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Abstract: American propaganda adopted from its inception methods of psychological influence 

on the enemy and friend at the same time, and its methods differed in the exercise of psychological 

influence to create influence on peoples 

And when you follow the newsletter with all its arts, we find it not without propaganda influence, 

whether in the news, report or news analysis, but even its news investigations or statements, which 

are not without propaganda methods, and the Iranian nuclear program has represented the focus of 

the channel’s attention and provided him with space from the time of its news publication as one 

of the most important The files that must be resolved before the next American elections and the 

formation of a pressure card on Iran to sit at the dialogue table to conclude a new agreement. It is 

also a threat and a message to Arab countries not to think about using nuclear energy . 

The study starts from a major question: What are the most important American propaganda 

contents in Al-Hurra channel regarding the Iranian nuclear file? It aims to get acquainted with 

those American propaganda contents regarding the Iranian nuclear file, and to identify the 

propaganda contents covered by the American Al Hurra channel regarding the Iranian nuclear file . 

The research is descriptive research and adopted the survey method (content survey) in both 

descriptive and analytical aspects, and followed the method of quantitative content analysis in 

order to extract indicators that achieve the objectives of the research . 

As for the research sample, it was based on a comprehensive inventory method for the main news 

bulletins in the American Al Hurra channel for the period from (1/5/2018 - 10/31/2018) and it 

included (217) news, based on the two tools of observation and an analysis form, and one of the 

most important results reached The research: The American Al Hurra channel worked in its 

propaganda issues to inflame the Arab region and the world against Iran, which gives legitimacy 

to the United States to form an international coalition led by it to deter Iran and stop its bad 

activities according to their description, to push Iran to make concessions and enter new 

negotiations on its nuclear program, Al Hurra focused on its propaganda However, Iran's pursuit 

of developing its nuclear program leads to a threat to the security of Israel and the region, stressing 

that the American administration will not allow any Islamic regime to possess nuclear energy 

because by possessing nuclear energy it will become a force in the interests of developed countries 

and thus obstruct US interests in the region . 

Keywords: propaganda - propaganda content - American propaganda - international satellite 

channels - the Iranian nuclear file 
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اختلفت ديق يف آن واحد و بدايتها أساليب التأثري النفسي على العدو والص الدعاية األمريكية منذ  اعتمدت  :  خص  ل امل
 ممارسة التأثري النفسي خللق التأثري على الشعوب   أسالبيها يف 

وعند متابعة النشرة اإلخبارية بكل فنوهنا جندها ال ختلو من الـتأثري الدعائي سواء يف اخلرب أو التقرير أو التحليل اإلخباري 
حمط اهتمام   اليب دعائية وقد مثل الربانمج النووي اإليراينقاهتا اإلخبارية أو تصرحيات وهي ال ختلو من أس بل وحىت حتقي

ان حتسم قبل االنتخاابت  امللفات اليت جيب  القناة ووفرت له مساحة من وقت نشرهتا اإلخبارية ابعتباره احد أهم 
يد ورسالة  طاولة احلوار لعقد اتفاق جديد, كذلك يعد هتد األمريكية القادمة وتشكيل ورقة ضغط على إيران للجلوس إل 

 م الطاقة النووية. للدول العربية بعدم التفكري ابستخدا
دف هبإزاء امللف النووي اإليراين؟  قناة احلرة  تنطلق الدراسة من تساؤل رئيس هو: ما أهم املضامني الدعائية األمريكية يف  

الدعائية اليت تناولتها   املضامني   ن ع  الكشف مريكية إزاء امللف النووي اإليراين, و التعرف على تلك املضامني الدعائية األ
 قناة احلرة األمريكية إزاء امللف النووي اإليراين.

منهج املسح ) مسح املضمون(  بشقيه الوصفي والتحليلي واتبع طريقة حتليل   ويعد البحث من البحوث الوصفية واعتمد
 املؤشرات اليت حتقق أهداف البحث.   املضمون الكمي هبدف استخراج

مد على أسلوب احلصر الشامل لنشرات األخبار الرئيسة يف قناة احلرة األمريكية للمدة من بحث فقد اعتأما عينة ال
( خرب ، معتمدا على أدايت املالحظة واستمارة للتحليل،ومن 217( وتضمنت )   2018/ 10/ 31-  1/5/2018)

الدعائية على أتجيج املنطقة العربية   لبحث :عملت قناة احلرة األمريكية يف موضوعاهتاأهم النتائج اليت توصل إليها ا
ضد إيران مما يعطي شرعية للوالايت املتحدة من تشكيل حتالف دويل بقيادهتا لردع إيران وإيقاف أنشطتها السيئة  والعامل  

تنازالت والدخول مبفاوضات جديدة بشأن   قناة احلرة يف حسب وصفهم, لدفع إيران لتقدمي  النووي،ركزت  برانجمها 
إل هتديد امن إسرائيل واملنطقة مؤكدة على ان اإلدارة األمريكية لى ان سعي إيران لتطوير برانجمها النووي يؤدي  دعايتها ع

لن تسمح ألي نظام إسالمي ابمتالك الطاقة النووية الن ابمتالك الطاقة النووية ستصبح قوة مبصاف الدول املتقدمة 
 ابلتايل عرقلة املصاحل األمريكية يف املنطقة. و 

املفتاحية: الدعائي  –الدعاية   الكلمات  األمريكية  –املضمون  املوجهة  –الدعاية  الدولية  النووي –الفضائيات  امللف 
 اإليراين  



The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) p: 77- 101-Vo: 4, No: 1, 2020 

 
 80 

The journal of media and social studies for specialized researches (JMSSR) 

 املقدمة : 

يشهد العامل اليوم توترات وأزمات دولية تراكمية وتبادل االهتامات بني دول العامل، واملنطقة العربية أصبحت يف بؤرة تلك 
بفعل مواردها وموقعها اجلغرايف، فضاًل عن ما تتعرض له من استهداف ديين وعقائدي، وقد انعكس املخاطر والتوترات،

نطقة القائمة على إاثرة النعرات الطائفية والعرقية؛ مثل ما حصل يف العراق ذلك بشكل واضح على طبيعة احلروب يف امل
هتام إل العرب واملسلمني ابلوقوف وراء تلك احلادثة، أيلول وتوجيه اال  11وسوراي واليمن والبحرين وليبيا، وبعد أحداث  

 وإلصاق هتمة التطرف واإلرهاب ابلدين اإلسالمي . 
مني الدعائية األمريكية يف قناة احلرة املوجهة ابللغة العربية واخلاصة ابلتعاطي مع امللف النووي ويتناول البحث املضا         
وأفكار  اإليراين قناعات  على  التأثري  العريب    هبدف  اجلمهور  ومعتقدات  واختصار وآراء  جهد  وأقل  تكلفة  أبقل 

ل تلك القدرات يف تقوية واستمرار اهليمنة الوقت،وتوظيف ما توصلت إليه من تقنيات البث وتوزيع املعلومات واستغال
 األمريكية على العامل العريب. 

يع الوسائل واألساليب لتحقيق أهداف اإلسرتاتيجية  وقد متيزت تلك املضامني بصبغتها الدعائية، إذ استخدمت القناة مج
احل السلم،الساليت وضعتها  أو  العربية يف حالة احلرب  املنطقة  إزاء  األمريكية  تفتقر كومة  يما يف ظل فضائيات عربية 

الدولي التلفزيونية  املوجهة، ويف ظل مجهور عريب يرى يف احملطات  الدولية  الفضائيات  التنافس مع  ة ألبسط مقومات 
األفراد   حياة  التأثري يف  يف  بقدرهتا  املضامني  تلك  متيزت  والصادقة،وقد  املوضوعية  للمعلومات  مهما  مصدراً  املوجهة 

ل الرأي العام مبا يدعم طموحات السياسة األمريكية، إذ يعد هذا البحث من البحوث العلمية املهمة واجلماعات وتشكي
حيوية أصبحت حديث الساعة وهو )امللف النووي اإليراين( وضم البحث يف جمال الدعاية،كونه يركز على نقطة مهمة و 
 الدراسة التحليلية ( –  والثالث–الثاين: مدخل نظري  –ثالث مباحث هي )األول :منهجية البحث  

 
 املبحث األول: منهجية البحث

االتصالية عميقة اجلذور أمهية هذا البحث أبمهية العمل الدعائي الذي يعد احد األنشطة    تكمن أمهية البحث :  -أوال
فالدعاية تدخل يف اختيار النظام السياسي ويف دعم حتركاته على الصعيد احمللي والدويل وصياغة يف اجملتمعات البشرية،  

بسط النفوذ، بعد حتول العامل من أساليب االحتدام سياساته اخلارجية وحتركاته السياسية والعسكرية واالقتصادية ووسيلة  
 ، وتقسم أمهية البحث إل: (1)الصراع الفكري والدعائي  القتايل إل  

العلمية .1 الدعاية األمريكية األمهية  يتناول املوضوع أبسلوب منفرد كونه يدرس  العلمية  للبحث كونه  : تكمن األمهية 
قناة انطقة ابلعربي إيران من  الرغم ماملوجهة إل  ن تعدد ة وهي تعد إضافة ذات أمهية يف اجلانب  األكادميي، فعلى 
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تن اولت الدعاية املوجهة إل املنطقة العربية ومل تركز على الدراسات يف جمال الدعاية، لكن كثري من تلك الدراسات 
يدة إل األدبيات يف جمال اجلوانب الدعائية اليت متر من خاللنا إل األخر، وتعترب هذه حماولة إلضافة معلومات جد 

 اإلعالم. 
حث مبا يكتشفه من مضامني دعائية تعمل وسائل اإلعالم على تسويقها للمتلقي مهية الب: تكمن أ األمهية االجتماعية .2

لتحقيق أهدافها وغاايهتا عن طريق الدعاية وتضليل املتلقي اليت حتاول ان توهم اجلمهور حبقيقة املعلومة، وحياول هذا 
 اجيايب وسليب مبا حتمله من رسائل اتصالية. دمي شيء ال اجملتمع الذي حتيط به وسائل اإلعالم وليميز ما هو  البحث تق 

:تعرف املشكلة البحثية أهنا عبارة عن " تساؤل أو عبارة عن نوع من العالقة بني متغريين أو   مشكلة البحث   -اثنيا
إل من   وحباجة، لذا فالسمة الرئيسة اليت متيز البحوث العلمية هي ان تكون ذات مشكلة حمددة وواضحة  (2)أكثر"  

، ، ويف ضوء ذلك مت حتديد تساؤل (3)دراسة والتحليل بكافة جوانبها والبحث عن معاجلات هلا  هلا ابلبحث واليتصدى  
يكية يف الفضائيات الدولية املوجهة الناطقة ابلعربية إزاء رئيسي ملشكلة البحث هو)ما هي أهم  املضامني الدعائية األمر 

 اآلتية : امللف النووي اإليراين؟( ويتفرع إل التساؤالت  
 ما أهم املوضوعات اليت تناولتها قناة احلرة األمريكية يف دعايتها إزاء امللف النووي اإليراين؟  .1
 ملوجهة  ؟ ما هي اإلجراءات األمريكية لردع إيران من خالل دعايتها ا .2
 ما غاايت الدعاية األمريكية بتناوهلا امللف النووي اإليراين؟  .3
 اء امللف النووي اإليراين؟ عليها قناة احلرة األمريكية إز   ما األساليب الدعائية اليت ركزت .4
والزمن الذي احتلته ما أنواع الفنون التحريرية  اليت اعتمدهتا قناة احلرة يف نشرهتا اإلخبارية إزاء امللف النووي اإليراين   .5

 ابلنشرة ؟ 
 اإلخبارية إزاء امللف النووي اإليراين؟  ما الشخصيات الفاعلة يف النشرة اإلخبارية لقناة احلرة األمريكية يف نشرهتا  .6
 ما مصادر نشرة أخبار قناة احلرة األمريكية إزاء امللف النووي اإليراين؟ .7

 
  أهداف البحث اباليت   تتلخصاثلثا: أهداف البحث:

,   التعرف على املوضوعات الدعائية اليت تناولتها قناة احلرة األمريكية يف دعايتها إزاء امللف النووي اإليراين .1
ء امللف وذلك عن طريق حتديد املوضوعات وبيان مدى تكرارها،وحتديد اجلوانب اليت ركزت عليها الدعاية األمريكية إزا

 النووي اإليراين.
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عن غاايت وأهداف الدعاية األمريكية إزاء امللف النووي اإليراين  عرب قناة موجهة ابللغة العربية إل الكشف   .2
 جمتمع عريب .  

ية اليت ركزت عليها قناة احلرة األمريكية إزاء امللف النووي وحماولة حتديدها وبيان ساليب الدعائالكشف عن األ .3
 استخداما يف توجيه رسائلها الدعائية . جماالت تطبيقها, والكشف عن أسلوهبا األكثر  

ا اإلخبارية إزاء امللف التعرف على أنواع فنون التحرير الصحفي وأنواع اإلخبار اليت اعتمدهتا قناة احلرة يف نشرهت .4
 النووي اإليراين. 

زاء امللف التعرف على الشخصيات الفاعلة يف النشرة اإلخبارية لقناة احلرة األمريكية يف نشرهتا اإلخبارية إ   .5
 النووي اإليراين. 

 الكشف عن مصادر األخبار يف النشرة إزاء امللف النووي اإليراين.   .6
 

بعد ان الوصفية واعتمد منهج املسح بشقيه الوصفي والتحليلي    حث من البحوثويعد هذا الب  منهج البحث :   -رابعا
"جهدا علميا ويعرف املنهج املسح انه  اف حبثه،  تبني للباحث ان منهج املسح أكثر املناهج العلمية مالئمة لتحقيق أهد 

حث من العدد احلدي منظما للحصول على بياانت ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة او جمموعة الظاهرات موضوع الب
،واعتمد طريقة حتليل املضمون للكشف عن املضامني   (4) من املفردات املكونة جملتمع البحث، ولفرتة كافية للدراسة "

يف قناة احلرة األمريكية إزاء امللف النووي اإليراين، اذ يعرف حتليل املضمون أبنه " تصنيف املادة املكتوبة او    الدعائية 
 .(5)ية حتت فئات معينة وفق معايري حمددة مبا يكشف خصائص هذه املادة من حيث الشكل واحملتوى"املسموعة او املرئ

 خامسا: حدود البحث : 
 تتمثل احلدود املكانية للبحث قناة احلرة الفضائية الدولية املوجهة الناطقة ابلعربية.اجملال املكاين:  

, ألنه ملف البد   2018/ 31/10ال    2018/ 1/5ث من  احلدود الزمانية: وتتمثل ابملدة الزمنية جملتمع البح .1
 جز قبل االنتخاابت األمريكية . ان ين

 ائية األمريكية إزاء امللف النووي اإليراين. احلدود املوضوعية: متثل بدراسة املضامني الدع  .2
نتائج الدراسة البحث جمموعة من املفردات لدراستها مثلت اجملتمع املتاح لتحقيق    استهدفجمتمع البحث :  -سادسا

داف البحث وتشخيص مؤشرات الدعاية األمريكية إزاء امللف وتعميمها على مفردات اجملتمع املستهدف، ولتحقيق أه 
ية )العاملية( واليت تبث يف الساعة النووي اإليراين مت اعتماد أسلوب احلصر الشامل )اجلزئي( لنشرة أخبار احلرة األمريك
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 عن اإلخبار اليت حث مجيع األخبار الواردة يف النشرة اليت ختص اجلانب اإليراين فضال العاشرة مساءا،ومشل جمتمع الب
 ختص اجلانب العريب وربطها إبيران . 

ملطلوبة لذا مت اعتماد يتم يف البحوث اعتماد الكثري من األدوات للحصول على البياانت اأدوات البحث :  -سابعا
 أداتني مهمتني يف البحث مها :

" مراقبة او مشاهدة لسلوك الظواهر واملشكالت واألحداث ومكوانهتا املادية والبيئية ومتابعة   يهاملالحظة:   .1
  سريها واجتاهاهتا وعالقتها أبسلوب علمي منظم وخمطط وهادف بقصد التفسري وحتديد العالقة بني املتغريات والتنبوء 

الظاهرة وتوجهها خلدمة أغراض اإلنسان وتلبية احتياجاته "   الدقيقة ميكن ،(6)بسلوك  العلمية  ومن خالل املالحظة 
 حتديد تساؤالت املشكلة والعينة املالئمة للدراسة  . 

توفر استمارة التحليل إطارا حمددا لتسجيل املعلومات اليت تفي مبتطلبات البحث، حيث استمارة التحليل:   .2
ع ديد اجملال املكاين وألزماين واالطال، وبعد وضع تساؤالت وأهداف البحث وحت(7)صممت مبا يتفق وإغراض التحليل  

وفئات فرعية تضمنت )ماذا قيل وكيف   على األدبيات يف جمال الدعاية، مت  بناء استمارة حتليل تكونت من فئات رئيسة
 .قيل(  
مت حتديد معايري لعرض الدراسات السابقة أمهها مراعاة التسلسل الزمين من األقرب إل   الدراسات السابقة :   -اثمنا

 .   األبعد واجلغرايف حملي وعريب
 
 
 

 أوال (الدراسات العراقية: 
الدراسة موضوع املضامني الدعائية اإلسرائيلية املوجهة   انقشت)*((  2015)  دراسة عالء الدين امحد عباس (1

املضمون   إل املنطقة العربية يف املواقع االلكرتونية ومتحورت مشكلة الدراسة يف : ما األفكار واألساليب املعروضة يف 
ي والكشف عن الدعائي ملوقع إسرائيل ابلعربية؟ وسعت من خالهلا للتعرف على األفكار املعروضة يف املضمون الدعائ

األساليب الدعائية االقناعية ، واعتمد البحث على منهج املسح واتبع طريقة حتليل املضمون جلميع املقاالت يف املوقع 
. وتوصلت الدراسة إل عدة نتائج منها: ظهور عدة أفكار يعرضها 31/12/2013لغاية    2011/ 1/1للمدة من  

اب ابجملتمع اإلسرائيلي والرتويج لإلعجاب ابلرتاث اإلسرائيلي وتشويه القائم ابالتصال الدعائي منها الدعوة واإلعج
 ا. صورة العرب وحلت مضامني تشويه صورة اإلسالم واملسلمني وإحداث فجوة بني الشعوب العربية وحكامه
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للشرق )*((  2014(دراسة والء حممد علي ) 2 املوجهة  األمريكي  الدعائي  ببحث اخلطاب   الدراسة  اهتمت هذه 
وسط ومتحورت مشكلة الدراسة يف عدة تساؤالت منها: ما أهم املنطلقات اليت اعتمدها اخلطاب الدعائي األمريكي األ

الدعائي وعلى أي شيء للتأثري فيه؟، وسعت   إزاء الشرق األوسط؟ وما مفهوم اخلطاب  يستند يف خماطبة اجلمهور 
ية اليت يستند إليها يف الوصول إل إدراك اجلمهور الدراسة إل التعرف على مفهوم اخلطاب الدعائي واألسس العلم

للتأثري فيه وكذلك حتديد املرتكزات اليت اعتمد عليها  اخلطاب الدعائي من قبل القائمني على السياسة األمريكية، 
حلرة  عتمد البحث منهج املسح واتبع أسلوب  حتليل املضمون لتحليل اخلطاابت املنطوقة للساسة األمريكان يف قناة اوا

الزمنية من   الفرتة  الساسة   31/5/2013للغاية    1/11/2012وحدد  الدراسة وكان جمتمع حبثه  خطاابت  عينة 
وضع   مريكي، وخلصت الدراسة إل نتائج عدة أمهها األمريكان الذين حيملون الصفة الرمسية يف احلكم السياسي األ

بشأن امللف النووي اإليراين كمحاولة جادة لسحب هذه التقنية اخلطاب الدعائي األمريكي مساعي الوالايت املتحدة  
 املخصصة ألغراض سلمية ختوفا من امتالك إيران القدرة النووية.

 
 
 
 

 اثنيا(الدراسات العربية 
هذه الدراسة مبوضوع أساليب الدعاية يف الصحف   اهتمت )*((  2016سخري املصدر )دراسة حيدر إبراهيم   (1

املصرية االلكرتونية جتاه حركة محاس ومتحورت مشكلة الدراسة حول تساؤالت عده منها ما ألساليب الدعائية جتاه 
لتشابه يف الصحيفتني حركة محاس يف صحيفيت األهرام واملصري اليوم االلكرتونيتني؟ و ما هي جوانب االختالف وا

ونيتني؟ وسعت عربها للتعرف على املوضوعات املتصلة حبركة محاس يف الصحيفتني االلكرتونيتني وبيان أهداف االلكرت 
الصحيفتني  بني  املقارنة  أسلوب  وإجراء  املضمون  منهج حتليل  البحث  واعتمد  جتاه حركة محاس،  وأساليبها  الدعاية 

نة الدراسة، وتوصلت الدراسة ال عدة نتائج هي عي  6/2014/ 30لغاية    7/2013/ 2االلكرتونيتني وكانت املدة  
منها جاء ابملرتبة األول أسلوب االستشهاد للدعاية يف الصحيفتني مث أسلوب نزع الشرعية وبعده أسلوب إلقاء اللوم 

دراسة يف مناسبة ومالئمة ويف املرتبة الرابعة أسلوب التحويل وأخريا أسلوب إطالق التسميات،كما اتفقت صحيفتا ال
 ساليب املستعملة لكل منهما يف حتقيق األهداف. األ

 الصدق والثبات :   –اتسعا  
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، وقد (8)يقصد ابلصدق " الدرجة اليت تقوم فيها أداة القياس فعليا بقياس ما أعدت من اجل قياسه "  أوال: الصدق:
لبيان مدى صالحيتها ستمارة حتليل الفئات  مت التوصل إل صدق فئات التحليل اليت استخرجت عن طريق عرض ا

يف جمال االتصال لتحكيم االستمارة وتقدمي مشورهتم ومالحظاهتم العلمية  ، علما ان جمموع   )*(( خرباء5للتحليل على )
%(وهو يظهر  96,99( وبتطبيق معادلة كاندل كان صدق االتفاق بني احملكمني هو)109الفئات املستخرجة هي )

اقية استمارة التحليل وقدرهتا على القياس وحتقيق أهداف البحث وتبني اتفاق  احملكمني ملدى مصد اتفاق عال بني 
 .)*( اخلرباء على استمارة التحليل

يقصد ابختبار ثبات أداة مجع البياانت واملعلومات هو التأكد من درجة االتساق العالية هلا مبا يتيح الثبات:  -اثنيا  
، تتسم إي دراسة حتليلية ابلثبات إذ أدى التحليل املتكرر للمضمون (9)  الدقة لقياس الثباتاحلصول على درجة عالية من  

إل التوصل إل النتائج نفسها، والبد ان يرتبط الثبات ابملوضوعية لتحقيق نتائج واقعية للتحليل، فتحليل املضمون يكون 
 .  (10)موضوعيا اذا كانت مقاييسه وإجراءاته تتسم ابلثبات

عملية )الثبات( يف حتليل املضمون إل التأكد من وجود درجة عالية من االتساق ابلنسبة ألساس تسعى  هذا اوعلى  
،االتساق بني الباحثني القائمني ابلتحليل: أي البد من توصل كل منهم إل نفس النتائج بتطبيق نفس (11)للبعدين  

%( وهي تدل 0،96كانت النتيجة )  للثبات  )*( لسيتفئات التحليل ووحداته على نفس املضمون، وبتطبيق معادلة هو 
 على ثبات التحليل بني الباحثني.

 
 
 
 

 الدعاية السياسية:   - املبحث الثاين  
هي حماولة للتأثري يف اجتاهات الناس وسلوكهم وآرائهم، ووسيلتها نشر معلومات وحقائق أو إنصاف احلقائق واألكاذيب   

وقد عرف   (12)شاعر والعواطف خللق حالة من التوتر الفكري والشحن العاطفي،للتأثري يف الرأي العام،والتالعب ابمل
ة املبذولة من قبل فرد أو مجاعة للتأثري يف االجتاهات واآلراء واملواقف السياسية الكلباين على أهنا " اجلهود املنظمة واملستمر 

وبصورة تتفق ورغبة القائم ابلدعاية وذلك عن   والفكرية لكل من اجلماهري والصفوة البارزة يف جمتمع ويف زمان معينني
للحجج املنطقية والفلسفية، وتستغل طريق اإلحياء وما يتصل به من تكتيكات نفسية أو عن طريق االستخدام العقلي  

، وهي قدمية قدم اجملتمعات لكنها مل تكن متطورة ومؤثرة كما (13)لذلك كافة الرموز املمكنة ووسائل االتصال املتاحة "
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مة من أدوات الدول احلديثة للرتويج لفكرة او رأي او هي أالن مع االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم، وتعترب أداة مه
، ويرى عدد (14)ما للـتأثري يف اآلخرين ومحلهم سلوك يتالءم مع ما تبتغيه الدولة او اجلهة اليت تقوم ابلدعاية  مذهب  

ار احلرب السياسية الوالايت املتحدة األمريكية أبن الدعاية تدخل يف إط  من الباحثني ورجال السياسة واملتخصصني يف
ربمج لإلعالم واالتصال والسياسة هبدف التأثري على عواطف اجملتمع واليت عرفها )ديفسون( على أهنا "االستخدام امل

 .(15)ومواقفه وتبديل سلوكه للوصول إل حتقيق األهداف الوطنية للوالايت املتحدة األمريكية "
مكن تميز التلفزيون بكونه إحدى الوسائل اإلعالمية املكملة للسياسة اخلارجية ومن امل:يالتلفزيون والدور الدبلوماسي

أن حيل حمل الدبلوماسية األجنبية، ابعتبار أن اإلعالم الدويل ليس فقط سالح دبلوماسي بل هو أيضاً سالح عسكري 
الدولية ختلق رأايً عاماً يستطيع أن يناقش وجيادل أصحاب الرأي الفردي   واقتصادي وثقايف مساعد، فوسائل اإلعالم 

واملعلومات، فالقصد من اإلعالم اخلارجي هو تكوين موجة من الرأي   الذي يدعي لنفسه حق االمتالك ملصادر األخبار
 عملية توفيق حركية العام احمللي واألجنيب أبن يساند ويدفع قوى معينة ويدفع ويفتت من قوى أخرى، مما يؤدي إل

لدويل إل التحليل ابلنسبة للدول مصدر الدعاية يف عملية املفاوضة والدبلوماسية واملساومة، ويشري مصطلح األعالم ا
الدول   للنماذج التصالية وأاثرها بني  والثقايف واالقتصادي  التلفزيون (16)السياسي  فأن شبكات  ، وكما هو معروف 

دول اجلنوب، كما وإهنا تقدم اجلنسيات تسعى دوما إل الربح، وال تراعي اعتبارات التنمية يف    الدولية والشركات املتعددة 
وال   تتفق  ال  االقتصاد مضامني  تدويل  ابألساس  وتستهدف  اجلنوب،  دول  واحتياجات  الثقافية  خصوصياهتا  حترتم 

ب أو يف دول  تثقيف اجلمهور سواء يف الغر ويؤدي التلفزيون دورا مهما يف  ( 17)واالستهالك وفقا لنماذج احلياة الغربية ،
ن أمهية التلفزيون ومجهوره الواسع اجلنوب، وهو مصدر معلومات مهم جدا، حسب ما أشارت إليه بعض الدراسات ع

 . (18)ومتابعته للقضااي السياسية ابإلضافة إل متابعة الصحف واإلذاعات واجملالت
 2018 السلطة وتسنم ترامب اإلدارة أعلن يف الثامن من أاير  جلمهوريني إل : بعد وصول ااثمنا: امللف النووي اإليراين  

ان النظام اإليراين مول منظومة اإلرهاب أهدر فيها ثروات شعبه وان االتفاق انسحاب بالده من االتفاق وقال ترمب "  
 . (19)مسح لطهران ابالستمرار يف ختصيب اليورانيوم وابلوصول حلافة امتالك سالح نووي

 :أهداف ودوافع إيران لتطوير برانجمها النووي
هات وأهداف على الرغم من تشكيك بعض الساسة تتحرك السياسة اإليرانية فيما خيص برانجمها النووي إل عدة اجتا

تالك األوربيني واإلسرائيليني الذين يعتقدون ان الدافع الرئيسي واحملرك للربانمج النووي اإليراين يتمثل يف سعي إيران الم
رغبة يف اإلفادة القنبلة النووية، لكن يقابله نفي شديد من قبل الساسة اإليرانيني يف ان برانجمهم هو لألغراض السلمية وال

، إذ ال يوجد قانون دويل مينع إيران من إنتاج الطاقة النووية عرب ما يسمى )دورة اإلنتاج (20)من التكنولوجيا احلديثة  
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كها إبنتاج الطاقة النووية الحتياجها هلا بسبب ارتفاع عدد السكان والنمو االقتصادي مما الكاملة( وتعلل إيران متس
وميكن حصر   ( 21)،  2025إلف عام    100ألف ميكاواط حاليا إل    40هالك الطاقة حمليا من  يؤدي إل ارتفاع است

 األهداف والدوافع اإليرانية مبا أييت: 
)ان القدرة العلمية هي أساس القدرة االقتصادية والسياسية وأي :  اإلسهام يف النهضة العلمية واالقتصادية .1

دولة ال متتلك الطاقة الكهرابئية وال تعتمد الطاقة النووية ستواجه مشكلة أساسية، لذا فالطاقة النووية احتياج حقيقي 
 . (22)وعلى املسؤولني اإليرانيني ان يستمروا يف التحرك ابجتاه التقنية املتقدمة(

 . (23): ان امتالك إيران الطاقة النووية يؤدي إل زايدة قوة الدولة وهيبتهاالدولية  ةاملكان .2
ان القادة اإليرانيني اإلسالميني يدركون ان إيران ال تواجه عدوا يهدد بقاءها املادي   محاية النظام اإلسالمي:  .3

 كية . فقط، بل يتعدى إل التهديد ببقائها كدولة إسالمية يف ظل التهديدات األمري
ان حماولة أية دولة نووية انشئة حديثا ان تصبح قوة عظمى على الصعيد العاملي هو امرأ صعب   لقوى العظمى: .4

 . (24)للغاية،ألهنا ال ميكن ان تؤدي دور الذي تلعبه الدول اخلمس العظمى 
 . (25)رجي عليها اخ تسعى إيران عرب برانجمها النووي إل بناء قوة ردع ألي عدوان   ردع التهديدات اخلارجية:  .5

 أهداف الربانمج النووي اإليراين من وجهة النظر األمريكية:
تتهم وكالة املخابرات املركزية األمريكية إيران بسعيها لتطوير إمكانياهتا التقنية إلنتاج أسلحة نووية، لكن ختتلف املعاجلات 

الن امللف  مع  التعاطي  نظر يف كيفية  وجهات  ثالث  فهنالك  القضية  احلل ي  وو لتلك  ترك  عدم  هو  األول  اإليراين، 
الدبلوماسي والثاين فرض عقوابت قاسية عن طريق جملس األمن الدويل الذي شبه تتحكم فيه أمريكا وأما اخليار الثالث 

، وقد عدت وكالة االستخبارات املركزية األمريكية (26)هو توجيه ضربة عسكرية للقضاء على املنشآت النووية اإليرانية  
حة دمار شامل وسعيها للتوصل إل قنبلة نووية، تقرير صنف إيران من بني أكثر الدول سعيا المتالك أسل   2000عام  

وان مثل هكذا تقارير مبنية على مصاحل أمريكية واليت نفسها اليت اهتمت العراق ابمتالكه أسلحة دمار شامل سعيا 
ذلك األمر الذي دفع ابلرئيس األمريكي إبقالة رئيس هيدا لتوجيه ضربة عسكرية للعراق واحتالله مما ثبت عكس  ومت

 . (27)االستخبارات جورج تينتجهاز  
( 184اجراءت البحث: وقد مت تسجيل النشرات اإلخبارية ملدة ستة أشهر، مبجموع )  -الدراسة التحليلية :  أوال -اثلثا

دقيقة (، كما مت التعاون مع هيئة   10672( دقيقة وبذلك يكون الزمن الكلي للنشرات هو )58ة )نشرة، زمن النشر 
فري بعض النشرات املفقودة  ) إذ تعد النشرات اإلخبارية مصدرا غنيا ابملعلومات كوهنا تزود اإلعالم واالتصاالت لتو 
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تعد النشرات اإلخبارية مصدرا مباشرا وصرحيا اجلمهور ابألخبار والتحليالت عن اإلحداث والقضااي بشكل آين، كما  
 (. ك صانع القرار السياسي ووجهة نظر القائم ابلعمل الدعائي  يعرب عن إدرا

مساءا( بتوقيت  10وبعد ان مت مجع النشرات اإلخبارية لقناة احلرة )نشرة العاملية( واليت تعرض يوميا الساعة ) .1
دف استخراج لف النووي اإليراين و تفريغها على الورق وحسب التاريخ هب بغداد مت متابعة وعزل  اإلخبار اليت ختص امل

خرب( ومت إعداد سجل لكل شهر ووضع البطاقات املفرغة 217تابعة )فئات التحليل، اذ بلغت جمموع األخبار ملدة امل
 به حبسب توارخيها. 

 تُبث عند الساعة العاشرة مساًء بتوقيت نشرة األخبار املسائية الرئيسة يف قناة )احلرة( وتسميتها )العاملية( واليت .2
عة السابعة صباحاً بتوقيت العاصمة األمريكية السابعة مساء ابلتوقيت العاملي )غرينيتش( ويقابلها السا  بغداد أي الساعة

( وتنتهي بـ Title( دقيقة تبدأ بـ )اتيتل58واشنطن وبتوقيت طهران الساعة احلادية عشر والنصف مساء، مدهتا )
ل  حمللي لبغداد، وتتخلل النشرة اثنان او ثالثة فواص مساءا( دقيقة مساء ابلتوقيت ا  10:58( اخلتام عند)Titleتل)اتي

(Breaks( مدة الفاصل الواحد )حيتوي كل فاصل على إعالن واحد فقط.   30 )اثنية 
متتاز ابرتفاع   .3 الذروة يف أوقات  األمريكية وقت  احلرة  لقناة  النشرة اإلخبارية  املتابعة بني تبث هذه  معدالت 

 يون بشكل عام. اجلمهور املتلقي، حيث التعرض للتلفز 
ابعتماد طريقة احلصر اجلزئي للبحث،( لتكون إطاراً زمنياً  10/2018/ 31ولغاية    2018/ 1/5من)من   املدة ومت اختيار  

ثلت ابنسحاب الرئيس األمريكي  للنشرات اإلخبارية املسائية الرئيسة لقناة )احلرة( للمدة احملصورة بني تلك املدة ألهنا مت
النو  االتفاق  من   ) ترمب  يوم  )  وكان  وإيران  الغربية  والدول  االمريكا  بني  املوقع  توقيع   8/5/2018وي  اتريخ  هو 

الن هذا احلدث سبقته رسائل دعاية ومواقف من كافة   2018/ 1/5االنسحاب هلذا مت اختيار اتريخ الدراسة من  
 ل دعائية يف قناة احلرة سبقت اتريخ االنسحاب. األطراف هلذا كانت هناك رسائ
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 تفسري وحتليل اجلداول :   -اثنيا
 تفسري وحتليل اجلداول 

( يبني مراتب الفئات الرئيسة ملضامني الدعاية األمريكية يف قناة احلرة األمريكية إزاء امللف النووي 1جدول )
 اإليراين

 املرتبة  النسبة املئوية  التكرار  الدعائية األمريكية الفئات الرئيسة للمضامني   ت
 االول 19.47 102 ان ريكية لردع إير اإلجراءات األم 1
 الثانية  13.55 71 نتائج العقوابت األمريكية على إيران  2
 الثالثة  11.07 58 التهديد اإليراين لألمن اإلقليمي  3
 الرابعة  8.97 47 التهديد اإليراين ألمريكا والعامل 4
 اخلامسة  8.78 46 استغالل املواقف العربية املناوئة إليران  5
امات أمريكية للحكومة اإليرانية هتا 6  السابعة  8.21 43 
 الثامنة  8,02 42 أمريكا صديقة الشعب اإليراين  7
 التاسعة  6.87 36 اهتام احلكومة اإليرانية ابنتهاك حقوق اإلنسان 8
اإلسرائيلي من الربانمج النووي اإليرايناملوقف   9  العاشرة  6.11 32 

االتفاق   حماوالت أوربية ايئسة إلنقاذ 10  احلادية عشر  4.96 26 
 الثانية عشر  4 21 املوقف الروسي والرتكي من الربانمج النووي اإليراين  11

  %100 524 اجملموع  

للمضامني الدعائية األمريكية , إذ احتلت فئة )اإلجراءات األمريكية لردع ( اخلاص ابلفئات الرئيسة  1يبني جدول )
( وجاءت فئة ) نتائج العقوابت األمريكية على إيران ( 102%( وبتكرار )19.46بة )إيران ( على املرتبة األول بنس

يد اإليراين لألمن اإلقليمي( بنسبة ( أما املرتبة الثالثة فكانت لفئة ) التهد 71%( بتكرار )13.55ابملرتبة الثانية بنسبة )
%( 8.97ا والعامل( املرتبة الرابعة بنسبة )( يف حني احتلت فئة فئة)التهديد اإليراين ألمريك58%( بتكرار )11.07)

( 46%( بتكرار )8.77إليران ( ابملرتبة اخلامسة بنسبة)( وجاءت فئة ) استغالل املواقف العربية املناوئة 47وبتكرار )
ة فئة ( ويف املرتبة السابع43%( بتكرار )8.21رتبة السادسة فئة ) اهتامات أمريكية للحكومة اإليرانية ( بنسبة)  ويف امل

 ( . 42%( وبتكرار )8)أمريكا صديقة الشعب اإليراين( بنسبة )
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 ( 2جدول )
 يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة الرئيسة )اإلجراءات األمريكية لردع إيران( 

 املرتبة النسبة املئوية  التكرار  الفئات  ت 
 ولاأل  17.66 18 أتكيد عزم أمريكا على منع إيران من امتالك سالح نووي 1
 الثانية  14.71 15 التلويح بتشكيل حتالف دويل ضد إيران 2
بفرض عقوابت على شركات وجهات إيرانية التهديد   3  الثالثة  11.76 12 
 الرابعة  9.80 10 هتديد الشركات األوربية املستثمرة يف إيران ابملقاطعة 4
 الرابعة  9.80 10 الدعوة إل محاية املياه اإلقليمية من التهديدات اإليرانية  5
 اخلامسة  8.82 9 الدعوة تعويض النفط اإليراين يف السوق  6
 السادسة  6.86 7 اإلشادة ابملؤشرات االجيابية ابلتزام الشركات بتطبيق العقوابت  7
 السادسة  6.86 7 التنديد ابإلدارة األمريكية السابقة بتوقيعها االتفاق النووي  8
بت و املنظمات على الئحة اإلرهاالتأكيد على إدراج بعض الشخصيا  9  السابعة  5.88 6 

 الثامنة  3.92 4 التهديد ابملواجهة األمريكية للحد من السلوك اإليراين 10
 الثامنة  3.92 4 التلويح بفرض عقوابت قاسية على إيران  11

  99.98 102 اجملموع  

ابملرتبة األول فئة )منع إيران من امتالك سالح   ( اخلاص ابإلجراءات األمريكية لردع إيران، حيث جاءت2ينب اجلدول ) 
(" من الواضح إننا نرى ابعيينا توجهات إيران حنو 18%( وبتكرار )17.65البالستية( بنسبة مئوية ) نووي والصواريخ  

حلول   ها البالستية ووجودها يف سوراي كذلك اليمن وحنن حباجة إل إجيادنزعة عدائية من خالل برانجمها النووي وصوارخي
%(   14.71، وحصلت على املرتبة الثانية فئة )تشكيل حتالف دويل ضد إيران( وبنسبة مئوية )(1)هلذه األعمال "

بن15وبتكرار ) مع حلفاءها ابقرتاحها  دالية عمل  اجيا  األمريكية  املتحدة  الوالايت  " حتاول  اء حتالف دويل ضد (، 
فرض عقوابت على ، ويف املرتبة الثالثة جاءت فئة )(2)داعش "  هتديدات إيران على غرار التحالف القائم ضد تنظيم
(" أعلنت وزارة اخلزانة األمريكية فرض 12%( وبتكرار )10.76شركات وجهات إيرانية( لتحصل على نسبة مئوية )

قرار فأن ريان ماهران اإليرانية اخلاضعة للعقوابت األمريكية، ونتيجة هلذا ال عقوابت على وكيل مبيعات يف ماليزاي لط
للشركة   التابعة  والفوائد  املمتلكات  على كل  ستعرتض  تناوهلا (3)" واشنطن  من خالل  األمريكية  احلرة  قناة  عملت   ،

ية لطهران تندرج يف إطار ما لإلحداث على إظهار اجلانب اإليراين على انه مصدر هتديد مستمر وان املواجهة األمريك
 وي على هتديد املنطقة والعامل وان واشنطن عازمة على تشكيل حتالف دويليستحقه النظام اإليراين لسلوكه الذي ينط

 على غرار التحالف ضد داعش ليعطي شرعية ألمريكا مبا قد تقوم به مستقبال ضد إيران. 
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 ( 3جدول )
 ( نتائج العقوابت األمريكية على إيران الرئيسة )يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة  

 الفئات  ت 
 

 املرتبة ية املئو   النسبة التكرار 

 األول 29.58 21 الرتويج الهنيار العملة احمللية اإليرانية إل أدىن مستوايت بعد العقوابت األمريكية واستغالله  1
 الثانية  28.17 20 العقوابت تطيح مبسئولني كبار يف احلكومة اإليرانية  2
 الثالثة  23.94 17 ضة بعد العقوابت التأكيد على عدم االستقرار االقتصادي وتعايل أألصوات املعار  3
 الرابعة  18.31 13 سلوك إيران السيئ يف املنطقة تراجع بسبب العقوابت 4
  %100 71 اجملموع  

( اخلاص بنتائج العقوابت األمريكية على إيران،حيث جاءت ابملرتبة األول فئة )الرتويج الهنيار العملة 3ينب اجلدول ) 
%(وبتكرار 29.58 مستوايت بعد العقوابت األمريكية واستغالله( حبصوهلا على نسبة مئوية )احمللية اإليرانية إل أدىن 

يار العملة اإليرانية أمام الدوالر األمريكي وعلى تدخالهتا املكلفة ماليا يف )تطور املظاهرات يف إيران بعد اهن"(  21)
%( 28.17بنسبة مئوية )   حلكومة اإليرانية(سئولني كبار يف االعقوابت تطيح مب، تلتها يف املرتبة الثانية فئة )(4)املنطقة "  
كومة روحاين ضربة جديدة للحكومة اليت ( " ميثل سحب جملس الشورى اإليراين الثقة عن وزيرين يف ح20وبتكرار )

،وحصلت فئة )التأكيد على عدم االستقرار االقتصادي وتعايل أألصوات املعارضة بعد (5)تواجه عقوابت أمريكية "  
مئوية ) بنسبة  الثالثة  املرتبة  على  وبتكرار )23.94العقوابت(  الذي ("  %17(  االقتصادي  السالح  ان  والواقع هو 

على التظاهرات ويسري يف الشوارع   املتحدة يف حرهبا على إيران  فالشعب اإليراين يواجه اخلطر املفروضتعتمده الوالايت  
،عملت قناة احلرة األمريكية يف دعايتها على الرتويج الهنيار العملة إليرانية  ( 6)مناداي بتوفري لقمة العيش وفرص العمل" 

اإليراين وضمان لعدم دعمه حلكومته  وينعكس ذلك أيضا على احلياة واستغالهلا هبدف التأثري ابلروح املعنوية للشعب 
 امة للشعب وزايدة معدالت البطالة والتذمر يف نفس الشعب، الع
 
 

 ( يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة الرئيسة )هتديد إيران لألمن اإلقليمي(4جدول )
 الفئات  ت 

 
 املرتبة النسبة املئوية  التكرار 

 األول 29.31 17 طقة الرتويج للدعم اإليراين للجماعات املسلحة واهتامها ابنتهاج سياسة طائفية يف املن 1
 الثانية  25.87 15 استغالل التواجد اإليراين يف املنطقة وعده هتديدا لألمن اإلقليمي  2
 الثالثة  18.97 11 واحلروب التأكيد على التدخل اإليراين يف الشرق األوسط هو سبب رئيس لالزمات   3
ألمن اإلسرائيلي العمل على إاثرة موضوع الصواريخ اإليرانية واهتامها بتهديد ا 4  الرابعة  15.52 9 
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 اخلامسة  10.34 6 توجيه االهتام إل إيران بتعطيل املالحة اإلقليمية  5
  %100 58 اجملموع  

( اخلاص بتهديد إيران لألمن اإلقليمي، وأظهرت نتائج التحليل حصول فئة )الرتويج للدعم اإليراين 4ينب اجلدول )
%( 29.31ج سياسة طائفية يف املنطقة( على املرتبة األول بنسبة مئوية مقدراها ) للجماعات املسلحة واهتامها ابنتها 

إيران عن تغذية الصراعات الطائفية يف املنطقة ودعم اجلماعات   ("يف وقت ارتفعت املطالبة بضرورة كف17وبتكرار )
)استغالل التواجد اإليراين يف املنطقة وعده   تلتها يف املرتبة الثانية الفئة الفرعية   ( 7)املتشددة يف سوراي والعراق واليمن "  

ت استخباراتية أمريكية ان (" وذكرت معلوما 15%(بتكرار )25.87هتديدا لألمن اإلقليمي( بنسبة مئوية مقدارها )
ألف مقاتل إل سوراي وزعتهم على حنو   70وعلى دفعات حنو    2015قيادة احلرس الثوري اإليراين استقدمت منذ علم  

، فيما جاءت فئة )التأكيد ( 8)لحة تتبع هلا مباشرة من وحدات البسيج والوحدة اخلاصة بفيلق القدس " جمموعات مس
الشرق األوسط هو سبب رئيس لالزمات واحلروب(ابملرتبة الثالثة بعد ان حصلت على نسبة على التدخل إال يراين يف 

اإليراين يف دول الشرق األوسط سبب رئيسي   (،" أكد مسئولون أمريكيون ان التدخل 11%( وبتكرار ) 18.97مئوية ) 
املنطقة " اليت  (9) يف أزمات وحروب  الرمسية اإليرانية  التصرحيات  القناة  تناولت  اليت ،  صدرت من بعض الشخصيات 

أشارت إل النفوذ اإليراين يف أربع دول )العراق،لبنان، سوراي، اليمن( وكانت القناة توظف ذلك كلما سنحت هلا الفرصة 
يب اجملتمع الدويل واجلوار العريب على إيران، وحصر طهران يف موقع املؤجج للخالفات والطائفية يف املنطقة، إضافة لتأل

عدها   وبيان إل  النفط،  من  العامل  إمدادات  ثلثي  منه  متر  الذي  هرمز  مضيق  اإلقليمية خاصة  للمياه  هتديد  مصدر 
يثري حفيظة بعض دول اجلوار وعد طهران مصدر قلق وهتديد   استعدادها لضرب بعض الدول ابلصواريخ البالستية مما

 يف املنطقة. 
 

 الرئيسة الثانية عشر)لألساليب الدعائية االمريكية((يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة  5جدول)
 املرتبة النسبة املئوية  التكرار  الفئات الفرعية للفئة الرئيسة الثانية عشر  ت 
 الولا 21.25 187 أسلوب التكرار  1
 الثانية  12.73 112 أسلوب التشويه والشيطنة  2
 الثالثة  9.20 81 أسلوب احلزم يف الرسائل االتصالية  3
 الرابعة  8.75 77 أسلوب استغالل الظروف االقتصادية  4
 اخلامسة  7.16 63 أسلوب عرض الرأي على انه حقيقة  5
 السادسة  6.59 58 أسلوب التخويف  6
 السابعة  6.02 53 عاطفية أسلوب االستمالة ال 7
 الثامنة  5.80 51 أسلوب توحيد اخلصم  8
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 التاسعة  4.55 40 أسلوب االعتماد على املصادر املوثوق هبا)سلطة الشاهد(  9
 العاشرة  4.20 37 أسلوب التحريض  10
 احدى عشر  4.09 36 أسلوب إطالق التسميات  11
 اثىن عشر  3.64 32 أسلوب التضليل  12
 ثالثة عشر  3.41 30 اع أسلوب اإلمج 13
 اربعة عشر  2.61 23 أسلوب التربير  14

  %100 880 اجملموع  

 21.25( أساليب الدعاية األمريكية، حيث حصل أسلوب )التكرار( على املرتبة األول بنسبة مئوية) 5ينب اجلدول ) 
مسئولون أمريكيون ان واشنطن    ( تكرار , فقد ذكرت قناة احلرة يف إحدى نشراهتا اإلخبارية " ذكر187%(وبتكرار )

ترا  النووي ,وان واشنطن  إيران للسالح  اليورانيوم , لن تسمح ابمتالك  قدراهتا على ختصيب  لزايدة  إيران  قب خطط 
وبذلك فأن طهران تدرك التصميم األمريكي على ذلك وان مثل هذه اخلطط مثال آخر على هدر إيران ألمواهلا وثرواهتا 

%( 12.73إليراين"  ، بينما حل يف املرتبة الثانية أسلوب )التشويه والشيطنة ( بنسبة مئوية )اليت هي من حق الشعب ا
( فقد ذكرت قناة احلرة يف إحدى نشراهتا اإلخبارية " يف حني ان عقوابت تصل إل اإلعدام تنتظر 112وبتكرار )

انية إخالال ابلشؤون االقتصادية "  ، بينما جاء املدانني واملشاركني يف التظاهرات اليت اعتربهتا السلطة القضائية اإلير 
االتصا الرسائل  طر  )احلزم يف  )أسلوب  مئوية  بنسبة  الثالثة  ابملرتبة  )9.20لية(  أسلوب 81%(بتكرار  حل  فيما   ،)

( حسب ما ورد يف إحدى 77%( وبتكرار )8.75)أسلوب استغالل الظروف االقتصادية( ابملرتبة الرابعة بنسبة مئوية )
اخلنشرات   ابملرتبة  حقيقة(  انه  على  الرأي  )عرض  أسلوب  وجاء   ،  " الفضائية  احلرة  قناة  مئوية أخبار  بنسبة  امسة 

(فقد ذكرت قناة احلرة يف إحدى نشراهتا اإلخبارية" مساع إيرانية قابلتها دعوات عدة منها 63%( وبتكرار )7.16)
برعاية اإلرهاب ومتويله "، أما ابملرتبة السادسة جاء أسلوب   دعوة نتيناهو دول العامل بوقف تعاملها مع إيران متهما إايها 

(،فقد ذكرت قناة احلرة يف إحدى نشراهتا اإلخبارية "  وجاء أسلوب 58%( وبتكرار )6.59)  )التخويف( بنسبة مئوية
دى نشراهتا فقد ذكرت قناة احلرة يف إح (53%( وبتكرار)  6.02بنسبة مئوية )  )االستمالة العاطفية( ابملرتبة السابعة

ية والغربية ملساعدة الشعب اإليراين " حيث كانت هنالك دعوات من دول عدة لضرورة تضافر اجلهود الدولاإلخبارية
( حسب 51%( وبتكرار )5.80وختليصه من هذا النظام "، وحل ابملرتبة الثامنة أسلوب )توحيد اخلصم( بنسبة مئوية )

ية " ويشدد املسئولون األمريكيون على ان العقوابت ال تستهدف الشعب ما ورد يف إحدى نشرات أخبار احلرة الفضائ
تهدف السلع اإلنسانية بل تستهدف النظام" ، فيما حصل على املرتبة التاسعة أسلوب )االعتماد على اإليراين وال تس
( ابملرتبة العاشرة (، فيما جاء أسلوب )التحريض40%( وبتكرار )4.55سلطة الشاهد( بنسبة مئوية )  -املصادر املوثقة
ار احلرة الفضائية" ما تطلبه طهران من (حسب ما ورد يف إحدى نشرات إخب37%( وبتكرار )4.20بنسبة مئوية )
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ضماانت أوربية يعد مغاالة وإهنا حتاول زرع الشقاق والنفاق بني أوراب وأمريكا " ، وكان أسلوب )إطالق التسميات( 
( ، وجاء ابملرتبة الثانية عشر أسلوب )التضليل 36%( وبتكرار )4.09بة مئوية )ابملرتبة احلادية عشر وحصوله على نس

( تكرار 30(، وحل ابملرتبة الثالثة عشر أسلوب )اإلمجاع( حلصوله على جمموع )32%( وبتكرار )3.64مئوية )بنسبة  
( 23%( وبتكرار ) 2.61%( وحصل أسلوب )التربير( على املرتبة الرابعة عشر بنسبة مئوية ) 3.41بنسبة مئوية )

مات ان املخاطر اليت كربت يف االونه األخرية حسب ما ورد يف إحدى نشرات أخبار احلرة الفضائية " وأشارت املعلو 
تكمن يف نقل إيران ألسلحة صاروخية إل سوراي تشمل صورايخ قصرية املدى ومتوسطة املدى مثل زلزال وفاتح وبناء 

قادة وزارة الدفاع األمريكية يتابعون التطورات عن كثب وهم يؤكدون دائما حق   قواعد صاروخية هلا حتت األرض وان
 ل الشرعي يف الدفاع عن نفسها وأراضيها " إسرائي

 الزمن الكلي للفنون التحريرية يف النشرة اإلخبارية( (يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة الرئيسة الرابعة عشر)6جدول)
 املرتبة النسبة املئوية  الزمن ابلدقيقة سة الرابعة عشر الفئات الفرعية للفئة الرئي ت 
 االول 53.25 291 تقارير  1
 الثانية  22.51 123 مقابالت  2
 الثالثة  19.85 108.5 أخبار  3
 الرابعة  4.39 24 حتقيقات )احلرة تتحرى(  4
  %100 546.5 اجملموع  

ذ حصلت على املرتبة األول فئة )تقارير( حلصوهلا على جمموع إ  (ابلزمن الكلي للفنون اخلربية يف النشرة، 6ينب اجلدول ) 
( دقيقة، وجاءت ابملرتبة الثانية فئة )مقابالت( حلصوهلا على نسبة مئوية 291%( مبجموع )53.25بنسبة مئوية ) 

( 108.5%( مبجموع ) 19.85( دقيقة، تلتها فئة )أخبار( ابملرتبة الثالثة بنسبة مئوية )123%( مبجموع )22.51)
 ( دقيقة. 24%( مبجموع )   4.39دقيقة، بينما جاءت ابملرتبة الرابعة فئة )حتقيقات( بنسبة مئوية )

 )الشخصيات الفاعلة يف فنون النشرة اإلخبارية(  (يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة الرئيسة السادسة عشر7جدول )
 املرتبة  ئوية املالنسبة   التكرار  الفئات الفرعية للفئة الرئيسة السادسة عشر  ت
 االول   26.16 45 *رؤساء   1
 الثانية  23.25 40 حمللون وخرباء  2
 الثالثة  19.77 34 وزير اخلارجية األمريكي 3
 الرابعة  12.21 21 وزير الدفاع األمريكي  4
 اخلامسة  8.14 14 دبلوماسيني  5
 السادسة  6.40 11 مستشار الرئيس األمريكي  6
 لسابعة ا 4.07 7 وزراء آخرون   7
  %100 172 اجملموع  
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اخلاصة ابلشخصيات الفاعلة يف النشرة اإلخبارية لقناة احلرة األمريكية, إذ حصلت على ابلفئات    (  7ينب اجلدول )
( , وجاءت بعدها ابملرتبة الثانية فئة,  45%( وبتكرار جمموعه)  26.16املرتبة األول فئة ) الرؤساء ( بنسبة مئوية )

( , وجاءت ابملرتبة 34%( بتكرار)  19.77)  ة الثالثة فئة ) وزير اخلارجية األمريكي ( بنسبة مئويةفيما حلت ابملرتب
( , وحصلت على املرتبة اخلامسة 21%( بتكرار ) 12.21الرابعة فئة )وزير الدفاع األمريكي( حبصوهلا على نسبة مئوية ) 

ت فئة ) مستشار الرئيس األمريكي ( على نسبة (  , وحصل14%( بتكرار )8.14فئة ) دبلوماسيني ( بنسبة مئوية )
%(  4.07( , فيما حلت ابملرتبة األخرية فئة ) وزراء آخرون ( وحصوهلا على نسبة مئوية )11كرار ) %( بت6.40)

 ( . 7بتكرار )
 مصادر اإلخبار يف النشرة اإلخبارية ( السابعة عشر)(يبني مراتب الفئات الفرعية للفئة الرئيسة  8جدول )

 املرتبة  املئوية النسبة   التكرار  فئات فرعية        ات رئيسة فئ ت

 االول 52.99 115 مراسل  داخلي   1
 الثانية  22.59 49 مندوب 

 الثالثة  8.29 18 مواقع التواصل االجتماعي  خارجي  2
 الرابعة  6.45 14 مصادر جمهلة 

 اخلامسة  5.07 11 وكاالت اإلنباء  
 ادسة الس 4.61 10 وسائل إعالم 

  %100 217  اجملموع   

ابملصادر اإلخبارية لقناة احلرة األمريكية , اذ حصلت على املرتبة األول فئة ) مراسل(   اخلاصةابلفئات    (  8ينب اجلدول ) 
( على املرتبة األول , وحلت ابملرتبة الثانية فئة ) حمرر( بنسبة 115%( تكرار ) 52.99حبصوهلا على نسبة مئوية )

%( 8.29ل اجتماعي ( بنسبة مئوية )( , وجاءت ابملرتبة الثالثة فئة )مواقع تواص49%( بتكرار ) 22.59مئوية )
حسب   ( 14%( بتكرار )6.45, فيما حصلت على املرتبة الرابعة فئة )مصادر جمهلة( بنسبة مئوية )  ( 18بتكرار )  

ويرت ان الوفد األمريكي الذي زار الرايض " قال مسؤول أمريكي لر ما ورد يف إحدى نشرات أخبار قناة احلرة الفضائية
للنفط بعد العقوابت على إيران "األسبوع املاضي وانق إبقاء فائض  , وجاءت ابملرتبة   ( 10)ش مع السعوديني مسألة 

حسب ما ورد يف إحدى نشرات أخبار قناة (  11%( بتكرار )5.07اخلامسة فئة )وكاالت اإلنباء ( بنسبة مئوية )  
رهبم مياه ملوثة وذكرت الوكالة نقال شخص بعد ش  230ذكرت وكالة فارس اإليرانية  لألنباء عن تسمم    "احلرة الفضائية

, (11)ساعة وعادت ملوثة ومل تتم معاجلتها مما أدى ال وقوع حاال تسمم "   20مسئولني حمليني املياه انقطعت حوايل  
فقد ذكرت قناة احلرة الفضائية (  10%( بتكرار )4.61)فيما حلت ابملرتبة األخرية فئة )وسائل اإلعالم ( بنسبة مئوية 
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" ذكرت وسائل إعالم رمسية ان النواب اإليرانيني أمهلوا الرئيس اإليراين شهرا للمثول أمام نشراهتا اإلخبارية  يف إحدى 
 . (12)الربملان واإلجابة على أسئلة تتعلق بتعامل احلكومة مع املشاكل االقتصادية اليت تواجهها بالده "

 يل ميكن للباحث وضع االستنتاجات اآلتية: بعد عرض النتائج اليت متخضت عن التحل  :   استنتاجات البحث   
والعامل  .1 العربية   املنطقة  الدعائية على أتليب  األمريكية يف موضوعاهتا  احلرة  قناة  مينح   عملت  مبا  إيران،  على 

ادهتا لردع إيران وإيقاف أنشطتها اليت ال تتوافق مع أهواء  الوالايت املتحدة األمريكية الشرعية يف تشكيل حتالف دويل بقي
اإلدارة األمريكية وتصفها بـ )السيئة(, وابلتايل ميكن ملثل هذه املضامني التحريضية أن تدفع إيران إل تقدمي تنازالت 

 فاوضات جديدة بشأن برانجمها النووي. والدخول مب
ن لتطوير برانجمها النووي يؤدي إل هتديد امن إسرائيل و املنطقة،  ركزت قناة احلرة يف دعايتها على ان سعي إيرا .2

وأن اإلدارة األمريكية لن تسمح ألي نظام إسالمي ابمتالك الطاقة النووية، ذلك أهنا ترى يف ذلك تنافس لدولة انمية 
  األمريكية يف املنطقة . الدول املتقدمة، أو العمل على عرقلة املصاحل  للدول النووية، وغري مسموح لتلك الدول منافسة

عملت قناة احلرة األمريكية يف دعايتها على إيصال رسالة هتديد مبطنة ألي دولة عربية أو شرق أوسطية لديها  .3
سيكون العزلة الدولية الرغبة يف امتالك برانمج نووي، وأهنا تلوح هلم ابن مصري أي دولة تسعى المتالك القوة النووية  

 ما فعلت مع إيران. والعقوابت األمريكية ك 
التأثري يف نفسية اجلمهور وآرائه  .4 قناة احلرة األمريكية يف دعايتها على أساليب دعائية متعددة هبدف  ركزت 

هور أكرب، ورغباته, وكان من ابرز األساليب هو )التكرار(، ذلك أن التكرار مينح املضمون فرص متعددة للوصول إل مج
قناة احلرة يف التأثري على اجلمهور العريب, كما ركزت القناة على أسلوب التشويه   وابلتايل مينح فرص متجددة ملضامني 

إيران  مع  التعامل  عدم  بضرورة  املنطقة  دول  مجيع  إل  رسالة  وهي  إيران،  عن  مشوهة  يعطي صورة  الذي  والشيطنة 
ة إزاء العراق، وكان ألسلوب شر الذي سبق أن روجت له قناة احلرة األمريكي ومقاطعتها ابعتبارها مازالت ضمن حمور ال

 الشيطنة أن جعل من العراق منبوذ دوليا ويعطي احلكومات احلليفة ألمريكا شرعية االلتحاق ابلتحالف. 
االنتقائي للحدث، وبذلت كل جهد  .5 التفسري  التالعب ابألخبار وتلوينها عن طريق  احلرة إل  قناة  عمدت 
ختالق األخبار بل عمدت على طرحها على وفق صيغ وأساليب ضافة أتثريات دعائية للخرب، فهي مل تكتفي ابإل

 متعددة مبا خيدم منطقها الدعائي. 
شكلت مضامني الربانمج النووي مساحة متميزة يف وقت النشرات اإلخبارية لقناة احلرة، مبا يدل على اهتمام  .6

  إاثرة الرأي العام العريب ضد إيران، تلك القناة ابستخدام هذا امللف يف 
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الدعاية األمريكية على موضوع املخاطر اليت ترتتب على امتالك إيران للطاقة النووية، وتغافلت عن املكاسب   ركزت .7
االقتصادية اليت يؤمنها امتالك الطاقة النووية لالقتصاد اإليراين، بشكل يكشف بوضوح طبيعة االستهداف السياسي 

 ج النووي.  من الربانم 
الشخصيات الفاعلة يف اجملتمع العريب ويف إيران للحديث عن امللف النووي   حرصت القناة على استضافة عدد من  .8

اإليراين يف سياق عرض األخبار، أو عرب مداخالت هاتفية مدفوعة األجر، لالستفادة من ثقل تلك الشخصيات يف 
 ملعادي إليران. الشارع العريب لتسويق املنطق الدعائي األمريكي ا

ا قناة احلرة األمريكية يف بناء نشرة أخبارها اخلاصة ابمللف النووي اإليراين، وكانت يف تباينت املصادر اليت اعتمدهت .9
الكثري منها صدى لتغريدات صهاينة متطرفني على مواقع التواصل االجتماعي خللق مربرات الستهداف الربانمج النووي 

 وإجهاضه. 
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