
Arab Media & Society (Issue 31, Winter/Spring 2021)   

 ?? 9Aكهفيد لسشاهزة العالسية الرحة دبمهماسية نحه والريشى السررى  الرحفى الخطاب

 

 

 

 
 نحه دبمهماسية الرحة العالسيةى والريشى السرر ى الخطاب الرحفى فتداولية ال

 إطار جيهبمتكس الهقايةى دراسة مقارنة وترهر مقترح ف: 9Aلسشاهزة كهفيد

 
 مػحسدأحسد عادؿ عبد الفتاح 

 السمخص
تػتت  أروححػا الثحػػا محاحلػا لمتحمتػا التػػداحل  لخ ػار مػػماد الػوأو  سػماب  التػػـم الدػا   حالرػػت  

نحػػم دوممما ػػ،ا الرػػحا  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖيشػػايو إلػػ  ٔ بتػػمف عوة،ػػاس  ت ػػممر السدػػة  البتشػػا مػػ  الفتػػو  مػػ  
ا مػػػ  حأكػػػدل الدرا ػػػا تبشػػػ  ق ػػػار السػػػمابت  لروححتػػػ  الحمػػػمؿ لمماا ػػػس ٜٔالبالس،ػػػا لسشا زػػػا  ممتػػػد 

الجائحػػا حالتبػػاحف الػػدحل  لتخ ػػ  الزمػػا حتبلبػػل المػػ  الثذػػوو وملػػفس أ ػػاس نجػػاح دوممما ػػ،ا الرػػحاس 
تقػػد ا السدػػاعدال الرػػح،ا لمػػدحؿ الستزػػور س حالش ػػم  ال ػػ،سا الو ػػس،ا التػػ   ػػ  أوػػوز مدػػتمبات اس ح ػػ ا 

 .الت     أ ا أ دام ا حقمؽ اإلنداف حتحدت  الم  الرح  
حػػػػمؿ المةػػػػا س  تاربخ،ػػػػاس  الحػػػػداو المااع،ػػػػا حالموجع،ػػػػال إحػػػػاالعمػػػػ    ػػػػارحاعتسػػػػد مشتجػػػػم الخ

التمس،ح،ػػاو حمػػم السقػػاـ  -التمجت ،ػػا -إل رػػاؿ مقالػػد ا حافػػر اال ػػتوات،ج،ال التداحل،ػػا احج،ػػا الم ػػارح 
حمػػ  تلايػػد الملػػا   ػػالمو حالش ػػ ع لتبػػديا  ػػمم ،ال الستمقػػت س أمبػػاال تترتوبػػا   شذػػلت ػػ،اااتس الخ ػػاو  ح 

 تفدتوبا حدماع،ا.لخ ار الدحل  لمرت  وملف ا مردر المةا  جا  ا

م  المباؿ ال الم،ا  سدتمبات ا الرمت،ا حالروؼ،ا حأا ول الشتائج التذا س التاـ وت   ال السمابت  
اإلقثاربػػػا حال مب،ػػػاس ححققػػػر ل ػػػا الخ ػػػار ممفما،ػػػا ناجحػػػا  ا ػػػتخداـ   المبػػػاؿا ػػػتا  تاو سػػػا حالدالل،ػػػاس ح 

 الم مبا حالثالغ،اس ح  ا اال تساـ  اإلشاربال اللمان،ا الدالا عمػ  الحارػوع ل،نػمف الخ ػار حااع،ػا  الدحال 
 .لت مرال المةا  حمماكثا  
 مقدمة

أعمشػػر  ػػم ال مديشػػا  ٜٕٔٓأحاقػػو   مفػػ الد،ا ػػا البالس،ػػاس  ألػػثحر الرػػحا ازػػ،ا رئ،دػػا مػػ
عػ  مائػػا  أ ػفوى الػ س ٜٔ ممتػدل ى  بػػل  ى ال مػ  ممارشت ػا  الت ػار رئػم بذػػو العػ  إلػا ا  حح ػاف الرػتش،ا

س ؤٕٕٓاال تئا الباما لال تبالمال  ٕٕٔٓمشترف يشايو    ممتمف حالا حما  حتبممتمف إلا اس حعذو 
                                                           


 .ورم س جامبا السشرمر  س م،ا التوة،ا الشمع،ا سأ تاذ الرحػػاما السداعد  قدا اإلعالـ التوةمو  
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  دػػػو الحػػػماجل الدوممما ػػػ،ا  اػػػائا عمػػػ   ػػػدا  اتثػػػاع مذػػػوحع ت ػػػاممم  حاػػػد تلايػػػدل الػػػدعمال الحتمائػػػس مػػػ
 Global Healthدوممما ػ،ا الرػحا البالس،ػا إرار   مالدحال الماائ،ا  السبمممال حاإلمداد   السناشفاح 

Diplomacy 2020) (Michalopoulos 2017 وٕٕٓٓ اعػػػػػلل) hattuC(  ا  جديػػػػػد مجػػػػػاال  وملػػػػػفس 
  أ بػػادا مػػ ف الفػػاعمت  الػػدحلتت س حالزمػػال الرػػح،ا التػػ  حتتجمػػ سٕٚٓٓ ػػالعالف أح ػػممجػػا   لمدوممما ػػ،ا

عبػػو اتفاؾ،ػػال دحل،ػػا مملمػػا   ،ا ػػ،ا تفػػو  عمػػت ا إعػػاد  ـ،نمػػا أناسػػا الوعا ػػا الرػػح،ا السش ػػار  حتترتو ػػا
 (Katz 2011) (Gagnon 2012) .الست ػػػػػػػػػػػمر  لمحم سػػػػػػػػػػػا الرػػػػػػػػػػػح،ا البالس،ػػػػػػػػػػػا السشا زػػػػػػػػػػػا ل حةئػػػػػػػػػػػا

(Fidler 2011). 
لسؤد ػػا التفاؾ،ػػال ا :الرسييسيةالدبمهماسييية و ٔ ػػ ف امدػػتمبال  ارالرػػدوممما ػػ،ا عبػػو تمػػا الحتستػػد 

لػح،ا شػواكال تشفتػ  لتػوت   ح ف متعيددة اططيرا و ٕاس البالس،ػا الإرػار الد،ا ػ  م الرحا سجاؿ مملما 
السشاسػال يتػو ح الفاعما الدحل،ا  ى القم ف التفاعالل وت  غير الرسسيةو ٖا لسنامحا الحةئاس ممازبار س،ا ح 

 (Kickbusch, et al. 2007) وٕٛٔٓاالب    مجاؿ الرحا.  مالحنمم،ا 
لدوممما ،ا الرحا البالس،اع  منس إنتاجا  ل مبا  يوتثط  اػوحؼ   لرحفالخ ار ا  تداحل،احتوتثط ال

جسػػا تختمػػف مواجب ػػا عبػػو أمبػػاؿ  الم،ػػا ح  عػػ  السمااػػف الستثايشػػا  ذػػتف الحةئػػا مقام،ػػا ح ػػ،اؾ،ا حبببػػو
س حال ذػػػف عػػػ  منػػػاف حزمػػػاف حؾػػػ،ا التداحل،ػػػا التمفا،ػػػا رػػػم   ل ػػػا مػػػ  الستمقػػػحتػػػتحبالل  ػػػاقتالؼ السػػػت ما 

مقالػػػد  إلوػػػواز عس ح ػػػ ا م ػػػا  ػػػبا التمالػػػا وػػػت  السو ػػػا حالستمقػػػ رػػػم  التداحل،ػػػا التخارب،ػػػا  مفػػػم  مػػػلسا
 .ؤٜٕٓارزا   وٕ٘ٓٓاالحاج  .عبو التداحل،ا التحاحربا الخ ار حيا اتس التترتوبا

 عرض نقدي.. الدراسات الدابقة 
تحمتػا الذػنا  أدحال  عمػ وٕٙٔٓاحسبمػ  ، وٕٚٔٓال حػا  ،وٕٛٔٓاومةنوو  درا ال اعتسدل

س حاػػد أمزػػر تحمػػ،الل حالدػػ،ااال الزػػسش،ال وا  اػػح  التمفا،ػػا حالسبجس،ػػاس البش،ػػاح  سمصلمشرػػ  ال شد ػػ
 التمفا،ػا المحػدال مػمتب إرػار  مػ  حالستمقػ السػت ما التمالػم،ا وػت  تا ػو البالاػاتداحل،ا الأف   الخ ار إل

لم ذف ع  ارد ا السو ا حروؽ ل،ايتس لمحجػجس ح ػ ا تتحبم ػا مػ  ابػا ع لمشص الباـ السبجس،ا  الد،اؽ
  ال ػػالتا الثالغ،ػػا حالب،ان،ػػا حتما،ػػ  تقش،ػػال التذػػنتا الرػػمت  لستمقػػ س حاعتسػػد الخ ػػار الرػػحف  عمػػا

 س حتشمعػرال حامتوارػال مدػثقاعبو إشار ى ا توات،ج،ال مبالا لتقمبا السش مؽ اإلنجاز وملف ا   حالسبجس
س حأقتػػوا  نػػدر  ا ػػتخداـ االمتوارػػال السدػػثقا حاال ػػتملاـ امػػا وػػت  رمب،ػػا حةقثاربػػا حالتلام،ػػ المبػػاؿ ال الم،ػػا

،االحػػماروس ح ػػ ا مػػا أربتتػػس درا ػػا   وٕ٘ٔٓاز ػػو  الشؿػػ،أ أكػػدل درا ػػتا   س حعمػػوٕٚٔٓححؽ،اػػا  ساإوػػوـا
  حالوبارػ  الد،ا ػ  الرػحفالخ ػار مػ  لم،ا لالمتوا  السدبم لمتداحل،ػا ال س،ا التما وٕٗٔٓا مس  

ِا اا و  لدان،ا  .ِ َبدِّ

(Mohapatra, et al. 2020) احأكػدل درا ػت
 

(Chattu and Chami 2020)  نجػاح مثػادرال
مرػحا لمػا سمل العسػاؿ الجػداحؿ ح عػالج المػوا  السبد ػا عبػو الذػواكال الرػح،ا   دوممما ،ا الرحا م
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س لمثقامػػػا البالس،ػػػا  لت ػػػمر السجػػػاؿ اإل نملػػػمجى  سػػػا أف ا ػػػتبار  الػػػ الح  مرحنػػػا اػػػد أدس البالس،ػػا ال  ،ػػػا
 .(Blouin 2011) (Afshari, et al. 2020)  تدرا  حاتفم ذلا م 

س (Boberg, et al. 2020) ،(Singer 2020) ل ػػػػػػػػا مػػػػػػػػ  جسمػػػػػػػػا الدرا ػػػػػػػػال ال ،ؽ،ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػتاحت
(borgen 2011)   لذػػببمبا المةائ،ػػاحاس الزمػػال الرػػح،ا مثػػا  ػػارس ذػػتف خ ا ػػال ح ػػائا اإلعػػالـ 

ا أكثو ا تثاؾ،ا لسماج ا   تبشجانا   إل عبو الؽ،س ومؾ ممتداللسان،ا ل  س ؼ،سػا المةا الؿ،اد  الرتش،ا ن ج 
ومػمر  ر ػائا انتقاد ػا   الم ائا عم تما انرا جاٌّ ا تساـح س حرب،بتس السستتاس  بأ الدحؿ ت ديدات تجا ا

  مػ (Kummitha 2020) الشتػائج مػ  درا ػاحتثايشػر س الشاا الد،ا ،ا البالس،ػا تدعا عدـ الثقا السفورا 
 الػػػد سماوار،ال اتثبػػرح  سػػس المػػػ  القػػمم س لمت ػػػتا حػػمؿ أقثػػار الفتػػػوحسع  منػػس   ر الرػػتشمتػػا الخ ػػا

 ؤٜٕٓاحدػ   أكػدل درا ػالذاتػسس الدػ،اؽ   س حمشبمة ا ح،ا   لمحفا  عمع السناشفا ا توات،ج،ا ال وة،ا
  مػػػتػػػترتو دوممما ػػػ،ا الرػػػحا  (McDougall 2016) (Jones, et al. 2017) ؤٜٕٓاعبػػػد الػػػوحس  

ى الدػػػنو  -  ػػػارس ح مرحنػػػا - القمػػػا أمػػػوا الحةئػػػا مثػػػاف ا ذػػػتف الد،ا ػػػ،ا الخارج،ػػػا  الالقػػػوار لػػػشاعا 
 لتشس،ا السدتداما.التحقتم  عولحا السوأ  حال فا - حالدوراف

 سوStute, et al. 2020ا درا ػػػال أكػػدل سلػػبتد  ػػبا تفبتػػا دوممما ػػ،ا الرػػحا البالس،ػػا  عمػػح 
(Brown, et al. 2018)   التفػػػاح   ذػػػتف القزػػػا ا الرػػػح،اس   لسمحقػػػت  الرػػػحتت  عمػػػاتػػػدربا رػػػوحر

توات،ج،ات ا االترػػال،ا ا ػػ أعػػاؽ السشاسػػال ال ب،ػػا تزػػارر مبمممػػال أف  َ حتبػػت  س ل ػػا  مدػػار حا،فػػتحديػػد ح 
ػ،ػار مع (Singha 2020) س(de Andrade, et al. 2020)  حتقػار  ذلػا  م،ػا  مػ  درا ػت  الجسػا تو
الشؿػ،أ أكػدل   حعمػلتفااا السبمممال السزمما  ذػتف الماا ػا مػ   مرحنػاس ى تمبتو أدى محتم   الواا ا عم

اشػػػػػوؼ  ،وٕٕٓٓاعبػػػػػد الحمػػػػػ،ا  وٕٕٓٓاشػػػػػا ت   وٕٕٓٓاالذػػػػػقتو  (Shahri, et al. 2020) الدرا ػػػػػ
(Chen and Chen 2020) وٕٕٓٓ

 ػػػػػالجوا ال المػػػػػ  اإلنػػػػػاو   حعػػػػػ اإلقثاربػػػػػا عػػػػػلزل السرػػػػػادر أف 
وتمػػػا  التػػػلام ا  مػػػ الرػػػتشتت  رالوبػػػ  حالحزػػػو وػػػت   اموحاػػػ س ححجػػػدلمقارنػػػا  الػػػ  مر   المةػػػا مػػػ  الرػػػح

الماائ،ا  مم ،ات ا م  س ؼ،سا لا تمجد موحؽ لسبمممات ا حنما ا ا الدمم ،اى لرالة الحزوع تبل  اإلجوا ال
درا ػال أكػدل حأقتػوا  ، وٕٕٓٓاحدػ   وٕٕٓٓاعسػو  ت درا ػمػ   السح، ت  و ا م  عدمػس إللا اتثبا  

(Elavarasan and Pugazhendhi 2020)  ت ب،قػال ال ػاتف أ س،ػا  وٕٕٓٓاعجػم   وٕٕٓٓامببػد
 .سمب لمتباما لحنمم،اا اإلجوا الحتمر،ة  الجسا تو  سخارو المةا  تمع،ا  م السحسمؿ

  تعقيب عمى الدراسات الدابقة
حأدحار السمحقػػػت  س  ممتػػػدحػػمؿ ح ػػػائا اإلعػػػالـ ح  الرػػحف ق ػػػارمػػػ  تداحل،ػػا الدرا ػػػال التشاحلػػر 

  ػػاحأدحات  ػػامشا ج حتشمعػػرس الجسػػا تو تمع،ػػا  مػػلمسشاسػػال ال ب،ػػا  اإلعالم،ػػا الحسػػاللحأ س،ػػا الرػػحتت  
ح ػػػائا   االعتسػػػاد عمػػػ - السجػػػاؿ البػػػاـ - الرػػػو الخبوبػػػار شاوبػػػالحا ػػػتشاد ا لال س،ػػػا حال ،ؽ،ػػػاس ،ػػػا الثحث

زػػػامت  ما وػػػت  حالستدان،ػػػا س حتشمعػػػر عتشات ػػػا التحمتم،ػػػا السػػػؤامو  - الػػػتمف  – المبػػػاؿ ال الم،ػػػا - اإلعػػػالـ
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الخبػوا   - حالجشبػ   البوةػالجس ػمر  - توت وبدال تػمبح  لفحال السثادرال السجتسع،اح  السماا  اإلقثاربا
اعتسػػاد س ح السبوؼ،ػػا حالماائ،ػػاأندػػاا ا تذػػنتا   اػػمَ  ح ػػائا اإلعػػالـ الجديػػد  مػػ ػػا س حأربتػػر نتائجوالرػػحتت 
 حػػػػمؿالدرا ػػػػال  امػػػا حلػػػػمح س الزمػػػػال الرػػػح،احػػػمؿ  تقش،ػػػال لػػػػمت،ا حمبجس،ػػػا حدالل،ػػػػا  عمػػػػ ق او ػػػا

ئػال م تحديػد  الدرا ػال مػ اال ػتفاد  مػ  رحاػد تسػ سالحةئػانامحا م  م حدحر ادوممما ،ا الرحا البالس،ا 
 الرو الشاوبا الندا لمدرا ا. ح  احت ب،ق ا إجوائ،ا    التحمتا التداحل

 مذكمة الدراسة
حتػػودد الفبػػا السشتاػػو  إرػػار وتئػػا دحل،ػا تتدػػا  التشامدػػ،ا حالبػػلحؼ عػ  البسػػا متبػػدد الرػواؼ  مػ

تحدػت  لػحا ح  ٜٔ ممتػد مشا زػا أرػحر ئا ل يديملمج،ال حالد،ا ػالس تمجت س لسنامحا الحةئا السشاح 
فاعػا البالاػال الدحل،ػا ت  تػؤرو عمػ  ازػ،ا أمػ  اػممعبو دوممما ،ا الرحا البالس،ػا السمارشت  حرما  ا 

 تنماعػػػس حأروححاتػػػس حأرػػػوا   حالرػػػتشى السرػػػو   خ ػػػار الرػػػحفال تسػػػاـ ال س  ذػػػنا جبم ػػػا ر تػػػل وومت ػػػا
حػدا  الدرا ػا ى المػو الػ  عحالكثو تساشػ،ا  مػ  رب،بػا السػش ج التػداحل   احقال  لمتببتو عش ع  منسالسوجع،ا

أعساؿ جساع،ا  تشفت نحم الداع،ا حأ دام ا  سدتمبات ا  دوممما ،ا الرحا البالس،ا لسفاـ،االحال،ا لمتتلتا 
لا الس ػدد  لمبػا القزػا ا الرػح،اأوػوز وملػفس  ممتػد  ذػتف  ،االتفاحرػ  ابسم،ػات عمػا االفى توت   إلت ا القم 

ؼ،سا  بوؼ  السمفما،ػاس ح ػ ا محاحلػا لمخ ار مباؿ ال الم،ا السدتمبال لتقدـ تحم،ال  عبو مقارةا تداحل،ا 
  تتجمػػػ لػػػ اح  عالدرا ػػػا ق ػػػار السمااػػػ  عتشػػػامػػػ  فػػػاـ،ا التداحل،ػػػا حأ بػػػاد تما،ف ػػػا السرلػػػد اال ػػػتوات،ج،ال ح 

  فتالتداؤؿ الوئ،س اآل  اإلجا ا عمم  مذنما الدرا ا 
نحه دبمهماسيية الريحة العالسيية ى والريشى السرر ى لمخطاب الرحفى التحميل التداولما أهم آليات 

 ؟ 9Aلسشاهزة كهفيد

 أهسية الدراسة
 نحػم  الرػحف خ ػارالم  حمدتمبات ا  متداحل،الى التتلتا الشاو   م  لمدرا ا أ س،ا ناوباع تتجم .ٔ

 .حلدان،ا حنقد اممدؽ،ا  مجااللتش ا م  عد   مقارةاوملف ا  لسشا زا  ممتددوممما ،ا الرحا البالس،ا 
 أرػوح مشا ج تحمتم،ا  ال تخداـ مجاؿ اإلعالـم   الثاحثت  س،تمج  تتسثا م ت ب،ؿ،اع أ س،ا لمدرا ا .ٕ
حا ػتوات،ج،اتس مػ    الرػحفمحددال إنتاج الخ ػار  الد،اؽع لم ذف ع المباؿ ال الم،ا ح ك م ايو ناوبا 

مػػ  القػػوار   يمجػػس ا تسامػػال لػػانب ترػػمر مقتػػوح تقػػد ا  اال ػػتفاد  مػػ  نتائج ػػا مػػح ػػ ا مشاػػمر تػػداحل س 
 .إرار "جتمةمت س الماا ا"  نحم  با تفبتا دوممما ،ا الرحا لسماج ا المةا  م  السجتس  الدحل

 هاوتداؤالت الدراسة أهدا 
نحػم  السماا  الرحؽ،ا السروبا حالرتش،ام  ى مماد الوأخ ار ل  التداحللتحمتا إل  االدرا ا   دمر

  الدرا ػػػػا لةجا ػػػا عمػػػػ  ػػػبرس حتحؿ،قػػػػا  ل ػػػ ا ال ػػػػدؼ  ممتػػػدحةػػػػا  دوممما ػػػ،ا الرػػػحا البالس،ػػػػا لسشا زػػػا 
 ف،اتاآلالتداؤالل 
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 ؟ممرمع الدرا اسماا  نحم ال حأروا السوجع،ا حأروححاتس   أنماع الخ ار الرحف ما .ٔ

أ ػػػدام ا ا دوممما ػػػ،ا الرػػػحا نحػػػمخ ػػػار التدػػػتخدم ا عتشػػػا الدرا ػػػا مػػػ  تداحل،ػػػا الا ػػػتوات،ج،ال  أو .ٕ
 ؟لمةا لسنامحا ا وحمدتمبات ا

 ؟ق ار السماا  حمماف ا م  ممرمع الدرا اتواكتا ل ا م  أووز القمى الفاعما حأدحار ا  ما .ٖ

 ؟ممرمع الدرا ا نحمق ار السماا  م  المباؿ ال الم،ا تما،  مدتمبال  ما أووز .ٗ

 ؟ممرمع الدرا االسماا  نحم  ى مماد الوأق ار م   تما،ف ا أ بادح السفاـ،ا التداحل،ا  ما .٘

  ف تُتَبو ْؼ إجوائ،ا  اآلف مرطمحات الدراسة

 ،ػاح ،ؽس ودرا ػا مقالػد السػت ما  بشػتُ اتجاا يثحػا عػ  عالاػا البالمػال الم مبػا  سؤحلت ػاس ح  التداولية:. 9
 مد،اؽ.لنجازا مالئسا إبجبا ح يتجاحز داللا السقملا الحوؼ،ا ى سدتم  ى الم م     السبش،مات

تسم ػس ل عالماا  االجتسػاع مشػتج  يػوتثط  ػ ذػسا السفػاـ،ا الشاوبػا حػمؿ ى نااـ م ػو  :الخطاب الرحفي .ٕ
وشتتػػػػس   س حةذػػػػنا يػػػػؤرو مػػػػ رػػػػحتسحبتمجػػػػس لجس ػػػػمر محػػػػددع إلاشاعػػػػس   مبوؼ،ًّػػػػا حم ػػػػا مش قػػػػس الػػػػداقم

 حمزسمنس.

تػػدعا رحا ػػط متبػػدد    مػػح ػػتما اترػػال،ا عبػػو اإلنتونػػر تتػػ،ة محتمبػػال الرػػحف  السهاقييا الرييح ية: .;
حةذػنا  حقػم أ ػداؼ  ا سػا يتفػم مػ  احت،اجػات حوبا التجمؿ حاالقت،ار حالتفاعػا مػ  ابػا مدػتخدمت ا 

 الشذو.

حةدراج ػػا  متبػػدد  السدػػتمبال  ذػػتف القزػػا ا الرػػح،اتفاحرػػ،ا عسم،ػػال  دبمهماسييية الرييحة العالسييية: .ٗ
  أ داؼ الحم سا الرح،ا البالس،ا.حتحقتم   التزام  الدحل ػ،ا  عالد،ا ا الدحل،ا جداحؿ أعساؿ 

مػػ  س حبشتقػػا عبػػو الق تػػوال الستشػػارو  ل مػػواد  رػػتا الج ػػاز التشفدػػ  مبػػد   متػػوحسف 9Aوبيياك كهفيييد  .=
 .جدالسدت  مرحناح   متوحس حح اف الرتش  ح سّ  سعشد الدباؿ حالب اسالسراوت  

 ا  ال تتثػػ  نس ػػ  التػػمماا ػػا مػػ  المػػوا  للػػش  مدػػارال لمقػػم  عالس،ػػا    ،ؽ،ػػا  تبشػػجيييهبمتكس الهقاييية:  .<
 إرار البالاال الدبب،ا حالد،اؾ،ا وت  ال ا حالبالاال الدحل،ا ححقمؽ اإلنداف.  اإللا ا م  م ا  امم،

   لمدراسةى اإلطار الشعر 

  Act Speech Theory نعرية اطفعال الكالمية: .ٔ

  ناػػػاـ شػػػنم   ػػػا ممفػػػم  يػػػش أ عمػػػ ِ َبػػػدِّ ا مبػػػاؿ ال الم،ػػػا   لوت تػػػس ح John Austinأ دػػػ ا 
  ػػالومأ حالقبػػمؿس  الستمقػػ  إنجازبػػا  ال مػػا حالمعػػد حالتحػػ يوس حيا ػػال تترتوبػػا عمػػ ارػػحقػػم أيوا   داللػػ
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حتقاوػػا لمحقػػائم   السمرػػمعالشقػػا    ػػس عمػػؤ ف حنػػا تالحكسيييةالخسدػػا أنػػماع  ػػ ف تمػػا المبػػاؿ ادػػسر ح 
 -تقاوػػػػا التببتػػػػوال ح لػػػػدار اػػػػوار لرػػػػالة أح رػػػػد أمبػػػػاؿ محػػػػدد  إف التسرسييييية - اإلقثاربػػػػا عشػػػػد  ػػػػتوؿ

ف رد مبا تجاا الدمهكيات - االلتلامالا راسحت  المو حالش   دمدما أمباؿ محدد   إللاـ الست ماف التكمي ية
ى حتػػػماز   التتكتػػػد حالشفػػػ ف أعسػػػاؿ تخػػػتص  بػػػو  مفػػػاـ،ا العرضيييية - حتقاوػػػا التمجت ػػػال ػػػممؾ اآلقػػػوب  

 .ؤٜٜٔاأح تت   وٕٚٔٓح مثـم  سا س،ا .التخارب،ا التداحل،اى عبو مدتم  الشاوبار رثقح وس اإلعالن،ا
 Context Theoryف نعرية الدياق .ٕ

حتمر،ح ا ع   حة،اف مبشا ا االشصو الداقم،ابش،ا الخ ار ل االسسثملمحدال الم مبا ا ت تا ودرا ا
ا تحمتػػ ػػ ا ح  سلتمزبب ػػا الم ػػمو  لدػػ،ااال ل ػػا مش ػػا حا،فتػػس أح تثبػػا مدػػما مػػ  ا  روبػػم توتتػػا الحقػػائم مػػ

مبالاػػػػال حبذػػػتو لى داخميييي اطول ف تشػػػمعلمتػػػػوو ادػػػس ا ح س وٕٕٓٓاعناشػػػا  نتاجػػػػسإللخارج،ػػػا الدػػػ،ااال ا
  الدػ،ااال االجتساع،ػا لمحػدو ال المػيتجمػ   ى خيارجى والثيانس ال مسػالحالدالل،ػا وػت  الرمت،ا حالروؼ،ا 

 الػدرس  مػ كبػوى  أ س،ػا لػس - البشالػو مػ  يتػوا دحف مػ   - مالدػ،اؽ س(Firth 1964) ؤٖٜٜاقمتػا 

الخ ػار   رومػ وػت  حاإلم ػاـ الف ػا  لبسمتتػ مشا ػثا آل،ػال اقت،ػار  مػ عامػا  دػ ا كمنػس إرػارا التػداحل ع
دوممما ػ،ا الرػحا السوتث ا ومسفاـ،ا التداحل،ا لال ام    السبش حبمرة سالسماا  عتشا الدرا ام    الرحف

حمقالػػد   لثبػػد الحجػػاجحاى االمتوارػػال السدػػثقا حاال ػػتملاـ الحػػمار رلػػد س مزػػال  عػػ  ممةػػا حمشا زػػت ا ل
 .تداحل،ا التمفا،ا حالتحاحربار تل  لم  بدِّ ا مو ا الخ ار

 اإلجراكات السشهجية لمدراسة

  السػػػش ج التػػػداحلالثاحػػػا حتػػػا ربػػػم  علمدرا ػػػال الملػػػؽ،ا  تشتسػػػأواًل: نيييهل الدراسييية ومشهجهيييا: 
السدػػتمبال الم مبػػا الداقم،ػػا لمشرػػمص الرػػحؽ،ا  سدػػتمبات ا السقام،ػػا ا مقارةتػػس  ػػ  ،دػػتمعا مػػل سحمثادئػػ

آل،ػػػال حالتذخ،رػػػ،ا حػػػمؿ ممرػػػمع الدرا ػػػا عبػػػو تحمتػػػا أمبػػػاؿ ال ػػػالـ حالملػػػمج لبشالػػػو الدػػػ،اؽ حتحديػػػد 
عبو السقارنػا المؿ،ػا  السشهج السقارن   الخ ار  ذنا  حقم روا  الشتائجس حاعتسد الثاحا عمم  التداحل،ا 

السمااػػػ  عتشػػػا مػػػ  اتدػػػاا ا أح تشاازػػػ ا  سػػػا ح ،فػػػا ى و التحمتم،ػػػا حة،ػػػاف مػػػدػػػػػػػا البشالػػػػػػػ  تمػػػػػ،ا وتػػػػػػحالوأ 
 الدرا ا.

الرػػػػػحؽ،ا السرػػػػػوبا حالرػػػػػتش،ا اتخػػػػػ ل الدرا ػػػػػا السمااػػػػػ  : وعيشتهيييييا الدراسييييية ثانًييييييا: مجتسيييييا
يشػػػػايو ٔالفتػػػػو  مػػػػ   مػػػػمػػػػ  السقػػػػاالل عسد ػػػػا بتشػػػػا ل أ ػػػػممر السدػػػػة  عمػػػػل ػػػػاس حاعتسػػػػد الثاحػػػػا  مجتسبػػػػا
 اسػػػػػػق او لثػػػػػػوا   ع ناػػػػػػواحالرػػػػػػت   بتػػػػػػمف عوة،ػػػػػػاالتػػػػػػـم الدػػػػػػا     مػػػػػػمابمػػػػػػ   ٕٕٓٓد دػػػػػػسبو ٖٔحتػػػػػػ  
 سػػػػػا أن ػػػػػا تسثػػػػػا س ق مرتػػػػػسح  متػػػػػو  تماكػػػػػا ممجػػػػػال ت ػػػػػمر المةػػػػػا مػػػػػ  ح  يمرػػػػػة الاػػػػػا و  الثحث،ػػػػػا ذػػػػػنا 
 سستسشا زػػػػػػلدوممما ػػػػػػ،ا الرػػػػػػحا آل،ػػػػػػال رثقػػػػػػر إجوائ،ػػػػػػا   التػػػػػػالفاعمػػػػػػا البوة،ػػػػػػا حالدحل،ػػػػػػا ى القػػػػػػم أوػػػػػػوز 

  فآلت ا السقااللحزعر ح 
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 دوممما ،اتشاحلر   التعتشا الدرا ا  ت الرحفت ت ابالسم م  ى و تمل،  مماد الوأٔجدحؿ ا
  ممتدلالرحا البالس،ا حمشا زت ا 
 حالشدا الت وارال

 ا السم 
 ل % ؾ

 ٔ ٜ٘ ٜٙ https://www.youm7.comالتـم الدا   
 ٕ ٔٗ ٛٗ http://www.chinainarabic.org الرت   بتمف عوة،ا 

 - ٓٓٔ ٚٔٔ اإلجسال 

  اعتساد سػػػا عمػػػ  السقػػػاالل الرػػػحؽ،ا التػػػ  مػػػ  سػػمابتالوػػػت    الشدػػػب التقػػػاررمػػػ  الجػػػدحؿ  يتبػػت 
ى الدػػػاحتت  البوة،ػػػا حالدحل،ػػػا حمحاحلػػػا القػػػم   ع ل ستتػػػس عمػػػ%ٔٗ%سٜ٘تشاحلػػػر ممرػػػمع الدرا ػػػا ومااػػػ  

 .عالس،ا  ى ل م  الثذو حالسحققا الستالحقا عبو أدحال دوممما ،ا الرحا   ممتد تترتوالتقمبأ الفاعما 

  أدوات الدراسة

السقػػػاالل حػػػمؿ ممرػػػمع ق ػػػار   حت ب،ق ػػػا عمػػػ  تػػػداحلالا ػػػتسار  التحمتػػػا   عمػػػاعتسػػػد الثاحػػػا 
 .الدرا ا

 والثبات الستسارة التحميل:اختبارا الردق 

س واعمػ  السحنِّسػت لػ دا  تػا عػو  الرػمر  الحل،ػا  حتػا عالردؽ الاا وو   اعتسد الثاحا عم
س والمت بتػػمس حلحدػػار الثثػػال تػػا اال ػػتبانا  ػػارشت  مػػ  الثػػاحثت  ت ا%و عمػػ  لػػالحتٗٛاتفقػػما وشدػػثا اح 

ػػا   ا ػػتخداـ مبادلػػا  ملدػػتتػػا ح عمت ػػاس  احتػػدربب س قائسػػا التبوبفػػال اإلجوائ،ػػا لمفئػػال  اتلحبػػد س حاػػد تػػا حمق 
 افت،لمخ مال اآل

  جو  ف اأرس أجس رترس جو ت مف حاالل الثثال  اآلإذا رملنا لمسحممت   الوممز اأس. 

    عدد الفئال الت  تا عمت ا االتفاؽرثال أ ر =  -
عدد الفئال ال م،ا

   =     

   
  =ٓ,ٜٜٓ. 

    عدد الفئال الت  تا عمت ا االتفاؽرثال أ ج =  -
عدد الفئال ال م،ا

  =     

   
  =ٓ,ٜٔٛ. 

                                                           
( )

 والذرجح العلوٍح كالرالً:ى هزذثح حسة الرزذٍة الهجائ ألداج الذراسحأسواء السادج الوحكوٍي 

 جامعت عين شمس. ،كليت البناث ،أستاذ الصحافت أ.د/ وائل اسواعٍل عثذ الثاري: -

 جامعت المنصورة. ،كليت اآلداب ،أستاذ اللغت العربيت أ.د/ وائل السٍذ تزعً: -

 جامعت القاهرة. ،كليت اإلعالم -أستاذ الصحافتسواعٍل: الذٌي إ حسام هـحوذأ.د/  -

 أكاديميت الشروق. ،عميد كليت اإلعالمأستاذ الصحافت  سعذ إتزاهٍن: هـحوذأ.د/  -

 .جامعت زايد باإلماراث ،كليت اإلعالم ،أستاذ الصحافت المشارك إلهاهً: هـحوذد/ حسام  -
()

 :اوهو ،االسرعاًح تاثٌٍي هي الثاحثٍي إلجزاء اخرثار الثثاخ السروارج ذحلٍل الخطاب دذو 

 جامعت المنصورة. ،كليت التربيت النوعيت ،أستاذ اللغت العربيت المساعد :د/ أحوذ عثذ القادر الحسًٌٍ -

 جامعت المنصورة. ،التربيت النوعيتكليت ، مدرس الصحافتد/ هٌذ السٍذ حجاسي:  -

https://www.youm7.com/
http://www.chinainarabic.org/
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    عدد الفئال الت  تا عمت ا االتفاؽرثال ر ج =  -
عدد الفئال ال م،ا

  =     

   
  =ٓ,ٕٛٚ. 

ف  توتتا الم ،ط=  -
 

 =   

 
 .ٜٛٔ,ٓ =ستترثة ؾ،سحةتوتتا ؾ،ا الم ،ط تشازل، ا أح تردعد  اس س ٕ=  

 

                 الُستم ط=   

 
 لمت بتم. حلالحتت ا دا  الرثال تدؿ عم   ؾ،سا   ح  ٜٜٛ,ٓ = 

 تائج الدراسةن

 ٜٔنحم دوممما ،ا الرحا لسشا زا  ممتد ت الرحفت ت ابق ار السم و أروححال ٕا جدحؿ
 ا السم 

 الروححا
 اإلجسال  الرت  الدا  التمـ 

 ل % ؾ ل % ؾ ل % ؾ
 ٕ ٬ٕٖٔ ٘ٓٔ ٕ ٬ٚٗٔ ٙٙ ٖ ٬ٖٔٔ ٜٖ الزما حتبلبل الم  الثذوو   لتخ   لدحلالتباحف ا

 ٗ ٬ٖٓٔ ٕٛ ٖ ٖٔ ٙ٘ ٙ ٛ ٕٙ م  المةا   التبار  اقتثار حنا اللعامال حالسؤ دال الدحل،ا م
 ٗ ٬ٖٓٔ ٕٛ ٗ ٬ٕٔٔ ٓ٘ ٘ ٬ٖٜ ٕٖ  ممتداا تفااا   م ت تو البالاال حالدحار الدحل،ا

 ٔٔ ٬ٖٕ ٜٔ ٗٔ ٬ٖٔ ٙ ٔٔ ٬ٖٚ ٖٔ السداعدال لمدحؿ الستزور  م  المةا    ردحد الفبا عم
 ٘ ٬ٗٛ ٚٙ ٛ ٬ٔ٘ ٖٕ ٕ ٬ٕٚٔ ٗٗ لمد،ا ا الخارج،ا  حأدا    حعالس  از،ا أم  امموملف ا الرحا 

الحسا ػػا ح   ال ػػا الذػػبب  االعتقػػاد مػػ -ذ ش،ػػال الحةئػػا اشػػب،س  ػػاإلنفممنلا
 وتملمج،اور حو  -السشاق،ا

ٔٗ ٗ ٔٓ ٛ ٔ٬ٚ ٖٔ ٕٕ ٖ ٔٓ 

 ٚ ٬٘ٗ ٖٙ ٜ ٬ٗٗ ٕٓ ٜ ٬ٙٗ ٙٔ ت مبو االتفاؾ،ال البالس،ا لتحقتم الحم سا الرح،ا 
 ٚ ٬٘ٗ ٖٙ ٙ ٬ٕٙ ٕٛ ٗٔ ٬ٖٕ ٛ حمؿ مردر المةا   الرتش  التواشم الموبن

 ٖ ٔٔ ٘ٛ ٚ ٬٘٘ ٕ٘ ٔ ٬ٖٚٔ ٓٙ ف م  أزما  مرحناح ف حالخا و م الوا ح
 -لسشا زػػػا المةػػػا  رالتػػػدربا الرػػػح آل،ػػػال دوممما ػػػ،ا الرػػػحا البالس،ػػػا 

 تقد ا السداعدال  -السفاحرال
ٕٔ ٖ٬ٖٗ ٕٚ ٔٔ ٬ٖٖ ٘ٔ ٕٔ ٬ٗ ٛ 

مو لبػػػػػػا  -إدار  الزمػػػػػػا ااال ػػػػػػتجا ا السثنػػػػػػو   عمامػػػػػػا نجػػػػػػاح الػػػػػػدحؿ مػػػػػػ
 الذبب و  المع -التفاح 

ٜ ٕ٬ٖٗ ٕٚ ٓٔ ٗ ٛٔ ٖٔ ٬ٙ ٛ 

 ٜ ٬ٕٖ ٕٙ ٕٔ ٕ ٜ ٛ ٬ٜٗ ٚٔ إلنتاج المقاحال   التشامس البالس
أروححػػا ال ػػثار حالتحػػد ال الزػػاي ا لدوممما ػػ،ا الرػػحا نحػػم منامحػػا 

 المةا  
ٜٔ ٘٬ٕٛ ٖٚ ٚ ٬٘ ٘ ٘ٙ ٚ ٙ 

 ٔ ٬٘٘ٔ ٖٕٔ ٔ ٬ٜٗٔ ٚٛ ٗ ٬ٗٓٔ ٖٙ أروححا الحممؿ ح با الماا ا م  المةا 
 - ٓٓٔ ٖٜٚ - ٓٓٔ ٛٗٗ - ٓٓٔ ٖ٘ٗ وااإلجسال 

قزيية أمين بهصيفها الريحة  -لخاسرين من أزمية كهرونيا الرابحين واأروححال ر تردر يتزة
 - اطزميية وتعزيييز اطميين البذييري ى لتخطييى التعيياون الييدول -لمدياسيية الخارجييية  أداةو ى وعييالسى قييهم

حتسثمػػر  ساليييها الدييابافييي   التػػمال  % عمػػ٬ٗٓٔ %س٬ٖٔٔ%س ٬ٕٚٔ%س ٬ٖٚٔ وشدػػا متقارةػػا[ الحمييهل
البسػػػم مػػػ  مػػػو  دوممما ػػػتت ا ح مػػػ  إنتػػػاج المقاحػػػال ى  بػػػو منا ػػػا ا رتحقتػػػم الرػػػت  حأموبنػػػا حرح ػػػ،  مػػػ

مقػػم   البالس،ػػا السمرػػمؽ ل ا  ما ػػو وملػػفس  ػػالدار  الزمػػا   اال تسػػاـ الرػػتش - وٕٕٓٓاالقرػػاص   الحرحةػػ

                                                           

 .جا ل الشتائج م  جس،  الجداحؿ تفمؽ عدد السقااللع ناوا لت وار الفئال الفوع،ا م   ،اؽ الخ ار الماحد 
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 السجػاف لمػدحؿ الستزػور س حتقػد ا  اللمقاحػاشػو ا  ػبمتش،ا الوح ػ،ا إتاحا  - وٕٕٓٓاعبد الوار   مت ا 
تذػنتا  - الخػدمال ال ب،ػا اراسشػرالحمػمؿ حمػ  أوػوز س وٕٕٓٓا ػبد  اإلمارال رائوال مداعدال لمقا و و

 .وٕٕٓٓاالقراص   موؽ دحل،ا إلدار  الزمال

اطزمية وتعزييز اطمين ى لتخطى التعاون الدول - ]الحمهل تردرل أروححالمهقا الرين: في و 
تغيير العالقيات  - ما الهباكى التعاطى اختبار حكم الزعامات الدياسية والسؤسدات الدولية ف - البذري 

االسناشػفا   مػ% حتجمػر ٬ٕٔٔ %سٖٔ س%٬ٚٗٔ %س٬ٜٗٔوشدػا   كهفييدظل تفاقم ى ف واطدوار الدولية
 حرػ  جػدحؿ أعسػاؿ  حػدد إجوائ،ػػا   - مػ  الد،ا ػػا البالس،ػا اجػل وملػف ا الحم سػا الرػح،ا  - السبمممات،ػا

  لمت مػػا عمػػع موبقػػ حال  حالبوةػػ  "التبػػاحف الرػػتش سوٕٕٓٓاالذػػا و  وآل،ػػال دوممما ػػ،ا الرػػحا البالس،ػػا
 الزمػػػاو  تخ ػػػ  عمػػػت ا موبؿ،ػػػا حاػػػدر لمرػػػدااا الرػػتش،ا ال ااقتثػػػار وملػػػفس المةػػػا   سوٕٕٓٓاربػػػا الجائحػػا 
م  متفوج لكبو   الموبن الدحرح  سالبالام  س اتحمؿ الرت  م  دحر الزح،ا لكبو مشق  وٕٕٓٓاجاوو 

مػ  حجا ل  ؿ،ػا الروححػال  سوٕٕٓٓاشحوحرو  رح،اس حت تو قوب ا البالا الجتم ،ا ،ا نت،جا المةا 
 .مواتا متتقو 

 ممرمع الدرا اعتشا الدرا ا نحم  ت ابلسم اق ار م  وجع،ا و الرو السٖا جدحؿ
 السماا 

 الرو السوجع،ا
 اإلجسال  الرت  التـم الدا  

 ل % ؾ ل % ؾ ل % ؾ
 ٘ ٬٘ٗ ٕٔ ٘ ٬ٖ٘ ٗ ٘ ٬ٕ٘ ٛ ااتراد ا 
 ٗ ٬٘ٚ ٕٓ ٖ ٚ ٛ ٗ ٛ ٕٔ  ،ا ،ا 
 ٖ ٬ٖٛ ٕٕ ٗ ٬ٕ٘ ٙ ٖ ٬ٙٓٔ ٙٔ اانمن،ا 

 ٙ ٬٘ٔ ٗ - ٓ ٓ ٙ ٬ٕٙ ٗ ديش،ا
 ٔ ٬ٔٚ٘ ٕ٘ٔ ٔ ٬ٜٖ٘ ٕٙ ٔ ٬ٜٙ٘ ٜٓ اجتساع،ا اأحداو حشما د م  الماا و

 ٕ ٬ٕٔٔ ٙ٘ ٕ ٬ٖٗٓ ٖ٘ ٕ ٬ٜٖٔ ٕٔ تاربخ،ا
 - ٓٓٔ ٕٙٙ - ٓٓٔ ٘ٔٔ - ٓٓٔ ٔ٘ٔ اإلجسال 

ق ػػار   ع إلرػػفا  المااع،ػػا عمػػ%٬ٜٖ٘%س ٬ٜٙ٘ا وشدػػث االجتساعيييةالرػػو السوجع،ػػا  لترػػدر 
 مؤ ػس "جػاؾ مػا" مدػاعدالم ف  اليها الدابافي حتسثمر  سمتمؿ،سى مردااتتس لدحتبلبل  الدرا ا  مماب

 .المةا  جوا د اإللا ال حالمؼ،ال اعدت مر أ  - دحلا ٓ٘ٔ ا ا لكثو م    شو ا عم

االقرػػػاص االنتخا ػػػال الموبن،ػػػا مػػػ  المةػػػا   تدػػػت،س - لسماج تػػػساإلجوائ،ػػػا الرػػػتش،ا   السدػػػاعح 
ال الجسع،ػػػا البامػػػا ل مػػػا اػػػوار  -المةػػػا  جػػػوا  دحل،ػػػااالخدػػائو ال تجمػػػر مػػػ  الريييين مهقيييافيييي و س وٕٕٓٓ
اططييير   ػػػاأعقبتس وٕٕٓٓاعػػػلاـ  ومػػػدادال لقػػػاح  ممتػػػدإدحلػػػا لخ ػػػا  ٓٓٔنزػػػساـ أكثػػػو مػػػ  حا - الستحػػػد 

متػػمر الدوممما ػػ،ا ا مػػ  اليييها الدييابافييي س متجمػػر ت سػػمابال ػػال مػػ  % ٬ٖٗٓ%س ٬ٕٖٔومااػػ   التاريخييية
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مثارؾ  حلمال  لمامؼالسروبا م  ال مبر حمماف عبد الشالو م  مخ  ال عبد ال وبا اا ا الجت،اح ا 
 وٕٕٓٓاعػلاـ  "عاما ٓ٘ٔل زمال مش  حمنامحت ا تاربخ دوممما ،ا الرحا  - حور التحوبوم  جمار ا  

 .وٕٕٓٓالالة 
 البػالادحؿ التبػاحف مػ    مػ  ل وبم الحوبو الرػتش  دحر التاربخالف م  مهقا الرينفي حتسثمر 

م  الفئال  ؿ،ا حجا ل  سوٕٕٓٓاجاوو  وٕٕٓٓاالدعجا  وٖٕٓٓرتش،ا لسنامحا  ارس الجوا ال اإل -
 .مواتا متتقو 

 عتشا الدرا ا ت اب السم  دوممما ،ا الرحانحم   التداحل  و أنماع الخ ار الرحفٗا جدحؿ

 ا السم                  
 أنماع الخ ار

 اإلجسال  الرت  التـم الدا  

 ل % ؾ ل % ؾ ل % ؾ

 ٖ ٬ٜٗٔ ٚٗ ٖ ٬ٕ٘ٔ ٜٔ ٕ ٬ٜٖٕ ٕٛ ح جمم ى انتقاد

 ٔ ٬ٖٜٕ ٔٚ ٔ ٬ٜٙٗ ٕٙ ٗ ٬ٙٚ ٜ حدماع ى تفدتو 

 ٕ ٬ٜٕٛ ٓٚ ٕ ٬ٕٗٙ ٖٖ ٔ ٕٖ ٖٚ تقت،س 

 ٚ ٬ٕٗ ٙ - ٓ ٓ ٙ ٘ ٙ تذاؤم 
 ٗ ٚ ٚٔ ٘ ٬ٕٗ ٖ ٖ ٬ٜٔٔ ٗٔ ةلالح ح   تمجت 
 ٙ ٗ ٓٔ ٚ ٬ٛٓ ٔ ٗ ٬ٙٚ ٜ ح،ادو
 ٙ ٗ ٓٔ ٙ ٬ٙٔ ٕ ٘ ٚ ٛ تفاؤل 
 ٘ ٘ ٔٔ ٗ ٗ ٘ ٙ ٘ ٙ تشبؤو 

 - ٓٓٔ ٕٕٗ - ٓٓٔ ٕ٘ٔ - ٓٓٔ ٚٔٔ اإلجسال 

 س%ٕٖ ومااػػػ  يييياً انتقادرػػػا  يييياً تقييس الييييها الديييابافيييي  مجػػػا  عق ػػػار  ػػػال السػػػمابت  أنػػػماع رثايشػػػت
لسماج ػػػا الرػػػواعال   ػػػب،ال  وملػػػف ا إنتػػػاج المقاحػػػال   %س حتجمػػ  مػػػ ف اتقتػػػ،ا التجوةػػػا السرػػػوبا مػػػ٬ٜٖٕ

انتقػاد  ػ ا س ح وٕٕٓٓاعبػد الوارػ  دحؿ البػالا  السبمنػال حاػر اشػتداد الزمػاو لػى الدعا السرػو ح الدحل،اس 
إلا ػار رب،بػا  - ذات ا  عم ائانتقاد الدحؿ السحت و  لمقاحال حالسش فح  - الشام،المدحؿ اولشا السداعدال 

 .وٕٕٓٓارش احو  مسار ال الت مب   ذتف مخارو المةا 

حتسثػػا  س التػػمال  عمػػ% ٬ٕٗٙ %س٬ٜٙٗ اوشدػػث (ىوتقييسييى دفيياع) اتفدييير  جػػا مهقييا الرييين فييي و 
لمدػػػالـ  انسمذجػػػوملػػػف ا حالػػػدماع عش ػػػا  سالػػػداعا لد،ا ػػػال االنػػػدماج مػػػ  دحؿ البػػػالا  الػػػدحر الرػػػتش مػػػ ف

مزػػال  عػػ  تقتػػ،ا "اال ػػتجا ا السثنػػو   سوٕٕٓٓاالدعجػػا  التبامػػا الوشػػتد مػػ  الزمػػا"  حالسحثػػا حاػػدرت ا عمػػ
الت ػػمب   - السناشػػفا  السبمممػػالح ى المةػػا  حانت ػػاج  ،ا ػػال االنفتػػاح اال ػػتثسار   القزػػا  عمػػ  لمرػػت  مػػ

 القػوى حجػا ل النػماع  ،وٕٕٓٓا الـ جبا الرت  تدم  الثس "  لا ذتف مخارو المةا  حمحاح   موبنال
 .مواتا متتقو م  لمخ ار 
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 ممرمع الدرا انحم  ت ابق ار السم م  و مدتمبال المباؿ ال الم،ا ٘ا جدحؿ
 ا السم    

 مدتمبال المباؿ ال الم،ا 

 اإلجسال  الرت  التـم الدا  

 ل % ؾ ل % ؾ ل % ؾ

 الرمت 

 ٖ ٛٔ ٕٛ ٖ ٜٔ ٜٖ ٖ ٛٔ ٖٗ  اال تبساالل الم مبا

 الت وار
 ٔ ٚٗ ٕٚٓ ٔ ٬٘ٙٗ ٜ٘ ٔ ٙٗ ٕٔٔ التو تب 

 ٕ ٖٕ ٕٓٔ ٕ ٬ٕ٘ٗ ٓ٘ ٕ ٕٕ ٕ٘ الحوم 

 ٗ ٕٔ ٗ٘ ٗ ٓٔ ٕٓ ٗ ٗٔ ٖٗ الرمت 

 - ٓٓٔ ٘ٗٗ - ٓٓٔ ٕٗٓ - ٓٓٔ ٕٔٗ اإلجسال 

 الروم 
 اأمباؿ الزمشاو

 ٕ ٖ٘ ٕٓٔ ٕ ٖٛ ٖٗ ٕ ٖٗ ٛٙ أزمشا السار 

 ٔ ٛٗ ٜٖٔ ٔ ٛٗ ٖٗ ٔ ٛٗ ٜٙ أزمشا الحارو

 ٖ ٚٔ ٜٗ ٖ ٗٔ ٖٔ ٖ ٛٔ ٖٙ أزمشا السدتقبا

 - ٓٓٔ ٜٕٓ - ٓٓٔ ٜٓ - ٓٓٔ ٕٓٓ اإلجسال 

 التو تب 

 ٔ ٬ٕٗٛ ٕٛ ٔ ٖٔ ٕٗ ٔ ٬ٕ٘ٙ ٓٗ جسا مثبتا

 ٕ ٖٕ ٙٙ ٖ ٬ٜٚٔ ٕٚ ٕ ٬ٕٛ٘ ٜٖ جسا مشؽ،ا

 ٘ ٬٘ٔٔ ٖٖ ٘ ٓٔ ٗٔ ٘ ٬ٕ٘ٔ ٜٔ جسا ا س،ا

 ٖ ٬ٚٛٔ ٗ٘ ٕ ٬ٕٛٔ ٖٓ ٗ ٙٔ ٕٗ جسا مبم،ا

 ٗ ٬ٗٛٔ ٖ٘ ٗ ٬٘ٚٔ ٕٗ ٖ ٬ٕٜٔ ٜٕ إنذائ،اجسا 

 - ٓٓٔ ٕٛٛ - ٓٓٔ ٖٚٔ - ٓٓٔ ٔ٘ٔ اإلجسال 

 الدالل 

 ٕ ٕٖ ٖٕٛ ٕ ٖٔ ٙٔٔ ٕ ٖٖ ٕٕٔ الداؿ
 ٔ ٖ٘ ٕٗٙ ٔ ٖ٘ ٖٓٔ ٔ ٖٙ ٖٗٔ السدلمؿ

 ٗ ٖٔ ٜ٘ ٗ ٓٔ ٜٖ ٗ ٘ٔ ٙ٘ السراحثال المفا،ا
 ٖ ٕٓ ٜٗٔ ٖ ٕٗ ٜٛ ٖ ٙٔ ٓٙ الداللا الثالغ،ا

 - ٓٓٔ ٙٗٚ - ٓٓٔ ٖٗٚ - ٓٓٔ ٕٖٚ اإلجسال 

ق ػػػار  تذػػػا س :الريييهتيى )أ( السديييته ف مدػػػتمبال الخ ػػػارمػػػ  تشػػػمع تما،ػػػ  المبػػػاؿ ال الم،ػػػا 
  مجػػػا  الت ػػػوار التو تبػػػ سذاتػػػس التوتتػػػاحةوشدػػػا متقارةػػػا ى الحرفيييو ى التركيبييي التكيييرار   ػػػ، و   مػػػالسػػػمابت  

 عاشػػاع الستمقػػ إ  لسسار ػػا السو ػػا ريبتػػس مػػ (ييياً معشه اأح  السفػػود  حالرػػمر التببتوبػػاى مدػػتم   عمػػ (ييياً لفعا
  وبػ حر م مػندػان،ا مسإمذػاعو  سأف  حسػا  ػا مػود وداقمػ  عثػار  "أنػر إندػاف  بشػ  اليها الدابافي متسثػا 

تدػػت،س ا  مػػى الت ػػوار السبشػػم حتسثػػا س مفاػػا اإلندػػاف حالفػػود حالثذػػو أمػػو حاحػػدم"س حػػا الختػػو لجس،ػػ  الثذػػو
الاشبػػػاس ح رالمةػػػا س س دوممما ػػػ،ا السرػػػوو   المػػػ  القػػػمم - السرػػػوبا س الدحلػػػامتوح ػػػا   ،ا ػػػ،ا   - الفتػػػوحس

عثػار  "أف ت ػمف   مبػا   ،احلػمت ،ػاجػا  الت ػوار تو تب مهقيا الريينفيي و س وٕٕٓٓاشوؼ الدي   و الفتوحسح 
ت  نػػتبما الرػػ  فػػمالسحػػ س مػػ  ؾ اإلندػػاف حةمػػدؾ اأف تدػػاند أقػػ  السػػمار   بشػػ  بمػػد  حسػػو ممارشػػا لػػالحا

 .وٕٕٓٓاوّوح  "م  الزما  التبار  مالسدئمؿ حالسمار  ك،  ت مف عالاا 
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اال ػػػت واد ح   عػػػ  البفمبػػػا حيػػػلار  السبشػػػ لتببػػػو عالدػػػت و  نثػػػو  - االػػػماحى التكيييرار الحرفييي  تجمػػػح 
س حجػػا ال اررػػا اؽ السرػػوبمف حأدر ػػماحقػػا  ا ػػتفمػػالف ا  مػػ اليييها الدييابافييي  تسثمػػرم عالملػػف حالتفدػػتو 

  أموبنػا التػ"عثار   الت وار لمت نا حالدخوبا ح  ا  - ح شخوج  الست  م  تما السبو ا ششترو عسا اوبا 
 و"الومػػاؿ حتح،ػػا قتػػما السػػؤامو  رػػد الرػػت  حدحؿ البػػالا حتقػػف مماػػف الستفػػوجمػػ  مازالػػر تػػدم  رأ ػػ ا 

ى المةػػا   ػػ،قم م"كػػا دحلػػا  تزػػسد جواح ػػا وشفدػػ اس   تسثػػا مػػ مهقييا الرييينفييي و س وٕٕٓٓالػػدي  اشػػوؼ 
االسيتعساالت التوتتا الثالا م   ا أعقبتس وٕٕٓٓاشحوحرو  تثاع م و  الحدحد المرش،ا"أالدحؿ ح تلبد م  

  حتسثمػر مػ سحبحقػم أ دامػسلمخوحج م  رحتػت  الخ ػار  %عٜٔ %سٛٔ االدرا ا وشدث  ممابم  المغهية 
جػػ ر انتثػػاا الستمقػػ س لع نفدػػ ا م ػػا الخ ػػارحة بػػأ ال ػػئما مػػ  حرد ارتفػػاع الرػػمل   سػػاشػػػ،اس الشبػػو حالت

أح   أح أموبنػ  موبقػأأح   ن ا ػا  بػأ الفمالػا ال الم،ػا "أنػر لػتش  مػ قػاع الح  الثاحا نمعا م  اإلح 
س حاتفػػم وٕٕٓٓاشػػوؼ الػػدي   "مػػ  الحةئػػا  الوعا ػػا حالمػػ  الرػػحالش ا ػػا إندػػاف لػػس حػػم   ووب ػػان س مػػ

تقوبػا حج ػا ناػو لع حيتو ػاالتذب،س حاال تبار  حال شا ا حالسجاز   ستما،  الدالالل الثالغ،ام  ف االسماب
لبشػا  مرحنػا ت ػا ووأ ػ ا مػ   - لقػاح الػمع  - االحنمما تقف  السولػاد لمستجػاحزب مثافخ ار مو ا ال

 كمرحنػا اتتامسشػا مبػا  ػا وٕٕٓٓاالتايػا  وأشثاح السؤامو  ت ارد المقاحػال - الشجا ال ساما رمؽ  - جديد
 والتشػػػػت  الرػػػػتش  -القػػػػار  البجػػػػمز -مشاػػػػاـ الػػػػداتملالفتػػػػوحس مػػػػ  الػػػػ عو   تحملػػػػر حػػػػور الرػػػػت  عمػػػػ -

لتػػـم امػ    س متجمػ%ٓٔ %سٗٔومااػػ  ى التكييرار الريهتجػا  مػؤقو  ا تسػػاـ السػمابت  مػ  ح س وٕٕٓٓ اوػّوح
الشبيير ح"س اػػا  مرحنػػا  سػػو  سوحمػػا لػػعثا جػػدا  "البػػالا مػػ ؛الشبييرعػػد  ممارػػ  تشمعػػر مػػا وػػت  مػػ  الدػػا   

 خػوج ى الػ  عواالسيتفهااشا  هللا  تلحؿ م  ن ا ا الباـ س  ركم ا متوال عاوو  حةف مثا سيفيد الذسهلى الذ
حنتػوؾ الفتػوحس يتفذػ  ى اليػد  مثػا ر ػا  ػشقف منتػمم سع  يو  الدؤاؿ لتمج،س الخ ار ل دؼ آقػو

قم  ق ار مما  الرت  "أي ا اإل  عمى الشبر الهظيفح ، و  سوٕٕٓٓارش احو  جدد أمتشا البوة،ا؟   م
 الغ،ػػا أيػػوا  ق او،ػػا دا  ل والتشػيييمأ ػػاس الت عػػ،ا"س    ػػمم ،اتشا عمػػمػػ  الس ػػا أال ن تػػو  السمارشػػمف 

   ػالت نا حالدػخوبا مػ  السباررػت  ،أيما السمارػم  ممجدل تواكتا مف نا  ذنا  حدد داللا التواكتاس 
دحف االلتفػػال مػػ  مازالػػر تشدػػخ قتػػما السػػؤامو    عثػػار  " ػػ ا الػػدحؿ التػػ  لدوممما ػػ،ا الرػػحا البالس،ػػا مػػ

 .وٕٕٓٓاعناشا  تبوؼ ق مر  ما تفبمس" السو  اللخ مر  

ا حةا ػار لتحقتػم مقالػد عالحارػو أزمشػاا ػتخداـ   مػ  م،ػا  سػمابتالق ػار  اتفمالررفي:  )ب(
ثبػػا الذػػبمر  المػػا حدمػػ  ل علػػ، ا حعػػمد حتسش،ػػال  مػػالسدػػتقبا  حأقتػػوا س  ػػا أزمشػػا السارػػأعقبتس حاابتتػػس

ـ وػدحر منسػػا ل دحبػا حلػػ،س ال ػػ  المقػاح  ػػ،قم   مػ اليييها الدييابافيي ذلػػا   حتجمػحو ػا الحػداو ل مػػاـس 
  ذػػتف ػػشبتد توتتػػا أحلمباتشػػا حنتبػػاحف مػػ  دحؿ البػػالا ال ػػتدراؾ الزمػػاس ح ػػشبتد حدػػا اتشا  - عش ػػا وػػد ال

  "ال يبػدح أف  ػ ا الفتػوحس حتػ عثػار مػ   مهقا الرينفي حا ول س وٕٕٓٓاالقراص  الشااـ البالس "
 .وٕٕٓٓاجاوو  وو الماف"  ؟ ح مؼ نتجاحز تما السوحما البرتثا لمملمؿ إلاآلف ااتا أح متاؾ
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با ذػػػػػػػاػػػػػػػاـح الو مثػػػػػػػا را ػػػػػػػتفبا - تفبػػػػػػػا – ماعػػػػػػػا – امبػػػػػػػامتشمعػػػػػػػا  المبػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػتحزاف  ححردل 
ػػػػػػتُ  - مجاو تػػػػػػس ل س،ػػػػػػا جسمعػػػػػػسا ػػػػػػتفاار المةػػػػػػا  ح   الػػػػػػثالدتعػػػػػػ،   -الحةئػػػػػػاحؿ حػػػػػػدحد ا مػػػػػػ    الػػػػػػدحرِّ

مػػػػػػػػ  المبػػػػػػػػاؿ السبش،ػػػػػػػػا  لتػػػػػػػػتال ـأزمشػػػػػػػػا السدػػػػػػػػتقبا  ححافػػػػػػػػرس  مػػػػػػػػ  المةػػػػػػػػا  موحمػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػتشلاؼ قتوات ػػػػػػػػا
  . ػػػػشبتد تشاػػػػ،ا ج مدنػػػػا ح شدػػػػتدرؾ الزمػػػػا - السوحمػػػػا الرػػػػعثا  ػػػػ ا نتجػػػػاحزمؼ  ػػػػر مثػػػػافلمسج ػػػػمؿ 

 .وٕٕٓٓاجاوو  وٕٕٓٓارملو 

الييييييها فيييييي  س مجػػػػػا لواالسيييييسيةالجسيييييل السثبتييييية فيييييي السػػػػػمابت  اتفػػػػػم  ػػػػػال التركيبيييييي:  اجو
المقاحػػػػال جػػػػل  ألػػػػتا مػػػػ  مشاممػػػػا  نتػػػػاجإ - الحا ػػػػسا لحػػػػور المقاحػػػػال   ػػػػ  "الػػػػدحؿ الباسػػػػ الدييييابا

مهقييييييا فييييييي  حتجمػػػػػػرس وٕٕٓٓارش ػػػػػػاحو   ػػػػػػم المقػػػػػػاح الحؿ،قػػػػػػ "  الػػػػػػمع - السرػػػػػػوو   المػػػػػػ  القػػػػػػمم
اػػػػػم  ى لسػػػػػد س اقتثػػػػػارالفتػػػػػوح   إف تفذػػػػػ - دحد المرش،ػػػػاحػػػػػتثػػػػػاع م ػػػػػو  الأ"المةػػػػا  يلبػػػػػد مػػػػػ    مػػػػػ الريييييين
 ػػػػػا تما،فتثػػػػػاي  ؼ،سػػػػػا  سوٕٕٓٓا ػػػػػالـ  الفتػػػػػوحس  سثا ػػػػػا ت ديػػػػػد لمبػػػػػالا" - جس،ػػػػػ  الشػػػػػماح مػػػػػ  الرػػػػػت  

الخ ػػػػػارس مػػػػ  التفاعػػػػا ا ػػػػو حا،فػػػػا تمالػػػػم،ا حتى لتػػػػػؤد ؛اإلنذييييائية( - الفعمييييية - السش ييييية) مجسػػػػال
حرػػػتشا مػػػ    عمػػػ الحرػػػمؿ  رػػػ ما حلػػػ  نتػػػتقو مػػػى لػػػ  نخزػػػ  ل"  مػػػالييييها الديييابا فيييي تجمػػػر ح 

 الرثػػػػػػا  قػػػػػػوحج المقاحػػػػػػػال تحػػػػػػر رػػػػػػ ط الجائحػػػػػػػا   خذػػػػػػػ - وٕٕٓٓارش ػػػػػػاحو  المقاحػػػػػػال البالس،ػػػػػػا
اشػػػػػػػوؼ الػػػػػػػػدي  " أف يملمػػػػػػػػما مشػػػػػػػازل ا لزػػػػػػػساف  ػػػػػػػػالمت امػػػػػػػػ  الجس،ػػػػػػػ    أتسشػػػػػػػ - وٕٕٓٓاالقرػػػػػػػاص 

لػػػػػػ  ح  مػػػػػ  الفتػػػػػػوحسال  دػػػػػػت ،  أحػػػػػػد أف يؤ ػػػػػد نجاتػػػػػػس مػػػػػ ف ا مهقييييييا الرييييييينفييييييي س حتسثمػػػػػر وٕٕٓٓ
تحملػػػػػػر حػػػػػػػور  - وٕٕٓٓاشػػػػػػػحوحرو  منامحتػػػػػػس  ،ا مػػػػػػػش دػػػػػػػو اإلراد  الرػػػػػػت ال بػػػػػػوى تدػػػػػػت ،  الػػػػػػػدحؿ 

 التلمػػػػماأي ػػػػا الذػػػػبا الباػػػػ،ا ا  ػػػػ - وٕٕٓٓا ػػػػالـ  الفتػػػػوحس مػػػػ  الػػػػ عو لمشاػػػػاـ الػػػػداتم  الرػػػػت  عمػػػػ
  .وٕٕٓٓاوّوح  " الزماالتبم،سال لمخوحج م   

حقييل  أ س ػػاف جسمػػا مػػ  الحقػػمؿ الدالل،ػػا حافػػرحتػػا  عاتفػػم ق ػػار السػػمابت   م،ػػاالييداللي:  )د(
الجس ػمر  - السػمار ، حقل الذعب )السشق و - الزح،ا – الجس مربا – مؤ دال الدحلا - االمر الدولة 
، الفتػوحس القزػوو –ال اررػا  - السبو ػا – المقاح - الدحا ) ، حقل الهباكالذثارو - حالرتش ى السرو 

مبػدأ الػوةة  - الدوممما ػ،ا الشاعسػا - دوممما ػ،ا الحةئػا - الق ،ػ مشاعػا حقل الديادة والشفيه  والدييطرة )
السرياحبات  واسيتخدم (، البػالا  ستفػوج - السجتسػ  الػدحل  - ال و الرتش،ا) (، حقل السجتساالسذتوؾ

  مػ الييها الديابافيي  متجمػر، الم ػمو  ف ا م  التو تػادا  داللا تأال تحزار الماا  ح  ؛المفعيةالبالغية و 
س وٕٕٓٓاشػػوؼ الػػدي   "الدوممما ػػ،ا الشاعسػػا - الدوممما ػػ الرػػسر  - مشاعػػا البػػالا - المقاحػػاللػػواع "

اإلعػػػالـ  - اإلر ػػػار البتملػػػمج  - حرػػػتشا مػػػ  المقاحػػػال    مػػػا مشػػػا ر ػػػمر السمجػػػا حالحرػػػمؿ عمػػػ مػػػا
رػد  ا  دقمػر الرػت  حوةػخطياب الريين "فيي حا ػول س وٕٕٓٓالدػالـ اعبػد " السلب س الو ػس س السحايػد

 المبشػػا عم،ػػاِ  - ت ػػوع حاػػر أف تدػػت،ق  المال ػػال الستحػػد   نتسشػػ  - داقم،ػػا   حػػاحؿ تػػدمتو ا ى الذػػ، اف الػػ 
 .وٕٕٓٓاجاوو  (الشد مت االمةا   - لرت  شبا ال ت لا الوباح البات،اكمرحناس ا  ا
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 اتد الدرا ا ت ابق ار السم م  الرحا البالس،ا لسشا زا المةا   دوممما ،او مدتمبال ٙا جدحؿ
 السماا                      
 

 سدتمبال ال

 اإلجسال  الرت  التـم الدا  

 ل % ؾ ل % ؾ ل % ؾ

 ٔ ٗ.ٖ٘ ٕٓٔ ٕ ٙ.ٕٖ ٓٙ ٔ ٓٗ ٕٗ دوممما ،ا أ ا ،ا 

 السمازبا
 ٔ ٬ٖٗ٘ ٕٓٔ ٔ ٬ٙ٘ٗ ٗٛ ٖ ٬ٖٚٔ ٛٔ متبدد  الرواؼ 

 ٕ ٬٘ٔٔ ٖٖ ٘ ٗ ٛ ٕ ٕٗ ٕ٘ دوممما ،ا الاا

 ٖ ٬ٔٔٔ ٕٖ ٖ ٬ٛٓٔ ٕٓ ٗ ٕٔ ٕٔ الدحار الدوممما ،ا 

 ٗ ٬ٙٙ ٜٔ ٗ ٚ ٕٔ ٘ ٚ ٚ يتو الو س،ا

 - ٓٓٔ ٕٛٛ - ٓٓٔ ٗٛٔ - ٓٓٔ ٗٓٔ اإلجسال 

مو ػػػػػل ، إوػػػػػواز مدػػػػػتمبال دوممما ػػػػػ،ا الرػػػػػحا لسنامحػػػػػا الفتػػػػػوحس  تثػػػػػاي  ق ػػػػػار السػػػػػمابت  مػػػػػ
  حتسثمػػػػػر مػػػػػػ س%ٓٗومااػػػػػ  التوتتػػػػػػا الحؿمػػػػػ   الدبمهماسييييييية اطساسيييييية  عمػػػػػ الييييييها الديييييياباكتػػػػػار 

س ؼ،سػػػػػا ر ػػػػػل وٕٕٓٓارامػػػػػل  السفاحرػػػػػال الو ػػػػػس،ا وػػػػػت  البمػػػػػداف السانحػػػػػا حالستمؿ،ػػػػػا لمسدػػػػػاعدال ال ب،ػػػػػا
اعسػػػػػػػػا   حتجمػػػػػػػػر مػػػػػػػػ ،الدبمهماسييييييييية متعييييييييددة اططييييييييرا   % عمػػػػػػػػٙ.٘ٗ وشدػػػػػػػػثا الرييييييييين مهقييييييييا

وتػػػػػػمنس وشرػػػػػػػف   تبػػػػػػوع الدػػػػػػػفتو الرػػػػػػتش -التقمتػػػػػػدو  ووحتم ػػػػػػمالل تذػػػػػػخ،ص حعػػػػػػالج لم ػػػػػػػا الرػػػػػػتش
ألػػػػػف يػػػػػماف حلبشػػػػػاف  سدػػػػػاعدال  ٕٓٓشػػػػػو ا دا ػػػػػم لناسػػػػػا المػػػػػ  لمجلائػػػػػو  سدػػػػػتملمال ؾ،ست ػػػػػاس ح راتثػػػػػس
 .وٕٕٓٓاشحوحرو  ألف دحالر لدعس ا لسشا زا المةا و ٓٗوماا 

لتجاحز قمػا عالاػال  اليها الدابافي % ٕٗوشدثا  دبمهماسية العلجا ل  س التوتتا الثانم  ح 
القػػم  وػػت  السػػانحت  حالستمقػػت  لمسدػػاعدال حا ػػتفاد  الػػدحؿ الشام،ػػا مػػ  تثبتت ػػا لمستقدمػػا لتبلبػػل مرػػالح ا 

الػػػػدحؿ   الخالػػػػاس مقاوػػػػا ا ػػػػتخداـ السػػػػانحت  مرػػػػ محال "الؿ،ػػػػاد  الحنمم،ػػػػا" ح"الذػػػػواكا"س لمدػػػػ، و  عمػػػػ
رػت ا مػ  السدػاعدال الدحل،ػا حالمقاحػال ح  دحلػا لمحرػمؿ عمػ ٓٛأكثو م    " ب  س حتجمر مالسمةم  

 وشدػثاالدبمهماسيية اطساسيية   س ؼ،سا ر ل مماػ  الرػت  عمػ وٕٕٓٓارملو  نتاج ا"إ  ح ط الت امر عم
 -اتثػادؿ الخبػوال وػت  الدػفار  الرػتش،ا ححزار  الرػحا المبشان،ػا حػمؿ إجػوا ال الماا ػا  % حتجمر مػ٬ٕٖٙ

 .وٕٕٓٓاعم   وامم اؾو لسماج ا تسدد  مرحنا  اإلموبق  التباحف الرتشى مشتدتدشت  
الدبمهماسيييييييية متعيييييييددة   % عمػػػػػػػ٬ٖٚٔ ومااػػػػػػػ  الييييييييها الديييييييابار ػػػػػػػل  سالتوتتػػػػػػػا الثالػػػػػػػامػػػػػػػ  ح 

 تئػػػػػػػػا الػػػػػػػػدحا   –رالحنممػػػػػػػػا الوح ػػػػػػػػ،ا  مثػػػػػػػػا سوػػػػػػػػت  السؤ دػػػػػػػػال الو ػػػػػػػػس،ا حيتػػػػػػػػو الو ػػػػػػػػس،ا اططييييييييرا 
االقرػػػػػػػاص شػػػػػػو ال  ػػػػػػتوازبش ا حمػػػػػػايلر ح ػػػػػػبمتش،ا  إلنتػػػػػػاج المقاحػػػػػػال السنامحػػػػػػا لممةػػػػػػا   - الموبن،ػػػػػػا

اإر ػػػػػاؿ   % حتجمػػػػػر مػػػػػ٬ٛٓٔ وشدػػػػػثا اطدوار الدبمهماسيييييية  عمػػػػػ مهقيييييا الريييييينس ؼ،سػػػػػا ر ػػػػػل وٕٕٓٓ
و الفتػػػػػػػػوحسلسجاو ػػػػػػػػا دحلػػػػػػػػا  ٓٗٔ شػػػػػػػػحشال رب،ػػػػػػػػا لحػػػػػػػػمال  ا ػػػػػػػػا   "جػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػا" مؤ ػػػػػػػػس شػػػػػػػػو ا عمػػػػػػػػ

 .مواتا متتقو م   السدتمبال   اا حجا ، وٕٕٓٓاشحوحرو 
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 عتشا الدرا ا ت الرحفت ت ابق ار السم م  الرحا البالس،ا لسشا زا المةا   و أ داؼ دوممما ،اٚا جدحؿ

 ا السم 

  ال داؼ

 اإلجسال  الرت  التـم الدا  

 ل % ؾ ل % ؾ ل % ؾ

 ٚ ٬ٖٖ ٔٔ ٚ ٬ٕٗ ٘ ٙ ٬ٛٗ ٙ  الد،ا ال الخارج،ا لمدحؿالتداوتو الرح،ا دمج 

 ٔ ٬ٕ٘٘ ٗٛ ٔ ٬ٖٖٖ ٛٙ ٗ ٬ٕٛٔ ٙٔ   م  الحةئا لسداعدال الرح،ا لمدحؿ الستزور تقد ا ا

 ٕ ٬ٕٕٗ ٗٚ ٕ ٬ٕ٘٘ ٕ٘ ٕ ٬ٙٚٔ ٕٕ ل مواد  الم  الرحتحدت  

 ٚ ٬ٖٖ ٔٔ ٘ ٬ٗٗ ٜ ٛ ٬ٙٔ ٕ االحةئا لسنامحا اتفاؾ،ال دحل،ا مملما إوواـ 

 ٖ ٛٔ ٛ٘ ٗ ٬ٗٙ ٖٔ ٔ ٖٙ ٘ٗ مسداعدال ال ب،ا ل  الجتم ،ا  ت الؿ اال

 ٗ ٬ٖٚٔ ٚ٘ ٖ ٕٕ ٘ٗ ٘ ٬ٜٙ ٕٔ وشا  التزام  وت  البالا الستقدـ حالشام 

 ٘ ٬ٖٙ ٕٔ ٛ ٕ ٗ ٖ ٬ٖٙٔ ٚٔ المقاحال  إلنتاج  اع الدحلمماج ا الرو 

 ٙ ٬ٜٖ ٖٔ ٙ ٗ ٛ ٚ ٗ ٘ ا ؤ متا وؤر اإللا ال  المةا  حاحتماتق

 - ٓٓٔ ٜٕٖ - ٓٓٔ ٕٗٓ - ٓٓٔ ٕ٘ٔ اإلجسال 

  مفػػػػػ ممتػػػػػدس أ ػػػػػداؼ دوممما ػػػػػ،ا الرػػػػػحا لسشا زػػػػػا تقػػػػػد ا   مػػػػػالدرا ػػػػػا   ق ػػػػػار مػػػػػمابتشػػػػػمع 
مهاجهييييية الريييييرال  - لمسدييييياعدات الطبييييييةى الل الجيهسياسييييياالسيييييتغا جػػػػػا ل أ ػػػػػداؼ الييييييها الديييييابا

وشدػػػػا و الرييييحية لمييييدول الستزييييررة ميييين اطوب ييييةتقييييديم السديييياعدات  - إلنتيييياج المقاحيييياتى الييييدول
، و  نتػػػػػػػاج المقاحػػػػػػػال لمدػػػػػػػإ  الموبن،ػػػػػػػا حالرػػػػػػػتش،ا حالوح ػػػػػػػ،ا عمػػػػػػػ الرػػػػػػػواعالر  حتسثمػػػػػػػر مػػػػػػػس موتفبػػػػػػػا

 .وٕٕٓٓا الست    لمدحؿ الفقتو ترديو الوعا ا ال ب،ا  - ال ماؽ الدحل،ا  عم

تقيييديم السدييياعدات الريييحية لميييدول الستزيييررة مييين اطوب ييية ا  مػػػتسثمػػػر  مهقيييا الريييينفيييي و 
س (لمسديييياعدات الطبيييييةى االسييييتغالل الجيهسياسيييي - والستقييييداى بشيييياك التزييييامن بييييين العييييالم الشييييام -

ال ب،ػػػػػػا لمػػػػػػػدحؿ حت،اجػػػػػػال االتمب،ػػػػػػػا ح اػػػػػػوف الق ،بػػػػػػا   ت مػػػػػػا عمػػػػػػػ،ا لمالرػػػػػػتش السحػػػػػػػاحاللر  حتجمػػػػػػر مػػػػػػ
ا موتث ػػػػػػػػػػػػػا  الاسػػػػػػػػػػػػػار الرػػػػػػػػػػػػػشاع، wuhan micro neighborhood وػػػػػػػػػػػػػوامج ت شملمج،ػػػػػػػػػػػػػا ححرػػػػػػػػػػػػػ 

  ع لتحدػػػػػػػػػػػػت  المػػػػػػػػػػػػ  الرػػػػػػػػػػػػح دحل،ػػػػػػػػػػػػاحمحاحلػػػػػػػػػػػػا تبسػػػػػػػػػػػػ،ا التجوةػػػػػػػػػػػػا  الرػػػػػػػػػػػػتشتت ا و،انػػػػػػػػػػػػال تتدػػػػػػػػػػػػجل
مػػػػػػػ  لألفييييييراد ى تحديييييييين اطميييييين الريييييييحتقػػػػػػار  ق ػػػػػػػار السػػػػػػمابت  حػػػػػػمؿ لػػػػػػمح  ح  سوٕٕٓٓ اجػػػػػػاوو

ش مػػػػػػػػم مػػػػػػػػ  اإلتاحػػػػػػػػا الست امئػػػػػػػػا يالػػػػػػػػدحؿ  تقػػػػػػػػدـع  اعتثػػػػػػػػار %٬ٕ٘٘ س%٬ٙٚٔ وشدػػػػػػػػا  التوتتػػػػػػػػا الثػػػػػػػػان
حتسثمػػػػػػر  سممما ػػػػػ،ا الرػػػػػحاحدرجػػػػػا ا ػػػػػت الل ا لدحال دوس  ػػػػػػامناناتإ حمػػػػػمموعا ػػػػػا الرػػػػػح،ا لسمارشت ػػػػػا ل
  حاتثػػػػاع ا ػػػػتوات،ج،ا الفائػػػػد  لمجس،ػػػػ   عبػػػػو التبػػػػاحف الػػػػدحل البػػػػالج مػػػػ   مرحنػػػػا  رحػػػػم االندػػػػاف مػػػػ  مػػػػ

 مواتا متتقو .م  الفئال    اا حجا  ،وٕٕٓٓاالذا و  وٕٕٓٓا الست  
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 ممرمع الدرا اعتشا الدرا ا نحم  ت ابق ار السم م  و اال توات،ج،ال التداحل،ا ٛا جدحؿ
 السما 

 اال توات،ج،ال 

 

 اإلجسال  الرت  التـم الدا  

 ل % ؾ ل % ؾ ل % ؾ

 التخارب،ا

 ٙ ٬ٗٗ ٜٔ ٙ ٬ٗٙ ٖٔ ٜ ٖ ٙ التزامش،ا

 ٕ ٬ٕٚٔ ٜٗ ٕ ٬ٕٕ٘ ٙٗ ٕ ٕٔ ٛٗ التمجت ،ا

 ٛ ٬ٕ٘ ٔٔ ٓٔ ٬ٜٔ ٗ ٛ ٬ٖٔ ٚ التترتوبا

 ٖ ٬ٕ٘ٔ ٙٙ ٖ ٬ٕٗٔ ٜٕ ٖ ٬ٔٙٔ ٖٚ التمس،ح،ا

 الحجاج،ا

 ال ذف ع  عدـ المااع،ا
 

ٔٗ ٙ ٘ ٘ ٕ٬ٗٗ ٜٔ ٜ ٬ٗ ٙ 

 الومأ حالتفشتد
 

ٖٕ ٔٗ ٗ ٔٗ ٚ ٘ ٗٙ ٔٔ ٗ 

 حاالتفاؽ  التالا
 

٘ ٕ٬ٕ٘ ٔٔ ٛ ٬ٜٕ ٙ ٓٔ ٬ٔ ٛ 

 ٔ ٬ٕٙ٘ ٔٔٔ ٔ ٕ٘ ٔ٘ ٔ ٬ٕٕٙ ٓٙ الم ار حالمثما  حجا

 ٘ ٬ٖٛ ٖٙ ٗ ٬ٖٚٔ ٕٛ ٚ ٬ٖٗ ٛ حجا التبوبو

 ٜ ٬ٗٓ ٕ - ٓ ٓ ٔٔ ٬ٛٓ ٕ التويتا حالتو تا

 ٚ ٗ ٛٔ ٚ ٗ ٛ ٙ ٬ٖٗ ٓٔ المـم

 - ٓٓٔ ٖٖٗ - ٓٓٔ ٕٗٓ - ٓٓٔ ٜٕٕ اإلجسال 

حجيييية اطفكييييار اعتسػػػػاد ال تػػػػار عمػػػػ  تما،ػػػػ  ا ػػػػتوات،ج،ال ر  الدرا ػػػػا مػػػػ  تبػػػػت  اتفػػػػاؽ مػػػػماب
% ٬ٔٙٔ %سٕٔ %س٬ٕٕٙوشدػػػػػا  الييييييها الديييييابافيييييي   مجػػػػػا ل التمسيحيييييية -التهجيهيييييية -واطمثمييييية

إل ػػػػػا   - إنتػػػػػاج المقاحػػػػػال  ،ا حالموبن،ػػػػػا مػػػػػلتجػػػػػارر الرػػػػػتش،ا حالوح ػػػػػاا حتسثمػػػػػر مػػػػػ  التػػػػػمال س  عمػػػػػ
م ػػػػو  التشػػػػازؿ عػػػػ   بػػػػأ   عمػػػػ مثػػػػاالعػػػػاـ السجاعػػػػا مػػػػ  عقمةػػػػا ا ػػػػ  يػػػػد الدػػػػارؽ الخ ػػػػار  عسػػػػو وػػػػ 

 ػػػػػػ ا س ح وٕٕٓٓاشػػػػػػوؼ الػػػػػػدي   السقد ػػػػػػا مػػػػػػ  انتذػػػػػػار  مرحنػػػػػػا"  البػػػػػػادال االجتساع،ػػػػػػا حالتومت ،ػػػػػػا حتػػػػػػ
س  المقاحػػػػػػال حانتاػػػػػػار ربػػػػػػمل ماعمتت ػػػػػػا أ ػػػػػػاس الت عػػػػػػ،ا  م ،ال الماائ،ػػػػػػا عمػػػػػػعػػػػػػدـ ت تتػػػػػػو الدػػػػػػمتتكتػػػػػػد 
س حل ػػػػػػػ  مػػػػػػػ  تمقػػػػػػػما اػػػػػػػد الفتوحساػػػػػػػد تسشػػػػػػػ  إلػػػػػػػا ا الشػػػػػػػخاص  ػػػػػػػ الأف المقاحػػػػػػػ  إلػػػػػػػ اإلشػػػػػػػار  حأقتػػػػػػػوا
 .وٕٕٓٓاالقراص   سيشقممن

 ػػػػػػػػػبا ا  س حتجمػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػ%٬ٕٗٔ %س٬ٕٕ٘ %سٕ٘ وشدػػػػػػػػػا الريييييييييينمهقيييييييييا فيييييييييي حجػػػػػػػػػا ل 
ح ػػػػػ ا  سوٕٕٓٓاالدعجػػػػػا  و سنامحػػػػػا الحةئػػػػػاالشاجحػػػػػا حالتجػػػػػارر الرػػػػػتش،ا  ممتػػػػػدمػػػػػ     التبامػػػػػا الػػػػػدحل

 وتو ػػػػػ،خ م ػػػػػو  القمم،ػػػػػا مواعػػػػػا ح  منامحػػػػػا المةػػػػػا   اال ػػػػػتفاد  مػػػػػ  التجػػػػػارر البالس،ػػػػػا مػػػػػنحػػػػػم تمج،ػػػػػس ال
حمالمػػػػػػة ى ت تػػػػػػو مػػػػػمازب  القػػػػػم   ػػػػػ،ااال الخ ػػػػػار نحػػػػػممػػػػػػ  يػػػػػدل التمس،حػػػػػال حتلاس وٕٕٓٓاالدػػػػػالم  

يتػػػػػتامسما  جػػػػػا أف مااػػػػػ  ل ػػػػػاومس مػػػػػ  مجػػػػػود ممةػػػػػا  لناػػػػػو  الذػػػػػبمر ت تػػػػػو  - السدػػػػػتقبا  فبػػػػػا المةػػػػػا 
 .اال توات،ج،ال القوى م   تثاي  الخ ار  م،اح  وٕٕٓٓاجاوو  مبس



Arab Media & Society (Issue 31, Winter/Spring 2021)   

 ;9A Aكهفيد لسشاهزة العالسية الرحة دبمهماسية نحه والريشى السررى  الرحفى الخطاب

 ممرمع الدرا انحم  ت الرحفت ت ابق ار السم م  و مدتمبال التداحل،ا ٜا جدحؿ
 ا السم 

 تداحل،ا المدتمبال 
 اإلجسال  الرت  التمـ الدا  

 ل % ؾ ل % ؾ ل % ؾ

لتخ
ا

ار
 ب،ا

مبا ال الـ 
 التمفا 

 

 ٔ ٬ٜٖٛ ٙ٘ٔ ٔ ٬ٖٛٗ ٗٛ ٔ ٘ٗ ٕٚ إقثاربا

 ٕ ٬ٕٕٙ ٘ٓٔ ٕ ٬ٕ٘ٙ ٗٙ ٕ ٬ٕٙ٘ ٔٗ رمب،ا 
 ٗ ٬ٚٔٔ ٚٗ ٗ ٬ٕٖٔ ٕٖ ٗ ٬ٜٗ ٘ٔ التلام،ا
 ٖ ٬ٕٕٔ ٜٗ ٖ ٬٘ٙٔ ٓٗ ٘ ٬ٙ٘ ٜ تسو ،ا 
 ٘ ٔٔ ٗٗ ٘ ٜ ٕٔ ٖ ٬ٗٗٔ ٖٕ تببتوبا 

 - ٓٓٔ ٔٓٗ - ٓٓٔ ٕٔٗ - ٓٓٔ ٓٙٔ اإلجسال 

ا،ا
لتمف

ا
 

مبا ال الـ 
 ال ور 

 

 ٚٔ ٬ٜٕ ٗٛ ٜٔ ٬ٕٔ ٖٙ ٜ ٬ٔٗ ٛٗ االمتوا  السدبم

 اإلشاربال
 ٗ ٬ٖٚ ٕٔٔ ٗٔ ٬ٖٔ ٗ٘ ٔ ٬ٖٗٔ ٚ٘ٔ الذخر،ا
 ٔ ٬ٛٛ ٕٙ٘ ٔ ٓٔ ٗٙٔ ٕ ٬ٛٚ ٕٜ اللمان،ا
 السنان،ا

 
 
 
 

ٗٚ ٖ٬٘ٗ ٕٖٔ ٚ ٘ ٘ٛ ٔٔ ٬ٜ ٛ 
 اال تملاـ
 الحمارو 

 ٘ٔ ٬ٖٔ ٕٜ ٖٔ ٬ٕٖ ٙ٘ ٗٔ ٬ٖٔ ٖٙ الحوم 
 ٓٔ ٬ٔٗ ٕٓٔ ٜ ٬ٕٗ ٕٚ ٜ ٬ٔٗ ٛٗ السدتمـل  السبش

 الثبد الحجاج 
 ٕ ٛ ٕٕٙ ٕ ٬٘ٛ ٗٗٔ ٖ ٬ٜٙ ٕٛ أدحال ل مبا

 ٖ ٬٘ٚ ٕٙٔ ٖ ٬ٕٛ ٓٗٔ ٗ ٬٘ٙ ٙٚ أدحال  الغ،ا
 ٙٔ ٖ ٛٛ ٘ٔ ٖ ٛٗ ٕٔ ٬ٖٗ ٓٗ الدما الحجاج 

 التوا ط الشر 

 السوجع،ا
 ٜٔ ٬ٖٕ ٙٙ ٙٔ ٬ٕ٘ ٖٗ ٛٔ ٕ ٖٕ داقم،ا

 ٕٔ ٬ٜٔ ٙ٘ ٛٔ ٬ٕٕ ٖٛ ٕٓ ٬٘ٔ ٛٔ شخر،ا
 ٕٕ ٬٘ٔ ٗٗ ٖٕ ٬ٜٓ ٙٔ ٚٔ ٬ٕٗ ٕٛ قارج،ا

 ٛٔ ٬ٕٚ ٓٛ ٘ٔ ٖ ٛٗ ٘ٔ ٬ٕٚ ٕٖ مقارنا

 الملا
 ٙٔ ٖ ٜٓ ٛ ٬ٖٗ ٖٚ ٕٔ ٬ٗٔ ٚٔ رام اإل

 ٙ ٬ٕ٘ ٜٗٔ ٗ ٬٘ٚ ٕٛٔ ٜٔ ٬ٚٔ ٕٔ الدبب 

 الت وار
 ٚ ٘ ٖٚٔ ٙ ٬ٗ٘ ٕٜ ٓٔ ٗ ٘ٗ تاـ

 ٜ ٬ٕٗ ٕٔٔ ٔٔ ٬ٖٚ ٖٙ ٙ ٘ ٛ٘ جلئ 

التسا ا 
 السبجس 

 ٗٔ ٬ٕٖ ٜٔ ٓٔ ٬ٜٖ ٛٙ ٚٔ ٕ ٖٕ التزاد حالتبار 
 ٛٔ ٬ٕٚ ٛٚ ٛٔ ٬ٕٕ ٜٖ ٖٔ ٬ٖٖ ٜٖ السراحثا السبجس،ا

جساؿ عالاا اإل
  التفرتا

٘ٙ ٗ٬ٖٙ ٓٛٔ ٘ ٬ٖٚ ٕٗٔ ٚ ٬ٚ ٘ 
 ٖٔ ٬ٖٖ ٖٜ ٚٔ ٬ٕٗ ٔٗ ٛ ٬ٗٗ ٕ٘ المباؿ التترتوبا
 ٕٓ ٬ٕٔ ٖٙ ٕٔ ٬ٜٔ ٖٗ ٙٔ ٬ٕ٘ ٜٕ المباؿ اإلنجازبا

 القرد االترال 
 ٕٔ ٬ٖٗ ٜٜ ٕٓ ٕ ٖٚ ٘ ٬ٖ٘ ٕٙ الروبة
 ٔٔ ٗ ٙٓٔ ٕٔ ٬ٖ٘ ٜ٘ ٔٔ ٬ٜٖ ٚٗ الزسش 

 - ٓٓٔ ٕٛٚٛ - ٓٓٔ ٕٓٚٔ - ٓٓٔ ٙٚٔٔ اإلجسال 

ربا
حاح

الت
 

 ٔ ٬ٖٔٛ ٜٔٔ ٔ ٖٛ ٜٛ ٔ ٬ٕٖٛ ٕٓٔ السو ا
 ٕ ٬ٖٚٓ ٗ٘ٔ ٕ ٕٗ ٙ٘ ٕ ٬ٖٚٙ ٜٛ السو ا إل،س

 الد،اؽ
 ٖ ٘ٔ ٘ٚ ٖ ٬ٕٜٔ ٘ٗ ٖ ٬ٕٔٔ ٖٓ اجتساع 
 ٘ ٬ٗ٘ ٕٚ ٘ ٬ٚٚ ٛٔ ٘ ٬ٖٗ ٜ تاربخ 
 ٗ ٬ٛٓٔ ٗ٘ ٗ ٬ٔٔٔ ٕٙ ٗ ٬٘ٓٔ ٕٛ نفد 

 - ٓٓٔ ٔٓ٘ - ٓٓٔ ٖٕٗ - ٓٓٔ ٕٚٙ اإلجسال 
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 فيتبت  م  الجدحؿ
مشقػا ل اإلخبارييةا ػتخداـ المبػاؿ   مػالسػمابت   اتفػاؽ  ػال :التداولية التخاطبيةى مدته ى )أ( عم 
  ذػػ  لؿ،ػػاـ  االللاـ السػػت ما كػػ االلتزامييية - أح الش ػػ المو كػػ الطمبييية - لمحقػػائم حػػمؿ المةػػا   عالسمرػػم 

  التػػمال  عمػػالمبػػاؿ تمػػا سػػ  شػػما د م سالتػػـم الدػػا  مػػ  % ٬ٜٗ س%٬ٕٙ٘ %س٘ٗحجػػا ل وشدػػا سحػػددم
 المقاحػػال  لػػعثا لمحرػػمؿ عمػػلػػ  نت مػػف عسمػػا  - رب،بت ػػا  بػػد ت عػػ،ا الثػػال ت   الح،ػػا  اػػد تبػػمد إلػػا

عػػ   نتػػاج المقػػاح حةف  ػػاف  بتػػداإ  جػػمار التجوةػػا السرػػوبا مػػ   جػػا أف نقػػف إلػػ سوٕٕٓٓالدػػالـ  اعبػػد
 أنفدػػ ا حةمػػد او  جػػوا ال االحتوازبػػا حأف  حػػاماما عمػػأدعػػم الجس،ػػ  التثػػاع  امػػا اإل فالد،دػػ  - السشامدػػا

أتب ػػػد أف ت ػػػمف الفتػػػو  القادمػػػا م ػػػايو  لدػػػا قت ا مػػػ  حتػػػا تػػػممتو المقاحػػػال  فس الد،دػػػ وٕٕٓٓارش ػػػاحو 
%س ٬ٖٛٗوشدػػػا  مهقيييا الريييينفيييي ححردل تمػػػا المبػػػاؿ س وٕٕٓٓاالتايػػػا  شػػػببشا الباػػػ،ا  لمحفػػػا  عمػػػ

ال ػتحالا لػبمد الرػت   السؤ ػد  اممااع،ا ال جمم،ل ناوبا شم،سو دحأا % حتسثمر م ٬ٕٖٔ س%٬ٕ٘ٙ
س وٕٕٓٓ اجػػػاوو وة،ػػػاس مالرػػػت  لػػػبدل حالحػػػور لػػػا تقػػػ ال ى عدػػػنوبا مػػػ  القػػػم  دحف قػػػم  حػػػورمػػػ  

نتمػا  - قػادـالخ ػو ال أمػاـلػحت ا حتسا ػنما   الباػ،ا حػاماما عمػ  أي ا الذبا الرتشالوئ،س الرتش ف 
س وٕٕٓٓاإزر  قػػػم  نذػػػو الذػػػائبال  حبرػػػحة مسار ػػػاتس مػػػ الذػػػجاعا  يتحمػػػ أف   مػػػ  الجانػػػا الموبنػػػ

   اتخػاذ مماػف حػاـز رػد التثػارؤ مػ دس حأتب ػلمسػمارشت ى ألتػـل وتحقتػم الومػاا االاترػاد فلوئ،س الرػتش ا
مواتػػا مػػ  جػػا ل م عتما،ػػ  التسو ػػ،ا حالتببتوبػػامػػ  ف اس حتثػػاي  السمابػػوٕٕٓٓاجػػاوو  الفتػػوحسمماج ػػا 
 متتقو .

عبػػو اإلشػػاربال   مبػػا ال ػػالـ ال ورػػ  عمػػ اليييها الدييابار ػػل ق ػػار  :التداولييية التمفعييية )ب(
ال ات،ػػا   مػػع تػػدؿالحؿ حالثػػان س مالذخرػػ،ا  ت التػػوتتبمػػ  % ٬ٛٚ %س٬ٖٗٔ اللمان،ػػا  وشدػػا -رالذخرػػ،ا

 مثػػا س  و ػػاتالتخارػػا أح مذػػار   عػػ  عالاػػا تحالسخارػػا أح ال ائػػا لشػػخاص قػػارج زػػسائو السػػت ماك
مسػػا يشتاو ػػا  مجاو ػػا السػو   اػدر  الرػػت  عمػ لقػػد شػا دنا حقػػا - الاترػادنا؟ ا ػا  ػػ،نمف المةػا  ان ،ػػار ا
مػػ   لػػ  ن ػػمف حةال التلامشػػا  ػػاإلجوا ال الماائ،ػػا عمتشػػا أف نتحسػػا السدػػئمل،ا ال اممػػا تجػػاا  - شػػا عاػػ،ا ال

أف   متبشػ الزمانيية أمػاس وٕٕٓٓاالقرػاص  مػ  الزمػاو ششترػو عسػا اوبػا حنشجػم  - متم  م  البدحو 
 سالتحػػػدو وػػػلم  ؾ،ا ػػا  الدػػػ،اؽ مرػػػح ا بح س رخ ػػا ا ػػو حااع،ػػػا ال  إرػػػار زمشػػػ  الحػػداو ال تحػػػدد إال مػػ

اآلف   حتػلػتش،ا ا ػتوات،ج،ا  عػدـ حجػمد - المقػاح د دػسبو الجػارو   ا مؼ تسشة السمامقا عمػ حتسثمر م 
الثالا حالوا    ت التوتتبم    اأعقبس وٕٕٓٓارش احو  لسماج ا المةا و لمتشدتم  ذتف السداعدال اإلندان،ا

 اعتثػػار الخ ػػار ع %٬٘ٙ %س٬ٜٙ تت متقػػارة تت حةشدػػبعبيير اطدوات المغهييية والبالغييية ى البعييد الحجيياج
 س،ػا دوممما ػ،ا ت إلاشػاع ا  عدا ػا حاػاد  الػدحؿلح ػا ا س ستمؿ،ػسحأكثػو الترػااا   الدرجػا الحلػمػ  ،ا حجاج

 - اكػػ  الػػوحا ط الحجاج،ػػا السدرجػػا ل  ػػثار  مػػ اطدوات المغهيييةتجمػػر س ح نامحػػا الفتػػوحسم  الرػػحا مػػ
 فوػػػػػاو مثػػػػػا -ال ػػػػػ   قالػػػػػاو حرحا ػػػػػط التبػػػػػار  الحجػػػػػاج – كػػػػػاد – إال ... ال – ،ػػػػػاالتبمتم ال - حتػػػػػ 
  س ل ػػػ  لػػػم تػػػا تبشػػػ أشػػػد ا حأف حػػػور المقاحػػػال تحدػػػس ا الػػػدحؿ الباسػػػ  عمػػػحةف  انػػػر السشامدػػػا   رحتػػػ
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لػػػا  - إال إذا ااتوةشػػػا مػػػ  اللػػػداا ى يالثػػػا  ال تتحػػػوؾ الػػػدعاح  - التجوةػػػا  التتكتػػػد  ػػػشخوج وشتػػػائج م سئشػػػا
 تئػػػا الػػػدحا  ممامقػػػا ريػػػا  - الق اعػػػال ال ػػػ لػػػحا الثذػػػو محدػػػا وػػػا امتػػػد   قترػػػو ق ػػػو الفتػػػوحس عمػػػ

س وٕٕٓٓاعناشػا  وٕٕٓٓارش ػاحو   تجارةس الش ائ،ػا انتاار سش   ف   ا المال لقاح مايلر  عمالموبن،ا 
  حرػػمؿ أموبنػػا عمػػر  مػػو  ػػالتوادؼ الت ػػوار - السحدػػشال البد ع،ػػا - السجػػازا اطدوات البالغييية حتجمػػر

  ال أحػػد  بمػػا الفػػاتمر  الحؿ،ؿ،ػػا التػػ -  ػػم المقػػاح الحؿ،قػػ   الػػمع - نرػػتا ال ػػد مػػ  السدػػاعدال ال ب،ػػا
 السمةػػم  ح  السشػػارم السش مةػػا - السػػمل؟سبو ػػا الح،ػػا  مقاوػػا   ػػا  ششترػػو  - تػػدمب ا الػػدحؿ مػػ  اإليػػالؽ

 .وٕٕٓٓارش احو   السرا اح 
  مػػػمػػػر حتج% ٓٔ وشدػػػثا مهقيييا الريييين خ ػػػارالتوتتػػػا الحؿ   االشييياريات الزمانييييةترػػػدرل ح 

 ػػ ا المحاػػا   حتػػ - مدػػتقبا الػػدحؿ مػػا  بػػد  مرحنػػامػػ  اتػػ  وحا أف  ػػ ا الفتػػو  مػػ  التػػاربخ  ػػت تو ال ثتػػو 
 رػػاس وٕٕٓٓاعبػػد ال ػػوبا  واػػادـ ال ػػاـمػػ  القثػػار الدػػار    سدػػ ش -الزمػػانت ػػا   سمعػػد ا الػػت    سنػػ   ال

القػػػد حػػػارر   %س متجمػػر مػػػ٬ٕٛ %س٬٘ٛا حالثالػػػا وشدػػػث  الثػػػان ت التػػوتتبمػػػ   اطدوات المغهيييية والبالغيييية
 - مػ  تػداع،ال  مرحنػال   ال  دت ،  أحػد أف يؤ ػد نجاتػس  ػ ا السػو   سالرح،االبالا ال ثتو م  الزمال 

الهصييل س رػػا جػػا  وٕٕٓٓاربػػا  البدا ػػا مالن ػػا لػػ  ت ػػمف إال لػػح،ا ح ،ا ػػ،ا حمال،ػػاو  ف الجائحػػا  ػػأ سػػا 
 ػم  إدارال ا % حتسثػا مػ ٬٘ٚ التوتتا الوا ػ  وشدػثام    التوا ط الشر لتحقتم عحوؼ الالـ عبوى الدبب

 وت ػػػػػاسنامحل تػػػػػداوتو لػػػػػح،ا مثنػػػػػو عػػػػػدـ اتخػػػػػاذ لن ػػػػػا أشػػػػػد حرػػػػػت  مػػػػػ   ػػػػػا قت ا ح ع  بػػػػػأ الػػػػػدحؿ ل زمػػػػػا
 مواتا متتقو .م  س حجا ل الفئال القوى وٕٕٓٓ االذا و

ى القػم  - تشمع مو ا الخ ػار اكتػار السقػاالل  الدرا ا عم ار ل مماب :التداولية التحاورية)ج( 
اػػػدر   ا تػػػممول لػػػديحتػػػا س %ٖٛ %س٬ٕٖٛا وم تػػػ تت متقػػػارة تت ةشدػػػبح رشا ػػػاا  التوتتػػػا الحؿ   الفاعمػػػاو مػػػ
السقارنػػا س ح ػػ ا حػػمؿ دوممما ػػ،ا الرػػحا ت ػػمب  جسػػا لػػح،حال عح ػػائا ل مبػػاعبػػو مػػ  الستمقػػت  تمالػػم،ا 

لػػا  خدػػو ى السػػمار  الػػ ى علبػػل ا  مػػاليييها الدييابا فييي   تجمػػح س  ا وتالوتػػا السمرػػمعمدػػاكتشتاج حةحاال ػػ
 ػالذف هللا مػ   ششجم مالف حقا ا تفاؽ السروبمف حأدر ما حجا ال اررا  تتفااا الزمالسعشدما  مرتوبا   ر انا  
ادحا  ػػوبد ار أ ػػتاذ الرػػحا البامػػا  جامبػػا  مػػ   تجمػػ مهقييا الرييينفييي و س وٕٕٓٓاشػػوؼ الػػدي   و ػػامخ

  م  السحلف أف المال ال الستحد  ل،در زع،سا لمرحا البالس،ا حل ش ا ألثحر أرػحم ا البػالا مػف إدنبوا
  .وٕٕٓٓاربا  "أف تدت،ق   ت وع حار  س حأتسشمماج ا  اررا إندان،ا

  و لػواحا عبػو مػ سالسمابت  % ٕٗ %س٬ٖٚٙاوشد السو ا إل،س مئا جا ل  الثانالتوتتا م  ح 
س حتسثػا ذلػا درجػال ااتشػاع ا  مػأف الستمقػت  ل،دػما متجاندػت   حتبػت س اإلشػاربال عبو حرسش،ا سالشدا ال

  البػػاممت   ػػالسو ل القػػمم - المال ػػال الستحػػد  - السرػػوبمف  – االذػػبمر البوة،ػػافييي  اليييها الدييابافييي 
رؤ ػا  الػدحؿ البوة،ػا  - الحنممػا السرػوبا - الرثػا  حالسسورػت  - البمسػا  – لمثحمو حشو ال الدحبا

شو ال  - اإلر اوتت  - الحنمما الرتش،اح الذبا ا م تسثا  مهقا الرينفي و وس اإلعالمتت  - حالجشب،ا
 .ودحنالد تواما - ال الرحاقبوا  مشاس -الذبمر البوة،ا حالبالس،ا - الدحبا
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تػػداقم اس ت ا ح قرملػػت  أ ػػالتا تواعػػ حمػػمق ػػار السػػمابت  بش،ػػا الدػػ،ااال السؤ دػػا لتشمعػػر ح 
اليها مما  م   حتجمر ،التاربخ،االد،ااال اال تساـ    ةدا تدنح  والشفدية جتساعيةاالدياقات ال  عممو لا 

عدد  - حتثباتس االاتراد الحدحد إيالؽ ا - نتاج المقاحال لسنامحا  مرحناإلى االتمجس السرو   م الدابا
الفخػػػو  بقػػػمؿ  - اتثػػػاع البػػػالا  ،ا ػػػا ال تػػػا  سن،ػػػالت   الحػػػلف عمػػػ -عالس،ػػػامؼ،ػػػال  المةػػػا  اإللػػػا ال حال

  تجمػػر مػػ هقييا الرييينمفييي و س وٕٕٓٓاالقرػػاص  والبمسػػا  السرػػوبت  الست ػػمر  لتقػػد ا عالجػػال لممةػػا 
  الحسا ػػا المرش،ػػا لمذػػبا الرػػتش - البالس،ػػااتمامقػػال الرػػت  مػػ  دحؿ البػػالا حتحؿ،ق ػػا لسبػػدأ السدػػئمل،ا 

ا تحزػػار  - الستخػػاذؿ  ذػػتف مدػػاعد  الستزػػور  مػػ  المةػػا   انتقػػاد السماػػف الموبنػػ -  السجػػاف حعالجػػس
  ام  الحنمما الرتش،ا مػ -سماج ا الزماللاالتحاد   الفخو  القدر  الرتش،ا عم - الل،سا لدارسى ال  و 

  .وٕٕٓٓاشحوحرو  ولس  يتوةص و اى الترد

 و القمى الفاعما حأدحار ا م  ق ار السمابت  نحم ممرمع الدرا آٔجدحؿ ا

 السما 
 القمى 

 الفاعما حأدحار ا

 اإلجسال  الباـ الرت  التـم الدا  

  مب،ا إ جاو،ا  مب،ا إ جاو،ا  مب،ا إ جاو،ا

 ل % ؾ ل % ؾ ل % ؾ ل % ؾ ل % ؾ ل % ؾ

وبا
ر

الس
 

 ٕ ٜٔ ٖ ٔ ٖٛ ٙٙ - ٓ ٓ ٕ ٚ.ٕ٘ ٚٔ ٕ ٕٔ ٖ ٔ ٙٗ ٜٗ الحنمما السروبا

 - ٓ ٓ ٕ ٜٕ ٓ٘ - ٓ ٓ ٔ ٖ٘ ٖٕ - ٓ ٓ ٕ ٕ٘ ٕٚ رئ،س الدحلا

 ٖ ٙ ٔ ٖ ٕٕ ٖٚ - ٓ ٓ ٖ ٚ.ٕٕ ٘ٔ ٖ ٕ.ٚ ٔ ٖ ٕٔ ٕٕ حزار  الرحا

السشاسػػػػػػػػػػػال يتػػػػػػػػػػػو 
 الحنمم،ا

ٛ ٛ ٗ ٔٓ ٚٔ.ٗ ٔ ٔٔ ٔٙ.ٙ ٗ ٕ ٔٓٓ ٔ ٜٔ ٔٔ ٗ ٕٔ ٚ٘ ٔ 

 - ٓٓٔ ٙٔ - ٓٓٔ ٕٚٔ - ٓٓٔ ٕ - ٓٓٔ ٙٙ - ٓٓٔ ٗٔ - ٓٓٔ ٙٓٔ اإلجسال 

الشدػػػػػػػػػػػػثا حالتوتتػػػػػػػػػػػػا حمقػػػػػػػػػػػػا  
 لةجسال  الباـ 

٘ٙ% ٔ ٔٛ% ٕ ٕٕ.ٚ% ٖ ٗ% ٖ ٖ٘.ٜ% ٕ ٕٔ.ٕ% ٖ 

ش،ا
رت

ال
 

 ٔ ٔٗ ٚ ٔ ٕ٘ ٜٙ ٔ ٖٛ ٘ ٔ ٔ.ٖ٘ ٛٚ ٔ ٓ٘ ٕ ٔ ٚٗ ٛٔ الحنمما الرتش،ا

 - ٓ ٓ ٕ ٕ.ٖٓ ٙ٘ - ٓ ٓ ٕ ٖ.ٖٖ ٜٗ - ٓ ٓ ٖ ٛٔ ٚ رئ،س الدحلا

 ٖ ٕٗ ٗ ٖ ٕ.ٙٔ ٖٓ ٕ ٖٔ ٗ ٖ ٕ.ٕٔ ٛٔ - ٓ ٓ ٕ ٕٖ ٕٔ حزار  الرحا

السشاسػػػػػال يتػػػػػػو 
 الحنمم،ا 

ٔ ٖ ٗ ٕ ٘ٓ ٔ ٕ ٔ.ٗ ٗ ٗ ٖٔ ٕ ٖ ٔٙ.ٕ ٖ ٙ ٖ٘ ٕ 

 - ٓٓٔ ٚٔ - ٓٓٔ ٘ٛٔ - ٓٓٔ ٖٔ - ٓٓٔ ٚٗٔ - ٓٓٔ ٗ - ٓٓٔ ٖٛ اإلجسال 

 ٕ %ٜ.ٕٔ ٔ %ٙ.ٖٛ ٕ %ٕٗ ٔ %ٚ.ٓ٘ ٖ %٘ ٖ %ٕٓ الشدثا حالتوتتا

حل،ا
ؼ د

روا
أ

 

 ٖ ٗ.ٜٔ ٜٔ ٘ ٛ.ٓ ٔ ٘ ٕ.ٓٔ ٗ - ٓ ٓ ٕ ٕ٘ ٘ٔ ٙ ٕ ٔ محت وى المقاح

مشاسػػػػػػػػػػػا الرػػػػػػػػػػػحا 
 البالس،ا

ٔ٘ ٖٖ ٔ ٕٔ ٖٙ ٔ ٖٔ ٔٚ ٖ ٜ ٕٖ ٕ ٕٛ ٕٖ ٕ ٖٓ ٖٔ ٔ 

الػػػػػػػػػػػػػػدحؿ السانحػػػػػػػػػػػػػػا 
 لمسبمنال 

ٔٓ ٕٕ ٖ ٙ ٔٓ ٗ ٖٗ ٗٗ ٔ ٖ ٛ ٙ ٗٗ ٖٙ.ٔ ٔ ٜ ٜ ٘ 

 ٗ ٕ.ٓٔ ٓٔ ٖ ٕ.ٚٔ ٕٔ ٖ ٖ.٘ٔ ٙ ٗ ٕٔ ٜ ٘ ٚ ٗ ٕ ٕٚ ٕٔ دحؿ عوة،ا 

 ٕ ٗ.ٕٕ ٕٕ ٖ ٕ.ٚٔ ٕٔ ٔ ٚ.ٖٓ ٕٔ ٕ ٕٕ ٚٔ ٖ ٚٔ ٓٔ ٗ ٜ ٗ دحؿ أجشب،ا 

شػػػػػػػػػػػو ال متبػػػػػػػػػػػدد  
 الجشد،ال

ٖ ٚ ٘ ٖ ٘ ٙ ٗ ٘ ٘ ٘ ٕٔ.ٛ ٗ ٚ ٘.ٚ ٗ ٛ ٛ ٙ 

 - ٓٓٔ ٜٛ - ٓٓٔ ٕٕٔ - ٓٓٔ ٜٖ - ٓٓٔ ٚٚ - ٓٓٔ ٜ٘ - ٓٓٔ ٘ٗ اإلجسال 

 ٔ %٘ٚ ٖ %٘.ٕ٘ ٔ %ٕٚ ٕ %ٙ.ٕٙ ٔ %ٚٚ ٕ %ٕٗ الشدثا حالتوتتا 

 - ٓٓٔ ٖٔٔ - ٓٓٔ ٜٚٗ - ٓٓٔ ٗ٘ - ٓٓٔ ٜٕٓ - ٓٓٔ ٚٚ - ٓٓٔ ٜٛٔ اإلجسال  الباـ
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 ػبا مػ  ا سػ لتثايشى ع  بػل ح ػمثا إ جا ػادحار ػا حأالفاعمػا ى تقػد ا القػم   تثاي  ق ار  ال السػمابت  مػ
تحقتػم منا ػا ااترػاد ا ل سا ػت الل ؿ اآلقػوس ؼ،سػا حػاح قػوب دعػا اآل أحػد سا حاحؿس ما م  المةا ستبامم 
 س%ٙ٘ ومااػػػ  الييييها الدييابافييي  اإليجابييية طدوارالسريييرية اى القييه  ترػػدرل حاػػػدس شفػػمذ عالس،ػػا  الحةدػػط 

 تئػػػا الػػػدحا   - لمػػػدحؿ الرػػػد قا الػػػداعا  الد،دػػػ - المةػػػا  حػػػمؿى التمعػػػم ى ااإلعػػػالـ السرػػػو   حتجمػػػر مػػػ
وشدثا  الدولية ا أعقبت سوالحنمما السروبا الحام،ا لمسمارشت  - السواؾثا لسواحا ترش،  المقاحالى السرو 

 الداعسا ماد ػا  مشاسا الرحا  - الذو ال السرشبا لمقاحال - رح ،ا - الرت  - ااإلمارال مثاف% ٕٗ
شػػفاؼ،ا الحنممػػا الرػػتش،ا ا  مػػ حتسثمػػر س%ٕٓوشدػػثا الريييشية جػػا لأقتػػوا  ح  سلسنامحػػا المةػػا لمػػدحؿ  حمش،ػػا

 مااػ و لديمبيةا دواراطح انػر يالب،ػا س ومػ  مرػوةقػم  لالسؤ ػد   الػوئ،س الرػتش - حمؿ حرب ا المةائ 
  الموبنػػػػاالن فػػػػا   - رػػػػد مرػػػػو  االتال ػػػػ  ال ػػػػمبت  حتجمػػػػر مػػػػ سالقييييهى الدولييييية % مػػػػ  نرػػػػتاٚٚ

وس ،ػػػا حالوح ػػػ،اموبنلمقاحػػػال ال  الػػػم سلتػػػوحبج ا -احت ػػػار الذػػػو ال لمقاحػػػال - الػػػ ال  عمػػػ  حالحرحةػػػ
ريػا ا حػئاجاػا ال  مػسدػاعدال ل السرػوبا تقػد ا الحنممػاا مػ حتجمػر  س%٬ٙ٘ٔ ومااػ  السريرية  اأعقبت

ومااػػػ   الرييييشية ًً حأقتػػػوا سواالحتوازبػػػا اإلجػػػوا المػػػ  الست ػػػاحف ى الذػػػبا السرػػػو  - ل ػػػا الحاجػػػا الداقم،ػػػا
 ا  تحؿ،قػػنحػػم السدػػاعدال الرػػتش،ا وملػػف ا  التذػػمباحسػػالل الرػػواؼ السباد ػػا  شػػ ا  حتسثمػػر مػػ س%٬ٕ٘

 .و ،ا ،اسنا ا جتم ل

ميييييين اطدوار % ٬ٕ٘ٗالشدػػػػػػثا الكبػػػػػػو   الريييييييشيةحاتػػػػػػر القػػػػػػمى  :مهقييييييا الرييييييينفييييييي و )ب( 
مسػػػػػمارشت  حالجانػػػػػا حتقػػػػػد ا البػػػػػالج ل الست امئػػػػػاحرعايت ػػػػػا  االحنممػػػػػا الرػػػػػتش،ا  مػػػػػ حتسثمػػػػػر ساإليجابيييييية

 ا  مشقػػػػػ وملػػػػف ا الرػػػػت   - مماج ػػػػػا السػػػػو مػػػػ  السػػػػؤازر لمدحلػػػػا   الذػػػػبا الرػػػػػتش -  مرحنػػػػا  لسرػػػػاو
لسدػػػػػػاعدال ارجػػػػػػاؿ العسػػػػػػاؿ الرػػػػػػتشتت  تقػػػػػػد ا  - لمش ػػػػػػم  مػػػػػػ   بمت ػػػػػػالمػػػػػػدحؿ  بػػػػػػا  ام  ا  لمبػػػػػػالا حداعسػػػػػػ
 كالدػػػػػػػػبمد ا حالثحػػػػػػػػوب  حالردفا% ٬ٖ٘ٗومااػػػػػػػػ   الدوليييييييييةبمقارنػػػػػػػػا  وسدحلػػػػػػػػا أموبؿ،ػػػػػػػػا ٗ٘لكثػػػػػػػػو مػػػػػػػػ 
الحنممػػػػػػػا  اتثػػػػػػػاع -  نػػػػػػػت مػػػػػػػ  الدوممما ػػػػػػػ،ا   ػػػػػػػا بثاتعسػػػػػػػا  حا ػػػػػػػتسوار السمةػػػػػػػم  مػػػػػػػدحؿ ل حمدػػػػػػػاعدات ا

 الزمػػػػاأرشػػػػا   البػػػػالاعػػػػ    الموبنػػػػ  لسجاو ػػػػا التخمػػػػ  مثبػػػػد اإلندػػػػانيػػػػوت   ل دوممما ػػػػ،ا   الوح ػػػػ،ا ن جػػػػا  
 .والفتوحسسنامحا لال مجان،ا لمدحؿ الفقتو  لقاح تممتومحاحالل السسم ا الستحد   -

مػػ   الثشائ،ػػاالبالاػػال   السحػػام  عمػػ  الد،دػػا مػػر مػػ جحت س%٬ٖٕٓمااػػ و السرييريةجػػا ل  أقتػػوا  ح 
 أ شدل يالب،ػاح  (،الدحلتت وت  تثادؿ الخبوال حاللبارال الو س،ا  - حسالل تذمب  ا لدحو الرت  حداعس ا
عػػ    حاالتحػػاد الحرحةػػ  السجتسػػ  الػػدحل  تخمػػا  حتسثمػػر مػػ سالدولييية لمقييهى  %ٙٚ ومااػػ  اطدوار الدييمبية

  مذػا توامػا مػ - م  تسمبا مشاسا الرحا البالس،ػا أموبنااندحار س  ا السدئملا ع  المةا دّ حع الرت 
 لرييشية ثيم السريريةا ألدوارلي% ٖ %سٕٔس حجػا ل الشدػا الاػاسنامحػا المةػا لاتخاذ ق مال لح،حا 

الحنممػا س تقػد ا ماائ،ػااتثاع اإلجوا ال ال  مالست احنت  السروبت  س تحقتم منا ا ماد امحاحلا الرت  ا
 .وم س،االمقاحال التقد ا السشاسال يتو الحنمم،ا  - حاجت ا السا ا ل اسداعدال ريا السروبا لم
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 دوممما ،ا الرحا البالس،انحم  ت ابالسم ق ار م  و السفاـ،ا التداحل،ا ٔٔا جدحؿ

 ا  السم  
  االتداحل، السفاـ،ا

 اإلجسال  الرت  التـم الدا  
 ل % ؾ ل % ؾ ل % ؾ

 ٖ ٕٚ ٖٔٔ ٖ ٬ٜٔٔ ٖٔ ٕ ٖٔ ٓٓٔ دوممما ،ا الرحا البالس،اومفاـ،ا الد،اد  حالشفمذ 
 ٕ ٖٓ ٗٗٔ ٔ ٬٘ٗٗ ٕٚ ٖ ٖٕ ٕٚ سشا زا المةا لحالسسار ال الرح،ا   حقا التباحف الدحل

 ٔ ٖٗ ٕٚٓ ٕ ٬ٖٗٙ ٜ٘ ٔ ٙٗ ٛٗٔ ٜٔمفاـ،ا تتبمم ومةا   ممتد 
 - ٓٓٔ ٕٛٗ - ٓٓٔ ٕٙٔ - ٓٓٔ ٕٖٓ اإلجسال 

 حمػػم  ػػ،ااات ا السحػػدد  ح ػػمثا   التداحل،ػػا إ جا ػػا  لسفػػاـ،ا ا تما،ػػ   مػػ  م،ػػا   ت سػػمابالق ػػار تثػػاي  
 البتئػػامػػ   ا  مدػػتحدر  منػػس حةػػا   ع %ٙٗومااػػ  هبيياك البالسفيياميم الستعمقيية ب اليييها الدييابا ا تامػػس لسبشا ػػا
االمةا   م  مافر إ جاو،ا  م المقاحو - االمةا  ا أووز  حلباس حملس سم  ال إجال حمحاحلا الخ ار  االبوة،

الفتػػػوحس  - ،س السػػػو تدػػتا  مػػػ ححافػػػر  ػػمثا  س ودرع حاؽ  المقاحػػػال  - متزػػام لى السػػػؤد - سبمممػػات ال
والسسارسييات ى التعيياون الييدول سفػػاـ،ا مماػػ  الرػػت   ؼ،سػػا ا ػػتا سحػػور وتملمج،ػػاس المقاحػػال الم س،ػػاوح  لبشػػا

مافػػػر م دوممما ػػػ،ا الرػػػحاو - الدحل،ػػػا االتفاؾ،ػػالحأ س ػػػاف ا س%٬٘ٗٗ ثاوشدػػػ سشاهزييية الهبييياكلالريييحية 
 س حادمر  ػمثا  والسبلز  ل م  الثذوو  - الشاجحاس الدوممما ،ا التزامش،ا - السملماااالتفاؾ،ال  م  ا  إ جاو،

ذال رػػػا    - الستشاازػػػا مػػػ  الد،ا ػػػالح  لةلػػػالح السبوامػػػادوممما ػػػ،ا الاتفاؾ،ػػػال  ذػػػمة ا البػػػمارس ا  مػػػ
 .(نفب 

 ومااػ اليها الديابا في دبمهماسية الرحة في الديادة والشفه   مفػاـ،ا جا ل  التوتتا الثانم  ح 
  مػػ مافػػر إ جاو،ػػام اإلعػػالـو - الحم سػػا الرػػح،ا - الدحلػػا – الشاػػاـ البػػالس  - االذػػبا مثػػاف %سٖٔ

الثاحػػا عػػ  اإللػػالحس   س الشاػػاـ البػػالسالػػماع  – لمتقػػدـ  الدػػاع - لآلقػػوب السبػػت  ى الذػػبا السرػػو )
  مػػػ حاػػػدمر  ػػػمثا  س اإلعػػػالـ الػػػمرش وس انمن،ػػػاس الحم سػػػا الرػػػح،ا الوشػػػتد الق - الرػػػامد الدحلػػػا السرػػػوبا 

 الفقتو س الدحلا الس اجا لمخرمـ - اذؿخالست - السدتبد  اإلجوا ال االحتوازباس الشااـ الدحلم  االست احف 
فييي  مفيياميم الهبيياكةػػوزل ح س والسسػػش جح  التخمبػػ  إعػػالـ سلرػػح،ا يتػػو السدر ػػا لؿ،سػػا السػػماردالحم سػػا ا -

س الحةئػا منامحػامػ  تجارة ػا ل الرػتش،المسناشػفا السبمممات،ػا   ػب،الوملػف ا % ٬ٖٗٙ وشدػثا مهقا الرين
س امم،ػػا ازػػ،ا أمػػ  اػػمم  - البالس،ػػاى الػػداعا لتػػمازف القػػم  - االمةػػا  السبػػلز لمتبػػاحف  مػػ  ححافػػر إ جا ػػا  

البؿثػا  - الذػ، اف السػاكو - شػامح – المةا  عػدح لمبػالااف م  حادمر  مثا (،الفبالاالمقاحال  - المقاحال
 .(دس حور المقاحالؤح ال 

  م مافر إ جاو،ام %ٖٕ  وشدثا سشاهزة الهبالى التعاون الدول حأقتوا  ا تا التمـ الدا    سفاـ،ا
ػػد - ندػػان،االدوممما ػػ،ا اإل سمرػػواعالالسقاحمػػا ل - السحققػػا ل مػػ  الرػػح االتفاؾ،ػػال ا  - لمتبػػاحف   السمرِّ

س حاػػا تما،ػػ  والبػػالس  ةلػػالحل السبوامػػا - االتفاؾ،ػػال الثال،ػػاا مػػ   ػػمثا حاػػدمر وسشفبػػ ال ػػا   الذال 
لمتبػاحف  مداعت اأف متتكتد ل%ع ٬ٜٔٔ ماا و مهقا الرينفي دبمهماسية الرحة الديادة والشفه  ب مفاـ،ا
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 مػ  إ جا ػاححافػر س ع  أ ػا منا ػا جتم ،ا ػ،االشاو    أ التاربخ،امدئملتت ا  م  ان الؽ م   الدحل
الػػداعا  - الحػػو  الػػوامأ لةذعػػافس الشاػػاـ الوأ ػػسال - مماج ػػا الزمػػالمػػ  السشرػػ و   الذػػبا الرػػتشا

 - اإلعػػػػالـ الػػػػماع  - القمبػػػػاالحم سػػػػا الرػػػػح،ا  - الحام،ػػػػا لسمارشت ػػػػاح  الستقدمػػػػاس الدحلػػػػا لثقامػػػػا التبػػػػاحف 
 جالس ػػػاا - الست  ػػػوس  دحلس الشاػػػاـ الػػػاآلقػػػوب لرػػػالة  السحتػػػوؽ الذػػػبا ا  مػػػ حاػػػدمر  ػػػمثا   ،والػػػمرش 

ر س الحم سػػا نتػػا  سن،ػػالت ناػػاـ   - مخرػػمـل  – إعػػالـ الدػػم االستػػتقو  حيتػػو السشاسػػاس  - لممةػػا  السرػػدِّ
 الفا دو. - تزمتم ال

 العامة ومشاقذتهاالشتائج 
  م  داؿ  حتػا عمػ تتحمؿ ممفمااتسمس التترتوح ال ،سشا  زمال الرح،ا ل   خ ار الرحفال يتدا

  لتحقتػم التمالػا حالت تتػو عمػ عحاج ػال الحػداو  مماػف حمػ  حرائػس اقت،ػار  امػا موتدػا مػ  مدلمؿ إلػ
تمرتػػم عػػوى التزػػام  منامحتػػس عبػػو جػػا تتحػػد ا عالس،ػػا  سملػػفع و ممتػػد  تفذػػ مػػ ال ػػ،سا  المااػػ ى مدػػتم 
الحمػػػمؿ ح ػػػبا ا  أروححتػػػ  الدرا ػػػا مػػ ااتفػػم ممابػػػذلػػػا   حعمػػػ سب  حتتػػػو  اإلجػػػوا ال الستخػػ   لػػػدحواحتدػػو 

ا أف والزمػػػا حتبلبػػل المػػ  الثذػػوو   لتخ ػػ  التبػػاحف الػػدحل - الماا ػػا نت،جػػا حتس،ػػػا الجائحػػا ع ح ػػػ ا مػػود 
 درا ػػػػػال مػػػػ حبتفػػػػم ذلػػػػػا  سالشاػػػػاـ الػػػػػدحل حَع  مػػػػْر وػػػػػدحر ا ستػػػػل وػػػػػت  الجشدػػػػ،ال حالحػػػػػدحد تحال لمبملسػػػػا 

(Chattu and Chami 2020) (Mohapatra, et al. 2020) (Afshari, et al. 2020). 
 عمػػ  الجس ػػمر   الدػػت ححابػػسحتشػػااأ الاػػماؿ حالمبػػاؿ  التزػػمتا حػػمؿ المةػػا مخػػارو  حلتقػػمبأ

 اإلشػػػار  لمذػػػواكال  حتاربخ،ػػػااجتساع،ػػػا ةحػػػاالل موجع،ػػػا س ح التم ،ػػػ  المفاػػػ   الخ ػػػار عمػػػ مر ػػػل مشِتجػػػ
الحػػػوحر تػػػترتوال س ح  ممتػػػد  مشػػػ   ػػػارس حتػػػالدحل،ػػػا  ذػػػتف الزمػػػال الرػػػح،اس حتجػػػارر مشا زػػػا الحةئػػػا 

حمػػ  تحػػمؿ  ػػؤاؿ  .الخ ػػارمرػػداؾ،ا لتبلبػػل  الحم سػػا الد،ا ػػ،اعحناػػا الػػدحؿ ال ااترػػاد  حالثػػمرال عمػػ
مػػػ   ،ػػػاحدماع باجػػػا  الخ ػػػار تفدػػػتو  سلمجانػػػا الرػػػتش لمملػػػا حالتذػػػمبس  أدا    مشذػػػت الفتػػػوحس الجديػػػد إلػػػ

لممةػػا    ػػأ الشاػػو عػػ    السػػمابت س مالرػػت  التلمػػر  د،ا ػػا السناشػػفا  السبمممػػال حػػمؿ التدمدػػا الجتشػػ
اإللػػا ا  وػػؤر لتقمتػػاال محالػػا لمتبػػاحف  لمػػدحؿ حبػػدمب ا  ل مػػ  الجسػػاع ت ديػػدتمػػا االت امػػالس حأنػػس  سثا ػػا 

لخ ار   بشا  التو تباد تشمعر اال توات،ج،ال التداحل،ا لمح  ا ت الؿ الجائحا لتحقتم مآرر  ،ا ،ا.حل،س 
 - التمجت ،ػػػػا – احج،ػػػػا الم ػػػػار حأ س ػػػػاف اسرب،ػػػػحتخا احجاج،ػػػػ مػػػػا وػػػػت  الدرا ػػػػا  مػػػػمابمػػػػ  ى مػػػػماد الػػػػوأ

حابػػػمؿ رواػػػا  إل رػػػاؿ مقالػػػد السو ػػػا نتاجػػػس ح م مثػػػا أ ا ػػػ،ا إل  من ػػػاع التمس،ح،ػػػاو حمػػػم السقػػػاـ الخ ػػػاو 
 ػ،اؽ   حتوحـ الشتػائج لمتذػا س التػاـ وػت   ػال السػمابت  مػ .وٕٛٔٓامايد  ادرا م  ذلا حاتفم س ل ا  الستمق

حاال ػػػػتبساالل   حالتو تبػػػػ  االت ػػػػوار الحومػػػػ مػػػػ  قػػػػالؿ الرػػػػمت،ا ا سدػػػػتمبات مخ ػػػػار لالمبػػػػاؿ ال الم،ػػػػا 
الماػػػر الحارػػػو حالسارػػػ ع لف   حتػػػا انرػػػومر أزمشػػػا المبػػػاؿ مػػػ ع الرػػػومى الم مبػػاوس ح ػػػ لا السدػػػتم 

الحارػػو   مػػ ،ايمجػػد رػسشى الػ س السدػػتقبا  الماػػر الػوا   حمػػا يشتاػوا مػػ  السػت ما ي ػػتا أكثػو  سػػا  قملػس مػػ
 – الحقػػمؿ االدحلػػاعبػػو جسمػػا مػػ    الػػداللى السدػػتم   س حتجمػػر تمػػا المبػػاؿ عمػػأح قؽ،ػػا    ػػما   ػػاف  ػػارزا  
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 الجسػػا  الخ ػػار ا تامػػ ع التو تبػػ مدػػتما ا  مػػالمبػػاؿ حتثايشػػر  السجتسػػ وس - الدػػ،اد  حالشفػػمذ - الذػػبا
 ال تػػػارحا ػػػتا  سأنػػػس أمػػػاـ حقػػػائم ال تحتسػػػا ال ػػػ ر  الستمقػػػ إلاشػػػاعع مقارنػػػا  ػػػتنماع الجسػػػا القػػػوى السثبتػػػا 

س ى تػار  أقػو ى تػار  حتقوبػو ى ممفماات ا مرػميا  ت ػممر قبػو كمف  عى سماد الوأالمباؿ اإلقثاربا حال مب،ا  
ا  رثات ػػاإاإلنجازبػػا  امت ػػا حتػػا مػػ  ح ػػ ا تسايل ػػا السؤ دػػا السخارػػا حرقامتػػس م ػػو   عمػػ العتساد ػػاحتم تػػد 

  االسو او عمعتساد ال تار الحأمزر التحم،الل  .وٕٗٔٓا مس   إرار التداحل،ا التخارب،ا  م مخ ارل
 ا  ماكثػػتجبمػػس م حااع،ػػاحةرػػفا  الخ ػػار  تحقػػم حتمبػػا  التػػس الحارػػو   ػػ،سا الدالػػا عمػػ الإشػػاربال زمان،ػػا 

 قبػمؿ ؿ  ػمم ،ال الستمقػت  ذال شحشال شبمربا تبدِّ    المو حالش  أمباال تترتوبا   حتشذالمةا   لت مرال
الوحا ط كػػػ أدحال ل مبػػػاعبػػػو  احجاج،ػػػحجػػػما س ح ػػػ ا تما،ػػػ  دـ لػػػس مػػػ  مبمممػػػال  ذػػػتنسأح رمػػػأ مػػػا  قػػػ

السزػػسو     نذػف عػػ  السبػان بػػا  ل م  ا  مشجػل وملػفس لمػػشص   الدػػ،اؽ البػاـ تػوتثط  الغ،ػػاآل،ػال ح  سالحجاج،ػا
قػػادر ال  ستمقػػمػػ  الرػػم  وش،ػػا الم ػػا ححا،فت ػػا التمالػػم،ا   مػػلػػ،ايت ا لمحجػػج ح حارػػد ا الػػ حال الست مسػػا 

  اتفاؽ  ال السػمابت  مػحاد أربتر نتائج الدرا ا  .م  مبتقداتس ما يتشا ا  حتبش إعاد  اوا   الخ ار  عم
الخ ػار  ػالتبوؼ  محتا ا تا مشتجػ عاال تساـ  التاربخ،ا  حتدنحالشفد،اس  االجتساع،ا ا  الد،ااالسا تسام 

ةا ػار الجػما  الشفدػ،ا السرػاحثا النتذػارا ح المةػا س   تفذػاا   تع،ذس الدحؿ مى را ش،ا البرو ال   عم
نتػػاج المقاحػػال لسنامحػػا إلاالتمج ػػال البوة،ػػا حالدحل،ػػا  ذلػػا مػػ ف  س حتجمػػحال،ػػتسالقم  حالزػػبف حالحػػلف كػػ

السرػػوبت  حعقػػمل ا الست ػػمر   الفخػػو  البمسػػا  - اتثػػاع البػػالا  ،ا ػػا ال تػػا  سن،ػػالت   الحػػلف عمػػ -كمرحنػػا
مػ   عد  الػدحؿ الكثػو تزػورا ذػتف مدػا الستخػاذؿ  انتقػاد السماػف الموبنػ - لتقد ا عالجال لممةا   ع،ا
 تما،ػػ  امػػا  َ تبػػت  ح  سوٕٙٔٓاحسبمػػ   وٕٛٔٓاوػػمةنوو  وٕٚٔٓ ال حػػا درا ػػالذلػػا مػػ  اتفػػم ح  وسالمةػػا 

ح  ا ما  سالسمابت م   حالقرد الزسش و - التسا ا السبجس  - اال تملاـ الحمارو  -ااالمتوارال السدثقا
،ا درا ا أربتتس جلئ،ا الو ػس،ا الدوممما ػ،ا ى مدػتم   الخ ار عمػتو تل   َ ت  حاد تب .وٕٚٔٓححؽ،اا  ساإووـا

  ح ػػػ ا تحدػػػت  المػػػ  الرػػػح سحتقػػػد ا السدػػػاعدال الرػػػح،ا لمػػػدحؿ الستزػػػور  لسشا زػػػا المةػػػا  عحالسمازبػػػا
 تشفتػ منان،ػا ةس ح  الػدحؿتػمامو السقممػال الرػح،ا ى مػدس حبتماػف ت ب،ق ػا عمػ  أ ػا أ ػدام اوملػف ا  ل مػواد

أمػا عػ  أدحار  .م  مخػارو الحةئػا المواد حالدحؿ  تحسلنمؾ اانمن،ا إرار   م الدحل،االبوامج الرح،ا 
حالسمتلمػػا  سدػػئملتت ا ر م لح،ػػا  الذػػبالحام،ػػا  مقػػمى دحار اإل جاو،ػػا ل ػػشاد التحمتم ػػا إل   فزػػالقػمى الفاعمػػا 

حمحاحالت ػػا الػػ ال   الن فائ ػػا عمػػ عالدحل،ػػاى لمقػػم  دحار الدػػمب،اال  زػػاؼ لػػ لا إ ػػشاد، اإلنرػػاؼ الػػدحل ح 
  .أرشا  الزمال  الدحلالتباحف  حعلحم ا ع   اليديملمج مسار ا التحتل

البالس،ا وملف ا ال تئا المل،ا حا مر مشاسا الرحا   مس  ا تذوا    ا الت ديد الرححقتاما س 
  ػبا اّ،ػمػ  أ سالشاو  أ س،ا  س تتجمالمةا   ع  تفذى  الغ الفمر لتوحر  عدـ اإلاا   مى م مملا اليد

  تدػاعد الخبػوا  مػ  جتػمةمت س الماا ػا التػرػم    مػعسم،ػا الد،ا ػا مػ  دوممما ػ،ا الرػحا البالس،ػا  دمج
س حتذػنتا اال ػتجا ال الفبالػا لمدا ػا نحم ػا ست اشا زحاوت ار أنذ ا ا تثاؾ،ا لس سالتشبؤ  الحةئا الست مر 

  فتالترمر السقتوح اآلم  حبتزة ذلا  سالفئال الُس ّسذا حة ال  اال تساـ 
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 https://www.youm7.com/story/2020/11/12/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-

%D9% 88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%B3%D 8%A8%D9 %88%D8 %B1%D9%88%D9%86%D8%A7/5063772 
 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘ٔ. قوائط السمجا الثان،ا..  مرحنا م  أموبنا لسرو حم  لشدف لسم نم. أكـو القراصس

https://www.youm7.com/story/2020/11/15/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%

D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9% 88%D8%B3%D9%83%D9%88/5067885. 

 . ٕٕٓٓ/ٖ/ٚٔسمنامحا متوحس  مرحنا السدتجد  م  المبشان  التباحف الرتش ._____________
http://www.chinainarabic.org/?p=51634. 

 .ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٔسلتش  حمؿ لقاح  مرحنا  أموبن  ال ا حالد،ا ا..  ثاؽ رح  ._____________
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 https://www.youm7.com/story/2020/11/12/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-

%D9 %88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%B3%D8% A8% D9%88 %D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/5063772. 
 .ٕٕٓٓ/ٕ/ٖٔسوش،ا التقدـ  البما رح،ا الد،ا ا حالدعا ا..  مرحنا حر وال م _.____________

https://www.youm7.com/story/2020/11/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%

D9%85-%D8%B6%D%D8%A7%D9%84D9%82%D8%AF%D9%85/5065288. 
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔ سالبالا  م« حةا  مبمممات »كمرحنا حأحؿ  ____._________

https://www.youm7.com/story/2020/9/16/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9

%86%D8%A7-%D9%88%D8%A3%D9%88%%D9%B9%D8%A7%D9%84%D9 

%85/497 9060 

 . ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٕ سحبق و  مرحنا؟ى  ا  فبم ا المقاح السرو __. ___________
https://www.youm7.com/story/2020/11/23/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9 %882 

%D8 %A7%D8%AD-%D9%87%D8%B1-%D9%83%D9%88%D8%B1% D9%88% 

D9%86% D8%A7/ 5080171. 

ناوبػػا أمبػػػاؿ ال ػػالـ البامػػػاف  ،ػػ  نشجػػػل الشػػ،ا   ػػػال الـ؟س تحوبػػو عبػػػد القػػػادر  .ٜٜٔٔ أح ػػتت س جػػػمف.
 .س إموبؿ،ااشتش 

 سدوممما ػػ،ا الرػػػحاف أ بػػاد تدػػت،س السدػػاعدال ال وة،ػػػا لسنامحػػا الحةئػػا البالس،ػػػا .ٕٛٔٓ الب ػػ س ريػػد .
اتػاربخ  http://www.acrseg.org/41542ف  .متاح عمػٕٛٔٓ سمو ل السدتقبا ل  حاو حالدرا ال

 و.ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٛالملمؿ 

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٛ سلبشا ال مرحنا ت ا ووأ  ا م  جديد.. حال ساما رمؽ الشجا  التاياس أحسد.
http://www.chinainarabic.org/?p=53940. 

حالشذػػػو  مػػػا لم ثاعػػػار الالجلائػػػوف داس لدػػػان،ال الػػػتمف  حتداحل،ػػػا الخ ػػػار .ٕ٘ٓٓ الحػػػاجس ذ ش،ػػػا حسػػػم.
 .حالتمزب 

 .ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕ٘التباما م  انتذار حةا   مرحنا.  الدعجاس حد  عبد هللا. حم سا لتش،ا رشتد  م
http://www.chinainarabic.org/?p=55811. 

 . ٕٕٓٓ/ٚ/ٖ سم  أزما متوحس  مرحنا السدتجد البالس،ا . أحد عذو در ا  مػحسدالدالم س 
http://www.chinainarabic.org/?p=51461. 

 . ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٔستمامقال ما  بد  مرحنا… الرت    ساعتا.الذا وس شا و إ
http://www.chinainarabic.org/?p=55082. 

اا انتذار متوحس  مرحنا السدػتجدف   م  الرح  الم  البتئ .ٕٕٓٓ الذقتوس عبد الوحس  و  عبد هللا.
السجمػػا البوة،ػػا  سالسسم ػػا البوة،ػا الدػػبمد ا  لػػثبأ السسار ػال الرػػح،ا مػػدرا ػا حلػػؽ،ا تحمتم،ػػا 
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س ٖٙاالسجمػػد سلمدرا ػػال المش،ػػاس السسم ػػا البوة،ػػا الدػػبمد اف جامبػػا نػػا   البوة،ػػا لمبمػػـم المش،ػػا
 .ٚ٘ٔ-ٖٗٔس يملتموس ص صٕالبددس 

 و.ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٙاتاربخ الملمؿ www.sis.gov.egف  ال تئا الباما لال تبالمالس متاح عم

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٖٔسزم  ال مرحنا  جاؾ ما حالسداعدال اإلندان،ا م س تسارا.وّوح

http://www.chinainarabic.org/?p=52277. 

مجمػا  سلمخ ػارف ازػا ا ناوبػا حنسػاذج ت ب،ؿ،ػا  آل،ػال التحمتػا التػداحل .ٕٛٔٓ ومةنووس رار،ا قؽ،ػ .
 .الم ال حاآلدار  التمالا م

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٓٔ سرد ال مرحنا  ححاجا السجتس  الدحلجاووس  ذار. التلاـ الرت  
 http://www.chinainarabic.org/?p=50768. 

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙ سحوة ا عم  متوحس  مرحنا؟  ك،  حافر الرت  الت شملمج،ا م عم .  تجاووس  ح

http://www.chinainarabic.org/?p=50676. 

،ا. التترتو عم    ل زما حالموا  الستمرشا حدحر ا مت  ،ا الرحاما السروبا  .ٜٕٔٓ حد س أما إووـا
مر س اجامبا ر الا ماجدتتو يتو مشذس درا ا تحمتم،ا حمتدان،ا فالسبوما البمس،ا لمجس مر السروو 

 كم،ا اإلعالـو. القا و ف

البػاـ ى تذػنتا اتجا ػال الػوأ  الت  ،ا اإلعالم،ا لجائحػا  مرحنػا حدحر ػا مػ .ٕٕٓٓ حد س حدت  قم،فس.
س مجمػػػػػػا  حػػػػػػمو البالاػػػػػػال البامػػػػػػا الذػػػػػػوؽ الح ػػػػػػطس نحػػػػػػم أدا  السؤ دػػػػػػال الرػػػػػػح،ا  بشػػػػػػالثحو 

 .ٖٙٔ-ٕٔٛوس ص صٔس البددٜٕاالسجمد

مجمػا  م،ػا اآلدار  سؼ،را القا ا أنسمذجػا –  الد،ا   تداحل،ا الخ ار الرحف .ٕٙٔٓ حسبم س أ سا .
 .ٕٖٓ-ٖٕٛ وسجامبا أـ البماا س  م،ا اآلدار حالم الاحالم الس 

 .ٕ.ا نشدرباف دار السبوما الجامع،اسال سال مساف درا ا ل مبا مبجس،ا .ٖٜٜٔ حمس . قمتاس

 . ٕٕٓٓ/٘/ ٕٔ سأموبؿ،ا  راملس جمزب . أ بمع نذط لمدوممما ،ا السروبا م

https://www.youm7.com/story/2020/5/12/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D

8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87-

%D8%A8%D8%B9%D8% AF/5075908. 

 تحمتػػا الػػشص الدوػ ." نػػدح  السخبػػوس السشػػا ج الشقد ػػاس  مػػ  آل،ػػال السػػش ج التػداحل .ٜٕٔٓ رزاػ س حمربػػا.
 .ٓٔ-ٔفجامبا  دنو وس ص صس الجلائوا سالم ا حالدر الجلائوو   أ حاو م

 .ٕٕٓٓ/ٖ/ٚالدحل س رملوس و،ذمى. الدوممما ،ا اإلندان،ا.. م  اإليارا إل  التزام  



Arab Media & Society (Issue 31, Winter/Spring 2021)   

 <9A 98كهفيد لسشاهزة العالسية الرحة دبمهماسية نحه والريشى السررى  الرحفى الخطاب

https://www.youm7.com/story/2020/3/7/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9

%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84 %D8 %A F %D9%88%D9%84%D9%89/4660681. 
 . ٕٕٓٓ/ٙ/ ٕسوت  الرت  حالبور  بد متوحس  مرحناى رباس محسمد. آماؽ التباحف االاتراد

http://www.chinainarabic.org/?p=53633. 

 سر ػالا ماجدػتتو مشذػمر  سال ال ػ،نم نسمذجػا  الخ ار الوبار  م  الثبد التداحل .ٕ٘ٔٓ ز و س ومعوما.
 .وممحقا م ش،اس ادا الم ا البوة،ا حآداو ا –تمسداف  – نو ومقايد   الجلائوف جامبا أوا

  .ٕٕٓٓ/ٖ/ٓٔ سالشاعسا لموعا ا الرح،ا الست س  الا. الدوممما ،ا 
https://www.youm7.com/story/2020/3/10/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%B3%D8%A8% 88%D9%86%D8%A7/5063772. 
 .ٕٕٓٓ/ٙ/ ٚ س بدس علل. مرو حدوممما ،ا الحةئا

 https://www.youm7.com/story/2020/6/7/%D8%A7%D9%84%D9%885908. 

 ٕٕٓٓ/ٙ/ٗٔ الـس أحسد. الرت  حأموبنا حمتوحس  مرحنا. 
 http://www.chinainarabic.org/?p=53940. 

عبػد البلبػل ى ق ػار الػوئ،س الجلائػو   ار الد،ا ػتحمتػا الخ ػ  مػ  الثبد التػداحل .ٕٗٔٓ  مس س حم،سا.
مػػػايمس  م،ػػػػا اآلدار  ٛالجلائػػػوف جامبػػػا ا سر ػػػالا ماجدػػػػتتو مشذػػػمر  سومتفم،قػػػا " ػػػ ،  أنسمذجػػػا"

 .وحالم ال

حالسشػػػا ج الحديثػػػاف   ناوبػػػا المبػػػاؿ ال الم،ػػػا وػػػت  التػػػواو البوةػػػ .ٕٚٔٓ  ػػػس،اس حستػػػد  ح مثػػػمـس  ااممػػػا.
ص  سوالجلائوف جامبا أحسد درا ػاس  م،ػا اآلدار حالم ػالس ار الا ماجدتتو مشذمر  سدرا ا تداحل،ا

 .ٜٕ-ٕٛص

أرشػا    مػى لمجس ػمر السرػو   البماما السػؤرو  عمػ  الدػممؾ االترػال.ٕٕٓٓإ ساف لاوو لادؽ. شا ت س
س ٜٕس االسجمػدمجمػا  حػمو البالاػال البامػا الذػوؽ الح ػطس متػوحس  مرحنػاف درا ػا متدان،ػاأزمػا 
 .ٗ٘٘-٘ٔ٘فس ص صوٕالبدد

 .http://www.chinainarabic.org/?p=56873. ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٖٕ سكمرحنا شحوحروس نادر. تتامسشا مبا  ا

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٓ سس ديشا. المةا  لا يشتس  بدشوؼ الدي 
https://www.youm7.com/story/2020/11/20/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%

D8%A7%D8%A1-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%AA%D9%87-%D8%B 9%D 

8%AF /5075908. 

https://www.youm7.com/story/2020/3/10/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%25%2088%D9%86%D8%A7/5063772
https://www.youm7.com/story/2020/3/10/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%25%2088%D9%86%D8%A7/5063772
https://www.youm7.com/story/2020/3/10/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B3%D8%A8%25%2088%D9%86%D8%A7/5063772
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التػػوحبج لمذػػائبال حعػػو  الحقػػائم   مػػ  دحر ممااػػ  التمالػػا اإلجتسػػاع .ٕٕٓٓ شػػوؼس إيشػػاس مشرػػمر.
س مجمػػػا  حػػػمو البالاػػػال البامػػػا الذػػػوؽ الح ػػػط سؤٜالخالػػػا  فتػػػوحس  مرحنػػػا السدػػػتجد اكممتػػػد

 .ٜٖٙ-ٜٔ٘فوس ص صٔس البددٜٕاالسجمد

 .ٕٕٓٓ/ٙ/ ٙ سالدتد. الد تمر حالرحا مػحسدلالةس 

 https://www.youm7.com/story/2020/6/6/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-

%D8%A7 %D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9/5057073. 
 . ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕ٘ سأحسد.  مرحنا حلقاح المع  مػحسدرش احوس 

https://www.youm7.com/story/2020/11/25/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D

9%86%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9 %88%D8 

%B9%D9%89/ 5083567. 

 .ٕٕٓٓ/ٗ/ٔسوت  الرت  حأموبؿ،ا  عادؿ. متوحس  مرحنا الجديد حالتباحف الرحعم س 
http://www.chinainarabic.org/?p=51985. 

  اعتسػػاد السػػػوا قت  السرػػػوبت  حالدػػػبمديت  عمػػ  ح ػػػائا اإلعػػػالـ مػػػ .ٕٕٓٓ .مػػػػحسدعبػػد الحمػػػ،اس محسػػػمد 
 ۹۱الحرػػمؿ عمػػ  السبمممػػال أرشػػا  الزمػػال الرػػح،اف جائحػػا متػػوحس  مرحنػػا السدػػتجد اكممتػػد 

-ٜٔ٘فوس ص صٕس البػددٜٕاالسجمػد .سمجما  حمو البالاال البامػا الذػوؽ الح ػط سأنسمذجاو
ٖٜٙ. 

الرػػػحف السرػػػوبا حالموبن،ػػػا إزا  الزمػػػال   اتجاھػػػال الخ ػػػار مػػػ .ٜٕٔٓ .مػػػػحسدعبػػػد الػػػوحس س رنػػػا 
 .وجامبا القا و ف  م،ا اإلعالـس ار الا ماجدتتو يتو مشذمر  سالبالس،اف درا ا تحمتم،ا مقارنا

 .ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٛ سعبد الدالـ س حلتد. لقاح ال ساما
https://www.youm7.com/story/2020/11/8/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-

%D8% A 7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9/5057073. 

مماج ػػػػػػا حةػػػػػػا  متػػػػػػوحس  مرحنػػػػػػا   ال ػػػػػػوباس حح مػػػػػػم اػػػػػػمو. البػػػػػػالا  حتػػػػػػاج إلػػػػػػ  الخبػػػػػػو  الرػػػػػػتش،ا مػػػػػػ عبػػػػػػد
 http://www.chinainarabic.org/?p=51538. ٕٕٓٓ/ٖ/ٓٔالسدتجدس

اال ػػتوات،ج،ال السدػػتقبم،ا إلدار  أق ػػار الحةئػػا حال ػػمارو الرػػح،ا .ٕٕٓٓ.مػػػحسدعبػػمدس مببػػد عبػػد البمػػ،ا 
السسم ػػا البوة،ػػا س السجمػػا البوة،ػػا لمدرا ػػال المش،ػػاس مرحنػػا السدػػتجداػػا تجوةػػا أزمػػا متػػوحس    مػػ

 .ٜٖٓ-ٕٜٕس ص صفوٕس البددٖٙس االسجمدالدبمد اس جامبا نا   البوة،ا لمبمـم المش،ا

  ا ػػتوات،ج،ال اترػػاالل السخػػارو الرػػح،ا عبػػو ممااػػ  التمالػػا االجتسػػاع .ٕٕٓٓ عجػػم س نػػومت  عمػػ .
مجما الثحمو س تحمتم،ا عم  الرفحال الو س،ا لمزار  الرحا السروبادرا ا  إزا  جائحا  مرحناف

 .ٜٕٔٗ-ٖٕ٘ٗس ص صفوٗس البددٗ٘االسجمد جامبا الز وف  م،ا اإلعالـسس اإلعالم،ا
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 . ٕٕٓٓ/ٗ/ٕسعلاـس م .  مرحناف الحور البالس،ا الثالثا

https://www.youm7.com/story/2020/4/2/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD-%D8%A7 

%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9/5057073. 

س ٘٘االسجمػػدمجمػػا الد،ا ػػا الدحل،اسس مماج ػػا جائحػػا  مرحنػػا  دوممما ػػ،ا الحةئػػا مػػ .ٕٕٓٓ عػػللس  ػػبد.
 و.ٕٕٔالبدد

 ٕٕٓٓ/٘/٘ٔدرح ا  مجان،ا لمبالاس  عناشاس أنمر. منامحا  مرحناف الرت  تب 
http://www.chinainarabic.org/?p=53188. 

س القا و ف رم  ناوبا االتراؿ  درا ا ل مبا ت ب،ؿ،ا م ل ا الخ ار الد،ا  ف .ٕٕٓٓ عناشاس محسمد.
 .منتثا الش زا السروبا

لمتم،فلبػمف حالؽ،دػبمؾ لمحرػمؿ عمػ  مبمممػال ى ا ػتخداـ الجس ػمر السرػو  .ٕٕٓٓ عسوس  اجو محسمد.
مجمػػػا  حػػػمو س المةػػا  السبمممػػػات اػػػا   مػػػ  دا  الحنػػػممجائحػػػا  مرحنػػػا حاتجا ػػػات ا نحػػم ال عػػ 

 .ٔٔ٘-ٙٗٗ ص ص وسٕس البددٜٕاالسجمد  البالاال الباما الذوؽ الح طس

رػػػم    مػػػ   تو ػػػالحا ػػػتوات،ج،ا التبااػػػا اال  فلبػػػمن،التم  تحمتػػػا الخ ػػػار الد،ا ػػػ .ٕٛٔٓ مايػػػدس لتشػػػدا.
الجلائػػوف جامبػػا ا سفلبػػمن ،التم  نػػدح  عمس،ػػا حػػمؿ التداحل،ػا حالخ ػػار الرػػحف سالمدػان،ال التداحل،ػػا

 .ٓٚ-ٙٙملمد مبسووس  م،ا اآلدار حالم الوس ص صم

العسػػد  الرػػحؽ،اف درا ػػا تداحل،ػػا لبسػػمد نق ػػا ناػػاـ   مػػ  وش،ػػا الخ ػػار الحجػػاج .ٕٚٔٓ ل حػػاس  ػػباد.
ادػػػا البمػػػـم  فكم،ػػػا البمػػػمـ االجتساع،ػػػا مدػػػتش اـس ار ػػػالا د تػػػمراا مشذػػػمر  س جوبػػػد  الخبػػػو التػػػمم 

 .واإلندان،ا

 . ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٜ محسمد. التواق  م  إجوا ال  مرحنا االحتوازبا.عبد الوار س 
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