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 أطر التغطية الخبرية لتنظيم داعش في المواقع اإلخبارية اإلذاعية

  فالح عامر الدهمشي
 مقدمة

                                                                             ال ينحصػػر د ر  ئػػاإلؿ ا عػػالـ فػػي عػػرض المصم مػػات  الصػػ ر  لػػؿ يدصػػدل  لػػؾ إلػػ  ال ػػدرة عمػػ  
    دػرض                                                                                        دشكيؿ اآلراء   جهات النظر  حػ ؿ ال اػايا الدػي دحػدث فػي مأدمػؼ أنحػاء الصػالـ   لهػ   ال ايػ   ي 

                                                                  أف دصطي ص رة عادل  عف أي  قاي  دحدث عم  المئد ييف المحمي  الد لي.

                                                                                لنػػػاء عمػػػ   لػػػؾ  فػػػاف جميػػػا اهطػػػراؼ  ئػػػ اء ا رهػػػالييف أ  الحك مػػػات  يدلنػػػ ف د ظيػػػؼ  ئػػػاإلؿ 
                                                                                   ا عػػػالـظ نظػػػرا هنهػػػا ال ئػػػيط الحصػػػػرا لد ػػػديـ المصم مػػػات  حػػػرل الػػػػ عي لػػػدل المجدمػػػا حػػػ ؿ ال اػػػػايا 

           الحئائ . 

         (   قامػ  ISIL                                             (  أ  دنظيـ الد ل  ا ئالمي  في الصراؽ  الشػاـ )IS                    ظيـ الد ل  ا ئالمي  )         يئص  دن
                                                                                      الأالفػػػػ  المةع مػػػػ    أدل االندشػػػػار الئػػػػريا لممجم عػػػػ  إلػػػػ  قمػػػػؽ  حػػػػ ر مػػػػف قلػػػػؿ الك يػػػػريف فػػػػي المنط ػػػػ  

           مف المصارؾ                                                                                   أارجها   لشكؿ أاص  لئلب اقدناء أفراد المجم ع  الصديد مف اهئمح ظ اهمر ال ا مكنها 
                                            اد الجي ش النظامي   كما ه  الحاؿ في الصراؽ.

                                                                                             دحا ؿ ه   الدرائ  إجراء دحميؿ دػططيرا لمػ قصي قنػاة الجةيػرة الدػي دلػث لرامجهػا لالم ػ  ا نجميةيػ  
( AJE (   هيإل  ا  اع  اللريطاني  )لي لي ئي                                     BBC.)   

                   اقػػػا ا ألاريػػػ  إعػػػداد                                                               لشػػػكؿ أػػػاص  فػػػاف هػػػ   الدرائػػػ  دهػػػدؼ إلػػػ  د اػػػي  كيػػػؼ يمكػػػف لهػػػ   الم  
                                                                                       د اريرهػػا عػػف داعػػش   ئػػيؤدا  لػػؾ إلػػ  االطػػالع اليػػ مي عمػػ  م اقصهػػا االلكدر نيػػ    اللحػػث فػػي اهقئػػاـ 
                                                                                           الدي دأص الشرؽ اه ئطظ حيث إف مجم ع  داعش د ا مف الناحي  الج رافي  في  لؾ الجةء مف الصالـ. 

                                   لاري  ح ؿ ال اي  الرإليئ  الدي ل دت                                                     كما دهدؼ الدرائ  إل  دئميط الا ء عم  عمؽ الد طي  ا أ
                            اندلا  الشرؽ اه ئط  ال رب. 
                           نموذج من الدراسات السابقة:

                                                 دحميال كامال لممحدػ ل حػ ؿ ادجػا  دصػنيؼ ا ئػالـ  ا رهػاب    Hashim, F.Y (2009) (1)    أجرل
             يؼ فػي المجمػ                                                                                   في مجم  دايـ ا ألاري  اهمريكي   لمدة ئد  أشهر ملاشرة   أظهر الدحميؿ أف نةعػ  الدصػن

                       الرجػػ ع إلػػ  دحميػػؿ محدػػ ل   -                          لمحصػػ ؿ عمػػ  ندػػاإل  أك ػػر دقػػ    –                                  كانػػت مرد صػػ  لشػػكؿ ممحػػ ظ  كمػػا اقدػػرح 
                                           أك ر شم لي  أجرا  عم  ه   المجم  ا ألاري .

                                                 
   أئدا  ا  اع   الدمي ةي ف المئاعد  قئـ االدصاؿ  ا عالـ  جامص  الممؾ فيصؿ  المممك  الصرلي  الئص دي .فالح عامر الدهمشي 
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                                                                              عنػػد دحميػػؿ عناصػػر أطػػاب  ئػػاإلؿ ا عػػالـ الدػػي دصػػ ر قاػػايا دػػردلط لا رهػػاب  أظهػػر كيػػؼ أف 
                                                        فييف لشػػػكؿ أػػػاص( فػػػي إعػػػداد د ػػػارير عػػػف اهفصػػػاؿ الصني ػػػ   لػػػديهـ                               الصػػػامميف فػػػي  ئػػػاإلؿ ا عػػػالـ )الصػػػحا

                                                                                         أيػػارات فػػي اأديػػار الكممػػات الدػػي قػػد دم ػػؿ  صػػ ا ملاشػػرا  مػػف ناحيػػ   أ  دمػػؾ الدػػي دحدػػ ا عمػػ  أحكػػاـ 
                                          امني  ح ؿ ال صؿ/الحدث  مف الناحي  اهأرل. 

                 عالـ ال رلي  أمئ                           في دحميمه لمحد ل  ئاإلؿ ا    Powell, Kimberly A. (2011) ( 2)          لينما  جد 
ظهػػار صػػ رة المئػػمميف   الصػػرب   مػػ اطني الشػػرؽ اه ئػػط لصػػد                                                                                            إطػػارات ئػػملي    الدػػي ائػػدأدمت لدم يػػؿ  ا 

                            ظه ر دنظيـ داعش   ددم ؿ في:

                                                  ال رب ينشر الديم راطي    ا ئالـ ينشر  يصدر ا رهاب.  - 1

                          أف ا ئالـ ديف م حد مدناحـ.  - 2

                          ا ئالـ ديف جنئي لشكؿ حريب.  - 3

                                                     الص مي  المئمم  ال دئدطيا الد كير لص الني   لشكؿ عممي.  - 4

                             الصنؼ مدج ر في الديف ا ئالمي.  - 5

               مشكمة الدراسة:

                                                                                      دئػػص  الدرائػػ  إلػػ  دحميػػؿ اهطػػر الألريػػ  الدػػي دنا لػػت دنظػػيـ داعػػش علػػر م اقػػا ال نػػ ات ال اػػاإلي  
                          رة ا نجميةيػػ   اللػػي لػػي ئػػي                                                                 الد ليػػ   م ارندهػػا    لػػؾ مػػف أػػالؿ دحميػػؿ ماػػم ف لصينػػ  مػػف مػػ قصي الجةيػػ

                                                                                        الكشؼ عف االئدراديجيات الدي اعدمد عميها كؿ م قا مف ه يف الم قصيف في طرح اهطر الألري . 

               أهداف الدراسة:

                                                             د اي  كيؼ د  ـ ه   الم اقا ا ألاري  لاعداد د اريرها عف داعش. - 1

                  دػػت اندلػػػا  الشػػػرؽ                                                               دئػػميط الاػػػ ء عمػػ  عمػػػؽ الد طيػػ  ا ألاريػػػ  حػػ ؿ ال اػػػي  الرإليئػػ  الدػػػي ل - 2
              اه ئط  ال رب.

                                                                              الكشؼ عف االئدراديجيات الدي اعدمد عميها الم قصاف في دعـ اهطر الألري  عف داعش.  - 3

                                                         الم ارن  ليف اهطر الألري  الدي دـ ائدأدامها في الم قصيف. - 4

                تساؤالت الدراسة:

             ظػػيـ داعػػش علػػر                                                                    دئػػص  الدرائػػ  لةجالػػ  عػػف ئػػؤاؿ رإلػػيل هػػ : مػػا اهطػػر الألريػػ  الدػػي دنا لػػت دن
                                                                                         م اقا ال ن ات ال ااإلي  الد لي    لةجال  عف ه ا الئؤاؿ الرإليل د جد مجم ع  أئإلم  فرعي  هي:
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                                                                                      ما اهطر الألري   المئدأدم  علر م اقا ال ن ات ال ااإلي  الد لي  في دنا لها لدنظيـ داعش؟ - 1

                                                           ما االئدراديجيات المئدأدم  لدصةية اهطر الألري  لدنظيـ داعش؟ - 2

                                                      جه الدشاله  االأدالؼ ليف اهطر المئدأدم  في كال الم قصيف؟      ما أ   - 3
             نوع الدراسة:

                                                                                  دندمػي هػ   الدرائػ  إلػػ  اللحػ ث ال صػ ي   الدػػي دئػدهدؼ  صػؼ الظػػاهرة  الدصػرؼ عمػ  عناصػػرها 
                                                                                            مك نادهػا  عػػف طريػؽ جمػػا المصم مػػات  الليانػات  دحميمهػػا  د ئػيرها  د ػػديـ صػػ رة دقي ػ   م اػػ عي  عػػف 

                                                                        اللحػػػث   يدم ػػػؿ  لػػػؾ فػػػي درائػػػدنا مػػػف أػػػالؿ رصػػػد اهطػػػر الألريػػػ  الأاصػػػ  لدنظػػػيـ داعػػػش             الظػػػاهرة قيػػػد 
           دحميمها.

                   أداة جمع البيانات:

                                                                                       دـ االعدماد عم  دحميؿ المام ف لش ه الكي ي  حيث يصد إجراء مهما في مجاؿ دق  الدحميؿظ نظػرا 
                          ي دصػد اهئػال فػي لحػ ث دػط ير                                                                 هنه يلرة ألصاد مام ف المحد ل الأ ي  كما يلرة صػ اده  ادجاهادػه الدػ

                                                                                          محد ل الرئال  في الجمه رظ  ل ا ئنئدأدـ دحميؿ المام ف الكي ي لمكشؼ عف أطر دنا ؿ دنظيـ داعش 
                                                                                           في الم اقا ا ألاري  ا  اعي   لا ااف  إلػ  دحديػد مػدل االد ػاؽ  االأػدالؼ لػيف المػ قصيف محػؿ الدرائػ  

                   في طري   المصالج .

                     مجتمع وعينة الدارسة:

                                                                                        ـ  هػػ   الدرائػػ  عمػػ  دحميػػؿ عينػػ  مػػف الم اقػػا ا ألاريػػ  ا  اعيػػ  الد ليػػ    دػػـ اأديػػار م قػػا قنػػاة   د ػػ
                                                                                           الجةيػػرة ل صػػ ه م قػػا أكلػػر فاػػاإلي  ألريػػ  عرليػػ    م قػػا قنػػاة اللػػ  لػػي ئػػي ل صػػ ها م قػػا هيإلػػ  إألاريػػ  

                      م جه لممنط   الصرلي .

        (  هيإلػ  (AJE                           قنػاة الجةيػرة ا نجميةيػ                                                     دنا ؿ ه ا اللحث محد ل الم االت ا ألاري  الدي دنشر عمػ
                                                        ( فيما يأص أألار داعش   ل لؾ  فاف اللاحث يهدؼ إل  دئميط BBC                              ا  اع  اللريطاني  )اللي لي ئي 

                                                                                       الاػ ء عمػػ  ال اػػي  الدػػي دحظػػ  لاهدمػػاـ كليػػر لػػدل عػدد مػػف  ئػػاإلؿ ا عػػالـ   قػػد أجػػرا الدحميػػؿ مػػرديف 
                                        أف دك ف الليانات الدي يدـ جمصها حدي  .                                        ي ميا )في الصلاح  في  قت المئاء( لاماف 

                                                                                          قػػد دػػـ دحميػػؿ ال  ػػرات ا ألاريػػ ظ د ف اآلراء  أ  الكممػػات االفدداحيػػ  )كممػػ  الدحريػػر(  أ  الصػػ رظ 
                                                                                            حيػث إف هػدؼ اللحػػث هػ  اأدلػػار الد ػارير ا ألاريػػ  المد اةنػ    يصػةل هػػ ا إلػ  ح ي ػػ  أف الػرأا/  جهػػات 

                                                             ؿ إل  أف دحمؿ ائـ الكادب  ليل المؤئئ    لا ااف  إل   لؾ  فاف                                النظر يمكف أف دك ف مدحيةة   دمي
                                                                                           ال  رات ا ألاري  قد دك ف مأدصرة نئػليا  دػة د مئػدأدـ ال ئػاإلط ا عالميػ  لالمصم مػات ف ػط   لػيل أا 

          شيء آأر. 
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            ( لمػػدة شػػهرBBC                                                                            أجػػرل الدحميػػؿ اليػػ مي لم قػػا قنػػاة الجةيػػرة ا نجميةيػػ  ) هيإلػػ  ا  اعػػ  اللريطانيػػ  
                                           يصد ه ا  قدا كافيا لجما ليانات  افي      2114       أكد لر     16         ئلدملر       16                              احد    لؾ أالؿ ال درة ما ليف 

                                                                                               عف ه ا الم ا ع   يصد اللاحث ه   ال درة كافي  لمدالص  م قصيف مف م اقا ال يػب لائػدأداـ مػنه  المئػ  
                                     ال ا يشدمؿ عم  دحميؿ محد ل الرئال . 

                                                 ي هػػػي طري ػػػ  م اػػػ عي   حيػػػث إف الملػػػدأ اهئػػػال هػػػ  درائػػػ                             إف اأديػػػار طري ػػػ  اللحػػػث المئػػػح
حدل  ئػاإلؿ جمػا الليانػات الن عيػ    هػ ا اػر راظ هف                                                                                           م ا ع   يؽ الصم   في حال  دط ر مئدمرة   ا 
                                                                                          "الكممات  النص ص المكد ل   ال  اإلؽ  الئجالت أ  ج انب الدنظيـ االجدمػاعي" دصػد م  مػات  ات م ػةل 

   .  (3 )                  في الصالـ االجدماعي

                                                   أف "اللحػػث المئػػحي يركػػة عمػػ  فهػػـ  ائدكشػػاؼ لصػػض الظػػ اهر    Hignett, Sue   ( 4)      ياػػيؼ
                                                                                                ا نئاني  الهام "   ل لؾ  ف د قرر اللاحث أف ائػدأداـ هػ   الطري ػ  لجمػا الليانػات يم ػؿ الطري ػ  اهنئػب 

                ي  لاجراء درائ                                                                                      له ا المشر ع اللح ي   دئم  الدحاليؿ الي مي  الدي يدـ الحص ؿ عميها مف الم اقا ا ألار 
                       مدصم    د ييـ محد اها.

                                              ( لهػػدؼ إجػػراء م ارنػػ  لػػيف مؤئئػػ  إألاريػػ  إقميميػػ  BBC               ( ) اللػػي لػػي ئػػي AJE                قػػد دػػـ اأديػػار) 
                                                                                             احدة في عالـ ال رب   نظرا هف كؿ  كاالت اهنلاء  ات طالا د لي   لديها مجم ع   ائص  مف الم ارد 

                                                د ا ألاريػػ  اهحػػدث  لحظػ  لمحظػػ  فػػ ر  قػ ع الحػػدث   ػػـ                                          الصػحافييف  فػػيمكف داإلمػا الحصػػ ؿ عمػػ  المػ ا
                                                                                               نشرها علر شلك  ا ندرنتظ ف د أدل  لؾ لاللاحث إل  اأديار عممي  جما الليانات مف م اقصها الدي دنشر 

                   علر شلك  ا ندرنت. 

                                                                                  أشػػػارت ندػػػاإل  الدحميػػػؿ اليػػػ مي إلػػػ  أف كػػػال المػػػ قصيف كػػػاف ئػػػريصا فػػػي د ػػػديـ أحػػػدث اهألػػػار عػػػف 
                              لػػػاجراء مدالصػػػ  مئػػػدمرة لمم اػػػ ع    BBC                             هيإلػػػ  ا  اعػػػ  اللريطانيػػػ  AJE                     ي ػػػـ  م قػػػا قنػػػاة        الم اػػػ ع

                        د ديـ أحدث المصم مات.

                                                                                    يئدأدـ ه ا اللحث اهطر كدصني ات   يدـ دجميا الم االت دحت دمؾ اهطر   قد دـ دطػ ير دمػؾ 
                         ديػػد محػػا ر مئػػل    فلػػدال مػػف                                                                 الدصػػني ات مػػف قلػػؿ اللاحػػث لئػػلب مراقلده/مالحظدػػه لممػػ قصيف   لػػـ يػػدـ دح

                                                                                                لؾ  ف د دـ ائدأداـ الدصني ات لدحميؿ الم طات ا ألاري  الدي ظهرت نديج  لممالحظات الي مي   اأدلار 
           الم قصيف. 

                                                                                   دـ ائدأداـ  حدة الدرمية لمصنا يف الرإليئ  لم صص    اا عنػ اف كػؿ قصػ  اػمف إطػار مصػيف  
                                         ف إطار  أما اهطر الدي دـ ائدأدامها فهي:                                         كما دـ دصنيؼ لصض الصنا يف دحت لند أك ر م

   اهص لي         

  ال ر قات الديني /عدـ الدئام                             
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 . الجراإلـ اد اللشري                    

  .الطليص  الصد اني  لداعش                          

  .الطليص  الصد اني  ل  ات الدحالؼ                                  

 .الرحل  في الئالـ                 

 .الدئام  الديني                

  . ا نئاني           

                                       محا ر اهرلص  اهأرل مدل ال إيجاليا   صنؼ                                                  حممت أ ؿ أرلص  محا ر مدل ال ئمليا  لينما حممت ال
                                                                                             اللاحث كؿ مادة عم  اهقؿ دحت  احد مف ه   اهطر ال ماني   لما في  لؾ ما إ ا كاف هنالؾ دافا مصػيف 

                                      كر لشكؿ إيجالي  أ  ئملي  أ  محايد. 
               اإلطار النظري: 

               مػا يجصمهػا أطػ ؿ                                            إل  أف الحرب عم  ا رهاب ئ ؼ دئد رؽ ئن اتظ م   Cassidy, M.J.  ( 5)    يشير
                                                     مف الحرب اههمي  اهمريكي  أ  الحرب الصالمي  ال اني . 

                                                                                     كما أف اهمف ال طني اهمريكي الحالي  ال  اإلؽ االئػدراديجي  لمجػيش اهمريكػي  دػؤطر هػ   الحػرب 
ّ                                     عم  أنها صراع مطّ ؿ   قد يشهد صراعا مئدمرا لصدة ع  د.                   

                              ب اهصػػػمي مػػػف أػػػالؿ عػػػدة أشػػػكاؿ  م ػػػؿ                  ف ػػػد ظهػػػر ا رهػػػا Laqueur  ( 6)                لحئػػػب  جهػػػ  نظػػػر 
                                                                                          الحركػػات الدينيػػ    ال ػػ رات الئيائػػي    االند ااػػات االجدماعيػػ   كمػػا يػػدعي أف أحػػد أفاػػؿ اهم مػػ  عمػػ  

       (  كػاف     1791                                                                                ا رهاب الملكر  ه  ما حدث أالؿ فدرة ال  رة ال رنئي  في دئػصينيات ال ػرف ال ػامف عشػر )
                                                      )إرهػاب( مصنػ  شػاإلا أ  دقيػؽ   ي ػ ؿ إنػه إ ا ادعػ  شػأص                                    عالم  عم  "حكـ ا رهػاب"   ال ي جػد لكممػ

                                                                                         أنه "محارب مف أجؿ الحري "  فاف أنائا آأػريف ئػ ؼ يصػن  نه عمػ  أنػه "إرهػالي".  ي اػ  أف مػا حػدث 
                                                                                            فػػػي نهايػػػ  الحػػػرب الصالميػػػ  ال انيػػػ   عنػػػدما كانػػػت لريطانيػػػا دم ػػػؿ قػػػ ة فػػػي فمئػػػطيف  ف ػػػد دمكػػػف الك يػػػر مػػػف 

                                                                     مػػف شػػف حػػرب اػػد اللريطػػانييف   هػػاجم ا كلػػار الاػػلاط اللريطػػانييف فػػي الشػػ ارع                       الم ػػادميف ا ئػػراإليمييف 
                                                          دحت قيادة )إئحؽ شامير(   كاف اللصض يصد ف ه ا "إرهالا". 

                                                                                       قد أشار لصض اللاح يف إل  أف  ئاإلؿ ا عالـ دؤدا د را مهما في نشر م ؿ هػ   الم ػاهيـ الأطػط 
    إل    Trevino, Melina, Kanso, Ali and Nelson, Richard (8)                 قد أشار كؿ مف    (7 )        عف ا ئالـ

                                                                                     أف "الصح ييف هـ حرال الل الاتظ هنهـ يحدد ف ما يجب أف ي دـ مف أالؿ الد ارير ا ألاري . 

اػػػػاف  إلػػػػ   لػػػػؾ  فػػػػاف حياديػػػػ  هػػػػؤالء الصػػػػح ييف                        يحػػػػدد مػػػػا يجػػػػب ا لػػػػالغ عنػػػػػه   -        أ  قمدػػػػه   -                                           ا 
                                                 لشػكؿ ممحػ ظ فػي الػرأا الصػاـ   لنػاء عميػه  فػاف  ئػاإلؿ                                              لممئدهمكيف  يمكف مف أالؿ دمؾ الد ارير الدػط ير 
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                                                                                   ا عػػالـ فػػي  اػػا  نشػػاء اردلاطػػات  دصميمػػات عػػف الصػػرؽ  الػػديف  كمػػا دئػػدطيا  ئػػاإلؿ ا عػػالـ دحديػػد 
                                                                                             اللطؿ  الشرير   المندئليف لهـ ممف ين ػ  ف أعمػاؿ الصنػؼ   فػي الم الػؿ  فػاف  ئػاإلؿ ا عػالـ قػادرة عمػ  

  . (9 )                         يف ي  م ف لطعماؿ ا رهاب                        دحديد الشرير  الطيب   ال

                                                            إل  أف اهمريكييف  عم  ئليؿ الم اؿ  رلما ينظر ف إل  المئػمميف    Gerges, Fawaz  ( 11)       أشار 
     دكشػؼ                                                                                     لناء عم  ما دص ر   ئاإلؿ ا عالـ   أف الد طي  ا عالمي  اهأيرة لةرهػاب فػي ال اليػات المدحػدة 

    ".                         عف "  اف  الأ ؼ مف ا ئالـ

                                                                      ئات الئال   إل  أف الد طي  ا عالميػ  لمحػدث يمكػف أف دػؤطر لطري ػ  دهػدؼ إلػ                  قد أشارت الدرا
                                                                                        الدػػط ير فػػي الجمهػػ رظ  لػػ لؾ  فمػػف الاػػر را أف يػػدـ دن يػػ  أعمػػاؿ الد طيػػ  ا عالميػػ  هيػػ  قاػػي  لشػػكؿ 
                                                                                      م ا عي  ما عدـ  ج د دممي  لالدحية   رلما يك ف مف الصصب دح يؽ ه ا اهمػرظ حيػث ئػيدـ دصػ ير 

                                                                            ا الصادييف لد اصيؿ قميم    ل ميؿ مف اهنئن  )ا نئاني (   ئياؽ قميؿ الد اي .       الاحاي

                                                                                لمػػا أف داعػػش دئػػص   قامػػ  أالفػػ  فػػي الشػػرؽ اه ئػػط  فهػػي دهػػدؼ إلػػ  ال يػػاـ لػػ لؾ عمػػ  جميػػا 
                                                                                        اهصػػصدة  الئيائػػي    أف االنلصػػاث ا ئػػالمي يػػدـ مػػف أػػالؿ أ لإلػػؾ المحيػػديف مػػف المجدمػػاظ  لالدػػالي فهػػـ 

                                                                                              د ف المصداقي   الد لؿظ  ل لؾ  فمف الم يػر الصمػـ أف ا ئػالـ قػد احدػؿ مرحمػ  مػف ال ػ رة ا يرانيػ  الدػي    ينش
                                                                              كمػػا هػػ  الحػػاؿ لالنئػػل  لمجةاإلػػر  حرلهػػا لالئػػد الؿ قلػػؿ ع ػػديفظ  لالدػػالي  فػػاف داعػػش     1979         قامػػت ئػػن  

                         د  مػػف ئيائػػات ال ػػرب  الدػػي                                                                    يمكػػف أف دكػػ ف لم الػػ  ئػػالح فصػػاؿ اػػد "الدلصيػػ  ال  افيػػ " الدػػي حاللػػا مػػا دنػػ
   . )11 )                          جاءت عم  شكؿ ئيائات دنم ي 

                                                                الدػػي دصمػػؿ عمػػ  إنشػػاء د لػػ  إئػػالمي  مػػف المئػػمميف   ددكػػ ف لشػػكؿ حصػػرا   -              إف أجنػػدة داعػػش 
                                                                                     رلما دك ف ديني   ئيائي  مف حيث طليصدها   لشكؿ عاـ  فاف م هـ  الد ل  لالنئل  لممئػمميف   -        لممئمميف

                                                           الـ   الػػ ا احداػػف )داريأيػػا(  حمػػ  الجميػػا  كػػؿ مػػف عػػاش عمػػ  أرااػػي                        ف ػػط يدنػػاقض مػػا ملػػادئ ا ئػػ
  . (12 )                                             الد ل  ا ئالمي    ل ض النظر عف اندماإلهـ الديني

                                                    ف ي حاالت  ظر ؼ مصين   دئدطيا  ئاإلؿ ا عػالـ مئػاعدة McQuail  (13)                لحئب  جه  نظر 
                         ئػمي  المجم عػات ا رهاليػ                                                                   الد ل  في الدصامؿ ما قاايا ا رهاب  عف طريؽ إعطاء دصنيؼ ئػملي أ  د
                                                                د ليد لصض م اقؼ الهما  الرعب مف أالؿ نشر مصم مات عف ا رهالييف.

                                                               أنه لد ف دصا ف  ئاإلؿ ا عالـ  فاف ا رهاب قد يك ف كامنا   عف طريؽ    (Lowenthal  )14      يرل   
               دئػهـ فػي الدشػ ش                                                                               عمؿ دراما لمدهديدات ا رهالي   رفض شجلها  ائدنكارها  فاف  ئاإلؿ ا عالـ حاللػا مػا

                                                               الأمط المصن ا ال ا يميؿ إل  ر منط ي  ا رهاب  نئياف الاحايا. 

                                                                            رحػػـ جميػػا إئػػهامات  ئػػاإلؿ ا عػػالـ فػػي أمػػؽ  عػػي لأطػػر ا رهػػاب  الػػ ا قػػد يػػؤدا إلػػ  أمػػؽ 
                                                                                       إحئػال لالكراهيػ   فػاف  ئػاإلؿ ا عػالـ قػد دئػدطيا إعطػاء شػرعي  هجنػدات إرهاليػ  ئيائػي ظ لئػلب فشػػؿ 
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                                                                               مات   يصد د اللاح  ف فػي مجػاؿ ا رهػاب أف أحػد أئػلاب أا أعمػاؿ إرهاليػ  أ  أعمػاؿ عنػؼ           لصض الحك  
                                                                                               ي ػـ  لهػا ا رهػػالي ف هػي حايػات النشػػر الصػاـ أ  لم ػت اندلػػا  المجدمػاظ ف ئػاإلؿ ا عػػالـ دصطػي دػط يرا ئػػمليا 

   .  (15(                                                                           ح ؿ الدصامؿ ما ا رهاب  رحـ أف الحك م  د ـ  للصض ال مدرة في اأديار المصم مات
                                    قناتى بي بي سي، والجزيرة اإلنجميزية:

       مػػف     1923                                             ( هػػي منظمػػ  عامػػ  لػػدأت للػػث أػػدمادها ا  اعيػػ  عػػاـ BBC                  إف شػػلك  )لػػي لػػي ئػػي 
                          لدأت في د ػديـ أػدمادها     1937                                                              أالؿ لث اهألار  الدراما  الم ئي   للاا ئاعات كؿ ي ـ   في الصاـ 

                                               لػػدأ أ ؿ لػػث لم ػػ  أجنليػػ   هػػي الم ػػ  الصرليػػ    أئػػل         1946                                        الدم ةي نيػػ  لػػالم نيف اهلػػيض  اهئػػ د   عػػاـ 
                                             لؾ ادجاها لن ؿ اهألار  الدرفيه لصدة ل ات. 

        حيػػث     1997                            ( علػػر الشػػلك  االلكدر نيػػ  ئػػن  BBC                                   دػػـ اللػػدء فػػي إطػػالؽ أػػدمات )لػػي لػػي ئػػي 
       الصػالـ                                                                                      لدأت المةيد مف المؤئئات لمصرف  قدرات االندرنت في نشر المصم مات لمجمه ر فػي مأدمػؼ أنحػاء 

( BBC, 2014 (   فػي ال قػت الحػالي  فػاف )لػي لػي ئػي                                   BBC دصػد إحػدل المؤئئػات الصالميػ  ل ئػاإلط )                                    
                                                                                         ا عػػػالـ   يمكػػػف مشػػػاهدة لرامجهػػػا الدم ةي نيػػػ   الأػػػدمات علػػػر الشػػػلك  فػػػي كػػػؿ د لػػػ  فػػػي الصػػػالـ  كمػػػا أف 

                     حيرها مف اللرام .                                                                          لرنامجها ال ا يلث علر الشلك  يدامف ف رات إألاري    ل اءات  أفالما   اإل ي  

                   في قطػر   جػاءت فكػرة       1996                                                           أما لالنئل  ل ناة الجةيرة  فهي مؤئئ  إعالمي  أاص  دطئئت عاـ 
                                                 (   لػػدأت قنػػاة الجةيػػرة كمحطػػ  دم ةي نيػػ  دلػػث لالم ػػ  Miles, 2005                               دم يػػؿ قنػػاة الجةيػػرة مػػف اهميػػر )

                                   لمنط ػػ    ئػػرعاف مػا جصمػػت لن ئػػها ائػػما                                                              الصرليػ ظ  لالدػػالي ائػػدهداؼ الئػكاف النػػاط يف لالم ػػ  الصرليػػ  فػي ا
                     الحػرب اهمريكيػ      2111                                                                 مف أالؿ د طي  أحداث مأدم    م ػؿ االند ااػ  ال مئػطيني  الدػي حػد ت ئػن  

   .  (16(    2111                                       عم  ا رهاب في أف انئداف  الدي لدأت عاـ 

        ددها فػي                                                                     لدأ لػث قنػاة الجةيػرة ملاشػرة  عمػ  الهػ اء ه ؿ مػرة   يمكػف حاليػا مشػاه    2116           في الصاـ 
                                                 (  كما أئئت الجةيػرة لن ئػها ئػمص  كالعػب إعالمػي د لػي  (Al Jazeera, 2014     د ل       131        أك ر مف 

                                                                              ددك ف لرامجها علر الشلك  مف اهألار   الم الالت   اهفالـ ال  اإل ي   الريااي . 

     ء فػي                           ( لشرائػ  لكئػب لمجمهػ ر  ئػ اBBC                                                     ددنافل كؿ مف قناة الجةيرة ) هيإلػ  ا  اعػ  اللريطانيػ  
                                                                                  الشػػػػرؽ أ  فػػػػي جميػػػػا أنحػػػػاء الصػػػػالـ  مػػػػا الحػػػػرص عمػػػػ  الدميػػػػة عػػػػف ال نػػػػ ات  الشػػػػلكات اهأػػػػرل  ئػػػػ ؽ 

   .  (17(     ا عالـ

                                                                                       فػػي الم الػػؿ  ف ػػد عممػػت قنػػاة الجةيػػرة ا نجميةيػػ  عمػػ  أمػػؽ ائػػـ لن ئػػها لػػيف  ئػػاإلؿ ا عػػالـ اهقػػدـ 
                              أدمادها إل  الصػالـ الصرلػي                                                                 اهك ر رئ أا   يدا  ه ا الدنافل مف أالؿ طري   اللي لي ئي في د ئص

                                                                                              مف أالؿ أدمات لرامجها الدي دلث لالم   الصرلي    مػف ناحيػ  أأػرل  ف ػد عممػت قنػاة الجةيػرة ا نجميةيػ  
                                                     عم  أمؽ ائـ لها ليف ال ئاإلط ا عالمي  اهقدـ  الحدي  . 
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                 ي لي ئي   المديف          م اقا ل  AJE                                                                قد اأدار اللاحث درائ   دحميؿ الم اقا االلكدر ني  ل ناة الجةيرة 
                                                                                     دػػػ فراف المر نػػػ  لمصػػػحافييف فػػػي دػػػ فير منصػػػ  يمكػػػف مػػػف أاللهػػػا ائػػػدأداـ النصػػػ ص   الصػػػ ر ال الدػػػ   
                                                                                              اهألار الص دي   ل طات ال يدي    مف ناحي  أأرل  فاف اهألار علر الشلك  دئم  لمشارك  ال ارئ مف 

                                 أالؿ الدصمي ات  الد  ي  الراجص . 

                                                                    هيإلػػ  ا  اعػػ  اللريطانيػػ  دكمػػالف أألارهمػػا المدم ػػةة  نشػػرها عمػػ  م اقصهػػا                          لنػػاء عميػػه  فػػاف الجةيػػرة 
                                                                                          االلكدر ني   كما أف الد طي  ا ألاريػ  علػر الشػلك  دئػم  لئػه ل  االطػالع عمػ  المحدػ ل ل ائػط  أجهػةة 

                                               الحائ ب  ال ئاإلؿ المحم ل  في أا  قت مف الي ـ. 

                                                ل ناة الجةيػرة ا نجميةيػ   هيإلػ  ا  اعػ  اللريطانيػ                                                  لناء عم  ما ئلؽ  فاف اأديار الم اقا ا ألاري 
                                                                                         يشػػكؿ عينػػ  منائػػل ظ لئػػه ل  ال صػػ ؿ إلػػ  الم اقػػا ا ألاريػػ    ئػػرع  دحػػديث اهألػػار   دػػ فير مصم مػػات 

                          جديدة ح ؿ م ا ع الدرائ . 

                                                                                قد أصػل  شػاإلصا الحصػ ؿ عمػ  المصم مػات  الدحػدي ات مػف الصػح ييف الػ يف يئػدأدم ف  صػالت 
                                    فػي م هػـ  المجػاؿ الصػاـ  ف ػد كػاف يػد ر      (18 )                                            أ  ال ن ات ال ااإلي  لد ديـ قصصهـ   عندما لحػث         ا ندرنت

                                                                                               لأمد  مجدما أ  أم  كمكاف دد فر فيه اهفكار  المصم مػات  يمكػف دلادلهػا   فػي عػالـ اليػـ  المدصػؿ  فػاف 
                     صا في الصالـ لطئر .                                                                           المجاؿ الصاـ يدجا ة مجرد مجدما  احد   في ال اقا  ف د أصل  المجاؿ الصاـ شاإل

                                                                        إل  أف  ئاإلؿ ا عالـ هي اهلرة في االدصاالت   نحف كم اطنيف  فاننا ن در عاليػا    (19 )        كما أشار
                                               قدرة  ئاإلط ا عالـ عم  ا ئهاـ في الحياة الصام . 

               تحميل التأطير:

      عػالـ                                                                                 الدططير ه  " ئيم   عطاء لصض الد ئير الشامؿ لم اد منصةل  عف الح ي     عمػ   ئػاإلؿ ا
                                                                                                االندلا  إل  طري   د ديـ اهألارظ  يشار إل  طري   الصرض ه   لائـ "الدططير"   في ال الب  فاف  ئػاإلؿ 
                                                                                        ا عػػالـ دػػ لي عنايػػ  كليػػرة ل اػػي  مػػاظ ممػػا يجصمهػػا دئػػمط الاػػ ء عمػػ  مشػػكم  مصينػػ   دصري هػػا   د ئػػير 

  . (21 )            ي  / المشكم                                                           أئلالها   الد ييـ اهأالقي   /أ  الد صيات الم درح  لصالج ال ا

                                                                                          د جد عالق  ليف الد طي  ا ألاري   أجندات  ئاإلؿ ا عالـ   النظري  الدي ددصمؽ لنظري  الدططير  
                   عمػ  أنػه فكػرة دنظػيـ    Severin, W.J. & Tankard, J. W  ( 21)                             يصػرؼ الدػططير لحئػب  جهػ  نظػر 

                         يصطػػ  مةيػػدا مػػف االهدمػػاـ مػػف                                                                 محد يػػات اهألػػار الدػػي دػػ فر ئػػياقا  م درحػػات لمػػا دحداجػػه ال اػػاياظ لكػػي 
                                              أالؿ االند اء   الا ط   عدـ المشارك   الدحميؿ. 

                                                                                  كما دؤكد اهئل النظري  لنظري  الدططير أف  ئاإلؿ ا عػالـ دألػر النػال لكػؿ مػا هػ  اػر را فػي 
                                                                                       الصػػػالـ مػػػف حػػػ لهـ   كي يػػػ  الد كيػػػر لشػػػطف اهحػػػداث  اهشػػػأاص الػػػ يف يئػػػكن ف فػػػي  لػػػؾ الصػػػالـ   يصدمػػػد 
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                                                                                 عمػػ  افدػػراض كي يػػ   صػػؼ قاػػي  فػػي الد ػػارير ا ألاريػػ    الدػػي قػػد يكػػ ف لهػػا دػػط ير فػػي كي يػػ          الدػػططير 
   .  (22 )                        ائديصالها مف قلؿ الجمه ر

اػػاف  إلػػ   لػػؾ  فػػاف نظريػػ  الدػػططير اػػمف ئػػياؽ اهجنػػدة هػػي الصمميػػ  الدػػي مػػف أاللهػػا دمػػارل                                                                                     ا 
                       أأػرل   يظهػر الدػططير مػف                                                             ئاإلؿ ا عالـ الا ط نح  عناصػر مصينػ   دظهػر فػي ن ػل ال قػت عناصػر 

                                                                                        أالؿ مالحظ  م ااػيا فرعيػ  مصينػ  دد ػا ت مػف حيػث الحجػـ   الحيػة   ال صػ    الئػرد أ  النلػرة  عمػؽ 
   .  (23 )                الد طي  ا ألاري 

                                           الدػططير عمػ  أنػه الصمميػ  الدػي مػف أاللهػا د ػـ     Watson, J. & Hill, A  ( 24)             يصػرؼ كػؿ مػف 
                                               أاػػػاؼ هػػػؤالء اللػػػاح  ف أف الدػػػططير يدكػػػ ف مػػػف  ئػػػيم                                        ئػػػاإلؿ ا عػػػالـ ل اػػػا الح ي ػػػ  اػػػمف )إطػػػار(  

                                                                                          الئرد..ظ  لالدالي فاف ما ال يظهر عمػ  صػ ح  الصػحي   أ  مجمػ  اهألػار كاطػار يئػم  لمجمهػ ر لػادارة 
                                                                                             ائديصاب الح ي    الأ اص المالإلم  لممصرف   ا جراء   لكف  ئاإلؿ الدػططير هػي الطػرؽ الدػي مػف أاللهػا 

                                                                          ف لدنظيـ الأطاب ا ألارا   يؤكد أف  ئاإلؿ الدططير ه   دم ؿ " أنماطا داإلم                         ي  ـ الصحافي ف  المحرر 
                                                             لممصرف    الد ئير   الدم يؿ   االأديار   الدركية   االئد ناء. 

                                                                                       ه ا يشير إل  أف  ئاإلؿ ا عالـ ال دحدد ف ط أجندة ال اايا أ  اهحداث  لؿ دحدد ما يئم  لن ؿ 
                                                            لطهػػداؼ محدممػػ  م يػػرة  كمػػا أف مصػػطم  "الن ػػ ر" يشػػير إلػػ  أف اهطػػر                                الػػد افا   أاصػػ  دمػػؾ الدػػي دػػردلط

  . (25 )                                                                                  دصنا عناصر مصين  مف ال اايا ا ألاري   دصل  أك ر د كرا   ظه را  أ   ات مصن  لمجمه ر

                                                                                مػػف ناحيػػ  أأػػرل  فػػاف أطػػاب دحميػػؿ الدػػططير يئػػم  لمئػػدأدمي  ئػػاإلط ا عػػالـ فهػػـ كي يػػ  ن ػػؿ 
                                                                  ألار  كما يئم  لممئدأدميف/ المئدهمكيف لدحديد أهمي  أطر مصينػ  لنػاء                          الرئاإلؿ عف طريؽ مؤئئات اه

                                     عم  كي ي  عراها مف أالؿ  ئاإلؿ ا عالـ. 

                                                                                  يهػػدؼ هػػ ا اللحػػث إلػػ  إيجػػاد لصػػض المصػػاني لطػػرؽ نشػػر  عػػرض قنػػاة الجةيػػرة ا نجميةيػػ   هيإلػػ  
                             المصن  نديجػ  هنمػاط أ  دحيػةات                                             أألارها لم راء علر الشلك    قد يك ف م ؿ ه ا   BBC                  ا  اع  اللريطاني  

                                                               في عرض ال صص ا ألاري    ددطمب عممي  الدططير د اعؿ  ال   عناصر: 

                                   المصادر المهم   المؤئئات ا عالمي .   - 1

                         الصحافي ف ) ئاإلط ا عالـ(.  - 2

   .  (26 )                الجمه ر )ال راء(  - 3

                       فػػي ال الػػب  فػػاف                                                                  يمدمػػؾ كػػؿ مػػف هػػ   اهطػػراؼ ال ػػدرة عمػػ  الدػػط ير فػػي اهطػػر لطري دػػه الأاصػػ
                                                                                               الدركية يدم ؿ في كي ي  دططير قاي  ما   لمجمه ر أف يأدار د ئير المصم مات لطري ده الأاص    قد دػـ 

               ال يف أشار ا    Joseph N. Cappella, Kathleen Hall Jamieson( 27)                          درائ  آ ار الدططير مف قلؿ 
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                               الجمهػػػ ر لهػػػا قػػػد دكػػػ ف مدشػػػاله  أ                                                           إلػػػ  أف "طري ػػػ  دػػػططير اهألػػػار مػػػف قلػػػؿ الصػػػح ييف  كي يػػػ  دػػػططير
                                                                                                  مأدم ػػػ ظ  لالدػػػالي فػػػاف هػػػ   الدرائػػػ  ددصمػػػؽ لكي يػػػ  قيػػػاـ قنػػػاة الجةيػػػرة ا نجميةيػػػ   هيإلػػػ  ا  اعػػػ  اللريطانيػػػ  

                                                                             لد طي  أألار داعش  عال ة عم  كي ي  عرض دمؾ المصم مات علر م اقصها االلكدر ني . 
                          نتائج الدراسة التحميمية: 

                 مػػػادة نشػػػردها قنػػػاة     77               م ػػػاال  مػػػف لينهػػا      175                      دار شػػػهر  احػػػد( عػػػف  جػػ د                    كشػػ ت الندػػػاإل  )عمػػػ  مػػ
                                       حيػث إف اللاحػث قػاـ لجمػا ليانػات مػف BBC                              نشردها هيإل  ا  اعػ  اللريطانيػ      98                    الجةيرة ا نجميةي    

                                                                                           الم قصيف  فاف  اا ال  رات ا ألاري  لـ يكف عم  الص ح  اه ل  أ  في ص ح  داأمي   لؿ في اهقئاـ 
                                             لطألار الشرؽ اه ئط  الدي نشرها كال الم قصيف.         الأاص 

                                                                                     لنػػاء عميػػه  ف ػػد كػػاف مػػف الئػػهؿ دحديػػد م قػػا كػػؿ ف ػػرة إألاريػػ   ئػػه ل  دحديػػد دصػػني ها   دجػػدر 
                              كانت دلمغ عف ن ل المجم عػ   إال   BBC                                                             ا شارة إل  أف قناة الجةيرة ا نجميةي   هيإل  ا  اع  اللريطاني  

                                                                      يات مأدم   لم ياـ ل لؾ: ف د أشارت قناة الجةيرة ا نجميةي  إل  المجم ع                           أنها ائدأدمت مصطمحات  دئم
                                                                                                      لائـ "دنظيـ الد ل  ا ئالمي  في الصراؽ  الشاـ" أما هيإل  ا  اع  اللريطاني  ف د أشارت إليها لائـ " الد ل  

           ا ئالمي ". 

                                                            أوال: تحميل األطر الخبرية لداعش في موقعي البى بي سي والجزيرة:

                                                                            ندػػاإل  الدحميػػؿ عػػف  جػػ د عػػدد مػػف اهطػػر الألريػػ  الدػػي لػػرةت فػػي مصالجػػ  مػػ قصي اللػػ  لػػي      كشػػ ت 
                                                                  ئي  الجةيرة لدنظيـ داعش   ئ ؼ ندنا ؿ ه   اهطر عم  النح  الدالي:  

                     اإلطار األصولي اإلسالمي:

                                                                                  لشػكؿ رإلػػيل  فػػاف الحػرب اػػد دنظػػيـ الد لػػ  ا ئػالمي  دصػػد حرلػػا اػػد اهصػ لي    لنػػاء عميػػه  ف ػػد 
                                                                              نػػػت هنالػػػؾ نةعػػػ  ل صػػػؼ دنظػػػيـ الد لػػػ  ا ئػػػالمي  اػػػمف إطػػػار إئػػػالمي أصػػػ لي   قػػػد حػػػدث هػػػ ا لمػػػا   كا

    (. BBC                                مرات عم  هيإل  ا  اع  اللريطاني      11                                      مرة )إحدل عشرة مرة عم  قناة الجةيرة       21       مجم عه 

    إلف:                                                                               أكد لر  عم  ئليؿ الم اؿ  ن مت الجةيرة قص  لصن اف "فيدي  يص ر قطا رأل أحد الرها   4     في 
                                (  يم ػ  المػـ  عمػ  قيػادة ال اليػات Alan Henning                                                  رجؿ مم ـ يشاهد  ه  ي دؿ لاح ا اجدماعيػا لريطانيػا )

    (.     2114                                                              المدحدة لمهجمات عم  منط   دئيطر عميها المجم ع  )قناة الجةيرة  

                                                                                   دظهػػر الصػػ رة الرجػػؿ الم نػػا  هػػ  يحمػػؿ ئػػكينا   ي ػػؼ فػػ ؽ لاحػػث اجدمػػاعي مػػنحف   ي ػػ ـ ل  ػػةة 
                                                                                       الدػػي دصػػ ر ال اػػا لشػػكؿ ئػػملي   يدػػرؾ ال ػػارئ فػػي شػػؾ  حيػػرة مػػف أف دنظػػيـ الد لػػ  ا ئػػالمي       داإلريػػ

                     دم ؿ الد ل  اهص لي .
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                                                                                    هنػاؾ قصػػ  أأػػرل دصػػ ر دنظػيـ الد لػػ  ا ئػػالمي  كجهػػ  أصػ لي  نشػػردها هيإلػػ  ا  اعػػ  اللريطانيػػ  
BBC    همريكيػػػػ  دأطػػػػط ل قػػػػؼ دةايػػػػد                                                 ئػػػػلدملر   ي ػػػػ ؿ الصنػػػػ اف الػػػػرإليل: "ال اليػػػػات المدحػػػػدة ا    16       لدػػػػاري                        

                                                  (   د ا  ال ص  كيؼ أف ق ات اهمف اهمريكي  دهػدؼ إلػ      2114                                    الجهادييف" )هيإل  ا  اع  اللريطاني   
                                                                                    منػػػػا الشػػػػلاب المدطػػػػرؼ مػػػػف االناػػػػماـ لدنظػػػػيـ الد لػػػػ  ا ئػػػػالمي    لنػػػػاء عمػػػػ   لػػػػؾظ فػػػػاف اهطػػػػر اللػػػػالغ 

                                  منظم  أص لي   دحمؿ م اهيـ ئملي .                                         دشير إل  دنظيـ الد ل  ا ئالمي  عم  أنها   (  21 )     عددها

                                     االختالفات الدينية / إطار عدم التسامح:

                      ( هػ ا ا طػار مػف أػالؿ مػا BBC                                     هيإل  ا  اع  اللريطاني  )اللي لي ئي   AJE                   كرت قناة الجةيرة 
                                                                              مرة )ئلص  عم  قناة الجةيرة ا نجميةي    ئد  عشر عم  لي لي ئي(   في جميػا الحػاالت     23       مجم عه 

                                              الصشريف  كاف لمدصصب الديني دالل  ئملي .      ال ال 
 ( يشير إلى نتائج تحميل األطر 1جدول رقم )

 السمبية المحايدة اإليجابية عدد المرات التي ذكرت الداللة الرقم
 41 - - 41 األصولية اإلسالمية 1
 42 - - 42 الفروقات الدينية/التعصب 4
 22 - - 22 الجرائم ضد اإلنسانية 2
 22 - 2 21 بيعة العدوانية لتنظيم الدولة اإلسالميةالط 2
 2 4 22 24 الطبيعة العدوانية لقوات التحالف 2
 2 4 2 12 الرغبة بتحقيق السالم 2
 - - 2 2 التساهل/التسامح الديني 2
 2 1 42 21 األنسنة/اإلنسانية 2

                          دير مػػف قلػػؿ ال الليػػ    أحػػد                                                              هػػ ا لػػيل مئػػد رلاظ هف الدصصػػب الػػديني ي يػػر االمدصػػاض  ال يم ػػ  الد ػػ
                                   دشػػػريف اه ؿ  فػػػي قصػػػ  دحػػػت عنػػػ اف رإلػػػيل:     12               لهػػػ ا ا طػػػار: فػػػي   AJE                         اهم مػػ  عمػػػ  كي يػػػ  ائػػػدأداـ 

         مػف عناصػر     29                                                                            "اندحار  ال ي في د جيرات ارلت اهكراد في الصراؽ: مما أدل إل  م دؿ ما ال ي ؿ عػف 
    88                   عػال ة عمػ  إصػال  ISIL                 لصراؽ  لالد الشاـ                                                    اهمف الكردا ال يف ي ادم ف دنظيـ الد ل  ا ئالمي  في ا

    (.     2114                     شأصا" )قناة الجةيرة  

                                  قص  عن انها "أةم  الد ل  ا ئالمي :   BBC                                    أكد لر  نشرت هيإل  ا  اع  اللريطاني      16           في داري  
                                     (   كانػت كمدػا ال صػديف عػف الصػراؽ   هػي     2114                                               لـ يلؽ فػي اهنلػار لمنػاةحيف الئػن  شػيء" )لػي لػي ئػي 

                                                                                        دشػػهد دػػ درات دينيػػ  عمي ػػ    دػػ فر كمدػػا ال صػػديف مؤشػػرا عػػف ال ر قػػات الدينيػػ  ال اإلمػػ  لػػيف مأدمػػؼ      د لػػ  
                                                                                            الجهات المدحارل    لشكؿ عاـ  فاف كمدا مؤئئات اهألار أشارت إل  عدـ د لؿ دنظػيـ الد لػ  ا ئػالمي  

                 لمديانات اهأرل. 
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    :                        إطار الجرائم ضد اإلنسانية

  AJE        مػرة عمػ     ة             مػرة ) ػالث عشػر     33                             كالها اد ا نئاني  لما مجم عه                             رد  كر الجراإلـ الدي دـ ارد
                                         كاف له ا ا طار مئح  ئملي  دردلط له.   33                                                 عشريف مرة  كردها لي لي ئي(  في جميا الحاالت الػ 

                قص  كاف عن انها   AJE        نجميةي                                               أكد لر  عم  ئليؿ الم اؿ  عرات قناة الجةيرة ا     11           في داري  
                                         دػدفا لصمػؽ نحػ  محاصػرة المػدف الئػ ري : اهمػـ   ISIL                            ل  ا ئالمي  فػي الصػراؽ  الشػاـ             "دنظيـ الد          الرإليل

                                         "  كمػػا أف م ػػادمي دنظػػيـ الد لػػ  ا ئػػالمي  قػػد Kobane                                          المدحػػدة دحػػ ر مػػف "مجػػةرة" قػػد د ػػا فػػي "ك لػػاني 
   (. 4   211                                                                                    د دم ا عم  الرحـ مف الارلات الدي د  دها ال اليات المدحدة إل  م اقصهـ ")قناة الجةيرة  

     قػػد                                                           يم ػػؿ مؤشػػرا ق يػػا عػػف الجػػراإلـ المردكلػػ  اػػد اآلأػػريف فػػي الحػػرب   "     مجػػةرة "                إف ائػػدأداـ كممػػ  
                                        اهمػػـ المدحػػدة دػػدهـ دنظػػيـ الد لػػ  ا ئػػالمي  "              أكدػػ لر لصنػػ اف    2                                    نشػػرت هيإلػػ  ا  اعػػ  اللريطانيػػ  قصػػ  يػػـ  

               ػػػػاؿ  فػػػػاف كممػػػػ              فػػػػي هػػػػ ا الم     (    2114                                                   لاردكػػػػاب االندهاكػػػػات الجئػػػػيم  لح ػػػػ ؽ ا نئػػػػاف" ")لػػػػي لػػػػي ئػػػػي 
         لػػػيل مػػػف                                                             ندهاكػػػات  الأر قػػػات الدػػػي د ػػػـ  لهػػػا اػػػد الػػػ يف ي  ػػػ ف فػػػي طػػػري هـ  اال                    "اندهاكػػػات" دشػػػير إلػػػ  

                                                               المئد رب أف يك ف إطار  كر م ؿ ه   الجراإلـ قد  رد لطري   ئملي .
  :                                     إطار الطبيعة العدوانية لمدولة اإلسالمية

    مػػرة   AJE      28                       قنػاة الجةيػػرة االنجميةيػ          مػػرة عمػ      33     مػرة )    61                              قػد  كػر هػػ ا ا طػار لمػا مجم عػػه 
  AJE                     أكدػػ لر  عراػػت الجةيػػرة    5                            مػػرة  ات داللػػ  ئػػملي .  فػػي يػػـ      57                        عمػػ  لػػي لػػي ئػػي(  حيػػث كانػػت 

                                                            دحاصػػر لمػػدة كرديػػػ  فػػي ئػػ ريا: ال دػػاؿ يحدػػدـ لمئػػيطرة عمػػ  ك لػػػاني    ISIL                     قصػػ  دحػػت عنػػ اف "قػػ اإلؼ 
               الجةيرة(.     2114                    د ليف عشي   احاها ")                 الم ادميف اهكرا  ISIL                              م دؿ الصشرات مف م ادمي داعش 

                              حيػػػث دئػػػص  إلػػػ  االئػػػديالء عمػػػ  لمػػػدة                                                     دصػػػؼ هػػػ   ال صػػػ  الطليصػػػ  الصد انيػػػ  لمد لػػػ  ا ئػػػالمي 
        شػأص إلػ           111 185                          الدركي   مما ااطر أك ػر مػف   -                          ال اقص  عم  الحد د الئ ري   Kobane        ك لاني  

                نجميةيػػ  الطليصػػ                              منائػػلات  ف ػػد أطػػرت الجةيػػرة ا                  فػػي ا ندػػيف مػػف ال                                     علػػ ر الحػػد د لدركيػػا هرلػػا مػػف ال دػػاؿ
                          أيمػ ؿ  عنػدما نشػرت الجةيػرة     21                         مف أم مػ   لػؾ مػا حػدث فػي           يجالي  إ                                الصد اني  لمد ل  ا ئالمي  لطري   

                                                                         قص  دحػت عنػ اف "داعػش دطمػؽ ئػراح أدػراؾ رهػاإلف فػي الصػراؽ:  قػد كػاف هػؤالء اهدػراؾ   AJE        نجميةي    ا 
                                                           أط اؿ  دلم مائييف  محدجةيف في الم صػؿ عمػ  يػد م ػادمي داعػش فػي    مف   ـ    فيه   ف    ( لم  46              اللالغ عددهـ )

                                                           دػػػ فر هػػػ   ال صػػػ  د اصػػػيؿ عػػػف كي يػػػ  قيػػػاـ دنظػػػيـ الد لػػػ  ا ئػػػالمي       (    2114                     شػػػهر حةيػػػراف )الجةيػػػرة  
                                  مما ي فر نهاي  ئصيدة له   ال ص .    ظ                                                     لاطالؽ ئراح الرهاإلف ال يف كان ا محدجةيف لمدة  ال   أشهر

                                                                             منائػػػل   أشػػػارت هيإلػػػ  ا  اعػػػ  اللريطانيػػػ   لشػػػكؿ ئػػػملي إلػػػ  الطليصػػػ  الصد انيػػػ  لمد لػػػ      26     فػػػي 
                                             أحئطل لصن اف "ردة فصؿ عالمي  دجا  شريط فيدي     4                                        ا ئالمي    قد ظهرت  احدة مف ه   ال صص في 



Arab Media & Society (Issue 23, Winter/Spring 2017) 

 442 أطر التغطية الخبرية لتنظيم داعش في المواقع اإلخبارية اإلذاعية

    هػ ا          (.  يشػير Alan Henning  BBC, 2014                                                نشرده دنظػيـ الد لػ  ا ئػالمي  يصػرض م دػؿ )آالف هيننػغ 
                                                                               إل  م دؿ م اطف لريطاني ئافر إل  ئ ريا مف أجؿ د ديـ مئاعدات إنئاني  لممحداجيف. 

                                                                                         فػػي ا ندػػيف مػػف المنائػػلات  عممػػت هيإلػػ  ا  اعػػ  اللريطانيػػ  عمػػ  دػػططير الطليصػػ  الصد انيػػ  لدنظػػيـ 
         اف "إطػػالؽ                             ئػػلدملر قػػد دػػـ نشػػر م الػػ  لصنػػ      21                                                    الد لػػ  ا ئػػالمي  لطري ػػ  إيجاليػػ    مػػف أم مػػ   لػػؾ أنػػه فػػي 

       م اطنػا     46                                                                                   ئراح الرهاإلف اهدراؾ المحدجةيف لدل دنظيـ الد ل  ا ئالمي "    لؾ كاشارة إل  إطالؽ ئراح 
    (.     2114                                                                         دركيا كان ا محدجةيف مف قلؿ دنظيـ الد ل  ا ئالمي  )هيإل  ا  اع  اللريطاني   

                                      إطار الطبيعة العدوانية لقوات التحالف:

                                                           لدػػي دػػـ دحميمهػػا فػػي هػػ   الدرائػػ   ف ػػد  رد  كػػر هػػ ا هكلػػر عػػدد مػػف                            هػػي مػػف لػػيف اهطػػر ال مانيػػ  ا
                       مػرة عمػ  قنػاة الجةيػرة       26                                                                       المرات   في اال نديف  ئديف مرة  رد  كر الطليص  الصد انيػ  ل ػ ات الدحػالؼ )

                                 مرة   ملاشرة  فاف قارئ هػ   ال صػص     58                                                       مرة عم  هيإل  ا  اع  اللريطاني (  ف د  رد  كر ايجالي لػ     36
                         يشؾ في اهلطاؿ  الاحايا.   ال 

                                                     أكدػػ لر لصنػػ اف: "أرد حػػاف يصػػرب عػػف رحلدػػه فػػي المشػػارك  فػػي    1                             قػػد نشػػرت الجةيػػرة قصػػ  لدػػاري  
                                                                                          الحرب اد داعش:  في ه ا دصري   اا  مف قلؿ الرإليل الدركي ح ؿ احدماؿ اناماـ أن رة إل  ال داؿ 

    (.     2114         )الجةيرة                                                        إل  جانب ال اليات المدحدة اهمريكي   ال ارات اد مئمحيها" 

                                                        أكدػػ لر   الدػػي كانػػت لصن اف:"أئػػدراليا دصمػػف ائػػدصدادها لاػػرب    3                            هنػػاؾ قصػػ  أأػػرل  ردت لدػػاري  
                                                                                          داعػػػش فػػػي الصػػػراؽ: الطيػػػار ف الحرليػػػ ف يناػػػم ف إلػػػ  ال ػػػارات الدػػػي د  دهػػػا ال اليػػػات المدحػػػدة اهمريكيػػػ  

    (.     2114     يرة                                                                 لارب داعش  لصد ددأؿ مجمل ال ةراء لناء عم  طمب مف الصراؽ" )الجة 

                                                                                      دص ر هاداف ال صداف ق ات الدحالؼ كدحالؼ د لي ي ادؿ عد ا مشدركا   في  الث منائلات  ف د 
                                                                                             ص رت الجةيرة الطليص  الصد اني  ل  ات الدحالؼ امف إطار ئملي   مف أم مػ   لػؾ  قصػ  لصنػ اف: "قػادة 

                        اليػػات المدحػػدة اهمريكيػػ                                                                 الصػػالـ يناقشػػ ف شػػف حممػػ  اػػد داعػػش: لصػػض الدئػػاؤالت حػػ ؿ شػػرعي  قيػػادة ال
                                                                                        لدحػػالؼ شػػف حػػارات ج يػػ  عمػػ  داعػػش  م اقصهػػا فػػي ئػػ ريا  مػػا ا شػػارة إلػػ  مػػا إ ا كانػػت قػػ ات الدحػػالؼ 

    (.     2114                                                                                  يحؽ لها قصؼ أهداؼ في ئ ريا  الصراؽ   هما د لداف  ادا ئيادة عم  أراايهما )الجةيرة  

                                    لريطانيػػ  عػػف الطليصػػ  الصد انيػػ  ل ػػ ات                                                    دؤكػػد ال صػػص الئػػت   ال ػػ ف الدػػي نشػػردها هيإلػػ  ا  اعػػ  ال
                                                            ئلدملر  نشر م اؿ لصن اف "أةم  الد ل  ا ئالمي : أ لاما يئػدهدؼ     24                               الدحالؼ  لؾ لطري   إيجالي  ف ي 

                                                                                            "شلك  الم ت"   ه ا يدؿ عم  أهمي  دحمؿ الك اح مف أجؿ دح يؽ ألرة جد ؿ أعماؿ لمشر )هيإل  ا  اع  
    (.     2114                     اللريطاني / لي لي ئي 

                                                   أكدػػ لر  د ػػ ؿ:" كنػػدا ئػػ ؼ دشػػارؾ فػػي الاػػرلات الج يػػ  اػػد    3                       ي قصػػ  أأػػرل نشػػرت لدػػاري     فػػ
                                                                                       دنظػػػيـ الد لػػػ  ا ئػػػالمي ظ ممػػػا يشػػػير إلػػػ  أهميػػػ  منػػػا د ػػػدـ داعػػػش فػػػي ا رهػػػاب الصػػػالمي )هيإلػػػ  ا  اعيػػػ  
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                                                                       (   هنػػا  دػػـ دػػططير داعػػش لشػػكؿ فصػػاؿ مػػف أػػالؿ صػػ رة أصػػ لي    الدػػي يجػػب إي افهػػا     2114            اللريطانيػػ   
       را.  ف

                      إطار الرغبة في السالم:

  AJE                                                                               قد  كر ه ا ا طار لما مجم عه أمػل عشػرة مػرة )ئػت مػرات عمػ  قنػاة الجةيػرة ا نجميةيػ  
                                                                                          دئا عم  "هيإل  ا  اع  اللريطانيػ " لػي لػي ئػي(   صػن ت هػ   الحػاالت الأمئػ  عشػر لالدئػا ا د ريلػا 

                                    هيإل  ا  اع  اللريطاني /لي لي ئي.   AJE                                                   ليف إطارات ا يجالي   الئملي  عم  حد ئ اء لالجةيرة  

                          قصػ  لصنػ اف "أميػر قطػر يلمػغ   AJE                               ئلدملر  نشرت الجةيػرة ا نجميةيػ      17                     فصم  ئليؿ الم اؿ  في 
                                                                                           ميركؿ أف قطر ال دم ؿ داعش:  ينكر الشي  دميـ االدعاءات ح ؿ ةيارده إلػ  الصاصػم  اهلمانيػ   قػاإلال: 

           (   فػي م ػؿ     2114                                             الشاـ أياا يشػكؿ دهديػدا لد لػ  قطػر )الجةيػرة                                     إف دنظيـ الد ل  ا ئالمي  في الصراؽ
                                                                                         هػػ   الحالػػ   ف ػػد ائػػدأدمت الجةيػػرة ا نجميةيػػ  إطػػار الرحلػػ  فػػي الئػػالـ مػػف أػػالؿ مػػدل الت إيجاليػػ  حػػ ؿ 

لصاد ن ئها عف دنظيـ الد ل  ا ئالمي .                                                             رحل  قطر في الئالـ   ا 

             كانػت ال صػ           ئػمليا                      طػار  الدػي حممػت مػدل ال                                   أكد لر  نشرت الجةيرة قص  امف ه ا ا     13     في 
                                                      ئػدراديجيدنا: اللمػدة الئػ ري  حيػث ي ادػؿ اهكػراد اػد داعػش   ا                                        لصن اف: "كيرا: إن ا  ك لػاني لػيل جػةءا مػف 

    (.     2114                                                      ه ا عم  حد ق ؿ  ةير الأارجي  اهمريكي  )الجةيرة   "                                لكف يجب الدركية أ ال عم  الصراؽ

         مػػف هػػ                           حيػػث كػػاف ا طػػار محايػػدا                           الجةيػػرة ا ندػػيف مػػف ال صػػص                         عػػال ة عمػػ   لػػؾ  ف ػػد نشػػرت 
                                                                    أكدػػ لر   جػػاءت لصنػػ اف: "دركيػػا م جػػ دة ف ػػط لممراقلػػ " فػػي ك لػػاني: الئػػكاف    4                    ال صػػص مػػا نشػػر لدػػاري  

                                               الحك م  الدركي  فشمت في د ديـ المئاعدات الالةمػ     :                                             اهكراد يحارل ف داعش عم  الحد د الئ ري    د  ؿ
       لػالحرب              ر أرااػيها                                                    أف دركيا ئ ؼ دحافظ عم  ئيائ  عدـ الددأؿ طالما لـ ددػط    إل       ص            أشارت ال     (28(

         اد داعش.

               ف ػػد دػػـ ائػػدأداـ                                                                         مػػف لػػيف ال صػػص الدئػػا الدػػي ائػػدأدمدها هيإلػػ  ا  اعػػ  اللريطانيػػ  /لػػي لػػي ئػػي
                             يجػالي  لينمػا كػاف إطػار ال صػص إ                                             إطػار الئػالـ   قػد  رد  لػؾ فػي أمػل قصػص  ات مػدل ؿ    في        الرحل  

                          ئػػلدملر   جػػاءت لصنػػ اف: آالف     18             يجػػالي لدػػاري                           قػػد نشػػرت قصػػ  عػػف ا طػػار ا                         اهرلػػا المدل يػػ  ئػػمليا
   .  (29 )                                                           هيننغ: الرحالت إل  ئ ريا دئدحؽ الصناء   ه ا ما ي  له الرهين 

    :                   إطار التسامح الديني

                     ئػػت عمػػ  لػػي لػػي ئػػي(   AJE                                                     رد  كػػر إطػػار الدئػػام  الػػديني فػػي دئػػا منائػػلات ) ػػالث عمػػ  
         يجالي .  إ                  جاءت كمها لنلرة 
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      دد ئػؿ   ISIL                                 أيم ؿ لصنػ اف "ة جػ  أئػير لػدل داعػش     21                    نجميةي  مادة لداري                      قد نشرت الجةيرة ا 
                            ف  فادػه لػف دح ػؽ شػيإلا لجماعػ   إ       د ػ ؿ                                           ئػاإلؽ ئػيارة أجػرة لريطػاني احدجػة فػي ئػ ريا                 ا فراج عف ة جػ
                                         جػ  الرهينػ  اللريطػاني آالف هينيػن  إلػ  داعػش                               في م ػؿ هػ   الحالػ   دد ئػؿ ة       (    2114               مئمح  )الجةيرة 

                                                    دناشدها إطالؽ ئراح ة جها عم  أئال الدئام  الديني. 

   4                                                                                     مف ليف الم االت الئد  الدػي نشػردها "هيإلػ  ا  اعػ  اللريطانيػ  لػي لػي ئػي"  ظهػرت  احػدة يػـ  
     إطػػػػػالؽ                            دصػػػػػدر شػػػػػريط فيػػػػػدي  دناشػػػػػد داعػػػػػش   Kassig                                       أكدػػػػػ لر دحػػػػػت عنػػػػػ اف "أئػػػػػرة الرهينػػػػػ  اهميركػػػػػي 

     ـ(.     2114                                       ئراحه")هيإل  ا  اع  اللريطاني  لي لي ئي 

        فػي كػؿ                                                                   ه ا يدصمؽ لطفراد اهئر المصني   مناشددهـ داعػش إطػالؽ ئػراح أحلػاإلهـ   اف              مرة أأرل  ف
                                                                   ه   اهم م   كاف الدئام  الديني إطارا  ااحا مف حيث الصن اف  ال ص . 

  :             اإلطار اإلنساني

          عم  "هيإل      AJE      24        نجميةي                                  رة )ئلا مرات عم  قناة الجةيرة ا  م    31                       رد  كر ا طار ا نئاني 
                   قػػد  رد  كػػر ا طػػار         مػػرة(    25                                  كانػػت حالليػػ  هػػ   الحػػاالت إيجاليػػ  )                                ا  اعػػ  اللريطانيػػ  لػػي لػػي ئػػي"(

                        رلما يرجا  لؾ إل  AJE        نجميةي                                                                ا نئاني عم  لي لي ئي أك ر مف  لؾ لك ير م ارن  ل ناة الجةيرة ا 
                                                                                يػػاـ "هيإلػػ  ا  اعػػ  اللريطانيػػ  لػػي لػػي ئػػي" لنشػػر عػػدد مػػف ال صػػص الدػػي ددػػالا مصػػير الرهػػاإلف        ح ي ػػ  ق

           ال رلييف. 

                                                 ئلدملر لصن اف "آالف هينين  فػي نػداء فيػدي  م جػه إلػ      21    ي ـ    ص                           قد نشرت  احدة مف ه   ال ص
         مػػف اهإلمػػ                   ال صػػ   يناشػػد عػػدد              (.  فػػي هػػ     2114                                             ألػػرة اهإلمػػ " )هيإلػػ  ا  اعػػ  اللريطانيػػ  لػػي لػػي ئػػي 

                                                       اللريطانييف داعش إطالؽ ئراح اهئرل الرهاإلف اللريطانييف. 

                                                                                       كرت قص  أأرل نشردها مف قلؿ "هيإل  ا  اعػ  اللريطانيػ  لػي لػي ئػي" فػي ن ػل اليػـ   م ادهػا: 
               (.  يد افػؽ هػ ا     2114                                                                            "دركيا د د  الحػد د لككػراد الئػ رييف ال ػاريف )هيإلػ  ا  اعػ  اللريطانيػ  لػي لػي ئػي 

             إ  نشرت قنػاة    ظ                 دحت ا طار ا نئاني                 هرلا مف الجيش  ظ                                    ف ما ا طار ا نئاني   مئاعدة الالجإليف      الصن ا
                                        ي كػر ف فػي إقامػ  منط ػ  عاةلػ  داأػؿ ئػ ريا:  "                  دشػريف اه ؿ لصنػ اف    8       قصػ  فػي   AJE        نجميةي            الجةيرة ا 

                      ف( لالجإلػػيف   لكػػف الليػػت                                                                         كلػػار الدلم مائػػييف اهمػػريكييف  اللريطػػانييف يلح ػػ ف لالد صػػيؿ فكػػرة )المػػال  اآلمػػ
                                في ه   الحال   دـ ائدأداـ ا طار        (.     2114         نجميةي                                     ف ينكر ف ه ا الد رير )الجةيرة ا  ج             اهليض  اللندا

                                  حمايػػ  الالجإلػػيف مػػف الحػػرب الػػداإلرة اػػد            المدحػػدة فػػي         المممكػػ                                           ا نئػػاني مػػف أػػالؿ رحلػػ  ال اليػػات المدحػػدة
       داعش. 
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  :                 التحميل والمناقشة

                                                                          راقل  الدي ائد رقت مدة شػهر  كانػت المػ اد المدصم ػ  لػداعش دنشػر لشػكؿ يػ مي عمػ              أالؿ فدرة الم
                                                                   م اقا "هيإل  ا  اع  اللريطاني  لي لي ئي"   لمغ أعمػ  عػدد مػف المػ اد   AJE                        كؿ مف الجةيرة ا نجميةي  

       رإليئػ                                             ئػلدملر(  الدػي كانػت لئػلب ا نػيف مػف اهحػداث ال    24                                       ا ألاري  الدي ئجمت في يـ   احد )لداري  
                                                                    ف د كاف هنالؾ ما مجم عه )ئد  م االت عم  كؿ م قا(  هي الدي دـ نشرها. 

                         في الجةاإلر عم  يد مجم عػ    Herve Gourdel                                          كاف أ ؿ حدث ه  قطا رأل الم اطف ال رنئي 
                                                                                         إئػػالمي  لهػػا اردلاطػػات مػػا داعػػش )دػػـ اأدطػػاؼ حػػر دؿ فػػي الجةاإلػػر قلػػؿ  ال ػػ  أيػػاـ(  أمػػا الحػػدث الػػرإليل 

                                                                                           لؾ اليـ   فه  الكمم  الدي أل اها الرإليل اهمريكي أ لاما في هيإل  اهمـ المدحدةظ حيث أشار فيهػا          ال اني ل 
                                                                                           إل  أف داعش شلك  لممػ ت   الدػي يجػب  ق هػا  منصهػا لػال  ة   كػاف هنالػؾ حاد دػاف دشػكالف الصػدد اهقػؿ 

                ر مػػرة أأػػرل  حيػػث      أكدػػ ل    11           ئػػلدملر  فػػي     19                                                مػػف المػػ اد الدػػي نشػػرت فػػي يػػـ   احػػد   قػػد حػػدث هػػ ا فػػي 
                                                     نشرت م ال   احدة عم  كؿ م قا في كؿ مف ه يف الي ميف. 

                                                          ئلدملر   لما مجم عه دئص  م االت إألاري   ظهر منها ئلص  عم      16                     هنالؾ قصص  قصت ي ـ 
                                                                                          م قػػا لػػي لػػي ئػػي فػػي  لػػؾ اليػػ ـ   كانػػت هػػ   الةيػػادة كػػردة فصػػؿ ل طػػا رأل اللريطػػاني دي يػػد هػػاينة قلػػؿ 

          ر ال ص .                ي ميف ف ط مف نش

                                                                                    كما  كر ئال ا  فاف  ئاإلؿ ا عالـ دميؿ إلػ  إنئػاني  الاػحايا  عػرض صػ ر دشػير إلػ  إ اللهػـ  
                                                "هيإلػػػ  ا  اعػػػ  اللريطانيػػػ  لػػػي لػػػي ئػػػي" فػػػي د طيدهمػػػا   AJE                                      هػػػ ا مػػػا يم ػػػؿ ادجػػػا  الجةيػػػرة ا نجميةيػػػ  

                                     لمؤشرات اهمف ال  مي في مصظـ الحاالت. 

                                                      داللػ   ااػح   ملاشػرة عمػ  داعػش  رحػـ أف الحػاؿ لػيل داإلمػا                                دطدي عمميػ  نشػر اهألػار كاشػارة 
                                                     ئػػلدملر  نشػػر م قػػا لػػي لػػي ئػػي ألػػرا دحػػت عنػػ اف "دركيػػا داػػيؽ     22                            كػػ لؾ  فصمػػ  ئػػليؿ الم ػػاؿ   فػػي 

                                                                                            الأنػػاؽ عمػػ  الحػػد د الئػػ ري  لصػػد االاػػطرالات الدركيػػ "   لػػـ يشػػر هػػ ا الألػػر لشػػكؿ ملاشػػر إلػػ  الصنػػا يف 
                                          (   مػػا  لػػؾ  فػػاف الألػػر يأمػػؽ صػػم  ملاشػػرة لػػيف     2114                 يطانيػػ  لػػي لػػي ئػػي                          اهلػػرة )هيإلػػ  ا  اعػػ  اللر 

ّ                                                            الالجإليف الئ رييف ال اّريف  ال يف يصلر ف الحد د إل  دركيا نديج  لالاطرالات في ئ ريا.                       

                                      مػػادة دشػػير إلػػ  أف اللحػػث كشػػؼ عػػف دصػػني ات      175                                          مػػف المهػػـ الدطكيػػد أف المػػ اد اللػػالغ عػػددها 
                                                                   صني ات  الدي ط رهػا اللاحػث   مػف الاػر رة لمكػاف ا شػارة إلػ  مػا إ ا كػاف                         دحت ما ال ي ؿ عف  ماني  د

                                                                                             كؿ مف ه   الد افا قد نشر لشكؿ إيجالي  أ  ئملي  أ  محايد   ه ا يصد ار رياظ حيث إنػه يػ فر مؤشػرا 
                                                                        ح ؿ كي ي  دم يؿ المؤئئ  الصح ي  لنشر اهألار  دص ير داعش  ق ات الدحالؼ. 
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                                                           هنالػػؾ حالػػػ  مػػف الم اػػ عي  فػػػي كػػؿ مػػػف قنػػاة الجةيػػػرة  هيإلػػ  ا  اعػػػ                           لنػػاء عمػػ   لػػػؾ  ف ػػد كػػػاف
                                                                                   اللريطانيػػػ  فػػػي دػػػططير المػػػ اد ا ألاريػػػ    يمكػػػف قػػػ ؿ ن ػػػل اهمػػػر لأصػػػ ص الم اػػػ عي  لئػػػلب طري ػػػ  

                                       دصنيؼ اللاحث لصن اف كؿ م ال  إألاري . 

            للحػث النػ عي                                                                         لشكؿ عاـ   عند إجراء ه ا اللحث  حػا ؿ اللاحػث المحافظػ  عمػ  الم اػ ع  فػي ا
                                                                                                ليل لطري   محايدة  لؿ لمصرف  دط ير اللاحث عم  اللحث   د اي  كي ي  دط ير ه ا فػي د ئػير الندػاإل   
                                                                                               لناء عم   لؾظ فاف لصػض عناصػر الدحيػة قػد أةيػؿ مػف الد ػارير فػي الندػاإل  النهاإليػ   عػال ة عمػ  إةالدهػا 

                   مف عممي  الدحميؿ. 

                                              اللي لي ئي لنشر اهألار عم  م اقصهػا عمػ  شػلك    AJE                                      مف أجؿ دططير الطري   الدي ادلصدها 
                                                                                        ا ندرنػػت  فمػػف الم يػػد ا شػػارة إلػػ  إد ارد ئػػصيد فػػي كدالػػه:" د طيػػ  ا ئػػالـ: كيػػؼ دحػػدد  ئػػاإلؿ ا عػػالـ 

                                    (  حيػث افدػرض أف ا ئػالـ حاللػا مػا يصػػ ر     1997                                                  الألػراء نظردنػا إلػ  مػا يحػدث فػي ل يػ  د ؿ الصػالـ" )
                                                                     شيء ال نحل   لشطف المئاإلؿ الئيائي    االجدماعي    االقدصادي  الصالمي .                       كن ع مف كلش فداء لكؿ

                                                                               فمػػػػف ناحيػػػػ   فػػػػاف ا ئػػػػالـ  يم ػػػػؿ الهمجيػػػػ    مػػػػف ناحيػػػػ  أأػػػػرل  يم ػػػػؿ الديم راطيػػػػ  فػػػػي الصصػػػػ ر 
                                                                                      ال ئػػط    عمػػ   جػػه الصمػػ ـ  فػػاف  ئػػاإلؿ ا عػػالـ دشػػارؾ فػػي "الدصميمػػات الألي ػػ " حػػ ؿ ا ئػػالـ   عمػػ  

                                                                            ه   الدصميمات أصلحت م ل ل  ح ؿ ا ئالـ  فانها ال يمكف أف دكػ ف مصػن ع  مػف ديانػات             الرحـ مف أف 
                  افات أأرل. 

                                                                                           يصمؽ )ئصيد( لال  ؿ إف هناؾ الصديد مف االئد ةاةات  الح ادث الدػي د يػر ال مػؽ مػف قلػؿ المئػمميف 
  . (31 )     ئالمي                                                                       عم  مر الئنيف في كؿ مف إيراف  الصراؽ  الئ داف  مصر   حيرها مف الد ؿ ا 

                                                                                  فػػي الم الػػؿ  فػػاف النشػػاطات الدػػي ياػػطما لهػػا داعػػش يمكػػف أف داػػاؼ إلػػ  دمػػؾ ال اإلمػػ ظ هنهػػا 
                                                                                       دشمؿ قطا الرؤ ل  ال دػؿ الجمػاعي  حيرهػا مػف اهعمػاؿ ال حشػي    مػا  لػؾ  ف ػد أمػص ئػصيد  إلػ  أف 

                    لشػرؽ  ال ػرب   مصرفػ                                                                         "ا ئالـ يصرؼ ئمليا" في  ئاإلؿ ا عػالـ ال رليػ    قػد أدل  لػؾ إلػ  دػ درات لػيف ا
                                             محد دة أ  قميم  ليف ا ئالـ في الد ؿ ال رلي . 

                                قلػػؿ أحػػداث م ػػؿ  د جيػػر مركػػة     1997                                                عمػػ  الػػرحـ مػػف أف ئػػصيد نشػػر هػػ   الدصمي ػػات فػػي عػػاـ 
          (   د جيػػر     2111        ئػػلدملر )    11                                                                 الدجػارة الصػػالمي فػي ني يػػ رؾ  ملنػ  اللندػػاح ف فػػي  اشػنطف الصاصػػم  يػـ  

                                                فاف ا ئالـ ال يةاؿ يصػرؼ  ينظػر إليػه لشػكؿ ئػملي      2115      ي لي     7              ن اؽ لمندف في                   ال نالؿ في قطار اه
                                أص صا في  ئاإلؿ ا عالـ ال رلي .

                                                                                كمػػػا أف ا جػػػراءات الدػػػي د ػػػـ  لهػػػا داعػػػش ليئػػػت دينيػػػ  ف ػػػط  لػػػؿ ئيائػػػي  أياػػػا   هػػػ ا يد ػػػؽ مػػػا 
                        ي مصر  الجماع  ا ئالمي                              م ؿ جماع  ا أ اف المئمميف ف  -                                 ائد الالت الجماعات ا ئالمي  الئال   

                          لائـ 'جن د اهلل المئمميف".    (31 )                    ال يف أشار ا إليها  -                                            الدي لدأت في الهند  امددت إل  جن ب شرؽ آئيا 
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                                                                                     مف الار را أف نشير إل  أف ال رآف يحض عم  الئالـ  قل ؿ الديانات اهأرل   يدم ؿ الدحػدا 
         قػػد  (32 )                                   الم ا مػػ   الدمػػرد   ا صػػالح  ا رهػػاب"                                               فػػي رئػػـ أػػط دقيػػؽ لػػيف الػػدفاع عػػف الػػن ل  الصد انيػػ   

                                                                                         قصػػت داعػػش فػػي هػػ ا الدحػػدا إلػػ  حػػد كليػػر   ممػػا ال شػػؾ فيػػه أنهػػـ يصػػد ف أن ئػػهـ أم ػػاء أك ػػر الممالػػؾ 
                                                                                      ا ئػالمي  اةدهػارا فػػي المااػي   يشػػارك ف فػي الناػاؿ مػػف أجػؿ إعػػادة المئػمميف مػرة أأػػرل عمػ  صػػراط 

                                       لكف مصظـ الد ؿ قد  ص دها لا رهالي .                                   مئد يـ   يئص ف إل  إقام  الأالف  

  AJE                                                      د را مهما في كي ي  دططيرهـ عم  قناة الجةيرة ا نجميةي    -         إرهالي ف   -                     قد أدت ه   الدئمي  
                                                                     لكف ه ا الدص ير الئملي مف قلؿ  ئاإلؿ ا عالـ مئػدهجف  مئػد رب   كمػا BBC                 م اقا لي لي ئي 

                                              ا عػالـ الدػي دئػيطر عمػ  إندػاج  نشػر هػ   اهألػار هػي                فػاف  ئػاإلط Karim, Karim H) )  ( 33)      يؤكػد  
                                                                                          الدػػي دػػدحكـ فػػي إنداجهػػا  نشػػرهاظ ممػػا ي لػػد إجماعػػا شػػصليا عمػػ  أف النػػال يصرفػػ ف  يميػػة ف اهلطػػاؿ مػػف 

                               اهشرار   الاحايا في المجدما.  

     (                                                                                     يصدمد  لػؾ لالدرجػ  اه لػ  عمػ  كي يػ  د ئػير الجمهػ ر لمصنػؼ )المػردلط لػداعش فػي هػ   الحالػ
                                                                                     حيػػث دصدلػػر  ئػػاإلؿ ا عػػالـ أف ئػػلب هػػ   الدئػػمي  هػػ  لم الػػ  حػػرب الأيػػر اػػد الشػػر  كمػػا أف م ػػؿ هػػ   
                                                                                         الد طيػػ  الئػػملي  النمطيػػ  لةئػػالـ يئػػاعد عمػػ  د ػػديـ لصػػض ن ػػاط الم ارنػػ  لكي يػػ  د طيػػ   ئػػاإلؿ ا عػػالـ 

.                        لكألار عف ا ئالـ اليـ 

                                      دم ؿ ا ئالـ لكاممػه.  مػف اهئػمـ أف ن دػرض                                                 ما  لؾ  فانه مف الم يد أف نشير إل  أف داعش ال
   أف   -               لؿ مف المئػدحيؿ   -                                      مميار مئمـ مف شطنه أف يجد أف مف الصصب      1.5                         أف الصالـ ال ا ياـ ح الي 

                                                                                          يك ف مدحدا في ظؿ الأالف  الدي دحا ؿ داعش إنشاءها   دئص  ه   الجماعات اهصػ لي  لدن يػ  "أعمػاؿ 
                       لها قيم  رمةي  عالي ".

                       أكدػ لر دحػػت عنػ اف "داعػػش    2    يػػـ    AJE                                            عمػ   لػػؾ مػا نشػػرده قنػاة الجةيػػرة ا نجميةيػ            مػف اهم مػػ
ISIL    راء جػػػراإلـ حػػػرب  مجم عػػػ  مػػػف االندهاكػػػات فػػػي الصػػػراؽ"   ادهمػػػت هػػػ   الجماعػػػ  المئػػػمح  لدن يػػػ                                                                                   

                                          (   هنػػاؾ عنػػ اف رإلػػيل م ػػاد  "م دػػؿ مػػدير شػػرط      2114                    )الجةيػػرة ا نجميةيػػ                          عمميػػات إعػػداـ  احدصػػاب"
            دشػػريف اه ؿ     12                                                                           نلػػار الصراقيػػ  لئػػلب ان جػػار"   قامػػت هيإلػػ  ا  اعػػ  اللريطانيػػ  لنشػػر هػػ ا الألػػر فػػي   اه

                                                                           (   يشير كؿ مف الألريف إل  ال ظاإلا الدي اردكلدها داعش  كما  كرت مف قلؿ درل     2114          )لي لي ئي 
                    ال ئيمدييف اال نديف.

          كمػػػػا يشػػػػػير   -           ه ئػػػػط  ال ػػػػرب                                                       يػػػػطدي الدهديػػػػد الػػػػ ا دشػػػػكمه داعػػػػش ل ػػػػ ات الدحػػػػالؼ مػػػػف الشػػػػرؽ ا
 Zinn, Howard  ( 34)    الػػػ ا يئػػػم  "الحػػػرب الجيػػػدة" اػػػد اهصػػػ لي    لػػػالنظر إلػػػ  مشػػػارك  ال اليػػػات                                                                  

                                                                                          المدحدة في الحرب اد داعش  ف د أشار إل  أف اهمريكييف يدردد ف عادة في الدأ ؿ في حرب ملررة. 
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    16                           ة الجةيػػرة ا نجميةيػػ  لدػػاري                                                         مػػف أػػالؿ مػػا ئػػلؽ  فػػال حرالػػ  أف نشػػاهد عن انػػا رإليئػػا عمػػ  قنػػا
                       د لػػ  لمئػػاعدة الصػػراؽ فػػي     31                                                              ئػػلدملر ي ػػ ؿ )قػػادة الصػػالـ لػػدعـ الصػػراؽ فػػي حرلهػػا اػػد داعػػش(: دحػػالؼ 

                                                                                             حرلهػػا اػػد دنظػػيـ الد لػػ  ا ئػػالمي  فػػي الصػػراؽ  الشػػاـ    لػػؾ لائػػدأداـ ال ئػػاإلؿ الاػػر ري  )قنػػاة الجةيػػرة 
                        ئلدملر  ال ا يشير إل  "     28                         ا  اع  اللريطاني  لداري                              (  أ  ما نشر عم  م قا هيإل     2114           ا نجميةي   

    (.     2114                                                                                      أةم  الد ل  ا ئالمي : قنالؿ الدحالؼ د صؼ مصافي الن ط الئ ري " )هيإل  ا  اع  اللريطاني   

                                                                                     فػػي كمدػػا الحػػالديف   كمػػا هػػ  الحػػاؿ فػػي حيرهمػػا  فػػاف الدركيػػة يصدمػػد عمػػ  ح ي ػػ  أف الحػػرب اػػد 
                                                              الدحػػالؼ   هػػ ا يػػ فر شػػرعي  لمحػػرب اػػد داعػػش   أاصػػ  عنػػدما ندػػ كر كيػػؼ                      داعػػش ين ػػ  مػػف قلػػؿ د ؿ 

            اد الصراؽ.       2113                                   ان ئـ المجدما الد لي أ ناء حرب عاـ 

                                                                                      أدل  لػػػؾ إلػػػ  دمكػػػيف قنػػػاة الجةيػػػرة ا نجميةيػػػ   هيإلػػػ  ا  اعػػػ  اللريطانيػػػ  مػػػف دئػػػميط الاػػػ ء عمػػػ  
                                  ال اليػػات المدحػػدة اهمريكيػػ   الحم ػػاء                                  ئػػلدملر  نشػػرت الجةيػػرة قصػػ  لصنػػ اف "    24                   الحػػرب اػػد داعػػش  ف ػػي 

                                                                                              د صؼ أهدافا لداعش في ئ ريا: ال اليات المدحدة اهمريكي  د  ؿ: دـ ائػدأداـ الطػاإلرات  ال ػ اإلؼ"  حيػث 
                        (   هناؾ عن اف رإلػيل آأػر     2114                                                              أصل  اهردف أ ؿ د ل  عرلي  دؤكد مشاركدها في ه   الحرب )الجةيرة 

                                                           ات الج ي  الجديدة اد داعش فػي ئػ ريا: مئػإل ل ف أمريكػاف يؤكػد ف                     ئلدملر م اد : ال ار     27           نشر لداري  
                                                                                                  "ائدمرار الصمميات الصئكري   الحرلي   حيث ألدت المممك  المدحدة  لمجيكا  الدنمارؾ رحلدها في االناماـ 

   (.    2114                               إل  ال داؿ )الجةيرة ا نجميةي   

                            يشػػير إلػػ  أف ال اليػػات المدحػػدة              أكدػػ لر  الػػ ا     15                                            هنػػاؾ عنػػ اف رإلػػيل  الػػث نشػػرده الجةيػػرة لدػػاري  
                                                                                          اهمريكي   ر ئيا دشاركاف في الصمميات االئدألاري  اد داعشظ الرإليل أ لاما يصرب عف رحلدػه فػي شػف 
                                                                                           مةيػػد مػػف ال ػػارات الج يػػ  اػػد المجم عػػ  المئػػمح  المدمػػردة   جػػاء  لػػؾ أػػالؿ اجدمػػاع  ةراء الػػدفاع الػػ ا 

                                                ا ي فر مؤشرا آأر لطف د ؿ الدحػالؼ دحػا ؿ شػف الحػرب       (   ه     2114                         د ل  )الجةيرة ا نجميةي       22    شمؿ 
                   عم  منظم  أص لي . 

    19                                                                                   كما نشرت هيإل  ا  اع  اللريطاني  عدة عنا يف ددعـ ه   الن ط   م ؿ ال ص  الدػي نشػرت فػي 
   (      2114                                                                               ئػػػلدملر لػػػطف فرنئػػػا دشػػػف أ ؿ حػػػارة ج يػػػ  عمػػػ  داعػػػش فػػػي الصػػػراؽ )هيإلػػػ  ا  اعػػػ  اللريطانيػػػ   

                                                                ئػػلدملر  م ػػاد : الحػػرب اػػد الد لػػ  ا ئػػالمي : كػػامير ف ي ػػ ؿ إف المممكػػ      25       شػػر يػػـ                  الصنػػ اف الػػ ا ن
                أكد لر  م ادها:    3                        (   ال ص  الدي نشرت ي ـ     2114                                                 المدحدة ئ ؼ د  ـ لد رها )هيإل  ا  اع  اللريطاني   

  . (    2114                                                                            )كندا ئ ؼ دناـ إل  ال ارات اد دنظيـ الد ل  ا ئالمي  )هيإل  ا  اع  اللريطاني   

                                                                                        لينما يهدؼ  الدحالؼ إل  ا شارة إل  أف ه ا ليل إجراء مف قلؿ د ل  من ردة  لؿ مف أػالؿ ادحػاد 
                                                                                            عدة د ؿ  حيث الد طت الجةيرة  هيإل  ا  اع  اللريطاني  ه ا المح ر  ألم ت عنه ملاشرة  في حينه. 
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                                                          االستراتيجيات المستخدمة في تدعيم األطر الخبرية لتنظيم داعش:

                                                                             ا الجةيرة  الل  لي ئي في دنا لهما لدنظيـ داعش عم  ئت ائدراديجيات  ظ ت لددعيـ           اعدمد م قص
                              اهطر الألري  الأاص  لالدنظيـ.

                                            % مف نئل  مجم ع الد ارير ائدأدمت ائػدراديجي    14                                        د ا  نداإل  الدحميؿ الكمي له   اهطر أف 
                           ات حيػػػر الصػػػحيح "   "ائػػػػدأداـ                                                             االئدشػػػهاد لطدلػػػ   حجػػػ  منط يػػػ   لينمػػػا حػػػػاة "ائػػػدأداـ اهدلػػػ   ال يائػػػ

                                                         % لكػؿ منهمػا"    ظػؼ الم قصػاف االئػدراديجي  الأاصػ  لػػ "إلػراة     12.7                              الشصارات اللالحي   ال ص ي  عمػ  
                                                               % في حيف ةادت النئل  الأاصػ  لائػدراديجي  د اػي  مكائػب دنظػيـ داعػش     11.3                    أئاإلر الدنظيـ لنئل  

        % ف ط.    5.6                    الدش يه لمح اإلؽ عم          ً                            %   أأيرًا حاةت ائدراديجي  الدةييؼ       43.7         لدصؿ إل  

            االستنتاجات:

                                                                                 مف أالؿ ما ي  ـ لػه دنظػيـ الد لػ  ا ئػالمي  يداػ  أنػه يحػا ؿ دطئػيل د لػ  أالفػ  إئػالمي  عمػ  
                                                                                              امدداد حد د ا ملراط ريات ا ئالمي  ئال ا  كما أف اأديارها لمصراؽ  ئ ريا اػر را   قػد يكػ ف منط يػاظ 

                                                          ال الليػػػ    قػػػد دصراػػػدا لحػػػاالت مػػػف عػػػدـ االئػػػد رار الئيائػػػي مػػػؤأرا                                 حيػػػث إف كمدػػػا الػػػد لديف مئػػػمم  فػػػي
                                         كمداهما د اجه   رات  اند ااات داأمي . 

                                                                                     كما أف االند ااات الدي دشهدها الصػراؽ  ئػ ريا يمكػف أف د ئػر لئػلب دطئيئػها كػد ؿ حدي ػ   كمػا 
                    أػالؿ حػد دها المرئػ م                                          إلػ  أف لنػاء الد لػ  فػي الصػالـ ا ئػالمي  مػف    Esposito, John L   ( 35)     أشار 

                                                                                           لشكؿ اصطناعي ي حد النال مف مأدمػؼ ال ػر ف  اهةمػاف   اله يػات ال ديمػ   الصرقيػات  الدػي لهػا جػ  ر 
                                                                                                ددصمؽ لطةم  اله ي    الشرعي    الئمط    لناء عميهظ ف د ائد ؿ دنظيـ الد ل  ا ئالمي  ه   اه ااع في 

    ا.                                             الصراؽ  ئ ريا مف أجؿ شف حممدها  دح يؽ أهدافه

                                                                                        قػػػد دنا لػػػت هػػػ   الدرائػػػ  الد طيػػػ  ا عالميػػػ  علػػػر الشػػػلك  االلكدر نيػػػ   الدػػػي دنشػػػرها قنػػػاة الجةيػػػرة 
                                                                               ا نجميةي   هيإل  ا  اع  اللريطاني    الدي كانت مؤطرة علر ه   المناف  ا عالمي .  

          ه الدشػاله                                                                                لدصنيؼ ه   الد طي   ائدأدـ اللاحث الدططيرظ هنه يػؤدا إلػ  ندػاإل  عامػ    يلػيف أ جػ
                                                                       ليف اهألار الدي دنشرها قناة الجةيرة ا نجميةي   هيإل  ا  اع  اللريطاني .

                                                                                   كمػػا أشػػارت الدرائػػ  إلػػ  الطليصػػ  الصد انيػػ  لػػداعش   الدػػي دشػػمؿ ئػػمات أأػػرل دمػػت د طيدهػػا مػػف   
          ني   الدػػي                                                                                       قلػؿ ال نػاديف   م ػػاؿ  لػؾ الجػػراإلـ الدػي دردكػب اػػد ا نئػاني    الرحلػػ  فػي الئػالـ  الدئػػام  الػدي

                                      عادة ما دك ف مصد م  في أ قات الحر ب. 

                                                    إلػ  أننػػا نميػؿ إلػ  الحصػ ؿ عمػػ  المةيػد مػف دصػ رادنا لمػػا    Lippmann, Walter ( 36)         قػد أشػار
                                                                                      نصرفه عف الصالـ مف أالؿ  ئػاإلؿ ا عػالـ  مػا اػر رة الدصػرؼ عمػ  اآلراء   جهػات النظػر  ئػ اء كانػت 
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                                                      لصػػح ييف الػػ يف ددم ػػؿ مهمػػدهـ فػػي د ػػديـ د ػػارير إألاريػػ  عػػف                                     إيجاليػػ  أ  ئػػملي    د ػػدـ هػػ   مػػف أػػالؿ ا
                                            اهحداث الدي د ا في مناطؽ مأدم   مف الصالـ. 

                                                                                          أشارت نداإل  ه   الدرائ  إل  أف دنظيـ الد ل  ا ئالمي  كمنظم  عد اني  دظهر نةعدها اهص لي   
    57                        دػـ دططيرهػا لشػكؿ ئػملي فػي                                                                 يدا  ه ا مف أالؿ الطليص  الصد انيػ   طػار الد لػ  ا ئػالمي    الدػي

                                                                          مادة إألاري  نشرها م قصا قناة الجةيرة ا نجميةي   هيإل  ا  اع  اللريطاني .      175            حال  مف أصؿ 
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