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 دراسة تحميمية
 

 سعيد الذامي مػحسدالرحسؽ  عبد

 ممخصال

ر  ػػا ؾ سػػعه هػػلد الدراسػػت إلػػس ليرػػي أسػػاليا لعػػاطي الرػػحارت ال سش ػػت ا ل  ر   ػػت مػػ   ا حػػت  
لد اسػ ت الااعمػت عمػس الدػاحت (،  ذلػ بال ظبيق عمس أربعت مؾاق  إل  ر   ػت، لسلػأ أهػؼ اليػؾ  ا99-)كؾريد

ال سش ت،  هي: اللؾرة  ه بشدخ يها الرادرليؽ مؽ صشعاء  الريػاض،  الرػحؾة  ػه،  عػدف اليػؾـ.   عاػه 
الدراست أسمؾب لحميأ السزسؾف، بذق ه ال سي  ال  اي.  مؽ أهؼ ما ا  هػه إل ػه الدراسػت ليػدـ مؾقػ  اللػؾرة 

مؾقػػ   ثػػؼر  ػػا، ؾ ت لماشػػؾف الرػػحا ت ال ػػي لشا لػػه  ا حػػت  ا( عمػػس السؾاقػػ  ا بػػر  بالشدػػ  ػػه ) دػػخت صػػشع  
الرػػػحؾة  ػػػه، ثػػػؼ اللػػػؾرة  ػػػه ) دػػػخت الريػػػاض(،  أبيػػػرا مؾقػػػ  عػػػدف اليػػػؾـ.  عسػػػد الخظػػػاب الرػػػحاي إلػػػس 

هار  ػػا، ؾ ال ؾع ػػا الد اسػػي لةا حػػت    أل سشػػي،  ل ػػادؿ املهامػػات بػػيؽ  ػػررصػػت لحذػػد الػػرأم العػػاـ ا  عػػدا
مدؤ ل ت ا  ذارها،  سا برزت  غريت السؤامرة، مؽ بػلؿ عػدـ اسػ  عاد  ا طراؼ،  لحسيأ  أ طرؼ اآلبر

ا ري "السخ برات"؛ لمزرر بالشاس،   شي مكاسا ماديت مؽ بلؿ ب   المياح أف يكؾف هلا الاير س مرشع  
الخاص به، با ضارت إلػس ي ػاب ال حيػق مػؽ صػحت ا ب ػار السشذػؾرة،  لبشػي الذػا عات الخاصػت بةا حػت 

 ر  ا.ؾ ك

 دمةمق

ريػػػر س لػػػؼ لعػػػرؼ ال ذػػػريت  بػػػاء عمػػػس السدػػػ ؾ  العػػػالسي مشػػػل الحػػػرب العالس ػػػت اللا  ػػػت عمػػػس  ػػػرار 
 مػؽ العػاـ ديدػسبرشػهر اللم عهر   ؿ مرة  لاذس رػي مدنشػت "  هػاف" الرػيش ت رػي  (99-كؾر  ا )كؾريد

ة اليؾم ػت، حيػ  لؾقاػه أ ذػظت الح ػا ؛بذػمأ شػ ه لػاـ ارػت أصابه د ؿ العاـ   ا حت، ،  لحؾؿ إلس9199
ارت، لمحد مؽ ا  ذػار هػلد ب اا ت بيؽ د لت  أبر ،  راء الحةر السشزلي السار ض عمس الشاس   اف  إف 

بػػاثشي  - 9191ح ػػس  هايػػت العػػاـ  –ا ماديػػت  دػػ ست بامق رػػاد العػػالسي، ليػػدر مسػػا ألحػػق أضػػرار   ؛الةا حػػت
 .(9191)  دي  عذر لريميؾف د مر

                                                           
 ،امعت قظر. ،قدؼ ا علـ أس اذ مذارؾ  
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إلػػس ، عبئػػا يزػػاؼ لاذػػي  ا حػػت ريػػر س  ؾر  ػػا عمػػس  ػػرار ،لزػػ ا ر ػػرات ا زمػػات الرػػح ت  
لذػير ا دب ػات بسػا يةػرم؛ إذ  اللم ل حسمه  سا أ ا علـ ري إبياء الشاس عمس اطلع دا ؼ ال بيرالعاء 

.  مػؽ هػلا  ل ػؽ   ػا ييػاؿ ،رػنف ا هػؼ لػ س مػا ييػاؿ ا عػلـ،إلس أ ه عشدما ن ؼ  ذر رسالت عبر  سا أ 
ا عمػس ا طػر الر  دػأ  لزيػد مػؽ حػدة ا ،يسكؽ لؾسا أ ا علـ إما أف لخاف السشظمق؛ ال ػي ت  زمػت اع سػاد 
 سػػػا   الػػػلم يا ػػػرض أف  constructionist frameالبشػػػا ي سشغػػػؾر ا طػػػار ، رؾريػػػا للم غظ ػػػت لع سػػػدها
ػ يءلمسعمؾمات لشذ امعالةبؾصاها  ا علـ،  ف  ؛إليهػا  لزػ ا ،ارػت السذػكمت""ثي ، لعكػسلادػيريت" ا"حزم 

ػػػػا عمػػػػس اسػػػػ ةابت الةسهػػػػؾر ،ا طػػػػارات ال ػػػػي لهػػػػ سؽ بذػػػػكأ  سػػػػؾذ ي عمػػػػس لغظ ػػػػت الحػػػػدث  لهػػػػ سؽ أيز 
(Ogbodo et al. 2020). 

رػػي هػػلا السةػػاؿ، رهػػي ال ػػي ل ػػاب  أب ػػار  اأساسػػ    امع  ػػلد الةا حػػت، بػػرزت  سػػا أ ا عػػلـ  إزاء هػ
ةا حت  لظؾرالها،  لب   لشذر مد ةدالها عمػس مػدار الدػاعت،  لػؾعي أرػراد لسة سػ  بػامح رازات الظب ػت ال

إلػػػس ا شػػػخاص  العػػػد     عػػػؽ  يػػػأال ػػػي يةػػػا عمػػػيهؼ ال اعهػػػا ل ةشػػػا ا صػػػابت بايػػػر س  ؾر  ػػػا، رزػػػل  
 ؛اؽ  اسػػ  ذػػارد بػػيؽ ا رػػراد عمػػس  ظػػالايػػر س سػػهؾلت  سػػرعت ا  ااآلبػػريؽ. رسسػػا يزػػاعف مػػؽ بظػػؾرة هػػل

 سػػا أ ا عػػلـ السيػػر ءة  السدػػسؾعت  السر  ػػت، ة رػػي  ليػػر  البػػراما ال ، مػػؽ ثػػؼ بػػرزت الحسػػلت ا علم ػػت
رزػػػل عػػػؽ ال ااعم ػػػت عبػػػر مشرػػػات شػػػ كات ال ؾاصػػػأ ام  سػػػاعي،  دبةػػػه السيػػػامت،  أ ةػػػزت ا ب ػػػار 

ة هػلد الةا حػت،  لهدنػدها  ال حم لت الرحا ت،   يرهػا مػؽ السػؾاد ا بػر ، بسػا ن شاسػا  بظػؾر الرحا ت 
، برػػػػػرؼ الشغػػػػػر عػػػػػؽ مدػػػػػ ؾ  ال يػػػػػدـ  ال خمػػػػػف عمػػػػػس الرػػػػػعد: الرػػػػػح ت،  امق رػػػػػاديت، لمبمػػػػػداف  ارػػػػػت

  ام  ساع ت،  ال عم س ت   يرها.

 حذدت البمداف مخ مػف إمكا  الهػا: الساديػت  ال ذػريت لسؾا هػت ا  ذػار  ا حػت  ؾر  ػا، بسػا رػي ذلػػ
ا  ؿ، حيػػ  الرهػػاف عمػػس الػػؾعي الرػػحي،  هػػؾ مػػا نشػػا   الػػدراعبػػ  ها ؾصػػا سػػا أ ا عػػلـ  املرػػاؿ، ب

عمػػس  ػػػأ ذلػػػػ بهػػلد الؾسػػا أ رػػػي  ػػأ ا  قػػػات عامػػت؛  رػػي أ قػػػات ال ػػؾارث  ا زمػػػات باصػػت،  يشدػػحا 
ػػػػالبمػػػػداف،  بخاصػػػػت البمػػػػداف الاييػػػػرة  الشام ػػػػت ال ػػػػي لعػػػػا ي مذػػػػاكأ اق رػػػػاديت عدنػػػػدة،  لػػػػدنها  غ  تصػػػػح ا س 

 ال حديات ال ي ررضها هلا الؾباء عميها. ؼ مؽ حة، مسا ضاعف تم ؾاضع

 حالت ام يداـ ال ػي  ،- أثشاء إ راء هلد الدراست -الحرب الدا رة ري ال سؽ لةدر ا شارة، إلس أف 
مسػا  عػأ الػ سؽ حالػت  ؛ادها عمس ال عاطي م  هلد الةا حت، ررضه   ارت السد ؾياتعمس  لع ذها ال لد

عمػػػس العاصػػػست صػػػشعاء،  عػػػدد مػػػؽ السحارغػػػات ال سش ػػػت الذػػػسال ت  باصػػػت. رةساعػػػت الحػػػؾثي ال ػػػي لدػػػ ظر
أ ه  ا حت، ا  هةه س اسػ ت ا   ػار، مؤ ػدة عػدـ   ػؾد ؾهمت ا  لس  علف  باء  ؾر  ا  الغرب ت،  مشل ال

أم حػػػامت إصػػػابت رػػػي السشػػػاطق الخاضػػػعت لدػػػ ظرلها،  حػػػيؽ لػػػؼ ا عػػػلف عػػػؽ لدػػػةيأ أ ؿ حالػػػت إصػػػابت 
س است ال ع  ؼ عمس الحامت،  الخلت مؾقاا مغػانرا عػؽ  ػأ  اع سدتسش ت؛ صشعاء، مؤ دة ري العاصست ال 

عػدد الحػػامت السرػابت، مش يػدة أسػمؾب لعامػػأ هػلد البمػداف مػ  هػػلد  ؽعػ عػػدـ ا ررػاحبمػداف العػالؼ،  هػؾ 
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اـ عػؽ عػدد ا صػابات، م هسػت العػالؼ بال عامػأ مػ  الحػامت السرػابت "ك رقػ عػلفالةا حت، بسا ري ذلػ ا 
لهػػػلد  رػػي بؾرصػػت"، أ  بكؾ هػػػا مةػػرد "أرقػػػاـ  إحرػػاءات"،   صػػػف  زيػػر الرػػػحت العامػػت  الدػػػكاف ال ابعػػت

أف "الردمت الشاد ت ال ي صشعها قادة س اسيؾف   سا أ إعلـ حؾؿ  ؾر  ا،  اس خداـ العالؼ لغػت لةساعت ا
كسػػا  –رػػي حػػيؽ أ هػػؼ  الي ػػأ ضػػد الذػػعؾب  مرػػابي  ؾر  ػػا، ليػػف  راء ال ليػػر مػػؽ الؾ  ػػات رػػي العػػالؼ"،

 .(9191)س    ه  ."..ا  هةؾا س است "ليؾـ عمس طس  ت السريض  طس  ت السة س  - ييؾؿ

 السك ذػات  ري السيابأ؛ قامه الحكؾمت ال سش ت السع رؼ بها د ل ا با علف عؽ حامت ا صػابات
اف ري ال عاطي ،  قد أضاه هالاف الد اس اف الس عارض ري السشاطق الخاضعت لد ظرلها عمس  حؾ مش غؼ

للهػػا عمػػس لعػػاطي  سػػا أ ا عػػلـ ال سش ػػت مػػ  هػػلد الةا حػػت،  لحؾلػػه اليزػػ ت إلػػس غمػػ   ا حػػت  ؾر  ػػا ب
 ؛يػػدعي أ ػػه يعسػػأ لرػػال  الذػػعانمػػـؾ اآلبػػر،    ررصػػت لم راشػػق ال لمػػي،  ل ػػادؿ املهامػػات،   ػػأ طػػرؼ

 ،   دنرة بالدراست  ال حميأ.مسا  عأ الحالت ال سش ت رريدة

 مذكمة الدراسة

ا إلػػس  سػػا أ ا عػػلـ ار  ا مزػػعبئ ػػ 99 ؾريػػد -لسلػػأ ال ػػؾارث الرػػح ت؛ عمػػس  ػػرار  ا حػػت  ؾر  ػػا
 عػؽ لؾع ػت الةسهػؾر  ػؾارث،  م ابعػت لظؾرالهػا؛ رزػل  ال  ػار هػلدإذ نشا  بهلد الؾسػا أ  يػأ أب املراؿ؛ 

ق، بػػرزت  سػا أ ا عػػلـ  املرػػاؿ  حػػديات،  مػػؽ هػلا السشظمػػال دهؼ بسػػا نش غػي عمػػيهؼ لسؾا هػػت هػلد إرشػا
، News Framing Theory ا عمػس  غريػت ا طػر الخبريػتاع ساد    ري هلا السةاؿ،  ار  د   راعل  بؾصاها 

،  ا حػت  ؾر  ػػاالرػحارت ال سش ػت ا ل  ر   ػػت الظػرؽ ال ػػي لشا لػه مػؽ بللهػػا ليرػي هػلد الدراسػػت  حا لػه
عمػػس الدػػاحت السخ ماػػت  تالااعمػػ تال سش ػػ تلد اسػػ اليػػؾ  ات مػػؽ هػػلد السؾاقػػ ، لسلػػأ عيشػػ ذلػػػ بػػال ظبيق عمػػس 

 ال سش ت.

 أهمية الدراسة

 أهسها: ،لش   أهس ت الدراست مؽ عدة اع  ارات

 درة الدراسات ال سش ت ال ي لشا له بالرصد  ال حميأ   ا ت لعاطي  سا أ ا علـ ال سش ت عامت،  .9
  ا حت  ؾر  ا.م   الرحارت ا ل  ر   ت باصت 

 ؾ هػػا لػػ ؼ رػػي ر ػػرة الحػػرب ال ػػي لع ذػػها الدػػاحت ال سش ػػت مشػػل العػػاـ  ل  دػػا الدراسػػت أهس ػػت باصػػت؛ .9
أ غػػار اليػػا سيؽ عمػػس لماػػه   مػػؽ ثػػؼ رن هػػا الؾضػػ ؛ ،  حالػػت امسػػ يظاب ا علمػػي رػػي هػػلا9195

عػػػؽ  بػػػهلشػػػ م ال ػػػؾارث  ا زمػػػات،  اإبػػػاف ا عػػػلـ ال سشػػػي إلػػػس ضػػػر رة لحييػػػد الخظػػػاب الرػػػحاي 
 ال ةاذبات الد اس ت.

اه سػػاـ السة سػػ  العمسػػي ب يرػػي د ر  سػػا أ ا عػػلـ  املرػػاؿ أثشػػاء  ا حػػت  ؾر  ػػا،  ذلػػػ رػػي  .3
 إطار اه ساـ أ س ، نر ز عمس دراست د ر هلد الؾسا أ إباف ا زمات.
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ا أ لسلػػػأ   ػػػا ا هػػػلد الدراسػػػت إسػػػهاما يزػػػاؼ إلػػػس الدراسػػػات العمس ػػػت الرام ػػػت إلػػػس رصػػػد أداء  سػػػ .4
  ؾر  ا. ا حت  ر رةبالشد ت لمعالؼ قاط ت،  هي  الا راتمؽ أهؼ  دلع ر رةا علـ ري 

 أهداف الدراسة

 هلد الدراست إلس لحييق مةسؾعت مؽ ا هداؼ، أهسها:  سعه

الاشػؾف الرػحا ت ال ػي لشا لػه  ا حػت  ؾر  ػا رػي مؾاقػ  الرػحارت ال سش ػت ا ل  ر   ػت ال ػي  حرر .9
 شسم ها الدراست.

يػػأ السػػؾاد الرػػحا ت ال ػػي لشا لػػه  ا حػػت  ؾر  ػػا رػػي مؾاقػػ  الرػػحارت ال سش ػػت ا ل  ر   ػػت ال ػػي لحم .9
 .تالرحا  ؾف ا لشؾع الاششسم ها الدراست؛  ري  

لحميػأ الاشػػؾف الرػػحا ت ال ػػي لشا لػػه  ا حػػت  ؾر  ػػا رػػي مؾاقػػ  الرػػحارت ال سش ػػت ا ل  ر   ػػت ال ػػي  .3
   ت.ا لشظاؽ ال غظ ت الةغراشسم ها الدراست؛  ري  

لاشػػؾف الرػػحا ت ال ػػي لشا لػػه  ا حػػت  ؾر  ػػا رػػي مؾاقػػ  الرػػحارت ال سش ػػت ا ل  ر   ػػت ال ػػي لحميػأ ا .4
 ا لمشؾع السؾضؾعي لهلد الاشؾف.؛  ري  شسم ها الدراست

رصػػد   ا ػػت لعػػاطي الخظػػاب الرػػحاي لسؾاقػػ  الرػػحارت ال سش ػػت ا ل  ر   ػػت ال ػػي شػػسم ها الدراسػػت  .5
 م   ا حت  ؾر  ا.

ز ا طراؼ الس هست بشذر رير س  ؾر  ا ري ال سؽ؛  ريا لمخظاب الرحاي لسؾاق  ال ذف عؽ أبر  .6
 الرحارت ال سش ت ا ل  ر   ت ال ي شسم ها الدراست.

 تداؤالت الدراسة

 سعه الدراست إلس ا  ابت عمس  سمت مؽ ال داؤمت، أهسها:

 ػػػت ا ل  ر   ػػػت ال ػػػي مػػػا الاشػػػؾف الرػػػحا ت ال ػػػي لشا لػػػه  ا حػػػت  ؾر  ػػػا رػػػي مؾاقػػػ  الرػػػحارت ال سش .9
 شسم ها الدراست؟

ما السؾاد الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾاق  الرحارت ال سش ت ا ل  ر   ت ال ي شسم ها  .9
 ا لشؾع الاؽ الرحاي؟الدراست؛  ري  

مػػػا الاشػػػؾف الرػػػحا ت ال ػػػي لشا لػػػه  ا حػػػت  ؾر  ػػػا رػػػي مؾاقػػػ  الرػػػحارت ال سش ػػػت ا ل  ر   ػػػت ال ػػػي  .3
 ا لشظاؽ ال غظ ت الةغرا  ت؟است؛  ري  شسم ها الدر 

مػػا الشػػؾع السؾضػػؾعي لماشػػؾف الرػػحا ت ال ػػي لشا لػػه  ا حػػت  ؾر  ػػا رػػي مؾاقػػ  الرػػحارت ال سش ػػت  .4
 ا ل  ر   ت ال ي شسم ها الدراست؟
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الخظػػػاب الرػػػحاي لسؾاقػػػ  الرػػػحارت ال سش ػػػت ا ل  ر   ػػػت ال ػػػي شػػػسم ها الدراسػػػت مػػػ   سك ػػػا لعػػػاط .5
  ا حت  ؾر  ا؟

ا لمخظاب الرحاي لسؾاق  الرحارت  ؾر  ا ري ال سؽ؛  ري    ا حتا طراؼ الس هست بشذر ما أبرز  .6
 ال سش ت ا ل  ر   ت ال ي شسم ها الدراست؟

 الدراسات الدابقة

  بخاصػت، مخ مات  ؾا احت  ؾر  ا،  لشا ل ها مؽ  ا  : العرب ت  ا  شب ت اكبه الدراسات الدابيت
ب يري ا طػر ا ب اريػت الخاصػت  اتمؽ هلد الدراس  ليراه ؼ الحي   ؛ما ن عمق ب طر السعالةت الرحا ت

ال ػػي سػػعه إلػػس رصػػد ا طػػر الخبريػػت رػػي  (9191)حسد ػمػػ ب شػا ؿ هػػلد الةا حػػت،  مػػؽ هػػلد الدراسػػت دارسػػت
ار المبشا  ػػت،  الذػػر ؽ أربػػ  صػػحف عرب ػػت،  هػػي: الةسهؾريػػت السرػػريت،  الذػػرؽ ا  سػػ  الدػػعؾديت،  الػػدي

،  ذلػػ باسػ خداـ مػشها السدػ  ا علمػي، مػؽ  عا هػا ذف عؽ آل ات ال  طير السخ مات ال ي لم ؛الةزا ريت
مػػػادة صػػػحا ت.  ا  هػػػه  9979بػػػلؿ لحميػػػأ مزػػػسؾف عيشػػػت مػػػؽ السػػػؾاد ا ب اريػػػت  امس يرػػػا  ت بمغػػػه 

يػدة ةريػدة الةسهؾريػت، ثػؼ  ر ر ن عمػق ب شػا ؿ  ا حػت  ؾر  ػا،الدراست إلس لردر  ريدة الذرؽ ا  س    سا 
ا  ريدة الديار. أما بالشد ت لألطر ا ب اريت ل شا ؿ هلد الةا حت، ريد  اء ا طار العػاـ رػي الذر ؽ،  أبير  

رػػي لشا لهػػا  ا طػػار السحػػدد،  لرػػدر إطػػار الرػػراع ا طػػر السدػػ خدمت برػػحف الدراسػػترا  لػػس،  السرل ػػت
 .ا إطار امه سامات ا  دا  تأبير  نطار السدئؾل ت، ثؼ إطار العؾاقا امق راديت،   رلةا حت  ؾر  ا، 

ريػػػد هػػػدره إلػػػس ال ذػػػف عػػػؽ أطػػػر ليػػػديؼ  ا حػػػت  ؾر  ػػػا رػػػي السؾاقػػػ   (9191)عمػػػي أمػػػا دراسػػػت 
ا ب اريػػػت ا ل  ر   ػػػت  الةاهالهػػػا،  الاشػػػؾف ال حريريػػػت السدػػػ خدمت، با ضػػػارت إلػػػس اليػػػؾ  الااعمػػػت لألزمػػػت، 

،  أسػػػمؾب السدػػػ  بذػػػق ه: الؾصػػػايا  ال حميمػػػػيا السيار ػػػت السشهة ػػػت لؾع ػػػا مدػػػارات البرهشػػػت، مػػػؽ بػػػلؿ 
ه سػػاـ هػػلد السؾاقػػ  بةا حػػت لمسزػػسؾف السيػػدـ رػػي السؾاقػػ  ا ب اريػػت عيشػػت الدراسػػت،  لؾصػػمه الدراسػػت إلػػس ا 

حي  ر ز مؾق  ا هراـ عمس إطار ا  راءات الؾقا  ت،  محا لت معررت أس اب السػرض، رػي حػيؽ  ؛كؾر  ا
لؾرد عمس معا اة السؾاطشيؽ ري ح الهؼ اليؾم ت  راء هلد الةا حػت،  ل ثيرالهػا السررما اليؾـ،  ا :ر ز مؾقعا

،  محا لػت لاػادم ال عػرض  السؾقعػاف امق راديت رػي د ؿ العػالؼ،  أبػرز أ سػا  ال  ي ػا رػي الؾضػ  الحػاليا
 لإلصابت.

ت ال عرؼ عمس أطر معالةت عدد مؽ مؾاق  الرحف ا ل  ر   ػ (1919)السعشي  اس هدره دراست 
ال حميمػي مػؽ بػلؿ لحميػأ  رػي شػيه السؾاق  ا ب اريػت ل ػداع ات  ا حػت  ؾر  ػا،  اسػ خدمه مػشها السدػ  

مػػادة صػػحا ت،  ا  هػػه الدراسػػت إلػػس  911مزػػسؾف عيشػػت عذػػؾا  ت مػػؽ ا ب ػػار  السػػؾاد الرػػحا ت، بمغػػه 
رػحف رػي مؾاقػ  ال اه ساـ الس حؾثيؽ بعرض ا ب ار  ال حق يات الخاصت بسعالةػت لػداع ات هػلد الةا حػت

،   اءت السعالةت ا يةاب ت ري ميدمت أ ؾاع السعالةات ا علم ت،  ارت اليظاعات السؾاق  ا ب اريت عمس 
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 سػػا لرػػدر إطػػار ال  نيػػد  دعػػؼ اليػػرارات ، ا  ػػاءت السعالةػػت الدػػمب ت لألب ػػار أبيػػر  ، السعالةػػت السحانػػدة ثػػؼ
ا طػػار ال حػػلنرم، ثػػؼ إطػػار السدػػئؾل ت ر حػػت  ؾر  ػػا، ا طػػر الارع ػػت السدػػ خدمت رػػي معالةػػت لػػداع ات  ا

 .،  أبيرا إطار الحمؾؿ  السي رحاتالذخر ت لمؾقايت مؽ ا صابت بهلا السرض

عمػس ال عػرؼ عمػس ا طػر الخبريػت ل شػا ؿ السؾقػ  ا ل  ر  ػي ليشػاة  (9191)أطب يت   ر زت دراست
س عيشػت عذػؾا  ت مش غسػت مػؽ ا ب ػار  ال يػارير ر س ا اليؾـ الازػا  ت لةا حػت  ؾر  ػا،  ذلػػ بػال ظبيق عمػ

ا.  لؾصػػمه الدراسػػت إلػػس أف أهػػؼ ا طػػر ا  ليريػػر  ببػػر   911الرػػحا ت ال ػػي  ذػػرها السؾقػػ  السػػل ؾر،  بمغػػه 
ال عػػا ف الر سػػي را ب اريػػت الخاصػػت بهػػلد الةا حػػت لسلمػػه رػػي ل ػػ ؼ الرػػيؽ عػػؽ عهػػؾر ريػػر س  ؾر  ػػا، 

ا لظبيػػق دم، ر حسيػػأ الحكؾمػػات مدػػؤ ل ت ا  ذػػار هػػلا الايػػر س،  أبيػػر  ا يظػػالي، ثػػؼ حالػػت الر ػػؾد امق رػػا
 إ راءات ال  اعد ام  ساعي.

إلس رصد د ر السؾاق  ا ب اريت الدعؾديت ري ال ؾع ػت الرػح ت  (9191)مرظاس دراست   عسدت
ؽ الةسهػؾر أثشاء  ا حت  ؾر  ػا،  لييػ ؼ مح ؾيالهػا ا علم ػت،  ذلػػ بامع سػاد عمػس مػشها السدػ  لعيشػت مػ

،  لؾصػػمه الدراسػػت إلػػس لرػػدر مؾقػػ  "عا ػػأ" 9191مدػػ ةؾب بػػلؿ شػػهر مػػانؾ  411الدػػعؾدم بمغػػه 
سؾقػػ  "سػػبق"، ثػػؼ رالسؾاقػػ  ال ػػي اع سػػد عميهػػا السدػػ ةؾبؾف لمحرػػؾؿ عمػػس معمؾمػػات عػػؽ  ا حػػت  ؾر  ػػا، 

رػػػي الذػػػكأ  "عكػػػا "،  عبػػػر الس حؾثػػػؾف عػػػؽ شػػػعؾرهؼ بالسمػػػأ  ػػػراء ل ػػػرار ليػػػديؼ السعمؾمػػػات د ف لةدنػػػدها
  السزسؾف.

 ػا ال ػ طير ا علمػي العػالسي لسػرض ريػر س  ؾر  ، et al. Ogbodo )2020( اب بػرت دراسػت 
، مػؽ بػلؿ لحميػأ    ا ػت ميار ػت اب  ػار ال مسػات رػي  سػا أ ا عػلـ ،لاهػؼ ا طػر السه سشػت( 99-)كؾريد

 الخؾؼ/إطػػارات   ت،  دػػا ه سامػػات اأطػػر ام ته سشػػمػػادة صػػحا ت،  ا  هػػه الدراسػػت إلػػس  6945مزػػسؾف 
بػيؽ ال ببػت  ا مػأ هػلا الؾبػاء  سعػه  لغػت لغظ ػت،  أف إثارة اللعر عمس ال غظ ت ا علم ت العالس ػت لمؾبػاء

هلا الؾبػػاء ال غظ ػػت ا علم ػػت العالس ػػت لػػػ،  أشػػارت الدراسػػت إلػػس أف  امح  اطػػات  ا ح ػػا  بشدػػا مخ ماػػت
 يسكػػؽ أف نػػرل   هػػلا بهػػؾس  ،ل ساسػػػ  ال اػػاءة اللال ػػت ال ا  ػػتر يػػر إلػػس ااا طػػار   يػػر أفكا ػػه عال ػػت، 

 م ػػت هػػلد ا طػػر م لذػػكأ ريػػ  ال رػػؾرات  السؾاقػػف العامػػت لةػػاد ،  أف  سػػا أ ا عػػلـ با ب ػػار العا مػػت
ػػا بال دػػبا رػػي السزيػػد مػػؽ السذػػاكأ   لئػػػ الػػلنؽ يعػػا ؾف مػػؽ عػػر ؼ صػػح ت  الؾبػػاء، بػػأ إ هػػا لخػػاطر أيز 

 أ   ؾبت الهم . ،قا ست بدبا الخؾؼ

بال ذػف عػؽ   ا ػت لػ طير Shih, Wijaya and Brossard (2008 ) دراسػترػي حػيؽ اه سػه 
، actionصح ات " يؾيؾرؾ" لأل بئت الس عميت بالرحت العامت،    دت أف الدعؾة ملخاذ ا  راءات اللزمت 

لبشػاء  اسػ خدمهسا الرػحايؾف  اف المػلافالر  دػهسا ا طػاراف  consequence العؾاقا الشالةت عؽ ا  بئت 
قرص صحا ت عؽ ا  بئت رػي الرػح ات السػل ؾرة،  أف لغظ ػت ا  بئػت الس عميػت بالرػحت العامػت اع سػدت 
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بذػػػكأ  بيػػػر عمػػػس لغظ ػػػت الاعال ػػػات ال ػػػي لػػػ ؼ بهػػػلا الخرػػػؾص،  سػػػا أشػػػارت الدراسػػػت إلػػػس زيػػػادة ال غظ ػػػت 
 دة،  ا  راءات الحكؾم ت الس  عت.ا ب اريت  مسا ارلاعه  ليرة ا حداث،  غهؾر حامت  دن

عمس ا   ر ه ل اذي    ةيريت   ا ت ل طير ثلث صحف، et al. Onwe )2020( بحله دراست 
با ضػػػارت إلػػػس ، ا ب ػػػارم  الدراسػػػت عمػػػس  غريػػػت لحميػػػأ ا طػػػار،  ارل ػػػزت رػػػي   ةيريػػػا( 99-)كؾريػػػد  بػػػاء

الش ػػػػا ا أف الخػػػػؾؼ ،  أعهػػػػرت lysisAna Content Relationalي لحميػػػػأ السح ػػػػؾ  العل يػػػػاسػػػػ خداـ 
مه سشػػػت عبػػػر الرػػػحف  اأطػػػر بؾصػػػاها  /الد اسػػػي،  ا طػػػر السمظاػػػت عهػػػرت  السػػػؾت،  الشاػػػؾذ الحكػػػؾمي 

 ال ي شسم ها الدراست. ا ل  ر   ت الللث

امس عارة السااه س ت لذرح ا طارات    ،ال  طير  ي: غريريد  عاه Zhengz (2020 )أما دراست 
(، 99-)كؾريد  سا أ ا علـ الحكؾم ت الريش ت ري مؾا هت ال ي اس خدم ها رات العس يت ا طا ،الدظح ت

ؽ  اع ساداحيق الخظاب الرسسي  رضه ري ا لهاـ ي  ا كسا  اقذه الدراست  عمس عاطات الةسهؾر،  يسكا
صػػػم ت  الػػػلم نؾضػػػ   م ػػػا اليػػػؾة ال ؾاأكلػػػر إصػػػرار ا  شػػػةاعت لم غمػػػا عمػػػس الؾبػػػاء،  مػػػؽ أف يكػػػؾف  الةسهػػػؾر

 اسػ خدمه ،أف  سػا أ ا عػلـ الرسػس ت الرػيش تأعهػرت الدراسػت   لم يارير ا ب اريػت الس عميػت بهػلا الؾبػاء. 
ال زػامؽ  :ملػأ ، ا طػر  يػر السةازيػت ، السشاردػت  الحػؾا ز ،الحػرب :ملػأ ،بذكأ ر  س إطػارات مةازيػت

ذػعا الرػيشي رػي مكارحػت الؾبػاء  حػدة ال عمػس ال يػارير الرػحا ت بذػكأ  امػأ،  سػا ر ػزت  الليت  الشرر
ػ،  بسا يةعمهؼ الحكؾمت الريش ت الليت ري هؼ عمس الامسا يداعد عمس إقشاع الةسهؾر  ا  شػةاعت أكلػر عزم 

 .معر ت مؾا هت هلا الؾباءري 

-)كؾريػد Task Force رحػص   ا ػت اسػ خداـ ررقػت عسػأإلػس Nabila (2021 ) هػدره دراسػت 
لعامػأ أف  قشػاع الةسهػؾر  ؛تالرػحا  اترػي مح ؾيػات الب ا ػ ا ب ػارم  ال ػ طير غريػت  رػي إ د   دػ ا (99

ا بسػػا   ػػه ال اايػػتهػػلا السػػرض  مػػ  الد لػػت اسػػ خداـ ال ػػ طير ل رػػش ا أعهػػرت   ػػا ا ال حميػػأ ،  سػػا  ػػاف  يػػد 
 عمس حامت ال عاري مؽ هلا السرض.معغسها  ر ز ال ي  الرحا ت،عشا يؽ الب ا ات 

الخاصػت  إلػس لحدنػد أ ػؾاع ا طػاراتand Phillips Msughter (2020 )ري حيؽ سعه دراست 
 عمػػػػسا طػػػػارات السه سشػػػػت   ، مػػػػؽ حيػػػػ  الدػػػػمب ت  ا يةاب ػػػػت  السحانػػػػدة tones  برالهػػػػا  بةا حػػػػت  ؾر  ػػػػا،

الدراسػت إلػس أف الر ايػات ا علم ػت بػلؿ ر ػرة الش ةيػري يؽ.  لؾصػمه  "را ةارد"  "دنمي لرسهصح ا ي: "
  ا ػهالرػح ا يؽ  ي غسػات ا طػارات رػي  م ػ أف  ،ا طػر امق رػاديت  الد اسػ ت إلسأكلر  عسدتالدراست 

ا طػر  إزاء هػلد الةا حػت،  رػي السيابػأ قممػه الرػح ا اف مػؽ شػ فسمب ت أكلر مؽ  ؾ هػا إيةاب ػت  محانػدة 
 .الرحت  الدلمت   ؾدة الح اةأطر  :ملأ ،السهست

عرؼ عمػػس مدػػػ ؾ   عػػي الةسهػػؾر بػػد ر مؾاقػػػ  ال بػػ (9191)الدػػيد  دراسػػػت اه سػػه رػػي السيابػػأ؛ 
الرػػحف السرػػريت رػػي ال حػػلنر مػػؽ مخػػاطر  ا حػػت  ؾر  ػػا السدػػ ةد،  ال ذػػف عػػؽ د ارػػ  لعرضػػهؼ لهػػلد 
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السؾاقػػػ ،  مػػػد  ا حدػػػاس بسخػػػػاطر هػػػلد الةا حػػػت،  ذلػػػػ بامع سػػػػاد عمػػػس مػػػشها السدػػػ ،  لؾع ػػػػا أداة 
 ،لعسريػػػت  السدػػػ ؾيات ام  ساع ػػػت  الليا  ػػػتمػػػؽ مخ مػػػف الائػػػات ا امدػػػ ةؾب   451امس يرػػػاء لعيشػػػت بمغػػػه 

% مؽ الس حؾثيؽ عمس هلد السؾاق  لمحرػؾؿ عمػس السعمؾمػات عػؽ  ا حػت 87  ذاه الدراست عؽ اع ساد 
قػػ  صػػحف الدراسػػت اكؾر  ػػا،  ارل ػػا  مدػػ ؾ  معػػرر هؼ ب ب ػػار  مخػػاطر هػػلد الةا حػػت بزيػػادة لعرضػػهؼ لسؾ 

 .كسردر لمسعمؾمات

لػػػػػ ثير ب ييػػػػػ ؼ Kingslan and Palm Bolsen, (2020 ) دراسػػػػػت  رػػػػػي الدػػػػػ اؽ ذالػػػػػه؛ اه سػػػػػه 
 ر زلػامشهػا  اثش ػيؽأربػ  ررضػ ات: (، مػؽ بػلؿ اب  ػار 99-)كؾريػد ال عرض لمرسا أ السؤطرة حؾؿ أصؾؿ

ب ػػػ ثير  لعمي ػػػا  ا بػػػري يؽ ا  دػػػاف،أ  مػػػؽ صػػػش   ،إمػػػا حيؾا  ػػػت السشذػػػ هػػػلا الايػػػر س  أصػػػؾؿ  ػػػؾف  عمػػػس
ت،  أكػػدت أ  دعػػؼ زيػػادة ال سؾيػػأ لم حػػؾث الظب ػػت الحيؾيػػ ،ت رػػي معاة ػػت الرػػيؽمع يػػدات السشذػػ  عمػػس الري ػػ

  غريات السؤامرة الس عميت بهلا  ،أهس ت إيةاد طرؽ لسكارحت ا  ذار السعمؾمات السزممت  ا ا الدراست عمس 
 .الؾباء العالسي

 نوع الدراسة ومنهجها

ال ػػػي لدػػػعس إلػػػس  صػػػف  descriptive researchالؾصػػػا ت  ال حػػػؾثلش سػػػي هػػػلد الدراسػػػت إلػػػس 
، 9116)حديؽ  طب عت  سسات مة س  معيؽ، أ  مؾقف أ  أرراد معيشيؽ،  ل رار حد ث الغؾاهر السخ مات

عسأ ػػػػ ت ال ػػي لد ػػػػػػات السدحػػػػػد  الدراسػػػػػإح دػػػػػلعا ػػػػ، أ  شػػرح مػػا الػػلم يةػػرم،  لػػ س مػػا  ػػر .  س(993
 ,Rubin) ي لرف ا  ضاع،  ا حداث،  اآلراء،  ا شخاص،  السؤسدات   يرهاػػات ال ػػػػ  السعمؾمػػػػلةس

Rubin and Piele 1990, 117-178) اع سػػػػدت الدراسػػػػت عمػػػػس السػػػػشها السدػػػػحي بذػػػػق ه: الؾصػػػػاي  .
رت مػؽ مؾاقػ  الرػحاحرر السؾاد الرحا ت الخاصػت بةا حػت  ؾر  ػا رػي عيشػت  ذلػ مؽ بلؿ  ال حميمي، 

إزاء هلد الةا حت،  سا  عاه الدراست ا سمؾب السيارف، مؽ  الرحاي ،  لحميأ بظابهاال سش ت ا ل  ر   ت
 أ أ ال عرؼ عمس  ؾا ا املااؽ  امب لؼ بيؽ بظابات هلد السؾاق  الخاصت بالحا ةت السل ؾرة.

  مجتمع الدراسة وعينتها

ل  ر   ػػت ال سش ػػت، أمػػا العيشػػت، ر شحرػػر رػػي مؾاقػػ  الرػػحارت ا  س ػػ  ن سلػػأ مة سػػ  الدراسػػت رػػي 
،  هػػي:  ساعػػت عمػػس الدػػاحت ال سش ػػت الااعمػػت سؾاقػػ ، لعكػػس مخ مػػف ا ط ػػاؼ الد اسػػ تت مػػؽ هػػلد الأربعػػ

الحػػػؾثي، بؾصػػػاهؼ سػػػمظت ا مػػػر الؾاقػػػ  رػػػي عػػػدد مػػػؽ السحارغػػػات الذػػػسال ت  الغرب ػػػت،  الحكؾمػػػت ال سش ػػػت 
.  هلد السؾاق  هي: مؾقػ  "اللػؾرة  ػه"، الؾاقػ  حزبي،  آبر مد يأ مؾق ا، با ضارت إلس السع رؼ بها د ل   

"،  "اللػػؾرة  ػػه" ال ػػاب  9"اللػػؾرة  ػػه لحػػه سػػ ظرة  ساعػػت الحػػؾثي برػػشعاء،  يذػػار إل ػػه رػػي هػػلد الدراسػػت بػػػ
مؽ الرياض،  يذار إل ه رػي  -أثشاء إ راء هلد الدراست –لمحكؾمت ال سش ت السع رؼ بها د ل ا،  اللم يعسأ 

"،  مؾقػ  "الرػحؾة  ػه"، ال ػاب  لحػزب ا صػلح ذم ال ؾ ػه ا سػلمي،  الػلم 9"اللػؾرة  ػه الدراست بػػ هلد
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يعسػأ ،  هػؾ مؾقػ  مدػ يأ مؽ الرياض، با ضارت إلس مؾق  "عدف الغػد" -أثشاء إ راء هلد الدراست –يعسأ 
 .مؽ مدنشت عدف

رة عمػس هػلد السؾاقػ  مػؽ بػلؿ السشذػؾ   ػا،  قد لؼ اسػ ر اع السػؾاد الرػحا ت الخاصػت بحا ةػت  ؾر 
لػ بلؿ الا رة مؽ ا  ؿ مؽ شهر ر  ا،   ؾر  ا،  ذؾ محرؾ ال ح  " ؾ أ"،  باس خداـ  مس ي ال ح :  

،  هػػػي الا ػػػرة ال ػػػي لػػػؼ ا عػػػلف ريهػػػا عػػػؽ حػػػامت ا صػػػابت بهػػػلد 9191مػػػانؾ مػػػؽ العػػػاـ  39ح ػػػس أبريػػػأ 
(، 371مؾزعػػػت مػػػا بػػػيؽ: أب ػػػار صػػػحا ت ) مػػػادة، 576الةا حػػػت رػػػي الػػػ سؽ،  قػػػد  صػػػأ عػػػدد هػػػلد السػػػؾاد 

(،  قػػد لػػؼ 9(،  ميػػابلت صػحا ت )3(،  لحق يػات صػػحا ت )84(،  ميػػامت رأم )997 ليػارير صػػحا ت )
اس  عاد ال حق يات الرحا ت،  السيابلت الرحا ت مؽ الدراست ال حميم ت؛  غرا ليمػت عهؾرهسػا،  اق رػارهسا 

مكا  ت السيار ت ري هلا السةػاؿ بػيؽ مؾاقػ  الرػحارت ا ل  ر   ػت ، مسا م ن    إ9ري  عمس مؾق  اللؾرة  ه
 ال ي شسم ها هلد الدراست.

 الدراسة أداة

بؾصػػػػػػاه أداة شػػػػػػا عت  content analysisاع سػػػػػػدت هػػػػػػلد الدراسػػػػػػت عمػػػػػػس أداة لحميػػػػػػأ السزػػػػػػسؾف 
الؾسػػا أ، امسػ خداـ رػي دراسػػات  سػا أ املرػػاؿ الةسػاهيرم، ل ػػؾريرد طرييػت رعالػػت ل يرػي مزػػاميؽ هػلد 

. (Wimmer and Dominick 1994, 163)  أداة مايػػػدة لإل ابػػػت عمػػػس عػػػدد مػػػؽ أسػػػئمت هػػػلد الؾسػػػا أ
 يعرؼ لحميأ السح ؾ  ب  ه مةسؾعت مؽ الخظؾات السشهة ت ال ي لهدؼ إلس ال ذف عؽ السعػا ي ال امشػت 

ؿ ال حػػػ  ال سػػػي، رػػػي مح ػػػؾ   سػػػا أ ا عػػػلـ  املرػػػاؿ،  العلقػػػات امرل اط ػػػت بهػػػلد السعػػػا ي، مػػػؽ بػػػل
.  قػػػد لػػػؼ لؾع ػػػا (991، 9994)عبدالحسيػػػد  السح ػػػؾ  هػػػلا  السؾضػػػؾعي  السػػػشغؼ لمدػػػسات الغػػػاهرة رػػػي 

لحميأ السح ؾ  ري هلد الدراسػت لحرػر الاشػؾف الرػحا ت ال ػي لشا لػه  ا حػت  ؾر  ػا رػي مؾاقػ  الرػحارت 
 ميؽ ال ي لشا له هلد الةا حت،  أسمؾب ال عاطي معها.ال سش ت،  ال ذف عؽ طب عت السزا

 فئات التحميل ووحداته 

  أ مؽ: رئات ال حميأ، أ : ماذا قيأ؟ ري هلسلم

  رئت  ؾع السادة الرحا ت:  هؾ الشؾع الغالا عمس السزسؾف الرحاي السشذؾر، أ  السؾضؾع اللم
لد اس ت،  امق راديت،  الدنش ت، الرح ت،  ا :لشا ل ه السادة الرحا ت،  ل سلأ ري السؾضؾعات

  ام  ساع ت.

   رئت أساليا  طرؽ لعاطي السؾاد الرحا ت السشذؾرة ري مؾاق  الرحارت ا ل  ر   ت ال سش ت م
 ا حت  ؾر  ا،  يذسأ ذلػ عرض  لحميأ هلد الةا حت،  الةهات السدؤ لت عؽ  ذرها،  الةهؾد 

 الرام ت إلس مكارح ها.
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  :   ا قيأ؟ ريد شسمه  ل مؽ: أما  حدات ال حميأ، أ

  ،رئت الاشؾف الرحا ت،  لسلمه ري  أ مؽ: الخبر الرحاي،  ال يرير الرحاي،  السياؿ الرػحاي
  ال حييق الرحاي،  السيابمت الرحا ت.

  رئػػػت  ظػػػاؽ ال غظ ػػػت:  لسلمػػػه رػػػي السةػػػاؿ الةغرارػػػي الػػػلم لشا ل ػػػه السػػػؾاد الرػػػحا ت ال ػػػي شػػػسم ها
 ، الد لي.قم سيهي: السحمي، العربي، ا  الدراست،  هلد السةامت

 إجراءات الردق والثبات

بعد ال حدند الدقيق لائات لحميأ السزػسؾف   حدالػه، قػاـ ال احػ  ببشػاء اسػ سارة لحميػأ السزػسؾف، 
الػلنؽ أرػاد ا  .*مؽ الدػادة السحكسػيؽ ،  لؼ عرضها عمس عددأسئم هايةيا عؽ يحيق أهداؼ الدراست،   بسا 

،  قد قاـ ال احػ  بػن راء ال عػديلت راء الدراست ال حميم ت بعد إدباؿ بعض ال عديلت عميهابرلحي ها   
 السظمؾبت.

مػادة مػػؽ  55 حميػػأ ب .**رآبػة ػاـ ال احػػ ،  باحػ  أمػا بالشدػ ت   ػػراءات الل ػات، ريػد لسلمػػه رػي 
معادلػت "هؾلدػ ي"  % مػؽ عيشػت الدراسػت،  ب ظبيػق91حػؾالي السؾاد الرحا ت ال ػي لػؼ لحميمهػا،  هػي لسلػأ 

 %،  هي  د ت ميبؾلت، لدؿ عمس صلح ت لظبيق اس سارة ال حميأ.86بمغه  د ت الل ات 

 اإلطار النظري لمدراسة

 News Framing Theoryنظرية األطر الخبرية 

ا  دػػػا لسؾضػػػؾع  بؾصػػػاهااع سػػػدت الدراسػػػت رػػػي إطارهػػػا الشغػػػرم عمػػػس  غريػػػت ا طػػػر ا ب اريػػػت، 
أم  ػػزء مػػؽ  عميهػػا  يبشػػي ،الظرييػػت ال ػػي يحػػددها مرػػدر املرػػاؿ الخبػػرم ب  ػػهر ا طػػاالدراسػػت.  يعػػرؼ 

مدػ ي ا شعؾر محػدد  عمسبهدؼ ال  ثير بسهارة ري ذهؽ الةسهؾر  ؛السعمؾمات أ  الرسا أ ال ي ن ؼ لؾصيمها
(Onwe 997، 9191،  آبر ف)  عمها  ،بعض  ؾا ا الؾاق  الُسدَرؾ اب  ار ريال  طير  ل سلأ عسم ت  

امب  ػار  ال  كيػد  ، رهي ليـؾ عمس الخظؾات الس سلمػت رػي(Entman 1993)الرالي أكلر بر ز ا ري  ص 
 مػا هػؾ  ، ما يحدث ،ما هؾ مؾ ؾد حؾؿ tacit theoriesمؽ  غريات ضسش ت صغيرة  السشظميت  العرض

 .(Gitlin 1980, 6) مهؼ

                                                           

 لؼ عرض امس سارة عمس الدادة ا ساللة اآلل ت أسساؤهؼ: *
 أس اذ ا علـ،  امعت عيؽ شسس. ، ا أ إسساعيأ عبدال ارم  /أ.د 
 أس اذ الرحارت،  امعت السمػ عبدالعزيز. ،مػحسد عمي اليعارم  /أ.د 
 عبدالسمػ الد ا ي، أس اذ املراؿ، بكم ت ا مارات لم  شؾلؾ  ا، أبؾعبي. /أ.د 
 أس اذ الرحارت،  م ت ا علـ، الةامعت العراة ت. ،سحر بم ات سالؼ /أ.د 

 عاء.قاـ ال اح  بن راء اب  ار الل ات م  ال اح /عبدد حديؽ مػحسد، السدرس السداعد بيدؼ الرحارت،  م ت ا علـ،  امعت صش **
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مةسؾعػت  بػلؿ مػؽ ،أ ه يسكؽ الشغػر إلػس قزػ ت مػامؽ ت لشغريت ال  طير الارض ت الر  د لشظمق 
 ؾا ػا لؤبػل بعػيؽ امع  ػار، أ   ،عمس ة ؼ م عددة ال ثير   لاديرها عمس أف لها  ،م شؾعت مؽ   هات الشغر

أ  حؾؿ قز ت مؽ اليزايا، ظؾر مؽ بللها ا شخاص لرؾر ا معيش ا يذير ال  طير إلس العسم ت ال ي يكسا 
 .(Chong and Druckman 2007, 104) حؾلهايعيد ف لؾ  ه لا يرهؼ 

م لحدد اليزايا ال ػي يا ػر ريهػا الةسهػؾر  ، هلا يعشي أف  غريت ال  طير لع يد أف  سا أ ا علـ
ػػػا عمػػػس   ا ػػػت لا يػػػر بػػػأ لػػػؤث ؛رحدػػػا  لادػػػير السعمؾمػػػات مػػػؽ بػػػلؿ إطارهػػػا  اليزػػػ ت،رػػػي هػػػلد هؼ ر أيز 

،  سا أ ا عػلـأ  ل عارض م  إطارات  ،ل دابأ الخاص، م  ا بل ري امع  ار أف إطارات الةسهؾر قد
 يعػػد بشػػاء  سػػمبي،رػػي  ػػأ مػػرة نػػ ؼ اس حزػػارها، سػػؾاء بذػػكأ إيةػػابي أ   هػػلد الؾسػػا أ يػػ ؼ لعزيػػز إطػػارات 

يذػير امسػ خداـ السعاصػر .   (Onwe et al. 2020, 227)الؾقػه ا طػار عسم ػت مشهة ػت لحػدث بسػر ر 
أ  سػػسات  ،إلػػس أف الذػخص نػدرؾ بحؾاسػه بعػض الدػسات ،املرػاؿ الةسػاهيرم  دراسػت لػ ثيرلإلطػار رػي 

 ،الذخرػ ت يخز  ما ن ؼ إدراكػه رػي ضػؾء ببرالػه   سا أ ا علـ  املراؿ،مح ؾ    سا يرؾرها الؾاق 
 .(DeFluer 2010, 345) اللال ت معمؾماله 

 ي رلا عمس هلا امب  ار إبراز قزايا  أحػداث معيشػت عمػس حدػاب أبػر ،  ال ر يػز عمػس  ؾا ػا 
ؾا ػػػا  برػػػا ص أبػػػر ،   س عهػػػا  برػػػا ص معيشػػػت دابػػػأ اليزػػػ ت  ادػػػها، أ  الحػػػدث ذالػػػه،  إهسػػػاؿ  

يعكػػػس طب عػػػت الؾسػػػيمت ا علم ػػػت؛ سػػػؾاء أكا ػػػه حكؾم ػػػت أ   يػػػر حكؾم ػػػت،  يؾضػػػ  اه سامالهػػػا،  ي ػػػر ؼ 
 ا بػػر   درػػ   ،الؾاقػػ   ؾا ػػابعػػض طػػار ا ب ػػار عمػػس الاػػرد مػػؽ بػػلؿ ل كيػػد يسكػػؽ أف نػػؤثر إس اسػ ها.   
برػػا ص معيشػت ليزػػايا  ليػديؼنػػ ؼ بهػػلد الظرييػت،    لإلطػػار ا ب ػارم،  ع اػػت ا  يا  ػت، رهشػاؾ إلػس الخما ػػت

  إ ااؿ أبر . (Lecheler and Vreese 2019, 3)  أحكاـ  قرارات
أطػر إب اريػت  لذير الدراسات الدابيت حؾؿ عسم ت ال ػ طير  لػ ثير هػلد العسم ػت، إلػس   ػؾد بسدػت 

ا  دػػػػا  ت،   امه سامػػػػات ،  الرػػػػراع،attribution of responsibility إسػػػػشاد السدػػػػؤ ل ت ر  دػػػػت هػػػػي:
 .(Semetko and Valkenburg 2020, 93) ا بلؽإطار  العؾاقا امق راديت،   

 نتائج الدراسة التحميمية 
 (9) د ؿ 

 ت ا ل  ر   ت ريا لسؾاق  الرحار ؛نؾزع الاشؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا
 ـ السؾق /الاؽ الرحاي ببر صحاي صحاي ليرير رأم مياؿ ال  رار %

 9 9اللؾرة  ه 916 73 56 935 49,9

 9  ه الرحؾة 998 99 9 959 96,4

 3 9اللؾرة  ه 99 4 - 913 98,1

 4 عدف الغد 37 98 97 89 94,4
 ا  سالي 371 997 84 579 911

 لسئؾيتالشد ت ا 64,8 91,5 94,7 911 -
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عػػدد الاشػػؾف الرػػحا ت ال ػػي لشا لػػه  ا حػػت  ؾر  ػػا رػػي مؾاقػػ  الرػػحارت عمػػس ( 9اشػػ سأ الةػػد ؿ )
ري ال رليا ا  ؿ، بشد ت اق ربه مؽ  9 قد  اء مؾق  اللؾرة  ه ،ا ل  ر   ت ال ي شسم ها الدراست ال حميم ت

رػػي ال رليػػا مؾقػػ   أعق ػػه %،49,9 رػػف الاشػػؾف الرػػحا ت ال ػػي لشا لػػه هػػلد الةا حػػت، إذ بمغػػه  دػػب ها 
%،  رػػي ال رليػػا ا بيػػر  ػػاء 98، بشدػػ ت بمغػػه 9%، رسؾقػػ  اللػػؾرة  ػػه96,4بشدػػ ت بمغػػه   ػػه الرػػحؾة

 %.94,4بشد ت بمغه مؾق  عدف الغد، 

رػػي ميػػدم ها،  الرػػحاي رشػػا صػػحا ا،  ػػاء الخبػػر 579  صػػمهأمػػا بالشدػػ ت لماشػػؾف الرػػحا ت، ريػػد 
%، ثػػػػؼ ميػػػػامت الػػػػرأم بشدػػػػ ت بمغػػػػه 91,5،  بمغػػػػه  دػػػػب ها تالرػػػػحا ال يػػػػارير ر%، 64,8بشدػػػػ ت بمغػػػػه 

94,7.% 

 قد لرلبه الاشؾف الرحا ت بالشد ت لدا ر السؾاقػ  ال ػي شػسم ها الدراسػت عمػس  حػؾ مساثػأ، رػالخبر 
، مػا عػدا مؾقػ  عػدف الغػد، حيػ   ػاء الػرأم ت، رسيػامترير الرػحا اال يػثػؼ لرػدر هػلد الاشػؾف، الرحاي 

 ليا ا  ؿ، للد ميامت الرأم، ثؼ ال يارير الرحا ت.الخبر الرحاي ري ال ر 
 (9)  د ؿ

 لماشؾف الرحا تا  ري   ؛9نؾزع الاشؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾق  اللؾرة  ه
 % ا  سالي الاؽ الرحاي ـ
 45,9 916 الخبر الرحاي 9

 39,9 73 ال يرير الرحاي 9

 93,8 56 مياؿ الرأم 3

 911,1 935 ا  سالي

% 911 - 

( لشػػؾع الاشػػؾف الرػػحا ت ال ػػي لشا لػػه  ا حػػت  ؾر  ػػا رػػي 9لعكػػس الب ا ػػات الػػؾاردة رػػي الةػػد ؿ )
%، 45,9، بشدػػ ت بمغػػه الرػػحا ت بػػلؿ ر ػػرة الدراسػػت،  قػػد لرػػدر هػػلد الاشػػؾف ا ب ػػار 9مؾقػػ  اللػػؾرة  ػػه

 %.93,8%، ثؼ ميامت الرأم بشد ت 39,9ال يارير الرحا ت بشد ت بمغه ر
 (3 د ؿ )

 ا لمشظاؽ الةغراري ري  ؛ 9نؾزع الاشؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾق  اللؾرة  ه
 % ا  سالي أبر   إقم سي/د لي إقم سي د لي محمي الاؽ الرحاي/ ظاؽ ال غظ ت ـ
 45,9 916 - 3 91 98 75 الخبر الرحاي 9

 39,9 73 - 91 8 91 35 ال يرير الرحاي 9

 93,8 56 6 9 9 93 35 رأممياؿ ال 3

 911 935 6 94 99 59 945 ا  سالي

% 69,7 99,7 8,9 6,1 9,6 911 - 
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أثشػاء ر ػرة  9( الاشؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حػت  ؾر  ػا رػي مؾقػ  اللػؾرة  ػه3لزسؽ الةد ؿ )
رػي  أعيبهػا، %69,7،  قد ر زت هلد الاشؾف عمس الذػ ف السحمػي رػي السيػاـ ا  ؿ،  بمغػه  دػب ها الدراست

ال رليػػا الاشػػؾف الرػػحا ت ال ػػي لشا لػػه هػػلد الةا حػػػت  لظؾرالهػػا عمػػس الرػػعيد الػػد لي بشدػػ ت اق ربػػه مػػػؽ 
%، ثؼ عمس السد ؾ  ا قم سي،  ري ال رليا الراب   اءت الاشؾف الرحا ت ال ي ن ػدابأ ريهػا ا قم سػي 99

ػ –أمػػا رئػت أبػػر ، ريػد لسلمػػه  ا. الػد لي مع ػ ؾع مػؽ الاشػػؾف الرػحا ت ال ػػي يس ػزج ريهػػا رػػي ذلػػ الشػػ - اأيز 
 السحمي با قم سي مؽ  اح ت؛ أ  السحمي  الد لي مؽ  اح ت أبر .

ال ػػػي لشا لػػػه لظػػػؾرات  ا حػػػت  ؾر  ػػػا عمػػػس  الرػػػحا ت ال يػػػارير   الرػػػحا ت،  قػػػد ر ػػػزت ا ب ػػػار
 الاعال ات  ا  راءات امح رازيت لمؾقايت مؽ ا صابت بهلد الةا حت.

يد السحمػي يػز الاشػؾف الرػحا ت عمػس أب ػار  ا حػت  ؾر  ػا،  لظؾرالهػا عمػس الرػع بالر ؼ مػؽ لر 
رػػي هػػلا  م بػػ س بػػه عمػػس الرػػعيد الػػد لي  ػػاف لػػه حزػػؾر ف مػػا ن عمػػق بهػػلد الةا حػػتنرػػرػػي السيػػاـ ا  ؿ؛ 

 حيػػ  لػػػؼ امه سػػاـ بخدػػا ر العػػػالؼ امق رػػاديت  ػػراء هػػػلد الةا حػػت، با ضػػارت إلػػػس م ابعػػت لظػػػؾر ؛السؾقػػ 
 ا صابات عمس مد ؾ  العالؼ،  السد ةدات عمس هلا الرعيد بؾ ه عاـ. تحام

 (4 د ؿ )
 ا لماشؾف الرحا ت ري   ؛9نؾزع الاشؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾق  اللؾرة  ه

 % ا  سالي أبر   ا  ساعي دنشي اق رادم س اسي صحي الاؽ الرحاي/الشؾع ـ
 45,9 916 6 - - 9 - 98 الخبر الرحاي 9

 39,9 73 9 9 8 91 4 47 ال يارير الرحاي 9

 93,8 56 9 5 5 3 91 99 مياؿ الرأم 3

 911 935 91 7 93 95 94 966 ا  سالي

% 71,6 91,9 6,4 5,5 3,1 4,3 911 - 

السشذػؾرة عمػس مؾقػ  ف الرحا ت الخاصت بةا حػت  ؾر  ػا بالر ؼ مؽ لر يز الشؾع السؾضؾعي لماشؾ 
 ػػػاف لهػػػا   ػػػت ام  ساع ػػػت  الدنش يتت  امق رػػػاد الد اسػػػالةؾا ػػػا ف نرػػػالةا ػػػا الرػػػحي،  عمػػػس 9لػػػؾرة  ػػػهال

ػػػػػ (، ريػػػػػد ه سشػػػػػه 4ا لش ػػػػػا ا ال حميػػػػػأ الػػػػػؾاردة رػػػػػي الةػػػػػد ؿ )حزػػػػػؾر  لػػػػػؾ محػػػػػد د رػػػػػي هػػػػػلا السةػػػػػاؿ، رؾري 
الرح ت الس عميت بةا حت  ؾر  ا،  لظؾرالها عمس الشؾع السؾضؾعي لماشؾف الرحا ت السشذؾرة  السؾضؾعات

السؾضػػػػؾعات ال ػػػػي لشا لػػػػه هػػػػلد الةا حػػػػت مػػػػؽ شػػػػيها  ثػػػػؼ%، 71,6بشدػػػػ ت بمغػػػػه  9ي مؾقػػػػ  اللػػػػؾرة  ػػػػهرػػػػ
الد اسػػػي، رامق رػػػادم، ثػػػؼ الػػػدنشي،  ام  سػػػاعي،  بشدػػػا محػػػد دة لهػػػلد السؾضػػػؾعات، لرا حػػػه مػػػا بػػػيؽ 

91,9%  3.% 

 عمػس  حػػؾ قظعػي،   عزػػها قػد يةسػػ مػ  ا بػػل بعػيؽ امع  ػػار صػعؾبت لرػػش ا بعػض السيػػامت 
بػػيؽ السعمؾمػػات الرػػح ت،  ام  ساع ػػت،  ا مش ػػت،  الد اسػػ ت..، إم أف ال يدػػ ؼ الػػؾارد رػػي الةػػد ؿ أعػػلد، 

 عمس هلد السيامت.  تالغال  اتيعكس السؾضؾع
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ا ل شؾلؾ  ت،  برلسا  ت،  أمش ت، أما ا  ؾاع السؾضؾع ت الؾاردة ضسؽ رئت أبر ؛ ريد لزسشه أب ار  
 ت،  رياض ت. عمس ت،  لاريخ ت،  قا ؾ  

 (5 د ؿ )
 ا لمشظاؽ الةغراري ري   ؛9نؾزع الاشؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾق  اللؾرة  ه 

 % ا  سالي الاؽ الرحاي ـ
 96,9 911 الخبر الرحاي 9

 3,8 4 ال يرير الرحاي 9

 911 914 ا  سالي

ال ػػي لشا لػػه  ا حػػت  ؾر  ػػا رػػي  ( شػػحت الاشػػؾف الرػػحا ت5لعكػػس الب ا ػػات الػػؾاردة رػػي الةػػد ؿ )
  بمغػػػه  دػػػب هارػػػي السيػػػاـ ا  ؿ،  تالرػػػحا  ا ب ػػػار،  قػػػد ا حرػػػرت هػػػلد الاشػػػؾف رػػػي 9مؾقػػػ  اللػػػؾرة  ػػػه

 %.3,8ري ال رليا ال يارير الرحا ت بشد ت محد دة بمغه  أعيبها%، 96,9

 ت ا بػػر ، حيػ   ابػػه الاشػؾف الرػػحا ؛شػػكال ت حق يػت، يع ذػػها هػلا السؾقػػ  لعكػس هػػلد الش ػا ا إ
ع ػػػارة عػػػؽ ب ا ػػػات صػػػحا ت،    ليػػػر مػػػؽ هػػػلد ا ب ػػػار  ػػػاف عال ػػػت، حزػػػر الخبػػػر الرػػػحاي ريػػػ  بشدػػػ ت 

،  هػػؾ  لغريػػدات لػػؾزير ا عػػلـ رػػي الحكؾمػػت ال سش ػػت السع ػػرؼ بهػػا د ل ػػا،  م ابعػػت أ ذػػظت  رعال ػػات محم ػػت
صػعؾبت عسمػه رػي الػدابأ يسكؽ لاديرد ري ضؾء عسأ هػلا السؾقػ  مػؽ العاصػست الدػعؾديت؛ الريػاض،    ما

ال سشي، مؽ بلؿ صحاييؽ  مراسميؽ، نؾرر ف له السؾاد الرحا ت ال ي ل شا ؿ  ا حت  ؾر  ػا مػؽ  ؾا بهػا 
السخ مات، ر لير مؽ الرحاييؽ العامميؽ ري هلا السؾق ، لحؾلؾا لميا  ا لمعسأ ري مؾقػ  اللػؾرة  ػه برػشعاء 

 الخاض  لدمظت  ساعت الحؾثي.

شػؾف الرػحا ت السيدا  ػت لهلا السؾقػ    سػا ن عمػق بعػدـ قدرلػه عمػس إ ةػاز الا ام سد إذا  اف العلر م
آ ات الل ر، رساذا يسكؽ اليؾؿ عؽ ميامت الرأم ال ي  ابه  م ت عؽ هلا السؾق  أثشاء الا رة ال ي لألس اب 

 شسم ها هلد الدراست؟
 (6) د ؿ 

 ا لمشظاؽ الةغراري ري   ؛9اللؾرة  ه نؾزع الاشؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾق 
 % ا  سالي إقم سي عربي د لي محمي الاؽ الرحاي/ ظاؽ ال غظ ت ـ
 96,9 911 9 5 6 88 الخبر الرحاي 9

 3,8 4 - - - 4 ال يرير الرحاي 9

 911 914 9 5 6 99 ا  سالي
% 88,5 5,8 4,8 9,1 911  

 9لنؽ لشػػا م  ا حػػت  ؾر  ػػا رػػي مؾقػػ  اللػػؾرة  ػػهمػػ( الاشػػيؽ الرػػحاييؽ الؾحيػػدنؽ ال6حػػؾ  الةػػد ؿ )
بػػلؿ ر ػػرة الدراسػػت؛  ريػػا لمشظػػاؽ الةغرارػػي،  قػػد ه سشػػه ا ب ػػار الخاصػػت بهػػلد الةا حػػت  لظؾرالهػػا عمػػس 
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رػػي حػػيؽ  ػػاءت ، %88,5الةغرا  ػػت ا بػػر ، بشدػػ ت بمغػػه  اتقػػاالدػػاحت ال سش ػػت عمػػس مػػا عػػداها مػػؽ الشظ
ا ب ػار الخاصػت ظؾرالهػا عمػس الرػعيد الػد لي رػي ال رليػا اللػا ي، ثػؼ ا ب ار الخاصت بةا حت  ؾر  ػا  ل

% 5,8ا ا قم سػػي، بشدػػا محػػد دة لرا حػػه مػػا بػػيؽ: عمػػس الرػػعيد العربػػي،  أبيػػر  ب ظػػؾرات هػػلد الةا حػػت 
عمػػس ا ب ػػار الخاصػػت بةا حػػت  ؾر  ػػا  لظؾرالهػػا عمػػس  9مؾقػػ  اللػػؾرة  ػػهلر يػػز ، مسػػا يذػػير إلػػس 9% 

 بهلد الةا حت عمس الرعد ا بر : الد ل ت،  العرب ت،  ا قم س ت.ت اه سامه  قمالرعيد السحمي، 
 (7 د ؿ )

 ا لمشؾع؛  ري  9نؾزع الاشؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾق  اللؾرة  ه
 % ا  سالي أبر   اق رادم رياضي س اسي صحي الاؽ الرحاي/الشؾع ـ
 96,9 911 9 9 5 6 85 الخبر الرحاي 9

 3,8 4 - - - - 4 ال يرير الرحاي 9

 911 914 9 9 5 6 89 ا  سالي
% 85,6 5,8 4,8 9,9 9,9 911  

( ه سشػت ا ب ػار  ال يػػارير الرػح ت الخاصػت بةا حػػت 7لؾضػ    ػا ا ال حميػػأ الػؾاردة رػي الةػػد ؿ )
هػا بشدػا يبأع%، 86د ت هػلد السؾضػؾعات حػؾالي حي  بمغه   ؛9اللؾرة  هكؾر  ا،  السشذؾرة ري مؾق  

محد دة ا ب ار الس رمت بهلد الةا حت مؽ  ؾا بها: الد اس ت، ثؼ الرياض ت، رامق راديت، أمػا رئػت أبػر ، 
 ريد لسلمه ري السؾضؾعات ال ي ل شا ؿ الةؾا ا الحيؾة ت ذات الرمت بهلد الةا حت.

 (8 د ؿ )
 نؾزع الاشؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾق  الرحؾة  ه

 % ا  سالي الاؽ الرحاي ـ

 84,9 998 الخبر الرحاي 9

 94,5 99 ال يرير الرحاي 9

 1,7 9 مياؿ الرأم 3

 1,7 9 إ دا  ت صقر 4

 911 959 ا  سالي

لرػدر رػؽ الخبػر الرػحاي الاشػؾف الرػحا ت ا بػر  (، 8 ريا لش ا ا ال حميأ الؾاردة ري الةػد ؿ )
ال يػارير الرػحا ت،  بشدػ ت  ثػؼ%، 84,9لرحؾة  ه،  بشد ت بمغػه ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾق  ا

%، ري حيؽ لؼ نشذر بلؿ الا رة ال ي لشا ل ها الدراست سػؾ  ميػاؿ رأم  احػد،  قرػت إ دػا  ت 94,5بمغه 
  احدة.

ال ػي يعػا ي مشهػا مؾقػ   ادػها ا شػكال ت  رة ري مؾقػ  الرػحؾة  ػه لعكس الاشؾف الرحا ت السشذؾ 
حيػػػ   ابػػػه الاشػػػؾف الرػػػحا ت ا بػػػر  ملػػػأ: ال حييػػػق الرػػػحاي،  ؛بدر ػػػت أقػػػأ ا ػػػه ف ،  إ9اللػػػؾرة  ػػػه

ال ػػي يسكػػؽ ل ريدػػها ل شػػا ؿ السدػػ ةدات  feature stories ميػػامت الػػرأم،  اليرػػص الرػػحا ت السشؾعػػت 
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الخاصػػػت بةا حػػػت  ؾر  ػػػا،  بخاصػػػت اليرػػػص ا  دػػػا  ت ال ػػػي لسلػػػأ مةػػػام رح ػػػا ل شػػػا ؿ هػػػلد الةا حػػػت، 
ال ػي  ال ليػرة ا ضرار  : الس اشرة   ير الس اشرة،مؽ زا يت إ دا  ت، لدم  الزؾء عمس السعا اة مد ةدالها 

 ػراء هػلد الةا حػت، سػؾاء رػي ذلػػ الحػامت السرػابت بايػر س  بعدد  بير مؽ أرػراد السة سػ  ال سشػيلحيه 
 .ال ليرة، مسؽ طال هؼ ل ثيراله كؾر  ا، أ   ير السرابيؽ به

 (9 د ؿ )
 ا لمشظاؽ الةغراري؛  ري   ه ؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾق  الرحؾةنؾزع الاش
 % ا  سالي عربي د لي محمي الاؽ الرحاي/ ظاؽ ال غظ ت ـ

 84,9 998 9 9 997 الخبر الرحاي 9

 94,5 99 - - 99 ال يرير الرحاي 9

 1,7 9 - - 9 مياؿ الرأم 3

 1,7 9 - - 9 اليرص ا  دا  ت 4

 911 959 9 9 949  ساليا 

% 99,8 5,9 9,3 911,1 - 

ػػػ9لزػػػسؽ الةػػػد ؿ ) ا لماشػػػؾف الرػػػحا ت ال ػػػي لشا لػػػه  ا حػػػت  ؾر  ػػػا بسؾقػػػ  الرػػػحؾة  ػػػه، ( لؾزيع 
ا لمشظػاؽ الةغرارػي.  لؾضػ    ػا ا ال حميػأ الػؾاردة رػي الةػد ؿ السػل ؾر ه سشػت السػؾاد الرػحا ت مؾزعت  ري  

% مػػؽ إ سػػاؿ السػػؾاد 99,8حيػػ  بمغػػه  دػػب ها  ؛لبيئػػت السحم ػػت  هػػلد الةا حػػت رػػي اال ػػي ر ػػزت عمػػس  ضػػ
ال ي لشا له  ض  هلد الةا حت عمس الرعيد الػد لي بشدػ ت محػد دة بمغػه  الرحا ت ا ب ار ثؼالسشذؾرة، 

يد العربػػي ربمغػػه ببػػريؽ اثشػػيؽ الس رػػمت بةا حػػت  ؾر  ػػا عمػػس الرػػع الرػػحا ت %، أمػػا ا ب ػػار6حػػؾالي 
ؾق  عمػس  ذػر أب ػار  ا حػت  ؾر  ػا  لظؾرالػه رػي البيئػت ال سش ػت رػي السيػاـ ا السهلمسا يعكس لر يز  ؛ري 

 .9، عمس  رار مؾق  اللؾرة  ها  ؿ
 (91 د ؿ )

 ؛  ريا لمشؾع ه نؾزع الاشؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾق  الرحؾة
 % ا  سالي أبر   دنشي اق رادم س اسي حيؾقي صحي الاؽ الرحاي/الشؾع ـ

 84,9 998 9 9 9 4 91 919 الخبر الرحاي 9

 94,5 99  9 3 9 9 95 ال يرير الرحاي 9

 1,7 9 - - - 9 - - مياؿ الرأم 3

 1,7 9      9 اليرص ا  دا  ت 4

 911 959 9 3 4 6 99 995 ا  سالي

 89,9 7,9 3,9 9,6 9,1 9,3 911,1  

، لردرت السؾضؾعات الرح ت (9ة  ه،  اللؾر 9السؾقعيؽ الدابييؽ )اللؾرة  هعمس  رار 
رؾريا لمش ا ا الؾاردة بةا حت  ؾر  ا بق ت السؾضؾعات ا بر ،  تالسشذؾرة ري مؾق  الرحؾة  ه،  الخاص
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السؾضؾعات الس رمت بهلد الةا حت ري بعدها الحيؾقي،  ثؼ%، 89,9ريد بمغه  دب ها (، 91ري الةد ؿ )
ح ةا  ت  مهات  أهالي السدةؾ يؽ،  الخؾؼ مؽ إصاب هؼ ملأ ا ب ار الرحا ت الخاصت بالؾقاات ام

ري ال سؽ. أما الدا رة باير س  ؾر ا،  راء ا عداـ الرعايت الرح ت ري الدةؾف ري مشاطق أطراؼ الحرب 
بالشد ت لماشؾف الرحا ت ا بر  الس رمت بةا حت  ر ا، مؽ أبعادها: الد اس ت،  امق راديت  الدنش ت، ريد 

 %.9   %3,9م ؾاضعت، لرا حه ما بيؽ  حازت عمس  دا

 (99 د ؿ )
 نؾزع الاشؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾق  عدف الغد

 % ا  سالي الاؽ الرحاي ـ
 45,9 37 الخبر الرحاي 9

 99,1 98 ال يرير الرحاي 9

 39,9 97 مياؿ الرأم 3

 911 89 ا  سالي

عػدف ( إلػس لشػؾع الاشػؾف الرػحا ت السشذػؾرة رػي مؾقػ  99 ؿ )لذير   ا ا ال حميأ الؾاردة ري الةػد
حي  حزر الخبر الرحاي،  ال يرير الرػحاي،  ميػامت الػرأم،  بشدػا  ؛الغد،  الخاصت بةا حت  ؾر  ا

بشدػػػ ت بمغػػػه  . راػػػي ال رليػػػا ا  ؿ  ػػػاءت ا ب ػػػار الرػػػحا ت الخاصػػػت بهػػػلد الةا حػػػتم ياربػػػت إلػػػس حػػػد مػػػا
%، ري حيؽ  ابه 39,9، بشد ت ميامت الرأم%، ثؼ 99%، للها ال يارير الرحا ت بشد ت بمغه 45,9

  اليرص الرحا ت السشؾعت.بق ت الاشؾف ا بر ، ملأ: ال حييق الرحاي،  السيابمت الرحا ت، 
 (99 د ؿ )

 ةغراريا لمشظاؽ النؾزع الاشؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾق  عدف الغد؛  ري  
 % ا  سالي د لي عربي محمي الاؽ الرحاي/ ظاؽ ال غظ ت ـ
 45,9 37 7 91 91 الخبر الرحاي 9

 99,1 98 9  96 ال يرير الرحاي 9

 39,9 97 - - 97 مياؿ الرأم 3

 911 89 9 91 63 ا  سالي

% 76,8 99,9 99,1 911 - 

ػػػػػػ99لزػػػػػػسؽ الةػػػػػػد ؿ ) ،  ال ػػػػػػي لشا لػػػػػػه  ا حػػػػػػت عػػػػػػدف الغػػػػػػد بسؾقػػػػػػ ا لماشػػػػػػؾف الرػػػػػػحا ت ( لؾزيع 
حيػػػػ   ػػػػاءت ا ب ػػػػار  ال يػػػػارير الرػػػػحا ت  ميػػػػامت الػػػػرأم الخاصػػػػت  ؛كؾر  ػػػػا،  ريػػػػا لمشظػػػػاؽ الةغرارػػػػي

، للهػػػػػا %76,8 رػػػػػي ال رليػػػػػا ا  ؿ،  بشدػػػػػ ت بمغػػػػػه  لظؾرالهػػػػػا عمػػػػػس الرػػػػػعيد السحمػػػػػي بهػػػػػلد الةا حػػػػػت
ا %،  أبيػػػػػر  99,9 دػػػػػب ها الةا حػػػػػت رػػػػػي البمػػػػػداف العرب ػػػػػت،  بمغػػػػػه  هػػػػػلدالرػػػػػحا ت ال ػػػػػي لشا لػػػػػه  السػػػػػؾاد
 ي سػػػػػػالإ% مػػػػػػؽ 99بشدػػػػػػ ت بمغػػػػػػه  الرػػػػػػحا ت الس رػػػػػػمت بهػػػػػػلد الةا حػػػػػػت عمػػػػػػس الرػػػػػػعيد الػػػػػػد لي السػػػػػػؾاد

 .ال ي شسم ها الدراست السؾاد الرحا ت
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 (93 د ؿ )
 ا لمشؾعنؾزع الاشؾف الرحا ت ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا ري مؾق  عدف الغد؛  ري  

 % ا  سالي أبر   اسيس  اق رادم صحي الاؽ الرحاي/الشؾع ـ
 45,9 37 5 - 9 39 الخبر الرحاي 9

 99,1 98  - 9 96 ال يرير الرحاي 9

 39,9 97 6 9 9 98 مياؿ الرأم 3

 911 89 99 9 5 65 ا  سالي

% 79,3 6,9 9,9 93,4 911,1  

اء ا لماشػؾف الرػحا ت ال ػي لشا لػه  ا حػت  ؾر  ػا بسؾقػ  عػدف الغػد أثشػ( لؾزيع  93لزسؽ الةد ؿ )
ػػ ا لشػػؾع هػػلد الاشػػؾف،  قػػد  ػػاءت السؾضػػؾعات الرػػح ت رػػي ميدمػػت الا ػػرة ال ػػي شػػسم ها الدراسػػت، مؾزعػػت  ري 

%، رػػي حػػيؽ حػػازت 79,3،  بمغػػه  دػب ها السؾضػؾعات ال ػػي لشا ل هػػا الاشػؾف الرػػحا ت أثشػػاء ر ػرة الدراسػػت
 ؾر  ػػا مػػؽ  ا بهػػا % لمسؾضػػؾعات الس عميػػت بةا حػت 6,9محػد دة، بمغػػه  ابق ػت السؾضػػؾعات ا بػػر   دػػ 

مسؾضػؾعات الس عميػت بهػلد الةا حػت مػؽ شػيها الد اسػي، أمػا السؾضػؾعات ا بػر : % ل9,9 امق رادم، 
ريػت، أمػا ، ري أب ار رياض ت،  دنش ػت،  لعم س ػت،  رش ػت،  لبرعػات بيالرحا ت ريد لسلمه؛ بالشد ت لألب ار

 ت.بيؽ ميامت دنش ت،  لعم س ت،  رياض  السيامت؛ ريد لشؾعه
 تحميل النتائج

السشذػؾر عمػس اب الرػحاي الخػاص بةا حػت  ؾر  ػا، لذير   ا ا الدراست ال حميم ت الخاصت بالخظ
الخبػػر الرػػحاي رػػي السيػػاـ  مؾاقػ  الرػػحارت ا ل  ر   ػػت ال ػػي شػػسم ها الدراسػت إلػػس لر يػػز هػػلد السؾاقػػ  عمػس

لػه  ا حػت  ؾر  ػا أثشػاء ر ػرة الدراسػت، ا  ؿ، حي  ليدـ هلا الاؽ عمس الاشػؾف الرػحا ت ا بػر  ال ػي لشا  
 هػػلا يعكػػس إحػػد  ا شػػكال ات ال ػػي لعػػا ي مشهػػا الرػػحارت ا ل  ر   ػػت ال سش ػػت، رػػالخبر لػػ س هػػؾ السةػػاؿ 

لرػأ اليػـؾ  - مػلل   –اللم يسكؽ لهلد الرحارت مشاردت  سا أ ا علـ  املرػاؿ ا بػر    ػه، را ب ػار 
ا قرػػػيرة، ن مياهػػػا الاػػػرد مػػػؽ بػػػلؿ اشػػػ راكه رػػػي أحػػػد ال ظب يػػػات إلػػػس الةسهػػػؾر بسةػػػرد حػػػد ثها عبػػػر لشبيهػػػ

applications  ا ب اريػػػت،  اه ػػػػ عػػػؽ إمكا  ػػػت بػػػ  الحػػػدث لحغػػػت  قؾعػػػه مػػػؽ عػػػدد مػػػؽ الشذػػػظاء عمػػػس
شػػ كات ال ؾاصػػأ ام  سػػاعي،  مػػؽ ثػػؼ؛ رػػنف مةػػاؿ السشاردػػت، يسكػػؽ أف نػػ ؼ مػػؽ بػػلؿ امه سػػاـ بػػالاشؾف 

يرا  لحمػػػػ ل لسػػػا يحػػػدث،  ال حق يػػػػات  ال يػػػارير  السيػػػابلت الرػػػػحا ت، الرػػػحا ت ا بػػػر  ال ػػػػي ليػػػدـ لادػػػ
  قرص السشؾعات الرحا ت ال ي لشيأ السعا اة ا  دا  ت،   يرها مؽ الاشؾف الرحا ت ا بر .

كسا لؤ د هلد الش ػا ا اه سػاـ  ساعػت الحػؾثي ب ؾع ػا الرػحارت ا ل  ر   ػت ل شػا ؿ هػلد الةا حػت، 
السشذػؾرة بػلؿ ر ػرة الدراسػت، مػا بػيؽ قرػص إب اريػت،  ليػارير صػحا ت،  ميػامت   لشؾع الاشؾف الرػحا ت

ا بػػر  ال ػػي شػػسم ها هػػلد الدراسػػت، حيػػ   ا ػػه أقػػأ لشؾعػػا رػػي  مؾاقػػ  الرػػحارت ا ل  ر   ػػترأم، بعكػػس 
حيػ  نبػد   اضػحا ار يػارد  ؛9ت مؾقػ  اللػؾرة  ػهلؾع ا الاشؾف الرحا ت الخاصت بةا حت  ؾر  ا،  بخاص
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 الرػحا ت ال ؾادر الرحا ت اليادرة عمس إ  اج الاشؾف الرحا ت ال ي لح اج إلس  هػد   قػه، را ب ػارإلس 
ا(،   ليػػػر مػػػؽ هػػػلد ا ب ػػػار مادلهػػػا ببػػػر   99ملمػػػه السػػػادة ا ساسػػػ ت لماشػػػؾف الرػػػحا ت رػػػي السيػػػاـ ا  ؿ )

ه عمػس لػؾي ر، للهػا عمس حداب ال ي  ذرهاا ساس ت ع ارة عؽ بل ات صحا ت،  لغريدات  زير ا علـ 
 ( ليارير، ري حيؽ  ابه بق ت الاشؾف الرحا ت ا بر .4ليارير صحا ت لؼ ن ةا ز عددها )

لشؾعػػه الاشػػؾف الرػػحا ت ال ػػي  عاهػػا ل شػػا ؿ ؛ حيػػ  اأمػػا مؾقػػ  الرػػحؾة  ػػه، ريبػػد  أرزػػأ  دػػب   
بق ػػػت الاشػػػؾف   ا حػػػت  ؾر  ػػػا، مػػػا بػػػيؽ قرػػػص إب اريػػػت،  ليػػػارير إب اريػػػت،  ميػػػاؿ  احػػػد، رػػػي حػػػيؽ  ابػػػه

 ا بر .
لشؾعػه الاشػؾف الرػحا ت ال ػي  رسػها لم عػاطي مػ   ا حػت  ؾر  ػا، عدف الغد،     سا ن عمق بسؾق 

، إلػػػس  ا ػػػا ال يػػػارير الرػػػحا ت (ميػػػام   97ا م بػػػ س بػػػه، رهشػػػاؾ حزػػػؾر لسيػػػامت الػػػرأم ) عكدػػػه لؾاز  ػػػ
مػػؽ الرػػحاييؽ،  - م بػػ س بػػه –ا مسػػا يذػػير إلػػس ام لكػػه عػػدد   ؛(37)  ا ب ػػار الرػػحا تا(، ليريػػر   98)

    اب الرأم.
عمػػػس  بغللهػػػا -أثشػػػاء إ ػػػراء هػػػلد الدراسػػػت- أضػػػاه أزمػػػت الرػػػراع  الحػػػرب الػػػدا رة رػػػي الػػػ سؽ قػػػد 

س  حيػ  لػؼ لدػي ؛ ها الدراست،  إف عمس  حؾ م اا تالخظاب الرحاي لةس   السؾاق  الرحا ت ال ي شسم
د الةا حػت لمشيػأ مػؽ اآلبػر،  ذهػا إلػس أف اليػرارات هلد الةا حت عمس  حؾ  اضػ ، ر ػأ طػرؼ  عػف هػل

ال ػػػي الخػػػلها،  ا  ػػػراءات ال ػػػي قػػػاـ بهػػػا رػػػي السشػػػاطق الخاضػػػعت لدػػػ ظرله هػػػي الرػػػح حت،  لرػػػا رػػػي 
الظػرؼ اآلبػر،  الهسػه بعػدـ الخػاذ أم إ ػراءات اح رازيػت لمحػد  ا  يػدمرمحت الذعا ال سشي،  رػي السيابػأ 

ب  هػا عسمػه  بهػا د ل ػا، الحكؾمت ال سش ت السع ػرؼبللها الهسؾا  - ملل   – مؽ ا  ذار الةا حت. رالحؾثيؾف 
 ذػاء  ررػت إالػدعؾة إلػس بػأ  صػأ الخػلؼ بػيؽ الظػرريؽ حػؾؿ  كأ ما مؽ ش  ه إيرػاؿ الؾبػاء إلػس الػ سؽ،

الهػؼ  ػأ طػرؼ اآلبػر بػررض هػلا السي ػرح،  الؾاقػ  أف ا  ذػار  ا حػت  ؾر  ػا،   عسم ات مذػ ر ت لسؾا هػت 
إلس حد  بير،  لؼ لرؽ اليرارات الس خػلة،  م ا  ػراءات  الرراعلذعا ال سشي  ابه عؽ أطراؼ مرمحت ا

الس  عػػت مػػؽ  ػػأ ا طػػراؼ إلػػس مدػػ ؾ  السدػػؤ ل ت،  ال هدنػػد الػػلم لسلمػػه هػػلد الةا حػػت عمػػس ح ػػاة الذػػعا 
 ال سشي.

ف الرػػػحا ت بالشدػػػ ت لعػػػدد الاشػػػؾ  9أف لاػػػؾؽ مؾقػػػ  اللػػػؾرة  ػػػه ؛ مسػػػا يةػػػدر ذ ػػػرد رػػػي هػػػلا السةػػػاؿ
السشذػػؾرة،  حةسهػػا،  الخاصػػت بحا ةػػت  ؾر  ػػا، ميار ػػت بسؾاقػػ  الرػػحارت ا ل  ر   ػػت ا بػػر  ال ػػي شػػسم ها 

حيػػ   لػػف هػػلا السؾقػػ   ؛رػػي ال ؾع ػػا الد اسػػي لهػػلد الةا حػػتهػػلد الدراسػػت، نػػر    اػػت  ساعػػت الحػػؾثي 
ال ػي ا،  د ؿ ال حػالف العربػي، هػا د ل ػالحكؾمػت ال سش ػت السع ػرؼ ب ؼبسػؽ رػيه ؛ ارػت ا طػراؼهةؾمه عمس 
 ، با ضارت إلس أمريكا،  ح س إسرا يأ."د ؿ العد اف"أطمق عميها 

س الخظػػػػاب الرػػػػحاي،  بخاصػػػػت رػػػػي أ قػػػػات الحػػػػرب  ا زمػػػػات، يزػػػػ  مرػػػػداة ت  كسػػػػا أف لدػػػػي
ي ػػاب عػػدد مػػؽ ةػػ ؼ العسػػأ الرػػحاي  -إ سػػام–حيػػ  يلحػػ   ؛ت ا ل  ر   ػػت ال سش ػػت عمػػس السحػػػالرػػحار
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اسػػ خداـ رعػػأ ملػػأ:  ا مػػر إلػػس حػػدا  صػػأعػػؽ الخظػػاب الرػػحاي الػػلم شػػسم ه الدراسػػت ال حميم ػػت، السهشػػي 
د ف ال حيق مؽ مد  مرداقي ها، رػي مشارػاة صػاربت  بدػ  القػ ؼ مؽ ؽ"..،   يأ املهامات السرسمت "ل ه  

ةساعػت بحاػر قبػؾر  مػ  ة ػاـ ال..أحػد ال يػارير الرػحا ت: "  رد رػيأ ػه الرحا ت السهش ت،  مؽ أملمت ذلػ؛ 
بػ ف الةساعػت الحؾث ػت « الذرؽ ا  سػ »ؽ سكاف ري العاصست لػ إقامت  شازات سريت ري صشعاء  إب، ل ه  

 "..ليػػـؾ ب رػػا ت السرضػػس رػػي مد ذػػا ات العػػزؿ،  ليػػؾـ بػػدرشهؼ،  ال ذػػدند عمػػس ذ يهػػؼ لم  ػػ ؼ عمػػس الؾرػػاة
 .(9191)أ( 9)اللؾرة  ه

عمػػس مدػػ ؾ   ػػأ بظػػاب مػػؽ بظابػػات السؾاقػػ  الرػػحا ت ا ل  ر   ػػت ال ػػي شػػسم ها الدراسػػت، أمػػا 
   سكؽ رصد السلحغات اآلل ت:

 "9نت"الخطاب الرحفي لموقع الثورة  :أواًل 

 هلا السؾق  إلس مرحم يؽ:ري يسكؽ ليد ؼ الخظاب الرحاي الخاص 

 ؛رػػي صػػشعاء (99كؾريػػد ) ابت بػػػا عػػؽ عهػػؾر أ ؿ حالػػت إصػػ: قبػػأ ا عػػلف رسػػس   السرحمػػت ا  لػػس
حيػػ  عػػأ الخظػػاب الرػػحاي لهػػلا السؾقػػ ، نؤ ػػد بمػػؾ الػػ سؽ مػػؽ الؾبػػاء،  أف مػػا ن ػػردد عػػؽ اح سػػاؿ   ػػؾد 

ف ذهػا إلػس أ  مةػرد إشػاعات، ، هػؾ بػه ري ال سؽ، أ  ح س مح سأ إصاب هامرابت بهلا الاير س حامت 
معةػػزة  آيػػات ربا  ػػت  دنػػدة، ل ةمػػس رػػي ألظػػاؼ  ا مػػؽ هػػلا الؾبػػاء ال ػػؾ ي م يخمػػؾ مػػؽبيػػاء الػػ سؽ بال  ػػ.. "

بػص الػ سؽ الػلم " - عػز   ػأ – عسػت مػؽ   ،  لمػػ (9191 )د بمػه ".. رحست الخالق عز   أ بع ػادد
 . (9191)أ( 9)اللؾرة  هر اء السعسؾرة بعدـ ا  ذار  باء  ؾر  ا" ريها د  ا  عؽ ال لير مؽ ع ادد ري أ

الحؾثيػؾف؛ بؾصػاهؼ يػـؾ بهػا يكسا لؼ امه ساـ ري هلد السرحمػت، بػنبراز الةهػؾد  امسػ عدادات ال ػي 
لػػت عهػػؾرد رػػي الػػ سؽ، عمػػس الرػػعيد الرػػحي  ال ؾعػػؾم لسؾا هػػت هػػلا الايػػر س رػػي حا سػػمظت ا مػػر الؾاقػػ 

 ػػاف الخظػػاب  بػػرز ال ر يػػز عمػػس لعسػػد مػػؽ  صػػاها بػػػ"د ؿ العػػد اف" إدبػػاؿ هػػلا الايػػر س إلػػس الػػ سؽ،  سػػا 
 مػػؽ بػػلؿ امس ذػػهادا علمػػي يحذػػد ضػػد عػػؾدة ال سشيػػيؽ مػػؽ الخػػارج،  يدػػ دعي لػػللػ الخظػػاب الػػدنشي، 

 ب حادن   بؾيت.

رػػي  (99-كؾريػػد)-الػػت إصػػابت بايػػر س  ؾر  ػػاالسرحمػػت اللا  ػػت: بعػػد ا عػػلف عػػؽ لدػػةيأ أ ؿ ح
 رػػػي هػػػلد ، (9191 94)رػػػرا سبرػػػشعاء،  ال ػػػي  يػػػأ ب  هػػػا لسهػػػا ر صػػػؾمالي الةشدػػػ ت  9191مػػػانؾ  6

السرحمػت لػػؼ ال ر يػػز عمػس ا  ػػراءات ال ػػي ليػـؾ بهػػا سػػمظت ا مػر الؾاقػػ  لسؾا هػػت هػلا الؾبػػاء،  مشػػ  لاذػػ ه، 
عامػػػأ مػػػ   ا حػػػت  ؾر  ػػػا، ياربػػػت ال ػػػي قامػػػه بهػػػا  زارة الرػػػحت العامػػػت  الدػػػكاف ال ابعػػػت لهػػػا، لم لبريػػػر الس  

إلس مراعاة "الحالت الشاد ت" لمسؾاطشيؽ،  عدـ ب  "الرعا"، ريهؼ،  أف العػالؼ  ػػػ ا لهلا الخظاب ري   ػػػ السد شد 
ا عمس الحالت الشاد ت مسا أثر سم    ؛أرقاـ  إحراءاتن عامأ م  الحامت السرابت "ك رقاـ ري بؾرصت"، أ  "

ؿ السػػرض إلػػس ا إعلم  ػػ".. أف هشػػاؾ إرهاب ػػ،  ذهػػا الخظػػاب إلػػس  السشاع ػػت لمسرضػػس  السة سعػػات.." ا، حػػؾ 
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رقػؼ لمسزانػدة.."، "..  صست،  هلا ا مػر  قاػه  راءد س اسػت إعلم ػت ببيلػت، ل ةاهػأ ا  دػاف  لحؾلػه إلػس 
مسا أضعف الر ح السعشؾيت لػد   ؛أ  الس الغت ري إ راءات السؾا هتؾي لير مؽ د ؿ العالؼ إلس ال هال  عسد

"أف   أضػػاؼال ػػي  ا ػػه أشػػد ر  ػػا  مػػؽ السػػرض  ادػػه"، ق حالػػت مػػؽ الهمػػ   الخػػؾؼ  اليمػػق، مؾاطشيهػػا،  بمػػ
، رػػي حػػيؽ قالػػه  زارة "أكلػػر الؾ  ػػات ل دػػه مػػؽ  ؾر  ػػا، بػػأ مػػؽ الحالػػت الشادػػ ت،  ا ه ػػار معشؾيػػات ا رػػراد

 ف الػػػ سؽ سػػػي عامأ مػػػ  السرضػػػس مػػػؽ مشظمػػػق إ دػػػا ي لهػػػؼ  رامػػػت  حػػػق رػػػي الرعايػػػت  العػػػلج.."إالرػػػحت "
 .(9191 ه  )س  

 ": 9يسكؽ رصد السلحغات اآلل ت عمس الخظاب الرحاي لسؾق  "اللؾرة  هكسا 

  لحؾله ال يارير الرػحا ت  ميػامت الػرأم السشذػؾرة عمػس هػلا السؾقػ  إلػس أد ات لحذػد الػرأم العػاـ
  ع ا هػا ا ساسػ ت،  لحؾله هلد السؾاد إلس أد ات لمدعايت، بدم مؽ  ؾ هػا مػؾادا صػحا ت، ال سشي

 ؾر  ػػا،  سػبأ الؾقايػت مشػػه،  مػؽ أملمػت هػػلا  بايػر سلز يػد الةسهػؾر ال سشػي بالسعمؾمػػات الخاصػت 
،   صػػف الحكؾمػػت ال سش ػػت السع ػػرؼ بهػػا calling-Nameالشػػؾع مػػؽ الدعايػػت إطػػلؽ السدػػس ات 

،  الهػػػػاـ السةمػػػػس ام  يػػػػالي الةشػػػػؾبي حكؾمػػػػت الاػػػػار هػػػػادم"" السرلزقت/مرلزقػػػػت العػػػػد اف"، "بػػػػػد ل ػػػػا 
بال عامػػأ مػػ   ا حػػت  ؾر  ػػا بذػػكأ رؾضػػؾم،  م مدػػؤ ؿ.. بػػأ  د ف أد ػػس مدػػئؾل ت لةػػاد الذػػعا 

م ة سػت لمسػؾاطشيؽ رػي السحارغػات ،  أ ػه سشيدؼ..السهز ز   السرل ػ   بالمؾقاهؼ ،   صف ال سشي..
 "السح مت" )رػي إشػارة إلػس السشػاطق الؾاقعػت لحػه سػ ظرة الحكؾمػت ال سش ػت السع ػرؼ سؾ ها بػال ي يد
أرراد قظ   ل س لهؼ حيػؾؽ، مذػغؾلؾف بظسؾحػالهؼ..   دػا بؾصاهؼ (،  ي عاممؾف معهؼ بها د ل ا

 .(9191)دماج  ا لمسؾاطشيؽ ال سشييؽاللر ة  امرلزاؽ..  م يزعؾف حداب  

 ري بعض ا ح اف،  مؽ أملمت ذلػ ذهابه  الرشيد ي هلا السؾق  لمسشظقار يار الخظاب الرحاي ر
إلػػػس أف "الحسمػػػت ا علم ػػػت ال ػػػي راريػػػه ريػػػر س  ؾر  ػػػا مػػػؽ لحغػػػت عهػػػؾرد رػػػي مدنشػػػت "  هػػػاف" 
الرػػػيش ت، هػػػي أكبػػػر  أبظػػػر حسمػػػت إرهػػػاب  ادػػػي، شػػػارؾ ريهػػػا العػػػالؼ  مػػػه بد لػػػه  شػػػعؾبه   غسػػػه 

ة   ايمػػت بررػػ  مدػػ ؾ  الرعػػا رػػي  اػػؾس الشػػاس إلػػس أعمػػس  مشغسالػػه،  هػػلد الحسمػػت  اسػػعت  مر ػػز 
مدػػ ؾ ،  بسػػا يةعػػأ ميا مػػت أ دػػادهؼ ل ػػد س إلػػس مدػػ ؾ  الرػػار،  لحػػؾؿ أ دػػادهؼ إلػػس ضػػحايا 
 ػػػاهزة لمسػػػؾت، م نشيرػػػها إم الذػػػعؾر بػػػ د س ا عػػػراض ال ػػػي أعمشؾهػػػا عػػػؽ ريػػػر س  ؾر  ػػػا"..، 

 لػػف شػػخصأ 311 ال ػػي لةػػا زت الػػػ  يزػػ ا هػػلا الخظػػاب "أف سػػبا معغػػؼ الؾ  ػػات رػػي العػػالؼ
 ، هػػػػي ضػػػػحايا لإلرهػػػػاب الشادػػػػي،  ل دػػػػه ضػػػػحايا ريػػػػر س  ؾر  ػػػػا.."(9191شػػػػهر مػػػػانؾ  )رػػػػي

 .(9191)الذامي 

  اع سػػاد لةهيػػأ السرػػادر،  عػػدـ ال ػػدقيق رػػي السعمؾمػػات،  ال  كػػد مػػؽ صػػح ها قبػػأ  ذػػرها،  لبشػػس
ت الزػحايا،  أثب ػه  مهػا أف أسػ اب ة ػاـ ألسا  ػا ب ذػري  "عذػرا -مػلل– ير مؤ دة،  مشها  اأب ار 

الؾرػػػاة، أسػػػ اب أبػػػر   يػػػر  ؾر  ػػػا"،  الهػػػاـ مشغسػػػت الرػػػحت العالس ػػػت بسشػػػ  أم د لػػػت مػػػؽ لذػػػري  
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"سػػػػيشاي ال هسػػػػت عػػػػؽ  ؾر  ػػػػا،  - ريػػػػا لػػػػللػ الخظػػػػاب– الؾ  ػػػػات، لسعررػػػػت سػػػػبا الؾرػػػػاة،  ف ذلػػػػػ
 .(9191)الذامي   لش ذف حق يت السؤامرة"

 "؛ رػػنف ريػػر س 9، رؾريػػا لمخظػػاب الرػػحاي لسؾقػػ  "اللػػؾرة  ػػهس  حػػؾ رػػاعمػػ لبشػػي " غريػػت السػػؤامرة"
اس حدث ه  طؾرلػه أمريكػا  بزػاع  صشاعت أمريك ت"،  أف "كؾر  ا ا مريكي"، هؾ رير سكؾر  ا "

العالؼ لها،  سا أف مؽ  ير السد  عد أف "هشاؾ لؾ ها أمريك ا لشذر  بػاء  ؾر  ػا،  اسػ غلله ح ػس 
ريكػي  ادػه.."، عمػس  ػرار مػا قامػه بػه "مػ  الهشػؾد الحسػر، عشػدما أدبمػه لؾ أضر بالسة س  ا م

لهػػؼ ريػػر س الةػػدرم رػػي ال ظا  ػػات،  بػػدع هؼ بسػػا يدػػسس بالسدػػاعدات ا  دػػا  ت،  ق مػػه  أبػػادت 
ر مريكا "عد ة الذعؾب"،  هي "ال ػي لدػبا لإل دػا  ت  ػأ هػلد ، (9191) بأ  مئات اآلمؼ مشهؼ

الذر ات ا مريك ت عػرؼ عشهػا أ هػا قػد لشذػر  بػاء، بعػد أف لعػد لػه اآلمـ"،  سا عرؼ عؽ بعض 
 .(9191)ب( 9)اللؾرة  ه الياحا،  بعد ا  ذارد ل لي ل ب عه بس الغ  بيرة  د  

  أعػػداء ا سػػلـ اسػػ غمؾا ريػػر س  ؾر  ػػا ل حييػػػق أهػػدارهؼ ضػػد ا سػػلـ  السدػػمسيؽ،  ذلػػػ ب عظيػػػأ
سدمسيؽ مؽ أداء الرلة  ساعػت   إ ػلؽ السدػا د.. أر اف  ررا ض الدنؽ ا سلمي،  مشها مش  ال

 .(9191)حالؼ  ...بدعؾ  عدـ ال ةسعات  امب ل 

لبشػػس الخظػػاب الرػػحاي لسؾقػػ  "اللػػؾرة ، ريػػد الػػ سؽ رػػي ؾر  ػػا   ا حػػت عهػػؾرأمػػا مػػا ن عمػػق بك ا ػػت 
 "، عددا مؽ الظر حات الخاصت بؾصؾؿ هلا الاير س إلس ال سؽ، مشها: 9 ه

 رػػي إشػػارة إلػػس الدػػعؾديت  ا مػػارات( هػػي ال ػػي أ صػػم ه إلػػس عػػدف عبػػر الػػرحلت  أف د ؿ العػػد اف(
الةؾيت..  أع بر أف "الؾبػاء حم ػا  دنػد لػد ؿ العػد اف"، حيػ  "أصػرت الدػعؾديت  معهػا ا مػارات 

ال ي لح مها رػي الةشػؾب،  قػد  ةحػه رػي  يمػه  عمس لردنر رير س  ؾر  ا إلس ال سؽ عبر السدف
ت إلػػس ميشػػاء الذػػحر )الؾاقػػ  عمػػس الدػػاحأ الةشػػؾبي الذػػرقي لمػػ سؽ عمػػس بحػػػر عبػػر سػػايشت إمارال ػػ

حكؾمػػت الاػػػار ب، بسذػػار ت  مدػػاعدة مػػػؽ أد الهسػػا الس سلمػػت 9191مػػػؽ إبريػػأ  عاشػػرالعػػرب( رػػي ال
 .(9191)ت( 9)اللؾرة  هالةشؾبي"  هادم  السةمس ام  يالي

 ،لاػػػه مػػػؽ رحللهػػػا إلػػػس  ػػػأ مػػػؽ:  الدػػػعؾديت ال ػػػي عميػػػه رحللهػػػا الةؾيػػػت إلػػػس  ػػػأ بمػػػداف العػػػالؼ 
 شػػؾب الػػ سؽ( لشيػػأ مغ ػػربيؽ  مرلزقػػت مػػؽ السةشػػدنؽ  اتمظػػارات عػػدف،  ال، غػػت،  سػػيئؾف )الؾاقعػػ

لػػدنها مسػػؽ يع يػػد حسمهػػؼ لمايػػر س،  رػػق بظػػت مسشهةػػت ل ؾزيػػ  السرلزقػػت السرػػابيؽ بكؾر  ػػا إلػػس 
مػػػؽ السةشػػػدنؽ، مسػػػؽ  ة ػػػاـ طػػػا رات عدػػػكريت سػػػعؾديت بشيػػػأ أعػػػداد،   مخ مػػػف السحارغػػػات ال سش ػػػت

أسػػس هؼ بػػػػ"السرلزقت" مػػػؽ أبشػػػاء السحارغػػػات الةشؾب ػػػت إلػػػس مظػػػار عػػػدف، بعػػػد أف لميػػػؾا لػػػدري ات رػػػي 
ا راضي الدعؾديت،  لػؾزيعهؼ عمػس مخ مػف السحارغػات الخاضػعت لدػ ظرلها،  د ف أف لخزػعهؼ 
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مػؽ ال سشيػيؽ  لرحيػأ أكلػر مػؽ ألػفالسشارػل  عػادة    ر حهػا، با ضػارت إلػس  م رحؾصات طب ت.."
 .(9191)د بمه د ف إبزاعهؼ لإل راءات الرح ت السع سريؽ،  بعض السغ ربيؽ ال سشييؽ، 

  إلياء طا رات سعؾديت ل سامات رػي محارغػات: السحؾيػه  حةػت )الؾاقعػت شػساؿ الػ سؽ(..   يرهسػا
سؽ،  ػػراء السدػػؤ ل ت ال اممػت م  ذػػار هػلا الؾبػػاء رػي الػػ مػؽ السحارغػػات ال سش ػت،  مػػؽ ثػؼ لحسيمهػػا 

 ررػػ  عػػدد الػػرحلت الةؾيػػت عبػػر طيػػراف ال سش ػػت،  رػػ   السظػػارات رػػي السحارغػػات ال ػػي لرػػاها بػػػ
مع سػػر  سػػةيؽ يسشػػي مػػؽ أراضػػيها إلػػس مشاػػل الؾديعػػت الحػػد دم مػػ   (3411) "السح مػػت"،  الػػدر  بػػػ

 ال سؽ.

 لمحةػر الرػحي  ا مارات بشيأ مؾاطشيؽ إمارالييؽ مرػابيؽ بايػر س  ؾر  ػا إلػس أربعػت مراكػز ة اـ
 .9191أ ذ لها ا مارات ري السشاطق السح مت مؽ ال سؽ ري مش رف شهر مارس 

  السعمؾمات لذير إلس أف الحالت السرابت باير س  ؾر  ا،  لؼ لدةيمها بسدنشت الذػحر بحزػرمؾت
عبػر ميشػاء الذػحر، عمػس مػ ؽ سػايشت قدمه مػؽ ا مػارات،  شد ت أ شب ت، )شرؽ ال سؽ(، هي مؽ 

 ا.عام   61ت صغيرة الحةؼ، لسدؤ ؿ بنحد  السؾا ئ عسرد إمارال 

 عمػػػػس رػػػ   السظػػػػارات،  اسػػػػ يداـ الظػػػػلب  بهػػػػا د ل ػػػػا الدػػػػعؾديت الحكؾمػػػػت ال سش ػػػػت السع ػػػرؼ إ  ػػػار
  ا ردف،   س عها د ؿ مؾبؾءة باير س  ؾر  ا. ، مرر ،ال سشييؽ مؽ الريؽ

 لس حػػػػدة ا مريك ػػػػت،  مخابرالهػػػػا حػػػػرب بيؾلؾ  ػػػػت شػػػػشها لحػػػػالف العػػػػد اف؛  رػػػػي ميػػػػدم ها الؾميػػػػات ا
. ل حييػػق مػػا عةػػػز ا عػػؽ لحق يػػػه الػػػ سؽ.،  الشغػػاـ الدػػػعؾدم  يرػػاؿ  بػػاء  ؾر  ػػػا إلػػس CIA الػػػ

ا بػػػلؿ أكلػػػر مػػػؽ بسدػػػت أعػػػؾاـ مػػػؽ الحػػػرب، بسػػػا رػػػي ذلػػػػ اسػػػ خداـ ا  اق رػػػادي  ا  س اسػػػ   عدػػػكري  
 ا سمحت السحرمت.

 حيػ  قامػه ؛يػت اليػرف ا ررييػي إلػس الػ سؽمشظ لدهيأ دبؾؿ آمؼ السها ريؽ  ير الذرعييؽ مػؽ 
 ػؾازات سػار يسش ػت لسػؾاطشيؽ مػؽ  سهؾريػت لذػاد، بنصػدار سدنشت  دة الدعؾديت ب  تاليشرم ت ال سش

ليػػػ ؼ إدبػػػالهؼ إلػػػس الػػػ سؽ عبػػػر السشاػػػل،  رػػػ   السشارػػػل ال سش ػػػت أمػػػاـ السهػػػا ريؽ  ؛  سهؾريػػػت   ةيريػػػا
إلػػس الػػ سؽ،  لحسيػػأ مدػػؤ ل ت لاذػػي هػػلا   ؾر  ػػاريػػر س ،  هػػؾ مػػا نؤ ػػد إصػػرارها إدبػػاؿ ها رارقػػ

 .لةساعت الحؾثيالاير س 

 حيػػ  قػػاـ هإدبػػاؿ أعػػداد  بيػػرة مػػؽ السػػرحميؽ  الؾارػػدنؽ،  مػػؽ بيػػشهؼ  شدػػ ات أ شب ػػت هشديػػت  أرارقػػ ،
عمػػس الحػػد د ال سش ػػت،  لػػرحيمهؼ عبػػر شػػ كات  تبن ذػػاء معدػػكرات باصػػت با رارقػػ الشغػػاـ الدػػعؾدم

 عسمؾف م  السخابرات الدعؾديت  يرالهؼ إلس السدف  السحارغات ال سش ت.مؽ السهربيؽ اللنؽ ي

  ملمػه  ا حػت  ؾر  ػػا ررصػت لم شاػ س عػػؽ حالػت الغزػػا ضػد الغػرب،  بخاصػػت أمريكػا،  مها سػػت
ب  ػػه اصػػظااء  اسػػ علء   صػػاهذلػػػ الشغػػاـ الرأسػػسالي الغربػػي  ا  ر بػػي  القػػ ؼ الغرب ػػت، بسػػا رػػي 
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ا مػػػؽ ، هر ب ػػػالخػػػار ي لمخظػػػاب السهػػػا ؼ ل بػػػر ااسػػػ سرار  ، يعػػػد الػػػشها ذ م ال ذػػػرة الب زػػػاء،  هػػػلا
 .السمحت اس حياقات الدابأ

 حيػ   ؛د ل ػت العاممػت رػي الػ سؽ مػؽ الشيػدلؼ لدمؼ مشغسػات ا مػؼ الس حػدة   يرهػا مػؽ السشغسػات ال
 مػػػػا أطميػػػػه عم ػػػػه "أد ارهػػػػا السذػػػػبؾهت"،  الهامهػػػػا بالس ػػػػا رة بسعا ػػػػاة ال سشيػػػػيؽ،ؽ بػػػػرز الحػػػػدن  عػػػػ

لمحرػؾؿ عمػس السزيػد مػؽ الػدعؼ  ؛الػ سؽ محا ل ها اس غلؿ الغػر ؼ الياسػ ت ال ػي يسػر بهػا أبشػاء 
 السداعدات الد ل ت،  لؾزي  الا ات مشها لم سشييؽ،  سا لؼ الهاـ ا مؼ الس حدة بالعسأ  ال ؾاطؤ م  

خظػاب هػػلا ا ل ري ػ –الدػعؾديت  ا مػارات مػؽ أ ػأ  ذػر ريػر س  ؾر  ػا رػي الػ سؽ، بعػد أف شػعرلا 
 مؽ هلا الاير س. ابام زعاج مؽ بياء ال سؽ بال  - السؾق 

 هػػا:إلػػس لؾ  ػػه املهامػػات بشذػػر ريػػر س  ؾر  ػػا  طػػراؼ أبػػر ، مش 9عسػػد بظػػاب اللػػؾرة  ػػهكسػػا 
لػارة،  "الحسيػس" لػارة  ،"ؾارػدنؽ"ال ،   صػاهؼ بػػؽ مؽ الخارج، بسؽ ريهؼ السع سػريؽنالعا د ؽيؽ ال سشييالسغ رب
ػلخاذ قرار العؾدة إلس أرض الؾطؽ ري هلا ال ؾقيػه بالػلاتهي ال ي درع هؼ م حساق هؼ  أف أبر ،  ا، م هس 

" السرػػابيؽ بايػػر س "كؾر  ػػا" بػػػ ييػػالمؾف مػػ  الدػػعؾديت رػػي  مسػػؽهؼ بػػػ"السرلزقت" ؾ اصػػ   مػػؽ ، " الػػا الذػػـؤ
ؾف الايػػر س مػػؽ .. با ضػػارت إلػػس الهػػاـ الدػػعؾديت ب رحيػػأ م ئػػيؽ أرارقػػت يحسمػػمػػ  الػػ سؽ الةشػػؾبي حػػدها

ا الػػػػ سؽ حػػػػد  صػػػػف هػػػػلا الخظػػػػاب،  اصػػػػا  عمػػػػس ؛ السهسػػػػت..بلدهػػػػؼ،  لػػػػؼ  يمهػػػػؼ إلػػػػس الػػػػ سؽ ل شايػػػػل هػػػػلد 
 ."بةيرا ه..السش ؾب  "البمد بػ

 " 1الثورة نت ثانيا: الخطاب الرحفي لموقع "

"، إلس 9ري إطار ال ؾع ا الد اسي لمخظاب الرحاي الخاص بةا حت  ؾر  ا، عسد مؾق  "اللؾرة  ه
"السم ذػػ ا "مرلزقػػت إنػػراف"،   يرػػاهؼ هػػلا الخظػػاب بػػػ ؽالػػلنمػػؽ املهامػػات السؾ هػػت لمحػػؾثييؽ، دنػػد  سمػػت لر 

 الحؾث ت"،  أبرز هلد املهامات ما ي لي:

  ا  هػػػػاج مسارسػػػػات الشغػػػػاـ ا نرا ػػػػي رػػػػي ال عامػػػػأ مػػػػ   ؾر  ػػػػا..  لزي ػػػػا الحيػػػػا ق،  ال شرػػػػأ مػػػػؽ
ق ت م  ذار الةا حت ري مشاطق س ظرلها،  اس شداخ السدؤ ل ت،  إبااء ا رقاـ  ا حراءات الحق 

كؾر  ػػا عبػػر ال ؾع ػػا الد اسػػي لمؾبػػاء العػػالسي،  إباػػاء  طرييػػت الشغػػاـ ا نرا ػػي رػػي ادارة ممػػف
 الب ا ات  السعمؾمات عؽ السشغسات الد ل ت  الرأم العاـ السحمي.

 ا ضػػػارت إلػػػس لرػػػا ت مسػػػا نهػػػدد ح ػػػاة الرػػػحاييؽ، ب ؛د إدبػػػاؿ مرػػػابيؽ بػػػالاير س لمدػػػةؾف""لعسػػػ
السرػػابيؽ  السذػػػ  ه بنصػػاب هؼ،  ال دػػػاهأ بػػػا  راءات امح رازيػػت  الؾقا  ػػػت،  إ  ػػار حق يػػػت  حةػػػؼ 

 لاذي الؾباء، بالر ؼ مؽ إصابت   ار ة ادالهؼ باير س  ؾر  ا؛  راء زيارلهؼ إلس إنراف..

 يا ػػ بػالسؾاطشيؽ رػي ، رالؾبػاء "الحالػت ال ارث ػت" صف الؾض  ري مشاطق س ظرة  ساعت الحؾثي بػػ
ا شػارة إلػس   ػؾد ريػدنؾهات مػؽ  سػا لسػه العاصست،  السرػابؾف ن دػاقظؾف رػي الذػؾارع العامػت، 
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بػ يؾـ بها مؽ  صاهؼ يصشعاء لؾثق ذلػ،  اللم  اء بال زامؽ م  ال دابير اليسع ت  ال عدا ت ال ي 
 عمس أ هؼ "مةرمؾف". السيم ذ ات" لم   ؼ عمس الحامت السرابت،  معاممت السرضس  ذ يهؼ"
  عػػػدـ إ ػػػلؽ ا سػػػؾاؽ السك غػػػت بالشػػػاس رػػػي السشػػػاطق الخاضػػػعت لدػػػ ظرة  ساعػػػت الحػػػؾثي،  رػػػرض

أهػػداؼ الةساعػػت لة ايػػت أمػػؾاؿ الز ػػاة  الزػػرا ا "بػػػ ال  اعػػد ام  سػػاعي،  ذلػػػ رػػي سػػ اؽ  صػػاها 
 .(9191)ب( 9)اللؾرة  ه . الحاا  عمس مؾاردها السال ت"

  مػػؽ إصػػابالهؼ بايػػر س  ؾر  ػػا، بػػدم  رػػي إرسػػاؿ عشاصػػر ا  هػػزة ا مش ػػت لمقػػ ض عمػػس السذػػ  ه 
 .إرساؿ الارؽ الظب ت

  إدارة ممف  ؾر  ا  سمػف س اسػي  عدػكرم،  اسػ غلله مب ػزاز السشغسػات الد ل ػت،  ا  هػاج س اسػت
 .ال ع  ؼ  إبااء السعمؾمات الحق يت عؽ عدد ا صابات

 طاب الرحفي لموقع "الرحوة نت"ثالثا: الخ
رػػي إطػػار ال راشػػق ا علمػػي بػػيؽ ا طػػراؼ ال سش ػػت الس حاربػػت، حاػػأ الخظػػاب الرػػحاي الػػؾارد رػػي 

 مؾق  الرحؾة  ه بعدد مؽ املهامات السؾ هت ضد  ساعت الحؾثي، مشها:
 ات  الشاس باسؼ ال اع ا  راءات امح رازيت،  ل شهؼ ري الؾاق  نشهبؾف السداعدهؼ أماـ العالؼ ؤ ادعا

أببػػرهؼ بػػ ف أحػػد "عيػػاؿ الحػػارات" كؾر  ػػا..  يشيػػأ أحػػد ال يػػارير السشذػػؾرة رػػي السؾقػػ  السػػل ؾر أف 
 لسليأ مؽ الػد ؿ الغرب ػت،  لػؽ يرػيا الذػ اب أم شػيء مػا دامػؾا مم ػزميؽ  ، باء  ؾر  ا "ما عأ"

عمػػػس الظم ػػػت(،  الحػػػؾثي ساعػػػت ؾزعهػػػا ل)إشػػػارة إلػػػس السػػػلـز ال ػػػي  "السػػػلـز"با ذ ػػػار الػػػؾاردة رػػػي 
 أ ػػػػه  (9191)أحسػػػػد .. " أضػػػاؼ ال يريػػػػر "أف السذػػػػرؼ أببػػػػرد بػػػػ ف عػػػػلج  ؾر  ػػػػا هػػػػؾ "ال دػػػػب  

 صػػمت  ،  ػػؾد لمايػػر س الا ػػاؾ  أف ا مػػر "مةػػرد مػػؤامرة د ل ػػت لهػػدؼ إلػػس مشػػ  صػػلة الةساعػػت م
د ل ػت لهػدؼ إلػس  سا "م نؾ ػد شػيء اسػسه  ؾر  ػا،  مػا ن ػردد عػؽ ذلػػ مػا هػؾ إم مػؤامرة الرحؼ" 

ح ػػس ييػػ  الشػػاس رػػي ا ثػػؼ الػػلم يدػػ ؾ ا  ،مشػػ  إقامػػت الرػػلة رػػي السدػػا د،  قظػػ  صػػمت الػػرحؼ
 حػػػػػلهؼ عمػػػػػس امبػػػػػ ل   ،سػػػػػخ    عمػػػػػيهؼ".  قػػػػػاؿ لمسرػػػػػميؽ إف ا مػػػػػر مةػػػػػرد "مػػػػػؤامرة د ل ػػػػػت"

،  السرارحت، قبأ أف يعؾد ل يؾؿ: "لػؾ ار رضػشا   ػؾد هػلا الايػر س رػنف ال سشيػيؽ محرػشؾف ضػدد
 .(9191)الرحؾة  ه)أ(  ".  شا   شا ؿ سسـؾ اليات ال ي لسشحشا مشاعت ضد أم رير س

  ن عػػاممؾف مػػ  ريػػر س  ؾر  ػػا بعيم ػػت بؾل دػػ ت باع  ػػارد مػػؤامرة  ؾ  ػػت عمػػس الؾميػػت  الع ػػرة..،  هػػؾ
 ري ال عامأ م  الؾباء  ا   ار. اده ا سمؾب ا نرا ي 

 حيػػػ  علػػػر  ؛دػػػاعدات  اسػػػ غلها رػػػي ق ػػػأ ال سشػػػيؽالحػػػؾثي لدػػػ لسر ال ػػػؾارث رػػػي  هػػػا الس مم ذػػػ ا
 عمس مداعدات ا مؼ الس حدة ري مؾاق   ساعت الحؾثي.  بهات الي اؿري  االة ش ال سشي مؤبر  

 .ا ه ار الؾض  الرحي،  الا عؽ الحرب ال ي أشعم ها مم ذ ا الحؾثي السدعؾمت مؽ إنراف 
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  ي باله لد لسر معا اة ال سشييؽ، مؽ بػلؿ سػرقت السعؾ ػات الد ل ػت،  اسػ عظاؼ مم ذ ا الحؾثي ال
 السة س  الد لي لةما السزيد مؽ الدعؼ،  لدخيرد ري دعؼ  بهات الي اؿ.

  عرابت لدنها حدابالها مس لسار هلد الةا حت   أ الي اؿ،  اسػ غلؿ هػلد  صف الحؾثييؽ ب  هؼ
 الةا حت ري المرؾص ت   دا الساؿ.

  :م مدػؤ ل ت أبلة ػت،  ، م ضػسير يحػر هؼ ، م  عػي ،بمداء،  م عيأالهاـ  ساعت الحؾثي ب  هؼ 
عشدما قػاؿ  هػؾ نػرد عمػس  "ا ماـ يحيس" يظ يؾف شعارهؼ ا ثير: م   الي! أ  يسزؾف عمس  ها 

، "مػػػؽ مػػػات رهػػػؾ شػػػهيد،  مػػػؽ عػػػاش رهػػػؾ ع يػػػق"مػػػؽ طمػػػا مشػػػه مدػػػاعدة الذػػػعا رػػػي السةاعػػػت: 
مؾق  حد  صف بظاب عمس ا م  لاذي  باء  ؾر  ا ب ساليا م نش هةها إم السةرمؾف..  لعاممؾ 

ز ؾا ب عض السرابيؽ بحامت اب شػاؽ حػاد رػي لهلد الةساعت،  سا لؼ الهامهؼ ب  هؼ  الرحؾة  ه
ال ػػػشاس    ةػػػت إصػػػاب هؼ بايػػػر س  ؾر  ػػػا رػػػػي الدػػػةؾف،  مشهػػػا سػػػةؾف ن ؾا ػػػد ريهػػػا الرػػػػحايؾف 

 .السخ ظاؾف 

 ػػ ".. رػػنف مػػؽ نػػدبأ مد ذػػاس لمعػػلج مػػؽ  ؛السع ػػرؼ بهػػا د ل ػػا ال سش ػػت لمشػػاطق باسػػؼ الحكؾمػػتا  ري 
مسي ػػػت  اؾؾ رػػػي اسػػػ خداـ  ساعػػػت الحػػػؾثي حيش ػػػكؾر  ػػػا، يخػػػرج  لػػػت هامػػػدة، رػػػي عػػػأ   ػػػؾد شػػػك

أف  ػػأ مػػؽ  اهشػػاؾ حػػدنل  " أضػػاؼ بػػ ف  ،لمسرػػابيؽ بػػػاير س  ؾر  ػػا لمػػ خمص مػػشهؼ بذػػكأ م اشػػر"
لؾاقعػت  شػؾب صػشعاء( م يخػرج،  هػؾ عمػس قيػد الح ػاة،  لػدرؽ الةلػت د ف دبأ "مد ذاس  بمت" )ا

 .(9191)الرحؾة  ه)ب(  ؼ الدرؽ" م يدس  لهؼ بالسذار ت ري مراس عمؼ أهمه أ  ذ يه،

 مػػؽ عل هػػؼ  ليػػديؼ لػػ خمص مػػشهؼ،  إزهػػاؽ أر احهػػؼ بػػدم  لسرػػابيؽ ليػػ ؼ ااحيػػؽ الهػػاـ الحػػؾثييؽ ب 
 . لهؼ الرعايت الرح ت

 رابعا: الخطاب الرحفي لموقع "عدن الغد"
رػي  "السةمػس ام  يػالي الةشػؾبيا بالشدػ ت لإل ػراءات ال ػي قػاـ بهػا " اء بظاب هػلا السؾقػ  إيةاب  ػ

السع ػػرؼ بهػػا د ل ػػا مػػؽ  اح ػػت؛ ال سش ػػت لسكارحػػت ا  ذػػار  بػػاء  ؾر  ػػا،  رػػي السيابػػأ ا  يػػد الحكؾمػػت عػػدف 
الحكؾمت ري إعل ها عؽ عدد حامت ا صابت هلد ثي مؽ  اح ت أبر ، رذكػ ري مرداة ت   ساعت الحؾ 

 عبػػر الذػػري  الدػػاحمي بػػيؽ محػػارغ ي لعػػز  لحػػا ها رارقػػبايػػر س  ؾر  ػػا،  سػػا أشػػار إلػػس اسػػ سرار لؾارػػد 
قمػق لػػ مؼ مػػؽ الدػكاف مػػؽ اح سػاؿ  يػػأ الؾبػاء عػػؽ طريػػق ،  أ ػػه يذػكأ مرػػدر )الؾقع ػاف  شػػؾب الػ سؽ(

 أ  د ؿ الخم ا. ،هؤمء السها ريؽ اللم ن خل ف مؽ هلد السشاطق مشظميا لمعبؾر  حؾ ا راضي ال سش ت
 هػػا "بهػػا د ل ػػا لمحػػؾثييؽ بال ػػاعهؼ ال سش ػػت السع ػػرؼ كسػػا ردد هػػلا السؾقػػ   اػػس الهامػػات الحكؾمػػت 

)عػدف الغػد    ير السدػؤ ؿ عمػس حػامت  اسػعت ل ؾر  ػا رػي مشػاطق سػ ظرلهؼ" إنراف بال د ر  ير السبرر،
 - د ف دليأ -" يمؾا السرض"،  زعسؾا  ،  الهامهؼ ب  هؼ،  أف الحؾثييؽ   هؾا المؾـ إلس السها ريؽ(9191

https://adengad.net/news/465624/
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إلػػس لػػ   ا الهةسػػات ضػػد  أدت اتهػػلد امدعػاء ،  أفأف م ئ ػا صػػؾمال  ا أدبػػأ الايػػر س إلػس شػػساؿ الػػ سؽ
 .(9191)الر حا ي   عساؿ  مسارسات ال سييز ضد السة سعات الزع ات ري ال لددرعه با  ا ا،   

سػكاف السشػاطق الخال ػت مػؽ حػامت  بظػاب مؾقػ  عػدف اليػؾـ أما عمس السد ؾ  السحمي، ريػد حػ 
مػؽ مشػاطق الؾبػاء، يػ لي  أم شػخصعػؽ  ف ال رصػد الؾبػا ي بسشػاطيهؼإبلغ لةا عمسا صابت بالاير س، 

 .إزاء  ا حت  ؾر  ا (9191)الساس   ضر رة إبزاعه لمحةر الرحي ري مشزله السدة اللزمت
 الخاتمة

ل ظبيق عمس ةا حت  ؾر  ا،  ذلػ بالالرحارت ال سش ت ا ل  ر   ت  ليره هلد الدراست   ا ت لشا ؿ
،  هي: اللؾرة  ه ) دخت صشعاء( الااعمت عمس الداحت ال سش ت أربعت مؾاق  إل  ر   ت، لسلأ اليؾ  الد اس ت

الخاضعت لدمظت  ساعت الحؾث،  اللؾرة  ه ) دخت الرياض( ال ابعت لمحكؾمت ال سش ػت السع ػرؼ بهػا د ل ػا، 
دد السؾاد الرحا ت ال ػي لػؼ لحميمهػا بػلؿ ر ػرة با ضارت إلس مؾقعي: الرحؾة  ه،  عدف الغد،  قد بمغ ع

مػػادة، مؾزعػػت بػػيؽ: أب ػػار  579، بمػػغ 9191مػػانؾ مػػؽ العػػاـ  39بريػػأ  ح ػػس أ 9الدراسػػت السس ػػدة مػػا بػػيؽ 
 صحا ت،  ليارير صحا ت،  ميامت رأم.

عدد عمس سا ر مؾاق  الدراست   سا ن عمق ب 9هؼ ما ا  هه إل ه الدراست لاؾؽ مؾق  اللؾرة  ه أ  مؽ 
السؾاد السشذؾرة ال ي لشا له  ا حت  ؾر  ا،  لردر رؽ الخبر الرحاي هلد السؾاد الرحا ت بالشد ت ل ارت 

اليزػػػايا  مػػػس البيئػػػت السحم ػػػت ال سش ػػػت،  مةػػػيءمؾاقػػػ  الدراسػػػت، با ضػػػارت إلػػػس لر يػػػز معغػػػؼ هػػػلد السػػػؾاد ع
 الرح ت ري صدارة السؾضؾعات ال ي لشا ل ها هلد السؾاد.

دراست عؽ اس غلؿ ا طراؼ ال سش ت الس حاربت لةا حت  ؾر  ػا لمشيػأ مػؽ اآلبػر،  لػؼ كسا  ذاه ال
لؾع ا الرحارت ا ل  ر   ت لمحذػد  الحذػد السزػاد،  ل ػادؿ املهامػات حػؾؿ السدػؤ ل ت الخاصػت بغهػؾر 
 ا  ذػػار ريػػر س  ؾر  ػػا رػػي الػػ سؽ،  سػػا حزػػرت " غريػػت السػػؤامرة" رػػي لادػػير عهػػؾر هػػلا الايػػر س عمػػس 

د ؾ  العالؼ،  "لرػش عه" رػي السعسػأ؛ لةشػي السكاسػا الساديػت مػؽ بػلؿ ب ػ  المياحػات الخاصػت بالؾقايػت م
 عػػؽ ال حيػػق مػػؽ ا صػػابت بػػه، رػػار ير الخظػػاب الرػػحاي  بدػػ  قؾاعػػد العيل  ػػت  السشظػػق الرشػػيد، رزػػل  

ذػػػر رػػػي مؾاقػػػ   امسػػػ يلاؽ، حيػػػ    ػػػدت عػػػدد مػػػؽ ا شػػػاعات  ا ب ػػػار السا يػػػدة لمسرػػػداة ت طرييهػػػا لمش
الرػػػحارت ا ل  ر   ػػػت ال ػػػي شػػػسمها ال حميػػػأ، مسػػػا يذػػػير إلػػػس ضػػػعف السهش ػػػت الرػػػحا ت رػػػي هػػػلد السؾاقػػػ ، 
 لحؾلها إلس مشرات ل حييق لؾ هػات ا طػراؼ اليا سػت عميهػا، عؾضػا  ع ا هػا ا ساسػ ت رػي لذػكيأ رأم 

 عاـ مد شير.
 المقترحات

 ري ضؾء أهؼ الش ا ا؛ لي رح الدراست ما ي لي:
لعزيز السهش ت الرحا ت لد  اليا سيؽ عمس صشاعت الخظاب الرحاي ري مؾاقػ  الرػحارت ا ل  ر   ػت  .9

ال سش ػػػت، بسػػػا يسكشهػػػا مػػػػؽ أداء  ع ا هػػػا السهش ػػػت،  بخاصػػػت رػػػػي أ قػػػات ا  بئػػػت  ا زمػػػات،  الحػػػػر ب 
  الرراعات.
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الد اسػػ ت، بسػػا  لحييػػد العسػػأ الرػػحاي رػػي أ قػػات ا  بئػػت الرػػح ت باصػػت،  الشػػ م بػػه عػػؽ الخلرػػات .9
يسكشه مؽ ليديؼ رسال ه السهش ت ال ػي لدػاعد أرػراد السة سػ  ال سشػي عمػس مؾا هػت ال حػديات ال ػي يسلمهػا 

 هلا الؾباء.

ضػػػر رة امه سػػػاـ بػػػالاشؾف الرػػػحا ت ا بػػػر ،  ػػػال حييق الرػػػحاي،  السيػػػابلت الرػػػحا ت،  اليرػػػص  .3
 ؾرة ري مؾاق  الرحارت ا ل  ر   ت.ا ري عدد السؾاد السشذالرحا ت السشؾعت، بسا يحدث لؾاز   

 مراجع الدراسة

 أوال المراجع العربية
 

 : ػػاح عمػػسم .بريػػأأ 7 .السم ذػػ ات رػػي زمػػؽ  ؾر  ا.. يػػأ ا سػػؾاؽ  لحذػػيد طػػا اي  عػػلج بػػالسلـز .9191. أمػػأ ،أحسػػد
https://alsahwa-yemen.net/p-38912.، 9191 ،أ دظس 95 :لاريخ الؾصؾؿ. 

لؾع ػػػا الرػػػحف ا ل  ر   ػػػت العرب ػػػت لإل اؾ را  ػػػػ رػػػي لغظ ػػػت لػػػداع ات  بػػػاء  ؾر  ػػػا " .9191 .لحسيػػػدمػػػػحسد عبدا ،أحسػػػد
 .499-377 (:99) .مةمت بحؾث العلقات العامت الذرؽ ا  س  . "."99-السد ةد "كؾريد

 : ػاح عمػسم مػانؾ. 95 ل  ؼ الحؾثييؽ عمس لاذي  ؾر  ا: لسهيد لمسؾت  السعا اة م  حمؾؿ العيػد.. 9191أسامت الر حا ي. 
http://adengad.net/news/465259/#ixzz6ZHH1TZ1Z، 9191 ،سب سبر 99 :لاريخ الؾصؾؿ. 

دراسػت لظب ق ػت  :"Covid-19" ا طػر الخبريػت لم شػا ؿ ا علمػي لةا حػت  ؾر  ػا" .2020 .عبػد  مػػحسد عبػد  ،أطب يػت
  .985-953 :(9) . م ت الاشؾف  ا علـمةمت   ".عمس مؾق  ا ل  ر  ي ليشاة ر س ا اليـؾ الازا  ت ا ب اريت

 .9191 ،أ دظس 91 :لاريخ الؾصؾؿ ،./http://althawrah.ye: اح عمسم .مانؾ 97  .9191 )أ(9اللؾرة  ه

م ػػاح  .بريػػأأ 8 . عسػػت بمػػؾ الػػ سؽ مػػؽ  بػػاء  ؾر  ػػا لدػػ ؾ ا الحسػػد  الذػػكر ا  ال ييػػد بال عم سػػات. 9191. )أ(9اللػػؾرة  ػػه
 .9191 ،أ دظس 91 :لاريخ الؾصؾؿ ،.http://althawrah.ye/archives/619836 :عمس

 : ػاح عمػسم .مػارس 99 .قا د اللؾرة: أم  صؾؿ ل ؾر  ا إلس ال سؽ س كؾف باعأ  إشراؼ أمريكي. 9191. )ب(9اللؾرة  ه
http://althawrah.ye/archives/617262.، 9191 ،سب سبر 91 :لاريخ الؾصؾؿ. 

سػب سبر,  99لػاريخ الؾصػؾؿ  مػانؾ. 91 كؾر  ا نشزؼ ل حالف العد اف  ييػ حؼ عػدف  حزػرمؾت.. 9191)ت(. 9اللؾرة  ه
9191 .http://althawrah.ye/archives/623747. 

 : ػػػػػاح عمػػػػػسم .مػػػػػانؾ 97 .حػػػػػامت 916رعػػػػػا  ؾر  ػػػػػا ية ػػػػػاح صػػػػػشعاء..  الذػػػػػرع ت لدػػػػػةأ . 9191. )ب(9اللػػػػػؾرة  ػػػػػه
https://althawra-news.net/news112699.html.، 9191 ،سب سبر 95 :لاريخ الؾصؾؿ. 

حف ا ل  ر   ت السرريت ري لؾع ػت الةسهػؾر بالسخػاطر السة سع ػت لةا حػت د ر الر. "9191. أحسد عسراف محسؾد ،الديد
 .9446-9379 (:4)55 .مةمت ال حؾث ا علم ت  ".كؾر  ا: دراست ميدا  ت

 :م ػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػس .مػػػػػػػػػػػػػانؾ9 مػػػػػػػػػػػػؽ السةػػػػػػػػػػػػػـر  ؾر  ػػػػػػػػػػػػا أـ ا رهػػػػػػػػػػػػػاب الشادػػػػػػػػػػػػي؟. 9191. مشيػػػػػػػػػػػػر إسػػػػػػػػػػػػػساعيأ ،الذػػػػػػػػػػػػامي
http://althawrah.ye/archives/625823.، 9191 ،أ دظس 96 :لاريخ الؾصؾؿ. 
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 : ػػػاح عمػػػسم .مػػػانؾ 94 .إل  ر   ػػػا« كؾر  ػػػا»يسشيػػػؾف يةػػػابهؾف ل ػػػ ؼ الحػػػؾثييؽ برصػػػد حػػػامت . 9191. )أ( الرػػػحؾة  ػػػه
http://www.alsahwa-yemen.net/p-39828.، 9191 ،سب سبر91 :لاريخ الؾصؾؿ. 

 99 . ؾر  ػاالحكؾمػت ال سش ػت لظالػا بمةشػت ليػصي د ل ػت رػي لعامػأ مم ذػ ات الحػؾثي مػ   بػاء  .9191. )ب( الرػحؾة  ػه
 .9191 ،سب سبر 95 :صؾؿلاريخ الؾ  ،.http://www.alsahwa-yemen.net/p-39741 : اح عمسم .مانؾ

د ر ا  اؾ را  ػػػػ بالرػػػاحات الحكؾم ػػػت السرػػػريت عمػػػس الاػػػ س بػػػؾؾ رػػػي إمػػػداد ". 9191. أحسػػػد مػػػػحسد صػػػال  ،العسيػػػر  
 .9536-9496 :(4)54 .مةمت ال حؾث ا علم ت  ".الذ اب الةامعي بالسعمؾمات لةاد رير س  ؾر  ا

 : ػػػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػػػسم .مػػػػػػػػػػػػػػػانؾ 93 .كؾر  ػػػػػػػػػػػػػػػا العاصػػػػػػػػػػػػػػػست عػػػػػػػػػػػػػػػدف.. مخػػػػػػػػػػػػػػػاطر  لهدنػػػػػػػػػػػػػػػدات. 9191.  ليػػػػػػػػػػػػػػػد ،السػػػػػػػػػػػػػػػاس
https://adengad.net/news/465052/#ixzz6Y1Ce4BsC.، 9191 ،سب سبر 95 :لاريخ الؾصؾؿ. 

أطػػر معالةػػت مؾاقػػ  الرػػحف ا ل  ر   ػػت  السؾاقػػ  ا ب اريػػت ل ػػداع ات  ا حػػت ريػػر س  ؾر  ػػا ". 9191.  يهػػاف ،السعشػػي
 .3416-3359 (:5)54 .مةمت ال حؾث ا علم ت .".دراست لحميم ت :"Covid 19" سد ةدال

 :م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس .بريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأأ 9 !!كؾر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الرهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الخاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اف. 9191.  بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ
http://althawrah.ye/archives/618974.، 9191 ، دظسأ  31 :لاريخ الؾصؾؿ 

 : ػػػػػاح عمػػػػػسم .ديدػػػػػسبر 3 .د مر مػػػػػؽ الخدػػػػػا رلريميػػػػػؾف  99كؾر  ػػػػػا يكبػػػػػد امق رػػػػػاد العػػػػػالسي . 9191. طػػػػػراد ،  دػػػػػي
https://cutt.ly/Nzojtk7.، 9199 ،مارس 91 :لاريخ الؾصؾؿ. 

 ،.http://althawrah.ye/archives/622901:م ػػػاح عمػػػس .مػػػانؾ 3 .كؾر  ػػػا..  رمزػػػاف. 9191. مػػػػحسد صػػػال  ،حػػػالؼ
 .9191 ،سب سبر 91 :لاريخ الؾصؾؿ

 . االياهرة: عالؼ ال  .دراسات ري مشاها ال ح  العمسي .9116. سسير ،حديؽ

 : ػػػػاح عمػػػػسم .مػػػػانؾ 9 .مرلزقػػػػت العػػػػد اف ن عػػػػاممؾف مػػػػ   بػػػػاء  ؾر  ػػػػا باسػػػػ ه ار  عػػػػدـ مدػػػػؤ ل ت. 9191. مػػػػػحسد ،دمػػػػاج
http://althawrah.ye/archives/623556.، 9191 ،أ دظس 95 :لاريخ الؾصؾؿ. 

 :م ػاح عمػس ،بريػأأ 5 .إيسػاف ن عػزز”.. زمػؽ  ؾر  ػا“بظر نهدد ح ػاة ملنػيؽ ال سشيػيؽ: الػ سؽ رػي . 9191. حسدم ،د بمه
http://althawrah.ye/archives/619390.، 9191 ،أ دظس 95 :لاريخ الؾصؾؿ. 

مراحػػأ الدػػيؾ  ا بلقػػي: الدػػعؾديت لدػػعس إلػػس لرػػدنر  بػػاء  ؾر  ػػا الس اذػػي رػػي  أرػػي أسػػؾ  . 9191. ---------
 :لػػػػاريخ الؾصػػػػؾؿ ،.http://althawrah.ye/archives/619225:م ػػػػاح عمػػػػس .بريػػػػأأ 4 .أراضػػػػيها إلػػػػس الػػػػ سؽ

 .9191 ،سب سبر 91

لؾع ا ا  اؾ را  ػ ري معالةت اليزايا الرح ت ري الد ؿ العرب ت  ".مةمت ال حؾث ا علم ت". 9191. ةياريؼ   ،ز الي
 .السدػػ ةد "Covid-19" عبػػر مؾقػػ  ال ؾاصػػأ ام  سػػاعي "لػػؾي ر": دراسػػت حالػػت عمػػس مؾضػػؾع ريػػر س  ؾر  ػػا

55(4): 9317-9378. 

 :م ػػػاح عمػػػػس ،مػػػػانؾ 31 .بالسا ػػػت 81إلػػػس أكلػػػػر مػػػؽ   زيػػػػر الرػػػحت:  دػػػ ت الذػػػػااء مػػػؽ  ؾر  ػػػػا لرػػػأ. 9191. سػػػ    ػػػه
saba.ye/ar/news3098181.htm.، 9199 ،نشانر 91 :لاريخ الؾصؾؿ. 
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 .الياهرة: عالؼ ال  ا .ال ح  العمسي ري الدراسات ا علم ت. 9994. مػحسد ،عبدالحسيد

 : ػػػػػاح عمػػػػػسم .مػػػػػانؾ 96 .دعػػػػػؾات ل حػػػػػرؾ د لػػػػػي عا ػػػػػأ   يػػػػػاذ الػػػػػ سؽ مػػػػػؽ  ارثػػػػػت بدػػػػػبا  ؾر  ػػػػػا. 9191. عػػػػػدف الغػػػػػد
https://adengad.net/news/465389/#ixzz6Y14NZQnS.، 9191 ،سب سبر 91 :لاريخ الؾصؾؿ. 

" رػػػي السؾاقػػػ  ا ب اريػػػت ا ل  ر   ػػػت: دراسػػػت 99-أطػػػر ليػػػديؼ  ا حػػػت  ؾر  ػػػا "كؾريػػػد". 9191. مػػػػحسد علسػػػاف حدػػػؽ ،عمػػػي
-557 (:99) . مةمت بحؾث العلقات العامت الذرؽ ا  سػ  ".لحميم ت عمس عيشت مؽ السؾاق  ا ب اريت السرريت

588. 

 : ػاح عمػسم.مػانؾ 6 .الػ سؽ: الحؾثيػؾف يعمشػؾف عػؽ لدػةيأ أ ؿ حالػت  رػاة بايػر س  ؾر  ػا رػي صػشعاء .9191. 94رػرا س
shorturl.at/uwAOX.، 9191سب سبر  9 :لاريخ الؾصؾؿ. 

 مةمػػػت ال حػػػؾث  ".ا طػػػر ا ب اريػػػت لةا حػػػت  ؾر  ػػػا رػػػي الرػػػحارت العرب ػػػت: دراسػػػت لحميم ػػػت". 9191. بدػػػيؾ ي ،مػػػػحسد
 .9994-9933 (:9)55 .ا علم ت

 ".الخظاب ال ررم لةا حت  ؾر  ا  سػا لعكدػه أ ماػت السةػلت العرب ػت  العالس ػت: دراسػت لحميم ػت". 9191. سسير ،محسؾد

  .9574-9487 :(4)55 .مةمت ال حؾث ا علم ت

  ا ل  ر   ت العرب ت  العالس ػت: لؾع ا صحارت الب ا ات ري لشا ؿ رير س  ؾر  ا السد ةد بالسؾاق". 9191. سسير ،محسؾد
 .9843-9755 (:4)54 .مةمت ال حؾث ا علم ت  ".دراست لحميم ت

د ر السؾاقػػػ  ا ب اريػػػت الدػػػعؾديت رػػػي ال ؾع ػػػت الرػػػح ت أثشػػػاء  ا حػػػت ". 9191. عبػػػدالحا   عبػػػدالةؾاد در يػػػش ،مرػػػظاس
 .695-649 :(99. )مةمت بحؾث العلقات العامت الذرؽ ا  س   ".(99-كؾر  ا )كؾريد
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