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 العربية دولاليف السياسية قضايا ال خطاب اإلعالم املصري جتاه

 منوذًجا سوريا

 *السيد عبدالرحمن علي عبدالرحمن .د

 مقدمة: 
لماااانتاااااانةلمراماااحنمةتاااانةللرااااعنةلااماااحنلقم كماااااانةل  اااةرحن  ااا نت اااةان ر اااان
ةلكاةرفاااانالةت ك ااا ةابنالت اا نماابنةل ااال ن ااابنا ااال نةلمرامااحنا اا  نممتا ااان ااا مان

نمانا ةكنضااةالةعنةللراااعنةت كما رااحبكخطااانةسامااابنمةلقااحنةلااارينةل اا ة  بنال ااا 
ةل را عنالةللتمنال قمنةلماقطحناالنةل اللاحبنالاال النةلا باحن اربننالةلمرامحنه ن بنمماةمح

ةلاي نراا مننـاـنةلفةرا نمابناال النــنةللاتمنالةلملتالمبنالةلمرامحنه نةلا اطنةت كما  
رمنةلكااالةابنالةلال ااا نـااـنماابنخاا  نةل ااالعنةل ااة رحنةللراااعنةلاامااحبنالرضاامبنةقماابنالر اا

الةلمرا عنــن ربنةق ةة نالةل ما اانةلمكاا ماحنالةلمك ااة حن ا ناللا عنةللتامنةلمماك قحن
 ا نةلماقطحن اما حنةسماا امن قاانامااعن  بااانةل االعبنالةلاي نرلاا  ناال النةلم ااةتحن

لمراماحنهاا نالةقهمراحن ا نكل رااحنةللفاا ن قاانةلا ااامنةت كماا  نالمارةنةلم كماا بنالة
ةلا اااطنةت كمااا  نةلماا  المن ااال العنةلممااكا عنملااانمف ااالمنمااانلقلااحناالنلقا ةلااحنلضاامابن
ةقماابنةلخاااة  نالةلمااقمنةت كمااا  نةلاا ةخق نلقاللاا عنةلمراماارحبناللضاا طنةل ااةة اان

قاللحن البنةسخ  ن كماماكنةلاللا عنةلمرامارحنالةلكا  ن  نةلم ال نالال  اانةلا ةنلقلر
 المرامحنكااا نكا ارمنةلم كما نالكل راحنالل كالنن؛(1)ةلاافن امكخ ةمناب نل نممتبنمب

الكاا  رم ابنالخقااحنةلمتمماااانةلكاا نر ااالمن قر ااابنالم طااا انهرتقراااانال اراااانملاا  عبن
ن.(2)المبنةل الةاربنالةل الة  نةلل البرحنةلك نرةكتان قر انالكط ر  ا

 قاانكمةنةلماط حنةلاة رحن مةلقحنكاةرخراحنكاطاال نليلكنةلمف المنةلمرام بننالمخ ت ن
كغرةةان ارفحن  نم م نةلماط حنمرامرًّانالةبك اا رًّانالة كما رًّاابن  ا ن ااانمابنةلمتتا ن
ابنةلل ال نةلمرامرحنلا  نمبن ال نةلماط حنا ا لانبا قاحنلقكاا ر ن ا ن ا نةلا را نمابن
ةلاالةم نا ةاهان   نةل اللحن  نةلاالمنةلاة  نالةا راةهان  ن اضنةل ق ةبنم ا نماالةران

راا عن ا قراحنافاالينةلا ال ناراةنةلاة راحن ا نةلكفاا  ان ةخا نةلماط احناللر رانالةلرمببنالا
اان ا نةل اةة اان ةنة رم   قانلمابنةل الةنةلاة  نالمماةمحنةل ما اانةلمماقلحن الة 
 اا نةلماط اااحبنةقماااةنةلااي نرماااكقامنال اااال ن الةنات اااةنلقاا ال نةلاة راااحنلمالة  اااحنكقاااكن

ن.(3)ةلكل راانةلك نكالة   انةلماط ح

                                                 
 رعتقرحنةس  منالكتااللال رانةتك ا نــن اماحنةلمال ةلم ةعن  ممنةتك اتانةلكمالر رحنةلمكتامقحن *
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ةلت راااةعننمااابنةقلااا ةضنالةل ضاااارانةلمرامااارحةلت راااةن راااحنةلاةنةلااا ال البااا ن ااا  ان
نبنةآلالاحنةقخرةع  نالةتضطةة اان اتلك  ن اةل ااراحن امنمبنلةبنةلخقرجنةقاللاان    

ةن ةقمةرت نلقاةة بن ناللر راانالةلارمبن ااالبنةلماال ةبالنال ةةعن  ن ااالبنل ااابمةالة 
ننن. ال نةلماط حنةلاة رحنمبالارةهان

 اا ن نمااالةرا؛ اللااحنالةقلاا ةضنالةل ضااارانةلمراماارحنملااانرفااحنةلكغرااةةانةلااةاك قااانباا نال
بنال اا اان مطالاابن1155ماااةعنن51ةاطقااحنةل ااالةعنةلمااالةرحن الك ا اااان ااا رحن اا ن

م اا لرحن اامنكطااالةانلكااانا اا لانكطالاابن لماا اطنا ااامنةلااة رعنةلمااالة ن  اااةن
ضنةقم بن تاابنل اانكا ة راانم ماحن قاانةلمماكالراانةلملقراحنالةسبقرمراحنالةل اللراحبنلرا

ا ىنكلااال نةتلك ا اااانةلماااالةرحنةلمااقمرحنملااانمالة  ااااانممااقلحن ااربنةلمااةضاااحن
الةلا ااامبناااكجن ا ااانااااالين اا  نت رااةنماابنةلمااتاببنمضااا حنملااانهااةالبنةلا راا نماابن
ةل   ربنةلمالةرربنملانةل ال نةلم االةعبنالمان ل لنمبنااماانةبك اا رحنالة كما راحن

ااااالمرامااارحنلااارعن  اااطن ااا نماااالةرانالماماااان ااا نةلااا ال نةلملااا البااا نةلكقاااانن..االةعنارض 
ةتلك ا اااانالةل ااالةةانةل ااا رحنةلكاا نة كالااانةلا راا نماابنةلاا ال نةلاة رااحنـااـنال قااان
ةاماا انمااالةرانـااـنكغطرااحنالةماااحنماابنبإل الاا نالمااا  نةس اا مبن ماااينةلرااالمنةقال نتااا تعن
ةل الةعن  نمالةرانالم الطنةل كقانالةل ةلان ربنةلمك اهةرببنهرماانهايانةل االةعن قاان

البنةلاة راحن لتامن اما نةل االةةنالكا ةخ نةلا را نمابنةلااا اةنالةلم اال نةهكمامنةل ا
ن.(4)ةلم كةتحن ربن ال نةل الةة

ةن اا نم ةةعنةلمةةلاا نةلمخكقفااحنماابنهاايةن اا ةنت رااة   ن ااكن اا نابنةس اا منباا نلااابن الة 
بن  نضال نمانر المن لنمبنمة حن ا نا ا نةقلا ةضنالةتهكماامنالهيانةقل ةضنةل ةةع

ضا ان ا ناطاةنمخكقفاحنال االةنملا  عنكماا  ن ا ن ااا نةلاال  ن كلقرق انالكفمرةهانالال
ةلاااامنلالل ااابنالةلكااا رةن اا ن اااا حنةل ااةةةنةلاا الل ن  اااا ابن  اا نال فااانتاا ناطااةةفن
ةقامااحنالمااا  نةس اا منالةتك ااا نةلمخكق ااحن اا نملااللااحنلةماامن ااالةعنلق ااةةعن اا ن

 ماان اا انمالةرانك  منةترك انالك ةةنمالةبف انالبةةةةك ان  اابنهايانةقاماحبنالةلكا نة
  نت رةنما اانماابضاحنلماانكاقاالنهايانةلا ال نمابنم اا منالةلكاةماااناخ براحبنمتناا اان

ن.(5) الةنمت ةعن  نم ةةتاانةل م الةنالةلم كم نةل الل نلط راحنةقامحنةلمالةرح
اللراااضنمبنةلااااالمنمااابنلاللااااانرمكقاااامن ال اااةة اانالةقامااااابنكتماااالانةا اااااان

 ةنالةلافااالينالةلةا ااحن اا نةل  ااا نماابنبإل الاا نةتمااكلالةانالةل رماااحنالكطقااااانةلاا الةنةلماات
ةن لبنةس  منةقا محنةلك نتنكتمبن الكغررةبن ةنخطراة  مبنهاانر  ةن قرًّاابنالرقاابن الة 

ااان اا نلراااعنةل اااالب؛نمينرمااقطنةلضااال ن قااانةل ضااارانالبةة نةلا مااا نالةا اااان الم م 
التنةل االببنالرماهمن  ت نت رةن  نكتالربنةا ن اامنماة نماانر اة ن قاانةقةضبن

رتكف نةس  من ا  نةقل ةضن  طبنالر  ان ماا ن ا ابنالمامانر االمن  اةل انالكفمارةهان
الكالضار نا اا هاابنةقمااةنةلاي نرماااهمن ا نةلا اراحن اا نكل را نم ماا نماقالكنةل م ااالةن

 م ا ااحنةلاا اايعنةلكاا نرطاا نماابنخ ل ااانا ااةة نن  نالممااكالىنماة كاالبنتمااانابنةس اا منر االاا
 ضن  نا نمتاابن ا نةلااالمنر اكمن النةق اةة ن ا ك ااةنااااانةل م الةن قانةلاالمبن مانرل

ن.(6)اارين  ن المنالةل نالاكا ةن مانر ة ن رل
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ال قراالبن االبنةل ااةة اانالةل ضااارانةلمراماارحنالةقلاا ةضنالارةهااان اقااانةلماط ااحن
ةلاة رااحن اا نم  مااحنااللالراااانالمااا  نةس اا منةلملقرااحنالةل اللرااح؛نال الكااال نر اا  نماابن

 الةنةلااي نك ااالمن االنالمااا  نةس اا من اا نكغطرك ااانلق ضااارانةلضااةالة نة اا نالكك اا نةلاا
ةلالباالفن قاانا ااا نهايةنةلا الةنالما ىنةلاة رحنمبن اابنةل ال ربنةس  مرارببن  ا فن

ن.(7)كا رةان قانةل ضارانةلاة رحنمبناالرحنالكا ةان  انمبناالرحناخةى
ن بنهية حنمابنلتا نالمارقناببن لالن الا ةنملانالماا  نةس ا منرمتابنم ل احن ض  

تاااانهايانبنماالة نةل ضاارانةلمخكقفاحالكاااال ن  نماال حننامقال  انالانطةر حالما  نهيانةل
بضاارانكخاانةل اللاحنيةك ااناالن ة رحناالنمبقرمرحناالن اللراحبنةل ضاران ةخقرحناالنخاة رحبن

ماكا نملاانةلاي نرالخااان  اابنم  ما نخطاابن قت نالمارقحنما ااننبكخان اللحناخةى
االننةلالماارقحنةس  مرااحانةلمة ارااحن اا نامااطنمقترااحنالباا نككم اا نهاايبنملاا  عمة ارااحن

ن.ننملخ...نالمة ا ةاةلمرامحنةلكلةرةرحناالنكاقرماان
ن قانمانم ح ةلخطاابنالنةلخطاابنةس  ما ن  ات ن اامبن ةةمحنبن   نا  لاال اا  

ةن  اات نخاااانـااـننـااـن ةخاا نم ااةنالخاة  ااانةل ضااارانةلمراماارحنماة ةس  ماا ن امااة 
ال بن قااانةل ااال ربنةل رااامن اال ةة نةل ةةماااانالةل لااالضنممااانرمااكبنضااةالةرًّاناللرالرًّااا
؛نالمابنهااانتاابنةهكماامنهايانةل ضاارانالاالنالةك اهاكالنهايةنةلخطاابةلاقمرحنتمكت افن

ن. ل ةة نهيانةل ةةمحةل الضن
نننالمشكلة البحثية: 

ةلم اة نن خطاابنةس  ماةلنة ا نالكلقرا نرمتبن قالةعنةلم تقحنةل ل رحنكل ر  ةن ا 
ا:نةلاة رح رامرحن  نةل ال ةل ضارانةلمنالال نةل ضارانةلمرامرحن  نماالةرا)نمالةرانامالي  

ااا مااانا ااةان؟نةلمراماارحنةل ضاااراهاايانةلم ااة نالمااا  نةس اا منناتراافن ال اا نب(امالي  
المااناال الن؟نةل ضااراهايانالما  ن اا نماال ك اانهيانةلةقطةاللاانةلك نكمنطةل ان  ن

ماحن ا نطةل اانل ايانةقطةاللااا؟نةلك ا لنالةتخك فن ربنالما  نةس  منمل نةل ةة
؟نةل ضاارا  نماال كلنهيانهيانةلالما  نخطابنن قر انمانمماةةانةل ةهاحنةلك نة كم ال
ا اةانةقطاةنةلمة اراحنةلكا ننمااال؟نةل ضااراهايانماناهمنةل االىنةلفا قاحنةلمات ةعنك ااانال

امطنلاكاا رةننهاااكالها ن؟نةل ضااراهايانن ا نماال كالهايانةلالماا  نخطاابن قر اننة كم 
ننن؟ةل ضاراهيان ك اان اخطا   نهيانةلالما  نقترحنم
كم راا نااماااطنمقترااحنالمااا  نةس اا منةلم ااةرحبنالباا نةتخكراااةن قاااننالكاتراا  ةن قااان

لكم را ناماطنناألهدالينوجريددةبن(لكم ر نامطنةلمقترحنةل المرحن)ةللتالمراحناألهرامنجريدة
لكم را ناماطننمحدورالنوقنداةنالشدرو نجريددةةلمقترحنةللا رحبنتمانالب نةتخكرااةن قاان

نةلمقترحنةلخا ح.ن
 :  الدراسةأهداف 

ن:ةآلك كماانهيانةل ةةمحنملانكل رحنم مال حنمبنةقه ةفنرمتبن قالةك ان قانةلالالن

 ن.ةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرانةلم ة نك اان خطابنةس  مةلنالكلقر ة  ن -5

ن.ةل ضاراهيانةلم ةرحنالما  نةس  منماال حنطة نةلكاةفن قان -1
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ا ةانةقطةاللاانةلك نكمنطةل ان  نالما  نةس  منمل نةل ةةماحننةلت فن ب -3
 اا نالمااا  نهاايانةلاال االنةلك ااا لنالةتخااك فن ااربنالنبةل ضاااراهاايان ااا نماال ك ااان

 نننطةل انل يانةقطةاللاا.

هايانن ا نماال كالالما  نخطابنهيانةل قر اننمماةةانةل ةهاحنةلك نة كم نماة ح -4
 .ةل ضارا

 نن.ةل ضاراهيانت ةعنك ااناهمنةل الىنةلفا قحنةلمة  ن -1

 ا نالماا  نخطاابنهايانةل قر ااننا ةانةقطةنةلمة ارحنةلك نة كما ةلالبالفن قان -6
 .ةل ضاراهياننكلماال 

 هيانك ااهيانةلالما  نخطابنكا رةنامطنمقترحنالما  نةس  من  نةلكاةفن قان -7
ن.ةل ضارا

 أهمية الدراسة: 
ننهم ا:كا  ناهمرحنةل ةةمحنمبن  عنة ك اةةانالم ةةةانمبنا 
نابنبنمت نةلمراماارح ضاارانةلةلكاا نكاااللاانالةق لااضنةلاقمراحنةاامنكااالعنةل ةةماااان -5

ةلخطاااابنةس  مااا نةلكااا نكاااللاااانةل الاااضنتلااا ناااا ةعنةل ةةمااااانالةق لااااضن
الةل ضاااران  اات ن ااامبننةلاة رااح ةل ضااارانةلمراماارحن اا نةلاا ال نك ااااةلم ااة ن

 .  ت نخاانةلمرامرحن  نمالةرا
 ا ك اااةانماابنةلمالضااال اانيةانةلط راااحنةلمراماارحبناهمرااحنمالضااالعنةل ةةمااحن -1

نمبنا ةانةلمالضال اانةلمطةاللحن قانةلمالحنةس  مراحن ا نةلالباان الةلك نك اال ُّ
 ةلةةهب.ن

 ن.لرالرحنبالمرحنبضارانا ا ك اةهنةل ضارانةلمرامرحن  نمالةراةلا ةنملان -3
خمنةس  م نةلاي نالااطن -4   اا  ةنبنالةلاي نةتكمابنةل ضاارانةلمرامارحن ا نماالةراةلاَّ

  المرًّانا ةاكلنالما  نةس  منةلمخكقفح.
ا ان اةعنةلكخ اابنالةلكا نكلكاا ن -1 ةسم امن  نماال حنةلا اطنةل ل رحنةلك نركضامَّ

نالةلمكاال ح.الةق لاضنةلمكا  عنملانةلمار نمبنةل ةةماان
ةلمرامارحناهمرحنكالبرانم اةة نةل ةةماحبنلراضنكامنم ةةتهاانكاةما اانما نةقلا ةضن -6

 .  ت ن امبنالمالةران  ت نخاانةلاة رح    نةل الةل اةرحن
ل ضاارانة ا نماال ك ااننالماا  نةس ا منةلم اةرحمقتراحنكاا رةناماطناهمرحن ةةمحن -7

 ننن ا نةلكغررةةانةقخرةعنةلك ن   ك انةل   .ةلمرامرحبناليلكن
 الدراسات السابقة: 

ةلمااا  حنةلكاا نكاااللاااناالنةبكة ااانماابننالةق لاااضبااامنةل الااضن اماا نمماا نلق ةةماااان
 ةلخطااابنةس  ماا نةلم ااة نك اااانةل ضااارانةلمراماارحن اا نةلاا ال كااااال نمالضااالعن 

ا ةبكة اان ا نت افنةلمما ن ابناا ةعنةل ةةمااانةلكا ن ن ؛نال قرلةلاة رح:نمالةرانامالي  
ةلمالضالعن  ت نم ا ةبنالااالنتنكال ا ن ةةمااانكاااللكالن قاانال النةلكل را ؛نممااننمب

امنةل الاضنةل ةةمااانةلماا  حنن   نةل الضنملانةلخالضن  نهيةنةلم ا نةل ل  ب البا نبم 
نهما:ن؛ربنامامرربملانملالة
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ن.ننةل ضارانةلمرامرحةل ةةماانةلك نكاااللانةلملالةنةقال :ن
ن.ننةلاة رحنالمالةرا ةل ضارانةلمرامرحن  نةل ال ةل ةةماانةلك نكاااللاننةلملالةنةل اا :

نالرمتبن ةضنةل ةةماانةلما  حن قانةلال لنةآلك :ن
   القضايا السياسيةسات التي تناولت : الدرااألولالمحور 

ةلكاا نكاااللاااننبكاال ااانال  اااانا ااةنةل ةةمااربنالةل ااال ربن اا نةل ةةماااانةلمااا  ح
هاايانكااا  انالباا نبن؛نمااالة ن اا نم ااةناالنةلاا ال نةق ا رااح  اات ن ااامنةل ضااارانةلمراماارح

بنالمبنةخكقفنهايةنةلكاااال ن رماان اربنهايانةل ةةمااانكقكنةل ضاراةل ةةماانةلك نكاااللان
عناالن اااخةىبن  ااااكن اااضنةل ةةماااانكاااللكاالن  اات نم ا ااةبنالةلاا اضنةآلخااةن  ااالة

  ات ن اامنلامنرلا ضنكاةة طن اربنةل ةةمااانالنبكاااللكلن  ت ن فال نالارةنم ا ةن اما
ن ا ن ن ا   ةنمابنهاياالرمتابنكاااال ننب ا  نبقرا نما ااةل ل حنالةل ةةمااانةلماا  حنل اانمت 

ننن:ةآلك ةل ةةماان قانةلالالن
نم ا نخطابنالما  نةس  منالالنةل ضاارانةلمرامارح؛ةلما  حن ماانةهكمان اضنةل ةة

بنNorris&Curticeال نب(8) 5996بنLichter and Smith ن: ةةمااااااا
بنال ةةماااامنةل مااااا نالخرااااةانماااااالضبن(10) 1115 ماااا منالماااا بنالنب(9) 5991
ال  ةراانبن(13) 1116ال ماهرااانةما بنبن(12) 1111ال مرمابنااماببنبن(11) 1111

بنال ا اااااااالعنماااااااقرماببن(15) 1116ال خراااااااةانمااااااااالضبنبن(14) 1116ةل ااااااا ال بن
بن(18) 1117بنال ملماااااال نما اااااالةبن(17) 1117بنه اااااامن طراااااحبنال (16) 1116

ال مااااانةلمةةاااا بنبن(20) 1119بنال خالااا ن ااا يبن(19) 1117بنNwagbara ال
بنال ةلماار ن(23) 1155بنال امرااةعناااا  بن(22) 1155بنال امااامحنةلمااار بن(21) 1119

ن.(24) 1151   ةلةلمببن
نةل ةةماااان مكا اااحنةلخطااابنةس  ماا نةلخاااان اتاكخا اااا؛ن  اا هاايانماابنبااامن اا  ن

 ن قااانكلقراا نخطااابنالمااا  ن5996بنLichter and Smithةتاااان ةةمااحن 
ةس ااا منالةلمة ااالربن ااا نةللمقاااحنةلكم ر راااحنل اكخا ااااانةلة امااارحنةقمةرتراااحن اااامن

ماق رحنن بنالخق انةل ةةمحنملانابنةلكغطرحنةس  مرحنام مان ا نا ا ن االةع5996
 بنةلمة لرببنم نا انةلما عنةس  مراحبنمماانا ىنملاانةةكفااعنا اةعنةلخطاابنلا ىن
ةل م الة؛نال قرلن   نكمنةاك ا نةللمقحبنممانراتعنةللا حنملانك ااةرةنم  مراحنةاكخا راحن
اان خ ماحنةلاااخ رببنالبراامنالماا  نةس ا من ا الةن ات ةنلر عنالمالضال رحبنالات ةنةهكمام 

ن انةتاكخا رح.ننات ةنا اط ان  نةللم
نمفااا انهاا نك اا  نطةلااان  اا نن 5991بنNorris&Curticeامااان ةةمااحن  كماااتت 

المبن منبامانةل ةةماحن كلقرا نالما  نةس  منةسخ اةرحنةلم اةتحنةلم ارحنامنكل ط ا؟ن
مبنالباا ن5997 ااالةه نةل لااضنةلمماال نس  ااااانةللمقااحنةتاكخا رااحنةل ةرطاارااحن ااامن

 باانمر ا رحن اربنالماا  نةس ا منالةلم ااةتحنةلمرامارحنخق انةل ةةمحنملانال ال ن 
لق م الةبنالابنةلخطابنةس  م نلقلمقحنةتاكخا رحنلمنرتابنلالنكاا رةنت راةن ا نكةة ا ن
ةل  احن ا نةلا اامنةلا رم ةةط نهاااكبنالاااالن  ات ن اامنهاااكن الةنلالماا  نةس ا من اا ن

نةلامقرحنةل رم ةةطرح.ن
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 نة  نةلخطاابنةل الف نةتاكخاا  ن1115نةمك   ان ةةمحن م منالم ب  نلربن
بنالة كما ان1111قلاةبنةلمااةضحبن الكط رحن قاانةاكخا ااانم قاعنةل اابن اامن

بنالتاااااناهاامنةلاكااا جنهاا نةلمضاامالبنةل ةةمااحن قااانمااا جنةلمماا بنالةمااكخ مانكلقراا 
مرطةعنةلخطابنةل لف نةسر ا  ني نةتك ااانةلمترا ن قاانةلمضامالبنةتاكخاا  ن ا ن

بنةقهاال بناليلكن  نمطاةنةل  ارحنلمة ل نلابنةلك ما نالةقهال ل نال ةر ك نةقها
ال   نةلخطاابنةل الف نةتاكخاا  نلالااةبنةلمااةضاحن ا نل ا ن مااهرةنةلاااخ ربن
الكا  اااك منخقااافنمة ااال نةقلااااةبنةلكااا نرا اااةن ا اااابنالرتتااا نهااايةنمخفاااا نالااااةبن

 ااانةلك اةرارحنالةلك م (ن  نكل رحنا الااانمقمالماحن ا نةتاكخانةقهال ةلمااةضحن)
ن.1111 امن

ة ااا نالكلقرااا نةك اهااااانةلماال اااحن نملاااان1111المااااان ةةماااحن مرماااابناامااااببن
الماة اااحنهااا نكخكقااافنةتك اهااااانةقمامااارحنةل ااالفرحنللمقاااحنةتاكخا ااااانةلة امااارحبن

لقماال ااحنةل ااالفرحنلقلمقاااحنةلة امااارحن ااااخك فنااااالعنةل ةرااا عن)بالمراااحنـاااـنلا راااحنـاااـن
بنالتاااناهمنةلاكا جنابنةتك اهااانةقمامارحنةلمم نما جنممك قح/خا ح(بنالةمكخ ما

لقماال حنةل لفرحنلقلمقاحنةلة امارحنكخكقافن ااخك فنااالعنةل ةرا عن ا نم مال احنمابن
ةق اااا بنماا نةلكفاااالةانةلاماا  ن اا نل اامناللاارعنط راااحنةتخااك فبن امااك اا نةل ضاااران

نةت كما رحنةلك نكمنةلكةتران قر ا.
ملااانكلقراا نةلخطااابنةل االف نن 1116 اا نلااربنماااان ةةمااحن خرااةانماااالضبن

ةمااكخ مانالبن1111ن ااامنلالاااةبنةلمراماارحنةلم ااةرحن اا نةتاكخا اااانةلك ااةرارح
ةل ةةمحنما جنمم نةلمضامالبنمابنخا  نكلقرا نةلخطاابنةل الف بنالا  اةاناكاا جن

حنماكةةكر رةل ةةمحنابنةلمت ةةانةلاامحنلخطابنةللابنةلالطا نتااانم اراحن قاانةت
اةبنالةل اااالىنةلمرامااارحنةقخاااةىبنالة كمااا ان ما اااحنةسخاااالةبنةل  المرااحن قاااانةقلااا

ة كماا نخطااابنةلم ا اا ن اا نالحن  ا رااحبنةمااكةةكر رةلممااقمربن قااانمة ارااحنمماا مرحنال
نلابنةلك م ن قانةل  المن قانةسخالةبنالةللابنةلالطا .

 نةلخطابنةل لف نتاكخا اانةلة اماحن1117 ةةمحن ملمال نما الةبنالب نكاااللان
ةلمما نةس  ما ننالةلغا بنالة كما ان قاانماا جنةقهاال ةمنال  ن لفنةقهةن1111

لقرااا نةلمضااامالبنالكلقرااا ن اراااحنبنالة كمااا انةل ةةماااحن قاااانا ةعنكالةلماااا جنةلم ااااةب
بنالب نت فاناكا جنةل ةةمحنابن لرفحنةقهةةمنلة ان  نخطا  انةل الف نةلخطاب

قابن قانمل ةضنمالةااحن ربنةلمة الربنتا احن ا ن اةضن اةةم  منةتاكخا راحبنالمبنا
 قر انةتهكمامن ا اةنخطاابنمة ا نةللاابنةلاالطا ن ا ن ااضنةقلرااببنالاالضالان

الةلغ ن ا نةل  اراحنالةلكاةالرجنلمة الر مابنالتاااانالمارقحننةقهال ةل ةةمحنةكفا نخطا  ن
نسبااعنةلااخبن  ةاامجنةللاببنالك اهقانةل لرفكابن اب نةلمة لرب.ن

 ن قااانةلا بااحن ااربنمل ااا نةلضاااللااللااان  اا نن 1117بنNwagbaraامااان ةةمااحن 
البا نباماانةل ةةماحنالما  نةس  منالا امنةلماقطحنالةللما انةتاكخا راحن ا نار رةراابن

 ل ةة نك ررمنا   نق ةنك اةرةنالما  نةس  من  نةللم انةتاكخا رحنب ا نةتاكخا ااان
بن االكط رحن قاانك ااةرةن الرفكربنالطاركاربن ااةاكربن1113ةلاامحن ا نار رةراان اامن
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 The Guardian(نال ةل اة رااااب ن)This Dayهااايةنةلراااالمن)نهاااااكنهماااا:
Bibliogrالبااا ناتااا انةل ةةماااحنابنةلخطاااابنةس  مااا نلق ااالرفكربنتاااابنم ااا ا ان(بن

ننن اتك اهاانةللا رحنالةلةتىنةقر راللال ح.
باماان ااضنةل ةةمااان كلقرا نةلخطاابنةس  ما نةلمكاقاحن الكاا ر انمبن اا  انال

 بنةلكااا نةا ااابن1116 ةةماااحن ا اااالعنماااقرماببنةل ماااكالةرحبنالمااابنهااايانةل ةةمااااان
(ن ا ن76ةهكمام ان قانةلخطابنةس  م نةلمكاقحن مااب حنةلكا ر نةل مكالة نلقما عن)

نم قعنةل اببنالب نا ةانةل ال احن ةةماحنكلقرقراحنالمر ةاراحنمابنخا  نماا جنةلمما ب
الباا نا  ااةانةلاكااا جنال ااال نةةك اااطنمر ااا  ن ااربنةلخطااابنةس  ماا ن  ااابنةلكااا ر ن

(نالةتك اهااااانالاااالنةل ةلماااابن ال ااافلنةلفا ااا ن ااا نةلك اااةر ن76ةل ماااكالة نلقماااا عن)
نالم  ةةنةل الةاربن  نم ة.ن

 ن ماااانملااانكلقراا نةلخطااابن1111امااان ةةمااحن ةةماامنةل مااا نالخرااةانماااالضبن
اكا جنابن محنخطا ربنالةضلربنةلالا  ةانةل لف ن  نمالضالعنةس  ينةلمرام بن
بنةقهاااال بنةقال ن ااا ن االرفك نةقهااال نال اا نةل االا حنةلم اااةرحبنركضاا نةلخطااا

الركضاا نةلخطااابنةل اااا ن اا ن االرفحنةل م الةرااحبنال الاماا حنلقخطااابنةقال نط ةلااان
بضرحنةس  ينةلمرام ن  نمطاةنةلم ت انةتبك اا رحنالةت كما راحنالةل  ا راحنةلكا ن
ةنلضةالةعنةس  ينةلمراما بناماانخطاابنةل م الةراحن  ا نطاةين ةاهانةلخطابنم ةة 

ة ااانم اات انرااااا نما ااانةل ااابنكمااك   ننمطاااة  ةبنمضاامالالناااالنتنرال اا نامام  مغااارة 
انمرامرًّان ال ت نةلي نرطةللنةلخطابنةقال بنالب نك اانخطابنةقهال نمف المن م  ل 
ةلكغررةنةل ية نالةلفاالة ن ا نةلا اامنةلمراما ن ا نم اةنمابنخا  نم اةة نكاا ر ان

ةة نكاا تان قاانةل ماكالةنلكالمار نم انةقهاال  مكالةرحنت رةعبن  نلربنك اانخطابن
ةللةراانةلاامحنةل امحنلمماةمحنةل رم ةةطرحبنالة ضنخطابنةل م الةرحن  نةل  ةراحن

 اا نيلاكنضاةالةعننمف المنةلكغررةبن منبال إلا نم ا انةس ا ينةلكا ةر  نةلمماك  ق ن امناباة ن
  هيةنةلكغررة.

لاان نةس اا ينةلمراماا ن اا نماااا1116الباا نكاااللااان ةةمااحن ماهرااااانةمااا بن
ةلا اااين ااالمالةب نةسية رااحنالةلكقرفارالارااحبنالةمااكخ مانةل ةةمااحنمااا جنمماا نةلمضاامالبن
مبنخ  نا الةانكلقر نةلخطابنتمماةةانةل ةهاحنالكلقرا نةل االىنةلفا قاحبنالكال اقان
ملانابنةلمالضال اانةلمطةاللاحنلص ا ينةلمراما نبا نكاال اابناللتابنتاااانةلفتاةعن

خطااابنة كماا ن قااانةقم قااحنةلالةبارااحن  اات نةلملالةرااحن اا نمل ة االنهاا نةلكغررااةبنالابنةل
نما ا  نالم اا .

 ن  ضااارانةلل ااال نةلمراماارحنالةلم ارااحبن1117الباا نةهكمااان ةةمااحن ه ااامن طرااحبن
الةماكخ مانما  ا نةلمما نالةلم ااةببنالال فااانممااةةانةل ةهااحنالكلقرا نةلمضاامالبن

خق احنتا الةانل م نةل راااابنالا  ةاناكاا جنةل ةةماحنابنةلمت اةةانةلكلقرقراحنةلممك
 ك ا رمننةقهاال  راانابنهااكنكالة   ان  نل منةهكمامنخطابنت نمبن ةر ك نةقهةةمنال

بضارانما المحنةلل ال نةلمرامرحن)البضارانةلل ال نةلم ارح(بنالمبنتابنهاااكنةخك  ااان
اال رحن  نةك اهاانك  رمنهيانةلل اال ن ا نتا نمابنةلخطاا رببنالكالضا نةلاكاا جنال اال ن
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االينل ضارانةلل ال نةلم ارحنالةلمرامرحن  نخطابنت نمبنكالة حن  نل منةتهكمامنةلمم
 ةر ك نةقهال نالب ا ن ة رحبنال  منال ال نكالة حن ربنااللالراانةهكمامنخطابن ةرا عن

الةقهااال نالب ااا ننةقهااال ةقهااةةمنالااللالراااانةتهكمااامن اا نخطا اااانتاا نماابن ةة اا ن
ن ة رح.
ابنةس  ما ن نملانة  نالبراعن الةنةلخطا1119بن ةةمحن خال ن  ينمااالب ن

ةلالةة ن  نةل لفنالةلكقرفارالبنالةلم الااانةلمرامرحن ا نك اتر نماااةفنةلاةا نةلااامن
بنالات اناكاا جنالةك اهاكلنالالنبضارانةل رم ةةطرحبنالب نةمكاااانةل ةةمحن ما جنةلمم 

ةل ةةمحنةلا الةنةلم امنلقخطاابنةس  ما نالاطةاللاكالنةل ااةاعن  اابنةل رم ةةطراحن ا ن
اااامنةلم ااة ن مفاااهرمنةل رم ةةطرااحنالا اا هااانالةلكلاا راانةلكاا نكامرااحنال اا نةلااةا نةل

نكالة لنكتةرم ا.
قاانةخك ااةن  باحن اراحنةس ا منةلم اة ن  ن1116 ةةماحن  ةراانةل ا ال بننال مقا

لخطا ااانةس  مراحنةالا ة لن امقرحنكاارانةلمالةطااحبنالاالضالانةلاكاا جنـاـن ا نضاال ن
 ال انهيانةقل ةضن قاناا انااماحننماة ن ال ةضنةسمتا ةرح نــنابن لرفحنةقهةةم

 ةضاارحنالاة قااحنماابنخاا  نةللااالةةنالةلكمااام بنالابن االرفحنةقهااال ن ال ااانةقامااحن
 الكةتران قانةلكطةفنالة طلن الممقمرببنال قانةل مالمنةل  طرحنةلضاا احن ا نم اةبن
الابنةلخطابنةس  م ن  ن ةر ك نب ا ن ة رحنالالطاا نلااال نةتلكااةمن ماان اا ن ا ن

لماماالرحنمابنةلكماام نالةلكااارينما نةآلخاةبنالابنخطاابنةقما العنتاابنر االمنةق رابنة
ن ل اا نةلفكاحن  نم ةبنالخق انةل ةةمحنملانابنمقترحنةل لرفحنكت ةن  نا ة  ا.ن

ااابنال  نة اا ن1119 ةةمااحن ماااانةلمةةااا بنلااللااان اا نضااال نامااطنةلمقترااحنارض 
الةةكتاااننبةلخطاابنةلمراما ن ا نةل الفنةلم اةرحمل  ةانك تر ناطةنمضامالبن

ةل ةةمااحن قااانةلمااا جنةلمماال بنالا  ااةانابنةلاا الةنةلااي نك ااالمن االنالمااا  نةس اا من
اماطنن اابنمابن راامرحنالة كما راحنالةبك اا رحنمكاا  عرةك طنةةك اط انال ر  ان مكغرةةانمر

ةلمقترح؛نلرضنام منامطنمقترحن لفنةل ةةمحن  نةلكا رةن قاان ارااحنخطا  اانك ااان
باافنماابنم ااا ةةانةس اا ينةلخاة رااح؛نلرااضن ااا انبضااارانل ااال نةساماااببنالةلمال
ةلمااةضااحننةقهااال انلقمالباافنةلةماام بنالك اااان االرفحن االرفحنةقهااةةمنةقت ااةنك ار اا

ابنالاقاابن قااانةلخطااابنةل االف نل ةراا عنةقماا العنةلطااا  ن خطا  اااناراا راللال رًّانالةضاال 
نةل ا ال .

 نباالعنكاا رةن انما نةل ةةماكربنةلماا  كربن 1155 ةةماحن اماامحنةلماار بنالبا نةكف اان
امطنةلمقترحن  نماال حنةل ضارانةلمرامرح؛نلراضنخق اانةل ةةماحنملاانابناماطنمقتراحن
 لفنةل ةةمحنب نام من الضالين  نةلكاا رةن ا ن ارااحنخطا  اانك ااانبضاارانل اال ن

نالباا نتااااانةل ةةمااحنكلاااال ةسامااابنالةلمالةباافنماابنم ااا ةةانةس اا ينةلخاااة  .ن
 مقراحنةلااللماحنال اربنخطاابنةل الا حنةلم اةرحبن  بحنةلكفا  نالةلكاا رةن اربنماة حن

ماابنخاا  نة اا نماا ىنلضااالةناالنارااابنةقطةاللاااانةقماماارحنلقااللمااحن اا نم ااا ن
ل ال نةساماببنالةمكخ مانةل ةةمحنما خ نةلمما نةس  ما نالةلما خ نةلم ااةببنتماان

ننن.ةمكخ مانامقالبنكلقر نةلخطاب
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 رمااننةل ةةمااانةلماا  حنما ناكاا ج ن1155 ةةمحن امراةعنااا  بننتيلكنةكف اناكا ج
االضاالاناكاا جنةل ةةمااحن اااضنةلا تتانةلكاا نكااة طنركاقاحن  ااالعنامااطنةلمقتراحبنلرااضن

اه ةفنةلا ةنل ضارانةلفما ن امطنمقترحنةل لرفحنالار راللال رك انالمرامك انةلكلةرةراحبن
 تقمااانك اااانةل االرفحن  اااانةل اللااحن اا نامااطنمقترك ااانا ىنيلااكنملااانابنكك اااانخطا  ااان

ان ماا نمالباافنهاايةنةل  اااان اا نةل ضااارانةلت ااةىبنالتقمااان ااا انةل االرفحن اابنمك ااا   
ةاكما  انل  اانةل اللحنتقمانا كرلانل ان ة حنكال رالنةلا ا نالم ا ماحنةللتالماحنتماان ا ن
ةل لفنةللا رحبنتمانككض نةلمرامحنةلكلةرةرحنلق لفنةلخا حنةلكا نكلاةةانمابن

نننبرال نةل لفنةلةممرحنةلك نكاال نمقترك انلق اللح.
 نم ناكا جنةل ةةمااانةلماا  حن ا نباالعن1151ةكف ان ةةمحن ةلمر ن   ةلةلمببننتما

كااا رةنالافااالينامااطنةلمقترااحن اا نماال ااحنبضااارانةلكلااال نةلاا رم ةةط بنالباا نةمااك   ان
ةل ةةمحنة  نالكلقرا نةلا باحن اربنمقتراحنالماا  نةس ا منالماال ك اانل ضاارانةلكلاال ن

ب نةمكخ مانةل ةةمحنكلقر نةلخطاابنةل رم ةةط نال ا نةل ةةةنةلمرام ن  نم ةبنال
البا نخق اانةل ةةماحننبةس  م نالةل ةةمحنةلمر ةاراحن قاان رااحنمابنةلاخ احنةلم اةرح

ملانابنهااكنةخك   ان  نماال حنالما  نةس  منل ضارانةلكلاال نةلا رم ةةط ن ااخك فن
لاال نااماطنهيانةلالما  بنالابنالما  نةس  منك اال  نالةلا عنمابناخطاةنةلماالبااانةلكا نك

تماناتا انةل ةةماحنابنالماا  نةس ا منةلم اةرحننب البنةلكلال نةل رم ةةط ن  نم ة
ةنلرالرًّان  ن مقرحن ا نةل ةةةنةلمرام ن  نم ة. ننلمنكماةعن الة 

ماال ااحنالمااا  نةس اا منة اا ن ماابن  ااحن اارااحبنةهكمااان اااضنةل ةةماااانةلمااا  حن
ن ةةماااااا:ن ااااا الما ااااان قااااانماااا ر نةلمنب ااااا البنكلقراااا نخطا ةلمراماااارحنق ضااااارانل
 Pfau&Evelandن نال(25) 5996ب نBrettschneider ب بن(26) 5997ب
 Xigenال نب(28) 5997 بمااااااااا نتمااااااااا بنالبن(27) 5997بنReynoldsال 

Li&Cyerال بن(29) 5991بنKleinnijenhuis and Fanبن(30) 5999بن
نLarsonال  ن(31) 5999ب نWindborال ب بنDiamondال نب(32) 1115ب

بن(35) 1115بنال هالرااااا ةنم اااااطف بن(34) 1115 مرماااااابناامااااااببنالبن(33) 1115
بنال  ماااحنالماا بن(37) 1115 رامااةنممااما ر بنالبن(36) 1115ال  مااا ن  اا ةلا رمبن

بن(40) 1116بنال لاااااابنالماااا نمااااقرمبن(39) 1111بنال  ةرااااانةل اااا ال بن(38) 1111
بنال   اا ةلاارانةلماار بن(42) 1116ال اا قااحنم ااةةهرمبنبن(41) 1116ال ماقرمابن ااال بن

نب(45) 1116 ةةماااااامنةل مااااااا بنالبن(44) 1611بنال ملماااااا نملفااااااال بن(43) 1116
نNisbet ال نال(46) 1116ب نPasek ب نVulteeال نب(47) 1116ب نب(48) 1117ب
بنال ة اابن(50) 1111ال لاامنااالةنالم ةةهرمنملما بننب(49) 1117بنLoveless ال

بنال ال اااا ن  ااا ةلخالحبن(52) 1111بنال  ااارما نيالنةلف ااااةبن(51) 1111  ااا ةلةلمببن
ن.(55) 1157بن   ةلملمب  ب    هللابنال (54) 1151بنLiu Yung النب(53) 1111

 مبنةل ةةماانةلك نةهكمان ال رم ةةطرحنالةلكلال نةل رم ةةط ن  ات ن اامنةل ةةمااان
نةآلكرح:
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 نملااانة ا ناهاامنةلكطاالةةانةلكاا نا ا ااان اا ن1115بنDiamond ةةماحن مااان
ةل ةةمااااانةل رم ةةطراااحنةلم اةااااحبنالمر اااا نةلكااا ة رةنةل الةراااحنل لاااالضنةلاااةا نةلااااامن

كخ انةل راااانةلك ةر رحنةقاللرحنةلم محنلاقما نةلمرامحبن ا نملااللاحنما اانلك رارمنتم
 ااال عنةل رم ةةطرااحنالةمااك ةةةهان اا نمخكقاافنةلاا ال بنخا ااحنكقااكنةلاا ال نةلكاا ن اا  ان
كلالتاناالنكل راانخطرةعنل مك ةةةن  نةآلالاحنةقخرةعبنالب نا  ةاناكا جنةل ةةماحن

ةنلرالرًّا ان ا نكالطرا نةل رم ةةطراحن ا نةلا ال نل ر احنةلا ا نابنالما  نةس  منلا اان الة 
ن ال رم ةةطرح.ن

 ن   نلااللانة  نةلمف المنةللا  نلق رم ةةطراحن1115امان ةةمحن رامةنممما ر بن
الةقهال نالةل اابنلق ضاارانملا نةل ةةماحبننةقهال الةااتاماكلن قانماال اان لفن

ال ك اانلق ضاارانةلمخكقفاحنالات انةلاكا جنابنةل لفنةللا رحنةلم ةالمحنةلكامان ا نما
 ا ااالان ااةةمجنةقلاااةبنةلكاا نك اا ةهابنالابنماال اااانةل االفنلق ضاااران تمااان
 الةم نةا مامنةلمااةضاحنالك ارك اانال  اهاان ابنكالطرا ن  ال هاا؛نمينماالن قاانةلاةامن

الةلك ما نالةلاما (ن قاانضاةالةعنم اةة نم ا يننةقهاال مبنةكفا نةقلاةبنةل   حن)
ن لا انلمنكا  ن  نكاللر نمطال  ا.نن رم ةةط ني نطا  نلر ةةل 

 نةتراحنخا احنلق رم ةةطراحبن  ا نخق اان1111الب نطةلان ةةمحن  ماحنالما بن
ملاانابنم اتقحنةل رم ةةطرااحنك  اةن ااا نال اال ن  احنمااانكةرا نةتمااكلالةين قاانةلمااقطحبن
الةلااكلتمن امااالمنةلم كماا نالم  ةةكاالنال ةالةكاالنالخراةةكاالنةلممااك  قرحبنيلااكنةقمااةنةلااي ن

ةنمابنةل االعنملاانةلخا ةعنر ا نمبن  ر انةلمقطحنرمكخ منتا نماانرمتابنمابناماالرببن ا   
الةلماااااالةعبنملاااانةلتااايبنالةلكضاااقر ...ناللرماااانا  ااااعنةس ااا منماااالىنا ةعنمااابنهااايان

نةق الةانةلمقطالرح.
مةة ااانلقمفاهرمنالةق تااةنالةلطةاللااان ن1116 ةةممنةل ما بنطةلان ةةمحنال

الهاامنةس اا منةلاا رم ةةط بنالالمااا  نةتك ااا نةلكالرااح:نالهاامنةل رم ةةطرااحنةلغة رااحبنال
الةلكلااال نةلاا رم ةةط ...نملااخبنالا  ااةانةل ةةمااحناااالنتنكال اا نا ةرااحن قمرااحن ااامقحن
نال بر حنك ةينةل الةنةلي نك المن لنالما  نةتك ا ن  ن مقرحنةلكلال نةل رم ةةط .ننن

ةنمابنةتكفاا ن قاانباالعن1116 ةةمحن مقرمابن ال بنالب ناالضلان  نابنهااكنبا ة 
ةلا بحن ربنةل رم ةةطرحناللةراحنةس ا مبنالااالنتنرمتابنابنككل احنةل رم ةةطراحن ا البن
ال ال نالما  نم  منلةعنكال ةنممتاارحنم ةةعنةلمااب حنةللاةعن اربنةتك اهااانةلمرامارحن

ابنهااااكنلا ااحنلااـ  م ةطح نالمااا  نالالةلفتةرااحنةلمخكقفااحنالكااال ةنةلماة ااحنلق م ااالةبن
امحن  اانم  مرحنالةك الرحن  را عنيةانا اتا ن  را عنالسبنبةس  منتا امنالتمتمماا

نمبنةلمقترحنك المن ر ان مقرحن ا نةل ةةةن قانامعن رم ةةطرح.
ةلكاااةفن قااانترفرااحنةةك اااطنةمااكخ ةمنالمااا  نن 1116بنNisbet ةةمااحن اللااللااان

ةس  من كاارانةل رم ةةطرحنالكالطرا هان ا نةلا رم ةةطراانةلاامراحبنالا  اةانةل ةةماحن
راانةلاالرااحن اا نةلمتااااحنةت كما رااحنالةلكمقماا نةل ةماا ن اا نةلم كماا نرااااانابنةلممااكال

بنالك ااارةنةل ةةماااحنملاااانابنهااايانةل مااااهرةلااا الضن  اااالةانةلماة اااحنالةتك اااا ن اااربن
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ةلف الةانب نكت  نملاناكا جنمر ا رحنماراةرًّابنمبنخ  نكااران  باانةلمقطحنةل ا ماحن
ن ةةط نم  نةس ةةعنالكالطر ا.ال رااحنةلا امنتقلبنممانرمم نلل الضنكلال ن رم

 كلقراا ن الةنلةرااحنالمااا  نةس اا من اا نكاا  رمنن 1116بنPasekالبامااان ةةمااحن 
 مقرحنةلكلال نةلا رم ةةط بنالبا نا  اةانةل ةةماحنال اال ن  بااانمر ا راحن اربنلةراحن
الما  نةس  منالةلكلال نةل رم ةةط بنممانر ارةنملاانال اال نكفا ا ن ااا  نةتك ااان اربن

اااان ااا ن مقراااحنةلكلاااال نهااايربنةلااااامقرببنال ةنم مًّ ر ااا النابنالماااا  نةس ااا منكقاااابن الة 
نةل رم ةةطرحنكةكتان قر انلةرحنالما  نةس  م.نن لبنةل رم ةةط بنالتيلكن

ةلا بااحن ااربنةمااك  لرحنالمااا  نةس اا منن 1117بنVulteeالباا نة اا ان ةةمااحن 
تبك ااا رحنالا اااينةلكلااالتانةل رم ةةطرااح؛نالا  ااةانةلاكااا جنابنةلاالةماا نةل ااالارااحنالة

ةن ا ن ةن  ناكا جنةلكلالتانةلاا لحبنم نةلاالةم نةلمرامرحنةقت ةنكاا رة  ه نةقت ةنكا رة 
نتمرحنةلكغررةنةل رم ةةط .

ةلكاااةفن قااانترفرااحنةمااكخ ةمنةق ااةة نملااانن 1117بنLoveless ةةمااحن الماااان
 مالبنلالما  نةس  منا اا نةلكلاال نةلا رم ةةط بنالك ارةنةلاكاا جنملاانابنةق اةة نرماكخ

الما  نةس  منا اا نمةلقحنةلكلال نةل رم ةةط نلق  ا ن قانةط عنالماة حن المراماحبن
ةنلامقراحن الابن مقرحنخ خ حنةلمتمماانةس  مرحنبا نكتاالبن ا نةلالةبا نات اةنضاةة 

نةلكلال نةل رم ةةط .
ة ا نبةة نةل افالعن قاان ن1111 ةةمحن لااامناااالةنالم اةةهرمنملما بنن مقاالب ن

 منالااالنالاا ةضنةلكلااال نةلاا رم ةةط بنالةمااكخ مانةل ةةمااحنمااا جنةلم ااةرحنالةك اهاااك
ةلمم نةس  م بنالتيلكنما   نةلم اةبنال ةةمحنةللالاحبنالكال اقانةل ةةماحنملاانابن
هيانةل افالعنبا نكاةضاانل مرا نالماا  نةس ا منةلم اةرحنالةلاة راحنالةق ا راحن قاان

 حنةلاة راحبنالابنهايانكاال  انالةخك فنكال  اك انلمكا احنةلكلال نةل رم ةةط ن  نةلماط
ةل فالعنب نكال قانملان ارااحنمف االمنةلكلاال نةلا رم ةةط ن قاانااالنمةلقاحنةاك الراحن

ن ربنا امربنال همانتن رم ةةط نرك لنملانا امن رم ةةط .
الما اان قاانما ر نال قان اابن اٍببنةهكماان ااضنةل ةةمااان اس ا ينةلمراما بن

نةلم ا :
ةخك ااةن  باحنةس ا منةلم اة ن مف االمننملاا ن1111 ةةماحن  ةراانةل ا ال بنماان

ةس اا ينةلمراماا نلاا ىنةل م ااالةنم اةاااحن الاخ ااحبنالة كماا انةل ةةمااحن قااانمااا جن
ةلمم نالم خ ن ةلفاالمااللال   بنالكمن م ن راااانةل ةةمحنةلمملرحنمبنخ  نةماكماةعن

ةق ةعنةمك راببنامان  نةل ةةمحنةلترفرحن تااانةلتكا حنةلر الرحنلكفمرةةانةلم اةتربنها ن
ةلكاا نكاامن اابنطةر  ااان ماا نةل راااااابنالةكضاا نماابناكااا جنةل ةةمااحنـااـن رمااانركاقااحن   ااا ن
ةل رم ةةطرااحنتالاا نا اااا نةس اا ينةلمراماا نـااـنةخااك فنةترااحنةل م ااالةن اابنةلاخ ااحن
 الاماا حنلمتالااااانةل رم ةةطرااحبنالماابنلرااضنك اا رةناهمرااحنكااا ر نةل مااكالةنةكضاا نابن

قهمراحنكاا ر نةل ماكالةنتضاةالةعنلكل راحنةس ا ينةلاخ حنات ةنم ةةت انمبنةل م االةن
نةلمرام .ن
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  باااحنةلفضاااا راانةلكااااةفن قاااان ن1116 ةةماااحن لااااابنالمااا نماااقرمبنناللااللاااا
ةسخ اةرحنالةل لفنالةل ما ااانةلمة اراحن ك اتر نةهكمامااانةلاةا نةلااامنةلم اة ن

ماحنالا  اةاناكاا جنةل ةةبنالةمكا انملانماا جنةلمما بنالالنبضارانةس  ينةلمرام 
ابنةهكماماان ةر عنةقهةةمنةلك نكا اةن ابنةتك ااانةلةمام ن ا نةل اللاحنتاااانكاا ر ن
ةل مااااكالةنالكا  رااااحنةقلاااااةبنالةمااااك   نةل ضااااا بنالك اااا ةانااللالراااااانةل اااالفن

(نبضااارانةلا ال اااانةلمااال حن اا نةلا ااةنالملاة ااحنةلفمااا نةقهااال ةلمااةضااحن) ةراا عن
اانةل الفنةلمماك قحن)ةلم اة نةلراالمنالةل الةاربنةلمال حنلقلةراانالةمك   نةل ضاا بنا م 

الةقماا الع(ن  اا نةهكمااان ملاة ااحنةلفمااا ن ا ك اااةانماالب ااانلامقرااحنةس اا ينةلمراماا بن
نالتيلكنةاك  انةل لفنةلممك قحنةل الةاربنةلمال حنلقلةراا.ن

 ن ة ااا نةلماال اااحنةلكقرفارالاراااحن1111ةهكماااان ةةماااحن ة اااابن  ااا ةلةلمببننتماااا
الا  اةانةلاكاا جنااالنلامنكاة نما امننبرام ن  نم اةالةل لفرحنل ضارانةس  ينةلم
 اا نم ااةن اا ن ااااالربنا ااةةانةقخ اااةبنالابننةلمراماا ةقخ اااةنةلخا ااحن اس اا ين

ااان الاا ةضنبضاارحنةس اا ينةلمراماا ن  ةراا عنةلاة اا نةلاا ااة نتااااانةقت ااةنةهكمام 
الكطالةةك اااابنالابنبضااارحنل اااال نةساماااابنالةللةرااااانةلااماااحنةلكقاااانم  ماااحنبضااااران

نةلمرام .نةس  ي
اتاكخا اااانالةلماال ااحنةس  مرااحنل ااابن  ةةماااانماابن  ااحناخااةىبنةهكمااان اااضنةل

 اللمقااحنةتاكخا رااحنةهكماااننبنةلكاا  5996بنPfau & Eveland ةةمااحن نالما ااا
بنالةمااكخ مانةل ةةمااحنكلقراا نةلمماااةنلكلقراا ن راااااان5991ةلة اماارحنةقمةرترااحن ااامن

المااا  نةس ا منةسخ اةرااحناراةنةلك قر رااحننةس  اااابنالا اااةاناكاا جنةل ةةمااحنملااناب
ل ران كا رةنات ةن  نةلم ةتاانالةتك اهاانا اا نةلمةلقاحنةلكم ر راحنلقلمقاحبنال قاان
ةلةامنمبنابنكا رةنالماا  نةس ا منةسخ اةراحنكامنم ا قكالن م االماحنت راةعن ا نةلمةلقاحن

 رااحنةلك ااالركرحن اا نةلكم ر رااحن لااالنتااابنلاالنكااا رةنت رااةن اا نةتك اهاااانالةلاالةرااانةتاكخا
نةلمةلقحنةلا ا رحنلقلمقح.

ملاانم اةة نم اةااحنلاال نكغطراحنن 5997بنReynoldsالمبن اا  انماان ةةمحن 
بنمبنخ  نكلقر نمضمالبنملطكاربن5996ةللمقحنةتاكخا رحنةلة امرحنةقمةرترحن امن

حنكقرفارالاركربنملقركرببنالةلم اةااحن را ماابنالتاااانملا ىنهااكربنةلملطكاربنكا  من قماف
ن ةل االا حنةلماارااحن ال ضااارانةلم ارااحبنالتااااانةل اارااحنكاا  منةل االا حنةلك قر رااح؛نالماابن الاامَّ
ا  ةاناكا جنةل ةةمحنال ال ن ةال ن ربنةلملطكرب؛نلراضنةتااانةلملطاحنةلكا نكا  من
الكماا نةل ضاارانالةلل اال نةلم اراحن قاان  اال نةلك االرانالبضااراانالةلل اال نةلمرامارحن

تم اااة نمااا ا نةاكخاااا  نراااكمنةلكةتراااان رااالن قااااننالةلم اراااحبنالاهمقاااانمكا ااااحنةللااا ض
ن.ننةلمة لربنتا ةة ن  نلالحنكاا ع

اااانباماااان ةةماااحنن5996اللاااال نةللمقاااحنةتاكخا راااحنةلة امااارحنةقمةرتراااحن اااامن ارض 
 Larsonكلقراا نمضاامالبنةقخ اااةنةل المرااحنةلكقرفارالارااحنةلممااا رحبناليلااكنن 5999بن 

لمقحنةتاكخا رحنةلة امرحنةلااماحن اامن   فن ةةمحنترفرحنكغطرحنةل م الةنةلاامنخ  نةل
بناليلااااكن امااااكخ ةمنكاةراااافنالةماااا نلقااااةا نةلاااااامنات ااااةنماااا ىنماااابناكااااا جن5996
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ضاافنةهكماامنالماا  نةس ا من ك ا رمن اةضنةتمكط  اابنالا  ةاناكا جنةل ةةمحن
الابنمالمااا نلق ضاااارانالةلمالضاااال اانةلخا اااحن ل اااال نةساماااابنةلمرامااارحنالةلم اراااحبن

كغطرك انلك ام نةل م االةنةلااامبنالةبك اةان قاانةلاخابن  اطننا ةةانةقخ اةنلمنكمك 
نالبضاراهمنا اا نهيانةللمقح.

اا؛ن5997بنBrettschneider ةةمحن تمانكاااللان  نةمكط  اانةلةا نةلااامنارض 
لرااضنهاا  انةل ةةمااحنملااان لااانالكلقراا نك اااةرةنالمااا  نةس اا منةلخا ااحن اكااا جن

لاةا نةلااامنب ا نةتاكخا ااانةتكلا راحنةتمكط  اانالةلكاقر اانةلالةة عن قاان لاالضنة
(نما عنتمكط  اانمانب ا نةتاكخا ااان443  نالماارابنالكمنم ةة نكلقر نمضمالبنلـ)

ا  ةان  ناة  ن الفنالمااراانرالمراحنةة ا ع؛نالمابن الامَّنا  اةانةل ةةماحنكاةرا ن ة احن
ابنة كمااا نهاايانةل االفن قااانك اااةرةنةمااكط  اانةلااةا نةلخا ااحن اتاكخا اااابنال

ةنلقكا تن اكر حنةتاكخا اا.نالبرمكخ م لفرربنةل ناكا جنةتمكط  اانت رة 
ابنةلكغطرااحنن 5999بنKleinnijenhuis and Fanالباا ناالضاالان ةةمااحن 

ةقخ اةرااحنةسر ا رااحن اا  نمفراا ن الاماا حنلالاااةببناللتاابنكااا رةنةلكغطرااحنةسخ اةرااحن
ابنالخا ااحن اا نةقا مااحنةلمكااا  عنةقلااا ةببنالباا نا  ااةانةلمااق رحنرتااالبناباا نالضااالل 

اكااا جنةل ةةمااحنابنكااا رةنةلكغطرااحنةلمااق رحنرمتاابنكفماارةان اا نمطاااةن   ااحناماااي بنهاا :ن
 امالي نةل ةةة ؛نلرضنرمتابنلقماقالمااانةلماق رحنابنكا   نةلاااخ ربنملاانةلاااالفن ابن
ةلم اةتحن  نةتاكخا اابنالةلامالي نةل ااا نهاالن اماالي نةتكماا  ؛نلراضنمبنةلاااخ ربن

ي نركلاللاالبنملاان  اامنلاابنبخااةنركماحنما نكال  اااك منالبةة  امبنامااانال   اانل ايةنةلامااال
ةلمرااةرالنةل الضن  الن امالي نةل  ْةب ؛نلرضنمبنةلااخ ربنال   انللنرتر البنةللابنةلاي ن

نر  منةاك ا ةانالماال اانالمالضال اانابةبنملانةهكمام منةل خ  .
رةنةس  ما ن  نل ال نكا رةنتا نمابنةلكاا ن 1115 ةةمحن مرمابنااماببنالب ن ل ان

ل ىنةق اةة ن ا ن ااا نالك اتر نةلاالةراانةلماقالترحنالاالنةل ابنالةل الةعنةليهارحنلم قعن
بنالةمكخ مانماا جنةلمما بنالا  اةاناكاا جنةل ةةماحنابن1111ةتاكخا اانةل ةلماارحن

ةنيهارحنمق رحنل ىنةلاةا نةلااامن ابنةلم قاعنالةق ة نةل ةلمااا ن هااكنةك اهاانال الة 
 نةلفااا ن اا نممااكالىنةلكغطرااحنةس  مرااحنلق ضااارانةلمراماارحنلا ضااا بنالابنةلكالةضاا

ةل ةخقرحنتااانم   انة رم ان  ن  منا اينةس ا من ا نك الر ن االةعنةل ر احنةلمرامارحن
ن.الكلفرانةلااخ ربن قانةلم اةتحنالمماةمحنل الب منةتاكخا رح

ةلكاةفن قانةلا الةنةلاي نلا كالن ن   نماانملان1115امان ةةمحن هالر ةنم طف بن
بنالةمكخ مانةل ةةمحنماا جن1111لكغطرحنةلكقرفارالارحنتاكخا اانم قعنةل ابن امنة

ةلمماا بنالةمااكاااان  االرفحنةتمك  ااا نتااا ةعنل ماا نةل راااااابنالباا ن تماااناكااا جن
ةل ةةمااحنةلةترااحنةلك الرمرااحنلقاراااحنلق الةااابنةسر ا رااحنالةلمااق رحنلقكغطرااحنةلكقرفارالارااحبن

ال  احنا اةنةلم لاال رب:نماانب مكالنةلكغطراحنمابننالتابنمبنا ةانةل الةابنةسر ا رحنماب
ةلال ااالانةللا رااحنةلمكاال ااحنماابنلرااضنةتك اهاااانالةتاكمااا ةانالم مااال انةلم ااا نامااامن
اان ابنةل الةاابنةلماق رحن ما اا:ن ا منةتهكماامنةلتاا  ن ك مارطن ةلمة لربنةلمماك قرببنام 

  منم  محنةلفكاةعنةلمفاهرمنةلمرامرحبنالة  نبةة نةل م الةنك اانةلامقرحنةتاكخا رحبنال
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ااان ةلامارااحنةلكاا نباا مان ر ااانةل ااةةمجنةللا رااحبن اسضااا حنملااانبقااحنةلالبااانةلااي نخ   إل
نلمااب حنبضارانمرامرحنم مح.ن

 ن  نابنةل ماهرةنتنكاطا نبضارحن1115م تقحن ةةمحن  ما ن   ةلا رمبننالكم قا
نراخفضنام حنةلير بنر لالبن ا الةك منةلم اةتحنةلمرامرحنةقهمرحنةلماام حنل ا؛نالمبن المَّ

  نةتاكخا اانةل ةلمااراحبنالةماكخ مانةل ةةماحنما  ا نمما نةلاةا نةلااامنالةلم ااةببن
الةماااكخ مانةماااكماةعنةتماااك رابنالةلم ل اااحن الم ااااةتحنتاااا الةان مااا نةل رااااااابن
الاالضلاناكاا جنةل ةةماحنابنهاااكن  باحنةةك ااطنمر اا  ن اربنةت كماا ن قاانالماا  ن

ة لقماقالماانةلمرامرحنــنالت نمابنةلاراحنالةلةا احن ا نةس ت ننةس  منــن ال ف انم  ة 
ن.ةتاكخا اا ال الان  ن
كاا رةنةلكغطراحنةس  مراحن ا ننةلالبالفن قاا ن1116 ةةمحن اا قحنم ةةهرمبنناللااللا

مااااةفنةل م ااالةنةلم ااة نالةك اهاااك منالااالنةلمة االربن اا نةتاكخا اااانةلة اماارحن
 مانةل ةةمااحنمااا جنةلمماا بنالةمااكخ مانةلم ااةرحنالالااالنةلامقرااحنةتاكخا رااحبنالةمااكخ

ةل ةةمحنةمكماةعنةتمك رابنتا ةعنل م نةل راااابنالا  ةانةل ةةماحنابنةقت اةنة كماا  ةن
 قانالما  نةس  منةللتالمرحنات ةنمر ا رحن  نةك اهاك منالاالنةلامقراحنةتاكخا راحبن ا ن

ن  نةك اهاك م.لربنابنةقت ةنة كما  ةن قانةل لفنةلممك قحنالةللا رحنات ةنمق رحن
 نماة ااحن الةنةل االفنةلم ااةرحن1116 ةةمااحن   اا ةلاارانةلماار بنالباا نةمااك   ان

بنالة كماا انةل ةةمااحن قااانةلم اااةتحن اا نةتاكخا اااانةلة اماارح اا نك ااتر نةك اهاااان
ما   نةلمم نالةلم اةببنالكمنةت كما ن قاانةماكماةعنةتماك رابنتاا ةعنل ما نةل رااااابن

هارحنةلمق رحنا ةان  ة حناالن اخةىبن م بن االة بنالا  ةانةل ةةمحنابنةل الةعنةلي
 مقرحنةلم ااةتحنةلمرامارحنالةتاكخا راحنالماانر  اا ن ا اانمابنكاالراةنال ا منااةهاحبنالابن
ةتك اهاااانةلمااق رحنالااالنةلكغطرااحنةل االفرحنل اكخا اااانةلة اماارحن ال االفنةلم ااةرحن

نكا ة نتقمانةةكف نةلمبنالةلمته نةلكاقرم نالةلم ا .
ملااانةلكاااةفن قااانماال ااحنةل االا حن ماااان ن1116 نملفااال بن ةةمااحن ملماانامااا

بنالةمااكخ مان1111ةلم ااةرحنةل المرااحنالةلخا ااحنتاكخا اااانة امااحنةل م الةرااحن ااامن
ةلمااا جنةلمماال نالةلم اااةببنالاالضاالانةلاكااا جنابنةهكمااامنةل االفنةلم ااةرحن ااا ن

ةن قاناكا جنةت  رامااننبنالابن ةر عنةقهاةةمنة كما ان قاانم اةةانةلاةا باكخا اامت ة 
ةهكمانةل لفنةلخا حن ل ةةانةل ارااحنةلخ ةراحبنالة كما انةل الفنةل المراحن قاان

نمة ناخ اةنمة  نةللابنةلالطا .
ةلكااااا رةةانةلماقالماكرااااحنل ك ااااا ن اااا نن 1151بنYung Liu ةةمااااحن الكاااللااااان

ةللماا انةلمراماارحنماابنما ااالةن غةة اا بنالكاااك ن راااااانهاايانةل ةةمااحنماابن ااا ضن
؛نالمابن الامَّن1111خ  نةتاكخا اانةلة امارحنةقمةرتراحن اامنن ةةماانماف قحنا  ةرا

رااحنةلكقرفارالاخ اااةنةقناكااا جنابنهااتت نةلاايربنر ااةاالبنةل االفبنالر اااه البةلنات ااف
ةن ا نا ااينمراما نمارتالبنلا ر منماة احنمرامارحن ةل  ترحنالةلتا قرحبنالراخةطالبنت راة 

ةبن مارتالبنلاا ر منات اةبنامااناالل ااكنةلايربنر ااه البنةقخ اااةنةلكقرفارالاراحنةلم لقراحنت رااة 
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ةن ماة ااحنمراماارحناباا بنالك اارةنهاايانةلاكااا جنملااانابنةتك ااا نتنرقااابن  اات ن ااامن الةًّ
ان  نكال رحنةلااعن  نةللم انةلمرامرح. نم مًّ

؛ن  ا نالةلكاا ر انةل ماكالةرحنةل ضاارانةل المراحنالمبن اا  ابنكاااللاان ااضنةل ةةمااا
اماالي نالضا نةقاللالرااان رماانرك ا نن نةخك ااة5997ةمك   ان ةةمحن بماا نتماا بن

 ال الةنةلي نكقا لنةل لا حنةلم ةرحن  نالضا نااللالرااانةهكمامااانةل ا ابن ال ضااران
ةل المرااحن اا نم ااةبنالا  ااةاناكااا جنةل ةةمااحن اا منال ااال ن  بااحنةةك اطرااحن ااربنبا مااحن
االلالراااانةهكمااامنةل ةةمااحن ال ضااارانةل المرااحنخاا  ن كااةعنةل لااضنال ااربنااللالراااانةهكمااامن

ابن راااحنةل ةةمااحن كقااكنةل ضااارابنتماااناالضاالانةلاكااا جنابن ةراا عنةقهااةةمنك ااالمنةل اا 
 ااا الةنةلمااا ة  ن ااابنةلمالبااافنةلةمااام ن كفمااارةنةل اااةةةةانالةس اااةة ةانةللتالمراااحن

نالك ةرةها.نن
 ن اا نضااال نةلااك  نبضاارحن1111 ةةمااحن  اارما نيالنةلف اااةبنالباا نك قااالةان تااةعن

بنمالة ن قانمماكالىنةلاخابنةلمرامارحنةلكا ر انةل مكالةرحنممالحنت رةعنمبنةتهكمام
االن قانةلممكالىنةس  م بنالةماكخ مانةل ةةماحنماا جنةلمما بنالةماكاااان اماكماةعن
ةتمك رابنتا ةعنل ما نةل رااااابنالا  اةانةلاكاا جنال اال ن  باحنةةك اطراحنطة راحن اربن
نةتك اانالالنةلكاا ر انةل ماكالةرحنالةتك ااانالاالن اة رحنةلا اامنةلمراما بنالااالنتقماا
ةةكفاا نممااكالىنةلماة ااحنتااااانةتك اهاااانالااالنةلكااا ر انةل مااكالةرحنات ااةنمااق رحبن

نالةلاتعن لر .
 نةلكااةفن قاان الةنةتك ااانةلماا  ن ا ن1111الةمك   ان ةةمحن ال ا ن  ا ةلخالحبن

ةل اااةةمجنةللالةةراااحن ااا نةلكقرفاراااالبنةلم اااة ن ااا نك اااتر نةك اهااااانةل م اااالةنالاااالن
ةةمحن ما جنةلمم بنالكامنك امرمن الرفحنةماك رابنةلكا ر انةل مكالةرحبنالةمكاااانةل 

 امقالبنةلم ا قحنةلم ا اةعبنالا  اةاناكاا جنةل ةةماحنابنةلاما حنةقت اةنمابنةلم لاال ربن
كااةىنابنةتك اااانةلمااا  ن اا نةلكقرفارااالبنةلم ااةىنمتراا نلقكااا ر انةل مااكالةرحبن رامااان

 نلربنك اان الة اةنك اانةل االةانةلفضا رحنةلم ةرحنةلخا حنةك اه انملار  ةنك اه ابن 
ا.نن نةلمااةضحنةللا رحنالةلممك قحنةك اه انمااةض 

 Xigen ن ةةماااحنبنالما ااااتماااانكاااااال ن ةةماااااناخاااةىنبضاااارانل اااال نةسامااااب
Li&Cyerةلق اامن ابنكلقرا نمضامالبنا ةكالنلاال ننت فانةل ةةمحنلرضن ب5991بن

ماحنكغطرحن الرفحن ارالراالةكنكاارما نلل اال نةساماابن ا نةل ارببنالبا نا ااةانةل ةة
ملانابنهيانةل لرفحنك اان ا ا ع نخا حن  ان ماا ن ابنكاا رةن ةق اا ع نةقمةرتراحن
ةلةممرحن  نهيةنةل اببنال ا مانةاخفضنبقحنةلة امحنةقمةرتراحن  اابنل اال نةساماابن
  نةل ربنا  لانةلك اةعن ربنةلالترااانةلمكلا عنالةل اربنل اانةقاللالراحن ا ن ا اا ع ن

ا  انةمكمةان  نكغطرك انلل ال نةسامابن ا نةل ارببنةلة امحبناللتبنةل لرفحنمبن ا
خا ااحن اا نةلماااالةانةلكاا نك  ااةىن  ااانةاكخا اااانم اةاااح ن الماااالةانةلكاا نتنكال اا ن  ااان

نةاكخا اا.نن
ةلكااااةفن قاااانةل ااالفنةلمااراااحنملاااانن 1115بنWindbor ةةماااحن بااا نمااااانال

اااان امااامنةل ااالا حنة لااماااحبن ال اااتالبنةلم اراااحنالل اااال نةلمااا اررببنالةلكااا نك ااااةفنارض 
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الا  ةانةل ةةمحنابنهااكنخ   اان قاانةلا الةنةلماامابنلق الف ؛نلراضنرا غا ن قاان
ةبنالر  من  اطنك ااةرةنلاال نماانراةىنالماانرمام بنالركاةكن ةل لف نابنرتالبنمةةب  انلةًّ
ةلا ااطنةلماا ا نليخااةرببناالنرمتاابنلق االف نابنرتااالبنتاااللتمنةلااي نر اا منةلكماا ر ان

نميةنكمنخة نةقا مح. البنابنرت ةن  نةلامقرحنافم ابنالت ننرك خ نمت 
 ةلكالة ا  مالةبا    ا ن اراان ا الة ن1157بن   ةلملماب  اب  ةةماحن   ا هللااماان

ةلاة راحبن ةل ضاارا ك ااا ةلمااال   ةل ا اب لا ى ةلال  نةلمراما  ك تر     ةت كما  
ةل ةةماااحنااااالنتقمااااناة نماااا  نمكا ااااحنةلم لاااال ربننالتاااابنمااابناهااامنماااانكال اااقانملرااال

امرحن قانمالةب نةلكالة ا نةت كماا  نتقمااناة انماالن الك اراحن ة احنلقمضامربنةلمر
ةلال  نةلمرام نل ر مبنالاالنتقماناة نممكالىن  احنةلم لاال ربن ا نةلمضاامربنةلمرامارحن
 قانمالةب نةلكالة  نةت كما  ناة نمالن الك ارحنما  نمكا اك منةلمضاامربنةلمرامارحن

ن. قانمالةب نةلكالة  نةت كما  
 العربية وسوريا  القضايا السياسية في الدول: الدراسات التي تناولت المحور الثاني

ةل ضااارانةلمراماارحنكاال اانةتىنةل ااال ربنالةل ةةماربنالكااا  انا تااةهمن ااا نكاااالل من
ماا نةخااك فنهاايةنةلكااااال نال م االن رمااان رااا مبن  اات ناالنةلاة رااحنالمااالةرابن  اا نةلاا ال 

الماا منمابنكااالل اان طةر احناراةن آخة؛ن ما منمبنكااالل ان طةر احنم ا اةعنال اةرلحبن
الب نةكض نمبنخ  نةل لضن  نةق  راانالةل الةراانةلاقمراحنةلمااراحنم ا ةعنال فالرحبن

  ات نخااابننةل ضارانةلمرامرحن  نةل ال نةلاة رحنالماالةراةلك نكاااللاننبقحنةل ةةماا
ناليلكن قانةلالالنةآلك :ن

  اات ن ااامبنالما اااننةلاة رااحن اا نةلاا ال ةهكمااان اااضنةل ةةماااان ال ضااارانةلمراماارحن
بنال  مارالا ن(57) 1111مارفبننبنال مراااعنا اال(56) 5991 ةةماا:ن ه اامن طراحبن

 اااة بن ال لااااامنةل ااااانالم اااةةهرمبن(59) 1114بنWilkins البن(58) 1113لماااا عبن
 بنال  رااا(62) 1156ةلا ا بن  ا ااالبن(61) 1119بنال م منالم ن  ا ابن(60) 1111
ن.(64) 1157ةلال ابن ا ال بنالما  ع(63) 1156اللر بن

)ةل ةة اا ننبامااان اااضنةل ةةماااان كااااال نهاايانةل ضاااران  اات نخاااان اا نةل االف
 ن ة ااا نالكلقرااا نماال اااحن5991  ااا نباماااان ةةماااحن ه اااامن طراااحبن؛نالةلم ااا ا(

 ااالكط رحنالةلم اةاااحن ااربن االفننبةل االا حنةلم ااةرحنلق ااتالبنةلخاة رااحنالةل اللرااح
-5991كااةعنماابنالةل ااابنالةقهااال ن  ااابناامااحنةلخقاارجن اا نةلفنةقهااال ةقهااةةمنال
الا  اةانةل ةةماحنك ااربنالةخاك فنةلماال اااانال   اانتخاك فناماطنةلمقترااح؛نبن5991

ااانلمالةباافنةلمااقطحن ااانالمةال   لرااضنةكضاا نابنمالباافن ةراا عنةقهااةةمن ااا نماماا  ان ة م 
ةلم ةرحبنالمفا  ةنلمالةبفنخ الم انالمااهضر ابنالابنكا رةنةلمرامحنةلخاة راحنلق اللاحن

لق تالبنةل اللرحنركالة  نالركض نتقمانتابنةللابنةلاي ن  نماال اانةل لفنةللا رحن
نك  ةن النةل لرفحنللنمالةبفلنةلمكم حنالةل ة محنلقمرامحنةلخاة رحنلق اللح.

  قاا ةلمات ةع  نةلكااةفن قاانةلاالةما 1111مارفبن اللااللان ةةماحن مراااعنا اال
ةل االا حنةلم ااةرحبنالكاكماا نةل ةةمااحنملااانةل ةةماااانن اا  ةلاة رااحنةل ضااارا ماال ااح

ال اافرحبنالباا نةمااكخ مانما  اا نةلمماا نالةلم اااةببنالةمااكاااان امااكماةعنةتمااك راببنةل
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الركضاا نماابنةلاكااا جنابناماا حنملااةة نةل ااتالبنةلاة رااحن ااربنةل االفرربنةلم ااةرربن
ةلم راا ربن اا نةلا ا ااحنضاا رقحن اا ًّةبنالاا اامنلاامنركق ااالةنةلكاا ةربنةلتااا  نلكلةرااةنةل ااتالبن

البةة هاامنت اافانابنةلغال رااحنمااا منلاا ر انةلاة رااحبنالاااالن قااانةلااةامنماابنابنةك اهاااك من
بنهايانةلةتراحنتنك  ااةن ا نةلماال ااحنامقاحن اابنم اات نةلاالطبنةلاة اا نمتناةتراحنمكت

نةل لفرحناكر حنةلضغالطنةلمخكقفحنةلك نركاةضنل انةل ا من اتك ا .ن
 ن قاانةلكااةفن قاان االةعنةل االةةان1157ةلال اابن ا اال الب نةتاان ةةمحن ما  ع

ةقهاااةةمنةلم اااةرحبنالةماااكاااانةل ةةماااحن اااالما جنةلممااال بنةلاة راااحن ااا ن ااالرفحن
الة كم ان قانا ةعنكلقر نةلخطابنلملكاالىنةلم ااتان ا ن الرفحنةقهاةةمبنالا اةاان
ةلاكااا جنة كمااا ن االرفحنةقهااةةمن قااانا اا نالاا ةضنماابنةلالةباا نالةلمة ارااحنةلمراماارحن

قانم مال احنتمة ارحنلق ضارانةلك نكاااللانةل الةةانةلاة رحبنالابنةل لرفحنةتاان 
ماابنةل ضااارانةلكاا نكخااانةل ااالةةابنالهاا نةلك اااهةةانالةت ك ااماانالةلمماارةةابن

نالكاام نا  اعنةقمبنم نةلمك اهةرببنالبضرحنكامفنةلا امنةلما ح...نملخ.
 نةلت اافن اابنكال  اااانةلماال ااحن1119ةمااك   ان ةةمااحن ماا منالماا ن  اا ابنالباا ن

امااحن)بخااةنمااا حنـااـنةقهااةةمنةل االفرحنلق ضااارانةلاة رااحن اا نةلم اا انةسخ اةرااحنةلا
ةلاة اا نـااـناتكااالرةنـااـنةلم ااالةنـااـنةالانةلرالمااف(ن اا نضااال نا ةرااحنةقطااةنةلخ ةرااحبن
الكاكمااا نهااايانةل ةةماااحنملاااانةل ةةمااااانةلال ااافرحبنالة كمااا ان قااااناماااقالبنكلقرااا ن

اااالن قااانممااكالىنةلمالباافنةلاة اا نةتااااننةلمضاامالببنالخق اااناكااا جنةل ةةمااحنملااا
ةلخ ةراحن قاانك ا رمنةتراحن اامقحنلالةبا نةلا اامننةلم  انمالضالعنةل ةةمحن  ناطةهاا

ةلاة  نالةلا باانةلاة رحنــنةلاة رح؛نمينال ا انةلم ا انةلم اةرحن ا نالا ةضناااعن
قانةلالةب نةلاة  ن اا  انمبنةلممتاللرحن مانك االمن ضالك انلملاتمحنةلا امنةلاة  بناللم 

ضاااافن االنممااةة ر نماابنة كاا ة ةان قااانبطااااعنااااعبنالاة اااانيلااكنملااانلالااحنةل
نالةتا مامنةلك نكااار انةل ال نةلاة رح.

ماااانةهكماان ااضنةل ةةمااان اساكةااانالةلكتااللال راانةلل ر اح؛ن  ا ننبال ا نةلم ا ا 
قراحن نملانماة حنةل الةنةلي نك المن لنةساكةاان  نةلام1113 ةةمحن  مرالا نلما عبن

م نر االمنبنالكلاال نةل ةةمحنةلكل حنمبن لحن ةضناماةل رم ةةطرحن  نةلاالمنةلاة  
 قااانابنةساكةاااانلاارعن  ااطنالماارقحنةك ااالرحنالمامااانالماارقحنرمتاابنةمااكخ ةم انسلاا ةضن
ةلكلال نالةلكغرةنةلمرام نمبنخ  نارا عنةلم اةتحنةلمرامرحنالكااران الةنةق اةة ن ا ن
ةلكااا رةن اا نةل ااةةةةانةلمراماارحبنالكال ااقانةل ةةمااحنملااانابنةساكةاااانباا نكتااالبنل ااان

حن ا نةلامقراحنةل رم ةةطراحبناليلااكن ا نماراباانمراماارحنكاا رةةانمخكقفاحبن ا نالمكاابضاا
نالة كما رحنالةبك ا رحنمخكقفح.

ااان ةةمااحن    اا نكاااللااانة كمااا نكاا خ نةلالتراااانةلمكلاا عن اا نن 1114بنWilkinsام 
لال نماكةل ة نةقالمطن قانة كةةضنمفا انابنم تالرحنةلكتااللال رانالةلماة حنةلغة راحن

ر حبنالابنةل اة نةقالماطنةلاة ا نـاـن قاانال النةلماط حنملان ال نبالمرحن رم ةةطرحنل 
ةلخ الانــنرمر نملانابنرتالبن ااتان  نةلخطابنةلاامنتالي نرااا نمابنةل ااال اان
ةت كما رااااحنالةلمراماااارحنالةتبك ااااا رحبناليلااااكنماااابنا اااا نك ةرااااةنةلاماااا نةلامااااتة ن
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الةلممااا  ةانةساما رااحبنالكاك اا نةل ةةمااحنةلكاا خ نةلكامااال نةللاا رضنلقالتراااانةلمكلاا عن
امكخ ةمنكتااللال راانةتك ا نالةق  راانةقتا رمرحن  نم ا نةتك اا نالةلكلاال ن ا ن 

نننماط حنةل ة نةقالمط.
مااان ةةماحن لااامن  ا نن؛الةلاةا نةلااامآةة نةل افالعنةهكمان اضنةل ةةماان نتما

ة ا نالكلقرا نبةة نةل افالعنةلم اةرحنالةك اهااك من نملاان1111 اة بن ةل اانالم اةةهرم
ل رم ةةط ن  نةلماط احنةلاة راحبنالةلكااةفن قاانك رارم منالا ا همنالالنال ةضنةلكلال نة

ةلاايةك نلقكغطرااحنةس  مرااحن اا نةل االا حنالةلكقرفارااالبنل اايانةقلاا ةضبنلكل راا نماا ىن
ا ال ان  نك  رمنكغطرحنمكالةااحنالمالضال رحنل يانةقل ةضبنالكاكم نهيانةل ةةمحنملاان

م ااااةببنالكااامنك ااامرمنةل ةةمااااانةلال ااافرحبنالكماااكخ منما  ااا نةلممااا نةس  مااا نالةل
الا ةضنةلكلاال نةمكماةعنةمك  ا نمر ةارحنل م نةل راااابنالا  ةاناكاا جنةل ةةماحنابن

ةل رم ةةط نةللا ضن  نةلماط احنةلاة راحن اا انتااهمنةل ضاارانةلمرامارحنةلكا نركا ا اان
نةل فالعنةلم ةرحن راحنةل ةةمح.ن

ةلااامنةلم اة ن نةلالبالفن قانةك اهااانةلاةا ن1156ةلا  بن لااللان ةةمحن ا اال
الالنكااال نةل ضارانةلاة رحن ا نةل ااالةانةلفضاا رحنةسخ اةراحنةلمال  احن القغاحنةلاة راحبن

 نةل ااارارحبنCCTV نالةللاااةعنال BBCمااابنخااا  نكلقرااا نا اااةةانةقخ ااااةن  اااااعن 
الكاكمااا نهااايانةل ةةماااحنملاااانةل ةةمااااانةلال ااافرحبنالة كمااا ان قاااانماااا جنةلممااا بن

ل ةةماااحنال اااال ن  باااحنةةك اطراااحن اااربنالةماااكخ مان ااالرفحنةتمك  اااا بنالا  اااةانة
ما تانم اه عنةل االةانةلمال  حنال الة  نم ااه ك ابنتماانكال ا ن اةال ناراةن ةلاحن ا ن

 االةعنةلماالةطبنالةلااالمنةلاة ا نةلم  ماحن ا نهايانةل ااالةان ااخك فنةلمكغراةةان ربنك
نةل رمال ةة رحن ربنةل ال رب.

 ةل م االة ك اهااا نملاانة ا نالكلقرا نة1156اللرا بن ماان ةةمحن  راان  نلرب
 ةسخ اةرح ةلفضا رح ةل االةا    ةلاة رح ةقاماانةلمرامرحنماال ح اطة الال ةلم ة 

الكاكم نهيانةل ةةمحنملانةل ةةماانةلال افرحبنالة كما ان قاانماا جننبةلااط حن الاة رح
ةلمماا بنالةماااكخ مان ااالرفحنةتمااك راببنالخق اااانةل ةةماااحنملااانااااالنكال ااا ن  باااحن

ان اربنمماكالىنةتهكمااامن اقامااانةلمرامارحنةلاة راحنمابن  ااحبنةةك اطراحن ةلاحنمل اا رًّن
الةت كما ن قانا ةةانةقخ اةن الفضا راانةق ا رحنةلمال  حن الاة رحنلقل ال ن قاان
ماقالماان بنكقكنةقاماانمبن  حن اارحبنالاالنكال ا ن  باحنةةك اطراحن ةلاحنمل اا رًّان

حن  نةلفضا راانةق ا رحنةلااط احن ربنممكالىنةل  حن  نكغطرحنةقاماانةلمرامرحنةلاة ر
 الاة رحنمابن  احبنالةت كماا ن قاانا اةةانةقخ ااةن كقاكنةلفضاا راانلقل اال ن قاان

نماقالماان بنكقكنةقاماانمبن  حن اارح.
  ات نخااابنن ا نماالةراال  نةلم ا ا نةهكماان ااضنةل ةةمااان ال ضاارانةلمرامارحن

ماااةة بن   مااااابنال(65) 1155  ااا ةلاارابن ملمااا  الما اااان ةةمااااا:ن ما ااا ع
ن.(68) 1156   بن  ةةمحن مةالعبنال(67) 1154ل رببن  تة  ا البن(66) 1153

 ن ا ةل ضاارانةلاة راح  ن م اا ة1155  ا ةلاارابن ملم   ةةمحن ما  عن   نةهكما
ةلكلرابنالراكم نهيةنةل لضنملانةل لالضنةلال افرحبنالبا ننةسخ اةرحنالم تالرح ةلفضا راا
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كماةعنكلقراا نةلمضاامالبنتااا ةعناماماارحنل ماا نةمااكخ منمااا جنةلمماا بنالة كماا ن قااانةماا
ةل راااااانماابنةل اااالةانةلفضااا رحنةسخ اةرااحنملاا نةل ةةمااحبنالباا ناالضاالانةلاكااا جنابن

 نةلااط ااحنBBCةل اااالةانةلفضااا رحنةسخ اةرااحنملاا نةل ةةمااحن)ةل ارااةعبنالةلاة رااحبنال 
ةنمابنةلم اراحنمتناا ا انلامنكماكط ن الاة رح(ن تمانكغطرك انلق ضارانةلاة رحن اا  انت راة 

ابنككخقانمبن اضنماماانةلكلراان رماانركاقاحن م اا ةنكقاكنةل ضاارابنالابنةل ااالةان
خكقفان  نةل ضارانةلك ن غقانمةتانةل  ةةعنل ر ابن   ن ا انةل االةعنةلقر راحنةل  ضنة

 قااانةاعنبضااارانبااااعنةل ارااةعبن راماااان ااا انبضاارحنةل ااالةعنةلمااالةرحن قاااانةاعن
 بنال ااا ان ااالةعنةلاارمبن قااانبمااحنبضااارانبااااعنBBC ةل ضااارانةلكاا نةهكمااان  ااانبااااعن

ةلاة رحبنال  نبضرحنةل الةعنةلمالةرحناكالاانةل ااالةانةلا  ضنلف ااانمكاا  عنمابنةل االىن
 نةقت ااةنماابنلرااضنBBCةلمك اااة حنماا نا ااامنةللتاامن ااةضنبةة  ااابنالباا ن ااا ان 

ن.ةلكاالعنالم ةة نم ا نل  ال ن راب
  اا نالكلقراا نةلماال ااح نملااانة1153مااةة بن ماااان ةةمااحن  ماااابن اا نلاارب
 ا ن   ا  ةلاة راح:  القغاح ةلمال  اح ةل ااالةانةقالةال راحن ا  ةلماالةرح لق ضرح ةسخ اةرح
ةلرالم بناليلكنلقكاةفن قانةك اهاانالاطةنةلماال احن ال ةالمرا ال  الركين رقح ب م  ب

ةسخ اةرحنلق ضرحنةلمالةرحبنالكا نهيانةل ةةمحنمابنةل ةةمااانةلال افرحبنالكاكما ن قاان
الب نكامنةت كماا ن قاانةماكماةعنكلقرا نةلمضامالبنتاا ةعنل ما نةل رااااابننما جنةلمم ب

الب نا  ةاناكا جنةل ةةمحنال ال نةخك فن  نطةر حنكااال نةل ضارحنةلماالةرحنمابنبإل الا ن
ةل االةانةل  ضبنالتابنلت نما بنااللراانل هكمامبنال الةامنمبنيلكنتابنهاااكن ااضن

 نت راةنمابنةل ما نةلال افرحنلق ضارحنا اطنةلك ب ن  ن اضنةلملاالةبنالتيلكنةكفا ن ا
مبنبإل الا نةلضارالفبناللتابنتاابنهاااكنا طاحنةةكتااانملا  عنةاطق اانما اانتا نباااعن ا ن
ماال ااحنةل ضاارحنةلمااالةرحبنال  اات نة اارعنتااااانبااااعن ةالماارانةلرااالم نك ااا منةلمالباافن
الةلك خ نةقمةرت ن اقامحنةلماالةرحبنالهاالنماانركفاحنما نمراماحنةالمارانك ااانامةرتاابن

 ا ن ةالاااانباااعن  ا  ا نلاربن ااعنةك اه اانضامارًّانمترا  ةنلقا اامنةلماالة بناللمقانةل
ااانمااانلقمااةضااحبنالهااالنمكفااحنماا نةلمالباافنةل ةرطاااا نماابن  اامنةلمااةضااحننماا   اال  

 قااان ااةضنال  اااانا ااةنةلمااةضااحنماا نن  الرااكين رقااح ةلمااالةرحبنال مقااانبااااعن
نننلا امنةللاتم.ال  اانا ةنخ ةة نالمابنمبنةل ضرحبنالك اهقان ةضنال  اانا ةنة

 نملاانة ا نالكلقرا نماال احن1154ل راببن  تاة مااان ةةماحن ا االبنال ا نةلم ا ا 
ةلمالةب نةسلتكةالارحنلق لفنلااماانةلمرامرحن الالطبنةلاة  بن الكةتران قانمالةبا ن

(بنالماماانهايانةلماال احنالةل االىنةلفا قااحنةقهااال  الف:نةلراالمنةلماا  بنالةقهاةةمبنال
ةل ةةمحنملانةل ةةماانةلال فرحبنالةمكخ مانماا جنةلمما بننةلمت ةعن ر ابنالكاكم نهيا

الة كماا ان قااانكلقراا نةلمضاامالبنل ماا نةل راااااابنالاالضاالاناكااا جنةل ةةمااحنابناهاامن
بن امنةقالضااعنةلرماراحبن رحنكم قان  نال ةضنةلااافن ا نم اةةقاماانةلمرامرحنةلاة

مااطرارحبنالباا نالةقامااحنةلمااالةرحبن اامنكا اارمن ة اايبنالةقامااحنةلقر رااحبنالةل ضاارحنةلفق
ااانماابنبإل الاا نمك اافل نمالةباا نةل االفنةسلتكةالارااحنةلم ااةرحن ة اا انةل ةةمااحنةهكمام 
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 الكاقرحن قىحنةقخ اةبنتماانة ا انة كما هاان قاانةلملاةةنتم ا ةنقخ اةهاانةلكا ن
نككااال نةقاماانةلمرامرحنةلاةب.ننن

نةلمالةبا   ن كماقرطنةلضاال ن قاانترفراحنكاااال 1156 ا  بن بامان ةةماحن ماةالعتمان
ةل اللرحنةلرالمرحنلق الةعنةلمالةرحنالطاة نماال ك اان)مالةبا :نةل اة نةقالماطبن ةسخ اةرح

الالتالحنم ةنةسرةةارحبنالةالمرانةلرالم(بنالكاكم نهيانةل ةةمحنملاانةل ةةمااانةلال افرحبن
الة كماا ان قااانمااا جنةلمماا بنالةمااكخ مانةل ةةمااحنا ةعنكلقراا نةلمضاامالببنالك اارةن

الةباافن الل ااانةلةماامرحن)ةلماااال رحنـااـنمرااةةبنـااـنةلاكااا جنملااانكلرااانمالةباا نةل ةةمااحنلم
ةالمرا(بنالب نةكفحنت نمابنماالبا نةل اة نةقالماطنالةالمارانةلراالمن ا نال افنةلا اامن
ةلمالة ن ال م بنال  نةلالبانيةكلنةكفحنمالباانةالمارانةلراالمنالالتالاحنم اةنةسرةةاراحنما ن

ام نةلمالبفنةلةمم نلةالمرانالمرةةبن  نك ةرةنا ما نةلااافنالةل كا نمابنةل ارينةلا ا
ةلماااالة ن ااا  الىناا اااانمتا لاااحنلصةهااااببناماااانةلالترااااانةلمكلااا عنةقمةرتراااحنتالااا ن
ةقطةةفنةلغة رحنةلفا قحن  نةقامحنةلمالةرحن   نةكفحنمالباانةل ة نةقالماطنالةالماران
ةلرالمن قانم  اةهانتةة رحنلل ال نةسامابنالكطقااانةل ااالبن ا نةل رم ةةطراحنةاامن

المارحنلراا نةقاماحبناماانمالبا نالتالاحنم اةن  ا نةخك فنال  كا نةلا اةنةقمةرتراحنةلة
نا  ةنامةرتان قاناا ان ة محنلصةهاب.ن
 مالحظات عامة على الدراسات السابقة:

ن:ةآلك نمبنخ  نةمكاةةضنةل ةةماانةلما  حنرمتبنم ل ح

ركض نمبنةلكةةضنةلاقما نةلماا حنبقاحنةل ةةمااانةلكا نكاااللاانةل ضاارانةلمرامارحن -1
  ن امنال  نمالةران  ت نخاا.ن  نةل ال نةلاة رحن  ت

   ت ن امنكاال انال  اانا ةنةل ةةمربنالةل ال ربنالةهكماماك من  نةل ةةماانةلما  ح.ن -2

 ال ضااارانةخكقاافنالك اااربنكااااال نةل ةةماااانةلمااا  حنلق ضااارانالةلمالضااال اانيةانةل ااابن -3
  ات ننةل ضاارانكقاكبن مابنهايانةل ةةمااانمابنكاااال نةلمرامرحن  نةل ال نةلاة رحنالماالةرا

   ت ن فال ناالنارةنم ا ة.نكقكنةل ضاراكااال نما انم ا ةبنالةل اضنةآلخةن

بنةلمما نالةل نهالنما جن قانما جــن  ت نامام نــنةل ةةماانةلما  حنناة كم  -4
ةلماا جنالهاالنما نماا جنةلمما بنن اارًّااناالب نةمكخ مان اضنهيانةل ةةماانما   ن

المااا خ نضااا ابن ااا ن انال ةةماااحنةللالاااح ااا نما ااامنهااايانةل ةةمااااابنةلم ااااةبن
ةل ةةمااانماااهجنن ا نهايان قامنك  اة  ن ةةمحنالةل ع؛نال قرالنن ةلفاالمااللال   

الباا نبن؛نم اا :نةلمااا جنةلكاااةرخ نالةلمااا جنةلك ةر اا بنةااامناهمرك اااىخااةان قمرااح
راال نم بنيلكنقا مانرلكا ابنملانم اةعن ل رحنالخ ةعنت راةكرببنالالباانال  ا ن

 .ات ةبنالكتقفحنمالرحنت رةعن  ن اضنةقلراب

 ةةمااانال افرحبنالةل قرا نما اان ةةمااانكفمارةرحبننر  ل نابنما امنةل ةةمااانةلماا  ح -5
كال رفنةل ااهةعن  اطبن البنكفمارةها؛نال الكاال نملانهيانةل ةةمااننكال لالب نراا نهيةن

بنالةلماا نملاانةلكال رفرحنمةلقحهيانةلكخط نةلممك  قرحنر بن قانةل ةةماانةس  مرحن
 .نةس  م نلم ا م ةة ن ةةماانكفمرةرحنكخ منة
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ةمااكماةك نةتمااك رابنالكلقراا نةلمضاامالببننةمااكخ مانما اامنةل ةةماااانةلمااا  ح -6
 اااااضنةل ةةماااااانناةمااااكخ م اااا نلااااربنبنا الةان ل رااااحنل ماااا نةل رااااااااتاااا

نالةمكماةعنةلم ل ح.ا ةع/ةمكماةعنكلقر نةلخطاببن

ات ااةنماابننة اا نالكلقراا نماال ااحنةل ةةماااانةلمااا  حنلااللااان اااضر  لاا نابن -7
نلق ضارانةلمرامرحنمرحالمرقحنم   المارقحنالةلا ع؛نلراضنن ة  نماال حبناللمنكتكفإل

نماال احنات اةنمابنالمارقحنم  مراحنالم اةااح كلقرا نماال احنبامانهيانةل ةةماان
 ....نملخةلكقرفارالبماال حنةل لفنم ا  ننماال حت نما ابنم  نم اةاحن

ن احنةل ضاارااهمرحن الةنالما  نةس  من ا نماالنةكف اناكا جن ةةماانما  حن قا -8
 ةلمرامرحبنال قانةام انةل رم ةةطرحنالةس  ينةلمرام .نن

بالعنكا رةناماطنمقتراحنالماا  نةس ا من ا ن قانما  حنةكف اناكا جن ةةماانتيلكن -9
 ن.ننالماال ك انلق ضارانةلمخكقفحنهيانةلالما  كغطرحن

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
نلما  حن  نةلا اطنةآلكرح:ةمكفا نةل الضن  فحن امحنمبنةل ةةماانة

 . قالةعنم تقكلنةل ل رحنالكل ر ن الةا  انةلمالضال رح -1
 نن.ةلكاةفن قانةقطةنةلا ةرحنةلممكخ محن  نهيانةل ةةماا -2
 .ننةلك نة كم ان قر انهيانةل ةةمااةتمكفا عنمبنةلمااهجنةلاقمرحن -3
 هيانةل ةةماا.نتيلكنةتمكفا عنمبنةلاكا جنةلك نكال قانملر ا -4
همانبضااراةلم كمااربنةلملقا نالةسبقرما نالالنالما  نةس ا مبحن ربنمةة احنةلا  -5

 ةل ضارا.نكقكن  نالما  نهيانةلماةملنةلمرامرحبنالط راحنالل ال نةل الةنةلي نب نك
ن. ةةمكلك ابنةلك ةخ ن رالنال ربنمبنم  لبنالتيلكنك ابناال لنةل  الةن  ن -6

  :الدراسةمفاهيم 
انل اضنةلمفاهرم/ةلم اطقل ةل ةةماحنهاياناانةلمماكخ محن ا نراةضنةل الضنكالضرل 

ن قانةلال لنةآلك :
المفهو

 م
 التعريف اإلجرائي التعريف النظري

تحليدددددددددددل 
 الخطاب

ر ااالمن  ةةمااحنكا اارمنةلقغااحن قااانةلممااكالىنةلكلقرقاا ن
 رمااانالةة نةلا اااةةاناالنةل ماا بنالهااالنرةتااان قااان
ةلاللااا عنةلقغالراااحنةقت اااة؛نم ااا نةقلا راااضنتق ااااناالن

اااانةلةماااا  نةلمتكال اااحبنالر اااكمنكل قرااا نةلخطاااابنارض 
 ترفراااحنةماااكخ ةمنةلقغاااحن ااا نةلماااراباانةت كما راااحن

ال  ااات ن.ن(69)الترفراااحن الْ ااامنةلفاااة نلةماااا  نةآلخاااةرب
 امبن لبنكلقرا نةلخطاابنرمام ن  ةةماحنترفراحن ااا ن
ا الانالما  نةس  مبنالتيلكنة  نا طاحنكمااعن
ةلخطااااااااابنةس  ماااااااا نالةل ضااااااااارانةلمطةاللااااااااحن

ةللالرااحن ة اا نالك ااالمنةل ةةمااحنن.(70)الةقر راللال رااح
الكلقرااا نخطاااابنالماااا  نةس ااا منةلم اااةرحنملااا ن

نةل ةةمحنك اانةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرا.

ةق لااحنالةل اااةةهربنالةلل ااجنالةلم اااالتان -
نةلك نب مك انت نالمرقحنم  مرح.ن

ن.ننالةلمااةضحنةقطةاللاانةلمتر ع -
ن.ةل الىنةلفا قحن  نةلخطابنةس  م  -
ةقطااةنةلمة ارااحنةلكاا نة كماا ان قر ااان -

 المرقح:ننت 
 ةقطةنةلمرامرح.نن -
نةقطةنةل ااالارح.ن -
نةقطةنةلكاةرخرح.ن -
 ةقطةنةل رارح.نن -
 ةقطةنةلل البرح.ن -
نةقطةنةتبك ا رح.ن -
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نمددددددددددددددددط 
ملكيددددددددددددة 
وسدددددددددائل 
 اإلعالم

هالنك ارفنالما  نةس  منالال   انلق  حنةلكا نكمقت اا؛ن
 اارمتبنك ااارفنهاايانةقاماااطنملااا:نةلمقترااحننالماابن الاامَّن

ةلخا اااحبنالةلمقتراااحنةلمخكقطاااحنةللتالمراااحبنالةلمقتراااحن
)لتالمرح/خا اااااح(بنالمقترااااااحن ما ااااااانةلم كماااااا ن

 .(71)ةلم ا بنالمقترحنةقلاةبنةلمرامرح

ةلالما  نةس  مراحنةل المراحن)ةللتالمراح(ن -
ةلك نكمقت انةل اللحبنالةلك نكم ق اان ةرا عن

 ةقهةةمن  نهيانةل ةةمح.ن

ةلالماااااا  نةس  مراااااحنةللا راااااحبنةلكااااا ن -
الةلك نكم ق ااننكمقت انةقلاةبنةلمرامرحب

   نهيانةل ةةمح.نةقهال  ةر عن

ةلالماااااا  نةس  مراااااحنةلخا اااااحبنةلكااااا ن -
كمقت ااااانةل ااااةتاانةلمماااااهمحبنالةلكاااا ن

ن عنةل اااااةال نالباااااااع ةرااااانهااااااانكم ق اااااا
 .ةلملالة

 تساؤالت الدراسة: 
ننننك  فنهيانةل ةةمحنملانةس ا حن قانةلكماتتانةآلكرح:ن

ن؟مالةراضارانةلمرامرحن  نةل ةلم ةرحنماال حنالما  نةس  منمانطة ن -5

ا ااةانةقطةاللاااانةلكاا نكاامنطةل ااان اا نالمااا  نةس اا منملاا نةل ةةمااحن ااا ننمااا -1
اال االنةلك ااا لنالةتخااك فن ااربنهاايانةلالمااا  ن اا نمااانالن؟هاايانةل ضاااراماال ك ااان

 نن؟طةل انل يانةقطةاللاا

المااا  ن اا نماال كاالنهاايانخطااابنهاايانةل قر اااننمماااةةانةل ةهاااحنةلكاا نة كماا نمااا -3
 ننةل ضارا؟

الماا  نخطاابنهايانةلا ةانةق لحنالةل ةةهربنالةلل اجنالةلم االتانةلكا نبا م انمان -4
 ؟هيانةل ضارا  ن

 نن؟اهمنةل الىنةلفا قحنةلمت ةعنك اانهيانةل ضارانما -1

هياننماال كلالما  ن  نخطابنهيانةل قر اننا ةانةقطةنةلمة ارحنةلك نة كم نما -6
 ؟ةل ضارا

 خطابنهيانةلالما  نك ااانهايا  ننرت ةنامطنمقترحنالما  نةس  مملانا نم ىن -7
نةل ضارا؟

 :للدراسةالتصميم المنهجي 
بنلرضنكلااال نةل ةةماانةلال فرحنالةلكفمرةرحملانهيانةل ةةمحننكاكم :ننوع الدراسة *

ل ضاارانةنقخطاابنةس  ما نةلم اة نك ااالنالةضا نال افك ا رمنةل ةةمحنةللالراحن
ن.ننلخطاببنم نملااللحنك  رمنكفمرةةانل يةنةمالةراةلمرامرحن  ن
نهيانةل ةةمحن قانما  رب؛نهما:نا كم ةن* منهج الدراسة:

نلق راامن اما ن ا نةل ةةماحنةللالراحنةلماا جنةلممال كمنكال رافنلرضن:نمنهج المسح -
الاالنةل ضاارانخطا  اانةس  ما ننكلقرا لبن ن راحنمبنالما  نةس ا منةلم اةرحمم

نن.ننةلمرامرحن  نمالةرا

لمااااهجنهاايةنةلمااا جن ا ك اااةانماابنةالرااحنةللةل ةةمااحننامااكخ مةن:المددنهج المقددارن -
ماة اااحناال ااالنةلك اااا لناللةل ةةماااحبن اااربنمكغراااةةانةلمفرااا عن ااا نم اااةة نم اةاااااان

ةقطةاللاااااننةلالماااا  نةس  مراااحنملااا نةل ةةماااحن ااا خطاااابنالةتخاااك فن اااربن
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ةل ةهاااحبنالةل ااالىنةلفا قااحنةلماات ةعبنالةقطااةنةلمة ارااحنةلكاا ننمماااةةاالنةلة رمااحب
 ....نملخال لنةل  لنالةتخك فن ربنااماطنالما  نةس  ماتيلكنالنبكاكم ن قر ا

نا ةع/ةماكماةعنكلقرا نةلخطااب ةل ةةماحن قاانا كما ة* طر  وأدوات جمد  البياندات: 
 نن. م نةل راااالنتا ةع

نننركم  نم كم نةل ةةمحن  نالما  نةس  منةلم ةرح.ن* مجتم  الدراسة:
نالماااا  نةس ااا مامااااطنمقتراااحن كم رااا ناةللالراااحننانةل ةةماااحةهكمااان* عيندددة الدراسدددة:

الباا نن؛نالماابن َّاام)ةلممااك قح(نالةللا رااحنالةلخا ااحن)ةللتالمرااح(نةل المرااحبنةلم ااةرح
 اااناهاامنالات ااةن؛نلتالاهااةةمنلكم راا نامااطنةلمقترااحنةل المرااح قااان ةراا عنةقةتخكراااةن

)ةقهااال نن ةراا عنةقهااال تمااانالباا نةتخكراااةن قااانةل االفنةل المرااحن اا نم ااةبن
ماابناباا منةل االفنةللا رااحن اا نلتالا ااانقترااحنةللا رااح؛نلكم راا نامااطنةلمنةلم ااةرح(
الاا نا ااةاننلااابنةلك ماا نةلااالطا نةلك اا م نةلاللاا ال بك اا ةن اابنهاا نم ااةبنال

الباا نامااطنةلمقترااحنةلخا ااحن  اا نامااان الاماا حنملااانبنةقلاااةبنةلرماااةرحنةلم ااةرح
 عنةل ااةال ن)ةل ااةال نةل  راا (؛نلتالا ااانماابنات ااةنةل االفن قااان ةرااةتخكراااةن

ةن اان ال ضاارانةلمرامارحبنةلخا حنةاك اة  ن91) ةااامجنقاةا نلامجناا ةنقااال الةهكمام 
 لةرااحنةلكا رااةن اا نكااااال نالن ال ماهرةرااحنكمرااارن؛نلتالااالةلملااالةنبااااع قااان بر ااح(ن

ننن.ب ةنةلممكطاعنةل ضارانةلمرامرح
ككم  نةلالل ةانةلخاضاحنلقكلقر ن  نهيانةل ةةمحن  ناللا عنن* تحديد وحدات التحليل:

ةل ةةمااحن كلقراا نةلمالضااال اانةلما ااالةعنالةلمية ااحن اا نةلمالضااالع؛نلرااضنك ااالمن
ةل لفنالةل االةانةلكقرفارالارحنةلفضا رحنةلم ةرحنمالضا نةل ةةماحن)ةلمالضاال اان

(بنالك االا  ناللا عنةلمالضاالعنها ناللا عنةلكلقرا نةلمرامرحن  نماالةران ضاراالةلماارحن 
ماالة نةلة رمحن ال ةةماانةس  مرح.نالككم  نالل عنةلمالضالعن  نهايانةل ةةماحن ا ن

ةلاااةا ؛ناليلاااكنلككاامااابنمااا نا ةعنةلكلقرااا بنالهااا نكلقرااا نةلخطااااببناللكاااانرمتااابن
ةمكخةة نةقطةاللاانالمماةةانةل ةهاحنالةل الىنةلفا قحنالةقطةنةلمة ارح؛نالمابن

ن  ا نبااامنةل الاضن كلقراا نماالة نةلااةا ن ةت ككالراحبنالةلم ااا بنالةلاماال نةل االف بن) الامَّ
ةللاا رضنةل االف بنالةلك اااةرةبن/ةةالةلكل رااحنةل االف بنالةلكلقراا نةل االف بنالةللااال

 ا ن(نالةلتاةرتااكرةالةلمقفااابنالةلا الةابنالةلمتكمةةابنال ةر نةل ةة بنالةل ةةمااابن
ن.ننننةلملالةن  نبااع بر ح نن91ال  ةةان ةاامجن  لفنةل ةةمحبن

ككم ا ن  ااانةلكلقرا ن ا نةل ةةماحنةلاالةة عن ا نةماكماةعنكلقرا ن* تحديد فئات التحليل: 
نةلخطابن رمانرق :ن

هيانةلف حنةل الفنالةل ااالةانةلكقرفارالاراحنةلفضاا رحنن:نك م القناةفئة اسم الجريدة/ -
نعةل اةال بنالبااا ةرا عنبنالةقهال  ةر عنالةقهةةمبن ةر عنبناله :نمل نةل ةةمح

ن.ةلملالة
نرالمبنال  ةبنالماح.نفئة تاريخ النشر: -
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لقغااحن)الهاا ناباا نماابنةنف اارلحةلقغااحنةلنفئددة مسددتول الللددة العربيددة المسددتخدمة: -
مااانكتااالبن قغااحنةلمكاقمااربننا اا لةلقغااحنةل االفرح/ةس  مرحن)الهاا نالبنةلف االا(
ن.ةلق  حنةلاامرحالبنالةلم  فرب(

:نككم  ن  نةقطةاللاانةلة رماحنفئة األطروحات المركزية )الرئيسة( في الخطاب -
؛نالما ا:ناطةاللاانمتر عنك ااان مة نم اةةةانم  منةلخطابةلك نرالة هانتاكب/
الاطةاللاااااانمااةضااااحنك ااااااان مااااة نةلم ااااةةةانةل  المرااااحنن  ا رااااحنمتراااا عب
نةلمااةضح...نملخ.

ر   ا ن  اانةق لاحنالةل اةةهربنالةلل اجنالةلم االتانةلة رماحننفئة مسدارات البرهندة: -
ةلخطااابنلقكاا لر ن قااان ا  ناطةاللكاالبنالك ااكم نهااياننم ا م/ةلكا نرمااالب انتاكااب

ةلم  ماااحبننةلف اااحن قاااان  ااااانة رماااح؛نم ااا :نط رااااحنةلل اااجنالممااااةةانةل ةهااااح
ةلف اااانتاايلكنالك ااكم ننبالةلكتكرتاااانةلممااكخ محن اا ن ااةضنةلل ااجنةلمطةاللااح

نةلة رمحن قان  اان ة رحناخةى.
بنبرا نةل ةةماحن   ن  انةل الىنةلفا قحن ا نةلخطاابنةس  ما ر ننفئة القول الفاعلة: -

الك المنةل ةةمحن ة  نةل فاانالةق الةةن)ةق اا (نةلمامال حنل امبنالك الرم اانماق  ان
مر ا  ا...نملخبنالمالبفنكقكنةل الىنمبنةل ضارانمل نةل ةةمحبنالكا ممنهيانةلف احناالن

ملان  اانة رمح؛نه :ن  احنااالعنةلفا ا بنال  احنمالبافنةل االىنةلفا قاحبنال  احن الةن
ةلفا اا بنال  ااحنمااماانةلاا الة.نتمااانكا ماامنهاايانةلف اااانةلة رمااحن اا الةهانملااان  اااان

 ر نةلم ا نــنملا:ن  احن ال بنال  احن ة رحن  ر ع؛ن كا ممن  حناالعنةلفا  نــن قانم
نا خاابنال  حنمتمماا/ما ماا/هر اابنال  حنبالىنال  اانمرامرح.

م ا منةلمة ارحنةلك نرمك   ن  اانتاكب/نالككم  ن  نةسلاتانفئة األطر المرجعية: -
ةلخطابن قان ا  ناطةاللكالبنالكا مامنهايانةلف احنملاان  ااان ة راح؛نما اا:ن  احن

فرحنكال رافنةسطااةبنالكا مامنةلف ااانةلة رماحن ا الةهانةقطةنةلممكخ محبنال  حنتر
ملان  اان ة رحبن كا ممن  حنةقطاةنةلمماكخ محنـاـن قاانما ر نةلم اا نـاـنملاان  احن
مطاةنمرام بنال  حنمطاةنكاةرخ بنال  احنمطااةنباااالا بنال  احنمطااةنارا راللال  بن

نال  حنمطاةن  ا  بنال  حنمطاةن را ...نملخ.نن
 :/الصالحية* اختبارات الصد 

 :ةآلكرحاتخك اةةان نبامنةل الضةمكماةعنكلقر نةلخطابن/  لرحنلقكات نمبن      
لقكاتا نمابنةل ا  نةل ااهةنق ة نةل رااعن اةضنةل الاضننمراعاة الصد  الظاهر:ن-

ةمكماةعنكلقر نةلخطابن قانم مال حنمبنةلما عنةلملتمربنالةلخ اةة ن ا نةس ا من
ماكماةعن ا نبرااعنمكغراةةانةل ةةماحنالمااهجنةل لضنلقلتمن قانم ىن ا لرحنةت

بنالبا نكامنم اةة ن ااضنةلكاا ر ان قاانةتماكماةعن ا نضاال ن(72)الكق رك انقه ة  ا
نننكال ر اانهتت نةلما عنةلملتمربنالم كةلاك م.

مةة ااعن ا  نةلملكاالىن ما نةل الاضن قااننمراعاة صدد  المحتول/المضدمون:ن-
 اااا نةلم ااتقحنمالضاا نغطاا ن مراا ناك؛نماابنخاا  نةلكاتاا نماابناا ااان اا نةتمااكماةع

نةل ةةمحبنالمكغرةةانةل ةةمحنالا اا ها.
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 حدود الدراسة:  *
ك  نةلل ال نةلاماراحناالنةسطااةنةلاماا ن: )اإلطار الزمني( للدراسة الحدود الزمنية -

بنالهاا نم31/6/1151منملااان5/7/1157ل اايانةل ةةمااحن اا نةلفكااةعنةلامارااحنماابن
رحنمااالةةل اللااحنةلةلمراماارحن اا ننةل ضاااران اةلكاا ن اا  كةلامارااحنةلفكااةةاننات ااةنمااب

ا انالكا     نن.كاام 
ةل ضاارانةلخاضااحنلق ةةماحنم اا نكلا  نرالقضايا الخاضعة للدراسة )اإلطار الموضوعي(: حدود  -

بنالةلكا نكامنا اةهاناالن   اان ا نماالةرا  نةل ضارانةلمرامارحن ا نلق ةةمحناالنةسطاةنةلمالضال  ن
ن.سطاةنةلاما نلق ةةمح  نخ  نةنمل نةل ةةمحنحالما  نةس  منةلم ةر

 اللااحنمااالةرابننككم اا نةللاا ال نةلمتاارااحنل اايانةل ةةمااحن اا ناطااا الحدددود المكانيددة:  -
؛نت ضااارانمراماارحبنال اللااحنم ااة؛نتالمااا  نتامااالي نل اللااحنماابنةلاا ال نةلاة رااح

 .ال   انلصطاةربنةلاما نالةلمالضال  نلق ةةمحاليلكننبرحم  م
 :  التحليلية نتائج الدراسة

مالة نال ةةمجنةلةا ن ا نن  نةلمرامرحن  نمالةراارانلق ض نةل ةةمحنكم قان راحنم كم
ا يراااان اا ننالا(نالمااا  نم  مرااحنم ااةرحنبالمرااحناللا رااحنالخا ااحبن اا ةان4 اا  ن)

ال قراالن  اا نبااامنةل الااضن كلقراا نخطااابنهاايانةلالمااا  ن؛نخاا  نةسطاااةنةلامااا نلق ةةمااح
ةل ااالىنلكنبنالتاايهاايةنةلخطااابنة اا نالكلقراا نمماااةةان ةهاااحن اابنطةرااحنةس  مرااح

ْااإلاا نبنالباا نالةقطااةنةلمة ارااح راالبننةلفا قااحنةقماماارح   اايانباا  منةلخطااابنةس  ماا نةلمال
ن؛ناطةاللاا/ااماااط اا عننةل ضااارا  اا نم ااا نكل راا نهاايانةقطةاللاااان لااالنالماابن الاامَّ

انةمااكط  رًّانلمااالة نةلااةا نةلخا ااحن  اايانةل ضاارحن اا ن الةقاماااطبنا ااةىنةل الااضنمماال 
لقكال اا نملااانةل ضااارانةلفة رااحنةلكاا نرااكمنك ااارفنحبنملاا نةل ةةمااالمااا  نةس اا من

الماابن الاامَّنة اا ن؛نةة اااعنابنكتااالبنهاايانةل ضااارانالةضاالحةقطةاللاااانلالل ااابنماا نم
ةل الااضن اا   ةنماابنةقطةاللاااانالةقاماااطنةلخا ااحن  اايةنةل اااببنةلكاا نباا نكخكقاافنماابن

نالمارقحنماب هاياننالمرقحنم  مرحنقخةىنمبنلرضنةتهكمامنالةلكةترابنال   انلمااررةنتا  
الرمتابن اةضنهايانةقطةاللاااننانةلكلةرةرحنالامطنمقترك ا...نملاخبةلالما  نالمرامك 

ن:ةآلك  قانةلال لن

 .  نمالةرانةلةممرحةلمقطحن -

 نن.  نمالةرانالةلكا رماانةلممقلحةلمااةضحن -

 .امالةرنانةلمرامرحن  راةل ضنك ااةلمالبفنةلم ة ن -

 ننن.ةل ضارانةلمرامرحن  نمالةراك اانمالبفنةل ال نةلاة رحن -

ننن.ةل ضارانةلمرامرحن  نمالةراالالننممةة ر ةل ال نةلغة رحنالكال  اان -

ن.ننةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرانالالنحةلةالمرةلكال  اان -

 .ةل ضارانةلمرامرحن  نمالةراالالننحةسرةةارةلكال  اان -

 .ننةل ضارانةلمرامرحن  نمالةراالالننحةلكةترةلكال  اان -
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نةلالض نةل ا من  نمالةرا. -
قر نمالبفنةل الىنةلفا قاحنةقمامارحنك ااانبضارحنةل ةةماحبن منبامنةل الضن ة  نالكل

ة اا نالكلقراا ناليلااكنتمااانالة ن اا نخطا اااانةلالمااا  نةس  مرااحنملاا نةل ةةمااحبنماا ن
الك رااارمنهااايانةق الةةنالةلماااماان)ةل ااافاا(نةلماماااال حنملر اااان ااا نةلخطاااابنةلمااا ةالعبن

ماابن اامنمااق رًّاناالنمر ا رًّااانماابنال  ااحنا ااةنةلخطاااب؛نالالةلمااماان)ةل اافاا(نةق الةةن
ةلكلقرا نـاـنم مال احنمابنةل االىنةلفا قاحنتاااانها نةلة ا نال  ةانــنمبنخا  نهايةن

ةن اا نةلماال اااانةس  مرااحنل ضاارحن ةنالةقت ااةنكتااةةة  بااامنةل ةةمااحبنتمااانةق ااةان  ااالة 
ةلكاا نراطقااحنما ااانالرمااكا نملر ااانةلمة ارااحنالةسلاااتانةقطااةنةل الااضن ة اا نالكلقراا ن

حنةل ةةمحبنما نة ا نا اةانةسلااتانةلمة اراحنةلخطابنةس  م ن  نماال كلنل ضر
ةلا رحنةلك نة كم ان قر انت نالمرقحبنماالة ناتاااانبااالاراحنامنمرامارحنامنكاةرخراح...ن

نملخ.
ةلاكاا جن ةضناكا جنكلقر نخطابنةلالما  نةس  مرحنبرا نةل ةةماحنـاـننال قرلبنرمتب

  ا  نمابنةلكف ار نــننةلكلقرقرحنلمماةةانةل ةهاحبنالةل الىنةلفا قحبنالةقطةنةلمة ارح
ن:ةآلك  قانةلالالن

 :جريدة األهرام 
ةنماابنمااالة نةلااةا نةلكاا نكاااللااان باا  منةلخطااابنةس  ماا نل ةراا عنةقهااةةمن اا   ةنت رااة 

بنالةلك نك ت ن  نم مق انةلخطاابنةس  ما نلق ةرا عن(73)امالةرنانةلمرامرحن  راةل ض
ق ما عنةل الفرحنالةلم ااتانـاـنةبنالبا ن اا اناراكا  عنك اانهيانةل ضا ا تاللنةلفارحنةلم

الةت ككالرااانمالة نم اتانبرا ةانةل ةر عناالنتك ا  ابنمبن ةخ نةل ةرا عنالخاة  اانـاـن
الةلكلقار انالةللاالةةةانالةلكل ر ااانن ةر نةل ةة ن) ةرا نةقهاةةم(الالةلمقفاانالةلك اةرةن

ةبنالباا نة كماا نخطااابن ةراا عنةقهااةةمن قاااننةسخ اةرااح ماابنات ااةنمااالة نةلااةا ن  ااالة 
مة اراااانملاا  عن اا نمااالة نةلااةا نةلكاا نكاامنا ااةهان اا نةل ةراا عبنال  اات نخاااان اا ن

بنالتااابنماابنةماامرحنمة ارااااهاا ن اا نةلالةباا نبنالالةللااالةةةانالةلكل ر اااانةلك اااةرة
نن.ننال قما نةل ربالةقتا رمرالبنخ ةة نةلالمفةة نةلالنبةلمرامرالنا ةاها

محن اا ن ةراا عنال قااان اااابنبخااةبنال رمااانركاقااحن ممااكالراانةلقغااحنةلاة رااحنةلممااكخ 
 االفرحن)م  مرااح(ن اا نالرااابنت رااةعبن ة رااحنةمااكخ مانةل ةراا عنلغااحن  اا ننةقهااةةمب

 ا نن امراحن ة راحةماكخ مانل  احنالبن ا نالراابنبقرقاحن  رلحن ة رحنالةمكخ مانلغح
الرمتابن ااةضنةلاكاا جنةلكلقرقرااحنلممااةةانةل ةهاااحنالةل االىنةلفا قااحنن.بقرقاحن اا ًّةالراابن

 عنةقهااةةمن اا نخاا  نةسطاااةنةلامااا نلق ةةمااحن قااانالةقطااةنةلمة ارااحنلخطااابن ةراا
ن:نةآلك ةلالالن

 أ( تحليل مسارات البرهنة لخطاب جريدة األهرام:
ضااارانةل  ةةانلالل ااانملاااالةننااماااطاطةاللاا/باا  منخطااابن ةراا عنةقهااةةمن اا عن

بنالباا نةكماامانط راااحنما اامنمماااةةانةل ةهاااحنالةلل ااجنالةق لااحنامااالةرةلمراماارحن اا ن
التانةلة رمااحنةلم  مااحن اا نهاايةنةلخطااابن  اات ن ااامن المااةضااحنالةل ااةةهربنالةلم اا

االن المكالةااااحن)ةلالمااط(ن)ةلمااق رح(بنالةل قراا نما ااان المتراا عن)ةسر ا رااح(بنالةلاااا ةنما ااان



 سوريا نموذًجا العربية القضايا السياسية في الدول خطاب اإلعالم المصري تجاه

 722  الخامس عشرالعدد  – عالقات العامة واإلعالنالمجلة العلمية لبحوث ال

ةك ااافانةلكتكرتااااانةلمماااكخ محن ااا ن اااةضنهاااياننالبااا الغامضاااحناالن المةالةااااحبن 
ةبنةلمماااةةانالة ببقاانال اسباا رااحلل ااجنةلمطةاللااحن ال  المرااحنت رااة  نالاال ال  ا رااحننر  

ة؛ن الاالننممااةةان المااةضاحن)ةلماق رح(ةلنهايان   نةكممانط راحنما ام الك ةرةرحناا ة 
كال  اااانةلاا ال نةلغة رااحنبنالمالباافنةلاا ال نةلاة رااحبنالةلمااةضااحنالةلكا رماااانةلممااقلح

 اا نلااربنةك اافاننةلالضاا نةل ااا من اا نمااالةرابالبنكةتراااالةالماارانالمرااةةبنالنممااةة ر ال
ن.  نهيانةلمماةةان ال  المرحنةلكتكرتاانةلممكخ مح

ةلماقطحنن المترا عن)ةسر ا راح(نك اااممااةةانةلنهايان ااب ةكممانط رااحنةلم ا  بن  نال
ةضنهايان  نلربنةك فانةلكتكرتاانةلممكخ محن  ن انبةلمالبفنةلم ة بنالةلةممرح

 . اسباا رحةلمماةةانالةلل جنةلمطةاللحن
ماا ننضااارانةلمراماارحن اا نمااالةراةل الر  لاا نكالة ااحنةلخطااابنةس  ماا نلق ةراا عنك اااان

ملاانابنةل ةرا عنها ن ا نةق ا ننهايةنملاانلا نت راةبنالرااال نةلخطابنةلةمام نلق اللاح
نالرمتابنل اللاحبةلاا نلماابن  ا ننمبن امالامطنمقترك انبالم /لتالم ؛نال ةر عنبالمرحبن

هاايةنةلخطااابنالاطةاللاكاالنالةق لااحنالةل ااةةهربننااماااط ااةضنةلاكااا جنةلكلقرقرااحنق ااةان
ن:نةآلك انةلة رمحنةلمةك طحن لن قانةلال لنالةلل جنالةلم الت

 :في سورياالسلطة الرسمية  -1
نانةلمرامارحن ا نماالةرارا ضاةلماانخطابن ةر عنةقهاةةمنملاانكماقرطنةلضاال ن قاان
ـاـناليلاكنمابنخا  نةلا را نمابنن  ت ن امبنالةلمقطحنةلةممرحن  نمالةران  ات نخااا

ان   لااحنالةل اااةةهربنالةلل اااجناقا ااتا نماااالة نةلااةا نةلما اااالةعن اا نةل ةرااا عنـااـنمااا  م 
الةلم التابنالب نال َّفنةلخطابنهيانةقطةاللحن  نك  رمنةتركلنماة نةلمقطحنةلةمامرحن

ن  نمالةرا.
ةلكاا نةكماامانط راااحنمماااةةانةل ةهاااحننمااالة نةلااةا  اا نهاايانةقطةاللااحنناالباا ن ااا 

بنالةلكا نةك افانةلكتكرتااانةلمماكخ محن ا ن المترا عن)ةسر ا راح(نالةلل جنةلم  محن ر اا
نبنالما ا:ن اسباا رحةضنهيانةلمماةةانالةلل جنةلمطةاللحن 

 هااااكنمالة  اااان مااتةرحنرالمرااحن ااربنمتمماااانةل اللااحنةل ااة رحنالةلمرقر ااراان -
ةلممقلحنةسةها رحنالةلامرقحنل  اانا ا رحبنالكمكمةنلالحنةلفالضانةل  ةمحنالكفتراكن

 .(74) متمماانةل اللح

لااحن قااانماط ااحنلمااانماارطةعنةل الن اارينةلمااالة  المااانماابن ااكنابنةمااكاا عنةل -
مااالةابنن7اللماعبنالم ا عن ك نةقكالمكةة نةليىنر  ن ربنةل قا ربن اا نةا طااعن ةمن

المخاا  نةراافنلماااناللماااعنماابنةلممااقلربنةلمكمااة ربن ااا نكمااقرمنتاا نامااقلك من
ةل ما بنتمانكمنمخ  نماط حناالطحن م احنن رقحنالكةلرق منملانملا  حنم لبن  ةل 

قلك منةل  رقااحبنرم اا نخطااالعنمر ا رااحن قااانطةرااحنماابنةلمكمااة ربن ااا نابنمااقمالةناماا
 نن.(75) ةمك ةةةنمالةرا

ن  اانرةنملااانةلكمااا نكااالةطنةلا ااامنةلمااالة   ماااانك اانلكااانةآلبنلاامنك  ااةنا   -
غالطحنةل اةبرحبنتماان المانالةلن قحن امكخ ةمنةقمقلحنةلترماالرحن ةةكتابن ةة منككا
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 الكااااالبنماا نناباا مان قر ااان  الرااحنةلكااك ةرةهااانةلضااة حنةلن ا مااانامةرتااان اا
 .(76)  ةرطاارانال ةاما

 تنرمتاابنابنركخراا نالاا نابنرتااالبنهااااكنةكفااا ن ااربن اااضنةلاا ال نالةل ما اااان -
ةسةها رحنلكال رةنةلم ينةآلمبنل من اا نل ااةهمبنالتاابنةلم مال ااانالةلكا رمااان
ةسةها رااحنكاماا ن الارا ااحن اابنكقااكنةلاا ال بنهاايةنمااانرلاا ضن الضاا طن قااانةقةةضاا ن

 ن مقراحن ماتةرحنالكل راحنا ااين قاانةقةضنمابنب ا نةل ارينةلمالةرحبن  اا نتا
 نن.(77) ةلمالة نككمن مقرحنالبفنمط  نةلااةن اا ن قانبةةةةان اللرح

 :المعارضة والتنظيمات المسلحة في سوريا -2
 اا نم  مااحنااللالرااااننةلمااةضااحنالةلكا رماااانةلممااقلحن اا نمااالةرا ااا اناطةاللااحن

ْااإل ن ا اةانةلخطاابنهاياننبن  ا ةلمرامارحن ا نماالةرا ال ضارانخطابن ةر عنةقهةةمنةلمال
ان اق لااحنالةل ااةةهربنمااالة نةلااةا نةلمخكقفااحنـااـنةل ضاارحنةلفة رااحنـااـنماابنخاا  ن ماا  م 

 ةرا عن ا نهايةنةل  ن ةضنال  حنا ةنخطابننةقطةاللحالةلل جبنالكمنكال رفنهيان
ااان ااابنبنةل اااب ان ااربنةلمااةضااحنالةلكا رماااانلاامنرضاا نهاايةنةلخطااابن قم  لاا ًّةنالةضاال 
ن.؛ن ات اابنمالة نملانل نت رةقلحةلمم

  نلربنةك افانةلكتكرتاااننبالب نةكممانط راحنهيانةلمماةةان المااةضحن)ةلمق رح(
ننالما ان قانم ر نةلم ا :نبةلممكخ محن  نهيانةلمماةةان ال  المرح

  اا نةللالااحنةلمااالةرحنك اا نةلمااةضااحن اا نةلاا ةخ نالةلخاااة نكاا   ناا ااانةل اا ر ن -
 بن قانةلةامنمبنكلال نةل ةةعن  نماالةرانملاان اةةعنةل رم ةةط نلقا امنةللال

 ااربنبااالىن اللرااحنالمبقرمرااحنكال اافن راالنهاايانةلمااةضااحنللمااابننةمااكةةكر   رال
 .(78) م الل ا

 ق ااانكلاااال نةلل ااال ن قااان ااا نماابنةلتاتااحن اا ن  قمااانبااالىنمبقرمرااحناخااةىن -
ناضاا  انا ام اابنالماالنةلمااةضاحنةلماالةرح؛نقا امنتماانبقااانتاااالةةلك نةلمالةرحن

 .(79) رتةهالبن اض منات ةنممانرل البنمالةرا

 ميةنتااابنةلكاا خ نلم ااقلحنبااالىنمااةضااحنضاا ناخااةىناالنضاا نةمااكمةةةنةل اللااحن -
ةللالرحن  نمالةرابن لبنهااكنملايرةن  را عناالل اانابنلتا نباالىنمخططاانالكماالر ن
الكمقرلانمبن ةخ نالخاة نمالةرانكقكامن كافريانبالىنملقرحن الالتالحن ابنةلمااالرببن

اانةلخطاطنةلخاة راحن ة راحنلك مارمن  را نلا ال نةلماط احنامن  اطنةسطالاحنمالة نتا
 نن.(80)  الا امنةللال 

 امان رمانرخانةلف ا  نةلمالةرحن  ااكنا ا ة نت راةعنمابنةلف اا  نةلمماقلحنةلكا ن -
كة اا نةةرااحنةل ااالةعن اا نلااربناا ااانك ااالمن ااا الةةنك ارااحن الالتالااحنلاطااةةفنةل اللرااحن

 نن.(81)ةلا ر نمبنةلكا رماانةل  ا رحنالةلكتفرةرح نالةسبقرمرحبنلرضنرك اةعنهااك

لالااحنن  اانةلمااالة نـااـنةلرمااا نـااـن ةلكلااال نملااانكط رااحنةلماارااةرالنةلقر اان ال الكااال  -
م ةبنلرضنكتالبنهااكنمالة  اان متةرحنرالمرحن ربنمتمماانةل اللاحنةل اة رحن
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انالةلمرقر راانةلمماقلحنةسةها راحنالةلامرقاحنل  ااانا ا راحبنالكماكمةنلالاحنةلفالضا
 .(82) ةل  ةمحنالكفتركنمتمماانةل اللح

بنرتااالبنهااااكنةكفااا ن ااربن اااضنةلاا ال نالةل ما اااان تنرمتاابنابنركخراا نالاا نا -
ةسةها رحنلكال رةنةلم ينةآلمبنل من اا نل ااةهمبنالتاابنةلم مال ااانالةلكا رمااان

ن رلاا ضن الضاا طن قااانةقةةضاان بنهاايةنماااةسةها رااحنكاماا ن الارا ااحن اابنكقااكنةلاا ال
 .(83) ةلمالةرح

  القضايا السياسية في سوريا:نتجاهالموقف المصري  -3
 ااا نةلمالباافنةلم ااة نماابنةل ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةران اا ن اا ةةعنةهكماماااان

 لاالنبنلرضنمبنةل ةر عنلمابنلا نةل اللح؛نالمبن امنال  ت نت رةنخطابن ةر عنةقهةةم
ال َّاافننبنال قراالن  اا كارراا انال  ماالماابنا الةةنةل ةراا عنالال ا ف ااانم ااةةانهاايةنةلمالباافنال

نننن.ةلخطابنهيانةقطةاللحن  نك  رمنهيةنةلمالبفنالكالضرلل
ةلكاا نةكماامانط راااحنمماااةةانةل ةهاااحننمااالة نةلااةا  اا نهاايانةقطةاللااحنناالباا ن ااا 

ةلم  مااحن ر ااان المتراا عن)ةسر ا رااح(بنالةك اافانةلكتكرتاااانةلممااكخ محن اا ن ااةضنهاايان
ن:ام قحنيلكنةلمماةةانالةلل جنةلمطةاللحن اسباا رحبنالمب

ماالةران ماانن  ان منلقل نةلمرام مالبفنم ةنةل ةن ةلة رعن   ةلفكاينةلمرم ات ن -
رلف نترابنالالل عنةل اللحنةلمالةرحنالما محناةةضار ابنم ارةةنملااناهمراحن اي نتا ن
ةل  ال نمبنا ا نالبافناارافنةلا منالةماك اافنةلمفاالضااان قاانامااعنمة ارااان

ننن.(84)  ةلل نةلمرام

ك اا  هابنالم اةنككخاينمالبفاانملا  ةنن ماين  ةرحنةقامحنةلمالةرحنالطالة نمةةل  -
ر المن قانةترحنالةضلحنا  كانةقرامن لك ابنكتتا نابنةللا نلااماحنهاالنةلكماالرحن
ةلمرامرحنال حنخراةةانةق  ا ن  نمالةران  البن ةضنلقاال نخاة راحن قار مبنما ن

 .نن(85)ضةالةعنةللفا ن قانالل عنةقةةض نةلمالةرح 

ملااللاحنكفتراكنةل اللاحنةلماالةرحبن اللرعن ار ةن مانرلاكنض نم اةنال اا  انكااكان -
ن  اانةن م ااحبنالرمااكا نملااان اللااحنال اارينبااال رمااةن  اانبنةل ااالم نةلم ااة  اااقم
ن ...نالهتيةبنر بنابنر ةكنةلم ةرالبن مراابنابنلم ةنم قلحنا رقحن مالةرا

 .(86) ةللفا ن قانالل عنال  ا نةل اللحنةلمالةرح

االلالرااحنما ااا نابنرتااالبنالةضالانلق مراا نابنم ااةنتنكاااة نك  اةن قاااننماانرا غاا   -
تنكااة نم اةنكتتا ناهمراحنوةللةبنةلمالةرحنلكل رحنةمك ةةةنةل اة نةقالماط...ن

 .(87) ةةضرلا قانت نن ةمكا اينةل اللحنةلمالةرحنةلمالل عنالمرطةعنةل رينةلمالة

 تن ااكنابنةلمرامااحنةلم ااةرحنةلةةهاااحنك اااانةل ااةةعنةلمااالة بنك ااق نامامااان -
مكربناالتهمااانةللفااا ن قااانةل اللااحنل هكاا ة ن  ااابنالك ااالمنهاايانةلمرامااحن قااان  ااا

ةلالطارحنةلمالةرحبنالةل اارحنةلكال  نملانل نمرام نلق ةةعنرل احنهايانةلغاراحن ماان
رق  نةلمطالبنةلم ةال حنلق ابنةلمالة بنالهالنماانرطاةين تاةعنلكمراحنةس ا ين

 .(88)  االنلكانةلكغررةنةلمرام ن  نمطاةن رم ةةط
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منةلكاا خ ن اا نةل ااابنةلاا ةخق ن لاايلكن م ااةنماا ناللاا عنةقةةضاا نةلمااالةرحبنال اا  -
ةلمااالة بنالابنةل ااابنةلمااالة نهاااالناللاا ان ااالبنةللاااحنةق اار ن اا نك ةراااةن

 .(89)م رةا 

 مااانرلفاا نترااابننمااالةران  اانةمااكمةةةنةلمالباافنةلم ااة نةلاا ة منلقلاا نةلمراماا   -
الاللاا عنةل اللااحنالماا محناةةضاار ابنال ااي نتاا نةل  ااال نماابنا اا نالباافنااراافنةلاا من

 .(90) الةمك اافنةلمفاالضاا
 القضايا السياسية في سوريا:نتجاهوقف الدول العربية م -4

 ا نةهكماماااننمالبفنةل ال نةلاة رحنمبنةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرا ا اناطةاللحن
انخطابن ةر عنةقهةةم ـاـنمابنخا  ننةقطةاللاحا اةانخطاابنةل ةرا عنهاياننبن   ارض 
امالة نةلةا نةلمخكقفاحنـاـن انما  م  هايانفنةلخطاابن اق لاحنالةل اةةهربنالةلل اجبنالبا نال َّ

ن.مالبفنةل ال نةلاة رحنك اانةل ضارانةلمرامرحن  نمالةراك  رمننةقطةاللحن  
 اا نهاايانمااالة نةلااةا نةكماامانط راااحنمماااةةانةل ةهاااحنالةلل ااجنةلم  مااحن اا نالباا ن

ةك اافانةلكتكرتاااانةلممااكخ محن اا ن ااةضنهاايانال المااةضااحن)ةلمااق رح(بنةقطةاللااحن
نيلك:نالمبنام قحةلمماةةان ال  المرحبن

لاالمنركل ضنةآلبن بنةلكماتانمالة  حن متةرحن ربنمرةةبنالمماةة ر ..نتنالا نة  -
مابنةلماالحنكماماابنةاامنابنماانر اة نمابنفا نركل ضن بنةلاالمنةلاة ا بن  ا نةخك

ال ةضنركمن قانةقةةض نةلاة رحبنخا حنةل اةةعنةلا ة ةن ا نماالةرا...نمبنةللا ن
تااالبنماا  بنتراافنك كماا نةلمطاةالينلالرااان لةمااا نبااالةان ة رااحنملااانمااالةرانلاابنر

بالةانمرةةبنالةلاةبن  ناةٍضن ة رح؟نالمانمالبفنةل االةانةقمةرتراحناالنةلةالمارحن
 .(91) االنةلكةترحنال مرا انكلاةبن قانةقةضنةلمالةرح؟

ن  الاالاا نكةةماابنملااان ااك نةلماااة ن قااانمااالةرا...نبااا ن اان   ااا نةلااة رعنةقمةرتاا -
راحن فضاا نةللمارااحناا:ن ال نخقر راحنا اا لان ما نا رااةانةلفةاماان ماتكمةن االف

  اا نةلكتقفااحنةلمةكفاااحنلال ال اااانةلامااتة نن ةقمةرترااحبنالتنرمتاابنابنامااكمةن اا
«...نةلم ا ا » ن  الماط حبن  ااانم احنكةرقرالااان التةبناللمنال ا ن قاانا ن ا

 نن.(92) ابنرالة لنكةةمبن الل ر حن الةلملابناالنلمنر ةتنمم ال ن ة 

كااةعنماابنلراااعنةلاااةببنما ااانك اا لن اا ن تنا ة نمااايةنماار ال نةلكاااةرخن اابنهاايانةلف -
م مل انالال ة  انم الطنبةط حنالمتةمةعنمارتعن رتالنالضاراعن قماطربنالةلاك  ن

 .(93) ةلاةة نال ماةنمالةراناللر رانالةلرمبنالهيةنةلكاةرخنةلطالر نمبنمام نةل االب

الةمااك الحنن ةل ااابنةلاا ةخقن  الةلالةضاا نماابنتاا ن ااالةنهاايةنةلااا الةبنالةلكاا خ ن اا -
حنالةضلحنكاا من  باك اانةمكةةكر رةل ال نةلاة رحنتنكمقكنا نةقةضنةلاة رحبنابن
ةلمك اا  بنةلاي نال ا نملاانن الكض طنهيةنةلمقالكنةلاا الةان   ال نةل الةةنةسبقرم
 )مالةرانالةلاةة (ن.(94)  اللكربن ة ركربنمبن اابنكةتران ل نةلك  ناةةض
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 نميبن قاانماالةران ااقمةنةلمماك ن ةلاا الةبنةل   ا«نبمحنةل  اةةب» لرعنك اه ن -
 قانةل ممنةلاة راحبنالماالفنك  اانهايانةل ااهةعنلامافنماا ةمن  اانةا ماامنةلااةبن

 .(95)  ال  منةكفاب من قانمف المنمالل نقما منةل الم

ةللتامناللارعن فضا نن  البم نابنرة نلتامنةل ال نةلماارحن قانمهااحنكةةمبنل امن ا -
لتا ننال الن اا  ان افاحن مماا عنالة اطبنالرمالالالن بنترفرحن امال نماالةرانةلكا

 .(96) ا ةراانالة اطبنالللاتم انكةةمب

  اهاانمالض نلة ن ل  ااةنن كةةمبنلمنرتكفن الض نةل ال نةلخقر رحنةللقرفحن   -
ماتكمةانن ماالةرابنلتاالنكلا ضن ان  ال لر نةل اط ن قانابنكا ة  ن ابنم االل ان ا

ن ال ااال ن ال ن اا ر عنةل ااةة ن اا» اابنن ةلم اااةنملراالنماا نةلااة رعنةلفةاماان ةل االف
 .(97)   ا نهيانةل ال نمةهالبن اللمارحنةقمةرترحبنالابن«ةلماط ح

 نحو القضايا السياسية في سوريا: إسرائيلتوجهات الدول اللربية و -5
الاالنةل ضااراننمماةة ر كال  ااانةلا ال نةلغة راحنال نةهكمنخطابن ةرا عنةقهاةةمنتايلك

ـاـنمابنخا  ننةقطةاللاحناال َّافنةلخطاابنهاينبنالبا ال  ت نت راةنةلمرامرحن  نمالةرا
ان اق لحنالةل ةةهربنالةلل اجةلةا نةلمخكقفحبننمالة  كال  ااانهايانن ا نمكا ااحنـاـنالم  م 

 ا  نمابنماالة نةلاةا ن قاانهايانةقطةاللاحنبا نة اكمقانالةل ال نالمالةبف ان  نماالةرا.ن
ةلكاا نةكماامانط راااحنمماااةةانةل ةهاااحنةلم  مااحن ر ااان المااةضااحن)ةلمااق رح(بنالةلكاا ن

ممااااةةانالةلل اااجنةلمطةاللاااحنةك ااافانةلكتكرتااااانةلمماااكخ محن ااا ن اااةضنهااايانةل
نيلك:نحم قمبنابنال ال  المرح

 كةةمبنرماةعنميبنةت كاةابنالمطال كلنةل ال نةلخقر رحن لةما نبالةان ة راحنملاان -
ماالةرانكاااك نضامبنهاايةنةت كااةا؛نقااالنلابنراماالبنمابنمااالةرانلم اال نامةرترااحن
نمتت عناللارعنسةضاا نةلا ال نةلخقر راحبنهاالنرةرا نابنرل ا ن قاانا ماابنةللماراح

 .(98) ةقمةرترحنلق ال نةللقرفح

طةرحنر  النملرلنلقفاتانالممك اةالانمبنام اا نمماةة ر نال االبنن  كةةمبنرمرةن  -
ن ن الااا الةبنةل   اا تااابنرااةىنالبااانمااانم اام نن نةلااي  اللكااالبنممك اااةنةقماابنةل ااالم
ملحنيلكنةل ق ناللرعنيلكناةر ان قاانم ةةعن ر اانن ةقخرةن قانمالةرانضةالةعن 

 .(99) ةلمخا ةةانةلمةتارحنةل  ر عن)مك مح(ن الكايربن راانهام  نة رمح

م ةةعنةل ا البنةل اللراحبنالهاالنةلا الةنةلاي نن  ن  ماتةالبن لا حنملانلضالةن ةام -
رتماالنكالة احن ةاماانما نةلالترااانةلمكلا عنةقمةرتراحنماة نماالةرانالةلم ااةتحن اا ن
ابنةلضااة حنةل اااةالخرحنلمالةباا نةقمااقلحنةلترماالرااحنةلما المااحن اا ن م ااح...نا ن

كالة حنماتةالبنالكالطر ن  بحن   انم نامةرتانرم  نمفكاين  منك مرين ةاماان ا ن
 اا حنةل ةةةنةل الل نالةمكاا عنمتااك انت العنت ةىنكل ان م اا ن ة امن ا نم قاعن

 .(100) ةقمب

 ال ااا نةلااا الةبنةل   اا نةقمةرتاا نـااـنةل ةرطاااا نـااـنةلفةاماا ن قااانمااالةرانةلماا ان -
اماقلحنترماالراحن ا نةلغالطاحننةلمالة منةل رين(نم ةنماة منةمكخ ة54/4/1151)
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ةل ةبرحنل م حنلراط نةلمالة  اانةل  ر عن  نمالةرانا اا ةن  ر عنة طاان اربنماان
 .(101) ر خططنلمالةرانمبناالرحنالمانر خططنسرةةب

 كما حنةل  قالمامرحنةسمةة رقرحنةلما ة اانةلماالةرحنةلمكال  احنملاان ااالبنماالةران -
ل ارطااةعبنالمااطنك  راا ةانامةرترااحن الكاا خ نلكلةرااةنمااانك  ااانماابنةراافن ة ااانالة

ةلامتة نميةنلمنكقكامنمالةران اكفابرحنخفاضنةلك اار نما نةل ما ااانةلمماقلحن ا ن
 .(102)  االبنمالةرا

ةتماكخفافن االا ال نالخقاطنةقالةة نلراماانراة طنةلاالارةنةسماةة رق ن اربننماك    -
تابنابنراكمنلالنب احناخاةىبنلن ةلك  نةل االتبنالمراةةببن مالة  احنةلافاالينةسرةةاا

ةت كاااةةفن ااااتلك  نةسماااةة رق نلق اااالتبن قاااانة ك ااااةنابنيلاااكنرااا خ نضااامبن
  اايةنبمااحنةتمااكخفافن ااالا ال بناللااابن قااانالكااةنةلفكاااحنن مالة  ااحنةلافااالينةسرةةااا

 .(103)ةلطا فرحن ربنةلماحنالةل راحنمبنةلممقمرب 

حن اما ن الككاام نك نا ربنم نةل التبنماينيلاكنةلالباان ا ك اةهاانةمكا ة ةنلملا  ا -
ممةة ر بناللتا انككطق نةآلبنملاناقاحنمقافنهضا حنةل االتبن ابنطةراحنة كاةةفن

حن ا ن ا نكلاال نماالةرانملاانماكةةكر ربن ا نابنةا ة اناهمرك انةت امةرت نةمم
,ناللاامنكااا نم  ااالةعن قااانةلمالباا نةسرةةااا مااالحنة رماارحنلق ااةةعنةسمااةة رق نـااـن

 .(104) لاناطةةفن م حةلممرانةليىنرت فنماط حنالةماحنمبن االبنمالةرانم
 التوجهات الروسية نحو القضايا السياسية في سوريا: -6

نماابنضاامبن ااا اناطةاللااحنةلكال  اااانةلةالماارحنماابنةل ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةرا
انماالة نةلاةا نةلمخكقفاحنـاـنةهكماماانخطابن ةرا عنةقهاةةمنتايلكنـاـنمابنخا  ن ما  م 
الممااةةانةل ةهااحنةلم  ماحن ا نن اق لحنالةل ةةهربنالةلل ج.نالب نةكممانط راحنةلل ج

هيانةقطةاللحن المااةضحن)ةلمق رح(بنتمانةك افانةلكتكرتااانةلمماكخ محن ا ن اةضن
نةلمماةةانالةلل جنةلمطةاللحن ال  المرحبنالمبنهيانةلمالة ن قانم ر نةلم ا :نن

 لربنكتالبنممرطةةن قانا الة ن ق نمبنخ  نما الماان  ا رحنمكطالةعناللتابنتن -
ماا رحبنالتنرمتاكنمالىنمما اطن اا نرمارةنالملماالبنمابنكما نااةةانطا ةةان

ا الاان قااانةلمتاابنةلاي نكماارطةن قرالبن ااااان ا نهاايةنةةل االةةرخنةلماا راحنةلكاا ن
ةللالحنممانمكالةطمنم نةلطاةفنةلماكا  بنالمماانما الماااناماقلككنلرماان التفاا عن

ملااننةلك نكاقبن ا ابنالممان ال انلكنم قلحن  نابنكاكمنهايانةلغااةةانقا اانمال  اح
اه ةفنماا رحنلكبناالن قانةقب نكل حنكقكنةلغاةةانم االلكنالمبنلامنكاقابن ا اان

 نن.(105)  ةةلح

   رمراةن االكربنباا ن ضاةالةعنةامالابن مرا نةل االةانةق ا راحنن  ةلة رعنةلةالم -
مبنمالةرابنال ا نم اال لنلااماحنةلماالةرحنلر اال ن الضاالينمبنيلاكنر ام نةل االةان

ا اااا نضااةبنممااةة ر نن كنةالماارانماااتاان اايةانةلالبااانلاامنكلااة اا نةسرةةارااحبنال
ةلمالةب نالةل الةانةسرةةارحن  نةقةةض نالةل الة  نةلمالةرحبنال محناا ا نابنممةة ر ن

 .(106) كامحنم نةل اابنةلةالم نب  نةل  ماا
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«نماالةرا»كلالرا ن ا ن ةقمةن  ماطحنالالضالينركاقحن ابنةالمرانتنم قلحنل ر ان -
ةلماطااحنر ااال نمبنةالماارانكةراا ننملااانالةبااحنمماااالمحن اا نراا نط ااةةببنالالماابناب

ةلماط ااحبنن  اا«نحمااكةةكر رلمااا اك انةت» اتمق ااانل ااالل انال«نةلالةبااحنةلمااالةرح»
 .(107) اللم قلحنةلكاام نم نالة اطبنالةلغةب

 ارةنابنكطالةةانةقل ةضن قانةقةضنب نخة اان ابنها فنلماراحنةلماالةرربن -
ماا نالهاا نال   هاامبنال  ااةنةلالةباا نلرتتاا نابنهااااكنااةةضااان اا نافااعنةلاا بنةلةال

حنالبالة ااا ن ماااتةرحن قاااانماااال نةل لاااةنةماااكةةكر رةل لاااضن ااابنمةة ااامنالمالةبااا ن
ةلمكالمطنالب نكل حنيلكن الفا بن ليةنتابنةل  فنلمارحنماالةرانالةلماالةررببن ترافن

ن.(108) ؟لحنةل   نر   نةلةالعنمانرل ضنلالرانمبن ةة منكاةرخرحن  
 التوجهات اإليرانية نحو القضايا السياسية في سوريا: -7
ـاـنةلكال  ااانةسرةةاراحنالاالنةل ضاارانةلمرامارحن ا نماالةرانـاـن رانهيانةقطةاللاحنل

ةلكال  ااانالةلكلةتااانخطاابن ةرا عنةقهاةةم؛نلماانا اةكالن  نةهكماماان متابن اةان
ن.ننةلمرامرحنمبن   نالةم ن  نةقالماط  نمالةراننرةةارحةس

اللحن المااةضاحنالب نةكممانط راحنةلل جنالمماةةانةل ةهاحنةلم  محن  نهيانةقطة
ةلممااةةان ال  المراحبنهايان)ةلمق رح(بنتمانةك فانةلكتكرتااانةلمماكخ محن ا ن اةضن

نهيانةلمالة :ننام قحنالمبن

 الكتا نك اا نمابنماالةرانةهرااحنلافاليهاابنكاطا نما اا نةللاةبنةقهقراحنةلماالةرحبن -
الكا ةنبالة  هانةل الرحن ا نتا نمتااببنالكمارطةن قاانماقطحنةل اةةةنةلمراما ن ا ن

م حبنالكااانبممحنةل   نةلطا فراحبنكايت نم اا ةنةلتةةهراحن اربنةلمااحنةلاا محن 
الةل اراحنتاا نكتااالبن كااحن ة مااحنلق ااانةلاللرا نبماامحنةلاا   نملاانالتراااانالتااكالااااان
طا فرح!نالةقخطةنمابن مرا نيلاكنتقالناا اانكاطا نسماةة ر نتا نةلمماالااانةلكا ن

خطاةةنال ال راان قاانكمتا انمبنةل  ا ن  نهض حنةل التبن   الىنابنمرةةبنك ات ن
 نن.(109) ممةة ر 

 مبنهااكنكالةطتةن ربنةل الىنةلت ةىبنخا احنامةرتاانالةلا ال نةلغة راحبنما نةالماران -
لغضنةل  ةن بنةتلك  نةلكةت نةل ةر نلاةةض نةلمالةرحبن ف نةلالباانةلايىن
كمااانةلاا ارانضاا ر ان قااانةلال ااال نةسرةةااا ن اا نمااالةرابنا ااا  منةلخااةعن الاماا حن

الةتمااااكر  ن قااااان ااااا نماااابننةلمااااالة ةةكن اااا نةلامااااحنلقكاااا خ نةلمااااا ةنلاكاااا
 .(110) اةةضرل

 ه نالبنماة نلاةبن  را عن ا نةل اة نةقالماطبنا ا  ن ا ةراك ان ا نهايةنةل ا ةمن -
ةلاماتة نةلالةما ن ااربنمماةة ر نالمرااةةبن قاانةقةضنةلمااالةرحبنر متابنابنككطااالةن
 اانملانل نضةبنمتمماانمرةةبنةلاالالرحن ةخ نةقةضنةسرةةاراحبنالرك اا  نل ر 

ملااانمااااطحناخااةىن اا نةل ااة نةقالمااط؟نامناااااانماة ن مقرااحنك قاارمنالةماااحنق ااا ةن
مرااةةبنك ااة ن قااانةقةضنةلمااالةرحن ااا نابنكماا  نةلافااالينةسرةةااا ن اا نةلماط ااحبن

 .(111) الا   ن الفا نخطةةن قانامبنةل ة نةقالمطنالةمك ةةةا؟
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لكةةمابن ك افن قاانن ل  ان كةعناال امانةاك اةةنت رةةنسرةةببنامانةس ةةعنةللالراح -
ةلضاافحنةقخااةىنماابنةلا ااةبنمينكاااال نملااانةتالراااانللقفا  ااانةلك قراا ررببنالكااةىنابن
نملانةلكالة نل ر  نل انمالة نمبناالرحنةلكمق ..ناالنمبنةلاالراحن م ا احنمرةةبنلمنكت إل
ةلمراماارحبنا نا انملاااناكر ااحن تماارحبن اطق ااانراا هان اا نةلماط ااحبنلكمااكمةن اا ن

م ااا ةعنلصةهااااببنال اااةضنهرماك اااان قاااانت راااةنمااابن ال نمرامااك انةل ة ماااحنالةل
ننننن.(112) ةلماط حنمبنةلاةة نملانل اابنالمالةرانالةلرمبنال  نااعنارضا

 نحو القضايا السياسية في سوريا: التركيةالتوجهات  -8
ماابنااللالراااانماابنةل ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةراننةلكةترااحةلكال  اااان ااا اناطةاللااحن

ابنالبانخطابن ةر عنةقهةةم  نكامنكال رافنهايانةقطةاللاحن ا نمل اا نةلضاال ن قاانارض 
ن.مالةراكال  اانكةترانالمالةبف انمبن

ةكمامانط رااحنةلل اجنالممااةةانةل ةهااحنةلم  ماحن ا نهايانةقطةاللاحن  ات ن اامنال
ةك ااافانةلكتكرتااااانةلمماااكخ محن ااا ن اااةضنهااايان ااا نلاااربن المااةضاااحن)ةلماااق رح(بن

نا :ننةلمماةةان ال  المرحبنالمبنهيانةلمالة ن قانم ر نةلم 

حنةلمكااب ااحنماابن اااابنةل اارينةلكةتاا ن اابنمخطااطنت اافانةلامقراااانةلامااتةر  -
ن لغاالنمالةرانالةلك  ناةةضر ابنال التنملاانكالمار نهايانةلامقرااان انةمكاماة 

اكر نماط حن فةربنتم  محنل مكر  ن قان  رحنةلم بنةلمالةرحنالالض نةلر ن قانمفا
ا ااااارمن ة اااااين اااااف اانم ااااا الهحنمااااا نكنخااااااة بنةل كاااااةال نالةماااااك ماةهان ااااا 

 .(113)  ةسةها 

 امانةلكا رماانةلممقلحنةلملمال حن قان ما حنةسخالةبن  نماالةرا..نكلاللاانكقاكن -
ةلكا رمااااانملاااانيةةعن ماااتةرحنرال ف اااانةلاااة رعنةلكةتااا ناة الااااابنلم اااالللن

ةلكااا نتاااابنراكمااا ن قر اااانا ااا ة ان«نةسات ااااةرح»ةلخا اااحبنلك ااا  نم ااا ن ةباااحن
 ال ف ان ما اانا  ن  ا  راحنرمتا اانةةكتاابنةلا ماارالبن  نةلفكاللاانةلا ماارحبن

ا  نةق ما نالل رحن البنكة  ..نالبةةناة الاابنما نةل امارحنةلكةتراحنلاا  نت راةن
 نن.(114) مبنم اكق ن ما حنةسخالةبنةلمالةرحبنلرمكخ م منض نمااةضرل

 كمم نكةترانلافم ان  خال ناةةض ن اللكربن ة ركربن البن  االعبنماك تاحنةلم اا من -
ت مرترحنلقا باانةل اللرحنم  نةلكةةمنةلمرا عنال  منةلكا خ ن ا نةل ا البنةلك قر رحنةل

ةل ةخقرحنلق ال ..نك كلمنم بنةل اما نةلماالة ن ااالعبنكماك مةن ا نةلالضا نةلمااة ن
ةلااي نال اا نملراالنلااا نةل قاا ربن ااةة نااااالنةلاااةة بنالكااا رةةانمااانرماام ن)ةلة راا ن

 نن.(115) ةلاة  (ن  نمالةرا

رطةن قاانةللا ال نمابنةل  كاربن ا نلقابنالم لابن الةلم هينابنةل رينةلكةت نرما -
ةلمااالةركربنتللاا ىناكااا جنماااالةانةسةهااابنةلماا  نةلماضاارحبنكةترااانةلكاا نماللااان
ةل ما اانةلممقلحن  ةنلا ال هانالكاللاانا ا نةسةهاا رربنمابنتا ن ال نةلااالمنملاان

 اربنمالةرانه نةلك نكغقحنةلل ال !نالاة الااابنةللاالمن خ  احنةلمماقمربنهاالنةلايىنر
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 ااةران قااانلاا ال نةل ااامنالةلاااةة ن ااا ن ضاارلحنكفترااكنالمااةبحنم اااا ن اا ةةةن ا
 .(116) لقبنالا ق انملانكةتران قاا

 الهاايةنهااالن رااانةل  اار بنخا ااحنميةن ة اااانابنمااانكمااالبلناا ااةعنماابنك ةرااةةان -
لال ال هان  نةل ما نةلمالة نهالنةمك  ا نةسةها رربنةليربنرطق االبن قااناافما من

ةلضاة حنلمالةرانةل رم ةةطرحبن  نلربنك اال نالل ةانلمارحنةل ابنةلتة رحبنةل العن
ةل الةه نابنةقخرةعنمك  ان  نالمر ك نما  هان قاانم رااحنماا جنةلكا نطالماانها  ن

نن.(117) اة الاابن ابكلام ا
 الوض  القائم في سوريا: -9

ان  نةهكماماانخطابن ةر عنةقهةةمةلالض نةل ا من  نمالةران ا اناطةاللحن بنارض 
الممااةينةللااةبنةقلاا ةضنالةلالبااا  ننقطةاللااحن اا نم  اااةةناالباا نال َّاافنةلخطااابنهااي
نن.نن  نمالةراالةقطةةفنةلمكاالةعن

الب نةكممانط راحنةلل جنالمماةةانةل ةهاحنةلم  محن  نهيانةقطةاللحن المااةضاحن
ةك فانةلكتكرتااانةلمماكخ محن ا ن اةضنهايانةلممااةةان ال  المراحبننالب )ةلمق رح(بن

نالمبنهيانةلمالة ن قانم ر نةلم ا :نن

لامفنمالةرانةآلبن  نا ابناالضا  اناكر حنلاةالبنةلف اا  نةلمماقلحن ر اابن  -
الةللااةالبن الالتالااحنماابنةقطااةةفنةل اللرااحنالةسبقرمرااحبن اسضااا حنملااانكلالل ااانملااان

 ن.(118)مةتانلقكا رماانةلمكطة حنالةلاافنالةسةهاب 

 ةا ةنتامن اللاحنكلااةبن ا نماالةرابنامةرتاانالةالمارانالمراةةبنالكةتراانالمماةة ر نال ال ن -
االةال رااح..نهىاا نمااالحنبكااا ن المرااحن ااا نماراااةن قماا بنككالة االن ر ااانةل ااالىنةلا مااان

 .(119) الةل الىنةلملكم نابنك   ن  مان  نامبنبةربن ابااحن ال نةسبقرم

 لاارعنةلخطااةن  ااطن اا نابنمااالةران اكااانتمخااابنممقااال ن ااالمكف ةةانالماااةضن -
ةلماالةرربنتنل اف اةن  نا نلل حنم نا نخطان  نةللماببنالمامانةلخطةن  نابن

خراااةنل اامن رمااانر ااة ن قاااناةةضاار م..نهتاايةنا اا  نةلالضاا نماماااالرانالمخرفااان
المة  اااابن ال اااةة اانالةقامااااانالةلم ااات انكفاااةضن قاااانةلماااالةرربن ةضاااان

 .(120) !الةلمااةكنالةللةالبنك كلمناةةضر منمبنلرضنتنك غ نمالةرانالتنكةر 

 نةلك نطالاانما امن ر  النابنةل  فنةلمتت نمبن مقراانةل  فنةل ال نةسمةة رق -
ك  راةانةل ارحنةقمامرحنلق الةانةسرةةارحن  نمالةرانهالنك قرمنا ا ةنمرةةبنالالبافن

 نن.(121) كم  هانةلامتة بن ات ةنمبنم اةعنلةبن  ر عن  نةل ة نةقالمط

  اار نرك اااكقالبنن31ةل اا ر حنمااالةران)ات ااةنماابن اا ن اللاااان ااالةعنالةضاالحنتامقااحن -
 .(122) الت نما منرت ةنالر ر :نهللانات ة(

 كغرةنت ن   ن  نمالةراناللمنرتبنيلكنمتنملانةقمالابنال  رانةل اللاحنمماباحنملاان -
بط نم ا ةعبن ةةانةللاةبنلما  نمااالةان  اافبنالتنرال ا نماانرت اةنملاانما  ن
ماالةانمماببنمانمالفنرااكانلارعنابا نماال ةنمماانيهاببنال اا نابنتاااانةللاةبن
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رمرااحنال اللراحن قاااناةضناهقراحن اربنةلمااالةررببن البنةللاةبن اكااان اربناطاةةفنمبق
 .(123) مالةرابنالاهق انالبال نل يةنةلطةفناالنيةك

 ب( تحليل القول الفاعلة في خطاب جريدة األهرام:
ةن اا نخطااابن ةراا عن   ااةانم مال ااحنماابنةل ااالىنةلفا قااحنةقماماارحنالةقت ااةنكتااةةة 

الرمتاابن ااةضنمالباافنهاايانةل ااالىننبةلمراماارحن اا نمااالةران ال ضاااراةقهااةةمنةلخاااان
ن:نتاآلك  الةةنالةلمماان)ةل فاا(نةلمامال حنملر انقةلفا قحنالة

ت ااالىن ا قااحن اا نخطااابن ةراا عنةقهااةةمنةلخاااان  ااياننت رااةعن ال   ااةانندول: -1
نابن قانةلالالنةآلك :راةل ض
  ااةانم ااةنتفا اا نة اارعن اااةان قااانبا مااحنةل ااالىنةلفا قااحن اا نخطااابننأ( مصددر:

الةةنالةلماماانالةل افاانالةلك نالل اان النةل ةرا عنةلا را نمابنةق ن ةر عنةقهةةمب
ا/مر ا رًّانالاالنماالةرابنمترا  ة/مالبافنم اةننالبا نتاابةسر ا رحبن ماق رًّانك ااانالةة ض 

ةقالضاعنالةقلالة ن ا نماالةران)االضااعنالالاالة نةل ضاارانةلمرامارحن ا نماالةرا(بن
ان رما )م اة(نمابنركاقحن مماانةق الةةنالةل فاانةلمامال حنملانةل االىنةلفا قاحننام 

ةلماماال حننةسر ا رحمر ا رحبن مبنةق الةةنالةلمماان   نتااانتق انبإل ال نهيةنةلخطابن
ن قانم ر نةلم ا :نم ةملان

ماط ااحنةل ااة ن اا ن الةلالةباا نابنم ااةنماارااحنكمامااان اتمااك ةةةنالةلماا منالةقماابن -
ةقالمطنالك ي ن  ال ةنمرامرحنال  قالمامرحنت رةعنلكل رحنهيةنةل  فنةلا ر نالهاالنماان

 المالبفنةل ا انةل ة انملانضةالةعنةللفاا ن قااننال فلن رابنةلخاة رحنةلم ةرح
 .نن(124)امبنالةمك ةةةنةلماط حنالم محن اال  ا 

بنالل امنةلماالة  مالبفنم ةنرا  نمبن ااالةنةل اابنةلم اةىن ماااااعنةل اابن -
 ابانت نةلكالبااانماينةا تعنا ما نةلفالضانالةلاافنهااكناللكاانةلك نكضلراكلن

 .(125)ةآلب 

ةل اماااحنةلاة رااحبن اا نقرااحن ضااالرحنمااالةرانكان1155 الباا نة ضااانم ااةن ااامن -
ةلكاا نلاامااحبنالةلك اا ىنلق ما اااانةسةها رااحننةلمراماا ال  مااانم ااا ةةانةللاا ن

لااللاااااانةتاك ااااااةن قاااااانةقةةضاااااانةلماااااالةرحنالةماااااكغ ل انتا طاااااحنةاطااااا  ن
 .(126)لا اط ا 

ة مانكتالبن قاانةماكا ة نسةماا نباالةانلفا نما منملاانماالةرانةلك ن لتبنم ةن -
مطاااةنبااةةةناممااان الباافن ااام نسطاا  نةلااااةبن اا نةلمكلاا عبنالنكلااانم قااحنةقماام

مطاااااةنكةكر اااااانةل مااااكالةن اااا نلرمااااان قااااانةمااااكا ة نقبنكةماااا نبالةك ااااانمتن
 .(127) ةلم ةى

 اللك  نةلماط حن قاناطةةفنا اا ا ان ةضاحنللاةالبن  را عنال ا نا احنالةضا ن -
..نالهاايةنمالاايةانمااالنم ااةنمااةةةةنمراماارحنكا ااانةقامااحنةلمااالةرحقىنلقااال ن

ال انالك ةن قاانمطال ك اان مرا نةقطاةةفنةل   احن قاانةقةةضاانةلماالةرحنالط
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ةلاايىنركالة ااحن قراالننةلمراماا  ااابنكة اا نراا هان ااالةةنلكفماا نةلطةرااحنامااامنةللاا ن
 .(128)ةلمالةرالبناافم م 
تفا  نة رعن قانبا محنةل االىنةلفا قاحن ا نن  ةانةل ال نةلاة رحب( الدول العربية: 

ا/ماق رًّاننةلا ال نةلاة راحنما امنالبافمنخطابن ةر عنةقهاةةمبنالبا نتااب الاالنةة ض 
ماااماانةق الةةناالضااااعنالالاااالة نةل ضاااارانةلمرامااارحن ااا نماااالةرابنالبااا نةك ااافان

هايانةق الةةبنن ااضنالرمتابن اةضن المق رحبنت العن ا قحنالةل فاانةلمامال حنملر ا
 التيلكنةلمماانالةل فاانةلمامال حنملانهيانةق الةةن قانةلالالنةآلك :

 نن.(129) !ر  ن اةةنرقلحن ال ر نةلاة  نةلةةهبنتقل ك مرةنمالةرانمالفن -

 الك  انةلل ر حنةلمتلماحنابنةلضاافنةلاة ا نالةا رااةن ا  نمابنةلا ال بن ضا ن ابن -
ةتضااطةة اانالةلضااراعنالةلكاا مرةنالةلخااةةبن ااا نما ااانمطماااانلق ااالىنةسبقرمرااحن

 .(130) لكةكربنم الل ان قانلمابنةلاةب

حنةتمااكةةكر رحنةلاة رااحنةلم ااكةتحن المااانراراا نماابناةة ااحنةلالضاا نابنارااابنةلةتراا -
لمالة  حنهيانةلكل راان اانل رضنةل مر بنةلةتما ن  نة كما اانةل ماحنةلاة راحبن
الةلخ ةة نةلاةبنالةلمرامرربن ا نمالة  حنت رةنمبنةلم ت انةلك نككطقبنمالةبافن
 ما رااحن ة رااحبنالةل اااةعنةلاة اا نةلااي نر لااضن اابناماا ابنضااافنة ال نةلفااا ن

 نن.(131) ضنةلخطرةع..!ةلاة رحن  نةقل ة
تفا اا نة اارعننةلالتراااانةلمكلاا عنةقمةرترااحن ااةاا:نالواليددات المتحدددة األمريكيددةج( 

الكال   اانن اامالبفن قانبا محنةل االىنةلفا قاحن ا نخطاابن ةرا عنةقهاةةمبنالبا نتااب
لااالة ن اا نمااالةرابنالباا نةك اافانةقالضاااعنالةقالااالنالمر ا رًّااانك اااانمااالةرابنمااق رًّان

نالرمتاابن ااةضن المااق رحبنت ااالعن ا قااحنةلمامااال حنملر ااامااماانةق الةةنالةل اافاان
 اااضنهاايانةق الةةبنالتاايلكنةلمااماانالةل اافاانةلمامااال حنملااانهاايانةق الةةن قااان

 ةلالالنةآلك :

 مبنةلالترااااانةلمكلااا عنهاااانات اااةن ة ااامنلق ما ااااانةتةها راااحنةلمال اااال عن قاااان -
ن.نن(132)ةقةةضانةلمالةرح 

ملا ال عنةق اةن«ن  ااك»انضاة حنل  ان   نتااةلك نةلضة حن  ن ةلم تقحنلرمان -
تكاااة نمماارطةعن قااانةلكاا نةلا قرااحن اا نالةلفاالرااحبنلتاابنةلم ااتقحنةلل ر رااحنكتماابن

 ا البن ا نةلكاام نم نةلماط حنةلاة راحنالةلكا خ نةلا ة من  نامةرتابنال اضنلقفا  ان
 .(133)  ق ةا ابنالملااللحنكغررةناا مك ان ال العنةلامتةرح

ةاىنمابنةلااالمنا ما نرا لضنم  ااا ةان الارضاانهاااكنم اا نلا ن قاانمماام نالما -
كةةماابنالرتتاا نه ا ااك ابنالا ااا ن االنمااانر ااة ن اا نمااالةرانةل اا ر حبن  اا نكماااا ن
الة اطبنةل اللحنةلماالةرحبنامناا اان قاانةلاتاعنكماماابنكلاة  اان ا نهاالة عبناللقااامن

 نن.(134) ةل امبن قانةلكالةل ؟

ارااامنااااالنن ةاراااا..نتراافنابنامةرتااانهاا نةلكاا ناا اااانةل ما اااانةسةها رااحنمااب -
ةتكلا نةلمال رك نق غاامكاب!.نةاراانةلخةال نةآلمبنل ة ين ا نةلااةة نال ا نل ااابن
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ال  نمالةرا!نمبنرال ةالبنةللماراحنلا ة ي..نهامنمابنرمااالبنةلا اران اخ انلقلاةبن
 .(135)  قان ة ي

 لمنكتبنةلماةعنةقاللا نةلكا نكاكا  ن ر اانامةرتاان قاانمتممااانةلا ةلاحن ا نةلااالمن -
انتااااانككلاا ضن اابنل ااال نةساماااببناراابنل ااال نةسامااابن اا نةااامنما ااانت رااةةنماا

ةل ماةنةلاي نللاحن ال ااالبنةآلمااحن ا نةلااةة نالماالةراناللر راا...نمااةلاانامةرتاان
كماااكخ منتااا نةق ماااا نةل ااايةعن ااا نماااالةران اااا نابن اااة ان اااا  انالةماااك الان

 .(136) م  ماك ا

ةلتاة  نمبنةلغةبنرغضبن ااافنلاربنراقابن ابنم كا نهايةنةلتاة  نةلاةةبا ناالن  -
ةلمالة نالةقت ةنمبنهيةنركلال نمالبفلنملان اا نلاربنراامةنباالةانةلكلاالفن ك ا رمن
ةل  منةل ال نلت ن مقراانةقتةة نةلامتةرحن  نةلاةة ناالنمالةران  نلربنابنهيةن
ةلمالبفنتنر   نا ناضبناالن كابنلكانلربنراقبنكاةضناتةة نمراةةبنالاتاةة ن

ننن.(137) كةترانل كانااالةعنةلااف
تفا اا نة اارعن قااانبا مااحنةل ااالىنةلفا قااحن اا نخطااابنممااةة ر ن  ااةانن:لإسددرائي د(

مق رًّانك اانمالةرابنالمر ا رًّانالالنةقالضااعنممةة ر ننكال ل ةر عنةقهةةمبنالب نتابن
الةقلالة ن  نمالةرابنالب نةك افانماماانةق الةةنالةل افاانةلماماال حنملر اانت االعن

ةلمااماانالةل اافااننالرمتاابن ااةضن اااضنهاايانةق الةةبنالتاايلكنلمااق رحب ا قااحن ا
 ةآلك :نةلال لةلمامال حنملانهيانةق الةةن قان

ماااةة رق ن قاااانماااالةرانلااارعن  رااا ةبن  ااا نكتاااةةنمااابنب ااا نماااةةان ةت كااا ة نةس -
 .(138)   ر ع

 مااايةن اابنممااةة ر نالة كرالاك ااانةلمكتااةةعنلاةةضاا نةلاة رااحبنالمااية ل انةل الةرااحن -
 .(139) لقفقمطرارربنالةلمالةررب

اىنلل احن  نلرقحن قانةقةةضانةلمالةرحبنالرمتبنن ممةة ر نكطقحنةل الةةرخنت  -
 ا نابنكل ضنمالة  حن متةرحن اربنمراةةبنالمماةة ر ..نالةل االةانةلةالمارحنكاماتةن

 .(140) بقبنمالةرانال  اا  انبالة  نامةرترحنالبالةانمرةةارح  نبالة  ن متةرحن

 ممااةة ر نةاك اااانةلفة ااحنلكال راالنضااة اانبالرااحنضاا نمالةباا ن  راا عنمة ااال عن -
 .(141)  ا ك اةهانمااطحنكمةتانةلمتمماانةسرةةارحن  نمالةرانمقفان  نمالةرا

ك اااا انباااالةانةل ااارينةسماااةة رقان ةخااا نةلكااا ن الةلالةضااا نارضاااانابنةل  مااااان -
ةقةةضاااانةلماااالةرحن كامااارحنمااا نةلالترااااانةلمكلااا عبنكماااك  فنما اااا نةلال اااال ن

الكا را ا؛نقبنةل ا ةمااننةلماالة ماالةرانكارا نمابنخطاالةعنةلالضا ن ا نةسرةةاان
مطااةنلاةبن ا ن رقرحنةسرةةارحنةلمكتةةعن قانةقةضنةلمالةرحنكتا نكا ة نةسمةة

ن.(142)ارةنماقاحنك الةن ربنممةة ر نالمرةةب
  ةانةالمرانتفا  نة رعن قانبا محنةل الىنةلفا قحن  نخطاابن ةرا عننهـ( روسيا:

ةالماارانمر ا رًّااانالااالنةقالضاااعنالةقلااالة ن اا نمااالةرابننكال االةقهااةةمبنالباا نتااابن
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الرمتاابنن المااق رحبنةق الةةنالةل اافاانةلمامااال حنملر ااانت ااالعن ا قااحةك اافانمااماانال
  ةضن اضنهيانةق الةةبنالتيلكنةلمماانةلمامال حنملانهيانةق الةةنتاآلك :

 هااكنطةفنبخاةنرقاابن قاانتا نةل   ااانالهاانةالمارانما اانتنكةرا نابنكخماةن -
 ا ن اا نممةة ر نتمانما انكاك ةنمرةةبنلقرفانما انض نامةرتاانالميةنباماانةللاةبن

ا ن ااالةعن ااربنمرااةةبنالممااةة ر ن قاابنك ك ااةن قااانةقةةضاا نةلمااالةرحبناللتا ااان
اطااا ناالماا نر اااةكن راالنلااابنهللانالةل اارينةلمااالة نالة مااان اا نمااالفنكاا خ ن

 .(143) كالةطان ر انةالمرا

ةتمااك ا حنلطقاابنراطر اااناا اايعن ة مااحن قااان ااة نةل لااةن اا ن اللاامنك خاا نةالمااران -
 طاابنلقاافنةقطقاطااابن اا نةرحنا ااطحنةق اارضنةلمكالمااطبنالراطر ااانبا اا عن ماات

اال اااا نةلاااا ة  نلقكاااا خ نةقمةرتااااابنالماااابن ااااا همانةلكاااا خ نةالماااا نةلال ااااال نةل
 .(144) ةلكةت 
تاايلكن  ااةانكةترااانتفا اا نة اارعن قااانبا مااحنةل ااالىنةلفا قااحن اا نخطااابننو( تركيدا:

كةترانمر ا رًّانالالنةقالضاعنالةقلاالة ن ا نماالةرابننكال ل ةر عنةقهةةمبنالب نتابن
الرمتابنن الماق رحبنانمماانةق الةةنالةل فاانةلمامال حنملر انت االعن ا قاحالب نةك ف

  ةضن اضنهيانةق الةةبنالةلمماانالةل فاانةلمامال حنملانهيانةق الةةنتاآلك :

  كةترااانتنكمااكلحنةلاا  منا ااةةنقا ااانا ةةان  ةهااانت رااةةنلقماةتااحنضاا نكا اارمن -
 نن.(145) ةل اللحنةسم مرح

انك اااانمااالةران اااللةبن قر ااانال  اامنةل ما اااان التاايلكنةللااا نلمااانك ااالمن االنكةتراا -
 نن.(146) ةسةها رحن مان ر ان ة ي

 ال  ن  ةرحنةل الةعنةلمالةرحبنكةتانةلمقطاانةلكةترحنلا ال هانمفكاللاحناماامنةاك اا ن -
 .(147) ةلم اكقربنالةسةها ررب

 كةترانكلك نا اة نمبناةةض ن اللكربن ة ركرببنمالةرانالةلااةة بن  ااةةنا ااةةبن -
ل انلماط حن فةربنةلمالةرحنتا نك ام نماااطحناخاةىنماالةرحن ا نالك   ن م نةلك 

 نن.(148)   الةبنما ةن قانةلمرا عنةلمالةرح

ن.نن(149)ا ق م   نكال ةنةل  منةلقال مكانلكقكنةل ما اابنالكم منةلك ن كةتران -
تفا ا نة ارعن قاانبا ماحنةل االىنةلفا قاحن ا نخطاابنمراةةبنتايلكن  اةانن:إيرانز( 

مر ا رًّانالالنةقالضاعنالةقلالة ن ا نماالةرابنمرةةبننلكال  ةر عنةقهةةمبنالب نتابن
الرمتابننبالب نةك فانمماانةق الةةنالةل فاانةلمامال حنملر انت االعن ا قاحن الماق رح

  ةضن اضنهيانةق الةةبنالةلمماانالةل فاانةلمامال حنملانهيانةق الةةنتاآلك :

ضن ماا ةن مرةةبنه نمبنكت جناراةةبنةلفكااحنةلطا فراحن ا نةلماط احبنالها نةلكا نكارا -
ن.(150)   نل اابنالةلاةة نالةلرمبنالمالةرا

 الميةنةاك قاانملانمراةةبن ك اة اك انةل ال اا نةلكا نكتاا نكما ا نك اة اان االةنهاا جن -
 ال نن4 اا نماااةضنلقخااافنةل اارا بنكماااان لمابااحنلقماارطةعن قااانةل ااةةةن اا ن

 ننن.(151)  ة رحنه نل اابنالمالةرانالةلاةة نالةلرمببنمضا حنملانااع
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مااا بنمرةةاراااحنهاااان اااا ةن  ااااعنالةقهاااالةانن7انالةل  بااا ن الكماااال نةتضاااطةة ا -
ال  ةراةنال   ةبنالتةيبنلرضنخة انةلا ر نمبنةلم اهةةانةلضخمحنك كفن تن

 .(152) ااعنالتنل اابنلراكان  ة نسرةةببنةكةتالةنمالةرابنالتية البنتية الب

 .(153)  مرةةبنل انخطاراهانالك االاةك انةلف حنك اانةلاالمنةلاة   -

 ن قااانكلةرااةن قمااطربنماابنخاا  نك الرااحنةل ااةةعنةلماايه  ن  االرةةبنماا  نكاماا -
 ن.(154) الةلطا ف ن  نةلاةة نالمالةرا

ن ارا اانهر ااانالاما ماااننالا  اةنمتممااانلامنكمؤسسات ومنظمدات وهيئدات:  -2
ننةلمرامرحن  نمالةرا.ن ال ضارات الىن ا قحن  نخطابن ةر عنةقهةةمنةلخاان

ةلمااةضاحننـاـاانالةلكا رمااانالةل  اةل االىن  ةان اضنقول وجهات سياسية:  -3
ــنتفا ا نة ارعن قاانبا ماحنةل االىن ما حنةسخالةبناللابنهللانال ة ينالنةلمالةرح

نبنالبا نتااب ال ضارانةلمرامرحن  نماالةرانةلفا قحن  نخطابن ةر عنةقهةةمنةلخاا
ااان رماااك اااانهاايانةل ضااارانمر ا رًّااامالباافنهاايانةل ااالىن ركاقااحن مااماانةق الةةننبنام 
ا اةاننالرمتابن اةضن  ا نتاااانماق رحبملانهيانةل الىنةلفا قحننالةل فاانةلمامال ح

ن:ةآلك هيانةق الةةبنالتيلكنةلمماانةلمامال حنملانهيانةق الةةبن قانةلالالن

 .(155)  ةلمااةضحنةلمالةرح؛نقا منتمانبقاانتااالةنرتةهالبن اض منات ةنممانرل البنمالةرا -

ةل االةعن ا نلاربناا اان   ااكنا  ة نت راةعنمابنةلف اا  نةلمماقلحنةلكا نكة ا نةةراحن -
 ن.(156)ك المن ا الةةنك ارحن الالتالحنلاطةةفنةل اللرحنالةسبقرمرح 

 ا ن الهااكنام قحنلراحن قاانماانةةكت كالن ما احنةسخاالةبن اا مانةافاة ان الماقطحن -
ت نمبنلر رانالمالةرانالةلاةة بن  ا ن  نةمكاللان قر انبالةك منةلك ن اضنةقةةضان

ةالبناااالنةل ااةراحنالبكقااالةنالي لااالةنامااا نالغااالةنتاا نمتمماااانةل اللااحنالط  ااالةنمااانراا
الاطفاااتنال اا ا انلم ااة ناا اامنلرمااالةنماابنةل ما ااحنالافاايالةنالتامااانمر ةارااحن اس اا ةمن
الهااا مالةنبااةىنال قاا ةانمماارلرحنالماةمااالةن ر ااانةل كاا نالةلااي  نالةلماا انم اا ن قاا عن

ن.(157) مالةرانالملا  حنلماع  نماقاللحن

الم نالةلملقا بنالر ا  نت  اان را ة نافالينلابنهللانةلامتة ن قانةل ار ربنةل ا -
ننن.(158) امامران  نمالةرانالةلاةة نالةلرمببنالا ةعنكالم نسرةةبن  نةل ة نةقالمط

هايةنةلخاةةبن ا ن ال الط  نهااكنممالحنقمةرتانالكةترانالممةة ر نالمراةةبنالبطاةن -
 اا نكا ارمن ة اينةسةهااا  بن ا نةل اام ..ن  ايانةلا ال نمكالةطاحن  ات ناالنبخاةن

منةلمالانالةلقال رمك بنالما منمبنرماانلا  ن اا ةن ة اين ما منمبنر  منللنةل  
ةلان تةنمةهابن  رقحن قاناةضنمراا ناللر رانالم ةر رانلكتالبنملطااناخاةىن اا ن

 .(159) ةلاةة نالمالةرا  نهارمك ان

 ه فن ة ينتغرةانمابنكا رمااانمااةضاحنكاما ن الالتالاحنلق االىنةلخاة راحنهاالن -
مالةة بنمالة نكايىنةلما نب  نةل را نةتمكر  ن قانمار نمبنةقةضنالةلااعنالةل

ننننن.(160) االنةلممقمنب  نةلممرل 
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با ن  ةن   نمبنةق خاانت الىن ا قحن  نخطاابن ةرا عنةقهاةةمبنالأشخاص:  -4
ةك فانما منةق الةةنالةلمماانالةل فاانةلمامال حنملانهاتت نةق اخاانت االىن

ك اااانةلمااق رحنح/ةلةة ضبنةلمالةباافنالماانبر ا رااح اسنبنالةل قراا نما ااا المااق رح ا قااحن
الةق الةةنالةلمااماانالةل اافاانةسر ا رااحنةقالضاااعنالةل ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةران

ن:ةلمامال حنملانهيانةل الىنةلفا قح

ةلكاام نما نةلمقافن  ن ةلة رعن   ةلفكاينةلمرمانتابنمل  ةنالالةضلانماينةل  ةرحن -
كلاااااكنضاااا نةلاااااالمنةلكاااا نةلمااااالة بنال خ ةكاااالنةلطالرقااااحنراقاااامنل اااامنةلمااااتةمةعن

 .(161)ة   ةلا

 اا نممااا ر انلالباافنكاا هالةنةقالضاااعن اا ن  اا  نةلااة رعنكاتراا نةمااكمةةةنم ااةن -
مالةرانالةللفا ن قانم  ةةانةل اابنةلماالة بناليلاكنةماكاا ةنملاانمالبف اانةل ا اان
ماابنةقامااحنةلاايىنركضاامبنضااةالةعنةلكال اا نملااانكمااالرحنمراماارحنكلفاا ناللاا عن

 .(162)ةقةةضانةلمالةرحنالترابنةل اللحنالمتمماك ا 

ةلماالةرحنمكماماتحنماللا ع...نقاالنناةىن  ا انلقلفاا ن قاان  اا نةل اللاح ر ي نب ا -
اهمرحنمالةرانلامبنةل المانةلم ةىبنالاالنميةنمانخة انم ةنمابنماالةرابنن را

 .(163) ال   انةلكا رةن قانةلالض نهااكبنك   نةقمحنةلاة رحنممابحنةقال ا 
ةلمرامارحن ا نماالةرابننةقالضااعنالةل ضااراك ااان المالةبفنةسر ا راحننأما فيما يتعلق   

 قااننالةق الةةنالةلمماانالةل فاانةلمق رحنةلمامال حنملانهيانةل الىنةلفا قاحبن ما اا
ن:م ر نةلم ا 

 مبنةلااة رعنكةةماابنتنراكااةفن ل ااال نةل اااالبنةقخااةىن اا نةقماابنالةتمااك ةةةن -
 .(164) الةللراعنةلتةرمح

 ا حن ركااة منكةةماابنةا كاالن اا نةمااكااةفن اااضن ال نةلماط ااحن الك اااهةن اتمااك -
ننن.(165) لةا ك ان  نةل اةنمبنمرةةب

 .(166)  كةةمبنرماةعنميبنةت كاةا -

 كةةماابنة اا ن  قااال بنرةراا نةتاماالابنالةقمااالة نال رال ااان  رقااحبن اامنراخااين مااةعن -
  ال هانالرام  انلافملبنةلمفاةبحناالنرلك نة  ناةةض نماالةرابنالرةرا نابنرماقم ان

ن.(167) ملانبخةربنلرل  الةنم قلكلبنتنم قلك م

لاانماالةرابنلفا اان قاانلرااعنخ  نكةةمابنمابنطقابنمةماا نباالةان ة راحنمتنر  -
 ااااااال انةلغالراااااحبنالااااااةفنةلمارااااا نمااااابنخااااااة بنلقفا ااااالنل اااااةتاانةلمااااا ين

 ن.(168) ةقمةرترح

تاابنراك ا هانةلكا ن  ا نكةةمابنلرةكتابنةللمابااانافما انالراا جنةلمرامااانافما ان -
 .(169) الرا  ن  ابنالرة ض ان مقحنالكف ر 

ة اابناة الاااابنك  ر ةكاالنلمااالةران ااالالفنماابننكةتاا ة رعنةل لتاابنمالة ااقحنةلاا -
ةلكق اانب ا ناماا ر نملاانماط احنماا جنةلماالةرحنلمطااة عنباالةاننةلكا نماط حن فةرب
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مالةرانةل رم ةةطرحنرم  نخةبانم ا ةةنل الة  نةل ااالبنةل اللانال ا الةاانماا ةةن قاان
 .(170) ةمك   نمالةرا

 ام:ج( تحليل األطر المرجعية لخطاب جريدة األهر
مة اراااانةماامرح؛نماابنا ةاهااانة كماا نخطااابن ةراا عنةقهااةةمنملااانلاا نت رااةن قااان

بنتماااانة كمااا ن قاااانةلمرامااارالبنالةلمااافةة نالةلخ اااةة نالةقتاااا رمرالبنال قماااا نةلااا رب
نح راراار راللال راحنالالل اا رحنالمحنةتمك  ا ن اطةنمرامرحنالبااالاراحنالكاةرخراحنالل البرا
اماااي نمااا  حنم قااحنماابنةلالةباا (:نالابااالة ن خ ااراان اا رةعنالم اااه ةانماابنةلالةباا ن)ا

ةل ضااارانةلمرامارحن اا ننةقطةاللاااانةلكا نةمااكا نملر اان اا نكاااللالن؛ناليلااكنلكاترا اللالراح
ن:ناآلك ترمتبن ةضنهيانةقطةنالنمالةراب

؛ن ا ًّةنة كم نخطابنةل ةرا عن قاانةسطااةنةلمراما ن  ات نت راةاإلطار السياسي:  -1
بنالبا نال َّافنمرامارحن ا نةق ا نالب نرة  نيلكنملانابنبضرحنةل ةةمحنه نبضارح

مابنال  احنةلا اةننةل ةةمحةلخطابنهيةنةسطاةن  نكاتر نمالبفنةل ةر عنمبنبضرحن
نةلمرامرحبنالمبنام قحنيلك:

 ةلك ااار نةلممااكمةن قااانةل   ااحنةلمااالةرحنطرقااحنةلفكااةعنةلماضاارحنر رااةنةلماراا نماابن -
ةسبقرمراحنةل قحنالر راةنةلت راةنمابن  مااانةتماكف امنلاال نةا احنةل االىنةلت اةىنال

كااا ة نة ااكااتن قااانماا ةةنةلكاا نالضاا نلاا نل اايانةقامااحن اا نالةلم كماا نةلاا اللان
ةلماالةانةل مااانةلماضرح..ن قانم ةةن  ةنالةل نكق انماالةران ا عنضاة اانماةعن
ماابنامةرتاااناللقفا  ااان اا  الىنةقمااقلحنةلترماالرااحبنالمااةعنماابنكةترااانكلااانا اامن

 .نن(171)ةلك  ر نةسرةةا  ةلك  ر ةانةسةها رحبنالمةةانمبنممةة ر ن ا  ا ن

ةل امااحن ا ن الا بنارضاناالن اانامةةنم مانالما التنابنكاال نمالةرانملانم ا هان -
ةلاة رحن ال  نم كةكنرضمناطةة انمبنةللتمنالةلمااةضاحبنرخكااةهمنال ا نةلكفااالضن

 اا نمطاااةنمااتكمةن اراافناالن اا ن قمااحنخا ااحنكا اا ن اا ن ااربنةللتاامنالةلمااةضااحن
ل امااحنةلاة راحنالما نا االةلغرطنما نال ا  نةللتامنة كماعنخااانرا ا اناماربن اامنة

 .(172) الةلمااةضحنةلمالةرح

 االةة  الةخاك ط ةلاةةهب ةلماالة  ةلم ا    ااال ح  ا اا رغراب ت م اة   الب -
 مااةلاا ما اا  ا  با ماح مااةلاا ةقخطااة اب راااا ال ماا ت رافب   ات  ةقاماح
 ماب رارا  ماا ات اة اللاا ن.ك اهق اا رمتاب ت ةلكا  ةلمخااطة ماب لمارا  مة الح
 مكلالفح  ةخقرح بالى  قا ب ةة لرما اا ا مالةرا    ةلمر ةارح ةقالضاع  اال ح

 االضااع  ماة الاب الماماا ال اللرح مبقرمرح  ة ارح ةسةها رح ةلكا رماا   ةةا م 
  )173(.ةليةكرح لما اك ا ال ح الك كا  ك كةب م ا ةع  اللرح  ك خ ا كفابما كا ة 

الماابنةلالةضاا نابنةقةةضاا نةلمااالةرحنمة االحنقبنكتااالبنةلمااالحنةلكاا نمك اا  ن  -
ةلك ار نض نمرةةببناللتبن ة ةعنةلكالكةنالةلاافنب نكمكا نملاان ال ناخاةىبنالك اا ن

 .(174) مبنمرةةبنةل ضرحنةسبقرمرحنةقاللان  نةل ة نةقالمط
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ةعنمرااةرالنةلك ار ن كا ر ةانةل ةةعنةلمالة نةلك نا انملانطقابن الكا ة نخطال -
ةلا ااامنةلمااالة نةلممااا  عنماابنلقفا االبنال قااانةاماا منةالماارانالمرااةةببنالماةال ااحن

ن.(175) لمامرحنممةة ر نك اانا نال ال ن متة نسرةةبناللقفا  انملان الةةها

ةن ابنمراةةببن الااقبنةل بنابنةلا ال نةلاة راحنكةرا نةماكة اعنماالةرانلق افنةلاة ا ن ارا  -
الةلالتراااانةلمكلاا عنتنكةااابن اا نةلكماا  نةسرةةااا نلاار معنةللاا ال نةسمااةة رقرحبنالممااةة ر ن

 اا نةللمارااحنةل الرااحنةلةالماارحن اا نكاا ةكنةلقا ااحنةسرةةارااحبنالهاا نةلمال ااال ن قااانةقةضن
 .(176) لكطالرةنمالةب ن متةرحنكمتا انمبنةتلكتاكن لمةة ر 

 ا نكضاةبناطاا  اانةلكا ن انةق ا راحن ال ار ةن ابنهايانةلفالضاانةل اللراحنالةلكا خ -
مالةرانمبن اابنت نمابنكةتراانالمماةة ر نالمراةةببنالماانلامنكة ا نةل االىنةسبقرمراحن

ماالةران ا نةل  ضنر هان ابنماالةرابنالركالة احنةقمةرتراالبنالةلاةالعن قاانةلك   احن
 .(177) ةلمالة  مالفنك  نةلتاة حنةساماارحنكلا ةنةل ابن

ةاكخا ااانر ااةكن ر اان ا نر اةةاننةلماالة ن الكةكنم رةن  اةنةقم نملانةل اب -
ماا نلق اماااحنةلاة رااحنتااانتاا نةلمااالةرربن البنةمااك اا نالم ماااينةلم ااا نلاا الةنة ر

 .(178) كمالرحنةقامح  ننكتالبنطة ا

 هاا نهاا نمخططاااان ااةةعنماايه  نامن ااةةعنمراماا ن اللاا نات ااةنماابنمااالةرانالةلاااةبن -
 نن.(179) الرحنةلفاةمرح؟كك ةخ ن ر انمطام نمبقرمرحنكم ق انةلا ماحنةلكةترحنالةلماض

المابننبعن قانةسطاةنةل ااالا ن  ت نملا ال ة كم نخطابنةل ةر اإلطار القانوني:  -2
ن  ا نال َّافنةلخطاابنهايةنةسطااةن ا نكاترا نمالبافنةل ةرا عنمابن بضارحنةل ةةماحن المَّ

نبنالمبنةقم قحنةل ةلحن قانيلك: طةر حنبااالارحناال  انما

 ربنةلالترااانةلمكلا عنالةالمارابن  اان ال ا مانكلاللانمالةرانملانمالحنلق ةةعن -
ةلخاة رحنةلم ةرحنةل اللكربنلقكلةكنةلفاا ن قاناماعنةل ة رحنةل اللرحبنتلكاالة ن
اال االنةل ااةةعنالةلكال اا نملااانلاا ن ااام نالا ااا انلاامااحبنمتتاا عنابنةقمااةن اااان

 .(180)مقلانسخةة نمالةرانمبنةلماالحنةلخطرةنةليىنكالة  ل 

ا نباالةان ة راحنملاانمامااحنماالةرانالكالمار ن الا بنابنةلل نةل لر نب  نةماك   -
اطاااا نةتماااك طابنالةل ااا ةمنةلاماااتةىن قاااانةلماااالحنةلماااالةرحنهاااالنةسماااةةعن
 امك  ةةنبةةةنمبنم قعنةقمبن البفنةللةبنال  العنةقطاةةفنةلمااراحن)ةللتامن
الةلمااةضاااح(نملاااانةلااااال عنلم ال ااااان ارااافبنالتكا اااحنةل ماااكالةنةل  رااا نلماااالةران

ن.(181)  اان ةلماارحنالة امرحنكلانم ةةفن اللاالةلك مرمن قانم ةة نةاكخا
بنالبا نعن قانةسطااةنةلكااةرخ ن  ات نت راةة كم نخطابنةل ةر اإلطار التاريخي:  -3

ال َّفنةلخطابنهايةنةسطااةن ا نماة نةلالباا  نةلكاةرخراحنةلكا نكا  منةك ااانةل ةرا عن
نبنالمبنام قحنيلك:بضرحنةل ةةمحالالن

 نلالنباالىنةتماكاماةنةلك قرا  ن) ةرطااراان مبنامةرتانك اةعنمبنا  نةل  ا نالكل ا -
 قاانم اةبن اا الةبنمما ا نن5916ــن ةاما(بنلكارا نم ا  نةلاا الةبنةل   ا ن اامن

 .(182)  قانمالةرا
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 المةعناخةىنركل ضنةلكاةرخبن ماينةلك  ىنلقمغاال نالةل اقر ررببنةاك اا ن ااك ااةن -
نةلماااالة  قاااانةل اللاااحنةل ااا رالارحنتاااابنةل ر اااابنةلم اااةىنالن5973اتكاااال ةن

 .(183) ل رب..ن  نلةبن البنم ةنالتنم من البنمالةرامك

  ااا مانتااابنةلااة رعنةقماا حنلماااانم اااةكنر ااالمن  ااالتانمتالترااحن ااربنكةترااان -
الماالةرانلماا نلاةبنال ارتحن را ماان ماا بنممااا عنماالةرانللاابنةلاماا نةلتااة ىن

 امااابنكااة  نابنةلااة رعنةلةةلاا نلااا  نةقماا نكااةكنن11كةترااانب اا ن اا نةلمل ااالةن
ةباااحن ااما ن ااةبانمااالةرانـااـنلرااضنتااااانككاا ةبنمرقر اارانةللااابنةلمااااطحنةلال

ةلتااة ىنـااـن اا البنبااالةانلق ااريبنالةل اا فنك ااابنمالة  ااحنماا نكةترااابنالابنركلااال ن
 نن.(184) ال ال نبالةك انــنميةنااانمالةرانــنملانبالةانةلك  

ماةة ر نماااة نرايتةهانةا قكاةةنال ةاماانالم»  ةةينةلا الةبنةل   ا ن قاانم اةن  -
افااعنمااانرلاا ضنةآلبنكمامااانماابنةلااا الةبن قااان اا ر كاانمااالةرانالهااالننب«ةلكاااةرخ
 .(185) ةلل ر ح

بنال  ات نضاارفنة كما نخطاابنةل ةرا عن قاانةسطااةنةلل االب اإلطار الحقوقي:  -4
الباا نال َّاافنةلخطااابنهاايةنةسطاااةن اا نم  اااةنةهكمااامنةل ةراا عن ضااةالةعنكضاامربن

نبنالمبنام قحنيلك:لقمالةرربةلل ال نةلمخكقفحن

نةلماالة كل  ن ال ابنةلك نكم نةل اللانمبنا  نالبفنةلتاة حنةساماارحن كاللر ن  ال نةلم  -
ا انملاانخاةال نةلكا نهايانةللاةبنةلما مةعبن ا ن ا نابن   نات اةنمابنا افنمقراالبن ا ر ن

م راربنماالةىنمابن رااةهمنال اكاك من ةخا نةقةضنةلماالةرحنالخاة  اان ضا نن6ات ةنمابن
ن186)  نةلمالةرح بنةلك مرةنةل ام نلما منةلم بنالةللالةضةنالةقمالة

ة كم نخطابنةل ةر عن قانمطاةنابالة ن خ اراانإطار أقوال شخصيات شهيرة:  -5
نبنالم ا ن قانيلك:بقر ن  ًّة  رةعبناللتبن  ت ن

ةلمااةالفنباا نمبن االهةنةلمراماحنهاالنابنكغراةننةلمرام  لرالن كةةالعنةلفرقمالفن -
 ااا مانناالنكلاا  ؛نابنكغرااةن ااا مانمااالفنرتااالبنةلكغرراةنملااانةق ضاا بنالابنكلااا  

مالةران لبنتقر مانةلكغررةنالةلملا  حنباا ةنملاان  نمالفنرتالبنةلكغررةنملانةقمالا.ن
ال ا ان ةةااانهاا  نتاابنةلكا ن اللحنم مةعبنالمطرحنلت نةل االىنةسبقرمراحنالةل اللراحن

ننن.(187)  ة حنت رةعنلم نةلافاليناالنلقكخقانمبنا  ة ن ة رربناالنا قررب
ة كم نخطاابنةل ةرا عن قاانمطااةنالواق (:  إطار مشاهدات من الواق  )أمثلة من -6

بضاارحننك اااام اااه ةانماابنةلالةباا بناليلااكنلضااةبنام قااحنكماااا نكال  اااانةل ةراا عن
 بنالمبنام قحنيلك:ةل ةةمح

ن11 مانرل ضن  نمالةرانماين ضاحنا الةمنهالن  رلنمانل ضن  نمم اارانمااينالاالن -
كمااكخ من(.نةل ااالىنةلاالمرااحنةلت ااةىن5939ن-5936ماااحنالةمااكمةن اا ضنماااالةان)

المااطا نملقرااربنالمبقرمرااربنالكمااا  همن  ااكانةلطااة نةلاقارااحبنمااالة ن  ااالعنةلماا ين
الةلكمالراا ن اا نةللااالكربنةلمااالةرحنالةسماا اارحبناالنةلكاا خ نةلممااككةن الك ااةرلااناالن
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ةل ااامانةلمةراااابنة  ااااا ن مالبف ااااانةلملاراااا ن اااا نلالااااحنمماااا اارابنال المفاالضاااااان
 .(188) الةلمتكمةةانالم قعنةقمبن  نلالحنمالةرا

الماال احنخطابن قانةسطاةنةل را بناللتبن  ات نضاارفنةلة كم ناإلطار الديني:  -7
نبنالمبنام قحنيلك:مخكقفح

 لاامنرتاابن ااةة ان ااربنار راللال رااحن رتكاكالةرااحناالن رم ةةطرااحبن اا نم ااال ناة رااحن -
ةل ا بنلتا اان ة ماانمال اال عنكمااانملاان ا ن)اال ااناا قاالنامةرتراح(نبا نك ا الن ارا عن

قالمطنملانم مال حن ال ن غرةعن  نلضبنا اامنةلخ  احنـاـنم ا عنك مرمنةل ة نة
ا نةمااك  ا ن اات نلتاامنكاااةرخ نكآتاا نماااينبااةالبنطالرقااح..نم ااا عنةلك ااتر ن  اايان
ةل الةعنلرعنل ان  ن االبنةل اة نةقالماطنالتنةلا ربنةسما م بناللتابنكلالرقالن
مبنا اامن اللاحن ر اان  راحنمابنةل ا ةةانةلتامااحنملاانم مال احنه احناال اانمكااالةعن

 .(189) لغالران) ة  ,نتة  ,ن اةم ,ن ة ة (ناالنميه ران)ماحنال راح(
اابناإلطار اإلحصائي:  -8 ة كم نةلخطابن قانةسطاةنةسل ا  بن  ات نضاارفنارض 

ن:الم ا ن قانيلك

 امنةماكمةانلما  نن1155مااةعننةللةبنةلك ن  اانم نملااللحنةل الةعنهااكن    -
 اخانلرااك مبنمابن راا منالاالنالافنن311ماالةانمككالرحبن   ن ر انمانر ةبنمابن

 ا  نضالارانكا ارمنبتفنما ا ...نالن511الافنةماةاعبنالالاالنن51الفنطف نالن59
نالافنبكرا بنالكما  انةللاةبنةقهقراحن ا ن61لف ا  نةل  ا رحن اا ن ة ينال اب نة
ن4م رربن خانمبنمااط  منملاانماااطحناخاة بنتماانا  اةنالاالنن6ك  رةنالالن

 نن.(190) خاة نةل   نم رربنمالة ن قانةل  ةعنملان1ملان

ةلا راا نماابنةلمااااطحن اا ن(نبا اا عن مااتةرحنامةرترااحنكاك ااةن53 هااااكنات ااةنماابن) -
(نماابنممااالحنمااالةران  اات ن٪11ةلمااالةرحبنالكماارطةنك ةر ااان قااانمااانر ااةبنماابن)

م ا ااةناالنماابنخاا  نةلاا  منالةللمارااحنل ااالةانمااالةرانةل رم ةةطرااحنال اااضن  ااا  ن
 .(191)ةل رينةللة 

  األهاليجريدة: 
ةننمبنمالة نةلةا نةلك ن ال انبضرحنالضا ننةقهال ةلخطابنةس  م نل ةر عننب  م     ةنت رة 

انكاا  عنك اابنالةلك نك ت ن  نم مق انةلخطابنةس  م نلق ةر عن ا تاللنةلفاراحنةلم(192)ةل مكالة
هيانةل ضرحبنالب ن ا انةلم اتانــنمالة نم اتانبرا ةانةل ةر عناالنتك ا  ابنمبن ةخا نةل ةرا عن

تااات ةننالةلمقفااانالةلاا الةانالةللاالةةةاالةلكل ر ااانةلك ااةرةنالاة  اانـاـنالةق ما عنةل الفرحنالخ
ةبنالب نة كم نةلخطابن قانمة اراانمل  عن  نمالة نةلاةا نةلكا نكامنا اةهان مالة نةلةا ن  الة 

بنالتاااابنمااابنا اااةانهااايانالةلكل ر ااااان ااا نةل ةرااا عبنال  ااات نخااااان ااا نةلك ااااةرةنالةللاااالةةةا
نال ةلمااراااحال  قالمامااارحنالبرا ةكااالنالمة ارااااانمرامااارحننةقهاااال بنةلمة ارااااانمة ارااااانلاااا

نن.نال ال ربنالخ ةة 
ال قان اابنبخةبنال رمانركاقحن ممكالراانةلقغحنةلاة راحنةلمماكخ محن ا نماالة نةلاةا ن

 الفرحن ا نما امن ة راحن  ا نةماكخ مانةل ةرا عنلغاحننةلما الةعن  ن ةرا عنةقهاال ب
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 امراحن ا نةلا اضن ة راحنرااببنالل  احن  ارلحن ا ن ااضنةقل ة رحنةقلراببناللغحن
الرمتاابن ااةضنةلاكااا جنةلكلقرقرااحنلمماااةةانةل ةهاااحنالةل ااالىنةلفا قااحنالةقطااةننبةآلخااة

ن:ننةآلك  قانةلال لننةل ةةمحةلخاان  ضرحننةقهال ةلمة ارحنلخطابن ةر عن
 :األهاليأ( تحليل مسارات البرهنة لخطاب جريدة 

ابنةلك ما بنا اةانةقلااةبنةلرمااةرحنلاــنةل ا ةعن ابننةقهال ب  منخطابن ةر عن
الب نتااانةل ةرا عنلماابنلاا نةللاابنالةلمكلا ضناطةاللاا/ااماطبن  عننــن  نم ة

ن ااا نت رااةنماابالباا نةكماامانط راااحننالةلماا ة  ن اابنا تاااةانالكال  اكاالبنةلةماام نلاالب
مماةةانةل ةهاحنالةلل جنالةق لحنالةل ةةهربنالةلم التانةلة رمحنةلم  ماحن ا نةلخطاابن

الةلااااا ةنما اااان المترااا عن)ةسر ا راااح(بنما ااااننالةل اااا نةآلخاااة)ةلماااق رح(بنن المااةضاااح
ةك افانةلكتكرتااانةلمماكخ محن ا نال المكالةااحن)ةلالمط(ناالن الغامضاحناالن المةالةااحبن

ةبنال اسباا رااحنبقاا بنر  ن ااةضنهاايانةلمماااةةانالةلل ااجنةلمطةاللااحن ال  المرااحنت رااة 
ة؛ هايانةلممااةةان المااةضاحنما امنرااحن  ا نةكمامانط نال ال  ا رحناالن الك ةرةرحناا ة 

)ةلمااق رح(نالااالنةلمااةضااحنالةلكا رماااانةلممااقلحبنالمالباافنةلاا ال نةلاة رااحبنالكال  اااان
بنالةلالض نةل ا من  نمالةرابن ا نلاربنةك افانكةتراالمرةةبنالنممةة ر ةل ال نةلغة رحنال

نةلكتكرتاانةلممكخ محن  نهيانةلمماةةان ال  المرح.
هايانةلممااةةان المترا عن)ةسر ا راح(نك ااانةلماقطحنال  نةلم ا  بنةكممانط رااحن ااب ن
 ااا نلاااربنةك ااافانةلكتكرتااااانالكال  ااااانةالمااارابنةلةمااامرحبنالةلمالبااافنةلم اااة بن

الرمتابن اةضننبةلممكخ محن  ن ةضنهيانةلمماةةانالةلل جنةلمطةاللحن اسباا راح
هاايةنةلخطااابنالاطةاللاكاالنالةق لااحنالةل ااةةهربنالةلل ااجننااماااطةلاكااا جنةلكلقرقرااحنق ااةان

نم التانةلة رمحنةلمةك طحن لن قانةلالالنةآلك :الةل
 السلطة الرسمية في سوريا: -1

  ات نت راةبنالبا ننمانرخانةلمقطحنةلةممرحن ا نماالةرانةقهال ا ةانخطابن ةر عن
هاايانةلمااقطحنالةلا ااامنال َّاافنةلخطااابنهاايانةقطةاللااحن اا نم ااةةانمالباافنةللااابنماابن

ن.ةللاتمن  نمالةرا
ةلااةا نةلكاا نةكماامانط راااحنمماااةةانةل ةهاااحنن اا نهاايانةقطةاللااحنمااالة ناالباا ن ااا 

الةك اافانةلكتكرتاااانةلممااكخ محن اا ن ااةضنهاايانن المتراا عن)ةسر ا رااح(بةلم  مااحن ر ااان
ن:نن قانم ر نةلم ا نبنالما ا اسباا رحةلمماةةان

   بنةتا راةةانةل ةةمرحن ال مقحنةلك نلل ان الكا رماانةسةها رحنةلكتفرةراحن ا ن -
ةل اارينةلمااالة ن اا نةلك اا من اا ن مااحنمااباا نةلغالطااحننالا اااي…نةلغالطااحنةل ااةبرح

ةل ةبرح..نال ا نابنا  ةنةل رينةلمالة نم ىنبالكلنةلامتةرحنالةل  راحن ا نةلكافراين
..ن ااا نيلااكنتقاالنكطقااحنالة اااطبنالةك ا  ااان اا نةلمااالااحنالةت ااك اكنالةتلكااةةفن اا 

ةلغااةبناتيال ااحنةمااكخ ةمنةل اارينةلمااالة نلمااالة نترماالرااحن اا نةلغالطااحنةل ااةبرحن
راحنمفكاقحنالمف ةتحنلضةبنةل ارينةلماالة ن  ا  اانلالن قاانةتاك ااةنةلت راةنتية

ن.(193)ةلي نالةاان قانةسةها ررب 
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 اكما نابنتنرال  ن قاانةقةضنةلماالةرحنمتنةل االةانةلماالةرحن اا ن اللاحنكاا اةن -
ةللتالمحنالا ن اللحنكاا ةنةلمااةضحبنتنر بنابنرتاالبنل اانباالةان قاانةقةضن

 اعنالبالفنةسةهابن ا نل بنقبنةتةهاابنةيةنةماكمةنما نةلمالةرحبناللتبنم نمةة
ن. اا منال ااال نبااالةانبالرااحنلقلتالمااحنةلمااالةرحنماارت  نملااانماا الطنةل اللااحنةلمااالةرح

ن.(194) ال رينةلمالة نلرعن ر انضارفانمط باناللتالن رينبال  

 االمن التابنمتابنم راحن المانةلمالةرحبنةلك نا مان ال نةلا الةبنةل    ن قانمالةراناا انكاةضانل  -
ننن.(195)ترمرا  نمالة بنب نات الةنابنم راك منلمنككاةضنق نه المنترمرا   

 ةل ابنةلمالة نةلا ارمنا  اانب ةكالنةقماطالةرحن ا نمالة  احنةسةهاابنةلا الل بن -
الالباافنملااان اااابن اا  ان اا نمالة  ااحنةلااا الةبنةل   اا بنالةلمالةطاااالبنخة ااالةن اا ن

لااا الةبن اا نم اا  نةل ااة اانلر اااه الةنةلاا  ا اانةل الرااحنالهاا نكماا طن ااالةةرخنة
 .(196) طالل  

 مبنكقفرااحنك اامن  راا عنلق اللااحنةلمااالةرحن امااكخ ةمنةقمااقلحنةلترماالرااحبنتنهاا فنل ااان -
مال نةلكقاالر ن اال  المنةلاماتة نلالبافنك ا منةل ارينةلماالة نالةاك ااةابنالالبافن
ةتا راةنةلا ا  نلقمرق راانةلممقلحنال  م ان الما نالةلم يبنالك  رمنطال نا اعنبا ن

ن.(197)ةلا ا رح نرة منهارمك ا

 الةلمتة نةلي نرك اهقالن  ااعن ابنةللاةبن قاانماالةرابنها نرا ا نالةل اللاحنةلماالةرحن اكاان -
كماارطةن قااانات ااةنماابنا اافنةقةةضاا نةلمااالةرحنماابناراا  نةلمكطااة ربنةلاا راررببنالكل ااحن
ةاك اةةان  نةمكاا عنةلم بنالةلملا  اانةلماالةرحنملاانماقطحنةل اللاحبنها نمابنةللتماحنابن

 .(198)ل الةعناله نكاقمن كة انةلغةبن  ا؟ كمكخ منامقلحنم

 ةمكطاعنةلا امنةلمالة نابنر مطنمرطةكلن قانةقةضنةلمالةرحبنالةاامنابنهايةن -
ل ضن مااالاحن ااضنةل االىنةلخاة راحبناللتابنهايةنرفاا نةت  اا ةانةلكا نكاا منابن

 .(199)مالةرانالةلاةة نالةلرمبنلبنكاال نتمانتااا 
 ا:المعارضة والتنظيمات المسلحة في سوري -2

نخطابن ةر عن ااب  ت نت راةنن يانةقطةاللح نةقهال ةهكم  البا نال َّافنةلخطاابننارض 
هيانةقطةاللحن  نم ةةانمالبفنلابنةلك م نمابنةلمااةضاحنالةلكا رمااانالةلف اا  ن

بنالال   اانل ايةنةلخطاابنتنرال ا نمااةضاحنل ر راحبن  ا ن  اا  نالكا رمااان  نماالةرا
ةلل ااجنةلم  مااحن اا نهاايانةقطةاللااحنالباا نةكماامانط راااحنمماااةةانةل ةهاااحنالنبممااقلح

 المااةضحن)ةلمق رح(بنالةك فانةلكتكرتاانةلممكخ محن ا ن اةضنةلل اجنةلمطةاللاحن
ننن ال  المرحبنالم ا ن قانيلك:

 تنرال اا نمااانرماامان المااةضااحنةلممااقلحبنمامااانهاا ن ما اااانمةها رااحناخااايان -
ن.(200)ةل رم ةةطرحنطةر انلمرطةك ان قانمالةرا 
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حن الما نالةلم ينالةق اةة نلتا نرماك رمنةقماةنالرماكطر نةل ارين ر بن  منكغيرحنةلمااةض -
ةلالضاا نةل االر نهااالنةلك اا  نن..هاايانةللالااحنابنراا ة  ن اابنةل اللااحنةلمااالةرح اا نةلمااالة ن

ن.(201) ةة نال  منةلك خ نةلخاة   لصةهابن ا منمم ة ان اقمالة نالةلم ينالةق

 ا ن”نةل رفالارح“ن التااانالل عنمبنةل رينةلمالة نب ن  ةابنخ  نكم رط ان ق ع -
ةلغالطااحنةل ااةبرحن اا نةراافن م ااحن قااانماماا نا  كاالنةلما ماااانةسةها رااحبنب اا ن
ااانمكاال ااحنالما ااان ةااا لاةهانهااااكبنلك ااار نمااالة نترمرا رااحنمااامحنك اام نالماض 

 .(202)ةلتقالة 

 الكك اه نامةرتانالكالة ا انةل ةرطاارحنالةلفةامارحنالةل ما ااانةسةها راحناللقفاتهاان -
المااطبنابنةل اارينةلمااالة نماا حنلاالنةلا ااالةنخاا  نبراماالن اا نةلغااةبنالةل ااة نةق

 كم رطن  عنمااطحن  نةلغالطحنةل ةبرحن  نةرفن م حن قانمام نلك ار نماالة ن
ن.(203)ترمرا رحنالمامحنا  كلن ما اانةلاافنالةل ك نالةسةهاب 

ةسةها رالبن  نةلغالطحنةل ةبرحنرضة البنةلم ارربن الم ة  نالةل ااالبنالك اةبنل امن  -
مما  ةانةساماارحبنالة ك  اانابنبةةةنم قعنةقمابن ال  ااحنمارتالبنةقمقلحنم نةل

”نةل  ااح“ م ا حنطال نةلا اعنتلك اطنةقافاعبناللتبن بنخ فن  ر نلاال نمف االمن
لرااضنك ااةنتاا نماابنةالماارانالمااالةران قااانابنةل  اااحنتنك اام نةلما ماااانةلكاا نتن

ةىنامةرتانالةلا ال نكاك ةهانةقممنةلمكل عنما ماانمةها رحبنال قانةل اابنةآلخةنك
 .(204) بنةل  احنت  نابنك م نةل مر ةلغة رحنا

 الموقف المصري تجاه القضايا السياسية في سوريا: -3
بنالبا نال َّف اانهيانةقطةاللحبناللتبنلرعن ال ت نةلتاا  ةقهال نا ةانخطابن ةر عن

حن الةنم ةن  نماال حنةل ضارانةلمرامرحن  نماالةران طةر االكاتر ننم ةةانةلخطابن  
الباا ن ااا ان اا نهاايانةقطةاللااحنمااالة نةلااةا نةلكاا نةكماامانط راااحنمماااةةاننبمااقمرح

ةل ةهاحنةلم  محن ر ان المتر عن)ةسر ا رح(بنالةك فانةلكتكرتاانةلمماكخ محن ا ن اةضن
نهيانةلمماةةان اسباا رحبنالما ان قانم ر نةلم ا :نن

ماالةرحبن ا  ةنتلابن الةنةلة رعنةلم ة نالةللتالمحن  نماالبف منمابنةل ضارحنةل -
 م ةنات اناا انم نالل عنةقةةض نةلمالةرحنالةل اابنةلماالة نالضا نةسةهاابن

 .(205)ةلي نرالة لنةل رينةلاة  نةلمالة ن البنكفةبح 

 مانرل ضن  نمالةرانهاالنملااللاحنسما اطنةل اللاحنالكماراحنةل اابنالةقةضنالهاالن -
ةن قاانم اةبنلايلكنر ابنممااا عنماالةران ا نمالة  احنةل  ماحن ةنم ا اة  رم  نخطة 

ةرالرحنةقمةرترحنةلكا نةكخايانة اتاتنمبقرمراحنال ة راحنالكاكلتمن ا نةلكا رمااانةسم 
 .نن(206)ةسةها رحنةلك نكلاةبن  نمالةرانالم ةنالارةهانمبنةل    

 موقف الدول العربية تجاه القضايا السياسية في سوريا: -4
ةقهاال بناللتابنلارعن ال ات نااللالرااانخطاابن ةرا عنضامبنطةاللاحنةقنهيان ا ا
اماالة نةلاةا نةلمخكقفاحنـاـنا اةانةلخطاابنهايانةل ضارحنـاـنمابنخا  ننالب بنةلت رة نما  م 

ةترااحنلااابن اق لااحنالةل ااةةهربنالةلل ااجبنالباا نال َّاافنةلخطااابنةقطةاللااحن اا نكاتراا ن
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 نهايان اناال اا بنةل ضاارانةلمرامارحن ا نماالةرانالالمالبفنةل ال نةلاة رحن  نةلك م ن
ل ةهااحنالةلل ااجنةلم  مااحن ر ااانمااالة نةلااةا نةلكا نةكماامانط راااحنمماااةةانةةقطةاللاحن

 المااةضااحن)ةلمااق رح(بنالةلكاا نةك اافانةلكتكرتاااانةلممااكخ محن اا ن ااةضنمماااةةان
نةل ةهاحنالةلل جنةلمطةاللحن ال  المرحبنالمبنام قحنهيانةلمالة :ننن

 تناااة نا ن  اااعنم ااكةكبنالهاايةنرالضاا نةلكخاا طنةل اا ر ن اا ةنالةل ااا من ااربنةلاا ال ن -
 كااا ة ن قاااانةلااا ال نةلاة راااحنتنرم ااا نةلاة راااحن  ااات ناراااةنممااا ال نالابن ااا نةت

ضةالةعنمقلاحنكةةهاانةلا ال نةلاة راحنلتا نك ما نبةة هاانالك كما ن قاانبقابنة ا ن
الةل ن  نم ر نةل  اعن بن اللحن ة راحبناالن ا نما ر نالبافن ا الةبنخااة  ن قاان

ن.(207) اللحن ة رحناالن  ن رااحنةل اللحنةلالطارحنةلمالةرح 

رحن رالمنالةلا بنها ن افاحن قاانال الن برا عنامةرتانلضةبنمالةرانب  نةل محنةلاة  -
 .(208)ةلةتما نةلاةب 

ةلما ال ااحنةقمةرترااحن اا نم قااعنةقماابنا قاااانابنةلالتراااانةلمكلاا عنمااك المن ااالة ن" -
اماان مالة نمبنخا  نةلم قاعناالنخااة نمطااةنةلم قاع«نا نةل  المن قانمالةرا»

ممةة ر ن لا انلامنكاك اةنم قاعنةقماببن  ا نباماان   الم اا..نالا قااان خ اراان
تا نيلاك..نالةل امااحن!! هامحن ر اناالنر بن قانةلالتراانةلمكل عنابنك ا منماالةرا

ن.(209)« ! اه نما ا ينلا ح»ةلاة رحن

 تنرةر نلاانا  ةتاانةلغة رالبن ا نامةرتاانالةلا ال نةقالةال راحنابناقاك طنةقافااعناالن -
ةلكا نتنابنا اان امك ةةة.نرةر البنلاانابنامقمن ق ةااابن قا ةنالةة نةآلخاةنقطماا  من

م فنل انمالىنك مرةنكقكنةل ق ةببن لرضنتنر  انلاانخراةنمالىنابنايةفنةلا مالعن
 قان ماةناالطاااانالكال را ن ا  ة اانالةلق ااضنالةة نلمقماحنتةةمكااانةلاة راحنةلم ا ةعن

ن.(210)  ن قمطربنالمالةرانالةلاةة ناللر رانالةلرمب 

ااضنةل قا ةبنةلاة راحن ةقمحنةلاة راحنتاااانك اكا ن ا الةنالةلا  ةناللتابنةآلبنكك اكا ن  -
 رمااان را ااانالتناامااانابنةلا ااا اانةسةها رااحن اا نمااالةرانتااااانمماللااحن ااامالة ن
 ة رحبنالمالةرانلرمانم ة ن اللحن قانةلخةرطحنةلاة رحنالماماانها نبضارحنال اال ن

 .نن(211) ة   
 نحو القضايا السياسية في سوريا: إسرائيلتوجهات الدول اللربية و -5

الااالننممااةة ر  كال  اااانةلاا ال نةلغة رااحنال   اات نت رااةنةقهااال ةهااكم نخطااابن ةراا عن
البا نال َّافنةلخطاابنهاايانةقطةاللاحن ا نكاترا نمالباافنبنةل ضاارانةلمرامارحن ا نمااالةرا

مابنخا  نماالة نةلاةا نهيانةقطةاللاحنالب نا ةانةلخطابنبنهيانةلكال  ااةللابنمبن
ةضااحن الماان اااةلمخكقفااحبنةلكاا نةكماامانط راااحنةلل ااجنالمماااةةانةل ةهاااحنةلم  مااحن ر

ةك اافانةلكتكرتاااانةلممااكخ محن اا ن ااةضنمماااةةانةل ةهاااحنالةلل ااجنال)ةلمااق رح(بن
نةلمطةاللحن ال  المرحبنالم ا ن قانيلك:ن

 ةلمتةمةعنةلغة رحن قانمالةرانك  فنلك مرم انالك مرةهابنالةلضة اانةلك نال  اان -
انس اا عن ارااحنةلا بااان لمالةرانكمكفانةلم ا ةنةلاة رح..نمالةرانا  لاناةض 
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المل ةضنةلكالةاااان ربنةل الىنةلا مابنالاامفنابنرتاالبنةل اابنةلماالة ننةل اللرح
ن.(212) ا ةنمبنهيانةل ةة اانةل اللرحنةلك نرااا نما ان  ت نممكمة 

 الال ااقانةل قط ااحنةقمةرترااحنلاا نم اا بنما ال ااحنامةرتااان اا نم قااعنةقماابنابن -
 نم قاعنةلالتراانةلمكل عنمك المن الة نــنا نةل  المن قانمالةرحنــنمالة نمبنخ 

ةقماابناالنخاااة نمطاااةابنامااانممااةة ر ن لا ااانلاامنكاك ااةنم قااعنةقمااببن  اا نبامااان
ن.(213)   الم ان لط  نبية فن اةالخرحن قانمالةرح 

 امةرتاااانالمماااةة ر ن قاااانطةراااحنكف راااةنةلماط اااح..ن ااا الةبن  رااا ن قاااانماااالةرانن -
 .(214)الةلكم ر نل املابنمبنةتكفا نةلاالالىنةسرةةا  

 ن.(215) قحنةت ك ة ن قانمالةرانةامناافنم قعنةقمب امةرتانكةابن  نمالة  -

 ت نمبنركا  نكطالةةانةلمالبفن  نمالةرانر ل ناالنتقمانالةانةل رينةلماالة ن -
ةن قان لا  نةلما ماانةسةها رح..نماةعنةقمةرترالبنالةسمةة رقرالبنملاان ةاك اة 
كال رااالنضاااة اان ماااتةرحنلمالةبااا نماااالةرحن  ااا فنمماااا  عنةلااا اااةنةسةها راااحن

ن.(216)االلحنمماا  انالك  رمنطال نا اعنب نرة منهارمك انةلا ا رح المل

 الب  نارامن ال َّةنةلاة رعنةقمةرتا ن الاالا نكةةماببن ابنةا كالن ا نمالبنةل االةان -
ماا حبنلراضنك ا منن41ةقمةرترحنمابنماالةرابنلتابنةلك اةر نلامنر ام نات اةنمابن

تلاك  ننمم قالنةلم م نةلاماتة نةقمةرتا بنال اةتاانةلما ين ا نم ةةعنكةةماب
ان قانكقفراحنك ماحن ةلم   نالم  اةانلرعن  طن قانةلكةة  ن بنك ةرللبنلتبنارض 

مابنمماالحنةلغالطاحنن٪11  ر عنلقا امنةلمالة نةلي ن اانرمرطةن قانات اةنمابن
 اك املن امكخ ةمنامقلحنترماالرحن  نماط حن المانةلمالةرحبنالةلكال لنلم قاعنةقمابن

ةل  المنةلترمااال نالكقالرلالن  اةةةةانماةراحنسلرا ن م نل احنةلكل رحنةل اللرحن  ن
ن.(217)م محنال ة ن متة  

 كاا نهيانةل ما ااانةلة اراحنالةلا  منمابن اللاحنةتلاك  نةل ا رالا نمابنا اتال ان -
ةمك  ا ن ةةل ابنملانةلك ةخ نةلم ا ةن الا الةبن قاانةقةةضا نةلماالةرحنالب افن

 نهايانةل ما ااانمالةب نةل رينةلمالة بنالما اآكلنةلاماتةرحنلكارا نةلكاالةابنل اال
 .(218)المبنخ  نمانرممان مالة  حنةسةهابنةلمم  ن  ن ة ينالةخالةك ا 

   اانةس ةةعنةقمةرترحن  نةل لضن بنيةة  ن  ر عنلكال رلنضاة حن ماتةرحنملاان -
مالةران ا منةمكخ ةمنةلا امنةلمالة نامقلحنترماالراحن ا نةلغالطاحنةل اةبرحبن اةامن

 قاابنابنم ةةعنكةةماابنتنكمكقااكنا لااحنابنالارااةنةلاا  اعنةقمةرتاا ن ااارمعنماااكرعنا
لغاانةلماةعبنالاا انك لضن بنا لحنكتت نيلاكبنلتابننةلمالة  قانةمكخ ةمنةلا امن

 .(219)ار حنةق لحنلمنرماا ان الك  ر ن كال رلن م ن متةىنض نةل رينةلمالة  

ةلالتراانةلمكل عنةقمةرترحنه نةلك نكاةب نةلك فرحنةلا ا راحنلصةهااببنلراضنمبن  -
 طااا ةةانامةرترااحنملااانمااااطحن«نةلاا الة ي»قالماااانمتتاا عن اابنا اا نهااااكنما

 .(220)م  اللحنبر نما انب نكتالبنةلمال ةبناالنلر را 
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 التوجهات الروسية نحو القضايا السياسية في سوريا: -6
مطاااةن اا ننةلكال  اااانةلةالماارحنالااالنةل ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةرا ااا اناطةاللااحن

ال َّافنةلخطاابنهايانةقطةاللاحن ا ننالبا بنةقهاال ةهكماماانخطاابن ةرا عنااللالراان
ن.ننةلك م نك اانهيانةلكال  اام ةةانةترحنلابن

ةلكاا نةكماامانط راااحنمماااةةانةل ةهاااحنمااالة نةلااةا ن اا نهاايانةقطةاللااحنناالباا ن ااا 
الةلكاا نةك اافانةلكتكرتاااانةلممااكخ محن اا ن ااةضن المتراا عن)ةسر ا رااح(بنةلم  مااحن ر ااان

نةلمماةةانةلمطةاللحن اسباا رح:

..نال افنالاراةناماانرطالابن االك  نامةرتا ن ة امنلاةةضا نةلماالةرحة رعن ة  -
ةلخاة راااااحنةلةالماااااا نمااااارة  نت ااااااةالفنك ااااااةر نمااااااتةالبن اااااااالنمالباااااافن

 .(221)ةمكاماة  

 ل اا ن ابااان ضااا  ن ةرطاارااانالةلالتراااانةلمكلاا عنالةلاا ال نةقةالة رااحن اا نبضاارحن -
انةل امااالعنةلةالماا نالة اكاالنتاا نلاا بنال اا ةنماااينةل  ةرااحناللكااانك ةراابن ةرطااراا
  ااالةاةانماافةنماااالةعنلقامراا نالة اكاالنخاااة ناةةضاار ابنماا ىنةلكقفرااحنالةلكاالرااةن
الةلتاايببنةلكاا نكاا رةن  ااانكقااكنةلاا ال ن ااةة  انماا نةالماارانةتكلا رااحبن ااا نةلفااالان
ةلتام نل االكربن ا نةتاكخا ااانةلة امارحبنالةلا  منةلاماتة نةلةالما نةل ا ا نةلاي ن

ن.(222)رمةنلق اللحنةلمالةرحنةل  ةعن قانكل رحنةاك اةةا 

 .(223)  ا اينةالمران  نمالةرانالةتا ماماان  نلابنةلملا  ربنالةة نةللمقحن قانمالمتال -

  اا نكال اا ن اللااحنكلاااةبنةسةهااابنل ر اا نارااةنم ااةن اا نمااراا نالةالمااران اا ن -
مااالةرابنال اااب نةلاا ال نكمااكخ منةسةهااابنلكل رااحنااةةضاا انةلمراماارحنالةلامااتةرحبن

ن.(224)قح الليلكنمكمكمةنمالةران  نهيانةل الةمحن كةعنطالر

 ارةناالن م ة نةل ضاا ن قاانكا ارمنةل اللاحبنةلايىن اا ن اا نكامارحنما نةلالترااان -
ةلمكلااا عنالةللتالماااحنةلماااالةرحنالةالماااران قاااانما اااا نماااان اااةفن ماااااطحنخفاااضن
ةلك ار بنالا اينك ة احنخفاضنةلك اار بنمااةعنةلاة رعنةلةالما ن ااس  بن ابن

الةمااحنمابنماالةرابنةتاك اةن قانكا رمنةل اللحنةلي نتابنرمارطةن قاانمماالاان
لكانك خقانةلالتراانةلمكل عن  ت نما ةنالم ا ةبناالتنلت نكالهمنةلاالمناا اانها ن
ةلكاا نلاة ااانالمااةلااانكلاااةبنةسةهااابن اا نمااالةرابنال اارااانلكااانكف اا نةالمااران
ةسلماعن طامنةتاك اةبنال ال انلكانتنككم  نةالمران ا نةلماط احن اا نابنلاااان

 .(225) لماط حة  ن قان  حن ال نت رةعن

مكالة اا نالة اااطبنكاا ةربنةلممااقلربنةلمااالةرربن تقفااحنكفااال نما ااحنمقرااالبن التةن  -
المطناا ا ن بنةهكمامنامةرتان ك تر ن رينمالة ن  ر نلملاة حنةلا امنةل ا من ا ن

ن.(226) م حن ا نابنا  نةلمالةرالبن   منةالم ن  نةل ضا ن قان ة ي 
 التوجهات اإليرانية نحو القضايا السياسية في سوريا: -7
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ةهكماماانخطاابننضمبنةلكال  اانةسرةةارحنالالنةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرا ا ان
نم اةةاال َّافنةلخطاابنهايانةقطةاللاحن ا ننالبا نبناللتبن  ت نضارفبةقهال  ةر عن
ن.هيانةلكال  اانةللابنمبنةترح

مااالة نةلااةا ن اا نهاايان اا نالباا نةكماامانط راااحنمماااةةانةل ةهاااحنالةلل ااجنةلم  مااحن
ةك فانةلكتكرتاانةلممكخ محن  ن ةضنمماةةانال)ةلمق رح(بنن المااةضحةقطةاللحن

نةل ةهاحنالةلل جنةلمطةاللحن ال  المرحبنالما ا:

 التمانر ال نةلم  نةتاك اةنللنما احنابنالةل ارماحنركرماحبن ا اانمراةةبنمابن اا  اان -
ككل ضن ابنةاك ااةهان قاانةسةهاابن ا نماالةرانالككما  بنماك اةعنافما ان اال حن

 .(227)مالةرانلكتم نةمالك ا لحنا ر ن  نةل  ا ن  ن

الا ةةنقبنمراةةبنمااةلاانمال اال عن قاانةلخةرطاحبناللراضنمبنالة ااطبنك ااةكن  -
ممةة ر نبق  انمبنةلافالينةسرةةا ..ن لبنمااانيلكنابنةل االةانةقمةرتراحنمكالة ا ن

 .ن(228)ةلك ل انلمالةرانطالمانابنهااكن اللحنكلم نةممنمرةةبنمااةلانبا مح 
 و القضايا السياسية في سوريا:نح التركيةالتوجهات  -8

نضااامبنالاااالنةل ضاااارانةلمرامااارحن ااا نماااالةرانةلكةتراااح اااا اناطةاللاااحنةلكال  ااااان
تاايلكبنلرااضنال َّاافنةلخطااابنهاايانةقطةاللااحن اا نةقهااال نةهكماماااانخطااابن ةراا عن

 ا نناالب ن اا م ةةانهيانةلكال  اانالكالضر نمالبفنلابنةلك م نما ابنةقماعن  ن
 نةكممانط رااحنممااةةانةل ةهااحنالةلل اجنالممااةةانهيانةقطةاللحنمالة نةلةا نةلك

ةل ةهاحنةلم  محن ر ان المااةضاحن)ةلماق رح(بنالةلكا نةك افانةلكتكرتااانةلمماكخ محن ا ن
ن ةضنمماةةانةل ةهاحنالةلل جنةلمطةاللحن ال  المرحبنالما ان قانم ر نةلم ا :

 .نن(229) كةترانةآلبن خقان قانةلخطنلك كط ن ا ةنمبنمالةرانلافم ا  -

 اللاحنالاا اان خقاانن61كةترانلك خ ن قاانةلخاطنالكاقابناا اانضامبنكلاالفنرضامن كاك ن -
مااالةرانماابنا اا نمتا لااحنةسةهاااببنةااامناا ااانلاامنك  اااه ن اا نهاايةنةلكلااالفنمتناااا ةةن
الةال ةنا اط ان  نبضرك انةقهمناله بن  منكم  ن رينمالةرانةل رمالبةةطراحبنةلكاا  ن

 .(230)كةترا قتةة ن ما نمالةران قانطال نةلل ال نةل اال رحنل

اللتبنكةترانال غرحنةللفا ن قانم الل انالكل رحنمطاما ابنال التنتماكاا عنماان  -
كاك ااةاناماا كنةلمااقطاحنةلا ماارااحبنالهااالنمااان  ااةن ااالنمااقطابنةلا مااقرااحنةل  راا عبن
لاللااان االن ااةةلحن الة ااةنةللتاامنةلكةترااحنالا الةب ااانةس  مرااحبنماابنخاا  ن  اامن

عن   الىنا اةعنةلمماقمربنالةلممكضاافربنالكمالر ن ما اان رارحن)مم مرح(نمك   
مبن االبنةل الةةنةلاة  نلكةترانال  نم  مكلنمالةرانةلك نمااةلانكاااا نمابنهايان
ةل ما اانةلك ن  ةانمبنخ  نةلل ال نةلكةترحنةلمفكاللحنل ان  نا ن اةطناالنبرا ن

ن.نن(231)مالىنم اكقحنبالةانةل اللحنةلمالةرح 

ن11 ا نةقةةضا نةلماالةرحن ا ن ال ا مان  اانكةترانةلالافنةلاماتة نالةلكالاا ن -
راااارةنةلماضاا بن  ااةن الضااالينابنةلالتراااانةلمكلاا عنبااةةانةلكخقاا ن اابنلقفا  ااان
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ةقتةة نالكةت من ةرمحنلقغاالنةلكةت ن ا نابنتاااانةلك اتر انةلتة راحنها نا طاحن
 .(232)ةتةكتاانةلاللر عنلقك خ نةقمةرت نارةنةل ة  ن  نمالةرا 

 .(233) را ةل رينةلكةت نرضةبنةلم ارربن  نمالة -
 الوض  القائم في سوريا: -9

مابنخا  ننب  ت نت رةةلالض نةل ا من  نمالةرانةللا رحننةقهال ا ةانخطابن ةر عن
ان اق لحنالةل ةةهربنالةلل جبنالب نال َّفنهايةنةلخطاابنهايانمالة نةلةا نةلمخكقفحبن م  م 

نةقلاالة نالةقالضااعنالةل ضااراالكال  لنالاالننةلك م ةقطةاللحن  نم ةةانةترحنلابن
ةلكا نةكماماننماالة نةلاةا   نهيانةقطةاللاحنناالب ن ا ةلمرامرحنةلما  عن  نمالةرابن

ط راحنمماةةانةل ةهااحنالةلل اجنةلم  ماحن ر اان المااةضاحن)ةلماق رح(بنالةلكا نةك افان
ةلكتكرتاااانةلممااكخ محن اا ن ااةضنةلمماااةةانالةلل ااجنةلمطةاللااحن ال  المرااحبنالما ااان

ن قانم ر نةلم ا :ن

مالةرابنممانا ىنملانكااةضن ا  نمابنةلمالةبا نةلاماتةرحن الب ن  الةبن  ر ن قان -
مااطحن ملاا  ك نلمااعن  نالمخاابنلامقلحنالمةةتانلق را عبنل  المن ال الةةرخن

اللقبنالمطااةنةلاراةبنةلاماتة نالمالبا نبةرابنمابنمطااةنلقابنةلا الل بنالامافةن
 .(234) خ ا ن16ةلا الةبن بنم ةعن

خاا  نبراماالن كم اارطن قاا عن كك اهاا نامةرتااانالاك ا  ااانابنةل اارينةلمااالة ن  ااةبن -
ماااةعنةلماضاا ن قااانن53ةل اارفالارحن اا نةلغالطااحنةل ااةبرحن اا نةراافن م ااحنرااالمن

ااانمكاال ااحنما ااانةلتقااالةنا اا ان ماماا نلك ااار نمااالة نترمرا رااحنالمااامحنك اام نالماض 
ةسةها رالبنالر المالبن ك غرقلنضمبنم مال حناخةىنمبنةلم اا نةلكا نكامنةلا االةن

 .(235)ر انةسةها رالب  قر ان  نمااطحناخةىنتابنرمرطةن ق

 ت نطةفنمبنةقطةةفنةلمك اة حن  نمالةرانراك  ناالنرماكطر نابنرفاالان االاةن -
ضاالرحبنال اا  نن511مااال انالل اايةنرمااكمةن اا نةل كااا بنالةلاكر ااحنماا الطنات ااةنماابن

متمفن  ةنابناةىنةلمالة نر ك ناخرلنةلمالة بنالت نطةفنماا منرماك ال ن  االعن
ربنةل الىنةق ا راحنمابن ااابنال اربنةل اابنا ا رحنمخكقفحبنتمانابنهااكنخ  اان 

ن.(236)ةلمالة نمبن  حناخةى 

 قااانا نلااا نكا اا انةقامااحن اا نةلاا ةخ نةلمااالة بنالةل ااةةعنةلاا ةخق نتنرا اامن لاا ن  -
مرام نبةرببنلرضنرمااانتا نطاةفنلكالطرا نال اال ان قاانةقةضبناللارعنهاااكنا ن

 .(237)بااالا  ن ا ةعنام نتاملابنةل الةانةق ا رحنةلك ن خقانمالةران  ت نارة

بالة ا ن ماتةرحنامةرتراحنن1  ايةن ا ناباماانف ن ةلالتراانةلمكل عنةقمةرترحنتنكتك -
  نةقةةض نةلمالةرحبنتمانابنةل االةانةلخا احنةقمةرتراحنكلااال ن اماكمةةةنماا ن

كا اارمن»نةل اارينةلمااالة نماابنكلةرااةنةلمااااطحنةلكاا نكال اا ن  ااان   ااحنةلا ااةعن
 الةانةلخا حنةقمةرتراحن ا نماالةرانال اربنلرضنهااكنكامرحنتام ن ربنةل«نةل ا  ع

 .ننن(238) «كلةرةنةل ام»حن قر انكا رمن   حنةلا ةعناالنمانرطق
ن:األهاليب( تحليل القول الفاعلة في خطاب جريدة 
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ةن اا نخطااابن ةراا عن   ااةانم مال ااحنماابنةل ااالىنةلفا قااحنةقماماارحنالةقت ااةنكتااةةة 
ْااإلاا ننةقهااال  تاابن ااةضنمالباافنهاايانةل ااالىنالرمن ال ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةرابةلمال
ن:نتاآلك ق الةةنالةلمماان)ةل فاا(نةلمامال حنملر انةلفا قحنالة

  ااةان ال نت رااةعنت ااالىن ا قااحن اا نخطااابن ةراا عنةقهااال نةلخاااان  اايانندول: -1
نةل ضارابن قانةلالالنةآلك :

  ةانةالمرانتفا ا نة ارعن ا نبا ماحنةل االىنةلفا قاحن ا نخطاابن ةرا عننأ( روسيا:
نةالمارامالبافننالل ان لنةل ةر عنةق الةةنالةلمماانةسر ا رحبنالب نتابنةقهال بنالةلك 

ا/ماااق رًّانك ااااانةقالضااااعنالةقلاااالة ن ااا نماااالةران مترااا  ة/مر ا رًّانالاااالنماااالةرابنالةة ض 
ااان رمااا ركاقااحن مااماانةق الةةنن)االضاااعنالالااالة نةل ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةرا(بنام 

بإل الاا نهاايةنةلخطااابن  اا نتااااانن(نماابةالماارا)الةل اافاانةلمامااال حنملااانةل ااالىنةلفا قااحن
ن قانم ر نةلم ا :نةالمراةلمامال حنملاننةسر ا رحمر ا رحبن مبنةق الةةنالةلمماان

 ا قاابنالارااةنةلخاة رااحنةلةالماا نت ااةالفنابن اا  انكااة ضنةمااكخ ةمنةل ااالعن اا ن -
ن.(239)ةلا باانةل اللرحن  البنبةةةةانمبنةقممنةلمكل ع 

 الماابنالها نةلماط احنةلكا نراا منةقمةرتراالبناا اانةلخ ةة نةلةالعنةليربنكال  الةنملان قا عن" -
 .(240)تااانه   انلمالة نترما رحبنلمنر  الةنا نا ةنتمكخ ةمنم  نهيانةلمالة  

تفا  نة رعن قانبا محنةل االىنةلفا قاحن ا نن  ةانةل ال نةلاة رحب( الدول العربية: 
ا/ماق رًّننمالبافنما امنةلا ال نةلاة راحنخطابن ةر عنةقهاال بنالبا نتااب انالاالنةة ض 

ماااماانةق الةةناالضااااعنالالاااالة نةل ضاااارانةلمرامااارحن ااا نماااالةرابنالبااا نةك ااافان
 ااضنهايانةق الةةبننالرمتابن اةضن المق رحبنت العن ا قحنالةل فاانةلمامال حنملر ا

 التيلكنةلمماانالةل فاانةلمامال حنملانهيانةق الةةن قانةلالالنةآلك :

 ا ةن ا نمرامااك انمن  ةنةلكخ طنالةتضاطةةبنةل ا ر ن1155 ةل ال نةلاة رحن ا ن -
ال ا منةكفاب ااانمااالران قااان اال نةلاااةببنةلتاا نرا ااةنل اال نافماالنالتنرا ااةنملااان

ا  نةلغةبن  ن ا نةل ال نةلاة رحن  نهيةنةلمالبافن..نةل ال نةلاامنلق ال نةلاة رح
 .(241)افم م ل  ر عنةلك ن اقانةلاةبنرلاة البنا اك ا لنهيانةلمرامحنة

تفا اا نة اارعننةلالتراااانةلمكلاا عنةقمةرترااحناا:ن ااةج( الواليددات المتحدددة األمريكيددة
الكال   ااننمالبف اان قانبا محنةل االىنةلفا قاحن ا نخطاابن ةرا عنةقهاال بنالبا نتااب

مااق رًّانك اااانمااالةرابنالمر ا رًّااانالااالنةقالضاااعنالةقلااالة ن اا نمااالةرابنالباا نةك اافان
ن المااق رحبنالرمتاابن ااةضنت ااالعن ا قااحنمااماانةق الةةنالةل اافاانةلمامااال حنملر ااا

انةق الةةبنالتاايلكنةلمااماانالةل اافاانةلمامااال حنملااانهاايانةق الةةن قااان اااضنهااي
 ةلالالنةآلك :

ةن قااانمرق ااراانةلاااافنالةسةهاااببن -  تقماانل ااحنةل اارينةلااالطا نةلمااالة نةاك اااة 
 اابن اااالبنةلغااةبنةتمااكاماة ن  رااا عنةلالتراااانةلمكلاا عنةقمةرترااحبنال  ااةان

 .(242)ا رح ةقتايربنةلمقف حنلال نةمكخ ةمنمالةرلنلامقلحنةلترمر
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 ر اان ا نةل اما نةلماالة نال قاانةللا ال ن«ن ة ي» التااانالة اطبنب نكةتانلـن -
مااا نةلااااةة ن لراااضنرمتا اااانكلةراااكن اا اااةهانملاااانماااالةراناالنةلااااةة ن لمااابن

 .(243)م كضراانةلفالضانةلمطقال حنالم ا عنخقطنةقالةة  

ن.(244)  ةلك  ر ةان ضة حن متةرحنلمالةران قط حنامةرترح -

 .(245) حنلمالة  حن متةرحنم ن م ح امةرتانك لضن بنيةرا -

ةلالترااااانةلمكلااا عن ك لاااضنةآلبن ااابنيةرااااحناالنكخكاااةعناتيال اااحنلضاااةبنماااالةران -
 .(246) ات كما ن قانم ا عنل  ن قال نةلما ماانةسةها رحنهااكنالكمقرل ا 

 امانةقمةرترالببن لبنةلقا حنةل يةعنةلكا نرماةماالا ان ااك اام..نها نمطا  ناتيال احن -
ةرحنلمااالة نترماالرااحن اا ن اااضنةلمااااطح..نةقمااةنةلااي نرمااا نةمااكخ ةمنةل ااالةانةلمااال

 .(247)  نم ا محنمالةرا «نةللح»امةرتان

 امةرتانكماك  فنخقاحنلالاحنمابن ا منةتماك ةةةن ا نةلماط احنةلاة راحبنمتتا ةنابن -
ة  ا ةانامةرتان امكخ ةمنةلم ينةلترماال ن  نماالةرانماانهاالنمتن ماةناةة الةنابن

ن.(248)ةرا را ةالةن قرلنلق خال نالضةبنمال

 كلاااال نةس ةةعنةقمةرترااحنك ااتر نا  اااعنمااقطاانملقرااحن اا ن اا عنبطا اااان اا ن -
مالةرانالةت كةةفن لتالماانهيانةل طا اانتلتالماان ة رح..نمماانرااا نك مارمن

 .(249)ةل    

  ا نابن  قانةس ةةعنةقمةرترحن ا نم  اا نماتكمةنمالك ا نلقلاالةةن اربنمتالاااان -
خف نلقغاالنةلكةت نلافةربنةلمالةرحنالةلي نركخايانةلم كم نةلمالة بنال ا ن  م انةل

 .(250)اة الاابنالمرقحنل  منمالةبفلنةل ةخقرحنةلم كة ح 
  ااةانممااةة ر نتفا اا نة اارعن قااانبا مااحنةل ااالىنةلفا قااحن اا نخطااابنند( إسددرائيل:

ممةة ر نمق رًّانك اانمالةرابنالمر ا رًّانالالنةقالضااعننكال ل ةر عنةقهال بنالب نتابن
ابنالب نةك افانماماانةق الةةنالةل افاانةلماماال حنملر اانت االعنالةقلالة ن  نمالةر

 ا قااحن المااق رحبنالرمتاابن ااةضن اااضنهاايانةق الةةبنالتاايلكنةلمااماانالةل اافاان
 ةلمامال حنملانهيانةق الةةن قانةلال لنةآلك :

 كماهمنممةة ر ن ا نهايةنةقماةبن تقماانالاةانةل ارينةلماالة نك ا مان ا نمالة  احن -
اةضنلضاة اانمابنةلما ينةل اال نةسماةة رق بناالنةسةها رربن  نمالةرابنتقمانك

ةت  ااا ن ااابن»حنةلتاي ااحنةل اااهاعنةلمفكاقااحنهاا نماابنةلم  ارااحنةسمااةة رقرحبنالةلل اا
مااالةرانمااككلال نلمالباا نلقافااالينةسرةةااا نالممااةة ر نلاابنكماام ن ااابكةةبنمرااةةبنماابن

 .(251)ل ال ها 

ةرابن  ا نما حن الةسمةة رقرالبنتنرلكا البنملانك ا رمنيةرااحنت كا ة ةك من قاانماال -
ابنا قبنةلمم اللالبنل ر مناا منرفضاقالبنابنركااللانا االن تاةنةل غا ة  نا ارمنكا ارمن

ن.(252) ة ينلتمنمالةرا 
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تايلكن  اةانكةتراانتفا ا نة ارعن قاانبا ماحنةل االىنةلفا قاحن ا نخطاابننهـ( تركيا:
كةترانمر ا رًّانالالنةقالضاعنالةقلاالة ن ا نماالةرابننكال ل ةر عنةقهال بنالب نتابن

ةك فانمماانةق الةةنالةل فاانةلمامال حنملر انت االعن ا قاحن الماق رحبنالرمتابنالب ن
  ةضن اضنهيانةق الةةبنالةلمماانالةل فاانةلمامال حنملانهيانةق الةةنتاآلك :

ن.(253)ة  انكةتران  كاااناا انضمبنةل الىنكلاةبنةسةهاب   -

رين المبنهيةنةلماطقحنبةةانةل  اعن بناةةضار انال ابن فاةربنةلكا نرلااال نةل ا -
 .نن(254)ةلكةت نةلمرطةعن قر ا 

ةنة رماران ا نةللاا نةل ارماحن كا ارمن ة اينماالة ن -  الةلماقالمنابنةقتةة نلا الةن الة 
  نمالةراناالنةلاةة نالل يةنرةر نةلة رعنةلكةت ناة الاابنماااب ك من اا نابنةةهابن

 .(255) قانك مرةنمالةران قانار  نةسةها ررب 

ةلغاااالنةلكةتاا نلافااةربنراااا نابنالا اااينةل اارينةلمااالة نالةقتااةة ن اا نمل اااطن" -
هااتت نةلغاااةعنلاابنرمااكطراالةنالضاا ناباا ةم من قااانممااالحناخااةىنماابنةقةةضاا ن

ن.(256)ةلمالةرحبنالةا راةنةقطماعنةلكةترح 
م قااعنـااـن  ااةان اااضنةلمتمماااانالةلما ماااانن:مؤسسددات ومنظمددات وهيئددات -2

 عنت االىن ا قاحن ا نخطاابن ةرانـاـم قاعنةقمامنةلمكلا عنلل اال نةساماابنالنةقمب
مالبافنهايانةل االىنمر ا رًّااننةقهال نةلخاان ال ضارانةلمرامرحن  نمالةرابنالب نتاب

ااان رمااا ركاقااحن مااماانةق الةةنالةل اافاانةلمامااال حنملااانهااياننك اااانهاايانةل ضااارابنام 
ةلمااماانالا ااةانهاايانةق الةةبنن  اا نتااااانمااق رحبنالرمتاابن ااةضةل ااالىنةلفا قااحن

ناآلك :تةلمامال حنملانهيانةق الةةبن

الرانةقخرةنر  انل ر حنةا حنامةرتاان ا نةت كا ة ن قاانماالةرانةاامنااافن ةلك  -
 ن.(257)م قعنةقمب 

 م قااعنةقماابنمااةن امكلااابنةهرااببنالةماابن راالن  اا ةةعبنالهاايانلرمااانةلمااةعن -
 .(258)ةقالل  

 م قااعنةقماامنةلمكلاا عنلل ااال نةسامااابن اا نةلالبااانةلااي ناااكتقمن راالن اابنةل  اااحن -
 ك ان  اةنةلملتماحنةل اا راحنةل اللراحنالملاتماحنركتقمالبنهمن بنك  رمنمالةرانالملام

 .(259)ةلمم اللربنةلمالةررب 
تفا ا نة ارعنةل الىنالةل  اانالةلكا رمااان  ةان اضنقول وجهات سياسية:  -3

ةلخاان ال ضارانةلمرامارحن ا نةقهال ن قانبا محنةل الىنةلفا قحن  نخطابن ةر عن
لماماان)ةل افاا(نق الةةنالةالرمتابن اةضنمالبافنهايانةل االىنةلفا قاحنالةمالةرابن

نتاآلك :ةلمامال حنملر ان
  ااةنلااابنةلك ماا نتفا اا نة اارعن اا نبا مااحنةل ااالىنةلفا قااحن اا ننأ( حددزب التجمدد :

خطابن ةر عنةقهال بنالةلك نالل ان لنةل ةرا عنةق الةةنالةلماماانةسر ا راحبنالبا ن
ا/مااق رًّانك اااانةقالضاااعننتاااب مالباافنةللااابنمتراا  ة/مر ا رًّانالااالنمااالةرابنالةة ض 
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ان رماارانةلمرامرحنالةل ض ركاقاحن ماماانةق الةةنالةل افاانةلماماال حنن  نمالةرابنام 
مر ا رااحبن ماابنةق الةةن(نماابنبإل الاا نةلخطااابن  اا نتااااانلااابةل)ملااانةل ااالىنةلفا قااحن

 ةلمامال حنملانةللاب:نةسر ا رحالةلمماان

 اللابنةلك م نمينرتت ن  ملنلمالةرانال ا  ابنرليةنمبن الةببنهيةنةلام نةلاي ن -
 .(260)اة ناطا نا ن ة رحن اللرح ر ة نخ

ةنمرامار انةقة ااا نةلماضا ن اااالةبن - مابنةل ااهةعنهااان“ ا منلابنةلك ما بنماتكمة 
لمماا عنةل اللحنةلمالةرحن  نمالة  حنةلا الةبنةل    نةلغا مبنةلك نبامان الن”ن م ح

ت نمابنامةرتاانال ةرطااراانال ةاماان اا منةماك كنةل ارينةلاة ا نةلماالة ناماقلحن
 نن.(261)ةمكخ ةم ان  نةلغالطحنةل ةبرح ترماالرحنكمن

 مبنلابنةلك ما بنمينركاا  نكطاالةةانةلمالبافن ا نماالةرحنال ا نمااب ااانم قاعن -
ةقمااببنرتتاا نالبال االنةللاماامنماا نةل اللااحنةلمااالةرحنال ر اا انةلااالطا ن اا نمالة  ااحن
ةلا الةببنالرلايةنمابنمخااطةن اال عنا االة نةللاةبنةل ااة عن اربنةل اة نالةلغاةببن

حنةقمةرتراااحنالكلةتاك اااانلق  اااالمنةلاماااتة ن قاااانالر ااافنضااا نملااااالتانةلكقفرااا
ن.(262)مالةرح 

تفا اا نة اارعنضاامبنبا مااحننةلمااةضااحنةلمااالةرح  ااةان: المعارضددة السددوريةب( 
ةلمااةضاحنمر ا رًّاانالاالننكال الةل الىنةلفا قحن  نخطابن ةر عنةقهاال بنالبا نتاابن

نةقالضاعنالةقلالة ن ا نماالةرابنالبا نةك افانماماانةق الةةنالةل افاانةلماماال ح
   ملر انت العن ا قحن المق رح:

 .(263) تنرال  نمااةضحنل ر ان  ا اانال الةةرخنالطا ةةانهيةنامةنممكلر   -
تفا  نة ارعنضامبنبا ماحنةل االىنةلفا قاحن ا نخطاابنن ة ي  ةنكا رمننج( داعش:

ةلكا رمنمر ا رًّانالالنةقالضاعن  نمالةرابنالةك فاننكال ل ةر عنةقهال بنالب نتابن
 انةلمامال حنملرلن المق رح:مماانةق الةةنالةل فا

خماااةعن ة ااينلماابقاالن اا نمااالةرانالةلاااةة بنالخا ااحن ااا نم اا بنمااالةران اابن ن -
ال الكاال ن اال عنةضر انمبنمرطةعنةلكا رمنةسةها  ..نمبناةن٪91كلةرةنات ةنمبن

 .(264)ةآلتفنمبنةل الة ينملان   همبنممانر ت نخطةةنت رةةن قانهيانةل ق ةب 

 اارمن ة ااينكلااانضااة اانمطةبااحنةل اارينةلاة اا ن خمااا ةن ال مقااحنكت اا هانكا -
ةلمااالة بنالمااا ةبن اارينةلاااةة بنلكف اا ن اللااحنةلخ  ااحنةلما المااحنخاا  نةق ااالةمن

 .(265)مبنةقةةض نةلك نمرطةان قر انمبنب   ن٪71ةل   حنةلماضرحنبةة حن
البا نبنةقهاال   ةن   نمبنةق خاانت الىن ا قحن  نخطاابن ةرا عنأشخاص:  -4

ةك افانبا نالنةقالضااعنالةل ضاارانةلمرامارحن ا نماالةرابك ااانانمر ا رًّاكال   اانتابن
ن:ةق الةةنالةلمماانةلمامال حنملانهتت نةق خاانت الىن ا قحن المق رح

 اماام ن اا نةآلالاااحنةقخرااةعنماابنت اااةنةلمماا اللربن اا نةلاااالمنك ااةرلاان اا ناارااحن -
امااانةتمكخفافنالةتمك ااحن ا ال نةلةا نةلاامنةلاالم ن  نت رةنمبنةل ضاارانالةق
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ةل اللرااحبن اقااانماا ر نةلم ااا ناللاارعنةلل ااةبنك ااةر نةقمااربنةلاااامنلاماامنةلمكلاا عن
ةلاااي نباااا :نم قاااعنةقمااابنرالة ااالن اااق نك ااااانلااا نةقاماااحن”نةاطالارال اااالكرةري”

 .(266)ةلمالةرح! 

 ك ااةر نماااتةالبنـااـنة اارعن ةامااانـااـنةلااي نلاااال نابنر ااةةن االنةلااا الةبنةل   اا ن -
ةبن قانمالةرانتابنلفا اان قاان اةفنةقماةعنةلفا  ن قانمالةرانبا  :نمبنةلا ال

 .(267)ةل اللرح! 

 مفا اااعناةر ااحنابنراا  النةلااة رعنةلفةاماا نمرمااالراا نماااتةالبن اا نلااالةةنماا نبااااعن -
ةقمةرترحنةلالترااانةلمكلا عنملاان ا منةامالابنةل االةانةقمةرتراحن«ن التعنارالا»

مااابنماااالةرانلكاااان اااا نةل ضاااا ن قاااانبخاااةنمةهاااا  ناالنطاااة انمااابنةقةةضااا ن
 .(268)رح ةلمالة

 بامنكةةمبنالما ال كلن اقممنةلمكل عن ت نامالربنةلكلاةينةلمراما نضا نةلا اللكربن -
ةلةالماارحنالةلمااالةرحبنالةمااكخ ةمنتاا نا الةانةت كاااةانةلمراماا نالمطاا  نةقتايراابن
ال مالعنةلكمامار نلاال نةلضالارانمابنةلاماا نالةقطفاا بنالةماك ا نا نكل راحن ا  ن

ن.(269)ل حنلكانمبنال ال هانا   لكل ر نم  ةنةقمقلحنةلترمرا رحناالنةلك
 :  األهاليج( تحليل األطر المرجعية لخطاب جريدة 

البرا ةكالننةلك ما مة ارااانلاابن  ات ناماما ن قااننةقهال ة كم نخطابن ةر عن
تمانة كم نةلخطاابن قااننبال ال ربنالخ ةة نال ةلماارحنال  قالمامرحنالمة اراانمرامرح

الابااالة ننال رارااححنالار راللال رااحنالل البراانةتمك اا ا ن اااطةنمراماارحنالبااالارااحنالكاةرخرااح
ةقطةاللااانةلكا نةماكا نن؛ناليلاكنلكاترا ام قحنمابنةلالةبا  خ راان  رةعنالم اه ةا/

رمتبن اةضنهايانةقطاةنةلمة اراحن قاانالنةل ةةمحبملر ان  نكااالللنالماال كلنل ضرحن
ن:ةآلك ةلالالن

ال  اات نن قااانةسطاااةنةلمراماا نةقهااال ة كماا نخطااابن ةراا عناإلطددار السياسددي:  -1
 ا ننةلمرامرحةل ضارانمبنةلك م نبنالب نال َّفلنةلخطابن  نك  رمنمالبفنلابنت رة
نبنالمبنام قحنيلكن قانم ر نةلم ا :مالةرا

ةن  نهيانةلماط حنالمامانلةال  اانمماكمةعن - انالةمك ةةة   ةلالتراانةلمكل عنتنكةر نم م 
ة  نلااـنكخالضاا انةلما ماااانةسةها رااحنللمااابنامةرتااابناللاايلكنك لااضنةآلبن اابن اا 

لك ااالرضنةل اللااحنةلالطارااحن اا نتاا ن قاا ن ة اا نالكغررااةنةقا مااحنةلكاا نتن«ن ة ااي»
 ا اقحنالضاارفحن لراضنتنك  اان ا نةلماط احن«ن الرا ا»كةضان ا انلكل نملق ان

 .(270)مالىن اللحنالةل عنبالرحن  نماا عنه ..نممةة ر  

ا ن قان ةل  احنالةلكلةكنةقمم نراك نل ال نةل ما اانةسةها رحناللمارك انالةللف -
ال ال هان قانم ة حنمبن م حبنل اال حنترفرحنكفار نةل  احن ا نةلا ةخ نةلماالة بن
 ال اللااحنةلمااالةرحنرمتاابنملاةم ااانالملاماا ك انالملاتمك ااابناللتاابنتراافنكااكمنملاماا حن

ن.(271)ةل ما اانةسةها رحن  نلالحن  منةتلكاةم 
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نيةرااحن ماة منامةرتاان اماكخ ةمنةلما ينةلترمااال ن ا نماط احنةلا المابنماانهاالنمت -
لق خال نالضةبنمالةرابنم ق اانم ا نةل رم ةةطراحنةلكا نك ماكخ منت اما حن ا نارا ىن
ةسةها رربنسم اطنةل ال بنالتاانااك ةنةما  نمبن  ابنم اةنالة ال اانالاماا  ابن
 ا نب افنةلاا الةبنةل   اانلماالةرابنلقاااال نملاانمرا ةبنةلكلةراةنلا اةعنةل اابن

ةلكا نتاابنمابنةلم اةةنمبامك اان راابنةلمالة بنالا ك ا نابنمااناالبافنهايانةلم ااهةعن
 ن.(272)ةل رينةقمةرت بنالةلي نالض ن رلناا انضة حناخرةعنلبنككتةة 

 لاامنكمااكط نةل مااحنةلاة رااحنةلكال اا نملااانةكفااا نركخااينمالبفااانلاماامانماابنةلكاا خ ان -
ةسبقرمرحن  ن اضنةل ال نةلاة رحبنالهيةنمل نا ةنمابنك اةفنةل امااحنةلاة راحبن

ننن.(273) ةن  نةلاالمنةلاة      نةااتاعنلقكخ طنةل ة

 الةل  محنةقخراةعن قاانماالةرانالا ام اانةل ا فنةقال نالةقخراةنل اابنهاالنضاةبن -
ةلافااالينةلةالماا نةلاا اا ن  ااالعنملااانةلماط ااحبنالةمااكاا عنا ااالة نةللااةبنةل اااة عنةلكاا ن
كااينةل اا اانةلاماتةرحنةقمةرتراحنالةقالةال راحبنالك مارمنماالةران قاانةلطةر احن

ك ااانةلافطراااحنةلكاا نكامااتةن ااا نمااط  ااانةل ااالةانةقمةرتراااحبنةلاةةبرااحنلا اابن ةالة
 .(274)الكل رمنةل الةنةلةالم ن  نةلماط ح 

 الةاااامنتااا نيلاااكنمااةلاااانهاااااكنطا فاااحنمكل اااةعنةلا اااال نمااابنةلاخ اااحنةلمرامااارحن -
الهاا ن”ن م ااةناالت“الةتمااكةةكر رحنةلم ااةرحنك ااةن قااانةللاا رضن اابنمااانرماام ن

لامالاحنالةلكا لرعبنلقكم را نسماةة ر نتقمحنلاحنراةة ن  اان اطا بن ا نها نةلخراااحنالة
ةلت ااة ن اا نةلماط ااحن ااا نةس  اااان قااانبق  ااانةلاااا ضنالهاا نم ااةبن  اا نال راااان
امالةااااانامنااااااانبااا ن اااةاان اااا نابنتااااان  اااالتن اهماااحنلا ااا  نابااا نمااابنةلا اااال ن

ن.(275)ةل ا مح؟ 
 قااانةسطاااةنةل ااااالا بنال  اات ننةقهااال ة كماا نخطااابن ةراا عنطددار القددانوني: اإل -2

انت رة ةنلق ا نةل ااالا نارض  بنالبا نال َّافنةلخطاابنلق ضارانةلمرامرحن  نمالةرا؛نا ة 
بااالارًّاابنالمابنام قاحننةلك ما نمابنهايانةل ضااراهيةنةسطاةن  نمماا عنمالبفنلاابن

نيلكن قانم ر نةلم ا :ن

 مالبفنم قعنةقمبنلالرابنات ةنكا رةن بنةقاماحنةلكا نرالة   اانةل اااالبنةلا الل ن -
ل حن المالةبفنةلك نركخيهابن طةر احنةلك االرانةلمال اال عن رالنتنكلا ن  نةقلفرحنةل ا

ا نم تقحبناللتالنر ا نةلا ال ن اال حنلاحنةلاا ضناالنةلفركاالنها نمار عنةلمالبافبن
مالة ن اللحناالن ال اط بنةل ااالبنةل الل نالض نبالة  نا قرحنلل نةلم ت انالتاابن

اضااالرحن اا نم قااعنمر ااا نةقماامنةلمكلاا عنركالباا نابنكلااا  نةلاا ال نةلخمااعن ة مااحنةل
ةقماابن قااانةقماابنالةلمااقمنةلاا اللررببناللتاابنةلالةباا نابنهاايانةلاا ال نلاامنك ااا نهاايةن
ةلمالبااافن ة ماااانهاااالنةلةة ااا ن ااا نبةةةةك اااانةل اللراااحنالخا اااحنةلالترااااانةلمكلااا عن

ن.(276)ةقمةرترح 
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 مبنلحنا ن اللحن  انلتالمحن ة رحنابنكماكاربن مماا  عنباالةانا ن اللاحناخاةىن -
حنالةمك  ل انالل الب انالل ال ن ا  ابنهيةناماةنمابنبالة ا نلق  اعن بنةل اللحنةلالطار

ن.(277)ةل ااالبنةل الل بنالاااناكل ضنهاانال حنا الانةل ااالبنةل الل  

 بامااانةلالتراااانةلمكلاا عن ااالك  نممااالحنماابنةقةضنةلمااالةرحن اا نكلاا نمااا ةن -
لق ااااالبنةلاا الل نالةلماارا عنةلالطارااحنةلمااالةرحنالمر ااا نةقماامنةلمكلاا ع..نالكاقاابن  اات ن

 .(278)مالةرانملانا  نارةنممما   ناةا بناا ان ابرحنةمكف

  ال  احنر بنابنكتاالبن اربنطاة ربنمكمااالرربن ا نةلمةتاانةل اااالا بنلكا نرمتابن -
ملام حنةلطةفنةلي نرخة نةل  احبنال  نم  نهيانةللالحنكضطةن اللحنل انمارا ك ان
انالكاا ة  ن اابناةةضاار انالمالةطار ااانةلاايربنرطقااحن قاار منةل ااية فنماابنب اا نةل ما ااا
 ا نةسةها رحبنتمانرل ضنةآلبنمبنةطا  نةل االةةرخنمابنةلغالطاحن قاان م احبنال

ال ال نمم اللرحن قاانةل اللاحنةلماالةرحن لماراحنمالةطار اان ا نةلغالطاحنمابنةتةك اابن
لرمااكخ مالةنتاا ةالعنللمارااحنةسةهااا رربنال  ااا ن ااا نماابنةقةةضاا نةلمااالةرحنتن

 مابنهااانتنراكمنكفارا ننكمرطةن قر انةل اللحنةلمالةرحنالتنةل رينةلالطا نةلماالة ب
ن.(279)ةل  احبنقا انلرمانخال ح 

  لر نةل ةةةن ا ةن بنم قعنةقمبناللتبنلرعنللنباالعنةسلااةم.ن ماااانااالنلامن -
ر اا ةنكلااان ااا نةلف اا نةلمااا  نلمر ااا نةقماامنةلمكلاا عبنالةلاايربنةمك اا ةالةنهاايةن

بن.نالطالمااانهااااكن ال نكمااكخ منةسةهااا.ةل ااةةةنراقمااالبن راا ةن لااالنارااةنملاةماا 
 نن.(280)لكل رحناه ة  انةلمرامرحنمرل ضنات ةنالالابنممانرل ضنةآلبن  نمالةرا 

ا قانةسطاةنةلكاةرخ ننةقهال ة كم نخطابن ةر عناإلطار التاريخي:  -3 باامنالبنارض 
ةل ضارانةلمرامارحن ا ننالالنةلك م ةلخطابن كال رفنةسطاةن  نك  رمنةترحنلابن

نر نةلم ا :كاةرخرًّابنالمبنام قحنيلكن قانم مالةران

 تااابنراك اا نالةضاااالنمر ااا نةقماامنةلمكلاا عبنةلااي نالضاا ن اا نمااابن ةةامرمااتالن اا ن -
ةللةبن  نمنابنهيانةل ال ن ا نكمكطر ناكر حنلاهالة نةلك نل  ان5941اتكال ةن

ةلاالمرااحنةل اارااحنابنةلاا ال نةلخمااعن ة مااحنةلاضااالرحنتفرقااحن الملا  ااحن قااانةقماابن
 نن.(281)رةنيلك الةلمقمنةل اللررببناللتبنةلالةب نا  انا

 كتت نةل فلاانةل رضن  نكاةرخنم ةنةلفة الا نابنال ن ةة ااحنم اةنةلا اامن -
ب نبامنخ  ن كةعنلتملن م احن  ةنلمقحن متةرحنلماااطحن اما نماالةرانال  اا ن

لراضنمبنةل ا ا عن”ن  ايةنةلقفا ”لكا رفنكقاكنةلماط احنمابنتا بنةل لاةن”نطالةالع“
ن.نن(282)ال ن بنامبنم ةنةل الم  ةليه رحنه نابنكقكنةلماط حنخطنةل  اعنةق

بن5916 ةلا الةبنةل   ان قانمالةرانرم  نةلا الةبنةل    نةلي ن بن قاانم اةن ا ن اامن -
المبن اةكنةلضة حنةلك نكاةضانل انمالةرانهالنمبن اةكنال  منةلضاة اانةلكا نكاةضاان

 .(283)ل انةلاةة نالةلرمبنالارةهمانمبنةل ال نةلاة رحنةلك نكااف 
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  ةنلغاالنةلاةة نالةلك للبنرتةةنةلغةبنةتمكاماة نماالة ن ةخا ن   نةليتةىنةلخاممحن -
ةلالتراانةلمكل عنةقمةرترحناالن  نةل ال نةقالةال رحنافعنةلمرااةرالنلضاةبنماالةرانال اةضن

ال اا ن قانماة منامةرترحنمقف حن بنةمك تلنامقلحن ماةن اام بنكامنةلاك  نن.ةلك مرمن قر ا
ةلكاةرخرااحبنالكاا مرةن اركاالنةلكلكرااحبنالكلالرقاالنملااانةلاااةة بنالا اابن ةالةكاالنةلافطرااحبنالب اااةان
ن.(284)تاكالااانطا فرحنك ةةن  الا انمبنخاة ل 

  ات ناالن اآخةن قاانةسطااةننةقهاال ة كما نخطاابن ةرا عناإلطار األيدديولوجي:  -4
لااابنالااالنةلةقراا راللال  بنالبااامنةلخطااابن كال راافنةسطاااةن اا نكاا  رمنكال  اااان

نبنالمبنام قحنيلك:راةقالضاعنالةل ضارانةلمرامرحن  نمالة

 ةلالل عن ربنم ةنالمالةرانتااانلقماناللامنكتابناللرا عنم اةالعن   ةلاا اةنالماماان -
ماين   نةلفةة اح..نالتااانةل ضرحنةقمامرحنلا اينةلالل عنه نمةة ااعنا نكفااالان

 االيةنكاللاا ان..نةبك ااا  ناالنة كمااا  نلكاااناللااالنتااابنكفاالك ااان ماارط ان ااربنةل ااا رب
بك ا  ةنابالىن الط  نالبالىن متةرحنات ةبنالها نةقماالةنةل ال نةلاة رحنراا نيلكنة

 .(285)ةلك نتن كن  ناا انكة  نممكالىنمار حنةلمالةطاربن  نهيانةل ق ةب 

تقمانك م نةلاةبن ككالةناافم من ار ر مبنطمااان ا نةلا اماحبنت كاحنملاانابنم اةن -
المالةران م نالةل ناللطالمانالبفاان  ااابن اضا مان ا نةللاةالببنمتنااالناللامافن

ةنل يانةلالل عبنمضرفحنابنةلفكاةعنةل ا ماحن كاةعن  ار حنككطقابنت ااانةلكفةبحنم رة 
 نن.(286) ةل االبنةلاة رحنابنا فنالالا  ن قانالل ع

اابنالبا ننةقهاال ة كم نخطابن ةر عنناإلطار الحقوقي: -5  قاانةسطااةنةلل االب نارض 
بن ل ااال نةلمااالةطنةلك ماا ال َّاافنةلخطااابنهاايةنةسطاااةن اا نكاتراا نةهكمااامنلااابن

نبنالمبنام قحنيلك:ةلمالة 

 ةل اارينةلمااالة نةلكااامن ال  اااحنالةلمااماينلقممااا  ةانةلط رااحنالةل الة اا نةساماااارحن -
 .(287) المةالة 

 ةضااانمالمااتالن قااانةقتااةة نةلمااالةرربنم ااةال  انلقلتاامنةلاايةك ن اا نةل اللااحن  -
ةلمااالةرحبنيلااكناااالنتخاا فن قااانل ااالب منةل المرااحبنارااةنابنةللفااا ن قاااناللاا عن

ت اا نابنر اات نبضاارحن الغااحنةقهمرااحن الاماا حنلاتااةة ناافماا مبننةقةةضاا نةلمااالةرح
 ن.(288)ال الكال ن لبنةللتمنةليةك نهالنمانرمتبنابنرل قالةن قرلن  نهيةنةسطاة 

تاايلكنة كماا نخطااابن ةراا عنإطددار مشدداهدات مددن الواقدد  )أمثلددة مددن الواقدد (:  -6
تتاا نةترااحن قااانمطاااةنم اااه ةانماابنةلالةباا بناليلااكنلمااة نام قااحنالةبارااحنكةقهااال ن
نبنالمبنام قحنيلكن قانم ر نةلم ا :ةلك م لابن

  امةرتان خقانةلااةة نارضااناللامنكل ا ن قاانباةةةنماالن)م قاعنةقماب(بنالما ن -
ن.(289) 1113نيلكنبامان ات ك ة ن قان اللحنةلاةة ن  

ةلكا نا ماالةناا اان ا نلراااعنةلااةة ن«نةل اام اماقلحنةلا ماةن» الريتةاان اتيال احن -
ن.(290)لك ةرةنااالن   نةلةة  ربنالك مرةهانالكمةر ن ر  ا 

 قاانمطااةناباالة ننةقهاال ة كما نخطاابن ةرا عنإطدار أقدوال شخصديات شدهيرة:  -7
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ن:م   خ راان  رةعبن

 تااانةالمرانممكا عنلق  اعن بنلحنةقتةة ن  نةللتامنةلايةك ن ا ناراحنل اا ةاناالن -
الضاااانماا ن م ااحناالناا ااةعبناللتاابنةقتااةة نةلمااالةرربنة ضااالةن تااةعنةللتاامنمفا

ن»ةليةك بنال  تنمبنةلك ااالبنما نةالمارا..ن ةنامةرتر اان ا نةلماما ن ا ت   ضاقالةنطاا ة 
ن.(291)مبن  فالةنةالم ن  نةلر ..نلمبنكا رةنةلماقحنةلةالم ن رالكةناتال الف 

اللتاابنسطاااةنةلاا را بنتاايلكنة كماا نخطااابن ةراا عنةقهااال ن قااانةناإلطددار الددديني: -8
نم  :  ت نضارفنالاا ةبن

 ال ااا مان ةضااان قااان مااةن اابنةلخطاااببن تااةعنضاامنم ااةنلقخ  ااحنةسماا مرحن -
تااانةلا رلحنةلغالرحنه نةل   ن ضمنمالةرانلقخ  حبنقبنمبنرمرطةن قانمالةران

ن.(292)ر   نامبنم ةنةل الم  
 : جريدة الشرو 

ةنماابنمااالة نال نةل  راا ع(ن)ةل ااةباا  منةلخطااابنةس  ماا نل ةراا عنةل ااةال ن  اا   ةنت رااة 
بنالةلكاا نك اات ن اا نم مق ااان(293)ةل ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةراةلااةا نةلكاا نكاااللااان

ةلخطااابنةس  ماا نلق ةراا عن ا ااتاللنةلفارااحنةلمكااا  عنك اااانهاايانةل ضاارحبنالباا ن ااا ان
ـااـنمااالة نم اااتانبرااا ةانةل ةراا عناالنتك ا  ااابنماابن ةخاا نةل ةراا عنالةلم اااتانةق ماا عن
ةبنالباا نة كماا نةلخطااابن  اانـااـنالةلك اااةرةنالةللاالةةةانالخاة تااات ةنمااالة نةلااةا ن  االة 

 رمااانركاقااحنامااانن.الخ ااةة ناتا رمرااحال ةلماارااحنالمراماارحنال  قالماماارحن قااانمة اراااان
  ا ننبةل اةال  ممكالراانةلقغحنةلاة رحنةلممكخ محن  نمالة نةلةا نةلما الةعن  ن ةر عن

رااحن اا نالرااابنت رااةعبنالةمااكخ مانلغااحنم  م/ االفرح ة رااحنةمااكخ مانةل ةراا عنلغااحن
ن.اب  امرحن  نالرابن ة رحن  رلحن  نالرابنبقرقحبنالةمكخ مانل  حن ة رحن

الرمتبن ةضنةلاكا جنةلكلقرقرحنلمماةةانةل ةهاحنالةل االىنةلفا قاحنالةقطاةنةلمة اراحن
ْاااا ن ال ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةران اا نخاا  نةسطاااةن لخطااابن ةراا عنةل ااةال نةلمال

نةمحن قانةلالالنةآلك :ةلاما نلق ة
نأ( تحليل مسارات البرهنة لخطاب جريدة الشرو :

ةل ضاااران ةةانلالل اانملااالةنناطةاللاا/اامااط اا عننةل اةال  ةرا عننخطاابكاااال ن
بنالباا نةكماامانط راااحنما اامنمماااةةانةل ةهاااحنالةلل ااجنالةق لااحنةلمراماارحن اا نمااالةرا

 ااامن المااةضااحننالةل ااةةهربنالةلم ااالتانةلة رمااحنةلم  مااحن اا نهاايةنةلخطااابن  اات 
الةلاااا ةنما اااننب المكالةااااحن)ةلالمااط(االن)ةلمااق رح(بنالةل قراا نما ااان المتراا عن)ةسر ا رااح(بن

 الغامضاااحناالن المةالةااااحبنالبااا نةك ااافانةلكتكرتااااانةلمماااكخ محن ااا ن اااةضنهااايان
بنال ال  ا رااحناالن ةبنال اسباا رااحنبقاار   ةلمماااةةانالةلل ااجنةلمطةاللااحن ال  المرااحنت رااة 

ة؛    نةكممانط راحنما امنهايانةلممااةةان المااةضاحن)ةلماق رح(نالاالنن الك ةرةرحناا ة 
ةلمااةضاااحنالةلكا رمااااانةلمماااقلحبنالمالبااافنةلااا ال نةلاة رااااحبنالنبةلماااقطحنةلةمااامرح

بنالةلالضاا نةل ااا من اا نكةتراااالةالماارانالمرااةةبنالنممااةة ر الكال  اااانةلاا ال نةلغة رااحنال
ننةك فانةلكتكرتاانةلممكخ محن  نهيانةلمماةةان ال  المرح.المالةرابن
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ك ااانةلمالبافننبناليلاكهيانةلمماةةان المتر عن)ةسر ا رح(ن   نمبال  نةلم ا  بنةكممانط راحن
ننةلم ة بن  نلربنةك فانةلكتكرتاانةلممكخ محن  ن ةضنهيانةلمماةةان اسباا رح.

تمانةكممانط راحن   نبخةنمبنهيانةلمماةةان المكالةااحن)ةلالمط(نك ااانةلمااةضاحن
نانةلممكخ محن  ن ةضنهيانةلمماةةان اسباا رح.ةك فانةلكتكرتاالالةالمرابن
ما ننةل ضاارانةلمرامارحن ا نماالةراةلخطابنةس  م نلق ةرا عنك اااننةخك فالر  ل ن

بنالراااال نهاايةنملااانابن اا ن اا  نماابنةقطةاللاااان ن ةراا ك نةقهااةةمنالةقهااال خطااا 
؛نال الكاال نرا غا ن قر اانابنمماك  /خااابنالاماطنمقترك اانخا احةل ةر عنها ن ةرا عن

الرمتبن اةضنةلاكاا جنةلكلقرقراحنق اةانبنكك  نكال  اانمالتر انالكلا  ن قانم الل م
هاايةنةلخطاااابنالاطةاللاكاالنالةق لاااحنالةل ااةةهربنالةلل اااجنالةلم ااالتانةلة رماااحننااماااط

نةلمةك طحن لن قانةلالالنةآلك :
 السلطة الرسمية في سوريا: -1

ا نةلما االةعن ا نماانخطابن ةر عنةل ةال بنمبنخ  نةلا ر نمبنا تا نمالة نةلاة
البا نباامنةلخطاابن كال رافننمانركاقحن المقطحنةلةممرحن  نمالةرابةل ةر عبنملانم ةةان

ن.كال لنةل ةر عنالالنهيانةلمقطحهيانةقطةاللحن  ن ةضن
ةلكا نةكمامانط رااحنةلل اجنالممااةةاننماالة نةلاةا  ا نهايانةقطةاللاحنناالب ن اا 

ك افانةلكتكرتااانةلمماكخ محن ا نةل ةهاحنةلم  محن ر ان المااةضاحن)ةلماق رح(بنالةلكا نة
ن ةضنمماةةانةل ةهاحنالةلل جنةلمطةاللحن ال  المرحبنالما ا:

   اااةنةآلبن ااالةعن  ااطبنة اارعنتنرلتاامن اا ةةن اا ن قاا ابنمااالةرانةآلبنكلتم ااان -
امةرتانالةالمرانالمرةةبنرك اممالبنةلغارماحنمااانتاااانل  ااةنم االمنم ا ناراةانمابن

قلحن قراالن اقكاالنر كاا نالرماا بنالرااايبنلتااامنةلماط ااحناالناباا نمااا مبنالةل ااالةعنةلمماا
 .(294) م اانةآلتفبنالر  ةنةل ابنةلمالة نتقل

   قانلتالمحن م احن ا ن  امن االةعنةلة را نةلماالة نالكاامقاانما اان ابا ن ة احن -
ممتاحنمبنةلمةالاحنالةللاتحن  نالةللتمح.ن  قان الباانه نالةل اللحنالةل اابن رماان

ننن.(295) الب ن رلنارةهانممبن  قالةن  نمالةب ن ة رحن  ر ع

تك انت رةةنماك  ةن   عنا امن  ااةبنالبقاان الضاالينمبنم ما نمرامااكلنةلمماك  عن  -
الارااابنةللةراااانالةهاااكاالنةلطا فرااحبنهاا نةلكاا نم اا انالبااا انملااانهاايةنةلالضاا ن

 .(296) ةلماماال بنةلي نر   ن مالنةل ابنةلمالة نةل  رح

مرربنالةلـ اللاـررببن مر افنةلم كقحنةلمالةرحنلـمنرتبنمـبن ربنااللـالرـاانةلفا قربنةسبقر -
م قمانلـمنكتبنلماراحنةلما ارربنمابن اةة منةس ـاـا عنةلكا نرةكت  اانا اامن  ااةنةقما ن

 اااكاقبنةالمـراااـانالمرــاااـةةبنن.الماااـبن اااةة من  اااا اانةسةهاااابنمااابنةقاللـالراااـاا.
اللــابنهللانابنةقما نرالة النةسةهاابن ا ناالطاحن م احنالابنمماا  كلن ماتةران

اللرايهبنةقطفاا نالةلاماا نالةلة اا ننقانةسةهااب.ككمحنكمامانم ن  ال نةل ضا ن 
 .(297)   نةلغالطحنملانةل لرم
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تنرمتبنةمك اا نبرامنبالةان  اةنةقم ن  ابنهايةنةل  االمبنقبنل اانماالة حنت راةعن  -
  نهيةنةلمضماةبنالمبنركم بن  الةعناالن اخةىن  نبكا نا افنمقراالبنماالة بن

مااكخ ةمنا ناااالعنماابنالك ااةر نات ااةنماابن ماارااحنم رااربنبخااةرببنتنركااالةعن اابنة
 .(298) ةقمقلح

 اةنةلكفكرين بنةل ما ن  نةل ة نةقالمطنم محنممكلرقح.نكلا ةاانةقخـ ـاةنةل ا محبن" -
مـبن ـةة ـمنةس ــا عنةلك نرةكت  اان رتكااكالةنماالةرانملاـان اةة منمماةة ر ن ا ناااعن..نالمابن

 ةانةقمةرترااحنةلكاا خ نةلامااتة نةلةالماا نالةسرةةااا نالةسمااةة رق ن اا نمااالةرانملااانةلك  راا
 .(299) الةقالةال رحن كلةركنةقماطر نالمط  نةل الةةرخ

رانار انةلاةبنةخكقفالةنتمانك ا البنم نةقم بنلتبنلااللالةنابنكماا  الةنةلماالةرربن" -
 قانةلكخقانمالنالمل  نلتمنكالة   نل ر  نرخ منت نةلمالةرربن ا تنمابنابنراكمن

 .(300) يلكن قانر نامةرتانالممةة ر 
 نظيمات المسلحة في سوريا:المعارضة والت -2

 ا نةهكمامااانخطاابنةلمااةضاحنالةلكا رمااانةلمماقلحن ا نماالةران ا اناطةاللحن
بنالب نال َّفنةلخطابنهايانةقطةاللاحن ا نك ا رمنبناللتبن  ت نمكالةض  ةر عنةل ةال 

ممااةةانةل ةهااحنما امنالبا نةكمامانط رااحننمالةبفنهيانةلمااةضحنالكقكنةلكا رمااب
 المااةضااحن)ةلمااق رح(بنالةك اافاننقطةاللااحن  اات ن ااامالةلل ااجنةلم  مااحن اا نهاايانة

ةلكتكرتاانةلمماكخ محن ا ن اةضنممااةةانةل ةهااحنالةلل اجنةلمطةاللاحن ال  المراحبن
نننالما ان قانم ر نةلم ا :

بنالةلكا رماااانةلاايربنر اااكقالبنةل اارينةلمااالة بنم ااة نمةكابااحنرامقااالبنةلممااقلال  -
ن.(301)  ا ةنق  اعنمخا ةةاناالن ال 

ةلي نرمرطةن قان ااضنةل راالبن ا نةلغالطاحنلرماالةن الم لب.ن  نةلغالطحنةل ةبرح  -
م مال ااحنماابنةلم  تااحناالنبااالىنم ارااحنممااكارةعبناللتاابنممااقلالبنكااا االبنلقا ااةعن
ال ة ااينال اارينةسماا م.ناللكااانةل اارينةلمااالة نةللااةنةلااي نتااابنر اافنافماالن
 الماك  بنكلال نملانم ة ن رقحن  نةل االةانةلكةتراحنةلكا ناااان فاةرببنالة ااان

 .(302) ااكنالا  انالةلرانكةتران قر اا الم انه
ن  نلربنةكممانط راحن اضنمماةةانةل ةهاحنالةلل جنةلم  محن ا نهايانةقطةاللاح
 المكالةااحن)ةلالماط(بنالةك افانةلكتكرتااانةلمماكخ محن ا ن اةضنةلل اجن اسباا راحبن

نالما ان قانم ر نةلم ا :

ال بن ماا نةسبااةةةن خطااةنارااةنمماا ال نسةهااابنرلااة نةقةضبنتمااانرغماا نةلا اا -
 قراانابنا ةن االنمبنةللمحنابنا   نابنتا نمااةضا نةلا اامنمةهاا رالب.ناالنابن
م االمحنةسةهابنماكتالبن  اةنم اا عنماكاا نةقا ماحنةسةها راحنيةك اانةلكا ناال ا ان
 ر كاالنةللاضاااحبن امااك  ة هانالبما ااانالكلراةك ااانال مااا هانال  ااق ان اا نم ةةعنةلكاااالعن

 .(303)  ربنمالةطار انكمرراةنالمب ا 
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اناكماانابنككمتبنةلمااةضحنةلم اراحنمابنةتاك ااةنماقمان ا ن ا ةراانةل االةعبن تا -
لتااابنلماااال نةللااا بنكااا خقانباااالىنال ال نالا  ااااعنلاماااتةعنهااايانةل اااالةعنةلماااقمرحبن
المةبك انلكانكفتاكنماالةران التاما نالهاالناماةنمااهمن رالنا اامنةقما نارضاانلكاان

بناالنك ا اةانالماانةلمااةضحنةلم اراحنةخكفااناالنك  اا ر رطبنةلمااةضحنةلم ارح,
 .(304)   انل راانهالن ة ينالةلا ةعنالت نةلكا رماانةلمكطة ح

 الموقف المصري تجاه القضايا السياسية في سوريا: -3
نةلمالبااافنةلم اااة نك ااااانةل ضاااارانةلمرامااارحن ااا نماااالةرانضااامب اااا اناطةاللاااحن

هايةنةهكماماانخطابن ةر عنةل ةال بنالب نال َّفنةلخطاابنهايانةقطةاللاحن ا نك ا رمن
الب نةكممانط راحنممااةةانةل ةهااحنالةلل اجنالةق لاحنالةل اةةهربننفنالكالضرللبةلمالب

(بنالةك ااافانةسر ا راااح)ن المترااا عالةلم اااالتانةلة رماااحنةلم  ماااحن ااا نهااايانةقطةاللاااحن
بن اسباا رااحةلكتكرتاااانةلممااكخ محن اا ن ااةضنمماااةةانةل ةهاااحنالةلل ااجنةلمطةاللااحن

نالما ان قانم ر نةلم ا :

  نمالةرانةل اللحنةلاة راحنةلكا نةخكااةان الالضاالينن م ةنتااانماين  ةرحنةللةب -
ةلااا امنالةلممتااابنكممااات ان اللااا عنةل ااارينةلماااالة ن ا ك ااااةانةلضاااامبنةلاللرااا ن

 .(305) تمكمةةةنمالةران اللحنمالل ع

  مبنرلاال نك ررمنةلمالبفنةلم ة بن قرلنابنر ةاان  نمطاةنالمرا ن امنلا بااان -
ةلمكالةطاحن ا نةلمامااعنةلماالةرحبنم ةنم نةل الىنةسبقرمرحنالةل اللراحنةلماخةطاحناالن

مبنةلخطانةل الغنملام حنةلمالبفنةلم ة ن طةر احن المالةاربنةل الىن قانةقةض.
م ناالنض .نهالنمالبفنلاال نةلمالةااحنالةلمالة محنالةلكال راحن اربنا رضاربنت راةرب:ن
ةلمالباافنةقال نةلكضااامبنماا نمااالةرانال ر اا انال ااا  اناللتالمك ااا..نالتاا نةلمااااا ن

ل اااابنةلماااالة ناللتالمكااالنالتااايلكنةلماااالبفربنةلةالمااا نةلماااا  حنكةضااا ناال راااحنة
  نةلم ا  نلمنرغف نةل رابنةلة ضنةل ااط نتماكخ ةمنا ناماقلحنملةماحنن .الةسرةةا

 اللرااان قااانةقةةضاا نةلمااالةرح.نالهااالنامااةنرةضاا نملااانلاا نمااانةلمالباافنةلغة اا ن
 .(306) ال ق ةبنةلخقرج

ةةهبن قااان ا ة ااانم ااةبنامااعبن اابنبق  ااانةل ااالغناكر ااحنةلك ااار نةلامااتة نةلاا -
ةلمالحنةلمالةرحبنلمانراطال ن قرلنمبنب اةن قاانما محنةل اابنةلماالة نةل ا رحبن

ن.(307) الر   نمانكمنةلكال  نملرلنمبنكفاهماانلال نكل ر نمااطحنخفضنةلكالكة

لبناكالةطن  نمةما نا ن ااال نتننةلم ة نامامنم مال حنمبنةلم  فرب..نةلة رع" -
انكال نم ةنابنكممالنمبن  را نل طا نهيةنمنلقرمبنالتنلمالةرانالتنملانمتابنبخة.

 .(308) ةلطةرحن قانا نضغالطنملكمقحنكالةرطانل ان رمانهالنض ناما انةل الم 
 موقف الدول العربية تجاه القضايا السياسية في سوريا: -4

 ا نةهكماماااننمالبفنةل ال نةلاة رحنك اانةل ضارانةلمرامرحن ا نماالةراكاك ناطةاللحن
ااانال  اات نت رااةن ةراا عنةل ااةال  ال َّاافنةلخطااابنهاايانةقطةاللااحن اا نك اا رمنن  اا نبارض 

ن.ننمالةبفنةل ال نةلاة رحنالالنهيانةل ضاران اض
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الب نةكممانط راحنةلل جنالمماةةانةل ةهاحنةلم  محن  نهيانةقطةاللحن المااةضاحن
)ةلماااق رح(بنتماااانةك ااافانةلكتكرتااااانةلمماااكخ محن ااا ن اااةضنةلل اااجنةلمطةاللاااحن

ن ال  المرحبنالما ان قانم ر نةلم ا :ن

م نةاملابنةلاةبنمبنةلمالحن ا نابن اقالةن اقك منةلاتاةة نضا نماالةران اا ان ةتك -
ن.(309) ال اللحناللتالمح

 ةقطـــــةةفنةلـاـة ـرـحنلــمنكـتـبناـا ـ ـحن ــبنهـيانةلمماةماابن ا الةنةقراـا  ن -
ةلاة رحنالةض ن  ن  من اضنةل ما ااانةلمماقلحن ا نماالةراناللر راانالم االماحنا ن

 .(310) الرحنمقمرحنلقااةعن  نهيربنةل ق ربملاالتانلقال ال نملانكم

لااانةلـال ااـال نةلااـةالم نطالراا نكاالنن  ااا ماناكلاا ضن اابنمااالةرانكلااانةتلااك   -
ةق ـ ن البناكل ضن  نةلل ر حن بنامحن ة راحناا  احبنال ا نالمابنةقلاالة ن ابن

 .(311) م ةالعن ة  نمت  

 الةبنض نماالةرابن يةرااحنةلما ينةلترمااال بنالخاة نباا عنةلاان ل  نالباانةلضة ح -
ةقمةرتا نـاـنةل ةرطااا نـاـنةلفةاما نرك ااةالبن ا نةلك ةراة..ناللامنرةكفا نا ن ااالان
 ة  ن اس ةاحناالنةلك  ر ن الة بناالنة ك اةنةل  المنةلاي نالبا ن ا نةلقرا نلة اان قاان

ن.(312) ةقمحنةلاة رحن مراان اما انالةمك ةةةهابن رالم انالا ها

ن اقطفاااا ن من اااا ةلمةراابنابن ااااضنةلااااةبنتنرااااة نر ااا  نابنكةةمااابنم ماااال -
الةلاماا ن ا ن الماانالةلغالطاحنةل اةبرح.نهاالنب افنمطااةنةل اارةةانب ا نالاالن اامن
 ااافعنل ااحنةقمااقلحنةلترماالرااحن اا نخااابن اارخالب..ن اامنك ااربنلاااانابنةل  اافنتااابن

 .(313) لحنممةة ر لم ق

 لتاابنةلم ااةمنةقت ااةنهاامن اااضنةللتااامنالةلمماا اللربنةلاااةببنةلاايربنماااهمالةن اا ن -
ن.(314) بنافعنةقمةنم نمالةرانةآلبك مرةنةلاةة بنالرتةةال

 ا قانةقمةنمبنةل مرا بنالال ا اان قااناةضنماالةرانتا نا اةةةنةقةض.ن ااضن -
ةللتالمااانةلاة راحنخ ال اانةلخقر راحبن  مااانةلما مااانةلمكطة احنم ا ن ة ااين
الةلا ةعنالب ق مانةل رينةللةنتم اطن  اةنةقم ن ت نةلطة بناللتالماااناخاةىن

غااةبنةلاة اا بن اا نلااربنابنلتالماااانم اا نةلاااةة نةلكامااانةللرااا نم اا ن قاا ةبنةلم
 .(315)   مانةللتالمحنةلمالةرحنالما انلابنهللانةلق ااا 

 نحو القضايا السياسية في سوريا: إسرائيلتوجهات الدول اللربية و -5
نالالنةل ضارانةلمرامارحن ا نماالةرانممةة ر كال  اانةل ال نةلغة رحنال ا اناطةاللحن

البا نةكمامانط رااحنةلل اجنبنال  ت نت رةنل ةال   محنةهكماماانخطابن ةر عنة  نم
المماااةةانةل ةهاااحنةلم  مااحن اا نهاايانةقطةاللااحن المااةضااحن)ةلمااق رح(بنتمااانةك اافان

نالمبنهيانةلمالة :نةلكتكرتاانةلممكخ محن  ن ةضنةلل جنةلمطةاللحن ال  المرحبن

حن ةلمتت نابنةلالتراانةلمكل عنةقمةرترحنالممةة ر نال اضنةل الىنةل اللرحنالةسبقرمرا -
ن.(316) الةلملقرحنكمكغ ن اهةعن ة يبنلت نك مةنةلماط حنالكفتت ا
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 راااك نةلمالباافنةقمةرتاا نةلمكخاااي ن)لكااان اا نل  ااحنكةةمااب(ن اا نمااالةرابنلاارمتبن -
مرةةببنالما انةالمرانمبنةل رماحن قانةلممك   نةلمالة ن ةمكلبنةمك ة ةنملاانكالما ن

 .(317) الكاا منةل الةنةسبقرم نللابنهللا

ر انبالةاناال نمةعن قانةقةضنةلماالةرحنمم قاربن ا نالفا ن الة اطبن   نا   نل  -
 ا  ن  ن ما ن ة نمالةران ل حنلمارحنةقتاةة نهاااكبناللتابن ا نل ر احنةقماةن

 .(318)    نككالة  نل ط نةلطةرحن قانةتمك ة نةسرةةا نمبن غ ة نملان رةالا

ال رامااانكالة اا نممااةة ر نة كاا ة ةك ان قااانةل قاا نةلاة اا نالب اافنمالةباا نمكاال ااحبن  -
كةراا نةلالتراااانةلمكلاا عن ااا نابناماا مان اا نك ااالرضن ة ااـينةتلكفااا ن ال ااال ن

 نن.(319)  متة ن قانةقةضنةلمالةرح

ةلمةراابنات ااةنابناال رااحنةل قاا ةبنةلغة رااحنككلاا ضن اابناا ااانكلاااةبنةسةهااابن اا ن  -
مالةرانالةلاةة بنلتبنةلالةب نر ال نما انك ة  ن مقران ابنةماكمةةةن ة اينالةلا اةعن

 .(320) الما ماانمكطة حناخةى

ةآلبن ااالبنةلغاااةبنرةرااا نابنرتاااالبنت  ااااناماماااران ااا نك ةراااةنمماااك   نماااالةرابن  -
الةلل ال ن قان ا نمبنتاتحنةلك مرمبنال  منكةت ان اتمق اانلةالمارابناالنم ارضاحن

 .(321) مالمتالن مقفنبخة

 تابنةلغاةبنرماكطر نابنرماا  ن اا ن ا نما اا نةلمامااعنةلماالةرحنمااين ا ةرك ان ا ن -
ةآلبنال الضااالين اا ر ناااالنتااابنرةراا نكاا مرةنمااالةراننبنلتاابنك ااربنلاااا١١٢٢ماااةعن

 ااانةلالترااانةلمكلا عنال ةرطااراانال ةاماان ا الةاان   راان..ن تامق انالب ق اانةلااةة 
 قانمالةران ات ةنمبنما حن ااةال،بنةاطق اانمابنمافبنةل لاةنةقلماةنالطاا ةةان

ةلم ةةنةل اهةنلقضةبنهالنةمكخ ةمنةل رينةلماالة ن كتكرترحن  نةل لةنةلمكالمط..
قمقلحنترماالرحنض نم ارربن  ن المان الغالطحنةل ةبرح.نلكانهايانةلقل احنلامنك ا من
ةلاا ال نةلماك رااحناالنا نهر ااحناالن  ااحنملاراا عنم  اكااان ةمغااان اااالنكاامنةمااكخ ةمنةلماا ين

ننن.(322) ةلترماال نض نةلم اررب

 ةلالتراااانةلمكلاا عنةقمةرترااحنالخقف ااانممااةة ر نالبااالىناخااةىنمكاال ااحنكةراا نلة ااان -
ن.(323) حنطا فرحنال ةبرحن  نمالةرااهقرحن ة ر

 الة  اااناا ااانهااااكنلاا لةنكا اارمن ة ااي..ناللتاابن ااا نابنتااا نهاايةنةلكا اارمنركفااة ن -
  را ةكاالنالا ااةة انكلااان  اا نةلضااة اانةلكاا نال   ااانلاالنةلا ااامنةلمااالة ناللقفاااتابن
اطااانةل ااالةانةقمةرترااحنةاماالا لنملااانمااااطحنكلا ااةهان قااانةللاا ال نةلمااالةرحن

تاك اااةنا هااان ااابنبالةك ااانمااك  ان اا نمااالةرانملااانلااربنةةلاةةبرااحنلتااانك ااةةنة  
 .(324) ةلي نماهمان  ن  ا لن قانةلكةةبنةلمالة ةلا ا  ن قانهيةنةلكا رمن

 التوجهات الروسية نحو القضايا السياسية في سوريا: -6
الكال  ااانةلةالمارحنالاالنةل ضاارانةلمرامارحن ا ن نةهكمنخطاابن ةرا عنةل اةال نتايلك

مااالة نةلااةا نـااـنماابنخاا  ننانةلكال  اااا ةراا عنةل ااةال نهااينا ااةانخطااابنبن  اا مااالةرا



 سوريا نموذًجا العربية القضايا السياسية في الدول خطاب اإلعالم المصري تجاه

 222  الخامس عشرالعدد  – عالقات العامة واإلعالنالمجلة العلمية لبحوث ال

ان اق لاحنالةل اةةهربنالةلل اجبةلمخكقفحنــن ممااةةان ااضنةكمامانط رااحنالةلكا ننم  م 
ةل ةهااااحنالةلل اااجنةلم  ماااحن ااا نهااايانةقطةاللاااحن المااةضاااحن)ةلماااق رح(بنالةك ااافان

نةلم ا :نمماةةان ال  المرحبنالما ان قانم ر نهيانةلةلكتكرتاانةلممكخ محن  ن ةضن

 تااانمالةرانلةعنممك قحن ليةن لرةةبنكلكق انالميةن امةرتانك رمنخممحنبالة ا ن ماتةرحن ر اان -
الميةن ةالمرانكمرطةن قاانتا نةلم ا ةةانةلماالةرحنالكغمةهاان ال الة ا نةلاماتةرحنالكفاا نتا ن

 .(325)    نم نمرةةبناللابنهللان  ر ن بنةللتالمحنةلمالةرح

خـةىن  نمالةرانالهـ نةالمرانمابنةل قط احن التنكخقالنمماةماانةل العنةلا مانةق -
  اا نكماا  نةلال ااال نملااانةكفاباااانلخفااضنةلكااالكةبناللتا ااان ةلامااتةرحنالةلمراماارح,

كالة اا ن ااا نم ـااـةةمنهااـيانةتكفاباااانب اافنمالةباا نةلكا رماااانةلماا رااحنلقا ااامن اا ن
يةانةلمالةب نةلك نةلكاماانما نلقفا  اانةسراةةارربنالةقكاـةةكنالما نةلا اامنةلماالة ن

لكااالكةن ر ااانال اا نارةهااانماابنةلمااااطحنتنك ااال ن  اابنلااةبن اااالة ن قااان خفااضنة
ةقبالرمنةلك نمااةلانخاة نمرطةعنةلا امنةلمالة ناراانتاابنضالارانهايانةللاةب..ن
لكاناللالنتابنما منضلارانهايانةللاةبنهامنمابنةلما ارربنةلااا بنالهاالنماانما بن

 ن.(326) م ك نةآلتفنالم ا حنم اانةآلتفنمبنمتاال
ةلم  ماحن ا نالةلل اجنمماةةانةل ةهاحننةل اضنةآلخةنمبنكممانط راحة  نةلم ا  نال

نهايانهيانةقطةاللحن المكالةااحن)ةلالمط(بنالةك فانةلكتكرتااانةلمماكخ محن ا ن اةض
نةلمماةةان اسباا رحبنالمبنيلكن قانم ر نةلم ا :

 ةاانمالمااتالبنتمااانةاراااان اا نم ااةن اا نال اا نالة اااطبنافماا ابنابنةلكالماا ن اا ن -
رتااالبنا ضاا نةلمكاااينلالباافنةا راااةنةسبقاارمن امااةانتماااناااالنباا نةلكاا خ نةلةالماا نباا ن

رتااالبنةلماا ر بنةلملفااالفن اباا نةلمخاااطةنال اا نةلالبااانةلمااماابنكمامااابنتمااكاا عن
ن.(327) مالةب نةمكةةكر رحنالبالة  ن متةرحنالمرامرحن  نبقبنةل ة نةقالمط

ةل  اااانةلا اا  ن اا نةلتااةمقربن قااانباا ةنت رااةنماابنةل  اااانةتافاااال بنلرااضنلاامن  -
الةطن ا نا نك اار ن قاانمماكالىنة اما بنالتنةاخاةطن رماانكمامان   قالمامارحنرك

ن.(328) ةلك الرااانةل  رةعبنلكانرفم نلافملنممالاانمااالةعن الباناامحنلة ح

الكمتاااانلاارعن  ااطنماابنما اااينةقماا نماابنن١١٢٢ةالماارانكاا خقان مااتةران ااامن  -
 .(329) ةلم الطبناللتبنلكال رلنضة حنبالرحنلقمكطة رب

 انية نحو القضايا السياسية في سوريا:التوجهات اإلير -7
مطاااةن اا ننةلكال  اااانةسرةةارااحنالااالنةل ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةرا ااا اناطةاللااحن

ْااإلاا ن الباا نال َّاافنةلخطااابنهاايانبن  اايانةل ضاااراااللالراااانخطااابن ةراا عنةل ااةال نةلمال
نماالة نةلاةا الب ن ا ن ا نهايانةقطةاللاحنالم ةةانهيانةلكال  اابنةقطةاللحن  نك  رمن

كماامانط راااحنةلل ااجنالمماااةةانةل ةهاااحنةلم  مااحن ر ااان المااةضااحن)ةلمااق رح(بنةلكاا نة
الةلك نةك فانةلكتكرتاانةلممكخ محن  ن ةضنةلل جنةلمطةاللاحن ال  المراحبنالما اان

ن قانم ر نةلم ا :ن
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ةلا ااةعن اامن ااك نةل ااامبن قااالةنل ااانةلا راا نماابنبااا عنكا اارمنةل ا اا عبنةلااي ن اااةنت  -
بنا غاامااكاببنالكلةتاااك من قااانكلااانا ااربنم رمااربن اا نمرااةةبن ااا نخااةال  منماا

ن.(330) ا  اعنةقمبنةسرةةارح

 مرااـةةبنككفاااخةن ااابنةل ااةةةن اا نخمااعن قاا ةبن ة رااحنهااالن اا نراا ها:ن اا نةلاااةة ن -
المالةرانالل اابنالةلرمبنال قمطرببنالهاالنةلمةتاانةلمكمراانةلاي نال اقانلالن الماا  ن

 .(331)    مكا  عنما انال ال نةللةعنةل الة نةسرةةا ن  نة اربنمبنهيانةل

 اكماانابنكاال نمالةرانبقبنةلاةال حنةلاا ضناللرماانبقابن ااةعنةلمقكلفاحن الةةراحن -
ةل اارارحناالةةبنلتاابن ااةطنابنرااكمنيلااكن قاااناماااعن ااا  نال مر ةةطاا نالماا ا .ن

 .(332) اللرعن  ةن ة ينالةلا ةعنالام ال ما

ل اان م حنملانط ةةبنةلك نا   نل انكالة  نمقمالعن قانةقةةض نةلمالةرحبن  -
نط حنةلتماالعن ااالبن م اح.نالهاالنماانر ارة  نبا  عن متةرحنمرةةارحن  نمانمم قح

ملانارحنمرةةبنكتاةرعنال ال هاانةلاماتة ن ةخا نةقةةضا نةلماالةرحنال ا منال اال ن
 نن.(333) ا نارحنل املابنما انبةر ا

 مرةةببن   نال  ةنكلالف اانما ن  ااةنةقما نال  مالن ماتةرابنكمتااانمابنكا ارمن -
 نن.(334) قانةقمةنافملن  نةلاةة نالل اابنالةلرمبافاليهان  نمالةران ا نابن ا

ةكمااابانماا نةلم ااال نةسرةةارااحبنرلاااةبنلااابنهللان اا نمااالةرانارااةنماااا ن تالااالن  -
رااا ن ق اااابنال اللتالمااحنةلق ااارااحنةلكاا نر اااةكن  ااانملاااناكااالبن ااةةعن مااال ن ااربن

 .(335) ةل رتكاكالةنال ربنةل ما اانةسةها رحنتابنمبنةللتمحنةت كاا ن ال
 نحو القضايا السياسية في سوريا: التركيةجهات التو -8

بنالبا نةكمامانط رااحنال  ت نت رةن يانةقطةاللحنتيلكةهكم نخطابن ةر عنةل ةال ن 
مماااةةانةل ةهاااحنالةلل ااجنالةق لااحنالةل ااةةهربنالةلم ااالتانةلة رمااحنةلم  مااحن اا نهاايان
جنةقطةاللحن المق رحن)ةلمااةضح(بنالةك فانةلكتكرتااانةلمماكخ محن ا ن اةضنةلل ا

نةلمطةاللحن ال  المرحبنالما ان قانم ر نةلم ا :

 كاط نكةترانلق قط حنا اا هاانةلةماراحبن ضا ن ابن اا ر انةلمراما نالةلاماتة .ن -
ه نةلك نك االمنةسةهاابنها نافما انةلكا نتاااانكاطقاحنما اانةل ما ااانةسةها راحن
لكخكااة نلااـ ال نةلاااةة نالمـالةرااـابنالهاا نةلكاا نل اااانملر ااان اااضنهاايانةل ما اااان

 .(336) انمبنمالةراهة 

بن خقاانبالةك اان٢٥٢١ـاـن٢٥٢١  كةترانةلك نتااان    نااالنماالةران ا ن اام ن -
  .(337) مالةرانةآلبن  نماط حن فةربنالك   ن مار نمبنةلك خ نةلامتة 

 كةترااانكاا   نابن مقراك ااانةلامااتةرحن اا ن فااةربنتنكمااك  فنمااالىنم مال اااان -
ةقةضنةلمااالةرحنا طااحنممااقلحنمةها رااحنك اا  نةقماابنةل ااالم نةلكةتاا نالككخااينماابن

ةاطال  ااا.نامااـانةلخقااطنةلمكاماا ن ااربنم مال اااانمةها رااحنال ااربنم مال اااانتة رااحن
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مااالةرحن كك اهقاالنةلمرامااحنةلكةترااحبن اااالن ااابنضاالارانةلامقراااانةلامااتةرحنماابن
 .(338) اللريهبنةقطفا نالةلاما نالةلة ا ن  ن فةربنملانةل لرم ةلم اررب.

ااانا الم اانهاااكنالا ا انالةلراانكةتراان ةل الةانةلكةترحنةلك ناااان فاةرببنالة  -
 .(339)  قر ا

 كةترااان خقااان قااانةلخااطنال  مااانةلمااةضااحن تاا نااالة  ااابنال اااةاناةةضاار ان -
 .(340) ما ةةنلت نةلمكطة ربن  نةلاالمنملانمالةرانالما انلقاةة 

كةترااابنةلكاا نةمااكغقانةقامااحنالال  ااانضااة اانباماارحنلاتااةة بنلاارعن اا نكةترااان  -
مااالةرابنلرااضن اااةانكلكاا ن ااا ةنماابنةقةةضاا ن  ااطبناللتاابن اا نةلاااةة ن اامن
ن.(341) ةلمالةرحبنخ ال ان  ن فةرب

 الوض  القائم في سوريا: -9
ااا  اات نالبن الالضاا نةل ااا من اا نمااالةراةهااكم نخطااابن ةراا عنةل ااةال ن بنالباا نت رااةنارض 

ةكماامانط راااحنمماااةةانةل ةهاااحنالةلل ااجنالةق لااحنالةل ااةةهربنالةلم ااالتانةلة رمااحن
 الماق رحن)ةلمااةضاح(بنالةك افانةلكتكرتااانةلمماكخ محنةلم  محن  نهايانةقطةاللاحن

ن  ن ةضنةلل جنةلمطةاللحن ال  المرحبنالما ان قانم ر نةلم ا :

 هااااكنلااـةبنضاا نمااالةرانكمااكلحنال لااحن اافحنلااةبنةلطالة ااحنةلمكااا  ع.نطااا حن -
للةبن اربن اللاحنالكا ارمنمةهاا  ناالنكا رمارب.نطاا حن اابنللاةبن اربن ال نت راةعن

الااضنللااةبن ااربن ال ن  راا عنال ال ن  راا عناللااةبن اا نالكا رماااانت رااةع.نطااا حن 
طا حنةة  ن ربنكا رماان  ر ع.نال  نطاا حنخاامعنللاةبنةلتا نضا نةلتا نكلاان

ن ن.(342) م ةةفنةلالتراانةلمكل عنالةتكلا نةلــةالمــ 

ماالةرانةآلبننبماالةرانةآلبنلامنكاا نقهق اانالا الا  انبمالةرانةآلبنلمنكا نمال ال ع  -
نبالخا احنةل مامنةلتاة  نةلاي نمراف ا نلكماانبة ر  ا نما انكمقتلنامةرتانالمماة

ماالةران بةل الة  نةقمةرترحنةآلبن  نمالةرانات ةنمبنةل الة  نةقمةرتراحن ا نةلخقارج
 .(343) ةآلبن  نب ضحنمرةةبنالةلمرق راانةل رارح

 مالةرانك مةابنال ةااناةىنةل رينةلي نتابنر ال ن بنافملنمالنماالة ناللاةبن -
رينةلكةتا نةلاي نرغااالن فاةرببنلم اكقاحنا ااا نالب نكلال نملاانم اة ن رقاحن ا نةل ا

 .(344)  ق همناتةة نمالةرا

 ةل ال ن مراانل انمرقر اراانمماقلحن ا نماالةرابن الرةةبناللا هانل اانبةة احن  اةنمرقر اراان -
 .(345) كا احنل ابنالةالمرانا  لانل انمرقر راابنالامةرتانتيلكنالكةتراناالل م

لحنةلماالةرحبنلرااضنك ااالمن ةلكمااتانلااةبن الالتالاحنك اا نها نةقة اا ن قاانةلمااا -
ممةة ر ن م ا محنلقفا نمالمتالن  نمالةرانمبنبالةانمرةةارحنال اا اةنلاابنهللابن
 رامانكمكمةنةالمران  نبضمنمااطحنافالين  ر عن البنةل خال ن  ن  ةمنم ا ةنما ن

ن.(346) ةلالتراانةلمكل عنةقمةرترح
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اتراا نتن مااانرلاا ضن اا نمااالةرانةآلبنرقخااانماماااعنهاايانةلماط ااحن ةمك ااا.نا ااامن الك -
ركمكاا ن  ااة رحن رم ةةطرااحنرالة االنبااالىنممااقلحنةخكقفااانا ااتال ابنالكاا خقان ال ن
ت رةعن  ن  م ابن ةبانالاة ابنالا   نهيةنةل ق نةلم من  نةلملارطنةلاة ا ناةضاان
ممااااك الحنماااابنبااااالىن اللرااااحنالمبقرمرااااحبناللاااامنرااااا نلاااا ر انم الماااااانةل  ااااا ن  اااايان

 .(347) ةل الةع

بنلتابن١١٢٢لنةلك ن ـ اانمقمرحن ا نماـاةعن هـيةنةل ابنر   نةل مبنماينةاكفاضك -
ةق ـةةةن متةالهابنالتاااانةل  ةراحبنةلكا ن  افانلرماان  اطن ماالةرابن اـ ن تا ن
ةلماط ااحبن لرااضن ـااـا انتااـ نةل ااالىنةلت ااةىنملااانمااالةرابنال ا ااان ر ااان مااا ةبن

 ا نتا نماةعنرك االةنةلماالةرالبنابنلل احنا اراحن الماكاة نكفا نلكانهيانةلقل ح.
 .(348) رفر البن قانماماعن ـ رـ عنةلملاحنب نلاااب

 ب( تحليل القول الفاعلة في خطاب جريدة الشرو :
  ةانم مال احنمابنةل االىنةلفا قاحنةقمامارحن ا نخطاابن ةرا عنةل اةال نةلخااان

ق الةةنالرمتاابن ااةضنمالباافنهاايانةل ااالىنةلفا قااحنالةن ال ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةراب
ن:ننك ةآل قانةلال لنالةلمماان)ةل فاا(نةلمامال حنملر ان

ةلخااان  اياننةل اةال   ةان ال نت راةعنت االىن ا قاحن ا نخطاابن ةرا عنندول: -1
نةل ضارابن قانةلالالنةآلك :

  ااةانم ااةنتفا اا نة اارعن اا نبا مااحنةل ااالىنةلفا قااحن اا نخطااابن ةراا عن مصددر:أ( 
مالبافننةل ةال بنالةلكا نالل اان النةل ةرا عنةق الةةنالةلماماانةسر ا راحبنالبا نتااب

ا/مق رًّانك اانةقالضاعنالةقلالة نةلمرامارحنم ةنمتر  ة/مر ا رًّانال النمالةرابنالةة ض 
ان رما ركاقحن مماانةق الةةنالةل افاانةلماماال حنملاانةل االىنةلفا قاحنن  نمالةرابنام 

نةسر ا راحمر ا راحبن مابنةق الةةنالةلماماان)م ة(نمبنبإل ال نهيةنةلخطابن   نتاااان
 ةلمامال حنملانم ة:

الةرحنمالباافن اا نااراحنةلكااالةاببنالر ااالمن ةلمالبافنةلةماام نلم اةنماابنةقامااحنةلما -
 قانة ضنةلل نةلامتة بنالةللفا ن قانالل عنةقةةض نةلماالةرحبنالةت كاةةفن
 ااااااال رينةلااااااالطا نلق اللااااااحنةلمااااااالةرحبن اااااا نمالة  ااااااحنةلمرقر ااااااراانةلممااااااقلحن

 .(349) الةسةها رح

 .(350) ةلمالبفنةلم ة ن  نملا  ان قانمما حنمبنت نةقطةةفنماينةا تعنةلم اهةةا  -
تفا  نة رعن قانبا محنةل االىنةلفا قاحن ا نن  ةانةل ال نةلاة رحل العربية: ب( الدو

ا/ماق رًّاننمالبافنما امنةلا ال نةلاة راحنبنالب نتاابةل ةال خطابن ةر عن نك اااةة ض 
ماااماانةق الةةناالضااااعنالالاااالة نةل ضاااارانةلمرامااارحن ااا نماااالةرابنالبااا نةك ااافان

 ااضنهايانةق الةةبنن المق رحبنالرمتابن اةضنت العن ا قحنالةل فاانةلمامال حنملر ا
 التيلكنةلمماانالةل فاانةلمامال حنملانهيانةق الةةن قانةلالالنةآلك :

 ةلمالةبفنةلاة رحن  نةلم م نماماالرحنالتاة رحبنقا انةااتاعنط را نلقالةب ن قاان -
 .(351) ةقةض
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ككلا ضن  ةلام نةلاة  نةلم كةكنتنال ال نللن قااناةضنةلالةبا ن اقراانمتنمااناا ة. -
انةق ا رااحنالهاا نمال ااال عن ااا بنلتاابنماا   انةلة رماا نابنةلم  مااحن اابنةلمااتةمةة

 اااضنةللتالمااااانةلاة راااحنةلم ااااةتحن ااا نةل ماااحبنهااا نةلكااا نمااا قانما ااااينهااايان
ةلمتةمةةابن  نمبنضةبنمالةرانم  نركمنمبنبالة  نمال ال عن  نبطةن قاانما ر ن

المااابنماااال نةللااا نابن ااااضنةلااا ال نةلاة راااحنكالةطاااان اقراااان ااا ن  ااامن. ةلم اااا .
 .(352) 1155مالةرابنماين امنةسةها رربن  ن

لقمااةعنةلمقرااالب:نهاا ناقااالمنامةرتااانالممااةة ر نالمرااةةبن قااان ة اا ك منال  اا  من اا ن  -
ةلماط حبنامناقالمنلتالماانةلماط حنال اال  ابنةليربنهراالةنت نةقالضاعنل خال نت ن

 .(353) مبنهبنال بنملانةلماط ح؟

 نكاااللان اماانةلااةبن اا نرمقتاالبنا نباةةةن اا ن   هامنالتنرلا  البنم اارةهمبنالبا -
 .(354) ةآلخةالبنيلك

ةلط راااا نابنةلااااةبن مالماااانال ال نةلخقااارجنخ ال اااانخماااةالةنت راااةةن اااالك  ن  -
ةلاةة بنالرلااللالبن اها ربنةآلبنةماكاا كلنمابنةل اةة بنةسرةةاراحبنالةلماتة :نلماايةن
رلااللالبنكتةةةنافعنةلماماعنم نماالةرا؟نتناب ا نمط باانمابنتا نماانما حبنة اطن

ماا بنلتاابناكلاا ضن اابنخطااالةعنةتاماارا نالةة نم اارةنمااالةران لاتم ااان  اااةنةق
ةلقا حنةسمةة رقرحبن ك مرةنت نمالةران قاناةةةنمانل ضن  نةلااةة بنال اا هانراكمن
ةتمك ةةعنلكتةةةنةلماماعن  ن ال ناخةىبنب نكتالبنم ةنمبن را اابن ا نالتنرمتابن

 .(355) ةمك اا نةلمخططاانةلةةمرحنلكفتركنةلماال رحنالةل ارةعنةلاة رحن اتمق ا
تفا اا نة اارعننةلالتراااانةلمكلاا عنةقمةرترااحن:ن ااةاا( الواليددات المتحدددة األمريكيددةج

الكال   ااننمالبف اانبنالبا نتاابةل اةال  قانبا محنةل الىنةلفا قحن ا نخطاابن ةرا عن
مااق رًّانك اااانمااالةرابنالمر ا رًّااانالااالنةقالضاااعنالةقلااالة ن اا نمااالةرابنالباا نةك اافان

ن المااق رحبنالرمتاابن ااةضنا قااحت ااالعن نمااماانةق الةةنالةل اافاانةلمامااال حنملر ااا
 اااضنهاايانةق الةةبنالتاايلكنةلمااماانالةل اافاانةلمامااال حنملااانهاايانةق الةةن قااان

 ةلالالنةآلك :

 ال ا نةلة را نةلاة ا ن ااك ااةةكلنالهاة مالنلاا خ ن ا نل  احنةة ااحن الغاحنةلكا را ن -
لرااضنتااااان كااةعناامضااحنكاا خقان ر ااانةلالتراااانةلمكلاا عنلك ماارمنةل قاا ةبنةلاة رااحن

ةل ما اااانةسةها رااحن  اا فنم  ا  ااان اا ن قاا ةا انةق ااقرحنال اا منما ااا نالكمالراا ن
 .(356) االةال ـانالةا اةانةلاةة نالمالةرانالةلرمبناللر را

 تااناك تكن  نت نمانر ا ن بنةل الةنةقمةرت ن  ن رمالمحن اهةعن ة يبنلتابن -
مبنةلالةض نابنةلالبا  ن  اانككالةلانلقك لر ن قاان الةنامةرتا نم ةةماانلارعن  اطن

 ن ة يبناللتبنارضان  نةمكمةةةهانت نك ا نةلماط احنكااافنالكغاة ن ا ن  ن ا
 .(357) ةل ةة اانةلطا فرحنالةلاةبرحن لرضنكتالبنممةة ر نه نةلممكفر نةقت ة
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ةلمةةهاالبن قانةلالتراانةلمكل عنالممةة ر ن رفكةضنابنرفر االةنمابنتا نةقالهاامبن  -
خااا ةةان اللرااحنالتنرةةهاااالبنمتن قااان اااال  مناللاارعن قااانطااالة ف مناالنا  اااعنم

المبقرمرااااحنلاللااااان قاااا همنملااااانل اااا نك اااااةبنلق ااااةة اانالةخك اااااةنةقمااااقلحن
 .(358) ةل  ر ع

كفقان  نةق  ابنال الضان  نةلك ةرلاان ةخ نمةتان ا نةل ةةةن  لالحنم ةةعنكةةمب -
 قاانخقفراحنةك اامنتنرال ا ن لرا ن قرالنلقا اامنالنارةنمم ال ن ا نةلكااةرخنةقمةرتا ن قانال

 .نن(359) انا  ابنملةمن اللران  نم راحن الماةلمالة ن امكخ ةمناا
  ااةانممااةة ر نتفا اا نة اارعن قااانبا مااحنةل ااالىنةلفا قااحن اا نخطااابنند( إسددرائيل:
مماااةة ر نماااق رًّانك ااااانماااالةرابنالمر ا رًّاااانالاااالننكال ااالبنالبااا نتاااابنةل اااةال  ةرااا عن

ةقالضاعنالةقلالة ن ا نماالةرابنالبا نةك افانماماانةق الةةنالةل افاانةلماماال حن
ا قااحن المااق رحبنالرمتاابن ااةضن اااضنهاايانةق الةةبنالتاايلكنةلمااماانملر ااانت ااالعن 

 الةل فاانةلمامال حنملانهيانةق الةةن قانةلال لنةآلك :

ممـةة ـرااـ نهاا نةلممااكفر نةقال بنقبنتااـ ناهاا ة  انككل ااحن اباا نباا ةنماابنةل  اا ن  -
ها   انةل االهة ن اا ن مااةنماالةرابنهاالنةماكااةفنمراةةبن الالراااانمابن البن  ا .

 .(360) ةاام  انةلاالال الةل ضا ن قان 

ةلاا اضن اا نةلغااةبنالةلماط ااحنر قاا نل اايانةلف ااا  نلرامااانكك اا منالكلكاا ن اااضن  -
ةلمااطحنمبنةل رينةلمالة بنالتنرمالالبناافم منالبك ان بناالعنةقماقلحبناالن ابن
   نةل كقاانةلما ارربناالنمابنةل ارينةلماالة نةلا اام ..نةل اابنةلماالة نةق اا ن

كفر نةقت اااةنهاااالنمماااةة ر نالما اااانم ةةعنهاااالنةلااايىنرااا   نةلااا مبنتاااام بنالةلممااا
ن.(361) كةةمب

 ةل قط حنتنك ه اان اـ نممـاةماـاانمماةة ر بن ـال ـال هاـانالكالماا انبـاماـانا ا ن -
 قاانةل قط احبنال ااا انبخاةنمماةماااك انلق قط احن الغااةةانةلمكتااةةعنةلكا نك ااا ان
 قاااانماااالةران البنابنرمااا حنهااايانةلغااااةةانا ن مااا ن ماااتة نمااابنةقةةضـاااـ ن

ض هابنم  راحنابنماانر اة ن ا نماالةرانر ا  ناما اان راماانكاال ةنةلة اراحننةلمالةرح
ةلط رحنلقمرق راانةلممقلحنمبنكا رمن   حنةلا ةعن كممراكلنةلمكا  عنالةلي نكضاالن

ن.(362) ه نالةلالتراانةلمكل عنضمبنبا محنةلما ماانةسةها رح
 ةرا عنن  ةانةالمرانتفا  نة رعن  نبا ماحنةل االىنةلفا قاحن ا نخطاابنروسيا:هـ( 

ا/ماق رًّانك اااننبنالب نتاابةل ةال  مالبافنةالمارانمترا  ة/مر ا رًّانالاالنماالةرابنالةة ض 
اااان رماااا ركاقاااحن ماااماانةق الةةننةقالضااااعنالةقلاااالة نةلمرامااارحن ااا نماااالةرا(بنام 

ن)ةالمارا(نمابنبإل الا نهايةنةلخطاابن  ا نتااااالةل فاانةلمامال حنملاانةل االىنةلفا قاحن
ةلماماال حننةلماق رح مابنةق الةةنالةلمامااننبمكالةاااحن اض انمق رحبنالةل اضنةآلخاة
نملانةالمران قانم ر نةلم ا :

 ةالمرا..نكمتاان  اةنهايةنةل اةةعنمابنةلااال عنلقماط احنالمباماحنبالة ا ن ماتةرحبن -
 الر نابنةالمارانلا اان لارعن  اطن ا نماالةرابناللتابن ا ن ااضن قا ةبنةلماط اح.
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ةعبنلتابن الةةنم مان  نكل رمنافالينةل ما اانةلمكطة احنخ ال اان ة اينالةلا ا
ه نارضانكمتاانمبن ر ن اف اانما ينت راةعبنالك ة احناماقلحناخاةىنال اااان

 .(363) افاليهان  نةلماط ح
 ةلمامال حنملانةالمران قانم ر نةلم ا :نةلمكالةااحالمبنةق الةةنالةلمماانن

 ةلكالة  نةلامتة نةلت رفنلةالمران  نمالةرانةلي ن  ان الكا خ نةلاماتة نةلم ا اةن -
الك  رااانةلكالة اا نن١١٢٢ ن  اااةنةقماا ن اا نماا كم ةنلاا  منا ااامنةلااة رعنةلمااالة

ةلةالم ن  نمالةرانمبنخ  نبا  كربن متةركرب..نالت كنابنيلكنرم ا نةاك ااةةن
 .(364) لةالمران  نابنرتالبنل انمالطمنب من قانمالةل نةل لةنةق رضنةلمكالمط

تاايلكن  ااةانكةترااانتفا اا نة اارعن قااانبا مااحنةل ااالىنةلفا قااحن اا نخطااابننتركيدا:و( 
كةترانمر ا رًّانالالنةقالضاعنالةقلالة ن  نماالةرابننكال لبنالب نتابن ةال ةل ةر عن

الب نةك فانمماانةق الةةنالةل فاانةلمامال حنملر انت االعن ا قاحن الماق رحبنالرمتابن
  ةضن اضنهيانةق الةةبنالةلمماانالةل فاانةلمامال حنملانهيانةق الةةنتاآلك :

ةللااةبنةقهقرااحنةلاا ة ةعننال ااةانكةترااان كاا خ ك انةلاماتةرحن ااةرتانم ا ااةةن ا   -
 قانةقةضنةلمالةرحن ربنا امنةقم نالمااةضرلنال راالنال اربن ما ااانةسةهاابن

 .(365) ال ربنةل مر 

 ةمـكـ ـمـاةنكـةتـراـانلـ اـةةعنةق ـااـ ةانةلت اةىن ا نماالةرانلكل راحنةلمارا نمابن -
ننن.(366) ةلمتامبنةتمكةةكر رحن  نمـالةرـا

عن قاانبا ماحنةل االىنةلفا قاحن ا نخطاابنتايلكن  اةانمراةةبنتفا ا نة ار: إيرانز( 
 ا نماالةرابنةلمرامارحنمر ا رًّانالالنةقالضاعننمرةةبنكال لبنالب نتابنةل ةال  ةر عن

الب نةك فانمماانةق الةةنالةل فاانةلمامال حنملر انت االعن ا قاحن الماق رحبنالرمتابن
  ةضن اضنهيانةق الةةبنالةلمماانةلمامال حنملانهيانةق الةةنتاآلك :

قمنكتبنةلالترااانةلمكلا عنالمماةة ر نهماانةلم ةماابنةلاللرا ةبن ا ن اللقمالضال رحن  -
هايةنةل ا  بنلتابنمراةةبنة ماانكتاالبنبا نماةماانافاعنةلا الة..نة كماا ةن قاانم ا ان

ن.(367) )ةلك رح(نةلي نات ةنلة رحنالخ ضنالك ر انماينامب

 لااالتن ة اايبنالكةت ااانككغااال نالككامقااحبنمااانتااابنرمتاابنسرااةةبنابنكلكاا نةلاااةة ن -
ن.(368)  نملانمالةران ال ت نةلي نكمنتل ا اقرابنالك خ

ـااـنم قااعن  ااةان اااضنةلمتمماااانالةلما مااااننمؤسسددات ومنظمددات وهيئددات: -2
ةلخااان ال ضاارانةلمرامارحن ا ننةل اةال ــنت الىن ا قاحن ا نخطاابن ةرا عننةقمب

ااان رمااانمااالةرابنالباا نتاااب ركاقااحننمالباافنهاايانةل ااالىنمر ا رًّااانك اااانهاايانةل ضااارابنام 
  اا نتااااانمااق رحبنالةل اافاانةلمامااال حنملااانهاايانةل ااالىنةلفا قااحن مااماانةق الةةن
نا ةانهيانةق الةةبنالةلمماانةلمامال حنملانهيانةق الةةبنتاآلك :نالرمتبن ةض

 مااانهيةن  ماطحناالنب نتكبن قاانم قاعنةقماـبن كةتر كالنةللالراحنابنر  اان ا ن -
 .(369) لالحن ق ن ة ـم
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تفا ا نة ارعن  اانالةلكا رمااانةل الىنالةل  ةان اضنقول وجهات سياسية:  -3
ةلخااان ال ضاارانةلمرامارحننةل اةال  قانبا محنةل االىنةلفا قاحن ا نخطاابن ةرا عن

ق الةةنالةلماااماان ااا نماااالةرابنالرمتااابن اااةضنمالبااافنهااايانةل اااالىنةلفا قاااحنالة
نةآلك : قانةلال لن)ةل فاا(نةلمامال حنملر ان

ا ماحنةل االىنتفا  نة رعنضمبنبنةلمااةضحنةلمالةرح  ةانالمعارضة السورية: أ( 
ةلمااةضااحنمر ا رًّااانالااالننكال االةلفا قااحن اا نخطااابن ةراا عنةل ااةال بنالباا نتااابن

اااان رماااا ركاقاااحن ماااماانةق الةةنالةل ااافااننةقالضااااعنالةقلاااالة ن ااا نماااالةرابنام 
)ةلمااةضح(نمابنبإل الا نهايةنةلخطاابن  ا نتاااان اضا انةلمامال حنملانةل الىنةلفا قحن

ةلماماال حنملاانهاياننةلماق رحالةلمماانمكالةااحبن مبنةق الةةننمق رحبنالةل اضنةآلخة
 ةلمااةضحن قانم ر نةلم ا :

تنرمتبنةمك اا نبرامنةلمرقر راانةسةها راحبنالةل قا ةبنةلكا نكا  م ابن ابنةماكخ ةمن  -
هيانةقماقلحنةلترماالراحبنلما بن مارطبنهاالناا اانةماكخ مك انب ا نيلاكبن  ا ا عنمابن

 .(370) ما ماان اللرحنماكم ع
 ةلمامال حنملانةلمااةضحن قانم ر نةلم ا :نكالةااحةلمالمبنةق الةةنالةلمماانن

ضاا نن١١٢٢ ا ااال نل اامنمبن ااا ةنت رااةةنماابنةل ااابنةلمااالة نهاابن اا نماااةعن -
لتالمحن)ةقم (نالا  اعنامالبنمطال ان اللةرحنالةلتةةمحنم قلنم ا ناال راحنةل ااالبن
ةلاة رح.نةلم اهةةانتااانمقمرحنالةةبرحبنالك  انل ان الط  نا  اعنةقمبن  مالعن

ح.ن ااا هانكاا خقانبااالىن ااةرةعن تاا نمااانكااراالنةلتقمااحنماابنمااااابنس مااا نهاايةن الغاا
ةلك اااهةنةلمااقم بنالكمتاااانماابن مااتةعنةتاكفاضااحبنالكتااالربنمااانرماامان ااال رين

التابنيلاكنه راحن  رماحنكق ف اانةلا اامبنلر االمن ضاةبنةل مرا نمابن ةلمالة نةللة.
ماابننمااةضااحنالطارااحنمااقمرحنالماك لااحن اا ةبنملااانمااةضاااانممااقلحنالم  المااح

 .(371) ةلخاة 
تفا  نة ارعنضامبنبا ماحنةل االىنةلفا قاحن ا نخطاابنن ة ي  ةنكا رمننداعش:ب( 

ةلكا ااارمنمر ا رًّااانالااالنةقالضااااعن اا نماااالةرابننكال اال ةراا عنةل ااةال بنالبااا نتااابن
نالةك فانمماانةق الةةنالةل فاانةلمامال حنملرلن المق رح:

ة ر نالةلالترااااان  ة اااينالةلا اااةعنالام ال ماااا..نهااايانةلكا رمااااانا ةعن ااا نرااا نمماااة -
ةلمكل عبنلك مرةنةلماط حنةلاة رحن اتمق اناالنكفترت ابنالمبامحن الر انطا فراحبنك اةةن

 .(372) م  بنممةة ر ن اللحنر ال رح
  ةنلاابنهللانتفا ا نة ارعنضامبنبا ماحنةل االىنةلفا قاحن ا نخطاابننحزب هللا:ج( 

ابنةللااابنمر ا رًّااانالااالنةقالضاااعن اا نمااالةرنكال اال ةراا عنةل ااةال بنالباا نتااابن
 الةك فانمماانةق الةةنالةل فاانةلمامال حنملرلن المق رح:

 تنركالبافنلاابنهللانطاالر ن ااا نةقضاـةةةنالةقخطااةنةلكا نكةك  ااانلة الن ا نماالةران اا ن -
ةل ةخ نةلق ااا بنااهراكن ابنكالةطالن ا نلمامااانةلاـ منةلماالةرحن قاانالاالناااعن االن البن

ن.(373) ر ة احنهالرحنلةتحنةلم االمحنةلماارحن  طن مالة  حنممةة 
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 نن.(374)  الميةن لابنهللانالةلمرقر راانةل رارحنةلكا احنسرةةبنكلك نةلافالينةقت ةن  نمالةرا -
  ااةنةسخااالةبنتفا اا نة اارعنضاامبنبا مااحنةل ااالىنةلفا قااحن اا نخطااابنند( اإلخددوان:

ةللاابنمر ا رًّاانالاالنةقالضااعن ا نماالةرابنالةك افاننكال ل ةر عنةل ةال بنالب نتابن
 امال حنملرلن المق رح:مماانةق الةةنالةل فاانةلم

 ةسخالةبنالملم نمةم ن ماالةن ااضنةماالانةلكطاةفن ا نةماكا نةل ااهةعبنلل ا ن -
 .(375) الكا  حنةلم ةرربنلقمفةنملانمالةرانلق كا نض نةللتالمح

ت االىن ا قاحنالةقما ننـاـنناة الاابــنكةةمبنال  ةن   نمبنةق خاانأشخاص:  -4
ةقالضاااعنالةل ضااارانك ااااننمر ا رًّاااكال   ااانالباا نتااابنبنةل ااةال  اا نخطااابن ةراا عن

بااا نةك ااافانةق الةةنالةلماااماانةلماماااال حنملاااانهاااتت نالنةلمرامااارحن ااا نماااالةراب
ن:بنالما ان قانم ر نةلم ا ةق خاانت الىن ا قحن المق رح

 م ةةعنكةةمببنةلك نتنرخ  نة رم انمبنةلكلال نملانمةكا نرل ا ن قااناماالة ن -
 .(376) ةلخقرجنمبنا  نةمكمةةةان  نمالةرا

ااالاحنةلكاا نرماااناة الااابنسا ااا  ان اال العن ا ن فااةربنماكتالبن قااان ةلماط احنةل -
ةقة  نممكا اانلق الةانةلكةترحناللرمانماط حنها  احنخالراحنمماانرمامان الااا اةن

  ن.(377) ةسةها رحنةلتة رح

 هااكنما احنالافن اابنمكا ربنماا ةالةنملاانماالةرانةاطق االةنمابنتا نةلا   ن االبن -
 قاامنالخقاا ن  اااةنةقماا نالةلاكر ااحنابن  اااةنمااالةرانرةراا البنكغررااةنةلا ااامنالة اا نةل

ةقم ن  اانال ماةانماالةران ابنبخةهاانالبكا نتا نهاتت نةل ا ابنك ةر اانالةل اابالبن
 .(378) كاك ةهمنةلم البن  نت نمتاب

  اا نمبن ااا قربنتةالماارانالمرااةةبناللااابنهللانكلاللااالةن ماا نملـااـان ـةتااـا ن اا ن -
مر نةلمكف اةعنةلكا نرما ط ان ـةة ـمنةقم نالاـاةةكـلنةلترماالرحن قانةلم ارربنالةل ةة

 .(379)  قانةلم بنالةل ةىبنتمان  ناالطحن م حنةلرالم

 .(380)    اةنةقم ن  نرمقكنمبنامةان ر ان ض ن بنامةنمالةرا -
 ج( تحليل األطر المرجعية لخطاب جريدة الشرو :

مرامااارحنمة ارااااانة كمااا نخطاااابن ةرااا عنةل اااةال ن قاااانمة ارااااانمخكقفاااحنمااابن
مرامارحنبنتماانة كما ن قاانةتمك ا ا ن ااطةنالخ اةة نتا رمراحال  قالمامرحنال ةلمااراحنالا

حنالاباالة ن خ اراان ا رةعنالم ااه ةانال راراحنالل البراالةبك ا رحنبااالارحنالكاةرخرحنال
ةقطةاللاااانةلكاا نةمااكا نملر ااان اا نكاااللاالنالماال كاالنل ضاارحنن؛ناليلااكنلكاتراا ماابنةلالةباا 
ن:ةآلك هيانةقطةنةلمة ارحن قانةلالالننالرمتبن ةضةل ةةمحبن

ةاإلطار السياسي:  -1 ؛ن  ا نبضاارانة كم نخطابنةل ةر عن قانةسطاةنةلمرام نت راة 
بااامنةلخطااابن كال راافنةسطاااةن اا ن ااةضنكال االنةل ةراا عنالبنمراماارحن اا نةقماااع

نمبنةلاالرحنةلمرامرحبنالمبنام قحنيلك:نةل ةةمحالالنبضرحن



 سوريا نموذًجا العربية القضايا السياسية في الدول خطاب اإلعالم المصري تجاه

 222  الخامس عشرالعدد  – عالقات العامة واإلعالنالمجلة العلمية لبحوث ال

ةن اا ن ةسةهابنهالنةلي نب منطال نةلا اعنملاناا محنبمارحن ا ةناا اانتاا انكلكضا -
ابن ةك ااانةراااينةلة راا نةلاة اا .نالا ااةفنتغرااة نابنةتلك ا اااان اا نمااالةران

 ن.(381)   اابنتمان  نارةهانمقمرح

 ل  ن  انل رضن   نةآلبنة ماانرتاالبن ماكالةةن  را نرارا ن ارااحن ات نةللتامبنالركلا  البن -
كالةن بنةاك ا نةلفكةعنةل ا حنمبنةللةبنةقهقرحبنالةلكال لنالالنةاكخا اان  نمطاةنهيةنةل م

ةل  ر نةلي نر ة نك تر نل احن رااكلنلالرا.نةلم منهالنةللفا ن قانةلمرا عنةلمالةرحن قان
تام نةقةةض نةلمالةرحنالةاملابنةل االةانةق ا راحنةلكا نر ات نال ال هاان مقراانخةباانل ايان
ةلمرا عبنتماناالنمبنةلم منةللفا ن قان ةال حنمالةرانالكمترا انمابنةماكك افن الةهاانةل  را ن

 .(382)ح مةعنةلاة ر  نمطاةنةق

 ةقرااامنةل ا ماااحنمك ااا  نماراا ةنمااابنةقلااا ةضنالةلكطااالةةابنالراااااانتفاااحنلااا الضن -
مالة  اان متةرحنبا ماحن اربنمخكقافنهايانةقطاةةف,نالهاالنماانلابنك افنك ة راكالن
 ةخ نةقةةض نةلمالةرحن  طبناللتبنمكطال ن  رحن ال نةقبقرمبن مان  نيلكنم اةبن

بالىن مانك المن لنلالرابنالم قمانل ضنمابنال مانرفةضن قانةل اهةعنةلك خ ن  ت نا
 .(383) 1958 ب  ن  ن ام

 تراافنرمتاابنابناف اامنمالباافنمااالةطبن ة اا نرالاااانملااانةلااا النةسمااةة رق نضاا ن -
مالةرانالةل رينةلمالة نالةل ابنةلمالة ؟!نالاكف منالا  منابنرالاان اضنةلااةبن

ف امنض ن  اةنةقم نالا املبنل اال نةلمااةضاحنةلم اراحنةلماالةرحبن ا نالرمتااا نك
ابنرالاااانضاا ن  اااةنلم ااقلحنةل ا اا عنالةلا ااةعنالمااا ةنةلكا رماااانةسةها رااحنميةن
تااابنباا نا ااربن الراااعنةلتاماا ناالنلكااان  اا ن  قاالنماك اا ةنابنهااااكنامااا ن اا نهاايان

لتبنابنرةةهبنماالة ناالن ة ا ن قاانمماةة ر نالرفاةينل ااناللاا الةا ان ةلكا رماا!
 .(384)  يلكنهالنةل االبنةلتام 

حنممك قحنل ان رينالطا ..نمك   نةآلبن  عن ال نككلتمن ر اان مالةرانةاك انت الل -
 .(385) امةرتانالممةة ر نمبن  حبنالمرةةبنالةالمراناللابنهللانمبن  حناخةى

   ااكن  باانالم ال نلم اةنما نةلالترااانةلمكلا عنال ةرطااراانال ةاماابنال  راحن -
ةعنما نةل الىنةقالةال رحنةلمتر عنلقا الةببنال الكال نر ابنةل خال ن  نمالة  حنماا 

هيانةل االى.نتماانابنهاااكن  بااانالم اال نبالراحن ا ةن اربنم اةنال قا ةبنةلخقارجن
خ ال ااانةلماااال رحنالةسماااةةابنالما م اامنماااةعنملااانكارراا نةلااا الةبنةلغة اا ن

 .(386)   الةعنمت ال ح
اابنلماانطار القانوني: اإل -2 ة كم نخطابن ةرا عنةل اةال ن قاانةسطااةنةل اااالا نارض 

بنالمابن نكلال ن  نطراك ان ا  انبااالارًّاابنالةلكضاراةل يانل يةنةسطاةنمبناهمرحن  نه
نةقم قحن قانيلك:
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   تحنةللمارحنةل اللرحنلق ال نةلكا ن اا ن  اانمر اا نةقمامنةلمكلا عنلامنكاا نمكاالة ةع.ن -
الهـيةنمان ااانمالنةلــ ال نةلاة رحن الام حنل ضرحن قمطربن قانما ىنما احن  اال ن

 .(387) حن كط رحنةل ةةةةانةلخا حن مالةراالمانكااا نمالنةآلبنةلماط حن رمانركاق

لااةبنةلكاا ن اااك ان قااانلة  خاايالةنم ااا نمااانك ااالمن االنةلالتراااانةلمكلاا عنةقمةرترااح. -
لاامنكتاابنكمااكا نتنلق ااااالبنةلاا الل نالتنل ااةةةنماابنم قااعنن1113ةلاااةة ن اا نماااحن

ةقمبنةل الل نالتنلكان قانماقالماان لرلحن بنب ةةانةلاةة نةلامتةرحنةلكا ن
كاةرا ن ا اانم اةةنلة  اان قرال..نالكاامقالةنماقالت انةللاال ن ا نماالةرا.ة  اانتاي انا

ال ال هااانةلامااتة ن اا نيلااكنةل قاا نةل اا رحن البن  ااالعنماابنلتالمكاالبنالة  اااناا ااان
 .(388) هااكنل لةنكا رمن ة ي

 ةلالتراانةلمكل عنال ةامان كماة ابنملانةلاما ن قاانةمك ا ةةنباةةةنمابنم قاعن -
لم عن   ربنرالمابن قانةلةامنمبن قامننةقمبنر ض ن فةضنه احن امقحن  نمالةرا

ةلاااا اللكربن ااااالة ضنةلةالماااا نل ااااةةةنت اااايةنالم ةةت مااااانتمااااكلالحنكمةرااااةنمااااان
ن.(389) رةر ةب

ة كماا نخطااابن ةراا عنةل ااةال ن قااانةسطاااةنةلكاااةرخ ن  اات ناإلطددار التدداريخي:  -3
ت رةنتيلكبنالب نال َّفنةلخطابنهيةنةسطااةن ا نماة نالباا  نكاةرخراحنكخا منكال الن

نبنالمبنةقم قحنةل ةلحن قانيلك:ةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرامبننةل ةر ع

  اانمبنةلالةض نابنمانا قاكلنةلالتراانةلمكل عنمبنكتاالربنكلاالفن اللا نلق ضاا ن -
بنلاامنرتاابنمااالىنمااكاةعنلقكغطرااحن قااانهاا فن١١٢٢ قااان ة ااين اا ن اارفن ااامن
 .(390)  تم نكمامابنالهالنك الرحن ة ي

ن٢٥تاا نةل ةرطاااا نةل م اا نلقاااةة ن اا ن الاا نةلاا ةالعنةلم مااحنماابنةلغاااالنةقمةر -
بنهاااالنابن ااااضنةللتالمااااانةلاة راااحن  ماااانهااايةنةلغااااالنقمااا ابن١١١٢مااااةعن

مكا  ع..نةلمفكةضنابنةل ال نةلاة رحنةلك ن  مانةلك  نامةرتانلقااةة بنةتك افان
 الضاليناا انه نةقت ةنكضةةةنمبنةلغااال..نالةلاي ن  ا نةلا مبن اقراان اا نةل اابن

جبنال الكاال ن البنةلماتة نةلماط ا نهاال:نماانةلايىنرا  النهايانةلاةةب نهالن ال نةلخقار
ةل قاا ةبنملااانةت ك ااا ن ااابنك اا ر نامةرتااانال ةرطاارااان قااانةلااك  نالكاا مرةنمااالةران
المم اطنةقم بنالةلمماين امكمةةةنةلكا رماانةسةها رحنهااكبنلبنرات ىنملاانافاعن

 .(391) ةلاكر حنةلما  ح؟

ن١١ بنةلالل عن ربنم ةنالماالةران ا نكمةن  نهيةنةقم العنةليتةىنةلمكالبنس   -
.نالكاك نهيانةليتةىنلكار نملانةقيهابنماانماةان النماالةران٢٥٢١  ةةرةنمبن امن

مبنالا ةضنالكطاالةةانمابنب ا ن ا نل  احنةلخمماراراابنالةلكا نا ضاانملاانم ا بن
ةلالل عنةلم ةرحنةلمالةرحنةلك ن ةمانلكانم  بنةتاف ا نمبن ااابنماالةران ا ن

مةنةلي نرمكال بنمالنم ا عنبةة عنكاةرخنهايانةلفكاةعن ا ن.نالهالنةق٢٥٩٢م كم ةن
 .(392) ضال نمانكمةن لنمالةرانلالرانمبنلةالبنال ةة اا
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بنةلااي نا قاااان راالنةلاللاا عنةلم ااةرحنةلمااالةرحبناال ن5911  ةةرااةنن11 مااالنرااالمن -
البخةنك ة حنالل الرحن ة رحن ا نةلا اةنةللا رض.ن اا نماكربنمااحنتنمالضا نةآلبن

حنالاب اانمااناكطقا نملرالنك اابنمارااةرالهاانةلك مارمنلل رضن ابناراحناللا عن ة را
 .(393) ةلما قحن  نمالةرانال ق ةبناخةى

ا اانةل م الةرحنةلاة رحنةلمكل عن  نملااللحنلق فاان قااناما ابنن5911   نماحن -
ن ن.(394) ك اال نةلا امنةلمرام نةلمالة ن  ن ة ناالمطنمضطةب

ابن ر انلامنرتاببن قاانالتن1155تنا ك  ناالنرمتبنةلاال عن  نمالةرانملانمانب  ن" -
ةلااةامنماابنتاا نمااانلاا ضنماابن ماااةنالبكاا ناله ااةعبنتنرمتاابنابناك ااالةن ااال عن

 .(395) ةل م الةرحنةلاة رحنةلمالةرحنةلك نتااا

 هااكن  نةلم ا  نةلامالي نةلمالة ..ن  يانةل اللحنةلاة راحنةل ا ر حن ا نلالاحنلاةبن -
نبنالخاضااانممااةة ر نضاا هانةلا راا نمااب٢٥٢١ممااكمةعنضاا نممااةة ر نماااين ااامن

ابنكماا طنةل اللااحنن١١٢٢ةللااةالببنالةلكقااانةل ااالتببنلتا ااانلاامنكمااكط نلكااان ااامن
لتبنيلكنل ضن  طنلرامانةا ممنةلمالةرالبنال خقاالةن ةلمالةرحناالنك مةهاناالنك مم ا.

ن.(396)  نلةبناهقرحنطالاح 
ة كم نخطابن ةر عنةل اةال ن قاانةسطااةنةتبك اا  ناللتابن اإلطار االقتصادي: -4

 َّافنةلخطاابنهايةنةسطااةن ا ن اةضن ااضنةلماقالمااانلرعن  ت نت رةبنالبا نال
الةلل ا حنةتبك ا رحنةلك نكخ منكال لنةل ةرا عنالاالنةل ضاارانةلمرامارحن ا نماالةرابن

 المبنةقم قحنةل ةلحن قانيلك:

مقرااةن التةن لمابنن111 خمةنةلااكجنةلملق نةلمالة ن اةة نةللاةبنات اةنمابن -
ةلااكجن  نكمك نملان مر ن الةاابنبخةنةلك  رةةابنلتبنةلخما ةنتنك ك ةن  طن قان

ن.(397) ةتبك ا نةلمالة 

 ةخككمنهيةنةقم العنةلماخبن ضاة حن   راحن قاانماانال افن ااالناها ةفنترماالراحن -
  نمالةرانة كةتان ر انةلممقتحنةلمكل عنال ةاما!نهـيةنةلمرةكنةللا نةلاـيىناار الن

ةكنةلاة رعنلرعناللر نةلم ا  حبناللتالن اا حنمك احنلكراةةانمابنةلماقالمااانرـاـ 
ةقمةرت نب ةك ان قانم ــا عنك اتر نةقماالة ..نةلاا الةبنةل   ا نا طاانم ااةةان
لامااالة نكمااك ربنل ااانامااااةنخااامنةلااافطنالةلماااا بنالاماا منةل ااةتاانةلاامقااحن اا ن
م اااتانكك اا ن  اااا حنةلماا يبنالاخااةىنكك اا ن  طا اااانةسا ااا ةانالةل ارااحن

 .(398) ةقمامرحنالةلمرالحنالةلطرةةب
ة كما نخطاابن ةرا عنةل اةال ن قاانةسطااةنةلا را بناللتابن  ات ننالدديني: اإلطار -5

ضارفبنالب نال َّافنةلخطاابنهايةنةسطااةن ا نكا  رمنخطاابنةل ةرا عنمابنةلاالراحن
نةل رارحبنالمبنام قحنيلك:

 رااا   نةل اا ابنةلمكاا ربنالااالنةلمااالان البنك  ااةناالن  اا نال البن اا الىناالنلكااان -
مرةنةلتالبنتنخةة لنال فقمفحنةسلراا نتن كالىن لرلحنلمنركاقمنابنةسم من ا نلكا
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ةلمالانالةل ك ن)المبنالراهان تاماانالرانةلااعن مراا(نه نةلمالاناارحن  نيةكلنل ا ن
لةمنهللان قانةسامابنابنر قكنافملن)التنكق االةن ارا رتمنملاانةلك قتاح(نالها نةل  اا ن

 .(399) المرقحناالناارحنما انم ة نالمرقح
ااابنة كماا نخطااابناإلطددار الحقددوقي:  -6  ةراا عنةل ااةال ن قااانةسطاااةنةلل ااالب نارض 

اال  ت ن  ااضننبنالبا نباامنةلخطاابن كال رافنهايةنةسطااةن ا ن اةضضارفنارض 
نبنالمبنام قحنيلك:ةلل ال نةلما ال عن  نمالةرا

  رمااان  اا انةقبقراااانةل رارااحنبمال ااان قااانةلة راا نةلاة اا بن اا ن اا الةانةقاللااابن -
ا امن رم ةةطراحنكلكاةمنةلكااالعنلقل ال ن قانل الب اانةلمرامارحنةلتامقاحن ا نمطااةن

ةل را نالةس ا بنمتنابن ااال ن ما ااانةلااافنةلا را بنتماانهاالنةللاا نما نكا ارمن
ةل اللحنةسم مرحن ا نةلااةة نالةل اامن) ة اي(بنالضا نهايانةقبقرااانال ا نم ا مك ان
ةلمماارلرالبنامااامنك  راا ةانارااةنمماا البحن قااانماا ىنكاااةرخ منةلطالراا ن اا نةل ااة ن

 نن.(400) ةقالمط
ة كما نخطاابن ةرا عنةل اةال ن قاانمطااةناباالة نأقوال شخصديات شدهيرة:  إطار -7

ن خ راان  رةعبناللتبن  ت نبقر بنالمبنام قحنيلك:

 تكبنا االنكماامن ركالنةل ااة نةل ا رة:نةلمارفنا ا  ناا اا نمابنةلتكابن/ن ا نلا ان -
ةلل ن ربنةل  نالةلقاببناللالن اين رااانملانةلرالمنال اه نمانر اة ن ا نماالةرانةآلبن

 .(401) انتكبلكممكن م

 مبنا نلااةبناالن اا الةبنماا ةبن اا ن ااك.ناللتاابنلااةبنةقا مااحنةلمااقطالرحن قااان -
تمااانابنماابن ل ااا حنتنكافاا ن اضا ان اا نككتاماا .ل ااال  انكمااكلحنةس ةاااحنارضاا.نة

ننن.(402) ةلل ا حنةل ا كحنارضانابنةلطغاعنراكالبن الغاةع
ةل ااةال ننة كماا نخطااابن ةراا عإطددار مشدداهدات مددن الواقدد  )أمثلددة مددن الواقدد (:  -8

بنالبا نال َّافنةلخطاابنهايةنةسطااةنما اال  قانمطاةنم اه ةانمبنةلالةبا بن  ات ن
يلاكنلكا  رمنمالبافنبنال ال ضارانةلمرامرحن ا نماالةراحنككاقحنر  نضةبنام قحنالةبا

نبنالمبنام قحنيلك:هيانةل ضاراالالنةل ةر عن

 لمااايةنتنكال االنةلاا ال نةلاة رااحنخ ال ااان  ال هااانلكمااالرحنمرامااحنكالباافنةل كاا ن -
 ماةن  نمالةرابناللكلاةبن ا نةلمكطة ربنالةسةها ررببنةليربن  اناا امنخطاةنالةل

نكتاةةالةنتاة االتمن ارضانلرعن قانمالةرانالةلاةة بن  ن قانت نةلخقرجنةلاة  ؟
 .(403) ماماعن) الكنالالكقة(نةلاةةبرحنمةعناخةىن  نمالةرا

امااقلحنن ك ااال نةلاا ال نةلاا  ضنةلماك رااحنما ااانكمقااكنم  اكاااانتا رااحنتمااكخ ةمن  اااة -
ترماالرااحن اا ن المااا.نلتاابنكاةرخاااانةلاة اا نةل ةراابنالةل اراا نماا نةلغااةبنخ ال ااان
ةلالترااااانةلمكلااا عنال ةرطااراااانال ةاماااابنر اااال نما اااانةماااكخ مانافاااعنةلم اااةةةان
الةلل جبنلك مرةنةلاةة بن ا  الىنةمك تالنمااللاناالالراابن امنةتك افاانتل اانابنتا ن

 .(404) يلكنتابنملضناتايرب
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تاانكاالةرطنالةماكااةفنةالمارانالمراةةبن ا نماالةرابن قاانمرتالبنمبنم قلحنامةر  -
اللكااانن٢٥١٥اااةةةنمااانلاا ضنل كلااا نةلمااال رك نةلمااا حن اا نا غاامااكابنماااين ااامن

 .(405) ا ارحنةل مااراراا

 اللا ن ةعنةلاةة نرتالبنمفر ةنهاابن اقاانةلاةامنمابنةل ااعنةلت اةىنةلكا نلا  ان -
لااةامنماابنابنةل اا فنلقاااةة ن لااالنراااال نةآلبنل ر ااانملااانةسطاااةنةلاة اا ن قااانة

 .(406) تابنمخةة نةلاةة نمبنمطاةانةلاة  ن1113ةقمام نماين امن
 :قناة المحور 

ةلا ر نمبن ةةمجنةلةا بنةلك نك ت نلق اانتا ن ةااامجنما اان ا ننةلملالةب  مانبااعن
 ؛نلراضن بر احن91م مق انةلخطابنةس  م نلق ااعبنالب نالب نةتخكرااةن قاان ةااامجن 

نهيةنةل ة بنالب ن(407)ةلمرامرحن  نةالمران ضاراةلاامجنمبنات ةنةل ةةمجنةلك نكاااللانر اال  
نال لفرح.نمرامرحنال  قالمامرحنال ةلماارحنال ل رحنة كم نةلخطابن قانمة اراان

  اا نةمااكخ مننامااان رمااانركاقااحن ممااكالراانةلقغااحنةلاة رااحنةلممااكخ محن اا نهاايةنةلخطااابب
 امرحن  نالراابن ة رحنكخ منل  حنم  مرحن  نالرابنت رةعبنالةمن ة رحنةل ةاامجنلغح

ننن  رلحن  نالرابناب .ن ة رحنلغحنناخةىبنالةمكخ م
الرمتبن ةضنةلاكا جنةلكلقرقرحنلمماةةانةل ةهاحنالةل االىنةلفا قاحنالةقطاةنةلمة اراحن

ن:ننةآلك  قانةلالالنن ال ضارانةلمرامرحن  نمالةراةلخااننةلملالةبااعنلخطابن
 المحور:أ( تحليل مسارات البرهنة لخطاب قناة 

ةل ضاااران ةةانلالل ااانملاااالةنناطةاللاا/ااماااط اا عنةلملااالةنكااااال نخطااابنبااااعن
ممااةةانةل ةهاااحنالةلل ااجنن اا نت رااةنماابالبا نةكماامانط راااحننبةلمرامارحن اا نمااالةرا

الةق لحنالةل ةةهربنالةلم التانةلة رمحنةلم  محن  نهيةنةلخطابن  ت ن امن المااةضاحن
 المكالةاااحن)ةلالماط(نعن)ةسر ا رح(بنالةلاا ةنما اانما ان المتر نالةل ا نةآلخة)ةلمق رح(بن

 الغامضااحناالن المةالةااااحبنالبااا نةك ااافانةلكتكرتااااانةلمماااكخ محن ااا ن اااةضنهاااياناالن
بنال ال  ا رااحناالن ةبنال اسباا رااحنبقاار   ةلمماااةةانالةلل ااجنةلمطةاللااحن ال  المرااحنت رااة 

ة؛ن   نةكممانط راحنما امنهايانةلممااةةان المااةضاحن)ة لماق رح(نالاالن الك ةرةرحناا ة 
ةلمااةضااحنالةلكا رماااانةلممااقلحبنالمالباافنةلاا ال نةلاة رااحبنالكال  اااانةلاا ال نةلغة رااحن

بنالةلالضااا نةل اااا من ااا نماااالةرابنالةك ااافانةلكتكرتااااانكةترااااالنبالمراااةةبنبمماااةة ر ال
نةلممكخ محن  نهيانةلمماةةان ال  المرح.ن

اليلكنك ااانال  نةلم ا  بنةكممانط راحن   نمبنهيانةلمماةةان المتر عن)ةسر ا رح(بن
 اا نلااربننبالةلمااقطحنةلةمامرحبنال المكالةااااحن)ةلالمااط(نماة نةالماراةلمالبافنةلم ااة بن

نةك فانةلكتكرتاانةلممكخ محن اسباا رح.ن
الرمتابن ااةضنةلاكاا جنةلكلقرقرااحنق اةاناطةاللاااانهايةنةلخطااابنالةق لاحنالةل ااةةهربن

ن:نةآلك الةلل جنالةلم التانةلة رمحنةلمةك طحن  ان قانةلال لن
 الرسمية في سوريا: السلطة -1

ن91 بنماابنخاا  نةلا راا نماابنلق اااانال  ااةةان ةاااامجنةلملااالةبااااعننخطااابماااان
ةلخ  ااانةلكا نبنالةلماقطحنةلةمامرحن ا نماالةرانبضارحةلضاال ن قااننبنملاانمل اا  بر ح 
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ك ا رمنةتراحن...نملخبنالب نال َّافنةلخطاابنهايانةقطةاللاحن ا نا  رةانلال نهيانةلمقطح
ةكممانط راحنمماةةانةل ةهاحنةلم  محن  نهيانةقطةاللاحنب نالنةل ااعن  نهيانةلمقطحب

بنتماانةك افانةلكتكرتااانةلمماكخ محن ا ن اةضنهايان المترا عن)ةسر ا راح(ن  ت ن اام
نبنالما ان قانم ر نةلم ا : اسباا رحنةلمماةةانالةلل جنةلمطةاللح

لماااايةنرماااكخ مننبرلاااةةناةضااالنمااابن ااااعنةسةهاااابنالةسةهاااا رربنب  قااا نراك اااة -
 ق نا  ن  نابنرلةةنةلغالطحنةل ةبرحنالا  لانهاااكنم مال ااان ا نن؟ةلترماال 

اماامن ارينرتاا نرضا ننبالابناماامن ارينراك اةن؟..لمايةنرمكخ منةلترمااال نب الما
 .(408) ةلقمماانةقخرةعن  نكلةرةنمالةرا

 ةلا الاانةلمال ال عنمبنبإل ال نةل اللحنةلمالةرحن قانةقةضنكم بناال اانمابناااالةعن -
 ال نةلكااا نتنكةرااا نال اااال نلالاااحنمااابنةتماااك ةةةن ااا نةسا اااا نةل ااا ر نل ااايانةلااا

 .(409)مالةرا 

 ل قانةلضاة حن ال ةةمرا نةلمكف اةعبنلكاانهايانةلقل احنتنرال ا ن لرا نا اا  ناالن -
باااااط ن قااااانابنةل اااارينةلمااااالة نهااااالنةلااااي ن ماااا نهاااايانةلضااااة حن اقمااااقلحن

 .(410)ةلترماالرح 

 .(411) ةل اللحنةلمالةرحنه نبالرحن  ا  انالبا  ها..نال  ر  ا  -

 .(412)حنةلمالةرحنا لان  نةلك   نلصةها رربن  نةلماط ح  ةل الل -
 المعارضة والتنظيمات المسلحة في سوريا: -2

بنةلمااةضاحنالةلكا رمااانةلمماقلحن ا نماالةراةهكم نخطاابنباااعنةلملاالةن اطةاللاحن
الب نبامنةلخطابن كال رفنهايانةقطةاللاحن ا نكالضار نةتراحنةل اااعنالمالبف اانمابنهايان

ةكممانط راحنةلل جنالمماةةانةل ةهاحنةلم  محن  نهايان نةلمااةضحنالةلكا رماابنالب
ةقطةاللااحن المااةضااحن)ةلمااق رح(بنالةك اافانةلكتكرتاااانةلممااكخ محن اا ن ااةضنهاايان

نةلمماةةان ال  المرحبنالما ان قانم ر نةلم ا :ن

 ةلل ر حنابنةل ارينةلماالة ن اا مان خا نملاانةلغالطاحنةل اةبرحناللاةةنةقةةضا ن -
ةسةهااا ررببنمخاااابنماابنةقمااقلحنةلترماالرااح..نماا نتااابنهااااكنامااقلحنترماالرااحنماا ن

 .(413) رينةسم م 

 ةلغااةبنر اا  ن)راا ل (نةلكا رماااانةلممااقلحن اا نمااالةرا...ن اا ااان ما اااانم االمااحن -
 .(414)ممقلحنالمااةضحنممقلح 

 .(415) ةل ما حنةلممقلحنةلك ن ا انتبك عنبةةةنةلمالةرربنةلالطا   -

ةلتكقاحنةلكا نك االمالنالكاك ا نةلمماالحن   اةنةقم نتاابن قاانال اكنابنر ضا ن قاانهايان -
 .(416)ةلمالةرحبنالكاك  نةقامحنةلمالةرحبنالابنكاك  نةل ما اانةسةها رحنةلممقلح 

 الموقف المصري تجاه القضايا السياسية في سوريا: -3
نخطابنبااعن ةن ا ًّةنةلملاالةةهكم   االمالبفنةلم اة نك ااانةل ضاارانةلمرامارحن ا ننت راة 

ةتراحنةل اااعنمابنالم ةةانكال رفنهيانةقطةاللحن  نكالضر نبنالب نبامنةلخطابن مالةرا
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ب نةكممانط راحنمماةةانةل ةهاحنةلم  محن  نهيانةقطةاللحن المترا عنالبنهيةنةلمالبف
)ةسر ا راح(بنتماانةك اافانةلكتكرتااانةلممااكخ محن ا ن اةضنهاايانةلممااةةانالةلل ااجن

نةلمطةاللحن اسباا رحبنالما ان قانم ر نةلم ا :

 اانةقامحنةلمالةرحن ا انمبنرالمنل الضنةقاماحن ا نماالةرابن ةلمالبفنةلم ة نك -
الك خ ناطةةفنا ا رحنالخاة رحبنالمالبفنم ةن ا انلمنركغرةبنمابنلراضنةللفاا ن
 قانالل عنةقةةض نةلماالةرح؛نقبنهاااكنتا منت راةن ابنةلك مارمبنالةللفاا ن قاان
متمماانةل اللحنةلمالةرحبنالابنرتالبنهاااكنلا نماقم ن ابنطةراحنةلكفااالضن اربن

 حنةقطةةفبنتمانابنم ةنكة ضنابنكتاالبنماالةرانمةتااةنلك افرحن اةة اانتا
 .(417)بالىن اللرح 

 م اةن ر ااان  ااال ن  قالماماارحنت رااةعنكلاااال نمابنخ ل ااانةلكالة اا نماا ن الة ااةن اا ن -
 .(418)ةلالتراانةلمكل عنةقمةرترحنالم نةلةالعنالم نةقالةال ررب 

كال اقانن.. ا ةل اهةعنكلكضابنةكفاا نالبافنمطا  نةلاااةن ا ن اما نماالةرانال اةب -
م ةنملانةكفا نالباان م كضاانةلف ا  نةلممقلحن  ن ما نماالةرانال اةب ان قاان

 .(419)البفنمط  نةلااةنالةلمماهمحن  نمر ا نل نلاامحنةلمالةرح 

 .(420) ةلمالبفنةلم ة نهالنةلمالبفنةل ا ان ة مانمبنةل ضرحنةلمالةرح  -

ل الم نةلاة  ن ا ن مالبفنم ةنةتمكةةكر  ..نمااان ة ماناا ةنملانةل ال نةلاامنة -
 .(421)ةلم ىنةل ار بنتناا غ ن الكفا ر نالمامانر ماانةقماع 

 ةلمالبفنةلم ة نمااينةل  ةراحبنمااالةانطالرقاحبناللكاانةآلببنالةلمالبافنةلم اة ن -
 .(422) ا ا 

 كمكضاارفنةل اااهةعنةلمقك ااانةلك اااالة نلق  ا اا نةلمااالةرحبنالةلااي نرا ااةن اابن الةن -
 .(423)ةلمقفنةلمالة  م ةنةلملالة ن  نبضارانةلماط حبنال اقخان

 .(424) م ةنمالبف ان ا ان  ن  منةلكمالرحنةلمرامرحنلاامحنةلمالةرح  -
 موقف الدول العربية تجاه القضايا السياسية في سوريا: -4

مابنضاامبننمالبافنةلا ال نةلاة راحنك ااانةل ضاارانةلمرامارحن ا نماالةراكااك ناطةاللاحن
يانةقطةاللااحن اا نبنالباا نبااامنهاايةنةلخطااابن كال راافنهااةلملااالةةهكماماااانخطااابنبااااعن

ةكماامانط راااحنةلل ااجنالمماااةةانةل ةهاااحننالباا بنك اا رمنةترااحنةل ااااعن اا نهاايةنةلمالبااف
ةلم  محن  نهيانةقطةاللحن المااةضحن)ةلماق رح(بنتماانةك افانةلكتكرتااانةلمماكخ محن

ن  ن ةضنهيانةلمماةةانالةلل جن ال  المرحبنالما ان قانم ر نةلم ا :ن

 الةكبنةل امحن  نةلكاام نم نةلماط حنمابنبإل الا ن )ةقامحنةلمالةرح(نكاطقحنمبنال نةل -
 اضنبالىنةلم كم نةل الل نالةلكا نكةكتاان قاانابنةلفكاةعنةللالراحنها ن كاةعنكفكراان

 .(425)ةل ال نةلاة رح 

 هااااكنماابنةق اا ا نماابنكااالةطن اا نةلكااآمةنماا ناطااةةفنمبقرمرااحنلك اا رمنةلاا  منملااان -
 .(426)ةلكا رماانةلطا فرح 
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اا همنمةة عنالاا امن قاانةماكا ة ناا امنراللا البن  ا نمبنةلل نلمانرتالبنةلااةبن  -
 .(427)ةلتقمحنالراقاالبن بنيلك 

 .(428) ةل ال نةلاة رحنالضا انارح؟نهيةنةلمالضالعن رلن ةةينت رةعن  ة  -
 نحو القضايا السياسية في سوريا: إسرائيلتوجهات الدول اللربية و -5

نخطابنبااعن الالنةل ضاارانن ممةة ر  ت نت رةن كال  اانةل ال نةلغة رحنالنةلملالةةهكم 
بنالبا نال َّافنخطاابنةل اااعنهايانةقطةاللاحن ا نكاترا نكال النةل اااعنةلمرامرحن  نمالةرا

 ةااامجنا ةانخطابنةل ااعنهيانةقطةاللاحبنمابنخا  نةلنالب ل يانةلكال  اابنةلةة ضن
ناالةلكااا نةكمااامانط رااااحنةلل اااجنالممااااةةانةل ةهااااحنةلم  ماااحن ر اااملااا نةل ةةماااحبن

ةلكتكرتاااانةلممااكخ محن اا ن ااةضنهاايانةلمماااةةانن المااةضااحن)ةلمااق رح(بنالةك اافا
نيلك:نحم قمبنا ال  المرحبنال

 تنامكطر نابنكك اه ناالنكغف ناالنكاتةناالنكاماانابن ة اين اا نت راةن ا ةنما اان -
 .(429) اا حنامةرترح 

 بةةةنضةبنمالةرانبةةةنخاطمن مقحنالكف ر بنكاك نمبنك اةرةنراكمنة ا اانملاان -
حنةلالتراااااانةلمكلاااا عنةقمةرترااااحن اااا نةس ةةعنةقمةرترااااحنالك اااابن اااا نم ااااقل

 .(430)ةلماط ح 

 هيانه نة كةة اانمبنكمنةل  ضن قر من  نةلغالطحنةل ةبرحبنكمنةل  ضن قان ا  ن -
مبنةلض اطنةل ةرطاارربنالةسمةة رقرربنالةقمةرتابنالهتت نمال ال البنةآلبناماةىن

 .(431)ل ىنةللتالمحنةلمالةرح 

مارااحنمابنةقماقلحناال نماةعنراكمن  ةامانالةقمةرتاابنا قااالةناا امنر ة االبناااالةعن -
 .(432)ةمكامال ان  نمالةرا 

 هااكنةا حنمبنةقمةرتابنالمبن ةرطاارانالمبن ةامانالمبنلقفاا  مناا امنرضاة الةن -
ماااااالةرا..نهرضاااااة الةنهرضاااااة الةبنالرماااااكا الةنملاااااان ااااااضنةل اااااالةنال ااااااضن

 .(433)ةلم اه  
 التوجهات الروسية نحو القضايا السياسية في سوريا: -6

الكال  اااانةلةالماارحنالااالنةل ضااارانةلمراماارحن اا ن نتاايلكنةلملااالةةهااكمنخطااابنبااااعن
 اا نهاايانال  ااحنا ااةنةل ااااعننك اا رمبنالباا نال َّاافنةلخطااابنهاايانةقطةاللااحن اا نمااالةرا

ةل ةااامجنبرا نةل ةةماحبنا ةانخطابنةل ااعنهيانةقطةاللاحبنمابنخا  ننالب بنةلكال  اا
ر ا رااح(بنالةك اافان المتراا عن)ةسالةلكاا نةكماامانط راااحنمماااةةانةل ةهاااحنةلم  مااحن ر ااان

ن:ةلكتكرتاانةلممكخ محن  ن ةضنهيانةلمماةةان اسباا رحبنالما ان قانم ر نةلم ا 

 .(434) ةالمرانك فنم نمالةران ت ن ماةعنال ت نبالع  -

 ةالماارانطااال ن مةهااان اا نكلااالفنةمااكةةكر  ن را ااانال ااربنمااالةرابنالطااال ن مةهااانلاا ر ان -
 .(435)رحناالنةتكلا نةلمال رك  كم ر انط  انل لكرا اانةتمكةةكر رحنلق اللحنةلةالم
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 ةلةالعن ةضالةن ر رالن رلناااعنـاـناطفاا نـاـنرم قاالةنالركا ة الةنالركااال الةن قااناا امنضالاران -
لامااااقلحنةلترماالرااااح..نالرااااكمن ااااةضنهاااايانةل ااااالةنلقاااااالمن) قاااااناا اااامنضاااالارانل اااايان

 .(436)ةقمقلح( 

 ةالماااران ااا نةلفكاااةعنةقخراااةعبن ااا نةلمااااكربناالنةلااا  ضنمااااالةانةقخراااةعبنتمااا ان -
 ن.(437)ةةض نت رةعن  نمالةران)ل ال نمالةرا( ا
 التوجهات اإليرانية نحو القضايا السياسية في سوريا: -7

البا نةكمامانبنبناللتابن  ات نضاارفةلملاالةبااعن  ةانهيانةقطةاللحن  نخطابن
الةك اافانةلكتكرتاااان المااةضااحن)ةلمااق رح(بنن اااط راااحنمماااةةانةل ةهاااحنةلم  مااحن ر

ن:ننةةان ال  المرحبنالما اةلممكخ محن  ن ةضنهيانةلمما

 .(438) تنا   نك خ نمرةةب  -
 نحو القضايا السياسية في سوريا: التركيةالتوجهات  -8
اانباااعنةلملاالةبناللتابن  ات نضاارف  ةانهيانةقطةاللحن  نخطاابنن البا نبنارض 

ةكمااامانط رااااحنممااااةةانةل ةهااااحنةلم  ماااحن ر اااان المااةضاااحن)ةلماااق رح(بنالةك ااافان
ن ةضنهيانةلمماةةان ال  المرحبنالما ا:نننةلكتكرتاانةلممكخ محن  

 هاااايانةقمااااقلحن ااااا ان  ااااةناالتةةارااااانالكةترااااانالااالك ااااانطااااا ةعنهاللرتااااال كةن -
HS53  (439). 

 .(440) تنا   نك خ نكةترا  -
 الوض  القائم في سوريا: -9

  ت نت رةبنالب نةكمامانط رااحناللتبنلرعننهيانةقطةاللحنةلملالةبااعنا ةانخطابن
 المااةضاحن)ةلماق رح(بنالةك افانةلكتكرتااانةلمماكخ محنن ا رنمماةةانةل ةهاحنةلم  مح

نام قك ا: ال  المرحبنالما انهيانةلمماةةان  ن ةضن

 ماانر ااة ن ا نمااالةرانها نمااتةمةعنل ر رااحنال  اال نهاايانةلماتةمةعنككااالةلا..ن ااربن -
ةللااربنالةآلخااةنرخة ااالبن ا  ااا ةانالاتايراابن ااابنمااالةرانالابنةلا ااامنةلمااالة ن

 .(441)لترماالرح رضةبنةلمالةرربن اقمقلحنة

  الةعنبامابنهيانةل الةعنكمنةخكطا  انمبنبإل الا نتكا ابنال ما ااانمماقلحنمةها راحبن -
التااااااانمماللااااحنماااابنتاااا ن ال نةلاااااالمنالهاااا   انمماااا اطن  اااااةنالمماااا اطنةل اللااااحن

 .(442)ةلمالةرح 

 مالةرانككاةضنل لك  نالك اممنمااطحبنالارضانكالار نافالين ربنةالمرانالامةرتاان -
 .(443)الكةترانالمرةةب 

انكالة االنةلااا الةبنالةسةهاااببنامةرتااانال ةرطاارااانال ةامااانرال  ااالبنضااة حن مااالةر -
 .(444) بر ح ن91 متةرحنلمالةرحنلم عن

 :المحورقناة ب( تحليل القول الفاعلة في خطاب 
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ةلخااااننةلملااالة  ااةانم مال ااحنماابنةل ااالىنةلفا قااحنةقماماارحن اا نخطااابنبااااعن
ق الةةنةلفا قااحنالةالرمتاابن ااةضنمالباافنهاايانةل ااالىنن ال ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةراب

ن:ننةآلك  قانةلال لنالةلمماان)ةل فاا(نةلمامال حنملر ان
ةلخااااان  ااايانباااااعنةلملاااالةن  اااةان ال نت راااةعنت اااالىن ا قاااحن ااا نخطاااابنندول: -

نةل ضارابن قانةلالالنةآلك :
بااااعن  ااةانم ااةنتفا اا نة اارعن اا نبا مااحنةل ااالىنةلفا قااحن اا نخطااابنأ( مصددر: 
مالبافنم اةننةةنالةلماماانةسر ا راحبنالبا نتاابةق الةل اااعنبنالةلكا نالل اان النةلملالة

ا/مااق رًّانك اااانةقالضاااعنالةقلااالة نةلمراماارحن اا ن متراا  ة/مر ا رًّانالااالنمااالةرابنالةة ض 
ان رما )م اة(نركاقحن مماانةق الةةنالةل فاانةلمامال حنملانةل الىنةلفا قاحننمالةرابنام 

ةلماماال حنملااننر ا رحةسمر ا رحبن مبنةق الةةنالةلمماانمبنبإل ال نهيةنةلخطابن   نتااان
 م ة:

 م ة..نالبنما نةل اللاحنةلالطاراحبنما نةل اللاحنةلماالةرحبنما نةل اابنةلماالة بنتن -
 .(445)اةر نابنككفكنمالةرا 

 مالباافنم ااةن اا نهاايانةل ضاارحنمالباافنالطااا بنمالباافنبااالم بنمالباافنم ااةفبن -
 .(446)الةقهمنمبنيلكنتقلناالنااضجنماماارانالمرامرا 

 .(447)لخ ةعنةلمرامرح  كاةرخنم ةنةلطالر نةتم  انةلاضجنالة -
البا نبنباااعنةلملاالةتفا  نة رعن  نخطابنن  ةانةل ال نةلاة رحب( الدول العربية: 

ن الماق رحبنالرمتابن اةضنت العن ا قاحنمماانةق الةةنالةل فاانةلمامال حنملر اةك فان
 اضنهيانةق الةةبنالتيلكنةلمماانالةل افاانةلماماال حنملاانهايانةق الةةن قاانةلالاالن

 ةآلك :

احنةل ال نةلاة رحبنقبنمالةران اللحنمتممحنلق اماحبنمانتابنر ابنابن م طحنل ام -
كطة بناللمقااانهايةن اب ناااا نتطاةفن ة ا نةكفاة ن قاانا نكلاةكن  قالماما ن

 .(448)اة  ناالن الل نرخانمالةرابنلرعنل  نبلرحنةكلةكن  ا 

 ملانمكانرمكمةنمالبفنةلااةبنهتايةبنلاالنلامنكتابنلالكااانهتايةبنلماانك اةانةلغاةبن -
 .(449)ةرا الضة الةنمال

 .(450) تنرال  نكالة حن ة  نكمن  نةلل ر ح  -
تفا اا نة اارعننةلالتراااانةلمكلاا عنةقمةرترااحن:ن ااةااج( الواليددات المتحدددة األمريكيددة

مااماانةق الةةنالباا نةك اافانبنبااااعنةلملااالة قااانبا مااحنةل ااالىنةلفا قااحن اا نخطااابن
الةةبن ااضنهايانةق ن المق رحبنالرمتابن اةضنت العن ا قحنالةل فاانةلمامال حنملر ا

 التيلكنةلمماانالةل فاانةلمامال حنملانهيانةق الةةن قانةلالالنةآلك :

 ااااانامااامنةا ااحناالنبااةةةنماا نماا حنةس ااةةةنالةلكة اا نماابنةقمةرتااابناا اامن -
 .(451)رضة الةنمالةرا 

 .(452) امةرتان ا هانام ابن اارحنت رةعنلضةبنمالةرا  -
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بااااعنخطااابن  ااةانةالماارانتفا اا نة اارعن اا نبا مااحنةل ااالىنةلفا قااحن اا ننروسدديا:د( 
)ةالمارا(نمابنةق الةةنالةل فاانةلمامال حنملاانةل االىنةلفا قاحنالب نةكممانبنةلملالة

ن قانم ر نةلم ا :ن اماالبن اسر ا رحبإل ال نهيةنةلخطابن

 ةلااةالعنهاااا..ن خقااالةنقبنةالماارانلقرفااحناماماارحنل  اااةنةقماا بنال ااا همنبالة اا ن -
 .(453) متةرحنال ا همن اال  

ـااـنم قااعن اااضنةلمتمماااانالةلما ماااانن  ااةانمؤسسددات ومنظمددات وهيئددات: -2
ماماانةق الةةنالةل افااننالةك افابنبااعنةلملالةت الىن ا قحن  نخطابنــننةقمب

نتاآلك :مق رحبن الةلمامال حنملانهيانةل الىنةلفا قحن

 م قعنةقمبنمااة ن  نب ضحنامةرتانال ااضنةلا ال نةلغة راحنةقخاةىنت ةرطااراان -
ةلا ة ةان قاافاينةل اةةةةانةل اللراحبن قاافاين ربنةللربنالةآلخةنتااانكاطقحن.. ال ةاما

بااةةةةانم قااعنةقمااببنهاايانبااةةةةان المااحبنبااةةةةانةمااك   انكمارااحنةلاااةة ن
 .(454) ا منةمك تلنامقلحنةل ماةنةل ام  

بنـااـن اارينةسماا مةل ااالىنالةلكا رماااان  ااةان اااضنقددول وجهددات سياسددية:  -3
 ضاارانةلمرامارحن ا نةلخااان الباااعنةلملاالةنتفا  نة ارعن ا نخطاابنــننال ة ي
بنالما اان قاانالب نةك فانمماانةق الةةنالةل فاانةلمامال حنملرالن الماق رحمالةرابن

ن:م ر نةلم ا 

  ارينةسما منرمتابنابنرتاالبنات اةنم مال احنمابنةلم مال ااانالةقت اةن ةةمااحن -
 .(455)ال  ة نالم االمحنلا امن  اةنةقم نالةل اللحنةلمالةرح 

 ااالةانةلةالماارحنملااانمااالةرانلمالة  ااحن ماابنات ااةنماابنماااكربنامااةن ااالكربن ااااال نةل -
 .(456)مةهابن ة ينالمةهابنطالة فناخةى 

با نالنبباااعنةلملاالة  ةن ا  نمابنةق اخاانت االىن ا قاحن ا نخطاابنأشخاص:  -4
هااتت نةق ااخاانت ااالىن ا قااحن اااضنةك اافانةق الةةنالةلمااماانةلمامااال حنملااان

نبنالما ان قانم ر نةلم ا : اسر ا رح

ةلااااة رعنةلاللراااا نةلااااي نا اااااةنملااااانةلمقاااافنن ةلااااة رعن  اااا ةلفكاينةلمرماااا نهااااال -
 .(457)ةلمالة  

با من االكربنن  الكربنة رعنرمتبنابنكا انملرلبنتابنلاممانمابنةلقل احنةقاللاا... -
هيةنلارعن  اطنقاالنر ا منممااا عنملاانلقرافناالنملاان ا رحبنلتابنهاالن اا انباا احن

 .(458)امامانابنةسةها رربنلرعنل منمتابن  نةلاالم 
هاتت نةق ااخاانةآلخاةنماابن اضنةلااماماانةلمامااال حنملاانبا نةك اافانةق الةةنالةلال

نت الىن ا قحن المق رحبنالما ان قانم ر نةلم ا :

 كةةماابن اا ناا ااحنت رااةعن اا ن قاا ابنةخكاااةنهاايةنةلكالبرااانلقك ااالرين قااانةلم ااات ن -
 .(459)ةلمرامرحنةلمال ال عنمالن  ن ق ا 
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 ااا لن هاايةنةلااة رعنةقمةرتاا بنةلفكااالعنةقمةرتاا بن اا انر ااال نتراافن  اااةنرضااةبن -
 امقلحنترماالرحبنت  نمبنكال رلنضة حن متةرحنل  ااةنةقما بنال اا انبطا نمابن

...نةلااة رعنةقمةرتاا نةلتالمراا  نةلم اااالب.نةقمااطال نةقمةرتاا نال ااا هان ةامااا..
ةلفكالعنةقمةرت نةلاي نراة ضنابنرمام نا ن االانمابنا االةانةلا ا بنمابنهااابن

 .(460)مبنةل اهةعبنالمبناماتبنت رةعن  نةلاالم 
 :المحورقناة يل األطر المرجعية لخطاب ج( تحل

ةلمراماارربن  اات نت رااةن قااانمة اراااانمخكقفااحنماابننةلملااالةة كماا نخطااابنبااااعن
بنتماانة كما ن قاانةتمك ا ا ن ااطةنربالةل الفرالةل  قالمامرربنالةل ةلماارربنالةل ال ربن

؛نالكاةرخراحنال راراحنالةبك اا رحنالاباالة ن خ اراانالام قاحنمابنةلالةبا نمرامرحنالبااالاراح
لق ضاارانةلمرامارحن ا نةقطةاللاانةلك نةماكا نملر اان ا نكاااللالنالماال كالننكنلكاتر اليل

ن:ةآلك الرمتبن ةضنهيانةقطةنةلمة ارحن قانةلالالنمالةرابن
بنالب نال َّفنةلخطابنهايةن قانةسطاةنةلمرام نةلملالةة كم نخطابنبااعنناإلطار السياسي: -1

نبنالمبنام قحنيلك:مرام ةسطاةن  نم ةةانةترحنةل ااعنمبنخ  نةل اابنةل

 البناكتقمن بنماالةرابنالابنااكتقمن ابنالطاببن قاانماالةرابن قاان اللاحنالطاراحبن -
...نةلغةببنةقمةرتااببنال مال نمالةرانت نهيانةلماالةانر بن  نم قلحنم ة

االةال انرةا البن  ن  ا نةل ما اانةسةها رحنةلمماقلحبنالتنرةا االبن ا نةماك ةةةن
 ااااااانة اااااارعناللتالمااااااحنالكامرااااااحنمااااااالةرانالابنكة اااااا نمااااااالةرانالابنرتااااااالبن 

ن.(461)الم ةال اا 

 م ةبنةل اللاحنةلم اةرحنةماكطا انابنك ا نملاانةكفاا ن اربنةلف اا  نةلماالةرحبن -
   نمبنةلف ا  نةلمالةرحنةلممقلحبن  نةل اهةعبنةكفا نلالبفنمط  نةلااةناللااللاحن
مر ا نل نلقالض ن  نمالةرابناليلاكنكلاانضامااحنةالمارانالالمااطحنكرااةنةلغا ن ا ن

 .(462)مالةرا 

راالنااااعن كااكتقمن اابنابنةلضااة حنةل الرااحنالةقالضاااعنةلمراماارحنالةلامااتةرحن اا ن   -
 .(463)مالةرانرمتبنابنكتالبن  ةرحنل ةةعن الل ن ربنةلغةبنالةل ة  

 لامفنهااكنمتةمةعنت رةعبنالتابنمبنةلممتابنابنكتاالبنةلضاة حنات اةنمابنيلاكن -
 .(464) ت رة 

بنالباا نال َّاافنةل ااااالا  قااانةسطاااةننةلملاالةة كماا نخطااابنبااااعنناإلطدار القددانوني: -2
بنةلةترااحنةل ااالارااحةل ااااعنماابنخاا  ننال  ااحنا ااةةلخطااابنهاايةنةسطاااةن اا نكالضاار ن

نالمبنيلكن قانم ر نةلم ا :

 ك اللالبنران ما حنخقرااناكممكن الل نةلمقم ن  نمالةرابنهااكنل ضنرخض نملاان -
كل رحنامم بنكل رحن الل بنرخ ةااان ابنةلمما ال ن ابن اا نهايةنةللا ضبنال الكاال ن

تابنهاااكنماةتاحن ااقمعن ا نم قاعنةقماببنةقمةرتاابنن...مااب حنمبنبامن لنركم
ك اا مالةن  ااةةةنماابنا اا نةلضااة حنةقمةرترااحبنالكاا خقانةالماارانال مقااان ركااالن قااان

 .(465)ةل ةةة 
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 ةلل ر ااحنابنةلااا الةبنةل   اا نةمااكخ منةل ااالعنةلمفةطااحن اا نماا بنال ااالخةال ن اابن -
مالبنةلاا الةبنةل   ا نمااةعنةماكخ ةمنةل ااالبنةل الل نةلي نراك ةنمر ا نر بنةلكةة

 .(466)ةل العن البنابنرتالبنل رلنما نمبنم قعنةقمببن البنابنرتالبنل رلنبةةة 
اان قاانةسطااةنةلكااةرخ باااعنةلملاالةنة كما نخطاابنناإلطار التاريخي: -3 بنالبا نارض 

نبال َّفنةلخطابنهيةنةسطاةن  نكالضر نمالبفنةل اااعنمابنخا  نةلاالراحنةلكاةرخراح
نانيلك:الم ا ن ق

الليلكنرتةةالبنيةانةلقا احن ا نماالةرابنماالنيةانةلمخطاطبنةلمخطاطنالة احن قرالن  -
ةلتااالا ةعن اا ناالباااانمااا  حبنمخطااطن ااا نماابنةلمخطااطنةلااي نطةلاالن  ةااااة ن

ةلم كما ن...نبنالالة حن قرالنةلتاالا ةع..نكفكراانةلماط احنالك ا ك اا14لالرع نماحن
رايتةاان الاا الةبنةل   ا ننةل الل نمكالةطمبنامةرتاان ةرطااراان ةاماابن ا الةبن   ا 

 .(467)بنافعنةقتايربنالةلل ج 16ماحن

بنهالنكلالفنال  ت نم ا ةنما ن1155  رمانرخان  اةنالبنل راانمةلقحنمانب  ن -
 .(468)ةقكةةكنالم نبطةبنالممانالبك انافملنمامتةنةلمالة  ح 

ا اااا نةلااا الةبنةل   اا بن ااا مانكاامنن5916  ااا مان اااةانةقرااامن قااانم ااةن اا ن -
حنةلم ةرحبنخة نةسية  نةلمالة نةل  رةن   ةل ا  نةل تاةنالباا :نضةبنةسية 

مبن م ح..نهاانةل اهةعبن ا مان اةانةقراامن قاانماالةران اا نيلاكنة انةسية احن
ةلم ةرحنةلكلرحن ا ض نما ان  الانةسية رحنةلت راةعناا راحنم اةالكن اا مانبالاا:ن

 .(469)مبنةل اهةع..نهاان م ح 
بن ا ًّةنبناللتبن  ت نضاارفابنةل ااعن قانةسطاةنةل را ة كم نخطناإلطار الديني: -4

ن:ةآلك اليلكن قانةلال لن

  ة مانا ن ةةعن  نةلاالمنتنكمك ا ن رلنةلخقفرحنةل راراحن تا نكاترا بنةلا ربنملاةكن -
 .(470)امام ن  نةل ةة اا 

ةتبك ااا  بناللتاابن قااانةسطاااةنبااااعنةلملااالةنة كماا نخطااابن: االقتصددادياإلطددار  -5
ا:نة  ت نضارفن  ًّن نارض 

 .(471) ا ةكنمااان  منةتمك ةةةبن  منةتمك ةةةنهالن  النةلكامرح ن -
 قااانمطاااةنابااالة نبااااعنةلملااالةنة كماا نخطااابنإطددار أقددوال شخصدديات شددهيرة:  -6

ن خ راان  رةعبناللتبن  ت نبقر بنالمبنام قحنيلك:

 مبنتقماان الكربنةل ا رةع:نمبنهاتت نةسةهاا رربنرةا االبن ا نةلايهابنملاانة ااان -
 .(472)يانه نال رفك بن ااانا   نل منهيةنةلق ا  اله

  الكرب:نا نمةها  نرفتةن  نابنرط ن ةاملنمةعناخةىنمرالتب نماانمانتنركخرقالن -
 .(473)االنمانتنرك الةا 

 قاانباااعنةلملاالةنة كما نخطاابنإطار مشاهدات من الواق  )أمثلدة مدن الواقد (:  -7
لخطااابنهاايةنةسطاااةن اا نبنالباا نال َّاافنةت رااةمطاااةنم اااه ةانماابنةلالةباا بن  اات ن
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ضااةبنام قااحنالةبارااحنككاقااحن ال ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةرابناليلااكنلكاا  رمنمالباافن
نالالنهيانةل ضارابنالمبنام قحنيلك:ةلملالةن

 ا ن ةلاالمنركآمةنلضةبنمالةران   االىنتاي حنلكتاةةةنمارااةرالنمما اطنةلااةة ...ن -
هااان ا نم اةبن...نةلاةة نباالالةن ا ةمنالاماقلحنترماالراحنالرخ امناماقلحن راللال راح

ةت ااالةن قااانةل ااالةعناللاامنرتالاااالةنممااقلرببنهااااكن اا نمااالةرانةت ااالةن قااانةل ااالةعن
 .(474)التااالةنممقلرببن ل  انمالة  حنممقلحنتااان ر انرانباك نرانم كال  

ا ن -  ا نةل ةةةنةلي نكامنةكخاايانالباانةسخاالةبن  طا نةلا باحنما نماالةرابنالهايةنلم 
لا باااانماا نمااالةرابنالتااابنبااةةةنةلا اااة عنةل  قالماماارحنةلم ااةرحن ااب نم ااا عنة

 .(475)خاط انالمانتابنر بنابنر كخيبنالتابن االانرام نلةبنميه رح 

 .(476) ةاراانهيانةلم اه ن  نلر رانالمالةرانالةلرمب  -

 .(477) ةاراانهيةنةلت منمبنب  نم ن  ةمنلمرببنم نال ال نةخك  اان مرطحنلقغارح  -

مااتةمةعنةمااك   انن ةا ااةنملااانمااان ااةىن اا نةلاااةة ..نمااان ااةىن اا نةلاااةة نمااب -
 .(478)ةلالطبنةلاةةب  

 نتائج الدراسة:
بناليلاكن قاانةس ا احن ابنكمااتتانةل ةةماحرمتبن ةضناكا جنةل ةةمحنمابنخا  ننن

 نةلالالنةآلك :

  ؟المصرية القضايا السياسية في سورياما طر  معالجة وسائل اإلعالم 
 اا ن اافلااننا  ااةاهاايانةل ضااارانكاااللااانةل ةةمااحنابنمااالة نةلااةا نةلكاا ننك ااربنمااب

بن ما اانماانا  اةن ا ن ايةك اةل ةةمحبناللمنك ك ةن قاان افلحنبر نمخكقفحنمبنةل لفن
اانماانا  اةن ا نةل افلاانةل ةخقراحبنةل فلحنةقاللاابنالما ا ةلفضاا رحننان الاما حنلق اااعام 

ن.ننمل نةل ةةمحنام  ااهيانةل ضاران  ناالباانمخكقفحنمبن ةناكااالل   نةل ةةمحنمل ن
  ات نت راةبنمحنةهكمامنالما  نةس  منمل نةل ةةمحن  يانةل ضارانل ةةمبنةك ربنتمان
باا نك اا نملااان اافلحناالنلق ااحنن اق ااانكفااة نل ااانممااالاانالاالباااانامارااحنت رااةعبممااان
ةسطاااةنبن  اا نماارطةانهاايانةل ضاااران قااانمااالة نةلااةا ن اا نكقااكنةلالمااا  نخاا  نتامقااح
مااا عنةلااةا ن اا ننةهكمااامنتك ااابنالم اا م ا  ااةانةل ةةمااحنبنالتاايلكنلق ةةمااحنةلامااا 

تااااالةنماابنم اا م نالتك ااابنبنمااالة نةلالمااا  نةس  مرااحنملاا نةل ةةمااحن  اايانةل ضااارا
 مبنخاة  ا.ننالالملةة نةلالمرقحنافم انا

هيانةل ضااران قاانما امن  نطةل انالماال ك اننةل لفةل ةةمحنة كما ننالب نت فا
الةلك اااةرةنمااالة نةلااةا نةل االفرحبنخا ااحنةلم اااتانالةق ماا عنةل االفرحنالةت ككالراااان

ن.الةللالةةةانالةلا الةاالةلكل ر اان
ان  رمانركاقحن ممكالراانةلقغحنةلاة رحنةلممكخ محن ا نماال احنالماا  نةس ا منملا نام 

نةقهااةةم ةراا عنةكضاا نماابنخاا  ناكااا جنةل ةةمااحنابنةل ةةمااحنل ضااارانةل ةةمااحن  اا ن
ن  اارلحن اا  ة رااحنم  مرااحن اا نالرااابنت رااةعبناللغااحن/ االفرح ة رااحنةمااكخ مانلغااحن

لغاحننةقهاال  ةر عنةمكخ مانالن امرحن  نالرابنبقرقحن  ًّة. ة رحنالرابنبقرقحبنالل  حن
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  ارلحن ا ن ااضنةقلرااببنالل  احن ة راحن لفرحن  نما امنةقلرااببناللغاحن ة رحن
 ة رااحن  اا نةمااكخ مانلغااحن ةراا عنةل ااةال ن.نامااان امرااحن اا نةلاا اضنةآلخااة ة رااحن
 ة راحن  رلحن  نالرابنبقرقحبنالل  حنن ة رحم  مرحن  نالرابنت رةعبناللغحن/ لفرح

 ة راحنلغاحننةلملاالة ن  اااعن بر احن91 ةااامجن ةمكخ من  نلربن.ن امرحن  نالرابناب 
  رلحن ة رحن امرحن  نالرابناخةىبناللغحن ة رحنم  مرحن  نالرابنت رةعبنالل  حن

ن  نالرابناب .ن

 اسددة عنددد مددا أبددرز األطروحددات التددي تددم طرحهددا فددي وسددائل اإلعددالم محددل الدر
هدذه ؟ ومدا أوجده التشدابه واالخدتالف بدين السياسية فدي سدورياقضايا المعالجتها 

 هذه األطروحات؟ لوسائل في طرحها ال
ا  ااةانةل ةةمااحنابنا ااةاناطةاللاااانخطااابنالمااا  نةس اا منملاا نةل ةةمااحنباا ن

ةلمااقطحنةلةماامرحن ا نمااالةرابنالةلمااةضااحن؛نها :نكمااحنملاااالةنة رمااحكمةتااان اا ن
لممااقلحن اا نمااالةرابنالةلمالباافنةلم ااة نك اااانةل ضااارانةلمراماارحن اا نالةلكا رماااانة

مالةرابنالمالبفنةلا ال نةلاة راحنك ااانةل ضاارانةلمرامارحن ا نماالةرابنالكال  ااانةلا ال ن
الااالنةل ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةرابنالةلكال  اااانةلةالماارحنالااالننممااةة ر ةلغة رااحنال

رانةلمرامارحن ا نماالةرابنةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرابنالةلكال  اانةسرةةارحنالالنةل ضاا
نالالنةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرابنالةلالض نةل ا من  نمالةرا.نةلكةترحالةلكال  اان

ب نا  ةانةل ةةمحنابنالما  نةس  منمل نةل ةةمحنب ن ال انبضارانةل ةةمحنمابنال
خ  ن  عناطةاللاانك اةتان ر انكقكنةلالما  نةس  مرحنملاانلا نت راةبنما نال اال ن

ان ا نترفراحنكال رافنهايانةقطةاللااابن لمابنمراماك انةلكلةرةراحنك اربنر  النالةضال ن
اكاا جن ااضنالامطنمقترك انالةتك اانةلفتاة نةلاي نكك اااابنالبا نةكف اانهايانةلاكر احنما ن

ن .نن5991 ه امن طرحبنةل ةةماانةلما  حبنمبناهم ان ةةمحن
ةلمالباافنةلم ااة نك اااانةل ضاااراننااالمااا  نةس اا منةل المرااحناطةاللاان  اا نا ااةاا

ةلكال  ااااانةسرةةاراااحنالاااالنةل ضاااارانةلمرامااارحن ااا نماااالةرابنالنامااارحن ااا نماااالةرابةلمر
الماا  نةس ا منات اةنمابن  ات نمبنةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرابننةلكةترحالةلكال  اان
ةلماقطحنةلةمامرحن ا نماالةرابنةهكمانالماا  نةس ا منةللا راحن اطةاللااانالةقخةى.ن

  اااانةلةالماارحنالااالنةل ضااارانةلمااةضااحنالةلكا رماااانةلممااقلحن اا نمااالةرابنالةلكالال
  ات نات اةنالما  نةس ا منةلخا احنةهكمانن  نلربنةلمرامرحن  نمالةران  ت نات ة.

ن.مالبفنةل ال نةلاة رحنك اانةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرا اطةاللحن
اان الاماا حنملااناال االنةلك اا لن ااربنالماا  نةس اا منملا نةل ةةمااحن ا نطةل ااانل اايان ام 

الاالننمماةة ر كال  ااانةلا ال نةلغة راحنالنكا اطةاللنةقطةاللاان   نتاابنمابنا ارب
 .ةلالض نةل ا من  نمالةراالنبةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرا

 فددي  اإلعددالم قيددد الدراسددة ائلوسددخطدداب عليهددا  مدا مسددارات البرهنددة التددي اعتمددد
مددا أبددرز األدلددة والبددراهين والحجددج و؟ السياسددية فددي سددوريا القضددايا معالجتدده

 وسائل في هذه القضايا؟هذه ال خطابوالمقوالت التي قدمها 
المااا  نةس اا منبراا نةس  ماا نلخطااابنالت اافنكلقراا نمماااةةانةل ةهاااحنةلخا ااحن 
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ا  ااةنكلقراا نمماااةةانةخك  اااانالك اااربن اا نهاايانةلمماااةةا؛ن  اا نةل ةةمااحنابن مااحن
نةل ضاارانةلمرامارحن ا نماالةرانك ااان(ةل المراح) ةر عنةقهةةمنةل ةهاحنةلخا حن خطابن

 المااةضاااحن)ةلماااق رح(نالاااالنةلمااةضاااحنةكمااامانهااايانةلممااااةةاننط رااااحنما ااامناب
نممااةة ر الةلكا رماااانةلممااقلحبنالمالباافنةلاا ال نةلاة رااحبنالكال  اااانةلاا ال نةلغة رااحنال

بنالةلالضاا نةل ااا من اا نمااالةرابن اا نلااربنةك اافانةلكتكرتاااانكةتراااالةالماارانالمرااةةبنال
ماااةةانةكماامانط راااحن اااب نهاايانةلمالنةلممااكخ محن اا نهاايانةلمماااةةان ال  المرااح.

 المتراا عن)ةسر ا رااح(نك اااانةلمااقطحنةلةماامرحبنالةلمالباافنةلم ااة بن اا نلااربنةك اافان
البا ننةلكتكرتاانةلممكخ محن  ن ةضنهيانةلممااةةانالةلل اجنةلمطةاللاحن اسباا راح.

ةلخطابنةس  ما نلق ةرا عنك ااان ربنملانل نت رةنكالة حنهااكننةكض نمبنةل ةةمحناب
كك اا ن ةراا عنبالمرااحنن  اا ن؛طااابنةلةماام نلق اللااحماا نةلخنةل ضااارانةلمراماارحن اا نمااالةرا

نةل اللح.ن
خطااابن انالةلل ااجنالةلم ااالتانةلكاا نباا منأمددا بالنسددبة إلددى أبددرز األدلددة والبددراهين

اكاا جنةل ةةماحن ا نةماكاةةضنام قحنل ان   نكمن ةضنن  نهيانةل ضاران ةر عنةقهةةم
ن.ةلكلقرقرح
ك ااانن(ةللا راح)نةقهال  ةر عنا  ةنكلقر نمماةةانةل ةهاحنةلخا حن خطابننالب 

ط راااحنما اامنهاايانةلمماااةةانةكماامان المااةضااحن)ةلمااق رح(نالااالننابنهاايانةل ضااارا
ةلمااةضااحنالةلكا رماااانةلممااقلحبنالمالباافنةلاا ال نةلاة رااحبنالكال  اااانةلاا ال نةلغة رااحن

بنالةلالضاا نةل ااا من اا نمااالةرابن اا نلااربنةك اافانةلكتكرتاااانكةتراااالمرااةةبنالنممااةة ر ال
اةةان ال  المرااح.نالةكماامانط راااحن اااب نهاايانةلمماااةةانةلممااكخ محن اا نهاايانةلمماا

 المترا عن)ةسر ا راح(نك اااانةلماقطحنةلةمامرحبنالةلمالباافنةلم اة بنالكال  ااانةالماارابن
  نلربنةك فانةلكتكرتاانةلممكخ محن  ن ةضنهيانةلمماةةانالةلل اجنةلمطةاللاحن

ق ةرا عنالب نةكضا نمابنةل ةةماحنابنهاااكنكالة احن اربنةلخطاابنةس  ما نل.ن اسباا رح
لااابنةلك ماا بنا ااةانةقلاااةبنةلرماااةرحن اا نالهااالنةل ااا ةعن ااالبنالخطااابنةللااابن

ن.م ة
الةلل ااجنالةلم ااالتانةلكاا نباا م انخطااابننأمددا بالنسددبة إلددى أبددرز األدلددة والبددراهين

   نكمن ةضنام قحنل ان ا نةماكاةةضناكاا جنةل ةةماحن  نهيانةل ضارانةقهال ن ةر عن
نةلكلقرقرح.

ك ااانهايان ةرا عنةل اةال ن)ةلخا اح(نانةل ةهااحنلخطاابنتمانا  اةنكلقرا نممااةة
 المااةضااحن)ةلمااق رح(نالااالنةلمااقطحنةكماامانط راااحنما اامنهاايانةلمماااةةانابننةل ضااارا

ةلةممرحبنالةلمااةضحنالةلكا رماانةلممقلحبنالمالبفنةل ال نةلاة رحبنالكال  ااانةلا ال ن
الةك اافانبنالةلالضاا نةل ااا من اا نمااالةرابنكةتراااالةالماارانالمرااةةبنالنممااةة ر ةلغة رااحنال

ةكماامانط راااحن اا  نماابنهاايانالةلكتكرتاااانةلممااكخ محن اا نهاايانةلمماااةةان ال  المرااح.ن
ةلمماااةةان المتراا عن)ةسر ا رااح(بناليلااكنك اااانةلمالباافنةلم ااة بن اا نلااربنةك اافان

ةكممانط رااحن ا  نبخاةنالنةلكتكرتاانةلممكخ محن  ن ةضنهيانةلمماةةان اسباا رح.
 اانةلمااةضحنالةالمارابنالةك افانةلكتكرتااانمبنهيانةلمماةةان المكالةااحن)ةلالمط(نك
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نةلممكخ محن  ن ةضنهيانةلمماةةان اسباا رح.
الةلل ااجنالةلم ااالتانةلكاا نباا م انخطااابننأمددا بالنسددبة إلددى أبددرز األدلددة والبددراهين

   نكمن ةضنام قحنل ان ا نةمكاةةضناكاا جنةل ةةماحن  نهيانةل ضارانةل ةال ن ةر عن
نةلكلقرقرح.ن

نك اانهايانةل ضاارا)ةلخا ح(نبااعنةلملالةنةةانةل ةهاحنلخطابنا  ةنكلقر نممانالب 
 المااةضاااحن)ةلماااق رح(نالاااالنةلمااةضاااحننةكمااامانما ااامنهااايانةلممااااةةانط رااااحابن

بنممااةة ر الةلكا رماااانةلممااقلحبنالمالباافنةلاا ال نةلاة رااحبنالكال  اااانةلاا ال نةلغة رااحنال
كخ محن ا نهايانبنالةلالض نةل ا من  نماالةرابنالةك افانةلكتكرتااانةلمماكةتراالمرةةببنال

ةكممانط رااحن ا  نمابنهايانةلممااةةان المترا عن)ةسر ا راح(بنالةلمماةةان ال  المرح.ن
اليلكنك اانةلمالبفنةلم ة بنالةلمقطحنةلةمامرحبنال المكالةاااحن)ةلالماط(نماة نةالمارابن

ن  نلربنةك فانةلكتكرتاانةلممكخ محن اسباا رح.ن
باااعنم االتانةلكا نبا م انخطاابنالةلل اجنالةلنأما بالنسبة إلى أبرز األدلة والبراهين

  اا نكاامن ااةضنام قااحنل ااان ااا نةمااكاةةضناكااا جنةل ةةمااحن اا نهاايانةل ضااارانةلملااالةن
نةلكلقرقرح.نن

  ؟السياسية في سورياما أهم القول الفاعلة المؤثرة تجاه القضايا   
ةن اا ن  ااالةنق ةةمااحنلنك اارب م مال ااحنماابنةل ااالىنةلفا قااحنتااااانهاا نةقت ااةنكتااةةة 

بنالةامنةلك اربن  نااللراانةل االىنةل ةةمحلالما  نةس  منمالضالعنةلخطابنةس  م ن
المااا  ن لااالنتااابنماابنةلم لاا نابنهااااكن اا   ةنماابنةل ااالىنةلفا قااحنهاايانةلةلفا قااحن ااربن

الةلمااةضاحنالةلكا رماااننم اةنالماالةرانةاهاا: مابناكتةةان الضالين البنارةهابن
مارانالالةنمماةة ر النتراحةلا ال نةلاة راحنالةلالترااانةلمكلا عنةقمةرالنةلممقلحن  نمالةرا

 ...نملخ.المرةةبنالكةترانالم قعنةقمب
ان رمانركاقحن مماانةق الةةنالةل فاانةلمامال حنملاا مابننك اربةل االىنةلفا قاحبن  ا ننام 

ةل ةةمحنةةكفاعنام حنةل فاانالةق الةةنةلمق رحنةلمامال حنملانةل الىنةلفا قحبنالب نرااال ن
ةن ااربنةل ااالىنيلااكنملاااناق ااحنةل اافاانالةق الةةنةلمااق رحن قااانات  ااةنةلفااا قربن  ااالة 

ان قااان ةلفا قااحبنالةااامنةلك اااربن ااربنالمااا  نم اا منةل ةةمااحن لااالنباا ن اا ةنةتكفااا نالةضاال 
نةلالتراااانةلمكلاا عنةقمةرترااحنماماانةل اافاانالةق الةةنةلمااق رحنةلمامااال حنملااانتا نمااب

الةلااة رعننالةلكا رمااانةلممااقلحن ا نماالةراالمراةةبنالكةتراانالم قااعنةقمابننمماةة ر ال
ةلااة رعنةلكةتاا ناة الاااابنالةلااة رعنةقماا نالةلااة رعنةلمااالة نالنةرتاا نكةةماابةقم

 اا نلااربن ااا انبنةقمااربنةلاااامنلاماامنةلمكلاا عنةاطالارال ااالكرةريالنةلفةاماا نماااتةالب
ةنتةكفاعناما حنةل افاانالةق الةةن ةل فاانالةلمماانةسر ا رحن  نةلمةك حنةل اارحبنا ة 

ةلاة رعنالناللاابنةلك ما نم ةنالةالمرانةسر ا رحنةلمامال حنملان اضنةلفا قرب؛نم  :
 اامن ااا انةل اافاانالةلمااماانةلمكالةااااحن اا نةلمةك ااحنةل ال ااحبنم اا :نةالمااراننبةلمرمااا

اليلاكننبةل ةةمااانةلماا  حمانكال قانملرلن ااضنم ننالركفحنهيةنالةلمااةضحنةلمالةرحب
ن.(479)مبنلرضنكةكربنةل فاا:نمق رحبنمر ا رحبنمكالةااح
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بنم اا :نم ااةنالمااالةرانماابنةلاا ال نةلمخكقفااحنالباا نت اافانةل ةةمااحن  ااالةنبااالىن ا قااح
  ااةانبااالىننتمااابنماارانالمرااةةبنالكةتراااالالةنممااةة ر النالةلالتراااانةلمكلاا عنةقمةرترااح

م قعنةقممنةلمكلا عنالم قعنةقمبن ا قحنمبنةلمتمماانالةلما ماانالةل ر اا؛نم  :ن
لاابنةل االىنالةل  ااانةلمرامارح؛نم ا :ن.نتمان  ةانباالىن ا قاحنمابنلل ال نةساماب

.نال ما احنةسخاالةبم ناللابنهللانالةلمااةضحنةلماالةرحنال ارينةسما منال ة اينةلك 
كةةماابنالةقماا نالةلمرماااننةلةتمااا ةق ااخاابنما ااا:نتاايلكن  ااةانبااالىن ا قااحنماابن

ن.ةقمربنةلاامنلاممنةلمكل عالنماتةالبالاة الاابنال
نالب نةكض نمبنةل ةةمحنةةكفاعنةل فاانالةق الةةنةلمق رحنةلمامال حنملانةل الىنةلفا قاح
  ةر عنةقهةةمبناليلكن فا نةةكفاعنةل افاانالةق الةةنةلماق رحنةلماماال حنملاانةلفاا قربن

ماارانالمرااةةبنالالةنممااةة ر النةلالتراااانةلمكلاا عنةقمةرترااحةلاا ال نةلاة رااحنالةل اااةارب:ن
كةةماااابنالنةلمااةضااااحنةلمااااالةرحنال ما ااااحنةسخااااالةبناللااااابنهللانال ة اااايالنالكةترااااا

ر ا راحنةلماماال حنملاانةلفاا قربنةل ااةارب:ن ا نم ا ا نةل افاانالةق الةةنةسبناة الاابال
ن.ننةلة رعنةلمرمام ةنال
ةكض نمبنةل ةةمحنةةكفاعنةل فاانالةق الةةنةلمق رحنةلمامال حنملانةل الىنةلفا قاحننتما

  ةر عنةقهال بناليلكن فا نةةكفاعنةل افاانالةق الةةنةلماق رحنةلماماال حنملاانةلفاا قربن
م قااعنالكةترااانال عنةقمةرترااحنالممااةة ر نةلاا ال نةلاة رااحنالةلالتراااانةلمكلااةل اااةارب:ن

كةةمابنالن ة ايالةلمااةضاحنةلماالةرحنالنم قعنةقممنةلمكل عنلل اال نةساماابالنةقمب
بن ااا نم ا ااا نةل ااافاانالةق الةةنةسر ا راااحنةقماااربنةلااااامنلامااامنةلمكلااا عالمااااتةالبنال

ن.ننلابنةلك م النةالمراةلمامال حنملانةلفا قربنةل اةارب:ن
 افاانالةق الةةنةلماق رحنةلماماال حنملاانةل االىنةلفا قاحنالةكض نمبنةل ةةماحنةةكفااعنةل

  ةر عنةل ةال بناليلكن فا نةةكفاعنةل فاانالةق الةةنةلمق رحنةلماماال حنملاانةلفاا قربن
ةلاا ال نةلاة رااحنالةلالتراااانةلمكلاا عنةقمةرترااحنالممااةة ر نالةالماارانالكةتراااننةل اااةارب:

ن ما ااحنةسخااالةباللااابنهللانالنالةلمااةضااحنةلمااالةرحنال ة ااينالمرااةةبنالم قااعنةقمااب
بن اا نم ا اا نةل اافاانالةق الةةنةسر ا رااحنةلمامااال حنملااانالةقماا ناة الاااابالكةةماابنال

ةلماماااال حنملاااانةلفاااا قربننةلمكالةاااااحالةل ااافاانالةق الةةنم اااةبنةلفاااا قربنةل ااااةارب:ن
ن.ننةالمران:ةل اةارب

الةكض نمبنةل ةةماحنةةكفااعنةل افاانالةق الةةنةلماق رحنةلماماال حنملاانةل االىنةلفا قاحن
عنةلملااالةبناليلااكن فااا نةةكفاااعنةل اافاانالةق الةةنةلمااق رحنةلمامااال حنملااانةلفااا قربن  اااا

ةل ال نةلاة رحنالةلالتراانةلمكل عنةقمةرترحنالم قاعنةقمابنال ارينةسما مننةل اةارب:
بن اا نم ا ااا نةل اافاانالةق الةةنةسر ا راااحنةلمامااال حنملاااانةلفاااا قربنال ة ااينالكةةماااب
ن.الةلة رعن الكربنةلة رعنةلمرم الةالمرانالنةل اةارب:نم ة

  خطداب وسدائل اإلعدالم محدل الدراسدة عليهدا  األطر المرجعية التي اعتمددما أبرز
 ؟  في معالجته هذه القضايا

 نلالماا  نك ربنمبنةل ةةمحنكا  نةقطةنةلمة ارحنةلك نة كم ن قر انةلخطابنةس  م
بنمااالةرانك اااانةل ضااارانةلمراماارحن اا مالبف ااانةترك اااناللكاا  رمن؛نةس اا منملاا نةل ةةمااح
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هايانةلالماا  ن ا نةماكخ ةمنبإل الا نةلك ااربنالةتخاك فنمابننال ال ن اضنال قانةلةامنمب
ماا نت افان ابنةل ةةماحنبنانةل ضاارابنمتةقطةنةلمة ارحن  ن اا نخطا  انك ااانكقاكن

الم ااه ةاننتمكخ ةمنةقطةنةلمرامارحنالةل ااالاراحنالةلكاةرخراحت رةعنهيانةلالما  ناهمرحن
الاباالة نالةسل اا رحنالةتبك ا رحننلاطةنةل رارحنالةلل البرحةعن غربنالاهمرحنمبنةلالةب 

بن ااا نم ا ااا نكةة ااا نالةضااا نلاطاااةنةت كما راااحنالةقر راللال راااحن خ اااراان ااا رةع
ها ن ا نةقمااعنبضارحنمرامارحنةل ةةماحنملانابنبضرحننهيةنةقمةالةل  ا رحبنالب نراال ن

 اسضاا حنملاانرحبنكلكا نملاانكالضار نال اةينمابنةلااالركربنةل ااالاراحنالةلمرامابااالارحن
ن.ةلخطابنةس  م ك  منةترحنهيةنكاةرخرحنن ت  نالاماي نك  رم

 قاان نخطاابن ةرا عنةقهاةةمن قاانمة ارااانةمامرح؛ناة كماالب نك ربنمبنةل ةةمحن
هاايةنة كماا نتمااانةلمراماارالبنالةلماافةة نالةلخ ااةة نالةقتااا رمرالبنال قمااا نةلاا رببنةاماا ان

حنالمل اااا رحنالاراااحنالكاةرخراااحنالل البرااا قاااانةتمك ااا ا ن ااااطةنمرامااارحنالبااةلخطاااابن
ننن.مبنةلالةب /ام قحنحنالابالة ن خ راان  رةعنالم اه ةاار راللال رحنال رارال

مة ارااااانلاااابنةلك مااا نالبرا ةكااالن قاااان  ااا نة كمااا ننةقهاااال خطاااابن ةرااا عناماااان
ة كماا نةلخطااابنتاايلكننالمة اراااانمراماارحنال  قالماماارحنال ةلماارااحنال ااال ربنالخ ااةة ب

الاباالة نال راراحنحنرحنالبااالارحنالكاةرخرحنالار راللال رحنالل البر قانةتمك  ا ن اطةنمرام
ن. خ راان  رةعنالم اه ةا/ام قحنمبنةلالةب 

مراماارحنال  قالماماارحنن:ة كماا نخطااابن ةراا عنةل ااةال ن قااانمة اراااانمخكقفااحالباا ن
ة كمااا ن قاااانةتمك ااا ا ن ااااطةنمرامااارحنالبااالاراااحنالبنالخ اااةة نال ةلمااراااحنالاتا رمراااح

حنالابااالة ن خ ااراان اا رةعنالم اااه ةانمااابنالل البرااالكاةرخرااحنالةبك ااا رحنال رارااحن
ن.ةلالةب 

ة كمااا نخطاااابنباااااعنةلملاااالةن قاااانمة ارااااانمخكقفاااحنمااابنةلمرامااارربنن ااا نلااارب
ة كماا ن قااانةتمك اا ا ن اااطةنالرببنالةل االفرالةل  قالماماارربنالةل ةلماااارربنالةل ااال ربن

ننن.مرامرحنالبااالارحنالكاةرخرحنال رارحنالةبك ا رحنالابالة ن خ راانالام قحنمبنةلالةب 

  إلى أي مدل يؤثر نمط ملكية وسائل اإلعالم في الخطاب اإلعالمي المصري تجداه
 القضايا؟ هذه

  ن رااحنخطاابنهاياننال ال نكا رةنلامطنمقترحنالما  نةس  مةل ةةمحن بنت فانن
هايانةلالماا  نةخكقفاان ا نةلماال احنبنا نابنةلالما  نك اانةل ضارانةلمرامرحن  نماالةرا

راااال نهاايةنةتخااك فنملااانالنبال   ااانتخااك فنامااطنمقترك ااان  اات ناالن ااآخةالةلكااااال ن
؛نلراضنمبنالاالنهايانةل ضااراالةك اهااك منةخك فنةتىنمالت نهيانةلالماا  نالماالةبف من

 قااانترفرااحنالةلمماارطةعنهاا نةلمة ارااحنةللاتمااحنالةتك اهااااننةلمالةباافةتىنالهاايانةلاا
نماال ح.ةلكااال نالةل

  نةس ا منملا نةل ةةماحنكاااال نابنةلخطاابنةس  ما نلالماانمابنةل ةةماحنك اربالب ن
اااالنةااامنال ااال نك ااا لن اا نهاايانالةل ضااارانماابنخاا  ن اا  نماابنةقطةاللاااابنهاايان

ةقطةاللاانل ىنااماطنةلمقترحنةلمخكقفحبنمتنااالنك اربنال اال نا ااطنةخاك فن ا نترفراحن
ن.كال رفنهيانةقطةاللاابنالةتهكمامن اطةاللاان البنارةها
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كلقرا نممااةةانةل ةهااحنلخطاابنمابنخا  ننكا رةناماطنةلمقتراحنركضا نتايلكنتماناب
الةق لااحنبراا نةل ةةمااحبن  اا نةخكقفااانط راااحنمماااةةانةل ةهاااحن)ةلل ااجننالمااا  نةس اا م

ةلم  مح(بنالتيلكنةلكتكرتاانةلممكخ محن  ن اةضنهاياننالةل ةةهربنالةلم التانةلة رمح
ن.ننةلمماةةا
ملاا نناالضاالانةل ةةمااحنال ااال نةخااك فن ااربنخطااابنالمااا  نةس اا مةقمااةنتاايلكن

ةنةل ةةمااحن رمااانركاقااحن ااال الىنةلفا قااح ن اقاا نماا ر نةلم ااا بنةقماماارحنالةقت ااةنكتااةةة 
ن...:ةقهااةةمنةل اافاانالةق الةةنةلمااق رحنةلمامااال حنملااانةل ااالىنةلفا قااحن  ةراا عناةةكفااا
ةل اافاانالةق الةةنةلمااق رحنةلمامااال حنملااانةل ااالىنةلفا قااحن  ةراا عنانةكفاااالةن.مااراالالة

ةل افاانالةق الةةنناةةكفااالانالةق الةةنةسر ا راح:نةالمارا.نةقهال بن  نم ا  نةل افا
ةلمااق رحنةلمامااال حنملااانةل ااالىنةلفا قااحن  ةراا عنةل ااةال بن اا نم ا اا نةل اافاانالةق الةةن

ن:نةالمرا.نةلمكالةااح
تيلكناالضلانةل ةةمحنال اال نةخاك فن اربنخطاابنالماا  نةس ا منملا نةل ةةماحن

بنخطاابنتا نالمارقحنمابنكقاكنةلالماا  ن اااقطةنةلمة ارحنةلكا نة كما ن قر رمانركاقحن 
ن.التيلكنةلمة اراا

ما ننالماا  نةس ا منـاـ رماانركاقاحن  االعنكاا رةناماطنمقتراحنـاـننالب نةكف انهايانةلاكر اح
امراةعنااا  بنالنب 1155 اماامحنةلماار بنال بن1119 ماانةلمةةاا بناكا جن ةةماان

 نن .1151 ةلمر ن   ةلةلمببنالنب 1155
 الخاتمة:
ةقخراةعن الا ةضنةآلالااحن ا ن  ت ن امبنالمالةران  ات نخااابنةل ال نةلاة رحنمةان
 اا ن ااتةعنةهكماماااانالمااا  نةس اا منةل اللرااحن امااحنالالمااا  نت رااةعنالضاااك انالبضاااران

الماا  ن مخكقافناامااطنمقترك اابنال ااخك فنهايانةلبن كفا قاانةس  منةلم ةرحنخا اح
ن؛نالماابنالكقااكنةل ضااارانةقلاا ةضهاايانكال  اااانمالتر ااابنماا ن  انهاايانةل ةةمااحنةمااك   الاامَّ

ةلاة راح:ن ةلخطابنةس  م نةلم ة نالالنةل ضارانةلمرامارحن ا نةلا ال نة  نالكلقر 
ان انةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرا)مالةرانامالي    مةة ااحنال قرلن   نبامنةل الضن؛ن(امالي  

الك اك اةنةلكةةضنةلاقم نةلماا ن  يانةل ةةمحبنالالض نم مال حنمبنةلكماتتانةل ل رحبن
ة كماا نةل الااضن قااانمااا جنالماابناااالعنةل ةةماااانةلال اافرحنالةلكفماارةرحبننهاايانةل ةةمااح

لكلقراا نخطااابنبنةمااكماةعنكلقراا نةلخطاااب كماا ن قااانةلمماا نالةلمااا جنةلم اااةببنتمااانة
ن.الما  نةس  منمل نةل ةةمح

 النتائج العامة:
نرمتبنةمكاةةضناهمنةلاكا جنةلك نكال قانملر انةل ةةمحن قانةلالالنةآلك :

نملا نةل ةةماح رمانركاقحن طاة نماال احنالماا  نةس ا مننل ةةمحاكا جنةك ربنمبن -5
ابنمالة نةلةا نةلك نكاااللانهايانةل ضاارانا  اةان ا ننةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرا

ن.ننمك اراحن  ناالبااالا يراان فلاانمخكقفحبن
ةل ضارابنمماان اق اانكفاة نل اانمماالااننكقكالما  ن هيانةلةهكمامنا  ةانةلاكا جن -1

 ت رةع.الاالباانامارحن
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هايانةل ضااران قاان ا نطةل اانالماال ك ااننةل ةةماحنة كماا نةل الفاكاا جنت فان -3
بنخا حنةلم ااتانالةق ما عنةل الفرحنالةت ككالرااانالةلك ااةرةنما منمالة نةلةا 

نننالةلكل ر اانالةللالةةةانالةلا الةا.
ماابنمكاال ااحنالمااا  نةمااكخ مانممااكالراانهاايانةلنابملااانةل ةةمااحناكااا جنا اااةان -4

ن ة راااحنلغاااحبنالتاااابنةلكةكرااابنمااابنلراااضنةتماااكخ ةم:نةلاة راااحةلقغاااحنمماااكالراان
ن.ن امرح ة رحنبنالل  حن  رلح ة رحنبناللغحنم  مرح/ لفرح

الماااا  ن ال اااانبضاااارانةل ةةماااحنمااابنخااا  ن ااا عنةلنهااايانا  اااةانةل ةةماااحناب -1
اطةاللاانك اةتان ر انكقكنةلالما  نةس  مرحنملاانلا نت راةبنما نال اال نك ااربن

ان اا نترفرااحنكال  راافنهاايانةقطةاللاااابن لماابنمرامااك انةلكلةرةرااحنر اا النالةضاال 
نالامطنمقترك ا.ن

الماا  ن ايانةلكلقر نمماةةانةل ةهاحنةلخا احن الخطاابنةس  ما نلناناكا جت ف -6
ن.ننابن محنةخك  اانالك اربن  نهيانةلمماةةانةل ضارانةلمرامرحن  نمالةراك اان

ةقت اةننل ةةماحن  االةنم مال احنمابنةل االىنةلفا قاحنتاااانها مابناكاا جنةك ربن -7
ةن  نةلخطابنةس  م نلالما  نةس  منمالضالعنةل ةةمحبنالةامنةلك ااربن كتةةة 
  نااللراانةل الىنةلفا قحن ربنهيانةلالما  ن لالنتابنمبنةلم ل نابنهااكن ا   ةن
مبنةل الىنةلفا قحنكتاةةان الضاالين البنارةهاابنمابنا ةاهاا:نم اةنالماالةران

ال نةلاة رحنالةلالترااانةلمكلا عنةل الةلمااةضحنالةلكا رماانةلممقلحن  نمالةرانال
 الةالمرانالمرةةبنالكةترانالم قعنةقمب...نملخ.نممةة ر النةقمةرترح

ك ربنمبنةل ةةماحنةةكفااعناما حنةل افاانالةق الةةنةلماق رحنةلماماال حنملاانةل االىن -1
ةلفا قحبنالب نراال نيلكنملاناق احنةل افاانالةق الةةنةلماق رحن قاانات اةنةلفاا قربن

ةن ربنةل الىنةلفا ق حبنالةامنةلك اربن ربنالما  نم  منةل ةةماحن لاالنبا ن ا ةن  الة 
ان قااانمااماانةل اافاانالةق الةةنةلمااق رحنةلمامااال حنملااانتاا نماابن ةتكفااا نالةضاال 

المرااااةةبنالكةترااااانالم قااااعنةقماااابننممااااةة ر النةلالتراااااانةلمكلاااا عنةقمةرترااااح
 ا نلاربنبن...نملاخالةلكا رماانةلمماقلحن ا نماالةرانالةلاة رعنةقمةرتا نكةةماب

ةنتةكفاااعناماا حن ااا انةل ااف اانالةلمااماانةسر ا رااحن اا نةلمةك ااحنةل اارااحبنا ااة 
م اةنالةالماراننةل فاانالةق الةةنةسر ا رحنةلمامال حنملان اضنةلفا قرب؛نم ا :

بن امن اا انةل افاانالةلماماانةلمكالةاااحن ا نةلة رعنةلمرماااللابنةلك م نال
ن.ةلمةك حنةل ال حبنم  :نةالمرانالةلمااةضحنةلمالةرح

ماااحنكاااا  نةقطاااةنةلمة اراااحنةلكااا نة كمااا ن قر اااانةلخطاااابنةل ةةنت ااافاناكاااا ج -9
ةس  م نلالما  نةس  منمل نةل ةةمح؛نلك  رمنةترك اانالمالبف اانك ااانةل ضااران

ال قانةلةامنمبنال ال ن اضنةلك اربنالةتخاك فنمابنبإل الا نةلمرامرحن  نمالةرابن
ابنهيانةلالما  ن  نةمكخ ةمنةقطةنةلمة ارحن ا ن ااا نخطا  اانك ااانكقاكنةل ضاار

ت اافان اابنمااا نهاايانةلالمااا  ناهمرااحنت رااةعنتمااكخ ةمنةقطااةنةل ةةمااحنابنمتن
بنالاهمراحن اغرةعنلاطاةنالم ااه ةانمابنةلالةبا ةلمرامرحنالةل ااالارحنالةلكاةرخرحن
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نالابااااالة ن خ ااااراان اااا رةعالةسل ااااا رحنالةتبك ااااا رحننةل رارااااحنالةلل البرااااح
ن ا رح.الةقر راللال رحبن  نم ا  نكةة  نالةض نلاطةنةت كما رحنالةل 

ن:ةل ةةمحنة كما نخطاابن ةرا عنةقهاةةمن قاانمة ارااانةمامرحا  ةاناكا جن -51
مرامرالبنالمفةة نالخ ةة نالاتا رمرالبنال قما نةلا رببنتماانة كما نهايةنةلخطاابن

حنالمل ااااا رحن قااااانةتمك اااا ا ن اااااطةنمراماااارحنالبااالارااااحنالكاةرخرااااحنالل البراااا
نننبنةلالةب .حنالابالة ن خ راان  رةعنالم اه ةا/ام قحنمار راللال رحنال رارال

مة اراانلابن قاننةقهال خطابن ةر عنتمانا  ةاناكا جنةل ةةمحنة كما ن -55
نةلك م نالبرا ةكالنالمة ارااانمرامارحنال  قالمامارحنال ةلمااراحنال اال ربنالخ اةة ب

ة كماااا نةلخطااااابن قااااانةتمك ااا ا ن اااااطةنمراماااارحنالبااالارااااحنالكاةرخرااااحنتماااان
 اااه ةا/ام قحنماابنالابااالة ن خ ااراان اا رةعنالمال رارااحنحنالار راللال رااحنالل البراا

ن.ةلالةب 
خطابن ةر عنةل اةال ن قاانمة ارااانمخكقفاح:نا  ةاناكا جنةل ةةمحنة كما ن -51

بنالة كم ن قانةتمك  ا ن اطةنالخ ةة نمرامرحنال  قالمامرحنال ةلماارحنالاتا رمرح
حنالاباااالة ن خ اااراانمرامااارحنالبااالاراااحنالكاةرخراااحنالةبك اااا رحنال راراااحنالل البرااا

ن.  رةعنالم اه ةانمبنةلالةب 
انة كما ننا  ةا -53 خطابنبااعنةلملالةن قانمة اراانمخكقفاحناكا جنةل ةةمحنارض 

رببنالة كمااا ن قاااانال ااالفرمااابنمرامااارربنال  قالمامااارربنال ةلمااااارربنال اااال ربن
ةتمك اااا ا ن اااااطةنمراماااارحنالبااالارااااحنالكاةرخرااااحنال رارااااحنالةبك ااااا رحنالابااااالة ن

ننن خ راانالام قحنمبنةلالةب .
ا  نةس  من ا ن ارااحنخطاابنال ال نكا رةنلامطنمقترحنالمةل ةةمحن بنت فان -54

هيانةلالما  نةخكقفاان ا نهيانةلالما  نك اانةل ضارانةلمرامرحن  نمالةرابنا نابن
ن.ةلماال حنالةلكااال نال   انتخك فنامطنمقترك ا

نن
ن*ننن*نن*ن

ن  
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الســـــيد عبـــــدالرمم  عرــــي، الرمقـــــ  بــــي  مركيـــــ  وســــايل اإلعـــــمم ومرالجعهــــا لقاـــــايا العفـــــول  (24)

، ، غيــر منشــوس، )كريــ  اإلعــمم: جامرــ  القــاهر،رسةةالة كتتةةورا الــديمقراهي وصــن  القــراس السياســي، 
2015). 

(25( Michael Pfau and William P. Eveland, Influence of Traditional and 
Non-traditional News Media in the 1992 Election Compaign, Western 
Journal of Communication, Vol.60, Issue3, Summer 1996.   
(26( Frank Brettschneider, The Press and the Polls in Germany, 1980-1994: 
Poll Coverage as an Essential Part of Election compaign Reporting, 
International Journal of Public Opinion Research, Vol.9, No.3, Autumn 
1997.  
(27( Amy Reynolds, The 1996 Presidential Compaign, Civic Journalism and 
Local T.V. News: Does Doing Civic Journalism Make Any Difference, 
Association for Education in Journalism and Mass Communication 
(AEJMC) Conference Papers, 1997.  

( آمال كمال ه ، اوس الصفاف  في ول  أولو ات اهعمـام الشـعاب نفـو القاـايا القوميـ : اساسـ  28)
 (.1882، غير منشوس، )كري  اإلعمم: جامر  القاهر،، ييرسالة ماجستتفريري  وميداني ، 
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(29(  Xigen Li and Charles St. Cyer, Human Rights in China: A Pawn of 
Political Agenda? A Content Analysis of The New York Times (1987-1996), 
Gazette, The International Journal of Communication Studies, Vol.60, 
No.6, 1998. 
(30( Jan Kleinnijenhuis and David P. Fan, Media Coverage and the Flow of 
Voters in Multiparty System: The 1994 National Elections in Holland and 
Germany, International Journal of Public Opinion Research, Vol.11, 
Issue 3, Fall 1999. 
(31( Stephanie Greco Larson, Public Opinion in Television Election News: 
Beyond Polls, Political Communication, Vol.16, Issue 2, 1999. 
(32( J. Windbor, Tool for Building New Democracies and Civil Society, A 
paper Presented at Association for Education in Journalism and Mass 
Communication (AEJMC) Conference Papers, 2001. 
(33( Larry Diamond, How People View Democracy: Findings from Public 
Opinion Surveys in Four Regions, Presentation to the Stanford Seminar 
on Democratization, January 2001.   

ر العداي  اإلعممي  لمجرا الشر  عرـ  صـوست  النهنيـ  وانرتاسـاتها ( إيمان نرمان جمر ، تأ ي34)
كريـ  اإلعـمم،  المجلة المصيةة لبحو  اليال العةا، ، 2333عر  المشاسك  في االنعخابات البرلماني  

 .2331المجرد الثاني، الردا األول، ينايرـــ ماس   جامر  القاهر،،
لنخعـ  السياسـي  واإلعمنيـ  مـول العدايـ  العري ز ونيـ  ( هو دا مصا ي، اسعامع آساا عين  م  ا35)

كريـ  اإلعـمم، جامرـ  المجلةة المصةيةة لبحةو  الةيال العةا،  ، 2333النعخابات مجرا الشر  لرـام 
 .2331المجرد الثاني، الردا األول، يناير ـــ ماس   القاهر،،

اسي  لد  قاا، الـرأي: اساسـ  ( جمال عبدالر يم أممد، اوس الصفاف  المصر   في المشاسك  السي36)
 المجلةة المصةيةة لبحةو  الةيال العةا، ، 2333ميداني  بـالعابي  عرـ  انعخابـات مجرـا الشـر  عـام 

 .2331المجرد الثاني، الردا األول، يناير ـــ ماس   كري  اإلعمم، جامر  القاهر،،
مرالجـــات الصــــف  ( ياســـر إســـماعيل مفمـــوا، الم هـــوم الفزيـــي لرديمقراهيـــ  وانرتاســـات  عرـــ  37)

الفزييـــ  لرقاـــايا االجعماايـــ : اساســـ  تفريريـــ  لصـــف  األهـــالي واألهـــالي والشـــر  خـــمل ال عـــر، مـــ  
 (. 2331، غير منشوس، )كري  اإلعمم: جامر  القاهر،، رسالة ماجستيي، 1882 – 1898

ســايل ( جمرــ  أممــد قاجــ ، العشــر رات اإلعمميــ  ومســعقبل الرمــل اإلعممــي الرســمي: مســعقبل و 38)
المتممي العلما السة ول الحةاكل عشةي  مسةت  ل  اإلعمم الرريي  الرسمي  في ظل معديرات الرصـر،

 .2005مايو  5ــ3، كري  اإلعمم، جامر  القاهر،، مصر، 3، جـوسائل اإلعم، العيبية
ر ا أممد البدوي، اإلعمم واإلصما السياسي في مصـر: اساسـ  مسـفي  وفنومنولوجيـ  مقاسنـ   ( 39)

، 1، جـالمتممي العلما الس ول الحاكل عشي  مست  ل وسائل اإلعم، العيبيةبي  الجمهوس والنخع ، 
 .2005مايو  5ـــ 3كري  اإلعمم، جامر  القاهر،، مصر، 

منــــان أممــــد ســــريم، عمقــــ  ال اــــاييات اإلخعاس ــــ  والصــــف  والجماعــــات المرجعيــــ  بعشــــتيل ( 40)
للمةةتممي ي لــد  الــرأي الرــام المصــري، وسقــ  بفثيــ  مقدمــ  االهعمامــات نفــو قاــايا اإلصــما السياســ

، كريــ  اإلعــمم، جامرــ  1، جـــالعلمةةا السةة ول اليةةا ا عشةةي  اإلعةةم، ومحةةديا  المجتمعةةا  العيبيةةة
 .2336مايو  4ـــ 2القاهر،، 

للمةةتممي ســريمان صــالس، وســايل اإلعــمم والديمقراهيــ  فــي الــوه  الرريــي، وسقــ  بفثيــ  مقدمــ   (41)
، كريــ  اإلعــمم، جامرــ  1، جـــالسةة ول اليةةا ا عشةةي  اإلعةةم، ومحةةديا  المجتمعةةا  العيبيةةة العلمةةا
 .2336مايو  4ـــ 2القاهر،، 
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( ناير  إبراهيم عماس،، اوس وسايل اإلعمم فـي تشـتيل مرـاسف واتجاهـات الجمهـوس المصـري نفـو 42)

 ول اليةةا ا عشةةي  اإلعةةم، للمةةتممي العلمةةا السةةاالنعخابـات الرياســي  فـي مصــر، وسقــ  بفثيـ  مقدمــ  
 .2336مايو  4ــ2، كري  اإلعمم، جامر  القاهر،، 1، جـومحديا  المجتمعا  العيبية

( عبــــدالرز ز الســــيد عبــــدالرز ز، اوس الصــــف  المصــــر   فــــي تشــــتيل اتجاهــــات الجمهــــوس نفــــو 43)
السة ول اليةا ا للمتممي العلما ، وسق  بفثي  مقدم  2335المشاسك  في االنعخابات الرياسي  سبعمبر 

 .2336مايو  4ــ2، كري  اإلعمم، جامر  القاهر،، 1، جـعشي  اإلعم، ومحديا  المجتمعا  العيبية
( مفمــــد مف ــــو، الزهــــري، مرالجــــ  الصــــف  المصــــر   )القوميــــ  والخاصــــ ( النعخابــــات سياســــ  44)

، كريـ  اإلعـمم، ،المجلةة المصةيةة لبحةو  الةيال العةا: اساس  تفريريـ  مقاسنـ ، 2335الجمهوس   لرام 
 .2336المجرد الساب ، الردا الثاني، يونيو ـــ ايسمبر  جامر  القاهر،،

المةةتممي العلمةةا ( ساسـم مفمــد الجمــال، وســايل اإلعـمم والعفــول الــديمقراهي فــي الــدول الررييـ ، 45)
ر،، ، كريــ  اإلعــمم، جامرــ  القــاه1، جـــالسةة ول اليةةا ا عشةةي  اإلعةةم، ومحةةديا  المجتمعةةا  العيبيةةة

 .2006مايو  4ـــ2مصر، 
(46  ( Erik C. Nisbet, Mass Media Use and Democratic Consolidation: The 
Case of Mali, Paper Presented at The Annual Meeting of The 
International Communication Association, Sheraton New York, New 
York City, 2006. 
(47) Joshua Pasek, Fueling or Following Democracy? Analyzing the Role of 
Media Liberalization in Democratic Transition, Paper Presented at the 
Annual Meeting of the American Political Science Association, Marriott, 
Loews Philadelphia, and the Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, 
PA, August 2006. 
(48  ( Frederick Vultee, Press Power, People Power: Dimensions of Media 
Freedom and Their Effect on Democratization, Paper presented at The 
Annual Meeting of The International Communication Association, TBA, 
San Francisco, CA, May 2007. 
(49  ( P. Loveless, A Multi-Level Model of Strategic Media Use in 
Democratizing Countries, Paper Presented at the Annual Meeting of the 
Midwest Political Science Association, Palmer House Hotel, Chicago, 
IL, Apr. 12, 2007.  

تقيـيم الصـ و، المصـر   لرعدايـ  اإلعمميـ  فـي  اهيم مفمد أبو المجـد،ما م أنوس مفمد البنا وإبر  (50)
المجلةةةة المصةةةيةة لبحةةةو  الصـــفاف  والعري ز ـــون ألمـــداا العفـــول الـــديمقراهي فـــي المناقـــ  الررييـــ ، 

 .2339، كري  اإلعمم، جامر  القاهر،، الردا الفااي والثم ون، اإلعم،
العري ز ونيـ  والصـفيي  لقاـايا اإلصـما السياسـي فـي  ( سياب عبدالرمم  هاشم خري  ، المرالجـ 51)

غير منشوس، رسالة كتتورا    المجعم  المصري واوسها في تشتيل مراسف الجمهوس واتجاهات  نفــوها،
 (. 2339)كري  اإلعمم: جامر  القاهر،، 

الـــرأي الرـــام  شـــيماا ذو ال قـــاس، العدايـــ  العري ز ونيـــ  لرعرـــديمت الدســـعوس   وعمقعهـــا باتجاهـــات (52)
كريـ  اإلعـمم، جامرـ  المجلةة المصةيةة لبحةو  الةيال العةا،  المصري نفو شراي  الن ـام السياسـي، 

 .2339القاهر،، المجرد العاس ، الردا األول، ينايرـــ يوليو 
( وفـــاا عبـــدالخال   ـــروت، اوس البـــرامي الفواس ـــ  فـــي العري ز ـــون المصـــري فـــي تشـــتيل اتجاهـــات 53)

المجلة المصةيةة لبحةو  عرديمت الدسعوس  : اساس  في إهاس ن ر   اوام  الصـم ، الجمهوس نفو ال
 .2339ايسمبر  ـــ الردا الثاني، يوليو  ، كري  اإلعمم، جامر  القاهر،، المجرد العاس اليال العا،

(54( Yung Liu, Assessing Communication and Political Knowledge in 
Political Campaigns From a Geospatial Perspective, Paper Presented at 



 سوريا نموذًجا العربية القضايا السياسية في الدول خطاب اإلعالم المصري تجاه

 262  الخامس عشرالعدد  – عالقات العامة واإلعالنالمجلة العلمية لبحوث ال

                                                                                                                   
The Annual Meeting of The International Communication Association, 
Suntec Singapore International Convention & Exhibition Centre, Suntec 
City, Singapore, June 2010. 

 الـوعي السياسـي تشـتيل فـي االجعمـاعي عواصـلال مواقـ  الرساف، اوس عبدالمفس  ب  عبدهللا (55)
، كريـ  والتليفزةةو   اإلذاعةة لبحةو  العلميةة المجلةةالررييـ ،  القاـايا تجـا  السـرواي الشـعاب لـد 

 .2017اإلعمم، جامر  القاهر،، مصر، الردا الراشر، يونيو 
  لرشـــؤون ( هشـــام عايـــ  عبدالمقصـــوا، تـــأ ير السياســـ  الخاسجيـــ  لردولـــ  فـــي المرالجـــ  الصـــفيي56)

تأ ير السياس  الخاسجي  لردول  في المرالجـ  الصـفيي  لرشـؤون الدوليـ : اساسـ  تفريريـ  مقاسنـ  ، الدولي 
، غيـــر منشـــوس، )كريـــ  رسةةةالة ماجسةةةتيي، 1992معـــ   1990لرصـــفاف  المصـــر   خـــمل ال عـــر، مـــ  

   .(1995اإلعمم: جامر  القاهر،، 
 اساسـ  :المصـر   الصـفاف  فـي الررييـ  القاـايا الجـ مر عرـ  المـؤ ر، الروامـل سـي ، إينـا  أبـو (57)

 كريـ ، الةيال العةا، لبحةو  المصةيةة المجلةةالررييـ ،  الشـوون  فـي باالتصـال القـايمي  عرـ  ميدانيـ 
 .2333، المجرد األول، الردا الثالث، سبعمبر، مصرالقاهر، اإلعمم، جامر 

ديمقراهي : اوس اإلنعرن  في جرـل الـوه  بسيوني مماا،، تكنولوجيا االتصاالت والمررومات وال( 58)
، كريــ  اإلعــمم، جامرــ  القــاهر،، الرــدا الثــام  المجلةةة المصةةيةة لبحةةو  اإلعةةم،الرريــي ايمقراهــي، 

 .2333ماس   ـــعشر، يناير 
(59( Karin Gwinn Wilkins, Communication and Transition in the Middle 
East: A Critical Analysis of US Intervention and Academic Literature, 
International Communication Gazette, Vol. 66, No.6, December 2004.  

 اإلعمميـ  لرعدايـ  المصـر   الصـ و، تقيـيم المجـد فـرج، أبـو مفمـد مفمد البنا وإبـراهيم أنوس ما م (60)
 لبحةو  المصةيةة المجلةة ررييـ ،فـي المناقـ  ال الـديمقراه  العفـول ألمـداا والعري ز ـون  في الصـفاف 

 .2339(، سبعمبر 31القاهر،، الردا ) اإلعمم، جامر  كري ، اإلعم،
 المصـر  ، فـي المجـمت الررييـ  لرقاـايا الصـفيي  لرمرالجـ  الخبر ـ  األهـر، أممـد عبـد  سـمم( 61)

 .ميجع سابق
 القنـواتي فـ الررييـ  ياالقاـا تنـاول نفـو ي المصر  الرام يالرأ اتجاهات عدلي الربد، عاه  نه  (62)

 اإلعمم، جامر  كري ، اليال العا، لبحو  المصيةة المجلة  الرريي  بالرد  الموجه  خعاس  اإل ال اايي 
 .2316(، الردا الثاني، يونيو 15القاهر،، مصر، المجرد )

 يفـ الررييـ  السياسـي  األ مـات مرالجـ  أهـر نفـو ي المصـر  الجمهـوس اتجاهـات وميـد ععيـ ، اينا (63)
اإلعمم،  كري ، والتلفزةو   اإلذاعة لبحو  العلمية المجلة  بالرريي  الناهق  اإلخعاس   ال اايي  القنوات
 .2316القاهر،، مصر، الردا الساا ، يونيو  جامر 

 :اإللكعرونيـ  المصـر   األهـرام صـفي   يفـ الررييـ  الثـوسات صـوس، ،يالوفـا عبدالشـاف أبـو ماجـد، (64)
االتصال،  وتكنولوجيا اإلعمم ، كري االمصال ومك ولوجيا اإلعم، لبحو  العلمية جلةالم، تفريري  اساس 
 .2312الردا األول، يونيو  مصر، الوااي، جنوب جامر 

 العفيز، وإشتالي  اإلخعاس   ال اايياتي ف الرريي  القاايا عبدالرز ز مراا، مصااس مفمد ماجد، (65)
  .2311(، ايسمبر 39، الردا )، مصرالقاهر، اإلعمم، جامر  كري ، اإلعم، لبحو  المصيةة المجلة

 بالردـ  الموجهـ  األوسوييـ  القنـوات يفـ السـوس   لرقاـي  خعاس ـ اإل المرالجـ  ،يمـراا فهمـ بسـن  (66)
اإلعـمم،  كريـ ، اإلعةم، لبحةو  المصةيةة المجلةة اليـوم، سوسـيا فيرـ ، او ـع  ،يسـ يبـ يبـ :الررييـ 
   .2313(، ايسمبر 45القاهر،، الردا ) جامر 

 السياسـي   مـاتل  المصـر   لكعروني اإل الصف  مواق  مرالج  أممد الصالفي، مبي  بتر أبو (67)
القـاهر،، مصـر،  اإلعـمم، جامرـ  كريـ ، الةيال العةا، لبحةو  المصةيةة المجلةة  تفريريـ  اساسـ  :الررييـ 
  .2314(، الردا األول، يونيو 13المجرد )

 .ميجع سابق ،شبل عجيز، مرو،( 68)
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(69) Roger D. Wimmer and Joseph R. Dominick, Mass Media Research: 
An Introduction, 9th (Boston, United States: Wadsworth Cengage Learning, 
2011), p.417. 
(70) Minavere Vera Bardici, A Discourse Analysis of the Media 
Representation of Social Media for Social Change - The Case of Egyptian 
Revolution and Political Change, Thesis Submitted for Completion of 
Master of Communication for Development, Malmö University, Sweden, 
2012, p.33. 

ي ز وني  المصـر   الخاصـ ، الروامل المؤ ر، في مسعقبل أنماط مركي  القنوات العر( ماهينا  سمزي، 71)
، 1، جــللمةتممي العلمةا السة ول الحةاكل عشةي  مسةت  ل وسةائل اإلعةم، العيبيةةوسق  بفثيـ  مقدمـ  

 .325، ص2335مايو  5ـــ 3كري  اإلعمم، جامر  القاهر،، 
أسـماههم، ولهـم منـي خـالش الشــتر  اآلتيـ ( قـام بعفتـيم اسـعماس، تفريـل الخاـاب السـاا، األسـاتن، 72)

 قدير:والع
 أ. ا. عواه  عبدالرمم ، األسعاذ، بقسم الصفاف  بتري  اإلعمم، جامر  القاهر،. -
 أ. ا. بركات عبدالرز ز، األسعاذ بقسم اإلذاع  والعري ز ون بتري  اإلعمم، جامر  القاهر،. -
 قسم الصفاف  بتري  اإلعمم، جامر  القاهر،. بسعاذ األأ. ا. سريمان صالس،  -
 دي ، األسعاذ بقسم اإلذاع  والعري ز ون بتري  اإلعمم، جامر  القاهر،.أ. ا. خالد صما ال -
 ا. مفر  مسي  غالي، األسعاذ بقسم الصفاف  بتري  اإلعمم، جامر  القاهر،.أ.  -
  تري  العريي  النواي ، جامر  امياط.بقسم اإلعمم وسييا ا. عبدالرميم اسو  ، أسعاذ أ.  -
  بقسم الصفاف  بتري  اإلعمم، جامر  القاهر،. ،المساعد ،ا. فاهم  الزهراا مفمد، األسعاذ -
 ( ماا، سأي.214عدا ) (73)
جيةةةد   ،مر ــات األهـرام يونيــو مصـر مــ  ســيناس وهات كاس يــ   33كيــ  أنقــنت  ،مخعـاس شــري  (74)

   .2319 يونيو 28، األهيا،
جيةةةةد   ،وسنقاـــ  نـــ، عمـــوا صـــف ي: الررييـــ  معـــ  ترـــوا ســـوس ا لرجامرـــ  ،متـــرم مفمـــد أممـــد (75)

   .2319 مايو 9، األهيا،
 إبر ــل 28، جيةةةد  األهةةيا،، مقــال ،ســوس ا ي الرــران إلــ  كيمــاو  ي مــ  نــوو ، ســمم  عبدالمفســ  (76)

2319.   
جيةةةد   ،ن ــر، اســعراتيجي عمــوا صــف ي:  إلــ  أيــ  ينقــل اإلسهــابيون مــ  ســوس ا ي، جميــل عيي ــ (77)

   .2319 مايو 22، األهيا،
 مـــايو 2، جيةةةةد  األهةةةيا، ،مقـــال مـــ  يقـــ  وساا اعـــوات المصـــالف  المشـــبوه   ،اسهشـــام النجـــ (78)

2319.   
   .2319 مايو 2، جيةد  األهيا،، مقال سوس ا  يم  المسوول عما جر  ف ،عبد المنرم سريد (79)
 مــايو 22، جيةةةد  األهةةيا، ،، مقــالســوس ا يفــ يالرريــ ي مفــاذير العــدخل الرســتر  ،مفمــد س ــا  (80)

2319.   
 إبر ــل 28، جيةةةد  األهةةيا،، مقــال ،ســوس ا ي الرــران إلــ  كيمــاو  ي مــ  نــوو ، ســمم  عبدالمفســ  (81)

2319.   
جيةةةد   ،مر ــات األهـرام يونيــو مصـر مــ  ســيناس وهات كاس يــ   33كيــ  أنقــنت  ،مخعـاس شــري  (82)

   .2319 يونيو 28، األهيا،
جيةةةد   ،ن ــر، اســعراتيجي عمــوا صــف ي:   إلــ  أيــ  ينقــل اإلسهــابيون مــ  ســوس اي، جميــل عيي ــ (83)

   .2319 مايو 22، األهيا،
 ،، تقر ــرســوس ا وليبيــا يياالــ  بالعوصــل إلــ  تســو   سياســي  أل معــ يالسيســ ،إســماعيل جمرــ  (84)

   .2319 يونيو 28، جيةد  األهيا،
   .2319 يونيو 13، جيةد  األهيا،مصر وسوس ا، افععامي : سأي األهرام،  (85)
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   .2319 مايو 13، جيةد  األهيا، ،مقال، ليا خياسا ي المصر  ياألم  القوم، شرف يمسا (86)
جيةةةةد   ،نقاـــ  نـــوس، عمـــوا صـــف ي: الررييـــ  معـــ  ترـــوا ســـوس ا لرجامرـــ  ،متـــرم مفمـــد أممـــد (87)

   .2319 مايو 9، األهيا،
   .2319 مايو 3، جيةد  األهيا،، ، مقالقوات عريي  في سوس ا ،أممد يوس  أممد (88)
 إبر ــل 28، جيةةةد  األهةةيا،، مقــال ،ســوس ا ي الرــران إلــ  كيمــاو  ي مــ  نــوو ، ســمم  عبدالمفســ  (89)

2319.   
 ،تقر ـــري، لرفــل السياســ ي اســعمراس الــدعم المصــر  ي يؤكــد لوفــد ســوس  ي شــتر ي، إبــراهيم الســخاو  (90)

   .2319 يونيو 22، جيةد  األهيا،
ـــد، (91) جيةةةةد   ،هـــوام  مـــر،، عمـــوا صـــف ي: ت المواجهـــ إيـــران وإســـراييل وامعمـــاال، فـــاسون جو 

   .2319 إبر ل 28، األهيا،
   .2319 إبر ل 29، جيةد  األهيا، ،، مقالمصر.. والمزاا ،الفس  مفمد مسي  أبو (92)
   .2319 مايو 15، جيةد  األهيا، ،هوام  مر،، عموا صف ي: القد  يا عرب، فاسون جو د، (93)
 إبر ـل 29، جيةةد  األهةيا، ،مقال ،ياسعراتيجي  األم  الرري يخار، ف شروخ ،مترم مفمد أممد (94)

2319.   
 إبر ـــل 26، جيةةةةد  األهةةةيا، ،، مقـــالقمـــ  ال هـــران والرـــدوان عرـــ  ســـوس ا ،أممـــد يوســـ  أممـــد (95)

2319.   
   .2319 إبر ل 33، جيةد  األهيا، ،، مقالسؤال مهم لعرام  ي،فر د، الشوياش (96)
   .9231 مايو 1، جيةد  األهيا، ،، مقالترام  وسياس  إسياك الفر اا ،إاس امفمد السريد  (97)
   .9231 مايو 1، جيةد  األهيا، ،، مقالترام  وسياس  إسياك الفر اا ،مفمد السريد إاس ا (98)
 12، جيةد  األهيا، ،مال  مواس عموا صف ي:ي، إيران وإلداا االت ان النوو ، عمرو عبدالسمي  (99)

   .2319 مايو
   .9231 مايو 12، جيةد  األهيا، ،هل ت هم ذلك  بر د القراا ،مفمد مار عبدالخال  (100)
 مـــايو 9، جيةةةةد  األهةةةيا، ،، مقـــالمـــ  مـــايو 12شـــرن أوســـع مـــا برـــد  ،مفمـــد الســـريد إاس ـــا (101)

2319.   
 نيــويو  3، جيةةةد  األهةةيا، ،مقــال ،جنــوب ســوس ا يســعان العســو   والفــرب فــ ،مصــا ي الســريد (102)

2319.   
 مـايو 22، جيةد  األهةيا، ،مقال ،مدامرات ترام  م  القد  إل  الجوالن ،سمم  عبدالمفس  (103)

2319.   
 6، جيةةةةد  األهةةةيا، ،اجعهـــااات، عمـــوا صـــف ي: إســـراييل.. وصـــ ق  القـــرن  ،وميـــد عبدالمجيـــد (104)

   .2319 يونيو
   .9231 مايو 14، جيةد  األهيا، ،مقال ،لروسيا يالمأ ن األخمق ،هال  مس  أبو (105)
جيةةد   ،مقـال ،ال شـهي  لفـرب مدـامر، جديـد،.. والمرركـ  تنعقـل لـداخل إيـران ،مفمـد صـابر   (106)

   .2319 يونيو 3، األهيا،
جيةةد   ،مقـال ،ال شـهي  لفـرب مدـامر، جديـد،.. والمرركـ  تنعقـل لـداخل إيـران ،مفمـد صـابر   (107)

   .2319 يونيو 3، األهيا،
 يونيـو 12، جيةةد  األهةيا، ،المشـهد اآلن عمـوا صـف ي:مـ  الـن  بـاع سـوس ا   ،عمـاس، يهـان (108)

2319.   
 يونيــو 6، جيةةةد  األهةةيا، ،مقــال !معــ  وكيــ  تنســف  إيــران مــ  ســوس ا ، متــرم مفمــد أممــد (109)

2319.   
 يونيـو 12، جيةةد  األهةيا، ،المشـهد اآلن عمـوا صـف ي:مـ  الـن  بـاع سـوس ا   ،عمـاس، يهـان (110)

2319.   
، جيةةد  األهةيا، ،مقـال الشـرن األوسـع  يهل نشهد بدايات مرب جديـد، فـ ،مترم مفمد أممد (111)

   .2319 مايو 14
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   .2319 مايو 18، جيةد  األهيا، ،مقال لماذا مواجه  إيران اآلن ، هال  مصا   (112)
 23، جيةةد  األهةيا، ،إخعـاسي  تفريل ي،..  م  ال عومات انعه"السراان"سسال  لـ ،شر   سمير (113)

   .2319يونيو 
   .2319 يونيو 13، جيةد  األهيا، ،، مقالاإلخوان لد اإلخوان ،مصا ي السريد (114)
 19، جيةةةد  األهةةيا، ،مالــ  مـواسصـف ي: عمـوا  ،كيرــو ااخـل الرــران 33، عمـرو عبدالسـمي  (115)

   .2319 يونيو
، جيةةد  األهةيا، ،ويرـدي صـف ي: عمـوا  ،سوس ا مم  الجدسان الرا ل  تصل ،إبراهيم سنجاب (116)

   .2319 يونيو 13
، جيةد  األهةيا، ،، تفقيـ االسعبداا والرير، والمؤامر،..  الوا يفاصر أساوغان ،سيد عبدالمجيد (117)
   .2319 يونيو 2
 ومـاي 22، جيةد  األهةيا، ،، مقالمدامرات ترام  م  القد  إل  الجوالن ،سمم  عبدالمفس  (118)

2319.   
   .2319 مايو 13، جيةد  األهيا، ،مقال، مرب عالمي  يه نرم.. ،نبيل عمـر (119)
 مـايو 15، جيةةد  األهةيا، ،كل يومعموا صف ي:  !عي  الراص   يسوس ا ف ،عاا هللا يمرس (120)

2319.   
 مــايو 15، جيةةةد  األهةةيا، ،نقاــ  نــوسعمــوا صـف ي:  !تقرــيم أظــافر إيــران ،متـرم مفمــد أممــد (121)

2319.   
   .2319 يونيو 33، جيةد  األهيا، ،مقال، يونيو إساا، شر  33ي، مفمد الغعاش (122)
   .2319 مايو 2، جيةد  األهيا،، مقال سوس ا  يم  المسوول عما جر  ف ،عبد المنرم سريد (123)
 مــايو 13، ا،جيةةةد  األهةةي ، افععاميــ : سأي األهــرام، يمــ  االت ــان اإليرانــ ياالنســفاب األمر تــ (124)

2319.   
 إبر ــل 28، جيةةد  األهةيا،، مقـال ،سـوس ا ي الرــران إلـ  كيمـاو  ي مـ  نـوو ، سـمم  عبدالمفسـ  (125)

2319.   
   .2319 يونيو 13، جيةد  األهيا،مصر وسوس ا، افععامي : سأي األهرام،  (126)
جيةةةد   ،نــوس نقاــ ، عمــوا صــف ي: الررييــ  معــ  ترــوا ســوس ا لرجامرــ  ،متــرم مفمــد أممــد (127)

   .2319 مايو 9، األهيا،
   .2319 مايو 11، جيةد  األهيا،، افععامي : سأي األهرام، العصريد المرفو  (128)
 مــايو 23، جيةةةد  األهةةيا، ،كرمــات مــر،عمــوا صــف ي:  !تــدمير ســوس ا ،مــرب يأســام  الدزالــ (129)

2319.   
 يونيـو 12، جيةةد  األهةيا، ،آلنالمشـهد ا عمـوا صـف ي:مـ  الـن  بـاع سـوس ا   ،عمـاس، يهـان (130)

2319.   
 29، جيةةةد  األهةةيا، ،مقــال ،ياســعراتيجي  األمــ  الرريــ يشــروخ خاــر، فــ ،متــرم مفمــد أممــد (131)

   .2319 إبر ل
جيةةد   ،ن ـر، اسـعراتيجي عمـوا صـف ي:  إل  أي  ينقـل اإلسهـابيون مـ  سـوس ا ي، جميل عيي  (132)

   .2319 مايو 22، األهيا،
 إبر ــل 28، جيةةد  األهةيا،، مقـال ،سـوس ا ي الرــران إلـ  كيمـاو  ي مـ  نـوو ، سـمم  سـ عبدالمف (133)

2319.   
   .2319 إبر ل 33، جيةد  األهيا، ،، مقالسؤال مهم لعرام  ي،فر د، الشوياش (134)
ـــا  ي،إبراهيـــم مجـــا   (135) ـــال اععناسنــــ ـــل األباـــ ـــا.. فهــل يعقبـــ ـــم نسينــــ  1، د  األهةةيا،جيةةة ،مقــال فرـــ

   .2319 يونيو
 يونيو 24، جيةد  األهيا، ،هوام  مر،عموا صف ي:  ،أمر تا ومقون اإلنسان ،فاسون جو د، (136)
9231.    
   .2319 يونيو 16، جيةد  األهيا، ،، مقالالوج  اآلخر لردربي، مصا ي عبدالدن (137)
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   .9231 مايو 14، األهيا،جيةد   ،مقال ،لروسيا يالمأ ن األخمق ،هال  مس  أبو (138)
   .9231 مايو 24، جيةد  األهيا، ،هل ت هم ذلك  بر د القراا ،مفمد مار عبدالخال  (139)
 مايو 12، جيةد  األهيا،، هوام  مر،عموا صف ي:  ،مصر وصراعات القو  ، فاسون جو د، (140)

2319.   
، جيةد  األهيا، ،كرمات مر، ف ي:عموا ص، الفرب اإليراني  اإلسراييري  ،مرب يأسام  الدزال (141)

   .2319 مايو 12
جيةةةد   ،نقاــ  نــوس، عمــوا صــف ي: الررييــ  معــ  ترــوا ســوس ا لرجامرــ  ،متــرم مفمــد أممــد (142)

   .2319 مايو 9، األهيا،
جيةةةةد   ،هـــوام  مـــر،، عمـــوا صــف ي: إيــران وإســـراييل وامعمـــاالت المواجهــ ، فــاسون جو ـــد، (143)

   .2319 إبر ل 28، األهيا،
   .2319 مايو 2، جيةد  األهيا،، مقال سوس ا  يم  المسوول عما جر  ف ،عبد المنرم سريد (144)
 ،، تفقيــ مانهــات  يأساوغــان.. بــي  افعرــال القمــ  اإلســممي  ومصــاس قالــ ،ســيد عبدالمجيــد (145)

   .2319 مايو 23، جيةد  األهيا،
س ، خالد عمر ب  قق  (146)    .2319 مايو 14، جيةد  األهيا، ،مقال !غدا « القد »م  ُيفر ِّ
 23، جيةةد  األهةيا، ،إخعـاسي  تفريل ي،..  م  ال عومات انعه"السراان"سسال  لـ ،شر   سمير (147)

   .2319يونيو 
 29، جيةةةد  األهةةيا، ،مقــال ،ياســعراتيجي  األمــ  الرريــ يشــروخ خاــر، فــ ،متــرم مفمــد أممــد (148)

   .2319 إبر ل
جيةةد   ،ن ـر، اسـعراتيجي عمـوا صـف ي:  ينقـل اإلسهـابيون مـ  سـوس ا إل  أي  ي، جميل عيي  (149)

   .2319 مايو 22، األهيا،
 مـايو 22، جيةد  األهةيا، ،مقال ،مدامرات ترام  م  القد  إل  الجوالن ،سمم  عبدالمفس  (150)

2319.   
 29، األهةةيا،جيةةةد   ،مقــال ،ياســعراتيجي  األمــ  الرريــ يشــروخ خاــر، فــ ،متــرم مفمــد أممــد (151)

   .2319 إبر ل
 يونيــو 33، جيةةد  األهةةيا، ،نقاـ  نــوس عمــوا صـف ي: ،إيـران فــون بركـان ،متـرم مفمـد أممــد (152)

2319.   
   .9231 مايو 24، جيةد  األهيا، ،هل ت هم ذلك  بر د القراا ،مفمد مار عبدالخال  (153)
س ، خالد عمر ب  قق  (154)    .2319 مايو 14،   األهيا،جيةد ،مقال !غدا « القد »م  ُيفر ِّ
   .2319 مايو 2، جيةد  األهيا،، مقال سوس ا  يم  المسوول عما جر  ف ،عبد المنرم سريد (155)
 إبر ــل 28، جيةةد  األهةيا،، مقـال ،سـوس ا ي الرــران إلـ  كيمـاو  ي مـ  نـوو ، سـمم  عبدالمفسـ  (156)

2319.   
 28، جيةةد  األهةيا، ،قاـايا وآساامـوا صـف ي: ، عيونيـو ومخاـع اإلخـوان 33، عـــما  اب  (157)

   .2319 يونيو
ـــوس عمـــوا صـــف ي: مـــاذا ســـي رل مـــزب هللا بانعصـــاس   ،متـــرم مفمـــد أممـــد (158) جيةةةةد   ،نقاـــ  ن

   .2319 مايو 13، األهيا،
 يونيـو 33، جيةةد  األهةيا، ،بشـ ايي  :صـف ي عمـوا، مخااات قـو  الشـر، عبدال عاا إبراهيم (159)

2319.   
 مـايو 22، جيةةد  األهةيا، ،، مقـالسـوس ا يفـ يالرريـ ي مفـاذير العـدخل الرسـتر  ،مفمد س ـا  (160)

2319.   
 إبر ــل 28، جيةةد  األهةيا،، مقـال ،سـوس ا ي الرــران إلـ  كيمـاو  ي مـ  نـوو ، سـمم  عبدالمفسـ  (161)

2319.   
   .2319 يونيو 13، جيةد  األهيا،مصر وسوس ا، افععامي : سأي األهرام،  (162)
   .2319 مايو 13، جيةد  األهيا، ،مقال، ليا خياسا ي المصر  ياألم  القوم، شرف يسام (163)
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 يونيو 24، جيةد  األهيا، ،هوام  مر،عموا صف ي:  ،أمر تا ومقون اإلنسان ،فاسون جو د، (164)
9231.    
 مـايو 13، جيةةد  األهةيا، ،مقـال ،معاشـر ياإلقريم يعج  إل  الفرب بدعم أمر تـ ،جمال  هران (165)

2319.   
   .9231 مايو 1، جيةد  األهيا، ،، مقالترام  وسياس  إسياك الفر اا ،مفمد السريد إاس ا (166)
   .2319 إبر ل 29، جيةد  األهيا، ،، مقالمصر.. والمزاا ،الفس  مفمد مسي  أبو (167)
   .2319 إبر ل 33، جيةد  األهيا، ،، مقالسؤال مهم لعرام  ي،فر د، الشوياش (168)
 إبر ــل 28، جيةةد  األهةيا،، مقـال ،سـوس ا ي الرــران إلـ  كيمـاو  ي مـ  نـوو ، سـمم  عبدالمفسـ  (169)

2319.   
جيةةةد   ،نقاــ  نــوس، عمــوا صــف ي: الررييــ  معــ  ترــوا ســوس ا لرجامرــ  ،متــرم مفمــد أممــد (170)

   .2319 مايو 9، األهيا،
   .2319 مايو 11،   األهيا،جيةد، افععامي : سأي األهرام، العصريد المرفو  (171)
جيةةةد   ،نقاــ  نــوس، عمــوا صــف ي: الررييــ  معــ  ترــوا ســوس ا لرجامرــ  ،متــرم مفمــد أممــد (172)

   .2319 مايو 9، األهيا،
 مـايو 2، جيةةد  األهةيا،، كـل يـومعمـوا صـف ي:  ،نف  والنهاب إلـ  سـوس ا ،مرس  عاا هللا (173)

2319.   
   .2319 مايو 19، جيةد  األهيا، ،، مقالالجديد قاايا الشرن األوسع ،مفمد كمال (174)
 مــايو 12، جيةةةد  األهةةيا، ،، مقــالالمســأل  اإليرانيــ  يفــا االشــععاك فــ ،أممــد يوســ  أممــد (175)

2319.   
جيةةد   ،مقـال ،ال شـهي  لفـرب مدـامر، جديـد،.. والمرركـ  تنعقـل لـداخل إيـران ،مفمـد صـابر   (176)

   .2319 يونيو 3، األهيا،
جيةةةد   ،نقاــ  نــوس، عمــوا صــف ي: الررييــ  معــ  ترــوا ســوس ا لرجامرــ  ،رم مفمــد أممــدمتــ (177)

   .2319 مايو 9، األهيا،
جيةةةد   ،نقاــ  نــوس، عمــوا صــف ي: الررييــ  معــ  ترــوا ســوس ا لرجامرــ  ،متــرم مفمــد أممــد (178)

   .2319 مايو 9، األهيا،
 مـايو 22، جيةةد  األهةيا، ،مقـال، سـوس ا يفـ يالرريـ ي مفـاذير العـدخل الرسـتر  ،مفمد س ـا  (179)

2319.   
   .2319 يونيو 13، جيةد  األهيا،مصر وسوس ا، افععامي : سأي األهرام،  (180)
جيةةةد   ،نقاــ  نــوس، عمــوا صــف ي: الررييــ  معــ  ترــوا ســوس ا لرجامرــ  ،متــرم مفمــد أممــد (181)

   .2319 مايو 9، األهيا،
 مـايو 13، جيةةد  األهةيا، ،مقـال ،معاشـر يأمر تـ اإلقريم يعج  إل  الفرب بدعم ،جمال  هران (182)

2319.   
   .2319 مايو 13، جيةد  األهيا، ،مقال، ليا خياسا ي المصر  ياألم  القوم، شرف يسام (183)
 مـايو 2، جيةةد  األهةيا،، وهننـاعموا صف ي:  ،مشاوسات إسسال قوات لسوس ا ،عاه  صقر (184)

2319.   
 يونيـــو 9، جيةةةةد  األهةةةيا،، ، مقـــالومخعرـــ  ي شـــهم عصـــر ومـــ  الشـــعاب لجي ،شـــري   ســـردي (185)

2319.   
جيةةةد   ،نقاــ  نــوس، عمــوا صــف ي: الررييــ  معــ  ترــوا ســوس ا لرجامرــ  ،متــرم مفمــد أممــد (186)

   .2319 مايو 9، األهيا،
   .2319 مايو 2، جيةد  األهيا،، مقال سوس ا  يم  المسوول عما جر  ف ،عبد المنرم سريد (187)
 1، جيةةد  األهةيا، ،، مقـالبي  سـوس ا وإسـعانيا.. الصـراع عرـ  القابيـ  الرالميـ  ، ا مفمد س  (188)

   .2319 مايو
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 1، جيةةد  األهةيا، ،، مقـالبي  سـوس ا وإسـعانيا.. الصـراع عرـ  القابيـ  الرالميـ  ،مفمد س ا  (189)

   .2319 مايو
 مــايو 23،   األهةةيا،جيةةةد ،كرمــات مــر،عمــوا صــف ي:  !تــدمير ســوس ا ،مــرب يأســام  الدزالــ (190)

2319.   
 إبر ــل 28، جيةةد  األهةيا،، مقـال ،سـوس ا ي الرــران إلـ  كيمـاو  ي مـ  نـوو ، سـمم  عبدالمفسـ  (191)

2319.   
 ( ماا، سأي.26( تم تفريل عدا )192)
ـــل  كـــ (193) ـــ  اإلســـراييري  لـــد ســـوس ا ي،نبي ـــال،  ،الفـــرب األمر تي  إبر ـــل 13، األهةةةالاجيةةةةد  مق

2319.   
جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"السـ ير إبـراهيم الشـو مي نايـ  و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــ، خري ـ  أمـل (194)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
 26، األهةةالاجيةةةد  تقر ــر،  ،اول الرــدوان تهــدا بعوجيــ  لــريات جديــد، إلــ  ســوس االمفــرس،  (195)

   .2319 إبر ل
تقر ــر،  ،الداشـم يسـوس ا لــد الرـدوان الثم ــالعجمــ  يـن م مــؤتمًرا سياسـًيا لــدعم  ،يأممـد مجـد (196)

   .2319 إبر ل 25، األهالاجيةد  
جيةةةد  تقر ــر،  ،العجمــ  يــدي  الرــدوان و االــ  برــوا، مقرــد ســوس ا لرجامرــ  الررييــ المفــرس،  (197)

   .2319 إبر ل 19، األهالا
   .2319 بر لإ 13، األهالاجيةد  مقال،  ،لد العياس: ال لارب سوس ا ،أمين  النقاا (198)
 24، األهةالاجيةد  ، نـدو،، ندو، مول المناق  الرريي  بي  عام ما  وعام جديد، أمل خري   (199)

   .2319 يناير
تقر ــر،  ،الداشـم يالعجمــ  يـن م مــؤتمًرا سياسـًيا لــدعم سـوس ا لــد الرـدوان الثم ــ ،يأممـد مجـد (200)

   .2319 إبر ل 25، األهالاجيةد  
جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"ر إبـراهيم الشـو مي نايـ  و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــالسـ ي، أمـل خري ـ  (201)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
 26، األهةةالاجيةةةد  تقر ــر،  ،اول الرــدوان تهــدا بعوجيــ  لــريات جديــد، إلــ  ســوس االمفــرس،  (202)

   .2319 إبر ل
جيةةةد  تقر ــر،  ،رــ  الررييــ العجمــ  يــدي  الرــدوان و االــ  برــوا، مقرــد ســوس ا لرجامالمفــرس،  (203)

   .2319 إبر ل 19، األهالا
 مــاس  2، األهةةالاجيةةةد  ، تقر ــر ،ســوس ا يخــمف مــاا عرــ  م هــوم الهدنــ  فــ ،أمــل خري ــ  (204)

2319.   
ـــر ،عامـــا عرـــ  الومـــد، المصـــر   الســـوس   63العجمـــ  يفع ـــل بمـــروس المفـــرس،  (205) جيةةةةد  ، تقر 

   .2319 فبراير 29، األهالا
ـــر ،عامـــا عرـــ  الومـــد، المصـــر   الســـوس   63العجمـــ  يفع ـــل بمـــروس فـــرس، الم (206) جيةةةةد  ، تقر 

   .2319 فبراير 29، األهالا
جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"السـ ير إبـراهيم الشـو مي نايـ  و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــ، أمـل خري ـ  (207)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
تقر ــر،  ،الداشـم يًيا لــدعم سـوس ا لــد الرـدوان الثم ــالعجمــ  يـن م مــؤتمًرا سياسـ ،يأممـد مجـد (208)

   .2319 إبر ل 25، األهالاجيةد  
ـــل  كـــ (209) ـــ  اإلســـراييري  لـــد ســـوس ا ي،نبي ـــال،  ،الفـــرب األمر تي  إبر ـــل 13، األهةةةالاجيةةةةد  مق

2319.   
   .2319 إبر ل 13، األهالاجيةد  مقال،  ،لد العياس: ال لارب سوس ا ،أمين  النقاا (210)
ـــر ،عامـــا عرـــ  الومـــد، المصـــر   الســـوس   63العجمـــ  يفع ـــل بمـــروس المفـــرس،  (211) جيةةةةد  ، تقر 

   .2319 فبراير 29، األهالا
تقر ــر،  ،الداشـم يالعجمــ  يـن م مــؤتمًرا سياسـًيا لــدعم سـوس ا لــد الرـدوان الثم ــ ،يأممـد مجـد (212)

   .2319 إبر ل 25، األهالاجيةد  
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جيةةةد  تقر ــر،  ،دوان و االــ  برــوا، مقرــد ســوس ا لرجامرــ  الررييــ العجمــ  يــدي  الرــالمفــرس،  (213)

   .2319 إبر ل 19، األهالا
   .2319 مايو 3، األهالاجيةد  تقر ر،  ،أمر تا وإسراييل عر  هر   ت جير المناق المفرس،  (214)
جيةةةد  ، سمـوا "،األهـالي"السـ ير إبـراهيم الشـو مي نايـ  و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــ، أمـل خري ـ  (215)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
ـــل  كـــ (216) ـــ  اإلســـراييري  لـــد ســـوس ا ي،نبي ـــال،  ،الفـــرب األمر تي  إبر ـــل 13، األهةةةالاجيةةةةد  مق

2319.   
   .2319 إبر ل 13، األهالاجيةد  مقال،  ،لد العياس: ال لارب سوس ا ،أمين  النقاا (217)
جيةةةد  ، ، مرــ  تفريرــيألهمــاع العركيــ ســوس ا تكشــ  ا يسايــات اإلسهــاب فــي، عــاه  مدــاوس  (218)

   .2319 فبراير 21، األهالا
جيةةةد  ، ، تقر ــرمــزب العجمــ : العهديــدات باــري  عســتر   لســوس ا براجــ  أمر تيــ المفــرس،  (219)

   .2319 فبراير 2، األهالا
 24، األهةالاجيةد  ، نـدو،، ندو، مول المناق  الرريي  بي  عام ما  وعام جديد، أمل خري   (220)

   .2319 يناير
 26، األهةةالاجيةةةد  تقر ــر،  ،اول الرــدوان تهــدا بعوجيــ  لــريات جديــد، إلــ  ســوس االمفــرس،  (221)

   .2319 إبر ل
   .2319 إبر ل 13، األهالاجيةد  مقال،  ،لد العياس: ال لارب سوس ا ،أمين  النقاا (222)
   .2319 ماس  29، الااألهجيةد  ، تفقي  ،لد سوسيا يالعصريد الدري ،أمل خري   (223)
 مــاس  2، األهةةالاجيةةةد  ، تقر ــر ،ســوس ا يخــمف مــاا عرــ  م هــوم الهدنــ  فــ ،أمــل خري ــ  (224)

2319.   
   .2319 فبراير 21، األهالاجيةد  ، مقال ،سوس ا يف يترثر الفل السياس، نبيل سشوان (225)
 3، األهةالاجيةةد  ، ميـ عاجـل ل ه ، عمـوا صـف ي:اايـم لسـوس ا يامعمل أمر تـ ي،نبيل  ك (226)

   .2319 يناير
   .2319 فبراير 21، األهالاجيةد  ، مقال ،سوس ا يف يترثر الفل السياس، نبيل سشوان (227)
 3، األهةالاجيةةد  ، عاجـل ل هميـ  ، عمـوا صـف ي:اايـم لسـوس ا يامعمل أمر تـ ي،نبيل  ك (228)

   .2319 يناير
ـــر ،ا عرـــ  الومـــد، المصـــر   الســـوس  عامـــ 63العجمـــ  يفع ـــل بمـــروس المفـــرس،  (229) جيةةةةد  ، تقر 

   .2319 فبراير 29، األهالا
   .2319 فبراير 21، األهالاجيةد  ، مقال ،سوس ا يف يترثر الفل السياس، نبيل سشوان (230)
جيةةةد  ، ، مرــ  تفريرــيســوس ا تكشــ  األهمــاع العركيــ  يسايــات اإلسهــاب فــي، عــاه  مدــاوس  (231)

   .2319 فبراير 21، األهالا
جيةةد  ، عاجـل ل هميـ عمـوا صـف ي:  هل يروا أكراا سوس ا إل  ماـ  الـوه   ،ينبيل  ك (232)

   .2319 فبراير 21، األهالا
   .2319 فبراير 2، األهالاجيةد  ، تقر ر  سوس ا ييارب المدنيي  ف يالجي  العرك، المفرس (233)
   .2319 مايو 3، األهالاجيةد  تقر ر،  ،أمر تا وإسراييل عر  هر   ت جير المناق المفرس،  (234)
ـــل  كـــ (235) ـــ  اإلســـراييري  لـــد ســـوس ا ي،نبي ـــال،  ،الفـــرب األمر تي  إبر ـــل 13، األهةةةالاجيةةةةد  مق

2319.   
 مــاس  2، األهةةالاجيةةةد  ، تقر ــر ،ســوس ا يخــمف مــاا عرــ  م هــوم الهدنــ  فــ ،أمــل خري ــ  (236)

2319.   
   .2319 فبراير 21، األهالاجيةد  ، مقال ،وس اس يف يترثر الفل السياس، نبيل سشوان (237)
 24، األهةالاجيةد  ، نـدو،، ندو، مول المناق  الرريي  بي  عام ما  وعام جديد، أمل خري   (238)

   .2319 يناير
 26، األهةةالاجيةةةد  تقر ــر،  ،اول الرــدوان تهــدا بعوجيــ  لــريات جديــد، إلــ  ســوس االمفــرس،  (239)

   .2319 إبر ل
ـــل  (240) ـــ  اإلســـراييري  لـــد ســـوس ا ي، كـــنبي ـــال،  ،الفـــرب األمر تي  إبر ـــل 13، األهةةةالاجيةةةةد  مق

2319.   
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جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"السـ ير إبـراهيم الشـو مي نايـ  و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــ، أمـل خري ـ  (241)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
جيةةةد  تقر ــر،  ،جامرــ  الررييــ العجمــ  يــدي  الرــدوان و االــ  برــوا، مقرــد ســوس ا لرالمفــرس،  (242)

   .2319 إبر ل 19، األهالا
جيةةد  ، عاجـل ل هميـ عمـوا صـف ي:  هل يروا أكراا سوس ا إل  ماـ  الـوه  ، ينبيل  ك (243)

   .2319 فبراير 21، األهالا
جيةةةد  ، ، تقر ــرمــزب العجمــ : العهديــدات باــري  عســتر   لســوس ا براجــ  أمر تيــ المفــرس،  (244)

   .2319 فبراير 2، األهالا
   .2319 فبراير 2، األهالاجيةد  ، تقر ر  سوس ا ييارب المدنيي  ف يالجي  العرك، المفرس (245)
، عاجـل ل هميــ صـف ي: ، عمـوا مـؤامرات أمر تيـ  لـد مصـر وسـوس ا وفرسـاي ، ينبيـل  كـ (246)

   .2319 فبراير 2، األهالاجيةد  
ـــل  كـــ (247) ـــ  اإلســـراييري ي،نبي ـــال،  ،  لـــد ســـوس االفـــرب األمر تي  إبر ـــل 13، األهةةةالاجيةةةةد  مق

2319.   
تقر ــر،  ،الداشـم يالعجمــ  يـن م مــؤتمًرا سياسـًيا لــدعم سـوس ا لــد الرـدوان الثم ــ ،يأممـد مجـد (248)

   .2319 إبر ل 25، األهالاجيةد  
 26، األهةةالاجيةةةد  تقر ــر،  ،اول الرــدوان تهــدا بعوجيــ  لــريات جديــد، إلــ  ســوس االمفــرس،  (249)

   .2319 إبر ل
جيةةةد  ، ، تقر ــرمــزب العجمــ : العهديــدات باــري  عســتر   لســوس ا براجــ  أمر تيــ المفــرس،  (250)

   .2319 فبراير 2، األهالا
 24، األهةالاجيةد  ، نـدو،، ندو، مول المناق  الرريي  بي  عام ما  وعام جديد، أمل خري   (251)

   .2319 يناير
ـــل  كـــ (252) ـــ   ي،نبي ـــال،  ،اإلســـراييري  لـــد ســـوس االفـــرب األمر تي  إبر ـــل 13، األهةةةالاجيةةةةد  مق

2319.   
جيةةةد  ، ، مرــ  تفريرــيســوس ا تكشــ  األهمــاع العركيــ  يسايــات اإلسهــاب فــي، عــاه  مدــاوس  (253)

   .2319 فبراير 21، األهالا
   .2319 فبراير 21، األهالاجيةد  ، مقال ،سوس ا يف يترثر الفل السياس، نبيل سشوان (254)
جيةةد  ، عاجـل ل هميـ عمـوا صـف ي:  هل يروا أكراا سوس ا إل  ماـ  الـوه  ، ينبيل  ك (255)

   .2319 فبراير 21، األهالا
جيةةد  ، عاجـل ل هميـ عمـوا صـف ي:  هل يروا أكراا سوس ا إل  ماـ  الـوه  ، ينبيل  ك (256)

   .2319 فبراير 21، األهالا
جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــالسـ ير إبـراهيم الشـو مي نايـ  ، أمـل خري ـ  (257)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"السـ ير إبـراهيم الشـو مي نايـ  و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــ، أمـل خري ـ  (258)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
 مــاس  2، هةةالااألجيةةةد  ، تقر ــر ،ســوس ا يخــمف مــاا عرــ  م هــوم الهدنــ  فــ ،أمــل خري ــ  (259)

2319.   
جيةةةد  ، ، تقر ــرمــزب العجمــ : العهديــدات باــري  عســتر   لســوس ا براجــ  أمر تيــ المفــرس،  (260)

   .2319 فبراير 2، األهالا
تقر ــر،  ،الداشـم يالعجمــ  يـن م مــؤتمًرا سياسـًيا لــدعم سـوس ا لــد الرـدوان الثم ــ ،يأممـد مجـد (261)

   .2319 إبر ل 25، األهالاجيةد  
جيةةةد  تقر ــر،  ،العجمــ  يــدي  الرــدوان و االــ  برــوا، مقرــد ســوس ا لرجامرــ  الررييــ المفــرس،  (262)

   .2319 إبر ل 19، األهالا
جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"السـ ير إبـراهيم الشـو مي نايـ  و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــ، أمـل خري ـ  (263)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
، األهةالاجيةد  ، تقر ر سوس ا والرران: أي  ينه  الدواع   يبرد خساستهم ف، شيماا مفس  (264)

   .2312 أكعوير 31
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وخيـــاس الـــنياب  بـــي  االنفســـاس ااعـــ  ســـوس ا والرـــران.. يبرـــد خســـاست  فـــي، خالـــد عبدالرالـــ (265)

   .2312 أكعوير 19، األهالاجيةد  ، تفقي  ،المن را،
جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"خاسجيـ  األسـب  لــالسـ ير إبـراهيم الشـو مي نايـ  و  ــر ال، أمـل خري ـ  (266)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"السـ ير إبـراهيم الشـو مي نايـ  و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــ، أمـل خري ـ  (267)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
 26، هةةالااألجيةةةد  تقر ــر،  ،اول الرــدوان تهــدا بعوجيــ  لــريات جديــد، إلــ  ســوس االمفــرس،  (268)

   .2319 إبر ل
جيةةةد  تقر ــر،  ،العجمــ  يــدي  الرــدوان و االــ  برــوا، مقرــد ســوس ا لرجامرــ  الررييــ المفــرس،  (269)

   .2319 إبر ل 19، األهالا
 3، األهةالاجيةةد  ، عاجـل ل هميـ  ، عمـوا صـف ي:اايـم لسـوس ا يامعمل أمر تـ ي،نبيل  ك (270)

   .2319 يناير
 مــاس  2، األهةةالاجيةةةد  ، تقر ــر ،ســوس ا يمــاا عرــ  م هــوم الهدنــ  فــخــمف  ،أمــل خري ــ  (271)

2319.   
تقر ــر،  ،الداشـم يالعجمــ  يـن م مــؤتمًرا سياسـًيا لــدعم سـوس ا لــد الرـدوان الثم ــ ،يأممـد مجـد (272)

   .2319 إبر ل 25، األهالاجيةد  
جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"السـ ير إبـراهيم الشـو مي نايـ  و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــ، أمـل خري ـ  (273)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
   .2319 إبر ل 13، األهالاجيةد  مقال،  ،لد العياس: ال لارب سوس ا ،أمين  النقاا (274)
 29، األهةةالاجيةةةد  ، تقر ــر ،ألمــ  الرــرب يســوس ا واألمــ  القــوم، ي مفمــد مفمــوا الرشــماو  (275)

   .2319 فبراير
جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"اهيم الشـو مي نايـ  و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــالسـ ير إبـر ، أمـل خري ـ  (276)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"السـ ير إبـراهيم الشـو مي نايـ  و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــ، أمـل خري ـ  (277)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
، عاجـل ل هميــ صـف ي: ، عمـوا ي مـؤامرات أمر تيـ  لـد مصـر وسـوس ا وفرسـا، ينبيـل  كـ (278)

   .2319 فبراير 2، األهالاجيةد  
 مــاس  2، األهةةالاجيةةةد  ، تقر ــر ،ســوس ا يخــمف مــاا عرــ  م هــوم الهدنــ  فــ ،أمــل خري ــ  (279)

2319.   
 مــاس  2، األهةةالاجيةةةد  ، تقر ــر ،ســوس ا يخــمف مــاا عرــ  م هــوم الهدنــ  فــ ،أمــل خري ــ  (280)

2319.   
جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"لسـ ير إبـراهيم الشـو مي نايـ  و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــا، أمـل خري ـ  (281)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
 29، األهةةالاجيةةةد  ، تقر ــر ،ألمــ  الرــرب يســوس ا واألمــ  القــوم، ي مفمــد مفمــوا الرشــماو  (282)

   .2319 فبراير
تقر ــر،  ،الداشـم يلرـدوان الثم ــالعجمــ  يـن م مــؤتمًرا سياسـًيا لــدعم سـوس ا لــد ا ،يأممـد مجـد (283)

   .2319 إبر ل 25، األهالاجيةد  
   .2319 إبر ل 13، األهالاجيةد  مقال،  ،لد العياس: ال لارب سوس ا ،أمين  النقاا (284)
ـــر ،عامـــا عرـــ  الومـــد، المصـــر   الســـوس   63العجمـــ  يفع ـــل بمـــروس المفـــرس،  (285) جيةةةةد  ، تقر 

   .2319 فبراير 29، األهالا
تقر ــر،  ،الداشـم يالعجمــ  يـن م مــؤتمًرا سياسـًيا لــدعم سـوس ا لــد الرـدوان الثم ــ ،يأممـد مجـد (286)

   .2319 إبر ل 25، األهالاجيةد  
 مــاس  2، األهةةالاجيةةةد  ، تقر ــر ،ســوس ا يخــمف مــاا عرــ  م هــوم الهدنــ  فــ ،أمــل خري ــ  (287)

2319.   
جيةةد  ، عاجـل ل هميـ صـف ي: عمـوا  هل يروا أكراا سوس ا إل  ماـ  الـوه  ، ينبيل  ك (288)

   .2319 فبراير 21، األهالا
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جيةةةد  ، مـواس "،األهـالي"السـ ير إبـراهيم الشـو مي نايـ  و  ــر الخاسجيـ  األسـب  لــ، أمـل خري ـ  (289)

   .2319 إبر ل 26، األهالا
ـــل  كـــ (290) ـــ  اإلســـراييري  لـــد ســـوس ا ي،نبي ـــال،  ،الفـــرب األمر تي   ـــلإبر  13، األهةةةالاجيةةةةد  مق

2319.   
جيةةد  ، عاجـل ل هميـ صـف ي: عمـوا  هل يروا أكراا سوس ا إل  ماـ  الـوه  ، ينبيل  ك (291)

   .2319 فبراير 21، األهالا
 29، األهةةالاجيةةةد  ، تقر ــر ،ألمــ  الرــرب يســوس ا واألمــ  القــوم، ي مفمــد مفمــوا الرشــماو  (292)

   .2319 فبراير
 ( ماا، سأي.119عدا ) (293)
 12، جيةةد  الشةيو   ، مقـال،سـوس ا يميريشيات العك ير   والشـيعي  والن ـام فـلا ،ماجس إبراهين (294)

 .  2312 أغساا
 .  2319 يناير 19، جيةد  الشيو  مقال، ي، قريمإلم  يرا قياا، الن ام ا  جميل مار (295)
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف ، عــرب مــ  إســراييل لــد ســوس ا عمــاا الــدي  مســي ، (296)

 .  2319 برايرف 15، الشيو  
ـــ إلــ  مــ  ســععج  أصــاب  اتهــام العــاس   ي، عمــرو ممــزاو  (297) جيةةةد   ،مقــال عــ  ســوس ا وشــربها ـ

 .  2319 فبراير 24، الشيو  
جيةةد   ،عممـ  ترجـ : يعمـوا صـف قـ  إسـراييل باـفايا اومـا  ممـا ع عماا الدي  مسي ، (298)

 .  2319إبر ل  13، الشيو  
 .  2319إبر ل  14، جيةد  الشيو   ،، مقال م  القعس ..الشرن األوسعي، عمرو ممزاو  (299)
عممــ  : يعمــوا صــف  يــعرا الرــرب مــ  اس  تــدمير الرــران ال مــاذا ل عمــاا الــدي  مســي ، (300)

 .  2319 إبر ل 21، جيةد  الشيو   ،ترج 
جيةةةةد   ،عممـــ  ترجـــ : يعمـــوا صـــف مر تيـــون يســـرفون ااعـــ ، ألا عمـــاا الـــدي  مســـي ، (301)

 .  2312 رسبعمب 3، الشيو  
جيةةد   ،عممـ  ترجـ : يعمـوا صـف قـ  إسـراييل باـفايا اومـا  ممـا ع عماا الدي  مسي ، (302)

 .  2319إبر ل  13، الشيو  
 .  2319 إبر ل 22، جيةد  الشيو   ،مقال  ي آف  الع كير الص ر   أمي  الصياا (303)
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف ، عــرب مــ  إســراييل لــد ســوس ا عمــاا الــدي  مســي ، (304)

 .  2319 فبراير 15، الشيو  
 14، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  اواسألابعكــاس فــي ا.. سوســيا فــي الشــرن األوســع، جميــل ماــر (305)

 .  2319 يونيو
: يعمـوا صـف ، مـرلقر  مصر م  سوس ا.. وجزا م  عقرهـا مـ  الواقـ  ا عماا الدي  مسي ، (306)

 .  2319 إبر ل 16، جيةد  الشيو   ،عمم  ترج 
جيةد   ، تقر ر، م  السوس   ل يبالدف  بفل سرم يمجعم  الدوللمصر تاال  ا، سني  مفموا (307)

 .  2319 إبر ل 15، الشيو  
 .  2319 إبر ل 18، جيةد  الشيو   ،، مقالمس لصل واألا :القو، الرريي  ي،عبدهللا السناو  (308)
 .  2319 يناير 19، جيةد  الشيو  مقال، ي، قريمإلم  يرا قياا، الن ام ا  جميل مار (309)
 18، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  الشــرن األوســع يالبراجــ  والسياســ  فــ ،مصــا ي كامــل الســيد (310)

 .  2319 فبراير
 14، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  اواسألابعكــاس فــي ا.. سوســيا فــي الشــرن األوســع، جميــل ماــر (311)

 .  2319 يونيو
 .  2319 إبر ل 19، جيةد  الشيو   ،، مقالعر  سوس اي  مالردوان الث، ل سرمانمه (312)
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف  نســخ  مــ  ترامــ  نصــدن  يأ عمــاا الــدي  مســي ، (313)

 .  2319إبر ل  11، الشيو  
جيةةةةد   ،عممــ  ترجـــ : يعمـــوا صـــف ، فتـــاملا وهـــان.. الألير ـــدون ا عمــاا الـــدي  مســـي ، (314)

 .  2319إبر ل  15، الشيو  
 19، جيةةد  الشةيو   ،عممـ  ترجـ : يعموا صـف ، ندهشون الرربملعماا الدي  مسي ، ا (315)
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 .  2319 إبر ل

جيةةةةد   ،عممـــ  ترجـــ : يعمـــوا صـــف مر تيـــون يســـرفون ااعـــ ، ألا عمـــاا الـــدي  مســـي ، (316)
 .  2312 سبعمبر 3، الشيو  

 .  2312 سبعمبر 15، جيةد  الشيو  مقال،  !عبدالر يم مماا، انععا  ( 317)
 فبرايــر 23، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  مــا واليــومأل  اباع عرــ  ســوس ا بــالصــر ل  فديــدلا امعــ (318)

2319  . 
ـــ إلــ  مــ  ســععج  أصــاب  اتهــام العــاس   ي، عمــرو ممــزاو  (319) جيةةةد   ،مقــال عــ  ســوس ا وشــربها ـ

 .  2319 فبراير 24، الشيو  
 جيةةد  ،عممـ  ترجـ : يعمـوا صـف قـ  إسـراييل باـفايا اومـا  ممـا ع عماا الدي  مسي ، (320)

 .  2319إبر ل  13، الشيو  
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف  نســخ  مــ  ترامــ  نصــدن  يأ عمــاا الــدي  مســي ، (321)

 .  2319إبر ل  11، الشيو  
جيةةةةد   ،عممــ  ترجـــ : يعمـــوا صـــف ، فتـــاملا وهـــان.. الألير ـــدون ا عمــاا الـــدي  مســـي ، (322)

 .  2319إبر ل  15، الشيو  
 ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف  مفاسيــ  مــ  .. ليــ  فــي ســوس اقــوات عري عمــاا الــدي  مســي ، (323)

 .  2319 إبر ل 25، جيةد  الشيو  
 18، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  الشــرن األوســع يالبراجــ  والسياســ  فــ ،مصــا ي كامــل الســيد (324)

 .  2319 فبراير
 12، و  جيةةد  الشةي  ، مقـال،سـوس ا يميريشيات العك ير   والشـيعي  والن ـام فـلا ،اجس إبراهيمن (325)

 .  2312 أغساا
 18، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  الشــرن األوســع يالبراجــ  والسياســ  فــ ،مصــا ي كامــل الســيد (326)

 .  2319 فبراير
 14، جيةةةد  الشةةيو   ،، مقــالالشــرن األوســع يفــ قامــ  هو رــ إل  يرتــ  يبــوت، جميــل ماــر (327)

 .  2312 سبعمبر
 .  2319 إبر ل 16، يو  جيةد  الش ، مقال،مال  ترام ي، عبدهللا السناو  (328)
 19، جيةةد  الشةيو   ،عممـ  ترجـ : يعموا صـف ، مندهشون الرربلعماا الدي  مسي ، ا (329)

 .  2319 إبر ل
جيةةةةد   ،عممـــ  ترجـــ : يعمـــوا صـــف مر تيـــون يســـرفون ااعـــ ، ألا عمـــاا الـــدي  مســـي ، (330)

 .  2312 سبعمبر 3، الشيو  
 18، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  لشــرن األوســعا يالبراجــ  والسياســ  فــ ،مصــا ي كامــل الســيد (331)

 .  2319 فبراير
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف ، عــرب مــ  إســراييل لــد ســوس ا عمــاا الــدي  مســي ، (332)

 .  2319 فبراير 15، الشيو  
 فبرايــر 23، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  مــا واليــومأل  ابالصــراع عرــ  ســوس ا بــل  فديــدلا امعــ (333)

2319  . 
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف ، خاســرون فــي ســوس ال  مســي ، الرابفــون واعمـاا الــدي (334)

 .  2319 مايو 33، الشيو  
 نـــوفمبر 25، جيةةةةد  الشةةةيو  مقـــال، ، عـــ  الـــيم  ولبنـــان ومصـــالس مصـــري، عمـــرو ممـــزاو  (335)

2312  . 
 18، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  الشــرن األوســع يالبراجــ  والسياســ  فــ ،مصــا ي كامــل الســيد (336)

 .  2319 يرفبرا
 فبرايــر 23، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  مــا واليــومأل  ابالصــراع عرــ  ســوس ا بــل  فديــدلا امعــ (337)

2319  . 
ـــ إلــ  مــ  ســععج  أصــاب  اتهــام العــاس   ي، عمــرو ممــزاو  (338) جيةةةد   ،مقــال عــ  ســوس ا وشــربها ـ

 .  2319 فبراير 24، الشيو  
جيةةد   ،عممـ  ترجـ : يعمـوا صـف ومـا  قـ  إسـراييل باـفايا اممـا ع عماا الدي  مسي ، (339)
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 .  2319إبر ل  13، الشيو  

 19، جيةةد  الشةيو   ،عممـ  ترجـ : يعموا صـف ، مندهشون الرربلعماا الدي  مسي ، ا (340)
 .  2319 إبر ل

جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف ، خاســرون فــي ســوس العمـاا الــدي  مســي ، الرابفــون وا (341)
 .  2319 مايو 33، الشيو  

 .  2319 ماس  6، جيةد  الشيو   ،مقال    و  اس، السيد، الرجو يبوتي، االيا سروا (342)
 12، جيةةد  الشةيو   ، مقـال،سـوس ا يميريشيات العك ير   والشـيعي  والن ـام فـلا ،اجس إبراهيمن (343)

 .  2312 أغساا
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف ، عــرب مــ  إســراييل لــد ســوس ا عمــاا الــدي  مســي ، (344)

 .  2319 فبراير 15، الشيو  
 فبرايــر 24، جيةةةد  الشةةيو   ،مقـال  ميــ لفـرب الرالويــنوس ا ..غصـ  الز عــون  ،اجس إبــراهيمنـ (345)

2319  . 
 إبر ـــل 12، جيةةةد  الشةةيو   ،مقـــال  مــا برــد الاـــري  األمر تيــ  فــي ســوس ا، عــما الفديــدي (346)

2319  . 
 إبر ــل 19، جيةةةد  الشةةيو   ،نوافــن: يعمــوا صــف  ،ســععام  عنــوان المناقــ االي، ســامس فــو   (347)

2319  . 
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف ، خاســرون فــي ســوس العمـاا الــدي  مســي ، الرابفــون وا (348)

 .  2319 مايو 33، الشيو  
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف  عمــاا الــدي  مســي ، مــ  يفــاول توس انــا فــي ســوس ا  (349)

 .  2319 إبر ل 28، الشيو  
 19، جيةةد  الشةيو   ،عممـ  ترجـ : يعموا صـف ، مندهشون الرربلدي  مسي ، اعماا ال (350)

 .  2319 إبر ل
: يعمـوا صـف ، مـرلقر  مصر م  سوس ا.. وجزا م  عقرهـا مـ  الواقـ  ا عماا الدي  مسي ، (351)

 .  2319 إبر ل 16، جيةد  الشيو   ،عمم  ترج 
 ،عممـ  ترجـ : يعمـوا صـف ، لرقمـ  يمخعـالخيـال فـي البيـان الالواق  وا عماا الدي  مسي ، (352)

 .  2319 إبر ل 12، جيةد  الشيو  
جيةةةةد   ،عممـــ  ترجـــ : يعمـــوا صـــف مر تيـــون يســـرفون ااعـــ ، ألا عمـــاا الـــدي  مســـي ، (353)

 .  2312 سبعمبر 3، الشيو  
 فبرايــر 24، جيةةةد  الشةةيو   ،مقـال  ميــ لفـرب الرالويــنوس ا ..غصـ  الز عــون  ،اجس إبــراهيمنـ (354)

2319  . 
عممــ  : يعمــوا صــف  يــعرا الرــرب مــ  اس  تــدمير الرــران ال مــاذا ل عمــاا الــدي  مســي ، (355)

 .  2319 إبر ل 21، جيةد  الشيو   ،ترج 
 .  2319 فبراير 24، جيةد  الشيو   ،مقال ي،مصر ومقع  الدا  الابيري، مرلإكرام  (356)
جيةةةةد   ،ترجـــ عممـــ  : يعمـــوا صـــف مر تيـــون يســـرفون ااعـــ ، ألا عمـــاا الـــدي  مســـي ، (357)

 .  2312 سبعمبر 3، الشيو  
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف ، عــرب مــ  إســراييل لــد ســوس ا عمــاا الــدي  مســي ، (358)

 .  2319 فبراير 15، الشيو  
 .  2319 إبر ل 16، جيةد  الشيو   ، مقال،مال  ترام ي، عبدهللا السناو  (359)
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف ، خاســرون فــي ســوس العمـاا الــدي  مســي ، الرابفــون وا (360)

 .  2319 مايو 33، الشيو  
جيةةد   ،عممـ  ترجـ : يعمـوا صـف قـ  إسـراييل باـفايا اومـا  ممـا ع عماا الدي  مسي ، (361)

 .  2319إبر ل  13، الشيو  
 18، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  الشــرن األوســع يالبراجــ  والسياســ  فــ ،مصــا ي كامــل الســيد (362)

 .  2319 فبراير
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف ، خاســرون فــي ســوس العمـاا الــدي  مســي ، الرابفــون وا (363)

 .  2319 مايو 33، الشيو  
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 فبرايــر 23، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  مــا واليــومأل  ابالصــراع عرــ  ســوس ا بــل  فديــدلا امعــ (364)

2319  . 
ـــ إلــ  مــ  ســععج  أصــاب  اتهــام العــي، عمــرو ممــزاو  (365) جيةةةد   ،مقــال اس   عــ  ســوس ا وشــربها ـ

 .  2319 فبراير 24، الشيو  
، جيةةد  الشةيو   ،مقـال  فركات الواليات المعفد، ومر ايها فـي سـوس ات  مفمد مجاهد الز ات (366)

 .  2319 مايو 12
جيةةةةد   ،عممـــ  ترجـــ : يعمـــوا صـــف مر تيـــون يســـرفون ااعـــ ، ألا عمـــاا الـــدي  مســـي ، (367)

 .  2312 سبعمبر 3، الشيو  
جيةةةةد   ،عممـــ  ترجـــ : يعمـــوا صـــف مر تيـــون يســـرفون ااعـــ ، ألا دي  مســـي ،عمـــاا الـــ (368)

 .  2312 سبعمبر 3، الشيو  
 .  2319 فبراير 12، جيةد  الشيو   ،مقال  يالدول يجماعلم  األفشل ن ام ا ي،نبيل الرري (369)
جيةةد   ،عممـ  ترجـ : يعمـوا صـف قـ  إسـراييل باـفايا اومـا  ممـا ع عماا الدي  مسي ، (370)
 .  2319إبر ل  13، شيو  ال
 19، جيةةد  الشةيو   ،عممـ  ترجـ : يعموا صـف ، مندهشون الرربلعماا الدي  مسي ، ا (371)

 .  2319 إبر ل
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف ، عــرب مــ  إســراييل لــد ســوس ا عمــاا الــدي  مســي ، (372)

 .  2319 فبراير 15، الشيو  
 نـــوفمبر 25، جيةةةةد  الشةةةيو  مقـــال، ، مصـــرعـــ  الـــيم  ولبنـــان ومصـــالس ي، عمـــرو ممـــزاو  (373)

2312  . 
 12، جيةةد  الشةيو   ، مقـال،سـوس ا يميريشيات العك ير   والشـيعي  والن ـام فـلا ،اجس إبراهيمن (374)

 .  2312 أغساا
 19، جيةةد  الشةيو   ،عممـ  ترجـ : يعموا صـف ، مندهشون الرربلعماا الدي  مسي ، ا (375)

 .  2319 إبر ل
جيةةد   ،عممـ  ترجـ : يعمـوا صـف قـ  إسـراييل باـفايا اومـا  ممـا ع  ،عماا الدي  مسي (376)

 .  2319إبر ل  13، الشيو  
 .  2319 ماس  6، جيةد  الشيو   ،مقال  المأ ن العركي في سوس ا، عما الفديدي (377)
 12، جيةةد  الشةيو   ، مقـال،سـوس ا يميريشيات العك ير   والشـيعي  والن ـام فـلا ،اجس إبراهيمن (378)

 .  2312 ااأغس
ـــ إلــ  مــ  ســععج  أصــاب  اتهــام العــاس   ي، عمــرو ممــزاو  (379) جيةةةد   ،مقــال عــ  ســوس ا وشــربها ـ

 .  2319 فبراير 24، الشيو  
 فبرايــر 24، جيةةةد  الشةةيو   ،مقـال  ميــ لفـرب الرالويــنوس ا ..غصـ  الز عــون  ،اجس إبــراهيمنـ (380)

2319  . 
 .  2319 إبر ل 22، ةد  الشيو  جي  ،مقال  ي آف  الع كير الص ر   أمي  الصياا (381)
فريريـــ  لرمعديـــرات السياســـي  تعمـــرو موســـ  يقـــدم سه ـــ  ،   وخالـــد أبـــو بتـــريعمـــاا الـــدي  مســـ (382)
 .  2319يونيو  12، جيةد  الشيو   ،، مواسمق  بالشرن األوسعممعلا
 فبرايــر 23، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  مــا واليــومأل  ابالصــراع عرــ  ســوس ا بــل  فديــدلا امعــ (383)

2319  . 
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف ، عــرب مــ  إســراييل لــد ســوس ا عمــاا الــدي  مســي ، (384)

 .  2319 فبراير 15، الشيو  
 12، جيةةد  الشةيو   ، مقـال،سـوس ا يميريشيات العك ير   والشـيعي  والن ـام فـلا ،اجس إبراهيمن (385)

 .  2312 أغساا
: يعمـوا صـف ، مـرلم  عقرهـا مـ  الواقـ  ا قر  مصر م  سوس ا.. وجزا عماا الدي  مسي ، (386)

 .  2319 إبر ل 16، جيةد  الشيو   ،عمم  ترج 
 .  2319 فبراير 12، جيةد  الشيو   ،مقال  يالدول يجماعلم  األفشل ن ام ا ي،نبيل الرري (387)
 18، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  الشــرن األوســع يالبراجــ  والسياســ  فــ ،مصــا ي كامــل الســيد (388)

 .  2319 فبراير
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ـــ إلــ  مــ  ســععج  أصــاب  اتهــام العــاس   ي، عمــرو ممــزاو  (389) جيةةةد   ،مقــال عــ  ســوس ا وشــربها ـ

 .  2319 فبراير 24، الشيو  
جيةةةةد   ،عممـــ  ترجـــ : يعمـــوا صـــف مر تيـــون يســـرفون ااعـــ ، ألا عمـــاا الـــدي  مســـي ، (390)

 .  2312 سبعمبر 3، الشيو  
عممــ  : يعمــوا صــف  س  تــدمير الرــران يــعرا الرــرب مــ  اال مــاذا ل عمــاا الــدي  مســي ، (391)

 .  2319 إبر ل 21، جيةد  الشيو   ،ترج 
 فبرايــر 23، جيةةةد  الشةةيو   ،مقــال  مــا واليــومأل  ابالصــراع عرــ  ســوس ا بــل  فديــدلا امعــ (392)

2319  . 
 فبرايـر 22، جيةد  الشةيو   ،مقال  م عر  امش مفرم والكابو .. سل  ايبي، عبدهللا السناو  (393)

2319  . 
 25، جيةد  الشيو   ،مقـال  جمهوس   الرريي  المعفد،لسعون عاما عر  قيام ا، إبراهيم عو  (394)

 .  2319 فبراير
فريريـــ  لرمعديـــرات السياســـي  تعمـــرو موســـ  يقـــدم سه ـــ  ،   وخالـــد أبـــو بتـــريعمـــاا الـــدي  مســـ (395)
 .  2319يونيو  12، جيةد  الشيو   ،، مواسمق  بالشرن األوسعممعلا
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف تســقع الــدول،  مــؤامر، ومــدها الللــدي  مســي ، اعمــاا ا (396)

 .  2312 أغساا 1، الشيو  
ـــاس او  233، مهـــملمفمـــد ا (397) ـــر، الســـوسي بســـب  الفـــرب اقعصـــاالس خســـاير االمري جيةةةةد   ،تقر 

 .  2319 ماس  13، الشيو  
 .  2319 إبر ل 12، شيو  جيةد  ال ،مقال  سوانألصناع  الصدمات وتشتيل ا، مدم  ناف  (398)
 12، جيةةد  الشةيو   ، مقـال،سـوس ا يميريشيات العك ير   والشـيعي  والن ـام فـلا ،اجس إبراهيمن (399)

 .  2312 أغساا
جيةةةد   ،مقــال مــ  ااعــ   الشــرن األوســع مــ  هز  يهــل انعهــ  مشــاكل مســيفيي، جــوسج فهمــ (400)

 .  2319 إبر ل 24، الشيو  
، جيةةد  الشةيو   ،ممفـعس كـ: يعموا صف ، في اخععاس الندم  ون خايلسوس ا.. ا ،سيد مفموا (401)

 .  2319 إبر ل 19
 .  2319 إبر ل 22، جيةد  الشيو   ،مقال  ي آف  الع كير الص ر   أمي  الصياا (402)
عممـــ  : يعمــوا صـــف ، ك ووتـــر فــي ســـوس ام تسعنســخوا بـــالعمــاا الـــدي  مســي ، انعبهـــوا..  (403)

 .  2319 مايو 4، جيةد  الشيو   ،ترج 
جيةةةةد   ،عممــ  ترجـــ : يعمـــوا صـــف ، فتـــاملا وهـــان.. الألير ـــدون ا عمــاا الـــدي  مســـي ، (404)

 .  2319إبر ل  15، الشيو  
جيةةةد   ،عممــ  ترجــ : يعمــوا صــف  عمــاا الــدي  مســي ، مــ  يفــاول توس انــا فــي ســوس ا  (405)

 .  2319 إبر ل 28، الشيو  
فريريـــ  لرمعديـــرات السياســـي  تيقـــدم سه ـــ  عمـــرو موســـ  ،   وخالـــد أبـــو بتـــريعمـــاا الـــدي  مســـ (406)
 .  2319يونيو  12، جيةد  الشيو   ،، مواسمق  بالشرن األوسعممعلا
 مرق .( 13عدا ) (407)
إبر ـل  14، ق ةا  المحةوراقيقـ ،  83مصا ي بتري، برنامي مواس م  الكات  أممد الشاعر، ( 408)

2319.     
ق ةا  اقيقـ ،  83، برنامي الدساسات السياسي  مواس م  سرد الزنع، مدير مركزأممد الشاعر،  (409)

     .2319إبر ل  14، المحور
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 410)
إبر ـل  11، ق ا  المحةوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ، اتصال م  قايد في الجي  السوسي ( 411)

2319.     
ق ةا  اقيقـ ،  83، برنـامي عممي والعامث السياسي مايتـل موسجـانجيهان لبي ، مواس م  اإل( 412)

     .2319إبر ل  22، المحور
إبر ـل  14، ق ةا  المحةوراقيقـ ،  83مصا ي بتري، برنامي مواس م  الكات  أممد الشاعر، ( 413)

2319.     
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     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 414)
ق ةةةا  اقيقـــ ،  83برنـــامي يـــ ، اتصـــال مـــ  سيـــيا تيـــاس الدـــد الســـوسي المرـــاس ، جيهـــان لب( 415)

     .2312 سبعمبر 23، المحور
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 416)
     .2319إبر ل  14، ق ا  المحوراقيق ،  83أممد الشاعر، برنامي ( 417)
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحور، اقيق  83، برنامي مفمد العا ( 418)
     .2319 يوليو 33، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 419)
     .2319إبر ل  15، ق ا  المحوراقيق ،  83أممد الشاعر، برنامي ( 420)
إبر ـل  15، ق ا  المحةوراقيق ،  83برنامي  مواس م  الس ير سخا أممد مس ،أممد الشاعر، ( 421)

2319.     
ق ةا  اقيقـ ،  83، برنامي مواس م  سرد الزنع، مدير مركز الدساسات السياسي أممد الشاعر،  (422)

     .2319إبر ل  14، المحور
     .2312 سبعمبر 23، ق ا  المحوراقيق ،  83برنامي جيهان لبي ، ( 423)
     .2319 إبر ل 12، ق ا  المحوراقيق ،  83برنامي مفمد العا ،  (424)
إبر ـل  14، ق ةا  المحةوراقيقـ ،  83مصا ي بتري، برنامي مواس م  الكات  د الشاعر، أمم( 425)

2319.     
إبر ـل  15، ق ا  المحةوراقيق ،  83برنامي  مواس م  الس ير سخا أممد مس ،أممد الشاعر، ( 426)

2319.     
ق ةا  اقيقـ ،  83، برنامي مواس م  سرد الزنع، مدير مركز الدساسات السياسي أممد الشاعر،  (427)

     .2319إبر ل  14، المحور
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 428)
     .2319 إبر ل 12، ق ا  المحوراقيق ،  83برنامي مفمد العا ،  (429)
ق ةا  اقيقـ ،  83، برنـامي جيهان لبي ، مواس م  اإلعممي والعامث السياسي مايتـل موسجـان( 430)
     .2319إبر ل  22، محورال
إبر ـل  14، ق ةا  المحةوراقيقـ ،  83مصا ي بتري، برنامي مواس م  الكات  أممد الشاعر، ( 431)

2319.     
ق ةا  اقيقـ ،  83، برنامي مواس م  سرد الزنع، مدير مركز الدساسات السياسي أممد الشاعر،  (432)

     .2319إبر ل  14، المحور
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 433)
إبر ـل  14، ق ةا  المحةوراقيقـ ،  83مصا ي بتري، برنامي مواس م  الكات  أممد الشاعر، ( 434)

2319.     
، ق ةا  المحةوراقيق ،  83، برنامي مواس م  البرلماني الرواا مفموا مفيي الدي ، مفمد العا  (435)

     .2319إبر ل  16
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 436)
ق ةا  اقيقـ ،  83، برنـامي جيهان لبي ، مواس م  اإلعممي والعامث السياسي مايتـل موسجـان( 437)

     .2319إبر ل  22، المحور
إبر ـل  15، ق ا  المحةوراقيق ،  83برنامي  مواس م  الس ير سخا أممد مس ،أممد الشاعر، ( 438)

2319.     
إبر ـل  14، ق ةا  المحةوراقيقـ ،  83مصا ي بتري، برنامي مواس م  الكات  أممد الشاعر، ( 439)

2319.     
إبر ـل  15، ق ا  المحةوراقيق ،  83برنامي  مواس م  الس ير سخا أممد مس ،أممد الشاعر، ( 440)

2319.     
إبر ـل  14، المحةورق ةا  اقيقـ ،  83مصا ي بتري، برنامي مواس م  الكات  أممد الشاعر، ( 441)

2319.     
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 442)
ق ةةةا  اقيقـــ ،  83برنـــامي جيهـــان لبيـــ ، اتصـــال مـــ  سيـــيا تيـــاس الدـــد الســـوسي المرـــاس ، ( 443)
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     .2312 سبعمبر 23، المحور

ق ةا  اقيقـ ،  83، برنامي ياسي مواس م  سرد الزنع، مدير مركز الدساسات السأممد الشاعر،  (444)
     .2319إبر ل  14، المحور

     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 445)
     .2319 يوليو 33، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 446)
إبر ـل  15، محةورق ا  الاقيق ،  83برنامي  مواس م  الس ير سخا أممد مس ،أممد الشاعر، ( 447)

2319.     
 16، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مواس م  الكات  الصف ي أممد الااهري ، مفمد العا ( 448)

     .2319إبر ل 
ق ةا  اقيقـ ،  83، برنامي مواس م  سرد الزنع، مدير مركز الدساسات السياسي أممد الشاعر،  (449)

     .2319إبر ل  14، المحور
إبر ـل  15، ق ا  المحةوراقيق ،  83برنامي  مواس م  الس ير سخا أممد مس ، أممد الشاعر،( 450)

2319.     
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 451)
     .2319 إبر ل 12، ق ا  المحوراقيق ،  83برنامي مفمد العا ،  (452)
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 453)
إبر ـل  14، ق ةا  المحةوراقيقـ ،  83مصا ي بتري، برنامي مواس م  الكات  أممد الشاعر، ( 454)

2319.     
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 455)
     .2312 ايسمبر 11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 456)
     .2319إبر ل  15، ق ا  المحوراقيق ،  83ر، برنامي أممد الشاع( 457)
     .2312 ايسمبر 11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 458)
ق ةا  اقيقـ ،  83، برنـامي جيهان لبي ، مواس م  اإلعممي والعامث السياسي مايتـل موسجـان( 459)

     .2319إبر ل  22، المحور
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 460)
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 461)
     .2319 يوليو 33، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 462)
     .2319إبر ل  14، ق ا  المحوراقيق ،  83أممد الشاعر، برنامي  (463)
ق ةا  اقيقـ ،  83، برنامي م  سرد الزنع، مدير مركز الدساسات السياسي  مواسأممد الشاعر،  (464)

     .2319إبر ل  14، المحور
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 465)
إبر ـل  14، ق ةا  المحةوراقيقـ ،  83مصا ي بتري، برنامي مواس م  الكات  أممد الشاعر، ( 466)

2319.     
إبر ـل  14، ق ةا  المحةوراقيقـ ،  83مصا ي بتري، برنامي مواس م  الكات  ممد الشاعر، أ( 467)

2319.     
 16، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مواس م  الكات  الصف ي أممد الااهري ، مفمد العا ( 468)

     .2319إبر ل 
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 469)
، ق ةا  المحةوراقيق ،  83، برنامي مواس م  البرلماني الرواا مفموا مفيي الدي ، مفمد العا  (470)

     .2319إبر ل  16
إبر ـل  15، ق ا  المحةوراقيق ،  83برنامي  مواس م  الس ير سخا أممد مس ،أممد الشاعر، ( 471)

2319.     
     .2312 ايسمبر 11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 472)
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     .2312 ايسمبر 11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 473)
     .2319إبر ل  11، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مفمد العا ( 474)
 16، ق ا  المحوراقيق ،  83، برنامي مواس م  الكات  الصف ي أممد الااهري ، مفمد العا ( 475)

     .2319إبر ل 
إبر ـل  15، ق ا  المحةوراقيق ،  83برنامي  مواس م  الس ير سخا أممد مس ،عر، أممد الشا( 476)

2319.     
ق ةا  اقيقـ ،  83، برنامي مواس م  سرد الزنع، مدير مركز الدساسات السياسي أممد الشاعر،  (477)

     .2319إبر ل  14، المحور
إبر ـل  14، ق ةا  المحةور اقيقـ ، 83مصا ي بتري، برنامي مواس م  الكات  أممد الشاعر، ( 478)

2319.     
مـــ  هــــن  الدساســــات الررييــــ : هشــــام عايــــ ، تــــأ ير السياســــ  الخاسجيــــ  لردولــــ  فــــي المرالجــــ   (479)

. ميجةع سةابق. وأسام  السريد، ميجع سابق، ومن  المراغي .ميجع سابق، الصفيي  لرشؤون الدولي 
 . ميجع سابقمفمد،  أمير، ناجيو 


