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 قواعد النشر                  

تقوم المجلة بنشر البحوث والدراسات ومراجعات الكتب 
 والتقارير والترجمات وفق القواعد اآلتية:

 واالنجليزية العربية باللغتين للنشر البحوث تقبل. 

 التدريس هيئة معاوني بحوث المجلة تنشر 
 الماجستير درجتي على للحصول كمتطلب

 .والدكتوراه

 هيئة ألعضاء العلمية المقاالت المجلة تنشر 
 .أستاذ بدرجة التدريس

 اإلعالم أساتذة من اثنين تحكيم على النشر يعتمد 
البحث  تحته يندرج الذي الدقيق التخصص في 

 للنشر.صالحية المادة مدى تحديد ل

 .أال يكون البحث قد سبق نشره في أي مكان آخر 

  ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال يزيد عن
عشرة آالف كلمة ... وفي حالة الزيادة يتحمل 

 الباحث فروق تكلفة النشر.

  يزود الباحث المجلة بثالث نسخ من البحث
، C Dمطبوعة بالكمبيوتر .... ونسخة على  

احث وعنوان بحثه على على أن يكتب اسم الب
غالف مستقل ويشار إلى المراجع والهوامش في 
المتن بأرقام وترد قائمتها في نهاية البحث ال في 

 اسفل الصفحة.

  .... ال ترد األبحاث المنشورة إلى أصحابها
وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 
الحصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر مادة 

 نشرت فيها.

 نشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .ت 

 .ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها 
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 ملخص البحث

ي توظفها الصحف المصرية فـي معالجتها اإلعالمية الت األطرسعت الدراسة إلى رصد وتوصيف وتحليل 
للقضية السورية، بهدف التعرف على اتجاه المعالجة الصحفية وأطر التناول الصحفي بعينة من الصحف المصرية، 
وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، التي تعتمد على منهج المسح بشقيه التحليلي والميداني وذلك من خالل 

 في المقدم حول القضية السورية بصحف األهرام والمصري اليوم والوفد، وذلك بالتركيز علىمسح المضمون الصح
، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاع االعتماد على المصادر األجنبية وانخفاض 2017أزمة الضربة األمريكية على سوريا 

الموقف الرسمي من مجمل االعتماد على المصادر الذاتية لصحف الدراسة، حرصت صحيفة األهرام على إبراز 
الحفاظ على الدولة السورية ووحدة تطورات األوضاع في سوريا، حيث حددت "األهرام" هذا الموقف في ضرورة 

أراضيها، ورفض الحلول العسكرية وانهاء معاناة السوريين من جراء الصراع، وكذلك اتجهت الوفد إلى تأييد الموقف 
غلب على صحيفة المصري اليوم بينما ييد النظام السوري وحليفه الروسي، إال أنها بالغت في تأالرسمي المصري 

بأنه  الموقف الرسمي المصري ووصفتهالطابع النقدي والحماسي بدرجة كبيرة مقارنة ببقية الصحف، حيث انتقدت 
األمريكية  المتحدةارتفعت نسب حضور القوى الفاعلة الدولية )الواليات ، كما اصريح   ايتسم بالعمومية وال يتخذ موقف  

 .روسيا( بصحف الدراسة الثالث –
 

Abstract 

The study aimed at monitoring, characterizing and analyzing the media 

frameworks which are employed by the Egyptian newspapers in dealing with the Syrian 

issue, in order to identify the direction of press treatment and the media coverage of a 

sample of Egyptian newspapers. This study belongs to the descriptive studies, which 

depend on the survey methodology, both analytical and field, by surveying the 

journalistic content presented on the Syrian issue in some newspapers like Al-Ahram, 

Al-Masry Al-Youm and Al-Wafd,which were focusing on the crisis of the American 

strike on Syria in 2017, and the study reached a high dependence on foreign sources 

and low reliance on self-sources of newspapers which incuded in the study. Al-Ahram 

newspaper stressed the importance of preserving the Syrian state and its territorial 

integrity, rejecting military solutions and ending the suffering of the Syrians as a result 

of the conflict. On the other hand Al Wafd newspaper also supported the official 

position But it exaggerated the support of the Syrian regime and its Russian ally, while 

Al-Masry Al-Youm dominated the critical and highly emotive character compared to 

the rest of the newspapers. It criticized the Egyptian official position, describing it as 

general and not explicit. - Russia) in the three study papers. 
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ا شهدت المنطقة العربية ومنذ فترة ليست قصيرة العديد من األحداث والقضايا التي أخذت بعد  
ضايا وفي مقدمتها روسيا دوليا بسبب تدخل أطراف من خارج المنطقة العربية في إدارة هذه الق

وايران وتركيا والواليات المتحدة األمريكية وغيرها من األطراف الفاعلة علي الساحة الدولية، وقد 
شاركـت وسائل اإلعالم المحلية والدولية بدورها في متابعة هذه القضايا وعرض مواقف األطراف 

زيادة كثافة التناول اإلعالمي للقضايا  إلي ىالفاعلة من القضايا العربية المطروحة للنقاش، مما أد
العربية، وهذا األمر دفع الباحثين في مجال اإلعالم إلي رصد ومتابعة وتحليل وتفسير الدور الذي 
يقوم به اإلعالم في تفاعله وتناوله للقضايا العربية من خالل استخدام مداخل نظرية مختلفة، 

على الساحة وهي القضية  ايا العربية وأكثرها بروز  وسوف تتناول هذه الدراسة واحدة من أهم القضا
السورية، فقد اشتد الصراع داخل سورية لدرجة تدويل القضية وصعوبة تسويتها وظهور العديد من 

 رئيسية في القضية السورية. االقوى الفاعلة الدولية التي تمثل أطراف  
بالتدخل العسكري الخارجي فيها ومن بين أبرز األزمات البارزة في القضية السورية ما يتعلق 

فى الرابع من أبريل عام وخاصة التدخل األمريكي ممثال في الضربة األمريكية على سوريا، ف
سوريا لقصف بغاز السارين السام،  يتعرضت مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب شمال 2017

ن بين طرفى الصراع واختلفت اآلراء بشأن األطراف المسئولة عن استخدام األسلحة الكيماوية م
ترى أن فصائل المعارضة بإدلب  التيالسورية  -اإليرانية -السورى؛ فهناك وجهة النظر الروسية

تمتلك مستودعا للسالح الكيماوى وأنها المسئولة عن استخدامه، وأن اتهام دمشق بالمسئولية عن 
بينما تشير وجهة النظر هذا الشأن،  فيهذا القصف مسألة سابقة ألوانها قبل إجراء تحقيق دولى 

المقابلة، والتى تتزعمها الواليات المتحدة وعدد كبير من القوى الدولية واإلقليمية، إلى مسئولية 
النظام السوري عن المجزرة وتورطه فيها مستندة إلى مجزرة مماثلة مورست ضد سكان الغوطة 

 ئيس األمريكي دونالد ترامبعلى الهجوم الكيميائي أمر من الر  ا، ورد  2013أغسطس  فيالشرقية 
من طراز توماهوك، باعتبارها  اموجه   اصاروخ   59في محافظة حمص بـمطار الشعيرات العسكري 

 (1 )القاعدة الجوية التي انطلق منها الهجوم الكيميائي.
مسئولية الهجوم الكيماوي  2017أكتوبر  28وقد نسبت األمم المتحدة في تقريرها الصادر  

شيخون إلى الحكومة السورية المسئولية، وقال معدو التقرير إنهم "واثقون" أن دمشق على بلدة خان 
معقولة تحمل على االعتقاد بأن  ااستخدمت غاز السارين في بلدة خان شيخون، وأن ثمة أسباب  
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 4من صباح يوم  6:45القوات السورية هاجمت خان شيخون بقنبلة سارين في حوالي الساعة 
ي يشكل جريمة حرب تتمثل في استخدام أسلحة كيميائية وشن هجمات عشوائية أبريل، األمر الذ

قية اتفا افي منطقة مأهولة بسكان مدنيين. كما أن استخدام القوات السورية السارين ينتهك أيض  
نتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك األسلحة، كما ينتهك قرار  حظر استحداث وا 

 طفال   28، بينهم اشخص   83(، وأسفر ذلك عن مقتل ما ال يقل عن 2013)2118مجلس األمن 
 (2 )أطفال. 103، من بينهم اشخص   293امرأة، وجرح  23و

 لضربة األمريكية على سوريازمة اوفي هذا البحث سيتم عرض نتائج التحليل الكيفي أل 
الرئيسية  طروحاتل تحليل األ، وذلك من خالباعتبارها أحد األزمات البارزة في القضية السورية

من  مةاإلعالمية التي تم معالجة األز  األطر، وكذلك تهاالتي تناولتها صحف الدراسة في تغطي
 خاللها، ذلك باإلضافة إلى القوى الفاعلة الرئيسية في المادة الصحفية المقدمة عنها.

 مشكلة الدراسة:: أوًل 
حداث وقضايا عربية سياسية مختلفة تتعلق ة ألاإلخباريمثلت موضوعات التغطية والمعالجة 

لموضوعات الدراسات  ابأوضاع العراق وفلسطين والثورات العربية وغيرها من الموضوعات مواد  
السابقة التي اطلعت عليها الباحثة، وقد قدمت نتائج تلك الدراسات األدوار التي قامت بها الصحف 

المضامين التي تطرحها تلك الصحف، وأساليب في تغطيتها ألحداث عربية مختلفة، وأهم أنواع 
، وفي هذا السياق اتجهت ة الخاصة باألحداث والقضايا السياسية العربيةاإلخباريعرض المواد 

في الوقت الراهن وهي القضية  االباحثة إلى دراسة أحدى القضايا السياسية العربية وأكثرها احتدام  
اإلعالمية التي  األطررصد وتوصيف وتحليل  فـيثية ضوء ذلك تتحدد المشكلة البح فـيالسورية، 

، بهدف التعرف اسوريأزمة الضربة األمريكية على ي معالجتها ـتوظفها الصحف المصرية ف
أطر التناول على األطروحات الرئيسية التي تناولتها الصحف المصرية في معالجة األزمة وكذلك 

ة الرئيسية في المادة الصحفية المقدمة باإلضافة إلى رصد وتحليل القوى الفاعل الصحفي،
 .والصفات المنسوبة لها

 أهمية الدراسة:ثانًيا:
صاحبها من  بالقضية السورية خالل الفترة الراهنة وما والمجتمعي الدولي امهتماالتزايد  .1

تداعيات دولية على المنطقة العربية، حيث ازدادت حدة الصراع في سوريا لتدخل عامها 
 الثامن دون حل. 

أهمية تقييم دور الصحافة في التعامل مع األزمات من خالل الكشف عن أبعاد التغطية  .2
المتزايد والمستمر بإعالم األزمات وبيان  امهتماالالصحفية للقضية السورية، ومواكبة 

تحديد سمات  فيالدور الفاعل الذي يمكن أن تقوم به وسائل اإلعالم خاصة الصحف 
 ضع الحلول. األزمات وتشخيص األسباب وو 
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 أهداف الدراسة: ثالثًا:
قدمت بها  التيالخبرية  األطرهو التعرف على  رئيسيتسعى الدراسة إلى تحقيق هدف 

الضربة  ةاليوم( القضية السورية من خالل عدة أزم المصري –الوفد –صحف الدراسة )األهرام
تلك عرضتها  التيالقوى البارزة الرئيسية ، والكشف عن 2017إبريل  األمريكية على سوريا

تتحدد مجموعة األهداف الفرعية  الرئيسيى ضوء هذا الهدف ـ، وفوالصفات المنسوبة لها الصحف
 التالية:

قدمتها صحف الدراسة في معالجة القضية  التيالخبرية  األطررصد وتحليل  -
 السورية.

ية المعالجة الصحفية لصحف الدراسة وكيف فيبرزت  التيرصد وتحليل القوى الفاعلة  -
 قدمتها صحف الدراسة.  التي األطربناء  فياستخدام التصورات المقدمة عنها 

الخبرية  األطررصد وتحليل أوجه التشابه واالختالف بين صحف الدراسة من حيث  -
 تناول القضية السورية. فياستخدمتها كل منها  التي

  :رابعا: اإلطار النظري للدراسة
 Ervingلجوفمان  Framing Analysis الخبرية طراألتعتمد الدراسة على نظرية تحليل 

Goffman (1974). 
تقدم نظرية األطر تفسيرا  منتظما  لدور وسائل اإلعالم في تشكيل األفكار واالتجاهات نحو و 

نما  في تنطويوتفترض هذه النظرية أن األحداث ال القضايا البارزة،  حد ذاتها على مغزي معين، وا 
يحددها وينظمها ويضفى عليها قدرا  من االتساق من  إطار فيتكتسب مغزاها من خالل وضعها 

غفال جوانب أخرى، فاإلطار  هو تلك  اإلعالميخالل التركيز على بعض جوانب الموضوع وا 
تنتظم حولها األحداث الخاصة بقضية معينـة، وأن الصحفيين يقومون بوضع  التيالفكرة المحورية 

األحداث  وأيوجهة نظر تتضمنها القصة، إطار أو  أيإطار القصة اإلخبارية، حيث يقررون 
 .(1)توضع فيه هذه الحقائق تصوريإطار  أيوكذلك  ،القصة إطار فيالحقائق توضع  وأيتترك، 

وتقوم الفكرة األساسية لتشكيل اإلطار اإلعالمي على أنها عملية هادفة تعتمد فيها وسائل 
اإلخباري ووضعه في إطار اهتمامات اإلعالم والقائمين باالتصال على إعادة تنظيم المحتوى 

دراكهم أو االقتناع بالمعنى أو المغزى الذي تستهدفه بعد إعادة التنظيم حيث يستخدم  المتلقيين وا 

                                        
(  1) James N. Druckman, On the limits of framing effects: who can frame, journal of 

politics, Vol.63, No.4, 2004, pp.1041-1044. 
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اإلطار اإلعالمي لجذب انتباه الجمهور إلى المحتوى اإلعالمي والتأثير عليه من خالل تدعيم 
 .(2)ا أكثر وضوحا  وبروزا  عن غيرهاجوانب معينة في إطار الواقع المدرك وتقديمها وجعله

 ي الدراسة الحالية:ـتوظيف نظرية األطر اإلعالمية ف
منها على المستوى التحليلي في  لالستفادةقامت الباحثة بتوظيف نظرية األطر اإلعالمية   

شقيه الكمي والكيفي، حيث تتيح هذه النظرية الكشف عن المحتوى الكامن لرسائل وسائل اإلعالم، 
حيث قامت الباحثة برصد األطر الرئيسية التي استخدمتها الصحف الثالثة عينة الدراسة )األهرام، 

ومن ثم  ،2017ة على سوريا في إبريل في تغطية أزمة الضربة األمريكي المصري اليوم، الوفد(
زت الكشف عن الكيفية التي وظفت بها كل صحيفة تلك األطر، وكذلك معرفة أبرز األطر التي رك

 .عليها التغطية الصحفية
 
 الدراسات السابقة: :اخامسً 

يمكن عرض من خالل المراجعة واالطالع على التراث العلمي المرتبط بموضوع الدراسة، 
 لقضية السورية:الدراسات السابقة في محور واحد هو الدراسات اإلعالمية التي تناولت ا

وتم تطبيقها على عينة من  2018حتى  2013راسات في الفترة الزمنية من جاءت هذه الد
إذاعة وتليفزيون( وقد اتجهت هذه الدراسات إلى النمط التحليلي وتم  -وسائل اإلعالم )صحافة

تطبيق هذه الدراسات على عينات من الصحف سواء العربية واألجنبية مثل دراستي )آالء 
( وكذلك القنوات Raluca Cozma and Claudia Kozman 2015(، )2017مصطفى 
باإلضافة إلى  (2013)حسن عماد، بسنت مراد  ةمثل دراس ة العربية واألجنبيةاإلخباريالفضائية 

، وحسني صادق 2016مثل دراستي )مروة شبل  ةاإلخباريالمواقع اإللكترونية التابعة للقنوات 
القنوات التليفزيونية مثل دراسة وجمعت بعض هذه الدراسات بين عينتي الصحف و  (،2016

Daryl Thomas)  (2013،  وكانت أزمة "الهجوم بالسالح الكيماوي بالقرب من دمشق في
 Greg)دراسة  مثل دراسة ام العديد من دراسات هذا المحوراهتم" هي محل 2013أغسطس 

Simons 2016)،  ها، ة كإطار نظري لاإلخباري األطروقد استخدمت هذه الدراسات نظرية
ومنهج المسح اإلعالمي واألسلوب المقارن وأسلوب تحليل المضمون بشقيه الكمي والكيفي وكذلك 

 تحليل الخطاب وأدواته وبصفة خاصة تحليل القوى الفاعلة.
والتي يمكننا أن نستفيد بها في إطار هذه دراسات ال هذه أما أهم النتائج التي توصلت إليها

 الدراسة فهي: 
 ام وسائل اإلعالم بأحداث القضية السورية وتطوراتهاماهتحجم 

                                        
 .403(، ص2004، )القاهرة: عالم الكتب، 3ط ،نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرمحمد عبد الحميد،  (2 )
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إلى  (3 ) (Sean Aday, Deen Freelon and Marc Lynch 2013) دراسةخلصت 
والسيما في شهر فبراير  2012عامبداية من ارتفاع معدالت تغطية الصراع في سوريا بنسبة كبيرة 

لنظام السوري لمدينة حمص من وأغسطس والتي زادت فيها عمليات القصف المتكررة من قبل ا
وتيرة االحتجاجات داخل وخارج الدولة )في فبراير باإلضافة إلى استقالة كوفي عنان من منصبه 
كمبعوث لألمم للسالم من قبل األمم المتحدة لدى سوريا وسط استمرار االحتجاجات والجدل 

 والتقاعس من قبل األمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل.
أظهرت النتائج التي  Mesut Yilmaz and Oktay Sinanoglu) 2014)(4)دراسة  

تساوي حجم تغطية األخبار المتعلقة باألزمة السورية من حيث عدد المواد المنشورة بين 
، إال أن صحيفة جمهوريت اعطت مساحة أكبر على التركيتين )صباح، جمهوريت( الصحيفتين

لصفحة األولى مقارنة مع نظيرتها صحيفة صباح صفحاتها ألخبار النزاع السوري وخاصة على ا
التي لم تركز على القضية السورية وتعاملت معها كشأن أجنبي وغطت اخبارها في صفحات 

 .األخبار األجنبية
استهدفت الدراسة تناول الخطاب  (5)(2013حسن عماد، بسنت مراد )دراسة كما خلصت 

روسيا اليوم( للثورة السورية، وقد  –BBC– D.W) بالقنوات األوروبية الموجهة بالعربية اإلخباري
ام قناة بي بي سي عربي في فترة التحليل، اهتمتصدر القضية السورية أولوية لى إتوصلت الدراسة 

ت القضية السورية بقناة روسيا اليوم احتلدقيقة(، و  183حيث تم معالجتها بست حلقات، بواقع )
دقيقة(، وجاء بالمرتبة الثالثة قناة 112شرة حلقة بواقع )أولوية خاصة فتم معالجة القضية بإحدى ع

 دقيقة(.  88دويتشة فيلة حيث تم معالجة القضية السورية بها عبر خمس حلقات بواقع )
 مصادر المضمون المقدم عن القضية السورية

واشنطن )تغطية صحف الدراسة إلى أن  Tara Pardue 2015))(6)دراسة أشارت  
 بالتنوع في المصادر أكثر من القنوات التليفزيونيةاتسمت  (مزنيويورك تاي ،بوست

(CNN,NBC) حيث أنها لم تعتمد على المصادر الرسمية فقط، وعند مقارنة الجودة جاءت ،
 الصحف أكثر جدية وجودة من القنوات التليفزيونية في تغطية الصراع السوري.

في واألطر التي يتم توظيفها، وفي سياق التعرف على العالقة بين مصادر المحتوى الصح
استهدفت التي  Raluca Cozma and Claudia Kozman) 2015)(7)دراسة أشارت 

الدراسة التعرف على أطر معالجة الصحف األمريكية لرد الفعل الدولي تجاه استخدام االسلحة 
طن صحيفتي نيويورك تايمز وواشنبالتطبيق على ، 2013الكيميائية ضد المدنيين في أغسطس 

لصحف  اإلخباريللحدث، إلى هيمنة إطار الصراع على المضمون  اآلتيبوست في الشهر 
الدراسة، وكذلك اطار المسئولية، وذلك نتيجة زيادة االعتماد على المصادر الرسمية األمريكية 

امات اإلنسانية بالرغم من هتموالدولية في تغطية األزمة السورية، وندرة توظيف إطار االخالق واال
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أن الرئيس األمريكي باراك أوباما واألمين العام لألمم المتحدة بان كي مون وصفا هجمات األسلحة 
 الكيميائية بأنها جريمة حرب.

 البارزة في تغطية القضية السورية األطر
مقدمة أطر في تصدر إطار الصراع إلى  (8)(2016مروة شبل عجيزة )دراسة توصلت  

ورية في مواقع الدراسة، وفي المرتبة الثانية جاء إطار العنف بموقع ة لألزمة الساإلخباريالتغطية 
الشرق األوسط، أما موقع مهر فقد ركز على إطاري اإلرهاب والتآمر لتصوير ما يحدث في سوريا 
على أنه إرهاب تمارسه التنظيمات المسلحة ضد النظام السوري، أما روسيا اليوم فقد نسب 

 كداعش والنصرة وفي بعض األحيان للجيش الحر.اإلرهاب للتنظيمات المسلحة 
تحليل المحتوى المتعلق بالصراع التي قامت  (9)(Tara Pardue 2015)دراسة وأشارت 

إلى أن صحف  ، وصحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز،NBCو CNNالسوري في قناتي 
الصراع والمسئولية في الدراسة كانت أكثر من القنوات التليفزيونية فيما يتعلق بتوظيف إطاري 

 .تغطيتها إللقاء المسئولية على نظام األسد الستخدامه األسلحة الكيميائية ضد مواطنيه
عينة القنوات التي طبقت على  (10)(2014محمد محمود حمدان )دراسة كما خلصت 

ت المستخدمة من قبل القنوا األطرتعددت إلى الفضائية العراقية)العراقية، الشرقية، الحرية(، 
الثالث عينة الدراسة، ففي المرتبة األولى جاء اإلطار السياسي والذي تصدر ما يقارب من نصف 

 أخبار نشرات القنوات عينة الدراسة يليه وبفارق نسبي كبير اإلطار العسكري فاإلطار اإلنساني.
في دراسته لعينة من المواقع اإللكترونية التابعة  (11 )(2016)حسني سيد صادق وتوصل 

موقع قناة النيل ، موقع الجزيرة نتة العربية واألجنبية الموجهة باللغة العربية هي: اإلخباريقنوات لل
بروز إطار الحل في إلى ، موقع قناة الحرة األمريكية، ة اإليرانيةاإلخباريلألخبار، موقع قناة العالم 

الثورة السورية، تاله  اإلعالمية التي وظفتها مواقع الدراسة في معالجتها ألحداث األطرمقدمة 
طار اال امات االنسانية، ثم إطار الهيمنة، تاله اإلطار هتمإطار المسئولية، ثم إطار الصراع، وا 

 .اإلطار األيديولوجي االحقوقي، وأخير  
دراسة توصلت  المستخدمة األطرالملكية والسياسة التحريرية على بتأثير نمط  وفيما يتعلق

المستخدمة،  األطرن الملكية والسياسة التحريرية تؤثر على أإلى  (12)(2017آلء مصطفى )
في خطاب صحيفة األهرام هي "أطر الجرائم الدولية، العقوبات الدولية،  األطروكانت أبرز 

 .اإلدانات الدولية"
 اتجاهات التغطية اإلعالمية للقضية السورية

سة التحريرية على الملكية والسيا ثيرأإلى ت (13)(2017مصطفى )آلء أشارت دراسة   
اتجاه األخبار، حيث ركزت صحف "األهرام، الحياة اللندنية، واشنطن بوست" على األخبار ذات 
االتجاه السلبي في معالجتهم لألزمة السورية، وذلك في سياق انكار األسد لالنتفاضة السورية، 

ألسلحة الكيميائية ضد وتصعيده للعنف، ورفضه لتنفيذ المبادرات الدولية لحل األزمة، واستخدام ا



                                                              

 235 

الشعب، وهو األمر الذي جعل هذه الصحف تركز على الصفات السلبية في تناولها لـ "بشار 
األسد، الحكومة السورية، الجيش السوري، المدنيين، روسيا، الصين"، وذلك على النقيض في 

 صحيفة تشرين.
وسائل االعالم  استهدفت الدراسة البحث في دور Greg Simons) 2016)(14)دراسة أما 

في خدمة المصالح السياسية للدول المشتركة في الحرب في سوريا، وطبقت الدراسة على عينة من 
الصحف األمريكية والبريطانية وهي: نيويورك تايمز وفاينانشيال تايمز وواشنطن بوست، وفيما 

بية تجاه الثوار إيجاجاءت اتجاهات صحف الدراسة أن  ت نتائجهايتعلق بنتائج الدراسة فقد أظهر 
أن هناك إكراه خطابي من كما في حين جاءت سلبية تجاه النظام الحاكم واصفة إياه بالديكتاتور، 

خالل استخدام األخبار على نطاق واسع في الصراع السوري لمحاولة توجيه الرأي العام في اتجاه 
 السماح "بالتدخل اإلنساني" في شكل حرب عسكرية أخرى.

 اوفق   (15)(Mesut Yilmaz and Oktay Sinanoglu 2014)ة دراسكذلك توصلت 
تعكس تحيز ايدلوجي ة صحيف)صباح، جمهوريت( إلى أن كل لمضمون أخبار كل من الصحفيتين

مع  اخاص بها، األمر الذي يؤثر على الرأي العام، فقد جاءت تغطية صحيفة صباح أكثر اتساق  
 Bakhet Rawan) andدراسة توصلت  ، كماسياسة الدولة التركية تجاه الشأن السوري

Imran Shahid 2013 )(16) ( الخليج تايمز ونيويورك تايمزإلى أن صحيفتي)  أظهرت
التوجهات السياسية لكل صحيفة مع اتجاهات سلبية حيال الرئيس السوري بشار األسد بما يتفق 

 وسياسات الدولة الرسمية.
هناك العديد من كانت  إلى أنه (17)(Hampus Hessel 2014)دراسة وتوصلت 

أكثر جاءت االختالفات بين صحيفة تشاينا ديلي وصحيفة نيويورك تايمز، فصحيفة تشاينا ديلي 
 استخداما لألطر التي تدعم حكومة األسد من صحيفة نيويورك تايمز.

بالنسبة لعالقة طريقة معالجة  (18)(2013حسن عماد، بسنت مراد )دراسة وكذلك خلصت 
% 100بنسبة جاءت طريقة معالجة القضية السورية إلى أن لدولة الباثة للقناة، القضية بسياسة ا

مؤيدة لسياسة بريطانيا" فقد تبنت اتجاها عاما مؤيدا للمعارضة السورية  من حلقات بي بي سي"
% من حلقات قناة روسيا اليوم مؤيدة 72.7ومنتقدة ألسلوب التشرذم فيما بينها، وجاءت نسبة 

% من 60يضا "مؤيدة للنظام السوري"، أما بالنسبة لقناة دويتش فيلة جاءت نسبة لسياسة روسيا أ
 % مؤيدة لسياسة ألمانيا "ضد النظام السوري".40حلقاتها "غير واضحة" بالنسبة التجاه المعالجة و

تأثير التغطية اإلعالمية الدولية للحروب حول  Ada Mullol) 2018)(19)دراسة وكشفت 
 والتي طبقت على األوسط على السياسات الخارجية تجاه هذه الصراعات،الحالية في الشرق 

صحيفة نيويورك تايمز وقناة سي إن إن من الواليات المتحدة، وصحيفة عكاظ وقناة العربية من 
أن التغطية اإلعالمية تعكس المصالح الجيوسياسية للواليات المتحدة والمملكة ، عن السعودية
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هناك سمات مماثلة في تغطية وسائل اإلعالم وأن زاعات في سوريا، العربية السعودية في الن
 .األمريكية والسعودية للحرب في سوريا، والتي تنطوي على نقد وسائل اإلعالم لصنع السياسات

السياسة التحريرية لقناتي الجزيرة إلى أن  (20 )(2017سهر بركات البيومي)دراسة كما خلصت 
ض لنظام الرئيس السوري بشار األسد والجيش النظامي السوري، الموقف المعار أبرزت والعربية 

فيما أبرزت القناتين المواقف اإليجابية للجيش السوري الحر والمعارضة السياسية السورية والتي 
 تمثلت في االئتالف الوطني السوري والمعارض.

، وتنظيم داعشوجاءت القوى الفاعلة البارزة في القضية السورية ممثلة في القوى الدولية 
في  اكبير   ادور  لعبت روسيا وأمريكا إلى أن  (21)(2014محمد محمود حمدان )دراسة فقد أشارت 

وكذلك  2ارتفاع نسبة الشخصيات المحورية، حيث واكبت فترة الدراسة التحضير لمؤتمر جنيف 
 التخلص من األسلحة الكيماوية السورية.

ت الدراسة التعرف على طبيعة التغطية استهدف(22 )(2017سهر بركات البيومي)دراسة 
ة العربية )قناة الجزيرة والعربية والفضائية اإلخبارية ألحداث الثورة السورية في الفضائيات اإلخباري

، وتوصلت الدراسة إلى 2015يناير  31حتى  2014نوفمبر  1السورية( وذلك خالل الفترة من 
 األول كأبرز قوى فاعلة على الساحة السورية.جاء تنظيم "داعش" في المركز  عدة نتائج أهمها:

تحيز مواقع الدراسة )الشرق األوسط، وكالة إلى  (23)(2016مروة شبل عجيزة )دراسة أشارت 
لمواقف دولها الرسمية )السعودية، روسيا، إيران( في تقديم نماذج  مهر اإليرانية، روسيا اليوم(

 إعالمية عن األطراف الفاعلة في األزمة.

 :لستفادة من الدراسات السابقةحدود ا
  جوانب أضافت عدة  فياستفادت الباحثة من خالل اطالعها على الدراسات السابقة

إجراء هذه الدراسة ووضع تصور عام لها والتحديد الدقيق لمشكلة الدراسة  فيأبعادَا مهمة 
باحث بنتائج وأهدافها وتساؤالتها وتفسير نتائج الدراسة من خالل مقارنة ما توصل إليه ال

 بعض الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة.

  كشف العالقة بين النظرية والتطبيق من  في األطرساعد ربط المعالجة اإلعالمية بنظرية
المناسبة  األطر كيفية التطبيق العملي للنظرية وكذلك توضيح فيخالل عدة دراسات 

 للقضية السورية وتداعياتها. الصحفي في دراسة التناول ةعتمد عليه الباحثتيمكن أن  التي

  استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في التعرف على كيفية تطبيق منهج المسح
اإلعالمي بشكل منظم من خالل الخطوات المتصلة بجمع المادة الصحفية ثم تحليلها 

وبين ونقدها في ضوء السياق السياسي واالجتماعي واإلعالمي وكيفية إجراء تكامل بينه 
 األسلوب المقارن، باإلضافة إلى تحديد الصحف محل الدراسة.
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 تساؤلت الدراسة: سادسا:
 ضوء مشكلة الدراسة وأهدافها فإن الدراسة تسعى لإلجابة على التساؤالت التالية: فـي
في كل صحيفة  تغطية الضربة األمريكية على سورياام صحف الدراسة باهتمما درجة  .1

 راسة مجتمعة؟على حدة وبين صحف الد

ما األطروحات الرئيسية التي تناولتها صحف الدراسة في تغطية الضربة األمريكية على  .2
 سوريا؟

 ؟ الضربة األمريكية على سورياقدمت بها صحف الدراسة  التيالخبرية  األطرما  .3
في تغطية الضربة  المعالجة الصحفية لصحف الدراسة فيبرزت  التيما القوى الفاعلة  .4

 نسبت إليهم؟ التي، وما السمات واألدوار على سوريااألمريكية 

 ؟ للضربة األمريكية على سورياتناول صحف الدراسة  فيوالتباين  قتفااالما أوجه  .5

 المنهجية للدراسة: ت: اإلجراءااسابعً 
 الدراسة: ومنهج نوع -1

على  أساسياستندت الدراسة بشكل وقد  ،تندرج هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية التفسيرية
يساعد في الحصول على  امنظم   اعلمي   اباعتباره جهد   والتحليليالمنهج المسحي بشقيه الوصفي 

، وفى هذا اإلطار اعتمدت الباحثة (24)المعلومات والبيانات الخاصة بالظاهرة التي يتم دراستها
على  على منهج المسح بالعينة وكذلك المنهج المقارن فيما يتعلق بمسح المضمون بهدف التعرف
 األطرطبيعة المعالجة بالصحف المصرية للقضية السورية التي تتمثل في األفكار الرئيسية ونوعية 

تم التركيز عليها المقدمة، والقوى الفاعلة في الخطاب الصحفي، وذلك للتعرف على الفروق  التي
تحليل  بين صحف الدراسة في اتجاهات المعالجة وموقفهم من القضية السورية، وذلك من خالل

 كيفي وتحليل كمي لألطر الخبرية بكل منها.
 :وعينة الدراسة مجتمع الدراسة -2

تم تحديد ثالث صحف مصرية كعينة عمدية لتمثيل الصحافة المصرية على اختالف 
اتجاهاتها وهي صحيفة األهرام ممثلة عن الصحف القومية، وصحيفة المصري اليوم ممثلة عن 

ثلة عن الصحف الحزبية، وهي صحف يومية ترتفع فيها الصحف الخاصة، وصحيفة الوفد مم
 المواد الصحفية المتعلقة بالشأن السوري.نسبة 
كافة الفنون الصحفية في الصحف عينة الدراسة بداية من شملت المواد الخاضعة للتحليل  

التي تم عرضها اعتمدت الدراسة على أداة تحليل المضمون ، و م2017مايو 31 مارس وحتى1
 .(25)من المحكمين على عدد
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 : نتائج الدراسة:اثامن

 الرئيسية في أزمة الضربة األمريكية على سوريا:طروحات األ -أولً 
 (1جدول رقم )

 ي أزمة الضربة األمريكية على سورياـالرئيسية ف طروحاتاأل
 الصحيفة  
 طروحات الرئيسيةاأل

 االجمالي الوفد المصري اليوم األهرام
 % ك % ك % ك % ك

قصف خان شيخون لموقف من ا
 الكيماوية باألسلحة

23 16% 12 15.6% 1 3.9% 36 14.5 

الموقف من التدخل العسكري 
 األمريكي في سوريا

44 30.5% 27 35.1% 25 96.1% 96 38.9 

 22.7 56 - - %23.3 18 %26.4 38 األسدالرئيس بشار مصير 

ق وقف انشاء اتفاالموقف من 
 المناطق اآلمنة

39 27.1% 20 26% - - 59 23.9 

 %100 247 %100 26 %100 77 %100 144 االجمالي

الرئيسية التي تناولتها صحف الدراسة الثالث في  طروحاتاألالسابق يتضح من قراءة الجدول 
، فقد جاء "الموقف التدخل 2017إبريل  7إطار معالجتها ألزمة الضربة األمريكية على سوريا في 

%(، وفي المرتبة الثانية جاء 38.9ة )بريا" في المرتبة األولى بنسالعسكري الخارجي في سو 
%(، وفي المرتبة الثالثة جاء "مصير 23.9ق انشاء المناطق اآلمنة" بنسبة )اتفاالموقف من "

قصف خان شيخون الموقف من %(، وفي المرتبة الرابعة جاء "22.7األسد" بنسبة )الرئيس بشار 
 فيما يلي: طروحاتوتتمثل تلك األ%(، 12.8باألسلحة الكيماوية" بنسبة )

 ي سوريا:ـالتدخل العسكري األمريكي فالموقف من  -1
ام بتغطية التدخل العسكري الخارجي في هتماتفقت صحف الدراسة الثالث في ارتفاع معدل اال

صابة 9الذي أودي بحياة ، و 2017سوريا في إبريل  آخرين في  7مدنيين بينهم أربعة أطفال وا 
، فقد جاءت تلك الفكرة الرئيسية في المرتبة األولى يبة من قاعدة الشعيرات العسكريةمناطق قر 

% من إجمالي األفكار الرئيسية بصحف الدراسة الثالث مجتمعة، وكذلك على مستوى 38.9بنسبة 
%، وكذلك في 96.1كل صحيفة على حدة، حيث جاءت في المرتبة األولى بجريدة الوفد بنسبة 

%، وقد اتفقت صحيفتا 30.5جريدة األهرام بنسبة  ا%، وأيض  35.1ليوم بنسبة جريدة المصري ا
األهرام والوفد في معارضة الضربة العسكرية األمريكية على سوريا، في حين اشتبك خطاب 

 وتناولت صحف الدراسة ذلك على محورين هما:، المصري اليوم بين التأييد والمعارضة
 بة األمريكية على سوريا:موقف صحف الدراسة من الضر  -أولً 
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الضربة األمريكية على سوريا وبنت الصحيفة اعتراضها على  صحيفة األهرامفقد عارضت 
عدة اعتبارات من بينها: أن هذه الضربة جاءت مناقضة لرفض الرئيس األمريكي للتدخالت 

شارت العسكرية، وكذلك جاءت بشكل منفرد دون تشاور مع الحلفاء أو األمم المتحدة، كما أ
الصحيفة إلى أن الهدف منها هو عرقلة التقدم السريع للجيش السوري في الشرق، وكذلك إرسال 

 عدة رسائل إلى الروس مفادها اثبات الوجود األمريكي.
في تغطيتها الضربة األمريكية على سوريا مشيرة إلى أنها جاءت  صحيفة الوفدكما عارضت 

ب للنظام السوري على استخدام األسلحة الكيماوية نتيجة ضغوطات داخل أمريكا، ولم تكن عقا
 مؤكدة أنه تم التخلص من هذه األسلحة تحت اشراف دولي.

"إن النظام السوري وفق قرار مجلس االمن تعهد بالتخلص من كل األسلحة الكيماوية، وقد تم 
هناك هذا من خالل إشراف دولى، لذلك كان يجب على أمريكا انتظار التحقيقات، ولكن كانت 

 .(26 )ضغوطات داخلها لتوجيه ضربة محدودة الى سوريا"
والمعارضة للضربة لوجهتي النظر المؤيدة  صحيفة المصري اليومخطاب عرض في حين 

هاجمت صحيفة المصري اليوم التدخل العسكري األمريكي في سوريا  فقداألمريكية على سوريا، 
تجعلها تتمادى في استخدام السالح الكيماوي  اإلرهابيةمشيرة إلى أنه يبعث برسالة للمجموعات 

، كما أكدت الصحيفة على أن هدف أمريكا لم يكن مجرد معاقبة النظام السوري على مستقبال  
استخدام السالح الكيماوي، والدليل على ذلك أن واشنطن ابلغت موسكو بالضربة وأن موسكو 

 .بدورها ابلغت دمشق بها
مريكية على محاولة تبرير هذا العدوان بذريعة استخدام الجيش "إن اقدام الواليات المتحدة األ

العربي السوري للسالح الكيماوي في خان شيخون دون معرفة حقيقة ما يجري وتحديد المسؤول 
عنهم من شأنه أن يبعث برسائل الى المجموعات اإلرهابية تجعلها تتمادى في استخدام السالح 

 .(27 )ائر كبيرة في ميدان المعركة"كلما تعرضت لخس الكيماوي مستقبال  
أن الضربة  اوعلى الجانب اآلخر، جاء تأييد الصحيفة للتدخل العسكري األمريكي مشير  

األمريكية تعاملت بالطريقة التي يفهمها النظام السوري، واستهدفت ارسال عدة رسائل هامة منها: 
يد، وأن الضوء األخضر الذي حصل لإلجرام والقتل والتشر  ارسالة للنظام السوري بأن هناك سقف  

يران بأن القوة األولى في العالم أصبحت  عليه نتيجة ضعف إداره أوباما قد تغير، ورسالة لروسيا وا 
 حاضرة في سوريا بعد غياب.

 تداعيات ونتائج الضربة األمريكية على سوريا:موقف صحف الدراسة من  -ثانًيا

يات الخطيرة التي تخلف الضربة األمريكية وتترتب إلى العواقب والتداع صحيفة األهرامأشارت 
نشوب حرب شاملة في المنطقة، مستدلة على ذلك بسيناريو  واحتماالت، ومستقبال   اعليها حاضر  

ل وتقسيم العراق، وفيما يتعلق بالتسوية السياسية، أشارت الصحيفة إلى أن بهذه الضربة احتال
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تعثرت محاوالت التوصل لحل سياسي، وعلى المستوى ، و ايكون الوضع في سوريا قد ازداد تعقيد  
الميداني، أوضحت الصحيفة أن قرار الرئيس ترامب بمعاقبة النظام السوري من خالل قصف 
مطار الشعيرات غير مؤثر فبعد يوم من قصف مطار الشعيرات السوري تم تشغيل المطار 

 وانطلقت منه طائرات سوريه دكت مواقع للجماعات المسلحة.
حتماالت الحرب الشاملة في المنطقة، تمت الضربة العسكرية ال من أهم التداعيات هو "لع

 23، لم يصل للمطار سوى اصاروخ   59األمريكية ضد مطار الشعيرات الحربي في سوريا، بعدد 
 افقط، وذهب الباقي إلى أماكن مجهولة، على خلفية استخدام سالح كيماوي ضد مدنيين، تكرار  

للعراق،  اوتقسيم   ال  احتالو  افي سوريا، ومن قبل العراق، وكانت النتيجة هي دمار   ألكذوبة سابقة
 .(28 )والمستهدف تكرار المشهد في سوريا باختصار"

"بعد يوم من قصف مطار الشعيرات السوري تم تشغيل المطار، وانطلقت منه طائرات سورية 
 .(29 )دكت مواقع للجماعات المسلحة"

ن تلك الضربة تساعد على استمرار األزمة والخاسر الوحيد أ ليومصحيفة المصري اأوضحت 
مواقف القوى العربية والدولية من الضربة األمريكية هو الشعب السوري، كما ذهبت إلى رصد 

األوروبي وبريطانيا وتركيا قد دعمتها، وعارضتها روسيا  واالتحاددول الخليج العربي  مشيرة إلى أن
يران وحلفائهم، وكان  "إن ما حدث بلطجة وانتهاك  بالنسبة للبعض اآلخر مثل مصر امرتبك  وا 

 .(30 )للقانون الدولي يساعد على استمرار األزمة، والخاسر الوحيد هو الشعب السوري"
إن رد الفعل على الضربة األمريكية كان واضح بالنسبة للكثيرين، فقد دعمتها دول الخليج "

يران وحلفائهم، وكان مرتبك   األوروبي وبريطانيا واالتحادالعربي   اوتركيا، وعارضتها روسيا وا 
 . (31 )بالنسبة للبعض اآلخر مثل مصر حيث غابت البوصلة"

 إنشاء مناطق آمنة: قاتفاالموقف من  -2

بشأن إنشاء  اآلستانةروسيا في ختام الجولة الرابعة لمفاوضات  باقتراحت صحف الدراسة اهتم
فيف من حدة التوتر بين قوات الجيش السوري والمعارضة مناطق آمنة في سوريا في سياق التخ

من قبل روسيا وايران وتركيا، ويفترض انشاء  2017مايو  3ق يوم تفاالمسلحة، وقد تم توقيع اال
هذه المناطق على كامل محافظه ادلب واجزاء من محافظه الالذقية وحلب وحمص ودمشق 

 قتة تدوم ستة اشهر قابلة للتمديد بموافقة الضامنين،، وذلك لمدة مؤ والقنيطرةودرعه  الشرقيةالغوطه 
% من إجمالي 23.9ق إنشاء المناطق اآلمنة" في المرتبة الثانية بنسبة اتفاوقد جاءت تغطية "

األفكار الرئيسية في صحيفتي األهرام والمصري اليوم، أما على مستوى كل صحيفة على حدة، 
%، وفي المرتبة الثالثة في جريدة المصري 27.1بنسبة جاءت في المرتبة الثانية بجريدة األهرام 

 %، في حين أغفلت جريدة الوفد تغطيتها.26اليوم بنسبة 
ق المناطق اآلمنة الذي اسفرت عنه مباحثات اتفاوقد اختلفت مواقف صحف الدراسة بشأن 

ق اآلمنة، ق المناطاتفابين التأييد والمعارضة بشأن  صحيفة األهرام، فقد اشتبك خطاب اآلستانة
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فقد بنت الصحيفة تأييدها له على أساس انعكاساته اإليجابية على المستوى المحلي داخل سوريا، 
عن القتال وتحسين أحوالهم  افرصة ألن يلتقط المدنيين انفاسهم بعيد  "ق تفاحيث اعتبرت هذا اال

تاحة الفرصة لعودة النا في ، (32 )"زحينالبائسة عبر وصول المساعدات اإلنسانية بشكل أفضل وا 
أول سكين فعلي في تقسييم "تمرير ق باعتباره تفاحين جاءت معارضة الصحيفة لهذا اال

كمرحلة أولى ثم  2003، ووصفته بأنه استكمال لخطة تقسيم بدأت في العراق عام (33 )"سوريا
 كمحطة ثانية. 2017سوريا 

يران، ا  لها لمصلحة روسيا و  اق المناطق اآلمنة باعتباره تهميش  تفاوفي سياق رفض أمريكا ال
إلى تأكيد روسيا على التوافق في األهداف بين روسيا وأمريكا فيما يتعلق  صحيفة األهرامأشارت 

ق تفاول الكان الهدف األ"ق المناطق اآلمنة فكالهما يهدف إلى محاربة التنظيمات األرهابية اتفاب
حديد مناطق تواجدها األمر الذي مناطق تخفيف التصعيد هو فصل تلك التنظيمات اإلرهابية وت

 .(34 )طالما نادت به"
ق المناطق اآلمنة اتفاإلى اتخاذ موقف معارض من  صحيفة المصري اليومفي حين ذهبت 

ق يعيد ترتيب تفاهذا اال" واعتباره إعادة ترتيب لألوضاع في الشرق األوسط وليس خطة سالم
 .(35 )واليات المتحدة"األوضاع في الشرق االوسط، وهو أمر ليس في صالح ال

 األسد:الرئيس بشار مصير  -3

جاءت التغطية الصحفية لـ "مصير الرئيس السوري بشار األسد" في المرتبة الثالثة بنسبة 
% من إجمالي األفكار الرئيسية في صحيفتي األهرام والمصري اليوم، وكذلك على مستوى 22.7

%، 26.4من جريدة األهرام بنسبة  كال   كل صحيفة على حدة، فقد جاءت في المرتبة الثالثة في
 %، في حين أغفلت جريدة الوفد تغطيتها.23.3وجريدة المصري اليوم بنسبة 

وقد اتجهت صحيفتا األهرام والمصري اليوم إلى الحديث عن مصير الرئيس بشار األسد على 
ف صحيفة أثر قيام الواليات المتحدة األمريكية بقصف مطار الشعيرات في سوريا، وجاء موق

بشار األسد، في حين عرض خطاب المصري اليوم وجهتي النظر المؤيدة  إلسقاط ااألهرام معارض  
 والمعارضة لرحيل الرئيس بشار األسد.

الرئيس بشار األسد إلى الربط بين مصير  إلسقاطفي معارضتها  صحيفة األهراموذهبت 
رئيس بشار األسد وبين الحفاظ على ما الرئيس األسد وعدة تداعيات من بينها: الربط بين بقاء ال

لإلرهاب في  اآمن   تبقى من كيان الدولة السورية، ومنع انزالقها إلى الهاوية، أو أن تصبح مجاال  
لرحيله، والربط بين سقوط الرئيس بشار األسد وبين تقسيم سوريا إلى عدة دويالت "ماذا  اآلتياليوم 

دولة أسمها سوريا؟ وهل هم يريدون تقسيم تلك بعد سقوط األسد أو رحيله؟ هل ستظل هناك 
إلى أن تغير ، وكذلك اإلشارة (36 )لى عده دويالت، كردية وعلوية وسنية وربما تركيه ؟"إاالراضي 

الحرب الباردة السائدة بين دعم اجواء موقف أمريكا واإلصرار على إنهاء دور الرئيس السوري ي
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العسكري في سوريا ويمنع روسيا من فرض مشروعها  ويزيد من التورط روسيا والواليات المتحدة
   السياسي.

إقليمية كإسرائيل  وأخرىهذه األجواء تتدعم بتدخل أطراف دولية خاصة بريطانيا وفرنسا، "
وتركيا، وثالثة عربية، تؤيد وتساند هذا التحول األمريكي وتحفز البيت األبيض لمزيد من التورط 

 .(37 )ن فرض مشروعها السياسي"العسكري في سوريا ومنع روسيا م
لرحيل الرئيس بشار األسد،  ةمعارضالو لوجهتي النظر المؤيدة  المصري اليومخطاب عرض 

فقد عرضت الصحيفة لموقفين بشأن مصير الرئيس بشار األسد، ففي الجانب المؤيد لبقاء األسد 
عن بلده، ووصف  جاء من ال يرى شيئا خطأ فيما يفعله األسد من األصل، ويعتبر أنه يدافع

ومصاب بعمى سياسي، وعلى الجانب اآلخر من يرى أن  االخطاب هذا الموقف بأنه مدان أخالقي  
إزاحة األسد بقوة السالح ستكون أسوأ من بقائه، أما وجهة النظر المؤيدة لرحيله أشارت إلى أن أن 

غير " ية الحرب األهليةإزاحة االسد، أو على األقل تحجيمه بشدة، كانت ممكنة بل مطلوبة منذ بدا
مقبول اسقاط بشار األسد بقوة السالح األمريكي وال بسالح الجماعات اإلرهابية وال بأي سالح فهذا 

 .(38 )خط أحمر، لكون النتائج والتداعيات لهذا االسقاط بالقوة ستكون أسوأ من بقائه"
دافع عن بلده في "هناك من ال يرى شيئا خطأ فيما يفعله األسد من األصل، ويعتبر أنه ي

مواجهة شذاذ اآلفاق، وهناك على الجانب اآلخر من يرى أن األسد مجرم ولكن إزاحته قد تفرز 
ومصاب  اأكبر وخراب أعم، التفرقة بين هذين الموقفين مهمة، الموقف االول مدان أخالقي   اشر  

هو أن إزاحة بعمى سياسي، الموقف الثاني يؤخذ ويرد عليه، يتبنى كاتب السطور موقف ثالث 
 .(39 )االسد، أو على األقل تحجيمه بشدة، كانت ممكنة بل مطلوبة منذ بداية الحرب األهلية"

وفيما يتعلق بالجانب الطائفي في مصير الرئيس بشار األسد، فقد أشارت الصحيفة إلى ما هو 
ي كل شيعية، ف –أبعد من خطورة بقاء أو رحيل الرئيس السوري، وهو التمهيد لمواجهات سنية

المنطقة في حالة تم تفسير رحيله ألنه علوي "المشكلة لم تكمن خطورتها في سوريا وبقاء األسد 
نما في التمهيد لمواجهات سنية  .(40 )شيعية في كل المنطقة" –ورحيله، وا 

 قصف خان شيخون باألسلحة الكيماوية:الموقف من  -4

شيخون بمحافظة إدلب، الذي ام صحف الدراسة بتغطية الهجوم الكيميائي في خان اهتمجاء 
صابة  70أسفر عن مقتل ما ال يقل عن  حيث جاء في المرتبة الرابعة  ا، منخفض  200شخصا وا 

من إجمالي األفكار الرئيسية بصحف الدراسة الثالث مجتمعة، أما على مستوى %( 14.5) بنسبة
وفي المرتبة الرابعة %، 3.9كل صحيفة على حدة، جاءت في المرتبة الثانية بجريدة الوفد بنسبة 

، ويعود انخفاض %15.6%، وجريدة المصري اليوم بنسبة 16في كال من جريدة األهرام بنسبة 
إلى تغطية الضربة العسكرية التي قامت بها أمريكا  اام سريع  هتمتغطية هذا القصف إلى تحول اال
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عقاب على ساعة من حادث خان شيخون، باعتبارها  70على مطار الشعيرات في سوريا بعد
 استخدام السالح الكيماوي.

في تغطيتها  صحيفة األهراموفي سياق الحديث عن مرتكب حادث خان شيخون، أشارت 
أن أمريكا قدمت عدة أدلة على استخدام النظام السوري غاز السارين في خان "ة إلى اإلخباري

، (41 )"ط حكم بشارشيخون، في حين أكدت روسيا على أن المتمردين هم الذين استخدموها إلسقا
على أسانيد واهية ودفوع  اوقد انتقد الخطاب تسرع المجتمع الدولي في توجيه االتهامات اعتماد  

ينقصها اإلقناع، وأنه تم تسيس حادث خان شيخون ومحاولة القفز عليه لتحقيق مكاسب ذاتية 
ء حقيقة الجريمة "لم يمنح المجتمع الدولي نفسه فرصة الستجال وتمرير سياسات ومخططات بعينها

ستماتة في كيل البشعة التي وقعت في خان شيخون بإدلب السورية جميع األطراف سارعت إلى اال
 .(42 )االتهامات أو النفي"

الصمت العربي،  اإلى انتقاد رد الفعل العربي مدين   صحيفة المصري اليوموقد اتجه خطاب 
طفال ونساء وشيوخ، ذلك الصمت الذي على مقتل أو استشهاد األشقاء السوريين، ومن بينهم أ

 من أن يكون القصف من فعل القوى العظمى الحاكمة للعالم ااعتاد انتظار رد الفعل العالمي، خوف  
"الغريب في األمر هو رد الفعل العربي، أو بتعبير أدق، الصمت العربي، على مقتل أو استشهاد 

لك الصمت الذي اعتاد انتظار رد الفعل األشقاء السوريين، ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ، ذ
 .(43 )العالمي"

تغطية الهجوم على خان شيخون بالسالح الكيماوي إال أنها اكتفت  صحيفة الوفدوقد تجاهلت 
بالتعليق عليه من خالل مقال للكاتب مجدي سرحان يدين فيه كافة أطراف الصراع على استخدام 

"ما يحدث في مجزره بلدة خان شيخون  مرة صهيونيةالسالح الكيماوي ويقدم الحدث باعتباره مؤا
في مدينه إدلب السورية هو جريمة حقيقية، تجسد المأساة االنسانية المروعة التي يعيشها الشعب 

 .(44 )الشقيق"
صحيفة وفي سياق الحديث عن تداعيات الهجوم بالسالح الكيماوي على خان شيخون، ذهبت 

إلى أنها "رفعت اتهامات ترامب النظام السوري بتجاوز الخط  ةاإلخباريفي تغطيتها  المصري اليوم
األحمر بشأن الهجوم، سقف المطالبات داخل الواليات المتحدة النتهاج سياسة أكثر صرامة تجاه 

كان أبرزها فرض مناطق حظر جوي ومالحقة األسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب ، (45 )دمشق"
جوية للنظام ألن الوقت قد حان إلزاحة الرئيس السوري وتسليح المعارضة السورية وتوجيه ضربات 

 . من السلطة
فور  ة إلى رد الفعل األمريكي بأنهاإلخباريفي تغطيتها  صحيفة الوفدوكذلك أشارت تغطية 

ورود أنباء عن هجوم خان شيخون طلب ترامب قائمة خيارات لمعاقبة االسد، وألتقى كبار مسئولي 
نفسه، وقدموا خيارات منها عقوبات وضغوطات دبلوماسية وخططت اإلدارة بترامب مساء اليوم 

 .مجموعة متنوعة من الضربات العسكرية على سوريا
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 :المستخدمة في أزمة الضربة األمريكية على سوريا األطر -اثانيً 
 (2جدول رقم )

 ي أزمة الضربة األمريكية على سورياـالمستخدمة ف األطر

 اإلعالمية األطر
 الصحيفة

 الوفدالمصري اليوم األهرام عالمجمو 

 إطار الصراع
 64 - 26 38 ك
% 26.4% 33.8% - 25.9% 

 إطار اسناد المسئولية
 71 10 21 40 ك
% 27.8% 27.3% 38.5% 28.7% 

 48 9 10 29 ك امات اإلنسانيةهتمإطار اال
% 20.1% 13.0% 34.6% 19.4% 

 إطار المؤامرة
 64 10 18 36 ك
% 25.0% 23.4% 38.5% 25.9% 

 إطار اإلدانة
 78 9 28 41 ك
% 28.5% 36.4% 34.6% 31.6% 

 إطار المصلحة
 65 10 15 40 ك
% 27.8% 19.5% 38.5% 26.3% 

 إطار العقوبات الدولية
 42 4 19 19 ك
% 13.2% 24.7% 15.4% 17.0% 

 115 5 30 80 ك إطار التسوية السلمية

% 55.6% 39.0% 19.2% 46.6% 

 طار النمذجةإ
 35 3 13 19 ك
% 13.2% 16.9% 11.5% 14.2% 

 9 2 4 3 ك إطار الحرب بالوكالة
% 2.1% 5.2% 7.7% 3.6% 

 247 26 77 144 ن المجموع

تشير قيمة )ن( في الجدول إلى عدد المواد التحريرية في صحف الدراسة حيث كانت تظهر 
 .في المادة الواحدة أكثر من إطار

قدمت من خاللها صحف  األطرات الجدول السابق أن هناك مجموعة من يتضح من بيان
ن اختلف معدالت بروزها بين صحف الثالث، فقد الدراسة أزمة الضربة األمريكية على سوريا ، وا 

%(، وفي 46.6جاء إطار التسوية السلمية في المرتبة األولى في صحف الدراسة الثالث بنسبة )
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%(، وفي المرتبة الثالثة جاء اطار اسناد المسئولية بنسبة 31.6ة بنسبة )المرتبة الثانية إطار اإلدان
%(، وفي المرتبة الخامسة جاء 26.3%(، وفي المرتبة الرابعة جاء اطار المصلحة بنسبة )28.7)

طار الصراع بنسبة ) كل %(، وفي المرتبة السادسة جاء اطار 25.9من إطار المؤامرة، وا 
األخرى والتي كانت أقل  األطر%(، هذا بجانب مجموعة من 19.4ة )امات االنسانية بنسبهتماال

إطار العقوبات، إطار النمذجة، إطار  :على مستوى صحف الدراسة الثالث مجتمعة مثل اظهور  
 الحرب بالوكالة.

وتشير البيانات التفصليلية للجدول السابق إلى أنه على مستوى كل صحيفة على حدة جاءت 
داخل كل صحيفة عن نظيرتها من الصحف عينة الدراسة، فعلى سبيل  بنسب أكبر األطربعض 

األولى في صحيفة األهرام، إطار التسوية السلمية في المرتبة الثالث ت المراكز احتلالمثال، 
%، وفي المرتبة الثالثة 28.5%، وفي المرتبة الثانية جاء إطار اإلدانة بنسبة 55.6األولى بنسبة 

طار اسناد المسئولية بنسبة من إطار المص جاء كال    %. 27.8لحة وا 
األولى لألطر في صحيفة المصري اليوم، إطار التسوية الثالث ت المراكز احتلفيما  -

%، وفي المرتبة الثانية جاء إطار اإلدانة بنسبة 39السلمية في المرتبة األولى بنسبة 
 %. 33.8%، وفي المرتبة الثالثة جاء إطار الصراع بنسبة 36.4

من إطار اسناد المسئولية  األولى لألطر في صحيفة الوفد كال   الثالث ت المراكزاحتل فيما -
طار المصلحة في المرتبة األولى بنسبة  طار المؤامرة وا  %، وفي المرتبة الثانية 38.5وا 

طار اإلدانة بنسبة هتممن إطار اال جاء كال   %، وفي المرتبة 34.6امات اإلنسانية وا 
 %.19.2سوية السلمية بنسبة الثالثة جاء إطار الت

في المعالجة الصحفية ألزمة  األطرويمكن الكشف عن طرق توظيف صحف الدراسة لهذه  
  :اآلتيالضربة األمريكية على سوريا على النحو 

 إطار التسوية السلمية: -1

البارزة بصحف الدراسة  األطرجاء إطار التسوية السلمية في المرتبة األولى من إجمالي 
أما على مستوى كل صحيفة على حدة فقد جاء إطار %(، 46.6وذلك بنسبة ) مجتمعةالثالثة 
%، وصحيفة المصري 55.6من صحيفة األهرام بنسبة  السلمية في المرتبة األولى في كلالتسوية 

ووظفت %، 19.2%، في حين جاء في صحيفة الوفد في المرتبة الثالثة بنسبة 39اليوم بنسبة 
 ار في سياق الحديث عن:صحف الدراسة هذا اإلط

 ي مقابل الحل العسكري:ـالحل السياسي ف - أ

اتفقت صحف الدراسة الثالث في توظيف إطار التسوية السياسية في سياق المقارنة بين الحل 
في تغطيتها الصحفية إلى التأكيد على أن  صحيفة الوفدفقد ذهبت السياسي والحل العسكري، 

"إذا استمر الخيار العسكري  سياسي وبإرادة الشعب السوري األزمة السورية لن تحل إال في إطار
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هو الحاكم لحل األزمة السورية فسوف يستمر بشار األسد لسنوات يعاني فيها الشعب السوري 
 . (46 )والمنطقة العربية كلها لسنوات ال يعلم مداها إال اهلل"

، وهو واإلقليميةولية إلى أن الحل في يد األطراف الد صحيفة المصري اليومفي حين أشارت 
حل سياسي وليس عسكري، برحيل بشار وتجهيز بديل آخر من داخل ما تبقى من الدولة السورية 

صالحها حتى يستطيع أن يدحر اإلرهاب  ا"يكون قادر   على قيادة ما تبقى من أجهزتها وجيشها وا 
 . (47 )واإلرهابيين"

لتأكيد على أن الحل الوحيد هو التسوية في مقالها االفتتاحي إلى ا صحيفة األهرامكذلك ذهبت 
ن حقن دماء الشعب السوري لن يتم إال بتوافق تلك  السياسية والحفاظ على كيان الدولة السورية، وا 
القوى على صيغة مقبولة للتسوية تنهى القتال "هذه ليست أول ولن تكون أخر مجزرة في الحرب 

 . (48 )فاظ على كيان الدولة السورية"السورية والحل الوحيد هو التسوية السياسية والح
 الضربة اإلمريكية على سوريا باعتبارها تسوية سياسية: - ب

هذا اإلطار في سياق توصيف في جانب من الخطاب إلى توظيف  صحيفة األهرامذهبت 
باعتبارها تسوية سياسية، فقد فسرت الضربة األمريكية في سياق  سوريا الضربة األمريكية على

أقرب إلى األساليب الميكافيلية التي ترى األطراف العالمية غارقة في  ألسلوباتباع أمريكا 
صراعات ومعارك، عاجزة عن تقديم أي حلول ال نهائية أو الخروج منها لسنوات، فتترك هذه 
الصراعات تأخذ مداها قبل أن تتدخل للحسم الذي تسبقه ضربات عنيفة تخلخل األطراف 

ل، ومن ثم اعتبار هجوم الشعيرات مقدمة حقيقية لضربات حل المستهدفة باعتبارها ضربات ح
أمريكية لتسوية األزمة السورية بعد فشل كل الجهود الدولية واألقليمية لتسويتها"االسلوب األمريكي 

تترك الصراعات تأخذ مداها قبل أن تتدخل التي هو أقرب ما يكون إلى األساليب الميكافيلية 
 .(49 )للحسم"

على أن "الضربة األمريكية نقطة تحول وورقة ضغط  يفة المصري اليومصحوكذلك أكدت 
يران من أجل الدخول في مسار سياسي يؤدي لرحيل بشار  على النظام السوري وحلفائه روسيا وا 

 .(50 )األسد والحفاظ على ما تبقى من الجيش والدولة السورية"
، أشارت اسياسي   منة باعتباره حال  ق المناطق اآلاتفاو  اآلستانةوفي سياق الحديث عن مباحثات 

لحل  اجديد   االتي حفرت مسار   اآلستانةق أحد إيجابيات مباحثات تفاإلى أن هذا اال صحيفة األهرام
عن جينف،  الحل األزمة السورية بعيد   اجديد   اعن جينف "حفرت مسار   ااألزمة السورية بعيد  

السوري أن يتفرغ لشن هجمات على كل وأسفرت عن إقامة مناطق خفض التوتر، وأتاحت للجيش 
الف كيلو متر مربع خالل أيام شرق  15من داعش وجبهة النصرة، حتى أنه سيطر على نحو 

 .(51 )من الحدود العراقية" اسوريا، مقترب  
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 إطار اإلدانة: -2
 البارزة بصحف الدراسة الثالثة مجتمعة األطرجاء اطار اإلدانة في المرتبة الثانية من إجمالي 

وكذلك على مستوى كل صحيفة على حدة فقد جاء إطار اإلدانة في %(،  31.6ك بنسبة )وذل
%، 34.6%، وكذلك صحيفة الوفد بنسبة 36.4المرتبة األولى في صحيفة المصري اليوم بنسبة 

وقد اتفقت صحف الدراسة الثالث في توظيف إطار %، 28.5صحيفة األهرام بنسبة  اوأيض  
 عن القصف األمريكي لمطار الشعيرات في سوريا.اإلدانة في سياق الحديث 

 إدانة أمريكا بشأن توجيه ضربة عسكرية على سوريا: - أ
وظفت صحف الدراسة هذا اإلطار في سياق إدانة أمريكا بشأن توجيه ضربة عسكرية على 

على استخدام السالح الكيماوي في خان شيخون، فقد ذهبت  امطار الشعيرات في سوريا رد  
إلى إدانة أمريكا مشيرة إلى التناقض في الموقف األمريكي الذي يريد اسقاط األسد  امصحيفة األهر 

باعتباره ديكتاتور قاتل في حين أنها ال تجرؤ أن تمس إيران أو كوريا الشمالية التي تطلق كل عدة 
اذا أسابيع تجارب نووية "إذا كانت واشنطن تزعم أنها تريد اسقاط الديكتاتور القاتل في دمشق، لم

 .(52 )وتسقطه" الم تذهب وتحارب ديكتاتور كوريا الشمالية أيض  
أمريكا على األقدام على تنفيذ ضربة عسكرية على سوريا في حين  صحيفة الوفدكما أدانت 

بعد تورط النظام السوري في استخدام األسلحة الكيماوية " نتائج التحقيقات حتى اآلن  اأنه ليس ثابت  
 .(53 )دفعت أمريكا إلى أن تمطر سوريا بهذا الكم الكبير من الصواريخ" لم تؤكد المزاعم التي
إلى استنكار قيام ترامب بتوجية ضربة عسكري على  صحيفة المصري اليوموكذلك ذهبت 

غطاء شرعي من األمم المتحدة "ال انتظر موافقة الشركاء بدون سوريا بدون موافقة الشركاء وكذلك 
من األمم المتحدة، بل ذهب وحده لينتهك القانون الدولي وسيادة  وال بحث أساسا عن غطاء شرعي

 .(54 )دولة مستقلة"
 إدانة ردود الفعل العربية والدولية تجاه القصف األمريكي لسوريا: - ب

اتفقت صحيفتا المصري اليوم والوفد في توظيف إطار اإلدانة في سياق الحديث عن ردود 
 ريكي لسوريا.الفعل العربية والدولية تجاه القصف األم

إلى استنكار رد الفعل الروسي تجاه العدوان األمريكي على سوريا  صحيفة الوفدفذهبت 
ئيل وداعش وجبهة ااسر "رد الفعل المؤيد من جانب استنكار وكذلك  ،(55 )"في بيان بارد رانحص"

للجيش التي زادت على ذلك باقتراحها منطقة حظر جوي  النصرة واإلخوان والسعودية وقطر وتركيا
، كما أدانت الصحيفة التناقض في موقف دول الغرب فرغم إن هذه (56 )السوري فوق أراضي الدولة"

عن اتخاذ أي موقف تجاه مجازر أبشع ارتكبت في أماكن آخرى تخاذلت الدول هي نفسها التي 
 .من العالم
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سوريا في  رد الفعل الخليجي المؤيد للضربة األمريكية على صحيفة المصري اليوموقد فسرت 
ضوء قناعة بعض دول الخليج "ربما كانت دول الخليج أو بعضها ترى في المنظومة الخليجية 

 .(57 )بديل للمنظمة العربية"
كما وظفت الصحيفة إطار اإلدانة في سياق إدانة الصمت العربي تجاه استخدام السالح 

شيخون ووصفته بأنه استنكرت الصمت العربي على حادث خان حيت الكيماوي في خان شيخون، 
من أن يكون الحادث من صنع القوى العظمى الحاكمة  امنهم لرد الفعل العالمي تخوف   اانتظار  

للعالم، وبالتالي ال يجب أبدا اصطدام العائالت الحاكمة بها "ذلك الصمت الذي اعتاد انتظار رد 
 .(58 )اكمة للعالم"الفعل العالمي، عل وعسى يكون القصف من فعل القوى العظمى الح

 ي سوريا:ـإدانة موقف مصر والجامعة العربية إزاء الوضع ف - ج
قترانه بالحديث عن عدم ظهور موقف  صحيفة المصري اليومانفردت  بتوظيف إطار اإلدانة وا 

التعليق موقف الخارجية المصرية في  بعض الكتاب انتقدفقد واضح لمصر إزاء الوضع في سوريا، 
أدان االستقطاب الذي جري في مجلس بأنه " ا من أبناء الشعب السوريعلى جريمة سقوط ضحاي

 .(59 )األمن وتناسى الضحايا الذين سقطوا في سوريا"
"إال أن الغريب في األمر هو موقف جامعة كما انتقد بعض الكتاب موقف الجامعة العربية 

العام ال حول له وال التصريحات كما االجتماعات بالتأكيد، األمين حيث اختفت الدول العربية 
 .(60 )قوة"

 إطار اسناد المسئولية -3
البارزة بصحف الدراسة  األطرجاء اطار اسناد المسئولية في المرتبة الثالثة من إجمالي 

أما على مستوى كل صحيفة على حدة فقد جاء إطار %(، 28.7وذلك بنسبة ) الثالثة مجتمعة
%، وفي المرتبة الثالثة في 38.5وفد بنسبة اسناد المسئولية في المرتبة األولى في صحيفة ال

%، 27.3%، وفي صحيفة المصري اليوم في المرتبة الرابعة بنسبة 27.8صحيفة األهرام بنسبة 
اتفقت صحف الدراسة الثالث في توظيف هذا اإلطار في سياق تحديد المسئول عن قصف وقد 

 خان شيخون بالسالح الكيماوي.
اد مسئولية استخدام السالح الكيماوي في خان شيخون إلى إلى اسنصحيفة الوفد فقد ذهبت 

كل أطراف الصراع في سوريا "إن كل أطراف الصراع في سوريا تتحمل مسئولية هذه المأساة وال 
 .(61 )استثني أحد من ذلك"

فتتاحي إلى أنه ليس بإمكان أحد تحديد مرتكبي في مقالها اال صحيفة األهرامكما أشارت 
ع أحد التوصل إلى الحقيقة ألن المنطقة التي وقعت بها المجزرة تقع تحت "لم يستطيالحادث 

سيطرة جبهة النصرة المعارضة ولم تستطع أي جهة محايدة الدخول إليها إلكتشاف حقيقة 
 .(62 )الوضع"
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إلى التساؤل عن مرتكب الهجوم بالسالح الكيماوي على خان  صحيفة المصري اليوموذهبت 
مريكا لبشار األسد تنفية روسيا عنه" أساس السؤال هنا أنه ال توجد شيخون ففي حين تنسبه أ

مصلحة لبشار في توجيه الضربة السيما بعد قبول الرئيس ترامب بوجود وتأييد أمريكا لبقائه 
 .(63 )ليصبحوا ألول مرة موضع قبول القوتين العظميين"

 إطار المصلحة -4
البارزة بصحف الدراسة الثالثة  األطرجاء اطار المصلحة في المرتبة الرابعة من إجمالي 

أما على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاء إطار المصلحة %(، 26.3وذلك بنسبة ) مجتمعة
%، في حين 27.8%، وصحيفة األهرام بنسبة 38.5في المرتبة األولى في صحيفة الوفد بنسبة 

اتفقت صحف الدراسة في د %، وق19.5جاء في صحيفة المصري اليوم في المرتبة السابعة بنسبة 
توظيف إطار المصلحة في سياق توضيح المصلحة التي أرادتها أمريكا من وراء قصف مطار 

 الشعيرات في سوريا.
ستفادة التي تعود على أمريكا من وراء قصف سوريا إلى توضيح اال صحيفة األهرامفذهبت 

في المعادلة السورية والمشاركة في  اأساسي   اوالمتمثلة في "اعالن عودة الواليات المتحدة العب  
 .(64 )عملية اقتسام الغنائم التي بدأ التنازع عليها بين االطراف السياسية في الصراع السوري"

إلى توضيح رسائل ترامب من وراء قصفه لسوريا ومن صحيفة المصري اليوم كما ذهبت 
باما المتردد العاجز، واإلعالن بينها: تغطية فشله وتدني شعبيته، والتأكيد على أنه ليس باراك أو 

 .(65 )أمام روسيا بأنها ليست الالعب الوحيد في الساحة "أن أمريكا موجودة بقوة تقول وتفعل"
أن هدف ترامب من وراء قصف سوريا هو مصلحة شخصية  صحيفة الوفدوكذلك أوضحت 

"محاولة ترامب كذلك و تتمثل في محاولته نفي اإلتهامات الموجهة إليه من الداخل بعالقته بالروس 
 .(66 )إعادة ترتيب البيت األمريكي من جديد"

 إطار المؤامرة -5

البارزة بصحف الدراسة الثالثة  األطرجاء اطار المؤامرة في المرتبة الخامسة من إجمالي 
أما على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاء إطار المؤامرة %(، 25.9وذلك بنسبة ) مجتمعة

%، وفي المرتبة الخامسة في صحيفة األهرام 38.5ي صحيفة الوفد بنسبة في المرتبة األولى ف
اتفقت صحف %، وقد 23.4%، وفي المرتبة السادسة في صحيفة المصري اليوم بنسبة 25بنسبة 

الدراسة الثالث في توظيف إطار المؤامرة في سياق التغطية الصحفية للتدخل العسكري األمريكي 
الشعيرات، كما وظفته صحيفتا األهرام والمصري اليوم في سياق في سوريا من خالل قصف مطار 

 .ق المناطق اآلمنةتفاتغطيتهما ال
 ي سوريا:ـالتدخل العسكري األمريكي ف - أ

المؤامرة في سياق الحديث عن التدخل العسكري األمريكي  إطار صحيفة األهراموظفت 
لحادث خان شيخون وقصف واألهداف الخفية من ورائه، فقد فسرت الصحيفة استغالل ترامب 
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سوريا على أثره، أنه تأكيد لألمريكيين على وجود رئيس يملك القوة والقرار وتبرئة من شبهات 
عالقته بروسيا وكذلك رسالة تهديد مباشرة لكوريا الشمالية، كما كشفت الصحيفة عن أن سبب 

، جاء في سياق قصف أمريكا لسوريا ومعطياته من حيث التوقيت والحجم وتسريب ذلك لروسيا
رغبة أمريكا في إخراج إيران وحزب اهلل من معادلة السورية، فقد أكدت الصحيفة على هذه المؤامرة 
مشيرة إلى أن واشنطن ابلغت موسكو مسبقا بقرارها حول قصف قاعده الشعيرات، ما كان مقدمة 

 الخالئها من الكوادر الروسية، وربما أيضا السورية.
إلى توضيح األسباب غير المعلنة التي دفعت أمريكا لقصف سوريا،  صحيفة الوفدكما ذهبت 

مشيرة إلى أنه لم يكن الهدف منه أبدا هو اإلنتصار لسوريا"هي محاوالت ترضية بعض الدول التي 
 .(67 )تناصب نظام األسد العداء"

أن هدف ترامب من وراء قصف سوريا هو تحويلها إلى صحيفة المصري اليوم كما أوضحت 
لتجريب األسلحة وتجديد النزاع األمريكي الروسي على أرض سوريا "يريد تحويل الشام إلى حقل 

حقل لتجريب مختلف األسلحة الحربية من صواريخ توماهوك وطائرات، والسياسية واالقتصادية، 
 .(68 )وتحويل النزاع الروسي األمريكي، البارد القديم، إلى معركة ساخنة حديثة"

 منة:ق المناطق اآلاتفا  - ب
برز إطار المؤامرة في صحيفتي األهرام والمصري اليوم في سياق توصيف الهدف من وراء 

قامة المناطق اآلمنة، فذهبت اتفا إلى توضيح األهداف الخفية  صحيفة األهرامق وقف التصعيد وا 
ة ق المناطق اآلمنة، حين سعت أمريكا لتنفيذه في وقت سابق، والتي كان أهمها موازناتفامن وراء 

"هدفها الظاهر هو الحيلولة  التمدد الروسي في الشرق األوسط وتأمين إسرائيل عبر تجزئة سوريا
لكن خلف هذا الهدف موازنة التمدد الروسي في الشرق  ،دون تدفق المهاجرين إلى الدول الغربية

 .(69 )األوسط وتأمين إسرائيل عبر تجزئة سوريا"
اج للقرارات اإلستراتيجية التي اتخذتها هذه الدول منذ باعتباره نتصحيفة المصري اليوم وفسرته 

يران  ذريعة حماية األسد إلقامة موطئ قدم "بداية تدخلها في سوريا، فقد استخدمت روسيا وا 
 .(70 )إستراتيجي على الجانب الغربي من الشرق األوسط"

 إطار الصراع -6

بصحيفتي األهرام والمصري البارزة  األطرجاء اطار الصراع في المرتبة الخامسة من إجمالي 
أما على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاء إطار الصراع في %(، 25.9وذلك بنسبة )اليوم 

%، وفي المرتبة الرابعة صحيفة األهرام 33.8المرتبة الثالثة في صحيفة المصري اليوم بنسبة 
 %، ولم توظفه صحيفة الوفد.26.4بنسبة 

اإلطار في سياق الحديث عن صراع القوى الدولية في اتفقت الصحيفتان علي توظيف هذا 
إلى أن سوريا صورة أخرى مصغرة لما كان عليه الوضع زمن  صحيفة األهرامسوريا، فقد أشارت 
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رقم محوري في معادلة القوة والتنافس بين أمريكا وروسيا ليس فقط "الحرب الباردة، فقد أصبحت 
نما على امتداد  .(71 )"العالم على مستوى الشرق األوسط وا 

إلى توضيح أطراف الصراع الدولية والدور الذي تقوم به داخل صحيفة المصري اليوم وذهبت 
سوريا "ففي شرق سوريا، يشن التحالف الدولي الذي تقوده الواليات المتحدة حملة جوية ضد تنظيم 

ات، في داعش، كما تخوض تركيا حربها الخاصة ضد داعش واألكراد من خالل عملية درع الفر 
حين تشارك القوى الديمقراطية السورية التي يسيطر عليها األكراد في حملة تدعمها الواليات 

 .(72 )المتحدة لتحرير مدينة الرقة من قبضة داعش"
ة اإلخباريفي تغطيتها  صحيفة الوفدفقد أكدت وفيما يتعلق بالضربة األمريكية على سوريا، 

شعل الصراع بين األقطاب المختلفة على المستوى الدولي تعقيد ي"تؤدي إلى على أن تلك الضربة 
وليس على مستوى سوريا فقط، حيث أن االقطار الكبرى روسيا والصين وايران ستتخذ مواقف 

 .(73 )متشددة تجاه القطب اآلخر أمريكا وتركيا والسعودية"
 امات اإلنسانيةهتمإطار ال -7

البارزة بصحف  األطردسة من إجمالي امات اإلنسانية في المرتبة الساهتمجاء اطار اال
أما على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاء %(، 19.4وذلك بنسبة ) الدراسة الثالثة مجتمعة

%، وفي المرتبة 34.6امات اإلنسانية في المرتبة الثانية في صحيفة الوفد بنسبة هتمإطار اال
فة التاسعة في صحيفة %، في حين جاء في صحي20.1السادسة في صحيفة األهرام بنسبة 

 %.13المصري اليوم بنسبة 
امات اإلنسانية في سياق الحديث عن هتماتفقت صحف الدراسة الثالث على توظيف إطار اال

 صحيفة المصري اليومفقد ذهبت تأثير الهجوم بالسالح الكيماوي على المدنيين في خان شيخون، 
لى األطفال وأثار الماء الذي يستخدم إلى استعراض المشهد في خان شيخون وتأثير الغازات ع

، ماء سكب على أجسادهم اإلغاثتهم "حدق في عيون أطفال خان شيخون إنها تديننا جميع  
الملطخة بالغازات السامة، ماء على جسد البشرية الملطخ بفضائح الهمجية، ورعاة النظام السوري 

 .(74 )أبطال استئصال اإلرهاب"
جريمة  "تداء بأسلحة كيميائية على مدينة خان شيخون بأنه اإلع صحيفة األهرامكما وصفت 

معظمهم من  امدني   86، مشيرة إلى أن ضحايا حادث خان شيخون (75 )إنسانية بكل معنى الكلمة"
ليظل يدفع الثمن أطفال وبشر أبرياء تحولوا إلى وقود للدمار الذي يهدد بإبادة ما تبقى " األطفال

 .(76 )لة السورية"من معالم الحياة للشعب والدو 
هو جريمة "أن الهجوم بالسالح الكيماوي على بلدة خان شيخون  صحيفة الوفدكذلك أكدت 

حقيقية تجسد المأساة اإلنسانية المروعة التي يعيشها الشعب الشقيق وتتحمل مسئولياتها كل 
 .(77 )أطراف الصراع الغبي المحتدم على أرض هذا البلد الحبيب"



 

  252      

اإلطار في صحف الدراسة الثالث في سياق وصف معاناة الشعب كذلك برز توظيف هذا 
فتتاحي إلى في مقالها اال صحيفة األهرامالسوري في الداخل والخارج نتيجة الصراع، فقد ذهبت 

  .وصف معاناة الشعب السوري وصعوبة الخروج من سوريا بسبب
 االعنف المتبادل داخلي  اعتبارات عدة أهمها الصعوبات المتزايدة وندرة فرص الخروج في ظل "

 .(78 )الداخل في النزوح من مكان آلخر" ووالحدود المغلقة، كما بدأ سوري
إلى معاناة السوريين من الموت في الداخل وصعوبة اللجوء للخارج  صحيفة الوفدكما أشارت 

بسبب رفض الدول األوروبية والعربية "دمار وحروب وجثث اطفال ونساء، عائالت مشردة، 
 .(79 )مغلق أمام الالجئين" مستقبل

إلى أنه قد مر على سوريا سنوات من القتل والذبح صحيفة المصري اليوم كذلك ذهبت 
ن السوريين هم دماء المذبحة في كل (80 )"سنوات من القتل والذبح ومآسى اغتيال البشرية" ، وا 

 مواجهة تحدث سنوات من الفظائع. 
 إطار العقوبات الدولية -8

البارزة بصحف الدراسة  األطرالدولية في المرتبة السابعة من إجمالي  جاء اطار العقوبات
أما على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاء إطار %(، 17وذلك بنسبة ) الثالثة مجتمعة

%، وفي المرتبة الخامسة في 15.4العقوبات الدولية في المرتبة الرابعة في صحيفة الوفد بنسبة 
%، في حين جاء في صحيفة األهرام في المرتبة السابعة 24.7صحيفة المصري اليوم بنسبة 

 %.13.23بنسبة 
اتفقت صحف الدراسة الثالث على استخدام إطار العقوبات الدولية ولكنها اختلفت في توظيفه، 
فقد وظفته صحيفة المصري اليوم للتأكيد على الهدف من الضربة األمريكية على مطار الشعيرات 

في حين وظفت سد على استخدام السالح الكيماوي في خان شيخون، تأديب وعقاب لنظام األ
صحيفتا األهرام والوفد إطار العقوبات الدولية لنفي أن يكون الهدف من وراء الضربة األمريكية هو 

 ردع النظام السوري لقيامه بهجوم كيميائي.

ردع لنظام أن الضربة األمريكية على مطار الشعيرات  صحيفة المصري اليومفقد أوضحت 
في معادالت األزمة السورية،  ابشار األسد "لم تغير الضربة األمريكية على مطار الشعيرات كثير  

إال أنها قد تردع النظام السوري وتجبره على التوقف عن استخدام هذا النوع من األسلحة الكيميائية 
 .(81 )ضد شعب"

أن يكون الهدف من وراء الضربة  إطار العقوبات الدولية لنفي صحيفة األهرامفي حين وظفت 
إلى أن "هدف الخطاب األمريكية هو ردع النظام السوري لقيامه بهجوم كيميائي، فقد أشار 

األمريكان من ضربتهم الصاروخية لقاعدة الشعيرات الجوية لم يكن أبدا ردع النظام السوري لقيامه 
نما كان غرضهم استعر  اض عضالتهم أمام أعين بهجوم كيميائي لم يثبت تورطهم فيه، وا 

 .(82 )العالم"
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في تغطيتها الصحفية على نفي أن يكون الهدف من وراء الضربة  صحيفة الوفدوكذلك أكدت 
األمريكية هو الرد على استخدام الغازات السامة "إن أمريكا لم يكن هدفها الرد على استخدام 

نما ضربتها جاءت لتجربة النسخة الجديدة م ن سالحها توماهوك الذي تستطيع الغازات السامة، وا 
 .(83 )لتوصيل عدة رسائل خارجية ومحلية" اأن تواجهه قبل أن تطلقه، كما أنها جاءت أيض  

 إطار النمذجة -9
البارزة بصحف الدراسة الثالثة  األطرجاء اطار النمذجة في المرتبة الثامنة من إجمالي 

ى حدة، فقد جاء إطار النمذجة أما على مستوى كل صحيفة عل%(، 14.2وذلك بنسبة ) مجتمعة
%، وفي المرتبة السابعة في صحيفة األهرام 11.5في المرتبة الخامسة في صحيفة الوفد بنسبة 

 %.16.9%، وفي المرتبة الثامنة في صحيفة المصري اليوم بنسبة 13.2بنسبة 
ه وقد اتفقت صحف الدراسة الثالث في توظيف إطار النمذجة في سياق استعراض ما قامت ب

أمريكا من توجيه ضربة جوية على مطار الشعيرات في سوريا على غرار ما حدث في العراق عام 
 في عهد صدام حسين وكذلك ليبيا واليمن.  2003
 مصير بعض الدول العربية نتيجة الصراع الدائر فيها: - أ

إطار النمذجة في هذا السياق مفسرة الضربة األمريكية على  صحيفة المصري اليوموظفت 
بشار بدعوة استخدام السالح الكيماوي كما حدث في الماضي مع صدام انهاء لوريا باعتبارها س

"ضرب سوريا ال يعني غير أنهم قرأوا فاتحة بشار كما قرأوا  حسين في العراق بدعوة وجود نووي
 .(84 )زمان فاتحة صدام، أكذوبة الكيماوي في سوريا ال تختلف عن أكذوبة النووي في العراق"

الضربة األمريكية على سوريا بما حدث من تدمير للعراق بمزاعم  صحيفة األهرامشبهت  كما
أمريكية عن امتالكه أسلحة دمار شامل واثبتت األيام والسنوات كذب تلك اإلدعاءات بعد فوات 
اآلوان، وكذلك اسقاط النظام الليبي بعمليات عسكرية أوروبية قائمة على معلومات غير دقيقة 

تم تدميره بمزاعم أمريكية عن امتالكه أسلحة دمار شامل، النظام الليبي تم اسقاطه "العراق 
 .(85 )واآلن يحاول التاريخ تكرار نفسه مرة أخرى في سوريا" ،بعمليات عسكرية أوروبية

على التشابه بين اعتماد أمريكا في قصفها سوريا على تحقيقات لم  صحيفة الوفدكذلك أكدت 
النظام السوري مثلما أقدمت أمريكا على غزو العراق بحجة مزاعم واهية  تثبت حتى اآلن تورط

"إن التحقيقات لم تثبت حتى اآلن تورط النظام  كشفت األيام فيما بعد أنها غير حقيقية وملفقة
 .(86 )السوري، وكأن التاريخ يعيد نفسه من جديد"

 ق المناطق اآلمنة:اتفاتوصيف  - ب
ق تفايف إطار النمذجة في توضيح موقفها المعارض البتوظ صحيفة المصري اليومانفردت 

المناطق اآلمنة وتوصيفه على أنه مخطط لتقسيم سوريا كما حدث في اوكرانيا والعراق، فقد 
ق إقامة مناطق آمنة باعتباره مخطط تقسيم سوريا بين أمريكا وروسيا كما حدث في اتفاوصفت 

ب في تجربة العراق وأنه ذات السيناريو يتكرر في أوكرانيا، كما ذهبت إلى التذكير بما خسره العر 
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"هذا السيناريو أقرب إلى  سوريا من خالل التقسيم الجغرافي والطائفي واالستنزاف المادي والبشري
"أن التجربة العربية مع ، (87 )التقسيم الجغرافي السياسي لشبه الجزيرة الكورية بشكل شبه رسمي"

 .(88 )تكرارها في سوريا" الحالة العراقية كانت كفيلة بعدم
 إطار الحرب بالوكالة -10

البارزة بصحف الدراسة  األطرجاء اطار الحرب بالوكالة في المرتبة التاسعة من إجمالي 
أما على مستوى كل صحيفة على حدة فقد جاء إطار %(، 3.6وذلك بنسبة ) الثالثة مجتمعة

%، وفي المرتبة الثامنة في 7.7 الحرب بالوكالة في المرتبة السادسة في صحيفة الوفد بنسبة
 %.5.2%، وفي المرتبة العاشرة في صحيفة المصري اليوم بنسبة 2.1صحيفة األهرام بنسبة 

وقد اتفقت صحف الدراسة الثالث في توظيفها إلطار الحرب بالوكالة في سياق استعراض 
سيا على ذلك صحف الدراسة لتوجيه أمريكا ضربة جوية على مطار الشعيرات في سوريا ورد رو 

الهجوم من خالل قصف المعارضة المسلحة، حيث أشارت صحيفة الوفد إلى تالحق الضربات 
من قبل أمريكا ضد نظام األسد ورد روسيا عليها بعدها بساعات قليلة من خالل شن غارات على 

 في سوريا، األسطول البحري األمريكي اومحزن   امواقع المعارضة المسلحة "صار المشهد عبثي  
يقصف أهداف تابعة للجيش السوري بصواريخ توماهوك، وبعدها بساعات قليلة تقوم الطائرات 

 .(89 )الحربية الروسية بشن غارات مكثفة على مواقع ميليشيات المعارضة المسلحة في إدلب"
إلى األطراف الدولية واألقليمية ودور كل منها في مناصرة أحد  صحيفة األهرامكما أشارت 

ع )النظام والمعارضة(، والتأكيد على أن الكبار هم من يمسكون بخيوط الصراع طرفي الصرا
ويستطيعون وقفها اواشعالها وفقا لما يتفق مع مصالحهم أو انتقامهم من خصومهم "األراضي 

بين ميليشيات عديدة منها ما تدعمه وتموله وتسلحه أمريكا، وأخرى  احالي   االسورية مقسمة فعلي  
قطر ودول عربية، وأخرى نكاية في إيران التي تدعم نظام األسد وتسلح ميليشيات  تدعمها وتمولها

تتخندق مع نظام الرئيس بشار االسد مع طهران  التيمنافسة، وتركيا التي تحتل، ثم هناك روسيا 
 .(90 )عن النفوذ والمصالح ونكاية في تركيا وأمريكا" ابحث  

طار الحرب بالوكالة في سياق التحذير من إلى توظيف إ صحيفة المصري اليومكذلك ذهبت 
، في حين تعتمد المعارضة على أمريكا بحجة باسمهاأن اعتماد النظام السوري على روسيا للحرب 

أكدت الصحيفة أن المتسبب في وجود حرب بالوكالة في سوريا هو غياب . و تأديب يشار األسد
سوى تكريس الوجود األجنبي الدولي واإلقليمي ستغاثة بالقوى الدولية ال تعني الدور العربي، وأن اال

بما يشمله من توزيع لخرائط النفوذ والسيطرة داخل المنطقة العربية "الغياب العربي الذي جعل 
يران في ظل غياب عربي كامل" باسمالتفاوض   .(91 )األطراف السورية تعبر عنه روسيا وتركيا وا 
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 ريكية على سوريا:القوى الفاعلة البارزة في أزمة الضربة األم
 ( 3جدول رقم )

 المستخدمة في أزمة الضربة األمريكية على سوريا األطر

 القوي الفاعلة

 الصحيفة

 المجموع

 األهرام
المصري 

 اليوم
 الوفد

 40 3 21 16 ك الرئيس السوري
% 11.1% 27.3% 11.5% 16.2% 

 النظام السوري
 35 3 19 13 ك
% 9.0% 24.7% 11.5% 14.2% 

 قوات النظاميةال
 39 6 16 17 ك
% 11.8 % 20.8% 23.1% 15.8% 

 المعارضة السورية
 17 2 8 7 ك
% 4.9% 10.4% 7.7% 6.9% 

 العربية جامعة الدول
 5 0 2 2 ك
% 1.4% 2.6% .0% 2.0% 

 127 14 49 67 ك امريكا
% 46.5% 63.6% 53.8% 51.4% 

 100 5 39 56 ك روسيا
% 38.9% 50.6% 19.2% 40.5% 

 3 0 1 2 ك فرنسا
% 1.4% 1.3% .0% 1.2% 

 بريطانيا
 5 0 1 4 ك
% 2.8% 1.3% .0% 2.0% 

 إيران
 33 4 13 16 ك
% 11.1% 16.9% 15.4% 13.4% 

 تركيا
 35 2 15 18 ك
% 12.5% 19.5% 7.7% 14.2% 

 12 6 1 5 ك اسرائيل
% 3.5% 1.3% 23.1% 4.8% 

 مجلس االمن
 6 0 3 3 ك
% 2.1% 3.9% .0% 2.4% 

 247 26 77 144 ن المجموع

يتضح من بيانات الجدول السابق أن ثمة مجموعة من الفاعلين المركزين قد برزوا في سياق 
ن اختلف معدالت بروزها في  معالجة صحف الدراسة ألزمة الضربة األمريكية على سوريا، وا 

إجمالي القوى الفاعلة داخل كل صحيفة  صحف الدراسة، فقد جاءت أمريكا في المرتبة األولى من
%(، ثم في المرتبة 40.5وفي المرتبة الثانية روسيا بنسبة )%(، 51.4على حدة وذلك بنسبة )

%(، وفي المرتبة الرابعة جاءت القوات النظامية 16.2الثالثة جاءت فئة الرئيس السوري بنسبة )
%(، وفي 14.2السوري وتركيا بنسبة )من النظام  %، وفي المرتبة الخامسة جاء كل15.8بنسبة 



 

  256      

%(، هذا بجانب مجموعة من القوى الفاعلة األخرى 13.4المرتبة الخامسة جاءت إيران بنسبة)
سرائيل ومجلس األمن وبريطانيا وفرنسا  :مثل والتي كان ظهورها قليال   المعارضة السورية وا 

 والجامعة العربية.
روسيا(  –ور القوى الفاعلة الدولية )أمريكا وتشير النتائج السابقة إلى ارتفاع نسب حض

بصحف الدراسة الثالث، وقد يرجع ذلك إلى طبيعة األزمة التي يبرز فيها رد فعل القوى الدولية 
إزاء ما يحدث في الداخل السوري، وبصفة خاصة أدوار ومواقف كال من أمريكا وروسيا، وهو ما 

اتجه كتاب الصحف إلى تحليل مواقف كل دولة دفع صحف الدراسة إلى تغطية هذه المواقف، كما 
في التحليل الكيفي الخاص باألدوار والصفات  وهو ما يتضح تفصياًل وأهدافها من وراء مواقفها، 

  المنسوبة لتلك القوى فيما يلي:
 األدوار والصفات المنسوبة ألمريكا: -1

ة البارزة بصحف % من إجمالي القوى الفاعل51.4جاءت أمريكا في المرتبة األولى بنسبة 
الدراسة الثالث مجتمعة، وكذلك على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاءت أمريكا في جريدة 

%، وقد 46.5%، وجريدة األهرام بنسبة 53.8%، وجريدة الوفد بنسبة 63.6المصري اليوم بنسبة 
في سوريا  نسبت صحف الدراسة الثالث أدوار سلبية ألمريكا في سياق التدخل العسكري األمريكي

متمثلة في إطالة أمد الحرب في سوريا ألقصى مدى، اسقاط الرئيس السوري بشار األسد، تجاوز 
 الخطوط الحمراء.

ياه إسلبية ألمريكا واصفة  افي تغطيتها أدور   صحيفة المصري اليوموفي هذا الشأن نسبت 
آلن على تقسيم سوريا اصرار أمريكا منذ بداية األزمة وحتى ا"بالدور السيء المتآمر ومنها: 

 .(92 )وتفتيت المنطقة، من خالل إطالة أمد الحرب ألقصى مدى"
سلبية ألمريكا تتمثل في العدوان على سوريا  افي تغطيتها أدوار   صحيفة الوفدنسبت وكذلك 

واالعتداء على سيادة الدولة السورية بزعم ارتكابها جريمة قتل فيها العشرات من السوريين في 
محايد يؤكد ذلك "إن الواليات المتحدة  دوليشيخون بالرغم من عدم وجود تحقيق منطقة خان 

 .(93 )خارج إطار مجلس األمن" ااالمريكية ارتكبت عدوان  
 العدوان على سوريا لتحقيق مصلحتهافي  ألمريكا متمثال   اسلبي   ادور   صحيفة األهرامكما نسبت 

في المعادلة السورية والمشاركة في عملية اقتسام  اي  أساس ا"اعالن عودة الواليات المتحدة العب  وهي 
، كما أوضحت الصحيفة أن أمريكا بهذه الضربة تكون قد قامت بأول اختبار عملي (94 )الغنائم"
ستراتيجية ترامب الجديدة الخاصة بأولوية مواجهة إيران موضع التنفيذ، أي نزع أهم أوراق ا" لوضع

يران"الضغط التي يمتلكها بوتين بضرب حل  .(95 )يفيه سوريا وا 
كذلك نسبت صحيفتا األهرام والوفد أدوار سلبية ألمريكا في سياق الحديث عن أطماع أمريكا 

إلى ثالث أدوار التي تسعى أمريكا إلى القيام بها في سوريا  صحيفة األهرامفي سوريا، فقد أشارت 
لية للقوات األمريكية على في سياق محاولة جدية إلعادة رسم الخريطة الميدانية ومشاركة فع
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األرض وهي "أوال: انشاء المناطق آمنة في شمال سوريا بمساعدة تركيا والفصائل السورية المسلحة 
هيكلته لتتوافق مع ما دأبت اإلدارة السابقة  ةالمنضوية تحت مسمى الجيش السوري الحر بعد إعاد

مناطق  فياعدة عسكرية دائمة أو أكثر على تسميتها للفصائل المعتدلة، ثانيا: الشروع في انشاء ق
مختلفة من األراضي السورية على غرار نظيرتها الروسية في طرطوس والالذقية، ثالثا: واألهم 

 .(96 )تحرير الرقة عاصمة داعش في سوريا بمساعدة قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية"
امب بعدة صفات سليبة منها: أنه الرئيس األمريكي تر  صحيفة المصري اليومكما وصفت 

ال يرى اآلخر إال في حالتين، إما عبيد أو أعداء و "ترامب يتحرك كالثور الهائج ضد ما يثير قلقه، 
ال يختلف عن سابقيه بوش وأوباما، يعتمد على سياسة "، فهو (97 )يجب مواجهتهم والقضاء عليهم"

ن اختلفت الطريقة واألدوات  .(98 )"الخداع والتآمر حتى وا 
"إنه ترامب  :العديد من الصفات السلبية منها الرئيس األمريكي صحيفة الوفدكذلك وصفت 

الذي يقود اليوم سياسة ضبابية عشوائية متذبذبة لينعكس هذا على تعامله مع األزمات والصراعات 
 .(99 )الدولية، فرأيناه وقد غير اتجاهه كليا في األزمة السورية"

 :ة لروسيااألدوار والصفات المنسوب -2

% من إجمالي القوى الفاعلة البارزة بصحف 40.5جاءت روسيا في المرتبة الثانية بنسبة 
في جريدة روسيا الدراسة الثالث مجتمعة، وكذلك على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاءت 

%، وقد 19.2%، وجريدة الوفد بنسبة 38.9%، وجريدة األهرام بنسبة 50.6المصري اليوم بنسبة 
بت صحف الدراسة الثالث أدوار سلبية لروسيا في سياق رد الفعل الذي قامت به روسيا التدخل نس

بشأن رد الفعل الروسي  اجاء مشتبك   صحيفة األهرامالعسكري األمريكي في سوريا، إال أن خطاب 
ا لروسي اإيجابي   اتجاه التدخل العسكري األمريكي في سوريا، فقد نسب الخطاب في جانب منه دور  

النووية اإلستراتيجية،  ألسلحتها"رفع حالة التعبئة بهذا الحجم  :وصفه بأنه غير مسبوق وتمثل في
إلى جانب اعالن تزويد سوريا بتجهيزات متطورة للدفاع الجوي، قادرة على التصدي ألي هجوم 

 .(100 )بالطائرات والصواريخ"
في مجلس األمن ضد غضب روسيا واستخدامها حق الفيتو "كما أشار الخطاب إلى أن 

، (101 )"مشروع قرار أمريكي بريطاني إلدانة النظام السوري على أثر استخدام السالح الكيماوي
بالوعد بتعزيز قدرات سوريا الدفاعية نظرا  ء روسيااكتفا" تمثل في اسلبي   انسب الخطاب دور  و 

 .(102 )"لحرص روسيا على إعادة بناء عالقاتها مع أمريكا في عهد ترامب
لن تعمل ضد التصعيد "إلى روسيا تمثل في أنها  اسلبي   ادور   صحيفة المصري اليومنسبت  كما

 .(103 )"األمريكي وتنتقم للنظام السوري رغم استجابة المجتمع الدولي بطريقة إيجابية
إلى روسيا واصفة إياه بعدم الجدية في حماية ومساندة  اسلبي   ادور   صحيفة الوفدكذلك نسبت 

موقف روسيا من الهجوم األمريكي على سوريا في بيان بارد يؤكد فقط على أن  رنحصافقد "سوريا 
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الهجوم األمريكي في سوريا سيضر بالعالقات بين واشنطن وموسكو وأنه يشكل خرق للقوانين 
 .(104 )الدولية ويضرب مفاوضات الحل السلمي"

 الصفات المنسوبة لروسيا:
إيجابية فيما يتعلق برد فعلها على الضربة إلى روسيا صفة  صحيفة األهرامفقد نسبت 

"كان الرد الروسي حاد ولم " األمريكية على سوريا، والتي تمثلت في وصف رد الفعل الروسي بأنه
 .(105 )يكتفي بإدانة الهجوم األمريكي، بل توعد بإجراءات جديدة على األرض"

إلى أن هذا الدور  ار  مشي اللرد الفعل الروسي سلبي   صحيفة الوفدعلى النقيض، جاء وصف 
، كذلك وصفت (106 )كان غير جاد "ولن يتعدى الموقف الروسي حدود هذه الكلمات المائعة"

موسكو لديها نفوذ كبير في سوريا، فإن يديها  رغم أن" هاروسيا بأن صحيفة المصري اليوم
 .(107 )مربوطتان"

 األدوار والصفات المنسوبة للنظام السوري -3

لمنسوبة للنظام السوري في صحيفة المصري اليوم سلبية في جاءت الصفات واألدوار ا
مجملها، في حين جاءت إيجابية في صحيفة الوفد، واشتبك خطاب صحيفة األهرام في هذا 

 الشأن.
 الرئيس بشار األسد: - أ

% من إجمالي القوى الفاعلة البارزة 16.2جاء الرئيس السوري في المرتبة الثالثة بنسبة 
مجتمعة، أما على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاء الرئيس السوري  بصحف الدراسة الثالث

من  %، وفي المرتبة الخامسة في كال  27.3في المرتبة الثالثة في جريدة المصري اليوم بنسبة 
 %.11.1%، وجريدة األهرام بنسبة  11.5جريدة الوفد بنسبة 

أنه منذ بداية إلى مشيرة  اسلبي   ار  إلى الرئيس السوري بشار األسد دو  صحيفة األهرامفقد نسبت 
"رفض اإلذعان لصوت شعبه بالتغيير والتحرر من حكم السلطوية والقهر والقمع،  الثورة السورية
 .(108 )تلطخت يداه بدماء شعبه"و فقتل شعبه 

للرئيس السوري واصفة إياه بالجالد الذي استخدم  اسلبي   ادور   صحيفة المصري اليومكما نسبت 
يماوي في تحدي واستدراج للرئيس األمريكي لقصف سوريا"حقق الجالد هدفا السالح الك

 .(109 )جديدا"
 القوات النظامية:  - ب

% من إجمالي القوى الفاعلة البارزة 15.8جاءت القوات النظامية في المرتبة الرابعة بنسبة 
بصحف الدراسة الثالث مجتمعة، أما على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاءت القوات 

%، وفي المرتبة الرابعة في في جريدة 23.1النظامية في المرتبة الثالثة في جريدة الوفد بنسبة 
 %.20.8%، وفي المرتبة الخامسة في جريدة المصري اليوم بنسبة  11.8األهرام بنسبة 
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"كان في وضع قوي، إلى أنه مشيرة  اإيجابي   اإلى الجيش السوري دور   صحيفة األهرامفقد نسبت 
 .(110 )مكاسب كبيرة بدون سالح كيماوي" ويحقق

مقدام يقف "الجيش السوري بعدة صفات إيجابية من بينها أنه  صحيفة الوفدوكذلك وصفت 
 اعن األرض والعرض، مدافع   اسنوات مدافع   5منذ  اببسالة ضد العدوان الغاشم، كما أنه صامد  

 .(111 )عن ثروات وتراث سورية"
 النظام السوري: - ج

% من إجمالي القوى الفاعلة البارزة 14.2وري في المرتبة الخامسة بنسبة جاء النظام الس
بصحف الدراسة الثالث مجتمعة، أما على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاء النظام السوري 

%، وفي المرتبة الخامسة في جريدة الوفد 24.7في المرتبة الرابعة في جريدة المصري اليوم بنسبة 
 %.9المرتبة السادسة في جريدة األهرام بنسبة %، وفي  11.5بنسبة 

ارتكب ثالث "عدة أدوار سلبية للنظام السوري منها أنه  صحيفة المصري اليوموقد نسبت 
مرات جرائم قتل باألسلحة الكيماوية، باإلضافة إلى جرائم قتل وتشريد تسببت في عسكرة الثورة 

 .(112 )"نتقامالسورية وتحول النظام إلى حاضنة وغطاء لإلرهاب لإل
نظام فاقد للشرعية والسيادة ألنه لم يعد القوة "بأنه  صحيفة األهرامكذلك وصفه خطاب 

العسكرية األولى على أرض، فقد سمح سوريا لميليشات حزب اهلل والميليشيات العراقية اإليرانية 
 .(113 )"األرض السورية والتنكيل بالشعب السوري ةباستباح

إيجابية، فقد نسبت  صحيفة الوفدار المنسوبة للنظام السوري في وعلى النقيض، جاءت األدو 
نجح في تحقيق انجازات عسكرية والحصول على مكاسب ملموسة وليس في حاجة إلى "له أنه 

  .(114 )"ياستخدام السالح الكيماو 
 األدوار والصفات المنسوبة لتركيا -4

ى الفاعلة البارزة بصحف % من إجمالي القو 14.2جاءت تركيا في المرتبة الخامسة بنسبة 
الدراسة الثالث مجتمعة، أما على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاءت تركيا في المرتبة 

%، وفي المرتبة السادسة في جريدة المصري اليوم بنسبة 12.5الثالثة في جريدة األهرام بنسبة 
صحف الدراسة  %، ونسبت7.7%، وفي المرتبة السادسة في جريدة المصري اليوم بنسبة 16.9

ق اتفاالثالث عدة ادوار سلبية لتركيا في سياق التدخل في سوريا، وكذلك دورها كأحد أطراف 
 المناطق اآلمنة.

لرئيس التركي ل صحيفة المصري اليومق المناطق اآلمنة، نسبت اتفاففي سياق الحديث عن 
ق المناطق اآلمنة فااتمتحالف مع أعداء أمريكا وحلف شمال األطلسي بحكم توقيعه على "أنه 

، كما أشارت الصحيفة إلى دور تركيا في حربها ضد داعش (115 )"بصفته ضامن لسيادة سوريا
 .(116 )واألكراد من خالل عملية درع الفرات
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رئيس تركيا بعدة  صحيفة األهرامففي سياق الحديث عن مسئولية تدمير سوريا، وصفت 
أنه "، كما نسبت له عدة أدوار سلبية منها: "الذئب"، "سيد الخداع"، "الديكتاتور"صفات سلبية منها 

أراد منذ اندالع الثورة في سوريا أن يحطم سوريا على أثر عدم استجابة بشار األسد لرغبته بالرحيل 
يحاول نزع ورقة محاربة داعش من "، كما أشارت الصحيفة إلى الدور التركي الذي (117)"عن الحكم

 .(118 )"شحرب على داعاألكراد واصفة إياه بأنه يضعف ال
 األدوار والصفات المنسوبة إليران: -5

% من إجمالي القوى الفاعلة البارزة بصحف 13.4جاءت إيران في المرتبة السادسة بنسبة 
الدراسة الثالث مجتمعة، أما على مستوى كل صحيفة على حدة، فقد جاءت إيران في المرتبة 

%، 11.1تبة الخامسة في جريدة األهرام بنسبة %، وفي المر 14.5الرابعة في جريدة الوفد بنسبة 
نسبت صحف الدراسة الثالث عدة %، 16.9وفي المرتبة السابعة جريدة المصري اليوم بنسبة 

 ادوار سلبية إليران في سياق التدخل في سوريا متمثلة في تدمير سوريا.
القوة العسكرية  ضمن"إلى إيران عدة أدوار سلبية منها أنها  صحيفة المصري اليومفقد نسبت 

إيران ووكالؤها فاألولى على أرض سوريا التي استباحت األرض السورية ونكلت بالشعب السوري، 
ق انشاء المناطق اآلمنة وصف اتفا، وفي سياق الحديث عن (119 )"المهيمنين الفعليين في سوريا

 .(120 )"في سوريا التي ليس لديها حافز إلنهاء الحرب قتفااالأحد اطراف "الصحيفة إيران بأنها 
على مسارح العمليات  اوبأس   اإيران بأنها الالعب األشد خطر   صحيفة األهرامكذلك وصفت 

السورية، وأنه غير المرغوب فيه عربيا وغير المقبول أو المبرر دوره وحضوره إطالقا في المشهد 
رئيس السوري وتثبيت أنه تدخل منذ اللحظة األولى لدعم ال"سلبية منها:  االعربي ونسبت له أدوار  

 .(121)"دها الشعب السوري كل ساعةدهما تكن األثمان والكلفة التي يسدعائم حكمه م
%( 6.9مثل المعارضة السورية بنسبة ) كما ظهرت قوى فاعلة أخرى ولكن ظهورها كان قليال  

التدخل فقط تمثل في ترحيب المعارضة السورية ب اواحد   اسلبي   االتي نسبت لها صحف الدراسة دور  
 العسكري األمريكي في سوريا.

الترحيب بالقصف األمريكي ضد بالدها، وكذلك "دور المعارضة في  صحيفة الوفدفقد أدانت 
 .(122 )"الترحيب بأي خطوة ضد بشار

الترحيب بتدخل القوات األمريكية بحجة "إلى المعارضة السورية  صحيفة األهراموكذلك نسبت 
 .(123 )"بالحكم بعد سقوط النظام االنفرادفي  تأديب بشار األسد، وأنها تطمح

وصفات سلبية،  ا%(، ونسبت لها صحف الدراسة الثالث أدوار  4.8بنسبة ) إسرائيلكما ظهرت 
رحب بهذا "أنها أول من إلى  صحيفة األهرامففي سياق الحديث عن الضربة األمريكية، أشارت 

، كما وصفت الصحيفة (124 )"شر لتشعر باألمانتريد مأتما لماليين الب"، واصفة إياها بأنها "الهجوم
المحرك لهذه الهمجية األمريكية باعتبار أن سوريا هي الدولة العصية على تحقيق "إسرائيل بأنها 
 .(125 )ي"الحلم اإلسرائيل
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، كما نسبت لها (126 )"المستفيد الوحيد من ما يحدث"إسرائيل بأنها  صحيفة الوفدكما وصفت 
ريا باعتباره نتاج استخدام الكيان الصهيوني لبعض الدول العربية من مسئولية ما يحدث في سو "

 .(127 )"أجل تقسيم دول أخرى إلى دويالت وعزب
في صحيفتي األهرام والمصري اليوم كقوة فاعلة ثالث مرات بأدوار  مجلس األمنكما ظهر 

ألمن عاجز عن في تغطيتها أنه "إن مجلس ا صحيفة األهرامسلبية، فعلى سبيل المثال، نسبت له 
التعامل مع األزمة نتيجة اختالف المصالح واالستقطاب الموجود ما بين الدول الكبرى دائمة 

 .(128 )العضوية حول كيفية تحديد المسئول عن هذا االعتداء"
في صحيفتي األهرام والمصري اليوم كقوة فاعلة مرتان  جامعة الدول العربيةكما ظهرت 

لم تعد تقم بدورها تجاه سوريا بسبب "أنها  صحيفة المصري اليومبأدوار سلبية، فقد نسبت لها 
 .(129 )إمكانياتها وميثاقها رغم أنها األقدم حتى من األمم المتحدة وأي تنظيم إقليمي أو عالمي"

 :النتائج العامة للدراسة
هناك مجموعة من األفكار الرئيسية برزت في سياق معالجة صحف الدراسة ألزمة الضربة 

، فقد جاء "الموقف التدخل العسكري األمريكي في سوريا" في المرتبة األولى على سوريا األمريكية
%( من إجمالي األفكار الرئيسية بصحف الدراسة الثالث مجتمعة، وكذلك على 38.9بنسة )

وجاء موقف صحيفة األهرام معارضا  للضربة األمريكية على سوريا مستوى كل صحيفة على حدة، 
منها هو عرقلة التقدم السريع للجيش السوري في الشرق، وكذلك إرسال عدة  معتبرة أن الهدف

رسائل إلى الروس مفادها اثبات الوجود األمريكي، كما عارضتها صحيفة الوفد مشيرة إلى أنها 
جاءت نتيجة ضغوطات داخل أمريكا، ولم تكن عقاب للنظام السوري على استخدام األسلحة 

تخلص من هذه األسلحة تحت اشراف دولي، في حين اشتبك خطاب الكيماوية مؤكدة أنه تم ال
 صحيفة المصري اليوم بين التأييد والمعارضة للضربة األمريكية على سوريا.

الدراسة  " في صحفالتدخل العسكري األمريكي في سورياوقد جاءت أبرز أطر معالجة "
رة إلى التناقض في الموقف "إطار اإلدانة" الذي وظفته صحف الدراسة الثالث مشيمتمثلة في 

األمريكي الذي يريد اسقاط األسد، وكذلك إدانة أمريكا على األقدام على تنفيذ ضربة عسكرية على 
ما وظفت صحيفتا المصري اليوم الوفد إطار اإلدانة في سياق الحديث عن ردود الفعل ، كسوريا 

إطار المصلحة" الذي وظفته صحف الدراسة و"العربية والدولية المؤيدة للقصف األمريكي لسوريا، 
الثالث في سياق توضيح المصلحة التي أرادتها أمريكا من وراء قصف مطار الشعيرات في سوريا، 

ى اعالن عودة الواليات المتحدة العبا  أساسيا  في المعادلة السورية والمشاركة في عملية مشيرة إل
إطار المؤامرة" الذي وظفته صحف الدراسة مشيرة إلى استغالل ترامب لحادث "اقتسام الغنائم، و

خان شيخون وقصف سوريا على أثره، رغبة في إخراج إيران وحزب اهلل من معادلة السورية، 
رسالة تهديد مباشرة لكوريا الشمالية، كما ظهرت المؤامرة في اإلشارة إلى أن واشنطن  وارسال
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ابلغت موسكو مسبقا بقرارها حول قصف قاعده الشعيرات، ما كان مقدمة الخالئها من الكوادر 
"إطار العقوبات الروسية، وربما أيضا السورية، وما خف وزنه وغال ثمنه من المعدات والطائرات، و

لية" الذي وظفته صحيفة المصري اليوم للتأكيد على الهدف من الضربة األمريكية على مطار الدو 
 .الشعيرات تأديب وعقاب لنظام األسد على استخدام السالح الكيماوي في خان شيخون

%( من 23.9لـ"اتفاق انشاء المناطق اآلمنة" بنسبة ) وفي المرتبة الثانية جاء تغطية الصحف
وقد اختلفت مواقف الصحيفتين بشأن إجمالي األفكار الرئيسية بصحيفتي األهرام والمصري اليوم، 

اتفاق المناطق اآلمنة الذي اسفرت عنه مباحثات األستانة، فقد اشتبك خطاب صحيفة األهرام بين 
اطق اآلمنة، حيث بنت الصحيفة تأييدها على اساس أن االتفاق التأييد والمعارضة بشأن اتفاق المن

فرصة ألن يلتقط المدنيين انفاسهم بعيدا  عن القتال وتحسين أحوالهم البائسة عبر وصول 
تاحة الفرصة لعودة النازحين في حين جاءت معارضة ، المساعدات اإلنسانية بشكل أفضل وا 

علي في تقسييم سوريا، ووصفته بأنه استكمال لخطة الصحيفة لهذا االتفاق باعتباره أول سكين ف
كمحطة ثانية، في حين ذهبت  2017كمرحلة أولى ثم سوريا  2003تقسيم بدأت في العراق عام 

صحيفة المصري اليوم إلى اتخاذ موقف معارض من اتفاق المناطق اآلمنة واعتباره إعادة ترتيب 
 .لألوضاع في الشرق األوسط وليس خطة سالم

في صحيفتي األهرام والمصري اليوم وقد جاءت أبرز أطر معالجة "اتفاق المناطق اآلمنة" 
متمثلة في "إطار المؤامرة" في سياق توصيف األهداف من وراء اتفاق المناطق اآلمنة، والتي كان 
أهمها في صحيفة األهرام رغبة أمريكا في موازنة التمدد الروسي في الشرق األوسط وتأمين 

ل عبر تجزئة سوريا، وفسرته صحيفة المصري اليوم باعتباره نتاج للقرارات اإلستراتيجية التي إسرائي
 .الدول منذ بداية تدخلها في سوريااتخذتها هذه 

%(، من إجمالي 22.7وفي المرتبة الثالثة جاءت التغطية الصحفية لـ "مصير األسد" بنسبة )
فقد اتجهت صحيفتا األهرام والمصري اليوم األفكار الرئيسية في صحيفتي األهرام والمصري اليوم، 

عن مصير الرئيس بشار األسد على أثر قيام الواليات المتحدة األمريكية بقصف  إلى الحديث
مطار الشعيرات في سوريا، وجاء موقف صحيفة األهرام معارض السقاط بشار األسد، في حين 

 عرض خطاب المصري اليوم وجهتي النظر المؤيدة والمعارضة لرحيل الرئيس بشار األسد.
تغطية الصحفية لـ "قصف خان شيخون باألسلحة الكيماوية" بنسبة وفي المرتبة الرابعة جاءت ال

قد انتقد خطاب و %(، من إجمالي األفكار الرئيسية بصحف الدراسة الثالث مجتمعة، 12.8)
صحيفة األهرام تسرع المجتمع الدولي في توجيه االتهامات اعتمادا  على أسانيد واهية ودفوع 

خان شيخون ومحاولة القفز عليه لتحقيق مكاسب ذاتية ينقصها اإلقناع، وأنه تم تسيس حادث 
كما انتقد خطاب صحيفة المصري اليوم رد الفعل العربي وتمرير سياسات ومخططات بعينها، 

مدينا  الصمت العربي، على مقتل أو استشهاد األشقاء السوريين، ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ، 
  .الميذلك الصمت الذي اعتاد انتظار رد الفعل الع
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