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 الملخص
دور اإلعالم في الحماية القانونية لألطفا: في ظل هدفت هذه الدرااة إلى معرفة 

النزاعات المالحة، حيث تنتمي هذه الدرااة إلى نوعية الدرااات الوصفية، وضمن هذا 
النوع من البحوث، تم ااتخدام أالوب تحليل المضمون، أما عينة الدرااة فقد لجأ 

 3العينة الزمنية من (، وقد تكونت 6102الباحثان إلى أالوب العينة الطبقية للعام )
( مادة إعالمية موزعة على الثالثة 787أشهر، وبالنابة لحجم المواد اإلعالمية فقد بلغ )

 شهور، وقد توصلت الدرااة إلى عدد من النتائج كان أبرزها  
(، %63.2تصدر موضوع "القانون الدولي اإلنااني " قائمة الموضوعات بما نابته )-0

 (.%06.2موضوع" موقف لجنة حقوق اإلناان العالمية" بنابة ) تاله في المرتبة الثانية
أشارت نتائج الدرااة إلى أن وكاالت األنباء العالمية احتلت المرتبة األولى بين كافة -6

ت   مصادر القناة بنابة (، تلتها في المرتبة الثانية فئة وكاال%55.5المصادر، بنابة )
(62.8%) . 
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وبة هي النوع الذي ااتخدمه الموقع اإللكتروني لقناة الجزيرة التقارير اإلخبارية المكت-3
ألطفا: حلب في النزاعات المالحة، حيث شكلت  في تغطيته لموضوع الحماية القانونية

 .(%22ما نابته )
 قناة الجزيرة.؛ التقارير اإلخبارية؛ النزاعات المالحة؛ الحماية القانونيةالكلمات المفتاحية: 

Abstract 

The study aimed to know the role of media in legal protection of 

children in armed conflict. This study is based on descriptive 

studies. In this type of researches, the method of content analysis 

was used. Stratified sample was used to this study, of 2016 year. 

The sample was 3 months.( 787) news stories was distributed over 

the three months. The study reached a number of results, the most 

prominent of it:  

1-The topic of "International Humanitarian Law" was the number 

one in list of topics with 23.6%, Followed by the second position of 

the Commission on Human Rights with 12.6%. 

 2-the study results indicate that the international news agencies was 

first ranked among all sources with (55.5%), Followed by agencies 

+ channel sources with (26.8%). 

3-The written news reports are the type used by Al Jazeera's website 

in its coverage of the legal protection of Aleppo children in armed 

conflict with (66%). 

Keywords: Legal Protection, Armed Conflict, News Reports, Al 

Jazeera. 

 المقدمة
، تخصص أثناء النزاعات المالحة حماية دولية لبعض الفئات المتضررة من الحرب

والحماية الدولية هي كل التدابير واإلجراءات القانونية الدولية التي تهدف إلى التخفيف 
من المعاناة الناجمة عن الحرب، وتجنيب الاكان مختلف األضرار والخاائر واآلالم التي 

بب العمليات العاكرية، أو بابب التصرفات والالوكيات التي يلجأ إليها قد تلحق بهم با
 المائولون المدنيون والعاكريون ضد األشخاص المدنيين الموجودين تحت الطتهم.

إن هذا المفهوم الوااع للحماية يهم الدو: األعضاء في االتفاقية الدولية واألطراف في 
يقع عليها واجب احترام قواعد الحماية والاهر ه الدو: ذنزاع مالح بالدرجة األولى، فه
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على تطبيق كل ما تتضمنه من محظورات، وضمان كل ما تكراه من حقوق للضحايا، 
ولهذا فإنه يجب على الدو: أن تقوم في آن واحد بأعما: معينة لمصلحة الاكان، 

الحياة واالمتناع كإغاثتهم ماديًا ومعنويًا وصحيًا، وتوفير الشروط الالزمة لبقائهم على قيد 
عن القيام بأعما: معينة  كالقتل والتعذيب والهجوم على المناطق األهلة بالاكان وتدمير 

 الممتلكات المدنية.
ويهدف القانون الدولي اإلنااني عموما إلى حماية ضحايا النزاعات المالحة دولية كانت 

زاعات المالحة ألضعف زمن الند اأم غير دولية، وقد أفرد حماية خاصة لفئات تع
وتعتبر هذه الفئة أكثر الفئات هشاشة أثناء اشتداد العمليات  كالنااء واألطفا: والشيوخ،

وأثناء االحتال:، نظرًا لكونها ال تملك القدرة الجامانية والنفاية الكافية لمواجهة الظروف 
 إلخ. المصاحبة عادة للحروب، بما فيها المجاعة واألوبئة واالعتقا: والرحيل القاري 

حيث يعتبر األطفا: والنااء وبشكل خاص الضحايا مفضلين للقوات المالحة والجماعات 
ويدخل في  المتنازعة، بابب اهولة ااتهدافهم وبالتالي ااتغاللهم في خدمة الجنود،

دائرته االاتغال: الجناي أو التجنيد اإلجباري أو القيام بأعما: أخرى خدمة ألهداف 
ل العتاد العاكري أو العمل المطبخي، أما الشيوخ والعجزة فعادة الحرب، كالتجاس أو نق

ما يتم االعتداء عليهم أو قتلهم أو تركهم يعانون من األمراض أو الجوع عن قصد، ألنهم 
 ال يصلحون لشيء.

ولهذه األاباب خصصت اتفاقية جنيف الرابعة والبرتوكوالن اإلضافيان حماية متميزة لهذه 
جعلت منهم أشخاص محميين في كل زمان ومكان، ال يجوز االعتداء الفئة من الضحايا و 

أو حتى بأي شكل من األشكا: ما داموا لم يشاركوا قط  أو الهجوم عليهم ألي ابب كان،
 في العمليات العدائية.

بدأت الحماية الخاصة لألطفا: تتجذر وتأخذ حيزًا ملمواًا في مجا: القانون الدولي 
ويالت الحرب العالمية األولى، ويعتبر إعالن جنيف الخاص اإلنااني بعد مشاهدات 

م( ثمرة جهود منظمة إلنقاذ الطفولة، حيث تم االعتراف أن 0261بحقوق الطفل عام )
على اإلناانية تقديم أفضل ما عندها للطفل، ويعتبر هذا اإلعالن أو: من أراى قواعد 

 (. 002ص ،6117دولية خاصة لحماية الطفل )الخوالدة ،
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 ياتطيع الطفل أن يدافع عن حقوقه ألنه ال يفهمها فهمًا دقيقًا، وال يوجد لديه وايلة أو ال
قدرة تمكنه من المحافظة عليها بشكل قويم، األمر الذي يقتضي من المشرع التدخل 
بصورة مباشرة بالنص صراحة على حماية حقوق الطفل في كافة حياته، وفي عام 

لألمم المتحدة )باإلجماع( اتفاقية حقوق الطفل بموجب  ( اعتمدت الجمعية العامة0282)
 )الخوالدة، مرجع اابق(.  61/00/0282(، والمؤرخ في 65/11القرار رقم )

 مشكلة الدراسة:
تتجاد مشكلة الدرااة الرئياية في محاولة التعرف على طبيعة الدور الذي تقوم به واائل 

كوالت الدولية الخاصة بالحماية القانونية اإلعالم من أجل المااندة لالتفاقيات والبروتو 
لألطفا: في ظل النزاعات المالحة، وقد تم اختيار أطفا: حلب نظرًا لالعتداءات التي 
تعرض لها هؤالء األطفا: في اآلونة األخيرة من قتل وتعذيب وحرق وانتهاك لكافة 

 حقوقهم. 
 أهمية الدراسة: 

 ة أهمها: تنبع أهمية هذه الدراسة من اعتبارات عديد
  تشكل إضافة نوعية للمكتبة العربية بموضوع دور اإلعالم في دعم الحماية

القانونية لألطفا: في ظل النزاعات المالحة، إذ تعتبر هذه الدرااة من الدرااات 
 القالئل والنادرة التي اهتمت بهذا الموضوع.

  نه في ظل ما يعانيه أطفاإموضوع البحث يعتبر موضوع آني وحديث، إذ :
الحروب والنزاعات المالحة في الوقت الراهن، فقد وجب تاليط الضوء على 
الحماية القانونية التي يجب أن يتمتع بها هؤالء األطفا:، وكيف تاهم واائل 

 اإلعالم بتبيان هذه الحماية لألطفا:.
  اهتمت هذه الدرااة بتحليل مضمون نمط مهم من األنماط الصحفية، وهو

الدرااة بتحليل مضمون بقية األنماط الصحفية، نظرًا للدور التقرير، ولم تعنى 
 الذي يلقى على عاتق التقرير الصحفي من تفاير وشرح للظواهر واألحداث. 

 أهداف الدراسة:
 موضوعات التقارير اإلخبارية حو: الحماية القانونية لألطفا: في النزاعات المالحة.-0
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: الحماية القانونية لألطفا: في النزاعات المصادر الصحفية للتقارير اإلخبارية حو -6
 المالحة.

نوع التقارير اإلخبارية التي تناولت موضوعات الحماية القانونية لألطفا: في النزاعات -3
 المالحة.

اتجاهات التقارير اإلخبارية التي تناولت موضوعات الحماية القانونية لألطفا: في -1
 النزاعات المالحة.

الحماية اتخدمة في التقارير اإلخبارية التي تناولت موضوعات المعناصر اإلبراز -5
 القانونية لألطفا: في النزاعات المالحة.

 الماتخدمة في التقارير اإلخبارية التي تناولت موضوعاتأنواع األطر اإلعالمية -2
 الحماية القانونية لألطفا: في النزاعات المالحة.

الحماية القانونية لألطفا: ي تناولت موضوعات التالموضوعية في التقارير اإلخبارية -7
 في النزاعات المالحة.

 أسئلة الدراسة:
ما موضوعات التقارير اإلخبارية حو: الحماية القانونية لألطفا: في النزاعات -0

 المالحة؟
ما المصادر الصحفية للتقارير اإلخبارية حو: الحماية القانونية لألطفا: في النزاعات -6

 المالحة؟
ا نوع التقارير اإلخبارية التي تناولت موضوعات الحماية القانونية لألطفا: في م-3

 النزاعات المالحة؟
ما اتجاهات التقارير اإلخبارية التي تناولت موضوعات الحماية القانونية لألطفا: في -1

 النزاعات المالحة؟
الحماية ضوعات الماتخدمة في التقارير اإلخبارية التي تناولت مو ما عناصر اإلبراز -5

 القانونية لألطفا: في النزاعات المالحة؟ 
 الماتخدمة في التقارير اإلخبارية التي تناولت موضوعاتما أنواع األطر اإلعالمية -2

 الحماية القانونية لألطفا: في النزاعات المالحة؟ 
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الحماية القانونية التي تناولت موضوعات ما الموضوعية في التقارير اإلخبارية -7
 لألطفا: في النزاعات المالحة؟ 

 الدراسات السابقة:
(. بعنوان: "الحماية الخاصة للنساء واألطفال من آثار 0221دراسة الخوالدة )-7

هدفت النزاعات المسلحة في ضوء قواعد القانون الدولي اإلنساني والتشريع اإلسالمي". 
ااء واألطفا: أثناء النزاعات للحماية الخاصة للن الدرااة إلى تقديم رؤية شرعية وقانونية

المالحة كونهم من الفئات الضعيفة، واعتمدت الدرااة على القيام بالتأصيل والتعمق 
لمفهوم حماية المدنيين إلثبات أصو: هذه الحماية خاصة لما تقرر منها للنااء واألطفا: 

 في التشريع اإلاالمي، ومقارنتها مع القانون الدولي اإلنااني.
(. بعنوان: "الحماية الدولية لضحايا النزاعات المسلحة في 0222بيعي )دراسة الس-0

، هدفت هذه الدرااة إلى ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي اإلنساني"
التعرف إلى األحكام التي جاءت بها النصوص القرآنية والانة النبوية بشأن حماية ضحايا 

إلى إثبات وجود آثار إيجابية يمكن أن يجنيها النزاعات المالحة، كما اعت الدرااة 
المجتمع الدولي في حالة تطبيق ما جاءت به الشريعة اإلاالمية من أحكام في شأن 

 حماية ضحايا النزاعات المالحة، وتوصلت الدرااة إلى أن 
  فرضت الشريعة اإلاالمية قيودًا صارمة على ااتخدام القوة في العالقات الدولية

 المين وغيرهم ممن يدينون بغير اإلاالم.خاصة بين الم
  يزخر القانون الدولي اإلنااني بمجموعة من االتفاقيات الدولية التي تحرم وتجرم

ارتكاب األفعا: العدائية ضد ضحايا النزاعات المالحة طبقًا للقيم والمصالح 
ما  عقابية وهوخال تمامًا من األحكام ال ه، إال أنالتي تهم الجماعة الدولية ككل

 .يشكل نقطة ضعف فيه
عالم ومعالجة قضايا (. بعنوان: "اإل0273دراسة المجلس العربي للطفولة والتنمية)-3

اعت الدرااة إلى تقييم حجم اهتمام اإلعالم العربي بقضايا حقوق الطفل،  .حقوق الطفل"
 كما هدفت الدرااة إلى الوقوف على أهم قضايا حقوق الطفل التي يركز عليها اإلعالم
العربي، واعتمدت الدرااة على نوعية الدرااات الوصفية والتحليلية، وتم في إطاره 
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ااتخدام أالوب تحليل المضمون على عينة من الصحف والقنوات التلفزيونية العربية، 
 باإلضافة إلى درااة ميدانية، وتوصلت الدرااة إلى عدد من النتائج أبرزها  

 تمام بحقوق الطفل األاااية التي وردت توصلت الدرااة لوجود درجة من االه
باالتفاقية الدولية لحقوق الطفل، حيث جاءت في المقدمة حقوق النماء ثم حقوق 

اء الرأي، في إبدفي المشاركة الحماية ثم حقوق البقاء وتالها حقوق األطفا: 
حين انخفضت نابة االهتمام بالحق في الخصوصية والحق في عدم التمييز 

تقال:، ذلك على الرغم من أهمية هذه الحقوق وهى قضايا حديثة والحق في االا
 . نابيا على المجتمعات العربية وبعيدة عن اهتمامات اإلعالم العربي

  حظيت قضايا حقوق الطفل باهتمام ضعيف في القنوات محل الدرااة حيث
من إجمالي حلقات البرامج عينة % 2.25كشفت نتائج الدرااة التحليلية أن 

ة التحليلية لم تتطرق للقضايا والموضوعات المتصلة بحقوق األطفا:، الدراا
وتوزعت النابة المتبقية من الحلقات على الجمع بين مناقشة القضايا العامة 

والحلقات التي تناولت قضايا وحقوق %3.62وقضايا حقوق األطفا: بنابة 
ذاعتها من إجمالي عدد الحلقات التي تم إ% 3.8األطفا: فقط بنابة بلغت 

 .خال: فترة الدرااة
  اهتمـــت القنــــوات العربيــــة عينــــة الدرااــــة التحليليــــة خــــال: معالجتهــــا اإلعالميــــة

لقضــــايا حقــــوق الطفــــــل بالاــــــرد الخبــــــري لموضــــــوعات تخــــــص األطفــــــا:، 
لكـــــل منهمـــــا، ثــــم اهتمامهـــــا بطـــــرح % 2.18اــــــبة وطــــــرح المشــــــكالت بن

ثـــم التركيز على جوانب  %8.30حلـــــو: النتهاكـــــات حقـــــوق األطفـــــا: بناـــــبة 
 0.02اإلثارة لجذب الجمهور بنابة 

 نوع الدراسة ومنهجها:
التي تاعى إلى الحصو: على وصف تعد هذه الدرااة من الدرااات الوصفية التحليلية 

والتأكد من تجميع البيانات بطريقة صحيحة ودقيقة دون أي نوع ، كامل ودقيق للمشكلة
( وضمن هذه النوعية من البحوث، تم 065ص ، 0272، من أنواع التحيز )حاين

 اختيار المنهج الماحي باعتباره أفضل المناهج وأنابها للبحوث اإلعالمية.
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 بحثًيا تكنيًكا باعتباره المضمون، تحليل أداة ج الماحي تم ااتخداموفي إطار المنه
 بأربع األداة هذه وتتميز لالتصا:، الظاهر للمحتوى  الكمي المنظم الموضوعي للوصف
، 0282 الوفائي، (والكمية والوصف والموضوعية باالنتظام تتمثل رئياة امات
 .)012ص

 مجتمع الدراسة وعينته:
من جميع التقارير اإلخبارية التي بثتها قناة الجزيرة حو: موضوع  تكون مجتمع الدرااة

، 6102أطفا: حلب في النزاعات المالحة، أما عينة الدرااة فقد اختار الباحثان العام 
باعتباره أكثر عام شهدت فيه حلب نزاعات وصراعات وضربات، أما العينة الزمنية 

، إلى 6102لعينة الزمنية، وذلك بتقايم عام فبااتخدام أالوب العينة الطبقية تم اختيار ا
شهور(، وبأالوب العينة العشوائية تم اختيار شهر  1ثالثة فئات، وكل فئة تحتوي على )

 من كل فئة، ويمكن توضيح ذلك كما اآلتي  
حجم المادة  العينة المختارة  الفئة

 اإلعالمية 
 الفئة األولى، وتشمل األشهر

(0،6،3،1) 
1 082 

لثانية وتشمل األشهر الفئة ا
(5،2،7،8 ) 

2 651 

 الفئة الثالثة وتشمل األشهر
(2،01،00،06 ) 

01 350 

 أداة الدراسة:
ن بترجمة فئات التحليل الرئياية والفرعية على كشاف الدرااة وترميزها بإعطاء اقام الباحث

ذلك كل فئة فرعية رقم، ومن ثم عكس هذه البيانات على ااتمارة تحليل المضمون، وب
 تكون ااتمارة تحليل المضمون هي األداة الماتخدمة.

 وحدة التحليل:
اختار الباحثان )وحدة الموضوع(، كوحدة طبيعية للمادة اإلعالمية، إضافًة العتبارها أهم 

 وحدات التحليل وأدقها.
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 فئات التحليل:
التحليلية  طالع على محتوى عينة الدرااة، ااتطاعا رصد الفئاتأن قام الباحثان باال بعد

 التالية  
ويقصد بها جميع الموضوعات والقضايا التي تناولها موقع الجزيرة فئة الموضوعات:  -

في تقاريره عن أطفا: حلب في النزاعات المالحة، وتشمل  موقف الصليب األحمر، 
موقف األمم المتحدة موقف لجنة حقوق اإلناان العالمية، موقف منظمات حقوق الطفل، 

مع الدولي الموقف من جرائم نظام األاد، القانون الدولي اإلنااني، موقف المجت
المااعدات الدولية ألطفا: حلب، موقف مجلس األمن الدولي، انتهاك حقوق الطفل في 

 حلب، وفئة أخرى.                          
ص وهي المصادر التي اعتمد عليها موقع قناة الجزيرة بما يخفئة المصادر الصحفية:  -

موضوع أطفا: حلب، وتشمل  مصادر قناة الجزيرة الخاصة، وكاالت األنباء العالمية، 
 وكاالت األنباء العربية، وكاالت   مصادر الموقع نفاه، غير محددة.

ويقصد بها نوع التقرير اإلخباري الذي تناو: قضايا أطفا: حلب في فئة نوع التقرير:  -
 ، أو االثنين معًا.امصور  ا، أم تقرير امكتوب االنزاعات المالحة، من حيث كونه تقرير 

ويقصد بها االتجاه الذي حمله مضمون التقرير اإلخباري حو: فئة االتجاهات:  -
، امعارض ا، اتجاهامؤيد اموضوع أطفا: حلب في النزاعات المالحة، ويشمل  اتجاه

 دون اتجاه.من ، امحايد ااتجاه
فية الماتخدمة في عرض الموضوعات التي   العناصر التيبوغرافئة عناصر اإلبراز -

 تخص أطفا: حلب في النزاعات المالحة، وتشمل  الصور، الفيديو، الوصالت التشعبية.
ويقصد بها األطر اإلعالمية التي ااتخدمتها قناة الجزيرة فئة أنواع األطر اإلعالمية:  -

، وتشمل  إطار في عرضها للتقارير اإلخبارية حو: أطفا: حلب في النزاعات المالحة
الصراع، إطار الماؤولية، إطار االهتمامات اإلناانية، إطار المبادئ األخالقية، إطار 

 .النتائج االقتصادية
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ويقصد بها مدى تجرد المادة الصحفية من فئة الموضوعية في التقارير اإلخبارية:  -
بي، األهواء واآلراء الشخصية، وتشمل  موضوعية بشكل مطلق، موضوعية بشكل نا

 غير موضوعية )منحازة(. 
 اختباري الصدق والثبات:

 اختبار الصدق  –أواًل 
من أااتذة الجامعات  (1)( محكمين3قام الباحثان بعرض ااتمارة وكشاف الدرااة على )

األردنية ممن لهم الخبرة في مجا: البحوث اإلعالمية، وتحديدًا في مجا: تحليل 
، ليقوموا بإبداء المالحظات الالزمة، وقد أخذ الباحثان بجميع مالحظات الاادة المضمون 

المحكمين، وتم تعديل الكشاف واالاتمارة ليصبحا بعد ذلك قابلين للتطبيق والقياس بما 
 يتنااب مع األهداف التي وضعتها الدرااة.

 اختبار الثبات  –ثانيًا 
( من عينة الدرااة، %01تحليل ما نابته ) آخرين إلعادة (2)ااتعان الباحثان بمحللين
تم اختبار ثبات أداة الدرااة، وقد توصلت المعادلة  (Holsti)ومن ثم بااتخدام معادلة 

 ( ، وكان ذلك وفق اآلتي 26.7عن ثبات مقداره )
CR=2M/(N1+N2) 

:CR .معامل الثبات:M .مجموع القرارات المتفق عليها:N1  :عدد حاالت المرمز األو 
:N2 .عدد حاالت المرمز الثاني 

CR=2*76/(84+80) =92.7 
 المقاييس اإلحصائية المستخدمة 

الباحثان بإدخا: بيانات االاتمارات بعد  بعد أن انتهى الباحثان من عملية التحليل، قام
(، وااتخدموا التكرارات والناب المئوية كمقياس SPSSترميزها إلى البرنامج اإلحصائي )

 إحصائي للدرااة.
 تحليل النتائج ومناقشتها 

 موضوعات التقارير اإلخبارية حو: الحماية القانونية لألطفا: في النزاعات المالحة –أواًل 
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موضوعات التقارير اإلخبارية حو: الحماية القانونية لألطفا: في النزاعات  (7جدول رقم )
 المالحة

 % ك الموضوع #
 7.1 58 موقف الصليب األحمر  .0
 2.2 78 مم المتحدةموقف األ .6
موقف لجنة حقوق اإلناان  .3

 العالمية 
22 06.2 

 01.3 80 موقف منظمات حقوق الطفل  .1
 0.7 03 موقف المجتمع الدولي .5
 5.2 11 الموقف من جرائم نظام األاد .2
 63.2 087 القانون الدولي اإلنااني .7
 7.0 52 المااعدات الدولية ألطفا: حلب .8
 06.0 25 جلس األمن الدوليموقف م .2

 2.3 73 انتهاك حقوق الطفل في حلب .01
 1.1 3 أخرى  .00

 722 121 المجموع
( أن عدد الراائل اإلعالمية التي جاءت في التقارير 0تشير بيانات الجدو: رقم )

اإلخبارية لقناة الجزيرة حو: موضوع الحماية القانونية ألطفا: النزاعات المالحة بلغ 
 راالة إعالمية. ( 787)

(، نالحظ أن موضوعات التقارير اإلخبارية 0وبإعادة النظر إلى بيانات الجدو: رقم )
( موضوع، تباينت التقارير في عرضها، فمنها من حظي بتغطية كبيرة 00اشتملت على )

 . تغطية متواطة وأخرى بتغطية قليلةومنها ب
(، 087الموضوعات بتكرار بلغ )حيث تصدر موضوع "القانون الدولي اإلنااني" قائمة 

(، وتاله في المرتبة الثانية موضوع" موقف لجنة حقوق %63.2ونابة مئوية بلغت )
 ( %06.2( وما نابته )22اإلناان العالمية " بتكرار مجموعه )
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" المرتبة الثالثة في قائمة الموضوعات بتكرار موقف مجلس األمن الدوليواحتل موضوع "
" موقف منظمات حقوق الطفل ، تاله موضوع"(%06.0نابة ) ( وهو ما شكل25بلغ )

" في  موقف األمم المتحدة(، ثم موضوع "%01.3( تكرارًا، وما نابته )80بما مجموعه )
 المرتبة الخاماة بما نابته

(، أما موضوع "انتهاك حقوق األطفا: في حلب" فقد شغل المرتبة الااداة بما 2.2%) 
 .(73عه )( وبتكرار مجمو %2.3ابته )ن

بينما شغل موضوعي "موقف الصليب األحمر" و"المااعدات الدولية ألطفا: حلب" 
المرتبتين الاابعة والثامنة على التوالي، ويمكن مالحظة أن بقية الفئات أتت بتكرارات 

 ( مقارنًة ببقية الفئات. %5ضعيفة لم تتجاوز نابة )
لحماية القانونية لألطفال في النزاعات المصادر الصحفية للتقارير اإلخبارية حول ا-ثانياً 

 المسلحة.
(: المصادر الصحفية للتقارير اإلخبارية حول الحماية القانونية لألطفال 0جدول رقم )

 في النزاعات المسلحة.
 % ك المصادر الصحفية #
 05 008 مصادر قناة الجزيرة الخاصة .0
 55.5 137 وكاالت األنباء العالمية .6
 1 1 نباء العربيةوكاالت األ .3
 62.8 600 وكاالت   مصادر القناة  .1
 6.7 60 غير محددة .5

 722 121 المجموع

( إلى أن وكاالت األنباء العالمية تحتل المرتبة األولى بين 6تشير نتائج الجدو: رقم )
( وهو ما يؤكد أن %55.5( تكرارًا وما نابته )137كافة المصادر، بما مجموعة )

باء العالمية تهيمن على تدفق المعلومات في قناة الجزيرة، تلتها في المرتبة وكاالت األن
(، أما في %62.8( وما نابته )600الثانية فئة وكاالت   مصادر القناة بتكرار بلغ )
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( تكرارًا وما نابته 008المرتبة الثالثة جاءت مصادر القناة الخاصة بما مجموعه )
(، وكما %6.7قد احتلتها فئة غير محددة بما نابته )(، أما في المرتبة األخيرة ف05%)

توضح بيانات الجدو: فإن وكاالت األنباء العربية لم تحَظ بأي تكرار ، وهو ما يشير إلى 
 ضعف االعتماد على المصادر العربية من قبل قناة الجزيرة.

ي نوع التقارير اإلخبارية حول موضوعات الحماية القانونية ألطفال حلب ف–ثالثاً 
 النزاعات المسلحة.

ألطفال حلب  (: نوع التقارير اإلخبارية حول موضوعات الحماية القانونية3جدول رقم )
 .في النزاعات المسلحة

 % ك نوع التقارير  #
 36.3 651 تقارير إخبارية مصورة .0
 22 561 تقارير إخبارية مكتوبة  .6
 0.7 03 تقارير إخبارية مكتوبة   مصورة .3

 722 121 المجموع
( أن التقارير اإلخبارية المكتوبة هي النوع الذي ااتخدمه 3توضح بيانات الجدو: رقم )

الموقع اإللكتروني لقناة الجزيرة في تغطيته لموضوع الحماية القانونية ألطفا: حلب في 
(، تلتها %22( تكرارًا وبنابة بلغت )561النزاعات المالحة، حيث شكلت ما مجموعه )

(، %36.3( وما نابته )651ة الثانية التقارير اإلخبارية المصورة، بتكرار بلغ )في المرتب
أما في المرتبة األخيرة فقد شغلتها فئة تقارير إخبارية مكتوبة   مصورة حيث شكلت ما 

 (.%0.7نابته )
ويمكن القو: من خال: نتائج الجدو: الاابق أن طبيعة الموقع اإللكتروني للقناة يفرض 

لتقارير مكتوبة أكثر من التقارير المصورة، على غرار القناة التلفزيونية الفعلية، أن تكون ا
 وهو ما يبرر تصدر التقارير المكتوبة المرتبة األولى.

اتجاهات التقارير اإلخبارية حول موضوعات الحماية القانونية لألطفال في -رابعاً 
 النزاعات المسلحة.
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خبارية حول موضوعات الحماية القانونية لألطفال (: اتجاهات التقارير اإل4جدول رقم )
 في النزاعات المسلحة.
 % ك االتجاهات  #
 85.2 271 مؤيد .0
 7.8 20 محايد .6
 1 1 معارض .3
 2.2 56 ال تحمل اتجاه  .1

 722 121 المجموع
( أن التقارير اإلخبارية لقناة الجزيرة أيدت بما نابته 1بينت بيانات الجدو: رقم )

( موضوع الحماية القانونية ألطفا: حلب في النزاعات المالحة، وهو ما شكل 85.2%)
( تكرارًا وما نابته 20ه )(، أما في االتجاه المحايد فقد بلغ ما مجموع271تكرار بلغ )

( وما 56، بتكرار بلغ )خيرة فقد جاءت فئة ال تحمل اتجاه، أما في المرتبة األ(7.8%)
يحَظ االتجاه  ، بينما لمص المواضيع الوصفية والارديةا يخ( وهي بم%2.2نابته )

 . المعارض بأي تكرار
وتد: النتائج الاابقة على أن قناة الجزيرة أيدت بشكل كبير موضوع الحماية القانونية 
ألطفا: حلب في النزاعات المالحة، ولعل ذلك يعود إلى أن قناة الجزيرة كانت من 

ة الاورية، كما أنها من القنوات المعارضة لنظام بشار القنوات المؤيدة والمااندة للثور 
 األاد، األمر الذي يجعلها تالط الضوء على موضوع الحماية القانونية ألطفا: حلب.

عناصر اإلبراز المستخدمة في التقارير اإلخبارية حول موضوعات الحماية  –خامسًا 
 القانونية لألطفال في النزاعات المسلحة.

 ور استخدام الص 7/2
( استخدام الصور في التقارير اإلخبارية حول موضوعات الحماية 2جدول رقم )

 القانونية لألطفال في النزاعات المسلحة.
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 % ك استخدام الصور #
 21.3 700 ياتخدم  .0
 2.7 72 ال ياتخدم  .6

 722 121 المجموع
ر خال: تغطيتها ( أن التقارير اإلخبارية ااتخدمت الصو 5تشير بيانات الجدو: رقم )

، حيث بلغت ي ظل النزاعات المالحة بشكل كبيرلموضوعات الحماية القانونية لألطفا: ف
فقد بلغ ما  ، أما عدم ااتخدامها للصور(700( وتكرار مجموعه )%21.3ته )ما ناب

 .(%2.7( تكرارًا، وهو ما شكل نابة )72مجموعه )
 استخدام الفيديو 0/2

ديو في التقارير اإلخبارية حول موضوعات الحماية ( استخدام الفي6جدول رقم )
 القانونية لألطفال في النزاعات المسلحة.

 % ك استخدام الفيديو #
 36.0 653 ياتخدم  .0
 27.2 531 ال ياتخدم  .6

 722 121 المجموع
( أن التقارير اإلخبارية في قناة الجزيرة لم تاتخدم الفيديو في 2تبين بيانات الجدو: رقم )

عرضها للموضوعات المتعلقة بالحماية القانونية لألطفا: في ظل النزاعات المالحة بشكل 
تكرارًا وهو ما شكل نابة ( 531كبير، فقد بلغ عدم ااتخدامها للفيديو ما مجموعه )

( تكرارًا وما نابته 653، أما عدد ااتخدامها للفيديو فقد بلغ ما مجموعه )(27.2%)
(36.0%). 
 (hyperlinkوصالت التشعبية )استخدام ال 3/2

( في التقارير اإلخبارية حول hyperlink( استخدام الوصالت التشعبية )1جدول رقم )
 موضوعات الحماية القانونية لألطفال في النزاعات المسلحة.



ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
DOI:5424/IJO/21547 0702السنة         70: عددال        70: مجلدال    

 

327 

 

 
# 

الوصالت التشعبية  ااتخدام
(hyperlink) ك % 

 %8 23 ياتخدم  .0
 %26 761 ال ياتخدم  .6

 722 121 المجموع
( أن غالبية التقارير اإلخبارية في الموقع اإلخباري لقناة 7تبين بيانات الجدو: رقم )

، فقد شكلت فئة ال ياتخدم ما (hyperlinkالجزيرة لم تاتخدم الوصالت التشعبية )
، أما مجموع المرات التي ااتخدمت فيها (%26( تكرارًا وبنابة )761موعه )مج

 .(%8( تكرارًا وهو ما شكل نابة )23( بلغت )hyperlinkالوصالت التشعبية )
األطر اإلعالمية المستخدمة في التقارير اإلخبارية حول موضوعات الحماية  –سادسًا 

 القانونية لألطفال في النزاعات المسلحة.
: األطر اإلعالمية المستخدمة في التقارير اإلخبارية حول موضوعات (2جدول رقم )

 ال في النزاعات المسلحة.الحماية القانونية لألطف
 % ك األطر اإلعالمية #
 02.6 050 إطار الصراع .0
 13.8 315 إطار الماؤولية .6
 08.7 017 إطار االهتمامات اإلناانية .3
 07.7 032 إطار المبادئ األخالقية .1
 1.2 5 إطار النتائج االقتصادية .5

 722 121 المجموع
( أنواع 5التقارير اإلخبارية لقناة الجزيرة ااتخدمت )( أن 8توضح بيانات الجدو: رقم )

من األطر اإلعالمية، هي  إطار الصراع، إطار الماؤولية، إطار االهتمامات اإلناانية، 
 .إطار المبادئ األخالقية إطار النتائج االقتصادية
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في  وبالعودة إلى بيانات الجدو: الاابق يتبين أن إطار الماؤولية احتل المرتبة األولى
، وهو (315(، وبتكرار بلغ )%13.8مية الماتخدمة بما نابته )قائمة أنواع األطر اإلعال

ما يشير أن التقارير اإلخبارية في قناة الجزيرة حاولت إبراز ماؤولية الهيئات والمنظمات 
 . يما يخص موضوع الحماية القانونيةالدولية ف

( 050(، وبما مجموعه )%02.6بنابة ) حتلها إطار الصراعأما في المرتبة الثانية فقد ا
: أطفا: حلب في النزاعات ، ويمكن تفاير ذلك أن موضوع البحث يأتي حو تكراراً 

، وهو ما يجعل من الممكن أن يحتل إطار الصراع المالحة، أي في الحروب والصراعات
 .طر اإلعالميةالمرتبة الثانية في قائمة أنواع األ
( تكرارًا، وما 017لثالثة بما مجموعه )ناانية في المرتبة ابينما جاء إطار االهتمامات اإل

( 032رار بلغ )، وتاله في المرتبة الرابعة إطار المبادئ األخالقية بتك(%08.7نابته )
فا: ، وربما يرجع ذلك إلى االنتهاكات العديدة التي تعرض لها أط(%07.7وما نابته )

زيرة تأطر المواضيع ذات العالقة ضمن ، وهو ما جعل قناة الجحلب خال: الهجوم عليهم
 .ات اإلناانية والمبادئ األخالقيةأطر االهتمام

، وما نابته (5بتكرار بلغ ) ،االقتصادية في المرتبة األخيرة بينما جاء إطار النتائج
 ( فقط1.2%)

الموضوعية في التقارير اإلخبارية حول موضوعات الحماية القانونية لألطفال  –سابعًا 
 زاعات المسلحة.في الن

: الموضوعية في التقارير اإلخبارية حول موضوعات الحماية القانونية (9جدول رقم )
 لألطفال في النزاعات المسلحة.

 % ك الموضوعية  #
 82.5 711 موضوعية .0
 7.0 52 غير موضوعية )منحازة(  .6
 3.1 67 غير محددة  .3

 722 121 المجموع
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( إلى أن تغطية تقارير قناة الجزيرة لموضوع الحماية القانونية 2تشير بيانات الجدو: رقم )
، حيث جاءت في المرتبة األولى ي النزاعات المالحة كانت موضوعيةألطفا: حلب ف

، أما التغطية المنحازة فقد شكلت ما نابته (%82.5( وما نابته )711مجموعه ) بتكرار
فقد شكلت ما مجموعه محددة ، أما غير (52( وهو ما جاء بتكرار مجموعه )7.0%)
 .(%3.1( تكرارًا، وما نابته )67)

ومن خال: النتائج الاابقة يتبين لنا أن غالبية التقارير اإلخبارية لقناة الجزيرة حو: 
الشخصية، ولم موضوع الحماية القانونية ألطفا: حلب تجردت من المشاعر واألهواء 

 .فية في التقاريرعكس مهنية واحترا، وهو بذلك ييدخل فيها الرأي
 :خالصة النتائج
   ة إلى جملة من النتائج جاء أهمهاتوصلت الدراا

(، %63.2تصدر موضوع "القانون الدولي اإلنااني "قائمة الموضوعات بما نابته )-0
 .(%06.2إلناان العالمية" بنابة )تاله في المرتبة الثانية موضوع "موقف لجنة حقوق ا

المرتبة األولى بين كافة أن وكاالت األنباء العالمية احتلت  أشارت نتائج الدرااة إلى-6
 ، تلتها في المرتبة الثانية فئة وكاالت   مصادر القناة بنابة(%55.5المصادر، بنابة )

(62.8%) . 
التقارير اإلخبارية المكتوبة هي النوع الذي ااتخدمه الموقع اإللكتروني لقناة الجزيرة -3

ألطفا: حلب في النزاعات المالحة، حيث شكلت  ة القانونيةفي تغطيته لموضوع الحماي
 .(%22ما نابته )

حظي االتجاه المؤيد لموضوع الحماية القانونية ألطفا: حلب في التقارير اإلخبارية -1
، (%7.8ه االتجاه المحايد بنابة )، تال(%85.2نابته )لقناة الجزيرة بالمرتبة األولى بما 

ا ( وهي بم%2.2، بما نابته )قد جاءت فئة ال تحمل اتجاهخيرة فأما في المرتبة األ
 . يحَظ االتجاه المعارض بأي تكرار ، بينما لميخص المواضيع الوصفية والاردية

ية بينت النتائج أن إطار الماؤولية احتل المرتبة األولى في قائمة أنواع األطر اإلعالم-5
تلها إطار الصراع بنابة انية فقد اح، أما في المرتبة الث(%13.8الماتخدمة بما نابته )

(02.6%). 
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كشفت النتائج أن تغطية تقارير قناة الجزيرة لموضوع الحماية القانونية ألطفا: حلب -2
مرتبة األولى وبما نابته ، حيث جاءت في الي النزاعات المالحة كانت موضوعيةف
(82.5%). 

 :التوصيات
 : وصي الباحثان بضرورة ما يليلنتائج التي توصلت إليها الدراسة، يفي ضوء ا

ي ظل النزاعات تاليط الضوء على موضوع انتهاك حقوق األطفا: في حلب ف-0
ن األنماط ، وا عطائه مااحة أكبر في التقارير اإلخبارية وغيرها مالمالحة بشكل أكبر

 . الصحفية
من  ا، ألن في هذا االعتماد نوعد على الوكاالت األنباء العالميةالحد من االعتما-6

، وبهذا الشأن يوصي الباحثان بضرورة منة والايطرة على تدفق المعلوماتفرض الهي
يالئها المزيد من االهتمام.   تفعيل المصادر الخاصة لقناة الجزيرة وا 

إجراء درااات تحليلية مقارنة بين القنوات الفضائية العربية والفضائية األجنبية في -3
 ماية القانونية لألطفا: في ظل النزاعات المالحة". مجا: "دور اإلعالم في مااندة الح

إجراء درااات تحليل مضمون نوعية ومكثفة في مجا: "الحماية القانونية لألطفا: في -1
ظل النزاعات المالحة" وتاليط الضوء من خاللها على القوى الفاعلة في هذا الشأن 

 . الدور الذي تقوم به وأبرز اماتهاو 
ة القوانين واألنظمة واالتفاقيات والبروتوكوالت في مجا: الحماية الدعوى لتفعيل كاف-5

 . لنزاعات المالحة بشكل جدي وحقيقيالقانونية لألطفا: في ظل ا
 قائمة المصادر والمراجع

عالجة قضايا . اإلعالم وم(6103العربي للطفولة والتنمية ) تقرير المجلس .0
 .ةحقوق الطفل. القاهرة  مطبعة جامعة الدو: العربي

  عالم (. بحوث اإلعالم األاس والمبادئ. القاهرة0272، امير )حاين .6
 الكتاب. 
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. الحماية الخاصة للنااء واألطفا: من آثار النزاعات (6117الخوالدة، صالح ) .3
دولي اإلنااني والتشريع اإلاالمي. راالة المالحة في ضوء قواعد القانون ال

 .ق األواطالشر جامعة  –. كلية اإلعالم ماجاتير غير منشورة
. الحماية الدولية لضحايا النزاعات المالحة في (6118هللا، الابيعي ) عبد .1

. راالة ماجاتير غير االمية والقانون الدولي اإلناانيضوء أحكام الشريعة اإل
 .جامعة نايف العربية –اات العليا كلية الدرا –منشورة 

جتماعية واإلعالمية. اال. مناهج البحث في الدرااات (0282الوفائي، محمد ) .5
 . القاهرة  مكتبة اإلنجلو المصرية

                                                           

 .األردن–جامعة اليرموك  –ارك أاتاذ مش –د.حاتم عالونة  (1)
 األردن –جامعة اليرموك  –أاتاذ مااعد  –د.خلف الطاهات 
 األردن  –جامعة الزرقاء  -أاتاذ مااعد  –د. أشرف الزعبي 

 .ماجاتير صحافة وا عالم –( أ.عرين الزعبي 2)
  .ماجاتير صحافة وا عالم –أ.روان بطاينة 


