.2للشیشان، 
  صحیفة القدس: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي عرضت رسوم لها في صحیفة القدس كانت 
% أخرى)، أما القضایا التي لم تعرض 85.0%، 15.0حتالل األمریكي ألفغانستان كالتالي (اال

% االحتالل الروسي 2.3% االحتالل األمریكي ألفغانستان، 67.8صحیفتا الدراسة رسوما لها (
  % قضایا أخرى).29.9للشیشان، 

  صحیفة فلسطین: 
ایا االحتالل في لوحظ من خالل النتائج ان صحیفة فلسطین لم تعرض رسوم خاصة بقض

  العالم اإلسالمي. 
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  قضایا الصراع الطائفي تبعا لفئة الرسوم

الصراع  قضایا موضوعات ابراز في الرسوم لفئة الدراسة صحیفتي تناولیبین الجدول اآلتي نسب 
  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى الطائفي

  ) 43جدول (
  الطائفي الصراع لقضایا تغطیتها في الرسوم لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 نوع القضیة  الصحیفة
 الرسوم

 %المجموع
 %ال یوجد %یوجد

 القدس

  19.4  21.4 0.0  الصراع الطائفي في إیران

  15.7  16.3  10.0 الصراع الطائفي في باكستان

  15.7  15.3  20.0 الصراع الطائفي في نیجیریا

  49.1  46.9  70.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع

 فلسطین

  52.2  52.6 0.0  الصراع الطائفي في باكستان

  12.7  12.8 0.0  الصراع الطائفي في نیجیریا

  14.2  14.3 0.0  الصراع الطائفي في إیران

  20.9  20.3  100.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع

 االتجاه العام

  36.0  37.2  9.1 الصراع الطائفي في باكستان

  14.0  13.9  18.2 الصراع الطائفي في نیجیریا

  16.5  17.3 0.0  الصراع الطائفي في إیران

  33.5  31.6  72.7 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع

   االتجاه العام:

القضایا التي عرضت رسوم لها في صحیفتي الدراسة كانت لوحظ من خالل النتائج أن من 
% 72.7% الصراع الطائفي في باكستان، 9.1%، 18.2كالتالي (الصراع الطائفي في نیجیریا 

% الصراع الطائفي في 13.9أخرى)، أما القضایا التي لم تعرض صحیفتا الدراسة رسوما لها ( 
% 31.6% الصراع الطائفي في إیران، 17.3% الصراع الطائفي في باكستان، 37.2نیجیریا، 

  قضایا أخرى).
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  صحیفة القدس: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي عرضت رسوم لها في صحیفة القدس كانت 
% أخرى)، 70% الصراع الطائفي في باكستان، 10%، 20كالتالي (الصراع الطائفي في نیجیریا 
% 16.3% الصراع الطائفي في نیجیریا، 15.3رسوما لها ( أما القضایا التي لم تعرض الصحیفة 

  % قضایا أخرى).46.9% الصراع الطائفي في إیران، 21.4الصراع الطائفي في باكستان، 
  صحیفة فلسطین: 

لوحظ من خالل النتائج أن صحیفة فلسطین لم تعرض رسوما خاصة بقضایا الصراع 
ما عدا قضایا أخرى لم یتم ذكرها تم عمل رسوم لها  الطائفي في العالم اإلسالمي الخاصة بالدراسة،

  في الصحیفة. 

 

  قضایا التنمیة تبعا لفئة الرسوم

 قضایا موضوعات ابراز في الرسوم لفئة الدراسة صحیفتي تناولیبین الجدول اآلتي نسب 
  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى التنمیة
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  التنمیة لقضایا تغطیتها في الرسوم لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 قضایا التنمیة الصحیفةنوع 
 الرسوم

  %المجموع
 %ال یوجد %یوجد

 القدس

 %47.7 %41.1 %88.9 التنمیة االقتصادیة

 %7.7 %8.9  0.0 التنمیة السیاسیة

 %18.5 %19.6 %11.1 التنمیة االجتماعیة

 %3.1 %3.6  0.0 التنمیة البشریة

 %23.1 %26.8  0.0 أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0  المجموع

 فلسطین

 %53.9 %53.4 %100.0 التنمیة السیاسیة

 %25.8 %26.1  0.0 التنمیة االقتصادیة

 %3.4 %3.4  0.0 التنمیة االجتماعیة

  10.1  10.2  0.0 التنمیة البشریة

  6.7  6.8  0.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

 االتجاه العام

  35.1  31.9  80.0 التنمیة االقتصادیة

  34.4  36.1  10.0 التنمیة السیاسیة

  9.7  9.7  10.0 التنمیة االجتماعیة

  7.1  7.6  0.0 التنمیة البشریة

  13.6  14.6  0.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

   االتجاه العام:

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي عرضت رسوم لها في صحیفتي الدراسة كانت 
% التنمیة االجتماعیة)، أما 10% التنمیة االقتصادیة، 80% التنمیة السیاسیة، 10كالتالي (

% التنمیة 31.9 % التنمیة السیاسیة،36.1القضایا التي لم تعرض صحیفتا الدراسة رسوما لها ( 
  % قضایا أخرى).14.6%، 7.6% التنمیة االجتماعیة، التنمیة البشریة 9.7االقتصادیة، 
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  صحیفة القدس: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي عرضت رسوم لها في صحیفة القدس كانت 
التي لم تعرض  % التنمیة االجتماعیة)، أما القضایا11.1% التنمیة االقتصادیة، 88.9كالتالي (

% 19.6% التنمیة االقتصادیة، 41.1% التنمیة السیاسیة، 8.9صحیفة الدراسة رسوما لها ( 
  % قضایا أخرى).26.8%، 3.6التنمیة االجتماعیة، التنمیة البشریة 

  صحیفة فلسطین: 
لوحظ من خالل النتائج أن صحیفة فلسطین لم تعرض رسوما خاصة بقضایا الصراع 

%. أما القضایا التي 100لم اإلسالمي ما عدا قضیة التنمیة السیاسیة فكانت بنسبة الطائفي في العا
% التنمیة االقتصادیة، 26.1% التنمیة السیاسیة، 53.4لم تعرض صحیفة الدراسة رسوما لها (

  % قضایا أخرى).6.8%، 10.2% التنمیة االجتماعیة، التنمیة البشریة 3.4
  

  ة االطاراتقضایا العالم االسالمي تبعا لفئ

 ابراز في االطارات لفئة الدراسة صحیفتي تناولنسب تكرارات و یكشف الجدول اآلتي 
صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل  على مستوى العالم االسالمي قضایا موضوعات

  د.اصحیفة على انفر 
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  اإلسالمي العالم لقضایا تغطیتها في اإلطارات لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح تكرار ونسب

نوع  
  نوع القضایا الصحیفة

 اإلطارات

 المجموع ال یوجد یوجد

N % N % N % 

 القدس

 31.0 107 32.6 103 13.8 4 الصراع الطائفي 

 30.7 106 30.4 96 34.5 10 االحتالل 

 19.1 66 19.6 62 13.8 4 حقوق األقلیات المسلمة 

 19.1 66 17.4 55 37.9 11 التنمیة 

 100.0 345 100.0 316 100.0 29 المجموع

 فلسطین

 34.0 135 35.4 126 22.0 9 الصراع الطائفي 

 29.2 116 29.8 106 24.4 10 االحتالل 

 22.7 90 22.2 79 26.8 11 التنمیة 

 14.1 56 12.6 45 26.8 11 حقوق األقلیات المسلمة 

 100.0 397 100.0 356 100.0 41 المجموع

االتجاه 
 العام

 32.6 242 34.1 229 18.6 13 الصراع الطائفي 

 29.9 222 30.1 202 28.6 20 االحتالل 

 21.0 156 19.9 134 31.4 22 التنمیة 

 16.4 122 15.9 107 21.4 15 حقوق األقلیات المسلمة 

 100.0 742 100.0 672 100.0 70 المجموع

   العام: االتجاه

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي وضعت صحیفتا الدراسة إطارات لها كانت 
% قضایا حقوق األقلیات 21,4% قضایا االحتالل، 28.6% قضایا التنمیة، 31.4كالتالي (
% قضایا الصراع الطائفي)، أما القضایا التي لم تقم صحیفتا الدراسة بوضع 18.6المسلمة، 

% 19.9% قضایا االحتالل، 30.1% قضایا الصراع الطائفي، 34.1كانت بنسبة (إطارات لها 
  % قضایا حقوق األقلیات المسلمة).15.9قضایا التنمیة، 
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  صحیفة القدس: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفة القدس بوضع إطارات لها 
% قضایا حقوق األقلیات 13.8حتالل، % قضایا اال34.5% قضایا التنمیة، 37.9كانت كالتالي (

% قضایا الصراع الطائفي)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة القدس بوضع إطارات 13.8المسلمة، 
% قضایا 19.6% قضایا االحتالل، 30.4% قضایا الصراع الطائفي، 32.6لها فكانت بنسبة (

  % قضایا التنمیة).17.4حقوق األقلیات المسلمة، 

   صحیفة فلسطین:

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفة فلسطین بوضع إطارات لها  
% قضایا 24.4% قضایا التنمیة، 26.8% قضایا حقوق األقلیات المسلمة، 26.8كانت كالتالي (

% قضایا الصراع الطائفي)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة فلسطین بوضع 22.0االحتالل، 
% 12.6% قضایا االحتالل، 29.8% قضایا الصراع الطائفي، 35.4بنسبة ( إطارات لها فكانت

  % قضایا التنمیة).22.2قضایا حقوق األقلیات المسلمة، 

  

  قضایا حقوق األقلیات المسلمة تبعا لفئة االطارات

 موضوعات ابراز في االطارات لفئة الدراسة صحیفتي تناولیكشف الجدول اآلتي نسب 
صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل  على مستوى المسلمة حقوق األقلیات قضایا

  د.اصحیفة على انفر 
  
  
  
  
  
  
  
  



 فتي الدراسةیالعالم اإلسالمي في صحالسمات العامة لمحتوى وشكل التغطیة الصحفیة لقضایا           الفصل الثاني        

145 
 

  )46جدول (
  المسلمة األقلیات حقوق لقضایا تغطیتها في اإلطارات لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب 

  قضایا حقوق األقلیات  الصحیفة
 اإلطارات

  %المجموع
 %ال یوجد %یوجد

 القدس

  22.7  24.2 0.0  األفواه عن الرأي تكمیم

  16.7  16.1  25.0 التطھیر العرقي

  7.6  8.1 0.0  منع المشاركة السیاسیة

  4.5  4.8 0.0  حرمان التعلیم

  16.7  16.1  25.0 حظر العبادة

  31.8  30.6  50.0 خرىأ

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

 فلسطین

  53.6  53.3  54.5 التطھیر العرقي

  7.1  4.4  18.2 تكمیم األفواه عن الرأي

  7.1  8.9 0.0  منع المشاركة السیاسیة

  8.9  8.9  9.1 حرمان التعلیم

  21.4  22.2  18.2 حظر العبادة

  1.8  2.2 0.0  أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

 المجموع

  33.6  31.8  46.7 التطھیر العرقي

  15.6  15.9  13.3 تكمیم األفواه عن الرأي

  7.4  8.4 0.0  منع المشاركة السیاسیة

  6.6  6.5  6.7 حرمان التعلیم

  18.9  18.7  20.0 حظر العبادة

  18.0  18.7  13.3 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

  االتجاه العام: 

التي وضعت إطارات لها في صحیفتي الدراسة لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا 
% 6.7% قضیة حظر العبادة، 20.0% بالنسبة لقضیة التطهیر العرقي، 46.7كانت كالتالي (

% قضایا أخرى)، أما القضایا 13.3% قضیة تكمیم األفواه عن الرأي، 13.3قضیة حرمان التعلیم
% حول قضیة التطهیر 31.8( التي لم تقم صحیفتا الدراسة بوضع إطارات لها فكانت بنسبة

% حول 8.4% حول قضیة تكمیم األفواه عن الرأي، 15.9% قضیة حظر العبادة، 18.7العرقي، 
% حول قضایا 18.7% حول قضیة الحرمان من التعلیم، و6.5قضیة منع المشاركة السیاسیة، و

  أخرى).
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  صحیفة القدس: 
ت لها في صحیفة القدس كانت لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي وضعت إطارا

% قضایا 50.0% قضیة حظر العبادة، 25.0% بالنسبة لقضیة التطهیر العرقي، 25.0كالتالي (
%حول 24.2أخرى)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة القدس بوضع إطارات لها فكانت بنسبة (

ة حظر % قضی16.1%حول قضیة التطهیر العرقي، 16.1قضیة تكمیم األفواه عن الرأي، 
% حول قضیة حرمان التعلیم، 4.8% حول قضیة منع المشاركة السیاسیة، و8.1العبادة، 

  % حول قضایا أخرى).30.6و
  صحیفة فلسطین: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت بوضع إطارات لها في صحیفة  
قضیة حظر العبادة، % 18.2% بالنسبة لقضیة التطهیر العرقي، 54.5فلسطین فكانت كالتالي (

% حول قضیة حرمان التعلیم)، أما القضایا التي لم 9.1% قضیة تكمیم األفواه عن الرأي، 18.2
%حول قضیة التطهیر العرقي، 53.3تقم صحیفة فلسطین بوضع إطارات لها فكانت بنسبة (

% حول قضیة 8.9% حول قضیة منع المشاركة السیاسیة، و8.9% قضیة حظر العبادة، 22.2
  % حول قضایا أخرى).2.2%حول قضیة تكمیم األفواه عن الرأي، و4.4رمان التعلیم، ح
  

  قضایا االحتالل تبعا لفئة االطارات

 موضوعات ابراز في االطارات لفئة الدراسة صحیفتي تناولیكشف الجدول اآلتي نسب 
  د.اانفر  صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على على مستوى االحتالل قضایا
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  االحتالل لقضایا تغطیتها في اإلطارات لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب 

 قضایا االحتالل الصحیفة
 اإلطارات

 المجموع
 %ال یوجد %یوجد

 القدس

  58.5  63.5  10.0 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.9  2.1 0.0 االحتالل الروسي للشیشان

  39.6  34.4  90.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع

 فلسطین

  88.8  88.7  90.0 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.7  9.  10.0 االحتالل الروسي للشیشان

  9.5  10.4 0.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع

 االتجاه العام

  74.3  76.7  50.0 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.8  1.5  5.0 االحتالل الروسي للشیشان

  23.9  21.8  45.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع

  
  االتجاه العام: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفتا الدراسة بوضع إطارات لها 
% حول قضایا احتالل 45.0ألفغانستان، % قضیة االحتالل األمریكي 50.0كانت كالتالي (

% حول قضیة االحتالل الروسي للشیشان)، أما القضایا التي لم تقم صحیفتا الدراسة 5.0أخرى، 
% حول 21.8% قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، 76.7بوضع إطارات لها فكانت بنسبة (

  ).% حول قضیة االحتالل الروسي للشیشان1.5قضایا احتالل أخرى، 
  صحیفة القدس: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفة القدس بوضع إطارات لها  
% حول قضایا احتالل 90.0% قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، 10.0كانت كالتالي (

% قضیة 63.5أخرى)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة القدس بوضع إطارات لها فكانت بنسبة (
% حول قضیة االحتالل 2.1% حول قضایا احتالل أخرى، 34.4غانستان، االحتالل األمریكي ألف

  الروسي للشیشان).
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  صحیفة فلسطین: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفة فلسطین بوضع إطارات لها 
% حول قضیة االحتالل 10.0% قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، 90.0كانت كالتالي (

یشان)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة فلسطین بوضع إطارات لها فكانت بنسبة الروسي للش
% 0.9% حول قضایا احتالل أخرى، 10.4% قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، 88.7(

  حول قضیة االحتالل الروسي للشیشان).

  قضایا الصراع الطائفي تبعا لفئة االطارات

 قضایا موضوعات ابراز في االطارات لفئة الدراسة يصحیفت تناولیكشف الجدول اآلتي نسب 
  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى الصراع الطائفي

  ) 48جدول (
  الطائفي الصراع لقضایا تغطیتها في اإلطارات لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

  قضایا الصراع الطائفي الصحیفة
 اإلطارات

 المجموع
 ال یوجد یوجد

 القدس

  18.7  19.4 0.0  الصراع الطائفي في إیران

  15.9  16.5 0.0  الصراع الطائفي في باكستان

  15.9  14.6  50.0 الصراع الطائفي في نیجیریا

  49.5  49.5  50.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع

 فلسطین

  51.9  52.4  44.4 الصراع الطائفي في باكستان

  13.3  12.7  22.2 الصراع الطائفي في نیجیریا

  14.1  15.1 0.0  الصراع الطائفي في إیران

  20.7  19.8  33.3 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع

 المجموع

  36.0  36.2  30.8 الصراع الطائفي في باكستان

  16.1  17.0 0.0  الصراع الطائفي في إیران

  14.5  13.5  30.8 الصراع الطائفي في نیجیریا

  33.5  33.2  38.5 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع
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  االتجاه العام: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفتا الدراسة بوضع إطارات لها 
الصراع الطائفي في باكستان، % 30.8% الصراع الطائفي في نیجیریا، 30.8كانت كالتالي (

% قضایا طائفیة أخرى)، أما القضایا التي لم تقم صحیفتا الدراسة بوضع إطارات لها فكانت 38.5
% 17.0% الصراع الطائفي في نیجیریا،13.5% الصراع الطائفي في باكستان، 36.2بنسبة (

  % قضایا طائفیة أخرى).33.2الصراع الطائفي في إیران، 

  صحیفة القدس: 
لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفة القدس بوضع إطارات لها 

% قضایا طائفیة أخرى)، أما القضایا 50.0% الصراع الطائفي في نیجیریا، 50.0كانت كالتالي (
% الصراع الطائفي في إیران، 19.4التي لم تقم صحیفة القدس بوضع إطارات لها فكانت بنسبة (

% قضایا 49.5% الصراع الطائفي في نیجیریا، 14.6الطائفي في باكستان، % الصراع 16.5
  طائفیة أخرى).

    صحیفة فلسطین: 
لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفة فلسطین بوضع إطارات لها 

% الصراع الطائفي في نیجیریا، 22.2% الصراع الطائفي في باكستان، 44.4كانت كالتالي (
قضایا طائفیة أخرى)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة فلسطین بوضع إطارات لها فكانت % 33.3

% 12.7% الصراع الطائفي في إیران، 15.1% الصراع الطائفي في باكستان، 52.4بنسبة (
  % قضایا طائفیة أخرى).19.8الصراع الطائفي في نیجیریا، 

  

  قضایا التنمیة تبعا لفئة االطارات

 موضوعات ابراز في االطارات لفئة الدراسة صحیفتي تناولآلتي نسب یكشف الجدول ا
  صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على  على مستوى التنمیة قضایا

  د.اانفر 
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  ) 49جدول (
  اإلطارات لفئة تغطیتها في التنمیة لقضایا الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 قضایا التنمیة الصحیفة
 اإلطارات

 %المجموع
 %ال یوجد %یوجد

 القدس

  48.5  41.8  81.8 التنمیة االقتصادیة

  7.6  9.1 0.0  التنمیة السیاسیة

  18.2  20.0  9.1 التنمیة االجتماعیة

  3.0  1.8  9.1 التنمیة البشریة

  22.7  27.3  0.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

 فلسطین

  53.3  53.2  54.5 التنمیة السیاسیة

  25.6  26.6  18.2 التنمیة االقتصادیة

  3.3  3.8  0.0 التنمیة االجتماعیة

  11.1  8.9  27.3 التنمیة البشریة

  6.7  7.6 0.0  أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

 المجموع

  35.3  32.8  50.0 التنمیة االقتصادیة

  34.0  35.1  27.3 السیاسیةالتنمیة 

  9.6  10.4  4.5 التنمیة االجتماعیة

  7.7  6.0  18.2 التنمیة البشریة

  13.5  15.7 0.0  أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

  

  االتجاه العام: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفتا الدراسة بوضع إطارات لها 
% حول 18.2% حول التنمیة السیاسیة، 27.3% حول التنمیة االقتصادیة،50.0كالتالي (كانت 

% حول التنمیة االجتماعیة)، أما القضایا التي لم تقم صحیفتا الدراسة بوضع 4.5التنمیة البشریة، 
% حول التنمیة االجتماعیة، 10.4% حول التنمیة السیاسیة،35.1إطارات لها فكانت بنسبة (

حول قضایا التنمیة 15.7% حول التنمیة البشریة، 6.0ل التنمیة االقتصادیة، % حو 32.8
  األخرى).
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    صحیفة القدس: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفة القدس بوضع إطارات لها 
% حول 9.1% حول التنمیة البشریة، 9.1% حول التنمیة االقتصادیة، 81.8كانت كالتالي (

جتماعیة)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة القدس بوضع إطارات لها فكانت بنسبة التنمیة اال
% حول التنمیة 9.1% حول التنمیة االجتماعیة، 20.0% حول التنمیة االقتصادیة،41.8(

  % حول قضایا التنمیة األخرى).27.3% حول التنمیة البشریة، 1.8السیاسیة، 

  صحیفة فلسطین: 

أن من القضایا التي قامت صحیفة فلسطین بوضع إطارات لها  لوحظ من خالل النتائج
% حول 18.2% حول التنمیة البشریة، 27.3% حول التنمیة السیاسیة،54.5كانت كالتالي (

التنمیة االقتصادیة)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة فلسطین بوضع إطارات لها فكانت بنسبة 
% حول التنمیة البشریة، 8.9التنمیة االقتصادیة، % حول 26.6% حول التنمیة السیاسیة،53.2(

  % حول قضایا التنمیة األخرى).7.6% حول التنمیة االجتماعیة، 3.8

  

  قضایا العالم االسالمي تبعا لفئة األرضیات

 ابراز في األرضیات لفئة الدراسة صحیفتي تناولیوضح الجدول اآلتي تكرارات ونسب 
صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل  على مستوى العالم االسالمي قضایا موضوعات

  د.اصحیفة على انفر 
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  ) 50جدول (
  اإلسالمي العالم لقضایا تغطیتها في األرضیات لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح تكرار ونسب

نوع  
 الصحیفة

  نوع القضایا

 األرضیات

 المجموع ال یوجد یوجد

N % N % N % 

 القدس

 31.3 110 33.9 105 11.9 5 الصراع الطائفي 

 31.0 109 27.7 86 54.8 23 االحتالل 

 19.0 67 21.0 65 4.8 2 حقوق األقلیات المسلمة 

 18.8 66 17.4 54 28.6 12 التنمیة 

 100.0 352 100.0 310 100.0 42 المجموع

 فلسطین

 34.0 134 35.0 128 21.4 6 الصراع الطائفي 

 29.4 116 30.9 113 10.7 3 االحتالل 

 22.8 90 21.3 78 42.9 12 التنمیة 

 13.7 54 12.8 47 25.0 7 حقوق األقلیات المسلمة 

 100.0 394 100.0 366 100.0 28 المجموع

االتجاه 
 العام

 32.7 244 34.5 233 15.7 11 الصراع الطائفي 

 30.2 225 29.4 199 37.1 26 االحتالل 

 20.9 156 19.5 132 34.3 24 التنمیة 

 16.2 121 16.6 112 12.9 9 حقوق األقلیات المسلمة 

 100.0 746 100.0 676 100.0 70 المجموع

  

  االتجاه العام: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفتا الدراسة بوضع أرضیة لها 
% قضایا الصراع 15.7% قضایا التنمیة، 34.3% قضایا االحتالل، 37.1فكانت كالتالي (

% قضایا حقوق األقلیات المسلمة)، أما القضایا التي لم تقم صحیفتا الدراسة 12.9الطائفي، 
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% قضایا االحتالل، 29.1% قضایا الصراع الطائفي، 34.5بنسبة ( بوضع أرضیة لها فكانت
  % قضایا حقوق األقلیات المسلمة).16,6% قضایا التنمیة، 19,5

   صحیفة القدس:

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفة القدس بوضع أرضیة لها  
% قضایا الصراع 11.9یة، % قضایا التنم28.6% قضایا االحتالل، 54.8فكانت كالتالي (

% قضایا حقوق األقلیات المسلمة)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة القدس بوضع 4.8الطائفي، 
% 21.0% قضایا االحتالل، 27.7% قضایا الصراع الطائفي، 33.9أرضیة لها فكانت بنسبة (

  % قضایا التنمیة).17.4قضایا حقوق األقلیات المسلمة، 

  صحیفة فلسطین:

ظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفة فلسطین بوضع أرضیة لها لوح 
% قضایا 21.4% قضایا حقوق األقلیات المسلمة، 25.0% قضایا التنمیة، 42.9فكانت كالتالي (

% قضایا االحتالل)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة فلسطین بوضع 10.7الصراع الطائفي، 
% 21.3% قضایا االحتالل، 30.9% قضایا الصراع الطائفي، 35.0(أرضیة لها فكانت بنسبة 

  % قضایا حقوق األقلیات المسلمة).12.8قضایا التنمیة، 

  

  قضایا حقوق األقلیات المسلمة تبعا لفئة األرضیات

 موضوعات ابراز في األرضیات لفئة الدراسة صحیفتي تناولیكشف الجدول اآلتي نسب 
صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل  على مستوى المسلمةحقوق األقلیات  قضایا

  د.اصحیفة على انفر 
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  ) 51جدول (
  المسلمة األقلیات حقوق لقضایا تغطیتها في األرضیات لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

  

 نوع القضیة   الصحیفة
 رضیاتاأل

 %ال یوجد %یوجد  %المجموع

 القدس

  22.4  23.1 0.0  عن الرأي تكمیم األفواه

  16.4  15.4  50.0 التطھیر العرقي

  7.5  7.7 0.0  منع المشاركة السیاسیة

  4.5  4.6 0.0  حرمان التعلیم

  16.4  15.4  50.0 حظر العبادة

  32.8  33.8 0.0  أخرى

  100.0  100.0  100.0  المجموع

 فلسطین

  53.7  46.8  100.0 التطھیر العرقي

  7.4  8.5 0.0  تكمیم األفواه عن الرأي

  7.4  8.5 0.0  منع المشاركة السیاسیة

  9.3  10.6 0.0  حرمان التعلیم

  20.4  23.4 0.0  حظر العبادة

  1.9  2.1 0.0  أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

االتجاه 
 العام

  33.1  28.6  88.9 التطھیر العرقي

  15.7  17.0 0.0  تكمیم األفواه عن الرأي

  7.4  8.0 0.0  منع المشاركة السیاسیة

  6.6  7.1 0.0  حرمان التعلیم

  18.2  18.8  11.1 حظر العبادة

  19.0  20.5 0.0  أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

  

  االتجاه العام: 

قامت بوضع أرضیة لها في صحیفتي الدراسة لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي 
% قضیة حظر العبادة)، أما 11.1% بالنسبة لقضیة التطهیر العرقي، 88.9فكانت كالتالي (

% حول قضیة 28.6القضایا التي لم تقم صحیفتا الدراسة بوضع أرضیة لها فكانت بنسبة (
األفواه عن الرأي،  % حول قضیة تكمیم17.0% قضیة حظر العبادة، 18.8التطهیر العرقي، 

% حول 20.5% حول قضیة حرمان التعلیم، 7.1% حول قضیة منع المشاركة السیاسیة، 8.0
  قضایا أخرى).
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  صحیفة القدس: 
لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت بوضع أرضیة لها في صحیفة القدس 

یة حظر العبادة)، أما % قض50.0% بالنسبة لقضیة التطهیر العرقي، 50.0فكانت كالتالي (
%حول قضیة تكمیم 23.1القضایا التي لم تقم صحیفة القدس بوضع أرضیة لها فكانت بنسبة (

% 7.7% قضیة حظر العبادة، 15.4%حول قضیة التطهیر العرقي، 15.4األفواه عن الرأي، 
% حول 33.8% حول قضیة الحرمان من التعلیم، و4.6حول قضیة منع المشاركة السیاسیة، و

  قضایا أخرى).
  صحیفة فلسطین: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي وضعت لها أرضیة في صحیفة فلسطین  
% بالنسبة لقضیة التطهیر العرقي)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة 100.0فكانت كالتالي (

ضیة % ق23.4% حول قضیة التطهیر العرقي، 46.8فلسطین بوضع أرضیة لها فكانت بنسبة (
%حول قضیة تكمیم األفواه عن الرأي، 8.5% حول قضیة حرمان التعلیم،10.6حظر العبادة،

  % حول قضایا أخرى).2.1% حول قضیة منع المشاركة السیاسیة، و8.5
  تبعا لفئة األرضیاتقضایا االحتالل 

 موضوعات ابراز في األرضیات لفئة الدراسة صحیفتي تناولیكشف الجدول اآلتي نسب 
  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى االحتالل قضایا

  ) 52جدول (
  االحتالل لقضایا تغطیتها في األرضیات لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 المجموع% األرضیات قضایا االحتالل الصحیفة
 %ال یوجد  %یوجد

 القدس

  58.7  72.1  8.7 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.8  2.3  0.0 االحتالل الروسي للشیشان

  39.4  25.6  91.3 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

 فلسطین

  88.8  89.4  66.7 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.7  1.8 0.0  االحتالل الروسي للشیشان

  9.5  8.8  33.3 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

االتجاه 
 العام

  74.2  81.9  15.4 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.8  2.0  0.0 االحتالل الروسي للشیشان

  24.0  16.1  84.6 أخرى

  100.0  100.0  100.0  المجموع
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  االتجاه العام: 

أرضیات لها لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفتا الدراسة بوضع 
% حول قضایا احتالل 84.6% قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، 15.4كانت كالتالي (

% 81.9أخرى)، أما القضایا التي لم تقم صحیفتا الدراسة بوضع أرضیات لها فكانت بنسبة (
% حول قضیة 2.0% حول قضایا احتالل أخرى، 16.1قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، 

  الروسي للشیشان). االحتالل
  صحیفة القدس: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفة القدس بوضع أرضیات لها  
% حول قضایا احتالل 91.3% قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، 8.7كانت كالتالي (

% قضیة 72.1أخرى)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة القدس بوضع أرضیات لها فكانت بنسبة (
% حول قضیة االحتالل 2.3% حول قضایا احتالل أخرى، 25.6االحتالل األمریكي ألفغانستان، 

  الروسي للشیشان).

  صحیفة فلسطین: 
لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفة فلسطین بوضع أرضیات لها 

% حول قضیة االحتالل 33.3% قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، 66.7كانت كالتالي (
الروسي للشیشان)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة فلسطین بوضع أرضیات لها فكانت بنسبة 

% حول 1.8% حول قضایا احتالل أخرى، 8.8% قضیة االحتالل األمریكي ألفغانستان، 89.4(
  قضیة االحتالل الروسي للشیشان).

  

  قضایا الصراع الطائفي تبعا لفئة األرضیات

 موضوعات ابراز في األرضیات لفئة الدراسة صحیفتي تناولشف الجدول اآلتي نسب یك
صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على  على مستوى الصراع الطائفي قضایا

  د.اانفر 
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  ) 53جدول (
  الطائفي الصراع لقضایا تغطیتها في األرضیات لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 المجموع األرضیات قضایا الصراع الطائفي الصحیفة
  %ال یوجد %یوجد

 القدس

 %20.0 %20.0 %20.0 الصراع الطائفي في إیران

 %15.5 %16.2 0.0  الصراع الطائفي في باكستان

 %15.5 %16.2 0.0  الصراع الطائفي في نیجیریا

 %49.1 %47.6 %80.0 أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0  المجموع

 فلسطین

 %52.2 %51.6 %66.7 الصراع الطائفي في باكستان

 %13.4 %13.3 %16.7 الصراع الطائفي في نیجیریا

 %14.2 %14.8 0.0  الصراع الطائفي في إیران

 %20.1 %20.3 %16.7 أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0  المجموع

االتجاه 
 العام

 %35.7 %35.6 %36.4 الصراع الطائفي في باكستان

 %14.3 %14.6 %9.1 الصراع الطائفي في نیجیریا

 %16.8 %17.2 %9.1 الصراع الطائفي في إیران

 %33.2 %32.6 %45.5 أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع 

  االتجاه العام: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفتا الدراسة بوضع أرضیات لها 
% الصراع الطائفي في نیجیریا، 9.1% الصراع الطائفي في باكستان، 36.4كالتالي (كانت 

% قضایا طائفیة أخرى)، أما القضایا التي لم 45.5% قضیة الصراع الطائفي في باكستان، 9.1
% الصراع الطائفي في إیران، 17.2تقم صحیفتا الدراسة بوضع أرضیات لها فكانت بنسبة (

% قضایا 32.6% الصراع الطائفي في نیجیریا، 14.6في باكستان،  % الصراع الطائفي35.6
  طائفیة أخرى).

  صحیفة القدس: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفة القدس بوضع أرضیات لها 
% قضایا طائفیة أخرى)، أما القضایا 80.0% الصراع الطائفي في إیران، 20.0كانت كالتالي (

% الصراع الطائفي في 20.0یفة القدس بوضع أرضیات لها فكانت بنسبة (التي لم تقم صح
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% 47.6% الصراع الطائفي في نیجیریا، 16.2 % الصراع الطائفي في باكستان، 16.2إیران،
  قضایا طائفیة أخرى).

  صحیفة فلسطین: 

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التي قامت صحیفة فلسطین بوضع أرضیات لها 
% الصراع الطائفي في نیجیریا،  16.7% الصراع الطائفي في باكستان،66.7كالتالي (كانت 
% قضایا طائفیة أخرى)، أما القضایا التي لم تقم صحیفة فلسطین بوضع أرضیات لها 16.7

%  3.3% الصراع الطائفي في إیران،14.8% الصراع الطائفي في باكستان،51.6فكانت (
  % قضایا طائفیة أخرى).20.3الصراع الطائفي في نیجیریا، 

  قضایا التنمیة تبعا لفئة األرضیات
 موضوعات ابراز في األرضیات لفئة الدراسة صحیفتي تناولیكشف الجدول اآلتي نسب 

  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى التنمیة قضایا
  ) 54جدول (

  التنمیة لقضایا تغطیتها في األرضیات لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 المجموع األرضیات قضایا التنمیة الصحیفة
  %ال یوجد %یوجد

 القدس

  48.5  46.3  58.3 التنمیة االقتصادیة

  7.6  7.4  8.3 التنمیة السیاسیة

  18.2  18.5  16.7 التنمیة االجتماعیة

  3.0  1.9  8.3 التنمیة البشریة

  22.7  25.9  8.3 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

 فلسطین

  53.3  51.3  66.7 التنمیة السیاسیة

  25.6  26.9  16.7 التنمیة االقتصادیة

  3.3  2.6  8.3 التنمیة االجتماعیة

  11.1  12.8 0.0  التنمیة البشریة

  6.7  6.4  8.3 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 

 المجموع

  35.3  34.8  37.5 التنمیة االقتصادیة

  34.0  33.3  37.5 التنمیة السیاسیة

  9.6  9.1  12.5 التنمیة االجتماعیة

  7.7  8.3  4.2 التنمیة البشریة

  13.5  14.4  8.3 أخرى

  100.0  100.0  100.0 المجموع 
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  االتجاه العام:

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التنمویة التي قامت صحیفتا الدراسة بوضع  
% حول التنمیة 37.5% حول التنمیة االقتصادیة،37.5أرضیات لها كانت كالتالي (

% حول قضایا 8.3% حول التنمیة البشریة، 4.2% حول التنمیة االجتماعیة، 12.5السیاسیة،
التي لم تقم صحیفتا الدراسة بوضع أرضیات لها فكانت بنسبة التنمیة األخرى)، أما القضایا 

% حول التنمیة 9.1% حول التنمیة السیاسیة،33.3% حول التنمیة االقتصادیة، 34.8(
  % حول قضایا التنمیة األخرى).14.4% حول التنمیة البشریة، 8.3االجتماعیة، 

  صحیفة القدس: 

ة التي قامت صحیفة القدس بوضع أرضیات لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التنمی
% 8.3% حول التنمیة االجتماعیة،16.7% حول التنمیة االقتصادیة، 58.3لها كانت كالتالي (
% حول قضایا تنمیة أخرى)، أما 8.3% حول التنمیة البشریة، كذلك 8.3التنمیة السیاسیة، 

% حول التنمیة 46.3بة (القضایا التي لم تقم صحیفة القدس بوضع أرضیات لها فكانت بنس
% حول التنمیة 1.9% حول التنمیة السیاسیة، 7.4% حول التنمیة االجتماعیة، 18.5االقتصادیة،

  % حول قضایا التنمیة األخرى).25.9البشریة، 

  صحیفة فلسطین:

لوحظ من خالل النتائج أن من القضایا التنمیة التي قامت صحیفة فلسطین بوضع  
% حول التنمیة 16.7% حول التنمیة السیاسیة،66.7أرضیات لها كانت كالتالي (

% حول قضایا التنمیة األخرى)، أما القضایا 8.3% حول التنمیة االجتماعیة، 8.3االقتصادیة،
% حول التنمیة 51.3أرضیات لها فكانت بنسبة (التي لم تقم صحیفة فلسطین بوضع 

% حول التنمیة 2.6% حول التنمیة البشریة، 12.8% حول التنمیة االقتصادیة، 26.9السیاسیة،
  % حول قضایا التنمیة األخرى).6.4االجتماعیة، 
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تغطیتها في  العناوین لفئة الدراسة صحیفتي تناولنسب تكرارات و یكشف الجدول اآلتي 

صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على  على مستوى لقضایا العالم االسالمي
  د.اانفر 

  ) 55جدول (
  اإلسالمي العالم لقضایا تغطیتها في العناوین لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح تكرار ونسب

  نوع القضایا نوع الصحیفة 

 العناوین

 المجموع  يعمود ممتد عریض مانشیت

N % N % N % N % N % 

  القدس

 31.2 112 18.9 7 34.8 101 15.4 2 10.5 2 الصراع الطائفي 

 30.4 109 32.4 12 26.2 76 30.8 4 89.5 17 االحتالل 

 19.8 71 24.3 9 20.0 58 30.8 4 0.0 0 المسلمة  األقلیاتحقوق 

 18.7 67 24.3 9 19.0 55 23.1 3 0.0 0 التنمیة 

  المجموع
19 100.0 13 100.0 290 100.0 37 100.0 359 100.0 

19 5.2 13 3.7 290 80.8 37 10.3 359 100.0 

 فلسطین

 31.5 117 38.0 19 29.0 85 27.1 13 0.0 0 االحتالل 

 30.4 113 34.0 17 36.5 107 16.7 8 100.0 1 الصراع الطائفي 

 23.9 89 20.0 10 20.5 60 39.6 19 0.0 0 التنمیة 

 14.2 53 8.0 4 14.0 41 16.7 8 0.0 0 حقوق األقلیات المسلمة 

 المجموع
1 100.0 48 100.0 293 100.0 50 100.0 392 100.0 

1 0.2 48 12.3 293 74.8 50 12.7 392 100.0 

 االتجاه العام

 29.6 226 35.6 31 30.2 161 16.7 17 43.6 17 االحتالل 

 32.2 245 27.6 24 39.0 208 9.8 10 7.7 3 الصراع الطائفي 

 21.8 166 21.8 19 12.2 65 61.8 63 48.7 19 التنمیة 

 16.4 124 14.9 13 18.6 99 11.8 12 0.0 0 حقوق األقلیات المسلمة 

  المجموع
39 100.0 102 100.0 533 100.0 87 100.0 761 100.0 

39 5.2 102 13.4 533 70.0 87 11.4 761 100.0 
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  االتجاه العام: 

%)، وتفوقت 70على العنوان الممتد بنسبة ( اكشفت النتائج أن صحیفتي الدراسة اعتمدت
، وفي فلسطین%) في صحیفة 74.8%)، مقابل نسبة (80.8بنسبة ( القدسفي استخدامه صحیفة 

بنسبة  فلسطین%)، وتفوقت في استخدامه صحیفة 13.4المرتبة الثانیة العنوان العریض بنسبة (
، ثم في المرتبة الثالثة العنوان العمودي بنسبة القدس%) في صحیفة 3.7%)، مقابل نسبة (12.3(
%)، 10.3%)، مقابل نسبة (12.7( بنسبة فلسطین%)، وتفوقت في استخدامه صحیفة 11.4(

وجود هذا النوع في  لقلةنظرًا  %)5.2نسبة (بثم في المرتبة األخیرة العنوان (المانشیت)  القدسفي 
وتفوقت فیه صحیفة القدس  ،خالل المدة الزمنیة العالم اإلسالمي ایاتغطیة صحیفتي الدراسة لقض

%) بفارق كبیر عن صحیفة فلسطین التي استخدمت هذا النوع من العناوین بنسبة 5.2بنسبة (
)0.2 .(%  

% 48.7اوینها على شكل مانشیت كالتالي (وبینت النتائج أن قضایا الدراسة كانت عن
% قضایا الصراع الطائفي)، والقضایا التي 7.7% قضایا االحتالل، 43.6قضایا التنمیة، 

% قضایا االحتالل، 16.7% قضایا التنمیة، 61.8عرضت بعنوان عریض فقد كانت كالتالي (
والقضایا التي  طائفي)،% قضایا الصراع ال9.8% قضایا حقوق األقلیات المسلمة، وبنسبة 11.8

% قضایا 30.2% قضایا الصراع الطائفي، 39.0عرضت بعناوین ممتدة فكانت كالتالي (
% قضایا التنمیة)، وبالنسبة لقضایا 12.2% قضایا حقوق األقلیات المسلمة، 18,6االحتالل، 

% قضایا 27.6% قضایا االحتالل، 35,6الدراسة التي عرضت بعناوین عمودیة فقد كانت (
  % قضایا حقوق األقلیات المسلمة).14.9% قضایا التنمیة، و21.8الصراع الطائفي، 

  صحیفة القدس:

بینت النتائج أن قضایا الدراسة التي كانت عناوینها على شكل مانشیت في صحیفة القدس 
% قضایا الصراع الطائفي)، والقضایا التي عرضت 10.5% قضایا االحتالل، 89.5كالتالي (

% قضایا حقوق األقلیات 30.8% قضایا االحتالل، 30.8فقد كانت كالتالي ( بعنوان عریض
والقضایا التي  % قضایا الصراع الطائفي)،15.4% قضایا التنمیة، وبنسبة 23.1المسلمة، 

% قضایا 26.2% قضایا الصراع الطائفي، 34.8عرضت بعناوین ممتدة فكانت كالتالي (
% قضایا التنمیة)، وبالنسبة لقضایا 19.0المسلمة،  % قضایا حقوق األقلیات20.0االحتالل، 

% 24.3% قضایا االحتالل، 32.4الدراسة التي عرضت بعناوین عمودیة فقد كانت بنسبة (
  % قضایا الصراع الطائفي).18.9% قضایا حقوق األقلیات المسلمة، 24.3قضایا التنمیة، و
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  صحیفة فلسطین: 
كانت عناوینها على شكل مانشیت في صحیفة بینت النتائج أن قضایا الدراسة التي 

فلسطین كانت قضیة واحدة من قضایا الصراع الطائفي، والقضایا التي عرضت بعنوان عریض فقد 
% قضایا 16.7% قضایا االحتالل ،27.0% قضایا الصراع الطائفي، 39.6كانت كالتالي (

یا التي عرضت بعناوین ممتدة والقضا % قضایا التنمیة، وبنسبة)،16.7حقوق األقلیات المسلمة، 
% قضایا 20.5% قضایا االحتالل، 29.0% قضایا الصراع الطائفي، 36.5فكانت كالتالي (

% قضایا حقوق األقلیات المسلمة)، وبالنسبة لقضایا الدراسة التي عرضت بعناوین 14.0التنمیة، 
% 20.0لطائفي، % قضایا الصراع ا34.0% قضایا االحتالل، 38.0عمودیة فقد كانت بنسبة (

  % قضایا حقوق األقلیات المسلمة).8.0قضایا التنمیة، و
  

  قضایا حقوق األقلیات المسلمة تبعا لفئة العناوین

 موضوعاتل تغطیتها في العناوین لفئة الدراسة صحیفتي تناولیكشف الجدول اآلتي نسب 
وعلى مستوى كل صحیفتي الدراسة بشكل عام،  على مستوى حقوق األقلیات المسلمة قضایا

  د.اصحیفة على انفر 
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  ) 56جدول (
  المسلمة األقلیات حقوق لقضایا تغطیتها في العناوین لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 نوع القضیة  الصحیفة
 العناوین

 %المجموع
 %يدعمو %ممتد %عریض

 القدس

  21.1  44.4  17.2  25.0 تكمیم األفواه عن الرأي

  16.9  11.1  19.0 0.0  العرقيالتطھیر 

  7.0 0.0   6.9  25.0 منع المشاركة السیاسیة

  4.2 0.0   5.2 0.0  حرمان التعلیم

  15.5 0.0   17.2  25.0 حظر العبادة

  35.2  44.4  34.5  25.0 خرىأ

  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

 فلسطین

  52.8  100.0  46.3  62.5 التطھیر العرقي

  7.5 0.0   9.8 0.0  تكمیم األفواه عن الرأي

  7.5 0.0   7.3  12.5 منع المشاركة السیاسیة

  9.4 0.0   12.2 0.0  التعلیممن حرمان 

  20.8 0.0   24.4  12.5 حظر العبادة

  1.9 0.0  0.0   12.5 خرىأ

  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

 العاماالتجاه 

  21.0  30.8  20.2  16.7 أخرى

  15.3  30.8  14.1  8.3 تكمیم األفواه عن الرأي

  7.3 0.0   7.1  16.7 منع المشاركة السیاسیة

  6.5 0.0   8.1 0.0  التعلیممن حرمان 

  17.7 0.0   20.2  16.7 حظر العبادة

  32.3  38.5  30.3  41.7  التطھیر العرقي

  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع 
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  االتجاه العام: 

بینت النتائج أن قضیة التطهیر العرقي تم طرح العنوان لها بشكل عریض وبنسبة 
% تكمیم األفواه 8.3% منع المشاركة السیاسیة، 16.7% حظر العبادة، 16.7%، ویلیها 41.7

% التطهیر العرقي، 30.3فكانت ( عن الرأي، أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل ممتد 
% منع المشاركة 7.1% حرمان التعلیم، 8.1% تكمیم األفواه، 14.1% حظر العبادة، 20.2

% قضایا أخرى، أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل عمودي فكانت كالتالي 20.2السیاسیة، 
في حین تبین أن % قضایا أخرى). 30.8% تكمیم األفواه، 30.8% التطهیر العرقي، 38.5(

  صحیفتي الدراسة لم تستخدما شكل المانشیت في عناوین قضایا حقوق األقلیات المسلمة.

  صحیفة القدس: 

بینت النتائج أن القضایا التي استخدمت عنوانا عریضا في الصحیفة ( حظر العبادة 
أخرى)، أما % قضایا 25% تكمیم األفواه عن الرأي، 25% منع المشاركة السیاسیة، %25، 25

% حظر 17.2% التطهیر العرقي، 19.0القضایا التي تم نشر عناوینها بشكل ممتد فكانت ( 
% 34.5% منع المشاركة السیاسیة، 6.9% حرمان التعلیم، 5.2% تكمیم األفواه، 17.2العبادة، 

هیر % التط11.1قضایا أخرى)، أما القضایا التي تم نشر عناوینها بشكل عمودي فكانت كالتالي (
% قضایا أخرى).في حین تبین أن صحیفة القدس لم 44.4% تكمیم األفواه، 44.4العرقي، 

  تستخدم شكل المانشیت في عرض قضایا حقوق األقلیات المسلمة.
  صحیفة فلسطین: 

بینت النتائج أن القضایا التي استخدمت عنوانا عریضا في الصحیفة ( التطهیر العرقي 
% قضایا أخرى)، 12.5% منع المشاركة السیاسیة، 12.5 %،12.5%، حظر العبادة 62.55

% حظر 24.4% التطهیر العرقي، 46.3أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل ممتد فكانت ( 
% منع المشاركة السیاسیة)، أما 7.3% حرمان من التعلیم، 12.2% تكمیم األفواه، 9.8العبادة، 

% التطهیر العرقي. في حین تبین أن 100فكانت القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل عمودي 
  صحیفة فلسطین لم تستخدم شكل المانشیت في عرض قضایا حقوق األقلیات المسلمة.

  

  قضایا االحتالل تبعا لفئة العناوین

 موضوعاتل تغطیتها في العناوین لفئة الدراسة صحیفتي تناولیكشف الجدول اآلتي نسب 
  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى االحتالل قضایا
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  ) 57جدول (
  االحتالل لقضایا تغطیتها في العناوین لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 المجموع العناوین نوع القضیة  الصحیفة
 يدعمو ممتد عریض تیمانش

 القدس

  59.6  66.7  71.1  75.0 0.0 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.8 0.0  2.6 0.0 0.0 االحتالل الروسي للشیشان

  38.5  33.3  26.3  25.0  100.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

 فلسطین

  88.9  68.4  96.5  69.2 0.0 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.7 0.0  1.2  7.7 0.0 االحتالل الروسي للشیشان

  9.4  31.6  2.4  23.1 0.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0 0.0 المجموع

االتجاه 
 العام

  74.8  67.7  84.5  70.6 0.0 االحتالل األمریكي ألفغانستان

  1.8 0.0  1.9  5.9 0.0 االحتالل الروسي للشیشان

  23.5  32.3  13.7  23.5  100.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

  

  االتجاه العام: 

% 70.6بینت النتائج أن القضایا التي استخدمت العنوان العریض في صحیفتي الدراسة (
% أخرى)، أما القضایا 23.5% االحتالل الروسي للشیشان، 5.9االحتالل األمریكي ألفغانستان، 

% 1.9االحتالل األمریكي ألفغانستان، % 84.5التي تم نشر عنوانها بشكل ممتد فكانت (
% أخرى )، أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل عمودي 13.7االحتالل الروسي للشیشان، 

  % أخرى).32.3% االحتالل األمریكي ألفغانستان، 67.7فكانت كالتالي (
  صحیفة القدس: 

% 75.0حیفة (بینت النتائج أن القضایا التي تم استخدمت العنوان العریض في الص
% أخرى)، أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل ممتد فكانت 25االحتالل األمریكي ألفغانستان، 

% أخرى )، 26.3% االحتالل الروسي للشیشان، 2.6% االحتالل األمریكي ألفغانستان، 71.1(
ألمریكي % االحتالل ا66.7أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل عمودي فكانت كالتالي (

  % أخرى).33.3ألفغانستان، 
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  صحیفة فلسطین: 

% 69.2بینت النتائج إلى أن القضایا التي استخدمت عنوانا عریضا في الصحیفة (
% أخرى)، أما القضایا 23.1% االحتالل الروسي للشیشان، 7.7االحتالل األمریكي ألفغانستان، 

% 1.2االحتالل األمریكي ألفغانستان، % 96.5التي تم نشر عنوانها بشكل ممتد فكانت (
% أخرى)، أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل عمودي فكانت 2.4االحتالل الروسي للشیشان، 

% أخرى)، في حین تبین أن صحیفة 31.6% االحتالل األمریكي ألفغانستان، 68.4كالتالي (
  لعالم اإلسالمي.فلسطین لم تستخدم شكل المانشیت في عرض قضایا االحتالل في ا

  قضایا الصراع الطائفي تبعا لفئة العناوین

 موضوعاتل تغطیتها في العناوین لفئة الدراسة صحیفتي تناولیكشف الجدول اآلتي نسب 
صحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على  على مستوى الصراع الطائفي قضایا

  د.اانفر 
  ) 58جدول (

  الطائفي الصراع لقضایا تغطیتها في العناوین لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 نوع القضیة  الصحیفة
 العناوین

 المجموع
 يدعمو ممتد عریض تیمانش

 القدس

  21.4  14.3  21.8  50.0  0.0  الصراع الطائفي في إیران
  15.2  28.6  14.9  0.0  0.0 الصراع الطائفي في باكستان

  14.3  14.3  14.9  0.0  0.0 نیجیریاالصراع الطائفي في 
  49.1  42.9  48.5  50.0  100.0 أخرى
  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

 فلسطین

  51.9  41.2  54.2  37.5  100.0 الصراع الطائفي في باكستان

  13.5  5.9  15.0  12.5  0.0 الصراع الطائفي في نیجیریا

  14.3  23.5  14.0  0.0  0.0 في إیران الصراع الطائفي

  20.3  29.4  16.8  50.0  0.0 أخرى

  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع

االتجاه 
 العام

  35.1  37.5  35.1  30.0  33.3 الصراع الطائفي في باكستان
  13.9  8.3  14.9  10.0   الصراع الطائفي في نیجیریا

  17.6  20.8  17.8  10.0  0.0 الطائفي في إیرانالصراع 
  33.5  33.3  32.2  50.0  66.7 أخرى
  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 المجموع
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  االتجاه العام: 

% 10بینت النتائج أن القضایا التي استخدمت العنوان العریض في صحیفتي الدراسة (
% الصراع الطائفي في 10الصراع الطائفي في باكستان، % 30الصراع الطائفي في نیجیریا، 

% الصراع 14.9% أخرى)، أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل ممتد فكانت (50إیران، 
% الصراع الطائفي في إیران، 17.8% الصراع الطائفي في باكستان، 35.1الطائفي في نیجیریا، 

% الصراع 8.3ا بشكل عمودي فكانت كالتالي (% أخرى)، أما القضایا التي تم نشر عنوانه32.2
% الصراع الطائفي في إیران، 20.8% الصراع الطائفي في باكستان، 37.5الطائفي في نیجیریا، 

  % أخرى ).33.3

  صحیفة القدس: 
% 50بینت النتائج إلى أن القضایا التي التي استخدمت عنوانا عریضا في الصحیفة (

أخرى )، أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل ممتد فكانت % 50الصراع الطائفي في إیران، 
% الصراع 21.8% الصراع الطائفي في باكستان، 14.9% الصراع الطائفي في نیجیریا، 14.9(

% أخرى )، أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل عمودي فكانت 48.5الطائفي في إیران، 
% 14.3% الصراع الطائفي في باكستان، 28.6ا، % الصراع الطائفي في نیجیری14.3كالتالي (

  % أخرى).42.9الصراع الطائفي في إیران، 
  صحیفة فلسطین: 

% 12.5بینت النتائج إلى أن القضایا التي التي استخدمت عنوانا عریضا في الصحیفة (
% أخرى)، أما القضایا 50% الصراع الطائفي في باكستان، 37.5الصراع الطائفي في نیجیریا، 

% الصراع 54.2% الصراع الطائفي في نیجیریا، 15.0التي تم نشر عنوانها بشكل ممتد فكانت (
% أخرى )، أما القضایا التي 516.8% الصراع الطائفي في إیران، 14.0الطائفي في باكستان، 

% 41.2% الصراع الطائفي في نیجیریا، 5.9تم نشر عنوانها بشكل عمودي فكانت كالتالي (
  % أخرى).29.4% الصراع الطائفي في إیران، 23.5ئفي في باكستان، الصراع الطا

  

  قضایا التنمیة تبعا لفئة العناوین

 موضوعاتل تغطیتها في العناوین لفئة الدراسة صحیفتي تناولیكشف الجدول اآلتي نسب 
  د.اصحیفتي الدراسة بشكل عام، وعلى مستوى كل صحیفة على انفر  على مستوى التنمیة قضایا
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  ) 59جدول (
  التنمیة لقضایا تغطیتها في العناوین لفئة الدراسة صحیفتي تناول یوضح نسب

 نوع القضیة  الصحیفة
 العناوین

 %المجموع
 %يدعمو %ممتد %عریض

 القدس

 %47.8 %44.4 %47.3 %66.7 التنمیة االقتصادیة

 %17.9 %11.1 %20.0  0.0 التنمیة االجتماعیة

 %7.5  0.0 %9.1  0.0 التنمیة السیاسیة

 %3.0  0.0 %3.6  0.0 التنمیة البشریة

 %23.9 %44.4 %20.0 %33.3 أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

 فلسطین

 %52.8 %70.0 %48.3 %57.9 التنمیة السیاسیة

 %25.8 %10.0 %30.0 %21.1 التنمیة االقتصادیة

 %3.4  0.0 %3.3 %5.3 التنمیة االجتماعیة

 %11.2 %10.0 %13.3 %5.3 التنمیة البشریة

 %6.7 %10.0 %5.0 %10.5 أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

االتجاه 
 العام

 %35.3 %26.3 %38.3 %27.3 التنمیة االقتصادیة

 %33.3 %36.8 %29.6 %50.0 التنمیة السیاسیة

 %9.6 %5.3 %11.3 %4.5 التنمیة االجتماعیة

 %7.7 %5.3 %8.7 %4.5 التنمیة البشریة

 %14.1 %26.3 %12.2 %13.6 أخرى

 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 المجموع

  االتجاه العام: 

% 50بینت النتائج أن القضایا التي استخدمت عنوانا عریضا في صحیفتي الدراسة (
% التنمیة 4.5% التنمیة االجتماعیة، 4.5% التنمیة االقتصادیة، 27.3التنمیة السیاسیة، 

% 29.6% قضایا أخرى)، أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل ممتد فكانت (13.6البشریة، 
% التنمیة 8.7% التنمیة االجتماعیة، 11.3% التنمیة االقتصادیة، 38.3التنمیة السیاسیة، 

% قضایا أخرى)، أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل عمودي فكانت كالتالي 12.2البشریة، 
% 5.3% التنمیة االجتماعیة، 5.3% التنمیة االقتصادیة، 26.3% التنمیة السیاسیة، 36.8(
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ایا أخرى)،في حین تبین أن صحیفتي الدراسة لم تستخدم شكل % قض26.3التنمیة البشریة، 
  المانشیت في عرض قضایا التنمیة في العالم اإلسالمي.

  صحیفة القدس: 

% التنمیة 66.7بینت النتائج أن القضایا التي استخدمت عنوانا عریضا في الصحیفة (
% 9.1بشكل ممتد فكانت ( % قضایا أخرى)، أما القضایا التي تم نشر عنوانها33.3االقتصادیة، 

% التنمیة 3.6% التنمیة االجتماعیة، 20.0% التنمیة االقتصادیة، 47.3التنمیة السیاسیة، 
% قضایا أخرى)، أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل عمودي فكانت كالتالي 20.0البشریة، 

أخرى)،في حین تبین % قضایا 44.4% التنمیة االجتماعیة، 11.1% التنمیة االقتصادیة، 44.4(
  أن صحیفة القدس لم تستخدم شكل المانشیت في عرض قضایا التنمیة في العالم اإلسالمي.

  صحیفة فلسطین: 

% التنمیة 57.9بینت النتائج إلى أن القضایا التي استخدمت عنوانا عریضا في الصحیفة (
% التنمیة 5.3% التنمیة االجتماعیة، 5.3% التنمیة االقتصادیة، 21.1السیاسیة، 

% 48.3% قضایا أخرى)، أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل ممتد فكانت (10.5البشریة،
% قضایا أخرى)، 5.0% التنمیة البشریة، 13.3% التنمیة االقتصادیة، 30.0التنمیة السیاسیة، 

، % التنمیة السیاسیة70.0أما القضایا التي تم نشر عنوانها بشكل عمودي فكانت كالتالي 
% قضایا أخرى)،في حین تبین أن 10% التنمیة البشریة، 10% التنمیة االقتصادیة، 10.0

  صحیفة فلسطین لم تستخدم شكل المانشیت في عرض قضایا التنمیة في العالم اإلسالمي.
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  الثالث املبحث

  التحليلية الدراسة نتائج مناقشة
في  الباحثبعد استعراض أهم النتائج التي أسفرت عنها دراسة تحلیل المضمون، یناقش 

   .المبحث النتائج التي أظهرتها الدراسة اهذ

  مناقشة النتائج المتعلقة بفئات الموضوع:أوال: 
 : اإلسالميالعالم قضایا   - أ

%)، من المجموع العام 32.5في المرتبة األولى بنسبة ( الصراع الطائفي قضیةجاءت 
، القدسفي صحیفة  )%31.0%)، مقابل (33.9( بنسبة فلسطین صحیفةللصحیفتین، وتفوقت فیها 

%) من المجموع 30.1في المرتبة الثانیة في كال الصحیفتین بنسبة ( االحتاللفي حین جاءت قضیة 
، فلسطین%) في 29.4%)، مقابل (30.8بنسبة ( القدسالعام للصحیفتین وتفوقت فیها صحیفة 

المشتعلة في بعض بلدان العالم  الصراع الطائفيقضیة على  فلسطینتركیز صحیفة ذلك یعكس 
على قضیة االحتالل األجنبي  ، في مقابل تركیز صحیفة القدسمثل باكستان وایران ونیجیریا اإلسالمي

  . ه ألفغانستان واالحتالل الروسي للشیشانسالمیة كاالحتالل األمریكي وحلفائلدول إ

وقد ظهرت الفروقات الواضحة في تناول كال الصحیفتین للقضایا األخرى سواء المتعلقة 
%)، 22.6( بنسبة فلسطین%)، وتفوقت فیها صحیفة 20.6التي بلغت نسبتها( بقضیة التنمیة

%) 16.8التي بلغت نسبتها ( حقوق األقلیات المسلمة، ثم جاءت قضیة للقدس %)18.4مقابل (
%) في صحیفة 14.1%)، مقابل (19.8بنسبة ( القدسفي الصحیفتین، وتفوقت فیها صحیفة 

  .فلسطین

 في المصریة الصحف اهتماماتفیها  تباینتوتلتقي هذه النتیجة مع نتیجة دراسة محمد هیبة التي 
   .)1(اإلسالمیة القضایا معالجة

في الصحیفتین إلى أنهما من  واالحتالل الصراع الطائفيتصدر قضیتي  الباحثویرجع 
أحداث متتالیة في أفغانستان ؛ خصوصًا ما نشهده من الدولیةأهم األحداث الساخنة على الساحة 

سواء على صعید مقاومة األفغانیین لالحتالل األمریكي وحلفائه كتنفیذ عملیات تفجیریة أو على 
 وكذلك ما، هلتي ینفذها الجیش األمریكي وحلفاؤ ل واالعتقال اصعید حوادث االغتیال والقصف والقت

تعاون مشترك بین الحكومة الشیشانیة التي عینتها االدارة یحدث في الشیشان من مناوشات أو 
  من جهة والجیش الروسي من جهة أخرى.  الروسیة

                                                           
  .مرجع سابق"، المصریة الصحافة في اإلسالمیة القضایا: "هیبة محمد )1(
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خصوصا في  م2012عام  سالمیةدول إي شهدته لذا الصراع الطائفي المشتعلوكذلك 
 ذلك، وهي الفترة الزمنیة التي أجریت فیها الدراسة، وقد أكدت الكثیر من اإلحصائیات أن نیجیریا

سالمیة والذي نتج عنه تشرید وقتل لعدد من في بلدان إ ةالطائفیوتیرة الصراعات العام ازدادت فیه 
  . المسلمین

قضیة التنمیة بأنواعها  بین تغطیة الصحیفتین في تبرز أكثرفروق ن الأ الباحثویرى 
وقضیة حقوق األقلیات المسلمة وما تتعرض له من  ،السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والبشریة

تطهیر عرقي وحرمان من التعلیم ومنع من المشاركة السیاسیة وحظر للعبادة وغیرها، حیث اهتمت 
ة بینما اهتمت صحیفة صحیفة فلسطین بقضیة التنمیة أكثر من قضیة حقوق األقلیات المسلم

  القدس بحقوق األقلیات المسلمة أكثر من التنمیة، كما یتضح من نتائج التحلیل.

على الرغم  لقضیتي حقوق األقلیات المسلمة والتنمیةلم تفرد الصحیفتان مساحة معقولة و 
ى ذلك خلًال في تغطیة صحیفتي الدارسة لتلك القضایا المهمة عل الباحثویعتبر  ا،من أهمیتهم

قلیم أركان بدولة میانمار لحملة تطهیر رضت أقلیة الروهنغیا المسلمة في إتع حیث الدولیة، الساحة
تابعتها الصحافة العالمیة باهتمام بالغ على عكس صحافتنا المحلیة، وكذلك  2012عرقي عام 

یدي ثره آالف المسلمین على أإاشتد الصراع الطائفي في نیجیریا على سبیل المثال وقتل على 
  وهو العام الذي أجریت علیه الدراسة.  2012النصارى في ذات العام 

  اتجاه الموضوعات:   -  ب
سالمي على االتجاه المحاید بقضایا العالم اإل ةأوضحت الدراسة تركیز الموضوعات المتعلق

%). 58.3على القدس بنسبة ( )68.5(بنسبة  فلسطینوتفوقت صحیفة ، %)63.7نسبة (وذلك ب
ربي، عارتفاع نسبة الموضوعات المحایدة إلى صدور الصحیفتین في مجتمع  الباحثویرجع 

، لذلك فهو التي تعالج الدراسة قضایاهاالعربیة  سالمیة غیراإل یختلف في ثقافته عن المجتمعات
یحتاج إلى وسائل إقناعیة تعتمد على الجانب المحاید بصفة كبیرة، بسبب اختالف طبیعة 

  .التي تنعكس على طبیعة المواد المطروحةاالهتمامات واألولویات و 

%)، 28.4وذلك بنسبة ( في المرتبة الثانیة یجابيذات االتجاه اإلوجاءت الموضوعات 
  %). 26التي حصلت على نسبة ( فلسطین%)، على 31وتفوقت صحیفة القدس بنسبة (

توضح االتجاه اإلیجابي الذي اعتمدت لى حد ما إ ن هذه النسبة المرتفعةأ الباحثویرى 
في  للمسلمینعلیه الصحیفتان في معالجة موضوع الدراسة، نتیجة التركیز على المواقف الداعمة 

التي تصدر فیها –ان فلسطین  خاصةقضایاهم العادلة وحقوقهم المسلوبة وأوطانهم السلیبة، إطار 
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اطع القضیة الفلسطینیة مع قضایا العالم سالمي النابض كما تتققلب العالم اإلهي  –الصحیفتان 
   سالمي في المعاناة.اإل

غلب أما االتجاه السلبي في بعض الموضوعات؛ فهو ناتج عن استقاء الصحف أل
التي تقف وراء احتالل  - وكاالت األنباء العالمیة ذات األجندات الخاصة بدولها معلوماتها من 

  المعلومات. بعض هذه دون تعدیل جوهري على  - ىوهیمنتها على دول أخر  اإلسالمیةبعض الدول 

 األسالیب المتبعة    -  ت
 للمادة عرضها في الحقائق عرض أسلوب على الصحف اعتماد الدراسة أوضحت

 صحیفتا تشابهت حیث ،المستخدمة األسالیب مجموع ) من%87.5بنسبة ( وذلك ،اإلعالمیة
 صحیفة تلتها% 85.7 القدس على نسبةاستخدام هذا األسلوب، فحازت نتائج وفلسطین في  القدس

  % 85.4 بنسبة فلسطین

 بنسبة علیه الصحیفتین اعتماد حیث من الثانیة المرتبة في امالء اآلراء أسلوب ووقع
، على صحیفة فلسطین %7.5 بنسبة األسلوب هذا على باعتمادها القدس صحیفة وتفوقت% 6.3

الثالثة من حیث اعتماد الصحیفتین علیه بنسبة %، ثم جاء أسلوب التحلیل في المرتبة 4.9بنسبة 
6.2.%  

 بینت حیث وتلتقي هذه النتیجة مع دراسة الدكتور أحمد أبو السعید والدكتور زهیر عابد
 عرض على األمني الفلتان لظاهرة ومعالجتها تناولها في اعتمدت الدراسة صحف أن تهمادراس

   .)1(الحقائق وتوضیح

 المعلومات زیادة في الرئیسي األسلوب كان الحقائقعرض  أسلوب أن الباحث ویرى
 الذي واالحتالل الصراع الطائفيبقضیتي  یختص فیما سالمي وخاصةاإل العالم قضایا من الحقیقیة
الحقائق على عرض كان جل االعتماد على أسلوب  وٕان الدراسة، صحیفتي اهتمام بؤرة اعتبر

قضیة التنمیة التي برزت في تركیا ومالیزیا وهي ملیئة  فهناك سلبیة فیه شيء فهذا هاتین القضیتین
بالحقائق التي یمكن االعتماد علیها في عرض المعلومات، كما یوجد الكثیر من الحقائق في قضیة 

  .األقلیات المسلمة التي تتعرض للتطهیر العرقي والحرمان من الحقوق

 

                                                           
  .مرجع سابق، غزة قطاع في األمني الفلتان لظاهرة الصحفیة المعالجة: "عابد زهیر، السعید أبو أحمد)1(
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 المصادر الصحفیة:    -  ث
اعتمدتا على وكاالت األنباء العالمیة في المرتبة كشفت النتائج أن صحیفتي الدراسة 

%)، وهي نسبة كبیرة جدًا جدا بالمقارنة بالمصادر األخرى، وذلك یعكس سیاسة 80األولى بنسبة (
لوكاالت األنباء العالمیة التي  - فیما یتعلق بتغطیتها لألخبار الدولیة  - تبعیة الصحف المحلیة 
سالمي، وذلك ألن وكاالت األنباء هي قة بقضایا العالم اإلضوعات المتعلتعمل على انتقاء المو 

 :إحدى وسائل اإلعالم الدولي الذي یعتبر وسیلة من وسائل السیاسة الخارجیة للدول الكبرى، مثل
وفرنسا، ویترتب على احتكار وكاالت األنباء العالمیة لعملیة  ،وبریطانیا ،الوالیات المتحدة األمریكیة

 - في العالم الثالث  حیث لوحظ أن التغطیة اإلعالمیة لما یدور، ها نتائج خطیرةتداول األنباء ونشر 
تتركز على ما یعطي صورة مشوهة للحقائق، مما یجعل  -  اإلسالمیةلیه أغلب الدول إالذي تنتمي 

وتعكس  ،الصحیفة تنشر الموضوعات التي تریدها وكاالت األنباء التي تتبع لدول غربیة وأوروبیة
ى تناولها لتلك القضایا ألنه عل كبیراً  وهذا بحد ذاته یشكل خطراً  ،جاه العالم اإلسالميسیاستها ت

مصادر خاصة كافیة  انك في موضوعیة الخبر الذي تنقله وٕان كانت صحیفتا الدراسة ال تملكیشك
ا اللجوء إلى وكاالت األنباء اإلسالمیة أو الوكاالت العربیة إلعطاء مكالمراسل والمندوب فعلیه

  صورة قریبة من الواقع الذي یعیشه العالم اإلسالمي. 

%) ویعتبر ذلك 6.6وجاءت في المرتبة الثانیة الموضوعات التي مصدرها المراسل بنسبة (
ة أنهما صحیفتان محلیتان وسط ا خاصمن على مراسلیهابیًا الى حد ما أن تعتمد الصحیفت"شیئًا إیجا

  . )1(% من حركة األنباء في العالم80سیطرة وكاالت األنباء الدولیة على 

  %) وتعتبر هذه النسبة3.4سالمیة بنسبة (بة الثالثة الوكاالت العربیة واإلوجاءت في المرت
خاصة أن ذلك شیئا سلبیا  الباحثاالنباء العالمیة، ویرى  بنسبة وكاالتما قورنت  إذامنخفضة جدا 

الدراسة معلوماتها من  ن تستقي صحیفتاوكان األولى أ اإلسالميالدراسة عالجت قضایا العالم 
المیة كبیرة مثل إسسالمي خاصة في ظل وجود وكاالت كاالت الموجودة في دول العالم اإلالو 

لمنظمة التعاون اإلسالمي،  ونا التي تتبعیرانیة ووكالة أاألناضول التركیة ووكالة فارس اإلوكالة 
  سالمیة.وغیرها من الوكاالت اإل

%) من المجموع 3.3بدون مصدر ونسبتها ( وجاءت في المرتبة الرابعة الموضوعات التي
یدلل على الضعف لدى صحیفتي الدراسة ألن عدم ذكر مصدر وهذا العام للمصادر الصحفیة 

   حتى لو لم تكن النسبة كبیرة. ،المعلومة یقلل من أهمیة وقیمة الموضوعات الصحفیة
                                                           

) 1996دار مجدالوي للنشر والتوزیع،  ، (عمان:اإلعالم العربي تحدیات الحاضر والمستقبلتیسیر ابو عرجه، ) 1(
  .17ص
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) وهذا یعني 3.2الُكتّاب بنسبة (مصدرها  الموضوعات التي الخامسةفي المرتبة  توجاء
سالمي في ت صحفیة عن بعض قضایا العالم اإلن بعض ُكتّاب صحیفتي الدراسة قد كتبوا مقاالأ

   قلیال ویحتاج للمزید. ن كانالمحلیة، وهذا یعتبر شیئا جیدا وإ ظل كثرة القضایا الفلسطینیة 

السادسة والسابعة والثامنة على التوالي: الموضوعات التي مصدرها  المراتبوجاء في 
   عالم أخرى، والمندوب، ثم الموضوعات متعددة المصادر.إوسائل 

كثرة اعتماد صحیفتي الدراسة على وكاالت األنباء، ونشر موضوعات بدون أن  الباحثویرجع 
الضعف في وجود المراسلین والمندوبین العاملین في كلتا الصحیفتین على تغطیة مصدر ناتج عن 

، وذلك یؤكد ما ورد في كتاب خلیل صابات أن الصحافة العربیة تعتمد على اإلسالميایا العالم قض
المصادر الخارجیة أكثر من اعتمادها على مراسلیها ومندوبیها في حین تسعى الدول الغربیة إلى 

، كما )1(راسلین ومندوبین لتستطیع أن تحصل على المعلومات من مصادرها الرئیسةأن تخصص م
سالمیة وبها أقلیات دیكتاتوریة وبعض الحكومات غیر اإلسالمیة البعض الحكومات اإلأن إعاقة 

عمل تلعمل الصحفیین یعتبر سببًا رئیسًا في ذلك حیث  مسلمة مثل الصین وحكومة دولة میانمار
وخصوصًا  دولهامنعهم من دخول تعلى عرقلة عملهم و  نفي كثیر من األحیا تلك الحكومات

في  سالميبقضایا العالم اإل، مما یتسبب في قلة الموضوعات المتعلقة مناطق األحداث
   الصحیفتین.

  مناقشة النتائج المتعلقة بفئات الشكل: ثانیا:
   األشكال الصحفیة:  - أ

كبیر على الخبر الصحفي، حیث جاءت تبین أن اهتمام صحیفتي الدراسة انصب بشكل 
%)، مقابل 86.4%)، وتفوقت فیه صحیفة القدس بنسبة (84.6نسبته في كلتا الصحیفتین (

الصحفي في المرتبة  التقریرفجاء  ،، في حین تباینت األشكال األخرىفلسطین%) في 83.7(
فلسطین %)، في كال الصحیفتین، وتفوقت فیه صحیفة 10.5الثانیة، ولكن بفارق كبیر بنسبة (

 المقال، وجاء في المرتبة الثالثة القدس%) في صحیفة 8.8%)، مقابل نسبة (11.8بنسبة (
حصل الحدیث الصحفي %)، ثم 1.7%)، مقابل (3.1بنسبة ( القدسالصحفي، وتفوقت فیه 

ئیلة جدًا على الرغم من أهمیة ، وهي نسبة ض%)1والتحقیق الصحفي والكاریكاتیر على أقل من (
، وتأتي هذه النسب لتوضح الخلل في طبیعة ةفي إعطاء ثقة للمواضیع المطروح والتحقیق الحدیث

عمل صحیفتي الدراسة حیث كان من الواضح استخدام األشكال الصحفیة بشكل غیر متوازن، 

                                                           
  .203) ص1979، المصریة األنجلو مكتبة: القاهرة، (وتطورها نشأتها: اإلتصال وسائل، خلیل صابات) 1(
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 %)84.6نسبة ( أن یحصل الخبر على ةألشكال، فلیس من المهنیتلك ا وعدم تقدیر ألهمیة
%)، وذلك یعطي داللة على 15.4، في حین تحصل باقي األشكال الصحفیة مجتمعة على (لوحده

أنه لم تكن هناك متابعة للحدث إال وقت حدوثه ویعكس أیضًا عدم اهتمام الصحیفتین بصناعة 
 ألخبار ومتابعةاالموضوعات الخاصة بهما، واكتفت الصحیفتان في كثیر من األحیان بنقل 

  . وبشكل شبه یومي فقطألحداث ا

 من األولى المرتبةفیها  الصحفي الخبر احتلالتي  وائل المناعمةالنتیجة مع دراسة وتتقارب هذه 
قضیة اغتیال  معالجة في صحف القدس واألیام والحیاة استخدمتها التي الصحفیة القوالب بین

  .)1(والتحلیالت التقاریر تلته ،الشیخ أحمد یاسین

  : سالميالعالم اإلموقع موضوعات   -  ب

في الصفحات  سالميالعالم اإلغالبیة موضوعات  اكشفت الدراسة أن الصحیفتین حصرت
الموضوعات في صحیفتي  %)، من المجموع اإلجمالي لموقع81.3الداخلیة، فقد بلغت نسبتها (

في المرتبة الثالثة  ت%)، وجاء17.0ها مباشرة الصفحة األولى ولكن بفارق كبیر بنسبة (تالدراسة تل
%). وتتقارب هذه النتیجة مع دراسة جواد الدلو حیث احتلت 1.7بنسبة ( الصفحات األخیرة

وتتقارب أیضا مع  ،)2(%)80,5الصفحات الداخلیة لقضایا القدس في الصحافة الفلسطینیة نسبة (
لیه أغلب دول العالم الذي ینتمي إ – الثالث" "العالم أخبار دراسة جیهان أبو العال حیث شكلت

 نشر ما إجمالي من )%19.23( نسبة لصحف الدراسة األولى بالصفحة المنشورة اإلسالمي
 موضوعات نسبة أندراسته  نتائج أظهرت، وتلتقي أیضا مع دراسة محمد الحمایدة التي )3(بها

فلسطین  صحیفتي في%)  9.3(  تتعد لم األولى الصفحات في المنشورة اإلنسان حقوق منظمات
  .والحیاة الجدیدة

أن هذه النتیجة تعكس عدم االهتمام الكافي بقضیة القدس بسبب انشغال  الباحثویرى 
م وهو 2012قضیة الربیع العربي التي كانت في أوجها عام أخرى، مثل  دولیةبقضایا  تینفیالصح

، وتعتبر الصفحة األولى من أهم صفحات الصحیفة، حیث هي أول العام الذي تجري علیه الدراسة
ما تلفت انتباه القارئ وتعد بمثابة واجهة الصحیفة، وتأتي أهمیتها من كونها بمثابة الباب الذي ینفذ 

                                                           
  .مرجع سابق، "یاسین أحمد الشیخ الغتیال الفلسطینیة الصحافة معالجة: "المناعمة وائل )1(
  .مرجع سابق) جواد الدلو: "قضایا القدس في الصحافة الفلسطینیة"، 2(
مرجع ، "المصریة اإلعالم وسائل في الثالث العالم وقضایا ألحداث اإلعالمیة المعالجة: "العال أبو جیهان )3(

  .سابق
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سالمي لم ، وقضایا العالم اإلمنه القراء إلى الصحیفة وتأتي بعدها في األهمیة الصفحة األخیرة
  ي تلك الصفحتین عند صحیفتي الدراسة.تأخذ حیزا كافیا ف

  العناصر التبوغرافیة:    -  ت

غرافیة في الموضوعات المتعلقة و الصور الفوت اكشفت النتائج أن صحیفتي الدراسة استخدمت
%) مقابل 48.9بنسبة ( فلسطین%)، وتفوقت فیها صحیفة 35.4بنسبة ( اإلسالميبالعالم 

فئتي استخدام عن فئة الصور  قلیلفي المرتبة الثانیة وبفارق  وتساوت، للقدس % )22.3(
بنسبة  القدسصحیفة  في فئة األرضیات%)، وتفوقت 23.9(طارات بنسبة اإلو األرضیات 

بنسبة  فلسطینصحیفة  طاراتفي فئة اإلتفوقت كما ، فلسطین%) في 19.4%) مقابل (28.4(
فئة الرسوم بنسبة  الرابعةمرتبة ثم جاءت في ال. %) في القدس19.5%) مقابل (28.3(
على فلسطین التي حصلت على %) 29.8بنسبة (و  القدس بفارق كبیر%)، وتفوقت فیها 16.7(

وجود  لقلةوذلك في الصحیفتین  لى حد مااستخدام الرسوم جاءت قلیلة إنسبة و %)، 3.4( نسبة
  . صحیفتي الدراسةفي  سالميالعالم اإل اتفي موضوعالرسوم التوضیحیة والبیانیة والخرائط 

فلم تكن الموضوعات  ؛قلیلةكانت أن عناصر اإلبراز التبوغرافیة  الباحثالحظ یوهنا 
طارات األرضیات واإلجذابة بالقدر الكافي على الرغم من أهمیتها في جذب انتباه القارئ، فقد كانت 

ن وهذا یدلل على أ الموضوع.على الرغم من أهمیتهما في جذب القارئ نحو نوعا ما قلیلة  والرسوم
 غیر سالمي أمام القارئ، وهذاات العالم اإلبالشكل الكافي بابراز موضوع اصحیفتي الدراسة لم تهتم

 أخبار مع ممتاز بشكل العناصر التیبوغرافیة استخدام الباحث الحظ حیث الدراسة لصحیفتي مبرر
  .في صحیفة القدس، والریاضة في فلسطین واألزیاء الفن نجوم

 على یعمل بآخر، أو بشكل اإلبراز عناصر استخدام أن الدین، علم محمود.د ویؤكد
 لقراءة یدفعه الذي األمر إیجابي، بشكل القارئ على ینعكس مما اإلعالمیة، الرسالة توضیح

  .)1(المختلفة الطباعیة الوحدات بین التباین من قدر إیجاد خالل من بعینها، موضوعات

  العناوین:    -  ث

 سالميقضایا العالم اإلاهتمامًا كبیرًا إلبراز  یاالنتائج أن صحیفتي الدراسة لم تعطكشفت 
فقد اعتمدت صحیفتا الدراسة على العنوان الممتد  ،من خالل استخدام العناوین المختلفة والمتعددة

                                                           
  .62 ص)  1989 والتوزیع، للنشر العربي: رةھالقا( 1 ط ، الصحفي اإلخراج الدین، علم محمود )1(
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%) 74.8%)، مقابل نسبة (80.8بنسبة ( القدس%)، وتفوقت في استخدامه صحیفة 70بنسبة (
%)، وتفوقت في استخدامه 13.4، وفي المرتبة الثانیة العنوان العریض بنسبة (فلسطین في صحیفة

، ثم في المرتبة الثالثة القدس%) في صحیفة 3.7%)، مقابل نسبة (12.3بنسبة ( فلسطینصحیفة 
%)، 12.7( بنسبة فلسطین%)، وتفوقت في استخدامه صحیفة 11.4العنوان العمودي بنسبة (

نظرًا  %)5.2بنسبة (ثم في المرتبة األخیرة العنوان (المانشیت)  القدس%)، في 10.3مقابل نسبة (
 ،خالل المدة الزمنیة سالميالعالم اإل ایاوجود هذا النوع في تغطیة صحیفتي الدراسة لقض لقلة

%) بفارق كبیر عن صحیفة فلسطین التي استخدمت هذا 5.2وتفوقت فیه صحیفة القدس بنسبة (
  %). 0.2ن بنسبة (النوع من العناوی

ات العالم وهذا یعطینا مؤشرًا على الضعف النسبي في المعالجة الصحفیة لموضوع
في صحیفتي الدراسة، وكان من المفترض أن تهتم الصحف باستخدام العنوان الرئیسي سالمي اإل

  ألهمیة هذا النوع من سالمي ایا العالم اإلفي تغطیة قضأكثر (المانشت) والعنوان العریض 
العالم ا بمثابة الفتة تدعو القارئ وتغریه لقراءة موضوعات ألنه ؛العناوین في جذب انتباه القارئ

  .اإلسالمي
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  الرابع املبحث
  توصيات الدراسة

  
  مجموعة من التوصیات المترتبة على نتائج دراسة تحلیل المضمون الصحفي:  الباحثقدم ی

براز لى قضیة حقوق األقلیات المسلمة وإ بتسلیط الضوء عصحیفتي الدراسة  الباحثیوصي  -1
معاناتها وتعرضها للتطهیر العرقي والحرمان من أبسط حقوقها في بعض الدول مثل میانمار 

زیا سالمیة كتركیا ومالیاالهتمام بقضیة التنمیة التي تشهدها بعض الدول اإل وزیادةوالصین، 
ومن باب تشجیع المجتمع المحلي،  اإلسالميلم یجابي للعاوهذا من شأنه إبراز الوجه اإل

الصراع أقل من قضیتي  خاصة أن قضیتي حقوق األقلیات المسلمة والتنمیة أخذتا حیزاً 
   واالحتالل في صحیفتي الدراسة. الطائفي

المعاناة بشكل أعمق، خاصة في ظل  اإلسالميالعالم الحرص على التعاطي مع قضایا  -2
  .سالمي واألقلیات المسلمةدول العالم اإلالتي تمر بها  المتواصلة

 ، مثل األسلوب التحلیلي،عالمیةالتنویع في استخدام األسالیب المتبعة في عرض المادة اإل -3
  الحقائق. عرض وعدم التركیز فقط على أسلوب

وكاالت  على، واالعتماد بقدر المستطاع العالمیة عتماد على وكاالت األنباءاالتقلیل نسبة  -4 
  .مكانقدر اإل المراسلین والمندوبینلى إضافة إ سالمیةاألنباء العربیة واإل

  یوحي بعدم المصداقیة. عدم ذكره في تغطیة أي قضیة ذكر المصدر ألنإلزامیة   -5 

، وعدم التركیز فقط على كافة دعوة الصحف لزیادة اهتمامها باستخدام األشكال الصحفیة -6 
سالمي، من خالل شرح وتفسیر خطورة بالعالم اإلالخبر لتغطیة القضایا والموضوعات المتعلقة 

وتوضیح  اإلسالمیةر المدمر الحتالل البلدان إلسالمیة واألثالصراع الطائفي على الدول ا
  .إسالمیةأهداف قوى االحتالل الغربیة من وراء احتاللها لدول 

في صحف الدراسة، مع ما له من  ندرة وجودهمام بفن التحقیق الصحفي حیث لوحظ االهت -7 
، ووضع تصورات كافة أهمیة في توضیح الحقائق باألدلة والبراهین وعرض وجهات النظر

  . مستقبلیة وطرح حلول وبدائل



 فتي الدراسةیالعالم اإلسالمي في صحالسمات العامة لمحتوى وشكل التغطیة الصحفیة لقضایا           الفصل الثاني        

179 
 

في الصفحات األولى واألخیرة بشكل أكبر لما لهذه  سالميالعالم اإلقضایا  االهتمام بنشر -8 
  الصفحات من أهمیة عند القارئ.

التنویع في استخدام العناصر التبوغرافیة، وخاصة األرضیات واإلطارات، لما لها من تأثیر  -9
  على القارئ، وٕاضفاء أهمیة على المادة اإلعالمیة.

  كل أحد أهم ركائز المادة الصحفیة.ضرورة االهتمام أكثر بالصورة الصحفیة التي تش - 10

االهتمام بعنوان المانشیت والعریض، فالعنوان هو بوابة أي موضوع صحفي، فإبرازه  زیادة - 11
  یشجع القارئ على الدخول لمتن الموضوع وقراءته.
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(استمارة تحلیل المضمون) 

  
قضایا 

العالم اإلسالمي في الصحافة الفلسطینیة الیومیة
  

صحیفة: _______________
  

 

فئة الشكل ماذا قیل
 

فئة شكل المادة
  أخرى 

  كاركتیر
  حدیث
  تقریر
  مقال
  تحقیق
  خبر

فئة المضمون ماذا قیل؟
 

فئة المصادر
 

  بدون مصدر
  متعدد المصدر

  أخرى إعالموسائل 
وكاالت عربیة 

 واسالمیة
 

  وكاالت محلیة
  وكاالت عالمیة

  كتاب
  مندوب
  مراسل

فئة 
األسالیب 
المتبعة

 

  تحلیلیة
  آراء إمالء

  حقائقعرض ال

فئة 
االتجاه

 

  محاید
  إیجابي
  سلبي

فئة القضایا
 

 التنمیة

 التنمیة السیاسیة
 التنمیة اإلقتصادیة
 التنمیة االجتماعیة
 التنمیة البشریة

 أخرى

 الصراع الطائفي

 الصراع الطائفي في نیجیریا
 الصراع الطائفي في باكستان

 یرانإالصراع الطائفي في 
 أخرى

 االحتالل
 االحتالل األمریكي ألفغانستان

 للشیشاناالحتالل الروسي 
 أخرى

حقوق األقلیات 
 المسلمة

 التطهیر العرقي
 حظر العبادة

 الحرمان من التعلیم
 منع المشاركة السیاسیة
تكمیم األفواه عن الرأي 

 والتعبیر
 أخرى

  رقم العدد
  التاریخ
  المسلسل
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تابع (استمارة تحلیل المضمون)
  

قضایا 
العالم اإلسالمي في الصحافة الفلسطینیة الیومیة

 
 

تابع فئة الشكل ماذا قیل
 

فئة موقع المادة
 

 أخیرة

 داخلیة

 أولى
العناوین

 

 مانشیت

 عمودي

 عریض

 ممتد

تابع فئة العناصر التبوغرافیة
  

األرضیات
 

 یوجد

 ال یوجد

اإلطارات
 

 یوجد

 ال یوجد

الرسوم
 یوجد 

 ال یوجد

صور
ال

 شخصیة 

 خبریة

 موضوعیة
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