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 التغطيت اإلخباريت للمبادرة اخلليجيت
 يف صحيفت اخلليج اإلماراتيت 

 34/22/3122لغاية  34/7/3122للمدة 

 م.م. محمد أحمد مخلف
 قدم الصحافة/ كلية اإلعالم/ الجامعة العراقية

 املقدمة
بااااات اا اااالًا أ  ابحااااابم أ اااابب اقصااااص قاااابة ب  اااات باب  اااا  ة  اااا   ًا ب  اااا  

صابا  اااا اات اااا  اذااايظت راااصع ابظاااار ة اصحطااااا  اا اااح  ابتطااا  ابيب ااا  ااااك ق اااا  تي
ايب اا ة اااك ل ياا  اات ااا  باا   اباابا ي ابياا  بق ااتا ات قتبا صاا  اا اا قا بحااب ب ااا  
 اب لاا  اابيت اص   قحت ك ابتصااس اإلعالقك با ائ  اات ا  اب قار  ي األ  ى.
ك اقا  رصاا أ اابلت اب الاا  ا ا اا  ااك ع ا  ابتطااا  ابتيصاباا ك أباة ااا

تذاي   اات اراات اابتار    ااك ابا أي ابحاام ابقلظاك اابابابك اابيظقا  ابقحبا ة إ  أل اا  
ا ت ا را اتاق تها ت تط ع أ  ت ظب ابقااز   أي   قا  أي أباة أ ا ى يقاا أ  بظ الاا  
قب ة ااعظ  ااك ت ط ا  األلاباث بيا   ااصبهااي ل اث أ ابب ابحاابم اب اام  حا ش ابلابث 

 بلظ  بظلظ .
ابح ب ااا  ابتاااك اايبااات األلاااباث...  ااال    اب ظااا   اإلقا ات ااا   اقااا  اب ااالاا 

ابتااك  ااحت قصااص تر   ااها إبااك تطااا   إقياص اتهااا بذااي   قيصهااا قاا  ابتق ااز ااا ااتلااص 
عظاااك قاعااابة  قار   ااا  يب ااا ة ااا اااح  ااااك ظااا  تصاااااس قلقاااام بااا   ا اااائ  اات اااا  

 ابق تظ  .
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عالق اااا  قااااب أابااااا اقااااع ت ااااابم اباااازق  صاااا ى ا  اب ااااائق   عظااااك ابقؤ  ااااات اإل
ارتقاقهم باب ااصب ابقل طا  باالاباث اا  اابها اباك اب قهاا  بل اث تاؤ   ااك أاياا  

ذباع ا ابه بقتابحتها.  اب أي ابحام اات اراته اا 
ات اابى اببلااث اااك ب ا ااته ابقا اااع ابت ط اا  بظقباااب ة اب ظ   اا  اااك    اابة 

 اب ظ   قت صًا ق  األ با  لبابًا ببل ه.
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 مشكلة البحث
  اببااال ا  إبااك أ  ا ت ااا  قذاايظ  اببلااث اتلب اابراي  بقااا  يااا  أ ااحب  ذاا 

 .(1)ق  إ  اب ابلظا  بها
اابقذاااايظ  رااااك عبااااا ة عاااا  قاقاااا  أا ق اااا   أا اياااا ة أا ق هااااام  لتاااااج إبااااك 
اببلث اابب ا   ابحظق   بظاقا  عظك ق بقاتها ابصاء ابحالقات با   عصا ا را اصتائ هاا 

عااااابة  اااا ا تها قاااا   ااااال   صتااااائ  ابب ا اااا  اا ااااحها اااااك اإلطااااا  ابحظقااااك ابلاب اااا ي اا 
 .(2)اب ظ م

اتت  اب قذاايظ  اببلااث عصاابقا  ااب ك اببالااث قاا   ااال  قاللظاتااه أا ت ا  اا  
أا اطالعاتاااه أ  ذااا ئًا قح صاااًا   ااا  ق هاااام ا لتااااج إباااك قز اااب قااا  اإل  ااااح اابت  ااا   

 .(3)اابتلظ  
ارتقاااام  اقذااايظ  اببلاااث تت  اااب ااااك اإل ابااا  عااا  ابت ااااؤ  ا تاااك  قاااا قااابى

  ل    اب ظ   بابقباب ة اب ظ     اب ا   باب ق .
 أهمية البحث

تااارتك أرق ااا  اببلاااث قااا  ارق ااا  ابقا ااااع اباااصي تصااباااه باااصبك ااااا  ارق ااا  راااصا 
اببلاااث  اااااء ب حاااازز با  اب اااالاا  اابت ط ااا  اا با  اااا  بالزقاااا  اب قص اااا  اقباااااب ة با  

لااااا  ا ا ااا   تحااا ض اب ظااا   بلظهاااا اقاااب  ااااءت ارق ااا  ابب ا ااا  عااا  ط  ااا   اااالث ق
   ا ات اببلث ابحظقك اا  قا اك ابب ا ات اإلعالق   

قا   بقه اببلث بظ  اء  اهاصع ابب ا ا  تتصااا  ق ا   تهام ابا أي ابحاام ابح باك اراك  .1
ابقباااب ة اب ظ   اا  اصهاااء اازقاا  اب قص اا  اي   اا  ابتحاقاا  قحهااا قاا  قباا   اال    

 اب ظ   ااقا ات  .
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ق اتاى ابقهصاك بظحااقظ   ااك ابقؤ  اات اإلعالق ا   ا قا قا   بقه اببلث عظاك اب .2
ااصه  تصاا  ب ا   ابت ط   اا با    ابتاك تذاتق  عظاك اا  اب با  ااباصي  حاب قا  

 ارم اب صا  اب ل    اك رصا ابق تاى.

قا   بقه اببلث بظقيتب  ابحظق ا   اهاا  حاب قلاابا  قتاا اح  بظا اا  اباك صتاائ   .3
  ابحظقااك بب ا اا  ق اا     ا اا   قهقاا  تلاباات عظق اا  عظااك اااا  ا ااتحقا  ابقااصه
 ابك ازق    حب اب  اج قصها.

 أهداف البحث
 لااااا  راااصا اببلاااثي قح ااااا  ذاااي  ت ط ااا  اب اااا ل  األاباااك قق ظااا  ب اااال    
ابب ا ااااا  )اب ظااااا  ( أ صااااااء ابقبااااااب ة اب ظ   ااااا  اابقا ااااااعات ابتاااااك ت ياااااز عظ هاااااا تظاااااك 

ك اب اا ل  األابااك اي اا  اب اال    عاا  ط  اا  ت ي زرااا عظااك قااا  صذاا  قاا  أ بااا  ااا
ت تظااا  راااصع اارتقاقاااات اراااصع ابت ط ااا  بل اااب ابق  ح ااا  اب  ا ااا   بهاااصع اب ااال   . 
ايااصبك اباابا  اب  ااقك اقااا     ااه قاا  أابا ااات اااك بحااض اب اال   اال  ابب ا اا  
)اب ظاااا  ( اباااا س بااعتقاااااب عظااااك قااااا ت   ااااه ابقحااااا    ابقهص اااا  اااااك ا ت ااااا  أابا ااااات 

 ابصذ . 
 منهج البحث
ببالاااث ابقاااصه  ابا ااا ك ااااك راااصع ابب ا ااا  ألصاااه   ااااعب ااااك   اااب ا اااتحق  ا

. الااااا  اببالاااث عااا  ط  ااا  راااصا ابقااااصه  (4)ابظااااار  بهاااب  اهااام ل   ااا  ابق اااقا 
ا تيذااا  ابق اااق   ابتاااك تح  ااها اب ااا لات األابااك ب اال  ابب ا ااا  عاا  ط  ااا  
أ باااا  اب ااا ل  األاباااك قااا   ااام تلب اااب راااصع ابق ااااق   ات  ااا قها ااااك ائاااات اق ا صااا  

بصتااائ  ابق ت ظ اا  ات  اا  را بظل ااا  عظااك صتااائ  صهائ اا  ااا اال  يقااا أ  أ اااظاب ا
تلظ اا  ابق ااقا    اااعبصا اااك ا ااع إ ابااات عاا  األ اائظ  ابتااك قااام اببالااث بط لهااا 



 
 

 

 

 

   

 

 التغطية اإلخبارية للمبادرة الخليجية 
 في صحيفة الخليج اإلماراتية

 م.م. محمد أحمد مخلف
  2013   آذار  ( 14)  ددــعــال 

  033 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

عااا  ط  ااا  ابقحظاقاااات ابتاااك اا تهاااا  ااال    ابح صااا  اابتاااك تتلاااا  إباااك ائاااات  ااام إباااك 
 ك صتائ   ب بة. البات أ    تلق  قحاصك عبة تقيصصا ق  ابا ا  إب

اااااابقصه  ابا اااا ك اااااك ألاااابى قحاص ااااه ت ااااا     ااااائص ق قاعاااا  قح صاااا  
اتلظ ظها ات ب قها أا قاق  قح   ت ظب عظ اه  ا   ابتلب اب أا ب ا ا  ابل اائ  اب ارصا  

 .(5)بطب ح  ابظار ة أا ابقاق  اصبك بهب  ابل ا  عظك قحظاقات ياا   عصها
 حدود البحث وجماالته

)اب ظااا  ( اهاااك ألااابى أي ااا  اب ااال  تاز حاااًا ارااااك  أ تاااا  اببالاااث  ااال   
ققظاي  ب ه  ق ت ظ  اقصتظق  اب با  اراك االابة قا  أاائا  اب ال  ابتاك  اب ت 

 اك باب  األقا ات ابح ب   ابقتلبة.
 23/11/2111اب ا ا   23/7/2111اتم تلب ب ابق ا  ابزقصك بظب ا   قا  

ث قا   هاا  ااات اا  عظااك اراك ابقابة ابتااك ذاهبت تطاا ات اااك ابا اع اباابا ظك بظبلا
 ت ا   األزق  اا  ابقباب ة اب ظ     ق   ه  أ  ى.

 عينة البحث
( عااااببًا قاااا   اااال    اب ظاااا   ايااااا  ابق قاااااع ابيظااااك 17األ ااااك اببالااااث )

  ب ًا. 131ألعباب أ با  اب  ل  األابك )قا اع ابب ا  ( 
 أدوات البحث 

 طريقة تحميل المضمون
ابااصي  حصااك با اا  ابقلتاااى ابحااام بظقااابة رااا ألااب أ اااب ب اببلااث ابحظقااك. ا 

اات اب   عظك ق تاى ابذاي  اابق اقا ي اعظاك ااا  ق الا  تلظ ظ ا  قصظقا  اقائقا  
عظاااك أ اااس قصه  ااا  اقا ااااع  . اراااا أ  اااًا أ اااظاب بظا اااا  إباااك ا اااتصتا ات عااا  

 .(6)ط    ابتح   ابقا اعك اابص  ك عظك   ات قلببة بظ  اب  اات اب  
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   ابق قا  ب ا     ائص ابق اقا  قا  ل اث ابقاابة ا ت ب ا ت بام تلظ
ابقاااا اب ب ا ااااتها اب ا اااا    ااااائص قصت ااااك ابق ااااقا  قاااا  ل ااااث ابذااااي  أا ط   اااا  
ابحاا ض ارصاااك ق اااات عاابة ا ااتحقا  تلظ اا  ابق ااقا  بتلب ااب أ اا  قااابة اات ااا  
ع  ط    ابيذ  ع  اات ارات ا ااصاب اارتقاام ااب ا م اابصقااصج اب  اا ا  بظ قهاا  

يااصبك ابت ي ااز عظااك ص اااط األرق اا  اااك ذااي  اق ااقا  ابقااابة اات اااب   بذااي  عااام ا 
 .(7)اا   اا ت ابات اات ار   ااب ظاي   با ائ  اات ا 

بحاا  قاا  اب ااحب ا ااع تح  اا  اا ااب اقلاابب بظ باا ي اهصاااك تح   ااات   اا  
قتياقظااا  ارااااك  اااااءت ب اااا ط  اا ت ااااتااك ياااا  قاااا اااااك اب باااا  قاااا  عصا اااا  اأ يااااا  

ا اااااءت بحااااض تح   ااااات اب باااا  عظااااك أ اااااس اب ائاااابة ابتااااك تل  هااااا بظا اااا ظ   ابعااااائمي
ااب قهاااا ي اابااابحض ا  ااا   ااااءت عظاااك أ ااااس اظ  تاااه اإلعالق ااا  با ااا ه أ ااااس 
ابقااابة اإل با  اا ي أقااا اب  اام األ  اا  قاا  ابتح   ااات ا ااتطاعت أ  ت اا  إبااك عاابب ا 

  اات  ااءت  اق ا  برس به ق  عصا   اب ب  اأ ياصاهي ابيا  ااك ابق ابا  رصااك تح  
 .(8)أا     قباذ ة ابح بة ع    ائص اب ب  اأ ياصه ااظائ ه

اتصي  ابظ ص  ابباب   بب ا ا  قذايالت اإلعاالم ابقح ااا  بظ صا  )قايب ا اب( أ  
األ با  رك قا  تم صذ ع بذ ط أ  تحياس ااقاع اقا م ابق تقاع اباصي تصذا  ا اهي بقحصاك 

 ؤبي با ًا يب  ًا اك ت   ا  األصبااء ابتاك تصذا   أ  ابصظام اب  ا ك ااب  ااك ااا تقاعك
 .(9)أا ابتك ا تصذ  اط     تل   را اع  ها

اا ااااًل عااا  صباااك ا  ا اااب تح  ااا  االاااب بظ بااا ي إص أ  ق هاااام اب بااا  ذاااكء 
  تظااا  قااا  ع ااا  إباااك أ ااا ي ااااابق هام اب اااائب بظ بااا  ااااك اب ااا   ابتا اااع عذااا    ااا  

ق هاام اب با  ااك ابص ا  األا  قا  اب اا    ابق هاام اب اائب ااك اب ا   ابحذا   ي با  أ 
ابحذ        صبك ابق هام ابصي  اب ابص   اب اصك قصاهي ياصبك ااا  اب با  ااك ابابا  
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ابقت بق    تظ  بق هاقه ع  ق هاقه اك اببا  ابصاق ا ي اأ  اًا ص اب أ  ق هاام اب با  
 .(11)اك اببا  ابظ ب اب   ا  ت   قع ق هاقه اك اببا  ااذت اي  

عظك قا ت بمي ااا  تبصاك أي ق هاام قطظا  اب با   ت اق  تب ا طًا ق ااًل  ابصاءً 
أا ت   بًا  ت ار  ل     ابتبا   اك ابظ ا  اابت ا   ي ابي   احاب  ا اع تح  ا  
بظ باا  ا   ااب أ    االبصا إباااك ت اراا  أرق اا  ت ب ااب راااصا ابتح  اا  اا   ابااه اق اا  راااصا 

باا  ابااا   ابحب ااب قااا  ابق اااطظلات ابت اراا  قاااب   ابصااا إباااك اب ظااط قاااا باا   ق هاااام اب 
ابق تبطاا  بااه أا اب   باا  قصااه ق اا  اب ظااط باا   ق هااام اب باا  قاا   هاا ي اباا   عصا اا  
اب باا  قاا   هاا  أ اا ىي أا اب ظااط باا   ق هااام اب باا  اعصا اا ع قاا  صال اا  اباا   أ ااس 
ت  ااا م اب بااا  أا ذااا اط صذااا ع قااا  صال ااا   اص ااا ي ابحااا  قااا  ابقهااام رصاااا أ  اااًا إا  حت اااب 

 .(11)    عصا   اب ب  قب ت صك ع  تح    اب ب  ص  هاببحض أ  تح
ا  تياااز اب اااال  لاااا  تح  ااا  اب بااا  ااااك ق هااااق    ئ  ااا   اتااا ى ااااك با  
اب  ب أ  رصاك ط   ا  االابة  ابتا  ب اصع األصبااء اراك ص ا  ابلابث صي ابطب حا    ا  

 ى ابقح اااا  ابااصي    اا  ااصتباااع ااارتقااام بط   اا  ذاااقظ  اقا اااع   ا ااابق  ب صقااا تاا
با  ابذااا   ا هاااا الت ا اااات ق تظ ااا  ب صبااااء اأ اااظاب تصاابهاااا اأ  اب  قااا  ابتاااك تحطاااك 

 .(12)بصاع ات األصباء ت تظ  ق  ق تقع أل  
أقا اببا  ابصاق   ار  قاق هاا   اع ااك ابا اط قا  ابص   ا   اااب أي اب اباب أ  

بهاااا  اب بااا  راااا ق قااااع األلاااباث ابتاااك تاااؤ   عظاااك ل ااااة أاااا اب اب قهاااا  أا تظاااك ابتاااك
 .(13)قببا  ا تقاعك

ا حب اببحض  أ  اب ب  راا يا  لاب ا  ت اصب اصتبااع ابصااس أا تاؤ   اا همي أا 
را ي   ب ب باات  صذا  ااك ا اائ  اإلعاالم إباك اب قهاا  أي قا  اب با  ابب ا ط إباك 

 .(14)أ حب  ب  يق ا  عظك صبك ق  قط  اا  ذ  ة إبك اصباع ابل ب
 .(15)اس ي  ا  ظ  إعالق  ااأل با  اب ام تحب اك لب صاتها أ 
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ااااااك ابق هااااام ابظ ب ابااااك بظ باااا  ابق تيااااز عظااااك اإل ااااا ة اابطالقاااا   اااااء أذااااه  
م 1865ابتح   اات ارااا أقابقها إا ارااا تح  ا  ابظااا ب )صاا ث يظ اا ( اباصي صذاا ع عااام 

. )اب با  راا اإل اا ة ااب ا اج عا  ابقاربا (ي احصابقا  حاض ابيظاب   ااًل (16)ا  ا  ا ه
 بي  عصبقا  حظ اب    يظبًا اهصا را اب ب .اظ س رصا ب ب ي ا 

ا حا   أ اتاص اب االاا  ب اقحا  صاا ث ا  اات   األق  ي ا  ياا ت س قاياابا ا  
اب بااا  أصاااه )ت   ااا  قيتااااب عااا  ابلااابث اراااا بااا س ذااا ئًا  ار  اااًا اصات اااًا ااااك ابلااابث 

 .(17)صاته(
ا ااااء ابق هاااام ااذاااات ايك بتح  ااا  بظ باااا   )راااا اباااصي   ااااام بص ااا  قحظاقااااات 

بذاااي  قظتااازم لاااا  اقاااائع قظقا ااا ي أا  حياااس ألااابا ًا قح صااا  بر اااظاب قي ااا ي  قح صااا 
ابر ااا ع ط   ااا  ققيصااا  اابااقح ااا ي ااابتااازام رقاااا اب ا ااا تا  ابظتاااا  تق ااازا  اب بااا  ااااك 

 .(18)اب لاا  ااذت اي  (
قاا  صال ااا  أ ااا ى   اااا  ب. عباااب اب اااتا   اااااب برصاااه إصا ياااا  اب بااا   حصاااك ااااك 

 ي ااااا   اااتاصظك اايااا  قلااا    ااال    ر  اباااب ت ب اااا  اب ااا   قحظاقاااات تص اااع ابلياقااا
 .(19)  ا  بر  ا تح    بظ ب  ب  را ذكء تيتذ ه اب ام ابم تي  تح اه ق  قب 

ا  ى ب. ل ص   عبب اب اب  )أ  اب با  راا يا  ل   ا  لاب ا  أا   ا  قح ااا  
 .(21) هتم بها أيب  عبب ق  ابصاس(

  ااب أ   لاااي ذاا ئًا  ا ااًا  )أ  اب با  (21)ا قاا   ااا  اباابيتا   ظ اا   ااابات
عااا  ابقحتااااب اابقاااربا  ب اااؤ   ااااك ابصااااسي ا  اااب أ   تق اااز باب ائااابة ااألرق ااا  ااب ااابة 

 ااب ب (.
 (22)اا اااًل عاا  صبااك   اا   اباابيتا  قلقاااب أبراام تح   ااًا أ اا  بظ باا  ب ابااه

)أصاااه ا ااا  قا ااااعك بق ااا  تطظاااع باااه ابقؤ  ااا  اإلعالق ااا  بظ ااا   اااهظ ي اعباااا ات 
بااقاااع اابت ا ااا   ااأل اااباب اابصتاااائ  ابقتالااا  اابقتتابحااا  بلااابث ق ااا  ة اا ااال  عااا  ا
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لااابك أا  أي أا قاقاا   ب ااب اااات بظصظاا ي أا اياا ة أا ق اا   أا صذاااط قهاام تت اا  
 ق حهاااا بق اااتقحهم اأاااا ابع اقاا اااه أا بابق تقحاااات األ ااا ى يقاااا ت اااارم ااااك تااااع تهم 

 ات    هم ات ظ تهم اتل   اب بب ابقابي بها(.
 باريةالتغطية اإلخ

تاظاا  ا ااائ  اإلعااالم ابق تظ اا  ياا  إقياص اتهااا ابقاب اا  ااببذاا    اااك قتابحاا  
األلااااباث ابتااااك  ذااااهبرا ابحااااابم ياااا   ااااامي اقااااع ت ااااابم اباااازق  صاااا ى أ  اب ااااائق   عظااااك 
ابقؤ  ات اإلعالق   قب أابا ارتقاقهم باب ااصب ابقل ط  بابت ط   اإل با    ااك ص ا  

ذاباع األلباث اا   ابها إبك اب قهاا  بل  اث تاؤ   ااك أاياا  ابا أي ابحاام اات اراتاه اا 
ا ااااابه بقتابحتهااااا ابهااااصا  حتقااااب ابقتظ ااااك عظااااك ا ااااائ  اإلعااااالم اااااك قح ااااا  ق   ااااات 

 األلباث اقا آبت إب ه ق  صتائ  اق اع ات عظك اب ال  ابقلظ   اابباب  . 
باااصا اااار  ابت ط ااا  اإل با  ااا  را  اااها األ ا اااك ابت ااا ب قااا  ابقتظ اااك اابتااار    

ايظقاااا ياصااات اا ااال  اب ااا ط  ارصهاااا  اااا  ت اااع ابقتظ اااك ا هاااًا با اااه أقاااام  (23)ا اااه
. اقب ا ع ابحب ب ق  ابق ت ا   اابباال     قظا  قا  ابتحاا    (24)ابل ائ  اب ار   

 بظباب  عظك ق هام ابت ط   اإل با    ق  أرقها  
   لابث ابت ط   اإل با     رك عقظ    قع ابقحظاقاات اابا اائ  اابب اصاات ابقتحظ ا .1

قحاااا  . ااإللاطاااا  بر اااابابه اقيااااا  اقاعااااه اقح ااااا  ابذ  اااا ات ابقذاااات ي  ا ااااهي 
 اتلا   رصع األلباث إبك أ با  ت تل  ابصذ .

ارااك عبااا ة عاا  ق قاعاا  قاا  ابب اصااات اابقحظاقااات ابتااك تذااب ابقتااابع إبااك قتابحاا   .2
 لبث قا.

بهاا رك ابحقظ   اب ل    ابتك تت اق  ق قاعا  قا  اب طااات ابتاك   اام قا   ال .3
ابقلاااا   اب اااال ك باببلااااث عاااا  ب اصااااات اقحظاقااااات عاااا  ابت ا اااا   اابتطااااا ات 



 
 

 

 

 

   

 

 التغطية اإلخبارية للمبادرة الخليجية 
 في صحيفة الخليج اإلماراتية

 م.م. محمد أحمد مخلف
  2013   آذار  ( 14)  ددــعــال 

  033 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ااب ااصااب ابق تظ اا  بلاابث أا ااقحاا  أا ت اا  ب قااا ابقحصااك أ اا     ااب عاا  ياا  
 .(25)األ ئظ  بتك قب تتباب  إبك صر  ابقتظ ك بذر  رصع ابااقح  أا ابلبث

ب تلب ابع بقا ااع عقظ   قت ظ ظ  اب طاات   ام بها اب ل ك بط     تتابح ا  عصا .4
ابت ط اا  التااك أ اا   طاااةي اتتطظااب قاا  ابقصااباب أا ابق ا اا  بااص  أق ااك  هاابع 
قاا  أ ااا   قاااع أيبااا  قاااب  قااا  ابقحظاقااات اابل اااائ  ابقاااا   حااا  ت ط تاااه بظلااابث 

 .(26)قتياقظ 

عقظ ااا  تتبااااع األ بااااا  قاااا  ق اااااب را اع  اااها قاااا   ااااال  ا ااااائ  اإلعااااالمي قااااع  .5
 .(27) اصات اابت ا    اب ا   بلبث قا  ا ة أ  تظم رصع األ با  ب ق ع ابب

 أنواع التغطية اإلخبارية
باا س رصاااك ات ااا  باا   اببااال    عظااك أصااااع قلااببة بظت ط اا  اإل با  اا  ا ذاا   
عااابب قاااصهم إباااك أ  ابت ط ااا  اإل با  ااا  ت تظااا  ل اااب قح اااا  ابت اااص  . اقااا اًل رصااااك 

 أصااع عبة ق  ل ث تاق ت لبا ها ارك  
 لتمهيدية:. التغطية اإلخبارية ا1

اراك ابتااك تهااتم بابل اا  عظااك ابب اصااات اابقحظاقاات ابقتحظ اا  بلاابث قتاقااعي 
أي لاااابث باااام  ااااتم بحااااب ابياااا  رصاااااك قؤذاااا ات تذاااا   إبااااك اقاعااااهي اقاااا اًل ااااااز لاااازب 
ابقحا  اااا  بر ظب اااا  ااصت ابااااات ابص اب اااا  تحصااااك  اااا اط ابااااازا ة ابلايقاااا  اتذااااي   ازا ة 

لااباا  بظل ااا  عظااك قحظاقااات عاا   ئاا س  ب اابةي اهصااا    ااب بابت ط اا  ابتقه ب اا  ق
 .(28)اباز اء اب ابم اأرم ابق ذل   بتابك ابقصا ب ابازا    اب ب بة

 . التغطية اإلخبارية التسجيمية أو التقريرية:2
اراك ابت ط ا  ابتااك تاتم بحاب اقاااع ابلابث احااًل أا رااك تاتم ب لاباث ابقتاقحاا  

لبا ااه اقااا لاابث احاااًلي اابااب أ  ل اث  ظهاا  ا قااا قاابى اات ااا  باا   قااا ياا  قتاقحااًا 
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 اااتم تاااصي   اب قهاااا  باااابتطا ات اب ااااب   ب بطاااه بااااب ب  اب اااب م ق ااا  ا ااات اب  از ااا  أا 
 .(29)لباث زبزا ...ابخ

 . تغطية المتابعة اإلخبارية:3
ارااااك ابت ط اااا  ابتااااك تحاااااب  صتااااائ  أا تطااااا ات  ب اااابة اااااك ألااااباث أا اقااااائع 

 ااالبت ا اات اب  ابااازا ة  اام عاا ض بحااض   اااب  ي اقاا اًل اببلااث عاا  ابقالب ااات ابتااك
ابقحظاقااات عاا  أع اااء ابااازا ة اب ب اابة اابتح  اا  بل اااة ياا  قااصهم اقصا اابهم اب اااب   

 .(31)اقؤرالتهم
 مراحل التغطية اإلخبارية

 اا ى اباابيتا  عبااب اب ااااب  ااح ب  ب ااع أ  عقظ اا  ابت ط اا  اإل با  اا  تقاا  بحاابة 
  (31) طاات اق ال  ارك عظك ابصلا ا تك

  ط  بت ط   اب ب  ق  ق تظ   ااصبه.  ا ع .1

اإلعااباب ابق اااب  بت ط ااا  اب بااا  قااا   ااال  ااطاااالع عظاااك ابق ااااب    ااا  ابل ااا   .2
 اق م ابقحظاقات اب ل   . 

 ااصت ا  إبك قيا  ابلبث بظاقا  عظك ت ا  ظه.  .3

 ق ابظ  ابق اب  ابق تظ   قع ابت ي ز عظك ابق اب  األ ا    بظ ب .  .4
 لتغطية اإلخبارية:العوامل المؤثرة في ا

 رصابك ابحب ب ق  ابحااق  ابتك تؤ   اك ابت ط   اإل با     
ابحااقاا  ااقت اااب    أ  ابصذاااط اإل بااا ي  تاار   ذاارصه ذاار  ابصذاااطات اإلص اااص    .1

األ ا ى بااا ابت    اات ابقاب اا  اقاابى اا تهاا ااباابعم ابق اقاح بظحقاا  اابق ا ااظ   
 .(32)اابقل     اتياب   أ هزة اببلث
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حااقااا  اب  ا ااا    تاااؤبي اب ااا اط اب  ا ااا   با ًا قاااؤ  ًا ااااك ات اراااات ابت ط ااا  اب .2
 اإل با    ا  قا أ  اب ل  اابق الت ت  ع بظصظام اب  ا ك ابلايم. 

 اب ااعب ااب ااص   ااألع ا  ابتك ت  ب ابقؤ  ات اإلعالق   ا  قا اب ل  قصها.  .3

اب اا م اإل با  اا  ابتااك تااؤق  بهااا ابقؤ  اا  اأا ابرااا ااأل الق ااات ابقهص اا  بظقلاا      .4
 اابق ا ظ  . 
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 نتائج التحميل 
 الصحف المعنية: 

اب ظاااا     اااال     اق اااا    ا اااا   ق اااات ظ   ااااب ت ياااارا   اااال    اااااك أقااااا ة 
ب ت عذا ة  ا ل   19/11/1971ابذا ق  قب  ااتلابي  ب  ابحبب األا  قصها اك 

(  ااا ل   اق ااًا ا ااااًل عاا  ابقاللااا  111بع اعذااا ا   اا ل   ااام ا اات  ت بااا) اام باار  
 ابق ت ظ . 

 (33)مالحق صحيفة الخميج
   - ب  بظ ظ   عبة قالل  يا  أرقها 

 م. 1981اب ظ   اب  ااك عام  .1

 م. 1991قظل  أ   األ باع  .2

 م. 1995قظل  ا ت ال  اب قح   .3

 م. 1995قظل  ذباب اب ظ   عام  .4

 م. 2111ام قظل  اب ل  اابطب ع .5

 م. 2113قظل  ا ائ ات عام  .6

 م. 2113قظل  ابب   بظل اة عام  .7
اتحاااب  اااال    اب ظااا   قاااا  أيباااا  اب ااال  اااااك اباااااط  ابح باااك ل ااااث بااااب ها 
ات اق اااااات قاااااع بحاااااض اب ااااال  ابحابق ااااا  ق ااااا  ابظاقاصاااااب اب  ص ااااا   اابص ا اااااا ك تاااااا قز 

ا اص تاب با س... األق  ي   اابحب ب ق  اياات األصباء ق   ا اذ تبب سي اا اصس با س 
ابااخ ابهااا قياتااب  ا   اا  اق ا ااظا   صتذاا ا  لااا  ابحااابم ا اااًل عاا  قياتبهااا با اا  

 اببا  ابح ب  .
  أس تل   را عبب هللا عق ا  ت  م ذ    ت  م عق ا  ت  م قؤ س اب ل   .
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 نتائج التحميل
 اب ئات اب ئ    ب   بة اب ظ    ابتري ب عظاك ص ااح ابقبااب ة اب ظ   ا  إص التظات

االتااا  ابتري اااب  29.74تيااا ا ًا ابص اااب   69راااصع اب ئااا  ابق تبااا  األاباااك ال اااظت عظاااك 
أقااا  26.72تياا ا ًا ابص ااب   62عظااك ص اا  اب ااظط   ااظق ًا ابق تباا  اب اص اا  ال اا  عظااك 

ائ  ابتري اب عظاك عابم قالل ا   اابب ايباا    ااات اببابا  ا اب التظات ابق تبا  اب اب ا  
ااااك لااا   التظااات ابتري اااب عظاااك ابقتابحااا  اب اااابة  21.98تيااا ا ًا ابص اااب   51ال اااظت 

تياا ا ًا ابص ااب   28بظاابا  اب ظ   اا  عظااك تص  ااص ابقباااب ة ابق تباا  اب ابحاا  ال ااظت عظااك 
االتظاات ابتري ااب عظااك بعاام ق ظااس األقاا  بظقباااب ة ابق تباا  اب اق اا  ال ااظت  12.16
 .  9.48تي ا ًا ابص ب   22عظك 

 ( 1 با  )
ائبة اك أ با  اب  ل  األابك اك    بة اب ظ   أ صاء  ا ب اات ارات اب ئ    اب 

 23/11/2111اب ا    23/7/2111ابقباب ة اب ظ     بظقبة ق  
 المرتبة النسبة المئوية التكرار الفئة الرئيسة ت
 األابك 29.74 69 ابتري ب عظك ص اح ابقباب ة اب ظ      .1
 اب اص   26.72 62 ابتري ب عظك ص   اب ظط   ظق اً   .2
 اب اب   21.98 51 ابتري ب عظك عبم قالل    ابب ايبا    اات ابباب   .3
 اب ابح  12.16 28 ابتري ب عظك ابقتابح  اب ابة بظبا  اب ظ     عظك تص  ص ابقباب ة  .4
 اب اق   9.48 22 ابتري ب عظك بعم ق ظس األق  بظقباب ة  .5

  %111 232 ابق قاع

 ة:. التأكيد عمى نجاح المبادرة الخميجي1
ا قا   ص اب ئا  األاباك ابتري اب عظاك ص ااح ابقبااب ة اب ظ   ا  اائاتهاا اب  ع ا  
صاللااظ أ  اب ئاا  اب  ع ااا  األابااك راااك ات ااا  األطااا ا  ابقت ااا ع  عظاااك بصاااب ابقبااااب ة 
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 جملة آداب الفراهيدي

 43.47( تياااا ا ًا ابص ااااب  31ابااااصي ل اااا  عظااااك ابق تباااا  األابااااك بتياااا ا ات اعااااببرا )
ا عظااك رااصع اب ئاا  اب  ع اا  ابهااصع ابص ااب  أصقااا صاللااظ رصااا أ     اابة اب ظاا   اااك ت ي زراا

تؤيب ابقاق  اب  قك ابلياقك بابا  اب ظا   ااك ابقبااب ة ااباصي ياا   ؤياب باقاا عظاك 
ب ازع يرص از يب   ب  ااص از األرم.  اابتزام بابقباب ة اا 

ا اااااءت اب ئاااا  اب  ع اااا  اب اص اااا  ابلااااب قاااا  ابت اااا  لات اب اا اااا  بظقباااااب ة اااااك 
اراااااك بق لظااااا  قت بقااااا  بت  ااااا خ با   36.23( تيااااا ا ًا ابص اااااب  25باااااا)ابق تباااا  اب اص ااااا  

ابقبااااااب ة اتياااااا  قيقااااااًل بظ ئااااا  اب  ع ااااا  األاباااااك إص أيااااابت اب   ااااابة عظاااااك ابلاااااب قااااا  
ابت اا  لات اب اا اا  بظقباااب ة ارااا صات ابقص ااز ابااصي تحت ااب با  اب ظاا   برصااه أا اا  

ظ ااه اب   اابة اااك  طابهااا اأراام اص ازاتهاااي ابااصبك  اااء اااك ابق تباا  األابااك ققااا أياابت ع
 أ صاء ات ة ابقباب ة اب ظ     اعظك   لتها األابك.

( 14االتظت اببعاة إبك اب    ب   األط ا  ابقت ا ع  ياا  ابق تب  اب اب ا  باا)
ارااااك اب ياااا ة ابتااااك تؤيااااب عظااااك صات بصاااااب ابقباااااب ة ابقط الاااا   21.28تياااا ا ًا ابص ااااب  
 بت ا   األزق .

 ( 2 با  )
 ب  ع   بظ ئ  اب ئ    األابك  ا ب اب ئات ا

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الفئة الفرعية ت
 األابك 43.47 31 ات ا  األط ا  ابقت ا ع  عظك بصاب ابقباب ة  .1
 اب اص   36.23 25 ابلب ق  ابت   لات اب اا   بظقباب ة  .2
 اب اب   21.28 14 اببعاة إبك اب    ب   األط ا  ياا   .3

  %111 69 ابق قاع
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 . التأكيد عمى نقل السمطة سمميًا: 2
ا قا   ص اب ئ  اب اص   اائاتهاا اب  ع ا  ص اب أ   ا ا ة تطب ا  بصااب اات اق ا  

اراك ص اب  ق ت حا   يازت  41.93( تيا ا ًا ابص اب  26إص  اءت ااك ابق تبا  األاباك باا)
ات بحابم تطب ا  عظ ها اب   بة ااك أ با راا ااك تبصاك اا اب بظقبااب ة ا بًا عظاك ااصت ااب

بصااب اات اق ا ي ا اااءت اب   ابة بتؤياب عظااك  ا ا ة تطب ا  بصاااب ابقبااب ة ابذاي  يب اا  
 عظك   لات اب   بة ابص ب  يب  ة أ صاء ا ع ابقباب ة اب ظ    .

أقااا اب ئاا  اب  ع اا  اب اص اا   اا ا ة تهبئاا  ابذااا ع ا ااب  اااءت اااك ابق تباا  اب اص اا  
قاااا أيااابت عظ اااه اب   ااابة قااا  أ   ااا ا ة تهبئااا  اراااا  38.71( تيااا ا ًا ابص اااب  24باااا)

ابذا ع را اات ا  ابصي  احته ابقباب ة اب ظ   ا  اابتاك قاا تؤياب بائقاًا  ا ا ة اباقاا  
  ظ  تهبئ  ابذا ع اا  ابق ا  س ابتك اقحتها ابقباب ة.

( تيااا ا ًا 12االتظااات ائااا  اب  ااااء عظاااك ابقظاااار  ابق اااظل  ابق تبااا  اب اب ااا  باااا)
ك إذااااع    ااااا  اب  ااااء عظاااك ابقظاااار  ابق اااظل  بااا   األطااا ا  ارااا 19.35ابص اااب  

ابقت ااا ع  اااك اباا ق ي ارااصع اب ئاا  ا بت بهااصا ابتياا ا   بًا عظااك ابحصاا  ابق اا ط ابااصي 
 اح  اال   ابي  اا  قاا  األب  اااء اقلااباا  ابحااابة إبااك طااباا  ابلاااا ي ابااصبك  اااء اباا ب 

قظاار  ابق اظل  قا  أ ا  عب     بة اب ظ   ق    ا ة إذاع    اا  اب  ااء عظاك اب
 ل   بقاء أبصاء ابذحب اب قصك.

 ( 3 با  )
  ا ب اب ئات اب  ع   بظ ئ  اب ئ    اب اص  

 المرتبة النسبة المئوية التكرار الفئة الفرعية ت
 األابك 41.93 26   ا ة تطب   بصاب اات اق    .1
 اب اص   38.72 24   ا ة تهبئ  ابذا ع  .2
 اب اب   19.35 12  ظل اب  اء عظك ابقظار  ابق  .3

  %111 62 ابق قاع
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 جملة آداب الفراهيدي

 . التأكيد عمى عدم مالحقة صالح وكبار رجاالت الدولة:3
ابابص اااب  بظ ئاااات اب  ع ااا  بظ ئااا  اب ئ  ااا  اب اب ااا   ااا ا ة عااابم  ااا  ابااابالب إباااك 

اقاااب ا بت راااصع  43.13( قااا ة قااا  ل اااث ابتيااا ا ي ابص اااب  22اب ا اااك ا اااب ا بت )
ظاك قاا  لاب  ااك ق ات ب  ابا ق  اقاا  لا ط باه قا  ق ااط  قااب اب ئا  اب  ع ا  أاًا  بًا ع

تهااابب األقااا  ااب اااظم اا تقااااعك با ااا  اببابااا  اأ  ابقبااااب ة ت اااب  هابراااا يظهاااا ااااك 
 قلااب  اق اك زقام األق  قب  ااص الت.

ا اااء اإل اا ا  عظااك أعطاااء  ااقاصات ل    اا  بظقحا  اا  اااك ابق تباا  اب اص اا  
قااا  أ ااا  ابا اااا  إباااك  37.25( تيااا ا ًا ابص اااب  19باااا) بابص اااب  بظ ئااا  اب ئ  ااا  اب اب ااا 

 ات ا   ي ظه ابط ا   ابرذ ا  ق ظس ابتحاا  اب ظ  ك ب    اصت ا  اب ظط .
( 11ا ااااءت ااااك ابق تبااا  اب اب ااا  ائااا  ابل ااااص  اب  اااائ   بظااا ئ س اب قصاااك باااا)

 .19.61تي ا ات ابص ب  
 ( 4 با  )

  ا ب اب ئات اب  ع   بظ ئ  اب ئ    اب اب  

 التكرار الفئة الفرعية ت
النسبة 
 المئوية

 المرتبة

 األابك 43.13 22   ا ة عبم   ب اببالب إبك اب ا ك  .1

2.  
اإل  ا  عظك أعطاء  قاصات ل      

 بظقحا   
 اب اص   37.25 19

 اب اب   19.61 11 ابل اص  اب  ائ   بظ ئ س اب قصك  .3
  %111 51 ابق قاع
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 عاون عمى تنفيذ المبادرة:. المتابعة الجادة مجمس الت4
بابص ااب  بظ ئاا  اب  ع اا  األابااك ااا ض با   قااابك عظااك ا ااائ  اإلعااالم اب قص اا  

اص ااب أ     اابة اب ظاا   قااب  46.42( تياا ا ًا ابص ااب  13ا ااب التظاات ابق تباا  األابااك بااا)
عي اات اب ااا ة تقاقااًا اااك أابا اتهاااا ا ااب  ياازت اااك ت ط تهااا عظاااك ياا  قااا تحت ااب اصاااه 

اا  قا اك قا ت بقاه ا اائ  اإلعاالم اب قص ا ي باصبك  ااءت ت ط تهاا  تل  ض إعالقك.
اااك ت ي اااز اا اااب عظاااك قاااا قابااات أصاااه تلااا  ض إعالقاااك اا اااب ااااك ق اااا  اب ااالاا  
ابق اا اءة أا ابق ااقاع  اابق تباا  قاا   ااال  ت ي زرااا عظااك عبااا ات تذااح  ات اا  األزقاا  

ابا ااائ  قاا  ا اا  تهبئاا   اتهابب ق اات ب  ابت ااا   ايااصبك ابتري ااب عظااك ابص اب اباابائم بتظااك
 ابا ع.

( تيااا ا ات 11ا ااااء ااااك ابق تبااا  اب اص ااا  ا ب ااا  ابتص  ص ااا  بظقبااااب ة اب ظ   ااا  باااا)
 ارصع اب ئ  رك ق   ق  قا أيبع عظ ه ابقباب ة ق ا ًا اتي ا ًا. 35.73ابص ب  

( تيااا ا ات 5اتااارتك ااااك ابق تبااا  اب اب ااا  إ  اااا  قااا اقب   بقتابحااا  األا ااااع باااا)
ا يزت عظ ه اب   بة اك ق ق  ت ط تهاا أ صااء طا ح ابقبااب ةي ا يازت  17.85ابص ب  

اب   ابة عظااك ااصت اابات اااك رااصا ابق اا  قاا  زاا ا  ا ااع ق زاص اا   ا ا  بيااك  ااتقي  
 ابق اقب   ق  اص از قهاقهم.

 (5 با  )
  ا ب اب ئات اب  ع   بظ ئ  اب ئ    اب ابح 

النسبة  التكرار الفئة الرئيسة ت
 رتبةالم المئوية

ا ض با   قابك عظك ا ائ  اإلعالم اب قص     .1
 األابك 46.42 13 ياا 

 اب اص   35.73 11 ا ب   ابتص  ص   بظقباب ة اب ظ      .2
 اب اب   17.85 5 إ  ا  ق اقب   بقتابح  األا اع  .3

  %111 28 ابق قاع
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 جملة آداب الفراهيدي

 . التأكيد عمى دعم مجمس األمن لممبادرة:5
   بة اب ظ  ي أقاا بابص اب  بظ ئاات اب  ع ا  اتلتا  ارك اب ئ  اب ئ    اب اق   ب

ابق تبااا  األاباااك  ااا ا ة ابتحاقااا  قاااع قااا ا ات ق ظاااس األقااا  اب ا ااا  بابت اااا   اابتاااك 
ارااا قاا   54.55( تياا ا ًا ابص ااب  12التظاات ابق تباا  األابااك قاا  باا   اب ئااات اب  ع اا  بااا)

بام تيا   اابة ااك ابتحاقا  قاع  أصهاا ابقلاا  ابتك تؤيب اب   بة عظ ه باقًا ات هم بحض األطا ا 
 ابق ا . رصع اب  ا اتي ابم تل    طاات قظقا   اك رصا

أقااا بابص ااب  بظ ئاا  اب  ع اا  اب اص ااا  تبصااك ق ت لااات ابا ااطاء ابااباب    بابت اااا   
ارااااا قااااا أياااابت عظ ااااه  45.45( تياااا ا ات ابص ااااب  11ا ااااب التظاااات ابق تباااا  اب اص اااا  بااااا)

ابلا  االاب أبا ز قق ازات اص ا اج األزقا  ابلاب ا  اب   بة بذي  قتي   اعبته  زءًا قا  
 اك اب ق .

 ( 6 با  )
  ا ب اب ئات اب  ع   بظ ئ  اب ئ    اب اق   

 التكرار الفئة الفرعية ت
النسبة 
 المئوية

 المرتبة

1.  
  ا ة ابتحاق  قع ق ا ات ق ظس األق  

 اب ا   بابت ا  
 األابك 54.55 12

 اب اص   45.45 11 ابت ا  تبصك ق ت لات ابا طاء ابباب    ب  .2
  %111 22 ابق قاع
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 جملة آداب الفراهيدي

 النتائج 
 -ظه  ببى اببالث عبب ق  ابصتائ  ارك يقا  رتك 

ظهااا  ااااك  ااااء راااصا اببلاااث ا  اب ااالاا  ااإلعاااالم الاااب ابا اااائ  اب ئ  ااا  بص ااا   .1
 ابقحظاقات ع  ابقباب ات.

 اب ااال  ا  رااام اباااص    ظحباااا  ابااابا  ابااا ئ س ااااك ابا ة اازقاااات عااا  ط  ااا  ص ااا  .2
 اا با .

ظهااا  ا  ابقظاااار ات إلااابى أصاااااع اازقاااات ا ااا قا إصا تلابااات اباااك اعت ااااقات  .3
 اا تق ت بقبة زقص   قلببة .

ااك  اااء تلظ اا  اا بااا  اااك    اابة اب ظاا   ظهاا  ا  الاازاب ابقحا  اا  يااا  بهاام  .4
 با  يب   اك تل  ك ابذا ع اا  ا    ائظهم ابك اب ظط .
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 جملة آداب الفراهيدي

 اهلىامش
                                                   

ي )ابيا اات  اياباا  ابقطباعاااتي 9ألقااب بااب ي أ ااا  اببلااث ابحظقااك اقصار ااهي ط (1)
 .85(ي ص1984

قلقااااب عبااااب ابلق اااابي اببلااااث ابحظقااااك اااااك ابب ا ااااات اإلعالق اااا ي )اب ااااار ة  عااااابم  (2)
 .71(ي ص2111ابيتبي 

ا اااات باقاته  ااااق   قلقااااب ل اااا  ي ابق ااااقا .. تح   اتااااه اق ار قااااهي قلبباتااااه ا  (3)
 .111(ي ص1996ي )اب ار ة  عابم ابيتبي 2األ ا   ي ط

(ي 2ي ط1996 اااق   قلقاااب ل ااا  ي تلظ ااا  ابق اااقا ي )اب اااار ة  عاااابم ابيتااابي  (4)
 .78ص

 ااق   قلقااب ل اا  ي بلاااث اإلعااالم األ ااس اابقبااابئي )اب ااار ة  عااابم ابيتااابي  (5)
 .19( ص1976

)ب اااباب  ذااا ط  ابل اااا ة بظطباعااا  ب. لق ااب  اعااابي أ ا ااا ات اببلاااث ابقصه ااكي  (6)
 .28(ي ص2114اابصذ ي 

صاب اا   اااابمي تلظ اا  ابق اااقا  اااك ابب ا اااات اإلعالق اا ي )اب اااار ة  با  ابق اااال   (7)
 .15(ي ص1982بظطبعي 

ب. قلقاااب قحااااضي اب بااا  اإلصاعاااك اابتظ ز ااااصكي )اب اااار ةي با  ابيتااااب ابلاااب ثي  (8)
 .8م(ي ص2111

 .94ي ص2111(ي 1صاعات ابح ب  ي تاصسي عبب )ب. قصك ابلب بيي ق ظ  اإل (9)
ي )اب ااااااار ة  عااااااابم ابيتاااااابي 4ب. اااااااا ا  أبااااااا ز اااااابي ااااااا  اب باااااا  اب اااااال كي ط (11)

 .13م(ي ص2111
 .13اا ا  أبا ز بي م.س.صي ص (11)
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 جملة آداب الفراهيدي

                                                                                                                               

 (12) Macbriode S. eted Manyvoice – one world 
communication and society – today and tomavren (Report 
by The ICSCP London: Kogan – 1983) P. 15. 

 .95ب. قصك ابلب بيي م.س.صي ص (13)
 ابااا ت رااا ال بي ابيتابااا  بظتظ ز اااا  ااإلصاعااا  اا اااائ  اإلعاااالم األ ااا ىي ت  قااا   (14)

 .491(ي ص2113ا  ب ل   اازيي )األقا اتي با  ابيتابي 
 .77اا ا  أبا ز بي م.س.صي ص (15)
م(ي 1992ي )اب اار ة  عاابم ابيتابي 2اب ال ي طب. اا ا  أبا ز بي ا  اب ب   (16)

 .27ص
ابب اا اااااا  ياااااا ت س قايااااابا ا ي قباااااابئ تل  ااااا  األ باااااا ي ت  قااااا  ب. أب اااااب  (17)

 .22م(ي ص2111  ا ي )بقذ   ب. أب ب   ا ي 
إ اااقاع   إبااا ار مي اااا  ابتل  ااا  اب ااال ك بااا   ابصظ  ااا  اابتطب ااا  )اب اااار ة  با   (18)

 .11م(ي ص1998اب   ي 
م( 1999اب ااااتا   اااااابي ااااا  يتاباااا  األ بااااا  )عقااااا ي با  ق ااااباايي  ب. عبااااب (19)

 .44ص
)اب اااار ة  بااابا  با   2ب. ل اااص   عباااب اب ااااب ي اب ااالاا  يق اااب  بظتاااا  خي ط (21)

 .22م(ي ص1961صذ ي 
)اب ااااار ة  با   2ب.  ظ اااا   اااااباتي اب اااالاا    اااااب  اا ااااتحباب اااااا  اعظاااامي ط (21)

 .21م(ي ص1967ابقحا  ي 
براااامي اصاااا  ابتل  اااا  اب ااال ك باااا   ابصظ  ااا  اابتطب اااا  )اب  اااااض  ب. قلقااااب أ (22)

 .42م(ي ص1979ببا  با  صذ ي 
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(ي تاااصسي 1أب ااب   ااا ي ابلاابث ابقتااباا ي ق ظاا  اإلصاعااات ابح ب اا ي ابحاابب ) (23)
 .26ي ص2111

صب ااا   ا ااابي أ ا ااا ات ابحقااا  اب ااال ك ابق ااا اء اابق اااقاعي اابق ئاااكي ابذااا ي   (24)
 .521ي ص1999ي اب ار ةي ابق     ابحابق   بظصذ 

عباااب اب اااااب  اااح ب  ب اااعي اااا  اب بااا  اب ااال ك )ب ا ااا  صظ  ااا  اتطب   ااا (ي با   (25)
 .137ي ص2115اب    بظصذ  اابتاز عي اب ار ةي 

ل ااب  قلقاااب قل اا ي ابت ط اا  اإل با  اا  بظذاار  اب  ا ااك ابح اقااك اااك قصاااة أبااا  (26)
 اابابي يظ اا  اإلعااالمي ظبااك اب  ااائ  ي   اااب  قا  اات     اا  قصذااا ةي  اقحاا  ب

 .126ي ص2116
قلقاااب قص ااا  ر باا ي اب باا  اب اال ك اتطب  اتااهي ق يااز اإل اايصب    بظيتااابي  (27)

 .95ي ص2114اإل يصب   ي 
ي 1984ي  ااااابةي با  ابذاااااؤا ي 2ااااااا ا  أباااااا ز ااااابي اااااا  اب بااااا  اب ااااال كي ط (28)

 .256ص
 .139عبب اب ااب  ح ب  ب عي ا  اب ب  اب ل كي ق ب   اب ي ص (29)
 .157ي ص2114قلقاب عظم ابب  ي قب   إبك اب   اب ل كي اب ار ةي  (31)
 .37عبب اب ااب  ح ب  ب عي ق ب   اب ي ص (31)
 .257اا ا  أبا ز بي ق ب   اب ي ص (32)
 قاقع  ل    اب ظ   عظك ااصت ص ت. (33)
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Research included for news covering of gulf initiative s in 

gulf's newspaper of Emirates   in theoretical aspect to focus on  

the curriculum frame  that represented with research's  problem 

as modified in question as follow  what is the range of gulf 

newspaper intersiting with private gulf imitative in Yamane s 

then transferred to  research importance  that specified in three  

major subjects  as what is research  offered to  readers and what 

the vocational level for workers  in media associations s and 

what offered for universal library then limitation the research 

goals  upon  the research concentration for analysis style of 

context  so it could help  to put answers  for such questions  that  

it were laid ,  and the researcher selection  gulf newspaper  as 

one of the most separate distribution  in united Arab of emirates. 

And the identification of time zone in four months from 

23/7/2011 to 23/11/2011 it the period that witnessed 

developments  of interior situation for research from the side of  

agreements and reconciliation for crisis from another side  . 

Then research  mentioned  the news covering from their 

identification and types  and stages and influenced  factors  in it 

 , in which the practical side for analysis research the private  

research samples  with gulf newspaper s and gave the repetitions 

s for such species in aim reach to private results with research . 


